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د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غمږۍ ادارهپه افغانستان کې   
 

 

 بشري وجهي صندوق د وچکالۍ ځپلو ټولنو سره د مرستې په موخه ۱۷ میلیونه امریکایی ډالر ځانګړي کوي

 

سسو او د ملګرو مؤډالره غیر دولتي  میلیونه ۱۷بشري  وجهي صندوق   نیټه :  ۲۵د جون د میاشتې کال  ۲۰۱۸د کابل: 

کوي ، هغه وچکالۍ ځپلو کورنیو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې  له ، چېملتونو هغو ادارو ته  ځانګړي کړي 

چې د افغانستان لویه برخه یې تر تاثیر الندې راغلې ده. وچکالي    

ˮ به په باللقوه  اود  ستونزو شدت یو شمیره پلو کورنځکه چټک عمل ونه کړو نو د وچکالۍ  .یاوس د مرستې وخت د

د وچکالۍ له  ˮ ې کړ هداخبره په افغانستان کې د بشري مرستو ناظم ښاغلي ټوبي النزر کړي. هغه زیات.  “توګه وده وکړي

من شوي ، چیرته چې د غنمو حاصالت ندي تر السه ن امله  د هیواد په لودیځ او شمال کې شاوخوا دوه میلیونه وګړي زیا

   . “ياړتیا لرلسګونه زره وګړي بیړنۍ مرستې ته شوي او 

په سیمه ایزو بازارونو کې خوراکي توکي  چې  و پیسو ویشل نغد د  هتکورنیو دغه بیړني مرستې به مشتملي وي پر : 

اوپه   ؛ ته ټانکرونو له الرې د اوبو رسول ، چیرته چې د اوبو سرچینې وچې شوي دیاو کلیو ښوونځیو ؛ وپیري

.  نجونو او هلکانو درملنه  خوارځواکۍ د اخته   

ړې په ، او زه د جګ وکړود دوی په سیمو کې السرسی   ټولنو تهډیرو اړمنو   مونږ غواړو ˮښاغلي النزر زیاته کړه 

اته له خپلو کروندو سره نږدې پپه خپلو ځایو کې  ښکیلو خواوو غږ کووم جې  مونږ ته دا اسانتیا برابره کړي  ترڅو کورنۍ

“شي او خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي  

  د موجوده بشري او پراختیایی کړنې له یو بل سره نښلوي ، د بیلګې په توګه د چارواکو سره ، مرستندویه اداري  بشري

مدارنګه د اوهټانکرونو له الرې د ابو په رسولو لګښتونه را کم کړي  دترڅو ل رغولو کې مرسته کوبیا څاه ګانو په  وژور

څارویو د خوراک او وچکالۍ په وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش له الرې د کورنیو د معیشت له خوندیتوب سره 

  ي .  وکړمرسته 

 ېد کرن هګتو ګړېانځچارواکو په  وندوړکار کوي او د ا هګپه تو ېلډ ېوید  ېملتونو ادار روګد مل ˮنزر وویل  ښاغلي ال

“کوي يږهمغله نږدې  نو سرهوزارتو ایاو روغت  

 ونویلیم ۷۱۱د   ېک ۲۰۱۸په  ېچ هړوک اکتنهیبته   نالپ ونګخپل بشردوستانه غبرد ملتونو  روګمل ،ړد افغانستان په مالت

وکړي تنهښاضافي غو الروډ  

 وهی لیوتم کټ، د چپه شان بسپنه ورکوونکو له خوایې مالتړ کیږی  ایتانیاو بر نیډد قطر، سو ېچبشري وجهي صندوق 

ويه ړبشپ ېنیسرچ ونیسیکم يیاو اروپا آیاالتو، متحده  لکه جاپان بسپنه ورکوونکو ده او د نورو نهیمهمه سرچ  

 

 پای 
 

 

 
 

  رهد الزیاتو معلوماتو لپآ :

   داوچا د عامه اړیلکو له مسؤل ښاغلي پلیپ کروپ سره په ۰۰۹۳۷۹۳۰۰۱۱۱۰ یا( ,kropf@un.org)  اړیکه ونیسئ 
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