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د اوازو ژبېد کووی�-۱۹ ناروغ� او کووی�-۱۹ واکسین په اړه اوازې

د اوازو موضوعات

 دوه اساسي پو�تنې

د کووی�-۱۹ واکسین اغیزمنتیا او جانبي عوارض: آیا د
امریکايي واکسینونو اغیزمنتیا ل�ه ده او زیان لرونکي

دي؟ (لویدی� ضد احساسات)

د کووی�-۱۹ مخنیوی او درملنه: د کووی�-۱۹ ناروغی
مخنیوی او درملنې کې د چرسو کارول مرسته کولی

شي؟

په اعتماد کې ری�ې
«Rooted in Trust» پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر له لوري، د بشري سازمانونو او عامې روغتیا مالت� او د
کووید-۱۹ اړوند اوازو خپراوي سره د مبارزې په پار تمویل او د ان�رنیوز له خوا تطبیقې�ي. د �ولنې �خه د خلکو نظرونو را�ولولو موخه دا ده، چې له

روغتيايي او بشري بنس�ونو سره مرسته وشي، �و د اطالع رسونې او �وا�ونه په اړه د پوهاوي پرو�رامونه، د خلکو لیدلورو په ر�ا کې چمتو او د

RCCE) ولنې اړتیاوو ته په پام خپاره شي. ان�رنیوز، له سیمه ییزو رسنیو، د اطالع رسونې له شبکو او د �وا�ونو تماس او د �ولنې مشارکت ډلو�

SWG) سره، همکاري کوي.
 

دغه اوازې چې په دې خبرپا�ه کې مطرح شوي د سل�ونو اوازو بېل�ې دي، چې  د ۲۰۲۲ کال د جنوري نه تر سپ�مبر میاشتو په بهېر کې د عمومي
او خصوصي �ولنیزو شبکو �خه په پ�تو، دري او ان�لیسي ژبې د ان�رنیوز لخوا را�ولې شوې. 

 
په دغه �پرکې کې موږ پر هغو اوازو تمرکز کوو، چې د کووی�-۱۹ واکسین (امریکايي واکسینونو) د اغیزمنتیا، رغېدلو او درملنې په اړه الس په الس

کې�ي.

د کووی�-۱۹ او روغتیا
په اړه اوازې

په افغانستان کې د بشردوستانه فعاالنو لپاره د
د اوازو خبرپا�ه. درېیمه ��ه - د ۲۰۲۲ کال له

جنوري تر سپ�مبره پورې



امریکايي واکسین؟ په دې معنا چې یو میلیون نور انسانان به هم  

 خپل ژوند له السه ورک�ي.

  زما مشوره د هغو کسانو لپاره چې روغتیایي وضعیت یې �ه دی،   
 دا ده چې هی�کله د کووي�-۱۹ واکسین او په �ان��ي تو�ه د جانسون

امریکايي واکسین و نه ک�ي. 

اوس بيا امريکا غواړي چي اوازه ورک�ي تر�و نسل کشى واکسين 

 خل� ول�وي

دا هم د امریکا البراتوارونو کې جوړې شوې بیولوژکي اسلحې دي لکه 
 کووی�-۱۹ او داسی نور. یو�ل وایروس شندي او وروسته بیا واکسین 

 پلوري.

په پ�تو او دري ژبو د فیسبوک
 په پا�و کې خپره 

شوې ده.

د کووی�-۱۹ واکسین اغیزمنتیا
او جانبي عوارض

۱

آیا د امریکايي واکسینونو اغیزمنتیا ل�ه ده
او زیان لرونکي دي؟

په افغانستان کې له تېرو لسیزو راهیسې د لویدی� او امریکا
ضد احساسات شته. تندالرو او بنس�پالو د ناسمو معلوماتو

په خپرولو سره په کلیوالو سیمو کې خلک اغیزمن ک�ي چې
واکسین په �ان��ې تو�ه د پولیو واکسین د غرب یوه

دسیسه ده او په اسالمي هیوادونو کې د خلکو د شن�ولو له

پاره کارول کی�ي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو او په
�ان��ې تو�ه په سویلي والیتونو کې، د روغتیایي کارکوونکو

او د �ولنې اغیزناکو کسانو ه�و سره سره هم، خلک واکسین
کولو ته زړه نه �ه کوي. دوی �ول د لویدی� ضد تیوریو او
ناسمو معلوماتو او اوازو تر ژور اغیز الندی راغلي دي. د

افغانستان په بېالبېلو سیمو کې د واکسین کارکوونکي تل د

تندالرو له خوا ډبول کې�ي او وژل کې�ي، چې دا پخپله د

واکسیناسیون سره د سخت مخالفت �ر�ندونه کوي. د

پولیو واکسین سره مخالفت کولی شي د کووی�-۱۹ واکسین
په ��ون په نورو واکسینونو منفي اغیز وک�ي.

