د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟوﻣړﻧۍ څﭔړﻧﮫ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﺑﺎﻧدې ﺑرﯾد
ﻧوﻣﺑر ۲۰۱۵
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ﻻﻧدې ﺳﻧد د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د اﮐﺗوﺑر ﭘﮫ ۳ﻣﮫ ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﭘر روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل او
وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﺑرﯾده د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟوﻣړﻧۍ داﺧﻠﻲ څﭔړﻧﮫ ده .دا څﭔړﻧﮫ د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( د اﻓﻐﺎن او
ﻧړﯾواﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څﺧﮫ د ﭘﻠټﻧو ،د داﺧﻠﻲ او ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ،د ﺳټﻼﯾټ د اﻧځوروﻧو ﺗر څﻧګ ﭘﮫ روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې ﻟﮫ ﺑرﯾد ﻣﺧﮑﯥ او
وروﺳﺗﮫ اﻧځوروﻧو ،د اﯾﻣﯾﻠوﻧو او ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﺧﺑرو اﺗرو د ﺗﺑﺎدﻟﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﺷوی دی .دا څﭔړﻧﮫ ﯾوه روان ﺑﮭﯾر دی او ﻟﮫ ﭘﭔښو څﺧﮫ
د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( د داﺧﻠﻲ وروﺳﺗﻲ راﭘور ښودﻧﮫ ﻧﮑوي.
ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺧﭘﻠو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﻣﺧﮑﻧﯾو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ګډون ،دا ﺳﻧد ټوﻟﯥ ﭘﭔښﯥ ،د ھﻐو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﭘروژې ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺳره اﺷﻧﺎ ﻧدي
ﭘﮫ ﺗرﺗﯾب ﺳره ﺗر ﮐﺗﻧﯥ ﻻﻧدې ﻧﯾﺳﻲ.
ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ )(۲۰۱۵-۲۰۱۱
ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( د  ۲۰۱۱زﯾږدﯾز ﮐﺎل ﭘﮫ اګﺳت ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﮐﻧدوز د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCد ﭘراﻧﺳﺗﯥ راھﯾﺳﯥ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎوه .1 ۱د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﺷﻣﺎل-ﺧﺗﯾځ ﮐﯥ د ﺧﭘل ډول ﻟﮫ ﯾواځﻧﯽ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐز وو .د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ
ﻣرﮐز ﭘﮫ ﺗراﻓﯾﮑﻲ ﭘﭔښو ،او ھﻣدارﻧګﮫ د ﺑﻣب ﭘﮫ ﭼﺎودﻧو او ډزو ﮐﯥ ټﭘﯽ ﺷوو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ د ﻟوړ ﮐﯾﻔﯾت او وړﯾﺎ ﺟراﺣﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
ﺑراﺑرول .روﻏﺗون  ۹۲ﺑﺳﺗرې د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره درﻟودې ،ﭼﯥ د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ د ﺑﺳﺗرو ﺷﻣﭔر  ۱۴۰ﺗﮫ ورﺳﭔد ﺗر
څو د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺑﯥ ﺳﺎرې داﺧﻠﯥ ﭘر وړاﻧدې ﺳﻧﺑﺎل اوﺳﻲ .د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د ﺑﭔړﻧۍ څﺎﻧګﯥ ،درې ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺧوﻧو ،د ﻣﺟﮭزو
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑرﺧﯥ ،ھﻣدارﻧګﮫ اﯾﮑﺳرې ،درﻣﻠﺗون ،ﻓزﯾوﺗراﭘﻲ ،او د ﻻﺑراﺗوار ﭘﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﻣﺟﮭز روﻏﺗون وو .د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ
ﻣرﮐز ﮐﯥ ﭘﮫ ټوﻟﯾز ډول  ۴۶۰ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎوه .ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺟون ﭘﮫ ۲۴ﻣﮫ د ﮐﻧدوز ښﺎر
ﭘﮫ  ۱۵ﮐﯾﻠو ﻣﺗرۍ ﮐﯥ د ﭼﮭﺎردرې ﭘﮫ وﻟﺳواﻟۍ ﮐﯥ ﯾو ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘراﻧﯾﺳت ﭼﯥ ﻧرﺳﺎﻧو د ﺟراﺣۍ اړوﻧده ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭘﺎره ،ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې
ﭼﯥ د ﮐﻧدوز ښﺎر ﺗﮫ راوړل ﺷﻲ ،ﻟوﻣړﻧۍ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺑراﺑروﻟﯥ.
ﭘﮫ  ۲۰۱۱زﯾږدﯾز ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCد ﭘراﻧﺳﺗﯥ راھﯾﺳﯥ ،ﻟﮫ  ۱۵،۰۰۰څﺧﮫ ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر د ﺟراﺣۍ اړوﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗرﺳره ﺷوي او ﻟﮫ  ۶۸،۰۰۰څﺧﮫ ډﭔرو ﺳﻣﻼﺳﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﺷوې ده .ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﻧدې ګراف ﮐﯥ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ،د ﮐﻧدوز
ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCﮐﻲ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ټوﻟﯾزه ﺷﻣﭔره ،د  2 ۲۰۱۵زﯾږدﯾز ﮐﺎل د ﻟوﯾﯥ ﺷﻣﭔرې ﺗر څﻧګ ،ﭘﮫ ﺗدرﯾﺟﻲ ډول ﻟوړﯾږي.

1

ﺷدﯾده ﺟراﺣۍ ﮐﯥ ،د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ډول ،د ﻣﺎﯾﻧوﻧو او ﺑﻣوﻧو ﭼﺎودﻧﮫ ،ډزې ،ټﭘﻲ ﮐﭔدﻧﯥ او ﺑرﯾدوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي .ﻏﯾر ارادي ﺟراﺣۍ ﮐﯥ د ﺳړک ﭘر ﺳر د
ﻣوټرو ټﮑروﻧﮫ ،ﻟوﭔدل ﯾﺎ ﻏورځﭔدل ،ﻏﯾر ﻗﺻدي ﯾﺎ ارادي ﺳوځﭔدﻧﯥ ،او ﻧور ټﭘوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي.
2

ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول وړﯾﺎ وړاﻧدې ﮐﭔدل او د ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ د ھﻐوی د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎوو ﺳره
ﺳم ،د ﻗوﻣﻲ ،ﻣذھﺑﻲ ﻋﻘﺎﯾدو ،او ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗړاو د ﺗوﭘﯾروﻧو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ ﮐﭔدﻟﮫ.
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ﭘﮫ  ۲۰۱۴زﯾږدﯾز ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﻟﮫ  ۲۲،۰۰۰څﺧﮫ ډﭔرو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړل او  ۴،۲۴۱ﺟراﺣﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﺷول.
ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ د ﺷﺧړې ﻟﮫ ټوﻟو ﺧواوو ﺳره ﯾوې ﻣواﻓﻘﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ رﺳﭔدو ﺳره ،ﺗر څو زﻣوﻧږ
ﺑﯥ طرﻓﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو درﻧﺎوی وﮐړي ،د ﯾوې ﺑﺷﭘړ او ﭘراخ ﺑﮭﯾر ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﮐﭔدل .ﻣواﻓﻘﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﭼﺎرواﮐو او ھﻣدارﻧګﮫ ﻟﮫ اړوﻧده د ﻣﺧﺎﻟﻔو وﺳﻠواﻟو ډﻟو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﺳره ﺗرﺳره ﺷوې وې .ﭘﮫ دې ﻣواﻓﻘو ﮐﯥ د ﻧړﯾوال ﺑﺷري
ﻗواﻧﯾﻧو د ﺗطﺑﯾق وړ ځﺎﻧګړو ﺑرﺧو ﺗﮫ اﺷﺎره ﺷوې ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دي:
 د ټوﻟو ټﭘﯾﺎﻧو او ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ،د ﮐرﮐﯥ او ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ژﻣن ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدل د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺧوﻧدﯾﺗوب او د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻟﮫ ﻟوري ،د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ،د ھﻐوی د ﻧﮫ ځوروﻧﯥ ﺗﺿﻣﯾن ﮐول د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ دﻧدو د څﭔړﻧو څﺧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻣﺻوﻧﯾت د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو او ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻣﺣرﻣﯾت ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐول د روﻏﺗون ﭘﮫ اﻧګړ ﮐﯥ د وﺳﻠو د ﻧﺷﺗون ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐولد دې ﺗﻌﮭدوﻧو ﭘر ﺳر ،ﻟﮫ ټوﻟو ﻧړﯾواﻟو ﻧظﺎﻣﻲ ځواﮐوﻧو ﺳره ﻟﮑﮫ ،د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د ﻣﻧظﻣو او ځﺎﻧګړو ځواﮐوﻧو څﺎﻧګو،
ﻧﺎټو ﯾﺎ ﻧړﯾوال اﯾﺗﻼﻓﻲ ځواﮐوﻧو ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ،ﻣﻠﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ ادارو ،او ھﻣدارﻧګﮫ د ﻣﺧﺎﻟﻔو وﺳﻠواﻟو ډﻟو ﻧظﺎﻣﻲ ﻗوﻣﺎﻧدې ﺗﻌﮭد او
ﻻﺳﻠﯾﮑوﻧﮫ ﺷوي وو .د ﺷﺧړو او ﻧښﺗو ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ﻧظﺎﻣﻲ اړﺧوﻧو د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د وﺳﻠو
ﻧﺷﺗون ﭘﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺑﺎﻧدې ﺗواﻓق ﻣﻧﻠﯽ وو.
دا ﺗواﻓق او ﺗړوﻧوﻧﮫ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCﮐﯥ د وﺳﻠو ﻧﺷﺗون ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘﮫ ﭘﻠﯥ ﮐوﻟو ،د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟﮫ
ﻟوري د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ګﺎرداﻧو ﯾﺎ ﺳﺎﺗوﻧﮑو ﭘﮫ ګﻣﺎرﻟو ،او ھﻣدارﻧګﮫ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧﻠﮑو او د ﺷﺧړې ﻟﮫ ښﮑﭔﻠو ﺧواوو ﺳره د ﺧﺑرو
اﺗرو ﭘﮫ ﮐوﻟو ﺳره ﻋﻣﻠﻲ ﺷول.
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ﻟﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﻣﺧﮑﯥ د اوﻧۍ ﺣﺎل ) ۲۰۱۵زﯾږدﯾز ﮐﺎل۲۸ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر –  ۰۲اﮐﺗوﺑر(
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د ﺳﭘﺗﻣﺑر ۲۸ﻣﮫ ،د دوﺷﻧﺑﯥ ورځ
د اﻓﻐﺎن دوﻟت او طﺎﻟب ځواﮐوﻧو  4ﺗر ﻣﻧځ د ﺳﭘﺗﻣﺑر د ۲۸ﻣﯥ ﺳﮭﺎر وﺧﺗﻲ ﭘﮫ ﮐﻧدوز ښﺎر ﮐﯥ درﻧﮫ ﺟګړه ﭘﯾل ﺷوه .د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ
ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ټﯾم ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر د ټﭘﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻣﮫ د ﭘﻼن ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﺎر ﭘﯾل ﮐړ.
د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو ادارې )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟﮫ ټوﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو او ھﻐو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څﺧﮫ ،ﭼﯥ د روﻏﺗون ﭘﮫ ﭘرﻣﺦ ﺑﭔوﻟو ﮐﯥ اړﯾن
وو ،ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړه ﺗر څو ﭘﮫ ښﺎر ﮐﯥ ﻟﮫ ګرځﭔدو راګرځﭔدو او ﯾﺎ روﻏﺗون ﺗﮫ د ﻧﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ
ﺻورت ﮐﯥ ﻟﮫ راﺗﻠو څﺧﮫ ډډه وﮐړي .د ھﻣدې ورځﯥ د ﻏرﻣﯥ ﭘﮫ وﺧت ،د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ھﻐﮫ اﻓﻐﺎن او ﻧړﯾوال
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ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ھﻐوی ﺷﺗون اړﯾن ﻧﮫ وو ،ﺧﭘﻠو ﮐوروﻧو ﺗﮫ واﺳﺗول ﺷول.
د ﯾو ﻣﻌﯾﺎري ﭼﻠﻧد ﭘﮫ ﺗوګﮫ  ،6د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟﮫ ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺧﮫ ﻟﮫ وﺳﻠواﻟﯥ ډﻟﯥ ﺳره د ﺗړاو ﭘﮫ اړه ﭘوښﺗﻧﮫ
ﻧﮑوي .ﺧو د ﮐﺎﻟﯾو )ﯾوﻧﯾﻔورم( ډول ﺗﮫ او ﻧورو ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو ﺳره ،داﺳﯥ ښﮑﺎرﭔده ﭼﯥ ﯾو ﺷﻣﭔر ټﭘﻲ ﺷوي ﺟﻧګﯾﺎﻟﻲ
روﻏﺗون ﺗﮫ راوړل ﮐﭔدل.
د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ) (KTCد ﭘراﻧﺳﺗﯥ راھﯾﺳﯥ ،د ټﭘﻲ ﺷوو ﺟﻧګﯾﺎﻟﯾو ﻟوی ﺷﻣﭔر دوﻟﺗﻲ ځواﮐوﻧﮫ او ﭘوﻟﯾس ﺗﺷﮑﯾﻠوي .د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ۲۸ﻣﮫ
د اوﻧۍ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ ،ډﭔر ﺷﻣﭔر ټﭘﻲ ﺷوي ﺟﻧګﯾﺎﻟﻲ طﺎﻟﺑﺎن وو .ﻟﮫ دواړو ﺧواوو څﺧﮫ د ټﭘﻲ ﺷوو ﺟﻧګﯾﺎﻟﯾو ﺗﻧﺎﺳب د ﺟګړې د ﺷدت،
د ﺟګړې د ﻟوﻣړۍ ﺟﺑﮭﯥ د ﻣوﻗﻌﯾت او روﻏﺗون ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺷﺗون ﭘر اﺳﺎس ﺗوﭘﯾر ﮐﺎوه.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺟګړه ﺳﺧﺗﮫ ﺷوه ،ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ وړاﻧدﯾز وﮐړ ﺗر څو ټول ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎت او ﺟﺎﻣﯥ ﭘﮫ
روﻏﺗون ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ځﺎﻧوﻧو څﺧﮫ ﻟرې ﮐړي ،ځﮑﮫ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ﺷﺧړې د دواړو ﻟورﯾو ﺗر ﻣﻧځ ﭼﯥ ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې دي د
ﺗﺷﻧﺞ د راﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د ﯾو ﻣﻌﯾﺎري ﭼﻠﻧد ﭘﮫ ﺗوګﮫ ګڼل ﮐﯾږي .د اﻓﻐﺎن دوﻟت ځواﮐوﻧو د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( د
روﻏﺗون ﻟﮫ ټﯾم ﺳره ﺑل روﻏﺗون ﺗﮫ د دوﻟﺗﻲ ټﭘﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻟﭔږد ﻟﭘﺎره ﮐﺗﻧﮫ وﮐړه .ﺧطرﻧﺎک ټﭘﯾﺎن ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷول،
ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ډﭔر ﺷﻣﭔر ټﭘﻲ ﺷوي دوﻟﺗﻲ ځواﮐوﻧﮫ ﻧورو روﻏﺗوﻧوﻧو ﺗﮫ وﻟﭔږدول ﺷول .ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ زﻣوﻧږ ټﯾﻣوﻧﮫ ﺧﺑر
دي ،ﻟﮫ دې څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ،د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﯾﺎ روﻏﺗون ﺗﮫ ھﯾڅ ټﭘﻲ ﺷوي دوﻟﺗﻲ ځواﮐوﻧﮫ راﻧﮫ وړل ﺷول.
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د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟﮫ ۲۸م د ﺳﭘﺗﻣﺑر څﺧﮫ ﺗر ۲م د اﮐﺗوﺑر ﭘورې د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺣﺻﺎﯾﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﻠري ،ځﮑﮫ ﭼﯥ
ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ارﺷﯾف ،د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻓﺎﯾﻠوﻧﮫ ،او ﺑﺳﺗرﺷوو ﻧﺎروﻏﺎﻧو اﺳﻧﺎد ټول د وداﻧۍ ﭘﮫ ﻣﻧځﻧۍ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ اﯾښول ﺷوي وو ﭼﯥ د
ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د ھﻐوی ډﭔری ﺑرﺧﯥ وﯾﺟﺎړې ﺷوي.
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ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ﭘﮫ ﻣﻌﻣول ډول طﺎﻟﺑﺎﻧو او ﻧورو ﻣﺧﺎﻟﻔو ډﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د "وﺳﻠواﻟو ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧو ډﻟﮫ" اﺻطﻼح ﮐﺎروي .ﭘﮫ دې
ﺳﻧد ﮐﯥ ،د "طﺎﻟﺑﺎﻧو ځواﮐوﻧﮫ" اﺻطﻼح ځﮑﮫ ﮐﺎرول ﺷوې ﭼﯥ د څﭔړﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﮫ ﻟوري ﭼﯥ ﻣرﮐﯥ ورﺳره ﺗرﺳره ﺷوي ډﭔره ﮐﺎرول
ﮐﭔده.
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ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ډﭔر ځﻠﯥ د ﺧﭘﻠو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ھﻐﮫ ﺷﻣﭔره راﮐﻣوي ﭼﯥ د ډﭔرې ﻧﺎاﻣﻧۍ ﭘر وﺧت د ژوﻧد ژﻏورﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﭘرﻣﺦ ﺑﭔوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن وي.
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د ﯾو ﺑﯥ طرﻓﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ادارې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ﻟﮫ ﯾﯥ وﺳﻠواﻟﯥ ډﻟﯥ ﺳره ﻟﮫ وﺳﻠواﻟو څﺧﮫ د ﺗړاو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ ﻧﮑوي
ځﮑﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺻوﻟو ﭘورې اړوﻧده ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻧﮫ ګڼل ﮐﯾږي .د ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټراﻧو )اﯾم اﯾس اﯾف( د ﻧﺎروﻏﺎﻧو اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ اﯾم اﯾس اﯾف د وﺳﻠﯥ
ﻧﺷﺗون د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د روﻏﺗون ﭘﮫ دروازه ﮐﯥ د وﺳﻠو راټوﻟوﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ اړﯾﮑﯥ ﺳره ،د " "Cاو " "Mﺗوري د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧظﺎﻣﻲ ﻧﺎروغ
ښودﻧﮫ ﮐوي .ﻟﮫ دې ﭘرﺗﮫ ﻧور ھﯾڅ ﺟزﯾﺎت ،دا ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐوﻣﯥ وﺳﻠواﻟﯥ ډﻟﯥ ﺳره ﯾو ﻧﺎروغ ﺗړاو ﻟري ﻧﮫ ﺛﺑﺗﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻧظﺎﻣﻲ ټﭘﻲ ﻧﺎروﻏﺎن ﭘﮫ
روﻏﺗون ﮐﯥ د ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗواﻧﯾﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺟﻧګﯾﺎﻟﻲ ﯾﺎ وﺳﻠوال ﻧﮫ ګڼل ﮐﯾږي.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د ﻣﺎزدﯾګر ﭘﮫ  ۶ﺑﺟو ،دوه طﺎﻟب وﺳﻠوال روﻏﺗون ﺗﮫ راﻏﻠل ﺗر څو ﺑﯥ ﭘوﻟﯥ ډاﮐټران )اﯾم اﯾس اﯾف( ﺗﮫ د ښﺎر د ﺧﭘل ﮐﻧﺗرول
ﻻﻧدې راوﺳﺗو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر ورﮐړي.
د ﺷﭘﯥ ﺗر  ۱۰ﺑﺟو ﭘورې ،د اﯾم اﯾس اﯾف ټﯾم د  ۱۳۷ټﭘﯾﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﮐړې وه ،ﭼﯥ  ۲۶ﭘﮑﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن وو .ډﭔر ﺷﻣﭔر ﻧﺎروﻏﺎﻧو د
ګوﻟﯾو ژور ټﭘوﻧﮫ درﻟودل ﭼﯥ ﺟراﺣﺎﻧو د ګﯾډې ،ﻻس او ﭘښو ،او ﺳر ﺷدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﮐول.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د ﺳﭘﺗﻣﺑر ۲۹ﻣﮫ ،د ﺳﮫ ﺷﻧﺑﯥ ورځ
د اﯾم اﯾس اﯾف ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻲ ﺧﺑرﭘﺎڼﮫ ﻧﺷر ﮐړه ﭼﯥ وﯾﻠﻲ وو ﭼﯥ "روﻏﺗون ﻟﮫ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ډک دی "،او دا ﭼﯥ "ﻣوﻧږ د ﺑﺳﺗرو ﺷﻣﭔر د
ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺑﺳﺗرﭔدو ﺗﮫ ﻟﮫ  ۹۲څﺧﮫ  ۱۱۰ﺗﮫ ډﭔر ﮐړ ،ﺧو ﺧﻠﮏ روﻏﺗون راروان وو .ﻣوﻧږ  ۱۳۰ﻧﺎروﻏﺎن د روﻏﺗون ﭘﮫ
وارډوﻧو ،دھﻠﯾزوﻧو او ﺣﺗﯽ ﭘﮫ دﻓﺗري ﺧوﻧو ﮐﯥ ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې درﻟودل .د روﻏﺗون ﻟﮫ ډﮐﭔدو او ﺷﺧړې دواﻣداره ﮐﭔدو ﺳره،
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ﻣوﻧږ ﻧﺷو ﮐوﻟﯽ ﺗر څو ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ټﭘﯾﺎﻧو د ﻧوې څﭘﯥ د درﻣﻠﻧﯥ ﺗر ﻋﮭدې ووځو".
د اﯾم اﯾس اﯾف ټﯾم د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ اﺳﺗﺎزو ﺳره وﮐﺗل ﭼﯥ د رواﻧﯥ ﺟګړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻧورو ﺳﺧﺗو ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺑﺳﺗروﻟو د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه
ﺧﺑرې اﺗرې وﮐړي ،ﺗر څو ځﯾﻧﯥ ﻧﺎروﻏﺎن ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ ﺧﺎرج ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ ﻻ ﻧورو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﯾﯥ
اړﺗﯾﺎ ﻟري د ﭼﮭﺎردرې ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺗﮫ واﺳﺗول ﺷﻲ.
د اﯾم اﯾس اﯾف ﯾو ﻣوټر ﭼﯥ ھواﯾﻲ ډګر ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻر وو د ﺟګړې د ﻟوﻣړۍ ﺟﺑﮭﯥ څﺧﮫ د ﺗﭔرﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل ﺗر ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻏﯽ .د اﯾم
اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻣوټر د ﺧﭘﻠو ځﺎﻧوﻧو د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره ﻣوټر ﭘرﭔښود .راﺗﻠوﻧﮑﯥ ورځ ،ﻣوټر ﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗوﮐو ﺳره ﯾوځﺎی
روغ رﻣټ وﻣوﻧدل ﺷو.
ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ډﭔرﭔدوﻧﮑﯥ ﺟګړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،د اﯾم اﯾس اﯾف ادارې د ﮐﻧدوز د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د ﻣوﻗﻌﯾت  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون د اﯾﻣﯾل ﻟﮫ
ﻻري ﯾو ځل ﺑﯾﺎ د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د دﻓﺎع وزارت ،اﻓﻐﺎن ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو او دﻓﺎع وزارت او ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو
ﺗﮫ ورواﺳﺗﺎوه .د  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دی) 36°43'4.91"N 68°51'43.96"E :د روﻏﺗون
ﻣرﮐزي وداﻧۍ( ) 68°51'42.62"E 36°43'4.29"Nد ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ د اداري څﺎﻧګﯥ وداﻧۍ(.
د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د دﻓﺎع وزارت او د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو اﺳﺗﺎزوﻟﯾو ﻣوﻧږ ﺗﮫ راورﺳﭔدل او ﻣوﻧږ ﺗﮫ ﯾﯥ ډاډ راﮐړ ﭼﯥ
ﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون ټوﻟو اړﺧوﻧو ﺗﮫ وﻟﭔږل ﺷو .د اﻓﻐﺎن د ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو ﻟﮫ ﻟوري ﺷﻔﺎھﻲ ﺗﺎﯾﯾد ﺗرﻻﺳﮫ ﺷو .د اﯾم اﯾس اﯾف ادارې ﻣﻠګرو
ﻣﻠﺗوﻧو ﺗﮫ ھم د ﻣﻧځګړي ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون واﺳﺗﺎوه او د اﯾﺗﻼﻓﻲ ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﯾﯥ د ھﻐو د اﺳﺗوﻟو ﺗﺎﯾﯾدي راﮐړه.

