
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 اوازو شمېر: ۶۱۴

په دغه خبرپا�ه کې غواړو هغه اوازې رابرسېره ک�و، چې د شري واکسین اغیزمنتوب یې تر پو�تنې الندې راوستی او ادعا کوي، چې شری �وا�وونکی نه  دی. زموږ د
معلوماتو له مخې، دغه راز اوازې په پراخه کچه د افغانستان په بېالبېلو �ولنیزو شبکو کې الس په الس کې�ي. د دې تر�ن�، موږ د شري د نورو اوازو په اړه هم

معلومات ترالسه ک�ي، چې له شننو او ارزونو وروسته به یې، راتلونکو خبرپا�و کې خپاره ک�و. 

د شري په اړه اوازې 

په افغانستان کې د بشردوستانه فعاالنو لپاره د د
اوازو خبر پا�ه. دویمه ��ه، مارچ ـ می ۲۰۲۲

دوې اساسي پو�تنې

د واکسین کیفیت: ایا د شری واکسین �ی� کیفیت
لري یا ل� اغیزمن دی؟

د شری �واښ:  ایا شري ناروغ� وژونکی نه دی؟

اوازې: د مهمو موضوعاتو طبقه بندي د اوازو سرچینې



۵۲,۲۸۷ 
قضیې

۳,۱۶
م�ینه

په افغانستان کې د شري ناروغ� وضعیت
مارچ ـ می ۲۰۲۲ * 

د شري د پې�و په اړه معلومات

د روغتیا ن�یوال سازمان او د ماشومانو لپاره د مل�رو ملتونو د
مالت� صندوق د راپور له مخې، افغانستان تر سومالیا او یمن

وروسته د ن�ۍ درېیم هېواد دی، چې د شري دېرې پې�ې لري. 

 
د عامه روغتیا وزارت هم افغانستان کې د شري پې�و له ډېرېدو

اندې�نه �ودلې او زیاته ک�ې یې ده، چې اوسمهال د شري پې�ې

په �ول هېواد کې دوه برابره شوې دي. د دې وزارت په وینا، کندوز،
کابل او هلمند کې تر �ولو ډېرې پې�ې ثبت شوي دي. 

 
د عامه روغتیا وزارت د ۲۰۲۲ کال له مارچ تر مې پورې، د هېواد په

بېالبېلو سیمو کې د شري  واکسیناسیون کمپاین د ترسره کولو

�خه هم خبر ورک�ی. 

*د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۴مې �ول شمېر

د ۲۰۲۲ کال له مارچ تر مې پورې، پر انالین بحثونو
اغېز�ندونکي خبرونه، پې�ې او خبرتیاوې
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په دري ژبه کې د فیسبوک
په پا�و کې خپره شوې ده.

ایا شری 
�وا�وونکی دی؟

۲

اوازه:

د شري له ناروغ� �وک
نه مري.

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

د شري واکسین
اغېزمنتوب

۱

اوازه:

ای خلکو، د واکسین کيفیت

ډېر �ی� دی. کوم کسانو چې
د شري واکسین ک�ی هغوی
اوس هم د شري له سختې

ناروغ� سره مخ دي. 



ولې اغېز لري؟

دا اوازې کولی شي، والدین خپلو ماشومانو ته د واکسین
تطبیق �خه راو�ر�وي او پر هغو کسانو باندې به ډیره

اغیزه ولري چې �ی� سواد لري. د روغتیایي سیس�م او پر
واکسینونو بې باوري تل د لویدی� ضد احساساتو سره

ت�او لري او د م�ینې په شمېر کې زیاتوالی راوستلی شي
او د شري د دوامداره خپریدو المل کی�ي. دا اوازې په

افغانستان کې روان بشري ناورین او په �ان��ې تو�ه هغه

روغتیايي نن�ونې چې افغان ماشومان ورسره الس او

�ریوان دي، ستونزې زیاتوي.
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د شري ناروغي په کورنیو او ن�یوالو رسنیو کې په پراخه کچه تر پو�� الندې ونیول شوه. له همدې امله د بېالبېلو
�ولنیزو رسنیو د کاروونکو پام ور واو�ت او یو شمېر اوازې یې هم خپرې ک�ې. هغه شمېرې او معلومات چې موږ د

مارچ له میاشتې تر مې پورې را�ول ک�ي و، �ر�ندوي چې دغو اوازو د واکسین اغیزمنتوب تر پو�تنې الندې راوستی او

دغه راز یې زیاته ک�ئ، چې �ينو ماشومانو د واکسین تر اخیستو وروسته هم په دې ناروغ� اخته شوي دي. 
 

