
 

 
 
 
 

افغانستان اسالمي جمھوریت د  
وزارت اعالمیھ روغتیا د عامې  

_________________________________________________________ 
اوسني  ۱۹-افغانستان کې د کویډپھ او لپاره د مناسبې مرستې غوښتنھ،  ېد تغذی انو او نو زٻږوماشوم د

 بدیلونو د شیدو دمورډری شیدو یا دپود  اومرستو  ونھ غوښتل شوید ماشومانو  لپاره وضیعت تھ پھ کتو د 
 ډډه کولڅخھ  ویشولو

 کال مې میاشت ۲۰۲۰د 

 وړخو د، )WH0( سازمان والړین ایروغت د ،)UNICEF( صندوق ړمالت د ماشومانو د ملتونو روګد مل ارتد عامې روغتیا وز
دماشومانو  ،)ACF( شنډیفاون سکویس افغان د  ،)FAO( ېادار خوراک او ېکرن د ملتونو روګ، د مل)WFP( سازمان والړین

 ېپھ د ۱۹-دید کو چېکار کوي لپاره  ېد پھ مرستھ د نویفعال ولوټ یېد تغذ ېپھ افغانستان ک او Save the children)( ژغورنھ
  رسوونکو انیزاو  يضرور ریغ د وڅتر  يړوک ړاو مالت ج،ی، تروېساتن یېتغذ ماشومانو د د ېحالت ک نازک او اضطراري

 یویمخن خھڅ نېستیاخ ګټېد  )عاتیما/يرډپو( دویش ایسود لپاره  انود ماشومش او استعمال، او ٻپوډري شیدو د ومرستو، 
  .يړوک

 
د مړینې . پھ ډیر خطر کې ده ګواښل شوې او روغتیا او تغذیھ نو زٻږو  کې د ټولو ماشومانو او  بیړنی حالتپھ اوسني  ۱۹-د کوید
او د  )اسھال( ينس ناستلکھ  اړوند ېیا د حفظ الصحاو  شوی چې د ساري ناروغیو د لیږد کچھ لوړه شوې ده لوړه ځکھ خطر 
الملونھ شتون  يمنف دلتھ ډیر ځکھ ده شوې لوړهد مړینې کچھ پھ افغانستان کې پھ خاص ډول  .ده کچھ ھم پورتھ شوې ۍځواکخوار

 . نشتھ والی دی اړوخو دھم لري چې د ھغې څخھ یو 
 

د غیرطبیعی (یا  يد طبیع )ماشومان(زٻږي  ماشومان او نو": کې داسې ذکر شوي يستراتیژ الھنړیوپھ د ماشومانو د تغذیې لپاره 
د خلکو تر منځ یوه غلطھ . لھ ډلې څخھ دي قربانیان ن شویوتر ټولو ډیر زیانمد څخھ  بیړنی حالت )واسطھ جوړ شوي انسان پھ

شیدی فشار یا کمې تغذیې لھ املھ  يکولی خپلو ماشومانو تھ د روح ينش یندېي، چې پھ اضطراری حالتونو کې مانګیزه شتون لر
، ناروغتیا، او ۍتغذیھ کول پھ ماشومانو کې د خوارځواکد مور لخوا کمې شیدې ورکول او غیر مناسب بشپړ . ورکړي شېدې

 باثباتھ یو د کویټینګار رښوونو پر دېال) WHO(روغتیا نړیوال سازمان  لکھ څنګھ چې د" .مړینې د خطر کچھ پورتھ وړي
وھڅول شی  دی يمیاشتو څخھ کوچن ۶ھغھ ماشومانو تھ چې د  ھ توګھ د مور شیدې ورکولچې پھ خاص کول رامینځتھ چاپیریال

د متعدد  دموردشیدو دوام باید مناسب بشپړ خواړه او لپاره ماشومانو لرونکي عمر پورې کلونو 2 تر څخھ میاشتو 6 د ھمدارنګھ،
د ماشومانو  روغتیا وزارت)(دعامی  MOPHاو ھمداسې، . وشي مالتړ او ساتنھ ، وده لخوا سکټور روغتیایی او غیر روغتیایی

 بدیل (پوډری شیدی)پھ حالت کې د مور د شیدې  ۱۹-او نوی زیږیدل شوی ماشومانو د مناسبې تغذیې لپاره غوښتنھ کوي او  کوید
 .مرستو څخھ د ډډه کولو غوښتنھ کويد نھ غوښتل شوي 

 
افغانستان پھ  کړي . چمتو محافظت الزمي پروړاندې ناروغۍ شي چی د ساری کولی  تغذیھ کې د مور پھ شیدو  حالت بیړني پھ

ھغھ کې د ماشوم تغذیھ کولو قانون لخوا د ماشوم تغذیھ پیاوړي کولو او تقویھ کولو کې د مقرراتو، او د نړیوال الرښود د مخې، 
 ھر شیدو د شمول پھ پوډرو او مایعاتو ، شیدو سویا د یا ، ترویج او کول چمتو (پوډری شیدی) فارموال ماشوم د ، مالی مرستې