د ﺳﭘﺗﻣﺑر ۳۰ﻣﮫ ،د ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﯥ ورځ

د ﭼﺎرﺷﻧﺑﯥ ﭘﮫ ورځ د  ۱۳۰ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺧﮫ ﯾﯥ  ۶۵طﺎﻟب ټﭘﻲ وﺳﻠوال وو ﭼﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې وو .د دې ورځﯥ
ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ ،ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر ﻧﺎروﻏﺎن د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﭘﮫ ورﮐوﻟو ﺳره ﺧﺎرج ﺷول .دا ﻣﺎﻟوﻣﮫ ﻧده ﭼﯥ آﯾﺎ دا
ﻧﺎروﻏﺎن ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ د اﯾم اﯾس اﯾف او طﺎﻟﺑﺎﻧو د اﺳﺗﺎزو ﺗر ﻣﻧځ د ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د ﺑﺳﺗرو د ﺧوﺷﯥ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ روﻏﺗون
څﺧﮫ ﺧﺎرج ﺷوي او ﯾﺎ دا ﭼﯥ د اﻣﻧﯾﺗﻲ ګواښوﻧو د ډﭔرﭔدو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وﺗﻠﻲ ،ځﮑﮫ داﺳﯥ اوازې ﺧﭘرې ﺷوې ﭼﯥ دوﻟﺗﻲ ځواﮐوﻧﮫ د
ﮐﻧدوز ښﺎر د ﺑﯾﺎﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗوواﻟﯽ ﻧﯾﺳﻲ .ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺧﺎرﺟﭔدو ﺳره ﺳم ،ﻧوي ﻧﺎروﻏﺎن ﺑﺳﺗرﭔدل.
د ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﯥ ﭘﮫ ورځ ،اﯾم اﯾس اﯾف ﺧﺑر ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړ ﭼﯥ دوه ټﭘﻲ طﺎﻟﺑﺎن د ﻟوﯾﯥ رﺗﺑﯥ ﮐﺳﺎن دي .دا اﻧګﭔرﻧﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو دﻻﯾﻠو ﭘر
ﺑﻧﺳټ ﮐﭔده ځﮑﮫ د ډﭔرو وﺳﻠواﻟو ﻟﮫ ﻟوري روﻏﺗون ﺗﮫ راوړل ﺷول ،او ھﻣدارﻧګﮫ د د ھﻐوی د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ اړه دواﻣداره
ﭘوښﺗﻧو ﮐول ﺗر څو ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ ﭘﮫ ﭼټﮑﮫ د ﺧﺎرﺟﭔدو ﻟﭘﺎره درﻣﻠﻧﮫ ﺗﭔزه ﮐړي.

د اﮐﺗوﺑر  ،۱د ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﯥ ورځ

ﭘﮫ واﺷﻧګټن ﮐﯥ د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو ﭼﺎرواﮐو ﻟﮫ اﯾم اﯾس اﯾف څﺧﮫ وﭘوښﺗل ﭼﯥ آﯾﺎ روﻏﺗون او ﯾﺎ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻧورو وداﻧﯾو
ﮐﯥ ﺧو ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر طﺎﻟﺑﺎن ﺷﺗون ﻧﻠري او زﻣوﻧږ د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ وﮐړې .ﻣوﻧږ ﭘﮫ ځواب ﮐﯥ ورﺗﮫ
ووﯾل ﭼﯥ زﻣوﻧږ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ ﭘﮫ ټول ظرﻓﯾت ﺳره ﮐﺎر ﮐوي او دا ﭼﯥ روﻏﺗون ،د طﺎﻟﺑﺎﻧو ټﭘﻲ وﺳﻠواﻟو ﭘﮫ ګډون ،ﻟﮫ
ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺧﮫ ډک دی ﭼﯥ ځﯾﻧﯥ ﯾﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف د ﭼﮭﺎردرې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺗﮫ اﺳﺗول ﺷوي وو .اﯾم اﯾس اﯾف دا ھم

http//www.msf.org/article/Afghanistan-msf-hospital-overwhelmed-wounded-after-heavy-fighting-kunduz
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څرګﻧده ﮐړه ﭼﯥ د ﺧﭘل ﻓﻌﺎﻟﯾت د دوام ﭘﮫ ﺷرط روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ وداﻧﯾو ﺗﮫ د درﻧﺎوي د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه ﻣوﻧږ د ﺷﺧړې د ټوﻟو اړﺧوﻧو ﭘﮫ اړه
روښﺎﻧﮫ درﯾځ ﻟرو.
د ﻣﻠګرو ﻣﻠﺗوﻧو د اړﯾﮑو ﯾوې ﺳرﭼﯾﻧﯥ اﯾم اﯾس اﯾف ﺗﮫ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ وﮐړه ،ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ځﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د ﺷﺧړې ټوﻟو
اړﺧوﻧو ﺗﮫ د  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون ورﮐړل ﺷوی دی" ،ﭘﮫ ﮐﻧدوز ﮐﯥ د ﺑﻣﺑﺎرۍ د دوام ﺳرﺑﭔره" ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.