د دې اوازو تر شا �ه دي؟ ۱۹۷،۳۴۲
پی�ې

سپ�مبر

۲۰۲۲

جنوری

۲۰۲۲

سپ�مبر

۲۰۲۲

۳،۸۹۱،۰۶۷

۱۰،۱۷۴،۹۰۹

مکمل واکسین شوي

مکمل واکسین شوي

د ا�ست په وروستیو کې د افغانستان په بېالبېلو سیمو کې
پر کووی�-۱۹ د اخته کسانو شمېر زیات شو. د عامې روغتیا
وزارت د کووی�-۱۹ د پې�و زیاتوالی تایید ک� او له خلکو یې

غو�تي چې د دغه وزارت روغتیايي سپار�تنې جدي

ونیسي.

 
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان ډاک�ران په هېواد کې
د کووی�-۱۹ ویروس د بیا را�ر�ندېدو په اړه اندې�من دي،
دوی له خلکو غو�تي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره

دې د کووې�-۱۹ واکسین ول�وي.

۲

۱

 د کووی�-۱۹ پې�و اړوند معلومات
 پر انالین بحثونو اغېز�ندونکي خبرونه، پې�ې او خبرتیاوې

په افغانستان کې د کووی�-۱۹ وضعیت
سپ�مبر ۲۰۲۲ * 

*د ۲۰۲۲ کال د سپ�مبر تر ۱۷مې �ول شمېر

https://historyofvaccines.org/vaccines-101/ethical-issues-and-vaccines/cultural-perspectives-vaccination
https://www.unicef.org/afghanistan/polio-eradication
https://www.opindia.com/2020/04/islamic-muslim-opposition-polio-vaccine-all-you-need-to-know/


ولې اغېز لري؟

وړاندیزونه

د افغانستان اکثریت خلک په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او دوی د
خپلو مذهبي مشرانو پر معلوماتو ډېر باور کوي.

خلک ډېر ژر باور کوي، چې د واکسین کولو کمپاینونه د لویدی� سیاسي

پروژې دي او د مسلمانو �ولنو لپاره زیان لرونکي دي.

�ولنیزې رسن� د ارتباطاتو د تین�ولو لپاره یو له مهمو وسایلو �خه دي او

دغه اوازې خلک ه�وي، چې له واکسین کولو �خه ډډه وک�ي او د

روغتیايی کارکوونکو پرضد ودرې�ي.

کوم خلک چې په قبایلي سیمو او له پاکستان سره په ��ه پوله ژوند کوي،
هغوی د خپلو مذهبي او سیمه ییزو مشرانو تر ژور اغیز الندې دي او د

پولیو یا د ماشومانو د فلج واکسین په برخه کې یې د هغوی پر ذهن او
لیدلوري منفی اغیز لرلی دی. کیدای شي دا موضوع د نورو واکسینونو په

اړه هم د دوی پر لیدلوري اغیز ک�ي وي. 

 

 

 

بشرپاله او روغتیایی کارکوونکي باید د مذهبي مشرانو او نورو نفوذ لرونکو خلکو سره کار وک�ي تر�و د هغو واکسینونو چې په

امریکا کې جوړ شوي او افغانستان سره مرسته شوي او نورو واکسینونو په اړه، چې �ن�ه کار کوي او له کوم �ای �خه را�ي د

خلکو د پوهاوي کچه لوړه ک�ي.

 بشرپاله او د روغتیايي بنس�ونه باید د حج او اوقاف وزارت سره په ��ه کار وک�ي تر�و د واکسینونو پر وړاندې د لویدی� ضد
احساساتو مخه ډپ ک�ي.

