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 ۰۲/۰۶/۲۰۲۰            ډاکټر لمر
 

 نداره کېېکورونا د درملنې په ه
 

میلیونه زیات خلک په کورونا  ۶کورونا ال هم مخ پر خپرېدو ده. په نړۍ کې تر 
اخته شوي دي، چې زیاتر یې نرینه دي او ګڼشمېر ښځینه هم په دغه ناروغي 

خلک اخته کېږي. د مصاب شوي دي. په دغه ناروغي زیاتره زاړه او ناروغ 
میلیونو هم ډېر وي، ځکه ټول مصاب شوي  ۶مصابو خلکو شمېر کېدلی شي له 

خلک ډاکټر یا روغتون ته مراجعه نه کوي، نو ځکه د کورونا ناروغي د راجستر 
 شویو ناروغانو تعداد تر اصلي شمېرې ډېر لږ ښودل کېږي. 

 

اروغان له کورونا ډېر د کورونا په تدواي کې ځینې داسې پېښې لیدل شوې، چې ن
ژر جوړ شوي دي، یو شمېر بیا ډېره سخته ناروغي تېره کړې ده او همدا ډول په 

لکو زیات خلک له دغه ناروغۍ مړه شوي هم دي. د ناروغانو تر  ۴نړۍ کې تر 
څنګ د مړیو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي، نو طبیعي خبره ده، چې بشر د تداوي 

ګ یوناني، عنعنوي او خانګي طبابت ته هم مخه کړې لپاره د مډرن طبابت تر څن
ده، څوک په ادرک، بل په مدرک، درېیم په خاک شیر او نور بیا د خیرو په ُګل او 

  داسې نورو بالوبترو ځانونه تداوي کوي.
 

بشر تل د وایروسي، باکټریاوي، پرازیتي یا فنګسي ناروغیو سره الس او ګرېوان 
ونه خلک په نړۍ کې د رېزش یا والګي دوره تېروي او وي. هر کال په سلهاوو میلی

له دغه وایروسي ناروغي روغ رمټ راوځي. د رېزش یا زکام لپاره کومه ځانګړې 
زکام که تداوي کړې او که تدواي یې »تداوي نشته، ځکه نو روسان بیا وایي، چې 

ي نشته، ، ځکه نو د زکام لپاره کومه خاصه تداو«نه کړې، نو اوه ورځې دوام کوي!
مګر په وروستۍ لسیزه کې یو شمېر ګواښمنو خلکو ته د زکام د مخنیوي او یا یې 

مخنیوی وشي او یا پر ناروغ  ۍپر ضد واکسین ورکول کېږي، چې د ناروغ
 ناروغي آسانه تېره شي. 

 

( لرونکی وایروس دی، خو RNAکورونا هم لکه نورو وایروسونو غوندې یو )
خپرېږي او د سږیو انساج ژر تر برید الندې نیسي،  توپېر یې دا دی، چې ډېر ژر

سلنه ناروغان  ۳چې زیاتره ناروغان د سابندېدنې له وجې ډېر په تکلیف وي او تر 
ی شي ترې ومري. دغه وایروس په سږیو کې ډېر ژر التهابیت رامنځ ته کوي اکېد

کې له او د سږیو د الویولونو او نورو انساجو د پړسوب سبب ګرځي، چې په سږیو 
( یا د آکسیجن د کمښت Hypoxiaوینې سره د آکسیجن د تبادلې خنډ ګرځي، چې د )

 په ترڅ کې د انسان د بې سدېدو او یا تلفېدلو سبب ګرځي. 
 

ال د خپرېدو په ترڅ کې ده، چې نن سبا یې جنوبي امریکا یا  ۱۹له بده مرغه اوسمهال په نړۍ کې کورونا یا کوید 
الندې نیولې ده، چې د برازیل مملکت  التینه امریکا تر برید

یې په ځانګړي ډول تر نورو ډېر ځپلی دی، چې په تېرو 
نوي انسانان په دغه  ۳۵۰۰۰ګړیو کې په دغه ملک تر  ۲۴

ناروغي آخته شوي دي، چې په امریکا کې هم دغه شمېره 
په یو شپه کې زیاته شوې ده. په ټوله نړۍ کې  ۲۵۰۰۰تر 

وغان د کورونا په اړوند راجستر نار ۱۲۰۰۰۰تېره شپه تر 
 شوي دي. 
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په افغانستان کې ورته حالت دی. کورونا خپله لمنه ورځ تر بلې خوروي او نورو سیمو ته ځان رسوي. اوسمهال په 
تنه، هرات ( ۶۵۰۰انسانان په دغه ناروغي مبتال دي، چې زیاتره یې په کابل کې ) ۱۶۰۰۰افغانستان کې تر

تنه او پاتې په نورو والیتونو کې خواره واره دي. له بده ( ۷۰۰، کندهار )(۸۰۰نګرهار )(، ن۱۲۰۰، بلخ )(۲۵۰۰)
تنو زیات شوی دی او دغه د ناروغي  ۹۰۰مرغه په افغانستان کې په یو شپه کې د کورونا وهلیو شمېر تر 

ه مخامخ کړي. له دینامیکي خورېدنه به تر یوې مودې پورې پاتې شي، چې کېدی شي ټولنه د روغتیایي بحران سر
 بده مرغه د دغه وایروسي ناروغي د خپرېدنې کچه د لوړېدو په ترڅ کې ده. 

