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د کووی�-۱۹ او کووی�-۱۹ واکسینونه تر �ولو مهم فرعي موضوعات

په اعتماد کې ری�ې
«Rooted in Trust» پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر له لوري، د بشري سازمانونو او عامې روغتیا مالت� او د کووید-۱۹ اړوند اوازو

خپراوي سره د مبارزې په پار تمویل او د ان�رنیوز له خوا تطبیقې�ي. د �ولنې �خه د خلکو نظرونو را�ولولو موخه دا ده، چې له روغتيايي او بشري بنس�ونو سره مرسته

وشي، �و د اطالع رسونې او �وا�ونه په اړه د پوهاوي پرو�رامونه، د خلکو لیدلورو په ر�ا کې چمتو او د �ولنې اړتیاوو ته په پام خپاره شي. ان�رنیوز، له سیمه ییزو

رسنیو، د اطالع رسونې له شبکو او د �وا�ونو تماس او د �ولنې مشارکت ډلو (RCCE SWG) سره، همکاري کوي.

د دغې خبرپا�ې مهم �کي د ۲۰۲۲م کال په جنورۍ کې د ان�رنیوز له لوري په دري، پ�تو او ان�لیسي ژبو له عامه،
خصوصي او �ولنیز رسنیو �خه را�ول شوي دي. ان�رنیوز �ول �ال په فیسبوک، �وی�ر، �یک �اک او یوتیوب کې د ۱۲۹

اوازو پېژندنه ک�ې ده.
 

د دغو اوازو شننه او �ې�نه، د هغو موضوعاتو پر ارزونې متکي ده چې په رسنیو کې جنجال پاروونکې وې او په �ولنیزو
رسنیو کې هم الس په الس شوې وې او پر عامه افکارو احتمالي/بالقوه اغېزې لري. په دې ��ه کې موږ د کووی�-۱۹

واکسینونو اړوند اوازو باندې تمرکز کوو، �که چې د ۲۰۲۲م کال په جنورۍ کې په افغانستان کې د کووی�-۱۹پې�و شمېر

زیات شوی و او د واکسین کمپاینونه هم ورسره زیات شول. همدا راز مو د روغتیا او روغتیايي سیستم اړوند افواهات

هم را�ول ک�ي چې په راتلونکو خبرپا�و کې به یې بېل�ې شاملې ک�و.



۱۷۳۰۴۷ 
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۴۹۰۷۰۵۸
یو ډوز

په افغانستان کې د کووی�-۱۹ وضعیت
فبروری ۲۰۲۲ * 

 د کووی�-۱۹پې�و اړوند معلومات

ملي رسنیو راپور ورک� چې په تېرو شپ�و میاشتو کې د �ول هېواد په

کچه د کووی�-۱۹ له ۳۶روغتیايي مرکزونو ۲۱ یې د مالي ستونزو له امله

ت�ل شوي.
 

د ۲۰۲۲م کال جنورۍ په درېیمه او �لورمه اوون� کې د کووی�-۱۹تایید
شوې پې�ې د ۱۷۰سلنې په زیاتوالي سره، �وا�ونکې کچې ته لوړې

شوې.
 

(EPI) ملي �ولنې پر فیسبوک د اعالمیو په خپرولو سره د هېواد په
۳۴والیتونو کې �ولو خلکو ته د کووی�-۱۹ اړوندو �وا�ونو او واکسین ته

له ۱۸کلن� پورته کسانو د السرسي خبر ورک�.
 

د افغانستان عامې روغتیا سک�ور، د روغتیا له ن�یوال سازمان
وغو�تل چې له دوی سره دې �س� کی�ونو ته د السرسي په برخه

کې مرسته وک�ي.

 
*د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ تر ۲۵مې �ول شمېر

په جنورۍ کې پر انالین بحثونو اغېز�ندونکي خبرونه،
پې�ې او خبرتیاوې

۲

۱

۳

۴

په جنورۍ کې د افغانستان په �ولنیزو رسنیو کې تر �ولو اساسي بحثونه د
کووی�-۱۹واکسینونو د �ن� زنو(جانبي) احتمالي عوارضو په اړه وو. په تېره بیا د

ترالسه شویو معلوماتو پر بنس� ډېری بحثونه په دې را�رخېدل چې �ايي

واکسین په خلکو کې د زې�ولو وړتیا د کمزورۍ یا چورل� نه زې�ونې المل شي.

