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تغذيه در حاليکه خانواده ها با انتخاب غير ممکن روبرو هستند: غذا يا    سوءو    سينه بغل کودکانافزايش  افغانستان:  
  خانه رم کردنگ

، کميته بين المللی صليب سرخ  در افغانستان   با فرارسيدن زمستان و بدتر شدن بحران اقتصادی  – کابل (آی سی آر سی)  
   تغذيه است.  سوءکه شاهد افزايش موارد سينه بغل کودکان و ميگويد  (آی سی آر سی) 

نسبت به سال   ٢٠٢٢تغذيه کودکان در سال    سوءشفاخانه تحت حمايت آی سی آر سی در سراسر کشور، موارد    ٣٣در  
اطفال تحت افته است. در عين حال، در يک شفاخانه  مورد افزايش ي  ۶٣٠٠٠به    ٣٣٠٠٠و از    شدهبيشتر    ٪٩٠،  ٢٠٢١

  ٢٠٢٢سال که به دليل سينه بغل تحت معالجه قرار دارند در سال    ۵حمايت آی سی آر سی در کابل، تعداد اطفال زير  
 ٪ افزايش يافته است. ۵۵ذشته گنسبت به مدت مشابه سال 

اندی کابل است  گرام آی سی آر سی در شفاخانه انديرا  گکننده پرو   گعبدالقيوم عظيمی، دوکتور آی سی آر سی که هماهن
سطح فقر در افغانستان به مقايسه سال های قبل افزايش يافته است. بيشتر مردم توانايی خريداری مواد سوخت برای  ”فت،  گ
ای فرزندان خود تامين کنند، هداشتن خانه و فرزندان خود را ندارند. آنها همچنان نميتوانند مواد غذايی مناسب را برگ رم نگ

   “ تغذيه مرتبط با سينه بغل نيز افزايش خواهد يافت. سوءلذا موارد سينه بغل در حال افزايش است و تعداد موارد 

ران کننده است. بيش از نيم جمعيت  گ ، وضعيت بشری در افغانستان همچنان نگبا وجود کاهش قابل مالحظه در شدت جن
ميليون تن) شديدا در معرض ناامنی   ٢٠(  جميعت کشورميليون تن) به کمک های بشری نياز دارند و نيم    ٢۴کشور (

  تحريم های بين المللی و پيامد های اقتصادی منازعه روسيه و اوکراينبه علت  غذايی قرار دارند. بحران شديد اقتصادی  
ندم، روغن و کود کيمياوی  گی را تامين کنند. قيمت های  گ ر نتيجه ميليون ها افغان نميتوانند مخارج زندرديده و دگبيشتر  

افزايش يافته است. مردم منابع عايداتی خود را از دست داده و ذخاير مالی را مصرف نموده اند. عالوه بر اين، سکتور  
     رديده است.گی و سيالب متاثر زراعت در اثر عوامل نامساعد اقليمی مانند زلزله، خشکسال

خانواده های افغان با يک  ”فت،  گ ، آمر عملياتی آی سی آر سی در جريان سفر اين هفته خود به افغانستان  پئشو مارتين  
ً انتخاب غيرممکن مواجه هستند: غذا يا خريداری مواد سوخت. آنها   توانايی تامين هيچ يک را ندارند که در نتيجه   واقعا

اف به  موارد  منجر  وحشتناک  مي   سوءزايش  بغل  سينه  و  های  گتغذيه  سازمان  جواب ا مداردد.  نميتوانند  رسان  همه  گ د  وی 
ردند و به کمک گنيازمندی ها باشند. به همين دليل، ما از دولت ها و سازمان های انکشافی ميخواهيم که به افغانستان بر

 “ ادامه دهند.کشور  در اينتن ميليون ها 

  فته اند: گبا آنها صحبت نموده، در مورد مشکالت که با آن مواجه اند چنين  راً ياخ افغان هايی که آی سی آر سی  

ر اين طفل در اينجا گا”:  ماهه که به سينه بغل مصاب است  ٨ر روزمزد و پدر يک طفل  گ حاجی ولی، يک کار -
رم کرده نميتوانيم و برای او و  گردد و ما او را به خانه ببريم دوباره مريض خواهد شد چون ما خانه را گتداوی 

ر اطفالم غذای مناسب تهيه کرده نميتوانم. من يکی از اطفالم را در اثر سينه بغل از دست داده ام. اما از کی  گ دي
 “کمک بخواهم؟



اب شده است. هيچ منبع عايداتی نداريم و هيچ پول نداريم که  ی ما خرگوضعيت زند” :ماه جبين، مادر پنج طفل -
هداشتن اطفال گ رم ن گبرای  و ما هيچ چيزی    هرسيدفرااطفالم را در صورت مريضی به کلينيک ببرم. زمستان  

 “ ين ميشوم.گ با ديدن آنها در اين وضعيت که حتی لباس برای پوشيدن ندارند غمخود نداريم. 
هيچ خريدار نيست. مردم پول ندارند. آنها حتی يک  ” :سال چوب فروشی ميکند  ١٠عباس، که برای بيش از   -

يا زباله ها را    را يخ بزندوظيفه ندارند که مواد غذايی را تامين کنند. مردم هيچ چاره ندارند جز اينکه اطفال شان  
 “ بسوزانند تا زنده بمانند.

 ٢۶بستر که برای    ٧٠۵٧شفاخانه با ظرفيت    ٣٣برای فراهم سازی کمک های حياتی برای افغان ها، آی سی آر سی با  
ميليون تن خدمات صحی را عرضه ميکند کمک ميکند. اين کمک ها شامل تهيه وسايل طبی، مصارف روزمره و تاديه 

کمک های  دسترسی به  مراکز  ثلث آنها را زنان تشکيل ميدهد ميباشد. اين  يک  کارمند صحی که    ١٠۵٠٠معاشات تقريبا  
کلينيک  مراقبت های صحی اوليه و يک    ۴۶. آی سی آر سی همچنان با  کندميليون تن فراهم مي  ٢۶برای تقريبا  را  صحی  

تن)    ٨٠٠٠٠(ذير  پآسيب  خانواده    ١٠٠٠٠امسال آی سی آر سی همچنان برای  شفاخانه هالل احمر افغانی کمک ميکند.  
    را تامين کرده بتوانند.در سراسر افغانستان کمک های نقدی را فراهم نمود تا نيازمندی های اوليه شان 

را نجات دهند، اما   بيمارانی  گکارمندان شجاع و فداکار صحی، زن و مرد هر روز سعی ميکنند تا زند”، فتگ  پئشوآقای  
افزايش دهد زيرا سازمان های بشری نميتوانند در دراز مدت به طور موثر  جامعه بين المللی بايد کمک های خود را  

  “ ردد.گزين سکتور فعال عامه گ جاي
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