
 

 

 

د افغانستان    ناورین 

فعالېتونه ې موسسې نکې د ماشوم ساتافغانستان په   

  

 

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

 (UNDPافغانان د فقر خط الندې د واقع کیدو په خطر کې دي ) ٪۹۷سږ کال  •

تې جون او نومبر میاشتو تر منځ له سخکال  ۲۰۲۲میلیونه ماشومان( به د  ۹.۲میلیونه خلک )  ۱۸.۹تخمین شوی دی چې  •

 (March-November 2022 IPCسره مخ شي. )  لوږې

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

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

(IOM and March-November 2022-IPC) 

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

به ښوونځي ته د تګ نه پاتې شي.  میلیونه ماشومان ۱۰که چیرته د ښوونکو معاشونه ورنکړل شي او فقر دوام ومومي نو  •

(UNICEF) 

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

 

 

ارقامبحران  د   
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میاشتې راپورجون  د  
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د افغانستان    ناورین 

 د وضعیت راپور

 
کورونه  ۲،۹۰۰کسان مړه او  ۳۹ینځو والیتونو کې په مرکز، سویل او ختیځ زونونو کې د باران سختو ورښتونو له کبله په پد افغانستان  •

 ړنګ شوي دي.
نور هم  ۱۵۰۰کسان مړه او  ۷۷۰شدت زلزلې له کبله  ۵.۹کتیکا والیتونو کې د پنیټه په خوست او  ۲۲ه پکال جوالی میاشتې  ۲۰۲۲د  •

 ټپیان شوي دي.
په اقتصاد کې د  ه نه السرسی، په مالي اړیکو کې اختالل او د اوکراین ناورینتد نړیوالو مرستو چټک بندیز، هیواد نه بهر د هیواد شتمنیو  •

 یاتوالی او مالي بې ثباتی او د بیکاری زیاتوالی ، خوراک توکو او کرنیزو تولیداتو د بیو لوړوالی المل وګرځید. عمده اختصار، د فقر ز
 ۲۰۰۷برابره کمه شي او دا به د  ۳کال په پرتله  ۲۰۲۰د انفرادي عوایدو کچه به د  ورېپایه پکال تر  ۲۰۲۲کل شوی دی چې د ټا ېداس •

 ختګونو د معکوسیدو المل شي. کال څخه راپدیخوا د ټولو پرم
 ، اوبلن حاد اسهال او د ډینګو تبه.۱۹-افغانستان د زیات شمیر ناورغیو له خپریدو سره مخ دی لکه کوویډ •
د اوبلن حاد  ۱۰،۳۸۷کسان هم د دې له کبله وفات شوي دي. د دې تر څنګ   ۳۵۲مثبتې پیښې ثبت او  ۶۰،۲۵۸ې د سرخکان ځتر نن ور •

 له کبله مړه شوي دي. ۱۹-کسان هم د کوویډ ۷،۷۱۷پیښې ثبت او  ۱۹-د کوویډ ۱۸۲،۱۶۸اسهال او 
یو دریم  څه کمکال د اپریل میاشتو ترمنځ په بې ساري ډول د خلکو د مهاجرتونو شاهد وو.  ۲۰۲۲کال جنوری  او د  ۲۰۲۱افغانستان د  •

 ( دي.٪۳۱مجموعاً ) واشتو ترمنځ دي اکال اپریل می ۲۰۲۲کال جنوری او د  ۲۰۲۱خلک چې بی ځایه شوي دي د  برخه

 فعالېتونهد ماشوم ساتنې موسسې  

 

 

 

 

 

ډسمبر  -۲۱سپتمبر )  مالي سرچینې

۲۲)  

الرډ همیلیون ۱۱۸: موخه  

الره ډمیلیون ۶۶.۸: شته سرچینې  

ډسمبر  -۲۱مطلوبه هدف) سپتمبر 

۲۲)  

