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پیشگفتار
کمیته ناروی برای افغانستان )NAC( یک سازمان مستقل بوده که در بخش توسعه و حمایتهای 

بشردوستانه کار مینماید. کمیته ناروی برای افغانستان حدود 40 سال است که در راستای حمایت 
از توسعه اقتصادی و اجتماعی مردان، زنان، کودکان و جوانان در جوامع روستایی و دور دست کشور 

فعالیت مینماید.

هم اکنون، کمیته ناروی برای افغانستان برنامه های خود را در والیات بدخشان، فاریاب، غزنی، کابل، 
کاپیسا، خوست، ننگرهار، پکتیا و تخار در چهار بخش اصلی ذیل تطبیق مینماید:

1( گفتگو و حل منازعه مبتنی بر جامعه؛
2( تعلیم و تربیه از مقطع قبل از مکتب الی تحصیالت عالی؛

3( صحت - عمدتاً آموزش کارکنان صحی؛
4( امنیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی و کاهش خطرات حوادث.

جندر، حکومت داری و جامعه مدنی به مثابه مسائل مشترک در تمام برنامه ها، در نظر
گرفته شده اند.

مأموریت و هدف اصلی کمیته ناروی برای افغانستان، حمایت از مردم افغانستان در راستای توسعه 
یک جامعه صلح آمیز، دموکراتیک و برابر است که در آن به حقوق بشر جهانی، احترام گذاشته 

میشود. در این بسته معلوماتی، اطالعات مختصری در مورد بیماری کرونا، و نیز در باره مؤلفه های 
اصلی فعالیت های ما، ارائه شده است.

کمیته ناروی برای افغانستان، از طریق برنامه ها و نوآوری های توسعوی بلند مدت و با تمرکز بر 
محیط زیست و پایداری، سعی در ارتقاء کیفیت و سطح زنده گی در جوامع روستایی افغانستان دارد.

برای همه شما آرزوی آرامش، سالمتی و سعادت داریم.

تاریه مگنوسن واتردال
رییس کمیته ناروی برای افغانستان



Coronavirus (COVID-19)

Afghanistan and countries around the world face the severe health, economic 

and social impacts of the COVID-19 pandemic. Since the end of 2019, the virus 

has spread to every corner of the world and every community in Afghanistan. 

So far, the pandemic has resulted in hundreds-of-thousands of confirmed 
deaths, and more people will die until a vaccine or a cure has been found.

Common symptoms are similar to those of the common cold and the annual 

winter flu, including fever, cough, fatigue, shortness of breath, sore throat, and 
a runny nose, but also unique to COVID-19, the loss of smell and taste. While 

most cases have no or only mild symptoms, some of those who contract the 

virus will suffer from multiple organ failure and experience extreme breathing 
problems – they will need oxygen and the support of emergency hospital 
services, services that are not available in most Afghan communities. The time 

from infection to the onset of symptoms may range from two to fourteen days.

The virus primarily spreads between people during close contact, mostly 

through small droplets produced when coughing, sneezing and talking.

Some recommendations to prevent infection:   

•	 Wash your hands frequently with soap and water for a minimum of 20 seconds.

•	 Maintain physical distance from others (especially if you or others have 

symptoms).

•	 Keep unwashed hand away from your face.

•	 Wear a face mask when you are around other people, especially in 

crowded areas.

•	 Stay home when you are ill, and self-isolate from your family members.

•	 Be careful when visiting relatives or welcoming relatives into your homes. 

•	 Make sure you get enough sleep and try to avoid stress. 

Eating well to help to strengthen your immune system so that your body can 

better fight COVID-19 if you are infected, includes :  

•	 Eating healthy food every day;

•	 Making sure you get enough fruits, vegetables and other food with 

vitamins and minerals;

•	 Drinking enough water;

•	 Making sure you get enough sun to meet your body needs of vitamin D 

Until there is a vaccine, or effective treatment, please be careful, protect 
yourself and your elderly relatives and family members who have diabetes, 

high blood pressure and other pre-existing health conditions that make them 
vulnerable to COVID-19. 