دا اوازې تر �ار الندې په �ولو �لور واړه شاخصونو کې، په تېره بیا په بېالبېلو
�روپونو او فیسبوک پا�و کې چې د ناسمو معلوماتو ب�ایه سرچینې دي، خپرې

شوې. دا اوازې نوې نه  وې، بلکې د ن�ۍ په �وټ �وټ کې په ډېری برخو کې

خپرې شوې وې؛ ان مخکې له دې چې په ۲۰۲۱م کال کې د کووی�-۱۹واکسینونه

تایید شي.

په داسې حال کې چې په افغانستان کې د توطئې تئورۍ پر بنس� ډېري اوازې
تر ستر�و کې�ي، خو په لویدی� کې بیا عمالً له دغه واکسین ��ه اخیستل کې�ي.
دغه اوازې که �ه هم د ن�ۍ په نورو هېوادونو کې چې د نورو ادیانو پلویان دي،
هم �ر�ندې دي، خو دغسې اوازې کوالی شي چې په اسالمي هېوادونو کې د

نفوس کن�رول په پار یو پ� اوزار وي.

په افغانستان کې، دغسې اوازې کله ناکله د زامبي او نورو مافوقو طبیعي پدیدو
له وېرې سره اړیکه لري. زامبیان په �وان نسل کې چې له فلمونو او وی�یويي

لوبو خوند اخلي، �ه پېژندل شوي دي. 
 

د کووی�-۱۹واکسین 
او زې�ون اوازې

د دې اوازو تر شا �ه دي؟
«ما د کووی�-۱۹، کووی�-۱۹

واکسیناسیون، د DNA تبدیل�، په

زامبیو د خلکو بدلېدلو او په میلیارد د

انسانانو وژل کېدلو اړوند �ول اسناد او

منابع شریکې ک�ې، خو �ینې اوس هم

پو�تي چې ایا واکسین وک�ي او که نه؟

�واب، هر چا چې د هر هېواد او یا هر

شرکت یو یا سل  ډوزه واکسین وک�ل،

فرق نه کوي؛ �ول به له رب�ونکي مرګ

سره مخ شي.»

په دري ژبه کې د فیسبوک
په پا�و کې خپره شوې ده.

۱
اوازې

« که چېرې نه غواړئ د نه زې�ون
له �واښ او یا وېروونکي مرګ

سره مخ شئ او که چېرې
غواړئ روغ - رم� نسل ولرئ،

نو د کووی�-۱۹واکسین
مه کوئ....»



ولې اغېز لري؟

وړاندیزونه

اوازې په افغانستان کې په کلکه تو�ه د خلکو له کلتوري حساسیتونو او مذهبي

باورونو سره اخ�ل شوي دي. کومې ��ې چې نه شي کوالی حمل واخلي په
�ولنه کې د شرم احساس کوي. د افغانستان په �ینو سیمو کې، هغه ��ې

چې اوالد نه راوړي له کورن� ش�ل کې�ي، میراث نه ورکول کی�ي، یا بېرته

پالر�ن� ته ور�ر�ول کې�ي، لن�ه دا چې هغوی منزوي کې�ي او یا طالق ورکول

کې�ي.

 
اوازې خورا �ان��ی زور اغېز لري، او له همدې کبله ده چې زموږ له وېرې،

بې باورۍ او زموږ په وجود کې له شته تعصب سره لوبې کوي. همداراز موږ

ه�وي چې تر فکر کولو وړاندې، اقدام وک�و. �ې�نې �يي کله چې اوازه د کرکې،

وېرې یا غوسې په �ېر کلک عاطفي غبر�ون رامن� ته ک�ي، انسانان نه یوازې پر

ناسمو معلوماتو باور کوي، بلکې په فعاله تو�ه ناسم معلومات هم خپروي.

