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 ۳۰/۱۱/۲۳۱۲          ډاکټر لمر

 ونهد مرګ ګواښ ونه اود هانټا ویروس

 

په میالدي کال  ۲۳۱۲د درنو لوستونکو تاسو ته به پته وي، چې 

یوشیمېټ ملي ایالت د راهیسې د امریکا د  ترڅ کې له څو میاشتو

د تنه  ( ۶مه کې شپږ )په سی (Yosemite National Park)پارک 

، د ناروغ شوي ولناروغي اخته او ډېر سخت سږېو په ویروسي 

یاد  (Hantavirus)یروس میکروب ناروغي سبب یې د هانټا و

په  (Sin Nombre Hantavirus) غه ویروس د شوی دی، چې د

( ۲کورنۍ پورې اړه لري. له دغو شپږو تنو ناروغانو نه دوه )

خو نور یې هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ تنه مړه شوي دي، 

 دي.

 لوستل، نو په افغانستان کې مې په کلیو کې دولو او وروسته مې یې په اړه معلومات کله چې ما دغه خبر واورېد

خو ، «يیدل کېږي هغه اډونو ته زیان نه رسوڅه چې په سترګو نه ل»چې ویل به یې:  عامیانو یوه خبره په یاد شوه،

بیا وروسته په  په ناروغیو مو اخته کوي او چې نه وېرولو، میکروبونوله  په ښوونځي کېموږ هغه مهال به یې 

نو زړه پورې ول، مګر د ښوونځي لومړني معلومات ډېر په  ېریاوو او ویروسنو هم خبر شو،باکټ فنګسونو، پرازیتونو،

، چې لروب په اړه معلومات تر السه کړکې د میک ټولګيموږ د لومړي ځل لپاره په  کلونو کې نځي په لومړنیوود ښو

څه بالوې دي، نو هغه مهال مو په ټولګي کې د  اورته څک درېدلي ول او له ځانه سره مو ویل، چې دا لی غوږونه مو

 ه.ې وجالبه تجربه هم تر سره کړ یوهښوونکې تر الرښوونې الندې 

نل په  زه د یوې استادې ښوونځينو زموږ د  ،روب د موضوع په اړه سمه سپړنه تر سره شيد دې لپاره چې د میک

کې ګیالس ه دا بل او پګیالس کې رڼې اوبه  یوراته وویل، چې د نل چاپېلاير له ډنډه په هم یې پسې واستولم، نو دا اوبو 

یالس او هلته له ډنډوبي مې بل ګیالس ګ والړم او د نل له اوبو مې یوزه هم  خله او رایې وړه.راوپاکې اوبه بیا له نله 

مې دي او کواوبه تېر او بېر شول، نو زه هم نه پوهېدلم، چې کومې د نل کې ګیالسونه راڅخه  ل، خو په السونوډک کړ

ننوتم، نو استادې ته مې وویل، چې زما نه خو یوه تېروتنه وشوه، چې اوس نه ي ته اوبه دي. کله چې ټولګ د ډنډ

دا شوه او ویې اوبه دي! استادې مې راته کټ وهل او په خن د نل اوبه دي او کوم کې د ډنډ پوهېږم، کوم ګیالس کې

 اوس به نو څه کوو! ، تل وراخطا وېویل، چې ستا ټول کارونه همداسې دي

ته مې وویل، چې بیا به الړ شم او په ګیالس کې به بیا اوبه راوړم او دا ځل به یې سم په نښه زه زهیر ودرېدم او ور

وویل، چې ما اوبه د څښلو لپاره نه دي راغوښتې، مګر د یوې تجربې یې راته او  لبیا راته وخنددې استاکړم، خو 

له هر . تجربه داسې پیل شوه، چې خو به تجربه کوواوس ځه لپاره مې راغوښتې دي، نو زه هم خوشاله شوم، چې 

اڅکي یا یې مایکروسکوپونه راواخیستل او د اوبو څبکی اوبه په یوه ښیښه وڅڅولې او یو څاڅزموږ ښوونکې ګیالسه 

 ې. ونیولیې تر څېړنې الندې د میکروسکوپ تر سترګې الندې کېښودلې او یې 

 ! نه کامرې ته ورته ده او نه هم دوربین ته!چې دا لیا څه معجزه ده موږ میکروسکوپونو ته کتل او له ځانه مو پوښتل