همیلیون ۲،۷: همجموع  

همیلیون ۱،۵:ماشومان  

ننه د مرسته شویو کسان تعداد) تر 

(۲۲ جون-۲۱سپتمبر   

۲،۵۵۲،۷۶۳ :همجموع  

۴۰۲،۴۵۱،۱ :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%5FJuly%202022%2Epdf&parent=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps


 

 

 

د افغانستان    ناورین 

 و تغذیها روغتیا
 ۲۰۲۱ کال سپتمبر میاشت کې د بشردوستانه فعالېتونو پیل نه راپدیخوا د ماشوم ساتنې موسسې ۸۱۸،۶۲۷ کسانو ته چې 

۲۹۹،۲۵۹  ماشومان پکې شامل دي صحي خدمتونه او ۳۵۴،۸۵۱ کسان، په شمول دې ۲۳۲،۸۶۳ ماشومانو ته تغذې خدمتونه 

 وړاندې کړي.

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

مور او نۍ روغتیایي مرستې، د ماشوم ړکې لوم والیتونو نهوپه 
په شمول د  وخدمتون يروغتیایي پاملرنه، تغذیه او رواني روغتیای

ناروغیو څخه د ، ژوند خوندیتوب خدمتونه خوارځواکۍ تداوي او د 
میاشت کې زمونږ  جونماشومانو د ژوغورلو لپاره وړاندې کوي. په 

 ټیمونو:
o ۹۰،۱۷۴  تدواي کړي ماشومان  ۴۸،۰۱۳کسان په شمول دې

 یې وړاندې کړي. خدمات واو د مشوره ورکول
o ۳۲،۶۸۰  نه کم وو او  کلونو ۵ماشومان چې عمر یې

 واکۍځخوارامیندواره یا شیدې ورکونکې ښځې د  ۸،۴۸۰
سختې ماشومان چې  ۱،۲۲۴لپاره معاینه شوي دي. 

نور یې هم د  ۳،۵۰۰او  تداوي وخوارځواکۍ سره مخ و
  .يتداوی لپاره بستر شو

o ۱،۳۹۱ تر هدف الندې ‘ ېښځ کېامیندواره او شیدې ورکوون

 .دي کې ثبت شوې ’تکمیلي تغذیې پروګرام د
o ۹،۵۱۱  او  واکسین اخیستئ. وسرخکانانو هم د ومماش ۷۴۹ او ناروغیو په وړاندې تداوي شوي او اسهال،مالریاماشومان هم د

کلونو نه کم دی د سینه و بغل  ۵نجونې کوم چې عمر یې له  ۲،۳۴۶هلکان او   ۲،۰۹۳په شمول د کسان   ۴،۴۳۹ددې تر څنګ 
 په وړاندې تداوي شوي

o  خدمتونه تر السه کړل امیندوارۍ دوران روغتیایينه زیاتو ښځود   ۴،۳۷۲د. 
o  کسانو ته په جوزجان، فاریاب، بلخ، او ننګرهار والیتونو کې  ۱۱۴د سرخکان پیښو د زیاتوای له کبله، زمونږ سیار صحی ټیمونو

 حې مرستې وړاندې کړي دي.ص
الر اچولي. دې ناستو د روغتیایي تمریناتو،  هلپاره پکسانو  تر هدف الندېروغتیایي او تغذي ناستې  ۳،۱۲۱زمونږ 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  ۶۴،۹۳۳په تغذې ناستو او کسانو  ۱۹،۷۸۲کړل. 

 

 د خوراک امنیت او معیشت 
 راپدیخوا نه پیل فعالېتونو بشردوستانه د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱

 ۲۵۶،۶۱۶ چې ته کسانو ۴۳۱،۸۹۰ موسسې ساتنې ماشوم د
 وړاندې خدمتونه  معیشت او امنیت خوراک د دي شامل پکې ماشومان

 ي.کړ

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

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

والیتونو کې  اتوته په  کورنیو ۱۰۴،۷۰۰ ډالره ۱۳،۴۳۱،۴۹۵ •
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 

