
د اوازو بهیر*

د بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه لن� راپور   
 ان�رنیوز په افغانستان کې - اگس� ۲۰۲۲

د ۲۰۲۲ کال د ا�ست تر پن�مې، په افغانستان کې د بیزو ت�اکې ناروغ� هې� پې�ه
نه ده ثبت شوې. خو د روغتیا ن�یوال سازمان په �و نورو هېوادونو کې د دغې ناروغ�

د خپرېدو په اړه اندې�نه �ر�نده ک�ې او په ن�ۍ کې یې بې�نی حالت اعالن ک�ی دی.
 

د ا�ست له پن�مې بیا تر اوسه د بیزو ت�اکې ناروغ� پې�ې د ن�ۍ په ۸۸ هېوادونو کې
ثبت شوې دي. له دې ډلې ۸۱ یې هغه هېوادونه دي چې په کې له دې دمخه د دغې

ناروغ� په اړه کوم راپور نه وو ورک�ل شوی. په �وله کې تر دې مهاله ۲۸،۰۰۰ پې�ې ثبت

شوې چې ډیری یې په اروپايي سیمو پورې اړه لري.

"دا ناولي خلک [د روغتیا ن�یوال سازمان] د [کووی� ۱۹] واکسین په درلودلو
سره، خپله د بشریت د�منان دي. دغه وینې زبې�ونکي اوس په یوې بلې

ناروغ� [د بیزو �ناکې] باندې کار کوي او وروسته یې بیا واکسین بازار ته

وړاندې کوي او خلک د واکسین ترالسه کولو ته اړباسي. باالخره خلک د ۴ تر ۵

�له واکسین له تطبیق وروسته د ۳ تر ۵ کلونو په موده کې فلج کې�ي. د بېل�ې
په تو�ه، وینه د انسان په �ی�ر، س�و او یا هم �ول بدن کې لخته یا پرڼ کی�ي

او زړه له کاره غور�ي. په دغو سپیو باور مه کوئ..."
 

(۲۰۲۲م د مې ۲۸مه، فیسبوک)

"لکه چې دا نوی ویروس هم د امریکا پروژه ده،
یو وار خو کرونا وه."

 
(۲۰۲۲م د مې ۲۲مه، فیسبوک)

"کرونا مخ په ختمیدو شوه اوس دا بال راغله دا
�ول د بیولوژیکی وسلو د البراتواری تجربو پایله ده

"....
 

(۲۰۲۲م د مې ۲۱مه، فیسبوک)

ولې دا موضوع مهمه ده؟

د بیزو ت�اکې ناروغ� پې�ې ال تر اوسه په افغانستان کې نه دي ترستر�و شوې. د دغې ناروغ� او واکسین په اړه یې هر ډول ناسم
معلومات کوالی شي پر �ولو روغتیايي چارو هر اړخیزې ناوړه او منفي اغېزې ولري. دغه ډول اوازې له شک پرته د لویدی� په مالت� د شته

پرو�رامونو او واکسین �یمونو د موخو پر وړاندې بې باوري پیاوړې کوي او په قوي ا�کل د واکسین کمپاینونو پر وړاندې ال زیاتې سرتمب��

ته لمن وهي او د امریکا ضد احساسات پاروي.
 

دغه ډول اوازې پرله پسې د افغانانو ترمن� د امریکا او لویدی� ضد احساسات خپروي. البته دا ډول اوازې د کووی�-۱۹ ویروس د اوج �یرۍ
پرمهال هم وي؛ په تېره بیا هغه وخت چې د واکسین تولید له پاره ه�ې کېدې. دا احساسات په �وله کې له دې لیدلوري سره مل پاتې

شوي چې �واکې سترو قدرتونو او لویدی�و مؤسسو د کووی�-۱۹ په �ېر، دا ویروس په البراتوارونو په دې موخه جوړ ک�ي چې هم د ن�ۍ په

تېره بیا مسلمانانو نفوس کم ک�ي، هم اقتصادي ��ې ترالسه ک�ي، او هم د خپلو سیاالنو پر وړاندې بیولوژیکي ج��ه وک�ای شي. په
عموم کې دا ډول اوازې او شایعات د لویدی�و قدرتونو په من� کې د پراخې بې باورۍ المل کې�ي چې په پخوانیو جیوپول�یکو او تاریخي

ترب�نیو کې ري�ه لري.
 

د بشرپاله اړتیاوو اوسن� حادې کچې ته په پام، د بیزو ت�اکې ناروغي په اوسنیو نه پاییدونکو �ولنیزو او اقتصادي شرایطو کې، په یو بل
خن� او په لویې ستونزې بدلېدالی شي، او دا احساس یوازې په افغانانو پورې منحصر نه دی — د ن�یوالو اوازو په اړه زموږ معلومات او د

ناسمو معلوماتو په ت�او د �ولو سرچینو �ارنه، د دې �کارندويي کوي چې د داسې مواردو رامن� ته کېدل په ن�ۍ کې د کووی�-۱۹ «له

من�ه وړل او بېرته رامن� ته کولو» توطیې ل�ۍ ده. 
 

