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 د کورونا پدېدې ته یوه کتنه
 برخه ئلومړ

 

بشري ټولنه له پیدایښته له بېالبېلو طبیعي او غیر طبیعي ګواښونو سره مخامخ کېږي، خو له بده مرغه له دغو پېښو 
الوقت اشخاصو لخوا د خپلو شومو اهدافو لپاره په نښه کېږي، ټولنیزو پېښو کې د ابنهم په علمې ډګر کې او هم په 

چې خپلو نامآنوسو اهدافو ته ورسېږي، نو دغه پېښې د خپلو سیاسي، ایدویولوژیکي، دیني، مذهبي، سکتریستي او 
حتی قومي موخو لپاره کاروي، چې په دغه لیکنه کې به د کورونا غمیزې 

 نامآنوسو موخو او شرالتانیزم ته هم لنډه نغوته وشي.تر څنګ دغو 
( لومړنۍ پېښه د چین COVID 19دا ټولو ته څرګنده ده، چې د کورونا )

په وهان کې ثبت شوې او په ډېره کمه موده کې یې خپله لمنه په ټوله نړۍ 
کې خوره کړه، چې ځینو واکمنو او یو شمېر دیني او مذهبي پنډتانو دغه 

ده جدي و نه نیوله او دغه بدمرغه پېښه د هر مسلمان، وایروسي پدی
عیسوي، هندو، بودیست، کمونیست، ماتریالیست، سکوالریست، بېوزلي 
او بډایانو تر پولې ورواښته او له امیره تر غریبه ټول پرې اخته شول، 
چې د امریکا ولسمشر، د انګرېز ملکه، شهزاده او صدراعظم او د کاناډا 

سره ټکر شول، څوک پرې اخته شو او پر چا یې هم لومړۍ مېرمنه ور
وهم تېر کړ. مسلمان، عیسوي، یهودي، هندو او بودیست له سکهـ سره ټول په یو ټغر کېناستل او خدای ته یې سوال 

 وکړ، چې له دغه وبا یې وژغوري او د بشر نسل ترې وساتي! 
خپور دی، چې ځمکنی « الهي پلوشې»یانو خبره ملکونو کې د کرونا طبیعي عسکر د ځینو مال ۲۰۰نن سبا د نړۍ 

عدالت پلی کړي، له امیره تر غریبه ټول په کورونو کې له وېرې ترې کرنټین یا پټ دي، څوک په دسکشونو او 
ماسکونو ځان ترې ساتي او یا ځان هسې غولوي او نور بیا په عبادت آخته دي، چې یو طالب مال یې بیا داسې 

له مو اودس په اوبو کولو، خو اوس دا غملړلی صابون هم پکې اضافه شو، یعنې اودس په شاربي، چې ګواکې نور ک
 د تیُمم خو بېخ پکې وتلی. صابون وکړی، نو له کورونا به ژغورل شوي یاست، هو

په غربي نړۍ کې هم ټول نا کراره دي، روغتونونه په کورونا وهلیو ډک دي. ټولنیز فشار دومره لوړ دی، چې 
ي په کورونو کې په تشنج الس پورې کړی او په ځینو اروپایي ملکونو کې یو شمېر ډلې راپیدا شوي دي، کرنټین شو

ژغورنې مدني بهېرونه یې رامنځ ته کړي، یعنې بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو! له بده -چې د کورنۍ
 ي، خو د ستونزو اصلي عامل ته د چا پاممرغه په مدني فعالیتونو کې دغه ناوړه پېښه په ډېرو برخو کې تر سره کېږ

 نه دی.
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په اقتصادي برخه کې هم سواستفادې قیامت رامنځ ته کړی، په اسالمي ملکونو کې ورته احتکار وایي او دلته ورته 
په ذهنیت چلند کېږي، د کورونا په پیل کې په افغانستان کې یوه « روز بد برادر ندارد!»سپیکولېشن وایي، چې د 

ته پورته شوه،  1۵حتی  1۲افغانیو ته ورسېده، یوه آیه )هګۍ( له پنځوافغانیو  ۳۰۰۰افغانیو  1۴۰۰وړه له بوجۍ ا
همداسې یې دا نور شیان درواخلی، نو یو ازبکستاني تجار افغاني سوداګران ډېر خراب خلک وګڼل او ویې ویل، چې 

افغانۍ خرڅوي،  ۳۰۰۰تر  ۲۶۰۰، خو افغانان یې له ازبکستان یوه بوجۍ اوړه افغانانو ته په اته سوه افغانۍ ورکوي
نو په افغانانو کې انصاف نشته! بیا دې هم د کفارو خانه آباده وي، چې خپلو السپوڅو واکمنو ته یې دومره مرسته 
 وکړه، چې عامو افغانانو ته وچه ډوډۍ د وردګو خبره ټکله ورسېدله، مګر وکیالنو په دغه ډوډۍ هم نخرې پیل کړې!