په سترګۍ کې  روسکوپپه میکروسکوپونو مو ورو ورو الس راکش کړ او د ښوونکې له سپارښت سره مو سم د میک

رڼه ول، څاڅکي په سترګو خو داوړه اېریان شوم، چې  ولیدل، نو کیڅکله چې ما د اوبو یو او بل څا کتل پیل کړل، 

شیان ولیدل، چې په رڼو سترګو مې او عجیبه  ومجیان، چخځندېمګر تر میکروسکوپ الندې مې داسې خوځېدونکي 
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او و  لومیکروبونو او پرازیتونو شتون په خپلو سترګو ولېدپ په مرسته د میکروسکونشوی لیدلی، نو په دې بڼه مې د 

بېشکه بدې بالتوې دي او د مال صیب خبره مې په یاد شوه، چې په دنیا کې سمې بالوې او مالوې شته ه، چې مې منل

خو  هدیرو پیریان دنه نو او که  دي جوجو ماجوجمیکروبونه  دي، نو له ځانه سره مې ویل، چې دي که نه دي، نو دغه

 . او ناروغوي یې او انسانان ډاروي ه رڼو سترګو یې نه وینې، خو دوی هلته او دلته شته ديچې پ !حتمي دي

، نو راته په زړه وه کولن اعظیم الشان تالوت له یو مال سرموږ له سهاره هره ورځ دیني لوست او د قرآهغه مهال 

او موږ ته هم  وپوښتم، ځکه هغه به ویل چې په هرڅه پوهېږيهم پورې شوه، چې له مال صیبه د میکروبونو په اړه 

خبرو ته غوږ ونیسو، خو کله چې ما میکروب ورته یاد کړ، نو  مال صیبموږ باید د نو ، ځکه لکماالت ښکارېدلوجامع  

ی او نه هم عربي! دا ډول بې ځایه پوښتنې مه کوه! زه ایریان شوم، چې دا څه راته یې ویل، چې دغه لغت نه فارسي د

یې نه راسره ږېره سپینه لویه  مال پهکوي! ما خو پرون میکروب تر مایکروسکوپ الندې په خپلو سترګو ولید او دا 

 !، چې داسې شی نشتهوایيهم  راته دروغ مني او هسې 

، ما «به چشم دېده میشوه یا نې؟ها اي بال »راته وویل یې شو، نو په پای کې  زما او دمال بحثپه رڼه ګهیځ کې بس  

چیز های » تر میکروسکوپ الندې ولیدل، نو د ده ځواب دا وو:میکروبونه او پرازیتونه ورته وویل چې نه! مګر ما 

په بېړه مې نو شوم،  چې د کفر له ګواښ سره هم مخامخوارخطا شوم،  ، زه لیا«ه نه بین که کافر مېشوي!شیطاني ر

راته په خندا شو، ځکه هغه یو روغتیایي چارواکی وو، نو یې پالر مې ، نو هله پالره سره شریکه کړ دغه موضوع

ځکه نظافت د ایمان برخه ده او له دغو راته وویل، چې د خپلې استادې خبره ومنه او نظافت ته دې پام وکړه! 

  میکروبونو به وژغورل شې!

 «BCG» دپه سیمه کې د توبرکولوز څه موده وروسته ، چې مې شپې او ورځې تېرولېخیالونو کې  په د میکروبونو

، خو ما له وېرې په هغه ورځ لپیل شو واکسینول

له ښوونځي پښې سپکې کړې او کورته راغلم، 

روبونه کځکه دوی به ویل، چې د توبرکولوز می

د وه بس وېره نه  سړي ته ورپېچکاري کوي!

