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 د کورونا پدېدې ته یوه کتنه
 دویمه برخه

 

بشر د جینوم د نه ګډوډېدو پوښتنې ته. کله چې یوه مصنوعي القا رامنځ ته کېږي، د ځینو  اوس راځم هغه ایتیکې او د
د رشد او تقویې لپاره د سالمې مېرمنې په تخمدانونو کې د فالیکولونو له اورګانېلونو څخه میندو د القا شوې تخمې 

استفاده کېږي، چې د میکروسورنجونو په مرسته د یو فالیکول مواد ایستل کېږي او د القا د تقویې لپاره تخمې ته 
 سره یې د ګډېدو امکانات رامنځ ته کوي،ورانتقالېږي، چې دغه پېښه د جینیتیکي موداو د مدخلېدو او له بلې مېرمنې 

( او نور یو شمېر خاص ارثي مواد بلې ښځې ته ورتېر شي، چې د ارثي موادو د ګډېدو DNAچې د میتوخوندریا )
سبب کېږي، چې موږ یې په عاقبت نه پوهېږو. مصنوعي القا اوس په نننۍ روغتیا پالنه کې یو معمول ګرځېدلی دی، 

جوړښت  د انسان په طبیعي چې د یو نوي ماشوم په جوړښت کې د دریو تنو جنیتکي یا ارثي مواد تثبیتېږي، چې دې ته
 کې د مډرن طبابت مداخله ویل کېږي، خو ځینې ورته پرمختللی علم یا ساینس وایي. 

ی شي په سلو او یا څو سو کلونو کې داسې حالت رامنځ ته شي، چې بشر د ښځو په جینیتیکي مواد کې، چې  کېد
مواد هم وموندل شې او دغه د انسان مداخله اساس یې د یوې مور )ښځې( تخمه ده، د بلې ښځې یا ګډشوي جینیتیکي 

د انسان په جنیتیکي خصوصیاتو کې کولی شي، د څېړنو بهیر مشکل کړي، چې وښودل شي، چې بشر د یوې مور)بي 
بي بي هوا د بشر مور ده، دغه د حقیقت تیوري، « د آدمه تر دې دمه»بي هوا( له لمنې پیدا شوی دی، یعنې چې 

 ی شي وګواښل شي. اکېد
انسان تر څنګ د حیواناتو او حتی د حشراتو او میکروبونو په جینیتیک کې مداخله کېدلی شي له یوې خوا بشري  د

ټولنه وژغوري، مګر له بل پلوه کېدی شي داسې میکروبونه او یا وایروسونه رامنځ ته کړي، چې پر ځمکه د بشر د 
مت وي. د مالریا پالزمودیم هم د نړۍ په مشخصو ژوند ګواښ رامنځ ته کړي، چې عاقبت به یې بشر ته یو بل قیا

او د وینې په سورګردیو یا آیرېتروسیتونو کې وده کوي او د هغوی پر پوښ باندې داسې خپل  ځایونو کې رشد کوي
پروتینونه جوړوي، چې وکولی شي په رګونو کې ځانونه سرېښ کړي او خپل تکثیر ته دوام ورکړي، خو په یو شمېر 

( یا دغه ځانګړې کمخوني چې ارثي ده، لري، نو د مالریا پالزمودیم د Sickle cell animia) خلکو کې، چې د
دغه ارثي مرګونې ناروغي په ترڅ کې وده نه شي کولی، ځکه د مالریا پالزمودیمونه د کږو اریتروسیتون پر پوښ 

ه له منځه ځي، چې د مالریا خپل پورتینونه نه شي جوړولی او په توري )تلي( کې دغه کاږه واږه اریتروسیتون
پالزمودیم د رشد او تکثیر موقع نه تر السه کېږي. باید یاده شي، چې د مالریا د پالزمودیم د ودې او تکثیر لپاره د 

درجو نه کمه نه وي. عالمان له لسیزو په  ۲۷دوو اونیو په ترڅ کې د چاپیر حرارت )تودوښه( باید د سانتي ګرېد له 
مالریا پر ضد داسې واکسین جوړ کړي، چې د مالریا غوماشې یو او بل سره وخوري او یا یې دې آخته دي، چې د 

