
 
 

 

د افغانستان    ناورین 

فعالېتونه ې موسسې نکې د ماشوم ساتافغانستان په   

  
SITUATION UPDATES 

• The overall risk of armed conflict remains low, except in Panjshir and Baghlan provinces where clashes continue 
to occur. 

• Despite confirming that all boys and girls would be returning to school on March 23rd, the Taliban authorities 
announced on the day that all secondary school classes for girls above the 6th grade would continue to be 
suspended.  

• The country’s economic crisis continues to force jobless and debt-stricken parents to take desperate measures 
to support their families. Save the Children spoke to a mother who was offered approximately US$ 565 to sell 
her unborn baby so the family could pay back their debts.  

• According to the Ministry of Public Health, poverty and poor nutrition are the main causes for premature births. 
There have been 124,800 premature births recorded since the beginning of 2022, and around 13,700 of these 
babies have died.  

• The country is battling outbreaks of dengue fever, COVID-19, measles and acute watery diarrhoea. 85% of the 
detected 48,300+ measles cases are children under 5 years of age.  

• It’s predicted that 97% of people in Afghanistan will fall below the poverty line this year unless a response to the 
country’s political and economic crisis is urgently launched.  

• The World Food Program says the conflict in Ukraine has plunged global food and energy markets into turmoil 
and could further increase food prices and the cost of living in Afghanistan, which will be one of the countries 
impacted the most because of its dependency on wheat. 

Save the Children’s Response 

 

 

 

 HRP 2022) اړ دی ).ته میلیونه خلک بشر دوستانه مرستو  ۲۴،۴ګډون، په میلیونو ماشومانو  ۱۳د  •

 (March-November 2022- IPC) میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ دي. ۱۹.۷ماشومانو په ګډون ومیلیون ۹.۶ •

 (Nov-March 2022- IPC) .رې ديېیو قدم لڅخه قحطۍ د  انمیلیونه ماشوم ۵.۳ •

  (HRP 2022) په سختې خوار ځواکۍ اخته دي.کم عمره ماشومان و نکلمیلیونه تر پینځو ۱.۱ •

کال کې بیځایه شوی دي.  ۲۰۲۱ هکسان پ ۷۰۰،۰۰۰نږدې  -میلیونه داخلي بیځایه شوي او راستانه شوي خلک دي ۵.۸ •

(IOM and March-November 2022-IPC) 

 (HRP 2022مرستې ته اړ دي. ) لپاره او روزنې ته د السرسی  يمیلیونه ماشومان ښوون ۸ •

 میلیونه ماشومانو د وتلو ۱۰د  څځه ښوونځیو د که د ښوونکو معاشات ورنکړل شي او فقر همداسې دوام ومومي نو  •

 (UNICEF)امکان شتون لري. 

 (UNICEFرواني مرستې ته اړ دي )-میلیونه ماشومان رواني روغتیا او ټولنیز ۴.۵ •

 

 

ارقامبحران  د   

 د اپریل میاشتې راپور
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د افغانستان    ناورین 

 راپورد وضعیت 

 
 دوام، چیرته چې د طالبانو مسوولین تر برید الندې دي. وجګړپه بغالن، تخار او پنجشیر والیتونو کې د وسله والو  •
ددې تر څنګ د پاکستان  ،په کابل ښار کې د بریدونو زیاتوالي د زیات شمیر ملکي خلکو او د ماشومانو د مړینې او ټپی کیدو المل شوی •

 ماشومانو مړینې المل وګرځید. ۶ملکي کسانو او  ۴۱والیتونو کې د کونړ و په خوست ا ههوایی بریدون
. یوه سروې چې د ماشوم ساتنې موسسې لخوا تر سره شوې، ډیرو کورنیو وایلي ی دیاقتصادي بحران د کورنیو مالي وضعیت اغیزمن کړ •

 کبله خوراک توکي نشي اخیستلئ. یو اندازه یا ټول عاید له السه ورکړئ او د قیمتونو د لوړوالي لهخپل چې دوی 
میلیونه ماشومان او شیدې  ۴.۵خلک د خوراک توکو ناکافي مصرف سره مخ دي.  ٪۹۳د اقتصاد سقوط له کبله په افغانستان کې  •

