د ﺎرﻧ او ارزوﻧ ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژې :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎد وزارت او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه
د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ اداره و ﻫﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي
ﺎﻏﻠ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺣﯿﻤ ووﯾﻞ ،آﻧﻼﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐې ﭼ زﻣﻮږ د ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎر ډﯾﺠﯿﻞ او وﯾﺐ ﻣﯿﺸﺘﻪ ﺳﯿﺴﻢ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷ .دا
ﺳﯿﺴﻢ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺎ ده او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ وﻣﻮﻣ.
ددې ﺳﯿﺴﻢ ډﯾﺎ اوس د وزﯾﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا او اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟ ﺷﻮرا ﻟﺨﻮا د ﭘﺮﯾې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﺎرﻟﻮ او ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮؤﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي .ﺎﻏﻠ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺣﯿﻤ
ﻟﻪ  ۲۰۱۵زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل را ﭘﺪﯦﺨﻮا ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرې ادارې ﻟﻪ ﻣﻼﺗ او د  ۲۰۲۰زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ د ﭘﻼن ﺷﻮو ﻫﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ
او ﻣﻨﻨﻪ وﮐه .دا ﻫ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﯾﺘ ﮐﭽﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره د ﺎرﻧ او ارزوﻧ ،او د ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ
او وده ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻣﻠ ﭘﺮوژو د اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻪ ارزوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت
دي.
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺎرت د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﻣﺸﺮې ﻣﯿﺮﻣﻦ ﺑﯿﯿﻨﺎ ﻫﻮرﺳﺘﻤﻦ ووﯾﻞ‘ ،زه د اﻗﺘﺼﺎد وزارت او د ﺎرﻧ ،ارزوﻧ او ﻋﺎﻣﻪ
اړﯾﻮ د ﭘﺮوﺮام ) (MECﺗﺮﻣﻨ د ﻫﻤﺎرۍ ﻟﻪ دې ﻋﺎﻟ ﮐﺎر ﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﯾﻢ .د ﻣﻠ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﭘﻪ ﺗاو د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻫﻤﺪاﺷﺎن د
ژﯾﻨﯿﻮ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧ د ﭼﻮﮐﺎټ او ﻧﻮرو ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﻮﻧ د ﭘﺮﻣﺨﺘ د ې ﺎرﻧ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوژو
د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل ﻣﻬﻢ دي .ﺟﺮﻣﻨ ژﻣﻦ دی ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐي’ .
د دې ﮐﺎل د ﻫﻤﺎرۍ ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﻢ ﻧﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘ وي ،د ﻣﺮﮐﺰي  /وﻻﯾﺘ ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﻢ )CMRS /
 ،(PMRSﮐﻮم ﭼ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼ د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐي .دا ﭘﺮوژې ﺑﻪ د راﻏﻠﻮ
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ او ﻟﻪ ﺗﯿﺮو ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺨﻪ د زده ﮐې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ و ارزول ﺷ.
د ﺎرﻧ ،ارزوﻧ او ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﻮ ﭘﺮوﺮام ) (MECد ) GIZ) GmbHﻟﻪ ﺧﻮا د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻓﺪرال وزارت ) (BMZاو د
آﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د ﻓﺪرال دﻓﺘﺮ ) (AAﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .دا ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ او ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ اړه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻮﻟﻮي او ﯿي او ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻮ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨر ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اړوﻧﺪو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي .د
دې ﮐﺎر ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﺎرﻧ او ارزوﻧ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل دي ،ﺗﺮﻮ وﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻠ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژې ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐي ،وﯾ ارزوي او ﭘﻪ اړه ﯾ راﭘﻮر ورﮐي .ﻟﻪ  ۲۰۱۳زﯾدﯾﺰ ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،د اﻗﺘﺼﺎد وزارت  ۳۵۰ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د
ﺎرﻧ او ارزوﻧ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐ ون ﮐی او  ۱۴۰۰اﻓﻐﺎن ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ
ﻏﻮﻧو ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ ده.
Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﺳﻠﻮاﻏ د ﻣﯿﺎﺷﺘ۲۳ ﻣﻪ ﻧﯧﻪ ‐ ﭘﺮون ورځ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎد وزارت او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د
د  ۲۰۲۰زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د ﻫﻤﺎرۍ ﺗون ﻻﺳﻠﯿ ﮐ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐ د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د د ) (MECﺎرﻧ ،ارزوﻧ او ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﻮ ﭘﺮوﺮام
ﭘﺎﻟﯿﺴ او ﺗﺨﻨﯿ ﭼﺎرو ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل وزﯾﺮ ﺎﻏﻠ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺣﯿﻤ ﭘﻪ ون د ﯾﺎد وزارت اﺳﺘﺎزو او د اﻟﻤﺎن ﺳﻔﺎرت او د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ
اﺳﺘﺎزو ون ﮐی وو .ﻟﻪ  ۲۰۱۵زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل را ﭘﺪﯦﺨﻮا ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو د ﺎرﻧ او ارزوﻧ ﻟﭙﺎره د اﻗﺘﺼﺎد وزارت
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول د و ﻫﻮ ﻣﻮﺧﻪ ده .دا ﮐﺎر ﺑﻪ د دې ډاډ راﻣﻨﺘﻪ ﮐي ﭼ دا ﻫ ﺑﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨ ،ﻣﺆﺛﺮه ،اړوﻧﺪه ،دواﻣﺪاره وي او د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ
.ﭘﻪ ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﯾﻮ رﯦﺘﯿﻨ اﻏﯧﺰ وﻟﺮي .د دې ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﺎل ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﻟﻪ  ۹.۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻪ ده
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د اﻧﻌﻄﺎف وړ ﭘﺮوﺮام ﺟﻮړوﻧﻪ
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