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 دعا! ای معالجه کرونا با دوا، غذا و
 
 
به  ییاهویر صاحبان ارجمند هد اکت م،یافغانستان، حک یطب یوزارت صحت عامه، جامعه  یمقام ها  نیب ستیچند

 . سمیبنو یزیو اذهان عموم را مصروف ساخته است خواستم چ  یمتاسفانه نظم عموم خورد،یچشم م
 ،یمرتبط آن بپردازم، به طب روان  لیمسا   ا ی( و  یاویمیدوا )محصول ک  ،یعیطب  اهانیبه معالجه با غذا، گ  نکهیاز ا  قبل
 در انسان بپردازم...  دیقرآن وعقا  یقوت معجزه آسا  یدر باره ا یتبصره کرده معلومات اندک یدتیعق

: العلم علمان: علم األبدان, وعلم األدیان )ترجمه، علم دوگونه است، علم بدن و علم ندیفرما یرض م  یامام شافع  چنانچه
 یْؤت  ی  ) ندیفرما  یاند، خداوند ج در قرآن م کرده ادیو کالم معموال از طب به عنوان حکمت  ریتفس ی(، علما انیاد

ْکَمةَ َمْن  ْکَمةَ الْ  ْؤتَ ی  َو َمْن  شاء  یَ اْلح  ( ) ترجمه : دانش و حکمت را به هر کس بخواهد هیاال – راً یَکث راً یْ خَ  یَ فَقَْد أ وت   ح 
 .(  فراوانى داده شده است ری وببا کسى که به او حکمت داده شود، خ  دهدی بداند[ م ستهی]و شا 
متعدد دارد، حکمت را   یاصطالح   یدر لغت به معناي استواري و منع از نقص و خلل و تباهي است. اما معان  حكمت

کرده  یبودن معن داریثبات، استحکام و پا ،یپختگ ،یتدبر، پاک ؛یعیحکمت تشر ،ینیحکمت تکو ،یبه حکمت علم
  عنى یاى که مطابق با واقع باشد؛  حقه  اىیاز قضا   تاند؛ عبارت اسمفسران گفته  یگونه که فالسفه و برخ اند، حکمت آن

 یحکمت، انواع، کاربرد واژه  یمتعدد در باره  فیبه نحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد... صرف نظر از تعار
که   میدار ت یحکما، حکمت و حکم بلد م،یبا الفاظ حاکم، حکدارد، همه  یادیحکمت در گذشته وامروز کار آمد ز

 . گفتندیم میحک زین یداکتران و پرسونل طب یاستعمال متعدد دارد، در گذشته ها به تمام یو جا  ا هرکدام واژه ه
چگونه    میدر عهد قد  میاستعمال حکمت و حک  شود؟ یمطرح م  یدرچه محدوده ها   ست؟یچ   یمنظور از حکمت اله  نکهیا

  یکنند. موضوع بحث بنده رو قیبه گونه مستقل در هر باره تحق توانندیخوانند م زانیاست که عز عهدهیبحث علبود 
را  ست؟ یمرض چ  نکهیقسمت سوال ا نیدارد در ا و امثالهم است، ج  هیمعالجه، وقا  تیمعالجه و نوع ،یمرض، تداو
 مطرح سازم:

  
 ؟   ستیچ  مرض

 
 باشدیم یو اجتماع ی،روح یکامل جسم یجهان مرض عبارت از نبود صحتمند یسازمان صح  فیقرار تعر •
 . 
در حجرات ، انساج و اورگان   یفویو وظ  کیمیوشی،ب  یساختمان  راتیمرض عبارت تغ  یعلم پتالوژ  دگاهیاز د •

 .  باشدیها م
خاص،  ،یسار م،یحاد، وخ  ،یبحران ،یاز امراض اصل توانیکنند که م  یم میمختلف تقس یها  یرابه کتگور امراض
کرد. که هرکدام عوامل، اسباب،    میتقس  یجهان  یماری.بریهمه گ  یماری. ب  ی...  وبا مرض عموم  یمزمن، ارث  ،یفصل

 متعدد دارند.  یها  یانواع و کتگور
 و اسباب امراض کدام ها اند؟  عوامل

 . گرددیم  میبزرگ تقس یلحاظ اسباب و عوامل امراض به سه کتگور از
   یرثا .1
  یکسب .2
  یکسب یارث .3
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 .   گرددیم میتقس یبنوبه خود به چهار کتگور یکسب اسباب
 ( تیرس،فنگس،پرازیا،وای)باکتر یانتان .1
 ها(  تیاک،اورگانوفاسفید،تریمونو اکسا  د،کاربنیاس کیوریالکول،  لیتا ی) ا یاویمیک .2
 ( ضی)حرارت،برق، شعاع،ترض یکیفز .3
و چگونه    ستیچ   یو منرالها،(امراض ارث  نها یتامیو  شیکمبود و افزا  د،یسرای)کلسترول، گلوکوز، تراگل  یویتغذ .4

  د؟یا یبوجود م
اکثرا به  یمرض قلب و مرض بدن، چنانچه در قران مرض قلب کنند،یم میعرفان به دو نوع تقس یرا علما  مرض

