
خلک �ه وایي؟

د کووی� ۱۹ واکسین اړوند اوازې
د بشري موسسو د فعالینو لپاره معلومات 

انترنیوز په افغانستان کې - جنوري ۲۰۲۳

په دغه خپرونه کې موږ د کووی� ۱۹ واکسینونو جانبي عوارضو او زیانونو اړوند
اوازو تحلیل او �ې�نې ته �ان��ې کتنه ک�ې ده. په دې ��ه کې د هغه سل�ونو

اوازو بېل�ې راغلي دي، چې د ۲۰۲۲ کال په بهېر کې د ان�رنیوز تیم لخوا د �ولنیزو
رسنیو �خه را غون�ې شوې دي. د دې خپرونې بله موخه دا ده، چې افغانستان

کې د سیمه ییزو بشري فعاالنو او روغتیايي کارکوونکو ته د واکسینونو اړوند

��ور معلومات وړاندې شي. 
 

ولې اړینه ده؟

د خواله رسنیو افغان کارونکي تل داسې اوازې په بېالبېلو �ولنیزو شبکو کې خپروي، چې ژر میلیونونو کسانو ته رسې�ي. دغه اوازې
ډېر ژر بیا تر �ولنې رسې�ي او د کووی� ۱۹ واکسین کمپاینونو او دغه راز په �ول هېواد کې د معافیت اړوند نورو کمپاینونو پر وړاندې د
خلکو د بې باورۍ کچه زیاتوي. تر�ن� یې، خلک واکسین نه کولو ته ه�وی، چې له مخې یې د کووی� ۱۹ د پې�و او م�ینو شمېر کې

زیاتوالی راوستلی شي.

*پر خواله رسنیو اوازې د افغان کارکوونکو لخوا.

واکسین مه کوئ، خطر لري، کرونا یوازې سیاسي لوبه ده. واکسین یې سل په سلو کې زیان لري.

 افغانان باید کرونا له واکسینونو �انونه وساتی که �ه هم دا واکسینونه وړیا دی خو په دی نه ارزی چی
خپله روغتیا ورباندی خرابه ک�ی.

کومو کسانو چې واکسین ک�ی، زیاترو یې روغتیایی ستونزې لکه ساه بندي، سترس، جسمي کمزورتیا...

پیدا ک�ئ.

 �ول درواغ دي ما ک�ي دي واکسين مخکي زکام پيژندي ال نه خو اوس هر وخت زکام زکام يمه.

 کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو، داسې کسان مې لیدلي، چې له واکسین وروسته هم په کراتو کراتو په
ویروس اخته شوي دي...

 اوس اوازه ده، چې کومو کسانو د کرونا واکسین ک�ی هغه اوس زامبیا ته او�تي او د زامبیا ناروغي اروپا
ته راغلی او تاسو وایئ، چې واکسین وک�ئ؟ 

 خپله مې تجربه ک�ې ده او دا کومه تیوري نه ده، کومو کسانو چې د کرونا واکسین ک�ی هغوی د اسکن
بلو�وټ له الرې د موندنې وړ دي...



نوې ان�ي بادی

دوی ته واکسین نه کی�ي

واکسین

واکسین د ارگانیزم یوه کوچنې کمزورې او بی ضرره برخه ده، چې پکې د ان�یجن برخې شاملې دي.

همدومره هم بسنه کوي، چې زموږ بدن د ان�يجن تولید زده ک�ي. کله چې بیا د ار�انیزم حقیقي برخې

په تو�ه د ر�تیني ان�یجن سره مخ کې�ي، بیا نو وار له مخې پوهې�ي، چې �ه ډول یې له من�ه
یوسي. 

سراسري واکسین �وله �ولنه خوندي کوي، ان هغه کسان چې

واکسین ورته نه کې�ي.  

واکسین �ه شی دی؟

واکسین �ه ډول عمل کوي؟

مخکې له دی چې پر وژونکو ناروغیو اخته شئ، واکسین د ناروغیو �خه د ژغورولو لپاره یوه چ�که، خوندي او اغیزمنه الر ده. ستاسو

معافیتی سیستم د بدن دفاعي میکانیزمونو پر کارولو سره پیاوړی کې�ي او د انتاناتو پر وړاندې مقاومت رامن�ته کوي.

