
۱

د سختې ناروغ� او �ینې وختونه د خلکو د م�ینې المل، ډین�ي تبه اوسمهال په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده.
د ۲۰۲۲م کال په جنون او جوالی میاشتو کې د افغانستان په نن�رهار والیت کې یې ډېرې پې�ې وې. پر دې ناورغ� د ۶۴
اخته کسانو له ډلې ۷۵سلنه یې ��ې او تر پن�ه کلن� پورته نجونې وې. د ۲۰۲۱م کال له سپ�مبر میاشتې راهیسې بیا د

۲۰۲۲م کال تر جنوري میاشتې ۷۱۵ پې�ې ثبت شوې وې؛ خو د ۲۰۲۲م کال له جنوري میاشتې راهیسې هې� پې�ه نه ده
ثبت شوې.

 
روغتیایي کارکوونکي د دې ناروغ� د تشخیص او ن�و پېژندلو په برخه کې �ه روزل شوي دي. د نن�رهار ساحوي

البراتوار د یادې ناروغ� د پې�و د ثبت ، نمونې اخیستنې، پروسس، او د تشخیص د تایید وړتیا لري. [۱]
 

د یادې ناروغ� د مخنیوي او پر وړاندې یې د مبارزې لپاره د ۲۰۲۱ م کال له ډیسمبر میاشتې �خه چمتوالی نیول شوی او
تر اوسه په زیانمن شویو سیمو کې تر نهو زرو زیات میاشې (غومیاشې) وژونکي وسایل وېشل شوي. په افغانستان کې د

میاشو (غومیاشو) وژلو او له من�ه وړلو لپاره میاشې (غومیاشې) وژونکي وسایل شته او ویشلو ته انتظار باسي. [۲] 

 
میاشې (غومیاشې)  وژونکي چې د چاپېریال ساتنې ملي اژانس (NEA) د روغتیایي انس�ی�وټ (EHI) له خوا جوړ شوي.

دغه وسایل د بالغو او ��ینه ماشو د نیولو او مخنیوي لپاره طرحه شوي دي. هغه میاشې (غومیاشې)  چې په میاشې
(غومیاشې)  وژونکو وسایلو کې د ه�� اچولو لپاره کېني، په لومه کې را�ېرې�ي او د نورو کسانو د چیچلو مخه نیول کې�ي.    

[۳]
 

الروکش د میاشې (غومیاشې)  وژلو یو ډول دی، چې د کور دننه او بهر د کن�رول لپاره کارول کې�ي. دغه میاشې

(غومیاشې)  وژونکي وسایل میاشې (غومیاشې)  او نور حشرات بلوغ ته تر رسېدو وړاندې له من�ه وړي. [۴]
 

ان�رنیوز د ډین�ي تبې په اړه �ینې ناسم معلومات را�ول ک�ي، چې په �ولنیزو رسنیو کې الس په الس کې�ي. دغه راپور
روغتیايي او بشري کارمندانو ته د دغو ناسمو معلوماتو په اړه معلومات وړاندې کوي. د ا�س� میاشتې په جریان کې موږ

د ناسمو معلوماتو ۲۰مورده له فېسبوک �خه را�ول ک�ي، چې د افغان �ولنیزو رسنیو کاروونکو لخوا خپاره شوي. 

په افغانستان کې ان�رنیوز – ۲۰۲۲م کال ډیسمبر

ډین�ي تبه - تازه اوازې

افغانستان کې اوسن� ډین�ي تبه

د ډین�ي تبې تر �واښ الندې سیمې او په افغانستان کې د نویو پې�و د سلنې په ډېروالي کې یې بدلون ـ د ۲۰۲۲ م کال له جنوري تر نومبر پورې
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"د ډېن�ي تبې مخنیوي لپاره انار ډېر

��ور دي."

"د [ډېن�ي تبې] تر �ولو �ه درملنه مې په هوږه کې پیدا ک�ه. په

وریجو کې مې دوه پلیه پخه هوږه درې ور�ې وخوړه، د تبې او

درد کې مې ډېر بدلون راغی او درېیمه ورځ بشپ� روغ شوم."