اکرم حضرت  امبریشده است، پ یآور ادیس شهوت و رج  ت،یشده است. همچنان از اذ فیشرک، کفر ونفاق تعر
أن النبي صلى هللا علیه وسلم،    -عنه  هللارضي  -: حدیث أبي سعید الخدري  ندیفرما یم  یثیوسلم در حد  هیمحمد صل هللا عل

له دواء. علمه من علمه، وجهله من جهله، إال السام«   -أو خلق-إال أنزل  -أو لم یخلق داء-قال: »إن هللا لم ینزل داء 
که دوا نداشته باشد مگر  دهیافریرا ن یمرض چیالوا: یا رسول هللا وما السام؟ قال: »الموت«. )مفهوم: خداوند ج هق
ف وا ﴾ ]األعراف:    کندیاست که امر م  میقران کر  یکه دوا ندارد.( از اصول اساس  رگم { 31)﴿ َوك ل وا َواْشَرب وا َواَل ت ْسر 

 (. دیو اسراف نکن دیبنوش د،ی)ترجمه: بخور
 ،یخلق کرده است، هر مرض دوا، تداو زیآن دوا و شفا را ن یخداوند ج امراض را خلق کرده است، برا چنانچه

وجود   یمحل وهدف تداو ،یروش تداو ،یهرمرض مسؤل تداو یخاص خود را دارد، برا یتداو ا یعالج، معالجه و
که   نجاستیومتفاوت وجود دارد، ا وناگونومعالجه گ یدارد. چنانچه امراض متعدد وگوناگون وجود دارد، لهذا تداو

آورده اند، علم بشر که براساس  یرو یدتیعق لیبه حکمت، طب، غذا، تجربه، دعا و مسا  یمتماد انیسال یبشر ط
 متفاوت است.   تیبشر خیدر هر زمان و هرمکان در طول تار زیاست ن استوار قاتیوتحق اتیتجرب
 نیجاگز یها  وهیخود به ش طیانکشاف کرده، هر زمان، هرمکان در مطابقت به تجارب و مح  خیدر ادوار تار طب

  ، یشکسته بند  زم،یپنوتیه  ،یاز طب سوزن  توانیآورده اند که م  ی رو  گریمتعدد د  یها   وه یطب معاصر وش  ،یطب سنت
و  یماساژ، رگ زدن، حجامت،  انرژ ،یاهیطب گ حه،یهنر، احساس، را وگا،ی)دعا(،  یطب معنو ،یوپاتیهوم

در   لینمود؛ موضوع بحث بنده را موضوعات ذ  یآور  ادی  شودیم  ادیطب مکمل    ا ی نیگزیامثالهم که به عنوان طب جا
 : دهدیم لیمعالجه تشک ا یو یبخش تداو

 ،یعیطب اهانیگ ،یمعالجه توسط غذا، مواد خوراک ا ی ی: که عبارت از طب نبویعیطب اهیو گبا غذا  یتداو •
زرد چوبه، هنگ،  ز،یزعفران، نعنا، گشن اه،یدانه، مرچ س اهیوماست ، خرما، عسل، س ریچون ش اتیجات، لبن وهیم
  هیرحمه هللا عل یجوز میامام ابن ق نوشته ی. رجوع شود به طب نبوباشدیحبوبات ، گلها و آب م ر،یس تون،یز
. رجوع شود به  شودیساخته م ینبات ،یاویمی مواد ک ریو سا  اهانیکه از گ یاویمیبا دوا: محصول ک یتداو •

 احمد دانش وهمکاران   دیمولف پوهاند دکتور فر ییدوا یو تداو یریسر یفارماکولوژ
 ،یقرآن اتیکه شامل استفاده از آ یدم و دعا  و موضوعات عرفان ،یروحان لیمسا   ،اتیمعالجه بواسطه معنو •

 ...  شودیمنتر وجمتر، سحر، جادو و امثالهم م ست،یشو
مختلف دارد، هرکدام موافقان و مخالفان خود را  سیتدر ق،یتحق ص،یتشخ ،یمزاج  یها  وهیفوق الذکر ش وهیهرش

 .  باشدیخود را دارا م یدارد، هربخش عوارض جانب
است که صحت و سالمت انسان  یامراض ا یمرض و یدرست در باره  قیو تحق صیمند تشخ  ازی)معالجه( ن یتداو

.  کندیا را به خطر مواجه مبخش ه ری( و سا اتیمعنو -ی)روحان یقلب ،یاجتماع ،یکیفز ،یروان یرا در بخش ها 
هربخش شاگردان، موافقان ومخالفان  باشد،یدر بخش متذکره م ییتجربه و دانا ص،یبه تشخ  ازیفوق الذکر ن وهیهرش

 ص،یتشخ  یها  وهیش سیطب معاصر و تدر لیدارد تا برعالوه بر مسا  فهیخود را دارد، وزارت صحت عامه وظ
 ن،یقوان  ،یسیپالن و پال  نیگزیجا   یها   وه یالزم در موارد ش  یطب  قاتیامراض بواسطه طب معاصر و تحق  یتداو  ه،یوقا 

قانونمند  یگذار  هیسرما  ،یپالن گذار  ت،یریالزم را جهت کنترول، مد  یو رهنمود ها   حیمقررات، طرزالعمل ها، لوا
 .  میوهدفمند داشته باش

