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«د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره  »  

 

 

 د هرات حوزوي روغتون ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ګډ وجهي صندوق لخوا د بیړنۍ مرستې اعالم

 

ړی برید وشو : وروسته له هغه چې د هرات والیت په جوادیه جومات باندې خونهرات –مه ۱۱د زمري  ۱۳۹۶د 

حوزوي د تنه په شهادت ورسېدل او په لسګونه تنه نور ټپیان شول، د دغه والیت  ۳۱لږ تر لږه  یې او په ترڅ کې

غوښټونه ترسره شوه.  درملنې خدماتو اوبېړنیو روغتیایي  د جراحي عملیاتو دد پیښې د ټپیانو لپاره روغتون لخوا   

 

دم نو د دغه والیت له حوزوي روغتون څخه مې لیدنه یچې هلته ورس وکړ او کله" نن مي هرات والیت ته سفر  

نکي توګه دویوکړه او هلته مې وکتل چې د نوموړي روغتون منسوبین او کارکوونکي په پوره ژمنتیا او نه ستړي ک

د  دغه مطلب په افغانستان کې "ژوند وژغوري. ئ  ښې د ټپیانو په درملنه او پالنه بوخت دي ترڅو د هغوید پ 

د ملګرو ملتونو  "ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي، توبي النزر څرګند کړ او زیاته یې کړه: 

په ځانګړې توګه  مالتړ وکړي اوڅخه ې د افغانستان د خلکو ډول سختو شرایطو ک ترڅو په هر یسازمان ژمن د

ه وکړو چې د نو له همدې امله ما ژمن، ښو د قربانیانو لپاره بشري مرستې ترسره کړيید پ ښو کېیدغه شان پ

وسپارل امریکایي ډالره وړیا مرسته  ۳۵۰۰۰بشري مرستو د وجهي صندوق له لیارې د روغتیا نړیوال سازمان ته 

مرکز جوړ  معیاري ي روغتون کې د بیړنیو روغتیایي مرستو لپاره یوود هرات په حوز شي ترڅو د دغه سازمان

"باندې تهجیز کړي.او آسانتیاو او اړوند وسایلو   

 

برګون روغتیا د نړیوال سازمان غوښتلیک ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د وجهي صندوق د مثبت غد "   

شي چې زموږ حوزوي روغتون به په هرات کې په نږدې راتلونکې کې د جراحي درملنې او  تعبیر دا بلل کیدای

دغه مطلب د هرات د حوزوي روغتون مشر، داکټر عارف شهرام  " پالنې په مجهزو وسایلو او وړتیاو سمبال شي.

 څرګند کړ.

 

ړنیو روغتیایي یواد کې بیکړکیچن امنتیي وضعیت او مخ په ودې تاوتریخوالی د دې المل ګرځیدلۍ چې په ټول ه

د بشري مرستو کچه لوړه شي او له همدې امله د ملګرو ملتونو  وښو د ټپیانو د درمنلې لپاره د اړتیاویمرستو او د پ

کاله مخکې په کار پیل وکړ، ژمن شو ترڅو په افغانستان کې د روغتیایي  ۳سته له هغه چې وجهي صندوق ورو

له نوموړي صندوق څخه بشري مرستو بېړنیو د بنسټونو د مالتړ په موخه مرستې زیاتې کړي. د روغتیا سکتور 

میلیون امریکایي  ۳۷س مهاله یې ټولټال کچه څه باندې تر ډېره کچه وړیا مالي مرسته ترالسه کړې ده ُ چې تر او

 ډالرو ته رسیږي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د بشپړ معلوماتو د ترالسه کولو لپاره، موږ سره په الندې توګه اړیکه ونیسئ:

 فلیپی کروپف، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږئ ادارې د عامه معلوماتو مسوول

 

krop@un.orgn  :د برېښننالیک پته  
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