افغانستان :حقایق او شمېرې – د  ۲۰۱۷له جنورۍ تر دسمبر
۲۰۱۸ /۱
سږکال په افغانستان کې د بشرپاله ټولنې لپاره یو ستونزمن کال وو .د هېواد په ځینو برخو کې د یوځای بل ځای جګړو
پر لرلید سربېره ،ناامني هم مخ پر زیاتېدو ده او پر روغتیایي بنسټونو او په بشرپالو کارکونکو هم بریدونه ډېر شویدي.
دا ټول جدي امنیتي اندېښنې منځ ته راوړي او په زیاتیدونکې اندېښنې سره جګړه ځپلو خلکو ته زموږ السرسی
محدودوي.
حال دا چې په  ۲۰۱۷کال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه (آی سي آر سي) د خپل پرله پسې شتون ۳۰
کاله لمانځي؛ خو دا زموږ لپاره یو ویرجن کال هم وو چې زموږ اووه همکاران پکې ووژل شول او دوه نور یې وتښتول
شول ،په داسې حال کې چې دوی خپل بشرپاله کار ترسره کاوه .د کال لومړیو نهو میاشتو لپاره ،موږ اړ شوو ،چې خپل
فعالیتونه قسما ً وځنډوو او په وروستي پړاو کې په تېره بیا د هېواد په شمال کې یې اندازه راکمه کړو .خو له دې ټولو
ننګونو سره ،بیا هم آی سي آر سي په  ۲۰۱۷ام کال کې د افغانستان د خلکو لپاره ژمنه پاتې شوه؛ څرنګه چې په تېرو
 ۳۰کلونو کې وه.
په افغانستان کې د آی سي آر سي کار له بندیانو څخه پر لیدنې کتنې ځیرنه کوي ترڅو د دوی د اوسېدنې وضعیت او
ورسره د چلند څارنه وکړي او همداراز د روانې جګړې له المله له اغېزمنو شویو خلکو سره پر مرستې هم ځیرنه
کوي .موږ بنسټیزه مرسته او روغتیا څارنه برابرو ،اوبو او روغتیا ساتنې ته د دوی السرسي ته وده ورکوو ،د جګړې
له کبله جال شوې کورنۍ ،بیا سره یوځای کوو او له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه کار کوو.
له توقیفځایونو لیدنه او د کورنیو تر منځ د اړیکو ټینګول








له  ۲۰توقیفځایونو څخه یې  ۶۱لیدنې ترسره کړي )په دغو توقیفځایونوکې  ۲۶۲۹۳تنه بندیان ساتل کیدل(.
 ۷۰۷تنه زندانیان یې لیدلي چې د جګړې په تړاو نیول شوي وو ،له دغې ډلې څخه یې  ۴۰۵د لومړي ځل لپاره لیدلي
دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ د سره صلیب  ۶۶۸۸پېغامونه د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ تبادله
شویدي .د سره صلیب پیغامونه هغه په الس لیکل شوي لیکونه دي چې کورنی احوال پکې لیکلی وي یا خپلوانو ته
لنډ شخصي معلومات دي چې د جګړې یا نورو پیښو له امله دغو بندیانو په بله توګه السرسی نشي کیدالی.
هغو کورنیو ته یې  ۱۲۲۷۰ټیلیفوني آسانتیاوې برابرې کړي چې په دې کې  ۵۹۴ویډیویي ټیلفوني کنفرانسونه او
 ۶۶۹۳مخامخ لیدنې برابرې کړي دي ،چې خپلوان یې د پروان په محبس او توقیفځای کې بندیان دي.
د هغو بندیانو لپاره چې په پلچرخي توقیفځای کې دي له خپلې کورنیو سره د  ۲۹۹مخامخ لیدنو آسانتیاوې برابرې
کړي دي.
دهغو کورنیو  ۲۱۵د پلټنې غوښتنې یې ترالسه کړي چې د ادعا له مخې د هغوی غړي نیول شوي دي چې له دغې
ډلې څخه د پلټنې  ٪۵۹یې په بریالیتوب سره حل شوي او دهغو کورنیو  ۳۳۰غوښتنې یې ترالسه کړي چې د کورنیو
له  ۱۱۶۲غړیو سره یې اړیکه له السه ورکړې ده.
خپلو کورنیو ته یې د  ۲۳۳جنګیالیو او ملکیانو د اجسادو د لیږد چارې برابرې کړیدي.