د اﮐﺗوﺑر ۲ﻣﮫ ،د ﺟﻣﻌﯥ ورځ
د ﺟﻣﻌﯥ ﭘﮫ ورځ ،د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د دروازې ﭘر ﺳر د رﭘﭔدوﻧﮑﻲ ﺑﯾرغ ﺗر څﻧګ ،ﭘﮫ روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې د اﯾم اﯾس اﯾف دوه ﻧور
ﺑﯾرﻏوﻧﮫ ھم ﻧﺻب ﺷول 8 .د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﭘﮫ ﮐﻧدوز ښﺎر ﮐﯥ ﯾواځﻧۍ وداﻧۍ وه ﭼﯥ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد د ﺷﭘﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل د ﺟﻧراﺗور
د ﺑرﭔښﻧﺎ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ روښﺎﻧﮫ وو.
د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ څو ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،اﯾم اﯾس اﯾف ﺗﮫ د ﻓراﻧﺳوي او اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐو ﻟﮫ ﻟوري ﺧﺑر ورﮐړل ﺷو ﭼﯥ د اﯾم اﯾس
اﯾف ﻧړﯾوال ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ د ﺗښﺗوﻧﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دي .دا ﺧﺑر د ﻓراﻧﺳﯥ د ﺳﻔﺎرت ﻟﮫ ﻟوري د ﺳﭘﺗﻣﺑر
ﭘﮫ ۲۹ﻣﮫ د ھﻐﯥ ﻏوښﺗﻧﯥ ﺗر څﻧګ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻟﮫ اﯾم اﯾس اﯾف څﺧﮫ ﻏوښﺗل ﺷوي وو ﭼﯥ د ﺗښﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف
د ﻧړﯾواﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ او ﻧورې د اړﯾﮑو ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړي ،راورﺳﭔد 9 .ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﮐﯥ د ﮐﯾوﺑﺎ ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ،
ھﻧګري ،ﺳوﯾﻠﻲ اﻓرﯾﻘﺎ ،او ﻓﻠﯾﭘﯾن ھﭔوادوﻧو اﺗﺑﺎع ﺷﺎﻣل وو .د اﯾم اﯾس اﯾف د ﺧطر ارزوﻧﯥ د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﭘﮫ ﮐﻧدوز ،ﮐﺎﺑل
او د اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ ﻣرﮐزي دﻓﺗر ﮐﯥ د ﺗښﺗوﻧﯥ د ﺧطر د ارزوﻟو ﻟﭘﺎره د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ټﯾم ﺳره ژورې ﺧﺑرې اﺗرې وﺷوې .د
ﺧطر د ﯾوې ﺧﭘﻠواﮐﯥ ارزوﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ،د ﺗښﺗوﻧﯥ د ﺧطر ﭘر وړاﻧدې د ډﭔرو اﻣﻧﯾﺗﻲ اﻗداﻣﺎﺗو د ﮐوﻟو ﭘرﭔﮑړه وﺷوه .ﻟﮫ ټوﻟو ھﻐو
اﻓﻐﺎن او ﻧړﯾواﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څﺧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﺑﭔﮑﺎره وو وﻏوښﺗل ﺷول ،ﭼﯥ ﺗر څو د وداﻧۍ ﺗر ټوﻟو ﮐښﺗﮫ ﭘوړ او اداري
دﻓﺗر ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﺧوﻧو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
د ﺷﭘﯥ ﭘﮫ  ۱۰ﺑﺟو ،ﻟﮫ  ۱۰۰څﺧﮫ ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ او ﭘﯾوازان  10وو ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧو د
څﺎﻧګﯥ ) (ICUاو ﺑﺳﺗرﺧوﻧﯥ ﻻﻧدې ﭘﮫ ټﯾټ ﭘوړ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺎو ﮐﯥ وﯾده وو .دا ﺗﺎﮐﺎوي روﻏﺗون ﺗﮫ ﺷﺧړو د راﻧږدې ﮐﭔدو ﭘر ﻣﮭﺎل د ﯾو
ﺧوﻧدي ځﺎی ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺗﯾﺎر ﺷوی وو .ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﺷﭘﯥ د  ۱۰ﺑﺟو ﭘر ﻣﮭﺎل وﯾښ ﭘﺎﺗﯥ وو ووﯾل ﭼﯥ د ﺗﭔرو ﺷﭘو او ورځو د
ﺳﺧﺗو ﺷﺧړو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ دا ﺷﭘﮫ ډﭔره اراﻣﮫ وه.
ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد وﺷﻲ ،د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو دا ﺗﺎﯾﯾد ﮐړه ﭼﯥ ټوﻟﮫ ﺷﭘﮫ ﭘﮫ روﻏﺗون او د روﻏﺗون ﭘﮫ ګﺎوﻧډ ﮐﯥ
اراﻣﮫ اراﻣﻲ ﻗﺎﯾﻣﮫ وه .د روﻏﺗون ﺷﺎوﺧوا ﺷﺧړه ﻧﮫ وه ،ھﯾڅ اﻟوﺗﮑﮫ د روﻏﺗون او د روﻏﺗون ﭘﮫ ګﺎوﻧډ ﮐﯥ ﻧﮫ څرﺧﭔده ،د ګوﻟﯾو
اواز ﻧﮫ اورﭔدل ﮐﭔده ،او د روﻏﺗون ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ ھﯾڅ ﻏږ ﻧﮫ اورﭔدل ﮐﭔده .ځﯾﻧو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ووﯾل ﭼﯥ دوی دا ھم ﮐوﻟﯽ
ﺷوای ﭼﯥ د روﻏﺗون د وداﻧۍ ﺑﺎم ﺗﮫ وﺧﯾژي ﭼﯥ د ورځﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل د روﻏﺗون ﭘﮫ ګﺎوﻧډ ﮐﯥ د ګوﻟﯾو د ﺗﻠو راﺗﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ دې ﮐﺎر
څﺧﮫ ﻣﻧﻊ ﺷوي وو .ټوﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺗﺎﯾﯾد ﮐړه ﭼﯥ د روﻏﺗون دروازه ﺑﻧده وه او دا ﭼﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ګﺎردان ﭘﮫ دﻧده
ﺑﺎﻧدې ﺑوﺧت وو.
د ﺷﭘﯥ د  ۱۲:۲۰او  ۱:۱۰ﺑﺟو ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا ﮐﯥ ،د اﯾم اﯾس اﯾم ﮐﺎردﯾﻧﺎﺗور ﯾﺎ ھﻣﻐږی ﮐووﻧﮑﯽ د روﻏﺗون د اﻣﻧﯾت ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﻟﮫ د
روﻏﺗون ﻟﮫ وداﻧۍ څﺧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړه .ﮐﺎردﯾﻧﺎﺗور ﺧﺑر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ اراﻣﻲ ده ،ﮐوم وﺳﻠوال ﭘﮑﯥ ﺷﺗون ﻧﻠري ،او ﻧﮫ ﭘﮫ
روﻏﺗون او ﯾﺎ ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ ﺑﮭر د ﺷﺧړې اواز ﻧﮫ اورﭔدل ﮐﯾږي .اﯾم اﯾس اﯾف ټول ګﺎرډان ﯾﺎ ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ دﻧدو ﺑوﺧت وو ،او
اﯾم اﯾس اﯾف ﺧﭘل روﻏﺗون ﺗر ﺧﭘل واک او ﮐﻧﺗرول ﻻﻧدې ﻧﯾوﻟﯽ وو.
8

د ﺟﻣﻌﯥ ﭘﮫ ورځ ،د روﻏﺗون ﺷﺎوﺧوا ﺷﺧړه ﮐﻣﮫ ﺷوه ،ﭼﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﮐوﻟﯽ ﺷوای ﭼﯥ د ﺑﺎم ﭘر ﺳر ﭘﮫ ګوﻟﯾو د ﻟګﭔدو د ډار ﭘرﺗﮫ
وﺧﯾژي.
9

اﯾم اﯾس اﯾف دا ﺟزﯾﺎت د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ۳۰ﻣﮫ د ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﯥ ﭘﮫ ورځ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړل.
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د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺳره ﺳم ،ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ﯾو ﻧﺎروغ ﭘر ﺳر ﯾوه ﭘﯾواز ﺗﮫ اﺟﺎزه وه.
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د اﯾم اﯾس اﯾف ټوﻟو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺧﺑر ورﮐړ ﭼﯥ د و وﺳﻠو ﻧﺷﺗون ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺗﮫ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﯾﺎ روﻏﺗون ﮐﯥ درﻧﺎوی ﺷوی
دی 11 .د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو څﺧﮫ ﯾوه اوﻧۍ ﻣﺧﮑﯥ ،د روﻏﺗون ﺗﮫ وﺳﻠو د راوړﻟو ﻗﺎﻧون ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﭘﻠﯽ ﮐﭔده او ھر وﺧت ﺗر
ﮐﻧﺗرول ﻻﻧدې وو ،او د اﯾم اﯾس اﯾف ټول ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﻣرﮐو ﮐﯥ ووﯾل ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو او اﻓﻐﺎن ځواﮐوﻧو د وﺳﻠو ﻧﺷﺗون
ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺳره ﺳم ﻋﻣل ﮐﺎوه.
د اﯾم اﯾس اﯾف د ټوﻟو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘر اﺳﺎس ،د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز او ﺷﺎوﺧوا ﯾﯥ د ډزو اواز ﻧﮫ اورﭔدل ﮐﭔده او ﺧﭘﻠو ﻗواﻧﯾﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ درﻧﺎوي
ﺳره د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﮐﻧټرول ﻻﻧدې وو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻟﮫ ۲۸ﻣﯥ څﺧﮫ د اﮐﺗوﺑر ﺗر ۲ﻣﯥ ﭘورې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت/ارﻗﺎم
د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻟﮫ ۲۸ﻣﯥ څﺧﮫ د اﮐﺗوﺑر ﺗر ۲ﻣﯥ ﭘورې ،اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ ﻣﻧځﻧۍ ﮐﭼﮫ ھره ورځ  ۱۱۷ﻧﺎروﻏﺎن درﻟودل ﭼﯥ ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﺗﮫ
راوړل ﮐﭔدل .د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺷﻣﭔرې ښﯾﻲ ﭼﯥ ډﭔر ﺷﻣﭔر ﻧﺎروﻏﺎن ﺳﺧت ژور ټﭘوﻧﮫ درﻟودل.
ﯾواځﯥ ﭘﮫ  ۶ورځو ﮐﯥ ،د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻟﮫ  ۲۸څﺧﮫ د اﮐﺗوﺑر ﺗر  ۲ﭘورې ،اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ د  ۳۷۶ﻧﺎروﻏﺎﻧو
درﻣﻠﻧﮫ وﮐړه .ھﻐﮫ ﺷﻣﭔره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳور او ﺗور رﻧګ ښودل ﺷوې د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺳﺧت وﺿﻌﯾت ښودﻧﮫ ﮐوي12 .د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ۲۸ﻣﮫ  ۳۲ﭘﮫ
ﺳﻠو ﮐﯥ ﺳور او ﺗورو ﮐټګورﯾو ﮐﯥ وو .د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ۲۹ﻣﮫ دا ﺳﻠﻧﮫ  ۵۳ﺗﮫ ﻟوړه ﺷوه ،او ﺑﯾﺎ د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ ۳۰ﻣﮫ  ۳۵ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ راﮐښﺗﮫ
ﺷوه .وروﺳﺗﮫ ،د اﮐﺗوﺑر ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾټﮫ  ۵۰ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﺑﭔرﺗﮫ ﻟوړه ﺷوه .د اﮐﺗوﺑر ﭘﮫ ۲ﻣﮫ ،دا ﺳﻠﻧﮫ  ۲۶ﺗﮫ راﮐښﺗﮫ ﺷوه.
د دې وﺧت څﺧﮫ څو ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وړاﻧدې ،د ھﻐو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺳﻠﻧﮫ ﭼﯥ د ﺳور رﻧګ ﭘر اﺳﺎس ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﯥ ﺗﮫ راﻧﻧوﺗل ﭘﮫ ﻣﻧځﻧۍ ﮐﭼﮫ ۵
ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ رﺳﭔدل .ﻟﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ د ﯾوې اوﻧۍ ﭘر ﻣﮭﺎل د ﮐټګورﯾو ﺷدت ﻻﻣل د ﺷﺧړې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺧطرﻧﺎک ټﭘوﻧﮫ وو ،او
ھﻣدارﻧګﮫ ،ﯾواځﯥ د ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐټګورﯾو ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺷﺧړو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﻟټون د ﺳﻔر ﺧطر ﭘر ځﺎن اﺧﯾﺳﺗﮫ.
د  ۳۷۶ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﮫ ټوﻟﯾزې ﺷﻣﭔرې څﺧﮫ د  ۶ورځو ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ۱۱ ،ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ښځﯥ او  ۱۶ﭘﮫ ﺳﻠو ﮐﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن
وو ﭼﯥ ﻋﻣروﻧﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ  ۱۵ﮐﺎﻟو څﺧﮫ ټﯾټ وو .ﭘﮫ دې دوران ﮐﯥ اﯾم اﯾس اﯾف  ۱۳۸ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﮐړل .ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ
 ۲۹ﺳﻠﻧﮫ ،د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ ﯾوه اوﻧۍ وړاﻧدې د ﻟﭘراﺗوﻣﻲ  13ﭘورې اړوﻧده ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﺷول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د ﮐﻧدوز د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د ﭘراﻧﺳﺗﯥ راھﯾﺳﯥ ،د ډﭔرو ﮐﻣو اﺳﺗﺛﻧﺎوو ﭘر اﺳﺎس ،ﮐﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﯥ ﺧطرﻧﺎک ﻧﺎروغ روﻏﺗون ﺗﮫ راوړل ﮐﭔده ،د روﻏﺗون
دروازه ﺑﮫ د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻟوري ﺧﻼﺻﮫ وه ﺗر څو ﻧﺎروغ ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﯥ ﺗﮫ وﻟﭔږدول ﺷﻲ ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻧﺎروغ ﻟﭔږدي ﻟوﻣړی ﺗﻼﺷﻲ او
وﮐﺗل ﺷﻲ .ﭘداﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ،د وﺳﻠو ﻧﺷﺗون ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻣﺎﺗﭔده ﺧو ﺑﭔرﺗﮫ ﭘﮫ ﭼټﮑۍ ﺳره ﭘﻠﯥ ﮐﭔده.
12

