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 بیا پرانیستل شو د لغمان په والیت کې د سویډن د کمېټې کلینیکونه او  دفتر
 

 کابل - ۱۳۹۶زمری،  ۱۰
 

زه ډېره خوشاله یم چې د لغمان په والیت کې د تړل شوو کلینیکونو او د »مدلین جوفرس په افغانستان کې د سویډن کمېټې رئیسه وایي: 
سویډن د کمېټې د روغتیا برخې مدیریتی دفتر د بیا پرانیستلو اعالن کوم. په لغمان والیت کی د سویډن د کمیټې ماموریت ټولو ته د 

 « یي خدماتو وړاندې کول دی چه   اوس موږ یو ځل بیا کوالی شو تر څو خپل ماموریت تر سره کړو.باکیفیته روغتیا
 

ی د هر اړخیزو او جدی خبرو څخه وروسته چه د ټولنی سره ترسره شو، اړونده ادارو ته مو په الفاظو او عمل کی وښوده چه ټولوته صرف نظر لد

د دې ترڅنګ سیمه ییزو مشرانو د یوه لیک په  روغیتیایی خدمات وړندی کوو، تهدیدونه متوقف شول.   نه چه ملکیان دی او که جنګیالی  په یو دول

وړاندې کولو سره د افغانستان لپاره د سویډن کمېټې د دوامداره روغتیایي خدمتونو د ساتنې ژمنه هم کړې ده.  

ټولنو او د روغتیایي مسؤلینو له رغنده هڅو ستاینه او مننه کوم. د دفتر او کلینیکونو په بیا پرانیستلو کې له سیمه ییزو »جوفرس وایي 
 «   ګټونکی د لغمان خلک دي چې یو ځل بیا روغتیایي خدمتونو ته السرسی پیدا کوي.

 
څو  کال کې مجبوره شوه چې لومړی ۲۰۱۷د وسله والو مخالفینو د پرلپسې ګواښوونو له امله، د افغانستان لپاره د سویډن کمېټه په جون 

کلینیکونه او بیا د روغتیا برخې مدیریتی دفتر هم وتړي. خو د سویدن کمیته د افغانستان دپاره یو ځل بیا خوښ دی چې روغتیایي 
 خدمتونه بېرته عادي حالت ته را ګرځي.

 
 ۵۴د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په لغمان والیت کې د والیتي دفتر له الرې په مهترالم کې والیتی روغتون او په ټولو ولسوالیو کې 

خلک روغتیایې خدمتونه ترالسه کوي.هېره دې  ۴۶۰۰۰۰روغتیایې کلینکونه اداره کوي. په دغه روغتیایې کلینکونو او روغتون کې 
 ته ورسېږي. ۶۲راتلونکي کې به د کلینیکونو دا شمېره  نه وي چې په نژدې

 
 ۳۵د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه یوه بې طرفه پرمختیایي اداره ده چې د انساني اصولو سره سم د افغانستان د خلکو لپاره له تیرو 

ي کوي او هر کال له دوه میلیونو کوچنیان د سویډن کمیټې لخوا جوړ شوو ښوونځیو کې زده کړ ۷۰۰۰۰کلونو را هسې کار کوي. 
 زیات افغانان د سویډن کمیټې په روغتیایې کلینیکونو او روغتونونو کې روغتیایې خدمتونه ترالسه کوي.
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