په افغانستان کې د کووېډ ۱۹-د  RCCE1کاری ګروپ :د ګنګوسو تعقیبول
 ۲۰۲۰کال ،اپریل

د

له دې الرښونې څخه د ګټې اخیستنې په هکله مالومات:
له دې سند څخه کېدای شي د هغو کسانو او ادارو (د بېلګې په ډول د عامې
روغتیا چارواکي ،د نادولتي مؤسساتو سیمه ییز کارکوونکي) له خوا چې له عامه
وګړو (مثالً د ټولنې غړو) سره سروکار لري کار واخیستل شي ،ترڅو هغوی دې
ته چمتو ووسي چې د هر ډول ناسمو مالوماتو په هکله چې هغوی یې اوري رڼا
واچوي .له دې سند څخه د ګټې اخیستنې پر مهال مو پام وي چې د ګنګوسو په
تکرارولو سره د هغوی د تقویت او غښتلې کېدو المل نشئ.
پام مو وي چې الندې پیغام ،د درملنو او درملو په هکله د الندې ډیری ګنګوسو د
ځواب لپاره کارول کیږي.

د مخنیوي په هکله مهم پیغام :دا خورا مهمه ده چې د ناروغۍ د مخنیوي په هکله
الندې پیغام په سمه توګه ،په الندې بڼه شریک کړای شي :د ځان ساتنې لپاره باید
السونه بیا بیا او په سمه توګه ومیځئ او خپل السونه پر سترګو ،پوزې او خوله مه
وهئ .په صابون او پاکو اوبو د السونو مینځل او د خلکو تر منځ یو متري واټن په
پام کې نیول هغه لومړۍ درجه ګامونه دي چې د روغتیاپاالنو له لورې د خلکو د
خوندیتوب او نورو ته د دغه وېروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کیږي.
هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي نښې لري کولی شي په
داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې ماشین ولري تر درملنې
الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته د کرونا ویروس یا
کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي .که چیرته تاسو په ځان کې د دغې ناروغې
وړې نښې ولرئ ،نو په کور کې پاتې شئ او له نورو څخه په لېرې واټن کې ژوند
وکړئ او کم تر کمه د  ۱۵ورځو لپاره د کورنۍ له نورو غړو څخه جدي واټن
ونیسئ او خپل ځای نوروسره مه شریکوئ .که چیرته ستاسو د کورنۍ کوم غړی
په دې ناروغۍ اخته شوی وي ،تاسو باید ورته لېرې والی چې پورته ذکر شو په
 (Risk Communication and Community Engagement) RCCE 1له خطرونو څخه خبرول او د ټولنې دخیلول

پام کې ونیسئ ،ځکه چې کیدای شي تاسې هم وېروس ولرئ .که چیرته تاسو ال
زیاتو معلوماتو ته اړتیا ولرئ،نو د عامې روغتیا وزارت د ټیلفون له ملي ځانګړې
 ۱۶۶شمیرې ،یا د عامې روغتیا وزارت له والیتي ځانګړې ټیلفوني شمیرې سره
اړیکه ونیسئ.
په دې سند کې د ګنګوسو په وړاندې د غبرګون پالن او ستراتیژي او د معلوماتو
خپراوي هر اړخیزه بڼه ،د  RCCEد کاري ګروپ په واسطه چمتو شوی دی.
د کرونا ویروس درملنې/درملو/او مخنیوي په هکله ګنګوسې
 .۱د کووېډ ۱۹-ناروغۍ د درملو او درملنې په هکله ډېرې ګنګوسې شته چې په
الندې ډول دي:
• داسې ویل کیږي چې ګواکي د تور چای څښل د کووېډ ۱۹-درملنه کوي.
• داسې ویل کیږي چې ګواکي د مالګوبي په واسطه غرغړه کول کوالی شي
په ستونې کې د کورونا وېروس له منځه یوسي.
• داسې ویل کیږي چې ګواکي کوکاکوال وڅښئ او خپل مخ او السونه پرې
ومینځئ.
• د ایتانول (ایتایل الکول) او نورو «خارق العاده» درملو څښل.
• داسې ویل کیږي چې ګواکي د څښاک اوبه ستاسو له معدې څخه وېروس
پاکوي او د معدې تیزاب کوالی شي هغه له منځه یوسي.
• داسې ویل کیږي چې ګواکي یو لیمو ټوټه ټوټه کړئ او هغه په ګرمو اوبو
کې واچوئ او بیا وڅښئ .دا کار د یو ډول قلوي ورته محلول د منځته کېدو
المل کیږي او د کورونا وېروس په وړاندې ستاسو د بدن د مقاومت المل
کیږي.
• داسې ویل کیږي چې ګواکي د وچو میوو خوراک (هغه چې «ګرم» خاصیت
لري) لکه :بادام ،پسته او داسې نور د دې المل کیږي ترڅو تاسو د کورونا
وېروس په وړاندې غښتلي شئ.