Everyone can get ill, young and old, men and women, and if you get infected 

with COVID-19, remember that it is not a punishment for who you are or for 

anything you may have done – we are all innocent victims of this disease. Be 

careful and stay healthy! 

ویروس کرونا )مرض کوید-19(
افغانستان و سایر کشورهای جهان، با پیامد های ناگوار صحی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری 

همه گیر کوید-19 مواجه اند. از اواخر سال 2019، این ویروس در هر گوشه ی دنیا و تمام نقاط 
افغانستان شیوع یافته است. تا حال، این مرض باعث مرگ صدها هزار نفر شده است و متأسفانه تا 

زمانی که واکسن یا درمانی برای آن پیدا نشود، تعداد بیشتری از مردم خواهند مرد. 
اعراض شایع این مرض، شبیه به اعراض و عالئم ریزش و ذکام فصلی است که شامل: تب، سرفه، 

خستگی، تنگی نفس، گلودردی و ریزش آب بینی می شوند اما مشخصه منحصر به فرد کوید-19، از 
دست دادن حس بویایی و چشایی نیز می باشد. 

در حالی که اکثر واقعات بدون اعراض و یا دارای اعراض اندک اند، اما برخی از آن ها عدم کفایه 
چندین عضو بدن و مشکالت شدید تنفسی را تجربه می کنند. آن ها به اکسیجن و مراقبت و خدمات 
جدی در شفاخانه ضرورت دارند - خدماتی که در اکثر نقاط افغانستان متاسفانه در دسترس نیست. 

دوره تفریخ )از شروع عفونت تا شروع عالئم( ممکن است بین دو تا چهارده روز باشد.
این ویروس اکثراً بین اشخاص در اثر تماس نزدیک و توسط قطرات هوایی کوچک تولید شده هنگام 
سرفه، عطسه و صحبت کردن، سرایت می کند. برخی توصیه ها برای جلوگیری از این مرض قرار ذیل 

اند:
•   شستن مکرر دست ها با آب و صابون برای حد اقل 20 ثانیه.

•   رعایت فاصله فزیکی از دیگران )بویژه وقتی که خود یا دیگران دارای اعراض بیماری می باشد(.
•   دور نگهداشتن دست های ناشسته از صورت.

•   پوشیدن ماسک؛ بخصوص در مکان های مزدحم.
•   در صورت مریض بودن در خانه بمانید و از اعضای فامیل دوری کنید.

•   هنگام رفت و آمد با دوستان و اقارب از احتیاط کار گیرید.
•   به مقدار کافی خواب کنید و از تشویش بپرهیزید.

غذاهای که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و باعث مقاومت در مقابل مرض کوید-19 می شوند:
•   از غذاهای صحی هر روز استفاده کنید.

•   از مقادیر کافی میوه، سبزیجات و دیگر غذاهای حاوی ویتامین ها و مینرال ها استفاده کنید.
  •   مقدار کافی آب بنوشید. 

•   از مقدار کافی آفتاب استفاده کنید تا ویتامین دی مورد ضرورت خود را دریافت کنید. 
تا زمانی که واکسن یا عالج برای این مرض پیدا شود، باید احتیاط کنید. از خود و اقارب خود و 

اعضای فامیل تان که امراض همچو شکر، فشار بلند خون و دیگر امراض مزمن که آن ها را در برابر 
این مرض آسیب پذیر تر می سازند، محافظت کنید. هر شخص می تواند مریض  شود، پیر و جوان، 

مرد و زن و اگر مبتال به این مرض شدید بدین معنی نیست که آن جزای شما و یا کار های که انجام 
داده اید،  باشد. ما همه قربانیان این بیماری هستیم. مراقب باشید و سالم بمانید!



گفتگو و تغییر شکل منازعه
منازعات بخشی از زندگی روزمره ما در خانواده، محل کار، اجتماعات، کشور و در روابط با سایر 
کشور ها است. برخی از این منازعات بسیار پیچیده هستند و عوامل بیرونی زیادی در آن دخیل 
اند که برای ما به عنوان فرد، کنترل همه آن ها مشکل است. با این حال، آنچه مهم است نحوه 

برخورد، تغییر و یا حل و فصل این منازعات و مناقشه ها در زنده گی شخصی، در قریه و جامعه ما 
می باشد. زیرا؛ این ها منازعات اند که ما می توانیم به طور مؤثر آن ها را مدیریت کنیم. اگر بتوانیم 

این منازعات را خوب مدیریت کنیم، ممکن است این صلح از پایین، بتواند بر روند های صلح در 
عرصه های ملی و بین المللی که ده ها سال است افغانستان از آن رنج می برد، تأثیر بگذارد. 