 .کال کې په خوارځواکۍ د اخته کیدو خطر سره مخ دي ۲۰۲۲په مېندې ورکوونکې 
 يمثبت ۳،۳۰۰د مرګ پیښې تایید کړي دي چې  ۲۹۰د مثبته پیښې او  ۵۵،۴۰۰ل څخه د چیچک پیکال له  ۲۰۲۱روغتیا نړیوال سازمان د  •

تاریخونو ترمنځ ثبت شوي. د ثبت شوو پیښو  ۲۶-۲۰کال مارچ میاشتې  ۲۰۲۲ ا دد اود مرګ پیښې یې نوې ثبت شوې دي  ۲۱پیښې او 
 ومان دي.کلونو نه کم عمر لرونکي ماش ۵کلن  او یا هم د  ۵سلنه د  ۸۰څخه یې 

کسه یې د چمن له الرې  ۵،۵۳۲کسه یې د تورخم او  ۱،۱۳۹ .هغه افغانانو چې قانوني اسناد نلرل بیا افغانستان ته راستنول شوي ۶،۶۷۱ •
 راستنیدونکي عمدتاً هغه کسان دي چې سختې ناروغۍ لري او یا یې هم عمرونه زیات دي. ٪۹راستانه شوي دي. 

غیرحاضرۍ  د ښوونکو او زده کوونکو د ،نکو بندیز، د ښوونکو څو میاشتنیو معاشاتو نه ورکولد منځنۍ دورې په ښځینه زده کوو •
 عمده المل دی. ينه السرس دکموالی تعلیم ته د ښځینه زده کوونکو وړ ښځینه ښوونکوزیاتوالي المل دی. د 

 

 فعالېتونهد ماشوم ساتنې موسسې  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ډسمبر  -۲۱سپتمبر )  مالي سرچینې

۲۲)  

الرډ همیلیون ۱۱۸: موخه  

الره ډمیلیون ۸۸: شته سرچینې  

ډسمبر  -۲۱مطلوبه هدف) سپتمبر 

۲۲)  

همیلیون ۲،۷: همجموع  

همیلیون ۱،۵:ماشومان  

ننه د مرسته شویو کسان تعداد) تر 

(۲۲اپریل -۲۱سپتمبر   

۱،۶۹۴،۱۸۰:همجموع  

۹۴۲،۵۱۸:ماشومان  

https://savethechildren1.sharepoint.com/what/humanitarian/SCDocuments/Forms/Technical%20Resources.aspx?id=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps%2FSCI%5FAfghanistan%20Program%20Mapping%5FMay%202022%2Epdf&parent=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps


 
 

 

د افغانستان    ناورین 

 تغذیهو ا روغتیا
 ۲۰۲۱ کال سپتمبر میاشت کې د بشردوستانه فعالېتونو پیل نه راپدیخوا د ماشوم ساتنې موسسې ۵۵۸،۴۵۷ کسانو ته چې 

۲۰۷،۱۳۴ ماشومان پکې شامل دي صحي خدمتونه او ۲۵۸،۴۳۸ کسان، په شمول دې ۱۶۸،۶۸۱ ماشومانو ته تغذې خدموتونه 

 وړاندې کړي.

د هیواد په کچه د ژوند ژغورلو خدمتونه  سیار روغتیایي ټیمونهزمونږ  •
په  سیار ټیمونه ۶۶ماشومانو او د هغوی کورنیوته وړاندې کوي. زموږ 

روغتیایي مور او نۍ روغتیایي مرستې، د ماشوم ړکې لوم اتو والیتونو
خدمتونه په شمول دې خوارځواکۍ  يپاملرنه، تغذیه او رواني روغتیای

ژوند خوندیتوب خدمتونه ناروغیو څخه د ماشومانو د ژوغورلو تداوي او د 
 لپاره وړاندې کوي. په اپریل میاشت کې زمونږ ټیمونو:

o ۵۶،۹۸۰  تدواي کړي ماشومان  ۲۳،۰۱۳کسان په شمول دې
 یې وړاندې کړي. خدمات واو د مشوره ورکول

o ۲۷،۷۰۲  ۹،۰۳۰کلونو نه کم وو او  ۵ماشومان چې عمر یې 
لپاره معاینه  واکۍځخوارامیندواره یا شیدې ورکونکې ښځې د 

سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومان چې  ۱،۳۸۹شوي دي. 
  .ينور یې هم د تداوی لپاره بستر شو ۳،۲۱۳تداوي او  وو

o ۲،۶۴۹ تر هدف الندې د‘ ېښځ کېامیندواره او شیدې ورکوون 

امیندواره او شیدې  ۴۵۹کې ثبت او  ’تکمیلي تغذیې پروګرام

 ورکوونکې ښځې په کامیابۍ له دې پروګرامه فارغې شوې.
o ۸،۲۰۰  او ددې  انو هم د چیچک واکسین اخیستئ.ومماش ۸۲۵ او اندې تداوي شويناروغیو په وړ او اسهال،مالریاماشومان هم د

کلونو نه کم دی د سینه و بغل په  ۵نجونې کوم چې عمر یې له  ۳،۱۰۴هلکان او  ۳،۱۷۲په شمول د کسان  ۸،۱۸۷تر څنګ 
 وړاندې تداوي شوي

o  خدمتونه تر السه کړل امیندوارۍ دوران روغتیایينه زیاتو ښځود  ۶،۶۹۰د. 
الر اچولي. دې ناستو د روغتیایي تمریناتو،  هلپاره پکسانو  تر هدف الندېروغتیایي او تغذي ناستې  ۴،۴۴۶زمونږ سیاره روغتیایي ټیمونو  •

ګټو په اړه د ماشومانو ساتونکو ته مالومات وړاندې  والرو چارو، او د شیدو ورکول واو د نوو پیدا شویو ماشومانو  تغذیې لپاره ترټولو ښ
 هم په روغتیایي ناستو کې ګډون وکړ. کسانو  ۶۱،۱۷۳په تغذې ناستو او  کسانو ۱۳،۸۸۲. کړل

ل د شریکانو کلسټر سره د سیار کلینیک تحقیق په اړه چې د ماشوم ساتنې موسسې لخوا په الر اچول شوې تازه پد ماشوم ساتنې موسسې  خ •
ټوکول هم د روغتیا کلسټر همغږي تر سره کیږي. د تحقیق پر ېیاشت کراټولول یې هم په جوالی م ومالومات شریک کړل او د مالومات

 په وروستني راپور کې ځای پر ځای کیږي. همکوونکي سره شریک شو او د هغوی وړاندیزونه 
 

 د خوراک امنیت او معیشت 
 ۲۲۰،۶۰۳ چې ته کسانو ۳۷۱،۱۶۷ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو بشردوستانه د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱

 ي.کړ وړاندې خدمتونه  معیشت او امنیت خوراک د دي شامل پکې ماشومان

انتقاالت هغو کورنیو ته چې د اړخیزه خدمتونه او څو زمونږ د پیسو  •
دا انتقاالت  اقتصادي بحران څخه په ډیر بد حال اغیزمن شوي دوام لري.

 هغوی ته مرسته کوي چې خوراک توکي او نور اړین توکي واخلي. 

ته په اتو والیتونو کې  کسانو ۳۷۱،۱۶۷ افغانۍ ۷۶۶،۵۹۸،۶۷۰ •
وویشل شوې. د هر ویش نه وروسته زمونږ همکارانو د توزیع وروسته 

تفتیش تر سره کوي ترڅو ارزیابي کړي چې کورنۍ دا نغدې پیسې څنګه 
مصروفوي او دا چې د خلکو نظریات راټول کړو چې دا مرستې تر 

 دي.کومه کچه کورنیو ته اغیزمنې 

رستې په ننګرهار، فاریاب، سرپل، او م يد کار په وړاندې زمونږ نغد •
 میاشتو ۲جوزجان والیتونو کې جریان لري. دا پروګرام د پیسو په بدل کې 

لپاره کاري فرصتونه برابروي. په دې برخه کې کار معموالً ساختماني 
زیربناوو لکه د سیالب به وړاندې د محافظت معیارونه، د باران اوبو ذخیره 

و د اوبو د څاګانو د بیاجوړونې فعالیتونه په بر کې کولو لپاره حوضونه، ا
د عاید زیاتوالي المل کیږي بلکه کورنیو  ارونه زیات اړین دي او دا چې نه یوازې داورکړل شوی چې کوم ک هنیسي. د ټولنو غړو ته مشور