ځواب :د روغتیا د نړیوال سازمان د مالوماتو پر بنسټ ،تر دې دمه د کورونا
ویروس یا ) (2019-nCoVپه وړاندې هیڅ ډول واکسین او هیڅ ډول ځانګړي درمل
نه دي جوړ .په دې وېروس باندې اخته کسان باید د نښو د له منځه وړلو لپاره مناسبه
پالنه او درملنه تر السه کړي هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ

جدي نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د
مرستې ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول
درملنې پرته د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي .ځینې
ځانګړې درملنې د فعالو کلینیکي آزموینو الندې دي چې د دې آزمایښتونو لړۍ تر
څارویو او انسانانو پورې پراختیا موندلې ده .د روغتیا نړیوال سازمان او د ټولې
نړۍ هېوادونو د دې وېروس د پیژندنې په موخه څیړنې په الره اچولې دي او هڅه
کوي ترڅو د هغه په وړاندې درملنه او واکسین راپیدا کړي .د تاریخ په اوږدو کې
د والګي ،زکام او نورو انتاناتو د درملنې او معالجې لپاره ډیری طبي او یوناني
درمل کارول شوي دي .د اوبو څښاک ،له لیمو او نورو طبیعي/تازه څښاکو (له
ورزیاتېدونکو موادو څخه پرته) ،چای ،شاتو او نورو سالمو موادو څخه کار اخیستل
مرسته کوونکي دي او ځینې وختونه زموږ د بدن معافیت پیاوړی کوي .تر دې
مهاله ،د کووېډ ددې نوي وېروس په وړاندې چې د کووېډ ۱۹-په نامه هم یادیږي
کومه د ډاډ وړ ځانګړې درملنه یا مخنیوی شتون نلري .د ټولنیزو رسنیو ځینې
پیغامونه د دې څرګندونه کوي چې د ګرمو مایعاتو یا د بوټو د اوبو څښل ،له ستوني
څخه د وېروس د پاکېدو یا د هغه د له منځه تلو المل کیږي،خو روغتیاپاالن او
ډاکټران خبر ورکوي چې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې له دې ادعا
څخه دې مالتړ وکړای شي.
سالم غذایي رژیم درلودل او سالم ژوند پر مخ بیول ،د اوبو څښل ،له لیمو سره یو
ځای چای څښل او د تازه میوو او سبو خوړل کولی شي د ناروغیو د ټولو ډولونو په
وړاندې ستاسو عمومي روغتیا ،معافیت او ځواک پیاوړی کړي .خو داسې هیڅ
تضمین نشته چې دا مواد دې تاسو له کووېډ ۱۹-ناروغۍ څخه وساتي .تر ټولو مهمه
چاره ټولنیز واټن او حفظ الصحې په پام کې نیول دي .د ځان ساتنې په موخه مو