 .نشي چمتو کې ټولنھ یا مرکزونو روغتیایی باید (سیریالک) ، دشیدو چوشک،دماشوم خواړه )مایع یا پاؤډر( محصوالت ډول
 کپا توګھ سمھ پھ دوی چې دی کار ستونزمن دا چې ځکھ ډیروي خطر انتاناتو د یوازې بوتلونو کارولتغذیې  خواړو او دد

 .کړئ منتن غیر یې ډول منظم پھ او کړئ
 

څخھ ډیره ګټھ  (پوډری شیدی) چې د نوموړو تولیداتو سې معلومیږيتجربو تھ پھ کتو دا بیړنی پھ افغانستان او نورو ځایونو کې پخوانی
چې میندې خپلې شیدې ماشومانو تھ ورنکړی او د ماشومانو ژوند پھ خطر کې اچوي او د ھغې فعالیتونو څخھ  ګرځياخیستنھ د دې المل 

د دې تولیداتو څخھ ګټھ اخیستنھ، مرستھ کول، د . مخنیوی کوي چې د ماشومانو ژوند ژغوري، او د شیدې ورکولو فرھنګ د مینځھ وړي



 

د . یا وزارت سره یوځای وروستھ د اړتیاوو د ارزونې د ترسره کولو څخھ ترسره شیمرستې منل، اخیستل او ترویج باید د عامې روغت
ھمکارانو تخنیکي مالتړ سره وروستھ د نورو بدیلونو لکھ تغذیھ کول ، لمده پالنھ ، او مرستھ شوې شیدې ورکول امکان نلری د سخت 

د سټنډرډونو او د ماشوم  )Codex Alimentarius( الیمینټریوسکھ اړتیا وي ، دا محصوالت باید د کوډیکس . شرایطو الندې ترسره کیږي
 .تغذیھ کولو ساتنې او تنظیم قانون چې د افغانستان د شیدې ورکولو قانون لخوا وړاندې شوی مطابقت ولري

 
 وشید پھد مورتغذیھ کول یوازې ماشوم  دمیاشتو پورې  ۶د زیږون څخھ تر  پیل دمخھ

 
سپارښتنو سره سم د  WHOې پھ افغانستان کې شیدې ورکول پیل کوي، بیاھم، دا اړینھ ده چې ټولې میندې د میندتقریبا ټولې 

 . ورکړيدوام  شیدې ورکولو تھ پھ حاالتو کې ۱۹-کوید
 

) ورځې  ۱۸۰(میاشتو ورستھ  ۶باید شیدو ورکول پیل شي او تر  پھ لومړی ساعت کی د ماشوم د زیږیدو څخھ وروستھ -
میاشتو پوری بغیر دمور  ۶تر لپاره  کولو پوره مایعاتو او اړتیاوی کولو دتغذیھ ماشوم د. ورکړل شيدوام پورې باید 

 دشیدو څخھ بل ھیڅ ډول مایعاتو او خواړو تھ اړتیا نشتھ حتا اوبھ ھم.
 

حفظ الصحې توکو پھ کارولو اختھ میرمنې کولی شي د تغذیھ کولو پرمھال د تنفسي  ۱۹-د اوسني وړاندیزونو سره سم ، پھ کوید WHO د
د ھغھ میرمنو . ماسک اغوستل؛ پھ ماشوم د الس وھلو څخھ مخکې او وروستھ د السونو مینځل او پھ منظم ډول د ځای پاکول: ورکړي ، لکھ

د منلو وړ  څخھ باید مالتړ وشي چې دومره ډیرې ناروغې دي چې نشي کولی خپل ماشوم تھ شیدې ورکړي، دا مالتړ باید پھ ممکنھ، شتھ او
 .الرو ترسره شي، چې پھ ھغې کې د بیا شیدو ورکولو کې مرستھ، د انسان د شیدو د مرستھ کوونکو سره اړیکھ او ھمداسې نور شامل دي

کوي ترڅو د امن  و پرمھال اسانیتاووې رامنځتھورکول ېپھ اوسني حالت کې، داسې شرایط باید چمتو شي چې د مور شید ۱۹-د کوید
پټنځایونو د جوړولو پھ واسطھ ماشومانو او میندو تھ محرمیت تامین شي، او تک پھ تک مشوره ورکولو او د یوې مور څخھ بلې / ځایونو

شیدې  د دا اړینھ ده چې میندې وھڅول شي او مالتړ ترې وشي ترڅو د ماشوم د زیږیدو څخھ وروستھ ژر تر ژره. مور تھ مالتړ وړاندې شي
تنفسي حفظ الصحې تدابیرو ډیر ټینګار پھ / پداسې حال کې چې د شخصي . میاشتو پورې شیدې ورکړي ۶تھ تر ورکړل شي، او خپل ماشوم 

د خطرونو د کچې کمولو تدابیر باید  ۱۹-تنفسی د حفظ الصحھ تدابیر او د کوید/ ناروغی اختھ دي، دا شخصی ۱۹-ھغھ میندو دی چې پھ کوید
 . ھ خوا ترسره او عملی شيد ټولو میندو او نرسانو یا قابلھ ګانو ل

 