د اوازو بهیر: هوږه د ډین�ي تبې مخه نیسي او درملنه یې کوي او انار هم روغتیا ب�ونکي دي. 

ولې دا موضوع مهمه ده؟

افغانستان د ډین�ي تبې د پې�و له �پې سره مخ دی او دا تبه اوسمهال په هېواد کې یوه �ایې ناروغ� ده. په زیانمنو

والیتونو کې باید خلک د دې تبې له �وا�ونو او د اخته کېدو په کمېدنه خبر اوسي. 

 
د ډین�ي تبې لپاره �ان��ې درملنه نشته. داسي باورونه چې یوازې دسبزيجاتو او د مېوو په خوړل د دې ناروغ� درملنه

ده کیدای شي خلک دې ته اړ ک�ي چې د اړتیا په وخت کې روغتیایې پاملرنه ونه مومي.
 

ډېر ل� احتمال شته چې ډین�ي تبه په سختې ناروغ� بدله شي او ژوند و�وا�ي. پر داسې ناسمو معلوماتو باور کوالی
شي خلک د دې ناروغ� د خطر پر وړاندې بې باکه ک�ي او د مخنیوي لپاره یې ه�ې ونه ک�ي.

د هوږې او انارو په شمول، سبزیجات او مېوې د وی�امین سي او فایبر تر �ولو �ې سرچینې دي چې د �ې روغتیا
ساتنې لپاره ډېر ��ور دي.[۵] د ناروغ� پر مهال، وی�امین سي، تازه مېوه او سبزیجات موږ ته �ه روغتیا او �ه

احساس راکوالی شي، خو د ډین�ي تبې یوازنی درملنه نده او نه یې په یوازي �ان مخنیوی کوالی شي. 

 
ډین�ي تبه �ان��ې درملنه نه لري. د ډین�ي تبې د ناروغانو ته ارام کول، اوبه او مایعات ��ل او د روغتیایي

الر�وونو عملي کول توصیه کی�ي. 

 
د دې لپاره چې د عضلو درد او تبه کن�رول شي، ناروغان کوالی شي درد وژونکي درمل واخلي، اس�امینوفین او
پاراسی�امول غوره انتخابونه دي. له غیر استروییدي درملو لکه ایبوپروفن و اسپرین �خه چې وینه �ین�وي، باید

ډډه وشي. 
 

د ن�و او شرایطو پر بنس�، د دې ناروغ� ناروغانو کیدای شی کور ته واستول شي، روغتون کې د �ارنې لپاره
بستر شي او یا کیدای شي بی�نیو روغتیایي خدمتونه ته اړ شي. 

 
د سختې ډین�ي تبې په صورت کې، د روغتیاپاالنو او نرسانو له خوا روغتیایي خدمتونه د م�ینې کچه ۱٪ ته

را�ی�والی شي. [۶]

حقیقتونه

۲



سپار�تنې

باید په یاد ولرئ چې په �ولنو کې پر دودیزو او طبیعي درملنو بارو دود دی او دغه هغه بنس�یز اقدامات چې �ولني یې د
�انونه د خوندينوب  لپاره کاروي. د مېوو او سبزیجاتو خوړل د روغتیا لپاره ډېر ��ور دي، خو په یوازي تو�ه د ناروغیو

درملنه او مخنیوی نشي کوالی.
 

روغتیایي او بشري فعاالن باید له زیانمنونکو �ولنو سره د دې ناروغ�، د دي ناروغ� د �واښ، د مخنیوي پرتوکولونو او

د اخته په صورت کې روغیتایی مرکزونو ته تلو په اړه عامه پوهاوي ترسره ک�ي. ژر تر ژره تشخیص د ډین�ي سختې
تبې په مخنیوي کې ډېر مهم دی.   

 
مذهبي مشران، د �ولنېزفعاالن د ��و په شمول او له پاکستان سره په سرحد کې مېشتي اداري د عامه پوهاوي د

ه�و مالت� کوالی شي. 