 جنیتیکي حالت داسې واړوي، چې نسل یې له منځه الړ شي یآ د مالریا ناروغي د رامنځ ته کولو توان ولري! 
کړي، چې  نجاتو سره مخامخنو د جینیتیکي موادو پر بنسټ واکسینونه کېدلی شي، بشر له داسې ګواښونو یا ارثي تش

د وخت په تېرېدو سره هغه خصوصیات چې په طبیعي بڼه ورکړل شوي دي، له منځه الړ شي او انسان د ډېرو 
ناروغیو او طبیعي آفتونو سره د مبارزې مقاومت و نه لري او د دې اندېښنه شته، چې د انسان نسل د مځکې له سره 

ه نه شي کېدلی! هر څوک باید یو ځلې ځیر شي، چې ولې اکثریت خلک تری تام شي، نو هر واکسین د جسم ژغورن
( لرونکی وایروس RNAد ُوړي، مني او ژمي په موسم کې په والګې یا زکام آخته کېږي! نو د رېزش عامل هم یو )

ړ جودی! مګر ساینس تر اوسه په دې توانېدلی، چې انسان له زکامه وژغوري! او یا دا چې هر کال یو نوی واکسین 
 کړي! 

( پر بنسټ د رامنځ ته کېدلو واکسینونو ګواښ دا دی، چې په ناڅاپي بڼه کېدلی DNA( او )RNAد ارثي موادو یعنې )
شي، له واکسین سره داسې جینیتیکې مواد د انسان بدن ته ورداخل شي، چې په آسانۍ د انسان په جینوم کې ځاي 

جوړښټ کې داسې پروتینونه ولري، چې د سلول په جینوم یا  پرځای شي، ځکه داسې یو واکسین کېدلی شي په خپل
ننوځي او یا هم داسې جنیتیک جوړښتونه رامنخ ته کړي، چې د انسان د جینوم موتاسیون یا ځانګړی رېپلېکشن رامنځ 

 ته کړي، چې له دې سره د سرطاني ناروغیو، ارثي ناروغیو او یا سُوشکل یا معیوبېدو ګواښ موجود دی. 
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کې یو شمېر ملکونه آسوده ژوند لري، خو یو شمېر اشخاص د نړۍ مادي شتمنۍ کنټرولوي او زبرځواکونه په نړۍ 
بیا د نړۍ د مادي زېرمو د کنټرول په لټه کې دي، خو په وروسته پاتیو ملکونو کې بیا د نفوس د زیاتوالو پدیده په 

یو ناورین ګڼي، ځکه د نفوس د کنټرول په اړه ځغرده روانه ده، چې مخکې یادشوې ډلې د نړۍ د نفوس ګواښ ځانته 
په پراخه پیمانه تبلیغ کوي، چې د نړۍ د نفوس تعداد تر کنټرول الندې راشي، نو د دې امکانات شته، چې د واکسینونو 

 په ستراتېژي کې د یو شمېر سیمو خلک په واکسینونو شنډ کړي، چې د نفوس د ډېرېدو مخه یې ونیول شي. 
ه څرګنده ده، د نړۍ زیات شمېر خلک په چین، هند، اندونیزیا، پاکستان او افریقا کې ژوند کوي، څنګه چې ټولو ت

مګر چین یو مقتدر او هند نسبتا مقتدر هېوادونه دي، نو په دغه دوو ملکونو کې د غرب هوسا ټولنه چندانې اغېز نه 
و ځای غواړي د نړۍ وروسته پاتې شي پرېښودلی، مګر دغه دوه ملکونه له نورو غربي صنعتي ملکونو سره ی

ملکونه تر خپل سیوري الندې راولي او طبیعي خبره ده، چې په دغو ملکونو کې د نفوس کنټرول د دغو ملکونو یوه 
میلیونه ځوانان مجرد د روسیۍ سرحد ته یو ګواښ دی، که په روسیه  ۴۰۰اوږدمهاله ستراتیژي ده. په چین کې تر 

مېړونه ورسېږي، چې  ۴تر  ۳ټول اقمار به په یو وار ډک کړي او هرې ښځې ته به  ورننوځي، نو د سابقه شوروي
بیا به ټول چینایان وي، نو دغه مملکت له داسې ګواښ سره مخامخ دی! افغانستان یو وړ مملکت دی، که چینایان پر 

 پامیر پر هر وګړي یو ګیالس اوبه هم را خوشې کړي، نو افغانستان تر اوبو الندې کېږي.
بله موضوع د واکسینونو ده، په پټه سترګه د واکسینېزشن پروسه منل، کېدی شي نور ګواښونه هم رامنځ ته کړي. له 

ل کې کولی شي، د خپل هېواد ټول خلک وپلوري دبده مرغه د افغان دولت هر لوړ پوړی چارواکی د څو مشدیو په ب
 او د خپل خلک د ړندو واکسینونو قرباني کړي. 

