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 ورې پڼېتې  ۲۲ – ۱۶لهدویمه اونۍ  میاشتې  کتوبر دکال د ا ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

کسانو خپل کورونه د  ۲۹۵۳۱۷ پورې، مې نېټې ۱۶تر میاشتې اکتوبردکال د  ۲۰۱۷د 
. خلک پکې زیات شوي دي ۸۰۰۰په پرتله اوونۍ چې د تېرې ، له امله پریښي جګړې

 ورپسې ده کوربه شویووګړو بیځایه( ۳۴۸۷۲) یعني زیاتو د څخه ټولو د والیت ننګرهار
 . کوي توب کوربه وګړو (۱۸۷۸۸او بغالن ) (۲۴۶۲۵) بادغیس ،( ۲۹۸۸۳) کندز

 ۷۰۰غزني مرکز او وګړي د  ۱۸۰۰شاوخوا  ددې راپور ورکولو تر وخته د: زونمرکزي 

د کډوالو چارو کابل ښار ته را کډه شوي دي. زیات  څخه  ۵۰۰د مالستان ولسوالي ته او له 
وزارت او بشري فعاالنو پریکړه کړي ده چې په ښارکې د بیځایه شویو په سیمو کې د دوی 

بیځایه شوي وګړي په  ۱۸۵۷۴کال کې ټول ټال  ۲۰۱۷په د اړتیاوو ارزونه وکړي . 
 وړه ويسلنه ج ۶مرکزي زون کې ثبت شوي دي چې د هیوادد ټولو بیځایه شویووګړو

ب په ولسوالي کې د وګړي د کندز د امام صاح ۷۰۰۰شاوخوا : شمال او شمال ختیځ

وګړی په دشت  ۱۰۰۰ولسوالي مرکز ته را کډه شوي دي.د راپورونو له مخې شاوخوا 
 ۲۲۰۰او شاوخوا ارچي ولسوالي کې له کلیو څخه د ولسوالي مرکز ته را کډه شوي دي. 

له دشت ارچي او امام صاحب ولسوالیو څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي. د جوزجان 
 شبرغان دوګړي  ۴۹۰۰یاد له ولسوالي څخه صوالیت له نورو ولسوالیو او د سرپل والیت د 

ختیځو سیمو کې د بې شمال او شمال کسان په  ۱۰۶۳۰۹ را کډه شوي دي. سږکال  ته ښار
په روان  زیږدیز کال کې د بې ځایه شویو چې دا  ،په توګه پېژندل شوي وګړو ځایه شویو

 سلنه جوړوي.  ۳۶ خلکو

 ۱۵د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالي کې د اکتوبر په د لومړنیوراپورو له مخې  :زون ختیځ

پورې   ۸۵۰۰څخه تر ۷۱۰۰والو مخالیفینوتر منځ د جګړې له امله له لنېټه د دولت د وس
و پلې مزلونه کړي تر څو ځانونه د خوګیاڼیو مرکز،چمتلې ، کګې کورنیوګړي بیځایه شوو. 

بیځایه په ختیځ زون کې خلک  ۴۶۷۳۳ جنوري راپدېخواله  او د جالل آباد ښارته ورسوي .
 جوړي.سلنه  ۱۶ وګړود ټولو بې ځایه شویو  کال کې ۲۰۱۷چې په شوي دي 

وګړي د کندهار  ۱۲۰۰ناتاید شوي راپورنه ووایی چې شاوخوا  سویل/سویل ختیځ زونونه:

چارواکو د وینا له مخې له په غورک او هلمند په سنګین ولسوالیو کې بیځاه شوي دي . 
معروف ولسوالي څخه سپین بولدک ته کډه  والیت دزیات وګړي د کندهار څخه  ۲۰۰۰

ې له خپلو خلک په سویل او سویل ختیځو سیمو ک ۶۶۷۳۹نږدې  شوي دي. 
 ۲۳بې ځایه شوي دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال  څخه استوګنځایونو

 .جوړه وي سلنه 

پدې اونۍ کې په بادغیس ، فراه ، غور او هرات والیتونو کې د پام وړ کډوالی  زون: یدیځلو

تحق سارزوني د کاري ټیمونو له خوا  دمرستو م دڅخه زیات وګړي  ۱۴۰۰له نده شوې . 
زون کې بې  یځخلک اوس مهال په لود  ۵۶۹۶۲په ټولیزه توګه څه ناڅه پیژندل شوي دي. 

