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۱۶۰،۴۷۶ پې�ې (۵۴.۷ سلنه پې�ې د ۵ کلونو �خه �کته ماشومان دي)

۷۱ د م�ېنې پې�ې (۷۰ سلنه پې�ې د ۵ کلونو �خه �کته ماشومان دي)

۲۰۲۲م کال کې، �وله آسیا د د بدن اوبو کموالې سره مل شدید اوبلن نس ناستي او کولرا �پې شاهده
وه. افغانستان کې د مارچ میاشتې راهیسې او د موسمي بدلون را وروسته، د ډېرو پې�و راپور ورک�ل

شوی؛ خو دغه پې�ې د درېیو کلونو په اوسط هغو سیمو کې دوه برابره شوې چې د وچکال� له کبله

ناروغي پکې زیاته خپره شوې.

 
د ۲۰۲۲م کال مې میاشت کې د ناروغیو د �ار او غبر�ون ملي سیس�م (NDSR)، د عامې روغتیا

وزارت او د روغتیا ن�یوال سازمان ته د قندهار والیت �خه د بدن اوبو کموالې سره مل شدید اوبلن

نس ناستي لوم�نیو �و پې�و په اړه راپور ورک�ل شو. تر هغه وروسته، دغه ناروغي د هېواد ۳۴

والیتونو، ۱۴۳ ولسوالیو کي خپره شوه.

 
د روغتیا ن�یوال سازمان د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۲م کال په ۳۷مه اون� کې (د سپم�بر له ۱۱مې تر
۱۷ مې) د بدن اوبو کموالې سره مل شدید اوبلن نس ناستي �ول�ال ۹،۶۳۹ پې�ې ثبت شوي، چې د

تېرې اون� په پرتله ۷.۲ سلنه کم�ت �يي. د ۲۰۲۲م کال د مې میاشتې له لوم�ۍ نی�ې �خه د

سپم�بر تر ۱۷مې نی�ې پورې، په افغانستان کې د شدید اوبلن نس ناستي �ول�ال پې�ې په الندې ډول

راپور شوي دي: [۱]
 

 
د شدید اوبلن نس ناستي، د ناروغ� د خپرېدو او کولرا په اړه ناسم معلومات په �ولنیزو رسنیو کې

الس په الس کې�ي. دغه خبرپا�ه، د دغه راز اوازو د خپراوي په اړه تازه معلومات بشرپاله او روغتیايي

فعاالنو ته وړاندې کوي.

د اوازو خبرپا�ه

د بدن اوبو کموالې سره مل شدید اوبلن نس ناستی او کولرا 

(AWD WITH DEHYDRATION AND CHOLERA)

ان�رنیوز افغانستان- ۲۰۲۲ کال، سپ�مبر 

*د اوازو شمیر: ۶۶ 
د ۲۰۲۲م کال له جنورۍ تر سپم�بر پورې 

*دغه اوازي د فيسبوک له الرې په �ولنیزو رسنیو کې د
افغان کارونکو له بحثونو �خه را اخیستل شوي دي.

سپ�مبر                    ا�ست                   جوالی                    جون                     مې



په �ولنو کې ډېری وخت، د شدید اوبلن نس ناستي او
کولرا اصطالح د یو بل پر �ای کارول کې�ي، حال دا چې

زیاتره وخت کولرا د  شدید اوبلن نس ناستي المل نه
وي.

شدید اوبلن نس ناستی هغه حالت ته ویل کې�ي، چې

یوه ورځ کې اوبلن غایته مواد درې �له یا تر هغې ډېر له
وینې پرته بهر شي.

ویروسي، باک�ریايي یا پرازی�ي عفونت د شدید اوبلن

نس ناستي سبب کېدلی شي. د بدن د ډېرو مایعاتو له

ضایع کېدو سره، دغه ناروغ� �واښ رامن�ته کولی شي.