ﺳور رﻧګ ښﯾﻲ ﭼﯥ ﻧﺎروغ ﺳﻣﻼﺳﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﺗور رﻧګ ښﯾﻲ ﭼﯥ ﻧﺎروغ ﻣړ ﺷوی او ﯾﺎ ﻟﮫ راﺗﻠو ﺳره ﺳم ﻣړ ﺷوی دی.
دا رﻧګوﻧﮫ ،د ﺷﻧو او زﯾړو رﻧګوﻧو ﭘﮫ ګډون ،د ﺳوﯾﻠﻲ اﻓرﯾﻘﺎ د ﺗراﯾﺎژ ﺳﯾﺳﺗم ) (SATSﭘر ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ټوﻟو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯾږي.
13

ﻟﭘراﺗوﻣﻲ د ژوﻧد د ﺧوﻧدﯾﺗﺎﺑﮫ د ګﭔډې ﺑﭔړﻧﯾو ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو د ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻟوري ھواﯾﻲ ﺑرﯾد )۲۰۱۵زﯾږدﯾز ﮐﺎل ،د اﮐﺗوﺑر ۳ﻣﮫ ،د ﺳﮭﺎر وﺧﺗﻲ(
د ټوﻟو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺳره ﺳم ،د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻟوري ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ د اﮐﺗوﺑر ﭘﮫ ۳ﻣﮫ ﺳﮭﺎر وﺧﺗﻲ د  ۲:۰۰او  ۲:۰۸ﺑﺟو ﺗر ﻣﻧځ
ﮐﯥ ﭘﯾل ﺷول.
د ﺷﭘﯥ ﺗر ﻧﺎوﺧﺗﮫ ﭘورې ،د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗون د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘﮫ ټول ﺑﮭﯾر ﮐﯥ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑوﺧت وو او ﺧﭘﻠﯥ ﭼﺎرې ﯾﯥ ﭘر ﻣﺦ ﺑﭔوﻟﯥ.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﺷﭘﯥ د اراﻣﯥ ﻓﺿﺎ څﺧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ،ﮐوښښ ﮐﺎوه ﺗر څو ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ ﻟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو څﺧﮫ ﭘﺎﺗﯥ دي
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﮐړي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘﯾل ﺷو ،ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ  ۱۰۵ﻧﺎروﻏﺎن وو .اﯾم اﯾس اﯾف د دې اټﮑل ﮐوي ﭼﯥ د  ۳او ۴
ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺗر ﻣﻧځ دوﻟﺗﻲ ټﭘﻲ ﺳرﺗﯾري وو ،او ﻧږدې  ۲۰ټﭘﻲ وﺳﻠوال طﺎﻟﺑﺎن وو .د ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﯾو ﺳل او ځﻠوﯾښت اﻓﻐﺎن او ﻧﮭﮫ
14
ﻧړﯾوال ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ وو .ﭘر ھﻣدې ﻣﮭﺎل ،د  ICRCاﺳﺗﺎزي ھم ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﺷﺗون درﻟود.
داﺳﯥ اټﮑل ﮐﯾږي ﭼﯥ ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﻧږدې ﯾو ﺳﺎﻋت دوام وﮐړ .د ځﯾﻧو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو او ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗو ﭘر اﺳﺎس داﺳﯥ وﯾل ﮐﯾږي ﭼﯥ د
ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﯾو ﺳﺎﻋت دوام وﮐړ ﭼﯥ د ھر ﺑرﯾد ﺗر ﻣﻧځ  ۱۵دﻗﯾﻘﯥ وﻗﻔﮫ راﺗﻠﮫ او ﻧږدې د  ۳:۰۰او  ۳:۱۵دﻗﯾﻘو ﺗرﻣﻧځ ﭘﺎی ﺗﮫ
ورﺳﭔد.
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د ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﮫ  ،۲۸د  ICRCدوه روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﮫ .د ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﯾو ﻟﮫ
ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څﺧﮫ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ وو .د اﯾم اﯾس اﯾف  ۱۴۰ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﺷﺗون درﻟود ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻣدې ﺷﭘﮫ۸۰
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘر دﻧدو ﺑوﺧت وو.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري د ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ اړﯾﮑو ﻟﻧډ ﺟزﯾﺎت
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اﯾم اﯾس اﯾف ډﭔر زﻧګوﻧﮫ ووھل او ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ﯾﯥ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد د درﭔدا ﻟﭘﺎره وﻟﭔږل:
-