بار بار خپل السونه په پاکو اوبو او صابون ومنیځئ او خپل السونه سترګو ،پزې
او خولې ته مه ور وړئ.
په صابون او پآکو اوبو د السونو مینځل او د خلکو ترمنځ د یو متر واټن په پام کې
نیول لومړۍ درجې ګامونه دي .دا د روغتیا برخې د مسلکي کسانو له لورې د
خلکو د خوندیتوب او د کورونا ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره اړینې سپارښتنې
دي.
 .۲داسې وییل کیږي د سپیلني لوګي کول به وېروسونه له منځه یوسي .خلک په
دې باور دي چې سپېلني یو مقدس بوټی دی؛ ځکه نو دا بوټی د میکروبونو او
وېروسونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ځواب :داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي د سپیلنیو په ګډون دې د بوټو لوګي کول
کوالی شي وېروسونه له منځه یوسي .د ځان ساتنې په موخه مو السونه بار بار په
صابون او پاکو اوبو ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.
 .۳داسې وییل کیږي چې ګواکي د مالریا ضد درمل کولی شي د کووېډ۱۹-
ناروغۍ درملنه وکړي.
ځواب :داسې هیڅ شواهد نشته ترڅو ثابته کړي چې د مالریا ضد درمل ،په ځانګړې
توګه کلوروکین دې وکړای شي د کووېډ ۱۹-وېروس د مخنیوي یا درملنې المل شي.
په هر حال ،دا مهال ،په ټوله نړۍ کې آزموینې روانې دي ترڅو د کووېډ ۱۹-وېروس
په وړاندې درملنه یا واکسین ومومي .د مالریا ضد درمل کوالی شي په روغتیا باندې
ناوړه اغیزې ولري او دا مهال د درملنې لپاره نه کارول کیږي .موږ په دې پوهیږو
چې په افغانستان کې د ځینو ډاکټرانو له لوري د ریزوشڼ سوداګریز درمل چې له

کلوروکین څخه جوړ شوي دي خلکو ته ورکول کیږي .د هغه ناوړه اغېزې په الندې
ډول دي :زړه بدوالی ،د لمر د وړانګو په وړاندې حساسیت ،د شپې له پلوه د وېرې
احساس او نورې داسې اغیزې چې له ځانګړو کسانو سره تړاو لري .د مالریا ضد
او د ایچ آی وي درمل تر آزموینې الندې دي ترڅو روښانه شي چې آیا دا درملونه د
دې وېروس په وړاندې ګټور دي که څنګه.
د ځان ساتنې په موخه مو السونه بار بار په صابون او پاکو اوبو ومینځئ .السونه
مو په سترګو پزې او خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي..
 .۴ګرمه هوا د کورونا وېروس د له منځه تلو المل کیږي.
ځواب :کیدای شي تاسو په ګرمه او لمریزه هوا کې هم په کووېډ ۱۹-ناروغۍ اخته
شئ .ډیری هغه هېوادونه چې ګرمه هوا لري ،د کووېډ ۱۹-پیښو د شتون په اړه یې
خبر ورکړی دی .د کورونا وېروس چې د کووېډ ۱۹-په نامه هم یادیږي د هغو
وېروسونو له کورنۍ څخه یو وېروس دی چې خلک په سړه هوا او د ژمي په موسم
کې پرې اخته کیږي .له همدې کبله ،په پیل کې داسې انګیرل کېده چې ګرمه هوا
کېدای شي د وېروس خپراوی کمه یا محدوده کړي .دا مهال ،داسې کوم شواهد نشته
ترڅو دا ادعا ثابته کړي .په دې پړاو کې دا خورا مهمه ده چې د دې وېروس د
مخنیوي او خپرواي په وړاندې احتیاطي تدابیر ونیول شي .د ځان ساتنې په موخه
مو السونه بار بار په صابون او پاکو اوبو ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او
خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام

کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي
نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.

 .۵د الکولو څښاک کوالی شي په بدن کې د کورونا وېروس له منځه یوسي.
ځواب :د الکولو څښاک نشي کوالی په بدن کې د کورونا وېروس له منځه یوسي.
خالص الکول (ایتانول) او نور محصوالت ،لکه :سپینوونکې او ضدعفوني کوونکې
مایع د سطحو د پاکولو او ضدعفوني کولو لپاره کارول کیږي او هغه باید بلع نکړای
شي .دا کیدای شي د ناروغیو المل شي یا حتی د خوراک په صورت کې ،د مسمومیت
له امله د مړینې المل شي .د ځان ساتنې په موخه مو السونه بار بار په صابون او
پاکو اوبو ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.

 .۶ځینې کسان په دې باور دي چې چرس په کووېډ ۱۹-د اخته کسانو درملنه
کوي.
ځواب :چرس د کووېډ ۱۹-د درملنې په موخه نه کارول کیږي .تر دې دمه په کووېډ-
 ۱۹د اخته کسانو لپاره کوم درمل یا د اعتبار وړ درملنه نشته .د ځان ساتنې په موخه
مو السونه بار بار په صابون او پاکو اوبو ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او
خولې مه وهئ.

