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 :رسیزه

)د یو پاک کنارآب  دچښلو د پاکو اوبو درلودل ، په سمه توګه وړل، ساتل او د هغې څخه ګټه اخیستل. د حفظ الصحې آسانتیاوې   

کول او یا له  درلودل، د هغې څخه ګټه اخیستنه او دهغې ساتنه او په ښه او خوندی ډول د کناراب د غایطه موادو ځای پر ځای

 ( او د اړتیا په وخت د السونو مینځل او د پاکوايل نورې ښې رویې د روغتیا لپاره ډیر اړین دی.  منځه وړل

د چښلو ناپاکې اوبه، د کنارآب نه درلودل ) او یا له هغې څخه ګټه نه اخیستل او یا د کنارآب د غایطه موادو په سمه توګه له منځه نه   

خت د السونونه مینځل د ځان او چاپیریال په پوره ډول د حفظ الصحې نه مراعاتول کوالی شی چې د ډیرو ناروغیو د اړتیا په و وړل( 

 لکه نس ناستی، د پوستکی ناروغۍ، د سرتګو ناروغۍ، محرقې، د ماشومانو د ګوزڼ، د معدې چینجیو او نورو سبب وګرځی.

 ی موادو په واسطه رسه ککړې شی چې په روغتیا باندې بدې اغیزې راولی.د چښلو اوبه کیدای شی د بیولوژیکی، کیمیاوی او فزیک

د نظافت)پاکوالی( ښوونې زمونږ په هیواد کې د روغتیایی کچې د لوړوالی او ساتنې لپاره سرت رکن دی اوددې الرښود موخه د یو لړ 

ت ی ګروپ جوړول، د تطبیق الر، پیغامونه، د نظافمعلوماتو وړاندې کول په ګډون د: تعریفونو، درسی میتودونو، د کورنۍ د روغتیای

په اړوند ښه پوهاوی، د چښلو پاکې اوبه، د ځان او چاپیریال پاک ساتنه د کنارآب جوړول او ترې ګټه اخیستل، خواړه، نس ناستی 

وړول تر څو د نکو د کچې لاو د پاکوايل په اړوند د ټولنې د روغتیایی کارکوونکو، ښوونکو، سوپروایزرانو،د پاکۍ ښوونې تبلیغ کوو 

 پاکۍ ښې رویی د خلکو په منځ کې دود شی.

زمونږ د هیواد شاوخوا پنځه اویا په سلو کې وګړي په کلیو کې ژوند کوي او د چښلو پاکو اوبو، د ځان او چاپیریال پاک ساتنې او 

رو ملتونو د ادارو له خوا په دې اړوند وړاندې روغتیایی معلوماتو ته الس رسی نه لري. هغه شمیرې چې د عامې روغتیا وزارت او ملګ

 شوې دا ښیی چې:

ماشومانو  ۰۰۰۰کال کې له پنځه کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو د مړینې پېښې د ډول ډول ناروغیو له کبله په هر  ۲۰۰۲په 

 ته رسیدې. ۲۵۲کې 

زیږیدلو ماشومانو  ۰۰۰۰ته ورسیږی مړه کیږي. د سلنه ددې ماشومانو مخکې له دې چې پنځه کلنۍ  ۲۵دا په دې مانا دی چې 

 تنه د هغې مخکې له دې چې پنځه کلنۍ ته ورسیږي د نس ناستی له امله مړه کیږي. ۰۳۱له جملې 

مګر د بنسټیزو روغتیایی خدمتونو په وړاندې کولو، د دولتي ارګانونو ) د عامې روغتیا وزارت، د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې 

ښځو چارو(د ملګرو ملتونو ادارې او نورو ملی او نړیوالوغیر دولتي موسساتو په واسطه د چښلو د پاکو اوبواو نورو برخو ،ښوونې، د

 ۲۲۵/۰۰۰۰کال کې تر پنځه کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو د مړینې کچه له  ۲۰۰۲برابرول داسې بدلون منځته راوړي چې په 

 دلون داسې د ښودنې وړ نه دی.ته را ښکته شوې مګر دا ب ۰۱۰/۰۰۰۰څخه 

سلنې ته  ۲۲سلنه اوپه ښارونو کې  ۰۲په سلو کې د افغانستان خلک د چښلو پاکو اوبو ته الس رسی لری چې په کلیو کې  ۳۰

 د کلیو د بیارغاونې او پراختیا وزارت(. ۲۰۰۵NRVAرسیږی)

  ی له پنځه کلونو څخه کم ؤ د نس ماشومانو چې عمرونه ی ۵۰۰۰کال کې هره ورځ  ۲۰۰۲د احصائیو په بنسټ په

 ( ۲۰۰۲ناستی له امله خپل ژوند له السه ورکاوه.) د ماشومانو لپاره پرمختګ، یونیسف 
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 ۸۸  سلنه د نس ناستی له کبله مړینې د پاکوايل په نه مراعاتولو او د اوبو په لږوالی پورې تړلې وې. ) د ماشومانو

 لپاره پرمختګ، یونیسف (

  لنه له پنځه کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان د نس ناستی له امله خپل ژوند له السه س ۰۲په مجموعي ډول

 ( ۲۰۰۵ورکوي. ) نړیوال روغتیایی سازمان کال 

  میلیون ماشومان د نس ناستی له امله خپل ژوند له السه ورکوي. ) د ماشومانو لپاره  ۰.۵په نړۍ کې هر کال

 پرمختګ، یونیسف (

 ۱۸۰ کلونو څخه کم عمر لري ښه حفظ الصحې)پاکوالی ( ته الس رسی نه لري  ۰۸شومان چې له میلیونه هغه ما

 ( ۲۰۰۲میلیونه د پنځه کلونو څخه کم عمر لرونکی ماشومان دي.)یونیسف  ۲۸۰چې له دې ډلې څخه 

 د نس ناستی د ناروغیو را کموی. ) د ماشومانو لپاره پرمختګ، یونیسف ( ۲/۳د پاکوالی ښه مراعات کول 

  ( ۲۰۰۵د سینه بغل څخه وروسته نس ناستی د ماشومانو د مړینې لوی المل دی. ) نړیوال روغتیایی سازمان کال 

نظافت)پاکوالی ( زمونږ په هیواد کې یوه ساده ولې له مانا څخه ډکه کلمه ده او زمونږ یوه لویه ننګونه ده. زمونږ خلک له نا پاکو 

، په همدې وجه د مخنیوي وړ وژونکې ناروغۍ تر اوسه شته او د هغې المله د مړینې اوبو چې په میکروبونو ککړې وي ګټه اخيل

 سطحه ډیره لوړه ده.

خلک د مخنیوي وړ ناروغیوڅخه چې د ناپاکواوبو د چښلو او د پاکوالی د نه مراعات کولوله امله منځته راځی ځوریږي مګر د پوره 

 نه پوهیږي.معلوماتو د نه لرلو له امله د هغې په تاوانونو 

د اړتیا په وخت د السونو نه مینځل او نورې د پاکوايل په اړه د روغتیا نه مراعات کولو رویی د مړینې کچه لوړه کړې ، غریبي او 

بدبختي منځته راوړي. مګر تر اوسه زمونږ په هیواد کې د پاکوايل ښوونو ته پام نه کیږي چې په مختلفو سطحو کې ددولتی  

غواړی تر څو وکوالی شو د هیواد  پالن جوړونکو، پریکړه کوونکواو پالیيس جوړونکو ته قناعت ورکړو تر څو ددې مقامونو پاملرنه 

 لویی ستونزې )  د پاکوالی په اړه د روغتیا نه مراعات کولو رویی ( او د هغې لپاره د حل الرو پیدا کولو لپاره مرسته را رسه وکړي.   