مرکز کې معاینه  يپه روغتیای سره *له خپلې مور تابان *اتلس میاشتنۍ نوا
 کیږي

یوې میرمنې چې په کندهار کې نغدی مرستې ترالسه کړې، راښیي، 
 افغانستان
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د افغانستان    ناورین 

د کار په وړاندې نغدی مرستو پروګرام  انوکس ۵۵۸لې ټولنې په ښه والي کې برخه واخلي. د اپریل په میاشت کې پسره مرسته کوي ترڅو د خ
 سې ترالسه کړې.پیله الرې خپلې 

 ۱،۶۸۲مالداری مرستې خلکو ته ویشي. په اپریل میاشت کې او  يکې غذایزمونږ محترم شریکان هم په تخار، بدخشان او کندز والیتونو  •
کورنیو ته یې هم د ژویو لپاره خوراک  ۵۱۳. ددې ترڅنګ شول وویشل وپکې شامل و وړه، غوړی، حبوبات، او مالګهچې غذایی کیټونه 

 وویشل. کتان دانې او بوزتوکي لکه د 

 

 او ژمنۍ مرستې توکي يغیر خوراک،سرپناه
 پکې ماشومان۴۴،۰۶۰ چې ته کسانو ۷۱،۹۶۰ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 .يکړرو مرستې توکو خوراکي غیر او سرپناه د دي شامل

هغو کورنیو ته چې بیځایه شوي او یا هم اقتصادي بحران نه اغیزمن شوي  •
ویشل شوي دي.  کیټونهکالي، بوټان، کمپلې، کورني کیټونه او د پخلنځي دي 

 ماشومان ۱۱،۶۱۴ته چې  کسانو ۱۸،۳۵۰د اپریل په میاشت کې یاد توکي 
-پکې شامل دي ویشل شوي. دغو کورنیو ته د روغتیایي تمریناتو، او کووید

 ي.مالومات شریک شو هم ه اړهپمخنیوي الرو چارو  ۱۹

مونږ د تخریب شویو سرپناوو او هغو کلیو ته چې د سیالب خطر سره مخ دي  •
وویشل. هر کیټ کې پالسټیک، لرګي، چکش،  د بیا جوړونې کیټونه ۵۴۲

. زمونږ شریکانو هم په يبیلچه، پړی، دستکشې، او السي کراچې شامل د
 ل.ه وویشنناه ترمیم کیټوپته د سرکسانو  ۴،۶۸۶کندز او تخار والیتونو کې 

 اوبه، حفظ الصحه، او پاکوالی

 پکې ماشومان۲۰۲،۶۲۱ چې ته کسانو ۳۰۹،۷۸۶ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 ورکړې. مرستې پاکوالی د هم او الصحې حفظ اوبو، د دي شامل

کې د اوبو ویش موټرونو له الرې اوبه ویشو دوو والیتونو ولنو ته چې اوبو ته السرسی نلري په ټمونږ بیځایه شویو کورنیو او هم کوربه  •

ورځ ټولنو ته اوبه انتقالوي تر څو د دې  هلیټره اوبو ځای لري هر۱۰،۰۰۰ترڅو پاکو او صحي اوبو ته السرسۍ ومومي. دا موټرونه چې د 

کسانو  ۲۱،۰۰۰ضرورت نشي چې کورنۍ د ناپاکو اوبو څخه ګټه اخیستنې ته اړ شي. یوازې په اپریل میاشت کې، د اوبو ویش موټرونو 

کورنیو ته د پاکوالي  ترڅو پاکو اوبو ته السرسۍ ومومي. مونږ وو په کابل او بلخ والیتونو کې مرسته وکړهماشومان یې  ۱۵.۰۰۰ه چې ت

 چې کورنۍ د پاکوالي، روغتیا او د ناروغیو مخنیوي لپاره ټول اړین شیان لري. شوکیټونه هم ویشو ترڅو ډاډه 