 
د بدن معافیتی سیستم داسې روزل شوی، چې د واکسینونو له الرې ان�ي بادي تولید ک�ي او د ناروغ� سره د مخ کېدو پرمهال هم

همدغه چاره ترسره کوي. واکسینونه د ناروغیو او  یا د جانبی عوارضو د زیاتوالي المل نه �ر�ي، بلکې ترکیب کې یې د باکتریا او

ویروسونو په ��ون کمزوري او تخریب شوي میکروبونه شامل دي. [۱]

آن�یجن د بدن معافیتی سیستم غبر�ون لپاره �ان��ی ار�انیزمونه برابروي او په واکسینونو کې د  کمزورو او نافعاله اجزاوو په تو�ه

شتون لري. په نویو واکسینونو کې د آن�یجن پر�ای یې د تولید الر�وونې �ای پر�ای شوي دي. که چېرې واکسین د ان�یجن او یا هم

بدن یې د تولید لپاره الر�وونې شاملې وي؛ بیا هم دغه کمروزې ب�ه د واکسین ترالسه کوونکو کې د ناروغ� سبب نه �ر�ي. پر�ای

یې، د ترالسه کوونکي د معافیت سیستم تحریکوي، چې په هماغه اندازه غبر�ون و�يی لکه �ن�ه چې یې د میکروب لپاره د خپل

لوم�ني غبر�ون پر مهال �ر�ندوي. 

د �ینو واکسینونو بېالبېل دوزونه باید د اونیو یا میاشتو په وا�ن کې
تزریق شي، چې دا چاره د حافظوي حجرو او اوږدمهاله ان�ي بادي

رامن�ته کولو لپاره الزم ��ل کې�ي. په دې طریقه، بدن د ناروغ�

رامن�ته کوونکو �ان��و ار�انیزمونو سره د مبارزه لپاره الزم مهارتونه

رامن�ته کوي او هغه حافظې ته سپاري تر�و د راتلونکي ناروغیو پر

وړاندې چ�ک غبر�ون و�يي. 

 
واکسین یوازې د کسانو ساتنه نه کوي، بلکې په بېالبېلو �ولنو کې د

هغو خلکو ساتنه هم کوی، چې د اوږدمهاله ناروغ� له امله یې د

بدن معافیت سیستم کمزوری شوی او واکسین هم نشي کولی. د

�ولنو د خوندیتابه لپاره باید �ول هغه کسان د واکسین ترالسه کولو
لپاره وه�ول شوی، چې کولی یې شي. [۲]



واکسینونه د معافیت رامن�ته کولو لپاره جوړ شوي دي او د اخته کېدونکي ناروغ� له �وا�ونو سره اړیکه نه لري. د واکسین کولو

پرمهال طبیعي خبره ده، چې د یو شمېر وړو او کوچنیو جانبي عوارضو سره مخ کې�و. واقعیت دا دی، چې زموږ د معافیت سیستم

بدن ته �يي، چې �رن�ه غبر�ون و�يي: د ویروس له من�ه وړولو لپاره ستاسو د بدن تود�ه لوړوي او د معافیتی سلولونو د ال �ه

�ر�ېدو لپاره مو د وینی جریان ��ندی کوي.

 
د بدن معافیتی سیستم واکسین او په �ان��ي تو�ه آن�یجن ته (یو کیمیاوي ماده ده، چې د غبر�ون المل کې�ي) غبر�ون �یي او د

ویروس سره مبارزې ته چمتو کې�ي، که �ه هم �ه نا �ه جانبي عوارض لکه د �ی� حرارت او عضالتو دردونه معمول دي، چې د

اندې�نې وړ نه ��ل کې�ي. دغه جانبي عوارض له �و ور�و وروسته پخپله له من�ه �ي.

 
د واکسین معمول، خفیف یا من�ني عوارض �که ��ور دي، چې د واکسین موثریت په ډا�ه کوي. که جانبی عوارض هم و نه لري،
بیا هم واکسین ��ور دی. معنا دا چې، هر �وګ بېالبېل غبر�ونونه �يي. عام جانبي عوارض عبارت دي له: د ترزیق ناحیه کې درد،

تبه، ست�یا، سردرد، د عضالتو درد، ل�زه او اسهال. د واکسین کولو وروسته هم یو ل� عوارض را�ر�ندې�ي، چې د هر واکسین له ډول
پورې اړه لري. [۵]

 

د کووی� ۱۹ واکسین خوندیتوب

د کووی� ۱۹ واکسین جانبی عوارض

د کووی�-۱۹ واکسینونه د �ولو نورو هغو په �ېر، د سختو او بېالبېلو پ�اوونو �خه تیرې�ي، چې د لس�ونو زرو ��ون کوونکو سره د پام
وړ کلینیکي �ې�نې هم پکې شاملې دي. دغه ازمای�تونه په �ان��ي تو�ه د خوندیتوب هر راز ستونزو د را برسېره کولو لپاره دیزاین

شوي دي.

