
معافیت:  کوچن� لغتنامه
 

 

د بدن پیچلي سیس�م دی، چې د باکتریا، ویروسونو، فن�سونو یا

پرازیتونو له الرې د رامن�ته شویو ساري ناروغیو په شمول د بهرنیو
عواملو پر وړاندې مو ساتنه کوي. اصلي دنده یې د هغو عواملو او

میکروبونو معلومول دي، چې د ناروغي المل شوي. وروسته بیا د هماغه
�اکلو میکروبونو پر وړاندې دفاعي حالت رامن�ته کوي، چې د دفاعي
غبر�ون په نوم یادې�ي. په دې بهیر کې د ان�ي باډي په نوم د پرو�ین

مالیکولونو تولید شامل دی، چې په بدن برېدکوونکي ار�انیزمونه له من�ه
وړي. دغه راز د راتلونکي لپاره د ورته ناروغ� د عواملو د پېژندلو لپاره

حافظوي حجرې تولیدوي. دا کار د معافیت سیستم چمتو کوي، چې په

مکرر ډول د احتمالي ناروغیو سره مبارزه وک�ي.
 

د بدن د دفاع لوم�ن� کر�ه ده، چې د
زې�ون له وخته شتون لري. دا دفاعي

میکانیزم کولی شي، چې بدن ته د

ننوتلو پرمهال زیاتره عفوني عوامل

لکه ویروسونه یا باکتریا�انې کشف

ک�ي. کېدای شي چ�ک غبر�ون

ً ذاتي سیس�م د و�ايي؛ خو اکثرا

انتاني ار�انیزمونو د له من�ه وړولو

توان نه لري او دغه راز �ول میکروبونه

پېژندلی نه شي. 

 

د معافیت سیس�م:  ذاتي معافیت: 

تطبیقي یا اکتسابي معافیت: 

د بدن د دفاع دوهمه کر�ه د واکسینونو د موثریت �رن�والی یوه اړینه برخه ده. تطبیقي معافیت هغه مهال فعالې�ي، چې ذاتي
مصونیت له ماتې سره مخ شي. دغه سیستم د معافیت سیستم برعکس د سمالسي غبر�ون پر�ای د پن�و تر لسو ور�و په

بهیر کې فعالې�ي. دغه سیستم �ان��ی میکروب هم په ن�ه کوي. که چېرې د معافیت سیستم تشخیص ک�ي، چې د ویروس پر
ضد غبر�ون ته اړتیا ده، په هغه صورت کې د معافیت دوه ډوله ترکیب جوړوي، چې یو یې د ان�ي باډي په مرسته هومورال او

بل یې �ي حجره ده، چې د حجروي معافیت په نوم یادې�ي. 

 
ان�ي باډي پر ویروسونو ن�لي او هغه خنثی کوي او د حجرو د کک�ېدو مخنیوی کوي. په دې تو�ه، �ی حجرې هغه حجرې له من�ه

وړي، چې وار له مخه په ویروس کک�ې شوي وي.

 
 که �ه هم د معافیت دواړه ډوله د وېروسونو سره د مبارزې برخه کې مهم دي؛ خو د ویروسونو له من�ه وړولو برخه کې حجروي
معافیت ډېر اغېزمن وي او د دوامداره خوندیتوب سبب کې�ي. د کووی�-۱۹ ناروغ� سره د مبارزې برخه کې د واکسینونو پراختیا

لپاره د معافیتي �ي حجرو پیاوړتیا خورا مهمه چاره ده.
 

بدن د واکسین ترالسه کولو یا په کووید-۱۹ تر اخته کېدو وروسته د خوندیتوب دواړه ډوله معافیت تولیدوي. لوم�ي ډول یې (بي

حجرې) دي، چې ان�ي باډي تولیدوي او دویم ډول یې تی حجرې دی.

 

دلته د عامو خلکو لپاره د معافیت اړوند یو شمېر اساسي اصطالحات او
مفاهیم تشرېح  شوي دي: 

 

اړونده سرچینې 
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طبیعي مصئونیت د اصلي ناروغ� سره د مخامخېدو له الرې د

ناروغ� ار�انیزم سره د تماس �خه ترالسه کی�ي.

د واکسین په مرسته معافیت د واکسین کولو له الرې د ناروغ�
ار�انیزم د وژل شوي یا ضعیف شکل معرفي کولو له الرې ترالسه

کی�ي.

د Y شکل لرونکي پرو�ین په وینه کې موندل کی�ي، چې پر بدن د برېد
کوونکو عواملو لکه باکتریا یا ویروسونو په وړاندې د غبر�ون لپاره د بي

حجرو په مرسته تولېدې�ي.

 
mRNA ان�ی باډي د یو قلف او کیلي په �ېر مستقیما په یو ویروس- یا د

واکسینونو په صورت کې د  SARS-CoV 2 پروتین اسپایک کې ن�لي او

د حجرو د ننوتلو �خه مخنیوي کوي. خو که چېرې یو ویروس حجرو ته پر
ننوتلو بریالی شي؛ نور نو ان�ي باډي اغېز نه کوي. په کک�و شویو حجرو

کې ویروس تکثیرې�ي او نورو حجرو ته خپرې�ي.