 وو!پیدا شوی سم وهم مې  توبرکولوز له واکسینه

د پالر په ټینګار دې حاضر شوم، چې بله ورځ خو 

ستنه واکسین کړو، چې د توبرکولوز تېره په یوه  مټ یوموږ یې په ښوونځیو کې په  د توبرکولوز واکسین وکړم، چې

څخه له ناروغي خوشاله په دې وو، چې  خوچې د واکسین زخم هم په څو اونیو کې جوړ شو، په ناروغي اخته نه شو، 

  ه!تلپاتې شود هر چا په مټ د توبرکولوز د واکسین ټپ یا نښه بیا هم وژغورل شوو، مګر  خو

به سېکه شویو »باید یاده کړم، چې د واکسین په ترڅ کې په مټ باندې د 

غیر فعال یا نا مضره میکروبونو برخه یا شنل شویو میکروبي حجرو 

ستنې وهل کېږي، چې بیا د  «Tuberculin extract»یا « شیره مالیکولونو

یستم د توبرکولوز پر ضد پیاوړی کېږي او انسان له دغه بدن د عفونیت س

ي. بله پېښه دا ده، چې په واکسین شویو خلکو کې د ناروغي ژغورل کېږ

په  «Mantoux test» یا د بدن عکسالعمل د غبرګونتشخیصي توګې منتو 

په اسیایی، کې تل مثبت وي، ځکه نو د توبرکولوز په تشخیص ترڅ کې 

توګې  «Mantoux test»واکسین کارول کېږي، نو له دي کبله د  «BCG»د  تې ملکونو کېافریقایي او وروسته پا

سږیو د توبرکولوز د تشخیص لپاره باید د سینې )ټټر( ایکسرې عکس  کارول بې ګټې دی او نه کارول کېږي. د

. د منتو ټېسټ یوازې په هغو خلکو د باور وړ دی، چې د او د سږیو د ناروغي سم تشخیص وشي يواخیستل ش

«BCG»  واکسین یې نه وي اخیستی، چې دغه خلک زیاتره په لوېدیزه اروپا او شمالي امریکا کې ژوند کوي، ځکه

 رلګول کېږي. واکسین نه و «BCG» دّپ ماشوم توب کې هغو ته 

د خپلې ناپوهي هم پخپله  معلومات نه ورکول کېږي، چې خلکشیان سر په څڼۍ دي. خلکو ته سم  نستان کې ډېرپه افغا

یوه لیکنه ولوستله او پروسږ کال اړه  پهګولیو د څه موده مخکې د سېبازول مې هم د درملو په برخه کې قرباني دي. 
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هم ف صیب روغتیایي خرافات کې د سیا)لروینون( یون په تلویز« شیخ الحدیث»عبدالرب سیاف ښاغلي مې د 

یعنې  ناست ول او د سیاف خبرو ته یې د هوکړې سر خوځولوهم واورېدل، چې مخې ته یې پنځه یا شپږ چوکړه ګان 

د ، خو هم ورسره زمزمه کړه« هللا اکبر» تکبیر نارهد هم یو وار منځ کې به یې  ، چې د روغتیایي خبرو پهآغا بلې ول

د ناپوهي په کنده او ګوندونه په څه ډول عامیان  سیاسي کړیودله، چې د افغانستان هغه بدمرغي راښو هما تسیاف خبرو 

  .يمیکروبي ګواښونو سره هم مخامخ کړي د او د ټولنیزو ناخوالو تر څنګ یې له دي يلساتکې 

کلن  ۲۱یو  یوې کورنۍ ه ورځ یومسلکي کار په بهیر کې د ، نو زما د مسلکي کار تجربې هم ډېرې په زړه پورې دي

یکله لوېدلی وو، چې د ښۍ له موټر سایوه ورځ مخکې په کلي کې راوست، چې عاجل سروېس ته د روغتون ځوان 

خو ستونزه دا وه، ( سانټي متره رسېدلو درلود، ۲ې تر دوو )سره یې یو وړ زخم چې بر او سور به ی ينګړپښې له ښ

لنګی یې تر ګونډو و، مګر لارېدوضیعت یې بد نه ښکولید ناروغ چې ما ، نو کله وه پړسېدلهتر لنګیو چې پښه یې 

. برېښېدوناروغ جوړ نو نور و، یې د ګاز موجودیت د اندېښنې وړ ښکارېدل چې تر پوستکي الندې، وو پورې پړسېدلی

چې میکروب تر پوستګي الندې وده کوي او د بدن یا وایي،  (gas gangrene) د ګاز ګنګرېنته دغه حالت د پښې مګر 

 او نسجونه یې له منځه وړي او ورو ورو ټول بدن ته خپرېږي.  د قشرونو یا پردو تر منځ ګاز جوړويغړي 