 سلنه جوړوي.  ۱۹ځایه شوي. چې دا شمېره په ټول هېواد کې د بې ځایه شویو خلکو 

 

 راستنیدونکي او کډوال

نیټې  ۱۵له اکتوبر د ( د معلوماتو له مخې د روان کال IOMد کډوالو د نړیوالې ادارې )
بیرته  خوښهپله راستنیدونکي په خ  ۹۵۱نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا   ۲۱تر  څخه 

 ۸۱۱۵. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۱۰۸او  افغانستان ته راغلي دي
کال کې  ۲۰۱۷ه توګه پ شوي دي. په دېوګړي راشړل  ۷۶۹۳په خپله خوښه او  وګړي

  له ایران څخه  ۳۱۷۰۰۴ له پاکستان څخه او بې اسناده راستنیدونکي۹۱۰۰۳  ټولټال 
 .افغانستان ته راغلي دي

( د ادارې UNHCRهمدا رنګه، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ )
سند لرونکي  ۱۰۲۲، نیټې پورې  ۲۱نیټې څخه تر  ۱۵له اګست له لو، د د موندنو له مخې

له جنوري میاشتې راپدېخوا، شاوخوا  .راغلي ديافغانستان ته   له پاکستان څخهکډوال 
 ۲۶۰۰۰۰راستانه شوي د د تیرکال د ورته وخت یعني  له پاکستان څخه افغان کډوال ۵۳۰۰۰
وي دي . کډوال راستانه ش ۲۵سلنه کمښت ښیي. پدې اونۍ کې له ایران څخه  ۷۹په پرتله 

راستانه شویو  ۲۱۰۰چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله یعنې ۱۰۶۳سږ کال ټول ټال 
  نیمایی جوړه وي. 

 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه

زیاتو بې ځایه شویو خلکو او بې  ۴۲۰۰۰تر  په ټول هیواد کې  د تیرې اوونۍ به بهیر کې
 راستانه شویو کډوالو ته بشري مرستې شوي دي.اسناده بیرته 

 
والیتونو کې د  ۷په کډوالو چاروکې د ملګروملتونو عالي کمشنري په  مرکزي زون:

کورنیو سره ژمنۍ مرستې پیلوي چې د مزکزي زون ۱۰۰۰۰راتلونکو دریو میاشتو لپاره له 
 ۱۲۶۰غوریند له . سرې میاشتې په پروان والیت کې د والیتونه هم په هغي کې شامل دي ۵

په خوست کې د آی . بیړنیوکورني توکو مرسته وکړهخوراکي او  دسره بیځایه شویو وګړو 
د جانیخیلو له ولسوالي څخه  آر سي او سیو د چلډرن یا د ماشومانو د ژغورنې موسسې لخوا

ورکړل شوې.  الصحه کڅوړې او د حفظ مرستي ينغد ته وګړو۹۰۰شاوخوا  بیځایه شویو
پاکستاني کډوالو سره  ۴۲۰۰خوراک نړیوال سازمان د پکتیکا په برمل ولسوالي کې له  اود

 د خوراکي توکو مرستې وکړې. 
 

 ۲۸۷۷کې له سرپل او بلخ فاریاب ره اونۍ کې په کندز، یپه ت شمال/ شمال ختیځ زون:

او پاملرنې موسسې نغدې  ACTED  ،NRC, PIN بیځایه شویو سره مرستې وشوې. 
کورني  بیړني SIاو  UNHCRد خوراکي توکو مرسته وکړه او  WFPاو مرستې وکړې 

 حفظ الصحه کڅوړو مرستې وکړې.  د DACAARتوکي او 
 

څخه زیاتو کورني  ۳۲۰۰۰ددې راپور ورکول تر وخته په شرقي زون کې له  ختیځ زون:

 ,DRA/CWSA, DRC-DDGستنیدونکو سره داو بې سنده را بیځایه شویو
SCI/DRA, NRC WFP   روغتیایی او  بشرياو روغتیا د کاري ډلې د  شریکانو لخوا 

د سره  زیانمنو کورنیوتازه بیځایه شویو ۲۹۰وشوې. د خوګیاڼیوولسوالي څخه له  مرستې
چمتلې او خوګیاڼیو ولسوالي په مرکز کې د والیتي چارواکو )د کډوالو چارو ریاست ، د 

ۍ ډوډد اکتوبر د  ۲۱وړاندې د چمتوالي ریاست او کلیو پراختیا ریاست ( لخوله په  پېښو پر
 BPHS د روغتیا ریاست او دروغتیا نړیوال سازمان اواو ګرمو جامو مرسته وشوه. 

ته  د چمتلې  روغتیایی مرکز او خوګیاڼیو دولسوالي روغتون   AADAتطبیق کونکي 
  ناروغانو درملنه وشي.  ۲۰۰۰طبي توکي ولیږل تر څو د اضافي 

 

  د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

 ۷۰۰۰د پیښو پروړاندې د چمتوالي ریاست د راپور له مخې په غور کې : زون لودیځ

الس ته راوړلو په خاطر د کور توکي  ي توکو دکورنۍ اړې شوې چې د خوراک
د راپورونو وپلوري ځکه د وچکالي او ملخانو د یرغل له امله یې حاصالت ښه نه وو. 

میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي.  ۱۰له مخې والي د دوی سره د مرستې په موخه 
 سلنه  ۵یوازې ولي دا پیسې به نویو حاصالتوداخیستو تر وخته د زیامنو کورنیو

پوره کړي . ېاکي اړیتاوخور  

په جاني خیلو ولسوالي د دولت او مخالیفونو تر منځ جګړه دوام  زون:  سویل ختځ

   کاره ول کیږي. لري او د خبرو اترو سربیره روغتیایی مرکز له دولتي قوتونو لخوا
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 2 | اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲   

مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني د کې میاشتو په اکتوبر او سپتامبر د کال ۲۰۱۷ د  
 

 

Sep - Oct 

2017

2017

Cash 2,495    DRC, IRC

Family kits 3,710    Other, DORRD

NFI Kits (Complete) 1,099    CARE

Cash for food 1,711    DRC

Food Package 4,494    ANDMA, Other, WFP

WASH Hygiene kits 1,099    DACAAR

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 164                 352          

Cash 1,865    NRC, DRC, PU-AMI, SCI

Food Package 6,458    UNHCR, WFP

Cash for food 1,865    NRC, DRC, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 6,458    IRC, WFP

Cash 1,701    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 2,604    UNHCR

FSAC Food Package 7,756    WFP

Other Unconditional cash 903        ACTED

WASH Hygiene kits 1,701    DACAAR

ESNFI NFI Kits (Complete) 4,515    DACAAR, PIN, SCI, UNHCR

FSAC Food Package 5,425    DACAAR, PIN, SCI, WFP

Cash 511        NRC

Unconditional cash 4,214    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 910        DACAAR

FSAC Food Package 2,646    OHD

Other Unconditional cash 7,567    IRC, PIN, SI

Cash 6,191    NRC, ACF, IRC

Family kits 242        SCI

NFI Kits (Complete) 5,026    UNHCR

Cash for food 5,887    ACF, WFP

Food Package 3,855    WFP

Other Unconditional cash 368        NRC, ACF

Hygiene kits 4,348    IRC, UNICEF

Other 3,855    UNICEF

Water treatment tablet 1,421    UNICEF

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 5,100    UNHCR

Tents 28          IRC

Unconditional cash 300        NRC, ACF

Cash for food 2,048    NRC

Food Package 742        WFP

Other Unconditional cash 12,534  NRC, ACF, DRC, ANDMA

Chlorine 1,293    IRC, DACAAR

Emergency latrines 38          IRC

Female hygiene kits 637        UNHCR

Hygiene education 1,752    IRC, DACAAR

Hygiene kits 4,001    IRC, DACAAR, UNHCR

Soap 175        IRC

Water treatment tablet 175        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Sep and Oct 

2017

Capital

North Eastern

5,281             18,222    

Eastern 7,008             46,733    

ESNFI 3,612             67,015    

ESNFI

ESNFI

FSAC

Western 10,225           

Southern

Northern

Souther Eastern 2,030             

ESNFI

2,686             

1,001             

WASH

Other

49,925    

56,962    

FSAC

FSAC

ESNFI

FSAC

WASH

16,814    

39,294    

 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)د طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت  | (AFN)افغان افغانۍ  | (AA)افغان ایډ  |  (ACF)د لوږې پر وړاندې د غبرګون اداره  مخففات:

(ANSF) |  د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه(ARCS) |  د اسیا د کلي او نړۍ خدمات(CWSA) |  د ولسوالۍ ادارې مرکز(DAC) | یزه کڅوړه د روغتیایي خدمتونو بنسټ(BPHS) |  له افغان کډوالو
-DRC)د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا  | (DRA)د هالنډ خیریه ایتالف  | (DoRR) د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست  | (DACAAR)سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې 

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) |  نړیواله ژغورندویه کمېټه(IRC) |  غیرخوراکي توکي(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) |  غیر دولتي وسله وال
سالم بشري،  | (SCI)ومانو د ژغورنې نړیواله موسسه د ماش | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)ځواکونه 

د خوړو  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
  .(WFP)نړیوال پروګرام 

 

 

مې نېټې پورې دي، ۲۲کال د اګسټ  ۲۰۱۷دا معلومات د د بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې:  (OCHA)د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې  د ارقامو سرچینه:

وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو اوسط شمېره  چې د نورو معلوماتو په تر السه کولو سره ښایې په شمېرو کې بدلون رامنځته شي(. د دې لپاره چې د هرې کورنۍ د غړو شمېر مو محاسبه کړی
 مو کارولې ده.

 

 

 

 

 

 

 رپوټ په انګریزې، پښتو او دري ژبو تر السه کېدای شي. ژباړې: دغه

سکن  code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د   https://goo.gl/ZwB2xg د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/ZwB2xg