 

سلنه  ۳۰ځانګړې تداوي نشته. نړیوالو څېړنو ښودلې ده، چې د کورونا ناروغي په بهیر کې تر  ۍد کورونا ناروغ
سلنه خلک خپله جوړ شي،  ۸۰ر ناروغان سمدالسه په کمه موده کې بیرته رغېږي او په ټولیزه توګه کېدلی شي ت

خو د ناروغۍ یوه سخته دوره به یو شمېر ناروغان تېروي. له بده مرغه د کورونا ناروغۍ له مړینې سره غبرګه 
سلنه خلک کېدلی شي له دغه ناروغۍ د مرګ کومې ته ولوېږي، نو له کورونا سره باید په ډېر  ۴تر  ۳ده، چې له 

 احتیاط چلند وشي. 
 

پرېدنې د مخنیوي لپاره تر ټولو اغېزناک تکتیک قرنطین )کرنټین( یا په کور کې پاتې کېدل، له نورو د کورونا د خ
کول او له جموجوشه ځان ساتل وو او دي، چې په دې برخه کې په جرمني کې د خلکو سره د مخامخېدو نه ډه 

اوخاواکې پاتې شو، د مړیو شمېر ش ۱۸۵۰۰۰کرنټین پروسه ډېره ښه منظمه تر سره شوه او د مصابو شمېر یې د 
سلنه دی.  ۹۰تنه، مګر د روغ شویو خلکو شمېر یې تر  ۸۵۰۰یې 

چې همدا ډول یې په روغتونو کې یوازې هغه خلک تداوي کول، 
بېړنیزې درملنې ته اړ ول یا په سرطاني ناروغیو اخته ول او یا دا 

خه یې چې عاجل باید عملیات شوي وی. له دې پرته د پولیکلینک بر
ډاکتر سره تلیفوني  ۍبنده کړې وه او خلکو کولی شوی له خپل کورن

خپل مشکل حل کړي. په پایوازانو او نورو مالقاتونو هم تر ننه 
وینو، چې توره برخه انځور کی ټولیز بندیز لګېدلی دی. په دغه 

ي او سره لیکه بیا د کورونایي یعنې د مړیو شمېر ډېر ټیټ دی، شنه برخه له کورونا د جوړو خلکو سلنه ښی
 سلنې لږ دي، ښیي.  ۱۰ناروغانو چې له 

د کورنا ناروغۍ بهیر دا ښیي، چې د انسان جسم د دغه نوي وایروس په مقابل کې خپله مبارزه کوي او د انسان 
ول یو ایموني سیستم یې پر ضد چمتو کوي او دغه وایروس له منځه وړي. د دغه ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړي ډ

ټولیز انساني ایمونیټي رامنځه ته کېږي، چې په ټولیزه توګه د وایروس د لمنځه وړلو سره غبرګ پرمختګ کوي، 
سلنه خلک ترې جوړ شول  ۹۰خو دغه ټولیزه ایمونیټي په هره سیمه کې یو ډول نه ده، ځکه په یو مملکت کې تر 

 ٪ پاتې ده.  ۳۰اما په ځینو کې بیا د روغو سلنه تر 
ډېرو ملکونو کې په لومړیو کې کورونا جدي و نه نیول شوه، ځکه په اسپانیا، ایټالیا، فرانسه، بلجیم او یو شمېر په 

نورو اروپایي ملکونو کې د کورونا شمېر ډېر ژر زیات شو، چې دغه ټولنې یې له روغتیایي بحران سره مخامخ 
رو هم د کرونا الهي پرښته جدي و نه نیوله، چې بولسونا کړې. د انګرېز جونسن، د امریکې ټرامپ او د برازیل

، په انګلیس کې تر ۱۰۵۰۰۰خپل خلک یې له یو ستر ناروین سره مخامخ کړل، چې نن سبا په امریکا کې تر 
 ۲خلک سټ شول، چې اوسمهال په امریکا کې تر  ۳۰۰۰۰او په برازیل کې په ډېره کمه موده کې تر  ۴۰۰۰۰

انسان د کورونا له  ۶۱۰۰۰۰۰یلیونه خلک په کورونا اخته دي، چې په ټوله نړۍ کې میلیونه، برازیل کې تر نیم م
 ناروغۍ سره الس او ګرېوان دي. 