نور هغه الملونه چې اوازې ولې په خاص ډول دود شوي دي، �ايي د
زیان منونکو یا اغېزمنو ډلو ترمن� توپیر ولري او دا د یادې موضوع په اړه د

اغېزناک او هدفي تعامل د طرحه کولو په پار ال زیاتو �ې�نو او ارزونو ته اړتیا

لري.

د خیریه او روغتیايي بنس�ونو کارکوونکي باید د �ولنې رهبرانو او مذهبي مشرانو په همکارۍ د کووی�- ۱۹ واکسینونو د �ې��و او
�وا�ونو په اړه د خلکو عامه پوهاوي کچې لوړولو په پار �ام واخلي. د افغانستان په دودیزه �ولنه کې دیني عالمان او د �ولنې مشران

د خلکو په تصمیم نیونو او پرېک�و باندې حیاتي اغېز لري.
په کووی�-۱۹ ناروغ� د اخته کېدو د �واښ په اړه د عامه پوهاوي کچې لوړېدو په لپاره باید له حامله ��و سره د خبرو اترو او دوی ته
د روغتیایي سال مشورو د ورک�ې زمینه برابره شي، �و هغوی په ازاده فضا کې د واکسینونو په ت�او خپلې اندې�نې په ډا�ه، کره او

سیمه ییز معلومات له نورو سره شریک ک�ای شي. د ��و اړوند با نفوذه بنس�ونه هم کوالی شي د واکسینونو او میندوارۍ په برخه

کې ��و ته اغېزناک معلومات ورک�ي.

د دودیزو او ډیجی�ل رسنیو له الرې د کووی�- ۱۹ واکسینو د مثبت اغېزو په اړه د معلوماتو خپرولو لپاره د رسنیو مالت�، د هغو ��و د
کیسو خپرول چې واکسین شوي او پر حمل یې هې� راز ناوړه اغېزه نه دی ک�ې، کوالی شي په خلکو کې د �ان باورۍ کچه لوړه ک�ي.

ه�ه دې وشي چې په �ولنیزو او عمومي پرو�رامونو کې د خلکو او روغتیاپاالنو ترمن� د مخامخ خبرو زمینه برابره شي، �و هغوی په

�کاره او رو�انه تو�ه د خلکو پو�تنو او اندې�نو ته �وابونه ووايي. 
له روغتیايي کارکوونکو دې په �ولنه کې مالت� وشي، چې په خپلو سیمو کې د واکسینونو په ت�او �� فعالیتونه رهبري ک�ي. د ان�رنیوز
چاپیریالي معلوماتو پر بنس�، په ۲۰۲۱م کال کې (CHW) د روغتیا اړوندو معلوماتو وړاندې کولو په برخه کې تر لویه بریده د باور وړ

سرچینه وه(ډېر جزئیات د عامې روغتیا یا نادولتي ن�یوالو سازمانونو �خه)

نور د کارونې وړ مواد:

Does the COVID-19 Vaccine 
Affect Fertility?

COVID-19 vaccines do not 
cause infertility

The spike protein from 
COVID-19 virus or vaccine 
doesn’t cause infertility

COVID-19 Vaccine Hesitancy: 
12 Things You Need to Know

COVID-19 vaccines for 
people who would like to 
have a baby

واقعیتونه

ولې دا مهمه ده؟

په نارینه او ��و کې د زې�ونې وړتیا او
واکسینونو ترمن� تداخل په رابطه هې�

علمي شواهد نه ترستر�و کې�ي.