 نیگزیجا  تواندی(  که در کشور مAsafoetida) ا ی( و  Hing) افغانستان هنگ  یعیاز مواد طب یکیمثال  طور
 ،یکه شامل امراض چون )نفس تنگ باشدینوع مرض دوا م ستیحدود ب یباشد برا اکیکشت خشخاش و تجارت تر

ضد فنگس،  ا،یات ضد بکتریخصوص ،ییبا یامراض معده، فشار خون، سردرد، ز ،یمزمن، امراض عصب تیبرانش
 وطن است(  شماریب اهانیاز گ یضد مکروب، ضد سرطان، قند خون(... )فقط نمونه ا

زراعت،   دیان از د  گریو منافع د  ییدوا  ،ییغذا  اتیخصوص  یدارد که تا کنون رو  یشتریب یعیطب  اهان،یگ  افغانستان
، وزارت زراعت، صورت نگرفته است، باوجود آنکه در وزارت صحت عامه قاتیتجارت، صنعت و طب تحق

موثر، مثمر و  یاستفاده  افتم،ینآنچه من  یوجود دارد ول کیژیاسترات یوزارت تجارت، وزارت اقتصاد پالن ها 
طب معاصر و تجارت  ،یاز آن در صنعت دواساز توانیمنابع افغانستان است که م اهان،یمستمراز مواد خام، گ

 استفاده کرد.  یجهان
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افغان ها مورد هجوم، تجاوز و اشغال گوناگون  اتیفرهنگ، قلب و معنو  ده،یروح، روان، جسم، اجتماع، عق چنانچه
در  90حدود  با یرا نام برد، تقر هیهمسا  یکشور ها  یبدون تست ومجوز قانون ت،یفیک یب هیادو توانیقرار دارد که م

 شوند،یساخته م  یاریمع  ریبوده، بشکل غ  تیفیک  یب  تانافغانس  یبه بازار افغانستان در درملتون ها   یواردات  هیصد ادو
 دارند.  شتریو خطرات ب ینکرده، عوارض جانب یرویپ یصنعت دواساز یالملل نیب یارها یو مع نیاز قوان

مردم همزمان مورد هجوم   یاجتماع  تیو امن  یکیفز  تیامن  ،یفکر  تیبا امن  تیکه در توام  ییدوا  تیامن  ،ییغذا  تیامن
مواد  یدر بازار برا میاز قاچاق مواد و کنترول ق یر یجلوگ ت،یفیتست، کنترول ک یاربراینوع مع چیقرار دارد، ه

  ی وجود ندارد، هر داکتر با نوشتن نسخه ها  معاصرو طب  یمتعدد طب سنت یها  وهی و ش هیادو ،ییغذا ،یخوراک
استفاده کرده   یو فارمس  یطب  زمیترور  یها   کیاز تکن  ضانیمر  یلخوا خود براد  یخوانا در قرارداد با دواخانه    ریغ

 اند.   دهیمردم خود کش یرا برا یوآن یجیقبر تدر
ها، درملتون ها،  کینیمحدود از داکتران، نرسان، شفاخانه ها، کل یاست بجز عده  انیهمه ملت در جر چنانچه
ستندرد   تیمتذکره بدون مجوز، بدون رعا   یدر صد از بخش ها   99حدود    ییدارو  اهانیفروش گ  یدکان ها   مان،یحک
به  یطب تیامن ،ییغذا تیامن ،یفکر تیامن هشان، در مخالفت ب یاخالق یدرخالف با کود ها  یالملل نیوب یمل یها 
 ته اند. گان تجارت ساخ هیهمسا   تیفیک یب یدوا یاز اضافه فروش یپرداخته اند، داکتران و پرسونل صح یمل انتیخ 
 یبا عوارض جانب یطب یدرمخالفت به دانش مسلک یاریمع ریبگونه غ شود ی که نوشته م ینسخه ها  یتمام با یتقر

 شوند،یم هیارا یطب دیجد قاتیدر مطابقت به تحق شرفتهیمکمل و پ یبدون دانش مسلک ،یریپذ تیمتعدد، بدون مسؤل
فراهم کنندگان  باشند،یم یاریمع ریغ یو دولت یخصوص یدر اکثر شفاخانه ها  یپرسونل طب زاتیو تجه لیوسا 

افغان فراهم سازند، ساالنه  ضانیمر هیعدم فرار سرما  یبرا قیدق یژیتا کنون نتوانسته اند استرات یخدمات صح 
 ضانیردر صف ها با م کیگان دور ونزد هیهمسا  یداران عقب سفارت خانه ها  ضیومر ضانیهزاران نفر از مر

از مردمان   زیرا ن  شنیدرصد کم  50  یال  10  یصدیبا ف  زیقصابان به اسم ترجمان ن  کشند،یخود شب تا صبح انتظار م
 .  کنندیم یاخاذ هیهمسا  یما در کشورها  سوادیوب چارهیب ب،یغر

وزارت زراعت، وزارت  ،یوزارت صحت، طب عدل ،یمل سیپول ،یمل تیامن نیب ینوع هماهنگ چیه تاکنون
وجود ندارد، رستورانت ها،  ییو غذا یوزارت تجارت جهت کنترول فراهم کنندگان خدمات صح  ،یعال التیتحص