نورو اوازو د شري �واښ �ی� �ودلی او وایي، چې د شري ناروغي وژونکې نه ده. دا اوازې په �ولو �ولنیزو رسنیو کې
خپرې شوي؛ خو په فیسبوک کې �که ډېرې دي چې په افغانستان کې یې کارونه ډېره ده، دغه ناسم معلومات په داسې

مهال کې خپرې�ي، چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د خلکو باور پر واکسین ډېر �ي� دی. د کرونا ناروغ� د ډېرو نور

ناروغیو د درملني پر وړاندې د خلکو اندې�نې او وېره زیاته ک�ې ده. 
 

د تېرو دوو کالونو په اوږدو کې د کرونا ناروغ� د واکسین او د ناروغ� منشا او سرچېنې په اړه بیالبیلو اندې�نو شتون
درلود، چې پر روغتیايي سیستم او د شري په ��ون یې د نورو ناروغیو پر وړاندې د خلکو بې  باوري زیاته ک�ې ده. 

حقیقتونهد دې اوازو تر شا �ه دي؟

د شري لوم�ن� ن�ه لوړه تبه ده، چې معموالً 
 د ناروغ� �خه ۱۰ یا ۱۲ ور�ې وروسته

�ر�ندې�ي او له ۴ تر ۷ ور�و دوام موم�. په

لوم�یو پ�اوونو کې د پوزې بهېدل، �وخی، د

ستر�و سوروالی او د مخ په شاوخوا کې سپین
داغونه �ر�ندې�ي. له �و ور�و وروسته، داغونه
معموالٌ د مخ په دواړو غومبورو او �� پورته را

�ر�ندې�ي. دا دانې د دریو ور�و په اوږدو کې

ډېرې�ي او بیا السونو او پ�و ته رسی�ي. دانې

له پن�و �خه تر شپ�و ور�و پورې �ر�ندی�ي او
بیا ورکی�ي. دا دانې په من�ن� کچه  د زخم

�خه ۱۴ ور�ې وروسته (له ۷ �خه تر ۱۸ ور�و

WHO  .کې) �ر�ندی�ي

واکسیناتوران روزل شوي تر�و د هر

واکسین امپول کیفیت او د ختمیدو نی�ه

و�وري او د کیفیت �خه ډاډ ترالسه ک�ي.

واکسین یو امپول مانی�ر لري چې کله د

تودوخې سره مخ کی�ي او یا د پای نی�ې

WHO .تیری�ي، رن� بدلوي

د هرو ۱۰۰ کسانو �خه چې د شري واکسین دوه دوزونه یې
اخېستي دي، یوازې درې یې هغه مهال په دغه ناورغ� اخته

کې�ي، چې له ویروس سره تماس کې شي او المل یې تر

اوسه کارپوهانو ته  نه دی �ر�ند شوی. �ایي واکسین د دوی

د معافیت پر سیس�م مطلوب اغېز نه وي ک�ی. �ه خبر دا
دی چې کوم خلک چې په بشپ� ډول معافیت لري او په شري

اخته کی�ي ناروغي پرې سرسري تېرې�ي. برسېره پردې، د

هغوی کسانو �خه نورو کسانو ته د دې ناروغ� د لې�د شونتیا

ل�ه ده، چې د واکسین بشپ� دوزونه یې ترالسه ک�ي دي، په
�ان��ې تو�ه �وانان یا هغه کسان چې د واکسین ترالسه