 دي.کړو چې دا مرستې تر کومه کچه کورنیو ته اغیزمنې 

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

لپاره کاري فرصتونه برابروي. په دې برخه کې کار  میاشتو ۲

Photo Credit: Michal Predlacki/Save the Children 

سره. سیار صحی کلینیک  اسمیر کلنې درې وا یننگیال یو کلن د ۴۰ *محمد
 جوزجان والیت، افغانستان

Photo Credit: Jim Huleybroek / Save The Children 

 

ې نغدي مرسته تر السه کړه کلن له ماشوم ساتنې موسسې څخه ی ۳۱ *افسان  
کورنۍ وضعیت ښه و د افغانستان  په پکتیکا والیت کې د زلزلې څخه د خیلې څتر

  والي په موخه مرسته وکړي

Photo Credit: Ashiqullah Mandozai/Save the Children 



 

 

 

د افغانستان    ناورین 

و د اوبو د څاګانو د ه وړاندې د محافظت معیارونه، د باران اوبو ذخیره کولو لپاره حوضونه، اپمعموالً ساختماني زیربناوو لکه د سیالب 
د عاید  ارونه زیات اړین دي او دا چې نه یوازې داورکړل شوی چې کوم ک هبیاجوړونې فعالیتونه په بر کې نیسي. د ټولنو غړو ته مشور

 لې ټولنې په ښه والي کې برخه واخلي. پزیاتوالي المل کیږي بلکه کورنیو سره مرسته کوي ترڅو د خ

غنمو وړه، خوراک توکو کیټ د  کابل، بلخ او بدخشان والیتونو کې د خوراک توکو مرستې ترالسه کړې، هر ده پکورنیو  ۸۵۰مجموعاً  •
کسانو هم په سرپل والیت کې د ژویو مدیریت په تړاو یو ښوونیزه  ۱۹۶د دې تر څنګ  په بر کې نیسي. مایع غوړي، حبوبات او مالګه

 پروګرام کې ګډون وکړ.

ه ټیم ساحې ته ولیږل شو. دې ټیم د ملګرو ملتونو او ید هغې وژونکې زلزلې نه وروسته، یو مرستندوه سویل ختیځ کې پهیواد  •
نورو نړیوالو سازمانو سره په همغږۍ په ارزونې او نورو لومړنیو مرستو باندې کار کړئ. د ماشوم ساتنې موسسې دا ټیم په دې 

( افغانۍ ۲۸۰۰۰ډالره )  ۳۱۰نیو ته وویشي او هرې کورنۍ کور ۲۰۰۰ه کامیابۍ سره زمونږ نغدي مرستې پوتوانیدل چې 
 ترالسه کړې.

 او ژمنۍ مرستې توکي يغیر خوراک،سرپناه
 پکې ماشومان ۵۶،۳۹۴ چې ته کسانو ۹۱،۴۲۷ 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  •
، ، ښځینه او نارینه ګرم شالونه اوکالي، بوټان، کمپلې ماشومانود  دي

په میاشت کې  جونویشل شوي دي. د  کیټونهکورني کیټونه او د پخلنځي 
پکې شامل دي ویشل  ماشومان ۴،۳۳۴ته چې  کسانو ۶،۹۹۴یاد توکي 

مخنیوي الرو  ۱۹-شوي. دغو کورنیو ته د روغتیایي تمریناتو، او کووید
 ي.مالومات شریک شو هم ه اړهپچارو 

موسمي بارانونو مونږ د تخریب شویو سرپناوو او هغو کلیو ته چې د  •
وویشل. هر کیټ  د بیا جوړونې کیټونه ۸۰۴سیالب خطر سره مخ دي 

کې پالسټیک، لرګي، چکش، بیلچه، پړی، دستکشې، او السي کراچې 
ننګرهار،  بدخشان، په کسانو ۵،۶۷۹میاشت کې  جونپه  .يشامل د

 کندهار، او فاریاب والیتونو کې د کور بیاجوړونې کیټونه ترالسه کړل.