افغانستان بیش از سایر کشور ها از عواقب چندین دهه درگیری مسلحانه رنج می برد. بنابراین، 
سرمایه گذاری در زمینه گفتگو به عنوان ابزاری برای تبدیل و حل و فصل مسالمت آمیز این 

درگیری ها، در سطح خانواده ها و قریه جات ضروری است. 
گفتگو، »همبستگی« را ترویج و تقویت می نماید؛ این روابط بین افراد را بهبود می بخشد. از طریق 

گفتگو به خوبی یاد می گیریم که به یکدیگر گوش کنیم، با هم صحبت کنیم و با وجود اختالفات، به 
همدیگر احترام کرده و یکدیگر را درک و کمک نماییم. 

گفتگو در سنت ها و فرهنگ های افغانستان قویا وجود داشته و بر آن تاکید فراوان شده است. این امر 
به دستور اسالم و از طریق ساختارهای سنتی حکومتی، اجرا می گردد که در کنار هم رویکردهای 

اساسی برای صلح پایدار، توازن، عدالت و رفاه را بهبود می بخشد. 

Dialogue and Conflict Transformation
Conflicts are part of our daily lives at home, in the family, at the workplace, 
in our communities, in our country, and between countries. Some of these 

conflicts are too complex and involve too many outside factors for us as 
individuals to control. However, what is important is how we deal with, 

transform, or resolve the conflicts in our personal lives, in our homes, villages 
and communities, as these are conflicts that we have greater power to address 
and manage effectively. If we manage these more local conflicts, maybe peace 
from below can influence the national and international peace process that has 
crippled Afghanistan for decades. 

Afghanistan suffers more than most other countries from the consequences of 

decades of armed conflict, therefore investments are needed in dialogue, as 
a tool for peaceful conflict transformation and resolution in our families and 
communities. 

Dialogue promotes and mobilizes solidarity; it strengthens interpersonal and 

wider relationships. Through dialogue we learn to listen to each other, talk 

with each other, and respect, help and understand each other, despite our 

differences. 

Dialogue is strongly encouraged in Afghan traditions and cultures, it is 

practiced through traditional governance structures, and mandated by Islam, 

which together promote fundamental approaches towards sustainable peace, 

harmony, justice and prosperity.    



تعلیم و تربیه
دسترسی جهانی به آموزش با کیفیت برای همه دختران و پسران از دوره ابتدایی تا لیسه، پیش 

شرط رشد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی است. تعلیم و تربیه ای که با زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی ما مرتبط و سازگار باشد، یکی از ارکان اصلی پیشرفت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و 
شخصی ما است.  این قدرت مندترین سالح در برابر جهل و بی عدالتی است و بنابراین باید بدون 

توجه به جنسیت، توانایی ها، ناتوانی ها، پیش زمینه ها و شرایط، برای همه قابل دسترس باشد.
اسالم ارزش واالیی را برای تعلیم و تربیه قائل شده است و آن را برای همه فرض ساخته است؛ لذا 

ارایه خدمات آموزشی با کیفیت توسط دولت، فرستادن فرزندان به مکتب توسط والدین و تالش 
کودکان و جوانان برای کسب علم و دانش با استفاده از فرصت پیش آمده، امر حتمی است. به یاد 

داشته باشیم که تعلیم و تربیه با رفتن به مکتب آغاز و با ختم مکتب پایان نمی یابد. چون ما از 
روزی که به دنیا می آیم یاد می گیریم، تا روزی که خواهیم مرد.