کله چې ما دغه حالت ولید، نو ناروغ او دکورنیو غړیو ته مې د ناروغي او تداوي په اړه معلومات ورکړل، چې تداوي 

له ګونډو پورته د پښې قطعه انتي بیوتیک ورکول او پراخ سپېکټر انتي توکسین بېړنیز تزریقول، د س د تیتانویې د 

وه او دا یې نه منله، چې له دومره واړه ټپه دې  ستونزمنهډېره  ه د ځوان ناروغ او کورنۍ لپارهدغه خبر .کول دي

ړاندیز ټینګار وکړ، مګر ناروغ او کورنۍ یې ما په خپل و. مرګ له ګواښ سره مخامخ شي ې داو یا د ناروغ ومري

 راسره و نه منله!

، چې وروسته له ني د پښې تر ورانه مې یوه سپڼسۍ راتاو کړه او غوټه مې کړهکړ، یعما د آشوف نومي ټسټ جاري 

د  ، یعنېوروسته له دوو ګړیو د ورانه ښکتنۍ برخه هم پړسېدلې وه .ې مودې وګورم، چې پښه څومره پړسېدلې دهیو

ټوله خبرې وکړي، نو دا ځل مې ورته وویل، چې  . ما بیا د ناروغ او کورنۍ سرهآشوف ټسټ یا توګه جوته برېښېدله

ی، نو دوی له تداوي انکار وکړ. بیا ٪( د ۰۳نځوس سلنه )و چانس یې پلکېد شي او د ژوندي پاتېپښه یې باید قطعه 

وره هم خپره شوې وه، نو دا ځل مې ورته وویل، چې ناروغ ورغلم، نو د ناروغ ناروغي ن وروسته له دوو ساعتونو

ړیو ګ ۶، لنډه دا چې ناروغ وروسته له د مرګ د آسانتیا لپاره د درد درمل ورزیات کړوناروغ مو مري او موږ باید د 

ساتل کې  طبیعي خبره ده، چې ناروغ په دغه موده کې په کارنتینله فاني دنیا سره وداع وکړه او ابدي دنیا ته والړ! 

د ناروغ د مړینې سبب په خاورو د پښې د  .، یعنې له نورو ناروغانو او روغتیایي پرسونله ګوښی شوی ووووشوی 

 کړی وو. ونو اختهمیکروبپه انااېروب ټپ ککړېدل ول، چې ټپ یې 

ډېرو سیمو کې په کله چې زما په ذهن کې دغه پېښه تېره شي، نو د افغانستان ګڼ شمېر پېښې مې سترګو ته ودرېږي.  

مینځي، چې د ناروغیو او د زخمونو د  و او یا هم د ویالو په ناولو اوبواوب ، د حوض پهپه میتیازوټپونه  خلک

او یا خلک خپله نه  بیا هم خلکو ته سم معلومات نه ورکول کېږيمګر میکروبي کېدلو ګڼشمېر ګواښونه رامنځ ته کوي، 

اړخونه جوت اوبو خپل  خوټول شویو د زخمونو مینځل په پاکواده شي، چې په دې برخه کې باید ی غواړي پوه شي!

 . یا په جوش شویو اوبو ومینځل شي ک شياو یا تینچر پا وولباید په الکټپونه لري او د میکروبونو د مخنیوي لپاره 

کې ما ډېر ځله خلک لیدلي، چې په ټپونو خاورې او یا ایرې  په افغاسنتان

. باید خلکو ته په دې اړه معلومات موښيوټې په زخمونو اچوي او ځینې بیا ل

شته ورکړل شي، چې په خاورو، اېرو، لوټو او خټو کې ډول ډول میکروبونه 

ته بدن ، چې په زخمونو د خاورو او ایرو له موښلو سره دغه میکروبونو دي

ورننوځي، چې د زخم له میکروبي کېدلو سره د انسان د مرګ ګواښ هم 

، ځکه نو خلک باید ډېر احتیاط وکړي او د ټپي کېدلو سره سم يرامنځ ته کو

، د بېړنیزې مرستې په توګه دي، ټپ په تمڼو مراجعه وکړيد سمې درملنې لپاره دې روغتون او یا کوم کلینیک ته 