د کووید ۱۹واکسین د ��و په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره د ملي او سیمه ییزو رسنیو سره کار وک�ئ او د هغو خلکو کیسې
بیان ک�ئ چې په ویروس اخته شوي. موږ کولی شو خلک د رسنیزو کمپاینونو له الرې واکسین کولو ته وه�وو.

د هغو عالمانو سره کار وک�ئ، چې په �ولنیزو او دودیزو رسنیو کې نفوذ ولري تر�و واکسین ترالسه کولو او اوازو په ډا�ه کولو په
برخه کې ه�ونکي پیغامونه چمتو ک�ي.

 

 

 

حقیقتونه

دا موضوع ولې مهمه ده؟

"د جانسون واکسین یو ډول ویروسي ناقل
واکسین دی، چې د ادونوویروس په نوم د یو

�ان��ي ویروس �خه ��ه اخلی او په انسان

کې د ریزش او زکام ن�ې ن�انې پیدا کوي.

دغه شرکت د DNA (ژن�یکي الر�وونو)
شاملولو لپاره ویروس کې بدلون راوستی تر�و

د (SARS-CoV-2 virus) ویروس کې شته
اسپایک پرو�ین لپاره رمز ورک�ي. د اسپایک

پرو�ین د هغه ویروسونو له ډلی دی، چې د

معافیتي حجرو د پېژندلو �ان��تیا لري او

ویروس زموږ حجرو ته د ننه کېدلو لپاره ترې

Gavi  ".کومو کسانو چې د اړتیا وړ �ول واکسینونهکار اخلي

ترالسه ک�ي وي، ل� ناروغان کې�ي او د

کووی�-۱۹ ویروس یې د سختې ناروغ�،

بسترېدو او یا هم د م�ینې سبب نه شي

کېدلی. دا هم شونې ده، چې واکسین شوي

کسان د ن�و ن�انو پرته اخته شي. خو

یوازنی توپیر یې دا ده، چې بشپ� واکسین

شوي کسان د نا واکسین شویو کسانو په

پرتله ویروس د لن�ې مودې لپاره لې�دولی
شي. د کووی�-۱۹ ویروس د کک� کس �خه

نورو ته لې�دول کې�ي که ن�ې ن�انې ولري یا
VYF   .و نه لري

د کووی�-۱۹ �ول هغه واکسینونو چې تراوسه د امریکا
د درملو او خوړو سازمان لخوا اجازه او تاییدی

ترالسه ک�ې ده او د ناروغ� د کن�رول او مخنیوي

مرکزونو له خوا یې په متحده ایاالتو کې د کارونې
سپار�تنه شوي ده، د �ولو هغو کسانو لپاره ��ور

ثابت شوي، چې د کووی�-۱۹ له امله د سختو

ناروغیو، د بسترېدو او م�ینې سره مخامخ شوي دي.
واکسیناسیون دغه راز کولی شی، چې د ناروغ شاخوا

VYF  .کسانو د خوندیتوب برخه کې هم مرسته وک�ي

دا اوازې د لویدی� ضد احساسات زیاتولی شي، چې هېواد کې د کلونو بهرن� مداخلې او دغه راز د ناروغ�
خپرېدو وروسته رامن�ته شوي دي. دغه راز کولی شي، چې خلک د کووی�-۱۹ او نورو واکسینونو د کارونې �خه

منصرف ک�ي. تر�ن� یې خلک ه�وي، چې د کووی�-۱۹ په ��ون د نورو �وا�وونکو ناروغیو پر وړاندې د وقایعوي

الرو چارو �خه ډډه وک�ي. دغه اوازې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د واکسیناسیون پر وړاندې شته خن�ونه ال
پسې ډېرولی شي او کیدای شي پر واکسیناتورانو د برید د ه�ې المل و�ر�ي.

د روغتیا ن�یوال سازمان د کاري
لوم�یتونو او د ارز�تونو جوړ�ت له

مخې د جانسون واکسین �ولو ۱۸

کلونو او تر هغې پورته کسانو لپاره
خوندي او اغېزمن دی. 