-

-

د ﺳﮭﺎر د  ۲:۱۹دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف د اﺳﺗﺎزي ﻟﮫ ﻟوري ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ زﻧګ ووھل ﺷو او ﺧﺑر ﯾﯥ
ورﮐړ ﭼﯥ روﻏﺗون ﺗر ﺑرﯾد ﻻﻧدې دی
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۲۰دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف د اﺳﺗﺎزي ﻟﮫ ﻟوري  ICRCﺗﮫ زﻧګ ووھل ﺷو او ﺧﺑر ﯾﯥ ورﮐړ
ﭼﯥ د روﻏﺗون ﭘﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﮐﯥ وﯾﺷﺗل ﮐﯾږي.
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۳۲دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ زﻧګ ووھل ﺷو او ﺧﺑر
ﯾﯥ ورﮐړ ﭼﯥ روﻏﺗون د رواﻧو ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﻻﻧدې دی
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۳۲دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري ﭘﮫ واﺷﻧګټن ﮐﯥ د اﻣرﯾﮑﺎ د دﻓﺎع وزارت ﻟﮫ
ﭼﺎرواﮐو ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾول ﺷوه او ﭘﮫ روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ ﺧﺑر ورﮐړ
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۴۵دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﻟوري ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ اﯾم اﯾس
اﯾف ﯾو ﭘﯾﻐﺎم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړ او اﯾم اﯾس اﯾف ﺗﮫ ﯾﯥ "ډﭔرو ادارو" ﺗﮫ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﻟﭔږﻟو ﺗﺎﯾﯾدي ورﮐړه.
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۴۷دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري ﯾو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم د ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ واﺳﺗول ﺷو او ﺧﺑر
ﯾﯥ ورﮐړ ﭼﯥ ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ﻣړ او د ﻧورو ډﭔر ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﭘﮫ اړه ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧدي ورﮐړل ﺷوي.
د ﺳﮭﺎر د  ۲:۵۰دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ اﯾم اﯾس اﯾف د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو وزارت ﺗﮫ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘﮫ اړه ﺧﺑر
ورﮐړ .اﻓﻐﺎن ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو وزارت ووﯾل ﭼﯥ دوی ﺑﮫ د ځﻣﮑﻧﯾو ځواﮐوﻧو ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﯥ ﺷﻲ.
د  ۲:۵۲دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ادارې د ﻧﺎټو ﻟﮫ ﻟوري ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړ او وﯾﻠﻲ وو ﭼﯥ" ،ﻣوﻧږ
د ﭘﭔښﯥ ﭘﮫ اړه ﺧواﺷﯾﻧﻲ ﺷوو ،ﻣوﻧږ اوس ھم ﻧﮫ ﭘوھﭔږو ﭼﯥ څﮫ ﭘﭔښ ﺷوي".
د  ۲:۵۶دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﭘﯾﻐﺎم واﺳﺗول ﺷو او د ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ درﭔدو ﻣو
ټﯾﻧګﺎر ﮐﺎوه او د ډﭔرې ﮐﭼﯥ ﺗﻠﻔﺎﺗو د اټﮑل ﭘﮫ اړه ﻣو ﺧﺑر ورﮐړ.
د  ۲:۵۹دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ اﯾم اﯾس اﯾف د ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو څﺧﮫ ﯾو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړ او ﻟﯾﮑﻠﻲ وو ﭼﯥ" ،ﻣوﻧږ
ﺗر ﺧﭘﻠﮫ وﺳﮫ ﮐوښښ ﮐوو ،او ﺗﺎﺳو ټول ﺗﮫ دﻋﺎوې ﮐوو".
د  ۳:۰۴دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم واﺳﺗول ﺷو ﭼﯥ روﻏﺗون ﭘﮫ اور ﮐﯥ ﺳوځﻲ.
د  ۳:۰۷دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم
واﺳﺗول ﺷو ﭼﯥ روﻏﺗون ﭘﮫ اور ﮐﯥ ﺳوځﻲ.
د  ۳:۰۹دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ اﯾم اﯾس اﯾف د  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﻟوري ﯾو ﭘﯾﻐﺎم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړ او
ﭘوښﺗل ﯾﯥ ﭼﯥ آﯾﺎ ﺑرﯾدوﻧﮫ درﯾدﻟﻲ دي.
د  ۳:۱۰دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل او ﺑﯾﺎ د  ۳:۱۴دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري د اﻣرﯾﮑﺎ دﻓﺎع وزارت
ﭼﺎرواﮐو ﺳره د رواﻧو ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ اړﯾﮑﯥ وﻧﯾول ﺷوې.
د  ۳:۱۳دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ ﯾو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم
واﺳﺗول ﺷو ،او ورﺗﮫ ووﯾل ﺷول ﭼﯥ ﺑرﯾدوﻧﮫ ودرول ﺷول.
د  ۳:۱۳دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،د  OCHAد ﻣﻠﮑﻲ/ﻧظﺎﻣﻲ اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﻟوري ﯾو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ ﭘﯾﻐﺎم ﺗرﻻﺳﮫ ﺷو ،ﭼﯥ ﻟﯾﮑﻠﻲ وو ﭼﯥ
ﭘﮫ ﺷﻣﺎل ﮐﯥ ﻧﺎټو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ او ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ  CJOCاو ھﻣدارﻧګﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﺑل او ﺷﻣﺎل ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت
واﺳﺗول ﺷول.
د  ۳:۱۸دﻗﯾﻘو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري ﭘﮫ واﺷﻧګﺗن ﮐﯥ د اﻣرﯾﮑﺎ د دﻓﺎع وزارت ﺗﮫ ﯾو ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﻲ
ﭘﯾﻐﺎم واﺳﺗول ﺷو او ورﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړل ﺷو ﭼﯥ ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ وژل ﺷوی او د ﻧورو ډﭔرو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﭘﮫ اړه ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻧﺷﺗﮫ.
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ټول وﺧﺗوﻧﮫ ﭼﯥ ښودل ﺷوي ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ځﺎﯾﻲ وﺧت ﭘر اﺳﺎس ﻟﯾﮑل ﺷوي.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ﻣﺧﺗﻠﻔو ،دﻗﯾﻘو ،او ﭘر ﻧښﮫ ﺳم ﯾو ﻟړ ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو د روﻏﺗون ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ ﺗر ﺑرﯾد ﻻﻧدې راوﺳﺗﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗون ﭘﺎﺗﯥ ځﺎﯾوﻧﮫ
ﭘﮫ ﻧﺳﺑﻲ ډول ﺗر ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻧﻐﻠل .د روﻏﺗون وداﻧۍ د  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳره ،ﭼﻲ د ﺷﺧړې ټوﻟو ﺧواوو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷوی وو
ﺳم ﺑراﺑر ﺷوی وو )د  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون د روﻏﺗون د ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ څﺧﮫ ﻧﯾول ﺷوی وو ﮐوم ﭼﯥ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻏﯽ(.

ﮐﻠﮫ د روﻏﺗون ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻏﻠﮫ ،ﻟﮫ درې ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺧوﻧو څﺧﮫ ﯾوه ﯾﯥ ﺗر ﮐﺎر ﻻﻧدې وه .د اﯾم اﯾس اﯾف
درې ﻧړﯾواﻟو او  ۲۳اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ھﻣدې ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﮐوﻟﮫ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﮐول.
د ځﺎﻧګړو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ) (ICUڅﺎﻧګﮫ ﮐﯥ  ۸ﻧﺎروﻏﺎن وو او ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺧوﻧو ﮐﯥ  ۶ﻧﺎروﻏﺎن ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې وو.
ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ او ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ ژوﻧدي راووﺗل ،د د اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې د
ﺑرﯾد د ﻣﺧﺗﻠﻔو ځﺎﯾوﻧو ﺷﺎھدان دي.
د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ واﯾﻲ ﭼﯥ  ،ICUﭼﭔرﺗﮫ ﭼﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﯾو ﺷﻣﭔر ﺑﯥ ﺣرﮐﺗﮫ ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﮐوﻟﮫ
ﭼﯥ ﯾو ﺷﻣﭔر ﯾﯥ اﮐﺳﯾﺟن ﻻﻧدې وو ،ﻟوﻣړﻧۍ ﺧوﻧﮫ وه ﭼﯥ ووﯾﺷﺗل ﺷوه .ﭘﮫ  ICUﮐﯥ دوه ﻣﺎﺷوﻣﺎن ھم وو .د اﯾم اﯾس اﯾف
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ  ICUﺗﮫ د ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل د دﻏو ﺳﺧﺗو ﻧﺎروﻏﺎﻧو د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺗﻠل او راﺗﻠل او ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺑرﯾد ﮐﯥ
ووژل ﺷول او ﯾﺎ د ھﻐﮫ اور ﻻﻧدې ﭼﯥ وداﻧۍ ﯾﯥ ﭘوښﻠﯥ وه وﺳوځﭔدل .ھﻐﮫ ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ ﺣرﮐت ﯾﯥ ﻧﺷو ﮐوﻟﯽ ﭘﮫ  ICUﮐﯥ ﭘﮫ
ﺧﭘﻠو ﺑﺳﺗرو ﮐﯥ وﺳوځﭔدل.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د  ICUد وﯾﺷﺗو ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ،ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﺗﯾځ ﻧﮫ د ﻟوﯾدﯾځ ﭘﮫ ﻟوري د روﻏﺗون اﺧري ﺑرﺧﮫ ﺑﺎﻧدې ﭘﯾل ﺷول .د روﻏﺗون د
ځﺎﻧګړې روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ) (ICUﺧوﻧﮫ ،ارﺷﯾف ،ﻻﺑراﺗوار ،ﺑﭔړﻧۍ ﺧوﻧﮫ ،اﯾﮑﺳرې ،د ﺳرﭘﺎﯾﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺎﻧګﯥ ،د دﻣﺎﻏﻲ
ﻧﺎروﻏﯾو د درﻣﻠﻧﯥ او ﻓزﯾوﺗراﭘﻲ څﺎﻧګﯥ او ھﻣدارﻧګﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﯥ د څﭘڅﭘﺎﻧدو ﺑرﯾدوﻧو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ وﯾﺟﺎړې ﺷوې.
د ﻟوﻣړي ھواﯾﻲ ﺑرﯾد وروﺳﺗﮫ ،د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ټﯾم ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،د ﺗﻌﻘﯾم ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ځﺎﻧوﻧﮫ
ﺧوﻧدي ﮐړل .ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ دوه ﻧﺎروﻏﺎن ،ﭼﯥ ﻟﮫ درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې وو ،ﭘﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﮐﯥ ووژل ﺷول.
د اﯾم اﯾس اﯾف ﻧړﯾوال ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ اداري دﻓﺗر ﮐﯥ وﯾده وو ،د ﭼﺎودﻧو د اواز ﭘﮫ اورﭔدو ﺳره راوﯾښ ﺷول .د اﯾم اﯾس
اﯾف ﯾو ﻧرس ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯥ د اداري دﻓﺗر وداﻧۍ ﺗﮫ ﭼﯥ ﯾو ﻻس ﯾﯥ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﭘرې ﺷوی وو او ﻟﮫ ﺳر ﻧﮫ ﺗر ﭘښو ﭘورې
ﭘﮫ ﺧﺎورو او وﯾﻧو ﻟړﻟﯥ وه راﻏﻠﮫ .د ﻧرﺳﯥ ﻟﮫ ﺳﺗرګﯥ او اوروﻓرﻧﮑس ﯾﺎ ﺳﺗوﻧﻲ څﺧﮫ وﯾﻧﯥ رواﻧﯥ وې .د اداري دﻓﺗر ﭘﮫ وداﻧۍ
ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ټﯾم ﻟﮫ ﻟوري د ﻧرﺳﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺳﻣﻼﺳﻲ درﻣﻠﻧﮫ ﺑراﺑره ﮐړه.
د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﻟﮫ دوام ﺳره ،ډﭔر ﺷﻣﭔر ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ھﻐﯥ اﻟوﺗﮑﯥ ﺗﮫ ﭼﯥ ﻏږ ﯾﯥ ﺗر ډﭔره اورﭔدل ﮐﭔده ﮐﺗل .د اﻟوﺗﮑﯥ ﭼﯥ اواز
ﯾﯥ ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ د  AC-130ﭘﮫ ﮐﭼﮫ اورﭔدول ﮐﭔده ،د اﯾم اﯾس اﯾف د روﻏﺗون ﺑرﺳﭔره څرﺧﭔده .ﻟﮫ ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﺳره ﭼﯥ
ﻣرﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷوي ووﯾل ﭼﯥ داﺳﯥ ﻟوﯾﯥ ﭼﺎودﻧﯥ ﮐﭔدې ﭼﯥ ځﻣﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﯥ ښوروﻟﮫ .داﺳﯥ ﻟوﯾﯥ ﭼﺎودﻧﯥ د ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ ھواﯾﻲ
ﺑرﯾدوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺗرﺳره ﮐﯾږي .د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څرګﻧده ﮐړه ﭼﯥ د اﻟوﺗﮑو ﻟﮫ ﻟوري ګوﻟۍ او ﻣرﻣۍ وﯾﺷﺗل ﮐﭔدې.
ډﭔرو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ووﯾل ﭼﯥ دوی وﻟﯾدل ﭼﯥ ﭘﮫ ډﭔر اﺣﺗﻣﺎل ﺳره ﻟﮫ اﻟوﺗﮑﯥ ﻟﮫ ﻟوري ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﻣرﻣﯾو وﯾﺷﺗل ﮐﯾږي ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ ﺧﻠﮑو ھڅﮫ ﮐوﻟﮫ ﻟﮫ روﻏﺗون څﺧﮫ ﭼﯥ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﻻﻧدې وو ځﺎﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﺗﭔښﺗﮫ وﺑﺎﺳﻲ .ځﯾﻧو ﻣﺎﻟوﻣﺎت ښﯾﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﭔښﺗﮫ ﮐﯥ وو ،د اﻟوﺗﮑﯥ د ﻣرﻣﯾو ﻟﮫ ﻟوري څﺎرل ﮐﭔدل .د اﯾم اﯾس اﯾف ډاﮐټران او ﻧور ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د روﻏﺗون ﻣﺧﺗﻠﻔو
ځﺎﯾوﻧو ﺗﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﭘﮫ ﻣﻧډو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣرﻣﯾو ووﯾﺷﺗل ﺷول.
د اﯾم اﯾس اﯾف ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ووﯾل ،ﭼﯥ ﯾو ﻧﺎروغ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﺳﻲ څوﮐۍ ﮐﯥ ﻧﺎﺳت وو او ﮐوښښ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ د ﺑﺳﺗرﺧوﻧﯥ څﺧﮫ
وﺗښﺗﻲ ،ﭘﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﮐﯥ د ﺑﻣﻲ ﭼرو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ووژل ﺷو .د اﯾم اﯾس اﯾف ﯾو ډاﮐټر ﭘﮫ ﯾوه ﭼﺎودﻧﮫ ﮐﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ﭘښﯥ ﻟﮫ ﭘرﭔﮑﭔدو
څﺧﮫ ډﭔر ځورﭔده ﭼﯥ وروﺳﺗﮫ د اﯾم اﯾس اﯾف د ټﯾم ﻟﮫ ﺧوا ﯾﯥ ﭘﮫ ﯾو ﺑﭔړﻧﻲ ﻣﭔز ﺑﺎﻧدې ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﺷول ﺧو ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﭘﮫ
ھﻣﮭﻐﮫ ﻣﭔز ﺑﺎﻧدې وﻣړ .د اﯾم اﯾس اﯾف ﻧورو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ووﯾل ﭼﯥ دوی ﺧﻠﮏ ﻟﯾدل ﭼﯥ ﻣﻧډې ﯾﯥ وھﻠﯥ ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ
اور ﮐﯥ ﺑﮫ ﺳوځﭔدل او وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ځﻣﮑﮫ ﺑﯥ ﺳده راوﻟوﭔدل .د اﯾم اﯾس اﯾف ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو د ﭼرې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
ﺳر ﻏوڅ ﺷو.
ﮐﮫ څﮫ ھم ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺳره د ﻣرﮐو او اﺧﯾﺳﺗل ﺷوو اﻧځوروﻧو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ دا ﻣﺎﻟوﻣﮫ ﺷوه ﭼﯥ د روﻏﺗون ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ د ھواﯾﻲ
ﺑرﯾدوﻧو ﯾواځﻧۍ ﻣوﺧﮫ وه ،د روﻏﺗون ﺳوﯾﻠﻲ ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ګډون ﭼﭔرﺗﮫ ﭼﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ګﺎردان د ﭼرو د ﺧوړو د ټﭘوﻧو
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣړه ﺷوي وو ،د روﻏﺗون ﻧورې ﺑرﺧﯥ ھم ﺗر ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻏﻠﯥ.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