په هېواد کې د واکسینو په ت�او شته شکونو ته په پام، د ۲۰۲۲ کال په بهیر کې پر شپ�و روغتیايي مرکزونو د بریدونو ترسره کېدلو په اړه
چې په کې (د پولیو واکسین �ان�ې اته تنه کارکوونکي ووژل شول او تر�ن� یې په ۲۰۲۱ کال کې د پولیو اتو تنو واکسیناتورانو وژل

کېدلو) راپور ورک�ل شوی دی. نو له دې امله مهمه ده چې د روغتیايي مرکزونو پر وړاندې د داسې له تاوتریخوالي ډکو ک�نو او خو��تونو

تر شا پرتو الملونو او ان�ېزو ته پام وشي. وروست� شمېرې او معلومات په ډا�ه کوي چې په روغتیايي �یمونو او مرکزونو باندې شوي
بریدونه د پولیو یا ماشومانو فلج واکسین په اړه، په ناسمو معلوماتو او غلطو باورونو کې ري�ه لري. یا په بله وینا، وروست� پې�ې د

همدغو بنیادي اندې�نو او ژورو ناباوریو زې�نده دي.

 

*پر خواله رسنیو اوازې د افغان کارکوونکو لخوا
 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-monkeypox--23-july-2022
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/the-covid-19-cut-and-paste-conspiracies-plague-monkeypox-discourse/
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-health-cluster-bulletin-june-2022
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-health-cluster-bulletin-june-2022


د بیزو ت�اکې ناروغي تر لویه بریده د افریقا په مرکز او لویدی�و سیمو، په �ان��ي ډول د استوايي—باراني �ن�لونو په شاوخوا کې رامن� ته کی�ي،
او ورځ تر بلې په �اري سیمو کې هم سر راپورته کوي. دا ویروس په یو شمېر ژویو او بیزو�انو کې شته، خو د ناروغ� اصلي سرچینه او منبع ال

هم نه ده �ر�نده.

 
د دغې  ناروغ� بې ساري او چ�ک خپرېدل، په تېره بیا په هغو هېوادونو کې چې پخوا په کې نه وه، او د ناروغ� د لې�د او سرایت نوې الرې چارې،

د دې المل شوي، چې د �ارنې او نظارت د تقویې په برخه کې پرېک�ې وشي. 
 

د بیزو �ناکې ویروس، نه د کوم البراتوار محصول دی، او نه هم د نفوس له من�ه وړلو او یا کمولو له پاره جوړ شوی، بلکې دغه ویروس له پخوا
راهیسې په بومي—محلي سیمو کې وو، او اوس نورو هېوادونو ته هم خپور شوی دی. نو له دې کبله د غیرضروري زیانونو کن�رول او مخنیوي په

پار، د خطر دا زن� ک�ن�ول کې�ي. لکه �ن�ه چې ژنیتیک پوهې اغلې فاطمې توخم افشان په دې اړه توضیح ورک�ې؛ شونې ده چې تر یو ل�
ژنیتیکي �ې�نو وروسته، د ویروس اصلي سرچینه وموندل شي. تر دې مهاله چې د بیزو ت�اکې ناروغ� د اصلي سرچینې موندلو په اړه کومې

�ې�نې په لویدی�ه افریقا کې شوي: «موږ ته دا را�ر�ندوي چې دا ویروس جوړ شوی شی نه دی».

حقیقتونه: خپرېدل

تبه، شدیده سردردي، د غ�و درد، د ستوني درد، د مال درد او کمزوري، د بیزو ت�اکې ناروغ� له �ان��و ن�و او اعراضو شمېرل کې�ي. معموالً د
پوستکي خار�ت او د ت�اکو راختل، تر تبې یوه یا درې ور�ې وروسته، را�کاره کې�ي. (ن�یوال روغتیایي سازمان)

 
پر ناروغ� اخته کس، د ن�و او اعراضو له پیل، بیا د ت�اکو تر رغېدو او پر پوستکي د ت�اکو د ن�و تر پای ته رسېدو پورې، نور خلک په ناروغ�

اخته کوالی شي. دا ناروغي له ۲ تر ۴ اوونیو دوام کوي. (د ناروغیو کن�رول او مخنیوي مرکزونه)

په ۲۰۱۹ کال کې د بیزو ت�اکې ناروغ� او چیچک مرض �خه د خلکو خوندیتوب په پار دوه ډوزه واکسین تایید شوي دي. حال دا چې السرسی
ورته محدود دی. دا واکسینونه په کاناډا کې د «Imvamune»، په ان�لس�ان او اروپا کې د «Imvanex» او په امریکا کې د «Jynneos» په نومونو

یادې�ي او د «Bavarian Nordic» ډنمارک� کمپن� له لوري جوړ شوي دي.