نو دغه پورتنۍ د موضوع سپړنه د دې لپاره وه، چې د بشر په جینوم کې د جینتیکي واکسینونو، چې بنسټ یې 
(DNA( او یا )RNA وي، د کارولو ګواښونو ته پام وشي. کېدی شي د بشر په جینوم کې د میکروبونو سره د )

یا داسې حالت  داسې واکسینونه وکارول شي، چې د بشر جینوم له ګواښ سره مخامخ کړي مبارزې یا تداوي لپاره
 وي. ډکمخاطرې  هپلپاره ډېر  نجینیتیکي موتاسیون سبب وګرځي، چې عاقبت به یې د انسارامنځ ته کړي، چې 

 

 :د کورونا وايروس او نړۍ
ده، چې لکه ټکه  خبره دې ته راورسېدله، چې دا کورونا لیا څه بال

میلیونو زیات  ۵پر انسانانو راولوېدله، چې په نړۍ کې نن ورځ تر 
انسانان په رسمي بڼه پرې اخته دي او له دریو لکوو یې ډېر وژلي 
دي. کورونا چې نه یې سر معلوم وو او نه یې هم پای څرګند دی! 
خو بشر وارخطا دی، چې د انسان نسل د ورکېدو له ګواښ سره 

ی او که نه! د درمل یې لیا څرک نه لګېږي، چې څه به مخامخ د
 کېږي، نو څوک نه پرې پوهېږي. 

ځینو ماخذونو د کورونا وایروس په اړه ډېرې لېکنې شوې دي، د 
خو په علمې هم ډېرې لیکنې خپرې شوې دي،  ۴۰۰۰پر بنسټ تر 

پاکستان او یو شمېر نورو ملکونو د هغو لیکنو چې په چین، امریکا، جرمني، روسیه، ایران،  ۲۰۰ډګر کې بیا د 
علمي موسسو لخوا خپرې شوي دي، دلته به یې یوه سپړنه وړاندې شي، چې عام خلک هم پر دې پوه شي، چې 

 کورونا څه شی ده، څه یې عواقب دي او موږ له کومو ګواښونو سره مخامخ یو او پرمختللې نړۍ څه کوي. 
(، COVIDکلونو مخکې پېژنو، چې مخکې هم د دغه کورونا وایروس )نه تر شپېتو  ۵۰کورونا وایروس موږ له 

چې تاجداره وایروس )تاجی( هم ورته ویلی شو، ځینې پېښې ثبت شوې وې، خو دا ځل یې یوه نوې بڼه رامنځ ته 
میلیونه زیات خلک پرې اخته دي،  ۵شوې، چې د انسان عفوني سیستم ورسره ګواښمن شوی دی، چې د نړۍ تر 

سلنه ترې مړه شوي دي. د کورونا ناروغي په بهیر  1۰تر  ۵ترې روغ شوي دي، په ځینو سیمو کې له یې  ٪ ۲۵
کېدلی شي، بحراني حالت ته ورسېږي  ٪ ۵ډېر سخت ناروغېږي او  ٪ 1۴ستونزمنه ناروغي تېروي،  ٪ ۸1کې تر 

 ان نه دی.سلنه مري، دغه مرګو میر په ډېرو سیمو کې یو ش ۳تر  ۲او له ټولو ناروغانو له 
 ۴تنه، په فرانسه او هالنډ کې تر  1۴تنه، په ایران او اسپانیا کې  ۵۰په هر یو میلیون خلکو کې، په ایټالیا کې تقریبا 

تنو، په چین کې له دوو تر دریو تنو مړه شوي دي، خو تر ټولو لږ په جرمني کې مړه شوي دي. په نړۍ کې تر اوسه 
 ه شوي دي، چې تعداد یې ورځ تر بلې زیاتېږي.  له دریو لکو ډېر خلک له کورونا مړ
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نوکلیوتیدي یو  ۳۰۰۰۰( لرونکی جینوم یې تر RNAنانومیکرون ده، چې د ) 1۲۰د کورونا وایروس تخمیني کچه 
( په نامه بېالبېل پروتینونه په خپل جوړښت کې لري، چې د SP, MP, EPځنځیر لري. د پوښ تر څنګ د )