 اوبه، حفظ الصحه، او پاکوالی

 ماشومان ۳۳۳،۷۶۴ چې ته کسانو  ۵۴۶،۶۰۰ 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 پکې

ولنو ته چې اوبو ته السرسی ټمونږ بیځایه شویو کورنیو او هم کوربه  •

د اوبو ویش موټرونو له الرې اوبه ویشو ترڅو کې دوو والیتونو نلري په 

لیټره ۱۰،۰۰۰پاکو او صحي اوبو ته السرسۍ ومومي. دا موټرونه چې د 

ورځ ټولنو ته اوبه انتقالوي تر څو د دې ضرورت  هاوبو ځای لري هر

نشي چې کورنۍ د ناپاکو اوبو څخه ګټه اخیستنې ته اړ شي. یوازې په 

ه چې تکسانو   ۳۱،۷۸۰ونو میاشت کې، د اوبو ویش موټر جون

ترڅو پاکو  وو په  بلخ والیت کې مرسته وکړهماشومان یې  ۱۹،۸۴۰

الصحې پیغامونه چې  ظدغو کورنیو د حفاوبو ته السرسۍ ومومي. 

مشخصاً د اوبو په اړه وو او هم نور پیغامونه د ژوند شرایطو اطمینان او 

 د ناروغیو مخنیوي په اړه ترالسه کړل.  

د  ماشومانو ۸۰۳۸په شمول دې  کسانو۱۷،۹۱۵میاشت کې  جونپه  •

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

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

 .يد ېاړه مالوماتی پاڼې شامل او نورو د مخنیوي وړ ناروغیو په

په ټولنو کې د خپلو رضاکارانو له الر د عامه پوهاوي ناستې سیار روغتیایي ټیمونو په کچه او موسسه  ېماشوم ساتنوده: د  ېد حفظ الصح •

تر سره کوي. دا ناستې ډیری وخت په شخصي پاکوالي، په قاعده ګۍ کې پاکوالی، د چاپیلایر پاکوالی، د  هم د کور په کور کمپاین له الرې

میاشت کې د حفظ الصحې مالومات ترالسه  جونکسانو په  ۷۶،۸۷۶باندې متمرکزې دي. په ټوله کې  و کارولخوراک پاکوالی او د بیت الخال

 کړل.

Photo credit: Zeeshan Azam/ Save the Children 

 د کورنیو کیټونو ویش

Photo Credit: Charlotte Rose / Save The Children 

 

په دښته کې اوسیدونکې ټولنې څاه کیندي او د باران اوبه را جمع کوي، 
 جوزجان والیت، افغانستان

 . 

Photo Credit: Jim Huleybroek / Save The Children 
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 وونه او روزنهښ

 ماشومان ۷،۶۶۳۵۲ چې ته کسانو  ۲۷۶،۳۳۴ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه روزنې او ښوونې د دي شامل پکې

 

د معیوبو ماشومانو )  چې محلي ټولګي ۲،۸۶۶د هیواد په کچه زموږ  •
د او  ټولګیو ۳۴هغوې چې په لیدو او اوریدو کې معیوبیت لري(  

هغو په شمول  مرکزونو ۳۳۴ماشوماتوب دورې د رشد او ساتنې 
ه پ. جریان لري ،ماشومانو لپاره چې رسمی ښوونځیو ته السرسۍ نلري

چې د لومړنیو زده کړو لپاره یې ماشومان  ۲۸،۱۹۰  میاشت کې جون
 . يشوي د ټولګیو کې شاملعمر برابر وو زمونږ په 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.
 دریوپروګرام په  ’کوی ترڅو ښوونه وکړينجونې زده کړې ‘زمونږ د  •

لې پ( کې نجونو ته مرسته کوي چې خ او سرپل ننګرهار،والیتونو ) کندهار
د آدرس ورکولو په موخه  ود ښځینه ښوونکو نشتون ستونزاړینې تجربې 

