د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﻪ ﻃﺒ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﯾﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړی ډاﮐﺘﺮ ﺳﻬﺎر وﺧﺘ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د اﺑﻮ ﻋﻠ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐ دﻧﺪه
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮی .ﯾﻮ زوړ ﺳی ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮارا اﺣﺘﯿﺎط ﺳﺮه د ﻧﺎروﻏ ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮوت
دی د ﻟې اﻧﺪﯦﻨ ﺳﺮه ډاﮐﺘﺮ ﺗﻪ ﯿﺮ دی او ﺧﺒﺮې ﯾ اوري ،ډاﮐﺘﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

ﻣﻮږ اوس ﻣﻬﺎل ﺑﺸﭙ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺮو ﺗﺮﻮ

ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه د ﻧﺎروغ ﭘﻪ ﺗﻦ ﻻس وﻫ ﺳﯧﺮوم ﭼ ﮐﻮی او ﻟﻪ اړوﻧﺪ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎل

ﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وروزو.

ﺳﺮه ﯾ د درﻣﻠﻨ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې ﮐﻮی .ورﺳﺮه ﻣﻞ ډاﮐﺘﺮان ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻏﻮر ﺳﺮه د
ﻟﻮړ ﭘﻮړي ډاﮐﺘﺮ ﺮﻨﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﯿﺴ اوورﺗﻪ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې دی‐ دا ﮐﺎر ﭘﻪ
روﻏﺘﻮن ﮐ ﻣﻌﻤﻮل دی.
ﺧﻮ ﺗﺮ  ۱۳۹۱ﮐﺎل ﭘﻮرې ،ددﻏﻪ وﻻﯾﺘ روﻏﺘﻮن ورﻨ ﮐﺎر ﺑﻞ ډول وو .ﭘﻪ  ۱۳۸۵ﮐﺎل
ﮐ ،د ﻣﺨﯿﻨ روﻏﺘﻮن وداﻧ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺟﻨﻮﻧﻮ وراﻧﻪ ﮐې وه .اداری رﺋﯿﺲ ډاﮐﺘﺮ
ﻣﺤﺐ اﻟﻪ ﺟﺎوﯦﺪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻪ ﭘﻪ ﯾﺎد ﻟﺮي’ .ﻣﻮږﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺧﯧﻤﻮ
ﻻﻧﺪې د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‛ دی واﯾ’ .ﻣﻮږ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻠﺘﻪ ﮐﻮل .دﻣﯾﻨ
ﮐﭽﻪ د ﭘﺎم وړ ﻟﻮړه وه‛ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻧﻮﻣﻮړی روﻏﺘﻮن د ډﯦﺮو ﺧﻠﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﭘ ﮐ وو ،د
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﻮن اوﺳﯧﺪوﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﯾ ﮐې ،او دا د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ د  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
