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 بودم. دهینال یواردات یدواها یتیفیک یب آن از در نوشته و 201۴نومبر ستمیب در شیسال پ را دو ادداشتی نیمن ا

 یدواها گفتند یم کردند و یدرخواست م تمولیپره س یما ه دوستان از میافغانستان بود در والمیاند من و یامسال وقت

 را در وجود خود مقاومت روند و یم وراندوکت نزد زین یعاد یدردها یمردم برا خاص دارد. اثر سیساخت انگل

 برمنگهم نگارگر 201۶نومبر 20االبصار یاول ایفاعتبروا  سازند. یم هم کمتر باز امراض کم و برابر

 

** * ** 

 !یبابا هم باز ش  یبا ر یباز یباز

 !زندیبر سر بر یافغانستان چه خاک مردم
 

م را مرد یکابل که جامه ها یایکنار در میقد یها یکامل مانند دوب یطرف یفساد با ب نظارت بر ۀادار ۀتاز راپور کی

 مصرف کنندگان دوا در یکه کنده شد" برا ی"به مه چ: گفتند یم کوفتند و یبر سنگ م

 تیفیافغانستان با ک یدواخانه ها ها در دوا گزارش داده ا ست که پنجاه در صد افغانستان

کم  زکم ا شود و یافغانستان عرضه م یعنیدروازه  در و یب کشور نیا یبرا و دیتول نییپا

را در پاکستان  خود یتوانند دواها یپاکستان وجود دارد که نم دوا در دیتول ۀکیفابر یس

 یدوافروش نردګ را تلک ها دوا نیا ده!"  رهډیهم  ورواښکه "آُخند ته  نیبه نام  ا بفروشند و

 و فروشد یمراجعه کننده م ضانیرا بر مر خود یدوا زید دوا فروش نکنن یم تانافغانس یها

 :دیلب بگو ریهم ز دیشا

 ُمرد"  ضیکه مر ی"به مه چ 

 لبر عام ما  یمستق نکهیا یکیدو اثر دارد.  ضیرا. دوا بر مر خود سیداکتر هم ف و ردیگیرا م خود فروش مفاد دوا

به  ای ینیهم اثر تلق یکی رود و یمرض م عامل یها بمیکرو کاریپبه  کیوتیب یبََرد چنانکه انت یمرض حمله م

باشد  تیفیک یدوا ب یرا دارد. وقت سیدعانو ُکف رمال و ُجف و تیدوا که همان خاص یبویاثر پالس نبایاصطالح طب

جا  نیا رایشود ز یتر م یطوالن یتداو یۀعمل نیا بر بنا دارو مصرف کند و دیشده با زیتجو ربرابر مقدا دو ضیمر

 ردیگیرا م سوم خود دوم و سیف چارهیب ضیباز داکتر از مر یخالص. آر و ریخ وجود دارد و بویتنها همان اثر پالس

 از ضیمر . اعتماددیزا یباز هم گاو پاکستان است که م یاندازد ول یم سهیسوم را به ک فروش هم مفاد دوم و دوا و
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 2از 2

ران آنجا داکت بندد و یپاکستان م یسفر به سو ربا زین یعاد یها یضیدر مر ضیمر شود و یافغان کنده م نبایطب

 .کنند یم یقواله گرفته است خال که به قرض و یپول نیرا از آخر بشیج یپاکستان

 یاه با آنان که در موتر زیکور ن یشده اند که راکت ها یکدام گناه نا بخشودن مرتکب چارهیمردم ب نیدانم ا ینم من

 یب یاه دوا کند و یُکشتن انتخاب م یرا برا گناهیگردان ب ادهیفقط پ ندارد و یکنند کار یم سفر و ریزره پوش س

 ردهند که د یفقط راپور م زیمقامات ن و دهد!  یم لیعزرائ تپول را به دس یب ضانیمر نیهم بانیگر زین تیفیک

حجم  گرید لسا که تا دو یکند! هنگام یم دیتول تیفیکم ک و یتقلب یها دواها نیهم یبرا یکمپن یس هیهمسا ارید

دوا  یها گونه شرکت نیمطمئن باشند که تعداد هم دیدالر برسد افغانها با اردیبه پنج مل بمتقل   یۀهمسا نیما با ا تتجار

 !به شست برسد یاز س سازی

 ارحکومت است که غمخو یجا به معنا نیا )خانم ها اشتباه نکنند که مادرک در ردیتان بم افغانستان! مادرک چارگانیب

 باش و غمیب یاست که سخت گرفتار مادرها نیافغانستان هم نچارگایب یاز عناصر مهم بدبخت یکیاما  باشد دیمردم با

غذا  جامه، دوا و یتان برا دست و دیبود ینم ریفق اگر محتاج و هک یکسیرنج ب همه درد و نیاند!( با ا دهیسنگدل گرد

 ! دیشد ینم گرانیمطامع د ۀچیهمه باز نیبود ا یدراز نم گرانید شیپ

شمانم چ گریاز هجوم اشک د نوشتم یرا م یکسیب همه رنج و نیداستان ا یوقت رایز ستیکار ن در یشوخ گریجا د نیا

 زبان مادر از یرا با آن ضرب المثل که در روزگار جوان شما را و اما به هر صورت خود دید ینم را وتریکمپ ۀپرد

 دهم که:  یم یبودم تسل دهیمرحومم شن

 ." رسدیو لغمان مر که ج"بُزک بُزک نمـ

 یبرخوردار باشد که وقت شما از غرور سرشار یالملل نیبدهد که در مجامع ب یتان حکومت ی)ج( برا خدا دوارمیام

 یستر از من ک بزند که خانه خراب عاجز ادیبر فروشنده فر دهندیرا م ارزش خود یب و تیفیک یب داتیتول شیبرا

 رسد.  یر که جو لغمان مک نمززک بب یآر ! یبست یم ششیرا به ر خود تیقابل یکه متاع ب یافتین
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