  

 جوړول ) د پروژې موخې، د برخه اخیستنې ګټې، د اوبو د کمیټې دندې او د غړو ډو نله خلکورسه د غو  -ز  ره

 صفتونه یې(

 د پروژې د ځای دټاکلو د قرار داد السلیک 

 

 ( د غړولپاره د روزنیزو پروګرامونو پالن او پلی کولو WMCد اوبو د کمیټې )  -ح 

  

 ( له غړو رسه د منظمو لیدلو کتلو تنظیم  WMC د پروژې د پالن د پلی کولو په وخت کې د اوبو د کمیټې ) -ط 

 ی ـ ټولنیز ناظامن په تربیوي پروګرامونو کې الندې موضوع ګانې د اوبو د ادارې د کمیټې غړو ته ورزده کوي

  د ټولنې تنظیم او برخه اخیستنه 

  د پروژې پالن 
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 محاسبه او پیرودنه 

  د شخړو)منازعو( حل 

 )څارنه)نظارت( او ارزونه)ارزیابی 

 

 (: Motivationتشویق / انګیزه ) 

تشویق هغه عملیه ده چې د انسان سلوک تحریکوي، قوت او تداوم وربښي او په مطلوب عادت یې بدلوي په همدې اساس ویلی 

شو چې تشویق کولی يش د ټولنې واقعي امکانات په هغه خوا کې چې غواړي یې وکاروي. او د تشویق د عملیې په وسیله ټولنه دا 

ک کوي چې د یوې موخې د الس ته راوړلو لپاره په څه ډول رسه کولی يش رسه یويش. تشویق هغه وخت اغیزمن وي چې د در 

خلکو غوښتنې رسه یو او ګډې وي. او یا دهغه کار رسته رسولوته اړتیا ولري. له دې الرې تشویق په هغه کار کې رضوري دی چې 

پوره کړي. ددې لپاره چې یو کار په ښه توګه رسه رسته ورسیږي لومړی باید موضوع  خلک ورته مادي او معنوي اړتیا ولري او هغه

 خلکو ته په مخ کې کیښودله يش تر څو دهغه د رسته رسولو لپاره تشویق او ترغیب ويش.

ا ی تشویق کوونکی هغه څوک دی چې له خلکو رسه د پرمختګ لپاره له خلکو رسه مرسته کولی يش. په دې توګه ټولنیزناظم 

ي، د هغوی نظریات راټول کړي او په دې برخه کی همدردي ړ تشویق کوونکی له خپلو پروګرامونو او پروژو څخه ټولنه خربه ک

 پیژنې ، یووالې ته یې راوبويل او دهغوی اړتیاوې وپیژين. ووښیي. د ټولنې د پوهولو لپاره، د ټولنې ناظم باید ټولنه 

 

 

 نکېدپاکي او روغتیا ساتنې تبلیغ کوو 

 

قومی رهربان، مذهبی رهربان، ښوونکي، روغتیایي کارکوونکي، دټولنې کارکوونکي، میندې، پلرونه، دمکتب د عمر ماشومان، د 

کيل نیان او هرڅوک چې وکولی يش د پاکی په هکله د خلکو د پوهې کچه لوړه کړي او یا دخلکو په عاداتوکې مثبت بدلون رامنځ 

 لیغ کوونکی بلل کیږي.ته کړي، روغتیایي مبلغ یا تب

کوره د باندې تبلیغ وکړي. غوره به وي چې هغوی په دوه نفري توګه ) میړه  او  رینه تبلیغ کوونکې لهارضورده چې ښځینه او ن

خه کي د کيل له اوسیدونکو څنښځه، پالر او لور یا خور او ورور( وي. همدارنګه باید د پاکی او روغتیا ساتنې د زده کړو تبلیغ کوو 

 ټاکل يش.و 

ینه تکړه تبلیغ کوونکې کیدای يش له روغتیایی کارکوونکو، دایه ګانو، واکسیناتورانو، ښوونکو او د کيل یا سیمې له مرشو ښځو ځښ

 څخه وټاکلې يش .

له  ېرینه تبلیغ کوونکې کولی شو له روغتیایی کارکوونکو، ښوونکو، مال امامانو، دخلکو له استازو، بزګرانو، دسیماله بلې خوا ن

 نیانو، د کيل له مرشانو او نورو څخه وټاکل يش.
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 صفتونهد مبلغ  ېپاکي ښووند 

 باید: مبلغ ېښوون ید پاک

  وي خاونددښه شخصیت 

 پخپله پاکوالی مراعات کړي 

 د سیمې د خلکو په لهجه او ژبه پوه يش 

 خربې وکړي هساده او عام فهم 

 له نورو رسه د متقابل احرتام درلودونکی وي 

  خربوته غوږ ونیيسدنورو 

 د نورو دنظریاتو درناوی وکړي او رد یي نکړي 

 له بدو او ناوړه خربو کولو څخه ځان وسايت 

 دخلکو رواجونوته درناوی ولري 

 د کار عالقمند وي 

  د نورو خربي پرې نکړي 

  خربي ونکړي  قهر او لوړ غږپه 

 د اعتامد وړ، حوصله لرونکی او شکسته نفس وي 

  او نور هم وپوهولی يشپه خپله هم وپوهیږي 

  ښه مهارت ولري مفاهميد 

 وخت پیژندونکی واويس 

 داسې جامې واغوندي چې د سیمې د رسم و رواج رسه مخالفې نه وي 
 

 کې په پام کې ونیيس:ټغ کوونکی باید د یوې اغیزمنې لیدنې کتنې لپاره الندې ییو تبل  

 

 د لیدنې کتنې لپاره له کورنۍ څخه اجازه واخيل 

 ې موخه توضیح کړيليدناو د  ور وپيژين خپل ځان 

  ريلد خلکو رسم او رواج ته درناوی و 

 د کورنیوته د زحمت ورکولو څخه د مخنیوي لپاره باید خربي لنډې او واضح وي 

 د کورنیو لیدنو کتنو لپاره باید تبلیغايت مواد له ځانه رسه ولري 

  یه وکړيروغړو رسه دوستانه  کورنۍ لهحالت د ليدو په صورت کي د پاک کوم منفي يا ناد 

 د طبي او مشکلو لغتونو له کارولو څخه مخنیوی وکړي 
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  نۍ اقتصادي وضع په پام کې ونیيسر د مالقات یا لیدنو کتنو په وخت کې د کو 
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 او حفظ الصحه)پاکوالئ( نظافت 

 نَِظْیٌف اِنَّ ااْلِْسالََم نَِظْیٌف َفَتَنظُِّفْوا َفاِنَُّه اَلَیِّْدُخَل الَْجنَّتَه ااِلَّ 

                          جنت ته نه داخلیږی مګر پاک او نظیف شخص ېپه تحقیق رسه اسالم پاک دی نو پاک اووسی او په تحقیق رسه چ  :ژباړه

 

 دحفظ الصحې ) روغتیاساتني ( تعریف:

 ت ده تر څو روغ رمټ اووسو. عبار  څخه ې)کور او چاپیریال(  د پاک ساتن ي)ځان او جامو( او محیط حفظ الصحه د شخيص

 د پاکوالی تعریف :

 پاکوالی د پاکۍ او سرته ګۍ د حالت بیانوونکی دی.

 

 هنظافت او حفظ الصحه د اسالم له نظر 

کې  په اسالم  .د اسالمي رشیعت له نظره په اسالم کې پاکوالی له اخالص او پاک ملنی رسه یو شان ده دپاکوالې فضیلت :

دن، جامو او  د اوسیدنې د ځای پاکوالی په خوا کې نیيس . په قرآن مجید کې تر دیرش ځایه ډیر د پاکوالې پاکوالی دانسان  د ب

 په هکله اشاره شوې ده.