د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.

 .۷د افغانستان خلک د ناروغیو په وړاندې ډېر مقاومت لري ،ځکه چې زموږ د
بدن معافیتي سیستمونه د چاپیریال له ککړتیا سره ځاڼ عیار کړي دي.
ځواب :د کووېډ ۱۹-پیښې ډیری په هغو هېوادونه کې شته چیرې چې چاپیریال یې
ډېر ککړ دی .څیړنې ښیي کوم کسان چې د ککړ چاپیریال لرونکو هېوادونو کې
ژوند کوي ،کورونا وېروس پر هغوی ډیره اغیزه کوي .هیڅوک له هیڅ ملیت ،نژاد،
کلتور او سیمې څخه د دې وېروس په وړاندې معافیت نلري .په افغانستان کې د
 ۲۰۲۰کال تر اپریل میاشتې پورې ،د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې د دغه
هېواد په  ۲۵والیتونو کې له  ۵۰۰څخه زیات کسان په دې وېروس اخته دي .څرنګه
چې کووېډ ۱۹-له یو کس څخه بل کس ته خپریږي  ،دا امکان شته چې په افغانستان
کې هم اخته کسان دغه وېروس نورو ته ولېږدوي.
 .۸ځینو مال امامانو خلکو ته داسې ویلي دي چې یوازینی کار چې خلک یې د ځان
ساتنې لپاره کوالی شي هغه دا ده چې په ورځ کې پنځه وخته لمونځ وکړي او داچې
«مسلمانان نه پرې اخته کیږي یا هغوۍ د وېروس په وړاندې معافیت لري ».د هغو
له جملې څخه ځینو یې همدارنګه ویلي دي چې دا وېروس له یو کس څخه بل کس
ته د لېږد وړتیا نلري اویا دا چې دا وېروس به ځینو خاصو قومونو او توکمونوله
نورو نژادي یا قومي ډلو په پرتله ډېر زیانمن کړي.
ځواب :کووېډ ۱۹-له یو کس څخه بل ته خپریدالی شي او توپیر نه مني .هیڅوک له
هیڅ ملیت ،توکم ،کلتور او سیمې څخه د دې وېروس په وړاندې معافیت نلري .کله

چې د خلکو لویې ډلې د عبادتونو ،ودونو یا د جنازې د ښخولو په مراسمو کې سره
راټولیږي ،دا وېروس د خلکو ترمنځ خپریږي .د ټولنې په کچه د دې وېروس لېږد،
په نړیواله کچه د وېروس د چټک خپراوي له دالیلو څخه ګڼل کیږي .کووېډ۱۹-
ناروغي تر دې مهاله د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هېوادونو په ګډون د نړۍ په
 ۱۸۴هېوادونو او سیمو کې خپور شوې ده .د ځان ساتنې په موخه مو السونه بار
بار په صابون او پاکو اوبو ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.
 .۹ځینو خلکو مالیانو ته تللي دي او هغوۍ ته د کووېډ ۱۹-ناروغۍ د درملنې په
موخه هغوی ته تعویذ او شویستو ورکړل شوې دي.
ځواب :په سختو او کړکېچنو حاالتو کې ،ایمان د انسانانو په ژوند اود ټولنې په
کړنو کې د بنسټیزې برخې په توګه پاتې کیږي .په روغتیایي کړکېچونو کې په
ټولنو کې د انتان د مخنیوي او د وېروس د ال زیات خپراوي د درولو په موخه د
مذهبي کړنو په پام کې نیولو تر څنګ د روغتیایي متخصیصینو سپارښتنې هم
ارزښت لري .د ځان ساتنې په موخه مو السونه بار بار په صابون او پاکو اوبو
ومینځئ .السونه مو په سترګو پزې او خولې مه وهئ.
د روغتیا مسلکي کسان د خلکو د خوندیتوب او د ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره
په صابون او پاکو اوبو د السونو د مینځلو او د خلکو ترمنځ د یو متري واټن په پام
کې نیولو سپارښتنه کوي .هغه کسان چې د کرونا یروس یا کووېډ۱۹-ناروغۍ جدي

نښې لري کولی شي په داسې روغتونونو کې چې دآکسیجن یا سااخیستلو د مرستې
ماشین ولري تر درملنې الندې ونیول شي ،خو ډیری کسان له دې ډول درملنې پرته
د کرونا ویروس یا کووېډ ۱۹-له ناروغۍ رغیدالی شي.

