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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  

 

کچې او د طبعیت له  خپل په داسې حال کې چې د بشري مرستو د روان غبرګون د نېټه(  ۱۱کال د اګست د میاشتې  ۲۰۲۲)کابل، د 

توګه او په شدت سره نړیوالو مرستو ته اړیتا لري. په تېر کال کې د  په بېساري ډول روانه ده، د افغانستان ولس په دوامداره  ،نظره

  ې پور یهتر پاد میاشتې د جون ملګرو ملتونو موسسې او نا دولتی همکار سازمانونه د بشري مرستو یو پراخ غبرګون پیل کړي دی، 

په   یتونووال ۳۴د  یوادد ه په موخه یدوته د رس ټولنو یزمنواغد  یاتاو خپل عملمرستې رسولي دي، ته  خلکو ینوړا یونلی م ۲۳کابو 

   ته پراخوي.  یو ولسوال ۴۰۱ ټولو

کسانو وضعیت  نورو    یونونواو د مل  ی ژوند ژغورل  کسانو  یره شم  ېب د    پالنې فعاالن بشرد  ،  په مرسته  ډک مالتړڅخه    د ډونرانو د سخاوت 

او ژوند   ېد ژوند ژغورن  ېک کال ۲۰۲۲او په  ،نیولي دي یی مخه  ۍژمي د قحط د تېرسره  یالیتوبپه براو  وربښلي دي،ته بهبود 

 او پیاوړي کړي دی.  ګړندۍنور هم ال مرستو چمتو کول   یزو او کرن  ړولرونکي خوا یښتپا

، او پرته  زیاد دي ډیر  څخه  یتله ظرف غبرګون د  ینوالعپالنې د فد بشرکچه په افغانستان  اړتیاونن، یوه رېښتنۍ تراژیدي دا دی چې د "

دا به ممکنه نه وي  شي،  یلپ له سره  یاب با ثباته تعامل  ډیراو مهاله،  ږداوبیا احیا شي،  یسټمفعال اقتصاد او بانکداري سیو  ېچ ېله د 

د ظرفیت خاوندان  وزارتونه لحاظ  یکي تخن په  ړي،په لور حرکت وکحالته د هڅې او تالش له  یدوک  ېي پات د ژوند ژوند و خلکد  ېچ

  یکول ، د بشري مرستو د کارکولو په ګډون،ېاو نجون  ښځېر شي؛ او وته  وښوونځی خپلو  ګهشي په رسمي تو  یکول ې؛ نجون شوي دې

د افغانستان لپاره د بشري مرستو    "برخه واخلي   ګهاو خوندي تو  ا دارهپه معن   ېک  ړخونوا  ټولو او اقتصادي ژوند په    یاسيس  ټولنیز،شي د  

   همغږه کوونکې ډاکټر رامز االکبروف وویل. 

 یڅه  بل   ې چ  ې وخت ک  ېپه داس  ،لپاره  تحرک او د اقتصاد د    ینولوخدمتونو د تام   ټیزود افغانانو د ژوندي ساتلو، د بنس  ې، ک  ورته وختپه  

  ی وجه  رف یزر  بېړنيوجهي صندوق او د مرکزي  پالنې  افغانستان د بشرد    دي.   او مهم  ړین خورا اپالنې فعالیت  بشرد  ،  ونه نشتهیلبدډول  

چې د دې  مهمه ونډه تر سره کړي  ې ک یوي په مخن اضمحالل سکتورونو د د  یمتعلد او  پالنېیاد روغت  و له الري،یلتمود  څخه صندوق 

 یایيله دوامدارو روغت  ن کسا یلیونهم ۷.۷پاسه  د  څه کال تر اوسه  ږ س  یي ډاډمن کړي دی. معاش ورکول ډګرونو ټولو کارکوونکو ته د 

 یایېروغت  یندواو م یږون د ز ړني،لوم ېدي چ ېهم شامل ېاو نجون  ښځې یلیونهم ۳ ېپه هغو ک ېده، چ  یستېاخ ګټه  څخه خدمتونو 

 ده.  ړې مرسته ک یې ې په کمولو کد کچې  ړینېماشومانو د م یږیدلونوي ز یندو،د م ېدي، چ ړي تر السه کاو مالتړ  ېمرست 

  څخه  ړو له خو - پوره کوي  ړتیاوېا ړ ل یو  ېشوي چاو ترسره ډول هم تادیه په  یسو نغدو پ  یړنيد ب پالنې مرستې بشرد د دې برسېره، 

  ې په دل تر مالتړ پوری، چې  ی د ژوندانه د بد  یسې،نغدي پ په مقابل کې    د کار  -  ېپورپالنې    یاروغت   ه ترساتن   یاتر سرپناه، اوبو او روغت 