 
دا واکسین په اوس وخت کې د «ک�ۍ په نوم واکسیناسیون» په تعقیب په هغو هېوادونو کې چې زیاتې پې�ې په کې رامن� ته شوي، ل�ول
کې�ي. د واکسینو خوندیتوب دا الره چاره، د �ولو هغو کسانو له پاره ده چې پر ویروس د اخته کېدو له �واښ سره مخ دي او یا هم اخته شوي

دي. دا الره په عمومي ډول د واکسین کولو پر خالف، یوازې هغو کسانو ته �ان��ې شوې چې پر ناروغ� د اخته کېدو �واښ یې زیات دي.

 
دا چې تر دې مهاله په افغانستان کې د بیزو ت�اکې ناروغ� هې� پې�ه نه ده لیدل شوې، نو له دې امله په هېواد کې د واکسین د تطبیق له پاره

هم هې� پرو�رام نشته. اوس مهال په هغو هېوادونو او ډلو کې چې د دغې ناروغ� زیاتې پې�ې ثبت شوي دي، د مخنیوي له پاره هر اړخیزې

هلې �لې روانې دي. له دې سره جوخت په پاتې هېوادونو کې د دغې ناروغ� د مخنیوي، او پر ناروغ� د �ارنې پرو�رام د پیاوړتیا له پاره هم

اقدامات تر الس الندې دي.

 
د بیزو ت�اکې واکسیناسیون ستراتیژۍ پرخالف، کووی�-۱۹ د م�ینې پې�و راکمولو، د ناروغ� پرمخت� او پر روغتیايي سیس�م د فشار راکمولو

له پاره ډله ییز یا عمومي واکسیناسیون ته اړتیا لري. د افغانستان په روغتیايي سیس�م کې شته ستونزو ته په پام، له خطر سره مخ ډلو ته (سپین
ږیري، او هغو کسانو ته چې له مزمنو ناروغیو ک�ی�ي) د واکسین ورک�ه د ارز�ت وړ ده.

حقیقتونه: ن�ې او اعراض

حقیقتونه: واکسین

د بیزو ت�اکې ناروغ� له دغو شیانو
سره د تماس په حاالتو کې

انتقالې�ي
کک� �ایاخته حیواناخته کس

حقیقتونه: د لې�د الرې چارې 
په ناروغ� له کک� انسان او یا حیوان سره ن�دې اړیکه، بل کس ته د بیزو ت�اکې ویروس د لی�د تر �ولو مهم عامل دی. د کورن� غ�ي او یا هغه

کسان چې په ناروغ� د اخته کسانو سره اړیکه لري په دې ناروغ� یا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د بېل�ې په ډول روغتیايي

کارکوونکي د ور�نیو فعالیتونو له امله پر دغې ناروغ� د اخته کېدو له زیات �واښ سره مخ دي.

 
پر ناروغ� له اخته حیواناتو سره د ن�دې اړیکې پرمهال (له حیوان �خه انسان ته لې�د) یا په ویروس له اخته کس سره ن�دې اړیکه (له انسان �خه

انسان ته لې�د) ترسره کی�ي.

د بیزو ت�اکې ویروس د وینې، بدن مایعاتو، تنفسي �ا�کو او کک�و موادو لکه بسترې له الرې له یوه کس �خه بل ته انتقالی�ي. (ن�یوال
روغتیایي سازمان)

 

دغه راز، کېدای شي چې خلک د کک�و حیواناتو له لوري د داړلو او �رېدلو، د کک�و حیواناتو غو�ې خوړلو، او یا د کک�و حیواني محصوالتو
�خه د ��ې اخیستلو په پایله کې هم اخته شي. 

 

باردارې مېرمنې دا ویروس د پلسن�ا (placenta) له الرې خپل جنین ته لې�دولی شي.

