د ﺗﺨﺎر ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰،۰۰۰اوﺳﯧﺪوﻧ د ﺳﯧﻼب ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻧﻮي ژﻏﻮروﻧ دﯦﻮال او د اوﺑﻮ
ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي
د ﺗﺨﺎر واﻟ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺷﻔﻖ ووﯾﻞ" ،ﭘﻪ ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ د ﺣﻮزې د ادارې ﭘﺮوژه ﯾﻮه اړﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه وه .دا ﭘﺮوژه د
ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ او زرﺮی ﺳﯿﻤ ﻟﻪ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ژﻏﻮري .دﻏ ﭘﺮوژې  ۲۴۰۰ﻧﻔﺮو ﺗﻪ د ﮐﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐه .ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺎﯦ ﺧﻠﻮ او اړوﻧﺪه ادارو
ﺨﻪ ﻏﻮاړو ﭼ ددﻏ ﭘﺮوژې ﮐﺎر او ﺳﺎﺗﻨ ﺗﻪ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐي".
ﭘﻪ وروﺳﺘﯧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ ،د ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ او زرﺮي ﭘﻪ دوه ډﯦﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺮوﻧﻮ ﮐﻠﯧﻮ ﮐ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ  ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻮروﻧﻪ ﺧﻮرا زﯾﺎﻧﻤﻦ ﮐﯾﺪي.
ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ زﯾﺮﺑﻨﺎوې او د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی ﭘﻮل زﯾﺎﻧﻤﻦ ﮐﯾﺪی .د ﻧﻮراﻟﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﭼ
 ۴۰۰ﻫﺎره ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ او د اوﺑﻮ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﯾﻮې ﮐﻮﭼﻨ دﺳﺘﺎه ﺗﻪ اوﺑﻪ رﺳﻮي ،ﻫﻢ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮی دی .د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ د وﻻﯾﺘ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﮐﻤﯧ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﺗﻪ د ﺎﻧو ﺷﻮو ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺳﯧﻼب ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﯾﻮ ﻧﻮي ژﻏﻮروﻧ دﯦﻮال د ﺟﻮړوﻟﻮ او د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ
د ﯾﻮ ﻧﻮي ﮐﺎﻧﺎل د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧ ﭼﺎرو ﺗﻪ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب ورﮐ .وداﻧﯿﺰې ﭼﺎرې د  ۱۳۹۷ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐ ﭘﯧﻞ او  ۱۶ﻣﯿﺎﺷﺘ ﯾ دوام وﮐ.
دﻏﻪ ﻧﻮې ژﻏﻮروﻧ دﯦﻮال ﺑﻪ دوه ﮐﻠ ،د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﺎﻳ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﻪ او ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ ﻟﻪ ﺳﯿﻼب ﺨﻪ وژﻏﻮري .دا ﺑﻪ د ﮐﺮﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮوﻟﻮ
او د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﻪ ﻫﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮاﯦﻄﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻪ واﻟ راﻣﻨﺘﻪ ﮐي .اوﺳﯧﺪوﻧ
اوﺳﻤﻬﺎل د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړې ﮐ ﮐﻮروﻧﻪ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي ﻪ ﭼ اوس د ﺳﯧﻼب ﻟﻪ زﯾﺎن او د ﻤ ﻟﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺨﻪ وﯦﺮه ﻧﻪ ﻟﺮي .وداﻧﯿﺰو
ﭼﺎرو د ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﻮ ﮐﺎل ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  ۸۰ﺨﻪ ډﯦﺮو ﺎﻳ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ورﻨ ﻣﺰدورۍ ﻟﻨﻣﻬﺎﻟﻪ دﻧﺪې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐې.
د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ د ﺣﻮزی د ادارې وﻻﯾﺘ ﻣﺸﺮ ﺎﻏﻠ ﻗﯿﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧ ووﯾﻞ" ،ددﻏ ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺮه د زرﺮی او ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ ﺳﯿﻤﻮ
ﺳﺮﺑﯿﺮه  ۲۰۰ﻣﯿﺮه اوږد ﭘﻮل او د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د اوﺑﻮ ﺳﯿﺴﻢ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿي .د ﺣﺎﺟ ﻧﻮراﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮی و ﺗﺮﻮ ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ ﺗﻪ
اوﺑﻪ ورﺳﻮي او ﻟﻪ  ۷۵ﺟﺮﯾﺒﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﻤﻪ د ﻧﻮي ژﻏﻮروﻧ دﯾﻮال ﺷﺎﺗﻪ ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮې".
د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ RIDF ،د  TRBAد اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل روزﻧ ،ﻮوﻧﯿﺰې ﺟﻠﺴ او ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻪ داﯾﺮ ﮐي دي .د
دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه د ورﺗﻪ ﭘﺮوژو د ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د
 TRBAد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړول ول TRBA .د دﻏ زﯾﺮﺑﻨﺎﻳ ﭘﺮوژې د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺮﻏﺎړه ﻟﺮي.
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 ﺷﺮاﯾﻂ 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  ۲۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه
ﺳﮐﻮﻧﻮ او  ۹۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺮو ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او  ۱۵د ﺳﯿﻼب ﻧﻪ ژﻏﻮروﻧ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺟﻮړ او ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐي دي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ۲۹
ﻮوﻧ ﺟﻮړې او ۵۷۵۰ﮐﻮرﻧ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺷﺒ ﺳﺮه وﺻﻞ ﮐې دي .ﺗﺮ دې دﻣﻪ  ۵۵۰۰دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ 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 دا ډول ﭘﺮوژې ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻠ ﮐي.
Teaser text:
ﻣﺸﺮ ﻟﻪ وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎې د ﺳﯧﻼب ) (TRBAﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر ،د  ۱۳۹۹ﮐﺎل د ﻏﺒﺮﻮﻟ۲۷ ﻣﻪ – ﭘﺮون ،د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﺳﯿﻨﺪ د ﺣﻮزې د ادارې
د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۵ﻣﺤﺪودو ون ﮐﻮوﻧﻮ دﻏﻮ  COVID-19ﭘﺮ وړاﻧﺪې ژﻏﻮروﻧ دﯦﻮال  اﺧﺴﺘﻨ ﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺖ .د
ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ون وﮐ .دﻏﻪ  ۱.۵ﮐﯧﻠﻮﻣﺮه دﯦﻮال ﺑﻪ دوه ﮐﻠ او ﻫﻤﺪا راز د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ اوږدو ﮐ ﺷﺘﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎوې او  ۲،۰۰۰ﺟﺮﯾﺒﻪ )۴۰۰

ﻫﺎره( ﻤﻪ ﻟﻪ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ ﺨﻪ وژﻏﻮري ﭼ ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰،۰۰۰ﺎﻳ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺗﺮې ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ د
.د  ۱۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﺎل ﻟﺖ ﺳﺮه دﻏﻪ ﭘﺮوژه ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻠﻮه ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐی ده ) (RIDFﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
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