هوا با داشتن مواد  یآلودگ نبوده، همچنا  روسیها، بازار افغانستان منبع انتانات، مکروب ها ووا تیسوپر مارک
 ،یصوت یآلودگ ت،یفیک یوگاز ب لیاستعمال ذغال سنگ، ت جهیبخصوص در نت یاویمیها خطرناک ک یلیوذرات خ 

بخصوص در کابل که در اختالط با چاه بدرفت  ینیزم ریو آب ز یجو ا،یآب در یالودگ ،یسیامواج مقناط یآلودگ
 کرده است.   یمکروب یانتانباعث امراض معده و  شودینوش جان م کجا ی

افراد جامعه به امراض   یافغان ها داشته تمام  یرا بر روح، روان و صحت معنو  راتیخانمانسوز افغانستان تاث  جنگ
ادارات، عدم   یتیکفا  یافغان ها، ب  یبودن، تطابق در مقابل کشتار جمع  تیمسؤل  یچون نفاق، تعصب، ب  یگوناگون قلب

 ،یمتیتطابق در قبال هرنوع ظلم، کشتار، گران ق  ،ذکراشخاص مسؤل در ادارات فوق ال  یسواد  یو ب  یریپذ  تیمسؤل
... همه وهمه باعث شده است تا از ینیزم ریز یآب ها  یآلودگ ست،یز طیمح  یهوا، آلودگ یبودن، آلودگ تیفیک یب

 شیسال پ  یس  یدر قبال درس ها   یعال  التیبه جامعه عرضه شود و وزارت تحص  سوادیب  میحک  ب،یطرف داکتر، طب
عمل کرده  تیکفا  یب یو سکتور خصوص اتیدر وال یطب معالجو یپوهنتون ها  ریکابل و سا  یطب نپوهنتو گانهی

  ب یفقط ج  هیهمسا  یاز کشور ها  یاریمع ریوغ تیفیک  یب هیادو دیدر قبال تور یفارمس استیو هم وزارت صحت، ر
 شان پر شده است وبس.   یها 
 طیوزارت تجارت، تجاران وکسبه کاران، وزارت صحت، اداره مح  ،یمل سیپول ،یمل تیوفساد امن انتیخ  نیدر
  ت یکشور احساس مسؤل یا یکدام در قبال منافع عل چی وزارت زراعت شامل هستند، ه ،یطب  عدل استیر ست،یز

و  تیدر بخش ترب لیوتحص مینه هم تعل ،ینه خدمات صح  م،یمصؤن دار ینه دوا م،یمصؤن دار ینکرده نه غذا
 ... یپرسونل طب تیظرف یارتقا 

که بگونه گزاف و   یاریمع ریغ ت، یفیک یب هیفقط بازار ادو تیکفا  یب سواد،یبا داکتران ب یخصوص یها  شفاخانه
از  یعاد یضیمر  کی  یرسانند، هر نسخه برا  یداران به فروش م  ضیومر  ضیمر  یبدون درنظرداشت مرض باال

و  صیتشخ  جه،ینت یداشته ول نهیهز ینهزار افغا  80 یال 25 نیب یعاد اتیهر عمل کند،یتجاوز م یسه هزار افغان
 وجود ندارد.  یتداو

ها وجود ندارد، انچه  وهیش ریامواج  وسا  ،یصوت ،یکیولوژیب ،یاویمیاز حمالت ک یریموارد جلوگ ،یویوقا  موارد
مرض  رود،یمرض کرونا بشمار م وعیکرد ش دیافغان ها را تهد یو صح  یاجتماع ،یروان تیشترامنیآواخر ب نیدر

  ی با شرکت ها  تیمواد ضد عفونت با توام هیو ته یفارمس یبخصوص شرکت ها  یجهان سهیدس شتریکرونا اگرچه ب
 را بخطر انداخته است.  یانسان تیو امن ینظم جهان رود،یبشمار م یوتکنالوژ تالیج ید

موارد که در   ریو سا  تیضد عفون عیبون، ما صا  ،یماسک، دستکش، لباس ضد عفونت، مواد پاک کننده صح  فروش
دالر   ونیلیکه ماهانه هفت صد م  یها دالر کمک  ونیلیم  لیوم  فیطرف، ح  کیاز    شودیاستفاده م  یطب  یتست سنتر ها 
 دیبا  یافغان 8000به هرخانواده حدود  میم کنینفوس( افغانستان تقس ونیلیم 40-32خانواده ) ونیلیم 6را بر حدود 
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من ندانستم درکجا مصرف شد؟   شودیپول کمک که از جانب ملل متحدد و جهان به افغانستان کمک م  نیا  شد،یکمک م
  رسد یم تیدالر ماهانه سهم هر وال ونیلیم 20حدود  میکن میتقس اتیشد، اگر آن را بر اساس وال ختهیر یک بیدر ج 

 . شوندیصاحب کار م  یو صد ها نفر پرسونل طب  کینیدالر حد اقل سه شفاخانه مجهز، ده کل  ونیلیم  20  نیکه توسط ا
مفاد کرده  ییا یتجار ماف یکننده وضد عفون میومواد تعق تیچقدر از فروش ماسک، دستکش، لباس ضد عفون نکهیا