 آیت کې فرمایې:  ۲رقم  ۵لکه چې هللا )ج( د املایده  په سوره  

 

سوره: املائدة)شپږم آیات( ۵  

ْن َحرَ  ُ لَِيْجَعَل َعلَْيكُم مِّ ﴾6تَْشكُُروَن ﴿جٍ َولَِكن يُِريُد لُِيطَهَّرَكُْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَيْكُْم لََعلَّكُْم َما يُِريُد ّللاه  

ر اونعمتونه په تاسو متام کړي ت کړياړه : هللا )ج( اراده نلري چې هیڅ ډول سختي تاسوته درکړي مګر غواړې ستاسو ځان او جسم پاک بژ 

 .څو د هغه ذات شکر په ځاي کړئ

 

 ۵و۲االیه  ۲۲سورته املدثر     و٭ ̉هُجر̉جَز َفا̉و٭والُّرر َ اَبََک َفطَهِّرْ َو ثِي

 او جامی دې له هر عیب څخه پاکې کړه او له ناپاکۍ څخه لرې اوسه. 

 احادیث: ينبو 

 ( ۳۱) مشکواة صطََر ااْلِیََْمْن  اَِبْی َمالُِک ااْلَْشَعِرْی َقاْل: َقاَل َرُسْوُل ّللِا َصلَّی ّللُا َعلَْیِه َوَسلََّم: اَلطَُّهْوُر شَ  َعنْ 

 : نظافت او پاکوالی د ایامن برخه ده.اړهبژ 
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 ډولونه: ېد حفظ الصح

 حفظ الصحه په دوه ډوله ده: 

 حفظ الصحه شخيص   1

 حفظ الصحه يمحیط  2

 

I  حفظ الصحه شخيص 

 تعریف یا پیژندنه:

 لکه: د ټول بدن او جامو پاک ساتل

 

السونو مینځل )وروسته له رفع حاجت، د ماشومانو له پاکولو، د هغوی د ټوټو وختونو کی د  يپه اړینو او رضور  .۰

 ۍاو ماشومانو ته د ډوډ د خواړو له خوړلو، پخيل ېمینځلو، د ناولو شیانو او حیواناتو له متاس نه او مخک

 ورکولونه(             

 د نوکانو اخیستل  .۲

 منځولږ د ویښتانو پاک ساتل او  .۳

 ړو نه وروسته د غاښونو برسول یا مسواک وهل  اوروسته، په خاصه توګه د ماښام د خو  ړو له خوړلو نهاد خو  .۲

 په لوڅو پښو له ګرځیدو نه ډډه کول   .۵

 یو ځل(. ېلږ تر لږه په هفته ک ېلږ تر لږهره ورځ وروسته او په ژمی ک ېد ټول بدن مینځل )په اوړی ک .۲

 

 میکروبونه او د السونو مینځل

 میکروب څه شی دی؟

په سرتګو نه لیدل کیږی. څخه د ماشین  پسکو و په غیر د مایکر  ېچ يموجودات د ي( ژونديوبونه ډیر واړه )زره بینمیکر   

.ياو د هغوی د ناروغی المل ګرځ يکروبونه په بیالبیلو الرو د انسان بدن ته ننوځیم  

نور. ېشونی خواړه او داس ېبه، پاتاو  ېلکه: ډیرانونه، غوجل، کناراب، ناول يپیدا کیږ ېمیکروبونه په ناولو ځایونو ک  

هوا، ناپاکه چاپیریال  ې( ککړ ېشونی او نه منځل شو  ېمیکروبونه کولی شی د ناپاکه السونو، ناولو اوبو، ناولو خوړو )پات

.ياو مونږ ناروغه کو  زي...( زمونږ بدن ته ننو پوستکینورو له طریقه د بیال بیلو الرو نه )خوله، پوزه،  ېاو داس  
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 : ېچار  ېوبونو له حملو څخه د بدن د حفاظت الر کر ید م

 د اوسیدو ځای اوچاپیریال(ېنظافت اوپاکی )بدن, جام , 

 اوبه  ېښه خواړه او د څښاک پاک 

 )واکسیناسیون )د واکسینونو تطبیق 

 

 د الس مینځلو ارزښت:

و که کار اخیستل کیږی. ن ېلپاره تر ته د خوړو د ننه ایستلو  ېاو خول تل د شیانو د راټولولو، پخيل ېالس هغه وسیله ده چ

 .   يرځالمل ګ ۍاو د ناروغ يکروبونه هم د خوړو رسه زمونږ بدن ته ننوځیموجود م ېنو په السونو ک يچیرته مو السونه ناولی و 

بون اخپل السونه په پاکو اوبو او ص ې، نو مونږ باید په ټولو اړینو وختونو کيکروبونه له منځه وړ یصابون م ېلکه څرنګه چ

 . ومینځو تر څو زمونږ السونه پاک يش

 

 :  يکارونه رسته ورسو  ېډله باید د خپلو السونو د پاک ساتلو لپاره الند يد روغتیا کار  ۍد کورن

  ينوکان د لنډ کړ 

 يپه پاکو اوبو او صابون ومینځ ېخپل السونه د په ټولو اړینو وختونو ک 

  يپه پاکو اوبو او صابون ومینځ ېنو کوختو  يد خپلو ماشومانو السونه د په ټولو رضور  

 يصابون مکروبونه له منځه وړ  ېدا ترشیح کړی چ 

 و اوبو واچوی او د پاک ېک ياو بیا هغه اوبه په یوه ښیښیی لوښ يخپل السونه ومینځ ېلی چو و نه راوبککون یو له ګډون

 ؟يد ېاوبه پاک ېکوم ې( نه وپوښتی چېډل يد روغتیا کار  ۍرسه یی مقایسه کړی او بیا له نورو ګډون کوونکو )د کورن

 ی یږګزمونږ د السونو رسه ل ېهر هغه شی ککړوی چ يموجود د ېزمونږ په السونو ک ېهغه خیری چ ېدا ترشیح کړی چ

 (ي)متاس پیدا کو 

 ًياو السونه پریمینځ څرنګه خپل نوکان واخيل ېوښیی چ هغوی ته یی عمال 

 تکرار کړی الس مینځل عمالً ېډلو وویشی او هغوی ته ووایی چد روغتیا کاری ډله په دوه کسیزو  ۍد کورن 

 ينوکان یی باید لنډ او السونه یی پاک و  ېوګوری چ ېد هغوی السونه له نږد 

 يد یو ماشوم الس او مخ ومینځ ېه وغواړی چڅخکونکو  یو له ګډون 
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 :ارشادات ياسالم

 احادیث رشیف: ينبو 

 ( ۳۱) مشکواة صاْل: َقاَل َرُسْوُل ّللِا َصلَّی ّللُا َعلَْیِه َوَسلََّم: اَلطَُّهْوُر َشطََر ااْلِیََْمْن  اَِبْی َمالُِک ااْلَْشَعِرْی قَ  َعنْ 

 : نظافت د ایامن برخه ده.ژباړه

 هره ورځ د خپل بدن  ېکبله د اسالم مقدس دین مونږ ته امر کړی چ ېخوښوی له همد يهللا )ج( نظافت اوپاک

 وکړو(. ومینځو )اودس ېبرخ ېځین

 ه خپل نوکان اخیستل او غسل به یی کاوه.  څخد ملانځه  ېد جمع ېپه ورځ مخک ېحرضت محمد )ص( به د جمع 

  

                    

 ۍ، په ځان، کورنينظافت ټول موضوعات لومړی په خپله زده کړ  هر غړی باید د شخيص ېد روغتیا د کاری ډل ۍد کورن

