
د اومیکرون ب�ي د راپور ورکولو په اړه؛
په هغه �ه چې باید پوه شئ
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د اومیکرون جینومیک په
اړه راپور ورکول

 
اومیکرون کله او �ن�ه

رامین�ته شو او �ومره

چ�ک خپری�ي؟

 
د معافیت او واکسین

کولو په اړه راپور ورکول
 

د اومیکرون لخوا
رامین�ته شوي ناروغ�

په اړه راپور ورکول

کووی�-۱۹ په ن�ۍ کې د ۵،۵ میلیونه خلکو په وژلو سربیره، ال هم د ن�یوالې

روغتیا پر وړاندې یو لوی �واښ دی. د دې اوبا په اوږدو کې د ۲۰۲۲ کال

لوم�ۍ اون� د اونیزو مثبتو پې�و تر �ولو ډېرو پې�و درلودونکي اون� په تو�ه

وپېژندل شوه. د مثبتو پې�و ورکول شوي ارقام کېدای شي لدې هم لوړ وي

�که ډېرې پې�ې د �ارنیزو بنس�ونو �خه له دې امله پاتې کی�ي چې د �ېنو

خلکو لخوا په شخصي تو�ه د ترسره شویو �ېس�ونو یا ازمای�تونو راپور نه

ورکول کی�ي. د روغتیا ن�یوال سازمان د مثبتو پې�و ډېروالی د کووی�-۱۹

ویروس د پن�مې پېژندل شوې ب�ې اندې�نې اومیکرون پورې اړونده بولي،

چې د کووی�-۱۹ د ډل�ا په پرتله په ن�یواله کچه په چ�ک� سره روان دی.

 

د اومیکرون په اړه ډېر �ه شته �و پرې پوه شوو – دا ب�ه زموږ په معافیتي

سیس�م �ه تاثیرات لري او واکسین د دغه ویروس پر وړاندې �ه ډول

غبر�ون �یي. لېدل کی�ي چې د دې نوې ب�ې په اړه ا�کلیز او ناسم معلومات

ډېر خپری�ي؛ خو له بلې خوا بیا د دې نوې ب�ې د �رن�والي په اړه د تازه

معلوماتو ترالسه کول په چ�ک� سره روان دي. مهمه موضوع دا ده چې موږ د

معلوماتو منابع په سمه تو�ه و�ې�و، �و د دې ب�ې په اړه دقیق راپور ورک�و او

پدې پوه شو چې د اومیکرون �ان��تیا د کوی�-۱۹ له نورو ب�و سره په �ه کې

ده؟ �ومره په چ�ک� خپری�ي؟ پر روغتیا �ومره جدي تاثیرات لري؟ او خلک

په کومه �ه تو�ه له دې ناروغی �خه �ان وساتي.

 

کووی�-۱۹ په ن�ۍ کې د ۵،۵ میلیونه خلکو په وژلو سربیره، ال هم د ن�یوالې

روغتیا پر وړاندې یو لوی �واښ دی. د دې اوبا په اوږدو کې د ۲۰۲۲ کال

لوم�ۍ اون� د اونیزو مثبتو پې�و تر �ولو ډېرو پې�و درلودونکي اون� په تو�ه

وپېژندل شوه. د مثبتو پې�و ورکول شوي ارقام کېدای شي لدې هم لوړ وي

�که ډېرې پې�ې د �ارنیزو بنس�ونو �خه له دې امله پاتې کی�ي چې د �ېنو

خلکو لخوا په شخصي تو�ه د ترسره شویو �ېس�ونو یا ازمای�تونو راپور نه

ورکول کی�ي. د روغتیا ن�یوال سازمان د مثبتو پې�و ډېروالی د کووی�-۱۹

ویروس د پن�مې پېژندل شوې ب�ې اندې�نې اومیکرون پورې اړونده بولي،

چې د کووی�-۱۹ د ډل�ا په پرتله په ن�یواله کچه په چ�ک� سره روان دی.