 
د سیمه ییزو او ملي رسنیو کارکوونکې د معلوماتو په ایکو سیس�م کې مهم برخه لري خو کیدای شي تل د ویروسونو د
خطر په اړه د رسمي معلوماتو په اخیستوونه توانې�ي او یا یې هم په اړه پوه ونلري. بشري او روغتیایي مسوولین باید له

رسنیو سره ن�دې تعامل ولري او له هغوی سره په �ولنیزو او نورو رسنیو کې د خپرېدو لپاره معلومات شریک ک�ي.

همدارن�ه بشري او روغتیایي متخصصین باید د راډیو�انو او �لویزیونونو په خپرونو کې حاضر شي او په دې اړه پو�تنو

ته �وابونه ووایي.
 

بشرپاله او روغتیایي فعاالن دي د مخنیوي وسایلو د شتون په صورت کې هغوی ته د السرسي او ویشلو په اړه خلکو

ته معلومات ورک�ي، د بېل�ې په تو�ه، د هیواد په ختی� زون، روغتیایي کارکوونکو د ډین�ې تبي د مخنیوي وسایل پر
مدرسو کې وویشل. [۷]

نورې اوازې

دلته د ډین�ي تبې د ناسمو معلوماتو په ت�او نورې بېل�ې وړاندي کی�ي چې په �ولنیزو رسنیو کې خپرېدې:

"د کرونا واکسین جانبي عوارض د ډین�ي تبې او

بیزو ت�اکې ناروغ� تر سیوري الندې پ�وي."
"ډاکتران خلک د کرونا او ډین�ي په نوم وژني. موږ ولیدل چې د

کرونا ویروس پر مهال یې هم اکسېجن لېرې کول او ناروغانو ته

یې په ډېره اندازه ان�ي بیو�یک ورکول، �و هغوی کمزوري او م�ه

شي." 

"د دغو �ولو ادعاوو تر شاه سیاسي موخې لري، په دې سره

ملتونو ته اندې�نه پیدا کوي او هغوی یې منزوي کوي. په دې

سره هغوی خپلې موخې او برنامې پلې کوي."
"تر دغو �ولو جنجالونو به غوره دا وي چې یو ا�م بم وکاروي او

موږ �ول په یوه �ای م�ه ک�ي، دا نو �ه معنی ورکوي چې دوی

«ن�ۍ» یوه ورځ کولرا او بله ورځ ډین�ي تبه راپورته کوي."

۳
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په افغانستان کې د لوم�ي �ل لپاره د ډین�ي تبې پې�ه په ۲۰۱۹ م کال په نن�رهار والیت کې ثبت شوه. دا پې�ه پاکستان
ته له سفر سره ت�او لري. د ۲۰۲۲ م کال د نومبر له ۲۲م مې راهیسې په افغانستان کې د ډین�ي تبې ۹۸۴ پې�ې او د دوو
کسانو م�ینه ثبت شوې ده. دواړو ناروغانو نورې ناروغ� هم ورسره درلودې. ۹۹.۵ سلنه ناروغان تر پن�ه کلن� لوړ او ۱۹.۳

سلنه ��ینه دي. پېژندل شوي پی�ې په بېرون� �ان�ه کې کې�ي. (او پي ډي) سخت موارد ډېر کم دي. [۸][۹]
 

په ۲۰۱۹ م کال کې له لوم�ۍ پې�ې راهیسې، هغه کال چې په ن�ۍ کې د ډین�ي تبې تر �ولو ډېرې پې�ې ثبت شوې، په
افغانستان کې یوازې د دې ناروغ� خپرېدل تایید شول. د اقلیم بدلون، سېالبونه او وچکالي، شخ�ې، بې�ایه کېدل او

بشري ک�کېچ، دا �ول په افغانستان د ډین�ي تبې له خورېدو سره مرسته کوي. په یاد ولرئ چې د اوبو نشت یا کمېدو پر

مهال په لو�و کې د اوبو ذخیره کول، د میاشېو (غومیاشو) ډېرېدو لپاره امن �ایونه برابروي.