CDC   .کولو سره یې د بدن سیس�م سمون موندلی دی

سره له دې چې یو خوندي او اغیزمن
واکسین شتون لري؛ خو بیا هم په ۲۰۱۸ کال

کې تر ۱۴۰ زرو زیاتو کسانو د شري ناروغ�

له امله خپل ژوند له السه ورک�ی، چې ډېری
یې له پن�و کلونو کم عمره ماشومان وو. د

۲۰۰۰ او ۲۰۱۸ ترمن�، د واکسین کولو له امله
د ن�ۍ په کچه د شري م�ینې ۷۳ سلنه را

�ی�ي شوي او دغه واکسین د شاوخوا  ۲۳،۲

ملیونو کسانو د م�ینې مخه نیولې ده.
WHO 

د ماشومانو لپاره د شري معمول
واکسین تطبیق او همدارنکه په لوړو

پې�و او م�ینو لرونکو هېوادونو کې د

واکسین د پراخو کمپاینونو پیلول کولی

شي، چې د شري �وا�ونه په ن�ۍ کې

راکم ک�ي. د شري د واکسین د تطبیق

ن�دې ۶۰ کاله تېرې�ي او کارونه یې بې

WHO .وا�ه، اغېزناکه او اسانه ده�

د شري د م�ینې لوړه شمېره د دې ناروغ� د
اختالطاتو له امله ده. د پن�و کلونو �خه کم

عمره ماشومان او د ۳۰ کالو �خه پورته لویان د

جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اختالطاتو کې

دغه مسایل شامل دي: ړوندوالی، د مغز
التهاب ، شدید اسهال او ډیهای�ریشن (د بدن

معایعاتو کموالی)، د غوږونو التهابات یا د

تنفسي التهابات په �ېر سینو بغل د خطرناکو

ن�و �خه دي. شری په خوار�واک� اخته

ماشومانو کې ډیر عام دي، په �ان��ې تو�ه هغو

کسان چې د وی�امین (ای) له کم�ت سره مخ

WHO .دي او یا په اچ.ای.وي /ایدز اخته وي

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/measles---number-of-reported-cases
https://response.reliefweb.int/afganistan/health-cluster-afghanistan
https://www.unicef.org/afghanistan/search?force=0&query=measles&created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=
https://www.cdc.gov/measles/vaccination.html#:~:text=Two%20doses%20of%20MMR%20vaccine,dose%20is%20about%2093%25%20effective.
https://www.cdc.gov/measles/transmission.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?gclid=EAIaIQobChMIo6Gh5sXI9wIVjbrtCh1lsgEiEAAYASAAEgLI5_D_BwE
https://www.who.int/publications/m/item/vaccine-vial-monitor
https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html#:~:text=Very%20few%20people%E2%80%94about%20three,should%20have%20to%20the%20vaccine
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?gclid=EAIaIQobChMIo6Gh5sXI9wIVjbrtCh1lsgEiEAAYASAAEgLI5_D_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?gclid=EAIaIQobChMIo6Gh5sXI9wIVjbrtCh1lsgEiEAAYASAAEgLI5_D_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles?gclid=CjwKCAjwsJ6TBhAIEiwAfl4TWEegbOlCM64Ta86YUnnIsu50k9aYzMQwtwBrAo4zRQh_nVEEIgGHLBoCdQoQAvD_BwE


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.

وړاندیزونه ولې اړینه ده؟

 دا اوازې چې "هی� �وک د شري له امله نه مري" والدین ه�وي، چې دا
ناروغي جدي ونه ��ي او له امله یې د م�ینو شمېر زیاتوي او نورو �ولنو ته

یې خپرولی شي.

 دا اوازې د واکسین اړوند د خلکو د بې باورۍ کچه لوړوي او والدین خپلو
ماشومانو ته د واکسین له ورک�ې را�ر�وي.

دا او دېته ورته اوازې، چې په پرله پسې ډول په �ولنیزو رسنیو کې پرې
بحث کې�ي، سیمه ییزو �ولنو ته په اسانې خپری�ي او په هیواد کې د

واکسیناسیون د بریالي کمپاینونو په وړاندې لوی خن� جوړولی شي.

زیات شمير افغان ماشومان پر سختې خوار�واک� اخته دي او په دې

معنا چې هغوی د شدید شري له �واښ سره مخ کوي. 

دا اوازې کولی شي د یوې زیان منونکې �ولنې لپاره �وا�ونه ال زیات
ک�ي.

 

 

 

 

 

بشري سازمانونه کولی شي، چې په �ولنه کې د بانفوذه او مخورو خلکو سره

کار وک�ي تر�و د ماشومانو پر وړاندې د شري واکسین �وا�ونو او ��و په اړه د
خلکو پوهاوی لوړ ک�ي.

 بشرپاله او روغتیایی سازمانونه کولی شي د ملي او سیمه ییزو رسنیو سره کار
وک�ي تر�و په �ول هیواد کې عامه پوهاوی لوړ ک�ي.

د ارتباطي وسایلو د خپرولو له الرې، بشري سازمانونه کولی شي والدین
وه�وي، چې خپل ماشومان د سرخکانو په وړاندې واکسین ک�ي.

بشرپاله سازمانونه د ��ینه �ولنیزو کارکونکو په �مارلو سره کولی شي، چې په

�ولنو کې پوهاوی لوړ ک�ي او میندې خپلو ماشومانو ته د واکسین کولو برخه
کې وه�وي.

واکسیناتوران او روغتیایی کارکونکي کولی شي د واکسین کیفیت د چک کولو

پروسه له هغو والدینو سره شریکه او تشریح ک�ي چې د کیفیت په اړه یې

اندی�من دي.

 

 

 

 

 

«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.