 . جوش کړیو اوبو پرېمینځي او په پاک ټوکر یا ټوټه دې یې پټ کړي
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 واوبد لښتیو په  څښي، چېهم چې ماشومان حتی د ویالو یا لښتیو خړې اوبه  ،د افغانستان هر څه یو ځانګړی اړخ لري

هم په ګڼشمېر ناورغۍ  ، له خځلو رانیولې تر پرېشنو او غولو پورې، ځکه نو د ویالو چټلې اوبهکې هر څه بهیږي

له بده مرغه د افغانستان نننۍ واکمني د خلکو لپاره د پاکو اوبو د تآمینولو واک یا ځواک هم . رامنځ ته کويآساني سره 

ناولې اوبه  ود مرستو کچه تر یو تریلیون هم وواښتله، خو افغان ماشوم لیا هم د لښتی نړیوالولکه چې نه لري، مګر د 

راتیژي د کورنیو او ملت لپاره ګڼشمېر او دغه ناوله دولتي ست څښي، چې د ګڼشمېر ناروغیو د ګواښ ښکار دي

اقتصادي ستونزې رامنځ ته کوي، چې هېواد یې نن او سبا قرباني کېږي او خلک یې د ناروغیو له ګواښونو سره 

 . مخامخ دي

ګډېږي! مګر نن سبا په ږو راټولېږي او ګونګټې په ترخو کې متل دی، چې وایي: مچان او مچۍ په خو افغانانوپه 

ې د هر خوراکه فروشي، قصابي او رستورانټ په تبنګونو د مچانو او مچیو شر او فساد ګډ وي. تاسو باید افغانستان ک

له چټلیاتو سره ځایه بل ځای ته  په فضوله مواد هم څرخېږي او له یوپوه شی، چې مچان او مچي د کنارابونو 

ه برخه یې یومایي له مچانو او مچیو وي، وړي او راوړي، ځکه نو د افغاني رسټورانټونو خوراکي نیهم میکروبونه 

بدن ته ننوځي، دغه ناوله شیان وي او بله برخه یې له ګڼشمېر میکروبونو ډکه وي، چې له خوړو سره غوښه ه ورست

محرقه، کولرا، آمېب، ناسناستی او داسې په ګڼشمېر خلکو کې رامنځ ته کوي، چې ښې بېلګې یې  چې بېالبېلې ناروغۍ

   .  رامنځ ته کېږي حالت (Gastroenteritis)میکروبي التهاب  ترڅ کې یې د کولموپه ، چې نور دي

په زړه پورې ده چې پوه شو، چې د هانټا ، ځکه ورپام کړود هانټا ویروس ته به بیرته وډه شوه، نو ه راڅخه ګډخبره 

هانټا په ویروس ناروغېدل له  دڅرګنده ده چې ویروس څه ډول دی او انسانان په څه ډول په دغه ناروغي اخته کېږي. 

کېدلی شي، د  ځناورشمېر ځنګلي او کورني  وپه ترڅ کې رامنځ ته کېږي، چې ی و حیواناتو سره په نېغه تړاو لرلوځین

و کې اساسي رول ولوبوی، چې په هغوی کې موږک، مږې او سحرایي مږې اساسي لدغه ناروغي په رامنځ ته کېد

ځګونو، میتیازو او بولو سره خولې له موږک د په دغه ویروس لړلي وي، نو د هغه شمېر حیوانات چې . ريرول ل

 و زمینه رامنځ ته کوي. لي، چې د ناروغېدوس شنل کېږي او سیمه پرې ناولې کېږیردغه و

 ې هوالاناسانان هغه مهال ناروغېږي، کله چې په ویروس ناولې او یا د میتیازو، بولو او ځکونو په زراتو او ګردونو لړ

تنې په مرسته سږیو ته ورننوځي سره د دغه میکروب زرې او یا خپله هانټا ویروس د ساایستنفس شي او له ناولې هوا 

و په مرسته هغه خواراکي توکد انسان امکانات رامنځ ته کېږي. همدا ډول او ودې و لد ناروغي د رامنځ ته کېد او

ناولي خوراکي توکي کې ځینو ملکونو کې خلک په کوڅو  شي، چې د هانټا په ویروس لړلې وي، ځکه په ېدلیناروغ