WHO 

https://www.gavi.org/vaccineswork/everything-we-know-about-johnson-johnsons-single-dose-covid-19-vaccine?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLag3irEdEAFYpegJIxS8rRo_kizqF-y1_uZQcApkIek5ntYlrmaawMhoCNiEQAvD_BwE
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/questions-and-answers-about-covid-19-vaccines/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/questions-and-answers-about-covid-19-vaccines/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLanT1y10jH22tn5fLKI_KQ8PbTT3wWxK7YJ9hRhvtXFE_96UJJjBb1hoCO0oQAvD_BwE


د کووی�-۱۹ مخنیوی
او درملنه

۲

چرس د کرونا واکسین دی، چې د افغانستان ن�دې ۶۰ یا۷۰ سلنه  

 خلک ترې �ته پورته کوي...

وروستې �ې�نې: د چرسو بو�ي کې ترکیبات د کووی� ۱۹ ناروغي 

مخه نیسي.

د کووی� ۱۹ ناروغی مخنیوی او درملنې
کې د چرسو کارول مرسته کولی شي؟

په پ�تو او دري ژبو د فیسبوک
 په پا�و کې خپره 

شوې ده.

د کووی� ۱۹ د درملنې لپاره د چرسو د کارونې لپاره زیاتې اوازې د ناروغ� د خپرېدو پرمهال خپرې شوې.
خو زموږ د اوازو د �ار سیستم کې د دغې اوازې په اړه �ان��ی زیاتوالی د ۲۰۲۲ کال په لوم�ۍ ربعه کې

ثبت شوی دی. دغو بحثونو په �ولنیزو شبکو او په �ان��ي تو�ه فېسبوک کې چې په افغانستان کې تر بل

هرې شبکې ډېر کارونکي لري، زور اخیستی،. دغه اوازې په �ولنیزو رسنیو کې د ناروغ� د خپرېدو له پیل

�خه خپرې شوي او تر�ن� یې د دودیز طب په مرسته د بېالبېلو ناروغیو د درملنې برخه کې یې د

افغانانو له باورونو او ک�نالرو سره ت�او لرلو. په نورو ملکونو کې هم دغه راز اوازې خپرې شوي دي.   

   
افغانستان کې د چرسو تاریخي رول د دې اوازې فشارونه او �وا�ونه ال پسې زیات ک�ي دي. حشیش په

افغانستان کې د چرسو په نوم یادې�ي او د بن�و له بو�ي تولیدې�ي، چې د دود کولو یا �کولو له الرې

مصرفې�ي. په �ینو تاریخي روایتونو کې راغلي، چې چرس دغه راز د نورو توکو سره یو�ای په ��اک کې

هم کارول کې�ي.

 
که �ه هم چرس قانوني نه دي؛ خو د هېواد په �وټ �وټ کې یې ک�ت، پروسس او کارول په پراخه

پیمانه او �کاره ترسره کې�ي.

 
د افغانستان �ې�ونکو شبکې په یوې مقاله کې د افغانتسان د چرسو قانونی پیچلي وضعیت رو�انه

شوی دی:" په اسالمي �ولنو کې اکثراْ د چرسو حقوقي وضعیت نامعلوم دی او په �ان��ي تو�ه کله چې

له الکولو سره پرتله کې راشي. دیني مشرانو او حاکمانو کله نا کله ه�ه ک�ې، چې خلک له چرسو �خه را
و�ر�وي او یا یې هم منعه ک�ي؛ خو دا ډول بندیز هی�کله د اسالمي عالمانو عمومي هوک�ه نه ده ترالسه

ک�ئ."

 
افغانستان په ن�ۍ کې د چرسو تر �ولو پخوانی کلتور لري او په �ول افغانستان کې د چرسو ب�ي پریمانه

محصوالتو شتون دغه ادعا ثابتوي. که �ه هم چرس په ډېره پیمانه کرل کې�ي؛ خو یو زیات افغانان یې د

�نجه په نوم د وچو �لونو (په لویدی� کې د ماري جوانا په نوم پېژندل کې�ي) ��ه نه پورته کوي؛ بلکې �کوي

یې. 

په افغانستان کې د چرسو کلتوري ری�ه �یي، چې ولې تل د �ولنیزو رسنیو کارونکي او خلک په دغه راز
اوازو الس پورې کوي او پرکووی� ۱۹ ناروغ� د اخته کېدو له مخنیوي لپاره د چرسو کارونې په اړه ناسم

معلومات خپروي.   

