د برياليتوب کيسه

د چينجي ضد ټابليټونو زده کوونکو ته ګټه ورسوله
ماشومان په افغانستان کې د زده کړې ھيله لري .که څه ھم ھغوئ بايد په دې برخه
کې د بريالي کېدو لپاره پر زيات شمير ستونزو باندې بريالي شي ،لکه د امنيت،
لري واټن ،بېوزلې او ضعيفې روغتيا مسايل چې په ښوونځي کې د ھغوئ د
پرمختګ او بريالي کېدو وړتيا له خطر سره مخامخ کوي.

يو ايس ايډ د افغان حکومت له
وزارتونو سره په کليوالي سيمو کې د
ښوونځي د ماشومانو د روغتيا د
پياوړتيا لپاره کار کوي

د افغانستان د پوھنې وزارت اټکل کوي چې اوس څه باندې اوه ميليونه زده
کوونکي په ښوونځيو کې درس وايي ،چې له ھغې ډلې څخه  ٣٧سلنه يي جنکۍ
دي ،چې په  ١٢۵٠٠ښوونځيو کې درسونه وايي .چې دا له  ٢٠٠٢کال څخه چې
يوازې يو ميليون ماشومان او ھغه ھم ټول ھلکان وو او په  ٣۴٠٠ښوونځيو کې يي
درسونه ويل تر اوسه پورې يو پياوړی پرمختګ ګڼل کيږي .په داسې حال کې چې
په ښوونځيو کې د ماشومانو د تګ په شمير کې وده يو د پام وړ پرمختګ ښيي،
خو د افغانستان نږدې  ۶٠سلنه د ښوونځي د سن ماشومان باور کيږي چې د
کولمو په پرازيټونو به اخته وي.

د دغه وضعيت د چارې د لټولو لپاره ،د يو ايس ايډ د ستراتيژيکو واليتونو د
سړکونو پروژې د پوھنې وزارت ،عامې روغتيا وزارت ،نړيوالې روغتيايي
ادارې ) ،(WHOيونيسيف او نړيوال خوراکي پروګرام سره له نږدې کار کړی
تر څو د چينجي ضد ټابليټونو د چمتو کولو لپاره  ۶،۵ميليونه امريکايي ډالره
مرسته وکړي او بيا يي په ټول افغانستان کې د ښوونځي د عمر پر ماشومانو باندې
ووٻشي.
د يونيسيف د پوھنې امره ،خديجه بھرام وايي » :دا له دغو وزارتونو او يو ايس ايډ
سره يو عزتمنده الس په الس کار و تر څو د ھغو جدي روغتيايي او ښوونيزو
مسئلو د ريښتوني او عملي حل رامنځته کړل شي کوم چې د ھېواد په ټولو
واليتونو کې په ميليونونو ماشومان ترې ځوريدل.
د ايسکارپمينټ بيوسفير بنياد دغه د چينجي ضد ټابليټونو مرسته وکړه او ميډفارم،
نړيوالي روغتيايي موسسې او يو ايس ايډ د دغو درملو په وٻش او وړلو کې بيا
مرسته وکړه.

Photo: IRD/SPR-SEA

که څه ھم دا ډٻره ساده مسئله ښکاريږي ،خو که چيرته بې درملنې پاتي شي ،نو
په ناوړه تغذيه؛ له ودې څخه په پاتي کيدو؛ جدي کمخوني ،د ويني اسھال ،ناوخته
بلوغ ته رسيدنې او د زده کړې او حافظې له ستونزو سره مخامخ کيدالی شي .البته
دا ټول ،د ماشوم د حاضري په کچې او ھمداشان په ټولګۍ کې د ھغه پر تمرکز
باندې اغيزه کوي او د ھغه د اکاډميک پرمختګ ځنډنۍ کوي او په ښوونځي کې د
ھغه پرمختګ محدودوي.

په ښوونځيو کې د چينجي ضد ملي کمپاين د
 ٢٠١٠کال د اکټوبر په  ٢٠مه نېټه دکابل د عايشې
دراني په ښوونځې کې په الره واچول شو.

د ستراتيژيکو واليتي سړکونو-
سويلي او ختيځ افغانستان پروژه له
کليوالي سيمو ،د کليو له مشرانو او
حکومتي چارواکو سره له نږدې کار
کوي تر څو د ھمدغو ستراتيژيکو
سړکونو شاوخوا ځورمنو
اوسيدونکو اړتياووې پوره کړي.

د يو ايس ايډ د ستراتيژيکو واليتي سړکونو پروژې د سړک څنګه ته پرتو ځورمنو
سيمه ايزو کرھڼيزو ټولنو يا سيمو کې له پرمختګ سره يو ځای د سړکونو د
جوړولو لپاره عمومي روش په الره اچولی دی.
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