د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘ

د ﭘﺮوژې ﺧﺒﺮوﻧﻪ
د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د دوه
اړﺧﯿﺰه ﻫﻤﺎرﯾﻮ دوام او ﻟﻪ

ﻟﻪ ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮل او ﺑﯧﻧ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﮐﯧﺪل
د ﻣﻠﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﭼﺎرو ﻫﻤﻐۍ دﻓﺘﺮ) (UNOCHAد ﺳﺮوې ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ
 ۲۰۱۹ﮐﺎل ﮐ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا  ۶.۳ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ وي ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ
ﻟﺮي .د دﻏﻪ ﻧﺎﺮﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ وﺳﻠﻪ واﻟ ﺷﺨې او ﺗﺮاري ﻃﺒﯿﻌ
آﻓﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﻟﻪ د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل وﭼﺎﻟ ﻧﺎﺎﭘ ﺑﺤﺮان .دﻏﻪ ﻓﺘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐ دﻧﻨﻪ او ﺎوﻧي ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﮐﭽﻪ د
ﺑ ﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪﻧ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ.
 UNOCHAداﺳ اﻞ ﮐی ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا
 ۹۰۰۰۰۰ﮐﺴﺎن ﻟﻪ داﺧﻠ ﺑ ﺎﯾﻪ ﮐﯧﺪﻧ ﺨﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷ .ﯾﻮازې د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د
ﺟﻨﻮرۍ او اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮﻣﻨ ،ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۵۱۰۰۰ﮐﺴﺎن ،ﭼ ﻟﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾ ﺨﻪ ډﯦﺮ ﯾ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي ،ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐ دﻧﻨﻪ ﺑ ﺎﯾﻪ ﺷﻮي دي .داﺧﻠ ﺑ ﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د
ﻟﻮﻣﻧ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول اﮐﺜﺮه د ﺎﯾ ﺧﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر
دی ،او ﭘﻪ ﯿﻨ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﮐﻮرﺑﻪ ﻮﻟﻨﻮ او ﺑ ﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﺷﺨو
ﻻﻣﻞ ﮐﯧي.
دا ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ده ﭼ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧ ﮐوال ﻫﻢ
ﻣﺮﺳﺘ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﻟﻪ اﯾﺮان ﺨﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﻮ ﮐواﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐ
د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮی دی .د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﺟﻨﻮرۍ ﻣﯿﺎﺷﺘ ﻧﻪ ﺗﺮ اﮐﺘﻮﺑﺮ
ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﻮرې ،ﻟﻪ اﯾﺮان ﺨﻪ  ۶۷۰۰۰۰ﮐوال ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي ،ﭼ د ﺗﯧﺮ ﭘﻮره
ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دا ﻟﻮړه ﺷﻤﯧﺮه ده UNOCHA .وړاﻧﺪوﯾﻨﻪ ﮐې ﭼ ﻟﻪ اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺨﻪ د راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﻮ ﮐواﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﮐ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮه ﺷﺎوﺧﻮا
 ۵۷۵۰۰۰او  ۴۰۰۰۰وي .دﻏﻪ وي اﮐﺜﺮه د ﺧﭙﻞ ﯾﺎ د ﮐﻮرﻧ ﻧﻔﻘ ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﮐﻮﻣﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﭘﺮ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯿﻪ ﮐﻮي.
ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ،د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د داﺧﻠ ﺑ
ﺎﯾﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﻮ او ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه اړوﻧﺪه ﻣﺮﺳﺘ ﮐﻮي ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﮐ ﺧﻮراﮐ ﺗﻮﮐﻮ ،د ﺎک اوﺑﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﻟﻤﻨﻪ وړﻟﻮ او روﻏﺘﯿﺎﯾ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ ﺷﺎﻣﻞ دي .آﻟﻤﺎن د ﻧﺎورﯾﻦ د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻫﻢ ﯧﻞ دی ﭼ
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ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي
)https://www.ez-afghan
(istan.de/ps/news/4939
 | 22.03.1399ﺧﺒﺮﭘﺎﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﯾ د ﺑﺸﺮی ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ اﺛﺮ ﮐﻤﻮل دي.
ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﺨﻪ ډﯦﺮ زﯾﺎت اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮي
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐ ﺣﺴﺎﺑﯧي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐ ﻫﻤﻐي ﮐﻮﻟﻮ رﯾﺎﺳﺖ ) (DMACﭘﻪ
وﯾﻨﺎ ،ﭘﻪ دې وروﺳﺘ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺳﻠﻮﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه
ﻣﺮﺑﻊ ﻤﻪ ﮐ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ او ﻧﻮرو ﭼﺎودﯦﺪوﻧ ﺗﻮﮐ ﺎی ﭘﺮﺎی ﺷﻮي دي .ﺎی
ﭘﺮﺎی ﺷﻮي ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ﺎﻧې ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺟﻮړوي ،ﭼ وروﺳﺘﻪ د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧ
ﻧﻔﻮس ﭘﺮوړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﻪ ﺎی ﭘﻪ ﺎی ﮐﯧي ،او اﮐﺜﺮه ﭘﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻮروﻧﻮ او
ﮐﺮﻧﯿﺰو ﻤﻮ ﮐ ﭼﺎودﯦي .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐ او ﻫﻐﻪ
ﭘﺮوژو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ د ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي.
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﻣﻮږ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻻ زﯾﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ د "ﮐﯿﺴﻮ" او د ﭘﺮوژې ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻊ وﮐئ.
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