له یاده مه باسی، چې احتکار یوازې په افغانستان کې نشته، اما په ټولو اسالمي ملکونو کې ورته کیسه روانه  مګر
ده، حتی په لوېدیز ملکونو کې هم سواستفادې په عین شکل روانې دي. په روغتونو کې د دستکش او ماسکونو قلت 

یا یې له مجبوریته غال روانه ده، خو په تور بازار کې د  دی، د السونو د دیساینفکشن یا تعقیمولو مایع نه پیدا کېږي،
(FFP3 ماسکونه تر سلهاوو ډالره آنالین خرڅ شول، یو شمېر روغتونونه لیا هم په دغو ماسکونو پسې سرې )

 سترګې ګرځي، مګر بیا هم چین خپل کار وکړ، ټوله نړۍ یې له ماسکونو ډکه کړله! 
ماسکونو غال پیل شوه، چې حتی د عاجل عملیات په ترڅ کې د ماسکونو د نه  په ډېرو طبي موسسو کې د الکهولو او

( ماسکونه د ګوتو په شمېر دي، یوازې هغو طبي پرسونل ته FFP2او  FFP3شتون ګواښ رامنځ ته شو. د )
 د ورکول کېږي، چې د کورونا ځپلي ناروغ سره مخامخ کېږي او یا یې په درملنه او یا هم عملیات کې ګډون کوي.

 ماسکونو تر څنګ د طبي پرسونل لپاره د خاصو جامو یا کالیو کمبود او یا نه شتون یو بل غضب دی. 
پېښه یاده کړم. دغه پېښه د جرمني د فرانکفورت ښار په لوی، دولتې او ښاري روغتون کې تېره  دلته به یوه ریښتنۍ

چې د یوې ناروغې د پښې رګ غوڅ شوی دی او شوې ده. ډاکتر وایي، ما ته د ماسخوتن په نهو بجو تلیفون وشو، 
له مرګېنې خونریزي سره مخامخ ده، نو ژر عملیات خانې ته راشه، باید تاسو ته یاده شي، چې دغه ناروغه په کورونا 
هم آخته ده!. ما چې له کوره حرکت کولو، نو موظف طبیب ته مې وویل، چې د عملیات لپاره مشخص کالي، د 

(FFP3ماسک او د ع ) دقیقو کې روغتون ته دررسېږم! د خونرېزي لپاره  1۵ملیات بوټونه باید تیار شي او زه په
 باید رګ په ګوتو او السونو ټینګ ونیسی، چې خونرېزې یې کمه شي. 

دقیقو کې روغتون ته ورسېدلم او په ځغرده د کورونا لپاره ځانګړ شوي عملیاتي بالک ته ورننوتلم. د جامو  1۵زه په 
( ماسکونه شته، نه هم د عملیاتخانې خاص بوټونه شته او د عملیات FFP3خونې ته ننوتلم، چې ګورم نه )بدلولو 

( وه، چې پرتوګ یې باید په اوږو کې تړل شوی وی، په المارۍ کې XXXXLعادي یو جوړ جامې، چې اندازه یې )
ت څار کولو. یوه خوا او بله خوا مې وو. ما خپل عادي کالي ایستلې وو، لوڅ لپړ په یو نېکر کې مې د دغه وضعی

وکتل، چې نه تلیفون کار کولو او نه هم په هغه لوی دهلېز کې څوک له وېرې ګرځېدل، خپل موبایل مې راواخیست 
او هغه موظف نوکریوال ډاکتر ته مې تلیفون وکړ، چې او بدمرغې دلته ته خو هېڅوک نشته او تا خو نه د کالیو، نه 

بوټونه انتظام کړی او نه دې تیار کړي دي. معذرت یې وغوښت او ژمنه یې وکړه چې هر څه د ماسک او نه هم د 
به ژر تیار کړي. په دې کې نورې لس دقېقې هم تېرې شوې. طاقت مې رانغی، خپلې جامې مې بیرته واغوستې، له 