فروشان واحتکار  متیکدام اندازه مفاد کرده اند، ق یتیانترن ،یمخابرات یبپردازد، شرکت ها  هیچقدر مال دیاست و با 
و ارقام  شتریب قیبه تحق ازیاست، که ن عهدهیبحث عل دندمفاد کر یچند در صد از گران فروش ییکننده گان مواد غذا

 دارد.  قیدق
  
 چه؟  یبرا نیقرنط اما 
 
صورت  نیقرنت دیشود؟ چگونه با  نهیقرنت دیبا ی( باشد، کیمی)پاند یجهان ریو فراگ یروسیمرض وا کهیصورت در
بل برق را معاف نکرد، شرکت ها و مؤسسات    تیکفا   یحکومت ب  نیدارد، ا  تیمسؤل  یحکومت در قبال ملت چ   رد؟یگ
 ه،یمصارف ثابت چون برق، کرا  شدند،ضرر را متقبل   نیشتریکوچک، متوسط ب  یمتشبثات خصوص  س،یالتاس  دیجد
 استیکمک از جانب ر  ،یدیگونه سب سا   چیشان را متحمل شدند، در مقابل ه  تیبر فعال  هیمعاش کارمند، مال  ت،یانترن

جبران خساره را از  زیحکومت با شرکت داران صورت نگرفت، که شرکت ن ر،یصاحب تعم ه،یبرشنا، وزارت مال
 کرد.   اهدملت وکارمند خود ادا خو بیج 

دالر مفاد   ونیلیب  450حدود    کا یدر امر  یده شرکت بزرگ جهان  نیر سه ماه قرنتارقام که من در دسترس دارم د  طبق
دالر(  ونیلیب 8خود به ملل متحد کمک کرد ) ندگانیتوسط مجلس نما کا یکه آمر یمصرف زانیکرده اند که نسبت به م

را که بر مردم عام در تمام جهان  ییو اشتغال زا یرتتجا راتیتاث ،یروان راتیاست، همچنان تاث شتریها ب یلیخ 
 . باشدیم ینیب شیقابل پ ریداشت غ

بزرگ منطقه  یتوسط کشورها  یکیولوژینقاط جهان خوف حمله ب ریو انتشار آن به سا  نیکرونا در چ شیدایبدو پ از
 نکهیا رفت،ی... شان بشمار م یاستخبارات ،ینظام ،یوجهان در کنترول نفوس، کنترول تجارت بخاطر منافع اقتصاد

 یریمرگ و م زانیکرونا را بزرگ ساختند، م دراست، چق عهدهیبحث عل ریاخ یمرض موجود است و نیا نیواکس ا یآ
بحث  زیشد چقدر ترسناک است ن هیحکومت ها ارا یطب مزیتوسط ترور یسه ماه ارقام حکومت یکه کرونا در ط

 ضرورت دارد.  قیعم
 ریسا  ،یوفنگس یامراض مکروب ،یامراض انتان ،یروسیبه کدام اندازه از امراض و دیجهان با  یملت ها  نکهیا

 ،یاست که تاکنون رسانه ها، جامعه طب  یبترسند بحث  کندیم  دیانسان را تهد  کیصحت    ایامراض که سالمت جامعه و  
 عاجز ساخته شده اند.  یبگونه ا ا یوزارت صحت، ملل متحد، محققان، مردم و حاکمان موجود از آن عاجز اند و

صورت گرفته  یکیولوژیب یروسیو یکنترول انفجار نفوس در جهان حمله ا یاست، برا نیهم یجهان نینظم نو ا یآ
را از شرکت   یمفاد اقتصاد نیشتریهمراه ساخته تا بتوانند ب یومکروب یانتان یکیولوژیب آنرا با حمله دایاست که جد

 خود را از دست دهند.   زانیدرمقابل ملت ها عز یشان بردارند ول یو ادارات فراهم کننده خدمات صح  یفارمس یها 
 دیخر  دیاست، چرا با   یتیاست، استفاده از پول انترن  کیوالکترون  تالیج یجهت استفاده از حکومت د  یآماده ساز  نیا  ا یآ

 یجهت زندگ یو شبکات اجتماع یارتباط یها  وهیاز ش عیوس یبا استفاده  تیدر توام ا یا رد،یصورت گ یتیانترن
راه موثر جهت ارتباطات احساس،   گانهیساخته اند، پس    همرا فرا  یتینکاح وسکس انترن  نهیزم  یحت  تالیج ید  رچوالیو

چپ    کرویتوسط ما   نیواکس  یهر شخص به بهانه ا  دیبا   رود،یاز راه دور بشمار م  یکیارتباط الکترون  ،یمجاز  ارتباط
 شود.  رهیذخ یجهان یها سیتابیمشخصات آن در د یشود، وتوسط تذکره برق نیواکس

ملل جهان از  ا یمصؤن است، آ یفارمس یو ترورست ها  یطب زمیبا ترور تیاش در توام یجهان نیبا نظم نو ا یدن ا یآ
 ،ییغذا  تیمصؤن است؟ بحث امن  کسیالکترون  کرونیو ما   ینانو تکنالوژ  هیو تجز  یکیتیو انفجار جن  یبریحمالت سا 