ما برای انکشاف فزیکی و شناختی خود ضرورت به غذا و برای انکشاف عاطفی و اجتماعی خود 
ضرورت به محبت و مراقبت و برای انکشاف همه جانبه و تامین همه نیاز های انکشافی، به تعلیم و 

تربیه با کیفیت ضرورت داریم. 
تعلیم و تربیه حق اساسی برای همه انسان ها است. حق که ریشه در اعتقادات، اخالق، فرهنگ ها و 
قوانین دینی ما دارد.  ما به عنوان یک جامعه، نیاز داریم که پسران و دختران ما آموزش بیبیند؛ تا 

اطمینان حاصل کنیم که در آینده علما، معلمان، پرستاران، داکتران، انجنیران، قابله ها، حقوق دانان 
و سایر متخصیصین را که برای انکشاف و ترقی جامعه ما، ضروری اند، داریم. 

تعلیم و تربیه صد ها میلیون نفر را در سراسر جهان از فقر بیرون آورده است. در افغانستان، آموزش 
قابله ها، میزان مرگ و میر نوزادان و مادران را کاهش داده است. آموزش انجنیر ها، ما را کمک کرده 
است که سرک ها و شهر های خود را بسازیم. دانشمندان و علمای دینی به نسل های جوان ما کمک 

کرده است که در زمینه برابری، همبستگی، صلح و عدالت کار کنند و بزرگان جامعه ما را به داشتن 
ایمان کامل تشویق نمایند. دسترسی جهانی به تعلیم و تربیه با کیفیت به همه ما کمک می کند تا 

شهروند مسئول باشیم.
بنابراین، تعلیم و تربیه تنها به عهده مکاتب، معلمان، والدین و فرزندان نیست. همه ما باید با هم 
کار کنیم تا اطمینان حاصل شود که به تمام کودکان و جوانان ما محیط های یادگیری خوبی در 

مکاتب، مساجد و خانه های ما فراهم شود - در کنار هم می توانیم برای نسل های آینده، امید و 
فرصت ها را فراهم کنیم.

Education
Universal access to quality education for all girls and boys from primary 

to secondary levels is a prerequisite for social and economic development. 

Education that is relevant and adapted to our cultural and social contexts 
is one of the main pillars of progress in our social, economic and personal 

lives. It is the most powerful weapon against ignorance and injustice and 

must therefore be accessible to all regardless of gender, abilities, disabilities, 

backgrounds and circumstances. Islam places a high value on education and 

makes it obligatory for governments to provide access to quality education, 

obligatory for parents to send their children to school, and obligatory for 

children and youth to attend school and make the best use possible of the 

opportunities provided to them. Education does not begin and end with 

schooling, as we learn from the day we are born, till the day we die.

We need food to sustain our physical and cognitive development, love and care 

to support our social and emotional development, and we need education of 

good quality to support all our development needs.  

Education is a fundamental right for every human being, a right that is rooted 

in our religious beliefs, ethics, cultures, and laws. As a society we need for boys 

and girls to get an education to ensure that we have access to teachers and 

nurses, medical doctors and engineers, midwives and religious scholars, lawyers 

and agronomists, and all other professions that are necessary for our society to 

develop and prosper. 

In countries throughout the world, education has brought hundreds-of-millions 

of people out of poverty, and here in Afghanistan education of midwives has 

reduced infant and maternal mortality rates, education of engineers has helped 

us build our roads and cities, and education of religious scholars has helped 

young generations to aspire for equality, solidarity, peace and justice, and for 

elderly members of our society to seek comfort in their faith. Universal access 

to quality education will help us all to become responsible citizens. 

Education is therefore not the responsibility of schools, teachers, parents and 

children alone, we all need to work together to ensure that all our children and 

youth are provided with good learning environments in our schools, Mosques 

and homes. Together we can provide hope and opportunities for future 

generations. 



