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د بشري مرستو همغږه کوونکي یو ځل بیا تایید کړ چې په ټول افغانستان کې د ژوند ژغورلو اړتیاوي او د زیانمنیدونکو ټولنو مالتړ
ژمني تر سره کیږي
(کابل ،د  ۲۰۲۲کال د اګست د میاشتې  ۱۱نېټه) په داسې حال کې چې د بشري مرستو د روان غبرګون د خپل کچې او د طبعیت له
نظره ،په بېساري ډول روانه ده ،د افغانستان ولس په دوامداره توګه او په شدت سره نړیوالو مرستو ته اړیتا لري .په تېر کال کې د
ملګرو ملتونو موسسې او نا دولتی همکار سازمانونه د بشري مرستو یو پراخ غبرګون پیل کړي دی ،د جون د میاشتې تر پایه پورې
کابو  ۲۳میلیون اړینو خلکو ته مرستې رسولي دي ،او خپل عملیات د اغیزمنو ټولنو ته د رسیدو په موخه د هیواد د  ۳۴والیتونو په
ټولو  ۴۰۱ولسوالیو ته پراخوي.
د ډونرانو د سخاوت څخه ډک مالتړ په مرسته ،د بشرپالنې فعاالن د بې شمیره کسانو ژوند ژغورلی او د ملیونونو نورو کسانو وضعیت
ته بهبود وربښلي دي ،او په بریالیتوب سره د تېر ژمي د قحطۍ مخه یی نیولي دي ،او په  ۲۰۲۲کال کې د ژوند ژغورنې او ژوند
پایښت لرونکي خواړو او کرنیزو مرستو چمتو کول ال نور هم ګړندۍ او پیاوړي کړي دی.
"نن ،یوه رېښتنۍ تراژیدي دا دی چې د اړتیاو کچه په افغانستان د بشرپالنې د فعالینو د غبرګون له ظرفیت څخه ډیر زیاد دي ،او پرته
له دې چې یو فعال اقتصاد او بانکداري سیسټم بیا احیا شي ،اوږد مهاله ،او ډیر با ثباته تعامل بیا له سره پیل شي ،دا به ممکنه نه وي
چې د خلکو ژوند د ژوندي پاتې کیدو له حالته د هڅې او تالش په لور حرکت وکړي ،په تخنیکي لحاظ وزارتونه د ظرفیت خاوندان
شوي دې؛ نجونې کولی شي په رسمي توګه خپلو ښوونځیو ته ور شي؛ او ښځې او نجونې ،د بشري مرستو د کارکولو په ګډون ،کولی
شي د ټولنیز ،سیاسي او اقتصادي ژوند په ټولو اړخونو کې په معنا داره او خوندي توګه برخه واخلي" د افغانستان لپاره د بشري مرستو
همغږه کوونکې ډاکټر رامز االکبروف وویل.
په ورته وخت کې ،د افغانانو د ژوندي ساتلو ،د بنسټیزو خدمتونو د تامینولو او د اقتصاد د تحرک لپاره ،په داسې وخت کې چې بل هیڅ
ډول بدیلونه نشته ،د بشرپالنې فعالیت خورا اړین او مهم دي .د افغانستان د بشرپالنې وجهي صندوق او د مرکزي بېړني ریزرف وجهی
صندوق څخه د تمویلو له الري ،د روغتیاپالنې او د تعلیم د سکتورونو د اضمحالل په مخنیوي کې مهمه ونډه تر سره کړي چې د دې
ډګرونو ټولو کارکوونکو ته د معاش ورکول یي ډاډمن کړي دی .سږ کال تر اوسه څه د پاسه  ۷.۷میلیونه کسان له دوامدارو روغتیایي
خدمتونو څخه ګټه اخیستې ده ،چې په هغو کې  ۳میلیونه ښځې او نجونې هم شاملې دي چې لومړني ،د زیږون او میندو روغتیایې
مرستې او مالتړ تر السه کړي دي ،چې د میندو ،نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کچې په کمولو کې یې مرسته کړې ده.