د پاکوالي  ماشومانو ۶۴۷په شمول دې  کسانو ۸۴۷په اپریل میاشت کې  •

کیټونه ترالسه کړل. هر کیټ کې صابون، د اوبو سطل، د پاکوالي 

په  ۱۹-تې شو او کوویډپامحصوالت، د مینځلو توکي، او دا چې څنګه روغ 

 .يد ېاړه مالوماتی پاڼې شامل

مونږ د حفظ الصحې په اړه د سیار روغتیایي ټیمونو، ټولنو، د دې ترڅنګ  •

او کور په کور کمپاین په کچه د عامه پوهاوي ناستې تر سره کړې. دا ناستې 

خوراک د ، یچاپیلایر پاکوالد پاکوالی، قاعدګۍ  د ډیر په شخصي پاکوالي چې

میاشت او د بیت الخال کارول په بر کې نیسي متمرکز دي. په اپریل  یپاکوال

 لپاره تر سره شوې. کسانو ۱۱،۰۸۵کې دا ناستې د 

ثونه د اوبو خدمتونو د مستفدینو له استازو سره حزمونږ ټیم ډلییز متمرکز ب •

ترسره کړل چیرته  ېیتونو کوال لپه کابل، بلخ، جوزجان، فاریاب، او سرپ

جریان لری او یا هم په پالن کې ویش بو وچې د اوبو موټرونو له الرې د ا

راتلونکي مالی فرصتونو ته په پام کې ونیول شي. ټول وړاندیزونه ده. ددې بحثونو موخه دا وه چې  یو متداومه د حل الر پیدا کړو کوم چې 

 راټول او د هغوی راپور به جوړ شي.
 

 

 

 د توزیع په موخه چمتو شوي فامیلي کیټونه ته افغان مهاجرینو

 

، د ماشوم ساتنې موسسه د اوبو ویشلو موتر له الرې د هغه ۱۳ *افضل
 . جوزجان، افغانستانیشل کیږيو ټولنې ته پاکې اوبه

Photo credit: Zeeshan Azam/ Save the Children 
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د افغانستان    ناورین 

 ښوونه او روزنه

 پکې ماشومان ۸۷،۳۶۰ چې ته کسانو ۱۰۱،۵۰۱ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه روزنې او ښوونې د دي شامل

 

د معیوبو ماشومانو ) هغوې  چې ټولګيمحلي  ۳،۵۵۵د هیواد په کچه زموږ  •
ماشوماتوب د او  ټولګیو ۲۷چې په لیدو او اوریدو کې معیوبیت لري(  

هغو ماشومانو لپاره چې په شمول  مرکزونو ۲۴۳دورې د رشد او ساتنې 
کال کې  ۲۰۲۲ه پ. جریان لري ،رسمی ښوونځیو ته السرسۍ نلري

چې د لومړنیو زده کړو لپاره یې عمر برابر وو زمونږ ماشومان  ۶۵،۱۵۲
 . يشوي د ټولګیو کې شاملپه محلي 

دا ټولګي نه یوازې د حساب او ښوونیزو مهارتونو ته پرمختیا بښې بلکه  •
ناه پونه سرصئهغو ماشومانو ته چې په دې بحران کې خطر سره مخ دي م

 چمتو کوي.
پروګرام په دوو  ’وکړينجونې زده کړې کوی ترڅو ښوونه ‘زمونږ د  •

لې اړینې پوالیتونو ) کندهار او ننګرهار ( کې نجونو ته مرسته کوي چې خ
د آدرس ورکولو په موخه ترالسه  ود ښځینه ښوونکو نشتون ستونزتجربې 

کړي. ښځینه ښوونکې د جنسیت تفکیک پر اساس ښوونې لپاره اړینې دي. 
( کې دي ترڅو د ښوونکي ۱۲-۱۰د ښوونځي په وروستیو ټولګیو )  کوم چېته مرسته وکړی  هغو نجونې ۲۰۰ګرام موخه دا ده چې ددې پرو

 کیدلو لپاره اړین شرطونه پوره کړی.
چې د پوهنتون ته داخلیدو ازموینه تیره  وآمادګۍ پروګرام له الرې نجونو ته مرسته کو رپه کندهار، او ننګرهار والیتونو کې د کانکو ږمو •

 په دې ټولګیو کې ګډون وکړ. نجونو ۲۴۱ټولګیو  ۱۲او  ۱۱ت کې د کړي. په اپریل میاش
او ړلپاره د ماشومانو د حقونو او ساتنې په ت نواښوونکو او ښوونیزو همکار ۵۰۰ ږد ښوونیزو خدمتونو د کیفي ښه والي په موخه، مون •