والدیِن مسئولیت پذیر
پدر و مادر بودن یک امتیاز بزرگ و در عین حال، یک مسئولیت عمده است. کودکان هدیه های 

هستند که از جانب خداوند به ما اعطا شده و به مراقبت ما احتیاج دارند. آن ها نیازهایی دارند که ما 
به عنوان والدین باید آن ها را برآورده سازیم:

  کودکان به محبت و توجه احتیاج دارند. •
  کودکان به راهنمایی و مراقبت نیاز دارند. •
  کودکان به غذا و لباس احتیاج دارند. •
  کودکان به آموزش نیاز دارند. •
  کودکان به والدین مسئول که همیشه عالقه قلبی به فرزندان خود دارند، احتیاج دارند. •

برای اطمینان از این که زن و شوهر وقت و انرژی الزم را دارند که والدین خوب و مسئولیت پذیر 
باشند، باید در مورد زمان تشکیل خانواده با هم توافق کنند. به یاد داشته باشید که داشتن فرزند 

بسیار ساده به نظر می رسد اما ایجاد و حفظ خانواده خوب و سالم، هم از طرف شوهر و هم از طرف 
زن، زمان و تالش زیادی را می طلبد. سایر اعضای خانواده هم می توانند کمک نمایند، اما مسئولیت 

اصلی بر عهده خود زوِج متاهل است.
اسالم تأکید می نماید که نوزادان باید تا دو سال از شیر مادر تغذیه شوند. بصورت ایده آل مادر 
در دوره شیر دهی به شیرخوار خود، نباید دوباره باردار گردد. در جریان شیردهی و در حالی که 

مادر باردار است، مادر باید به خوبی تغذیه گردد و در واقع بجای دو نفر غذا بخورد؛ خودش و نوزاد 
شیرخوار و یا جنین. وی همچنان باید به خاطر داشته باشد که خوردن غذا در سه ماه اول می تواند 

مشکل باشد زیرا بیشتر خانم ها در این زمان حالت تهوع را تجربه می نمایند.
پس از دوران شیردهی، مادر برای آماده گی جسمی و روحی برای بارداری دیگر، نیاز به زمان دارد. 

بنابراین، زمان ایده آل بین تولد یک نوزاد و بارداری دیگر بین 18 تا 24 ماه می باشد.
فاصله زمانی کافی بین دو تولد، هم به نوزاد و هم مادر  را از نظر سالمتی کمک می نماید و به رشد 

جسمی، اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان نیز موثر واقع می گردد.
والدین مسئولیت پذیر، باعث کاهش خطر درگیری و خشونت در خانواده ها، بین کودکان، بین 

کودکان و والدین و بین والدین می گردد که وجود احتمالی این درگیری و خشونت ها در خانواده 
می تواند بر زنده گی آینده و سالمت روان آن ها تأثیر منفی بگذارد. والدین مسئولیت پذیر سبب 

می شود، بیشتر به تعلیم و تربیه و صحت اطفال توجه گردد.
به یاد داشته باشید که بارداری برای زنان قبل از 18 سالگی و بعد از 35 سالگی خطرناک بوده و 

خطراتی متوجه سالمتی نوزادان تازه متولد شده نیز می گردد. به عنوان 
والدین مسئول باید تمام تالش صورت گیرد تا از خطراتی که سالمتی، 

مصونیت مادر و نوزادان را به خطر می اندازد، جلوگیری شود.

Responsible Parenting 
Being a parent is a great privilege, and major responsibility. Children are a gift 

from Allah placed in our care. They have needs that we as parents will have to 

meet:

•	 Children need love and attention.

•	 Children need guidance and care.

•	 Children need food and clothing.

•	 Children need education.

•	 Children need responsible parents, who always have the best interest of 

their children at heart.  

To make sure that both wives and husbands have the time and energy to be 

good and responsible parents, they should agree on when to start making a 

family. Remember, having children may seem to be quite easy, but building 

and sustaining good and healthy families takes much time and effort, both by 
husbands and wives. Other family members on both sides can help, but the 

main responsibility lies with the married couples themselves.

Islam emphasizes that babies should be breastfed for up to two years. The 

mother should, ideally, not get pregnant again while she is breastfeeding her 

infant. While breastfeeding and while pregnant, the mother must eat well as 

she will have to eat for two; for herself, her nursing child, or for her unborn 

child. She should also remember that eating during the first trimester can be 
difficult as most women experience nausea at this time. 

After breastfeeding, a mother also needs time to get physically and mentally 

ready for another pregnancy. Therefore, the ideal time between giving birth 

to one child and getting pregnant with another child is between 18 and 24 

months. 