(RNAتر څنګ د دغو پروتی ) نونو پرضد د واکسین جوړولو
امکانات پکې لیدل کېږي. دغه وایروس د هوا له الرې د سږمو 
او یا هم د خولې له الرې تنفسي مرۍ او همدا ډول سږیو ته 
رسېږي، چې د وایروسي پنوموني یا سینوبغل ګواښ ورسره 
مل دی، چې سږي د وایروسي ورېځو په بڼه لکه کېږي. د 

ي یو څوک په ناڅاپه بڼه مړ شي. په ساتنګي له امله کېدلی ش
دې ناروغي کې د سترګو ناروغي او نسناستی هم کېدی شي 
رامنځ ته شي، د یو شمېر خلکو ذایقه او شامعه احساس هم 

 ګډوډ شي یا له منځه ځي. 
یو انسان له وایروس سره له مخامېدو وروسته د اینکوبېشن 

ورځو پورې دوام کوي، چې د  1۴تر  1۰لري، چې دغه موده له )پخېدو( دورې په ترڅ کې د ناروغي هېڅ نښې نه 
ناکه دوره ده، ځکه هېڅوک پر ځان نه پوهېږي چې ناروغ دی او مخاطب شخص  ناروغي د خپرېدو یوه پټه خو خطر

هم ګومان نه کوي چې له کورونا ځپلې سره 
مخامخ دی. باید یاده شي، چې ځینې خلک 

له ولري، خو پخپکېدلی شي دغه وایروس 
هېڅکله هم ناروغ نه شي او یا ډېر سطحي 
مریض شي، چې پر ځان به هم پوه نه شي، 
مګر چاپېر به یې په کورونا لړلی وي. ځېنې 
سلنه نفوس کېدی شي په کورنا مصاب شوی وي، چې دا پخپله د  1۰پوهان داسې انګېري، چې د اروپا او امریکا 

 کورونا د خپرېدو یوه مخاطره ده. 
لومړی د سږمو په داخلي قشر یا ستوني کې ځای دغه وایروس 

پرځای کېږي او تکثیر کوي، چې بیا د ستوني له الرې برانشونو ته 
انتقالېږي او وروسته له دې د سږیو تل ته ورښکته کېږي. ناروغان 

ان په لومړیو کې وچ ټوخی کوي، کېدی شي سردردي او یا هم د ځ
( سره c ° 38<ه تبې )دردونه ل خوږ  یا هم د مفصلونو)بندونو(

په ترڅ کې د ټټر دردونه او سا بندي هم ورته پیدا ولري. د سینوبغل 
عذاب وي. په ډېر  هکېږي، ځیني ناروغان له ناستناستی هم پ

ستونزمن حالت کې یو ناروغ پرته له تنفسي ماشینه سا نه شي 
اخیستی او اړ دی، چې د تنفسي ماشین په مرسته ورته آکسیجن 

   ورکړل شي.
څنګه چې یاده شوه، دغه وایروس د هوا له الرې او یا هم د ککړو السونو په واسطه لومړی سږمو یا ستوني ته ځان 
رسوي، او بیا وچې مرۍ او په پای کې د سږیو انساجو ته یعنې الویولونو ته ځان رسوي. د هر میکروب پر ضد بدن 

ایروس پر ضد هم په سږیو کې دفاعي سیستم فعاله هڅه کوي، خپل دفاعي سیستم فعال کړي، همدا ډول د کرونا و
کېږي، چې پایله یې اولویولیتس یا پنوموني یا د سږیو التهاب دی، چې د سږیو د پړسوب بڼه خپلوي، چې د اورریکشن 
یا له بریده زیات التهابي غبرګون د دې سبب کېږي، چې د سږیو اولویولونه له اوبو ډک شي، چې د سږیو او وینې د 

تر منځ د آکسیجن تبادله خرابېږي او یا نه رامنځ ته کېږي، یعنې یو ناروغ په غیر مستقیم بڼه په دغه التهاب  جریان
کې ډوبېږي، چې پایله یې ماغزو، زړه او د بدن نورو غړیو ته د اکسیجن نه رسېدنه ده او یو ناروغ کېدلی شي، د 