د دې برسېره ،د بشرپالنې مرستې د بیړني نغدو پیسو په ډول هم تادیه او ترسره شوي چې یو لړ اړتیاوې پوره کوي  -له خوړو څخه
تر سرپناه ،اوبو او روغتیا ساتنه تر روغتیا پالنې پورې  -د کار په مقابل کې نغدي پیسې ،د ژوندانه د بدیل تر مالتړ پوری ،چې په دې
توګه اقتصاد ته د اړتیا وړ نقد دارایي تزریقوي .دا هڅې د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د لیږد طرحې له رویه تقویه شوې چې د رسمي
بانکدارۍ او مالي سکتورونو سره د روانو ننګونو په جریان کې د شریکانو د بشرپالنې وجهو د لیږد اړتیاو پوره کولو کې د مرستې
لپاره د شاوخوا یو ملیارد امریکایی نغدو ډالرو لیږد نظارت تر سره کوي .دغه طرحه د بشرپالنې فعالینو لپاره یو ارزښتناکه مالتړ ثابت
شوي ،او د وخت په لحاظ د مهمو پروګرامونو بې له ځنډه دوام یي ډاډمن کړي دی ،و په ورته حال کې ځینې نور مثبت لوی اقتصادي
اغیزې هم درلود ،د ساري په ډول د اسعارو د تبادلې بیي ثبات ساتل.
خو د راتلوونکې تصویر د ګډو هڅو د نه شتون له امله خورا نا روښانه دی چې وکالي شي د اړتیاوو او اغیزمنتوب محرک جوړښتونو
ته رسیدګي وکړي ،او همدارنګه مرسته وکړي چې د ټولنو تر مشري الندي د بنسټیز کار اساس کیږدي او د ښکته له خوا پورته په لور
اقتصاد احیا کړي .اوس نږدي  ۲۵میلیونه وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي ،او کیدای شي سږکال د کار بازار څخه کابو ۹۰۰۰۰۰
کاري فرصتونه او یا دندې له السه ورکول شي ځکه چې سوداګرۍ د خپل دوام لپاره الس او پښې وهي ،او ښځې او نجونې د ثانوي
ښوونځي او رسمي اقتصاد له ډګر څخه بهر پاتې دي.

"تاریخ په وار وار موږ ته ښودلي چې موږ د صبا د ګواښ په خاطر د نن ورځي سرې نښې له نظره اچوو" ډاکټر االکبروف وویل" .او
نن ورځ په افغانستان کې سوري نښي هم څواړخیزي او هم بیالبیل دې ـ د ورانوونکې اقلیم د وړاندوینې څخه نیولي بیا تر یو داسي
اقتصاد چې په توازن کې زوړند دی او د ښځو او نجونو په وړاندي مخ په زیاتیدو محدودیتونه کوم چې دوي د ټولنې څخه بې برخه
کوي"" .د افغانستان خلک له ډیرې مودي څخه مالې فقر تجربه کړی دی ،خو اوس مهال دوي په پراخ ډول په بیوزلی څخه ډک ژوند،
سره د امید او هېلې ،محکوم شوي .موږ نشو کوالي چې دا تحقق ومومي" هغه اصرار وکړ.
راتلونکې اونۍ ،د اګست د میاشتې په  ۱۹ڼېټه ،موږ به د بشرپالنې نړیواله ورځ ولمانځو ،هغه ورځ چې موږ په ټول نړۍ کې د
زیانمنیدونکو وګړو اړتیاوو په پوره کولو کې د بشرپالنې د پرسونل – اکثرا ً ټول ژوند  -وقف او خدمت ته انعکاس ورکوو .دا تېر کال
هم بې ځنډه کار او زړه بوږنوونکی و چې موږ د خپل داخلې همکارانو د ژمنې ،هڅې او هاند شاهدان وو ،چې نه یوازې د پام وړ
بدلونونو او ستونزو په وخت کې یې ترسره کړل ،بلکې دا کار یې په خورا لیوالتیا ،صداقت او مهربانۍ ،د خپل خوندیتوب ،امنیت او
هوساینې په ډګر کې د ستر شخصي خطر په منلو ،او د کورنۍ او عزیزانو څخه لري ،تر سره کړل.،
په ځانګړې توګه ،موږ د هغو زرګونو ښځینه داخلې بشرپالنې کارکوونکو ،چې د بشرپالنې غبرګون د شا د تېر په توګه کار کوي،
درناوی وکړو ،کوم چې نه د افغانستان خلک او نه هم د بشرپالنې ټولنه پرته له دوي څخه تر سره کوالي شواي .موږ ستاسو څخه مننه
کوو.
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