 یجامعه در کجا  نیو نظم نو یبحث روان ،یتیرنانت تیو امن یتیکوریبرسیبحث سا  ،یطب زمیترور ،ییدوا تیامن
 . برندینفع م نیقرنت نیها از یاست و ک نیگزیجا  یجهان یمیدر صورت پاند ریمفهوم اخ  یب نیقرنت
و    یطب نبو کهی)درصورت کنمیکه من گمان م ینبو یدر ظاهر با استفاده از طب سنت مینفر حک کی طیشرا نیدرچن
 اهیس یهنگ، کنجد، چا  تون،یروغن ز ل،یزنجب اک،یخشخاش، تر اه،یدانه، مرچ س اهیس  رهیباشد( از ش یاهیگ یتداو

 زش،یوجود را بلند ببرد و در مقابل زکام، ر اومتدارد مق ییکه توانا  سازدیرا م یو زعفران استفاده کرده محصول
مرکب  نیطبق ا نکهیببرد...؟ ا نیکرونا را از ب میعال ریخشک و سا  یاشتداد یتب، درد  بدن، سرفه ها  ،یگلو درد

 یونانی میحک ا ی یسنت ، یطب نبو میشخص مذکور واقعا حک ا یاش کرد؟ آ یهمرا قاتیدر تحق ی چگونه ساخته شد، ک
 یموثر باشد....بحث  تواندیکه من نامبردم م  یاهانیگ  رهیش  ا یشده اش از عصاره    دیست؟ چگونه سه قطره تولین  ا یاست و

 ینم  ی)که حت  میحک  انی( و موترفهمیدان( و فاضل )کمپ  یسیاست که فعال به تشنج داکتران با دانش معاصر عالم )انگ
 کند(.  یم یرا تداو یانتان یروسیمرض وا ا یساخته است و نیداند واکس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر  5 له  :شمیرهد پاڼو 

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

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

 

 یضیرم کیداشته باشد، و قتیکرونا حق کهیدرصورت پرسمیاز خود م یقیژورنالست تحق کیاز طرف به عنوان 
به  ازیاستعمال شد ن گریبزرگ بر ضد همد یجهان توسط قدرت ها  یدر تمام یکیولوژیحمله ب جهیکه درنت یروسیو

 شیبخصوص موش ها آزما  واناتیح  یاالآنرا ب نیهم اکنون واکس  یقیداشته باشد، پس صدا البراتوار تحق نیواکس
 یجهان  یبا قدرت ها   تیبا توام  میحک ا ی: آنجاستیانسان تست شود، سوال ا  یدارد که باال  ازیدر مرحله دوم ن  کنند،یم

 کند؟!  شیافغان( آزما  یانسانان )موش ها  یباال خواهدیمتذکره را م نیبزرگ واکس
 یاویمیک یبمب ها  ،یچسپک یافغان چه اندازه است؟ چون مادر بمب ها، راکت، بمب ها  یباال شیآزما  نیا ارزش

است، نه  یعاد یکرونا امر نیشد، تست واکس شیوهوا آزما نیمردم وخاک افغانستان از زم یباال یاویمیک مهیون
 ت،یفیک یب هیت آنرا دارند تا از ورود ادویاش را دارد ونه هم صالح  یریجلوگ ییتوانا  تیامن استیوزارت نه ر

 صلهیمحرکه در نظام حاکم افغانستان ف یکنند... پول به عنوان قوه  یریجلوگ یاوامر نیچن ایو  یاریمع ریغ یغذا
 رقصندیکه فقط به طبل استعمار م  یو از رسانه ها   یرا خلق کن  یشد غالمغال  یتوسط پول قادر خواه  یکننده است، گه

 .  یخاموش ساز یحاکم، فرد مسؤل را در قبال امر یتوانیهم با استفاده از قدرت پول م یوگه ،یریکمک بگ
 نیگزیجا   یها   وهیش  زین  یوصح   یکیولوژیترور، قتل مرموز ب  ،یانفجار  ،یپول کار خودرا نکرد، انتحار  کهیدرصورت

منفک ساختن  ا یو  یبردن موانع شخصت کشتن و بدنام ساز نیازب یراه برا نیفرد مسؤل از صحنه است، آسانتر
 فرد است. 
زمان جوابگو خواهد بود! اما به عنوان   شود؟یم  یو صح   یفارمس  ،ییغذا  زمیجنگ ترور  روزیپ  یک  نکهیا  بهرصورت

 برم،یپنجاب و الهور رنج م یساخته شده در پس کوچه ها  تیفیک یب یاز دوا ها  یمتماد انیسال کهیتن از کسان کی
رده  گ یتداو کینیسه شبانه روز توسط سه شفاخانه و پنج کل میبخاطر پاره شدن اپندکس برا کهی به عنوان کس نکهیا

حدود  تیفیک یب یاز دوا خرمیم ضمیکه به مر یهر نسخه ا ریسه سال اخ  یط کهیبه عنوان کس نکهیا شد،یم یعمل
ماه گشت   18را بعداز  قیدق صیمصارف تشخ  کهیبه عنوان کس نکهیمصرف ماهوار دارد، ا یسه هزار افغان یال 2

با   یهند یمجبور شدم در هندوستان به داکتران وشفاخانه ها  یو حکومت یخصوص یها  فاخانهش یوگذار در تمام
 .  سمیمقاله را بنو نیتا ا دمیدرصد اضافه بپردازم...الزم د 40 شنیکم
  ی ومعنو  یپدر کالن بزرگوارم از طب روحان یسازم، اجازه ا کیشر خواهمیراکه م یها  زیاز چ یکی ریاخ  در

