
 
 
 

  د عامې روغتيا وزارت، يونيسف او نړيوالی روغتيايی ادارې ګډه اعالميه
  

سئپوليو همدا اوس په افغانستان کې له منځه يو  
  
 

د افغانتسان د عامې روغتيا وزارت د نړيوالی روغتيايی ادارې او د ماشومانو لپاره د  -2011اگست  23کابل 
ميالدی پورې د پوليو له بېخه له منځه وړلو  ٢٠١٢انسان کې تر په افغ) يونيسف(ملګرو ملتونو وجهی صندوق 

، تمرکز  لرونکی دی جنوب حوزه چې د پوليو لوړې کچې ويروس رد دې لپاره د افغانستان پ. لپاره مال تړلې
ال اوسمه. نړيوالی هڅې يوه برخه دهد په افغانستان کې د پوليو د محوه کولو پروسه د پوليو د له منځه وړلو . شوی

پر شريکو منابعو څخه د استفادې پر څرنګوالی د تجديد نظر او د هغو سيمو تعينول چې پرې بايد تمرکز وشی، 
په دې ډول به فلج کوونکې او کله هم قاتله ناروغی له افغانستانه چې د نړۍ د څلورو هغو . ډېر اهميت لري

  . يوسوهېوادونو څخه چې پر دې ناروغۍ د ابتال لوړ کچه لري، له منځه 
 
  

کال له پيله تر اوسه په ټوليزه توګه د پوليو  ٢٠١١د . پوليو د له منځه وړلو په هکله ډېر پرمختګتونه شويافغانستان څخه د له 
د افغانستان په بله هېڅ نقطه کې حتا د افغانستان په . ولسواليو څخه راپور شوي ٧دوسيې يواځې د کندهار، هلمند او فراه  ١٣

دا يو ښه خبر دې، خو بيا هم بايد . يمو کې چې د د دې ناروغۍ له خطر سره مخ دي، ګوزڼ نه دی ليدل شویشمال او ختيځ س
هوښيار اوسو او نور هم د دې مناطقو په خونديتوب او مصونيت کې کوښښ وکړو، ځکه هغه کوچنيان چې واکسين شوي نه 

په هغو مناطقو کې چې جګړه او ناامنی مسلطه ده، . يدي يا د واکسين يوه برخه ورته رسېدلی وی، له دې خطر سره مخ د
ترجيح جنوبي او شرقی سرحدی سيمو په دې پروګرام کې . ګډې هڅې شوي، خو دغو هڅو پر وړاندې تل ناکرارۍ خنډ شوي

شان د  ته زياته ورکول کېږي، ځکه دا سيمې د پاکستان او افغانستان د تګ راتګ مرکزونه دی، او پاکستان هم د افغانستان په
  .  پوليو سر مخ يو لوړ کچه هېواد دی

  

او  WHOد عامې روغتيا وزارت، يونيسف، . د لږ خوندی کولو ورځنی پوښښ په افغانستان کې د پوليو يو لوی عامل دی
په لويه نور تخنيکی همکارانو د لږ خوندي کولو ورځنی پوښښ لپاره په هېواد کې د پوليو د امحا او له منځه وړلو پر هدف 

 باندېد پوليو د امحا لپاره يو له څلورو ستراتيژيو څخه يوه هم د نوي زيږيدليو، ماشومانو او حامله ښځو . پيمانه پانګونه کړې
په دې پروګرام کې بايد په ځانګړې توګه نوی زېږيدليو ته پام وشي، ځکه چې دوی . دیتطبيق د خوندي کولو ورځنی پوښښ 
  . ر حساس او له خطر سره مخ دید دې ويورس پر وړاندې ډې

 
  

د عامې روغتيا . کال په جنوری کې تاييد کړې ٢٠١٣د واکسين نړيوالې ټلوالې د سينه بغل واکسين د معرفي کولو پر شرط د 
 .  وزارت د دغه تازه واکسين د تطبيق لپاره چې له سينه بغله راوالړه مرګ کچه په ماشومانو کې راکموي، پيلوي

 
  

نو په افغانستان کې د پوليو . کال دی، ال هم وخت شته ٢٠١٢اروغۍ د له منځه وړلو لپاره هغه وروستی هدف چې د پوليو د ن
خپلواک او نړيوال ارګانونه خپلې څېړنې پر دې هدف ترسره کوي . د  له منځه وړلو لپاره حياتی او ډېر ارزښتناکه موده ده

و د له د منځه وړلو لپاره هڅې په همغږې او هماهنګ توګه ترسره کېږي او چې ځان ډاډه کړي چې ايا په افغانستان کې د پولي
د دولت، همکارانو، تمويل . په دې توګه نور پروګرامونه هم په نظر کې دي چې دا پروسه نوره هم ګړندۍ کوي. که نه

. نځيږي، ضروري ديچې پس له دې به هيڅوک له دې ناروغۍ ونه ر پر دې موخهکوونکو او پخپله ټولنې دوامدارې هڅې 
  انشاالل . په واسطه به يو ورځ دې هدف ته رسېږو له الرېموږ سترګې په الر يو چې د ګډو 
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