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  ۴۳1۲/  ۱۰/ ۳3             لیکوال ابراهیم نعیمي
 

 افغاني حاجیانو ته د دولت د ډیرې پاملرنې اړتیا
 

صحي حالت یي د خوښۍ ځای دي چې د لوي نیکمرغه اختر په مناسبت هغو افغانانو ته چې اقتصادي، ټولنیز او 
دربار ته د دوعا ( ج)د خداي پاک . ایجابوي، د حج د فریضې د ادا کولو له پاره تللي او یا هم د تللو په حال کې دي

بله خوښي هم دا . السونه پورته کوم چې د حاجي صاحبانو حج قبول او په ګران هیواد کې سراسري سوله تأمین شي
 .ده چې سږکال حج اکبر دي

وضوع داده چې د څو میاشتو راوروسته یوه دوهمه اساسي م
په نوم پیدا شوي ده ( Ebola) خطرناکه سارې ناروغي د ایبوال

 همدغی مخکې تر دي چې د. چې ترهمدا شیبې ډیر قربانیان لري
دولت د  خطرناکه ناروغي، حجاجو ته د ناروغي سرایت او د

او ناروغی  ولیکم، باید لومړي د پاملرنې د اړتیا په تړاو څه
 . په هکله معلومات وړاندي کړم خطر

 Politikenموضوع په تړاو به د ډنمارکي ورځپاڼې  د
d.26.9.2014 څخه د الندې سرلیکنه وژباړم:  

 .غواړي چې د ایبوال ناروغی سره په نړیواله کچه مبارزه وشي ملګری ملتونه
 (د ډاکټرانو چپنه)سرمنشي به تر دی وروسته د ایبوال د ناروغی سره د مبارزې په خاطر سپینه چپنه  ملګرو ملتود 

سره د مبارزې په خاطر د ملل متحد  ۍپرون ورځ د ملل متحد سرمنشي د نړۍ مشران د ایبوال د ناروغ .واغوندي
 .په دفتر، نیویارک کې راټول کړل

په سمبولیک ډول سپینه ماڼۍ یانې اوباما د ټولې نړۍ . ال تهدید بدله شوی دهدغه ناروغې د محلي تهدید څخه په نړیو
بارک اوباما وویل چې دغه ناروغې د ماراتون . څخه د ناروغي سره د مبارزې له پاره د پیسو غوښتنه وکړه

(Maraton )  لوبې ته ورته ده چې موږ اړ یو په ټوله چکټیا ورسره وځغلو. 
ري جنوبي افریقا ته لیږلي چې د موادو د انتقال او د صحي کارکوونکو د زدکړو په اړوند تنه سرتی( 3۳۳۳)اوباما 

. موږ په بیړه اقدام نه کوو، موږ جدي کار نه کوو: اوباما نورو هیوادونه مخاطب کړل او داسې وویل .مرسته وکړي
اوباما د نورو . له پاره نه کاروي ټول د پیښو د مخنیوي په تړاو ښه نظریات لري خو ټول امکانات د پیښو د مخنیوي

 .هیوادونو څخه د صحي پرسونل د مرستې غوښتنه وکړه
څه کم یو )کرونه  میلیارده( ۵)د ارزیابي سره سم د دغې ناروغی سره د مبارزې له پاره اضافه تر  ملګرو ملتود 

 .په بیړنۍ توګه اړتیا شته (میلیارده ډالر
 Sierra Leone، سیرا لیون Guineaهغه هیوادونه چې دغه ناروغۍ ډیر زورولي دي د بیلګې په توګه ګوینیا 

 .خو نورو افریقایې هیوادونو ته یې هم سرایت کړي دي. دي Liberiaاو لبیریا 
( ۴۳۳۳) المان د. میلیونه یورو مرسته وکړهBarroso (3۳ )میلیونه ین، د ګډ بازار پخواني مشر، ( ۴۳۳)چین 

میلونو ( ۰۳)د  Laurent Fabiusتنو رضارکارانو د استولو ټټر وټکاوه، مګر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر، 
د امریکا د ملل متحد سفیر وویل چې دا ناروغې یو خطرناکه بحراني حالت مینځته راوستلي  .یورو چک ورکړي

تر اوسه . ۍ اخته هیوادونو سره مرستې وکړيد ټولو غړو هیوادونو څخه یي غوښتنه وکړه چې په ناروغ. دي
د روغتیا د نړیوال سازمان .ناروغې په دومره لویه کچه تر څارنې الندې نیول شوی ده AIDSپورې یوازي د ایډز 

 .غټ تهدید ديډیروویل چې د ملل متحد په تاریخ کې دا  Margaret Chanمشر 

                                                           

1
په اروپایي هیوادونو کې هرکال دغه منډه د . کیلومتره منډه ده( ۲۴)ـ دا هغه لوبه ده چې د پخواني یونان څخه رواج شوی ده، چې تقریباً  

کاله تر میالدي نیټې مخکې دغه لوبه د ماراتون نومې کس په واسطه تر اتن پورې تر ( ۲۵۳)لومړي ځل  . ډیرو خلکو په ګډون تر سره کیږي

 . هسره شو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naimi_abrahim_afghani_hajyan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naimi_abrahim_afghani_hajyan.pdf
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دغه . په نوم جوړ شوی UNMEERره نوي سازمان د په نوښت د ایبوال سره د مبارزې له پا ملګرو ملتود 
 .په کلیو او روغتونو کې فعالیتونه تنظیمويپه جنوبي افریقا کې  سازمان

