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effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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 لنزر لخوا بیانیه بيتو ،دهمغږي کونکيد ملګرو ملتونو د بشري مرستو 

 

 بشپړ شو وزن واکسین لمړی پړاو په شاولیکوټ کېد ګ

 

 ثبت کې د ګوزن پنځه پیښې ال کې د کندهار والیت په شاولیکوټ ولسوالۍک ۲۰۱۷( : په ۱۰جنورۍ  کال د ۲۰۱۸ ) کابل، د

ویروس په ډیره چټکي سره خپریږي او  وحشي پرتله لوړه شمیره ښیي. د ګوزڼهرۍ ولسوالۍ په  د بلې چی دا د نړۍ، شوي

 واکسینو ته اړتیا ده چې په ساحه کې نورو ماشومانو ته یی د خپریدو مخه ونیول شي. لږترلږه درې دورې

 

، میانشین یکوټپړاویزه کمپاین په شاول نن د ګوزن واکسین لمړنۍ درې  بلیو اچ او په مرستهډاو  سفروغتیایي مسؤلینو د یونی

 .کړماشومان واکسین شول، بشپړ  ۴۳۰۰۰او نیش ولسوالیو کې چې په ترڅ کې یی 

  

کړه تر څو دغه مرسته ویې سره  تنو د واکسین کارکونکو ۵۰۳مننه کوم چې له  څخه مشرانو زه له هغو مسؤلینو او د ټولنې له

او پرمختګ ته سترګې  همکاریود ال زیاتو  دمرستې سرهیو بل  لهمسله کې  زه په دې کمپاین په دې اونۍ کې بشپړ کړي. لمړنی

 په الریم.

 

 . په نړۍ کې د ګوزن د ناروغيپه کې شتون لري ناروغۍچې د ګوزن څخه دی، یو له هغو دریو هیوادونو  د نړۍافغانستان 

انستان کې د ملګرو ملتونو دفترونه به په خپل ټول توان موخو څخه ګنل کیږي. په افغ ځه وړل د ملګرو ملتونو یو له عمدهله من

ته په ټولیزه توګه رسیدګې وشي. د یونیسف دفتر په پام  چې دې ستونزې له مسؤلینو سره مرسته وکړېتر څو  وکړي هڅهسره 

واکسین برابر کړي. د وزه د ګوزن ډ همیلیون ۱۰۰کال کې د دبلیو اچ او دفتر په مرسته افغانستان ته  ۲۰۱۸کې لري تر څو په 

 ناروغۍ څخه پاک کړي. ناوړه ېد تر څو دغه هیواد له و دفتر افغان مسؤلینو سره له نږدې کار کويملګرو ملتون
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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