   ېکړ  ېروسته له هغه یی نورو ته وړاندو او  ياو خپل کوریی تطبیق کړ 
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 مو پاکه وساتی او په منظمه توګه حامم وکړی ۍخپل ځان او کورن 

 مینځی او خپل او د ماشومانو نوکان مو لنډ او و په پاکو اوبو او صابون  ېخپل الس په ټولو اړینو او رضوری وختونو ک

 پاک ساتی

 وروسته له خوړو غاښونه برس یا مسواک کړی 

 مه تو کوی ېالړ  بیځایه 

 ېوروسته له مینځلونه د ملر وړانګو ته اواری او اوتو کړی تر څو یی مکروبونه له منځه الړ ش ېجام 

 نور د ملر وړانګو ته کیږدی   ، روجایی او دايسې، بړستنېد کور د کارولو ټول توکی لکه: لوښی، فرش، توشک 

 یز ته ننو  ېټمو کو  ېخالصوی تر څو د ملر وړانګ ېاو پرد ۍکړک ېد کوټ 

 

 ئې وکړپوښتنله خپل ځان څخه د صحي عادتونو په هکله 

  وکړي؟ اغيزهږ او کورنۍ په روغتیا باندې څه ندښو عادتونو درلودل به زمو 

 وکړي؟ اغيزه که هرڅوک زما په شان ښه عادتونه ولري، ایا د خلکو په روغتیا باندې به 

تاسو باید د خلکو په منځ کې ئ. تونه د روزنې په وخت کې زده کودغه ښه عاد .ئتا سو ته مهمه ده چې ښه عادتونه ولر

، نشې کولی نورو ته د هغوی د ژوند د خرابو عادتونو د ئکه تاسو ښه صحي عادتونه ونلر .یو ښه روغتیا یي بېلګه واوسې

 ئ.بدلون په اړه روزنه ورکړ

 افکارو ښوونکی دی.د کله ستاسو ؟ ستاسو ظاهري وضعیت ستاسو په هئڅه ډول معلومېږ ېچله ځانه وپوښتی 

 

 مهم دیاړین او د السونو مینځل ډیر 

يش او ناروغي مو نوروته هم  رسایت وکړي. په ناپاکو  هکه موخپل السونه ونه مینځی، ښایي تا سو او ستاسو ټوله کورنۍ ناروغ

و، د چې السونه مو د خوړو تر تیارولئ کوښښ وکړ انتقال سبب ګرزي. ليږد يا السونو رسه د خوړو تیارول د میکروبونو او ناروغیو د

خوړو تر خوړلو او له پنځو کالو وړو ماشومانوته د خوړو تر ورکولو د مخه، د رفع حاجت، د ماشومانو د فاضله موادو تر پاکولو او له 

 ومینځی. هڅارویو او چټلیو)کثافاتو( رسه له متاس څخه وروسته السونه په صابون او پاکو اوبورس 

ه خلکو رسه د دې په اړه چې په څه ډول رسه د ناروغیو مخه د السونو په مینځلو او پاک ساتلو رسه نیولی شو، بحث او خربې ل

 ئ.اترې وکړ
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 ئپه منظم ډول رسه حَمم وکړ

چې نباتات شنه  چې اوبه یې ژر ترژره ووزي او هغه ځای تهئ تاسو او کورنۍ مو باید په منظم ډول او خوندي ځای کې حامم وکړ

 او له صابون څخه کارواخلی ترڅو ښه پاک شی.ئ کېږي ورنيش. باید یو تشناب کورکې ولر

 ئمه تو کو ېالړ بېځایه 

 ګرځي.  الملې د ډیرو مکروبونودرلودونکې وي چې د ناروغیو الړ تو کول یو بد عادت دی. د خولې  ېالړ 

او دا  ئباید د دسامل یا کوم قطي په منځ کې تو کړئ کولو ته اړتیا ولر نکړي، کله چې تو تو ېالړ خلکو ته ووایاست چې بېځایه 

 قطی هره ورځ په منظمه توګه پاک او ومینځي.

 

 

  مخکې د خوړو تر تیارولو، خوړلو او د رفع حاجت، له څارویو او چټلیو)کثافاتو( او دکور له کارونوسره

 ومینځی. هله تماس څخه وروسته السونه په صابون او پاکو اوبوسر

  مه پریږدی چې ماشومان مو پښو لوڅي وګرځي تر څو په ناروغیو د اخته کیدو او خوریدو مخنیوی

 وشي .
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 ئپه لوڅو پښو مه ګرز

 کړکپه لوڅو پښو رسه کیدای يش مکروبونه له د باندې څخه هغه هم له هغه ځایه چې په انساين او حیواين فضله موادو رسه 

 ته ولیږدوی.        ځمنشوي وي د کور 

ځینې چنجيی لکه چنګکي یا دکم خوين چنجي د پښو له الرې بدن ته داخلیږي چې کولی شو د بوټونو د پښو کولو په وسیله 

 یي مخه ونیسو.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر څویي عادت شي. ل شي تد روغتیا ساتنې زده کړه باید له وړوکوالي څخه پیل او دوام ورکړ

 روغ رمټ تر څو  ئسات ېپاک  ېاو جام ئ, نوکان لنډوئینځمپه منظمه توگه سر او ځان و
 ئ.اووس
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II  حفظ الصحه  يمحیط 

 :دوه څانګې لري محيطي حفظ الصحه

 الف : کورنۍ )د کور دننه چاپیریال(

 : سیمه ایزه )له کورڅخه د باندې چاپیریال(   ب

 حفظ الصحه: ۍالف  کورن

 :دکورنۍ روغتیا ساتنې په برخه کې د کورنۍ ټول غړي مسؤلیت لري او الندې موضوع ګانې په خواکې لري

  دکور پاکي او نظافت 

  او وسایلو پاکوالی پخلنځيد 

 ( و څخهه موادچټلۍ، حیواين او انساين فضلله د کور د انګړ پاکوالی) 

 )د بیت الخال پاکوالی )کناراب 

  دځان مینځلو تشناب 

 ځای کول رپه مصؤنه توګه د چټلیو)کثافتونو( ځای پ 

 د مرضو حیواناتو مخنیوی لکه موږکان، حرشې، مچان اونور 

 د کورنیو څارویو په سمه توګه ساتل 
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 )له کور څخه د باندې چاپېریال( حفظ الصحهب: سیمه ایزه 

خوا او ټول کلی( پاکوالی له هر ډول مایع او و )کوڅه، د کور شا ېسیم ېد ټول ېاوبو برابرول او ساتنه، د کور څخه د باند د پاکو

 جامدو کثافاتو، انسانی فضله موادو او مرضه حرشاتو، خزندګانو او حیواناتو څخه.