وو ﻟﭙﺎره ﯾﻮاﻨ روﻏﺘﻮن دی ﭼ ﭘ د درﻣﻠﻨ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮی ،د اروا ﭘﻮﻫﻨ د ﻣﺸﺮ
ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر اﻟﯿﻢ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د ﻃﺒ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﭼ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻮړ وو ’ :ﭘﻪ
ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺗﻞ د ﮐﺎر زور ډﯦﺮﯦﺪو .ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺗﺮډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ او ﻟﻪ واﮐﻪ
وﺗﻠﻪ ‛.ﺗﺮﻫﻐﻪ ﭼ د آﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد د ﻧﻮی روﻏﺘﻮن د ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ وﮐه.
د ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮرا ﻪ ﺷﻮی .روﻏﺘﻮن ﺧﭙﻠ ﺗﺪرﯾﺴ ﭼﺎرې ﺑﯿﺎ
ﭘﯿﻞ ﮐې دی او اوس ﻟﻪ درﯾﻮ ﺗﺮ ﭘﻨﻮ ﮐﻠﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴ ﺗﻮﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰ﻮان
ډاﮐﺮان روزل ﮐﯧی .ډاﮐﺘﺮ ﻏﻼم ﺣﯿﺪر ﺗﻨ ﮐﺎرزده ﮐﻮﻧ) اﻧﺮﻧﺎن( روزي ﻫﻐﻪ اوس
ﻟﻪ وﺿﯿﻌﺖ ﻧﻪ ﺧﻮښ دی ’ :د ﻧﻮی روﻏﺘﻮن ﮐﺎر ﭘﻪ دوه ﮐﺎﻟﻮ ﮐ ﭘﺎﯾﺘﻪ ورﺳﯧﺪ
د روﻏﺘﯿﺎ ﻣﺎﻫﯧﺮان ﺑﻪ اﺗﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺎﻧﻮ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮی ﮐﻮم ﭼ اوه د ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮﻧ ،ﯾﻮ
د ژورې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ واﺣﺪ ،ﯾﻮه ﻋﺎﺟﻠﻪ ﺎﻧﻪ ،اﮐﺴﺮې او ﻻﺑﺮاﺗﻮار درﻟﻮدﻧ دی .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﮐﯧﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯧی ﻧﻮدوی ﮐﻮﻟ ﺷ د درﻣﻠﻨ د ﻋﺼﺮی ﺗﻮﮐﻮﺨﻪ
ﭘﻪ  اﺧﯿﺴﺘﻨ د ﻧې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﻃﺒ ﻫﻤﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وﮐي .روﻏﺘﻮن د
ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ  ۳۶۰ﭼﭙﺮﮐﻮﻧﻮ ﻟﺮی ،ﭼ ﻟﻪ ﺷﻠﻮ ډﯦﺮ ﯾ ﺑﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﺎﻧﻪ ﮐ دی .ډاﮐﺘﺮ
ﯾﺎوﯾﺰی ﻮک ﭼ د روزﻧ ﭼﺎرې اداره ﮐﻮی واﯾ ﻟﻪ دې ﺗﺪرﯾﺴ روﻏﺘﻮن ﻧﻪ ﯾﻮا
ﻧﺎروﻏﺎن ﻪ ﻧﻪ اﺧﻠ’ .ﻣﻮږ اوس ﻣﻬﺎل ﺑﺸﭙ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺮو ﺗﺮﻮ ﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
وروزو .ﻟﻪ روزﻧﻮ وروﺳﺘﻪ دوی ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ

ﺗﻪ ﺗﻠﻠ دی دوی د اړﺗﯿﺎ وړ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮی ﺗﺮﻮ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐی.
ﻮان ډاﮐﺘﺮان ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮه د درﻣﻠﻨ ﭘﻪ اړه ﺗﺮ ﺗﺨﺼﺺ ډﯦﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮه وړی.
د اﺑﻮ ﻋﻠ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﺴ روﻏﺘﻮن ﮐ ﻫﻤﺪا رﻧﻪ د روﻏﻮﺗﻦ د ﻪ ﻣﺪﯦﺮﯾﺖ او د
اﻏﯿﺰﻣﻨ ﮐﺎری ﻟۍ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﮐي .ﭘﻪ دا ﺗﯧﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺪې روﻏﺘﻮن ﮐ دﻫﻐﻪ
ﭘﺮوژې ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭼ ﻟﻪ اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد ﯾ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐې ﻟﻪ  ۴۰۰ډﯦﺮو
ﮐﺴﺎﻧﻮ روزﻧﻪ ،د د ﻧﺪې ﭘﻪ ﺗاو ﻮﻧ او ﻻر ﻮﻧ ﺗﺮﻻﺳﺮه ﮐی .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎر ﮐﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺎری ﻟۍ ﺳﺎده ﮐې دﻫﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د وﯾﻨ ﺑﻬﯿﺮ رﻏﻮل ﺷﻮی ﺎی ورﺗﻪ
ﺎﻧی ﺷﻮی او د ﻧﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻧﺎرﻏﯿﻮ رﯾﺎرډ اوس ﺑﻪ ﺑﺮﻗ ﺗﻮﻪ زﯦﺮﻣﻪ ﮐی او د
ورﮐ د ﻣﺨﻨﻮی او ﺳﺎﺗﻨ ﻣﺪرت ﯾ ﻣﻌﺮﻓ ﮐی دی ۱۴ .ﺗﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧ ﺗﺨﻨﯿﺎران
ډاډ ورﮐﻮی ﭼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت او وﺳﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮی او ﮐﺎر ﮐﻮی .دوی
ﮐﻮﻻی ﺷ ﭼ د ﺑﯿﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﮐی
د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم ﺎﻧﻪ
ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺎﻧﻮ ﮐ ﻫﺮﻪ ﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ  .اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘ ﻓﻘﻂ د زﯦﻧﺘﻮن او ﻣﺎﺷﻮم ﺎﻧﻪ
ده .ډاﮐﺘﺮه ﻣﻼﻟ ﻟﻐﻤﺎن ﯾﻮه ﻮاﻧﻪ ډاﮐﺘﺮه ده اوس ﻣﻬﺎل د زﯦون اوداﯾ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ
روزﻧﻪ اﺧﻠ .دﻟﺘﻪ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻻ ﺣﺎﻟﺖ د ﺧﻮ وړ ﻧﻪ دی ،ﻟﻪ دې ﭼ ﺮﻨﺪه ﮐه:
’دزﯦﻧﺘﻮن ﭘﻪ ﺎﻧﻪ ﮐ ﯿﻨ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮږ اړ ﯾﻮ ﭼ دری ﻧﺎروﻏﺎن ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐ واﭼﻮو
ﻪ ﭼ ﻣﻮږ ﭘﻮره ﺎی ﻧﻪ ﻟﺮو .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ دې ﻣﻮږ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﭙﺎره د ﻋﺼﺮی وﺳﺎﯾﻠﻮ
ﻟﻪ ﮐﻤﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﯾﻮ ،دا ﭘﺪې ﻣﻌﻨ ﭼ ﻣﻮږ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی ﭼ د ﻣﯿﻨﺪو ،د ﻣﯿﻨﺪو ﭘﻪ
ﯧه ﮐ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او زﯦﯦﺪﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐای ﺷﻮ‛
ﻪ ﺧﻮ د آﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړی روﻏﺘﻮن ﺳﺮه د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮی ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ د  ۱۳۹۷ﮐﺎر ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎر ﺑﺸﭙ ﺷ .دا ﺑﻪ د
اﻣﯿﻨﺪوارو ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺴﺘﺮ  ۱۶۰ﭼﭙﺮﮐﻮﻧﻪ او  ۱۶۰ﻧﻮر ﭼﭙﺮﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺎﻧﻮ ﮐ وﻟﺮی .ﻋﺼﺮی اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې او وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ دا ﯾﻘﯿﻨ ﮐی ﭼ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
اړﺗﯿﺎ وړ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﯧی .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻐﻤﺎن ﻟﻪ ﻧﻮی ﭘﻼن ﺨﻪ ﺧﺒﺮه ده او د راﺗﻠﻮﻧ ﻟﭙﺎره
ﺧﻮﻪ ﺑﺮﯦˮ .ﻧﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮې ﮐی‟ دې ووﯾﻞ ’ .ﻟﺪې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮږ ﭘﻮره ﺎی وﻟﺮو او د درﻣﻠﻨ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﻤﻦ ﺑﺪﯾﻞ .زه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻢ ﭼ زه ﺑﻪ
وﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ روزﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐم او ﭘﻪ ﻋﺼﺮی وﺳﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎر وﮐم‛

ﺧﭙﺮوﻧﻪ :وږی ۱۳۹۷
ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐ د ﺑﻠﺦ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻪ ،د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻮی
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ) (MCHﺟﻮړول :د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ روﻏﺘﻮن وړﺗﯿﺎ اوﭼﺘﻮل.
ﭘﺎﻧﻪ ورﮐﻮﻧ :د آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﻫﯧﻮاد د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ )(AA
ﮐﺎری ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣ روﻏﺘﯿﺎ وزارت
ﭘﻠ ﮐﻮﻧ ﻣﺆﺳﺴﻪ :د آﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ(KfW) 
وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ :ﺑﻠﺦ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﺆﺧﻪ :د ﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ د راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺆﺧﻪ د روﻏﺘﻮن ﺑﻨﺴﯿﯿﺰه ﺑﯿﺎ
رﻏﻮﻧﻪ او د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د وړ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻣﺎرﻧﻪ ﮐ وﻧه