ﮐﮫ څﮫ ھم د روﻏﺗون ﻣﻧځﻧۍ وداﻧۍ د ﺑرﯾد ﻻﻧدې ھدف وو ،ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ اﻧځورﻧو ﮐﯥ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ،ﭘﮫ ھﻣدې وداﻧۍ ﮐﯥ ځﯾﻧﯥ
داﺳﯥ ﺧوﻧﯥ وې ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑرﯾد ﮐﯥ ﺗر ډﭔره وﻧﮫ وﯾﺷﺗل ﺷوې ﭼﯥ ﯾوه د ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﯥ ﺧﺗﯾځﮫ ﺑرﺧﮫ وه ،ھﻣدارﻧګﮫ د ﺗﻌﻘﯾم ﺧوﻧﮫ ﭼﯥ
د ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﯥ ډﭔر ﺷﻣﭔر ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ﺳﻣﻼﺳﻲ ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﺑرﯾد وروﺳﺗﮫ ھﻣدې ځﺎی ﺗﮫ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره ورﻣﻧډې ﮐړې.
د اﯾم اﯾس اﯾف ھﯾڅ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﻟﮫ ﺑرﯾده ﻣﺧﮑﯥ او د ﺑرﯾد ﺑر ﻣﮭﺎل د وﺳﻠواﻟو او ﺷﺧړې ﺷﺗون ﻧﮫ ﺗﺎﯾﯾدوي.
د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻟوري ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧﮫ د ﺳﮭﺎر د  ۳او  ۳:۱۳ﺑﺟو ﺗر ﻣﻧځ ودرﭔدل.
د ټوﻟو وژل ﺷوو ﮐﺳﺎﻧو ﺷﻣﭔره ،د  ۱۰ﭘﭔژﻧدل ﺷوو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ۱۳ ،ﭘﭔژﻧدل ﺷوو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،او  ۷ﻧورو ﺟﺳدوﻧو ﭘﮫ ګډون ﭼﯥ د
ﺳوځﭔدﻧﯥ ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﯾﯥ ﭘﭔژﻧدل ﻧﺎﺷوﻧﯽ وو او اوس ھم د ﺗﺷﺧﯾص د ﭘروﺳﯥ ﻻﻧدې دي ۳۰ ،ﺗﮫ رﺳﯾږي )دا ﺟﺳدوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوګﮫ
ښﺦ ﺷول( .د اﯾم اﯾس اﯾف ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ او دوه ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ ﭼﯥ اوس ھم ورک دي او داﺳﯥ ګڼل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻣړه ﺑﮫ وي او ﯾﺎ
ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﺳوځﭔدﻟو ﺟﺳدوﻧو ﮐﯥ ﺑﮫ وي ،ﺧو د ﻋدﻟﻲ طب ﮐﺗﻧﯥ ﻻ ﺗراوﺳﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ ﻧدي رﺳﭔدﻟﻲ .ﭘﮫ ﺳوځﭔدﻟو ﺟﺳدوﻧو ﮐﯥ ﭘﯾوازان
ھم ښﺎﯾﻲ ﺷﺗون وﻟري ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ ﯾوه ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ وو .دا د ﺗﻠﻔﺎﺗو ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺷﻣﭔره ﻧده ،ځﮑﮫ د روﻏﺗون د ﺧﺎورو ﻻﻧدې
ښﺎﯾﻲ ﻧور ﺟﺳدوﻧﮫ ھم ﺷﺗون وﻟري.
د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد وروﺳﺗﮫ ﺟزﯾﺎت )د اﮐﺗوﺑر ۳ﻣﮫ(
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ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ودرﭔد ،اﯾم اﯾس اﯾف ،اداري دﻓﺗر وداﻧۍ ﺗﮫ ،د ټﭘﯾﺎﻧو د راﺗﻠو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر ورﮐړ ﭼﯥ ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ډارﭔدوﻧﮑﻲ ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ ﮐﺎﻧﮑﯥ ﮐوﻟﯥ او ﭼﻐﯥ ﯾﯥ وھﻠﯥ.
د ﺳﮭﺎر د  ۳څﺧﮫ ﺗر  ۴ﺑﺟو ﭘورې ،د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﭼﭔرﺗﮫ ﭼﯥ دوی ځﺎﻧوﻧﮫ ﺧوﻧدي ﮐړي وو ،ﭘﺎﺗﯥ
وو .ﻧور ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ورﮐو ﻣﻠګرو د ﻟټون ﻟﭘﺎره ګرځﭔدل ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ د  ،ICUﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﻧﯥ او ﺑﭔړﻧۍ
ﺧوﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ.
ﻟﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﺳﻣﻼﺳﻲ ﺗوګﮫ ،د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ټﭘﯾﺎﻧو د ژوﻧد د ژﻏورﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
درﻣﻠﻧﯥ ﭘﯾل ﮐړې .د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ھﻐﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺎﻣﺎن اﻻت ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ وو راټول ﮐړل او اداري ﺧوﻧﮫ ﯾﯥ د ﺑﭔړﻧۍ
ﺧوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ وﮐﺎروﻟﮫ ﭼﯥ دوی ﭘﮑﯥ د دﻓﺗر او ﭘﺧﻠﻧځﺎی ﭘﮫ ﻣﯾزوﻧو ﺑﺎﻧدې د ﺟراﺣۍ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺳره ﮐول .روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ټﯾم ﺳﺧت او
ﺧطرﻧﺎک ﻧﺎروﻏﺎن ﻟﮫ ھﻐو ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺧﮫ ﺑﯾل ﮐړل ﭼﯥ ﺣﺎﻟت ﯾﯥ ډﭔر ﻧﮫ وو ﺧراب ﺗر څو ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول درﻣﻠﻧﮫ وﺷﻲ .ﭘﮫ ﺳﺧﺗو او
وﺧﯾﻣو ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ھم ﺷﺎﻣل وو ﭼﯥ د ﻧورو ټﭘوﻧو ﺗر څﻧګﮫ ﯾﯥ ﭘښﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړې وې،
ﺳﯾﻧﯥ ﯾﯥ ﺳﺧت او ﭘﮫ وﺧﯾم ډول ټﭘﻲ ﺷوې وې ،او ﯾﺎ د ګﭔډې د وﯾﻧو رګوﻧﮫ ﯾﯥ ﺷﻠﭔدﻟﻲ وو .د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗﯾﺎي ﮐﺎرﮐووﻧﮑو
ھڅﮫ ﮐوﻟﮫ ﺗر څو ﻟﮫ ځﯾﻧو ﻧﺎروﻏﺎﻧو څﺧﮫ ﭼﯥ ډﭔره وﯾﻧﮫ ځﻲ درﻣﻠﻧﮫ وﮐړي .روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﺳﯾﻧو ﺗﮫ ﻧﻠﮑﯥ
ورﻧﻧوﯾﺳﺗﻠﯥ ﺗر څو وﯾﻧﯥ راووﺑﺎﺳﻲ او د درد د ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ درﻣﻠﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐړې .د اداري دﻓﺗر ﭘﮫ وداﻧۍ ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف
ﯾواځﯥ دوه ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل ﺧﭘل ژوﻧد ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړ.
د اﯾم اﯾس اﯾف ﮐواردﯾﻧﺎﺗور ﯾﺎ ھﻣﻐږی ﮐووﻧﮑﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ وزارت ﺳره د اﻣﺑوﻻﻧﺳوﻧو د راﻟﭔږﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾوﻟﮫ ﺗر
څو ټﭘﯾﺎن وﻻﯾﺗﻲ روﻏﺗون اﻧﺗﻘﺎل ﮐړي.
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت اﻣﺑوﻻﻧﺳوﻧﮫ ﻧږدې  ۵:۴۵ﺑﺟﯥ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﺗﮫ راورﺳﭔدل .ډﭔر ﺷﻣﭔر ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ واﯾﻲ ﭼﯥ د
اﻣﺑوﻻﻧﺳوﻧو ﻟﮫ رارﺳﭔدو ﺳره ﺳم ،د ځﯾﻧﯥ اﻓﻐﺎن ځﺎﻧګړي ځواﮐوﻧﮫ د اﯾم اﯾس اﯾف روﻏﺗون ﺗﮫ راﻧﻧول او ځﯾﻧﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ دروازه ﮐﯥ
ودرﭔدل.
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د روﻏﺗوﻧﮫ ﭘﮫ داﺧل ﮐﯥ ،دا د اﯾم اﯾس اﯾف د ټﯾم ﻟﭘﺎره ﻟﮫ اﻣﮑﺎن څﺧﮫ ﻟرې وه ﭼﯥ وښﯾﻲ ﭼﯥ دا ﺑرﯾدوﻧﮫ د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻟوري ﺗرﺳره
ﺷول .ﺧو وروﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو او ﻧظﺎﻣﻲ اﺳﺗﺎزو وﻣﻧﻠﮫ ﭼﯥ ﺑرﯾد د دوی ﻟﮫ ﻟوري ﺗرﺳره ﺷوی.