ترالسه کړي. ښځینه ښوونکې د جنسیت تفکیک پر اساس ښوونې لپاره 
ته مرسته  هغو نجونې ۶۰۰ګرام موخه دا ده چې اړینې دي. ددې پرو

( کې دي ترڅو ۱۲-۱۰د ښوونځي په وروستیو ټولګیو )  کوم چېوکړی 
 د ښوونکي 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 ۲۳۵ټولګیو  ۱۲او  ۱۱میاشت کې د  جونکړي. په 

ز او روزنیړلپاره د ماشومانو د حقونو او ساتنې په ت نواښوونکو او ښوونیزو همکار ۸۸۹ ږد ښوونیزو خدمتونو د کیفي ښه والي په موخه، مون •
 تر سره کړې. پروګرامونه

په میاشت  جونلپاره مونږ تعلیمی کیټونه ویشو. د  ېنشتون دی، نو دد توکود ماشومانو د ښوونې او تعلیم په وړاندې یو خنډ د ضرورت وړ  •
تعلیمي کیټونه وویشل.  او ساتونکو ښوونکود  ۶۶۰او هلکان (  ۱۲،۳۴۵نجونې او  ۱۶،۶۷۸کیټونه ) زده کوونکود  ۲۷،۷۸۶کې مونږ 

 مرستندویه کیټونه کتابچې، قرطاسیه او د ښوونځی بکسونه په بر کې نیسي.زمونږ 
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  ودي. مونږ نور خنډونه ) دودیز خنډونه، کورنۍ ستونزې، د خطر سره مخ ټولنو کې ژوند( چې د ماشومان

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

 

 د ماشوم ساتنه
 پکې ماشومان ۱۴،۸۴۴ چې ته کسانو ۳۳،۰۳۴ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه ساتنې ماشوم د دي شامل

 ۱،۲۳۳ او تر يپه کندهار، سرپل، بلخ، فاریاب، او جوزجان والیتونو کې جوړ کړ د ماشوم دوستانه مرکزونه ۳۰کال 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-ټولنیزپیدا کړي او ماشوم واوسي. زمونږ د ماشوم دوستانه مرکزونو تسهیلوونکي روزل شوي چې ماشومانو ته 
 رنځ وړي. نه دمخ شویو ستونزو له کبله د رواني نارغیوکړی البته هغو ماشومانو ته چې 

او  سره مخ دي چې د زور زیاتي، جنسي ګټه اخیستنېکوم 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 
 ۱۳۶په میاشت کې  جونسه کړي او کورنۍ هم هر هغه څه چې د ماشوم ساتنې لپاره اړین دي هغوی ته السرسۍ ولري. د لپاره مرسته ترال

 دا مرستې ترالسه کړې. ماشومانو

لنې له با اعتباره کسانو لکه، میندو او کچه کار کوي. دا شبکې د ماشوم د ټو پهلرو چې د هیواد  د ماشوم ساتنې سیمیزې شبکې ۳۲۰مونږ  •
ي ې د ټولنو په کچه د ماشوم ساتنې خطراتو مخنیودا ده چپلرونو، ښوونکو، نرسانو، او مذهبی مشرانو څخه جوړې دي. ددې شبکو موخه 

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

Photo credit: Zeeshan Azam/Save the Children 

Photo Credit: Claudia Vessey/Save the Children  

کابل ته نږدې د هغو ماشومانو په ټولګي کې چې په  بڅلور کلنه زین
 اوریدلو کې ستونزه لري ګډون کوي

Photo Credit: Dan Stewart / Save The Children 
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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.خدمتونو او مرستو لپاره د 

  د ماشومانو د حقونو او راتلونکي ساتنه 
تر سره کړې  ېانسونو سره یو لړ ناستژ، د ملګرو ملتونو آوجون میاشت کې د ماشوم ساتنې موسسې له ډونر دولتونو، د ملګروملتونو غړ په •

ړاو تکوم چې په افغانستان کې د ماشومانو هم نجونو او هم هلکانو پر ستونزو متمرکزې وې او هم د هغو الرو چارو او مشخصو کړنو په 
وکوالی شي د دغو اندیښنو په اړه عمل وکړي بحث وشو. مونږ له ماشومانو سره یو تحقیق هم ترسره کړ تر څو پوه شو چې  چې یاد هیواونه

 د هغوی عمده اندیښنې څه دي ترڅو وکوالی شو د هغوی پیغامونه نړیوالو ټولنو ته ورسوو.
 

