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مطبوعاتی اعالميه
په فيض آباد کی شپه رڼا کول
بدخشان ،افغانستان  /د  ٢٠١١کال د مارچ د مياشتی  ٣٠نيټه ـ د بدخشان واليت والی او د ټولنی مشرانو د مارچ په  ٣٠نيټه
د يو پرورګرام په اوږدو کی د پټی په پريکولو سره د ھغه  ۶٠څراغونو لګاونه ولمانځله چی د سرک په اوږدو کی په برياليتوب
سره لګول شوی وه او د لمر له انرژی څخه خپله انرژی تر السه کوی .د سرک په اوږدو کی د څراغونو د لګولو پروژه چی د
 USAIDلخوا د افغانستان لپاره د پاکی انرژی د پروژی په مالی مرسته ترسره شوه ددی واليت لپاره لمړنی پروژه ده او د
داسی يو ښار لپاره ضروری بريښنا برابروی چی د عمومی بريښنا سره وصل نده.
ددی پرورګرام لپاره د بدخشان والی او د فيض آباد ښاروال د سرک په اوږدو کی پياد ه والړل پداسی حال کی چی د سرک د
غاړی څراغونه يو په يو روښانه کيدل ،د سيمی ھټی والو او اوسيدونکو قدر دانی ښکاره کوله.
د لمريزو څراغونو پواسطه پدی وروستيو کی د تکميل شوی کشم فيض آباد سرک د يوی برخی روښانه کول به د ډيزلو لپاره د
فيض آباد د ښاروالی اړتيا کمه کړی چی پدی توګه به ددی د ښاروالی لګښت کم او د ھوا کيفيت به ھم ښه شی .د رڼا زياتوالی
به د جرمونو په کمولو کی ھم مرسته وکړی  ،د شپی لخوا به ترافيک او ترانسپورت آسانه شی ،په ښار کی به د سرک په اوږدو
کی د مارکيټ ) بازار( دوام زيات شی او د فيض آباد دخلکو لپاره به امنيت ال ښه شی.
د بدخشان والی ښاغلی ډاکټر شاولی اديب وويل" د سرک په اوږدو کی د څراغونو لګول به په امنيت کی ښه والی راولی او د
وسايطو د حادثاتو څخه به مخنيوی وکړی .دا ډول پروژی د فيض آباد په ښار ډير ښه تاثيرات لری".
ھريو ددی څراغونو څخه  ٢٢۵متره مربع ساحه روښانه کوی – او د سرک  ،پياده رو او د سيمی د ھټيو د روښانه کولو لپاره
کافی ده  .دغه څراغونه  ٣٠واټه  LEDڅراغونه دی او ھر يو يی د دوه لمريزو تختو پواسطه روښانه کيږی چی د ورځی په
اوږدو کی يوه غټه بطری چارچوی .کله چی لمر پريوځی دغه څراغونه په اتوماتيکه توګه روښانه کيږی او د راتلونکی ورځی
تر لمر خاته پوری روښانه وی  .کله چی وريځ وی نو دغه بطری ګانی کافی انرژی لری چی د دريو شپو لپاره دغه څراغونه
روښانه وساتی .ددی سيستم ټول قيمتی وسايل لکه ـ تختی  ،بطری ،او څراغونه د  ١٢متره اوږدو پايو په سرکی موقعيت لری
ترڅو د تخريب او غال کولو څخه وساتل شی .د سرک د غاړی دغه څراغونه به ھټی وال وھڅوی چی د شپی لخوا تر ناوخته
پوری ھټی ګانی خالصی وساتی او د جرمی فعاليتونو مخه به ھم ونيسی.
ددی پروژی په بشپړيدو سره به د امريکی نړيواله پرمختيايی اداره ) (USAIDوشی کوالی چی په بدخشان  ،باميان ،ھلمند،
کابل ،کندھار ،خوست ،نورستان ،پکتيکا ،ارزګان ،او وردګو کی د سرک د غاړی  ۴٨٠لمريز څراغونه ولګوی  .د سرک د
غاړی د څراغونو د سيستم په ھکله خلکو ډيره قدردانی او ښوښی ښکاره کړيده ځکه چی ددی له کبله به نوموړی ساحه محفوظه
 ،مصونه او با ثباته وی.
###
د )  (USAIDد پروګرامونو په ھکله د ډيرو معلوماتو لپاره الندی ويب سايټ ته مراجعه وکړی.
http://afghanistan.usaid.gov
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