 
د کووید ۱۹ واکسین اغیزمنتیا په لویو ازمای�ت�ایونو او بېالېېلو خلکو کې د کن�رول شویو تصادفي �ستونو او دغه راز د بېالبېلو

عمرونو کسانو، جنسیتونو، �وکمونو او پر �اکلو ناروغیو د اخته کسانو ازمایل شوي دي. واکسین د ن�ۍ �ولو خلکو ته اغیزمن ثابت

شوی دی. په اوږدمهاله ن�و ن�انو لرونکو ناروغانو کې چې د جدی ناروغیو اخته کېدو شونتیا هم ډېره وي، ان د هغوې لپاره هم

خوندي او �تور ثابت شوی دی. په دغو ناروغیو کې مزمن او کن�رول شوي ثابت انتانات، د وینې لوړ فشار، شکر، سالن�ي، س�ي،

�ی�ر او پ�تور�و ناروغ� شاملې دي. [۳]
 

د کومو کسانو چې د بدن معافیت سیستم یې کمزوری وي، عمر یې ډېر او تر�ن� یې کمزوره وي، هغوی چې د واکسین سره د
جدي حساسیت مخینه ولري، کوم کسان چې په اچ. اې.وي اخته وي، امیندواره میرمنې او کومې مېندې چې شودې ورکوي، باید د

واکسین ترالسه کولو مخکې له ډاکتر سره خبرې وک�ي. [۴]



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of- 

vaccines.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough- 

cases.html

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of- 

covid-19-vaccines

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in- 

depth/coronavirus-vaccine/art-20484859

تاسو کوالی شی د

کووی�-۱۹ واکسین په اړه
له دې سرچینو �خه ��ه

پورته ک�ئ.

د(Rooted in Trust) پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیايي ادارې د بشردوستانه دفتر له لورې، د بشري سازمانونو او عامې روغتیا
مالت� او د کووید ۱۹ اړوند شایعاتو 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 خطرونو په اړه د پوهاوي پرو�رامونه،
د خلکو لیدلورو په ر�ا کې چمتو او د �ولنې اړتیاوو ته په پام خپاره شي. ان�رنیوز، له سیمه ییزو رسنیو، د اطالع رسونې له شبکو او د

خطرونو تماس او د خلکو مشارکت ډلو (RCCE SWG) سره ، همکاري کوي.

د دغو معلومات اړوند ستاسو د نظرونو ترالسه کولو ته ډېر خو�ې�و. سربېره پر دې، د برې�نالیک لست کې د شمولیت او هر راز همکارۍ او
معلوماتو شرېکولو برخه کې زموږ سره اړیکه ونیسئ. مهرباني وک�ئ، په افغانستان کې د ان�رنیو د پروژې مسول میر روح هللا سادات سره اړیکه

msadat@internews.org :ونیسئ

موږ د بشرپاله او روغتیایی فعاالنو په تو�ه �ه کولی شو؟
بشري او روغتیایی فعاالن د کووی� ۱۹ واکسینونو او روغتیایي اندې�نو اړوند د خلکو عامه پوهاوي لوړولو لپاره باید د سیمه ییزو

رسنیو او خبریاالنو سره پیاوړي اړیکې ولري او له هغوې سره خلکو ته د کره او تازه معلوماتو په برابرولو کې مرسته وک�ې.

بشرپاله بنس�ونه کولی شي، چې د خبریاالنو، بانفوذه کسانو، مخورو مشرانو او دیني عالمانو سره ارتباطي �ان��ي چینلونه

رامن�ته ک�ي او هغوی ته د کووی� ۱۹ او نورو روغتیايي موضوعاتو اړوند حقایق او سالم معلومات وړاندې ک�ي.

بشرپاله فعاالن د خواله رسنیو �خه �ار کولی شي او اوازو او ناسمو معلوماتو ته په نیغه �واب ویلی شي. هغوی دغه راز د

کووی� ۱۹ واکسین اړوند حقایق د بېالبېلو �ولنیزو رسنیو له الرې د اوازو په �واب کې خپرولی شي.

فعاالن کولی شي، چې هېواد کې د کووی� ۱۹ او نورو ساري ناروغیو په اړه پرو�رامونه او سیمینارونه جوړ ک�ي او د پو�� لپاره

یې رسنیو او خبریاالنو ته بلنه ورک�ی، چې د سمو معلوماتو او حقایقو پر بنس� راپورونه جوړ ک�ي.

بشري بنس�ونه کولی شي، چې د مسجد امامانو سره کار وک�ي تر�و هغوی د جمعې لمان�ه په خطبه کې دغه حقایق او

معلومات بیان ک�ي. دا کار �که ��ور تمامیدلی شي، چې د افغانستان خلک پر هغه �ه باور کوي، چې له عالمان یې واوري.
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[1] What is vaccination? 

[2] How do vaccines work?

[3] and [4] Safety of COVID-19 Vaccines

[5] Side Effects of COVID-19 Vaccines
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