له روغتیا څارنې سره مرسته



د جګړې  ۴۱۹ټپیان یې نږدې روغتیایي مرکزونو ته د ال ډېرې درملنې او پاملرنې په موخه لیږدولي دي.
هغو کسانو ته یې د لومړنیو مرستو روزنې تنظیم کړي چې د جګړې له ټپیانو سره مستقیما ً اړیکه لري .د
لومړنیو مرستو ټول ټال  ۷۷کورسونه یې ترسره کړي ۱۰۴۷ ،ګډون کوونکي روزل شوي ترڅو د جګړې له












ټپیانو سره مرسته وکړي .پردې سربېره د لومړنیو مرستو په روزنیزو کورسونو کې ګډون کوونکو ته د لومړنیو
مرستو  ۸۷۴بکسې ورکړي دي.
د لومړنیو مرستو او روغتیایي توکو (د جګرې د ټپیانو  ۸۲۱کڅوړې چې د جګړې  ۳۰سترو او  ۳۰۰کوچنیو
ټپیانو لپاره کافي دي) یې د لومړني مرستندویانو او روغتیایی کارکوونکو ته ویشلي چې د ټپیانو د درملنې له
چارو سره سر او کار لري.
د عامې روغتیا وزارت  ۱۲هغو سترو روغتونونو ته یې درمل او طبي توکي برابر کړي ترڅو د ډیرو تلفاتو
درملنه ورباندې وکړي.
له میرویس حوزوي روغتون سره یې مرسته کړې چې د جراحۍ ،داخلې ،نسایي او والدي څانګو کې یې
 ۶۲۳۷۱ناروغان بستر کړي دي ۱۷۴۰۱ .جراحي عملیاتونه یې ترسره کړي او  ۴۳۸۲۰۳له بستر څخه د
بهر ناروغانو درملنه شوې.
له میرویس حوزوي روغتون سره یې د څلور کلینکي متخصصینو مرسته کړې ده (چې یوه یې قابله ،یوه یې د
نسایي والدي متخصصه ،یو د کوچنیانو ډاګتر او یوه د کوچنیانو نرسه پکې شامل ده) چې په دې توګه د نسایي
والدي او کوچنیانو څانګو ته وده ورکړل شي.
له میرویس حوزوي روغتون سره یې د بایومیډیکل انجنیر او البراتوار د متخصص په برخه کې مرسته کړې
ده ترڅو د ټخنیکرانو لپاره له روانې روزنې سره مرسته وکړي.
د میرویس حوزوي روغتون له ادارې سره یې د وړتیا د لوړوالي په برخه کې مرسته کړې .په میرویس حوزوي
روغتون کې تر  ۷۰۰څخه ډېر د روغتون د کارکونکو په مدد معاش کې یې مرسته کړې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې  ۴۷د لومړنیو روغتیایي پاملرنو کلینیکونو ته یې درمل او روغتیایي توکي برابر
کړي .په دې کلینیکونو کې د بستر بهر ۸۸۷۳۵۲,ناروغانو درملنه شوې او د کوچنیانو د ناروغیو لپاره
 ۴۸۲۶۸۴ډوزه واکسین تطبیق کړای شوی دی.
له  ۲والیتي هغو محابسو (کندهار او هرات) ته یې مرسته برابره کړې چې د عامې روغتیا وزارت په صحت
پروګرام کې شامل نه دي ،په دې کې د محبس له روغتیایي کارکونکو سره مالي مرسته ،درمل ،طبي توکي/
وسایل ،تخنیکي مرسته او کلینکي روزنې شاملې دي.
په پورته ویل شویو محابسو کې یې  ۹۰۲۸بندیان معاینه کړي او له  ۵توقیفځایونو څخه یې  ۷۱لیدنې کتنې
ترسره کړیدي.
په یو توقیفځای کې یې د خارښ او حشراتو له پراخ کمپاین سره مرسته کړې ،چې په دې توګه یې د ۲۹۸۳
کسانو درملنه کړې او  ۵محابسو ته یې تخنیکي مرسته /سال مشوره برابره کړې ده.