 

د اومیکرون په اړه ډېر �ه شته �و پرې پوه شوو – دا ب�ه زموږ په معافیتي

سیس�م �ه تاثیرات لري او واکسین د دغه ویروس پر وړاندې �ه ډول

غبر�ون �یي. لېدل کی�ي چې د دې نوې ب�ې په اړه ا�کلیز او ناسم معلومات

ډېر خپری�ي؛ خو له بلې خوا بیا د دې نوې ب�ې د �رن�والي په اړه د تازه

معلوماتو ترالسه کول په چ�ک� سره روان دي. مهمه موضوع دا ده چې موږ د

معلوماتو منابع په سمه تو�ه و�ې�و، �و د دې ب�ې په اړه دقیق راپور ورک�و او

پدې پوه شو چې د اومیکرون �ان��تیا د کوی�-۱۹ له نورو ب�و سره په �ه کې

ده؟ �ومره په چ�ک� خپری�ي؟ پر روغتیا �ومره جدي تاثیرات لري؟ او خلک

په کومه �ه تو�ه له دې ناروغی �خه �ان وساتي.
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د اومیکرون د جینومیک
په اړه راپور ورکول

د اومیکرون جوړ�ت د ویروس په برخه کې  له ۳۰ �خه ډېر بدلونونه لري چې

د سپیک پرو�ین جوړولو درلودونکي دي او د انساني حجرو د اخته کولو لپاره

کارول کی�ي. د کووی�-۱۹ واکسین اساسي موخه د سپیک پرو�ین دي. تر دې

دمه په سپیک کې  د دې ډول ویروس �� شمېر بدلونونه لېدل شوي .

 

تمه کی�ي چې د اومیکرون بدلونونه بشپ� اهمیت او دا چې �ن�ه کار کوي د

وبا خپریدو سره رو�انه شي. د دې لپاره چې جینومیک په دقیق ډول مطالعه

ک�ئ، د ساینس پوهانو �ی�نې تعقیب ک�ئ او د ساینس پوهانو سره بحث

وک�ئ؛ �و خپلې موندنې درته تشریح ک�ي.

 

�ینو رسینو د اومیکرون سرعت ته ابر (غ�) ویروس نوم ورک�، وروسته یې د

خفیف والي په اړه ډېر راپورونه خپاره شول. �ینو کوچنیو �ی�نو ته په اشارې

سره یې وویل چې اخته کسانو کې خفیفې ن�ې �ر�ندی�ي. اوس یو �ل بیا

�ر�ند شو چې روغتونونو کې د کووی�-۱۹ مریضانو په ډېر�ت سره یو�ل بیا

اندې�نې ډېرې شوې.

 

یوه کوچن� �ی�نه �یې چې په هوا کې

خپریدونکي ویروسونه د ډیل�ا یا اومیکرون

انفیکشن سره مساوي دي. د اومیکرون

انتاناتو کې د زیاتوالي المل، ممکن دا وي

چې د ساري ناروغیو شمیر خورا ډیر وي ، د

دې پر�ای چې اوږد وا�ن ته لی�د المل وي.

بله �ی�نه - د جنوري تر ۲۰۲۲ پورې بیاکتنه

نده شوې - وړاندیز کوي چې د اوميکرون غیر

عالیمي انتاناتو لوړه کچه ممکن د دې ��ندي

خپریدو یو بل فاکتور وي. په لن�ه تو�ه، د

اوميکرون د دومره چ�ک خپریدو دلیل دا دی

چې ډیری خلک د اوميکرون په مختلفو

ډولونو اخته شوي حتی دا به نه پوهی�ي چې

دوی په خورا ساري ویروس اخته دي. برسېره

پردې، دا ن�ې ن�انې �کاره کوي چې دا

ویروس به د ل�و خلکو د استراحت  او

جالوالي سبب شي. 

 

 

د ن�یوال روغتيایی سازمان د

معلوماتو پر بنس�، د واکسین

شویو کسانو په پرتله، په

ناواکسین شویو کسانو کې د

اومیکرون له کبله د م�یني کچه

خورا لوړه ده. 
 

اومیکرون کله او �ن�ه رامن�ته

شو او �ومره چ�ک خپری�ي؟ 

 دا چي اوميکرون خورا ساري ده 

هغه خلک چې ن�ې لري باید جال شي،

حتا که ن�ې یې ل�ې هم وي (پدې کې د

زکام ، پرنجی، سر درد، ست�یا، د ستوني

درد، �وخی او تبه)

 حتی هغه خلک چې مخکې واکسین

شوي وي یا په دې ناروغ� اخته شوي

هم وي او ن�ې ولري باید جال شي.

تاسو په راپور ورکولو کې،

په دې �ین�ار وک�ئ:
 

 

�ې�ني �یې چې اومیکرون د ۲۰۲۱ د اکتوبر له نیمایي راهیسې د هغو کسانو په

شمول، چې د افریقا سحرایي سیمو ته یې سفر نه وه ک�ی هم موجود و. ساینس

پوهان د دې احتمال په پام کې نیولو سره وايي آیا ویروس کولی شي د معافیت

لرونکو کسانو په وجود کې په غیر معمولي ډول د اوږدې مودې لپاره د فعال یا

مزمني انفیکشن له الرې بدلونونو رامن�ته ک�ي. وروسته یې بیا د سرطاني ناروغانو،

د بدن د اعضاوو پیوند کوونکو او ایچ آی وي ناروغان چې د کمزوري معافیت

درلودنکي دي هم �ی�نه وک�ه. 