او ژر مې ورنارې کړې، دغه خونې ووتلم او بیا عمومي دهلېز ته ورغلم، چې په یوې ډاکترې مې سترګې ولګېدلې 
( راته FFP3چې زه باید ژر عملیاتخانې ته ورشم، که وکولی شې، د ښځو له عملیاتخونې یو جوړ بوټ او ماسک )

( اندازه ورسره راواخلي، نو ښه به وي، دې ته دې خدای خیر ورکړي، عادي جامې XLراوړې او که جامې یو د )
 هلته هم نه وو. ( ماسک FFP3او عادي بوټونه یې راوړل، خو )

بیرته د جامو بدلولو کوټې ورننوتم. جامې مې واغوستې او یو عادي ماسک مې خولې او پوزې ته بند کړ، زما سره 
اندیښنه وه، چې ناروغ د مرګ پر کرښه دی، ځکه خونرېزې یې زیاته ده. کله مې چې بوټونو ته پښه ورنېږدې کړه، 

معموالً وړې وي، خو ما هم پښې ورته لمدې کړې او پالستیکي بوټونو کې مې نو بوټونه واړه وو، ځکه د ښځو پښې 
( ماسک راکړ، ځکه عملیاتخانې ته پرته له دغه ماسکه FFP3ورننیستې! عملیات خانې ته نیږدې یوې نرسې راته د )

 هغه څیرې شوی د ننوتلو اجازه نه وه. په دې ماسک ساایستنه یو بل غضب وو، خو بیا هم عملیات په خیر تېر شو،
رګ مې وګنډولو او زه له عملیات خانې راووتم! نو دا مې د کورنا له مخاطرې سره لومړنۍ تجربه وه. وروسته له 

 ورځو راته احوال راغی، چې ناروغې سېپسیس درلود، خو کورونا یې نه لرله. ۳
ونا ټاپه پرې لګېدلې وه، مګر نورو داسې پېښو سره مخامخ شوی یم، چې د کور ۳پرته له دغه پېښې تر اوسه له 

وروسته یې خبر کړم، چې د دغو دریو تنو ټستونه هم منفي ول، یعنې کورونا یې نه درلودله! زه هره ورځ له دې 
ګواښ سره مخامخ یم، چې له کورونایي سره مخامخ شم او پرې اخته شم! خو په نړۍ کې بیا وایي چې په جرمني 

د جرمني اخوډب صرف یو تصادف دی! د طبي پرسونل له زړه یو پاک هللا  کې طبابت ډېر مخکې دی، نه وروڼو!
 رونش ما ره کشته او بیرونش مردم!خبر دی او بس! همغه خبره چې د

په ډېرو ملکونو کې اولیه خوراکي مواد هم ورک شول. جرمنان په بېډیا نارې وهلې! په جرمني کې اوړه نشته، کاغذ 
ماسک، دستکش، الکهول او یا دیتول نشته. نو په جرمني کې هم د احتکار بازار لیا تشناب نشته، په درملتونونو کې 

آیرو دي،  ۲۰ملي لیتره د الس الکهول په  1۰۰هم ګرم دی، سپیکوالسیون خپل اوج ته رسېدلی دی. په اروپا کې 
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ډالره  ۳دانې  1۰یې  کاناډایي ډالره خرڅ شو، چې معمول ۵۰چې پیدا شي. په کاناډا کې د تشناب کاغد یو رول په 
 وي، نو دا احتکار نه دی څه دي! دلته هم احتکار شته، ګیله مه کوی، انسان ټول یو ډول دي. 

په نړۍ کې په کورونا تر څلورنیم میلیونه زیات انسان آخته دي، چې ډېر یې په اروپا او امریکا کې دي او اوس یې 
دریو لکو اوښتی چې بیا هم ډېر مړي په امریکا او اروپا کې په روسیه پسې هم رااخیستې ده، د مړیو شمېر یې له 

دي، خو په نورو ملکونو کې هم د کورنا مړي مخ پر زیاتېدو دي. د امریکا، اروپا تر څنګ اوس په روسیه کې هم 
 د کرونا قربانیان ورځ تر بلې زیاتېږي. 

