د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره د روﻏﺘﯿﺎﯾ
ﺎرﻧ ﺳﻤﻮن
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره روﻏﺘﺎﯾ ﺎرﻧ د ﻫﯿﻮاد د ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او
ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ،او ﻫﻤﺪاراز د ﻫﻐﻮ ﺎﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﮐﻮم ﭼ د ﭘﻮﻟﯿﻮ د

د ﺗﺨﺎر ،ﮐﻨﺪوز ،ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ دی

ﮐﻮرﻧ» وﺣﺸ «رﻧ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻره ﮐ ،ﭼ د ﻧﺎﯾﺠﺮﯾﺎ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ
ﻨ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯿي.

ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د ﺑﻠﺦ د
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن ﺑﯿﺎرﻏﻮل او ﻫﻤﺪاراز
د ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر د ﺳﺎﺗﻨ د ﯾﻮه ﻧﻮي
ﻣﺮﮐﺰ وداﻧﻮل ،د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺳﯿﻤﻪ
اﯾﺰ روﻏﺘﻮن دﭘﺎره ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ،د
ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐ د
وﻻﯾﺘ روﻏﺘﻮن ﺑﯿﺎرﻏﻮل ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن،
ﮐﻨﺪز او ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوو ﺎﯾﻮﻧﻮ
ﮐ د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﺑﯿﺎرﻏﻮل )د ﻫﻐ ﻟﻪ ډﻟ ﻧﻪ د ﮐﻨﺪز
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن او د ﺗﺎﻟﻘﺎن ﭘﻪ ﺎر
ﮐ وﻻﯾﺘ روﻏﺘﻮن( ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﻓﻠﺞ د رﻧ) ﭘﻮﻟﯿﻮ( د ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ
ډﺮ ﮐ د ﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ) ،(AAد اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
) ،(BMZد ﺟﺎﭘﺎن د ﻧﯾﻮاﻟ ﻫﻤﺎری
اداره ) ،(JICAد ﺳﻮﯾﺪن د ﻧﯾﻮاﻟ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻫﻤﺎرۍ اداره ) ،(SIDAد
ﻧﺎروې ﺣﻮﻣﺖ
ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣ روﻏﺘﯿﺎ
وزارت

وﺿﻌﯿﺖ

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
اداره ،د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ اوس ﻣﻬﺎل د ﺧﻠﻮ ﻣﻨﻨ ﻋﻤﺮﻧدې  ۶۳ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯿي ..د
ﻣﻮرﺎﻧﻮ د ﻣﯾﻨ ﮐﭽﻪ ﻻ ﺗﺮوﺳﻪ ﻟﻮړه ده .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﯾﻨ ﮐﭽﻪ د
ﻧۍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړه ده :د  ۱۰۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻮي زﯾﯾﺪﻟ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺨﻪ٪۷ﺳﻠﻨﻪ ﯾ۵ 
ﮐﻠ ﺗﻪ ﺗﺮ رﯦﺪو د ﻣﺨﻪ ﻣﺮی .ډﯦﺮئ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻮارﻮاﮐ ﺨﻪ رﻧ وړي .د
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﻧﺪه .زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ
روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ زاړه ﺷﻮی دی او ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﻋﺼﺮي ﻃﺒ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﻧﺪي.