د مصنوعي غړو او د فزیکي بیارغونې د خدمتونو برابرول








 ۱۱۶۴۲نوي ناروغان یې راجستر کړي ،چې  ۱۳۱۰یې هغه کسان وو چې د بدن غړي یې له السه ورکړي
وو.
له  ۱۳۹۲۲۱ناروغانو سره یې په خپلو اوو ارتوپیدیکي مرکزونو کې مرسته کړې ده.
 ۲۱۴۶۴مصنوعي غړي او خوځښتي وسیلې یې جوړې کړیدي.
 ۲۸۵۰۴۷فزیوتراپیکي درملنې یې کړیدي.
 ۳۵۳ناروغانو ته یې کوچني پورونه ورکړي ،چې دغو پورونو سره کار پیل کړي.
 ۱۷۶ناروغانو ته یې مسلکي روزنه ورکړې ،چې  ۱۷۴تنه یې د  ۲۰۱۷ام کال له جنورۍ تر دسمبر پورې
فارغ شوي دي.
په کور کې د څارنې د پروګرام له الرې یې د ناروغانو  ۶۴۵۹لیدنې کړي ،چې د ستون فقرات له ۱۹۱۲
ناروغانو سره یې مرسته کړې او د هغوی کورنۍ یې روزلي دي.

مرستې



د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همغږۍ یې له  ۵۷۰۰۰خلکو سره ( ۸۰۹۷کورنیو) چې د جګړې له امله بېځایه
شوي وو مرسته کړې؛ ترڅو له دوی سره مرسته وشي چې د یوې میاشتې لپاره خپلې خوراکي اړتیاوې برابرې
کړي .له  ۴۷۵۲۳کسانو (۶۷۸۹کورنیو) د کور اساسي توکي هم ترالسه کړل.
له  ۲۲وترنرانو سره یې د چینجي ضد درمل او درملنې د پروګرام له الرې مرسته کړې ترڅو  ۸۱۸کلیوال
بزګر ( ۵۷۲۶کسان) وکوالی شي چې له ال ډېر تولیدي او روغ څاروي ولري.






د څارویو  ۵۴۴خاوندانو یا  ۳۸۰۸کسانو واښه ترالسه کړل ترڅو د ژمي په سختو حاالتو کې خپل څاروي تغذیه
کړي .داسې مرستې ،ترهغې وروسته بندې شوې چې آی سي آر سي خپل ځینې فعالیتونه وځنډول.
 ۱۰۶هغو اړمنو مېرمنو چې د کورنۍ مشري یې پرغاړه درلوده ،د چرګانو د ساتنې کڅوړې ترالسه کړې ،چې
د چرګانو د تولیداتو د خرڅالو له الرې خپل عاید ډېر کړي.
له نړیوالو بشرپالو حقوقو څخه د سرغړونو قربانیانو او د هغوی کورنیو ( ۱۷۱کورنۍ ۱۱۹۷ /کسانو) نقدي
مرسته ترالسه کړه  ،چې د دې سرغړونو مالي عواقب ورباندې جبران کړي او په دې توګه دوی وتوانېږي چې
خپلې اړتیاوې پوره کړي ،چې په دې کې خوراک ،طبې درملنه او د تدفین لګښتونه هم شامل دي.
په  ۱۳توقیفځایونو کې تر  ۲۸۰۰۰څخه ډېرو بندیانو د هغو توکو له الرې چې آی سي آر سي ورکړي وو ،لکه
کمپلې ،پټو او شالونه ،خپل د ژوند د اوسېدنې وضعیت ته یې وده ورکړه ترڅو له دوی سره په سخت ژمي کې
مرسته وکړي.