د  ۲۰۱۵د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ ۵ﻣﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘرﯾږي

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت او اﯾم اﯾس اﯾف اﻣﺑوﻻﻧﺳوﻧو ﻧﺎروﻏﺎن ﭘﮫ دوه ﭘﭔرو ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وزارت وﻻﯾﺗﻲ روﻏﺗون ﺗﮫ
وﻟﭔږدول .د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻟﭔږد ﭘر ﻣﮭﺎل ،وﺿﻌﯾت ﺧراب وو ځﮑﮫ ﭘﮫ ډﭔر ﺷﻣﭔر ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﻟﭔږد ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وه او اﻓﻐﺎن ځﺎﻧګړي
ځواﮐوﻧﮫ روﻏﺗون ﺗﮫ راورﺳﭔدل ﭼﯥ د روﻏﺗون څﺧﮫ د ﺑﮭر د ﺷﺧړه ھم رواﻧﮫ وه .ځﯾﻧو اﻓﻐﺎن ځﺎﻧګړو ځواﮐوﻧو ﭘﮫ د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ وزارت او اﯾم اﯾس اﯾف اﻣﺑوﻻﻧﺳوﻧو ﮐﯥ د ټﭘﻲ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟټون ﮐﺎوه .د ﺳﮭﺎر ﻧږدې  ۶ﺑﺟﯥ ،ﯾو اﻣﺑوﻻﻧس ﻟﮫ ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز
څﺧﮫ د وﺗو ﭘر ﻣﮭﺎل ﻟﮫ ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻏﯽ .د ﻣرﻣﯾو ﻧښﯥ ﭘﮫ ﻣوټر ﺑﺎﻧدې اوس ھم ﭘﺎﺗﯥ دي.
د ﺳﮭﺎر د  ۷:۳۰او  ۸ﺑﺟو ﺗر ﻣﻧځ ،د اﯾم اﯾس اﯾف ټول ﻧړﯾوال ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ او د  ICRCاﺳﺗﺎزي د ھواﯾﻲ ډګر ﭘر ﻟور ﻟﮫ روﻏﺗون
څﺧﮫ ووﯾﺳﺗل ﺷول .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ځواﮐوﻧو ﻟﮫ اﯾم اﯾس اﯾف څﺧﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﻧظﺎﻣﻲ ﻣوټرو ﮐﯥ د ھﻐوی د ﻟﭔږد وړاﻧدﯾز وﮐړ .د اﯾم
اﯾس اﯾف ټﯾم ﻏوره وګڼﻠﮫ ﺗر څو ﺧﭘل ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ ځﺎﻧګړو ﻣوټرو ﮐﯥ وﻟﭔږدوي .د اﯾم اﯾس اﯾف ﻟﮫ ﻟوري
ﭘرﭔﮑړه وﺷوه ﺗر څو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﮫ ﻣوټرو ﮐﯥ ﮐﯾښﻧول ﺷﻲ او ﺗر ﻣﺦ او ﺗر ﺷﺎ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ځواﮐوﻧﮫ
ﺑدرګﮫ ﮐړي.
د ﺳﮭﺎر د  ۸:۳۰ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا ﮐﯥ ،د ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ د اﯾم اﯾس اﯾف ﭘﺎﺗﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺧﺑر ورﮐړ ﭼﯥ د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د
دروازې ﻣﺧﮑﯥ ﺷﺧړې ﺑﯾﺎ ﭘﯾل ﺷوې .ﺷﺧړې ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ وو اړ ﮐړل ﭼﯥ د ﯾو ﺳﺎﻋت ﻟﭘﺎره د روﻏﺗون
ﭘﮫ ﺗﺎﮐﺎوي ﮐﯥ ځﺎﻧوﻧﮫ ﺧوﻧدي ﮐړي.
د اﮐﺗوﺑر د ۳ﻣﯥ راھﯾﺳﯥ ،د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻟوري د وﯾﺟﺎړ ﺷوي روﻏﺗون ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ټﭘﮫ درﯾدﻟﻲ دي.
د څﭔړﻧﯥ ﻟوﻣړﻧۍ ﭘﺎﯾﻠﯥ
اﯾم اﯾس اﯾف ،د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د اﮐﺗوﺑر ﭘﮫ ۳ﻣﮫ ﭘﮫ روﻏﺗون ﺑﺎﻧدې د اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺑرﯾد څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ،د ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل ،او ﻟﮫ ﺑرﯾد
وروﺳﺗﮫ ﭘﭔښو د ﻟوﻣړﻧﯾو ﭘﻠټﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﻻﻧدې ﻻﻧدې ﭘﺎﯾﻠو ﺗﮫ رﺳﭔږي.
•
•
•
•
•

ھﻐﮫ ﺗړون او ﻣواﻓﻘﮫ ،ﭼﯥ د ﻧړﯾوال ﺑﺷري ﻗواﻧﯾﻧو ﭘر اﺳﺎس زﻣوﻧږ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺑﯥ طرﻓۍ ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐوي
ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﭘﮫ ﺧﭘل ځﺎی وه او ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو څﺧﮫ ﻟﮫ ټوﻟو ښﮑﭔﻠو ﺧواوو ﺳره ﭘرې ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوې وه.
د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز د ﯾو روﻏﺗون ﭘﮫ ﺗوګﮫ د  ۱۰۵ﺑﺳﺗري ﻧﺎروﻏﺎﻧو ﭘﮫ درﻟودﻟو او د ھواﯾﻲ ﺑرﯾدوﻧو ﭘر ﻣﮭﺎل د
ﺟراﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﮫ روان ﺳﺎﺗﻠو ﺳره ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﻓﻌﺎل وو.
د وﺳﻠﯥ ﻧﺷﺗون ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘﮫ ګډون ،د اﯾم اﯾس اﯾف ټول ﻗواﻧﯾن ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐﭔدل او درﻧﺎوی ورﺗﮫ ﮐﭔده او د ھواﯾﻲ
ﺑرﯾدوﻧو ﭘر ﻣﮭﺎل اﯾم اﯾس اﯾف ﺧﭘل روﻏﺗون ﺗر ﺧﭘل ﮐﻧﺗرول ﻻﻧدې راوﺳﺗﻠﯽ وو.
د روﻏﺗون ﭘﮫ وداﻧۍ ﮐﯥ ھﯾڅ وﺳﻠوال ﺷﺗون ﻧﮫ درﻟود او د ھواﯾﻲ ﺑرﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل د ﮐﻧدوز ﺗراﻣﺎ ﻣرﮐز ﮐﯥ ھﯾڅ ﺷﺧړه
رواﻧﮫ ﻧﮫ وه.
د ﺷﺧړې ښﮑﭔﻠو ﺧواوو ﺗﮫ د  GPSﮐﺎردﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﮫ دﻗﯾق ﺗوګﮫ ورﮐړل ﺷوي وو او ﭘﮫ ﮐﺎﺑل او ﻧﯾوﯾﺎرک ﮐﯥ د اﯾم اﯾس
اﯾف ادارو ﻟﮫ ﻟوري د ﺷﺧړې ﻟﮫ ښﮑﭔﻠو ﺧواوو ﺳره د ھﻐوی د ﺧﺑروﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﮑﯥ وﻧﯾول ﺷوې.

د دې ﭘﺎﯾﻠو ﭘر ﺑﻧﺳټ ،د ھﻐو ﻗواﻧﯾﻧو ﭘر ﺳر ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﯾﯥ روﻏﺗوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﺟګړﯾﯾزو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐوي د ﭘراﺧﯥ ﻣواﻓﻘﯥ او
ﺑﯥ ﻟﮫ ﻗﯾدو ﺷرطﮫ د دﻏو ﻗواﻧﯾﻧو ﭘﮫ رﺳﻣﯾت ﭘﭔژﻧدﻟو ﭘﮫ ﺳﻣﻼﺳﻲ ﺗوګﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي .ﻟﮫ دې څﺧﮫ ﻣطﻠب دا دی ﭼﯥ:
• ﯾو ﻓﻌﺎل روﻏﺗون ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو درﻣﻠﻧﮫ ﮐوي ،د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﮐﻧدوز روﻏﺗون ،ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري او ﺑﺎﯾد ﺗر
ﺑرﯾد ﻻﻧدې راﻧﺷﻲ.
• ټﭘﻲ وﺳﻠوال ﺑﺎﯾد د ﮐرﮐﯥ او ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ﺗر درﻣﻠﻧﯥ ﻻﻧدې وﻧﯾول ﺷﻲ او ﺑﺎﯾد ﺑرﯾد ﭘرې وﻧﺷﻲ.
• روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﺷﮑﻧﺟﮫ او ټﭘﻲ وﺳﻠواﻟو ﺗﮫ د درﻣﻠﻧﯥ د ﺑراﺑرول ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺑرﯾد ﭘرې وﻧﺷﻲ.
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