ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ رﺳﻮﻧﻪ :د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻧﻮې ﺷﺒﻪ  ۲۰،۰۰۰.۰۰وو ﺗﻪ ﻪ رﺳﻮي
د ﺗﻠﭙﺎﺗ اﻗﺘﺼﺎدی ودې ،د وو د ژوﻧﺪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﮐﺎری ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﯾﻮ ﺷﺮط او ﯾﻮه اړﺗﯿﺎ ده .ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﺧﺖ ﮐ ،د ﺳﺮ دورې
ﭘﻪ ﺳﯿﻤ د اﺳﺘﻮﻨ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﺮﯾﺎل ﮐ د ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧﻪ ﻧﺎ ﺳﻤﻪ او ﺑ ﺑﺎوره وه .اوس اﺳﺘﻮﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ،ﻮﻧﯿﻮ ،ﻣﺎرﮐﯧﻮﻧﻮ ،ﮐﺎر ﺎﯾﻮﻧﻮ او
ﺳﻮداﺮﯾﻮ ﮐ ﺧﻮﻧﺪی ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ
ﻧﻮې ﺷﺒﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﻟﻪ  ۲۶۰۰ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧ ﻟﻪ ﺑﺮﻨﺎ ﺳﺮه ﻧﻠﻮﻟ دی .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ۳۰۰۰ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړه ﺷ .د اداری
ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﯾﻮه اﺿﺎﻓ وداﻧ رﻏﻮل ﺷﻮې وه ﺗﺮﻮ د ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎوری ﮐی .دﻏﻪ ﻧﻮې آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوی :دﻓﺘﺮ ﺧﻮﻧ او د زﺧﯿﺮې ﺧﻮﻧ وړاﻧﺪې
ﮐي ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺒ ﺗﻪ د ﻻ ﻮ ﭼﻮﭘﺗﯿﺎوو او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻره ﻫﻮاروی.
د ﺳﺮدورې ﯾﻮه اوﺳﯧﺪوﻧ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ووﯾﻞˮ :ﻣﺨ ﻟﻪ دې ﭼ دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﻨﺎ ﺳﺮه وﻧﻠ ﺧﻠ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﮐﻮروﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﺗﻪ زړه ﻧﺎ زړه وو .اوس ،ﺧﻠ ﮐﻮروﻧﻪ ،دﮐﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻣﺎرﮐﯧﻮﻟﻪ وداﻧﻮی .ﭼ دﻏﻪ ﮐﺎر ډﯦﺮې دﻧﺪې راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐې دی .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﻣﻠﯿﺘﻮﻧﻮ
او ﻤﻮ ﻗﯿﻤﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ اوس ﻟﻮړ ﺷﻮی دی “
د رﻏﻮﻧ ﭼﺎرو د ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺗﺮﻨ ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرﯾﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او اﻧﺠﯿﻨﯿﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دﻧﺪې ﭘﻪ ﻟ ﮐ روزﻧﻪ ،ﻮﻧ او
ﻻرﻮﻧ ﻫﻢ ﭘﺸﻨﻬﺎد ﮐې ،دﻏﻪ ﮐﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭼﺎرو ﻟﻪ ون ﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ’DABSﻳ ﭘﻪ دې ﯾ
وﺗﻮاﻧﻮل ﺗﺮﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ﺑﺮﻨﺎ ﯾ ﺷﺒﻮ ﻃﺮﺣﻪ ،رﻏﻮﻧﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐای ﺷ .ﺧﻮﻧﺪې ﺑﺮﻨﻨﺎ دﻧﺪې را ﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮی،
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ وده او د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐﻮی.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰﯾﻮ ﺑﯧﺨﺒﻨﺎوو د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺎﻧﻪ ) (RIDFد آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﻫﯧﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدی او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرﯾﻮ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د
آﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ KfW ﻟﻪ ﻟﻮری ﭘﻠ ﮐﯧي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﯧﺨﺒﻨﺎوو ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮی ﺗﺮﻮ وﻻﯾﺘ ادارې ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧی ﭼ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻼن او ﭘﻠ ﮐی .ﭘﻪ ﺗﯧﺮو اوو ) (۷ﮐﻠﻮ ﮐ
ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ډﯦﺮ د ډﯦﺮو ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ د روﻏﻮﻧ او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐې ،ﻧدې  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه اوږد د اﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﻟﻮﯾﻪ وﯾﺎﻟﻪ او
د ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ۱۱ﺳﺎﺗﻮﻧ ډﻣﻮﻧﻪ ﯾ د ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﯾﻮه ﻮﻧ د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧ
ﭼﺎرې ﭘﻠ ﮐﻮی .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ RIDF ۴۹۰ ﺎﻧې دﻧﺪې ،او ﻟﻪ  ۲۳۰۰ډﯦﺮو اﻧﺠﯿﻨﯿﺮاﻧﻮ ،او د دوﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﻟ ﮐ روزﻧ،
ﻮﻧ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ او د راﺗﻠﻮﻧ ﻟﭙﺎره ﯾ د زﯦﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐې دی
Teaser text:
د ﮐﻨﺪز ﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﺑﺮﻨﺎ ﯾﻮ اﺿﺎﻓ ﻣﺰئ وﻏﻮﻟﻮ او ﯾﻮه ) (DABSد ﮐﻨﺪز ﺎر ،ﮐﻨﺪز  ۱۳۹۷ﮐﺎل د وری ۲۳ﻣﻪ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮﯾ رﻏﻮل ﺷﻮې ﺑﺮﻨﺎ ﻫﻢ د ﮐﻨﺪز ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮی .اوس ﻣﻬﺎل ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰۰۰۰وی د ﺑﺎوری ﺑﺮﻨﺎ ﺨﻪ ﻪ اﺧﻠ .د وﻻﯾﺖ
ﭘﻪ  ۱۳۹۵ﮐﺎل ﮐ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮره ﮐه .د رﻏﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﯾ دوه ﮐﺎﻟﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ .د آﻟﻤﺎن د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﺑﯧﺨﺒﯿﻨﺎوو ) (PDCﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﮐﻤﯧ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژه ﭘﻠ ﮐه ،ﭼ ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ۲۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ﻟﺖ ﯾ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ) (RIDFﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺎﻧ
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