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ایا د کووي�-19 وبا ختمه شوې ده؟ 

 
 خبریاالن د کووي�-19 وبا په اړه د مخ په ډېرېدونکې

کاذبې خوش بین� پر وړاندې �ن�ه مبارزه کوالی شي؟ 

الندې �و ناسم باورونه او هغه حقایق ذکر شوي چې د

کووید-۱۹ وبا پای ته رسېدل، ردوي.

ً پای ته» نو، ایا د کووي�-19 وبا واقعا

ً چې پای ته نه ده رسېدلې؟ نه، مطمئنا

رسېدلې ...... دا وبا په یوه �ای کې هم

 « .نه ختمې�ي، م�ر دا چې هر چېرته ختمه شي

Tedros Adhanom ِ�روس اډهانوم �بریسوس� -
Ghebreyesus، د روغتیا ن�یوال سازمان عمومي رییس،
د روغتیا ن�یوال سازمان، د ۲۰۲۲م می میاشت، د روغتیا

ن�یوالې مجمع ۷۵مه غون�ه.

د کووي�-19 پې�ې په
�وله ن�ۍ کې مخ په

کمېدو دي.

(SARS CoV-2) د
خپرېدل په ډېری

هېوادونو او د ن�ۍ په
سطحه کن�رول شوي،

او د سرایت کچه یې
احتماالً کمه ده.

د (SARS CoV-2) ویروس
نوي ډولونه به په تدریج

سره خفیف(نرم مزاجه)
شي، �که ویروسي وده

همدغسې را�ر�ندې�ي.

ناسم باور

 
د دې باوجود چې د �س� کچه را�کته شوې،
ثبت شوې پې�ې �يي چې تقریبا د ن�ۍ په

۷۰هېوادونو کې مخ په ډېرېدو دي.

د لې�د زیاتوالی حتا په �و هېوادونو کې د م�ینې او نوي
ډول د را�ر�ندېدو خطر د زیاتوالي په معنا دی. د دغه

ویروس وده، د ژنوم ازمې�تونو کموالي له کبله، ال نه ده

کشف شوې. هېوادونه پر عامې روغتیا د نویو ډولونو د

احتمالي، خو جدي اغېزو پر وړاندې، �انونه

اسیب پذیره(زیان منونکي) کوي.

 

SARS CoV-) د وبا سراسري والي په دوه کلنه موده کې، د
2) مختلفو ډولونو اغېزې په مزمنو ناروغیو، م�ینو، خفیفو

او بې اعراضه انتاناتو کې د نوسان په حال کې وې. ناشونې
ده وړاندوینه وشي چې دا وبا �ومره اوږدې�ي او �ن�ه وده

مومي.
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https://www.un.org/coronavirus
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Tedros Adhano Ghebreyesus 
Director General, World Health Organization
at the 75th World Health Assembly, May 2022.
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د ن�ۍ په کچه د
کووید-۱۹له کبله

په م�ینو کې

کموالی لیدل

کې�ي.

د کووید-۱۹ پر وړاندې د ن�ۍ
نفوس ۶۰سلنې په واکسین

سره، جمعي/کتلوي معافیت
رامن� ته کېدلی شي.

دې همه �یرې وبا خپل �واک

بایللی دی او د وړاندوینو له

مخې په راتلونکې کې د دغه

ویروس د یو �ه جدي �پو

خورېدل، لرې برې�ي.

په تېر کې د کووید-۱۹له کبله د م�ینو کچه کمه و�ودل شوه او

په ډېری هېوادونو کې یې په همدې ب�ه دوام وموند. راپورونه

�يي؛ په افریقا کې چې د واکسیناسیون سطحه را�کته ده، د

دغه ویروس له کبله د م�ینو کچه هم لوړه ده. د بې وزله/کم ��ه

هېوادونو له پاره ل� تشخیصیه کی�ونه موجود دي. کومې
دوایانې چې د کووید-۱۹درملنې په پار جوړې شوې، فقط په

�ینو هېوادونو کې ورته الس رسی شته.

په کم ��ه هېوادونو کې تقریباً یو ملیارد کسان د

۲۰۲۲کال تر نیمايي پورې هم نه دي واکسین شوي.

یوازې ۵۷هېوادونه چې عمدتاً �ه عاید لري، توانیدلي

چې خپل ۷۰سلنه نفوس واکسین ک�ي.

 

(SARS CoV-2) د ډاک�ر �بریسوس په قول: « د
ویروس دغې ب�ې موږ په هر پ�او کې هې� ک�ي یو.

داسې یو توپان چې بیا بیا یې �ولنې دړې وړې ک�ې او

موږ یې تر اوسه هم د لوري او تېزۍ په اړه په
وړاندوینې نه یو توانیدلي.»

په ډېری �ولنو او هېوادونو کې د خوندي تابه بهیر د بېالبېلو

دالیلو له کبله په �ی�ه سطحه کې پاتې دی. د واکسینونو په

اړه له ناسمو خبرتیاوو نیولې د سیاسي ژمنتیا تر نشت او
زیربنايي موانعو؛ اړتیا ده چې د واکسین تطبیق په پار دا �ول

له مخې لرې شي.

ناسم باور

ډېری خلک د واکسین په اړه

په حقایقو پوهې�ي او د

واکسیناسیون بهیر ډېر

بریالی دی.
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د ال ډېرو معلوماتو له پاره چې د کووید-۱۹اوسني وضعیت په اړه �ینې ناسم برداشتونه اصالح او ناسم پوهاوی لرې ک�ي، دغه رسنیز
بحث چې د ۲۰۲۲م کال د می په ۲۵مه ترسره شوی، و�ورئ: په شرق او جنوبي افریقا کې د کووید-۱۹خپرېدل پای ته نه دي رسېدلي.

په دغه بحث کې پیاوړی اپیدمیولوژیست او د ساري ناروغیو متخصص پروفیسور سلیم عبدالکرم، په دې اړوند چې خبریاالن په �ه
.ډول او ولې باید د کووید-۱۹ کیسه، د بحث وړ موضوع په �و�ه و�اکي، توضیح ورکوي

نوموړی د کووی�-۱۹کیسې د رااخیستلو له پاره بېالبېلې زاویې وړاندیز کوي. له حده زیاتې ا�کلیزې م�ینې، په کووید اوږدمهاله اخته

کېدل، د ناروغ� دروندوالی، د وبا سیاسي او �ولنیزې اغېزې، د واکسینو فردي او �ولنیزې �ې��ې او «له ویروس سره د �یرک

.ژوندانه» مفهوم
 