 سابندي په ترڅ کې تلف شي. 
ملکونو کې څېړنو ښودلې ده، چې د په چین کې او یو شمېر نورو 

سالمو انسانانو په پرتله هغه انسانان چې د شکر، د زړه او رګونو، د 
وینې د فشار، آستاما )نفس تنګي( یا د سږیو په نورو ناروغیو اخته 
وي او یا کومه سرطاني ناروغي ولري، نو د کورونا ناروغي بهیر 

له ناروغي و نه یې ستونزمن دی. د هغه اشخاصو په پرتله چې ب
ځله  1۰تر  ۵لري، نو د پورته یادشویو ناروغیو خلک کېدلی شي له 

 ډېر په کورونا اخته شي او د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. 
د کورونا وایروس د خپل تکثیر لپاره د یو بل موجود سلول یا حجرې 

د کورونا وایروس د انسان په بدن کې  ته اړتیا لري، پرته له داسې یوې حجرې نه شي کولی خپل تعداد زیات کړي.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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د موجودو آخذو یا رېسیپترونو په مرسته سلول ته ننوځي او بیا د سلول په جینوم کې ځای نیسي او د سلول جینوم اړ 
د هغه د تکثیر پروتینونه جوړ کړي او کورونا په دې بڼه د خپل ( جینوم په مرسته RNAباسي، چې د کورونا د )

بیا جوړونه پیاوړې کوي، چې په دې ډول نوي تکثیر شوي وایروسونه په ټول جسم کې د وینې  جینوم رېپلېکشن یا
 په بهیر کې لېږدول کېږي او نوې حجرې تر برید الندې نیسي. 

 Angiotensin) ۲په حجره کې د ننوتلو لپاره له کورونا سره دوه اینزایمونه چې د انجیوتینزین کانوېرتینګ آینزایم 
Converting Enzyme ACE 2 ۲( او بل یې د ترانسممبران پروتېاز سیرین (Transmembrane 

Protease Serine 2 TMPRSS2( په نامه یادېږي، مرسته کوي. د کورونا وایروس له دغه )ACE 2 اینزایم )
ننوځي، ( اینزایم ورته د ننوتلو الره پرانیزي، چې سلول ته TMPRSS2یا بیولوژیکي فعالې مادې سره نښلې او د )

چې د انسان په سلول کې د کورونا لپاره د تکثیر موقع پیدا کېږي او په دې ډول د جسم ګڼشمېر سولولونو باندې برید 
 تر سره کېږي.

باید یادونه وشي، چې دغه اینزایمونه او د هغوی آخذې زیاتره په سږیو او د زړه 
په وایروسي په عضالتو کې موجود دي، ځکه نو خلک زیاتره د زړه او سږیو 

التهابي ناروغیو اخته کېږي، چې د زړه بې سېکتیا او سینوبغل را منځ ته کوي، 
چې د انسان د وژنې سبب ګرځي. دغه حالت په هغو ناروغانو کې چې له مخکې 
د زړه، د وینې فشار او سږیو ناروغي لري، ډېر ستونزمن او د مرګ له ګواښ 

 سره غبرګ وي. 
ار لري، نو د رینین انجیو تینزین الدوسترون سیستم هغه ناروغان چې د وینې فش

(Renin–Angiotensin–Aldosterone System RAAS په اړوند د )
درملو د دریو بېالبېلو ګروپونو په کارولو سره تدواي کېږي، چې دغه د فشار 

(، د رینین ACE Inhibitorبلوکر یا اینهیبیتورونو ) ۲درمل د انجیوتینزین 
( او همدا ډول د انجیوتینزین مستقیم انتوجینیست یا Renin Inhebitorبلوکر )

( په درملیز ډلې پورې اړه لري. د کورونا غمیزې په ترڅ کې، د فشار د ناروغي په AT Inhibitorاینهېبیتور )
 ( ډله د پام وړه ده.ACE Inhibitorدرملنه کې له دغه درملونو څخه زیاتره د )

( آخذې یا رېسیپتورونه بندوي، ACE( د ) ,Ramepril, Enalaprilدرملونه لکه )( ډلې ACE Inhibitorد دغه )
( د آخذو ACE2چې د استقالب په نتیجه کې یې د وینې فشار ټیټېږي. د دغه درمل د اغېز په ترڅ کې همدا ډول د )