Having enough time between two births will help both the baby and the 

mother to be healthy, and it helps the physical, social, emotional and 

cognitive (intellectual) development of the children. 

Responsible parenting will reduce the risk of conflict and violence – in families, 
between children, between children and parents, and between parents – that 

could negatively impact children’s future lives and mental health. Responsible 

parenting will also help parents to focus more on the education and future 

wellbeing of their children. 

Remember that there are many health risks for 

women when they get pregnant before they are 18 

years old, and after the age of 35. There are also 

many health risks for babies born to younger and 

older mothers. As a responsible parent, you should 

do all you can to avoid risks to the health, safety and 

wellbeing of mothers and children. 



غذا و تغذیه
غذا یکی از اساسی ترین نیاز  ما به عنوان یک انسان است که انرژی مورد ضرورت را برای عملکرد و 
حرکت بدن و ویتامین هایی که در رشد و تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری اند، فراهم می کند. 

برای داشتن زندگی سالم و عملکرد خوب در زندگی روزمره و تامین نیاز های بدن، باید غذای خوبی 
بخوریم. محیط طبیعی ما به وفور دارای غذا های مغذی پر از ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین ها، 

اسیدها و سایر مواد مورد ضرورت بدن ما می باشد. 
ما می توانیم از طریق کاشت نباتات و درختانی که در جوامع ما موجود است، این مواد غذایی را 

تولید و تأمین کنیم. برای تأمین نیازهای بدن، فقط نیاز به خوردن گوشت و غذاهای گران قیمت 
نداریم، بلکه می توانیم از انواع غذا های نباتی که در محیط اطراف ما وجود دارد استفاده کنیم. 
سبزیجات و غالت منابع مهم بسیاری از مواد مغذی هستند. به عنوان مثال، لوبیا منبع خوبی 
از پروتئین است که می توانیم به جای گوشت از آن استفاده کنیم و سبزیجات منبع خوبی از 

ویتامین ها هستند.
تا زمانی که زمین، آب و خورشید داشته باشیم، قادر هستیم در جوامع خود غذا تولید کنیم. کاشت 

نهال و سبزیجات یک روش عالی برای تهیه غذا در جوامع است. این همچنان کمک می کند تا 
محیط پاک تر و اکسیژن تازه ای برای تنفس داشته باشیم. لذا باید در مورد طبیعت اطراف خود 

بیشتر بیاموزیم و به دنبال روش های پایدار برای نمو و رشد مواد غذایی در منطقه خود باشیم.
مالداری و مرغداری، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی در جوامع ما دارند. حیوانات و زنبور های 

عسل، گیاهان از جمله علف های وحشی و گل های را که ما نمی خوریم، می خورند و در عوض تخم، 
شیر و گوشت، عسل، پشم و سایر منابع را برای ما تولید می کنند. 

کشت سمارق، روش دیگری است که می توانیم به راحتی در خانه های خود، غذا تولید کنیم. تنها 
کاری که باید انجام دهیم این است که به دنبال یادگیری راه های تولید این غذاهای مغذی در 

جامعه خود باشیم.
می توانیم این مواد غذایی را نه تنها برای مصارف خودمان تولید کنیم، بلکه می توانیم به جوامع دیگر 

بفروشیم و صادر کنیم و در عوض انواع مختلفی از غذاها را از آن جوامع وارد کنیم.

Food and Nutrition
Food is one our most basic needs as a human beings, providing a source of 

energy that help our bodies function and move, and vitamins that help us grow 

and strengthen our immune systems. 

To have a healthy life and perform well in our daily life, we need to eat good 

food to meet our bodies’ needs. Our natural environment is abundant with 

nutritious foods that are full of vitamins, minerals, proteins, amino acids and 

other essentials. We can produce and sustain these foods through planting 

the plants and trees that are available in our communities. To fulfill our bodies’ 
needs, we do not only need to eat meat and expensive foods, but we can 
use the variety of plant-based foods that can be found in our surroundings. 

Vegetables and grains are important sources of many nutrients; for instance, 

beans are good source of proteins that we can use instead of meat, and 

vegetables are good sources of vitamins. 