کولرا یو ډول �وا�وونکې او وژونکې ناروغي ده، چې د
ویبریو کولرا «Vibrio cholerae» په نوم یو باک�ریي

عفونت یې المل دی، او د شدید اوبلن نس ناستي المل

�ر�ي. [۲]

 

 

 

شدید اوبلن نس ناستی �ه دی؟
کولرا �ه ده؟

کوم کسان د شدید اوبلن نس ناستي او یا کولرا د
اخته کېدو تر �واښ الندې دي؟

زیات شمير میکروبونه د اوبلن نس ناستي المل وي، چې ډېری یې د کک�و خوړو، اوبو یا شیانو

له الرې خپرې�ي.
 

خلک هغه مهال پر کولرا اخته کې�ي، چې د کولرا پر باک�ریا کک� خواړه یا اوبه وکاروي؛ او یا هم د

اخته کس لخوا تیار شوې خواړه وخوري. پر کولرا هم لویان او هم کوچنیان اخته کېدلی شي. د

شدید اوبلن نس ناستي بنس�یز المل، پاکو اوبو ته د السرسي نشتون دی.

 
کولرا په پراخه پیمانه د کک�و اوبو سرچینو او د س�ک پر سر د خوړو له امله پیدا کې�ي. د کولرا

باک�ریا �خه له یوې �خه تر لسو ور�و پورې د اخته کس په غایطه موادو کې پاتې کې�ي، او
چاپیریال ته بېرته ود�ر�ېدلی شي، او د نه پاملرنې په صورت کې نور کسان هم پرې اخته

کېدلی شي.

 
د کولرا لې�د د پاکو اوبو او سم روغتیايي اسانیتاوو ته د السرسي له نشتون سره ن�دې ت�او لري.

د ��ې �ونې �ایونه او د بې�ایه شویو کورنیو یا ک�والو کمپونو کې، پر دې ناروغ� د اخته کېدو
�واښ ډېر دی، �که هلته د پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو برخه کې امکانات ل� دي. [۳]

۲



د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا
د مخنیوي لپاره اقدامات

تشناب ته د هر �ل تللو وروسته او دغه راز د خوړو د تیارولو او خوړولو مخکې باید خپل

السونه په تودو اوبو او صابون په منظمه تو�ه ومین�ئ

په نس ناستي د اخته کس له هر �ل ��نې وروسته، تشناب او د تشناب وسایل پاک او
ضدعفوني ک�ئ

د مخ پاک، قاشوغې، پنجې او لو�و �خه �� کار مه اخلئ
ناولې جامې او روجايي مو د نورو جامو نه بېل په لوړ حرارت کې ومین�ئ

د نس ناستي �خه ل� تر ل�ه ۴۸ ساعته وروسته د کار �ای یا �وون�ي ته مه �ئ
تر نس ناستي وروسته تر دوو اونیو پورې المبو مه کوئ [۴]

خپل السونه، �ای او لو�ي په تودو اوبو او صابون په منظم ډول ومین�ئ

هی�کله اومه خوراکي مواد له پخو موادو سره مه یو�ای کوئ

یخچال کې د خوړو د سمې ساتنې �خه �ان ډاډه ک�ئ.

خواړه تل بشپ� پاخه ک�ئ
تاریخ تېره خواړه مه خورئ

د ویروس یا باک�ریایې عفونت له الرې نس ناستي ساري دی، او تاسو باید د خپل خوندیتوب
لپاره تل د نظافت اساسي معیارونه په پام کې ولرئ:

 

 
د خوړو �ه حفظ الصحه کولی شي، تاسو د خوړو او اوبو د کک�تیا له امله د نس ناستي �خه

په ژغورلو کې مرسته وک�ې. دغه کار د الندې چارو په ترسره کولو سره کولی شئ:
 

 
کولرا او نوري باک�ریاوي چې د نس ناستي سبب کې�ي، په هغو اوبو او خوړو کې وي، چې پر

باک�ریا د اخته کس د غایطه موادو له الرې کک�ې شوي وي. د ویروس یا هم د غذایي
مسمومیت له امله د نس ناستي د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر او د مخنیوې پرتوکولونه

شته دي.