 تر سره کړې. ز پروګرامونهروزنی
لپاره مونږ تعلیمی کیټونه ویشو. د اپریل په میاشت  ېضرورت وړ موادو نشتون دی، نو ددد ماشومانو د ښوونې او تعلیم په وړاندې یو خنډ د  •

مرستندویه کیټونه کتابچې، قرطاسیه او د ته تعلیمي کیټونه وویشل. زمونږ  او ساتونکو ښوونکو ۱۰۷او  زده کوونکو ۶،۶۸۵کې مونږ 
 ښوونځی بکسونه په بر کې نیسي.

لپاره چې ښوونځي  په ګوته کولوغړو کوم چې د کورنیو سره په ارتباط کې کیدلی شي، اود خنډونو زمونږ ټیمونه په دومداره توګه د ټولنو له  •
کولی شي، هغوی سره په اړیکه کې  حق غوښتنهنه ماشومان لرې ساتي، او د ماشومانو مشخصاً نجونو د ښوونځی ته تګ مخه نیسي، او 

ښوونځي ته تګ څخه مخنیوی  وخنډونه ) دودیز خنډونه، کورنۍ ستونزې، د خطر سره مخ ټولنو کې ژوند( چې د ماشوماندي. مونږ نور 
کوي په ګوته کوو او د هغو ټولنو هغو غړو سره چې د سیمې له کورنیو سره ښې اړیکې لری او کولی شي ښوونځی ته د ماشومانو ثبت کیدو 

 وکړی په اړیکه کې یو. حق غوښتنهماشومانو مشخصاً د نجونو بقا لپاره لپاره او یا په تعلیمي برخه کې د 
 
 

 د ماشوم ساتنه
 پکې ماشومان ۱۲،۰۵۹ چې ته کسانو ۲۲،۸۷۱ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه ساتنې ماشوم د دي شامل

 ۷،۹۰۲ او تر يپه کندهار، سرپل، بلخ، فاریاب، او جوزجان والیتونو کې جوړ کړ د ماشوم دوستانه مرکزونه ۱۰۷کال کې  ۲۰۲۲ه پمونږ  •
مو په دې مرکزونو کې راجسټر کړی دي. دا مرکزونه ماشومانو ته محفوظ او مصئونه ځای برابروي ترڅو لوبې وکړي، انعطاف ماشومان 

ې رواني خدمتونه وړاند-ټولنیزتانه مرکزونو تسهیلوونکي روزل شوي چې ماشومانو ته پیدا کړي او ماشوم واوسي. زمونږ د ماشوم دوس
 رنځ وړي. نه کړی البته هغو ماشومانو ته چې دمخ شویو ستونزو له کبله د رواني نارغیو

او  سره مخ دي ګټه اخیستنېچې د زور زیاتي، جنسي کوم ماشومانو پیژندل د مونږ د پیښو د مدیریت خدمتونه هم وړاندي کوو. دا خدمتونه  •
د ستونزو سره د مجادلې په موخه عملیاتي پالن جوړل په بر کې نیسي.زمونږ کارکوونکي د ټولنو له مهمو غړو سره تر کوم ځایه چې 

د مهاله الره چار وموندي چې ماشومان د خپلو اړتیاوو ږترڅو  او،مصئونه وي یوځای کار کوي لکه ښوونکو او روغتیایی کارکونکو سره 
 ۳۶لپاره مرسته ترالسه کړي او کورنۍ هم هر هغه څه چې د ماشوم ساتنې لپاره اړین دي هغوی ته السرسۍ ولري. د اپریل په میاشت کې 

 دا مرستې ترالسه کړې. ماشومانو

لنې له با اعتباره کسانو لکه، میندو کچه کار کوي. دا شبکې د ماشوم د ټو پهلرو چې د هیواد  د ماشوم ساتنې سیمیزې شبکې ۱،۱۲۷مونږ  •
ي ې د ټولنو په کچه د ماشوم ساتنې خطراتو مخنیودا ده چاو پلرونو، ښوونکو، نرسانو، او مذهبی مشرانو څخه جوړې دي. ددې شبکو موخه 

