
 

 

 

  

 د ملګرو ملتونو اړیکو مرکز د ټول هیواد لپاره په کابل کې پرانستل شو

غږ پورته کړی او اړین  په اړه چې افغانان کوالی شي خپل د ستونزو د ادارو ترمنځ د اړیکو مرکز ډاډ ورکوی

 . مالومات ترالسه کړی

ملګرو ملتونو نن په رسمی ډول د افغانستان آواز پرانست. دا مرکز په کابل کې دی او په افغانستان  – 2018، کال 17کابل، سپټمبر

 کې لومړی مرکز د ادارو ترمنځ دی چې د ټول هیواد په کچه په وړیا ډول اړیکه ترالسه کوی. 

غانان کوالی شی اړین معلومات د دا نوی مرکز د اړیکو یوه ارتباطی شمیره لری چې د جګړو او طبیعی آفتونو زیانمن شوی اف

هغه مرستو او مالتړ په اړه ترالسه کړی کوم چې د هغو لپاره شتون لری. هغوی کوالی شی خپل نظر د مرستو په اړه چې ترالسه 

کړی دی وړاندی کړی او هغه اداری چې د دوی لپاره خدمت کوی النور هم ځوابګویه وساتی. هرڅوک چې په افغانستان کې یو 

زمونږ له اته تلیفون چیانو سره چې څلور تنه یی ښځینه دي او په مختلفو ژبو شمیرۍ نه  410ته السرسی لری کوالی شی د  مبایل

 سره خبری کوالی شی په وړیا ډول خبری وکړی. 

واوری. د د نن ورځی پرانستنه یو د عطف ټکی دی: د ملګرو ملتونو اداری د دی لپاره دلته دی ترڅو د افغانستان د خلکو غږ "

افغانستان خلک کوالی شی چې خپل نظرونه او پوښتني زموږ د ځواب په اړه چې د طبیعی آفتونو او جګړو په مقابل کې وړاندی 

 "اداری په ګډه کار کوی ترڅو د خلکو لپاره تر ټولو نه ښه ځوابونه په وخت سره وړاندی کړی.شریک کړی. رځ او شپه وکیږی 

 استازي مرستیال د افغانستان لپاره وویل.  ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړيد ملگرو ټوبی لنزر، 

د خوراک نړیوال سازمان د روڼتیا او دوه اړخیزه اړیکو د پراختیا لپاره په افغانستان کې د لومړی ځل لپاره ددی مرکز بنسټ یی 

ار په حیث پریښود. د ملګرو ملتونو د پروژه وی د ملګرو ملتونو له پروژه وی خدمتونو دفتر یا یوناپس سره د پلی کونکی همک

افغانستان بشر دوستانه کومکی صندوق، د اروپایی کمیسیون د بشر خدمتونو دفتر یا یوناپس وکوالی شو چې نور مالی مالتړ د 

اری لخوا ترالسه ادکمیساری د مهاجرینو  عالی دوستانه او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د مرستو عمومی اداری او د ملګرو ملتونو

 کړی. 

او اړتیاو د پیژندنۍ په برخه کې مرسته وکړی او هغه اداري  جوړ شویدی ترڅو د ساحۍ د زیانمنتوبد افغانستان آواز ددی لپاره 

نه الهام "آواز" چې په افغانستان کې کار کوي د مرستو د اولویت ورکولو لپاره خبر کړی. ددی پروژۍ نوم د پښتو او دری کلماتو 

 اخلی چې د غږ په معنا ده. 

او عنعنوی ټکنالوژی نه ګټه اخلی ترڅو د ستونزو په پیژندلو او د حل  د افغانستان آواز د افغانانو د غږ په پورته کولو کې له نوی"

یوه ساده پوښتنه "پاول کرویکشنک د افغانستان لپاره د یوناپس رییس او استازی وویل. " الری چارو په پیداکولو کې مرسته وکړی.

مونږ ته ډیر څه ووایی. برسیره، تلیفون چیان کوالی شی د هغو خلکو لپاره چې  ی سیمۍ د ستونزو په هکلهد یوچې کوالی شی 

 " اړیکه نیسی مالومات وړاندی کړی کوم چې هغوی ورته د بحران په مقابل کې د دریدلو لپاره اړتیا لری. مالومات مرسته ده.

نه زیات شمیر  15000مرکز تلیفون چیانو د کال د می میاشتۍ نه تر اوسه د امتحانی دوری په پړاو کې، د اړیکو د  2018د 

 اړیکي د افغانانو سره په ټوله هیواد کې ترسره کړیدی. 

 د پروژی جزییات: 

د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال  افغانستان بشر دوستانه کومکی صندوق،لخوا د  پروژه وی خدمتونو دفتر یا یوناپسد ملګرو ملتونو د د افغانستان آواز 
په  اروپایی کمیسیون د بشر دوستانه او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د مرستو عمومی اداری او د ملګرو ملتونو عالی کمیساری د مهاجرینو اداری د سازمان، 

 مالی مالتړ تطبیق کیږی. 
 

  نه لیدنه وکړئ. www.awaazaf.orgد ال نورو مالوماتو لپاره او د ډشبورډ د لیدو لپاره، په مهربانی سره د   

http://www.awaazaf.org/

