د ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮ��ې �ﺎر�ﻮوﻧ�ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوي او ټﻮﻟﻨ�� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ټﺮ�ﻨېﻨګ )اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،د � ۲۰۲۰ﺎل د ﺳپټﻤ�� ﻣﯿﺎﺷﺖ(

]ﻣ�ن[ ﭘﮫ ژﻣﻲ �ﯥ ﭘﮫ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن �ﯥ د ﮐﻮو�ډ ۱۹-د ﺑﯿﺎ راڅﺮګﻨﺪﯦﺪو وړاﻧﺪو�یﻨﮫ ﺷﻮې
ﭘﮫ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﺟﻤهﻮر�ﺖ �ﯥ د �ﻮو�ډ ۱۹-ﻟﻮﻣړۍ ﭘېښﮫ د � ۲۰۲۰ﺎل د ﻓ��ورۍ ﭘﮫ  ۲۴ﻧېټﮫ ﭘﮫ ﭘﻼزﻣﯧڼﮫ ﺳﯿ��ا �ﯥ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮﻩ .ﺗﺮ دې دﻣﮫ د هﻴﻮاد ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ  ۲۴وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ
�ﻲ د ﻣﺜبﺘﻮ ﭘېښﻮ ﺷﻤ��  ۳۸۱۱۳ﺗﮫ رﺳ��ي �� ﻟﮫ دې ډ�� څخﮫ یﯥ  ۲۹۰۲۱ﮐﺴﺎن ﺑ��ﺗﮫ روغ ﺷﻮي او  ۱۴۰۱ﮐﺴﺎن ﻣړﻩ ﺷﻮي دي .د ﻧړ�ﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
ﻟﮫ ﻣ�� ،د و�ﺎ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣړ�ﻨﻮ رښتﯿ�ی ﺷﻤ�� ښﺎیﻲ د ﻣړ��ې د راﭘﻮر ور�ﻮﻟﻮ د ﺳیﺴټﻢ د ټیټ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ډﯦﺮ ﮐﻢ ښﻮدل ﺷﻮی وي.
د ه�� ﺟګړې د ﭘﯿﻞ راهی��ې �� دوې ﻟﺴ��ې وړاﻧﺪې د ﺣ�ﻮﻣﺖ او وﺳﻠﮫوا�� ډ�� ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﯿﻞ ﺷﻮﻩ ،د �ﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﮫ ﭘﮫ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﮫ د ﺧﺮاﺑﯧﺪو ﭘﮫ
ﺣﺎل �ﯥ دي .د ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن د  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫ وګړو ﻟﮫ ډ��  ۴۲٪وﮔړي د �ﯥ وز�� ﺗﺮ ﮐﺮ��ې ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ �ﻮي .ﭘﮫ دا��ې ﺣﺎل �ﯥ �� ﭘﮫ هﯧﻮاد �ﯥ �ﯥ وز�� ﭘﮫ �ﻠﯿﻮا�� ﺳﯿﻤﻮ �ﯥ
ډﯦﺮﻩ دﻩ – ﭼ��ې �� د هﯧﻮاد  ۷۰ﺳﻠﻨﮫ وﮔړي ژوﻧﺪ �ﻮي – ﻣګﺮ �ﻮو�ډ ۱۹-ﭘﮫ در�ﻮ اﺻ�� ښﺎروﻧﻮ �ﯥ ﻗﺮ�ﺎ�ۍ اﺧ�� .ﺗﺮ دې دﻣﮫ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮې ﻣﺜﺒ�ې ﭘې��ې ﭘﮫ ﺳﯿ��ا �ﯥ
ﺛبﺖ ﺷﻮې �� ﺷﻤ�� یﯥ  ۱۴۸۷۷ﺗﮫ رﺳ��ي او ور���ې ﭘﮫ �ﺎدﯾﺰ �ﯥ  ۶۰۹۰او ﭘﮫ هﻮرات �ﯥ  ۱۹۸۵ﭘې��ې ﺛبﺖ ﺷﻮې دي.
ﭘﮫ ګړﻧﺪي ډول او ﻟﮫ ﭘﻼن ﭘﺮﺗﮫ د هﯧﻮاد ښﺎري ﮐﯧﺪل ،ﻟﮫ �ﻠﯿﻮا�� ﺳﯿﻤﻮ څخﮫ ښﺎروﻧﻮ
ﺗﮫ د ﺧﻠ�ﻮ راﮐډﯦﺪل او ﻟﮫ �ﺎوﻧډﯾﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ څخﮫ د ﺧﻠ�ﻮ راﺳﺘنﯧﺪل د ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﭘﮫ
ﻟﻮ�ﻮ او اﺻ�� ښﺎروﻧﻮ �ﯥ د �ﻮو�ډ ۱۹-د ﺧ��ﯦﺪو ﻻﻣﻠﻮﻧﮫ ګڼﻞ ﮐ��ي .ﭘﮫ ﻧﺎرﺳ�ي