د پنځه وخته لمونځونو په وخت کې په صابون د السونو مینځل به د وېروس له ال
زیات خپراوي څخه مخنیوی وکړي .ځینې نور داسې اضافي ګامونه اخیستل هم
سپارښتنه کیږي ،لکه :که چېرته ستاسو السونه پاک نه وي ،هغه سترګو ،پوزې یا
خولې ته مه وروړئ؛ فزیکي واټن نیونه پلې او که ناروغ یاست نو په کور کې پاتې
شئ.
 .۱۰داسې ویل کیږي چې ګواکي هغه هېوادونه چې د کورونا وېروس په چټکۍ
سره وځپل ،هلته مذهبي بارونه ډېر لږ او محدود دي.
ځواب :د کووېډ ۱۹-ناروغۍ د پیښو شتون په ټوله نړۍ کې ،په اسالمي او
غیراسالمي هېوادونو کې تائید شوي دي .هیڅوک له هیڅ قوم ،توکم ،کلتور او
سیمې څخه د دې وېروس په وړاندې معافیت نلري .په افغانستان کې د  ۲۰۲۰کال
تر اپریل پورې د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې د هېواد په  ۲۵والیتونو
کې له  ۵۰۰څخه زیات کسان په دې وېروس باندې اخته شوي دي.
اسالمي قانون /شریعت په پنځو بنسټیزو موخو والړ دی ،لومړۍ موخه چې په هغې
باندې ډېر ټینګار کېږي د ژوندانه ژغورنې او له زیان رسولو څخه مخنیوی دی.
حکومت لویې غونډې بندې کړې دي ،مسلمانان باید دا کړنچارې ومني ،ځکه اسالم
موږ ته دا ښیي چې د زیان رسولو د مخنیوي په موخه باید د هغو کسانو خبرو ته
غوږ شو کوم چې خلکو ته نېکې الرښوونې کوي .هره ګڼه کوڼه چې رامنځته کیږي،
که هغه په جومات ،د کار په ځای یا په ټولګي کې وي د نوموړو کړنچارو اطاعت
ته اړتیا لري .موږ نشو کوالی دا مسئله له پامه وغورځوو چې نږدې کسان ،په
کووېډ ۱۹-د اخته کېدو لپاره له زیات خطر سره مخامخ دي .کله چې چارواکو او
ډاکټرانو اعالن وکړ چې په جمعې سره لمونځ خوندي دی ،په دې صورت کې باید
په جمع لمونځ کول له سره پیل شي .د هغو کسانو لپاره چې ناروغه دي ،د راټولیدنو
د بندیز په دې وخت کې باید خپل عبادتونه په کورنو کې تر سره کړي .موږ دعا کوو
چې څښتن تعالی «ج» دې زموږ له کورنیو او ټولنو څخه ساتنه وکړي او هغو کسانو