ډاډمن شئ، چې د ��اک، د غاښ مین�لو، د خوړو مین�لو او

تیارولو، او د یخې تیارولو لپاره پاکې اوبه وکاروئ. پاکې اوبه
هغه دي، چې بسته بندي شوي وي. که چیرې نه وي؛ نو د

پاکولو تر �ولو �ه الر دا ده چې اوبه د �ه ایشولو نه وروسته
یو د دقیقې لپاره پرې�دئ. 

السونه مو په پاکو اوبو او صابون په منظم ډول ومین�ئ او په

�ان��ي تو�ه د تشناب د کارولو او د خپل ماشومام له پاکولو

وروسته، د خوړولو تیارولو مخکې، په ل� او په پای کې.

کموډ وکاروئ او یا مو غایطه مواد خ� ک�ئ. د اوبو مخزن

تر�ن� یې مه خ�وئ. تشناب او پر غایطه موادو کک� �ایونه

په یوه برخه سپینونکې مایع او ۹ برخې اوبه پاک ک�ئ. که
چیرې تشناب نه وي؛ بیا نو د اوبو ذخیرو نه ل� تر ل�ه ۳۰ متره

لرې رفع حاجت وک�ئ او تر هغې وروسته یې خ� ک�ئ.

خواړه �ه پاخه ک�ئ (په �ان��ي تو�ه بحري خواړه)، ویې
پو�وئ او �رم یې وخورئ. میوه او ترکاري له پوسته ک�ئ. د

اومه موادو له خوړولو ډډه وک�ئ او یوازې هماغه میوې او

ترکاري وخورئ، چې خپله مو له پوسته ک�ي وي.

پخلن�ی او د کورن� د حمام او �ان مین�لو �ایونه �ه پاک

ک�ئ. خپل �ان، ماشومان، او د ماشومانو پمپرونه او جامې د

��اک د اوبو له سرچینو �خه ۳۰ متره لرې ومین�ئ.

 

 

 

 

الندې پرو�وکولونه هم تعقیبوالی

شئ [۵]

۳

https://www.cdc.gov/cholera/preventionsteps.html


د نس درد
کان�ې

د سر درد
بې اشتهايي

د بدن مایعاتو له السه ورکول یا ډیهایدریشن

 اوبلن نس ناستی
کان�ې

تنده

د پ�و درد
ست�یا

په مکرر ډول رفع حاجت او اوبلن غایطه مواد د نس ناستي له معمولو ن�و ن�انو �خه
دي، که المل یې ویروس یا عفونت وي. �یني کسان �وندې نورې ن�ې ن�انې ولري، چې

المل پورې یې اړوندې�ي. اړوندي ن�ې ن�انې يې دا دي:

 

 
پر کولرا د اخته کسانو ن�انې خفیفې وي او یا هم هی� ن�ې ن�انې نه لري؛ خو �ینې وخت

شدید وي او �وا�وونکی ثابتېدلی شي. د لسو اخته کسانو �خه یو یې شدیدې ن�انې

تجربه کوي، چې په لوم�ي پ�اوونو کې یې الندې موارد شامل دي: [۸]

 

 
د بدن د مایعاتو له السه ورکول د باک�ریایې او یا ویروسي عفونت له امله د دیهاډریشن

سبب �ر�ي او که پر وخت یې درملنې و نه شي، �واښ جوړولی شي.

د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا ن�ې ن�انې

هر کال د ن�ۍ په �وټ �وټ کې له ۱،۳ �خه تر ۴ میلیونو
کسان په کولرا اخته کې�ي، چې له ډلې یې د ۲۱ تر ۱۴۳ زره

کسان یي مري. پر کولرا اخته د لسو کسانو �خه ن�دې یو

کس شدېدې ن�ې ن�انې لري لکه، اوبلن نس ناستی،

کان�ي او د پ�و درد چې په دغو کسانو کې د بدن د اوبو د

کم�ت او شاک سبب کې�ي. که درملنه یې و نه شي، په �و

ساعتونو کې د م�ینې المل کېدلی شي. [۶]

خلک د کولرا پر باک�ریا د کک�و خوړو له خوړولو له الرې اخته

کېدلی شي. که خوړو کې باکتریا نه وي یا هم په پاکو اوبو

سم ومین�ل شي او پاخه شي؛ نو په دې تو�ه پر شدید

نس ناستي د اخته کېدو امکان له من�ه �ي.