واکسینونه د نوموړي ویرویس د ان�ي ژن

یا پروتئین پر وړاندې دفاعي �واب
تحریکوي. د کووی� په اړوند، واکسینونه د

SARS-CoV-2 ویروس پر وړاندې د
ان�ي باډي او حجرو دفاعي غبر�ون

(WHO)   .تحریکوي

د کووی�-۱۹واکسینونه بې ضرره او خوندي دي او له تاسو
سره مرسته کوي چې د کووی�-۱۹ وژونکې او جدي

ناروغ� پر وړاندې، له �ان ساتنه وک�ئ(WHO). که �ه

هم تر واکسین کېدو وروسته، �ینو کسانو د واکسین په

لوم�یو �و ور�و کې د خفیفو او متوسطو جانبي

عوارضو راپور ورک�ی، خو �ول خلک جانبي یا �ن� زن

عوارض نه تجربه کوي. په عامو جانبي عوارضو کې سر

درد، د واکسین ستنې �ای درد، د عضالتو درد، ل�زه او
(WHO) .اسهال شاملې�ي

«د کووی�-۱۹ناقل(لې�دونکي) واکسینونه د
بېالبېلو اصالح شویو ویروسونو(ناقلو ویروسونو)

له نسخې �خه په استفاده زموږ حجرو ته د
مهمو الر�وونو د ورک�ې په پار ��ه پورته

کوي... د کووی�-۱۹ویروس ناقل واکسینونه

لکه[کوم واکسینونه چې په افغانستان کې
وړاندې کې�ي] نه شي کوالی بل کس ته کوم

ویروس ولې�دوي چې د کووی�-۱۹ یا نورو

ویروسونو المل شي... هغوی په هې�  ډول زموږ

په DNA اغېز نه کوي او یا ورسره تعامل
نه کوي... دروند پرو�ین د زیاتې مودې له پاره په

(CDC) «.وجود کې نه پاتې کې�ي

اوازې کوالی شي خلک، په �ان��ې تو�ه مېرمنې له واکسیناسیون �خه ډډې کولو ته وه�وي. اوس مهال په

افغانستان کې ��ې روغتیايي خدمتونو ته د السرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ډول اوازې،

�ايي د روغتیاپاالنو پر وړاندې د زیاتې بې باورۍ المل شي.

هغه ��ې چې حمل لري او یا په وروستیو کې حاملې شوې، د کووی�-۱۹پر زوروې یا شدیدې ناروغ� د اخته

کېدو له زیات �واښ سره مخ دي. زوروره یا شدیده ناروغي په دې معنا ده چې �ايي د یوه تن په تنفسي

سیس�م کې ستونزه رامن� ته شي او ناروغ په روغتون کې بستر، �ان��و روغتیايي �ارنو او یا د مصنوعي

تنفس دست�اه ته اړتیا ولري. 

دا اوازې، �ايي چورل� خلک له واکسین کولو راو�ر�وي. او دا کار د ناروغ� په شدید ډول د اخته کېدو،
م�ینې او ان د �ولنې زیان منونکو یا اغېزمنو قشر ته د لې�د کچه لوړوي. کله چې ډېر خلک بې واکسینه پاتې

شي، شونې ده چې د کووی�- ۱۹ویروس نور ډولونه هم رامن� ته شي.

میندواره مېرمنې تر نورو ډېر د کووی�-۱۹

ناروغ� له جدي �واښ سره مخ دي. د

��و له پاره سپار�تنه دا ده چې د

میندوارۍ پرمهال د �ان او ماشومان

ساتنې په پار، په هر �ای کې چې واکسین

ته السرسئ پیدا ک�ي، ویې ک�ي.  (د بری�انیا
روغتیا خوندیتوب اداره)

https://www.muhealth.org/our-stories/does-covid-19-vaccine-affect-fertility-heres-what-experts-say
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220120135142.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-41---vaccines-pregnancy-menstruation-lactation-and-fertility
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding


او ما مخکې واکسین نه وو
ک�ی دوه د کرونا مریضانو سره

مې کتلي هم وو خو �ه وو نه

یې وم نیولی م�ر د دوو

واکسین کولو نه وروسته مې

تیره میاشت ډیره سخته کرونا
تیره ک�ه.

