
 له تاسې سره پاتې کېږو دلته هم  مونږ او  ستاسې غږ اورومونږ ګورو؛  ېمونږ تاس 
 

 بیانیه   ای ویمحمد ا رټاک ډد استازي   سفېونی د  ې په افغانستان ک
 

فتونو له امله ځپل شوی وو، اوس له نړېوالې ټولنې  اروانو ناامنیو او طبیعي    د   د یو کال په تېرېدلو، افغانستان چې پخوا د لسیزو راهیسې
سختیو او  . وروستۍ زلزلې او سېالبونه د وحشت،  شوی وضعیت نور هم خراب    واد ې د ه  ، چې له امله یېپه واټن کې قرار لريڅخه  

 بېلګې وې.  تازه زړه بوږنوونکو واقعاتو 
 
دې ورسره  ن په ځانګړې توګه ماشومان او مې   افغانان او   چې  په اړه فکر کوم،  او هغو ننګونو  ضعیت و  دتېر یو کال  د  ه څرنګه چې زه  کل

مونږ تاسې ګورو؛ مونږ ستاسې غږ اورو؛ او مونږ  ته سالم کوم.    مقاومت زما پیغام دا دی چې زه ستاسې زړورتیا او    نو  مخ شوي دي،
 دلته له تاسې سره پاتې کېږو. 

 
؛ د  دهد هغوي د ماشومتوب دوره له محرومیتونو سره مخ  دی.    پړاو یو نسل لپاره خورا حساس او مهم    دا د افغانستان د ماشومانو د 

 میلیونه ماشومان بېړنیو مرستو ته اړتیا لري.  ۱۳ او  نه پوره کیږي  زیاته اندازه هغوي اړتیاوې په 
 

د  ،  لرلو، روغتیایي سیستم نورمال فعالیت  اوهښځو کار کبوختې وې،    تېر کال دا مهال، یو میلیون نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو
په  نجونې    وو،   او د برداشت وړ   خواړه ارزانه   ډېر ډاډمن وو،   ونهد اوبو سیستم  کمې وې،  ډېرې   اسهال په څېر ناروغۍ  شدید او    ي شر

 . چمتو کړي د دې وړتیا درلوده چې خپل ځان ته خواړه   یو کورن او  په ښه توګه خوندي وې  څخه  واده   کم عمر کې له
 

موږ  حاالت بل ډول دي. د ماشومانو راتلونکی له خطر سره مخ دی. مګر یونیسیف دلته دی او له تاسې سره پاتې دی؛    یو کال وروسته،

مونږ د ټولنو هغه باور    .کېږوپاتې  به  له دوي سره  د افغانستان د خلکو تر څنګ والړ یو او    د ډېرې مودې راهیسېکلونو څخه    ۷۰له  

د خپلو فعالیتونو په  په هغو سیمو کې    لپاره پیاوړتیا  د  د دې باور    او مونږ به ته ارزښت ورکوو چې هغوي یې پر مونږ باندې لري،  

ترڅو موږ وکولی شو ال زیاتو ماشومانو او میندو ته د پاکو اوبو او روغتیا    ورکړو دوام  ،  ېچې مخکې د السرسي وړ نه وسره  پراخولو  

 . کړو  چمتو  ه فرصتون  و د هر ماشوم لپاره رواني ټولنیزې مشورې او زده کړ تر څنګ پاملرنې، د خوارځواکۍ درملنې او نغدي مرستو 

 . راکوي ر ماشومان ې د مسکا په څځواک دا  ته دا یو ستونزمن کار دی. مګر موږ  
 

زده    فصیحه   په ژبه   او   ځیرکه  ه د شپږم ټولګي یو  او  کلنه ده   ۱۲هغه    . ولیدلپه پکتیا والیت کې    سره  مسکا له  په میاشت کې    ېما د م
وکوالی   به یې ېاو ملګر هغه ډاډه نه ده چې  نوموړې، ګوري ېمایوسوونکی او تیاره راتلونک هیو خپلې مخې ته نوموړې ده،  کوونکې

لېسې او    د  وروستهې  پریکړ  لهچارواکو د    د مارچ په میاشت کېځکه چې  ورکړي    ته دوام   خپلو زده کړه کې  راتلونکی کالچې      شي
 . شي نېچې خپلو ښوونځیو ته ست   ل شوېانجونو ته اجازه نده ورکړ ښوونځیو  متوسطه

 
 

