
 

www.unocha.org 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effec-

tive and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره 
 

 

 په غزني کې د رواني جګړې په اړه په افغانستان کي د بشرې ټولنې د چار سنبال مشر  بیانیه 

 

ر په بڼه ويني چې ال د غزني اوسیدونکي د جمعي د سهار راهیسې خپل ښار د جګړې د ډګˮد اګست:  ۱۳ل ، بکا

اوس هم جګړه پکې روانه ده. لومړني راپورونه ښیي  چې ملکي وګړو ته مرګ  ژوبله اوښتې اوعام خلک د ښار 

 سرپرست همغږي کوونکي فغانستان کې د بشري ټولنې ا دا خبره  په “ .ه بهرخوندي سیمو ته تلوهڅې کويخڅ

وکړه.ريک پیپرکورن  ډاکټر  

ˮملکي روغتون کې درمل مخ پرختمیدودي اوخلک نشي کوالی چې ټپیان په خوندې توګه  د راپورونو له مخې په

ه ، چیرته چې روغتیايی اسانتیاوي و تکې نورو ښارون شمال او جنوب په ترروغتون پورې ورسوي. دې ښار

  “ .لپاره خوندي ندې د تګ راتګ زيدلي لويې الرې د خلکوغشتون لري، 

ˮ کي پناه اخیستې او نشي کوالی چې  ډېری کورنويو په خپلو کوروراپورو له مخې  له ښار څخه د ترالسه شويو

بريښنا او مخابراتي شبکې کار نه کوي چې  ، وګړي پکې ژوند کوي ۲۷۰۰۰۰بهرووځي. په داسې ښار کې چې  

  “.د معلوماتو له مخې له خلکو سره خوراکي توکي هم مخ په خالصیدو دياو یيې زيامن کړجريان د ابو رسولو 

ˮيړوک ید خپلو ژمنو درناوپه رڼا کې بشردوستانه قانون  والړيد ن ېکوو چ ږغ خونوړا ولوټپه  ړېد شخ ږمو 

 ګړېد ج ه،ګتو ګړېانځپه . يړساتنه وک ربناووياو د ملکي ز يړژوند او حقوق خوندي ک وګړد ملکي و وڅتر

او  ساتویاو د طبي تاسي شله خنډ سره مخ ن ۍخدمتونو ته السرس ييایروغت ېچ يړترالسه ک ډاډ ديبا خونهړا

“وشي یدرناو کارکوونکو  

 پای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د ال نور معلوماتو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د عامه اړيکو له مسؤل ښاغلي پلیپ کروپ سره په  :

(kropf@un.org, +963 793 001 110) اړيکه ونیسئ    