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﻨﺪز

ﻣﻮﺧﻪ
,

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧﻮ د دواﻣﺪاره ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ اړوﻧﺪه ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻟﺮي ﭼ ﯾﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﻪ راوړي ﭼ د روﻏﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮډرﻧﻪ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ،د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ او ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ وﻟﺮي.
ﭘﺎﯾﻠ
د ﻣﻮډرﻧﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﻃﺒ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺧﻠﻮ روﻏﺘﯿﺎي ﺎرﻧﻪ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﺗﺸﺨﺼﯿﺺ د ﺳﻤﻮن
ورﮐل ﺷﻮﯾﻮ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ ،ﻧﻮې ﺗﻨﻮﻟﻮژۍ ﻟﻪ ﺗﯿﻠ ﻣﯿﯾﻞ )ﯾﺎ د ﻟﯿﺮې ﺨﻪ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ( ﻫﻢ ﮐﺎرول ﮐﯿي .ﻧﻮي روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ او د اﻧﺮژۍ ﺨﻪ د اﻏﯿﺰﻣﻨ
 اﺧﯿﺴﺘﻨ ﭘﻪ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ودان ﺷﻮﯾﺪي و د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ دﭘﺎره د روﻏﺘﯿﺎﯾ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﻮه ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاﺑﺮوي.
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐ د ﺑﻠﺦ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن وداﻧ د
اور ﻟﺪﻧ ﻟﻪ اﻣﻪ وراﻧﻪ ﯾﻮه ﻧﻮې وداﻧ ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼ ۳۶۰ ﺑﺴﺘﺮه ،د ﺟﺪې ﺎرﻧ
ﺎﻧﻪ  ،او ﻫﻤﺪا رواز د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺳﻤﻼﺳ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺴﻬﯿﻼت او
د اﮐﺴﺮﯾﺰ وﺳﺎﯾﻞ او د ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻻﺑﺮاﺗﻮار او د ﯿﻠ ﻣﯿﺪﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﺮي .د
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن د ﯾﻮې ﻣﺮﮐﺰي روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ﺣﯿﺚ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د
 ۵۰۰۰۰۰ﺗﻨﻮ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ او د ﯾﻮې ارﺟﺎﻋ روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ﺣﯿﺚ د ﺑﻠﺦ د ﺎوﻧوﯾﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ
د دوو ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ده .دﻏﻪ روﻏﺘﻮن د ﯾﻮه اﮐﺎدﻣﯿ روزﻧﯿﺰ
روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭼ د ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻮ او ﻗﺎﺑﻠﻮ دﭘﺎره ﯾﻮ اﻟﺤﺎﻗ ﻮوﻧ ﻫﻢ ﻟﺮي ،د
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ او ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻮ د ﻧﻮي ﻧﺴﻞ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐ ﯾﻮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﻪ رول ﻟﻮﺑﻮي.
د دې روﻏﺘﻮن ﻟﻪ  ۴۰۰ﺗﻨﻪ ډﯦﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ،د ﮐﺎر
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ د ﻋﻤﻠ ﻻرﻮدﻧﻮ او ﺳﻼﻣﺸﻮرو ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ ده .ﭘﻪ اﻟﻤﺎن ﮐ د
ﻓﺮاﯾﺒﻮرګ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐ د ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د دې روﻏﺘﻮن روزﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﺎن
ﻞ ﮐﯿي .د  ۲۰۰۹ﮐﺎل را ﭘﻪ دې ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د دې روﻏﺘﻮن اداره ﭘﻪ ﺗﯿﺮه
ﺑﯿﺎ د ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر د ﺳﺎﺗﻨ او د ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻪ اړه ﻻزﻣ ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﭘﻪ
دې ﺗﻮﻪ او دواﻣﺪاره ﻫﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ،د ﮐﺎر ﻟۍ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺮﻨﺪې ﺷﻮې ،د
ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺟﻮړه ﺷﻮه ،د ﺧﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨ ﺳﻤﻮن
وﻣﻮﻧﺪ ،د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﺳﻨﺪوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻮ ،او ﻫﻤﺪاراز د ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ
ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﻮادو دﻓﻊ ﮐﻮل او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺗﻤﺮﻣﯿﻢ ﻫﻢ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻧﺪ .د روﻏﺘﻮن ﭘﻪ
ﻮﻟﻮ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺳﻤﻮن او ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،اوس ﯾﻮ ﻣﺴﻠ ﯿﻢ
ﭼ د  ۱۴ﻓﻨ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺨﻪ ﺟﻮړﺷﻮی دی د وﺳﺎﯾﻠﻮ د ﺗﺮﻣﯿﻢ او ﺎرﻧ او ﺳﺎﺗﻨ
دﻧﺪه ﯾ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﯿﺴﺘ ده .دﻏﻪ روﻏﺘﻮن اوس ﮐﻮﻻی ﺷ د ﺗﺮﻣﯿﻢ او ﺎرﻧ او ﺳﺎﺗﻨ