MAIASTAN

ﻣېﺸﺖ ځﺎﯾﻮﻧﻮ )هﺴﺘﻮګﻨځﯿﻮ( �ﯥ وﺿﻌﯿﺖ د اﻧﺪ�ښ�ې وړ دی ځﮑﮫ د ځﺎیﻲ ډﻟﻮ ﭘﮫ
و�ﻨﺎ ﭘﮫ دې ځﺎﯾﻮﻧﻮ �ﯥ د �ﻮو�ډ ۱۹-د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮې ﻻرې ﭼﺎرې ﻟﮑﮫ د

ﮐﺎدﯾز

ﺳﯾټرا

ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﯿﻨځﻞ ،ﻓﺰ��ﻲ واټﻦ ،د ځﺎن ﺟﻼ �ﻮل ﯾﺎ د ټﻮﻟ�ې ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﻗﺮﻧﻄ�ن ﻧﺎﺷﻮ�ﻲ
دي.

ھورات

د ﻧړ�ﻮال ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﻣ�� د ﭘﻼزﻣﯧ�ې ﺳﯿ��ا  ۷۰ﺳﻠﻨﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﭘﮫ ﻧﺎرﺳ�ي ﺗﻮګﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮې .اوس ﻣهﺎل ،د ﺳﯿ��ا د  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫ اوﺳﯧﺪوﻧ�ﻮ اﮐ��ﯾﺖ هﻐﮫ یﯥ ﭘﮫ
ﻧﺎ ﭘﻼن ﺷﻮو ،ﻧﺎرﺳ�ي او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﮫ هﺴﺘﻮګﻨځﯿﻮ �ﯥ اوﺳ��ي .دا هﻐﮫ هﺴﺘﻮﻧګﻨ�� دي �� ښﺎیﻲ �ﻮو�ډ ۱۹-ﭘﮫ �ﯥ ﺧﭙﻮر ��ي.
ﭘﮫ دې ﻧﺎرﺳ�ي ﻣﺸېﺖ ځﺎﯾﻮﻧﻮ �ﯥ – ﭼ��ې �� ځﻮان او ﮐﻢ ﻣهﺎرﺗﮫ �ﺎرګﺮان ژوﻧﺪي �ﻮي – د څﺮﻣﻦ )]ﭼﺮم( ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﺧﺎور�ﻨﻮ ﻟﻮښﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣهﻢ د خځﻠﻮ
راټﻮﻟﻮﻟﻮ او د هﻐﻮی د ﺑﯿﺎ ﭘﺮوﺳﺲ ﭘﮫ ګډون ﻧﻮر ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ �ﺎرو�ﺎروﻧﮫ ﭘﮫ �ﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﻮي .ډﯦﺮی دا��ې ښ�ﺎري �� ډﯦﺮی دا �ﺎرو�ﺎروﻧﮫ ډﯦﺮ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻤﮫ ﺗﻮګﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
�ﻮي .رﺳ�ي اټ�ﻠﻮﻧﮫ ښيي �� ﯾﻮازې ﭘﮫ ﺳﯿ��ا �ﯥ  ۱�۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫ وﮔړي ﭘﮫ ﻧﺎرﺳ�ي هﺴﺘﻮګﻨځﯿﻮ �ﯥ اوﺳ��ي ،ﻣګﺮ د ځﺎیﻲ ټﻮﻟ�ې د ډﻟﻮ د ﺷﺒ�ﯥ ﭘﮫ و�ﻨﺎ �� ﭘﮫ ﻏﺮ�ﺐ
ﻣېﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ �ﯥ �ﺎر �ﻮي ،دا ﺷﻤ��ﻩ  ۲�۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫ وګړو ﺗﮫ رﺳ��ي .دﻏﮫ راز ﭘﮫ دې ﻏﺮ�ﺐ ﻣېﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ �ﯥ ﯾﻮ ﺷﻤ�� ﺑﺎﻧډوﻧﮫ او ﺑﺪﻣﺎﺷﺎن هﻢ اوﺳ��ي �� ﻟﮫ ځﺎیﻲ
�ﺎرو�ﺎروﻧﻮ څخﮫ ﭘﮫ ﺑﺎج اﺧیﺴتﻨﮫ او د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﮫ ﻗﺎﭼﺎق �ﯥ ښﮑﯧﻞ دي .د دې ﻏﺮ�ﺐ ﻣېﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ اوﺳﯧﺪوﻧ�ﻲ د ﺟﯧﻤﯿﺎ ﻟﮫ ﺗﻮﮐﻢ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي �� ډﯦﺮ دودﯾﺰ
او ﻣﺬه�ي ﺧﻠﮏ دي.
د �ﺎوﻧډﯾﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ډﯦﺮ ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧ�ﻲ وګړي ﻟﺮي .دا هﯧﻮاد �� وګړي یﯥ ﭘﮫ ﺷ��و ﻟ�جﻮ ﺧ��ې �ﻮي ۴۳ ،ﺳﻠﻨﮫ وﮔړي یﯥ ﺳﻮاد ﻟﺮي .د دوو ﻟﺴ��و
ﺟګړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د دې هﯧﻮاد  ۱۶ﺳﻠﻨﮫ وګړي ﻣﻌﻠﻮﻟ�ن دي.
د ﺗ��ې ﻟﺴ��ې راهی��ې ،روﻏﺘﯿﺎ وزارت د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډوﻧﺮاﻧﻮ )ﺗﻤﻮ�ﻞ �ﻮوﻧ�ﻮ( ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ �څﮫ �ﻮي �� د ټﻮﻟ�ې د روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼیﻨﻮ د ﺷﻤ�� د ز�ﺎﺗﻮﻟﻮ ،د هﯧﻮاد د
روﻏﺘﯿﺎیﻲ �ﺴهﯿﻼﺗﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او د ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن د وګړو د روﻏﺘﯿﺎیﻲ زدﻩﮐړې د ﮐ�� د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې د دې هﯧﻮاد روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﺳیﺴټﻢ ﺗﮫ ودﻩ ورﮐړي .ﮐﮫ څﮫ هﻢ ﭘﮫ دې
ﺑﺮﺧﮫ �ﯥ ﯾﻮ څﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮی – ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ټﻮﻟ�ې د روﻏﺘﯿﺎ د ﺗﺮو�ﺞ د ﺷﺒ�ﻮ ﻟﮫ ﻻرې �� د ﻏﺮ�ﺐ ﻣېﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﮫ ګډون ﭘﮫ ټﻮل هﯧﻮاد �ﯥ ﻓﻌﺎ�� دي او د
ﻣﻼر�ﺎ او د ډﯾﻨ�ﻮ ﺗ�ې د ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ �ﻮي �� ﭘﮫ هﺮ ﺑﺎرا�ﻲ ﻣﻮﺳﻢ �ﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐ��ي – ﻣګﺮ ﺑﯿﺎ هﻢ د ﭘﺎم وړ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐ��ي.
د ﻣﺎرچ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ �ﯥ ،ډوﻧﺮاﻧﻮ )ﻣﺎ�� ﺗﻤﻮ�ﻞ �ﻮوﻧ�ﻮ( د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎ�� ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړﻩ ﺗﺮڅﻮ �� د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،ﻧﺎدوﻟ�ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د
روﻏﺘﯿﺎ وزارت ﺗﺮ ﻣﻨځ د هﻤﻐږۍ د راﻣﻨﺨﺘﮫ �ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوي او ټﻮﻟﻨ�� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻟﻨډﻣهﺎﻟﮫ �ﺎري ډﻟﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐړي .د ژﻣﻲ ﭘﮫ راﻧږدې ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ،د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
اﺗﮑ�� ﺷﻤ�� �� ښﺎیﻲ د دې و�ﺮوس ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣړﻩ ��ي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ښﺎري ﺳﯿﻤﻮ �ﯥ ،ﺧﻮرا ﺧﻄﺮﻧﺎک دی.