ار . همدا ډول د فشد ایکسپرېشن یا خپرېدنې ګواښ شته، چې دغه آخذې زیاتره په سږیو او د زړه په انساجو کې دي
( په نامه یوه ماده هم Bardykinin( په مرسته درملنه کېدلی شي په سلول کې د )ACE Inhibitorدرمل یعنې د )

آزاده کړي، چې پر زړه، رګونو او سږیو خپل اغېز پرېښودلی شي. د دغه میکانیزم پر بنسټ کېدلی شي، په سږیو 
ځکه د دغه آخذو په مرسته دغه وایروس کولی شي په آسانۍ د کې د کورونا وایروس د ژر خپرېدنې سبب شي، 

سږیو سلولونو ته ننوځي او د تکثیر زمینه ځان ته جوړه کړي. مګر په امریکا، جرمني او یو شمېر نورو ملکونو کې 
( د ACE2څېړنو ښودلې، چې د کورونا وایروس په خپرېدنه کې دغه درمل کوم ځانګړی رول نه لوبوي، ځکه د )

( د خپرېدنې ګواښ نشته او د ACE2( سیستم تر سره کوي، نو د فشار په درملنه کې د )RAASکنټرول د ) آخذو
( په مرسته د فشار تداوي باید و نه درول شي او ACE Inhibitorزړه ډېری ډاکتران د دې سپارښت کوي، چې د )

 په معمولي بڼه دغه تداوي ته دوام ورکړل شي.      
ملنه ستونزمنه ده، ځکه کوم خاص درمل د دغه وایروس پر ضد موجود نه دی. په طبابت کې د کورونا وایروس در

  د وایروسونو پر ضد بېالبېل درمل کارول کېږي، چې زیاتره یې په الندې ګروپونو پورې اړه لري
 

1. Neuraminidase inhibitors 
 Oseltamivir 
 Darunavir 
 Umifenovir 
2. Nucleosid analogue 
 Ribavirin 
 Remdesivir 
 Aciclovir  
 Penciclovir 
3. Protease inhibitors 
(antiretroviral activity) 
 Lopinavir or Ritonvir 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د یادونې وړ ده، چې علمي څېړنو په بېالبېلو ملکونو کې دا ښودلې ده، چې دغه درملونه په عمومي توګه د کورونا 
وایروس درملنه نه شي تر سره کولی. په یو شمېر لیکنو کې د تصادفي واقعاتو کلینیکي انځور لیکل شوی دی، مګر 

. طبیعي خبره ده، چې په ستونزمن حالت کې چې د په ګروپي څېړنو کې د دغو درملو ګټورتوب نه دی ثابت شوی
 ژوند او مرګ ګواښ وي، نو له دغو درملو څخه استفاده کېږي، ځکه ډوب شوی هم سټې او هم ځګ ته الس اچوي! 

( هم کارول شوی دی. د وروستیو معلوماتو پر Chloriquinد کورونا په درملنه کې همدا ډول د مالریا ضد درمل )
( د تعامل مخنیوی کوي. همدا ډول Glycosylation(  د وروستني ګلیکوسیالسیون )ACE 2) بنسټ دغه درمل د

( کچه لوړوي، چې HP( د سولول په ایندوسوم کې د )Hydroxychloroquinد کلوروکین یو مشتق یا دېریوات )
رمل د کورونا په د وایروسونو د ننوتلو خنډ کېږي، ځینې څېړونکي داسې انګېرنې کوي، چې دغه د  ایندوسوم ته

تداوي کې ګټور برېښي، خو بیا هم داسې کومې معتبرې موسسې د مالریا ضد درمل د کورونا په درملنه کې نه دی 
ثابت کړی او نن هم د دغه درمل ګټورتیا روغتیایي عالمان نه مني، خو دغه درمل خپل جانبي عوارض لکه د سږیو 

ته پام وشي او په ګڼشمېر کورونا ځپلیو ملکونو کې د ناروغانو د زړه او بډوډو  او زړه التهاب ، لري، چې باید ور
 ناڅاپي درېدنه دغه درمل ته منصوبوي. 