د رسمي   ې چ ې شو یهتقوطرحې له رویه  یږد لد  یسو ملتونو د نغدو پ  ګرو د مل څېدا ه . نقد دارایي تزریقوي ړ و ړتیااقتصاد ته د ا ګهتو

  ې د مرست  ېپوره کولو ک ړتیاوا  یږدل پالنې وجهو دد بشر یکانود شر ېک یانپه جر ګونواو مالي سکتورونو سره د روانو نن  ۍبانکدار

ثابت  مالتړ    ښتناکهارز   یولپاره    الینو فعپالنې  د بشرغه طرحه  کوي. دتر سره  نظارت    یږدل  ډالرو   نغدوامریکایی    یاردمل  یولپاره د شاوخوا  

اقتصادي   یمثبت لو نور  ځینې  ېحال کو په ورته  ، یي ډاډمن کړي دیدوام  ځنډه له  ېب  وګرامون پرو  ومهمپه لحاظ د د وخت او  ،شوي

 . ساتل  ثباتد تبادلې بیي د اسعارو هم درلود، د ساري په ډول   یزېاغ

چې وکالي شي د اړتیاوو او اغیزمنتوب محرک جوړښتونو  خورا نا روښانه دی  خو د راتلوونکې تصویر د ګډو هڅو د نه شتون له امله  

په لور  ندي د بنسټیز کار اساس کیږدي او د ښکته له خوا پورته  مرسته وکړي چې د ټولنو تر مشري الاو همدارنګه  ته رسیدګي وکړي،  

 ۹۰۰۰۰۰کابو  څخه بازار  د کار ږکال سکیدای شي او ژوند کوي،  ېک ۍ وزل ېپه ب وګړي  یونهلی م ۲۵ نږدياوس اقتصاد احیا کړي. 

د ثانوي   ېاو نجون  ښځې، او الس او پښې وهيدوام لپاره خپل د  ګرۍسودا ېچ ځکهشي له السه ورکول  ېدندفرصتونه او یا کاري 

 دي.  ېپات بهر  څخه له ډګر  او رسمي اقتصاد  ښوونځي 



 

"او  ډاکټر االکبروف وویل.    " اچووله نظره  سرې نښې  تاریخ په وار وار موږ ته ښودلي چې موږ د صبا د ګواښ په خاطر د نن ورځي  "

د ورانوونکې اقلیم د وړاندوینې څخه نیولي بیا تر یو داسي  او هم بیالبیل دې ـ  يځ په افغانستان کې سوري نښي هم څواړخیز نن ور

زیاتیدو محدودیتونه کوم چې دوي د ټولنې څخه بې برخه   هښځو او نجونو په وړاندي مخ پ د وړند دی او چې په توازن کې ز داقتصا

  ، بیوزلی څخه ډک ژوند په مودي څخه مالې فقر تجربه کړی دی، خو اوس مهال دوي په پراخ ډول  ې د افغانستان خلک له ډیر". " کوي

 هغه اصرار وکړ.  "دا تحقق ومومي . موږ نشو کوالي چې محکوم شوي ،سره د امید او هېلې

د   ېک ړۍن په ټول  ږمو ېچ ځهغه ور  ځو،ولمان  ځور ړیوالهن پالنې به د بشر ږمو ڼېټه، ۱۹د میاشتې په  ګست د ا ۍ،اون  ېراتلونک

کال   ېرکوو. دا ت ته انعکاس وروقف او خدمت  -  اکثراً ټول ژوند – پرسونل د پالنې د بشر ېپوره کولو ک په  ړتیاووا  منیدونکو وګړویان ز

  ړ د پام و یوازې نه  ې، چوشاهدان وهڅې او هاند  ،ېهمکارانو د ژمن  خپل داخلېد  ږمو ېچ و ږنوونکیبو ړه او ز بې ځنډه کارهم 

او   یتامن  یتوب،د خپل خوند ،ۍصداقت او مهربان  یوالتیا،په خورا ل یېدا کار  ېبلک ،لړترسره کیې  ې په وخت ک او ستونزو  بدلونونو

 .  ل،ړ سره کري، تر ل څخه انو یزاو عز ۍ او د کورن  ،په منلوشخصي خطر   ستر په ډګر کې د  ینېهوسا

ي،  وکار ک ګه په توتېر  شا د د  ګون غبر پالنېد بشر ې چ ،نکووکارکوپالنې بشر داخلې  ښځینه  ګونوهغو زر د  ږ مو ګه، تو ځانګړې په 

  مننه   ستاسو څخه  ږ. مووي څخه تر سره کوالي شوايپرته له د   ټولنه  پالنېبشرد  نه د افغانستان خلک او نه هم  کوم چې  ،  وکړو  یدرناو

 کوو. 

 

 

 

 

 

For further information, please contact: Kate Carey, Deputy Head of Office, OCHA Afghanistan, 

carey2@un.org, Mobile +93 79 300 3700    

www.unocha.org  www.reliefweb.int  
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