و طب معاصر جواب نداده از آن  یطب نبو ،یکه طب سنت یها  یضیو مر یموارد شرع یدر تمام دوارمیاست، ام
مرض  نیکه ا دیپس بدان د یوخوب نشد دیدمعالجه را بشمول دعا انجام دا یها   وهیش یتمام کهیدر صورت د،یاستفاده کن

 :  دیشو میتسل یاله یامتحان تان است وبه قضا  یاز جانب خداوندج  برا
 س،ی یبعدا به تالوت سوره ها  د،یریووضو بگ دییصبح صادق برخاسته غسل نما قسمت سوم شب جمعه قبل از  در

 : دییدعا نما  لیذ بیواقعه، مزمل و رحمان پرداخته در ختم به ترت
   دیکن کبارزمزمهیرا میبسم هللا الرحمن الرح  - میالرج  طنیاعوذ باهلل من الش •
 .  دیتالوت کن یکرس تیآ یبار به همراه 6را  فیو درود شر کباریسورت فاتحه را •
 یسوره فاتحه، ابتدا  ن،یمعوذت  یبار سوره ها   کینموده )سه بار سورت اخالص،    یختم حکم  یدر مرحله بعد •

 (.  دیسوره بقره وختم سوره بقره راتالوت کن
  دیبار سوره فاتحه را تالوت کن 11حدود  •
  دیرا زمزمه کن فیبار درود شر 6حدود  •
  دیرا زمزمه کن یمعاف ا ی ،یکاف ا ی ،یشاف ا یبار   11حدود  •
 . دیدعا کن یو بشکل جمع دیبخوان زیخود ن یحاجت شرع ینماز صبح را ادا کرده، دو رکعت نفل را برا نجا یدر
داران، قرض داران، طالب العلمان،  ضیمسافران، مر ون،یعلما، روحان خ،یاستادان، مشا  ن،یدعا به خود، والد در

 نیدار  یابیکام  ،یوفالح مملکت و امت اسالم  ریاوالد ندارند، اتفاق و اتحاد امت مسلمه، خ   کهیراه حق، کسان  نیمجاهد
صعب العالج و سخت بدون مرگ  یها  یضیمر یتمام ،یو به حالت سجده حاجت شرع دیبشکل جمع دعا کن
. انشاهللا خداوند دییبگو  نیگذاشته آم  انیرا درم  دیدار  یمشکل شرع  ا یخود و  یبرا  که  یهر دعا   ریشفاخواسته و در اخ 

 ج مستجاب الدعا است و مشکل تان را حل خواهد ساخت. 
دم نموده   دیتوانیم زین انمکیعسل، خرما، بوره و ،یآب عاد ا یفوق الذکر را بعد ختم آن بر آب زمزم و ی: دعا نوت
 . دیفاده قراردهتان مورد است یحاجات شرع یبرا
نان  توانند،یصالح اند و تالوت قران کرده م کهینماز خوان، کسان ز،یدعا را فقط توسط افراد سحر خ نیدوم: ا نوت

 ندارد.  ریآن تاث ریدر غ دیانجام ده خورندیحالل م
زن  نیب ییبخاطر موضوعات جدا ردیومجاز مورد استفاده قرارگ یدعا فقط وفقط به حاجات شرع نیسوم: ا نوت

محار کردن مار، گژدم   یاما برا  ت،یو مسؤل  ستیسحر وجادو اجازه ن  ،یشرع  ریوشوهر، بند ساختن و موضوعات غ
 از آن استفاده کرد.  توانیم یوحش واناتیو ح 
تجارب  خواهمیزمین یو الرژ یروسیاض وبخش معالجه بواسطه غذا و بلند بردن مقاومت وجود در مقابل امر در

 سازم:  کیشر لیخودرا بگونه ذ
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مقاومت وجود تان در مقابل  کهیاست، در صورت مانی: نظافت جز اندیفرما یاست که م امبریپ ثیچنانچه حد •
مکروب حساس است پس اقدامات   روس،یتان در قبال انتان و و تیمعاف ستمیهم س ا یکم است و  یروسیامراض و

 . دیکن تیرا رعا  لیذ یو حفظ الصحه فرد یصح 
o دییحمام نما  تولیهرروز صبح بعد از بر خواستن از خواب استحمام نموده و با صابون د  
o  دییبرس نما  ا یخودرا مسواک نموده و یهر شب قبل از خواب رفتن نمک آب غرغره نموده و دندان ها . 
o  لحاف   ریز  یرو  زین  یکیبالشت خواب و    یپاک رو   یملحفه ا  کی  دیبا   دیکن  ینگهدار  زیا تمخواب تان ر  یجا
 کمپل موجود باشد   ا یو
o ا یو زندیتان اب م ینیب کهیدرصورت دیینما  یریجلوگ یتان، استفاده از دستمال کاغذ ینیاز دست زدن به ب 