د دې اوازو تر شا �ه دي؟

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/the-myth-of-afghan-black-a-cultural-history-of-cannabis-cultivation-and-hashish-production-in-afghanistan/


ولې اغېز لري؟

په افغانستان کې زیات شمېر خلک باور لري، چې له چرسو استفاده د کووید ۱۹ درملنې او مخنیوي کې مرسته کولی شي.
د دغو راز اوازو په خپرولو سره د خلکو عمومي روغتیا له �واښ سره مخ کولی شي او په نشه يي توکو یې اخته کوي.

د روغتیايي متخصصانو د معلوماتو له مخې، د چرسو په لوم�ي �ل استفاده کس ته دروغجنه خوشحالي ورکوي، خو د
استفادې د تکرار په صورت کې یوازې شدید ت�او دی چې کارونکی یې مصرف ته مجبوروي، داسې چې د چرسو له

مصرف پرته هې� کار نه شي کوالی.

دغه اوازې له یوې خوا خلک ه�وي، چې کووی� ۱۹ ناروغي جدي و نه �ني او له بله پلوه واکسین هم له پام وغور�وي.
کېدای شي خلک اوازې ومني او د واکسین پر�ای د چرسو استفادې ته مخه ک�ي، �که هر چېری پیدا کې�ي.

چرس د شاهدانو یا د بن�و له بو�ي ترالسه کې�ي، چې نشه کوونکي خاصیت لري او د روغتیا لپاره ضرر لري.

چرس په �ول افغانستان کې په اسانه پیدا کې�ي او په ډېره ارزانه بیه پیرل کې�ي. ناداره او شتمن خلک د چرسو پر کارونې

د س�ریتو په شان روږدي شوي دي. 

 

 

 

 

دغه اوازې تر ډېره برید د خلکو پر هغو دودیزو باورونو
والړې دي، چې �واکې له چرسو استفاده د انسان بدن د

کس�رول او �لوکوز لوړوالي په شمول د بېالبېلو ناروغیو

درملنه کوي.

په �ول افغانستان کې او په �ان��ي تو�ه په شمالي
والیتونو کې د چرسو کارونه د نارینه وو، �وانانو، تنکي

�وانانو او ان ��و ترمن� دود ده او د خو�یو په محافلو
کې ترې ډېره ��ه اخېستل کې�ي.

 

 

کارپوهان وايي، چې چرس د کووید ۱۹

ناورغ� درملنې لپاره ��وره نه ده. د افغان-

جاپان روغتون د جدي مراقبتونو برخې

(ICU) موظف ډاکتر حشمت هللا فیضي
ویلي، چرس د تریاکو په �ېر افیوني

(Opoid) موادو له ډلې دي چې د درد ضد
خاصیت لري. هغه پر دې �ين�ار  کوي چې

له چرسو او تریاکو استفاده په موقتي ډول
درد له من�ي وړي. هغه دغه راز زیاتوي، د
کرونا ناروغان شدید درد لري او له همدې
امله �ينې کسان د درد د ارام� لپاره له

هغو استفاده کوي.

 پژواک

د روغتیا کارپوه ډاکتر باز محمد شېرزاد ویلي، په
علمي تو�ه د کرونا ناروغ� د درملنې لپاره له

چرسو استفاده هې� رول نه لري.هغه د انسانانو په

�ان��ې تو�ه کرونا ناروغانو لپاره له چرسو

استفاده مضره وبلله او ویې ویل، د کرونا ناروغ�

د مخنیوي او درملنې لپاره له دغه ډول افیوني
موادو استفاده انسان روږدی او ناروغ کوي.

 
پژواک

 

له چرسو استفاده د کرونا ناروغ�
درملنې لپاره ��وره نه ده او علمي

اساس نه لري. د روغتیا ن�یوال سازمان

سپار�تنه کوي، چې د ویروس درملنې

لپاره باید د س�رتو له �کولو ډډه وشي.
دغه راز �ې�نو �ودلې، چې د چرسو

استفاده د س�و د اخته کېدو لکه سینه و

بغل �واښ زیاتوي او د کرونا په سختو

پې�و بدلیدلی شي.  