 

اوميکرون په ډیرو دالیلو  په چ�ک� سره خپری�ي. د انکیوبیشن موده (د ناروغې داخته

کیدلو �خه ترکلینیکي ن�و رابرسیره کیدو پورې) له ۳ ور�و �خه کمه کیدای شي او د

اخته کسانو لپاره دا ستونزمن دی چې په چ�ک� سره  نورو ته د لی�د مخه ونیسي. د

لوم�ۍ ډول SARS-CoV-2 انتان (انفیکشن) سره په خلکو کې د اوميکرون انتان او

د دې ناروغ� د خپریدو بل دلیل دا دی چې خنثا ان�ي باډي (NAbs) د پخوانیو

انتاناتو په پرتله ډیر قوي محافظت نه کوي. یوه �ی�نه �یې چې اومیکرون د واکسین

شويو کسان او په ډلتا ب�ې اخته شوي کسان �لور چنده ډېره عفوني ده. م�ر دواړه

ډولونه یې د هغو کسانو په وجود کې چې ندي واکسین شوي په ورته سرعت سره

لی�دي. دا د اومیکرون پیاوړتیا �يې چې  ان�ي باډي پرې اغیز ونک�ي او هغو کسانو ته

انتقال شي چې مخکې په ناروغ� اخته شوي یا هم واکسین شوي  دي. د جنوري په

میاشت کې د هان� کان� یوې �ی�نې چې ال تر اوسه پورې پرې بیاکتنه نه ده شوې،

وموندله چې اومیکرون د ډل�ا په پرتله شاوخوا ۷۰ �له ��ندی د برونکیل نسجونو کې

وده کوي، کوم چې س�و کې تر�ولو لوی ارتباطي نسجونه دي. د اومیکرون اغیز په

پورتني تنفسي جریان کولی شي د دې ب�ې د ��ندي خپریدو المل وي. 

 

د اومیکرون ب�ي د راپور ورکولو په اړه؛
په هغه �ه چې باید پوه شئ
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۲
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واکسین ددغې ن�یوالې ناروغ� د کن�رول یوه

مهمه وسیله ده. په ۲۰۲۱ کال کې، د لوړ عاید

لرونکو هیوادونو �خه د واکسینونو عرضه

غیر متناسبه شوه. حتا که د لوړ عاید لرونکي

هیوادونو نفوس دوه چنده یا درې چنده شي

او که چیرې د ن�ۍ ۷۰٪ خلک له واکسین

�خه پاتې شي، د نورو ډولونو د رامن�ته

کیدو خطر به نور هم لوړ شي. هر�ومره چې

د ویروس ډولونه ډیری�ي، په هماغه اندازه د

نوي او احتمالي ویروس بی�ني خطرونه

ډیری�ي. 

 

د واکسین په اړه راپور ورکول په �ان��ي

ډول په �ی� عاید لرونکو هیوادونو کې خورا

مهم دي �که چې د ویش په اوسني سرعت

سره، ۱۰۹ هیوادونه به ونه شي کولی د ۲۰۲۲

کال تر جوالی میاشتې  د خپل نفوس ٪۷۰

په بشپ� ډول واکسین ک�ي. 

 

د معافيت او واکسین په اړه راپور ورکول

د اومیکرون ډیری تغیرات ممکن پدې مانا وي چې دمخه واکسین شوو

کسانو کې د انفیکشن له وجې معافیت ته د ویروس د توان په پرتله د

غبر�ون توان ونلري. اومیکرون داسې بری�ي چې د لوم�ي انتان یا واکسین

کولو له امله رامن�ته شوي ان�ي باډی �خه تې�ته کوي. د ان�ي باډي �واب

مهم دی، م�ر په وجود کې د معافیت �واب لوی او پیچلی دی. �و الیې او

 د T-Cell غبر�ون دفاع دا ډاډ ورکوي چې �ول محافظت له السه نه ورکوي. 

 

یوه جاپاني �ی�نه �یي چې کله خلک د واکسین کولو �خه �و میاشتې

وروسته په ناروغ� اخته شي، د حافظې حجرې T-Cells ان�ي باډي تولیدوي

چې د ان�ي باډي کیفیت �ه کولو لپاره وخت نیسي، او دا غوره ان�ي باډي

کولی شي د انفیکشن په وړاندې �ه ساتنه وک�ي. 