 :Provincesﺗﺨﺎر
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻫﯿﻮاد د ﻣﻠ
ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او
ﻣﺎﻫﺮو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ﯾﻮې
ﻋﺼﺮي ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﯾﻮه ﻓﻌﺎﻟﻪ
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮړول
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ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺗﻮﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي.
ﻧﻮﻣﻮړی روﻏﺘﻮن ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ﻣﺎﺷﻮم او ﻣﻮر د ﺳﺎﺗﻨ د ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﺳﺮه  ۳۰۰ﻧﻮي ﺑﺴﺘﺮه او ﻫﻤﺪاراز ﻧﻮې ﺧﻮﻧ او ﻃﺒ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺑﻪ د
 ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﻣﻨ ﺗﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د اﻣﯿﻨﺪواره ﻣﯿﻨﺪو او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧﻪ
د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯾﺮ زﯾﺎت ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ او روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ
ودان ﺷﻮي ﯾﺎ ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮی دي .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد د وﻻﯾﺘ
روﻏﺘﻮن ﺨﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐو ﭼ د ﻫﻐ د وداﻧ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺗﺮﻨ ،د روﻏﺘﻮن ﺳﺎزﻣﺎن
ورﮐﻮﻧﻪ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﻮۍ ﺷﻮ .دﻏﻪ روﻏﺘﻮن د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ ،ﭼ ﺷﺎوﺧﻮا
ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس ﻟﺮي ،د ﻣﺮﮐﺰې روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ
د ﺑﻬﺎرک او ﮐﺸﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ د دوو روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او د وردج ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ د ﯾﻮه
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺨﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐو .د ﮐﻨﺪز ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺘ روﻏﺘﻮن ﭘﺮاخ
ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﺎن آﺑﺎد ﮐ د وﻟﺴﻮاﻟ روﻏﺘﻮن ﻧﻮی ودان ﺷﻮی دی .ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ﮐ د ﻼﺑﺎﺗﻮر
ﺻﺤ ﻣﺮﮐﺰ ودان ﺷﻮی او ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﮐ ۲۵۰ ﺑﺴﺘﺮﯾﺰه روﻏﺘﻮن ﺗﯿﺮ ﮐﺎل ﻧﻮی ﺟﻮړ ﺷﻮ
ﭼ ﭘﻪ  ۱۳۹۶ﮐﺎل ﮐ ﯾ وداﻧﯿﺰې ﭼﺎرې ﺑﺸﭙې ﺷﻮې .د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿ
ﻮل ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻻزﻣﻮ ﻃﺒ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧ ،اﮐﺴﺮﯾﺰ ﺎﻧ او ﻻﺑﺮاﺗﻮر
ﺳﻤﺒﺎل دي .د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠ ،ﺗﻐﺬﯾ ،آزﻣﻮﯾﻨ ،ﺗﺨﻨﯿ او اداري ﺎرﻧ او ﺳﺎﺗﻨ
ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﺮاﺧﻪ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮی دي .د ﻧﻮﻣﻮړو ﭘﺮاﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ
ﮐ د آﻏﺎﺧﺎن د ﺑﻨﺴ د ﮐﻤﭙﯿﻮﺮ د زده ﮐې ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ د " "e-health-coursesﺗﺮ
ﺳﺮﻟﯿ ﻻﻧﺪې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐ ﺟﻮړﺷﻮل .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د  ۱۳۸۸ﮐﺎل را ﻫﯿﺴ د
ﺗﺨﺎر ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن او ﮐﻨﺪز ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﻮﭼﻨ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ
او ودان ﺷﻮی دي .د  ۱۳۸۹ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ د روﻏﺘﯿﺎي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿ
 ۶۵ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ودان ﺷﻮی دي.
د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻻره ﮐ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ،ﭘﻪ
ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﺑ وزﻟﻮ ﺧﻠﻮ دﭘﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ،ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼ ﯾﻮازې د ﺑﺪﺧﺸﺎن،
ﮐﻨﺪز او ﺗﺨﺎر درې وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د اﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻠﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس ﻟﺮي ،د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ وړ
ﻣﺮﺳﺘ وﺷ.
د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻓﻠﺞ ﮐﯿﺪو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻره ﮐ د ﭘﻮﻟﯿﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړﻟﻮ د ﻧﯾﻮال ﻧﻮﺖ ) (GPEIﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ
ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻧﻮﺖ د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (WHOاو د ﻣﻠﺮو ﻣﻠﺘﻮ د
ﺳﺎزﻣﺎن د ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ) (UNICEFد ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ اﺟﺮا ﮐﯿي .اﻟﻤﺎن د
دې ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﭘﻮﻟﯿﻮ د واﮐﺴﯿﻦ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ او ﯾﺦ ﮐﻮوﻧﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ،

د ﭘﻮﻟﯿﻮ د رﻧ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ،ﺗﺨﻨﯿ ﻣﺮﺳﺘﻮ او د اﻣﻨﯿﺘ ﻟﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ.
د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ د ﻓﻠﺞ د ﻧﺎروﻏ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻره ﮐ د ﺟﻨﻮﺑ او ﺧﺘﯿﺰو ﺳﯿﻤﻮ
ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﯿي ،ﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﭘﻮﻟﯿﻮ وﯾﺮوس ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻮﻣ ﺗﻮﻪ
ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﯾﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟ ﻧﻪ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ ﻧﻨﻮزي .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ ﻋﻤﺮ ﯾ د ﭘﻨﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ وي او ﺷﻤﯿﺮ ﯾ ۵٬۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯿي ﭘﻪ
ﺧﻄﺮ ﮐ دي .د  ۱۳۹۵ﮐﺎل د ﻟم د ﻣﯿﺎﺷﺘ د ﭘﯿﻞ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﻮزڼ اوه ﻣﻮرده ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪي ،ﯾﻌﻨ اوس ﻣﻬﺎل ﯾﻮ واﻗﻌ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼ دﻏﻪ
وﺣﺸ وﯾﺮوس ژر ﺗﺮ ژره ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وﻻړ ﺷ .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﭘﺎره ﯾﻮه
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ وﻟ ،ﺑﻠﻪ ﯾﻮه ﻧﯾﻮاﻟﻪ ﺑﺮﯾﺎ ﻟ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ وﻞ ﺷ.