د تداوي بله برخه د واکسینونو ده. مخکې یاده شوه، چې د کورونا وایروس په جوړښت کې ګڼشمېر پروتینونه شته 
( هم د واکسین د RNAهمدا ډول د وایروس )چې کېدی شي، د یو نوي واکسین په جوړولو کې مرسته وکړي، خو 

جوړولو لپاره یو بل د نښې ټکی دی، خو دلته د روغتیایي اخالقو او دسپلین سره سم باید یو پراخ څېړنیز بهیر پیل 
شي. بیا هم په آلمان، امریکا، انګلستان او چین کې د واکسین آزموینې پر انسانانو تر سره شوې دي، چې پایله یې لیا 

ګنده ده، خو ځینې ګنګوسې شته، چې یو شمېر ملکونو کې د کورنا ضد واکسین جوړ شوی دی او د پراخ تطبیق نا څر
 انتظار باسي. 

)لیمفاسیتونو( ( په نامه یوه ماده په سولولونو Interferonد انسان جسم د هر وایروس سره د مبارزې په ترڅ کې د )
ګرځي. همدا ډول د وایروس پر ضد د ایمون سیستم په مرسته د کې جوړوي، چې د وایروس د له منځه وړولو سبب 

وایروس انټي باډي هم جوړېږي، چې له وایروس سره نښلې، په نېغه یې له منځه وړي او یا وایروس د مکروفاژ 
د انترفېرون ماده په سینتیتیک بڼه هم جوړه شوې ده، چې د بېالبېلو خولې ته ورکوي او له منځه وړل کېږي. 

ونو په درمل کې کارول کېږي، چې له ناروغي مخکې ډېر ګټور وي، د ناروغي په پیل کې هم ګټه لري، وایروس
 مګر وروسته له اینکوبېشنه یې اغېز نور هم کمېږي، حتی هېڅ کېږي. 

سلنه خلک په طبیعي شکل  ۸۰سلنه او حتی په ځینو سیمو کې تر  ۳۰-۲۵د کورونا وایروس بهیر ښودلې ده، چې 
و دغه حالت دیته نغوته کوي، چې د انسان جسم د کورونا پر ضد خپل د عافیت سیستم پیاوړی کوي او جوړېږي، ن

له کورونا روغ رمټ کېږي. په هالنډ کې له کورونا روغ شویو خلکو د وینې پالزما اخیستل شوې او نورو د کورونا 
ه هم دې ته ښودنه کوي، چې یو شمېر ناروغانو ته تزریق شوې ده، چې د تدواي نتیجه ښه بلل شوې ده. دغه پېښ

 انسانان له کورونا سره خپل ایموني سیستم پیاوړی کوي او د کورونا وایروس له منځه وړي.  
آیا د کورونا وایروس دومره مرګونی دی، چې کېدی شي د بشر نسل ته ستر خطر پېښ کړي او یا کنټرول نه شي. 

سلنه مري. مګر په هېڅ هېواد کې ټول خلک  ۳کو په ټولیزه توګه په دې برخه کې باید یاده شي، چې له مصابو خل
 ٪ 1۰نه دي ټست شوي، چې آیا کورونا یې تېره کړې او که نه، خو داسې انګېرنې شته، چې وایي په آلمان کې تر 

زره دي، ځکه ډېر خلک چې ټوخی او یا  1۸۰ـ1۷۰ټولنه په کورونا مصاب شوې ده، مګر راجستر شوي ناروغان  
ولري، نو کور کې پاتې کېږي او له خپل ډاکتر سره تلیفوني مشوره کوي، ځکه دغه خلک هېڅکله هم د کورونا  تبه

 په اړوند نه آزمویل کېږي، نو ریښتنۍ شمېره د مصابو خلکو کېدی شي ډېره لوړه وي.  
ې څېړنو ښودلې ده، چ په وروستیو دوو لسیزو کې موږ له ګڼشمېر ناروغیو سره مخامخ شوي یو، نو په نړیواله کچه

سلنه، ورپسې چیچک  ۳۵( تر MERSسلنه، بیا د عربو مېرس ) ۵۰( تر Ebolaتر ټولو ډېره مړینه د افریقا ایبوال )
(Smallpox تر )سلنه، بیا د  ۳۰( سارسSARS ناروغي تر )سلنه، رامنځ ته کړې ده، چې له کورنا ) 1۰Covid 

سلنه ناروغان مري، نو داسې ښکاري، چې تر کورونا خطرناکو ویروسونو په بشر تیری کړی، بشر  ۴-۳( څخه 19
 قرباني ورکړې، مګر ترې روغ وتلی.  
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