ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐ ﺑﻪ  ۲۰۰۰۰اوﺳﯧﺪوﻧ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ ﺗﻮﺿﯿﻌ ﺷﺒ ﺨﻪ ﻪ
اﺧﻠ
د واﻟ ﻣﻌﺎون ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪي ووﯾﻞ » :زه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم .د واﻟ دﻓﺘﺮ ﭼﻤﺘﻮ دی ﭼ د ﻫﺮ ډول ﺧﻨوﻧﻮ او ﻻﻧﺠﻮ
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐ د ﭘﺮوژې ﭘﻠ ﮐﯿﺪو ﻣﻼﺗ وﮐي .ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ورﮐﻮو ﭼ د ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ وﺳﺎﺗﻮ«.
دﻏﻪ ﺷﺒﻪ ﭼ دا ﻣﻬﺎل د ﻣﺰار ﺎر ﭘﻪ ﺧﺘﯿ ﮐ ﻠﻮر ) (۴ﺎوﻧي ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮي ،ﻟﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺨﻪ وﺗﻠ او د ﺗﺮﻣﯿﻤﻮﻟﻮ وړ
ﻧﻪ ده .دﻏﻪ ﺷﺒﻪ زړه ،ﺑ ﺑﺎوره او ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ ده ،ﭼ د ﺑﺮﯦﻨﺎﯾ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧي او ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻫﻢ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻮي .د دې ﻟﭙﺎره ﭼ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﺣﻞ ﮐي DABS ،ﺑﻪ اوﺳﻨ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﭘﺮ  ۲.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه ﻧﻮي  ۲۰ﮐﯿﻠﻮ وﻟﻪ ﺗﻮزﯾﻌ ﺷﺒ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻟﻪ ﮐي .دﻏﻪ ﻧﻮی زﯾﺮﺑﻨﺎ ﮐ ﺑﻪ د ﺮاﻧﺴﻔﺎرﻣﺮ ۱۴
ﺳﺐ ﺳﯿﺸﻨﻮﻧﻪ ﭼ ۵.۰۴ ﻣﯧﺎ وﻟ اﻣﭙﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺮي او  ۳۱ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮه ﯿ وﻟﺎژ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺒﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻟﻪ  ۶۰۰زﯾﺎت
د ﯾﻮ ﻓﺎز او درې ﻓﺎزه ﻣﯿﺮو ﺑﺴ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻟﻮل ﺷ ﻮ ﻟﻪ  ۳۰۰۰ﺨﻪ زﯾﺎت ﮐﺎرووﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐي.
د اﻧﺸﺎﻓ ﻫﻤﺎرﯾﻮ رﯾﯿﺲ ،ډاﮐﺮ اﻧﺠﻠﯿﺎ ﺳﺎوډر ووﯾﻞ» :آﻟﻤﺎن ﭼﻤﺘﻮ دی ﭼ د ﺳﻮﻟ ،دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ او ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐي ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺗﻮﻪ د ﺧﭙﻠﻮ و ﭘﺮوژو دوام ﺗﻪ ﻧدې وﻮرو«.
د ﺮاﻧﺴﻔﺮﻣﺮ ﺳﺐ ﺳﯿﺸﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۷۰۰ﮐﻮروﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻋﺎﻣﻪ وداﻧﯿﻮ ،ﻟﻪ د ﻮوﻧ ،د ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺣﻮﺿﻮ ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻮ او
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺧﺘﯿ ﺑﺮﺧ ﺗﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐي .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻪ ﮐي او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي او ﺎري ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ وده ورﮐي.
د دﻏﻪ ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺑﻪ  RIDFﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﮐ د  DABSﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل روزﻧﻪ ،ﻻرﻮوﻧﻪ او ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې
ﻫﻢ ورﮐﻮي .د دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ د  DABSوړﺗﯿﺎ ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮل دي ﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ورﺗﻪ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ،
ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐي او وﺳﺎﺗ .د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ دﻏﻪ ﻧﻮې ﺷﺒ زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺆل ﺑﻪ  DABSوي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د  KFWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت )(BMZﭘﻪ
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺳﺮه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿي .ﻣﻮﺧﻪ ﯾ د ﻟﻮﻣﻧ زﯾﺮﺑﻨﺎو ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او د زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو ﭘﻼن ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ادارې او ﺧﻠﻮ ډﻟﻮ
ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻪ ﮐﻮل دي .زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﮐ د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ،د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ،د
ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ ،ﻮوﻧ او ﭘﻪ ﺑﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺷﺒ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻪ  ۱۳۸۹ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل راﻫﯿﺴ دﻏﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ د  270ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه
ﺳﮐﻮﻧﻮ او  98ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮو ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او  15د ﺳﯿﻼب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺟﻮړ او ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐي دي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  29ﻮوﻧ ﺟﻮړ او
 5750ﮐﻮرﻧ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺷﺒ ﺳﺮه وﺻﻞ ﮐې دي .ﺗﺮ دې دﻣﻪ  5500دوﻟﺘ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د  RIDFﭘﻪ روزﻧﯿﺰو ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ ﭼ
ﻫﺪف ﯾ د وﻻﯾﺘ دوﻟﺘ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ روزل دي .دا ﺑﻪ اﻓﻐﺎن ادارو ﺗﻪ دا وړﺗﯿﺎ ورﮐي ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د دا ډول ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻠ ﮐي.
Teaser text:
او د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ) (DABSﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر ،ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ،د  ۱۳۹۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د دﻟﻮې درﯾﻤﻪ – ﭘﺮون ،د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻤﺎرۍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺎﻧﻮ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﭘﻪ ﺧﺘﯿﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﻌ ﺷﺒ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د رﻏﻮﻧ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐل .د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺑﺎوري
ﺗﻮﺿﯿﻌ ﺷﺒ ﺨﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ  ۲۰۰۰۰ﺨﻪ زﯾﺎت اوﺳﯧﺪوﻧ د ﻋﻠ ﭼﻮﭘﺎن ،ﮐﺎرﺗﻪ وﺣﺪت ،ﺑﺎﺑﻪ ﭘﺎﭼﺎ او اﺳﻼم آﺑﺎد ﺳﺎﺣﻮ ﮐ ﻪ اﺧﻠ .د اﻓﻐﺎن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮه د دﻏﻪ ﭘﺮوژې اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ  (RIDF)،ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
د دﻏﻪ ﭘﺮوژې د ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﭼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۶۰ﻣﯿﻠﻮﻧﻪ ) (RIDFﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه .ﻫﻤﺪاراز ،د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
.اﻓﻐﺎﻧ ﮐﯧي ،ﻫﻢ ورﮐﻮي .د دﻏﻪ ﭘﺮوژې رﻏﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﺑﻪ  ۱۷ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ وﺧﺖ وﻧﯿﺴ
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