ېښنې یې ډېر خلک له فکري ستونزو سره هغه انسانان چې د کورنا ناروغي په ترڅ کې مړه شوي دي، د تدفین اند
مخامخ کړي دي. په ډېرو ملکونو کې مړي سوځول کېږي، چې هندوان او بودایان هم خپل مړي سوځوي، عیسویان 
زیاتره په پرمختللیو ملکونو کې ژوند کوي او تکریم او تدفین لپاره خاص امکانات لري، چې په هر ښار کې په 

زونه لري، چې کېدی شي مصاب شوي مړي په ډېره ښه توګه یا ښخ یا یې په لسهاوو د تدفین د مراسمو مرک
 کریماتوریوم کې وسوځوي! 

ملکونو له منځه له سلو زیات یې په جګړه کې ښکېل دي، تاسو به وایی،  ۶۰رابشو مسلمانانو ته! د اسالمې ټولنې د 
ونو کې جهاد في سبیل هللا کوي، خو ګڼشمېر چې دا سل له کومه شول، نو دا نور هغه مسلمانان دي، چې په نورو ملک

یې د لوږې په کرښه ژوند کوي. چا راته له هالنډه، بل له انګلستانه او یو شمېر له امریکا زنګ ووهلو، چې آیا 
روغتونونه کورونا ځپلې مړي یا مییتونه، بیرته فامیلونو ته ورکوي او که نه! د انسان په ماغزو کې هم څه نه دي، 

ېږي! ښه وایي، چې زه دې مړی ژاړم، ته مې خولې پورې خاندې! طبیبان آخته دي، خلک ژغوري او چې نه تاو
 نور بیا د مړیو تر السه کولو غم نیولي، چې په کورونا هم ځان او هم ګاونډی پرې آخته کړي!

 ساني کرامت او دله نېکه مرغه، په اروپا کې هغه مییت چې د عقایدو پر بنسټ باید خاوروته سپارل شي، نو په ان
دوی )اسالمي، عیسوي، یهودي( د دین له مراسمو سره سم خاورو ته سپارل کېږي. هغه شمېر خلک چې د دین پر 
غوښتنو )هندو، سېک یا بودیست( یا هغه شمېر خلک چې د خپلې خوښې په اړوند، وسوځول شي، نو سوځول کېږي، 

م کې سوځول کېږي، خو په ټولنیز فکري بهیر کې د مړي هم له خاصو مراسمو سره په کریماتوری خو د هغوی
 مسلمان وشوې، مسلمان لوی شوې، خو د کرونا له ناورینه هندو غوندې په اور شوې(! پیاوړی شوی دی.»

بشر لیا مخکې د مړیو د ځایپرځای کولو یا خوندي کولو په اړه له فکري فلسفې سره مخ دی، یو شمېر مړي سوځوي، 
ر یې د غره پر سر ږدي، چې مرغان او وحشي حیوانات یې وخوري، نور یې مومیا کوي، یو شمېر یې ښخوي، نو

خو په بلجیم کې لیا له څو لسیزو په دې فکر کې دي، چې خاص اودانونه جوړ کړي او له یو ډول مایع مواد یې ډک 
چې بیا  او اوبه شي، کړي، چې مییت پکې کوز کړل شي، او له پوسته نیولې تر هډوکو په څو دقیقو کې پکې خوړین

 دغه تولید شوې مایعې په زراعت کې لکه کود وکارول شي! چې د انرژي یوه بڼه په بله تبدیله شی. 
ډالرو په بدل کې،  1۵۰۰۰په امریکا کې بیا یو ګام مخکې تللي دي. هلته یو مړی کېدلی شي وروسته له سوځولو، د 

، چې د کورنۍ لپاره یې د محبوب یاد د الماس په بڼه تلپاتی د سوځول شوي جسد ایرې په مصنوعي الماس واړول شي
شي. کورونا هر څه ګډوډ کړل، د تابوتونو بیسنس په کش کې دی، نو د کورونا په غمیزه کې د مړیو شمېر له لکهاوو 

ه څاوښتی دی، نو کېدی شي، د نوویو فکرونو او نویو طریقو د خوځښت عامل هم شي، چې د مړیو د تدفین چاره په 
ډول تر سره شي، خو په مال یې د تدفین مراسم هم په ټکه درولي دي، خو بیا هم دغه یو شمېر کفري ملکونه دي، 
چې مسلمانانو ته هم د تدفین شرایط برابروي. اما مال مجیب الرحمن انصاري بیا خلک کورنا ته راټولوي، چې د 