د اوبو او روغتیا ساتنې خدمتونه






د اوبو رسولو سیستمونو د ساتنې او څارنې او بنسټیز فعالیت په برخه کې د اوبو سنبالنې  ۸کمیټو ته روزنه
ورکړل شوې او  ۸۵۹السي بمبې ترمیم شوي (چې په تیوریکي توګه د  ۵والیتونو په  ۶ولسوالیو کې ۱۲۰۲۶۰
اوسېدونکي خلک به ترې ګټه پورته کړي) .پردې سربېره د  ۱والیت په  ۲ولسوالیو کې تر  ۴۵۰۰ډېر اوسېدونکو
د اوبو له هغو  ۴پراخ شویو سیستمونو څخه برخمن شول د جاذبې له الرې کار کوي.
تر  ۲۸۰۰۰ډېرو بندیانو ،چې کوچنیان هم پکې شامل دي ،د پاکوونې او روغتیا ساتنې توکي ترالسه کړل او په
محبسونو کې د آی سي آر سي له خوا د ترسره شوي د انجنیرۍ تر فعالیتونو وروسته ،تقریبا ً د  ۱۰۰۰۰بندیانو
د اوسیدنې وضعیت ښه شو ،د بیلګې په توګه؛ د هرات په محبس کې د فاضالبو د تصفیې سیستم جوړونه پاي ته
ورسېده چې تر  ۴۰۰۰ډېر د بندیانو او د محبس د  ۱۱۰کارمندانو ظرفیت لري ،په داسې حال کې چې په همدې
محبس کې  ۸۰۰بندیانو د اوبو رسونې له جوړ شوي سیستم څخه برخمن شول او  ۳۰۰۰نور یې د خارښ له
کمپاین څخه برخمن شول .پردې سربېره ،د بلخ ،فراه ،فاریاب او جوزجان په محابسو کې تر  ۳۰۰۰ډېرو بندیانو
د بیا جوړونې له کارونو او بنسټیزو فعالیتونو څخه هم برخمن شول .آی سي آر سي د کندهار محبس د فاضالبو
د له منځه وړلو کار ته دوام ورکوي ،ترڅو  ۲۵۰۰بندیان ترې ګټه پورته کړي او په محابسو کې مېشت د ساتنې
او څارنې له کمیټو سره مرستې ته دوام ورکوي ،چې په دې اړه یې د ترمیمولو دومره کارونه ترسره کړي چې
د هرات او خوست په والیتي محابسو کې ورڅخه تر  ۴۰۰۰ډېر بندیان برخمن شویدي.
د ګڼو انجنیري فعالینونو پرمختګ دوام لري ترڅو د میرویس  ۵۶۰بستریز حوزوي روغتون او د شبرغان ۱۵۰
بستریز والیتي روغتون کې د ناروغانو او کارکونکو وضعیت ال ښه شي .په میرویس حوزوي روغتون کې د
مرکزي درملتون جوړونه او د ښځینه څانګو (چې پخوا د کوچنیانو څانګه وه) بشپړه شوه او تقریبا ً د روغتون
 ۸۵۰متر مربع ځمکه فرش شوه .تر اوږد ځنډ وروسته په شبرغان والیتي روغتون کې هم د نوي عاجلې شعبې
جوړونه دوام لري .د ننګرهار والیت په مرکز کې د جالل آباد حوزوي روغتون چې  ۶۰۰بسترونه لري او د
غزني والیتي روغتون چې  ۱۲۰بستره لري او د غزني په والیت په مرکز کې پروت دی ،د اوبو رسونې د
سیستمونو د وده ورکولو کارونه بشپړ شول.