کووی� -۱۹ یو تنفسي ناروغي ده، چې د SARS‐CoV‐2 له

امله رامنت�ه کې�ي او د تنفس، �وخي، پرنجي یا خبرو کولو

پرمهال، د خولې یا پوزې د �ا�کو له الرې ژر لې�دول کې�ي.

حال دا چې کولرا د هغو اوبو او خوړو له الرې لې�دول کې�ي،

چې د کولرا پر باک�ریا ک��ې شوي وي.

د نس ناستي لوم�ن� درملنه د خولې له الرې د معایعاتو
پوره کول دي. تر�ن� یې پر شدیدې کولرا د اخته کسانو د
درملنې لپاره د آنتي بیو�یکو د ورک�ې سپار�تنه شوې. د

ان�ي بیو�یک درملنه د �ولو امینداره ��و لپاره خوندي

اعالن شوې. [۷]

 

 

 

حقیقتونه

۴



"داکولرا خو دکرونا دوایرس نه هم خطرناکه ویرس ده. " – ۱۱ جوالی ۲۰۲۲
 

"کولرا نده، کرونا ده. کولرا دومره وژونکې نده." – ۱۳ جوالی ۲۰۲۲
 

" تر �ولو �ه تداوي یوا�ې س�ې اوبه دې، حمام پرې وک�ې چې �ان مو ډیر سوړ شي بیا له خیره سره جوړی�ئ." – ۱۳ جوالی ۲۰۲۲

آیا کولر یا شدید اوبلن نس ناستی خطرناک دی؟ 

د افغانستان خلک دغه راز روغتیايي برخو کې ډېر زیانمنونکي �که دي چې په هېواد کې پراخو اقتصادي فشارونو او ناببره چاپیریال د خلکو د ال بیوزل�
سبب شوی. خوړو او پاکو اوبو ته یې د هغوی پر السرسي اغېز لرلی دی. [۹]

 
د افغانستان روغتیايي سک�ور په تېره لسیزه کې تر ډېره پر ن�یوالو مرستو تکیه لرله او اوس د بودېجې له کم�ت سره مخ دی. د �ار او کلیو خلکو په نظر

چې دوی د شته روغتیایي اسانتیاوو �خه خبر نه دي. د ��ینه روغتیایی کارکوونکو په ��ون د متخصصو روغتیایی کارکوونکو نشتون د روغتیایی

اسانتیاوو برابرولو برخه کې د خلکو بې باوری زیاته ک�ې. [۱۰]

 
د افغانستان په �ولو سیمو کې شدید اوبلن نس ناستی خپور شوی دی؛ خو د والیاتو او ولسوالیو په کچه توپېر لري او په �ینو سیمو کې د هماغه تیر درې

کلن اوسط او په �ینو نورو کې تر هغه ډېر دی.

 
دا ذهنیت چې �واکې شدید اوبلن نس ناستی او یا هم کولرا �وا�ونکي نه دي، د دغه راز ناروغیو پر وړاندې د احتیاطي او مخنیوي اقداماتو پر وړاندې د

خلکو بې پامی زیاتوي، او آن دا کیدای شي چې پر ناروغ� د اخته کېدو پرمهال خلک درملنې ته مراجعه ونک�ي.

ولې دا موضوع مهمه ده

۵



کولرا یا شدید اوبلن نس ناستی نشته / د م�یني شمیر تر هغه ل� دی چې راپور یې ورک�ل شوی

پر اوسنیو روغتیايي کارکوونکو بې باوري یوه ستونزه ده – �ینې خلک په دې باور دي، چې د پخواني حکومت له نسکورېدو سره سم متخصص ډاک�ران له
هېواده ووتل او نویو چارواکو نوي ډاک�ران و�ومارل، چې د ناروغیو د تشخیص او درملنې توان نه لري.