تان را  یلطف نموده بعداز هر عطسه زدن دست ها  د،یگرم استفاده کن ریآب ش ا یاز تکه کتان پاک و دیزنیعطسه م
 .  دییودهان، چشم ها خوب بشو ینیبشمول ب

o با اطفال، افراد خانواد ودوستان  یو رو بوس یاز دست دادن، دست بوس دیزنیسرفه وعطسه م کهیدرصورت
  دیتان امتناع ورز

o ها، چشم تان آب  رهیتان بشمول ب ینیب اهمیو دیزنیعطسه م ایو دیسرفه دار د،یباش کیالرژ کهیدر صورت
   دیریو خواب مکمل بگ دیلطفا استراحت کن زند،یم
o دیلطف نموده در افتاب قدم بزن د،یعضالت تان درد دارد، به آفتاب ضرورت دار کهیدر صورت . 
   یموارد تغذ •
o  شتریبا عسل خالص ب یچا  ا یو  یزعفران یچا ن،یریسبز ش یچا  د،یبنوش ادیز یلطف نموده آب پاک و صح 

  دیاستفاده کن
o دیاستفاده کن دیتوانیم اهیس یقهوه و چا  ر،یاز ش یچ یجهت راحت بودن اعصاب و شخ بودن عضالت، سرگ . 
o دیگل افتاب پرست استفاده کن یبشمول دانه ها  ریانج  اه،یخشک چون بادام، پسته، کشمش س وهیاز م . 
o دیدر غذا استفاده کن دیتوانیروغن دنبه، روغن آفتاب پرست، روغن کنجد م تون،یاز روغن ز   . 
o در صورت استفاده از دوغ   د،یو مسکه استفاده کن  ریماست، پن  ر،یچون ش  اتیبخصوص لبن  ریازمحصوالت ش
دران  مویبراده پوست ل ا یو  مو،یو ل بلیهم زنج  یکم کیومرچ سبز و ازیپ ر،یانرا با نعنا، بادرنگ، س دیتوانیم

 . دیهمزمان نوش جان کن
o دیاستفاده کن ادیز دیتوانیم نیتامیو یملت یها  تیو تابل  یس نیتامینارنج، مالته، و مو،یاز شربت ل ... 
o دیدار یدسترس ریبوره و زنج  ر،یش ماقیق له، یک اه،یکشمش س ر،یبه خرما، عسل خالص، ش کهیدرصورت 
 . دینوش جان کن السیگ کیمخلوط خوش مزه هرصبح  دیتوانیم
o دیدار یخالص و عسل خالص دسترس ریش ،یی (، ممالیخور یقاشق چا  ک یدانه ) اهیس لیبه ت کهیدر صورت 

 ...  دیبنوش السیگ گیهر صبح  دیتوانیم یتخم مرغ خانگ یبا زرد تیدر توام
o مرچ دولمه، مرچ   یبخصوص از حبوبات، ترکار  یمکرون  ا یآش و  ا ی  یترکار  یشوربا   دیتوانیم  کهیدرصورت(

نوش جان  مو یو ل اهینعناع و مرچ س تیآنرا در موجود د،یآن استفاده کن هی(، زردک، کچالو در تهزیسبز، نعناع، گشن
 . دیکن
o  ،مقاومت  تواندیم زین اهیبا داشتن نعناع، مرچ س یخروس خانگ یخنیهمچنان مغز استخوان ملنگ، کله پاچه

 تان را باال ببرد. 
کامل   یتان تازمان بهبود یزندگ ک یشدن به شر کیاز نزد دیکرده ا ی عروس کهیلطف نموده در صورت •

 . دیکن زیاطفال پره دنیهمچنان از بوس د،یینما  یریجلوگ
 یجنجال ها ،یاز مشکالت روان یپاک، قدم زدن و خود دار جنیهمچنان ورزش، حرکات آزاد، گرفتن آکس •

 و خواب راحت الزم است.  یاجتماع
که شما   یا یکهالت اش ،یآب چشم، سرفه، تب، درد عضالت، سست ره،یب ،ینیب زشیدر صورت عطسه، ر •

 ... دیرا مصاب نساز گرانیتا از د د،یو شستشو کن زیقاشق، ...( راخودتان تم الس،ی)همانند گ دیکنیاستفاده م
ضد درد و   هیادو ک،یوتیب یانت یها  هیبا خاک، بو، دود( از ادو تی)حساس دیشد یمن معموال در وقت الرژ •

 . کنمیبلند بردن مقاومت وجود استفاده م هیادو زش،یور تیضد تب، حساس هیضد مکروب، ادو
 . دیکن یهداروپاک نگ زیماحول خودرا تم یکار، آشپزخانه، حمام، تشناب، اتاق خواب و فضا  طیلطف مح  •
مکروب،   روس،یبخصوص و یمقاومت وجود تان در مقابل جسم اجنب دیاست، با  یروسیکرونا مرض و کهییآنجا از

سال خودم   20بلند بردن مقاومت وجود از تجربه    یورزش و آنچه فوق تذکرداده شد برا  د،یانتان و فنگس را بلند ببر
 متفاوت در مقابل کیوجود متفاوت، فز لکردعم زمیکانیمتفاوت، م یخون، مزاج ها  یاست. انسان ها باگروپ ها 

چه  ،یکروسکوپیچه ما  ،یکیچه فز ،یطیچه مح  ،یروان یچ  یو انتان، مکروب وفنگس، عوامل خارج  روسیو
 عکس العمل متفاوت دارد.  یعیطب دهیچه پد ،یروسیوا
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