 
په دغه وخت کې د معافیت سیستم د تي حجرو په نوم یو بل ډول
معافیتي حجرې راغواړي. د ان�ي بادي برعکس، د وژونکو حجرې ویروس

په مستقم ډول ویروس نشي لیدلي او دغه راز یې حجرو ته له ننوتلو
مخه نشي نیولی. اما د �ي وژونکو حجرې کولی شي پر ویروس ک��ې

حجرې وموندي او سمالسي د خپرېدلو مخکې یې له من�ه یوسي. په

دغه تو�ه د �ي وژونکي حجرې کولی شي، چې د ویروس له خپرېدو او
تکثیر �خه مخنیوي وک�ي.   

 
کله چې د تطبیقي معافیت سیستم برېد کوونکي ته ماته ورک�ي، تر
هغې وروسته بیا د �ول عمر لپاره د تي حجرو او                بي حافظوي

حجرو تول�ه تولیدي. همدغه "حافظوی حجرې" تر هغو پورې غلې پاتې

کې�ي، چې د ناروغ� هماغه عامل سره بیا مخامخ شي. که �ه هم دا

�ل یې معافیتي غبر�ون چ�� او پیاوړی وي. حافظه د اوږدمهاله

خوندیتوب لپاره د تطبیقي معافیت سیستم کلیدي �ان��نه ده.

 
 
 

فعال معافیت، هغه وخت ترالسه کې�ي، چې د ناروغ� ار�انیزم

مخامخيدلو په ترڅ کې د معافیت سیستم د ان�ي بادي د تولید لپاره

وه�ول شي. فعال معافیت د طبیعي معافیت یا واکسین په مرسته

ترالسه کولو شو.

 

 
په دواړو حالتونو کې، که چېرې د معافیت ��تن فرد په راتلونکي کې د
هماغه ناروغ� سره تماس ونیسي، د نوموړي د معافیت سیس�م یې

پیژني او سمالسي یې د غبر�ون په پار د اړتیا وړ ان�ي باډي تولیدوي.

فعال معافیت اوږدمهاله او �ینې وختونه د ژوند تر پایه دوام مومي.

 

ویروس وده ک�ې او یو شمېر بدلونونه یې د

لې�د وړ او عفونیت لرونکي دي. 
ویروس د بدلونونو وړتیا �ودلې، چې د

مخکني مصابیت له کبله د اصلي ویروس

خنثی کوونکو فعالیتونو او دغه راز د کووید

۱۹ اوسنیو واکسینونو د ان�ي بادۍ غبر�ونونو
په وړاندې یې مقاومت �ودلی.

خوندیتوب د کمېدو په حال کې دی

د واکسینونو ناعادالنه وېش او ترالسه کولو
کې خن� او �ند د ویروس د دوامداره تکامل

لپاره زمینه برابره ک�ې. 

ډله ییز معافیت، چې د" نفوسي معافیت" په
نوم هم پیژندل کی�ي، هغه وخت شونی دی، چې
د نفوس یوه لویه برخه په هماغه ناروغ� اخته
شوي وي او ترې بېرته رغېدلي وي یا کله چې

اکثریت خلک واکسین شوي وي. په بل عبارت،

دوی پر ناروغ� د اخته کېدو له الرې معافیت

ترالسه ک�ی دی. د ډله ییز معافیت ترالسه کولو

مانا دا ده، چې د عفونیت عامل د خلکو ترمن� د
خپرېدو لپاره ل� فرصت ولري. 

 
د واکسین یا د کووید-۱۹ ناروغ� وروسته د خلکو
د معافیت ترالسه کولو لوم�ني ا�کلونه د ۶۰ تر ۷۰
سلنه نفوس ترمن� و. خو اوس دغه بارو بدلون
موندلی او تر"موخې" ډېره پر"هیلي" بدله شوې

ده.
 

ډله ییز معافیت ان�ي باډي: 

فعال معافیت، 

د ان�رنیوز د کووید-۱۹
لغتنامه
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د SARS-CoV-2 جهش توان درلود، چې د بدن د معافیت سیستم
�خه وت�تي او د ناروغ� په مخنیوي کې د واکسینونو اغېز ل� ک�ي.

حال دا چې، ال هم واکسینونه د جدي ناروغ� او مرګ مخنیوي کې

اغیزمن دي. د واکسین �ینې منتقدین وايي، که چېرې واکسین د

ناروغ� مخنیوی نه کوی، نو ولې �ان په تکلیف ک�و؟ هغوی دا

استدالل کوي، چې طبیعي معافیت ترالسه کولو له الرې معافیت

غوره دی.
 