 

د تعقیب لپاره مهمه مطالعې د اميکرون انفیکشن په وړاندې د اوسنيو

واکسینونو اغیزمنتوب دی، یانې دا واکسینونه خپل اغېزمنتوب لري. د

ان�لستان د روغتیا امنیت ادارې یوه �ی�نه �یي چې حتی د ۶۵ کلنو او لویانو

په من� کې، په روغتون کې د بستر کیدو په وړاندې د �ولو موجود واکسینونو

اغیزمنتوب، د �ولو پیژندل شوي ډولونو لپاره، د دریم دوز �خه وروسته د ۲

�خه تر ۹ اونیو لپاره ۹۵٪ دی، په ۱۰ یا ډیرو اونیو کې یوازې ۹۰٪ ته را�ی�ی�ي.

دا الهم د جدي ناروغیو پروړاندې یو استثنایي �ه محافظت دی. 

 

د اومیکرون ب�ي د راپور ورکولو په اړه؛
په هغه �ه چې باید پوه شئ

۳
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معتدل او سخت اصطالحات د روغتیايي متخصصینو

لخوا کارول کی�ي تر�و هغه ناروغ� طبقه بندي ک�ي چې د

دوی په ناروغانو کې لیدل کی�ي. د ډل�ا په مقایسه د

اوميکرون لخوا رامن�ته کیدونکې  ن�ې کمزورې دي . په

اوميکرون اخته کسان په روغتون کې بستر کی�ي او کیدای

شي �ینې م�ه شي. د اغیزمن شوي کس ن�ې ن�انې

کیدای شي له معتدل �خه تر شدیدې پورې وي چې د

دعمر او مخکنې روغتیايي حالت پورې اړه لري. د

اوميکرون انفیکشن سره ډیر ل� خلک ممکن جدي پاملرنې

ته اړتیا ولري �که چې دا ب�ه پر س�و کم تاثیر کوي، خو

هغه ناروغان چې په کور کې یې پاملرنه کی�ي خطر ورته

متوجه دی. برسېره پر دې، ددې ډول انتاناتو زیاتوالی د

روغتیایی کارکونکو مخه نیسي چې د نورو ناروغانو او �پیانو

ته په پاملرنې مصروف دي. 

د اوميکرون لخوا رامن�ته شوي ناروغ� په اړه راپور ورکول

اومیکرون ته د خفیفې ب�ې له ویلو ډډه وک�ئ �که چې �ايي

چې انفیکشن کن�رولول اسانه وي او خلک ممکن اړین احتیاطي

تدابیرو ته پام ونک�ي. روغتیا پوهانو سره خبرې وک�ئ؛ �و په

مختلفو ناروغانو کې د ناروغ� شدت په �ان��ې تو�ه په

واکسین شویو او نا واکسین شویو کسانو کې یې توپیرونه تاسې

ته تشریح ک�ي. لوم�ی نسل واکسین ممکن د �ولو انتاناتو د

لی�د مخه ونه نیسي، خو د اوميکرون په شمول د �ولو ډولونو

�خه په روغتون کې د بستر کیدو او د م�ینې په راکمولو کې

خورا اغیزمن تمامیدای شي. لیدونکو/اوریدونکو ته یادونه وک�ئ

چې واکسین سره سره، د مناسبو ماسکونو اچول، وا�ن ساتل،

د ��ې �و�ې �خه ډډه کول او د هوا تصفیه، کوالی شي د

ویروس د لی�د په ورو کولو کې مرسته وک�ي. دا کار  کولي شي

چې روغتیايي سیس�مونو ته �ای خالي ک�ي؛ �و نورو ناروغیو

ته پاملرنه وک�ي او همدارن�ه د مخنیوي وړ م�ینې راکمې ک�ي. 

له هغو ډاک�رانو سره خبرې وک�ئ چې د اوميکرون انفیکشن سره
د خلکو درملنه کوي؛ �و د واکسین شویو کسانو من� کې د

ناروغ� او بستریدو کچه معلومه ک�ي. 

 
روان ساینس تعقیب ک�ئ چې اومیکرون �ن�ه زموږ د معافیت

غبر�ون مخه نیسي او واکسین جوړونکي �ن�ه دويم نسل

واکسین جوړوي. 

د اومیکرون ب�ي د راپور ورکولو په اړه؛
په هغه �ه چې باید پوه شئ

۴