ی پورته په ممبر یا د خیر پر غونډۍ ناست وي، الهي له غضب سره یې مخامخ کړي او پرې اخته یې کړي، خو د
دغه نور غمځپلي یې لکه قشلۍ عسکر څنګ تر څنګ کینولي، چې کورونا یې په موندلو ډېر زحمت ونه ګالې، بس 

 تیار یې الستړلي ورته کینولي وي! د اسرافیل شپېلۍ او د ایزرایل ګوزنډ ته اړتیا نشته.
په کفن کول دي. له بده مرغه د کورونا مړي ته نیژدې کېدل په کورونا ډېر  د مسلمانانو بل مشکل د مییت مینځل او

ژر مصابېدل دي، چې د ښورېدلو په ترڅ کې یې له سږېو او یا برانشونو د هوا وتل، په پوستکي کې د کورونا 
د مینځلو ډول  خپرېدنه او له ادرار او یا هم غایطه موادو سره د کورونا شننه، د مصابېدو یو ستر ګواښ دی. ځینې

ډول میتودونه یادوي، ځینې بیا د تیمم، خبره کوي، څوک په خاصو جامو کې د مییت مینځلو سپارښتنه کوي، ښه ویل 
شوي، چې )د جنګ خبرې خوږې خو ست یې تریخ دی(! داسې لیکنېزې او انترنیتي دیجیتل سپارښتنې هر څوک 

خ دی، ښه ویل شوي: ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل کولی شي، خو غم پر هغه چا دی، چې له پېښې سره مخام
 وي!. 

په ورځنیز ژوند کې په لویدیزو ملکونو کې د تکریم او تدفین خاصې موسسې موجودې دي. که یو څوک په روغتون 
کې ومري، نو په هر روغتون کې یو مییت د یو خاص روزل شوي ټیم لخوا پاک مینځل کېږي، پاکې جامې وراغوستل 

بیا سردخانې ته وړل کېږي، چې د تدفین نور مسایل برابر شي او یا یې فامیل ته ورکول کېږي، چې خپله کېږي او 
یې دفن کړي. که څوک کور مړ شي، نو هره ښاروالې هم همدا ډول یو کاري ټیم لري او مییت وروسته له پاکولو، 

ل کارونه خاص روزل شوي مسلکي خلک مینځلو او په کفن کولو )دریشي اغوستلو(، خاورو ته سپاري، چې دغه ټو
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تر سره کوي. همدا ډول د مسلمانانو لپاره هم د دیني غوښتنو سره سم شرایط برابر دي، چې خپل مړي خاورې ته 
 وسپاري. 

د مرحوم بابای ملت محمد ظاهر شاه او د شهید سردار محمد داود خان په موده کې یوه دولتي د تکریم او تدفین 
فعاله وه، چې خاص روزل شوی پرسونل یې درلود او ګڼشمېر تور رنګي بنس موټرونه، چې د  موسسه په کابل کې

قرآن اعظیم الشان آیتونه پرې لیکل شوي ول، درلودل، چې د هغه زمان د مدبرو رهبرانو کړنو ته نغوته کوي! 
تنو اوښتی، خو زما په  11۰۰۰اوسمهال افغانستان د کورونا له ګواښ سره مخامخ دی، د کورونا وهلیو شمېر یې له 

ګومان ډېر خلک کورونو کې مري او پرته له تشخیصه خاورو ته سپارل کېږي. د مییتونو ښخولو لپاره باید یو دولتي 
ټیم چې په خاصو وسایلو، جامو او پوهې سمبال وي، چې د تکریم او تدفین مراسم سم تر سره کړي، جوړ شي. په 

پرېدنه زیاته ده یوه د تکریم او تدفین دولتي موسسه جوړه شي او ټول کورونایي هر والیت کې، چېرې چې د کورونا خ
مړي د تدفین یو مرکز ته انتقال او بیا خاورو ته وسپارل شي. مالیان باید له فقهې سره سم یوه داسې فتوا ورکړي، 

و کې خاوروته وسپارل شي. چې د کورونا ځپلیو مړي، چې د شهید مقام لري، پرته له مینځلو په خپلو کالیو یا جام
ټول کارول شوي وسایل باید پاک او تعقیم شي او استفاده شوي توکي لکه جامې او نور لوازم چې د سوځولو وي، 
وسوځول شي. له بده مرغه کورونا په افغانستان کې کېدلی شي، ډېر ژر نوره هم خپره شي، چې بیا به یې کنټرول نا 

مراحل په پام کې ونیسي او له یو بل سره مرسته وکړی، چې څوک له لوږې ممکن وي، نو خلک باید د کرنټین 
 ناروغ او یا مړ نه شي. 