د معلوماتو له تحلیل او شنلو وروسته جوته شوه چې د �ولنیزو رسنیو چلوونکي د واکسین اغېز تر پو�تنې
الندې راولي، یا دا چې شک لري ایا واکسین په خپله د هغوی د مبتال کېدو المل شوی او که نه. دا ډول

اوازې د �ولې میاشتې د اوازو ۲۸سلنه جوړوي. دا �ر�ندونې له هغه وروسته ال د پام وړ و�ر�ېدې چې په

دې اړه د مشهورو کسانو لکه د وتلي افغان شاعر او سندرغاړي عبدهللا مقري زوی میر مقري پرخواله

رسنیو پست وک� او خپل نظر یې �ر�ند ک�. د یاد سندرغاړي پلویانو ته په پام چې شمېر یې ۹۹۰۰۰کسانو ته

رسې�ي؛ د پست په اړه ۱۰۰۰ کسانو تبصرې ک�ې وې، دا نظر د هغو ۵۸نظرونو له ډلې �خه یو دی چې د ډېرو

مخاطبانو پام �ان ته اړولی شي: اوس مهال په افغانستان کې د کووی�- ۱۹واکسینو په اړه د پام وړ بې باوري

تر ستر�و کې�ي او د دغسې مطرحو �ېرو له لوري د خپلو شخصي تجربو پر بنس� د دا ډول �ر�ندونو
تکرارېدل، د خلکو د الزیاتې بې باورۍ المل کې�ي.

د کووی�-۱۹واکسین
اغېزې

۲

 د دې اوازې تر شا �ه دي؟

اوازه

پ�تو ژبه کې د فیسبوک په

پا�و کې خپره شوې ده.

د کووی�- ۱۹هې� یو واکسین چې تر
اوسه تایید شوي، کوم ژوندی ویروس

نه لري چې په کووید- ۱۹ د اخته کېدو
المل شي. دا په دې معنا ده چې

واکسینونه نه شي کوالی تاسو ته

ویروس ولی�دوي یا دې المل شي چې

تاسو یې نورو ته ولې�دوئ. (د

اکسفورډ واکسینو ډله)

د واکسینو له اخیستلو وروسته د خفیفو
اعراضو رابرسېره کېدل عادي دي او دا د

واکسینو د اغېزې ن�ې دي چې ستاسو د

بدن دفاعي سیس�م یې پر وړاندې غبر�ون

�يي. هرو مرو په یاد ولرئ، د اعراضو

نه را�ر�ندېدل په دې معنا نه دي چې
�واکې واکسین نتیجه نه ده ورک�ې.  

(WHO) 

د کووی�-۱۹ یو واکسین هم تاسو سل په سلو کې په
دې ناروغ� له اخته کېدو نه شي ژغورلی. دا په دې

معنا ده چې تاسو حتی د واکسین د �ولو

سپار�ت شویو ډوزونو له اخیستلو وروسته هم په دې

ناورغ� اخته کېدلی شئ. خو واکسین کوالی شي تر

لویه بریده ستاسو ساتنه وک�ي او تاسو له مزمن
حالت، بستري کېدو او د م�ینې له �وا�ه خوندي

ک�ي. که چېرې یو کس د واکسین �ول ډوزونه

اخیستې وي، خو بیا هم په دې ناروغ� اخته شي،

�ايي د ناروغ� خفیفې ن�ې ن�انې ولري، نه

(WHO)  .شدیدې

د کووی�-۱۹واکسینونه په سمالسي تو�ه کار
نه ورکوي، �که بدن وخت ته اړتیا لري، �و د
هغه ویروس پر وړاندې چې د کووی�- ۱۹ المل

کې�ي، (SARS-CoV-2) خوندیتوب رامن� ته

ک�ي. نو پر دې بنس�، که چېرې واکسینونه په

بدن کې د خوندیتوب په پار کافي وخت

ونه لري، �ايي یو کس د کووی�-۱۹واکسین له
ترالسه کولو مخکې او یا وروسته سمالسي په

 (WHO)  .دغې ناروغ� اخته شي

د معلوماتو په دې برخه پورې اړوندې اوازې، تر ډېره بریده د کووی�- ۱۹ واکسینونو پر وړاندې د باور او
ډاډ د له من�ه تللو المل کې�ي.

دا خبرتیا، �ايي هغه اوازې تایید ک�ي چې ویل کې�ي واکسین پر ویروس د اخته کېدو المل کې�ي او
جدي عوارض لري.