 
په افغانستان کې بشري ناورین پر دې ناروغ� د اخته کېدو کچه لوړه ک�ې ده. پر دې سربېره، افغانستان د �رم� ډېرېدل،
د باران او واورې کمېدل تجربه کوي، دا هم د میاشېو (غومیاشو) زی�ون او پراختیا لپاره چاپېریال برابروي. ن�دې ۸۰سلنه
کورنیو د ۲۰۲۲ م کال په اک�وبر میاشت کې د اوبو کمېدو راپور ورک�ی، له دې سره د ډین�ي تبې خورېدو کچه هم لوړه شوې

ده. [۱۰]
 

په افغانستان کې د ډین�ي تبې ډېرېدل یوه بېله شوې پدیده نه ده. په اسیایي هېوادونو کې د ډین�ي تبې پې�و ډېرېدل او بیا
�لي خپرېدل په داسې حال کې راپور کې�ي چې په اسیا کې یې کچه ۷۰سلنې ته رسېدلې ده. [۱۱]

 
په �اون� پاکستان کې �ایې ډین�ي تبه شته او خپرېدل یې په موسمي ب�ه عادي دي. د ۲۰۲۲ م کال په من� کې په دغه
هېواد کې د بې ساري سېالبونو له راتلو وروسته چې د هوا او اوبو له ناورین سره هم نسبت ورکول کې�ي، د دې تبې پې�ې
ډېرې شوې. له جنورۍ تر سپ�مبره ن�دې۲۵،۹۳۲ پی�ې  او ۶۲ م�ینه تایید شوې. [۱۲]  ۴۰ سلنه پې�ې افغانستان پولي ته

ن�دې خېبر پ�تونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي. په خېبر پ�تونخوا او بلوچستان کې شاوخوا ۱.۲میلیونه افغان

ک�وال ژوند کوي.

 
 د تورخم له الرې د افغانستان او پاکستان تر من� د خلکو او کالیو له یو �ای �خه بل �ای ته وړل او هلته یې �ای پر �ای

کول هم د یادې تبې په خپرېدو کې رول لري. [۱۳]

په افغانستان، �اون�ي هېواد پاکستان او آسیا کې ډین�ي تبه:

د ډین�ي تبې په اړه معلومات:

ډین�ي تبه �ه ته وایي؟

ډین�ي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې د ډین�ي ویروس له

امله رامن�ته کی�ي. دا ناروغ� تر ډېره د میاشې تر چیچلو
وروسته انسان ته لې�دول کې�ي. دغه میاشې همدارن�ه زیکا،

چیکون�ونیا او ډېری نور ویروسونه خپروي. [۱۴] هر کال په
�وله ن�ۍ کې ۴۰۰ میلیونه کسان د میاشې چیچلو له الرې پر

ډین�ي ویروس اخته کې�ي. [۱۵]

۴

https://reliefweb.int/report/afghanistan/unicef-afghanistan-humanitarian-situation-report-no-11-31-october-2022
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue#:~:text=Before%201970%2C%20only,populations%20at%20risk.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON414
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON414
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON414


دردونه (د ستر�و درد، په معمول ډول د ستر�ې په شاتن� برخه کې، همدارن�ه د عضلو او ه�وکو درونه)
زړه بدوالی

بخار

۸۰ سلنه خلک چې پر ډین�ي تبه اخته شوي، ن�ې نه لري، یا مالیمې او ساده ن�ې لري. [۱۶][۱۷] الندې د ډین�ي تبې

عامې ن�ې دي: 

 

دغه ن�ې پر دې ناروغ� تر اخته کېدو وروسته په معمولي تو�ه له درېیو تر ۱۴ور�و دوام کوي او په معمول ډول له دوو تر
اوو ور�و پاتې کی�ي. که تبه او یا د ډین�ي تبي ن�ې لرئ، باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وک�ئ. [۱۸][۱۹]

د دې ناروغ� ن�ې    

د �ې�ې سخت درد
پ�سېدلې �ېده

بیا �لي ناروغېدل او وینه �ر�ول
تر پوست الندې د اوریو وینې کېدل

په سخت� ساه اخیستل
یخ، لوند پوست

کمزوری خو چ�ک نبض

نیمه خوب حالت یا بی هوشي

په ډیرو کمو مواردو کې، ډین�ي  ډیره جدي او ژوند�وا�وون�ې وي، دې ته شدیده ډین�ي او یا ډین�ي وینه بهېدونکې تبه
وایې.