1

د ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮ��ې �ﺎر�ﻮوﻧ�ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوي او ټﻮﻟﻨ�� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ټﺮ�ﻨېﻨګ )اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،د � ۲۰۲۰ﺎل د ﺳپټﻤ�� ﻣﯿﺎﺷﺖ(

د ځﺎیﻲ رﺳنﯿﻮ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ د ﻟﺮﻟﯿﺪ ﻟﻨډﯾﺰاو د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ دودﯾﺰډوﻟﻮﻧﮫ
ﭘﺮ دوو ﻟﺴ��و ﺟګړو ﺳﺮ���ﻩ ،ﭘﮫ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن �ﯥ د ځﺎیﻲ رﺳنﯿﻮ وﺿﻌﯿﺖ ښﮫ دی ﮐﮫ څﮫ هﻢ اﮐ��ﯾﺖ دا رﺳ�� د ﺣ�ﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨ��ول ﻻﻧﺪې دي.هﻐﮫ ﮐﺴﺎن ��
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﺮي ،ټﻠﻮ�ﺰ�ﻮن او ور���ې در�ﻮ ﻣ�� راډﯾﻮ�ﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﺗﺮﺟﯧﺢ ور�ﻮي �� ﻣﺸهﻮرې ﺧ��ي او د ﺧ��و اﺗﺮو ﺧ��و�ﯥ وړاﻧﺪې �ﻮي .ډﯦﺮی ﺑﺮﺧﮫ رﺳ�� ﭘﮫ ﺳﯿ��ا �ﯥ
دي ﻣګﺮ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ �ﯥ د ﺧ��ﯾﺎﻻﻧﻮ ﭘﺮاﺧﮫ ﺷﺒﮑﮫ ﻟﺮي .ﭘﮫ دې هﯧﻮاد �ﯥ دری ﻣه�ې ورځﭙﺎ�ﯥ ﺧ��ﯦږي او ﮐﮫ څﮫ هﻢ �� ﭘﮫ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻮګﮫ ﭼﺎپ او ﺗﻮزېﻊ ﮐ��ي،
ﻣګﺮ ډﯦﺮې اﻏ��ﻧﺎ�ﯥ دي ځﮑﮫ د دې ورځﭙﺎڼﻮ ﺧ��وﻧﮫ او ﻧﻈﺮوﻧﮫ هﺮ ورځ ﭘﮫ ټﻠﻮ�ﺰ�ﻮ�ﻲ او راډﯾﻮیﻲ ﺧ��وﻧﻮ �ﯥ ﺧ��ﯦږي.
د وﭼ�ﺎﻟﯿﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺑﺮښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ورځ ﭘﮫ ورځ ز�ﺎﺗ��ي .ګﺮځﻨﺪﻩ ټﻠﯧﻔﻮن او اﻧ��ﻧﯧ�ي ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮ��ی �� د دوو ﻣﺨﺎﺑﺮا�ﻲ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﮐ��ي ،ﭘﮫ ﭘﻼزﻣﯧﻨﮫ
 2او ﻣهﻤﻮ ښﺎروﻧﻮ �ﯥ د ﺑﺎور وړ او ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﮫ دي ﻣګﺮ دا ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮫ �ﻠﯿﻮا�� ﺳﯿﻤﻮ �ﯥ ﻻ هﻢ ډﯦﺮ ﮐﻢ دي ﯾﺎ ﺑﯧ�� ﻧﮫ ﺷﺘﮫ.

ﭘﯿ�ﺎﺑﻮ ) (Picabooټﻮﻟﻨ�� ﭘﻠټ ﻓﺎرم او ټﯿﮏ ټﺎک ) (TikTokد ﭘﯿﻐﺎم ﻟ��ﻟﻮ ﭘﻠټ ﻓﺎرم د ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﺮ � ۳۰ﻠﻮﻧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮﻩ وﮔړو ﺗﺮ ﻣﻨځ دﯦﺮ ﻣﺸﻬﻮر دي ،او هﻤﺪا
ﭘﻠټ ﻓﺎرﻣﻮﻧﮫ دي �� د �ﻮو�ډ ۱۹-ﭘﮫ ه�ﻠﮫ ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮې ﺧ��ﯦږي.

د ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮ��ې �ﺎر�ﻮوﻧ�ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوي او ټﻮﻟﻨ�� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ټﺮ�ﻨېﻨګ )اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،د � ۲۰۲۰ﺎل د ﺳپټﻤ�� ﻣﯿﺎﺷﺖ(
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