 
د (Ground Truth Solutions) دفتر د �ی�نو له مخې، د افغانستان خلک د اوسنیو روغتیایی خدمتونو له وړاندې کولو �خه خوښ نه دي. په �ولیز ډول
د خلکو رضایت ل� دی، د روغتیا سک�ور د خلکو لوم�نیو اړتیاوو پوره کولو کې پاتی راغلی او روغتیايي خدمتونو ته السرسی ستونزمن شوی دی. که �ه هم
خلک غواړي، چې له روغتیایي متخصصینو مشوره وغواړي؛ خو له کومو خلکو سره چې موږ خبرې وک�ې، روغتیايي خدمتونو ته د ��و او کلیوالو خلکو

السرسی ستونزمن دی. معلوماتي تشې، د السرسي خن�ونه او د کیفیت چارو د روغتیا په رسمي سیس�م باندې د خلکو د باور مخه نیولې او د بدیل په ل�ه

کې دي. [۱۱]

 
که �ه هم د روغتیايي پاملرنو، فعالیتونو او فعاالنو په وړاندې د مقاومت ډېر پې�ې نه دي ثبت شوي، خو د نن� موضوع د مخکنیو ناروغیو د خپرېدلو په

درشل کې لیدل شوې، د بېل�ې په ډول د کووی�-۱۹ وخت کې د م�ینې د پې�و راپور نه ورکول کېده او یا هم پ� ساتل کېده.

 
دا لیدلوری، چې �واکې کولرا تېراېستنه او یوه دسیسه ده او م�ینې يې حقیقت نه لري، د دغې ناروغ� پر وړاندې د احتیاطي او مخنیوي اقداماتو پر وړاندې

د خلکو بې پامی زیاتوي، او آن دا کیدای شي چې پر ناروغ� د اخته کېدو پرمهال خلک درملنې ته مراجعه ونک�ي.

ولې دا موضوع مهمه ده؟

۶

"دا دور واغ دی د کولرا م�ینه دوندی لوړه نه یی." – ۱۱ جوالی ۲۰۲۲
 

"دروغ ده. طالبان د خارجې کمکونو د جذب لپاره داسي دورواغ خبرونه خپروي. [کولرا زابل کې]." – ۱۴ جوالی ۲۰۲۲
 

"کولرا نده غو�ه یی دیره خوړلی ده پیچ شوی دی." – ۱۱ جوالی ۲۰۲۲
 



بشرپاله او روغتیايي کارکوونکي باید له قومي او مذهبې مشرانو سره کار وک�ي؛ �و د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا ناروغ� د �وا�ونو او مخنیوي اقداماتو

په اړه عامه پوهای لوړ ک�ي. د افغانستان په دودیزه �ولنې کې قومي مشران او عالمان د خلکو پر پرېک�و کې اغیزناک رول لري.
 

د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا د �وا�ونو او مخنیوي اقداماتو اړوند د پوهاوي لوړولو په برخه کې د بانفوذه ��و او د ��و بنس�ونو سره کار وک�ئ، �که
چې د ماشومانو اساسي پالونکي ��ې دي او په افغانستان کې د شدید اوبلن نس ناستی تر ۵۰ سلنه زیاتې پې�ې ماشومانو کې دي.

 
د رسنیزو بنس�ونو �خه مالت� وک�ئ؛ �و د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا د �وا�ونو او احتیاطی اقداماتو په اړه معلومات د دیجی�ل او سیمه ییزو چینلونو

له الرې خپاره ک�ي. د هغو کسانو کېسې خپرې ک�ئ، چې شدید اوبلن نس ناستی او یا کولرا یې تېره ک�ي وي او له درملنې سره �ه شوی وي.
 

خپلو سیمو کې د شدید اوبلن نس ناستي او کولرا په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره د ��و فعالیتونو په ترتیبولو کې د �ایی روغتیایی کارکوونکو مالت� وک�ئ.
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