متر مربعه کوټه، چې پخه جوړه شي او د کوټې  ۵۰که مالیان فتوا نشي ورکولی، نو زما بل وړاندیز دا دی، چې یوه 
ورته راتېر شي. د کوټې په منځ کې یو دېوالونه، غولی او پیشتول یې په کاشي پټ شي، د ګرمو او سړو اوبو نل 

سانټي متره  ۲۰وسپینیز کټ د مییت د مینځلو لپاره کېښودل شي او پر کټ یوه وسپینېزه جالۍ، چې د کټ له مخه تر 
لوړه وي، کېښودل شي. کټ باید یوې خوا ته نصبي میالن ولري، چې د مینځلو په وخت کې یې اوبه په اسانه آبرو 

رکزي ناوه کې د تعقیم سیستم ته ولېږدول شي، چې هلته بیا دغه اوبه د ضد عفوني موادو په مرسته ته ونینېږي او په م
له کورونا او یا نورو میکروبونو پاکې شي یا دغه اوبه د څو دقیقو لپاره وخوټول شي او د بیا استفادې لپاره بیرته د 

، چې په طبیعي بڼه په ځمکه کې جذب او یا هوا بل مییت د مینځلو وړ شي او یاېې په لښتیو کې له سیمې لرې کړي
ته تبخیر شي. طبیعي خبره ده، چې دا ډول مراکز کېدلی شي په هره سیمه کې ژر جوړ شي او د کورونا له غمیزې 
وروسته به په ورځنیز ژوند کې هم دا ډول سیستمونه ګټور وي. د تکریم او تدفین مراسم باید د دولتي بېمې لخوا تر 

 سره شي. 
دیني او مذهبي پنډتان لیا کرار نه دي او خلک دې ته هڅوي چې کوڅو ته راووځي، جماعتونه دې وکړي او په هېڅ 
کې دې ری نه وهي. رحمت او غضب دواړه د خدای له طرفه دي. یو شمېر بیا وایي، چې چینایانو په ایګور مسلمانانو 

اده باید ی«. شرې شود که خیر امت اسالم باشد»یي، چې ډېر ظلم وکړ، نو خدای دا ټکه پرې نازله کړه، نور بیا وا
کړم، چې د چین د ناروغانو او مړینو کچه د امریکا او یو شمېر نورو ملکونو په پرتله ډېره ټیټه ده، خو باید هېره نه 

 ېکړو، چې د تورکیې هېواد وروسته له امریکا نه د مخاطرې له ستر ګواښ سره مخامخ دی، چې د ناروغانو کچه ی
تر یونیم لک اوښتې او د مړیو شمېر یې هم مخ پر زیاتېدو دی. ایران هم د کورنا ځپلیو په سر کې راځي، نو داسې 

 وانګېری چې کورونا نه د مسلمان، نه هم د عیسوي او یا هندو ننګه نه کوي.
کورونا نړیوال سوداګریز سیستم له ګواښ سره مخامخ کړ، ټولو لویو صنعتي ملکونو ته یې ډېر ستر نقصونه واړول، 
خو همدا ډول وروسته پاتې ملکونه هم ترې متضرره شول. له بده مرغه د کورونا وایروس په پدیده کې یو شمېر 

حتکار کوي، څوک هم د درملو یا روغتیایي توکو خلک د تجارتي ګټو نښې نښانې هم ویني، څوک د خوراکي موادو ا
 او همدا ډول د واکسینونو ګڼه ګوڼه هم روانه ده. 