د ی شي لد، کشمشاو او داسې نور اخلي، چې کېپیرکي، بورکي، سمبوسې نوخوري، لکه په افغانستان کې چې له تبنګو

نو هغه په بېالبېلو میکروبونو ناولې وې او د ناروغیو له ګواښ سره انسانان مخامخ کړي، چټلو ګردونو په ترڅ کې 

راکه مواد چې د هانټا ویروس په دوړو لړي وي او یا د حیواناتو خوله په لږېدلې وي او یا یې څټلې وي او یا دا چې خو

یاد لری، چې افغانستان خو  په .ډډه وشي بایدغاښ یې پکې خښ کړي وي، نو د دا ډول خوراکي موادو له استعماله 

انو خراشونو نه د سیل او باران په ترڅ کې له غرنیو کورونو هسې هم د دوړو او ګردونو هېواد دی، چې د کابل د آسم

کابل کوڅې په هرڅه لړل کېږي او له ګردونو سره بیا له یوې سیمې بلې ته فضوله مواد راشېوه کېږي، چې بیا د 

  انتقالېږي!

، مږه، پشۍ او کناروغي د نړۍ په هر ګوټ کې انسانان اخته کېدلی شي، یعنې چې هر ځای موږ د هانټا ویروس په

شته دي. هغه ویروس چې خلک یې په هم داسې نور حېوانات وي، نو د ګڼشمېر ناروغیو د رامنځ ته کېدلو امکانات 

له کورنۍ سره تړوا لري، چې  (Sin Nombre Hantavirus)امریکایي پارک په ناروغي اخته کړې دي د میکروبونو د 

و امکانات رامنځ ته کوي، خو د نړۍ په نورو برخو کې هم د لته کېد ازې په همغه سیمه کې د دغه ناروغي د رامنځیو

و ګواښ شته، ځکه چېرې چې کورني او ځنکلي حیوانات لکه )موږک، سپي، پشې، مږې لدغه ناروغي د رامنځ ته کېد

ي د د ناروغ بڼه به یې توپیر لري اواو داسې نور ( وي، نو د دغه میکروب یا ویروس شتوالی حتمي دی، خو صرف 

ورسره مل هم د مرګ ګواښ په اخته کېدلی شي او انسان  ، مګر هربل ډول ويلږ یې به رامنځ ته کېدو میکانیزمونه 

 . دی
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ي. هغه خلک چې نه انتقالېږیوه بله پېښه ډېره غوره ده چې یاده شي، هغه دا چې دغه ناروغي له یو انسانه بل انسان ته 

دا دی، چې دوی په یې په پارک کې په دغه ناروغي اخته شوي دي، نو علت  (Yosimate National Park)د امریکا د 

 (Signature Tent Cabin`s in Curry Village) کې ري په کليکې د کېږدېو د ک   کېږدیو ځانګړوه ک کې پنمجن پار

ناولې هوا سره  ، چې په خیمو کې له پرېوتلو سره یې د هانټا ویروس برخې یا زرې او یا هم خپله ویروس لهپراته ول

 د ساایستنې په ترڅ کې سږیو ته لېږدولي دي، چې پایله یې د هانټا ویروس په ناروغي اخته کېدل دي. 

 هانټا پولمونري سینډروم  د هانټا ویروس د سږیو نښې یانن سبا یې د هانټا ویروس ناروغي د سږېو د التهاب په بڼه چې 

(Hantavirus Pulmonary Syndrome-HPS) یل کېږي، یادېږي، چې د ساایستنې ستونزې رامنځ ته کوي. د دغه هم و

پیدا کېږي، چې د سر له ورنه بېلېږي. ناروغ ته لومړی د والګي نښې یا دوارنو ، پېرناروغي د ودې دوې مودې

 ناروغ تهله رنځورتیا وي، چې وروسته له څو ورځو ګېډې او نس دردونو سره مخوږو، د ځان او عضالتو دردونو، د 

ي، نو د دغه ناروغي له پیدا کېږ بې سېکتیاد سږېو د التهابي ناروغیو نښې لکه سابندي، ټوخی، د ټټر دردونه او 

 تداوي مو تر سره شي. سمه ورشی او د ډاکتر سره مشوره وکړی، چې ته و سره سم باید ډاکتر لڅرګندېد