  :له هی چې عبارت ددؤلیت شورا مسد او د سیمې  وخلک وټولساتنه د  پاکهباندې چاپیریال دله کور څخه 

  د کنارابونو د فضله موادو خايل کول او ځای پرځای کول خوندي توګهپه 

  د حیواين فضله موادو ځای په ځای کول سمه توګهپه 

 په خوندي ډول د چټلیو خښول او ځای پرځای کول 

 د والړو اوبو له منځه وړل 

 د کور دشاوخوا او کوڅو پاکول 

کارونو په پایله کې رامنځ ته کېږي. که دا رته ، خوړلو، پاکولو، جاروکولو او دې ته و پخيلر کورکې د په هاو خاوري خځيل  چټلۍ

 متامېږي. هره ورځ باید دا چټيل د کور له د ننه او شاوخوا څخه لیرې کړل يش. هچټيل د کور په چاپېریال کې پاتې يش، خطرناک

 

 ه امله رامنځته کیږيهغه ستونزې چې په ټولنه کې د کناراب د نشتوالی ل

زاده فضا کې له کوره دباندې رفع حاجت کوي. ځینې هم خپل کنارابونه پاک آ زموږ د ټولنې ځینی خلک په غیر مسؤالنه ډول په 

نه سايت. ډیری ناروغۍ چې خلک په ځانګړې توګه ماشومان ورباندي اخته کیږي د انساين غایطه موادو په وسیله له یوه څخه بل 

ناروغۍ رامنځ ته کیږي. ددې عادت د له منځه  له امله. خلک نه پوهیږي چې د غایطه موادو د بې ځایه اطراح يږيليږدول کته 

لومړی باید د سیمې د خلکو د رفع حاجت ځای معلوم يش، وروسته له هغوی رسه بحث او خربي اتري  ؟وړلو لپاره څه باید وکړو

 دي.ويش چې هر ځای او بیځایه رفع حاجت کول خطرناک 

  .يهر شخص کناراب وکارو  ېکبله اړینه ده چ ېپه خاصه توګه د ماشومانو. له همد يد ناروغیو المل ګرځ ېاو په ټول کلی ک

 

 د یو ځوندی )مصؤن( کناراب ځانګړتیاوي

 

  مرته د اوبو له منبع څخه لرې وويس  ۲۰لږترلږه 

 د اوبو له منبع څخه کښته وي 

 د کناراب پورتنۍ برخه سمنټ يش 

   بنده وي تلولري او  ورد هوا ایستلو پایپ او د خايل کولو 
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 په یوه ټوکر احاطه شوی وی.... او یا هم ډیر معمويل  ېور ځای چژ یو  ېځای درلودل )په ځمکه ک يد رفع حاجت لپاره د یو خوند

هم تر ډیره کولی شی د مکروبونو د . د یو معمولی کناراب کارول ېکناراب( ډیر ځلی ښه دی د رفع حاجت کولو څخه په آزاده فضا ک

 یا رسایت مخه ونیسی.  خوریدو

 

 له مصؤن کناراب څخه په سمه توګه ګټه اخیستنه 

  يش یيي وکارو د کورنۍ ټول غړې 

 ومينځل يش( پاک وساتل يش او غولی یې هر وخت پاک وساتل يش( 

 د کناراب سوری رسپوښ ولري 

بند وي تلیې  ور ېد الر  کړی او خايل کولو خايلتوګه  ياو خوندفضله موادیې په خپل وخت 

 

 

 

 
 توگه یی  ، په  سمهروغ رمټ اوسی نو اصالح شوی کناراب جوړ کړی ېکه غواړی چ

  .وکاروی او تل یی د تشولو دالری ور بند ساتی
 وبو سر جوړ کړی تر څو د ا ېمتره( لر۰۲لږ تر لږه ) څخهکناراب د اوبو له سر چینو

 نشی ېککړ ېچین
 

 حاجت مه کوی اوله کناراب څخه ګټه واخلیرفع په هر ځای کې 
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 تیروغ رمټ اوسی دکناراب  غولی )مخ( مینځی اوپاک یی سا ېکه غواړی چ

 وروسته د اودس ماتی نه خپل السونه په پاکو اوبو او صابون مینځی تر څو تاسو او ماشومان مو روغ رمټ اووسی 
 ه خپل السونه په پاکو اوبو او صابون ومینځی دماشومانو د بولو د پاکولو او د هغوی د ټوکرو مینځلو نه وروست ېد ېمیند

 يتر څو ناروغه نش

 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  له کور څخه د باندې چاپېریال( حفظ الصحهسیمه ایزه( 

  :له هچې عبارت د ديشورا مسؤلیت د او د سیمي  وخلک وټولساتنه د  پاکهباندې چاپیریال دله کور څخه 

  کنارابونو د فضله موادو خايل کول او ځای پرځای کول د خوندي توګهپه 

  د حیواين فضله موادو ځای په ځای کول سمه توګهپه 

 په خوندي ډول د چټلیو خښول او ځای پرځای کول 

 د والړو اوبو له منځه وړل 

 د کور دشاوخوا او کوڅو پاکول 

 

 رامنځ ته کېږي الملهبنسټیزي ستونزي چې د چټلیو 

 ګرځي الملبویي  او بد ککړتياې د چټلیو موجودیت د چاپېریال د د کور په شاوخواک 

  دولواو ناروغیو د لیږ  ککړتياد  ې د خوړوچ ګرځي الملدچټلیو موجودیت د مچانو او موږکانو د یوځای کیدو 

 ګرځي المل دولورالیږ 

  ګرځي. المل ککړتياد اوبو د  شتونته نژدې د چټلیو  رسچينوداوبو 

 کيږي الملیو موجودیت د ټپونو د مکرويب کیدلو او د پوستکي د ناروغیو کورونو ته نژدې دچټل 

 

 د چټلیو دله منځه وړلو الرې چارې 

 الف : خښول                                           

 ب: سوځول

  

 ښخ کړی ېول د اوبو له سرچینو او خپل چاپیلایر څخه لردکناراب غایطه مواد په منظم ډ 
  یوسی او ښخ یا یی وسوځوی تر څو د ناروغیو د لیږدولو نه د څارویو او  ېنه لیر يمو د هستوگنځ ېخځل ېکور خاورد

 و( په واسطه په امن اووسیحشراتو )ژوی
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 : الف: خښول

  

  مرته د اوسیدلو له ځای څخه لیري دې خښ کړل يش ۲۰له کيل څخه د باندې لږ ترلږه. 

 ژورځای )سطحه( کې دې خښ يش. يومکې په د ځ 

  څخه لیري خښ يش رسچينومرته دې د اوبو له  ۰۰۰لږ ترلږه 

 سانتي مرتو پورې خاوره واچوله يش ۳ – ۲چټلیو له پاسه دې لږ ترلږه  د 

 

 :ي کې چې الندې ځانګړتیاوي ولريندد چټلیو اچول په داسې ک

  یدلو له سیمې څخه لیرې ويمرته د اوس ۲۰دباندې وي او لږترلږه نه له کيل 

 د ځمکې په ژوره سطحه کې وي، په لوړه سطحه یا غونډۍ له پاسه دې نه وي 

  څخه لیرې وي رسچينومرته د اوبوله  ۰۰۰لږترلږه 

  سانتي مرته خاوره واچوله يش ۳ – ۲په چټلیو له پاسه لږترلږه 

 يشه ن ېاوبه تي  ېد هغه ځاي څخه روان 

 
 ولځب: سو 

 يل باید د اوسیدلو له سیمې څخه لیرې وسوځول يش.د سوځولو وړ چټ
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 :څخه د خالصون نورې الرې کثافاتوج: له 

 

 يش.بوی څخه مخنیوی و  بد تر څویې دئ په یوه رسپټې سطل کې راټول او په منظم ډول یې له کيل څخه لیرې خښ کړ کثافات

ځاي  یښې( هغه په یوه بېل ژور ځای کېرمیوې او د نباتاتو شوين وي د بېلګې په ډول )پاڼې، سابه، پايت د نباتاتو  کثافاتکه 

د غه مواد ډیر ژر په رسه بدلېږي او له هغوی څخه د سابو او نباتاتو لپاره ئ( )که امکان ولري له خاورو رسه یې ګډ کړئ کړپرځاي 

ي له هغه رسه دې له دغو توکو . که د دوی په منځ کې د کرنې د رواجولو مامور موجود و داي يشد رسې په ځای کار اخیستل کې

 چې خلک دې کار ته رايض کړي.ئ څخه د رسې د جوړولو په هکله بحث ويش او له هغه څخه مرسته وغواړ
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 صحي یا پاک خواړه

 