 

واقعیتونه

ولې دا مهمه ده؟

https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines


ولې اغېز لري؟

دا بیانیه، د هغه وتلې او نوموتي پ�تون
سندرغاړي د پست په اړه وه چې خپل پلویان

یې واکسین ته ه�ولي وو. دا نظر کېدای شي

د نوموړي په پلویانو منفي اغېزه وک�ي او بیا
په �ولنه کې خپور شي. دا ناسم تصور هم

�ان��ې اغېزې لري، �که تر یوه بریده ر�تیا

په کې نغ�تې ده. �که واکسین شوي کسان
ال هم په کووی�- ۱۹اخته کېدی شي او �ايي د
�ولنې له پاره یو �ه منطقي �کاره شي چې د

واکسینو اغېز تر پو�تنې راولي، یا ووايي چې

واکسین په خپله د ویروس سرچینه ده. 

 

وړاندیزونه
له �ولنې سره ارتباطي فعالیتونه او تعامل باید د واکسینونو دودولو کې په پراخه کچه ترسره شي او د
واکسینو اغېز �رن�والي، پرې د باور کولو کچې، اغېز او موثریت په اړه د خلکو پو�تنو ته قانع کوونکي

�وابونه وویل شي. دا د واکسیناسیون اوسنیو کمپاینونو له پاره ��ور اقدامات دي او له خلکو سره
مرسته کوي چې وپوهې�ي ولې په راتلونکې کې باید بیا واکسین وک�ي. 

له تاثیر�ذاره هنرمندانو سره دې اړیکې �ین�ې شي چې د کووی�- ۱۹ واکسینونو رول او مخنیوونکو
اقدامات ته پاملرنه وک�ي او هغوی هم د عمومې یا عامې روغتیا په اړوند د مثبت او الر�ود رول ترسره

کولو له پاره د همکارۍ جو�ه وي.
له نورو واکسینونو او روغتیايي درملنو سره چې �ايي خلک ورسره چندان اشنايي ونه لري، د

کووی�-۱۹واکسینونو ویروس �پونکو اغېزو په ت�او توضیحات ورک�ئ.

د پېچلو روغتیايي او علمي مسئلو د توضیح له پاره د پېژندل شویو پرتلو یا مقایسو کارول، د هغو کسانو
له پاره چې د بېالبېلو کچو روغتیايي معلومات لري، �ايي ��ور پریو�ي او یادو مسائلو ته السرسی

ومومي. 

د واکسینو په اړه د خلکو بې باورۍ دالیل �ايي له یو بل توپیر ولري: د اړیکو له مشابه کمپاینونو ډډه
وک�ئ او پرانستي کانالونه رامن� ته ک�ئ چې خلک په اسان� له دې الرې د واکسینو په اړه خپلې پو�تنې

او اندې�نې شریکې ک�ي او فردي اندې�نو ته یې �واب وویل شي. 
 

موږ به د دې خپرونې په اړه ستاسو د
نظرونو ستاینه وک�و. همدارن�ه، د

همکارۍ او معلوماتو شریکولو لپاره

زموږ د بری�نالیک لیست سره یو�ای

شئ. مهرباني وک�ئ په

msadat@internews.org کې د
میر روح هللا سادات، د ان�رنیوز لوړ
پوړي پرو�رام همغ�ي کوونکي سره

اړیکه ونیسئ.

«Rooted in Trust» پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر په سخاوت مندانه مالت� په ۱۰ هېوادونو
کې د معلوماتو را�ولولو، تحلیل او تجزیې له الرې اوازو ته �وابونه وايي. موږ د کووی�-۱۹ وبا د ک�کیچ پرمهال له اوازو او ناسمو

معلوماتو سره د مبارزې په موخه، د اړتیا وړ اوزارو �خه په ��ه اخیستنې او کومو ژبو ته چې هغوی ترجیح ورکوي، د

بشردوستانه اړیکو او خبریاالنو پر پیاوړتیا او مالت� تمرکز کوو.