له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره همکارۍ





د آی سي آر سي په مرسته د افغاني سرې میاشتې ټولنې ،د خوندي السرسي د چارچوکاټ په اړه د افغاني
سرې میاشتې ټولنې  ۱۷کارکونکي او خپلخوښي وروزل ترڅو د خوندي السرسي چارچوکاټ خپرونه وکړي
چې په دې توګه په ساحه کې خپلخوښو او کارکونکو ته امنیتي خطرونه راکم کړي .پردې سربېره ،د سرې
میاشتې د خوندي السرسې د چارچوکاټ روزونکو د سرې میاشتې  ۲۴۰کارکونکو او خپلخوښو ته د خوندي
السرسۍ د چارچوکاټ په اړه د پوهاوي  ۱۰ناستې ترسره کړې.
د آی سي آر سي په مرسته ،د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خوندیتوب او امنیت په اړه د افغاني سرې میاشتې
ټولنې او نړیوال فډراسیون  ۱۱۲کارکونکو ته چې د سیمه یزو دفترونو مشران ،د عملیاتونو مشران ،ساتونکي
او ډریوران شامل وو ۶ ،ورکشاپونه ترسره کړي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د چین د سره صلیب ټولنې یو هوکړه لیک السلیک کړ چې په ترڅ کې به یې
ددې دواړو بنسټونو ترمنځ همکاري تنظیمه کړي ترڅو هغو پر ارثي ناروغیو اخته کوچنیانو ته روغتیایي
پاملرنه برابره کړي.



د روغتیا څارنې په خطر کې د پروژې لپاره د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسوول په ژنیو کې د روغتیا څارنې
په خطر کې په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړ .ناستې د غورځنګ د غړو ( ملي ټولنو ،فډراسیون او آی سي آر سي
) پر فرصتونو باندې ځیرنه درلوده ترڅو له بهرنیو بنسټونو سره کار وکړي لکه په ملي کچه د روغتیایي
پاملرنې موسسې ،چارواکي او مدني ټولنې ترڅو د هر چاپېریال لپاره اړونده ځوابونه رامنځ ته او پلي کړي.

د نړیوالو بشرپالو حقوقو پراختیا
د خپل بشرپاله قیمومیت د یوې برخې په توګه ،آی سي آر سي د جګړې د ټولو خواوو وسله والو ته په منظمه توګه
یادونه کوي ،چې د نړیوالو بشرپالو حقوقو له مخې ،د هغو کسانو باید مالتړ وشي او له زیانه خوندي وساتل شي چې په
جګړو کې برخه نه اخلي یا تردې وروسته یې په جګړه له برخې اخستنې څخه الس اخستی وي .د روغتیایي ماموریت په
مالتړ او درناوي پورې اړونده ستونزو ته آی سي آر سي ځانګړې پاملرنه درلودلې ده.
آی سي آر سي په محرمانه توګه خپلې سپارښتنې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو ته وړاندې کوي چې د ادعا له مخې یې
مسوولې وي او ورسره په دوه اړخیزه توګه د خپلو مالحظاتو په اړه خبرې اترې کوي ،چې په دې توګه دوی د خپلو
هغو مکلفیتونو درناوی وکړي چې په نړیوالو بشرپالو حقوقو کې راغلي دي ،ترڅو دوی د هغو کسانو خوندیتوب ،شپړتیا
او وقار وساتي چې د دوی تر کنترول الندې دي .تر  ۱۶۱۸۳ډېرو خلکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو په هکله معلوماتي
غونډې جوړې شویدي:
 د مدني ټولنو غړي
 د ټولنې مشران
 زموږ له فعالیتونو څخه ګټه اخستوونکي خلک
 دیني عالمان
 سیاسي چارواکي
 د ملي اردو کارکونکي
 د ملي پولیسو کارکونکي
 د محلي پولیسو کارکونکي
 د ملي امنیت ریاست کارکونکي
 د وسله والو مخالفینو غړي
د ال ډېرو معلوماتو لپاره:
اندریا کټا پریټا (انګلیسي ،اسپانوي او پرتګالي) ،آی سي آر سي کابل ،ټیلفون ۰۰۹۳۷۲۹۱۴۰۵۱۰ :
رویا موسوي (دري او پښتو) ،آی سي آر سي کابل ،ټیلفون۰۰۹۳۷۹۴۶۱۸۹۰۸ :
(انګلیسي) ژنیو ،ټیلفون۰۰۴۱۷۹۵۷۴۰۶۳۶ :
د ال نورو معلوماتو لپاره:
www.facebook.com/ICRCaf
twitter.com/ICRC_af
www.icrc.org