 د خوړو تعریف:

 لل کېږي.مرض نه وي خواړه بد بدن لپاره منبع ولري، د بدن لپاره ګټور وي،  غذاييڅښل يش،  و هر هغه مواد چې وخوړل يش یا

رلودلو ساتلو او ښې روغتیا ددخواړه د انرژي د تولید او د ټولو حیايت فعالیتونو په ځانګړې توګه د رشد، منؤ له ناروغیو څخه د بدن 

 .يلپاره رضوري د

 موادو اجزاء یا برخی: يد خوراک

 کاربوهايدريت )قندونه( -  

 شحميات )غوړ( -  

 نور(   ېیا، نخود او داس، لوبې، شیدۍپروتني    )غوښه، هګ - 

 او سابه ( ېويټامینونه او مرنالونه )میو  - 

 اوبه - 

 :د خوراکۍ موادو د ککړتیا الرې

  د ناپاکو السونو په وسیله 

  په ناپاکو اوبو رسه د خوړو مینځل 

  ې و ک( په کورونو، دوکانونو او یا الر )د موږکانو ، خاورو او دوړو په وسیله ککړکيدلپه فضله موادو رسه 

 توګه غلطهکارول په  په کورونو، باغونو او کروندو کې د حرشاتو ضد درملو 

 د حرشاتو او حیواناتو په وسیله 

  کارونهد ناپاکو لوښو  

   ی پخلنځنا پاکه 

  د توکو ساتنه وپه ناسمه توګه د خوړ 

 

 هغه ناروغۍ چې د ملوثې او پاتې شوو خوړو له کبله منځ ته راځي:

  وبا 

 نس ناسته  

 ومیتونهمسم 

  زیړی 

 محرقه یا توره تبه 

 چنجي 

 دماشومانو ګوزڼ 
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ی چې د ملوثو او پاتې شوو خوړو په وسیله رامنځ ته کیږيمخنيو هغو ناروغیو  د  

 خپل السونه تر ډ وډۍ خوړلو او تیارولو مخکې په پاکو اوبو او صابون ومینځی 

  یي وکارو لپاره پاک او رسپټ لوښ خوړودايښودلود 

 وساتی ی مو پاک پخلنځ 

 د خوړو تیارلو لپاره له پاکو اوبو څخه ګټه واخلی 

 میوې او سابه په پاکو اوبو او کلورین رسه ومینځی 

  کړی تاودهپاتې شوې خواړه مخکې له خوړلو څخه باید ښه 

 پاتې شوې خواړه په ساړه ځای او رسپټو لوښوکې وساتی 

 

 د خوړو په هکله پیغامونه  

 

 

 

 

  

 دقیقو لپاره یی په کلورینو کې کیږدی  ۰۳ې او سابه مخکې له خوړلو څخه په پاکو اوبو ښه ومینځی او د میو       
 تر څو پاک او صحي شي
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 د چښلو پاکې اوبه

 : د پاکو اوبو تعریف 

لکه نل، مببه، رسپټ څاه، رسپټه چینه، رسپټ  ياوبه بلل کیږ ېپاک هرکله له پاکو رسچینو څخه واخیستل يش ېاوبه چ

 کاریز  

 .ناشونی دیجوړوي او له هغوی پرته ژوند  ۲۵۵یوه بې رنګه، بې بویه او بې خونده مایع ده چې د انسان د بدن د وزن  هاوب

له  چې په کال کې په زرګونو ماشومان هی دنس ناستګرځي چې ساده بیلګه یې  الملبه ناپاکې وي د وژونکو ناروغیو که چیرته او 

 کار دي ينډير اړدروغتیا د تأمین لپاره پاکو اوبو ته د خلکو الس رسی  .څخه رامنځ ته کیږي اوبو منځه وړي. ډیرې ناروغۍ له ناپاکو

 يستل کيږي: کار اخ ېدالندي موخو لپاره تر  ېچ

 څښل 

 پخلی 

 د لوښو مینځل 

 اودس 

 د بدن مینځل 

 د جامو مینځل 

 

 :ېرسچین ياو صح ېد اوبو پاک

o نل 

o  مببۀ 

o  رس پټی څاګانی 

o ېچین ېرس پټ  

o  رس پټ کاریزونه 
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 ناپاکه یا غیر صحی اوبه:             

o ېچین ېرس لوڅ  

o  رسلوڅي څاه ګانې 

o  رسلوڅي کاریزونه 

o سيند 

o  اوبه ېوالړ 

o  لښتي اوبهد 

o حوضونه 
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 د چینې اوبه

 :په سمه توګه وساتل يش هر وخت پاکې دي، هغه وخت پاکې ساتلې کیږي چې چينه د چینې اوبه په هغه صورت کې چې

 یې باید هر وخت تړلی وي یوازې د اوبو د  ورډبرو احاطه جوړه يش، د ي یا ټد چینې په شاوخواکې رس پټې سیمن

 ړلو په وخت کې خالص کړی يش.و

 د چینې د اوبو د ډیروايل په صورت کې کولی شو یو پایپ یې په دیوال کې نصپ کړو او اوبه ورڅخه واخلو. 

 

 اه اوبه: څد 

 د څاه اوبه معموالً پاکې وي هغه هم په هغه صورت کې چې په سمه توګه ساتل شوې وي.

 رته:څاه هغه وخت په سمه توګه ساتل کیدای يش که چی

  وي هڅخه لیري یا لوړ له ډیری مرته له کناراب یا د کثافاتو  ۲۰لږ تر لږه 

 مرته ژور وي )په هغو سیمو کې چې د اوبو سطحه لوړه وي(( ۳ دري ) لږ ترلږه 

 شاوخوا یې کانکریټ، چک او رسپوښ ولري 

  وساتواه شاوخوا پاک څد 

 لو لپاره الره ولريد وت او هغو اوبو لپاره چی شاو خوا ته یی تویږی د باران 

  مینځل يشو السونه پاک  ېتر کارولو د ېنو مخک ياو ډولچه ولر  يکه چیرته څاه مببه و نلر 

 

ه خلک د څښاک اوبه د کوم ځای ېچ پوه يش ېډیر شمیر خلک په نس ناستی اخته کیږی نو اړینه ده چ ېکه چیرته مو په کلی ک

 ه اکرثا د نس ناستی المل ګرځی.راوړی؟ په څه شکل یی کاروی. د ناپاکه اوبو کارون

 څه باید وکړی.  ېلپاره  تصمیم ونیسی چ ېپه ګوته کړی او د وضعیت د ښیګڼ زېستون ېد اوبو رسچینه وګوری، د هغ

 

 

 

يناپاکه اوبه د نس ناستی المل ګرځ  
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 اوبه  سيندد 

روسته ړو، و اوبه باید سهار وختي راوړو هغه جوش، فلرت یا ضد عفوين ک سيندد ، که د څښلو د پاکو اوبو بله منبع نه وي موجوده

 یې وڅښو.

 د حوضونو اوبه 

د څښلو  چې و، باید خلکوته ووایومخکې له دې چې اوبه په پاکو لوښو کې وسات، که د څښلو د پاکو اوبو بله منبع نه وي موجوده

 يش. پاکيشولو، فلرتکولو او یا د مکروب ضد موادو )کلورین( په وسیله اياوبه د 

ینه پیدا یا چ سيند چې په څه ډول د څښلو د اوبو بله منبع لکه يشله مرشانو رسه خربې و  هی. د کيلو په حوضونوکې المبو ونه 

 کړو.

