د ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮال ﺑﻪ د ﺑﻠﺦ  ۲۴۰۰۰اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻪ ورﺳﻮي
د اﻟﻤﺎن ﺟﻨﺮان ﻗﻮﻧﺴﻞ ﺎﻏﻠ ﮐﺎرﺳﻦ ﯿﯿﺮ ووﯾﻞ ،اوﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ او ﻮﻟﻪ ﺷﻤﺘﻨ ده .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ،ﻮل ﻏﻮره ﺷﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﭘﺎم ﺳﺮه
اداره ﮐل ﺷ .زه ﺧﻮښ ﯾﻢ ﭼ د ﺳﯿﻼب د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻨﺎدي دﯦﻮال ﺑﻪ د ﺷﻮﻟﺮې وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ ﭘﻨﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﮐ د  ۲۴۰۰۰ﺧﻠﻮ ژوﻧﺪ ﻫﻮﺳﺎ
او آراﻣﻪ ﮐي .زه ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼ دا دﯦﻮال ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ ،ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ او ﺷﻮﻟﺮې وﻟﺴﻮاﻟ ﺗﻪ زﻣﻮږ د ﻫﻮ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب
وﮐي .دا ﻟﻪ ﻏﻮره ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﯿ ﻫﻢ ﻧﻪ دي ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﺮې دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ زړه دی.
اوس ﻣﻬﺎل د ﺳﺮی ﻣﻨ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻤﺰي ﺑﺎﻻ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻤﺰي ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎغ ﭘﺎﻟﻮان او ﺑﻮر ﮐﻠ ﭼ د ﺷﻮﻟﺮه وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ ﯾﻮې درې ﮐ ﭘﺮاﺗﻪ دي،
ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ﭼ د ﺳﺨﺘﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯿﺪی ﺷ .د ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ۳ﻣﺘﺮه ﻟﻮړ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮال ﺑﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ،ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ،
ﻮوﻧ ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ،ﺳﮐﻮﻧﻪ ،روﻏﺘﯿﺎﯾ ﮐﻠﯿﻨﯿﻮﻧﻪ او ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐي .د دې ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ،دا ﭘﺮوژه
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﻮﻟﻨﯿﺰ‐اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي او د ﺎﯾ ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻪ ﮐﻮي.
د ﮐﻠﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟﻮ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﯿﻨ ووﯾﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺎل ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻪ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه د ډﯦﺮو زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺮ .ﻟﻪ ﻧﯿﻪ ﻣﺮﻏﻪ،
ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﺑﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﻟﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ﻫﯿﻠﻪ ﻫﻢ د ﺳﯿﻼب ﻮاﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن وﻧﻪ ﻟﺮي.
دا دﯾﻮال ﺑﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۵۰۰ﺟﺮﯾﺒﻪ ) ۳۰۰ﻫﺘﺎره( ﮐﺮﻧﯿﺰه ﻤﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐي ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺑﻪ د ﮐﺮﻧﯿﺰو ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ او دﻧﺪو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻫﻢ وﮐي .ددې
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ډﯾﺮی ﺎﯾ ﺧﻠ د دﻧﺪو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐي .د وداﻧﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﮐ ﭘﯿﻞ او ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۲ﻣﯿﺎﺷﺘ
ﺑﻪ دوام وﮐي.
د ﺑﻠﺦ واﻟ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﺎق راﻫﺬر ووﯾﻞ ،آﻟﻤﺎن ﻣﻮږ ﺳﺮه د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ زه د ﻮﻟﻨ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ د
دا ډول ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮوژو ﺨﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐي.
د دې دورې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐ ﺑﻪ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFد ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د رﯾﺎﺳﺖ د اﻧﺠﻨﯿﺮاﻧﻮ او
ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د روزﻧ او ﻻرﻮﻧ ﻏﻮﻧې وړاﻧﺪې ﮐي .ددې ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د ورﺗﻪ ﭘﺮوژو د
ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ،اداره ﮐﻮﻟﻮ ،ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د رﯾﺎﺳﺖ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول دي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFد  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻓﺪرال وزارت
) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰو زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﻪ ﮐﻮل دي ،ﭘﺪاﺳ ﺣﺎل ﮐ
ﭼ وﻻﯾﺘ ادارو ﺗﻪ دا وړﺗﯿﺎ ورﮐﻮي ﭼ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻼن او ﭘﻠ ﮐي .ﭘﻪ ﺗﯿﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ دې ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز،
ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ۱۶۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ﺳﮐﻮﻧﻪ ۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ او ﺗﺨﺮﯾﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺳﺎﺗﻨ
 ۱۱ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ او ﺟﻮړ ﮐي ﯾﺎ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻟ دي او اوس ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن وﻻﯾﺖ ﮐ دوه د ﻮوﻧ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﭘﻠ ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ
ﮐ ،دې ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۳۰۰۰ﺨﻪ د ډﯾﺮو اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﺎوﺧﻮا  ۹۰۰د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﮐﺎر ﭘﻮرې اړوﻧﺪ روزﻧﯿﺰ
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐي ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژو ﭘﻠ ﮐﯿﺪو ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاره ﮐي.

Teaser text:
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ ،د  ۱۳۹۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ د ﻣﯿﺎﺷﺘ دوﻟﺴﻤﻪ ‐ د ﺷﻨﺒ ﭘﻪ ورځ ،د اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ او د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
د ﺷﻮﻟﺮې وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺑﻠﺦ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ اوږدو ﮐ د ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې د  ۱.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮال ) (DRRDوﻻﯾﺘ رﯾﺎﺳﺖ
د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗون ﻻﺳﻠﯿ ﮐ .ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺪې ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ وه ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د واﻟ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐ ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻮل .د ﭘﻨﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې  ۲۴۰۰۰ﺧﻠ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﯿﻼب ﺨﻪ د ﺳﺎﺗﻨ د دې ﻧﻮي دﯾﻮال ﺨﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻪ واﺧﻠ .د اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ

.ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰ ډول د ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻟﺖ دﻏﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي ) (RIDFد ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
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