
 

 

 

 

 

 :مطبوعاتي اعالمیه
 

 ۱۵چی د میلیىنو ماشىمانى د چټکې مرستې لپاره ۸۴یىنیسیف پو ناوړه بشري بحرانىنى کې د 

 بیلیىنو ډالرو غىښتنو کىي  ۳٫۶د  انسانی ناورین سره مخ دی

 ته د بشری مرستو په توګه ځانګړی شوی دی میلیونه ډالره د افغانستان ماشومانو ۸،۲۳ځ کیمینپه دی 
 

فتًْْ اّ ًْرّ جٌګ جګړّ، طثیعي آتاّ تزیخْالْ، ُېْادًّْ کې پَ  ۱۰کال کې پَ  ۸۱۰۲یًْیسیف پَ  – ۸۳۵۴جنىری  ۳۳کابل، افغانستان، 

تیلیًَْ ډالزّ  ۳٫۶د  یًْسیف لپارٍ ًيهیلیًَْ هاشْهاًْ لپارٍ د ژًّذ ژغْرًّکې تشزي هزستې چوتْ کْلْ  ۸۲اضطزاري حالتًْْ کې اّسېذًّکْ 

 غْښتٌَ ّکړٍ. 

 
ددی الهل  ّلْ لپارٍ دي، چېزې چې لَ تاّتزیخْالي ډکې جٌګ جګړېپَ افغاًستاى کې د کار ٍهیلیًَْ ډالز ۳۸٫۲لَ دغْ پیسْ څخَ د یادّلْ ّړدی چی 

 . دی هٌځ کی هاشْهاًْ تَ رسیږیلَ ټْلْ ډیزسیاى پَ ، پَ ځاًګړي ډّل  شیشْی چی د تشزی اړتیاّ کچَ ډیزٍ لْړٍ 

زستْ د ُواٌُګ د افغاًستاى لپارٍ د هالی هزستْ غْښتٌَ د تشزدّستاًَ اړتیاّ د پْرٍ کْلْ یٍْ تزخَ دٍ چی پَ کاتل کی د هلګزّ هلتًْْ د تشزدّستاًَ ه

 کال کی جْړ شْی. ۸۱۰۲جٌْری  ۰۱کًْکی  لَ خْا پَ 

کلَ چې جٌګ جګړې یا افتًَْ د رّغتیایي پاهلزًې، اّتْ اّ ًظافت پَ څېز اړیي خذهتًَْ لَ هٌځَ ”پَ افغاًستاى کې دیًْیسیف استاسې اډېال خْدر ّّیل: 

کْلْ لپارٍ ّړي، هاشْهاًْ تز ټْلْ سیات سیاًوًٌْکي دي. تز څْ چې ًړیْالَ ټْلٌَ دغْ هاشْهاى خًْذي ًَ کړي اّ ژًّذ ژغْرًّکې هزستې چوتْ 

 “ اّ اّږدهِالَ راتلًْکې تِذیذّي. چټک ګاهًَْ پْرتَ ًَ کړي، دغَ ډّل تحزاًًَْ د فاجعې پَ کچَ د هاشْهاًْ اّ ځْاًاًْ عاجلَ تقا

 
کال کې د ُغْ توْیلًّْکْ تاّر اّ هالتړ پَ لْړٍ کچَ ستایي، چې ډاډهٌْي چې هاشْهاًْ اړیي هالي هالتړ اّ  ۸۱۰۲یًْیسیف پَ ”آغلې خْدر سیاتَ کړٍ، 

چوتْ افغاى هاشْهاًْ تَ ُغَ تز ټْلْ جذي تشزي هالتړ کال کې ُن پز دې حساب کّْ اّ پز خپلَ ژهٌَ ّالړ یْ چې  ۸۱۰۲ّکالت تزالسَ کْي. هًْږ پَ 

 “ رتَ اړتیا لزي.کړّ چې ّ

 
سټیش پَ ًړۍ کې د جٌګ جګړّ خْاّې د هاشْهاًْ ژًّذ تَ ُېڅ ډّل درًاّی ًَ لزي. هاشْهاى ًَ یْاسې تز هستقین یزغل الًذې ًیْل کیږي، تلکې تٌ

 . سیاًوٌیږي اّ ّیجاړیږيپَ دی تزخَ کی  تٌسټًَْاّ هلکي د آساًتاّی ّرتَ ًَ چوتْ کیږي ښًّْځي، رّغتًًَْْ  لکَخذهات 

چې د ًړۍ د ډېزی هاشْهاًْ لپارٍ د یْ خطزًاک ځای پَ تْګَ څزګٌذېذًّکی دی، چې ًږدې پَ څلْرّ کې یْ هاشْم پَ داسې یٍْ ُېْاد کې ژًّذ کْي 

ډېزّ لپارٍ یې ّرځٌی ژًّذ یْ ډارًّّکی خْب چی پَ دی ُیْادًّْ کی ژًّذ کْی جٌګ جګړې یا افت الهلَ اغېشهي شْی دی. لَ دغْ هاشْهاًْ څخَ 

 دی. 