په عامه توګه او هم د رسنیو له الرې د ورانوونکي زلزلېد اغیزو ، مونږ خپلې اندیښنې ه موخهپد دې ترڅنګ د ماشومانو د حقونو څرنګوالی  •
 ۱۱۸،۰۰۰په اړه بیان کړې چې د جون میاشتې په ورستیو کې پکتیکا او د هغې ګاونډي والیتونو کې پیښه شوې وه او په پایله کې یې 

تداوم ضرورت باندې متمرکزې دې نه یوازې د ماشومان اغیزمن شول. زمونږه هڅې د بشر دوستانه فعالیتونو مالي او تخنیکی مرستو د 
 هغو کسانو لپاره چې په زلزله کې اغیزمن شوي بلکه ټولو هغو ماشومانو لپاره چې په افغانستان کې په بحرانی حالت کې دي.

 

 مرستې ورسره کوو.حساب ورکوونه هغو ټولنو ته چې 

حساب ورکوونه: د ماشوم ساتنې موسسې د راپور ورکولو  •
میکانیزم ټولو پروژو لپاره شته او په فعاله توګه د ټولنو نظریاتو 
او شکایتونو/راپورونه ته خدمتونه وړاندې کوي. ددې لپاره چې 

اندیښنې شریکوی او ې پلټولنو ټول غړي خډاډه شو دا چې د 
زمونږ د پروګرامونو په ښه والي کې ونډه اخلي، ځواب 

  ورکوونکی دی.
کسانو خپل نظرونه او شکایتونه له مونږ  ۳۹۵په جون میاشت کې  •

 سره شریک کړل چې ټول یې د تعقیب او بررسی الندې دي.
 

 

 

 زمونږ د پروګرامونو کیسې

کې هغه مهال رامنځته  ځیوه زلزله د افغانستان په سویل ختی ژورواليکیلو مټرونو په  ۱۰په شدت او   ۵.۹نیټه د  ۲۲ه پکال جون میاشتې  ۲۰۲۲د 
نور یې ټپي کړل. د زلزلې نه  ۱۵۰۰کسان ووژل او  ۷۷۰شوه چې ټول خلک ویده وو. په تیرو دوو لسیزو کې د هیواد تر ټولو وژونکې زلزلې 

 .ونه د دې المل شو چې اړمنه ټولنې چټکې مرستې ته اړ شيوروسته ټکانونه او شدید باران

ننه شول چې له  ویده کیدو په موخه د کلن وحید کور د افغانستان په سویل ختیڅ کې ټکان وخوړ او باران هم وریده. ټول کور ته د ۱۰زلزلې په شپه د 
لت نه د تیښتې لپاره ناوخته شوی وو او وحید وو. هغوی د کور چت را چپه کیدو په زړه بوږنوونکي غږ راویښ شول خو د دې حا ېبارانه وچ پات

 کلنې زینب ژوندې تر خاورو الندې شوي وو. ۸بسمینې او  ېکلن ۱۲کلن منیب،  ۴خویندو وروڼو په شمول دې  ۹سره د 

وو کله به یې چې اوریدل  او سر نه تر پښو ډار نیولیکلن افسان خپل ماشومان په پر له پسې ډول د خاورو او تیږو نه بهر راویستل  ۳۱د وحید پالر 
 .ماشومانو یې د مرستې غوښتنه کوله

ول وژغورل. ماشومانو مې د مرستې لپاره چیغې ډشوې برخه راوکیندله او خپل ماشومان مې په پر له پسې  هموږ د خپل کور ړنګ “افسان وایي 