هغه کسان چې مخکې پر ډین�ي تبه اخته شوي وي، بیا �لي یې پر شدیدي ډین�ي د اخته کېدو �واښ ډیر دی. د شدیدي
ډین�ي ن�ي:

 

که تاسې د شدیدي ډین�ي ن�ې لرئ، باید ژر تر ژره روغتیایي مرکز ته مراجعه وک�ئ. [۲۰]

شدیده ډین�ي �ه ده؟

هغه اقدامات چې د ډین�ي تبې مخه نیوالی شي
تاسې کوالی شئ چې د میاشو د چیچلو په مخنیوي سره د ډین�ي تبې مخه ونیسئ. [۲۱]

د میاشو د اوسېدو �ایونو له من�ه یوسئ: میاشې اوبو ته ن�دې ه�� اچوي، یوې اون� کې یو �ل هغه وسایل
چې اوبه پکې ساتی، لکه سطلونه، �لدانونه، د لوبو وسایل، حوضونه، ډن�ونه اوکثافت دان� د کور دننه او بهر تشې

ک�ې، پوښ یې ک�ې او یا یې بیرون ته وغور�وئ.

 
خوندي کورنو کې واوسئ: میاشې د لمر خاته او پریواته پرمهال  ډېرې فعاله وي، نو کو�� وک�ئ چې ک�ک� او

روازې مو بندې ک�ئ او هې� سوری پرانیستی مه پرې�دئ.

 
د میاشو ضد کریم وکاروئ: کله چې له یوه �ایه بل یا تودو سیمو ته سفر کوئ، که کو�ې کې دننه هم یې، د میاشو

ضد کریم وکاروئ. د ماشومانو لپاره، د میاشو مخنیوي لپاره تکې، بند او مرطوب دستمالونه واخلئ. 
 

خوندي جامې واغوندئ: اوږده لستو�ي لرونکي کالي، جرابې او خوندي بو�ونه واغوندئ.

 
پشه خانه کې ویده شئ: پشه خانه کې ویده کېدل کوالی شي تاسو او ستاسو ماشومان د میاشو له چیچلو �خه

وساتي.

۵



«Rooted in Trust – RiT» پروژه د امریکا متحده ایاالتو د پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر له لورې، د بشري
سازمانونو او عامې روغتیا مالت�، او د کووی�-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 خطرونو په اړه د پوهاوي پرو�رامونه، د خلکو د لیدلورو په ر�ا کې چمتو او د �ولنې اړتیاوو ته په پام خپاره

(RCCE SWG) شي. ان�رنیوز، له سیمه ییزو رسنیو، د اطالع رسونې له شبکو او د خطرونو تماس او د خلکو مشارکت ډلو

سره، همکاري کوي.
 

د دغې خبرپا�ې په اړه ستاسو نظرونو موږ خوشحالوي. سربېره پردې، برې�نالیک لست کې د شمولیت او د هر راز
همکارۍ او معلوماتو د شرېکولو برخه کې له موږ سره اړیکه ونیسئ. مهرباني وک�ئ، د ان�رنیوز د دغه پرو�رام د همغ�ۍ

msadat@internews.org :عمومي مسول میر روح هللا سادات سره اړیکه ونیسئ
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Dengue and severe dengue (who.int) 
Dengue | CDC 
WHO EMRO | Infectious disease outbreak situation reports | Information resources

تاسې کوالی شئ د ډین�ي تبې په اړه نورو معلومات او راپورونو په الندې لېنکونو پیدا ک�ئ:

 

نورې مهمي سرچینې

زموږ په اړه معلومات

۶
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