په دې کې شک نشته، چې د یو واکسین جوړلول او بیا یې دنیا ته د درملنې لپاره وړاندې کول یو ستر اقتصادي 
ې للي ملکونه ښکېل دي، چې هر یو یپوتنسیال رامنځ ته کولی شي. د واکسین جوړولو په بهیر کې بېالبېل پرمخت

غواړي چې ژر داسې یو واکسین بازار ته راوباسي، چې هم خلک پرې وژغوري او هم ګټه پرې وکړي. آلمان، 
آزمېي او د میالندا ګېټس کمپنې هم د کرونا وایروس د واکسین  امریکا، انګلستان او چین خپل واکسینونه په خلکو

کې د تورې ټوخې واکسینونه د کورونا ناروغانو ته ورتزریقېږي، چې د یو واکسین  جوړلو ژمنه کړې ده. په دنمارک
 آیرو رسېدلې ده.  1۳۰بیه یې تر 

میلیارده خلک ژوند کوي او د مایکروسافټ مشر بیل ګېټس له غوښتنې سره  ۸داسې ګومان وکړی، چې په دنیا کې 
شي! یا یې واکسینېزېشن تر سره شي، نو که د یو سم، چې هر انسان چې د ځمکې پر سر ژوند کوي باید واکسین 

میلیارده ډالره یوازې په واکسین لږېږي او که د  ۸۰ډالره وي، نو د ټولو انسانانو په واکسینولو تر  1۰واکسین بیه 
لوژیستیکي، طبي، امنیتي لګښتونه ورسره وشمېرل شي، نو خبره به تر تریلیون ډالره هم تېره شي، نو بشري ټولنه 

 د داسې ګواښونو ته ځیر شي، چې د دغه دریځونو قرباني نه شي. بای
پر انسانانو آزموینې او پر ژوند یې لوبې او پیسې ګټل کومه نوې خبره نه ده. که لږ فکر وکړو، نو ډېر څه به ووینو، 

 ۳ه هر مرستچې ځان پرې پوه کړو. د آیفون د اپل کمپني تر تریلونه زیاته سرمایه لري او د خپلې تکنولوجي په 
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میاشتې نوي آیفونونه، آیپدونه او نور بالوبتر بازار ته راوباسي او موږ هم پرې روږدي یو، له یوې خوا ضرورت 
دی، ځکه زاړه آالت خپل کیفیت د وخت په تېرېدو له السه ورکوي، له بلې خوا د هر شخص لپاره یو بودیجوي ګواښ 

 ډېرې پیسې پرې ورکوي!  دی، چې هسې
میلیاردو ډالرو زیاته ده. بیل  ۲۰۰افټ کمپنې تر ډېره مودې هر څه انحصار کړي ول، چې سرمایه یې تر د مایکروس

ګېټس د خپلې مېرمنې په نامه یوه خیریه موسسه لري، چې په ځینو ملکونو کې خپلې بشري مرستې کوي، خو تر 
رې سره مخامخ کړي. بیل ګیټس څنګ یې ځینې داسې وړاندیزونه کوي، چې کېدلی شي، د نړۍ ټول بشر له مخاط

مخکې وړاندیز کړی وو، چې د هر انسان په بدن کې کېدلی شي، یو چېپ ځای پر ځای شي، چې په اړه یې ټول 
معلومات ثبت شي او د نړۍ په هر ګوټ کې کنټرول شي، یعنې لکه اوس چې حیوانات د چېپ په مرسته کنټرولېږي، 

یعنې هغه آزادي چې خدای ورکړې، ترې بې برخې یې کړي. د کورونا د نو انسانان به هم تر کنټرول الندې وي، 
وایروس د واکسینونو په اړه د بېل ګېټس وړاندیز پرته له سمو علمي، تحقیقي او کلنیکي څېړنو، همدې ته ورته دی، 

  نو خلک باید هوښیار اوسي.
( RNA-Vacicnداسې واکسین چې د ) میاوي ځانګړتیاوو پر بنسټ دی( د کRNAد میالندا )بیل( ګېټس کمپنۍ د )

په نامه یادېږي، د جوړولو پلوي کوي او غواړي، چې دا ډول واکسین ژر تر ژر مارکېټ ته راووځي. د دغه ډول 
کلونو راهیسې په علمي موسسو کې شته ده، مګر تر نننه یې کومه خاصه نتیجه نه ده  ۲۰واکسینونو تجربه له 

کلونو په  ۵۰( لرونکي وایروسونه دي، چې د RNAاېډس او دې ته ورته )( یا HIVورکړې، چې ښې بېلګې د )
( RNAترڅ کې ورته واکسین جوړ شوی نه دی، مګر تداوي یې په وایروستاتیکونو تر کنټرول الندې راغلې ده. د )