خو ما کوم کار نشو کوالی  ’زه د خاورو الندې یم، ما له دې ځایه وباسئ ‘له کومه راځي. هغوې ویل چې  ږوهلې او زه نه پوهیدم چې د هغوې غ

 .”هر څه ړنګ شوي وو او زه نپوهیدم چې هغوې چیرته ديځکه 

 شمیره وویشل شوه ېټول مستفدینو ته د شکایتونو او وړاندیزنو د اوریدن

 

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 
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خوشبختانه چې ټولو مجادله وکړه خو وحید او مور یې ټپي شوي وو. افسان 
  هغوی د درملنې لپاره روغتون ته بوتلل.

د “افسان وایي. “ میرمن مې او وحید دواړه د زلزلې له امله ټپي شوي وو.“

و ما هغه روغتون اټپي شوی وو  چت رانړیدو څخه وروسته د هغه سر سخت
کور مې ړنګ  ل چېراتګ نه وروسته مې ولیدیوړ... کلینیک نه د بیرته  ته

خپګان احساس مې وکړ. ما نغوښتل چې راستون شم او کور شوی وو نو د 
مې وران ووینم خو بله الره مې هم نلرله ځکه ماشومان مې په تمه وو. کلي 

کې مې بیا ژوند پیل کړ. کله مې  ته مې راستون شوم او په خپل ړنګ کور
سخت د اضطراب الندې  زهچې کور ګورم خراب او د خپګان احساس کوم. 

  .”ووم او د کورنۍ غړي مې هم

افسان اوسمهال سخت په تشویش کې دی چې کورنۍ به یې په ژمې کې څنګه 
ه خیمه کې ژوند پکوي کوم چې ډیر په چټکی سره راروان دی. هغوی اوس 

 واورو توان نلري. وسختکوي چې د 

د زلزلې پر مهال زه په کوټه کې وم او د کور چت راباندې  “وحید وایي 

لګري له السه ورکړل. زه غواړم چې کور مې بیا جوړ شي مزلزلې له امله خپل ځیني  ېزه وژغورلم. ما دد ېپي شو او پالر مټراړنګ شو. سر مې 

 .”وند ښه ندیژه وروسته مې ند زلزلې . ما د زلزلې نه مخکې ښه ژوند درلود خو او موږ خوراک توکو او کالیو ته هم اړتیا لرو
کورنیو ته نغدي مرستې ورکړي دي. د وحید کورنۍ دا مرستي د خوراک توکو او نورو موادو  ۲۰۰۰د ماشوم ساتنې موسسې به ځپل شوي سیمه کې 

د مقابلي په موخه  چې چې د خپل ضرورت وړ توکي واخلي او د دې المل کیږياخیستلو لپاره ترالسه کړې. نغدي مرستې کورنیو سره مرسته کوي 
بد اثر لري لکه په ماشومتوب کې واده او یا د ماشوم خرڅالو د قرضونو بیا ورکړي او خوراک توکو  ېمنفي الرې چارې کوم چې ماشومانو باند

 اخیستلو لپاره محدودوي.

موسې څخه مې ترالسه کړي کوالی شم له ښاره خوراک توکي واخلم لکه چای، الوګان، پیاز، رومیان په هغو پیسو چې د ماشوم ساتنې  “افسان وایي 

او نور. موږ نغدي مرستې غوره ګڼو ځکه د بیالبیلو موخو لپاره یې کارولی شو. که څوک په کورنۍ کې ناروغه شي تداوي کوالی یې شو. موږ 
چې هغوی ته د هغی د خوښې وړ شو . او دا هم کوالی ځکه هغوی اغوستلو لپاره هیڅ هم نلري کوالی شو خپلو ماشومانو ته کالي او بوټان واخلو

 .”خوراک توکي واخلو
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کلنه خور یې بسمینه وروسته له هغه چې کور یې دزلزلې له  ۱۲کلن وحید او  ۱۰
 امله د افغانستان په پکتیکا کې ونړید په یوه خیمه کې اوسیږي