As long as we have land, water and sun, we are able to produce food in 

our own communities. Planting saplings and vegetables are a great way of 

providing food in our communities. This will also help our environment to be 

cleaner and produce fresh oxygen for us to breath. We need to learn and 
understand about the nature around us and seek sustainable methods of 

growing food. 

Livestock and poultry play important roles in maintaining food security in our 

communities. Animals and honey bees eat plants, including wild grasses and 

flowers and other materials that we don’t eat, and in return, give us eggs, milk, 
and meat, honey, wool, feathers and other resources. 

Mushroom cultivation is another way that we can easily produce food in our 

own homes. All we need to do is to seek and learn the ways of producing these 

nutritious foods in our community. 

Not only can we produce these foods for our own use, but we can also sell and 

export to other communities, and in return, import different types of foods from 
those communities.



 صحت و حفظ الصحه
هر بخش دیگر از زنده گی ما به سالمتی ما متکی است. بدون صحت خوب، نمی توانیم زندگی 

کنیم، شاد و موفق باشیم. بدون سالمتی، هیچ چیزی نداریم!
برای یک زندگی سالم، عالوه بر غذا ها و مواد غذایی مناسب که در باال مورد بحث قرار گرفت، باید 

نظافت و عادت های خوب حفظ الصحه داشته باشیم. در اسالم، برای نظافت بیش از حد تأکید شده 
است؛ آنگونه که پیامبر اسالم فرموده است: »  نظافت نیمی از ایمان است «.

بسیاری از باکتریاها در بدن ما زنده گی می کنند، باکتریا های مضر می توانند در صورت عدم رعایت 
حفظ الصحه مناسب، غذا ها را آلوده کنند و باعث انواع بیماری ها گردند. دست، مو، صورت، پوست و 

لباس های ما می توانند، منبع باکتریا های مضر باشد که می توانند به مواد غذایی منتقل شوند.
ممکن دست و صورت ما تمیز و پاک به نظر برسد اما ممکن است باکتری هایی که باعث  •

مسمومیت غذایی می شوند را نبینیم. بنابراین، شستشوی دقیق و مکرر دست ها، بسیار مهم 
است.

آشپزخانه، میتواند از این جهت یک مکان خطرناک باشد. بنابراین بسیار مهم است که  •
آشپزخانه ها پاک و تمیز نگهداری شود و این برای مصونیت خود و خانواده ما اساسی است.

از آب نوشیدنی که ما و اعضای خانواده ما در خانه و یا جاهای دیگر استفاده می کنیم  •
اطمینان حاصل کنیم تا آن آب پاک باشد. 

تمام این نکات می توانند ما را از بیماری، میکروب ها و ویروس های مضر، محافظت نمایند. 
نهایتاً، اگر حفظ الصحه خوب داشتیم، می توانیم زنده گی شادتر و پربارتر داشته باشیم و کمتر 

مریض شویم. 

Health and Hygiene
Every part of our life relies on you having good health. Without good health, 

we cannot live well, be happy and successful. Without good health, we have 

nothing! 

For a healthy life, besides good food and nutrition, discussed above, we need to 

have good cleanliness and hygiene habits. In Islam, much emphasis has been 

placed on hygiene and the Prophet Muhammad said: “Cleanliness is half of 

faith”.

Although many kinds of bacteria live in and on our body, harmful bacteria can 

get onto our food and make us ill if we do not have proper hygiene practices. 

Our hands, hair, face, skin, and clothing can all be a source of harmful bacteria 

which can be transferred onto food. 

•	 Our hands or face may look clean but we cannot see the bacteria that 

cause food poisoning. Therefore, it is important to wash hands thoroughly 

and frequently.
 

•	 Kitchens can be dangerous places. This is very important to keep them 

clean in order to keep ourself and our family safe. 
 

•	 Make sure that the water we and our family members drink at home, or 

elsewhere, is clean.  

All these are points are about keeping us protected from disease, germs and 

viruses. 

Ultimately, if we practice good hygiene, we can live a happier and more 

productive life with less illness. 



