په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٤
د جسد ليری کول
)(Carcass Disposal
کله چه يو رنځ واقع شی ددی ضرورت وی چه د څارويو جسدونه ليری شی.
چه دغه حالت ته د ھميشه لپاره د رنځ د مخنيوی يا کنترول په ارتباط ورته ډيره کمه توجه
کيږی مختلف فکتورونه د اجسادو په ليری کولوکی مھم رول لری .په ھر خاص حالت کی
خاصی پاملرنی او د ډيرو با ارتباطه کسانو تصميم ته ضرورت وی .بعضی فکتورونه چه
بايد په پام کی ونيول شی په الندی ډول دی.
•
•
•
•
•
•

نوع د څاروی چه بايد ليری شی.
تعداد د څارويو.
اندازه د موادو چه ورسره ليری کول غواړی لکه فرش ،ھگی ،شيدی او نور.
نوع د رنځ د مراقبت الندی.
خطر د انتشارو انسانانوته.
د چاپي د ککړيدو خطر.

ھغه معيار چه د جسد د ليری کولولپاره په بين المللی ډول سره په پام کی نيول کيږی.
< خښول د ټولو نوعه دڅارويو لپاره شايد اسانه او چټکه طريقه اوسی .مگر د وخت په
تيريدو سره تقريبآ ټول رنځ توليدونکی عوامل د بيا فعاليدو امکان شته .بالخصوص په ھغه
ځايونو کی چه ځمکی الندی د اوبوسطحه لوړه وی او يا زيات شمير لوی څاروی دفن شوی
اوسی دعامو خلکو د سکلو د اوبو د ککړيدو سبب کيږی.
< په مستقيم ډول او يا سوځولو دماشين په ذريعه ،سوځول تر ټولو غوره لياره ده چه په
ھغی کی ټول رنځ توليدونکی عوامل له منځه ځی .اما پدی لياره کی خنډ دادی چه زياتی
اندازه تيلوته ضرورت دی تر څو ټول جسدونه په پوره ډول سره وسوځول شی .باالخصوص
ھغه وخت مشکيږی چه کله غواوی موجود واوسی .او له بلی خواپه دغه طريقه کی د
چاپي ھوا ھم ملوث کيږی.
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حاللول او د انسانانو په ذريعه د ھفوی مصرفول ھم ښه لياره ده په ھغه صورت کی چه <
مريضی انسانانوته د انتقال سبب نه شی.
< جوشول په لوړه درجه د حرارت کی چه د ھغی په نتيجه کی پروتين او شحمی موادو
ترکيب ويجاړ او وروسته بيا د نورو څارويو د خوراک لپاره ورڅخه استفاده کيږی .پدی
لياره کی لوی خنډ د مطمئن او په فنی لحاظ عصری سھولتونو برابرول دی.
< کمپوستنگ ) (Compostingھغه طريقه ده چه په ھغی کی د څاروی انساجوته
حرارت ورکول کيږی چه دغه حرارت بيولوژيکی ترکيب ويجاړوی او په نتيجه کی د رنځ
توليدونکی عامل قابليت په مکمل ډول سره له منځه ځی .پدی لياری کی لوی خنډ دادی چه
ډير وخت )څوورځو څخه تر څو اونيو پوری( پکښی ضرورت ليدل کيږی او دابه ھم
ضروروی چه ځناور له ھغوی څخه وړاندی وساتو.
< الکلين ھايدرواليزس ) (Alkaline hydrolysisيا د انساجو ھضمول ھغه طريقه ده چه
دزيات حرارت ،فشار او القلی محيط په درلودلو سره د څاروی انساج په مکمل ډول په مايع
بدليږی او بيا د ودانيو د کاناليزاسيون يا گنداب ته ليږدول کيږی د  BSEد عامل ) (Prionد
پوره د لمنځه وړولو لپاره دا خوراتر ټولو غوره لياره ده .اما پدی لياره کی خنډ دادی چه دا
سامان آالت ډير قيمته دی.

په افغانستان کی د جسدونو د ليری کولو لپاره معمولی لياری :
•
•

د ټولو نوعه د څارويو لپاره معموله طريقه حاللول او وروسته بيا دھغوی
مصرفول دی.
د الوتونکو د انفلوينزا په صورت کی کوم چه انسانانوته انتقال کوی د خښولو د
طريقی څخه استفاده کيږی -چرگان د دری متره په ژوروالی په ځمکه کی )بدون د
پالستيک د پوش څخه( خښوی د پاسه ورباندی چونه اچوی او خاوری ورباندی
اړوی.
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•

تی لرونکی څاروی چه په زونوتيک ) (Zoonoticرنځ اخته وی ھم خښول کيږی
چه پدی صورت کی د دوه متره په ژوروالی کند وښکل کيږی څاروی پکښی ځای
په ځای او د پاسه ورباندی چونه اچوی .دغه قبر بايد د سکلو د اوبو د مخزن څخه
 ٣٠متره فاصله ولری.

له چونی سره د خښولو مثال -چرگان
په کوھی کی د دری مترو په ژوروالی
کی اچول شوی دی.

حاللول يوه ښه قبول شوی
لياره ده په ھغه صورت کی
چه د انسانانو ژوند ته پکښی
خطر ونه اوسی.
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