 رویترز 

حقیقتونه

دیني عالم مفتي شمس الرحمن وایي، د کرونا

درملنې لپاره له چرسو او تریاکو استفاده نه یوازې اغېز

نه لري، بلکې نشه کوونکي او کمزوري کوونکي دي، په
اسالم کې داسې درملنه ناسمه بلل شوې ده.نوموړي

زیاته ک�ه:"په داسې حال کې چې متخصصو ډاکترانو
نظر نه وي ورک�ی چې تریاک او چرس اغېزناک دي، نه

شو کوالی ترې ��ه واخلو او که د هغه د اغېزمنتیا په
اړه یې نظر هم ورک�ی وي، بیا یې هم باید له حالل

بدیل �خه ��ه واخیستل شي."

 پژواک

دا موضوع ولې مهمه ده؟

https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/
https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-marijuana-idUSKBN2133TZ
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-marijuana-idUSKBN2133TZ
https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/


وړاندیزونه

بشرپاله او روغتیایی کارکونکي باید په �ولنه کې د با نفوذه خلکو سره کار وک�ي تر�و د

کووی� - ۱۹ خطرونو او د ناروغیو درملنې په اړه د خلکو پوهاوی لوړ ک�ي.

بشرپاله سازمانونه کولی شي د �ولنو د پوهې او دودیز کلتور پام کې نیولو سره د خبرو

اترو شرایط او چینلونه رامین�ته تر�و خلک پخپله دا نو�ت پرمخ بو�ي.

بشردوستانه او روغتیایی سازمانونه کولی شي د عامې روغتیا وزارت او په هیواد کې د

نورو بنس�ونو سره په ��ه کار وک�ي تر�و د کووی� - ۱۹ درملنې لپاره د چرس کارولو اړوند
غلط معلوماتو سره معامله وک�ي.

د کووی� - ۱۹ درملنې او د اخته خلکو درملنې لپاره د بن� د اړخیزو اغیزو په اړه د عامه
پوهاوي لوړولو لپاره د ملي او محلي رسنیو سره کار وک�ئ.

 

 

 

نور د کارونې وړ مواد:

Everything about J&J Covid-19 
vaccine

The Janssen Ad26.COV2.S COVID-19 
vaccine: What you need to know

Your Questions About the Johnson 
and Johnson COVID-19 Vaccine 
Answered

آیا سیگار مانع ورود ویروس کرونا به
بدن می شود؟

آگاهان طب: درمان و پیش گیری از کرونا

 توسط «چرس» اساس علمی ندارد

موږ به د دې خبرپا�ې په اړه ستاسو د
نظرونو ستاینه وک�و. همدارن�ه، د

همکارۍ او معلوماتو شریکولو لپاره

زموږ د بری�نالیک لیست سره یو�ای

شئ. مهرباني وک�ئ په

msadat@internews.org کې د میر
روح هللا سادات، د ان�رنیوز لوړ پوړي

پرو�رام همغ�ي کوونکي سره اړیکه
ونیسئ.

«Rooted in Trust» پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر په سخاوت مندانه مالت� په ۱۰ هېوادونو
کې د معلوماتو را�ولولو، تحلیل او تجزیې له الرې اوازو ته �وابونه وايي. موږ د کووی�-۱۹ وبا د ک�کیچ پرمهال له اوازو او ناسمو

معلوماتو سره د مبارزې په موخه، د اړتیا وړ اوزارو �خه په ��ه اخیستنې او کومو ژبو ته چې هغوی ترجیح ورکوي، د

بشردوستانه اړیکو او خبریاالنو پر پیاوړتیا او مالت� تمرکز کوو.

https://www.gavi.org/vaccineswork/everything-we-know-about-johnson-johnsons-single-dose-covid-19-vaccine?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPxCS6XlmYv056KPfrtNFe7Yo5UfMaXhvL1-LvEEPHd9L_FE9GeoOgxoCc9kQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.healthline.com/health/vaccinations/johnson-and-johnson-vaccine
https://swn.af/uz/does-smoking-prevent-the-corona-virus-from-entering-the-body/
https://pajhwok.com/fa/2021/05/10/medical-experts-the-treatment-and-prevention-of-coronary-heart-disease-by-hashish-has-no-scientific-basis/
https://pajhwok.com/fa/2021/05/10/medical-experts-the-treatment-and-prevention-of-coronary-heart-disease-by-hashish-has-no-scientific-basis/