 کاهش خطرات حوادث
آموزِش کاهش خطرات حوادث، برای تمام جوامع که در مناطق آسیب پذیر زنده گی می کنند، بسیار 
مهم است. بدخشان از لحاظ حوادث طبیعی، یکی از والیات آسیب پذیر بوده که با حوادث همچون، 

سیل، لغزش زمین و زلزله روبرو می باشد.
کاهش خطرات حوادث شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت ها در یک جامعه می شود؛ تالش هایی 

که می تواند تأثیرات یک حادثه را کاهش داده و یا در برخی موارد حتی از بروز فاجعه جلوگیری 
نماید. برای اطمینان از داشتن مکان های امن برای زنده گی، اعضای جامعه باید در قسمت کاهش 

خطرات حوادث فعال باشند.
هدف اصلی کاهش خطرات حوادث طبیعی، باال بردن آگاهی، دانش و شریک سازی تجارب میان 

جوامع، سازمان ها و سایر ذینفعان جهت کمک به همه افراد آسیب پذیر در برابر حوادث است.
رویکرد کاهش خطرات حوادث طبیعی به ما کمک می کند تا ظرفیت های محلی و منطقه ای را برای 
مقابله با این خطرات شناسایی و نقشه برداری نماییم. در نهایت، این رویکرد به ما کمک می نماید تا 
در ضمن پاسخگویی به حوادث بصورت مؤثر، خطراتی را که مجدداً ممکن است بروز نمایند، کاهش 
دهیم. همچنین تضمین می نماید که پاسخ اضطراری ما در همچو حوادث احتمالی، هیچ آسیبی به 

سایر زمینه ها نرسانند.
کاهش خطرات حوادث یک روش مهم برای کم کردن اثرات مخرب حوادث بوده و در کنار نجات 

جان و مال انسان ها، مقاومت پذیری جوامع را بهبود می بخشد. 
با یادگیری حتی چند اصول و تکنیک ابتدایی کاهش خطرات حوادث، می توانید به خانواده و سایر 

اعضای جامعه کمک نمایید و سبب نجات جان انسان ها گردید.

 

Disaster Risk Reduction
Disaster Risk Reduction (DRR) education is crucial for all communities living 

in disaster prone areas. Badakhshan is a disaster prone province in the 

Afghanistan, which faces numerous hazards, from severe flooding, to landslides 

and earthquakes.

DRR involves a wide range of activities in a community (efforts which can 
reduce the impacts of a disaster, or in some cases, even prevent disasters). 

Community members need to be pro-active in DRR to ensure their communities 

are safe places to live.

The main objective of DRR is to encourage knowledge and experience sharing 
among communities, organizations and other disaster risk reduction 

stakeholders for the benefit of all those vulnerable to natural disasters.

DRR helps us identify and map local capacities to cope with these hazards. 

Ultimately, the DRR approach helps us conduct effective disaster response 
while reducing risks that similar disasters will reoccur. It also ensures that 

our emergency response does no harm by replacing or reinstating critical 

vulnerabilities.

DRR is an important way of reducing the impacts of disasters and helps 

promote resilience, alongside saving lives and properties.

Even learning a few basic DRR principles and techniques can help your family 

and other community members and even save lives. 



FOREWORD

The Norwegian Afghanistan Committee (NAC) is an independent development 

and humanitarian organization. NAC has been on the ground in Afghanistan 

for some 40 years working in support of the economic and social development 

of men, women, children and youth in rural and hard-to-reach communities 

throughout Afghanistan.

NAC is currently implementing programs in Badakhshan, Faryab, Ghazni, Kabul, 

Kapisa, Khost, Nangarhar, Paktia and Takhar within four main sectors:

1) Community-based dialogue and conflict resolution
2) Education from pre-primary to tertiary levels

3) Health – Mainly education and training of healthcare workers

4) Food security, natural resource management and disaster risk reduction

While gender, governance and civil society are cross cutting. The chapters in 

this information booklet provides a brief information about COVID-19 as well as 

a brief introduction to core components of our work.

NAC mission is to support the Afghan people in the development of a peaceful, 

democratic and egalitarian society where universal human rights are respected. 

Through long-term development programs and initiatives, and focus on 

environment and sustainability, NAC aims to raise the quality and standard of 

life in rural Afghanistan.

We wish all of you peace, good health and prosperity.
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