دا ناروغې دومره تباه کوونکي ده چې په هیوادونو . کسان وژلی دي( 3۳۳۳۳)نوموړی ناروغۍ تر اوسه پورې 
 .کې د لویو جګړو سره پرتله شوی ده

 :سرایت کولو او د ناروغي د عالیمو په اړوند عمومي معلومات د ایبوال د ویروس د
دا یوه سارې ناروغې ده چې د وژلو کچه . د ایبوال ویروس د حیوانانو څخه انسانانو او د انسانانو تر مینځ سرایت کوي

 .الندې دي تر اوسه پورې کومه اغیزناکه دوا پیدا شوی نه ده خو دوه ډوله واکسین تر ارزونې. سلنه ده( ۰۳)یي 

د دغو ځنګلو د شوپرکانو په ( هغه ځنګلونه چې د اورښت کچه ور په کښې لوړه وي)ـ په مرطوبو ځنګلونو کې 1
 .واسطه سرایت کوي

، د بدن د ...(ناړی، هغه مایع چې په معده کې مواد حلوي، د غایطه موادو)ویروس د وینې، د بدن د مایعاتو ـ دغه ۴
د وجود د ...( شامپینزه بیزو، ګوریال بیزو، د ځنګله شوپرک)ارګانو څخه، یا د مرطوبو ځنګلي حیواناتو 

 .مایعاتوڅخه انسانانوته سرایت کوي
 

 :ایتد انسانانو تر مینځ د ویروس سر
 

د انسانانو په مینځ هم په پورته ډول د وینې، د بدن د مایعاتو، د ناروغ د وجود د بیرونې برخې سره تماس او یا د 
 . بسترې د روجایې او ورته ټوټو په پایله کې چې د ناروغ د بدن مایعات ولري، سرایت کوي

 .الیم یې څرګند شوي ويباید په یاد ولرو چې د هغه ناروغ څخه سرایت کوالی شي چې د ناروغۍ ع
 

لومړنۍ  .ورځو په جریان کې ناروغې جدي کیږي( ۴1ـ  ۴)کله چې انسان په ویروس اخته شي د : د ناروغۍ عالیم
 .دردونه( غړو)عالیم یې د سر او ستونی درد، ستړیا، تبه او د عضالتو 

د فعالیت لږیدل، ( جګر)و او اینې ، د پښتورګ(سري رنګه دانې)، لړه مه کې (خوا ګرځیدل)استفراق : وروسته عالیم
 (.خونریزي)، داخلی او بیروني د وینې بهیدل (پیچ)اسهال 

په ترتیب سره د . سره پرتله کیږي Tyfus ،meningitis ،Lassafeberکیدالی شی چې عالیم یې د مالریا، 
ناروغي هم د ایبوال په ډول دا ( Lassa)، (meningitis)، (Typhoid: )پورته ناروغیو نومونه په انګریزي لیکم

 .تبه، پیچ او نور ورته عالیم لري
همدا . هر څومره چې پر وخت تداوي پیل شي د روغیدولو امکان یې زیات دي(. سیروم)د مایعاتو ورکول : تداوي

 .شیبه د وینو د موادو، د بدن د مقاومت زیاتولو او واکسین په واسطه تداوي کیږي
 

 :د کلکې پاملرنې وړ( غتیا وزارتد رو)د افغانستان د حکومت 
 

زموږ هیوادوال د ډیرو ستونزو . په لیکنه کې بیان شول چې دغه ناروغې په نړیواله کچه خطرناکه او وژونکي ده
د ټولو ستونزو په څنګ کې د ولسونو روغتیایې ستونزې ډیري دي او په لیري پرتو سیمو . سره الس او ګریوان دي

تر ټولو لویه ستونزه نالوستې ده چې د ځان د حفظ الصحي ښه . صفر کې حسابیدالی شيکې روغتیایې اسانتیاوي په 
 .تدابیر نیوالی نه شی

د عربي رسنیو په قول سږکال څه د پاسه دري میلیونه حاجیان به مکې معظمې ته سفر وکړي، نو ځکه د ناروغي د 
 .سرایت کولو خطر څو برابره زیات دي

ته په کار ده چې د افغاني حاجیانو له پاره ځانګړي تدابیر ونیسي، د ناروغي د سرایت  د افغانستان د روغتیا وزارت
اړینه ده چې د . او د ناروغی څخه د ځان ساتلو میتودونه په لیکلي او شفاهي توګه د حاجیانو په اطالع ورسوي

ډیره مهمه ده چې د . ه کړيحاجیانو سره د روغتیا وزارت ټیمونه ملګري وي او په دومداره توګه یي خطر ته متوج
که کوم حاجي . بیرته راتلو په وخت کې ټینګ تدابیر ونیول شي چې دغه وژونکي ناروغی هیواد ته را نه وړل شي

کیدالی شي د . د افغانستان حکومت د موضوع اهمیت او خطر باید لوي ګواښ وګڼي. ناروغ وي باید قرنطین شي
 .تدابیرو د نیولو په موخه مرستې تر السه کړينړۍ د روغتیایي موسساتو څخه د وقایوي 
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 د هغه حیواناتو انځورونه چې ناروغې انتقالوي د لیکنې په پای کې لیدالی شي 