 د مور شیدې نھ ورکول کیږي ېماشومانو تغذیھ چم عمر لرونکي د شپږ کلن څخھ د ک
 
د ھغھ ماشومانو لپاره چې د شپږ کلن څخھ کوچیني دي او د مور شیدې نھ ورکول کیږي تر ټولو اړین کار د مور شیدو د ورکولو 

او کھ دا کار امکان نھ لري او یا مصنوعی تغذیھ د مھارت لرونکو کارکوونکو لکھ د روغتیا وړاندې کوونکو او . بیا پیل کول دی
جدی کارول اړین دی او باید  (پوډری شیدو) فورموالیا د ماشومانو د تغذیې سالکارانو لخوا ترسره کیږي، نو بیا باید د ماشومانو د

ددې پھ ( د حفظ الصحھ، چمتووالی او ګټھ اخیستنې پھ اړه ټریننګ یې الستھ راوړی ويکنترول الندې وکارول شی، او باید  يطب
شمول چې د یوې پیالې څخھ پھ ګټھ اخیستو څنګھ خواړه ورکړل شی او یا د یو روزل شوی شخص پھ مرستھ د شیدو اخیستو 

، او نور شیدو او فورموال (پوډری شیدی ) حالت کې د ماشومانو بیړنی .خطرونو کچھ کمھ شیترڅو د  )تخنیکونھ وکارول شی
، او د ناروغیو المل کرځي او د ماشومانو ډیر خطر لريوی  ډیر خطر خوارځواکی یع تولیداتو کارول دما/سویا شیدو پوډری

 ژوند پھ خطر کې اچوي او دا باید ھغھ وخت وکارول شي چې نور د تغذیې الرې شتون ونلري
 
 

 تغذیھ کول هماشومانو بشپړد شپږو میاشتو عمر لرونکو 
 
 عمرسره چې لري اړتیا تھ توکو خوراکي کوونکی تغذیھ ماشومان لرونکي عمر ډیر څخھ میاشتو شپږو د مور د شیدو ترڅنګ، د

د کلتوری لحاظھ د منلو وړ لومړیتوب ورکړل شی چې پھ سیمھ کې شتون وي، داسې خواړو تھ باید  .وي خوندي او مناسب یې
 . تھ مناسب، پاک او خوندی خواړه وي  عمرماشوم یې لپاره مناسب وی او د د تغذوي، 
ځلې خواړه ورکړل شي چې د  4-2دوی عمر تھ پھ کتو پھ ورځ کې شاوخوا  ، کوچني ماشومان باید دي ډولپھ عموم -

 .ملي لیتر کپ پورې وي 250چمچو څخھ تر  2دوی د عمر سره سم د خواړو پھ اندازه د 



 

الرښود څخھ پھ استفاده خواړه چمتو کړی او او پخولو او نرسان باید وکوالی شي ماشومانو تھ د خواړو چمتو کولو  نېقابلھ ګا
د میندو د کار کچھ باید کمھ شي . خواړو څخھ پھ استفاده وکړي د بیالبیل شتھ ، او دا کار باید پھ سیمھ کې ددوی تھ خواړه ورکړي

 . ماشومانو تھ خواړه چمتو او ورکړي تر څور دوی دې تھ وخت ولري چې خپلو
 

یان کې بھ د خواړو شتون او السرسی بھ کورنیو تھ کم وي، او د دې لھ املھ پھ جر ۱۹-دا اړینھ ده چې پھ دې پوه شو چې د کوید
د دې د خواړو د بیالبیل ډولونو خوړل . بھ امیندواره او شیدې ورکوونکی ښځي او کوچني ماشومان پھ خاصھ توګھ زیانمن شي

 د خواړو پھ . سیستم لپاره ډیر اړین ديډیر مقدار مایکرونیوترینتونھ ترالسھ کوي چې ھغھ د مصونیت لپاره اړین دي چې بدن 
او تازه میوې او سبزیجات ھر څومره ډیر چې ممکن وي شامل وي  )ھګۍحبوبات، غوښھ، کب، (کې باید پروټین لرونکي خواړه 

 . پروسس شوی خواړو څخھ چې د مور شیدو پرځای کارول کیږي دډه وشيتولیداتو، بستې او او د ھر ډول 
 
تر څو چې د مور شیدو پر ځای د ګټھ اخیستل شوی موادو لھ املھ د ماشومانو د غیر ضروری ناروغیو او مړینې څخھ مخنیوی 

وړاندې شویو الرښوونو څخھ نو څخھ غوښتنھ کوي چې د ھغو سکتورونو او شریکا يټولو دولتد عامې ورغتیا وزارت د ، يوش
پروګرام یو اساسی برخې پر ډول  د وکړي چې د مور د شیدې ورکولو د تشویق، محافظت او مالتړ لپاره وړاندې شوي او يپیرو

  .مناسب خواړه ورکړل شيپرمھال ۱۹-د کویدتھ پھ کتو  عمرھ د ماشوم ھغو الرښوونو څخھ باید پیروی وکړي چې څنګ د
 

 پھ درناوی
 
 السلیکنوم او د وزیر صاحب 

 د عامې روغتیا وزارت
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