 

َ فعال ًَ خًْذي اّتْ اّ ًظافت تَ لَ السزسي پزتَ، هاشْهاى ًارّغیږي اّ د درهلٌې ّړتیا یې هْجْدٍ ًَ ّي ځکَ چې رّغتًًَْْ اّ رّغتیایي هزکشًّ

ًَْ هاشْهاى د ًاّړٍ تغذیې لَ ژًّذ تِذیذًّّکْ کچْ سزٍ هخ دي، ّي یا ّرتاًذې ډېز سیات تیزّتار ّي. دغَ تِذیذ لَ دې ُن ستز دی ځکَ چې هیلیًْ

 “ اّ ًارّغیْ یٍْ تذٍ دّرٍ پٌځْي. چې لَ دې اهلَ لَ اّتْ څخَ پیذا کېذًّکْ ًارّغیْ پَ ّړاًذې ال ډېز سیاًوًٌْکي ّي اّ د ًاّړٍ تغذیې

 
میلیون ړې د ښوونځیو د بندېدلو یا ویجاړېدلو المل شوي دي۲ له یو په افغانستان کې جنګ جګړې د بشري مرستو اړتیاوې ال زیاتوي. دغه جنګ جګ

سلنه  ۸۳میاشتینۍ پورې عمر درلودونکي  ۱۱میاشتینۍ څخه تر  ۶سرچینو ته له السرسي څخه محروم شوي دي او له  اوبوپاکو  افغانانو څخه زیات د
جنګ له امله له خپلو کورونو څخه بی ځایه شوی۲ چی له نیمایی څخه وګړی د  ۸۶۱۱۱۱کال کی له  ۱۱۲،په  ماشومان له نس ناستي څخه کړیږي.

تمه نه کیږي چې دغه بشري حالتونه به په راتلونکو کلونو کې ښه شي۲ چې له دې امله د یو څو کلن بشري غبرګون  .زیات یی ښځی او ماشومان دی
 کوي.  بشري مرستو غوښتنه ال ډېره اړینهپالن او د 

 

هیلیًَْ ّګړي پَ ُغْ  ۰۰۲پَ اضطزاري حالتًْْ کې اّسېذًّکي ”ي حالتًْْ د پزّګزاهًْْ رئیس ښاغلي هاًْیل فًْټیي ّّیل: د یًْیسیف د اضطزار

پاکْ اّتْ ډېزّ ُېْادًّْ کې پاکْ اّتْ تَ السزسی ًَ لزي چې د جٌګ جګړّ لَ اهلَ اغېشهي شْي ّي اّ هاشْهاى د هستقین تاّتزیخْالي پَ پزتلَ د ًا

 ًظافت الهلَ پیذا کېذًّکْ ًارّغیْ څخَ ډېز لَ هړیٌې سزٍ هخ دي.اّ کوشّري 

کَ چیزی هاشْهاى پاکْ څښلْ اّتْ تَ السزسی ًَّ لزی ًْ ډّل ډّل ًارّغیْ سزٍ هخ کیږی، اّ هعوْاْل لَ دی اهلَ چی رّغتیایی "ښاغلی هاًْیل ّّیل: 

دا هاشْهاى ّرتَ السزسی ًَ هْهی. ددی ډّل تِذیذًّْ کچَ کیذای شی لَ دی ُن لْړٍ هزکشًَّ اّ رّغتًًَْْ فعالَ ًَ دی اّ یا پکی ډیزٍ ګڼَ ګْڼَ دٍ 

ل چی لَ اّسی ځکَ چی پَ هیلیًًْْْ داسی هاشْهاى د سْء تغذیَ سزٍ هخ دی چی لْړٍ کچَ یی ددّی ژًّذ پَ خطز کی اچْی. دا الهل ددّی سیاًوٌَ کیذ

 اّ ًارّغیْ یٍْ هعیٌَ دّرٍ هیٌځ تَ راّړی. ء تغذیَ اّ اّتْ څخَ  سزچیٌَ اخلی سیاتْی اّ د سْ



 

 

 

 

 

اًًْْ پز پَ اضطزاري حالتًْْ کې د اّتْ، ًظافت اّ رّغتیا ساتٌې پَ اړٍ د هخکښې تشزي هزستٌذّیَ ادارې پَ تْګَ، یًْیسیف پَ ًړۍ کې د تشزي تحز

 هِال د اّتْ، رّغتیا ساتٌې اّ ًظافت لَ ًیوایي سیات خذهتًَْ چوتْ کْي.

 
 لپارٍ یاددښت:ایډیټزاًْ 

پو الندې یاده شىې وېبپاڼو کې مىندالی شئ:  ۸۳۵۴افغانستان لپاره د ماشىمانى لپاره د بشري مرستى کړنو 

https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html 

 د یىنیسیف پو اړه:

ُېْادًّْ اّ سیوْ  ۰۹۱َ ځیٌْ تز ټْلْ سختْ ځایًْْ کې کار کْي څْ د ًړۍ تز ټْلْ ډېزّ هحزّهْ هاشْهاًْ تَ ّرسیږي. هًْږ پَ یًْیسیف د ًړۍ پ

 د ُز هاشْم لپارٍ پَ ُز ځای کې کار کّْ څْ د ُز چا لپارٍ یٍْ غْرٍ ًړۍ جْړٍ کړّ.  کې

 www.unicef.org/afghanistanد یًْیسیف اّ پَ افغاًستاى کې هاشْهاًْ لپارٍ د کار پَ اړٍ یې دغَ ّېثپاڼَ ّپلټئ: 

 تعقیة کړئ.  اًسټاګزاماّ  ْکفیسیث، ټْیټزیًْیسیف افغاًستاى پز 

 د ال زیاتى معلىماتى لپاره پو مهربانۍ سره اړیکو ونیسئ:
 جاًسْى، یًْیسیف افغاًستاى –ډېٌس شیفزډ  

 730717110(0) 93+ټلیفْى: 

 dshepherdjohnson@unicef.orgتزېښٌالیک: 
 

 
 فریدون ارین۲ یونیسیف افغانستان

 115 717 730 (0) 93+ټلیفون: 

 faryan@unicef.orgبرېښنالیک: 
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