 که �ه هم واکسین شوي کسان هم ناروغه کې�ي؛ خو د ویروس اندازه
یې کمه وي. مانا دا چې هغوی ل� کک� وي یا د ویروس د لی�د احتمال

پکې ل� وي او د غیر واکسین شويو کسانو په پرتله د ناروغ� موده یې

لن�ه وي.

 
د نیو ان�لین� طبي ژورنال �ې�نې موندلې، که چیرې اخته کس ل� تر ل�ه
د فایزر واکسین دوه دوزونه ترالسه ک�ي وي؛ نو د نا واکسین شویو
کسانو په پرتله ۶۸ سلنه یې امکان ل� دي، چې دغه ویروس د تماس

وړ کسانو او په �ان��ې تو�ه کورن� غ�و ته ولې�دوي.
 

د طبیعي ناروغ� په مرسته ان�ي بادي دېر ژر د دوو تر درېیو میاشتو
په ل� کې له من�ه �ي؛ خو واکسیني معافیت ورو ورو د شپ�و میاشتو

په موده کې له من�ه �ي.
 

په هغو خلکو کې خوندي پاتې کې�ي، چې د کووی� -
۱۹ واکسین یو یا بېالبېل دوزونه یې ترالسه ک�ي وي
SARS- او د واکسین مخکې یا وروسته یې ل� تر ل�ه د
CoV-2 انتان در لودلی وي. ساینس پوهان وايي،
چې دا د "د معافیت غوره ب�ه" ده. �ی�نو �ودلې،

چې د دغو خلک د ان�ي باډي کچه ن�دې سل �له لوړه

ده او د دوی د معافیت کمېدو موده خورا اوږده ده.
 

د نیو ان�لین� طبي ژورنال په �ې�نه کې هغه کسان
چې پخوا ناروغه وو د هغو کسانو سره پرتله شوي،

چې هم ناروغه وو او هم یې واکسین ترالسه ک�ی و.

دغه �ې�نې �ودلې، چې په طبیعي ناروغ� اخته

خلکو کې د عفونیت پرمخت� کچه خورا لوړه ده.که
هغه خلک چې طبیعي انتان لري او واکسین شوي

هم وي، دوی به د طبیعي معافیت په پرتله د نوي

انفیکشن په وړاندې خورا لوړ محافظت ترالسه ک�ي.

معلومات او ارقام ډېر واضېح دي. که تاسو پخوا

مصاب شوي وي؛ نو د واکسین ترالسه کول د نوي

نارغ� په وړاندې غوره خوندیتوب دی. 

 
 

د طبیعي معافیت په مقابل کې واکسیني
معافیت: 

ترکیبي معافیت:

د معافیت کم�ت، د وخت په تیریدو سره د خوندیتوب ان�ي باډونو له السه ورکولو له امله کمې�ي. بدن د انتان یا واکسین کولو
وروسته د خپل دفاعي سیتسم پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. د بي حجرې د یو �ه وخت لپاره د ویروس په وړاندې د �ان��ي ان�ي

باډي تولید ته دوام ورکوي. که چېرې د اوږدې مودې بهیر کې د هماغه ناروغيو له عواملو سره مخ نشي، د دوی د تولید پروسه

درې�ي او حجرې او پرو�ینونه په تدریجي ډول له من�ه �ي او په پایله کې یې د بدن معافیت کمې�ي.

 
وروسته له دې چې د ان�ي باډي کچه را�ې�ه شي، د �و�و شمار بي او �ي حجرې د حافظوي حجرو په تو�ه پاتې کې�ې او په میاشتو،

کلونو او ان کله کله تر لسېزو ژوندې وي.که چیرې ویروس بیرته را و�ر�ي (یا که یو بوس�ر واکسین ورک�ل شي) ، دا حجرې کولی
شي په چ�ک� سره د معافیت غبر�ون رامین�ته ک�ي. م�ر که دوی بیا ویروس ونه ویني، یا د دوی معافیت سیس�م پیاوړی نشي،

نو دوی به ورو ورو له من�ه �ي او د معافیت سیستم به ال پسې ل� شي.
 

کارپوهان وايي، چې د SARS-CoV-2 لپاره حافظوي غبر�ون ل� تر ل�ه له شپ�و �خه تر نهو میاشتو پورې دوام کوي. خو د �ولو هغو

جهشونو د ساتنې تضمین نه شته، چې د بدلون په حال کې وي.

 
د کووی�- ۱۹ ناروغ� په جریان کې ډیل�ا او اومیکرون ډولونو په واکسین شویو کسانو او له ناروغ� �خه رغېدلي کسانو د معافیت

سیستم له دفاع �خه په ډېر مهارت مخنیوی وک�و. د معافیت غبر�ون لوړولو لپاره بوس�ر یا تقویتي دوزونه رامن�ته شول.

 

د معافیت کم�ت:
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