ارویو د بیلګې په ډول د څ)دوکې ر خلکوته ووایی چې د حوضونو له اوبو څخه د څښلو له پاره ګټه وانخيل. د حوضونو څخه په نورو موا

 کار واخیستل يش نه د پخيل یا څښلو لپاره. (هد خړوبولولپار  وکروند ولپاره او یا د باغونو او نور 

 د اوبو د پاکولو الرې چارې:

 ېشولو په وسیله اد  .1

 د کلورینو په وسیله  .2

 د فلرت په وسیله  .3

 په وسیله  وړانګود ملرد  .4

 

 

 

 

 

 ېشولو په وسیله اد   1

دقیقو  ۳تر ۰ه وروسته هغه له کې چې اوبه خړې وي لومړی هغه په یوه لوښی کې اچوو ترڅویې خټې کښیني له هغ حالپه داسې 

 شوو بیا ورڅخه ګټه اخلو.ايپورې 

 د کلورینو په وسیله  2

رته لی لسه پ ډک او یو خط د کلورینو له مایع څخهد رسپوښ ښه الره ده. د کلورینو د بوتل يوه د صافو اوبو د پاکولو لپاره دا کړنالره 

يقو لپاره يي پريږدو. د ديرشو دق دیرش دقیقو اوبو کي ښه ګډ يش او د. د اوبو لوښي ښه ښوروو تر څو کلورين په اچوو يي اوبوکې

 ورڅخه ګټه اخلو. وروستهڅخه 

  سیلهود فلرت کولو په   3

 ، نخودي جغل او رسمه ريګ(جغل)بادامي  له دریو طبقود شګو اوبه 

 څخه په یوه لوښې کې فلرت او پاکوو. 
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 دملر دوړانګو په وسیله   4

 .ودوړانګو الندې ږد  ساعتونو لپاره یې د ملر ۲ه تر څخ ۲کې اچوو د  لوښي )لکه بوتل يا ..( یيې شیشه لاوبه په یوه رس تړ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  وخوا پاک وساتی تر څو په ناروغیو اخته نه شیاه اش رسچینود پاکو اوبو د لو څښد  

  یی کړی یيش جوړ  نیراو که   یستاسو د رسچینیلو د پاکو اوبو څښد  
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 نس ناستی

 تعریف :

 . په یوه شپه او ورځ کې له دری ځلې څخه ډیر د اوبلنو غایطه موادو موجودیت دي

 

 

 

 

 کړو و یناستي مخنيو  د نسپه څه ډول رسه کولی شو 

 د اخته کیدو نه وژغوری    ېماشوم په نس ناستی باند تر ډیره کولی يش ېد مور شید

  

 له کارونې څخه مخکې ومینځی چې پاک شي. ،د اوبو لوښې 
  ړې چې ککئ کړ یی هکې یوسی او ذخیر ولوښوترکوره پورې په پاک او سرپټ نه سرچینیاوبه له

 نه شي.
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 :ته پاملرنهې شخيص حفط الصحپاکوايل او    الف

  د اړتیا په صورت کې په پاکو اوبو او صابون باندې د السونو مینځل ) د رفع حاجت، د ماشومانو له غایطه موادو رسه

تیارولو، خوړلواو ماشومانوته د خوړو له  ورکولوڅخه مخکې( د  له ناپاکو شیانو رسه له متاس څخه وروسته، د خوړو او له متاس

 .کړي ېرا کم ېپيښ نس ناستيپه سلو کې د  ۲۲-۲۲کیدای يش له 

   ونکو خلکوته مشوره ورکړی چې په ښه توګه پاکوالی مراعات کړيدناروغو او دناروغۍ لیږ 

 

 صحي مراعاتول:د محيطي حفظ ال  ب

 

 کارولبیت الخال خوندي  دحاجت لپاره  رفع د 

 په آزاد چاپیریال کې د حاجت له رفع کولو څخه ځان وساتی 

 دماشومانو غایطه مواد په مصؤنه توګه ځای په ځای کړی 

 ځای کړی رد کنارابونو فاضله مواد په مصؤنه توګه، تخلیه، منتقل او ځای پ 

 توګه خښ کړی یایي وسوځوی خونديلرې په څخه  رسچينود اوبو له  کثافات 

  سايتشاو خوا پاک  رسچينولوښي او د اوبو د 

 ته د مچانو او کورنیو څارویو له ننوتلو څخه مخنیوی وکړی پخلنځي 

 

 :کارونهاکو )صحی( اوبو اک د پد چښ   ج

 راوړل، ذخيه او کارونه په سمه توګه د چښلو د پاکو )صحي( او بو 

 ساتنه  رسچينود اوبو د  د چښلوتوګه  سمه په 

 د  دخوندي او پاکو خواړو خوړل:

  مینځل و په پاکو اوبواو کلورینو رسه د سبو او میو 

  کیدلو څخه مخنیوی  ککړتيا او ملوث دخوړو له 

 کارول پاکو لوښو د 
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 د نس ناستی کنټرول 

 (Dehydration)ډیهایډریشن 

  .ایعات له السه ورکوي چې د اوبو دغه له السه ورکولوته دیهایدریشن وایيد انسان وجود خپله مالګه او م له امله نس ناستيد 

اوبه  د انسان د بدن ېک شدیده درجهلري چې په )خفیفه، متوسطه، شدیده(  ېرجې له السه ورکول بېلې بېلې دګد اوبو او مال

 ګرځي. الملې ړينوچېږي او د م

 

 د دیهایدریشن نښې:

  ستړیا 

 فيیضع 

 نارامي 

  والیخولې وچد 

  کړۍ پیدا کیدل ېشانت ېشند سرتګو ژور والی یا کښته تګ او په شاوخواکې یې د 

  یکموالد بدن د پوستکي د ارتجاعیت 

 د بدن د وزن کموالی 

 ه والیي د پوستکي سپ  

  د بولو لږوالی 

  (ی)د غلظت زياتوال یټينګوالد بولو 

 د سرتګو د اوښکو لږوالی او یا له منځه تلل 

 التوکې د څښلو د توان له السه ورکولاس او په پرمخ تللو حد ډیرې تندې احسا 

 بېهوښي 
 

 :(Rehydration)یا ریهایدریشن بیرته اخیستنهد بدن د مالګې او اوبو 

وایي. دغه داوبو او مالګو بیرته اخیستل د یوې مادې په وسیله باید تررسه يش   Rehydrationد ضایع شوو مایعاتو بیرته اخیستلو ته 

  او یا هم  Oral Rehydration Saltیا   ORS رضوري مالګې اواوبه ولري چې دغه ماده عبارت له چې دغه

WSS   (Wheat Salt Solution .یا اړوب ) 

 

 :(ORS) او آر اس

ORS  دي: دوه ډولهپه  

 ( يپه آسانی رسه پیدا کیږ ېاوپه بازار ک يد ېپاکټی )دا پوډر په پاکټونو ک .０

 ( نه په ډیره آسانی رسه جوړیدی يش ېاو بور  ېګله مال ېکورنی )په کور ک .０
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 پاکټی اوآراس:

  هغه ORS  يو ليرت() په څلورګیالسهټ يي پاکچي يو  ونو کې تیار شوي او په بازار کې شتون لريټچې په پاکپوډر 

 د استعامل وړ دي.ساعتونو پورې  ۲۲شوو او بیرته سړو شوو اوبو کې حل او تر  ايشول 

 

ايشول شويو اوبو بوره او یوه کاچغه مالګه په څلور ګیالسه  (کاچغې)د چاي  : اته کاچغېORSکورنی : اسکورنی آو آر 

 څاڅکی د لیمو اوبه ورواچولې يش ښه ده( ۲۰)که  د استعامل وړ دي.ساعتونو پورې  ۲۲حل او تر  ېک

 

 

 

 

 

 

 

 :څښاک الري چاريد او آر اس د 

  يشل چښرو باید لږلږ و 

  ل يشچښو دقیقې وروسته بیا ور  ۰۰ورت کې و په صکانګد 

  تازه جوړ کړل يشساعته وروسته دې او آر اس  ۲۲له 

 ې دې په ورکشاپ کې عميل وښودل يش.چار  ېالر د او آر اس د تیارولو 
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 رضوري اندازه نهوروسته له هرځل رفع حاجت 

 د او آر اس اندازه  هوروسته له هر ځل رفع حاجت څخ د ناروغ عمر 

 د یوه ګیالس څلورمه برخه  کاله کوچنی ۲ه ل

 نیم ګیالس  کاله پورې ۰۰تر  نه۲

 یو ګیالس  کاله پورته  ۰۰له  

 دوه ګیالسه  لویان 

 

 د تیارولو طریقه: WSSيا  د اړوب

شوو تر هغه يي ايو. په حال کې وي اچوو او تودوخه ورکو  ايشولواو دوه چونګي مالګه په څلور ګیالسه اوبو کې چې د  هه اوړ يدوه موټ

 .وړ دي استعاملساعتونو پورې د  ۲وروسته تر  ايشولوله تر څو پوکڼي پوکڼي يش.  

