ﺷﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐ﺟﺮﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎریﻫﺎ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺮار ذﯾﻞ

ﻫﺰاران اﻓﺴﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﻐﺎن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﺤ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ۱۹را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺰاران ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ را ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ ) (MoIﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ۱۹در
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۶۷۰۰ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺤ دارای ﻣﺎﺳ ،ﺻﺎﺑﻮن و دﺳﺘﺶ ۱۶۱۰۰۰ ،ﺑﺮوﺷﻮر اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺑﻪ دری و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و  ۴۵۰۰ﭘﻮﺳﺘﺮ آﻣﻮزﺷ ﺑﻪ دری و ﭘﺸﺘﻮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﺮی از وﯾﺮوس اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻤﺎن ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف ﭘﻠﯿﺲ ،اﯾﻦ اﻗﻼم
را ﺑﻪ ﻟﻮﯾ ﭘﺎﺳﻮال ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﭘﺮدﻟ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﺟﻨﺮال ﭘﺮدﻟ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﺮ ﺧﻮد را از ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوامدار ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﺤ ،ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﭘﻮﻟﯿﺲ و واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم  ۳۴وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
اﻗﻼم در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺰاران اﻓﺴﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﻐﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ روش ﻣﺴﻠ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ

ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن آﮔﺎﻫدﻫ درﺑﺎره ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19را در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ /ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﺰاران ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ وﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻪ از اﻣﺮاض دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﻞ از  12ﻣﺮد و زن ﺟﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﻨﺪ.
 Kabul Equalﮔﺮوﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،اﺑﺘﺎرات ﺻﻠﺢ ﺳﺎز ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻨﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﻮت و ﺣﻤﻞ ،آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی
آﮔﺎﻫدﻫ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺷﺨﺎص در ﮐﻤﭗ ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ در ﻣﻮرد ﭼﻮﻧ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺻﺤ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  20,000ﭘﻮﺳﺘﺮ آﮔﺎﻫدﻫ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  1,000ﺧﺎﻧﻪ4,000 ،
ﻣﻮﺗﺮ و  2,500دﮐﺎن را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﮔﺮوه  Kabul Equalﺗﻮﺳﻂ ﯾ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮﺑﯿﻮی رﻫﺒﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮﺑﯿﻮی ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﺑﺎﻧﻮان ﺟﻮان اﻓﻐﺎن ﯾ ﺻﺪا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻟﻮﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮات :آﮔﺎﻫدﻫ درﺑﺎره ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ
 20ﺣﻤﻞ ،ﭘﺮوژه ادﻏﺎم ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (IDPPﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﻐﺎﻧ ﮐﻤﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
) (Union Aidﯾ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ آﮔﺎﻫدﻫ درﺑﺎره وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠ در ﻫﺮات آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾ ﻫﺮات ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻫﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر روﯾﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را در ﮐﺸﻮر دارد .ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ /ﮐﻮوﯾﺪ‐
 ،19ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻤﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک )) Union Aid 72ﻋﺪد اول از  1000ﭘﻮﺳﺘﺮ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .در ﻗﺪم ﺑﻌﺪیﺷﺎن ،ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻪ 1000
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺮدد.

اﺣﯿﺎی ﻧﻤﺎ زﻣﯿﻦ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾ درﺧﺖ
ﺑﻬﺎر زﻣﺎن ﻏﺮس درﺧﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﭘﺮوژهی اﺣﯿﺎی ﺟﻨﻼت ) (FLRﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  200,000ﻧﻬﺎل در
وﻻﯾﺎت ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺧﻮﺳﺖ و ﭘﺘﯿﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻗﺮﯾﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﻞ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﻗﺮﯾﻪ ﯾ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﻞ ﻣﺘﺸﻞ از  10ﻋﻀﻮ را ﺗﺸﯿﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ  4ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﻧﻮان ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب درﺧﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺮ دو درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞدار و ﺑﺣﺎﺻﻞ ﻏﺮس ﻣﯿﻨﻨﺪ .درﺧﺘﺎن ﻣﻐﺰﯾﺎت و ﺣﺎﺻﻞدار ﻇﺮف  4ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﻣﯿﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن و
ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ ،ﺳﭙﯿﺪار و ﮐﺎج در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﻨﻨﺪ.

ﻏﺮس درﺧﺖ در ﺑﻬﺎر و ﺧﺰان ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺪف اﺣﯿﺎی  3000ﻫﺘﺎر ﻧﻤﺎی ﺟﻨﻠ در ﭘﻨﺞ وﻻﯾﺖ و  50ﻗﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن  700ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻪ  45ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﻞ را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 61 ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن  48ﻋﺪد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﻼت ﻧﻬﺎل ﭘﺮورش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ دراﻣﺪ ﻣﯿﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  2ﻓﯿﺼﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﯿﻌ ﺟﻨﻼت رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ و
ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ و ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون درﺧﺖ و ﻧﻬﺎل رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ و زﻧﺪﮔ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ اﯾﻦ
ﻣﺸﻼت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺘﻠ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮر آب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺘﻮر آب ) (WSIPﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورﮐﺸﺎپ ﺣﻀﻮری ﺧﻮد را در ﻣﺎه دﻟﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
از آن زﻣﺎن ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری دﯾﺠﯿﺘﻠ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ رﻫﻨﻤﺎ ،اراﺋﻪ ﻫﺎ ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و ﻣﺮﺑ ﻫﺎﯾﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻮی و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻮی ﻋﻤﻠ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﯿﺼﯿﻦ ﻓﻨ آب در ﺟﺮﯾﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﻫﺎ

اداﻣﻪ دارد .اﮐﻨﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷ ﯾﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﺎر اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ،ﻣﺎﻟ،
ﻣﺸﺘﺮی آب و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻌﻤﻮل رﺳﯿﺪﮔ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای آﻣﻮزش
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺑﺰارﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری وﯾﮋه ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19از اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوژه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ (SEDEP) ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری وﯾﮋه ی داﺧﻠ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻄﺒﯿﻖ آﺳﺎن
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻫﻤﺎر و اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐ﺟﺮﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﻨﺪ.
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