ته دې بیرته روغتیا ورپه برخه کړي کوم چې په افغانستان او ټوله نړۍ کې ناروغ
دي.
 .۱۱کله چې په کووېډ ۱۹-ناروغۍ اخته کس ومري ،د هغه د جنازې لمونځ باید
د عادي کس په شان ادا نشي .د بیلګې په توګه ،هغه کس چې د کووېډ ۱۹-له امله
مري ،د هغه د جنازې د لمانځه ترسره کول جواز نلري او مړی باید د امبوالنس په
مرسته په قبر کې کېښودالی شي .د دې ادعا د تائید لپاره ،په ټولنیزو رسنیو کې
ځینې تصویرونه الس په الس کیږي.
بله ګنګوسه دا ده ،هغه کسان چې د کووېډ ۱۹-له امله مري ،دولت هغوی په نیلون
اوپالستیکو کې رانغاړي ،په چونه کې یې پوښي او د هغوی د ښخولو لپاره له کنده
ایستونکي ماشین (اکسکواټور) کار اخلي او هغوی په یوه مرکزي سیمه کې په
ډله اییز قبر کې ښخوي .خلک اندیښنه لري ،ځکه دا ډول چاره د هغوی د مذهبي
عقایدو خالف یو عمل بلل کیږي.
ځواب :د هغه کس په بدن باندې د الس وهلو په صورت کې چې په کووېډ ۱۹-له
اخته کېدو څخه وروسته مړ شوی وي باید له ځانګړو احتیاطي کړنو څخه کار
واخیستل شي ترڅو نورو خلکو ته د وېروس د ال زیات خپراوي مخنیوی وشي .په
هر حال ،له اسالمي روایاتو سره سم ،له هغوی سره د هغو کسانو په شان چلند کیږي
کوم چې د نورو الملونو له کبله مري.
دا کسان کیدای شي د کووېډ ۱۹-له کبله په روغتیایي مرکز ،کور یا نورو ځایونو
کې ومري او د هغو کسانو خوندیتوب او هوساینه باید لومړیتوب ولري څوک چې د
میت پالنه کوي .د میت وقار ،د هغه او د هغه د کورنۍ کلتوري دودونو ته باید
درناوی وشي او له هغو څخه باید ساتنه وشي .لیکن د جنازې په مراسمو کې باید د
خلکو له زیاتې ګڼې ګوڼې ډډه وشي ترڅو د خلکو تر منځ د وېروس له خپریدو
مخنیوی وشي .په بیړه باندې د هغه میت له ښخولو باید ډډه وشي کوم چې د کووېډ-
 ۱۹له کبله مړ شوی وي.

 .۱۲داسې ګنګوسه شته چې کووېډ ۱۹-به د  ۲ -۱کلونو لپاره دوام وکړي .ټولې
پولې به وتړل شي .په پای کې به د قحطۍ کلونه حاکم شي او خلک به له لوګې
ومري.
ځواب :د کورونا ویروس وبا د افغانستان لپاره یوه ننګونه ده .اټکل کیږي چې شته
کمزوری روغتیایي سیستم او ډیرو تلفاتو ته په کتو به د افغانستان خلک د کووېډ-
 ۱۹وبا له منفي پایلو سره مخامخ شي .داسې تمه کیږي چې د دې ناروغۍ پیښې به
د اونیو په ترڅ کې په چټکۍ زیاتې شي ،ځکه چې په ټولنه کې په چټکۍ سره د
خپریدو په حال کې دی  .د هېواد په پولو د تګ راتګ ښه مدیریت حیاتي ارزښت
لري ترڅو د هغو خلکو له چاڼ او معاینې(سکریننګ) څخه ډاډ تر السه شي کوم
چې افغانستان ته راستنیږي .ځانونه باید ډاډمن کړو ترڅو هغو سوداګریزو توکو او
بشري مرستو ته له پولو څخه د راتېرېدو اجازه ورکړای شي ترڅو د بیو لوړیدل
څخه مخ نیوي او ژوند ژغورنکې مرستې په سمه توګه وویشل شي .د افغانستان
دولت او نړیوال ګډونوال د سیمې له دولتونو سره اوږه په اوږه کار کوي ترڅو د
پولو پرانیستل یقیني کړي یا باید لنډ مهاله استثنا وضع شي ترڅو بند پاتې کسانو ته
اجازه ورکړای شي چې خپلو کورونو ته راستانه شي یا سوداګریزه راکړه ورکړه
دوام پیدا کړي.
 .۱۳داسې باور شته چې د وېروس بڼه چې په هر هېواد کې تر سترګو شوی دی
له بل سره توپیر لري او د هغه پالن پر بنسټ ده چې د ځانګړې سیمې لپاره په
پام کې نیول شوی دی.
ځواب :د کورونا وېروس د پولو ،ملیتونو ،نژادونو ،عقایدو او قومونو پروا نه کوي.
د وېروس خپرېدل به په هر هېواد کې تر ډېره له دې سره تړاو ولري چې اړوند
دولت ددې ناروغۍ په وړاندې کوم تدابیر تر الس الندې نیولي دي یا به یې ونیسي
ترڅو د وېروس د خپرواي مخنیوی وکړي یا هغه کنټرول کړي .د روغتیا نړیوال
سازمان او د ټولې نړۍ هېوادونه ددې وېروس د پیژندنې په موخه څیړنې په الره

اچولې دي او هڅه کوي ترڅو د د دغه ویروس په وړاندې درملنه او واکسین پیدا
کړي.