  لطفاً تاسې هملکه څنګه چې زه هیله لرم،  "هغې وویل،    پیغام لري،  کوم   د شپږم ټولګي نورو نجونو لپاره  که هغه ما له مسکا وپوښتل  
او راځئ چې ټول دعا وکړو چې زموږ لپاره   مطالعې ته دوام ورکړئ.  لطفاً تاسې هم خپلېهیله ولرئ. لکه څنګه چې زه مطالعه کوم، 

 پرانیستل شي." ټولګي  څخه پورته   له شپږم ټولګي
 

.  راوړي  او وزن  کال کې د زده کړو لپاره دعا کوي هغه څه دي چې په مونږ ټولو باندې ډېر دروند مسؤلیتم  ۲۰۲۲دا چې یو ماشوم په  
 . دی او وزنلپاره ډېر دروند مسؤلیت د یونیسف ټیم کې افغانستان  په دا په حقیقت کې 

 
  بې برخې   ود زده کړچې    ،لپاره  نجونو  وملیونون   هغود  او    است   زه غواړم مسکا ته ووایم چې، زه تا وینم، زه ستا غږ اورم، زه او زما ټیم

 . ، پاتې یودي
  



او په دې برخه کې له خپلو هڅو څخه به په شا    یونیسف به د ماشومانو او په ځانګړې توګه د نجونو زده کړې له پامه ونه غورځوي
زده کړې    کې په ښوونځي کېپه هر ګوټ  افغانستان    د  هره نجلۍ او هلک  یونیسف غواړي چې هغوي د زده کړو حق لري.  نشي.  
  ښوونځیو ته د ماشومانو د بېرته راګرځولو په هکله خپلې غوښتنې ته تر هر څومره وخته چې اړتیا وي دوام ورکړو مونږ به    .وکړي

  تر  له لورې – مذهبي مشرانونجونو، پلرونو، میندو، د کلي مشرانو او  د  – غوښتنه وواد کې د زده کړې په ټول هځکه مونږ ګورو چې 
 .  ده  او زیاته هر وخت لوړه 

د  تضمینوو چې    دا  د بېلګې په توګه، موږ   نو، موږ به په ټولو ساحو کې د خپلو پروګرامونو پراختیا او وړاندې کولو ته ادامه ورکړو.
  همدارنګه،  .موجود او د السرسي وړ دي اساسي ټولنیز خدمات روغتیایی مرکزونو په مرسته ۲۳۰۰او   کوونکوروغتیایی کار ۲۴۰۰۰
دوه چنده کولو سره    په  رې شمد  او د تغذیې د مشاورینو   ېماشومانو په درملن   ۳۰۰،۰۰۰د    باندې اخته حادې خوارځواکۍ  شدیدې موږ د 

لېږدولو او د    د نو  روزمنو شویو سیمو ته د اوبو د ټانکې ي ناورین څخه اغموږ د وچکالۍ یا طبیع  دو مخه نیسو.ې د خوارځواکۍ د خپر
 . مخنیوی کووو لدې د ماشومانو د ناروغ له الرې ترمیمولو   د اوبو او روغتیا ساتنې سیسټمونو 

مرسته    شوي ماشومانو سره  زمنې صدماتو له امله اغروحي  د    همدا رازخلکو  او    ومنونک  انی ز  ونی لی م   یو   د  مرستو له الرې   د نغدي  ږمو
په ګمارلو   نوی مشاور زوی ولن ټ او رواني  برابرول ونوی اځ  دوستانهماشوم  ماشومانو لپاره د   ه ځپلوزلزل  ۍد وروست  د بېلګې په توکه ،کوو

 . د هغوی رغول
 

د   ټولګیو ۱۷۰۰۰محلي زده کړو روزلو او د کال تر پایه پورې د   دښوونکو  ۱۲۰۰درسي کتابونو په چاپولو، د  هلیون ی م ۳۸او موږ د 
 کوو. تقاضا ته رسېدنه د ښوونې او روزنې ته د زده کړې د فرصت په برابرولو سره   ماشومانو  ۵۰۰،۰۰۰ رامنځته کولو له الرې 

 
 او ګڼ شمېر نورو فعالیتونه چې مونږ یې په دې برخه کې ترسره کوو. 

 
 فعالیتونو ترسره کول زمونږ لپاره شوني نه وو.  د یادو  او  ېپورته السته راوړن  پرته څخه د افغانستان د خلکو له باور او مالتړ  مګر 

 
 . او اعتماد منندوی یو  ستاسو د باور په مونږ ټولو او یونیسف امله،  ې له همد

 