یاده شي، چې د  سره ناروغ مخامخ کوي، نو باید واښیا دغه ناروغي وژونکې ده او یا د مرګ له ګتاسو به وایی، چې آ

ناروغي له کبله مري. د هانټا ویروس د ٪ ( ناروغان د  ۰۳لنه )و له احصایې سره سم تر اته دېرش سامریکایي ډاکټران

 ترڅ کې کېدلی شي د ناورغ د عفونیتدغه ناروغي کوم ځانګړی درمل نشته، مګر د ناروغي د اختالطاتو د تداوي په 

ویروسه پاک کړي، ځکه امریکایي ډاکټران سپارښت کوي، چې ناروغي هر څومره له هانټا  م فعال شي او بدن دسیست

 ي. به هم ډېروژر وموندل شي، نو هغومره به ژر تداوي پیل شي او د ناروغ د ژغورنې چانس 

لومړی د ته ننوځي، نو  د ناروغي په وده کې وروسته له دې چې هانټا ویروس د انسان بدن ته یا ښه ووایم سږېو

لنډه سپړنه وکړم،  هېدو( په اړه یووګه د )ناروغي د رسېدو، پخېدو یا پېتیررسېدو دوره تېروي. دلته غواړم د بېلګې په ت

ږدي،  چې عام خلک پرې پوه شي. تاسو ته معلومه ده، چې د اوړو له خوشتولو نه وروسته اوړه تر یوې مودې پورې

د خلکو په نو پرې تېره شوه، موده ره لږ پرې تېره وي، نو اوړه پتیر دي او که ډې چې راورسېږي، خو که موده

. بله ښه بېلګه د مستو مایه کول دي، چې تمڼو شودو ته تومنې مستې او بیا پسې ترخېږي« تروشېږياوړه »اصطالح 

هر  شپو مستې جوړېږي، خو ې او یا دوووروسته له یو وراچوي او بیا د مستو کېدو لپاره په کټو کې ساتل کېږي، چې

تروشېږي، چې بیا ډېر خلک تروې او یا شړومبې پسې ډېره موده پر مستو تېرېږي، نو همغومره مستې چې څومره 

 .ترې بود کوي او کورت بیا چکهځیني ترې جوړوي او 

د د رسېدو چې ( په وده کې هم لومړی ریا، ویروس، فنګس او پرازیتونواکټدرنو لوستونکو، د میکروبي ناروغیو )ب

یا لنډه موده لري.  اوږدهچې په هره ناروغي کې خپله بېلېږي، هم ورته وایي،  (Incubation Period) اینکوبېشن پېریود

( ۰هم له څو اونیو سره برابر دی، چې په منځني توګه د دریو ) (Incubation Period) هانټا ویروس دامریکایي د 

سږیو توکي تر اونیو په ترڅ کې د رسېدو دوره پوره کوي او د ناروغي د پخیدو پړاو ته وراوړي، چې د وچې مرۍ، 

 ناروغ وژل دي.  سږیو د التهاب په ترڅ کې د یرغل الندې نیسي او له منځه یې وړي، چې پایله یې د

 پایله

د افغانستان اکثریت خلک بې سواده دي، چې د لیک لوست له ستونزو سره مخامخ دي او شفاعي معلومات هم تر خلکو 

د روغتیا او د میکروبي ناروغیو  تاویز په لومه کې نښتي دي.نه رسېږي، ځکه ډېر خلک د مال د وعظ او د پیر د سم 

ورکړل شي، چې په ورسېږي او یو او بل ته سم معلومات ته د مخنیوي لپاره باید سم او د پوهاوي وړ معلومات خلکو 

معلوماتي لیکنو -، ځکه ګڼشمېر خلک د پوهنیزوټولیزو رسنیو رول ډېر غوره ګڼل کېږيڅانګپوهانو او دې برخه کې د 

رخه تر کلیو هم ورسوي. په دې بیې خپلوانو او یا هم هېوادوالو ته  السه کړي،په لوستلو کولی شي اړین معلومات تر

 کې باید مسلکي پوهان او د ټولیزو رسنیو مسؤلین خپل مسؤلیټ پر ځای کړي. 

 ستاسو د بري په تمه 

 



 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 