په اوسن� خپرېدنه کې، د ناروغ� ډېری پې�ې په هم جنس بازه یا دوه جنسیتي �ولنو او یا په هم جنس بازانو کې تر ستر�و شوي دي. خو له دې
سره، بیا مو هم دې �کي ته پام وي چې پر ناروغ� له اخته کسانو سره اړیکه او تماس په ناروغ� د اخته کېدو خطر زیاتولی شي.

https://www.bbc.com/news/health-61580089
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/transmission.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE


بشرپاله بنس�ونه �ه کوالی شي؟

خپلې اړیکې ری�تنې او واقعي وساتئ، له �ولنو سره د ور�نیو او په حاالتو پورې اړوندو هر ډول مسایلو په اړه خبرې اترې وک�ئ، او له غیر

ضروري خبرداریو ډډه وک�ئ. د بیزو ت�اکې ناروغي په هر �ای کې د خبرونو سر�کي جوړوي، خو دغه ویروس ال تر اوسه په افغانستان کې

نشته (یا داچې ال نه دی پېژندل شوی). په بېالبېلو هېوادونو کې د دې ویروس د خپرېدو او د �ارنې بهیر د �رن�والي په اړه خبرې اترې او

خپل نظرونه شریک ک�ئ. (له دې ناروغ� �خه راوالړ �وا�ونه، دا چې چېرې رامن� ته کې�ي، او ولې یې �ارنه مهمه ده. �که چې دا

ناروغي په ن�یواله کچه او ستاسو په هېواد کې د تکامل او ودې په حال کې ده.
 

د بیزو ت�اکې ناروغ� د الزیاتو ن�و، اعراضو او پې�و له پاره چمتو واوسئ او پاملرنه ورته وک�ئ. د بیزو ت�اکې د ن�و او اعراضو او دغه راز د
دغې ناروغ� د لې�د په اړه هغو ډلو یا کسانو ته چې زیات له �واښ سره مخ دي، خبر ورک�ئ او هغوی په هېواد کې دننه د هر ډول

راتلونکو احتمالي پې�و له پاره چمتو ک�ئ. پر دې سربېره د هغوی �ولو روغتیايي لوم�یتوبونو ته پاملرنه وک�ئ. 
 

د کووی�-۱۹ او بیزو ت�اکې ناروغ� د واکسیناسیون- الرو چارو ترمن� د توپیر او له عامو خلکو سره د هغو- ت�او په اړه خبرې وک�ئ. د �ولنو
و��و له پاره اړینه ده، �و په دې پوه شي چې ولې، �وک او �رن�ه باید د واکسینو بېالبېل ډوزونه واخلي. په داسې حال کې چې د م�ینې
کچې راکمولو او په و��و کې د ناروغ� زیاتوالي مخنیوي په موخه د کووی� ۱۹ ناروغ� سره د مبارزې له پاره ډله ییز واکسیناسیون ته اړتیا

ده. د بیزو ت�اکې ناروغي تر ډېره بریده د کن�رول وړ ده او یوازې هغو کسانو ته واکسین ورکول کی�ي چې له �واښ سره مخ دي. د دې
موضوع درک کول د بل واکسین ترالسه کولو په برخه کې د بېالبېلو �ولنو اندې�نو له راکمولو سره مرسته کوي چې مخکې یې هې�کله د

هغې په اړه �ه نه و اورېدلي.
 

په هېواد کې دننه کسان په نظر کې ونیسئ. په روغتیا پورې اړوند �ول معلومات باید د دیني او مذهبي مشرانو، قومي مخورو او افغان
ډاک�رانو په ��ون د �ولنې باوري سرچینو له خولې وړاندې شي. دا کسان کوالی شي د بیزو ت�اکې ناروغ�، کووی� ۱۹ او نورو ناروغیو

خپریدو په اړه د پېچلو الر�وونو د تعبیر او تفسیر په برخه کې مرسته وک�ي او هغه په داسې معلوماتو بدل ک�ي چې د خلکو له احساساتو

سره اړخ ول�وي.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره د ان�رنیوز (�ه ده چې وپوهې�ئ) روغتیايي ک�وړې ته مراجعه وک�ئ،

چې د خبرباالنو لپاره د بیزو ت�انکي ناروغ� په اړه معلومات وړ اندې کوي:

https://bityl.co/DyLF

د بیزو ت�اکي ناروغ� د خپریدو خطر اړوند د روغتیا ن�یوال سازمان �ولنیز ارتباط او �کېلتیا:

https://bityl.co/DyLL :لن�مهاله الر�ود: ۲۰۲۲ کال جون میاشت

 

تاسو کوالی شئ د بیزو

ت�اکې ناروغ� او کووی�

۱۹ په اړه د اړیکو
الر�ود له �ولو

سرچینو ��ه پورته

ک�ئ:

«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.
 

په دغه لن� راپور کې درج شوې اوازې، د ان�رنیوز دري، پ�تو او ان�لیسي �ان�و له خوا، له �ولنیزو او خصوصي رسنیو را�ولې شوي دي.

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.

https://healthjournalism.internews.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Internews-One-Health-Toolkit-Monkeypox-1.pdf
https://bityl.co/DyLF
https://healthjournalism.internews.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Internews-One-Health-Toolkit-Monkeypox-1.pdf
https://bityl.co/DyLL