لپاره ځواب ورکوونکي واوسي. دا د هغو ماشومانو او کورنیو پیژندل چې په خطر کې دي، د ضرورت پر مهال کورنیو سره مرسته، د هغو 

 افغان مهاجرینو ته د توزیع لپاره چمتو شوي کیټونه

Photo credit: Zeeshan Azam/Save the Children 



 
 

 

د افغانستان    ناورین 

د ښو کورنیو او ماشومانو په وړاندې چې خطر سره مخ دي دعامه پوهاوي لوړوالی، د هغو پیښو راجع کول چې فني مرستو ته اړتیا لري او 
 سیمیزو مسولینو څخه عدالت غوښتنه په بر کې نیسي.و لپاره د خدمتونو او مرست

 

 

  د ماشومانو د حقونو او راتلونکي ساتنه 
وی په کورونو، ښونځیو او جوماتونو کې مړه غپه اپریل میاشت کې د زیاتو بریدونو له کبله هیواد کې زیات شمیر ماشومان ووژل شول. ه •

 ه  د قبول وړ ندی او په نړیوالو قوانینو کې منعه شوي.لبیدل هیڅکوشول. د ماشومانو وژنه او د هغوی معی
عمداً تر هدف الندې ونه اوسي او هیڅ ماشوم اید ټول ماشومان حق لري چې مصئونه ښوونې او روزنې ته السرسی ولري. هیڅ ښوونځی ب •

 باید ښوونځي ته د تګ په الر د هیڅ ډول فزیکي ځورونې نه ډار ونلري.
ې په بریدونو کې ټپي شوي، د هغوی مجادله به څو کاله دوام ومومي. ډیری یې ممکن اضطراب او خپګان پیدا کړي او یا هغه ماشومان چ •

ناروغیو نښې نښانې ولري. هغوی کیدای شي د معیوبیت لپاره ښوونځي نه وویستل شي. د ښوونځي ( PTSDممکن د پرمختللو رواني فشار )

 ممکن د کورنۍ لپاره بار وګڼل شي.کار ته محدوده لیدلوری ولري او  نه ایستل شوي ماشومان به تعلیم او
ه هر حالت کې مصئونه ښوونې او روزنې ته د السرسي غوښتنه کوي او غواړي چې د ماشومانو پر پد ماشوم ساتنې موسسه د افغانستان  •

 وړاندي د شدیدو زور زیاتیو عاملینو پوښتنه وشي.
 

 حساب ورکوونه هغو ټولنو ته چې مرستې ورسره کوو.

حساب ورکوونه: د ماشوم ساتنې موسسې د راپور ورکولو  •
میکانیزم ټولو پروژو لپاره شته او په فعاله توګه د ټولنو نظریاتو 

شکایتونو/راپورونه ته خدمتونه وړاندې کوي. ددې لپاره چې او 
اندیښنې شریکوی او ې پلډاډه شو دا چې د ټولنو ټول غړي خ

زمونږ د پروګرامونو په ښه والي کې ونډه اخلي، ځواب 
 ورکوونکی دی.

خپور  ېارزونه: د معیوبیت او جنډر راپور په اپریل میاشتي ک •
 وګورئ راپور  جنډر  او  راپور  معیوبیت شو د

 
 

 

 زمونږ د پروګرامونو کیسې

 :د کیسې لنډیز

د افغانستان به بلخ والیت کې ژوند  (  دی۱۰)*) اته( او جعفر*) پنڅه میاشتی(،سکینه  *چې قاسم ( او ماشومانو۴۰)*( له خپل خاوند حسن۳۵) *رابعه

که چې حسن ځ هره الس او ګریوان دساو اوس هم د اقتصادي ستونزو  هو ېکاله مخکې د جنګ له کبله خپل کور پریښودو ته اړ شو ۵دا کورنۍ  کوي.
چې په اګسټ میاشت کې طالبان پر افغانستان حاکم شول او اقتصاد هم سقوط وکړاو د خوراک توکو  ېد مال درد لری او کار نشی کولی. وروسته له د

 قیمتونه هم لوړ شول. رابعه نشي کولی چې خوراک توکی لکه وړه او غوړي واخلي. نو هغه د توکو اخیستلو لپاره قرض اخلي.
کیدای ړاندې یې زوی قاسم په سخت سینه و بغل اخته شو. هغوی فکر وکړ چې رابعه وایي چې ماشومان یې ډیری وخت ناروغه وي، او څو میاشتې و

 شي قاسم ومري.
 