ري، ل په جوړښت کې یو شمېر ریبونوکلیوتیدونه لکه اوراسیل د ادینین سره او ګوانین د سیتوزین سره غبرګ وي،
( کې بیا دیساوکسي ریبونوکلیوتیدونه لکه آدینین له تیمین او ګوانیدین له سیتوزین سره خپل جفت DNAخو په )

( تل دوه ځنځیریزه وي، چې د ځنځېرونو تر منځ هم اړیکیز DNA( زیاتره یو ځنځیریز وي او )RNAجوړوي، خو )
 ( په پرتله یې جوړښت مستحکم وي.RNAبندونه لري، چې د )

میالدي  1۹۹۸( واکسینونو خطر په څه کې دی. د بشر د جینوم )ګینوم( له سپړلو او تثبیتولو وروسته له RNA) د
کاله یې ډېرې علمي او ایتیکي اندېښنې او د علم په ډګر کې اخالقي پوښتنې رامنځ ته کړې. د جنیتیک انجینیري )جین 

خلوق کلون کړي، چې آزموینه په پسونو او سویو تر انجنیري( پر بنسټ انسان په دې واکمن شوی، چې هر ډول م
سره شوې ده او د دغو حیواناتو کلونونه )ورته یا مشابه موجود( جوړ شوي دي. د دې ګواښ یا امکانات هم شته، 

 چې د نړۍ له مخه د منقرض یا له منځه تللو حیواناتو بیا رغونه هم ممکنه شي. 
په طبیعي شکل مخامخ شوی دی، چې بیا یې د هایبرید )دو رګه( له پروسې سره بشر 

دغه پروسه کاپي کړې ده. په طبیعت کې د سپیو، لیوانو، شغاالنو او همدا ډول د پړانګ 
او زمري هایبریدونه رامنځ ته شوي او بیرته له منځه تللي دي، خو همدا ډول په تحقیقاتي 

لکو او په افغانستان مرکزونو کې هم دا ډول هایبریدونه رامنځ ته شوي دي. په عامو خ
کې هم ښه بېلګه کچره )قاطر( ده، چې د آس او خره او یا هم برعکس لکه یو هایبرید 
رامنځ ته کېږي. په نباتاتو، ونو، ګالنو کې هم د هایبریدونو )دورګه( را منځ ته کېدل 

، یعنې په طبیعي بڼه «ګل له ګله رنګ اخلي!»کومه ځانګړې پېښه نه ده، چې وایي 
ګلونه رامنځ ته کېږي، چې د جینیتیکي دایورسیتي ټیوري بنسټ هم د طبیعي  بېالبېل

هایبریدونو یوه برخه ده. د ونو په پیوند کې یا د دوو میوو یو ځای ښخول هم د دې سبب 
کېږي، چې یوه مېوه لکه د انار دانه په نارنج او یا مالټه کې وده وکړي یا د مڼې ونې ته 

 ه مڼه کې ملټه وده وکړي.د ناک پیوند ورکړل شي یا پ
په انسانانو کې هم د نر سپرم او دښځې تخمه په البراتوارونو کې یو ځای کېږي او وروسته له القا د ښځې په رحم 
کې کرل کېږي، چې بیا ښځه حامله کېږي او اوالد راوړي. د درمل په مرسته کېدلی شي، چې زړې ښځې، چې حتی 

نېږي، چې اوالد دونیا ته راوړي، خو دلته یوه پېښه د یادولو ده. په بشري ټولنه وروسته له وچېدو هم وي، په دې وتوا
کې او عبراني ادیانو کې د بشر پالر آدم )ع( او مور یې بي بي هوا )رض( یاد شوي دي. د بشر د جینوم د سپړلو او 

څېړنو ښودلې ده، چې یوه څېړنو په بهیر کې دا په ګوته شوې ده، چې انسان له یوې مور څخه پیدا شوی دی. دغو 
( تر څنګ نور جینیتیکي مواد د سلول یا تخمې له اورګانلونو، DNAمور خپلې لور ته له خپلې تخمې سره د )

لیزسومون، میتوخاندریاو سره ورانتقالوي او د ګولجي آپارات په جوړښت کې هغه پروتینونه لور ته ورانتقالېږي، 
   ه صرف یوه مور یې خپلې سکنۍ لور ته ورلېږدولی شي.چې جینیتکي ارزښت لري، چې دغه لېږدون
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