 

  

ې شوي کچالو، پخ لکه ايشول څخه هم کار واخيل چې ډیر ګټور دي وله دې څخه پرته میندې کولی يش له نورو سیمه ایزو خوړ 

 شوروا یا سوپ، د تازه میوې اوبه په خاص ډول د کیلې، مستې، چکه،رې، دوریجو اوبه، نرمې شوې وریجي، د ترکاری ذشوې ګا

 .ې نورداس نعناع، کورت او ،ېترو 

 له خپل رسې درملنې او یوناين دواګانو څخه دې مخنیوی ويش.

 

  د نس ناستی په مهال د شیدو اندازه زیاته کړی يش ېماشومانو ته د وخوړونک ې: شیدټنو 
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Fingersد مکرو  د خوریدو الرې 

ګوتی

Food

Faecesغذا
غای ه مواد

Field

ځمکه

Fluid

تمای  ا

Host

میزبان

Latrine 
کنارا  

Flies

چانم

Hand Washing
الس مینځل

 

 :خطرناکه حاالت چې باید ماشوم پکې روغتیایی کتنځی ته یوړل يش

 

  موجوديتپه غایطه موادو کې د وینې 

  د تبې موجودیت 

 په هغه صورت کې چې ماشوم څه نيش څښلی 

 ولريې کانګ په هغه صورت کې چې دوامداره 

  يګرځو  بیرته خپل حالت ته  کرارهپه هغه صورت کې چې د پوستکي ارتجاعیت له منځه تللی وي او یا ډېر په 

 ځيته په هغه صورت کې چې ماشوم د بې هوښۍ خوا 

  شپه او ورځ کې له اوه ځلې څخه ډېر يشيوه په هغه صورت کې چې د رفع حاجت په 

  ورځې څخه ډېر دوام وکړي ودری له نس ناستيپه هغه صورت کې چې 

 د نس د درد موجودیت 

 

 

 

 مالگې  د بیرته  او د نس ناستی په مهال د انسان د بدن څخه مالگه او اوبه ضایع کیږي, د اوبو
 ( نه گټه واخلیORSخیستو لپاره د او آر اس)ا
 (که چیرته او آر اس(ORS  ولری نو یو پاکټ یی په څلور گیالسه ایشول شویو اوبوکښی واچوی او

 ساعتو پورې یی کارولی شی ۴۲ښه یی ولړی او تر 
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 اخصونه:ښاک د پاکو اوبو اړوندشچد 

  ښلو دپاکو اوبو درسچينو موجوديتچد 

  ښلو دپاکواوبو د رسچينو خوندیتوبچله  ککړيدو څخه د 

  ښلو دپاکو اوبو لپاره دپاکو او رسپټو لوښو موجوديتچد 

 د اوبو وړل، ذخیره او کارونه په سمه توګه 

  ښلو د پاکواوبو له رسچينو څخه ګټه اخيستنهچپه کور او شاوخوا کي د 

  د نه شتون په صورت کی د اوبو پاکول په بیال بیلو طریقو رسه د پاکو اوبو 

 

 نظافت اړوند شاخصونه: د شخيص

 خلکوته رسيديل دي( ېپاکوايل وضع )دهغو پيغامونو په اساس  چ د يوه تن د شخيص 

 د پایزار شتون او د نوکانو اخیستل(ېپاکوايل وضع )ځان، جام د یوه پنځو کالونه کم عمر ماشوم دشخيص ، 

 

 د محيطي حفظ الصحي اړوند شاخصونه 

 

 فضا رفع حاجت نه شتون  ېد آزاد ېپه کلی ک 

 د کناراب شتون ېپه کور ک 

 د رفع حاجت لپاره دکناراب کارونه 

  نځي د کناراب پاکولو دکور او ښو 

 د رفع حاجت نه وروسته دالسونو مينځل 

 ي خښولي ېک ین ځاؤ او په يو پټ او مصایستل  د کناراب څخه د فاضله موادو 

 دخاورو خځلو څخه پاکول ېد کور دننه او باند 

 د خاورو خځلو خښول او سوځول 
 

 نو يا خوندي خوړو اړوند شاخصونهؤ دمص

 دخوندي او پاکو خوړو شتون 

 )دککړيدو څخه دخوړو سا تنه )په کور او بازار/دوکانونوکی 

ښاک ونشی کوی چولری، خوراک او  کانګې که په نس ناسته اخته ماشوم وینه، تبه او دوامداره 

یزنو ډاکټر ته یی بو  
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 دخوړو د لوښو ساتل له ککړيدو څخه 

 او کلورينو په وسيله دسابو او ميوو پاک ساتل دپاکو اوبو 

 

 دنس ناستي اړوند شاخصونه

 شمیريي د نس ناستي  ېنس ناستي او په يوه مياشت ک ېدماشومانو په منځ ک 

  د نس ناستی او هغه د علتونو پیژندنه 

 د دیهایدریشن د نښو پیژندنه 

 ترتيب ېاو معلوماتو درلودل او دهغه دکارون ېد او آر اس په اړه د پوه 

 تر تيب يي ېس او اړوب جوړول او دکاروندکورين او آر ا 

 له زينک تابليتو څخه ګټه اخيستنه 

 دنس ناستي او پاکوايل دناوړه عادتونو تر منځ داړيکو په هکله دمعلوماتو درلودل 

 کله ماشوم باید کلینیک یا ډاکټر ته یوړل شی ېپوهیدل چ ېپد 

 

 پيل کولواړوند شاخصونه اغیزمندپاکوايل دزدکړو د

 

 کول په ځانونو او کورونو کی پوهیدل او د هغوی عميل ېپه ټولو مسایلو باند ېو روغتیا ساتند پاکی ا 

  لد کناراب درلودل او د هغه کارو 

 

 د اندازي شاخصونه اغیزمنتیادپاکي ښووين د 

 دمثبت بدلون لیدل ېدخلکو په عادتونو ک 

 د کمښت راتلل  ېک کرتواو  رسه دنس ناستي په پيښو ېله لومړي پيدا کړل شوي حالت رسه په پرتل 

  اصالح شوي کنارابونه او د ښو روغتيايي عادتونو درلودلیښلو دپاکو اوبو د رسچينو د درلودلو د غوښتني ډيروالچد ، 

 د رفع حاجت کولو له منځه تلل او د کنارابونو کارول ېپه خالصه فضا ک 

  خص په ش ېالند ېدمثبتو بدلونونو ليدنه د موخ ېښلو د اوبو په رسچينو او په موجودو اصالح شوو کنارابونو کچد

 .ابتکار رسه
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