 موسسې مرسته:ساتنې د ماشوم 
په مرسته، د ماشوم ساتنې موسسې څلور دوره نغدي مرسته رابعې ته د هغې او د ماشوم روغتیا لپاره وړاندې کړه. کله چې قاسم په  ېد اروپا اتحادی

د نغدي پیسو انتقاالت  ل ماشوم تداوی لپاره وکاروله او خوشبختانه د هغې ماشوم روغ او جوړ شو.په شو، رابعې د پیسو یوه برخه د خبغل اخت و سینه
چې هغوی تر السه شي  یدې ورکوونکې دي او یا هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي وړاندې کیږي ترڅو ډاډشاً هغو ښځو ته چې  امیندواره او صمشخ

  کې السرسی لري.او د هغه نه وروسته میاشتو او روغتیایی پاملرنې ته د زیږون میاشتو  وخوراک توک
 

 :تاریخچه
ټولنیز بدلونونه د وضعیت د ژر خرابیدو -کال کې دسیاسې او اقتصادی ۲۰۲۱افغانستان نړۍ کې یو ترټولو خراب بشر دوستانه ناورین سره مخ دی. 

منځته راالمل شول او دې هیواد ته یې چې کلونو کیږي د جنګ ستونزو، طبیعي آفتونو او شدید فقر او د ناروغیو انتشار سره مخ دی ال نورې ستونزې 
بشر دوستانه مرستو ته اړ دي. هیواد د لومړنیو توکو لکه خوراک، دوا او تعلیم له اړخه  میلیونو نه زیات(  ۱۳کړې.هر دریو ماشومانو څخه دوه یې) 

 شمیره وویشل شوه ېاو وړاندیزنو د اوریدن ټول مستفدینو ته د شکایتونو

 

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 
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والو تمویلوونکو د طبی خدمتونو او د ژوند ژغورلو خدمتونو السرسي لپاره د یو ډول بی سابقه اختالل سره مخ دی. صحي خدمتونه اړ شول چې د نړی
 لې دروازې د خلکو پر مخ وتړي.پد مرستو بندیدو په خاطرخ

هغه چې پاتې دي د کارکوونکو له کمښت او د روغتیایي 
توکو له نشتون سره مخ دي او زیاتو کارکوونکو یې هم د 

 څو میاشتو معاشونه ندي تر السه کړي.
میلیونه ماشومان سږکال  ۱۴میلیونه خلک په شمول د  ۲۳

سلنه نفوس د صحی خوراک  ۹۵د لوږي سره مخ دي 
سره الس او ګریوان دي او دا د السرسي لپاره ستونزو 

 ۲۰۲۱یې چې د اګست ښسلنو څخه د پام وړ بدلون  ۸۱٪
 نه مخکې وو. 

 :عمده مقولې

خلک اغیزمن شوي او مونږ هم د هغوی نه جال نه  ټول“

مونږ د یوې نه بلې ورځې ته د ژوندي پاتې کیدو لپاره یو. 
په قرض کې غرق یو. د اګسټ نه مخکي چې قیمتونه کم 

کم عاید هم وړي نه وو. موږ کوالی شول چې په وو پور

 ”ځکه چې قیمتونه ارزان وو. ژوند وکړو

ټلو لپاره نلرو. ګزما د خاوند نه پرته نور څوک د پیسو “

ماشومان مې ډیری وخت ناروغه وي زه او خاوند مې هم. 
 ”خاوند مې د مال درد لري.

مرسته ترالسه کړه.  يما د ماشوم ساتنې موسسې نه نغذ“

لو ماشومانو لپاره وکارولې. زوی مې پما دا پیسې د خ

( مریض وو، هغه مو تداوي کړ او میوه و پمپرز مو ورته واخیستل. درې ورځې وروسته له دې چې مو زما زوی تداوي کړ روغ او جوړ *)قاسم

 ”شو.

چې د ماشوم ساتنې موسسې نه نغدي مرسته *) پنځه میاشتنی(، په سینه و بغل اخته وو او مور یې رابعې*قاسم
 ترالسه کړې وه د هغه پر تداوی مصرف کړه
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