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effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي، توبي لنزر اعالمیه

 

 په شاه ولي کوټ کې د ګوزڼ د واکسین اړتیا

  

 مه  ۱۸د ډسمبر  ۲۰۱۷د کمپاین پیل دوشنبه د 

 

د کندهار والیت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ د نړۍ د بلې هرې سیمې څخه زیات   –مه ۱۷ډسمبرکال د  ۲۰۱۷کابل، د 

د ماشومانو د ګوزڼ پیښې لري، چې زرګونه ماشومان یې له خطر سره مخ کړي. څو ورځې وړاندې په دې سیمه 

لۍ کې د ګوزڼ واکسین کمپاین تر سره کې د ګوزڼ نوې پیښه ثبت شوې، چې اوس له بل هر وخت څخه په دې ولسوا

 کول اړین دی. 

 

مه نیټه، د دوشنبه په ورځ د سیمې روغتیایي کارکوونکي ، د ماشومانو لپاره د ۱۸د روان کال د ډسمبر د میاشتې په 

( په همکارۍ په دې ولسوالۍ WHO( او نړیوال روغتیایي سازمان )UNICEFملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې )

 ونه ماشومان د ګوزڼ ناروغۍ پر وړاندې واکسین کوي. کې زرګ

 

د نړیوالو بشردوستانه قوانینو له مخې د جګرې ټول ښکلیل اړخونه که څه هم دولتي وي او که نا دولتي مسؤولیت 

لري، چې د روغتیایي کارکوونکو د کار لپاره په هر وخت کې اسانتیا برابره کړي. زه د شاه ولي کوټ په چارواکو 

د سیمې د مشرانو په ګډون، پر ټولو اغیز لرونکو وګړو غږ کوم تر څو د ګوزڼ دواکسین د دغه کمپاین له او 

روغتیایي کارکوونکو سره په مرستې، د دوی د کار لپاره د زمینې پر برابرولو او د دوی او د دوی د وسایلو د 

 خوندیتوب له الرې ماشومان د ګوزڼ له ناروغۍ څخه وژغوري.  

 

شاه ولیکوټ ولسوالۍ کې د ګوزڼ پیښې په دې معنی دي، چې افغانستان د نړۍ په کچه له هغو دریو هیوادونو په 

څخه پاتې کیږي چې د پولیو ناروغۍ پکې شتون لري، او له نړۍ څخه د ګوزڼ له منځه وړل یې له خطر سره مخ 

په سیمه کې د ټولو د شته فعالینو سره یو کړي. د دې اونۍ کمپاین په کندهار کې له بل هر وخت څخه ډیر مهم دی. 

  ځای، موږ کوالی شو له افغانانو سره مرسته وکړو، تر څو له دې ناوړه ناروغۍ څخه ځان د تل لپاره وژغوري.
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For further information, please contact:  

Philippe Kropf, Public Information Officer OCHA Afghanistan (kropf@un.org / +93 (0)793 001 110) 

mailto:kropf@un.org