سلنه اوبه دي، ځکه نو د کورنا په ترڅ کې باید د بدن مایعات کم نشي،  ۷۰باید تکراراً یاده شي، چې د انسان د بدن 
وبو، چي، شوروا، شکنې، برنج اب، آش او د میوې د اوبو په یعنې جسم باید پوره مایعات تر السه کړي، چې د ا

استفادې سره کولی شی د خپل بدن اوبړینه برخه پوره کړئ. په شوروا، شکنې او یا آش کې د تورو مرچو او یا 
تازه مرچو، چې د بدن استقالب وپاروي، چې د بدن تودښه لوړه شي او له خولو او د ادرار په زیاتېدو د وایروس 

لیټره مایعات واخلئ، هغه څوک چې د زړه تکلیف  ۴یا  ۳سینونه له بدنه ووځي، ځکه نو په ورځ کې باید تر توک
لري، باید له خپل کورني ډاکټر سره د مایعاتو د اخیستلو په برخه کې مشوره وکړي، ځکه ډېر مایعات کېدلی شي د 

 زړه د عدمې کفایه رامنځ ته کړي. 
سابندیدنې یا جسم ته د اکسیجن د نه رسېدلو برخه ده، ځکه کورونا د سږیو ټولیز  د کورونا د ناروغۍ بل اړخ د

التهاب رامنځ ته کوي، چې په سږیو کې د اکسیجن د تبادلې خنډ ګرځي. په روغتیایي چارو کې د التهاب ضد درمل 
رمل دي، له بده مرغه ید او بله یې نونستیروید د التهاب ضد دئپه دوو کټیګوریو کې راځي، چې یوه ډله یې سترو

ید ضد ئدغه دواړه درمل د کورونا په ترڅ کې د سږیو د التهاب د مخنیوي لپاره لږ څه ګټور دي، مګر ستیرو
 التهابي درمل بیا د بدن ایمون سیستم ګواښي، چې د ناروغۍ د تداوم سبب کېږي. 
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اراسیتامول یادېږي، مګر بیا په ستروید ید هغه درمل لکه ایبوپروفن، ولترېن، آسپرین او تر یو بریده پئنونستیرو
درملونو کې پریدنزالون او یا د هایدروکورتېزون ډول ډول درمل دي، چې د التهابیت درملنه پرې تر سره کېږي، 
مګر د کورونا په التهابیت کې دغه دواړه درمل چندانې ګټور نه دي. د درد لپاره د پاراسیتامول سپارښتنه کېږي، 

و یا هایدروکورتېزون د بدن په ایموني سیستم بد اغېز کوي او کېدای شي ناروغي نوره هم مګر پریدنزالون ا
پیاوړې او یا یې موده اوږده کړي. مګر هغه ناروغان چې د سابندي په اړوند تنفسي سیستمونو ته اړ وي، نو دغه 

ساتل کېږي. په دغه ناروغانو ناروغانو ته اکسیجن په لوړ فشار ورکول کېږي او ناروغان په مصنوعي بڼه بې سده 
کې د پردنیزالون او یا هایدروکورتیزون د کمې اندازې د کارولو سپارښتنه کېږي. دغو ناروغانو ته د اپورتونیستي 

 میکروبي یرغلونو د مخنیوي لپاره د انتیبیوتیک کارول هم اړین ګڼل کېږي. 
بیت یا )پنوموني(، چې ځینې ورته سینوبغل هم څېړنو دا ښودلې ده، چې د کورونا په ناروغۍ کې د سږیو التها

وایي، اساسي رول لوبوي. د کورنا پر ضد ټول ناروغان ایموني غبرګون ښیي، خو په ځینو خلکو کې دغه غبرګون 
ډېر پیاوړی وي، چې د سږیو د ټولېز التهابي کېدلو سبب ګرځې او د سږیو انساج له پړسوب سره مخامخ کېږي او 

کېدو هم د  قطعیو په اسناجو کې بطي یا بېخي درېږي، ځکه نو ګڼشمېر ناروغان د وینې له د وینې جریان د سږ
زړه، او ماغزو له سکتو او نورو اورګانونو له کمخوني مري، نو د کورونا په درملنه کې باید د وینې د رقیقېدو 

 ( ته هم پام وشي. DOAKدرملو لکه آسپرین، وارفارین او یا کسارلتو )
ګورئ د کورونا په ناروغۍ کې د سږیو التهاب تر ټولو ډېر خطرناک دی، ځکه د دغه حالت په ترڅ کې څنکه چې 

ماغزو، زړه، سږیو، بډوډو، پښتورږو او ینې ته اکسیجن نه رسېږي، چې د اکسیجن کمښت د بدن ټولیزه 
(Hypoxaemiaیا د اکسیجن له کمبود سره مخامخ کوي، چې په ځینو پېښو کې د انسان د )  ،مرګ سبب ګرځي

 چې د کورونا په ناروغۍ کې هم دغه فینومین ته ډېره پاملرنه پکار ده. 
 ۱۱۰۰۰د کورونا په ترڅ کې په یوه فرانسوي څېړنه کې ښودل شوې ده، چې د 

کورونایي ناروغانو په منځ کې د سګریټیانو برخه کمه وه، چې په کورونایي 
سګریټي ول. د فرانسې له  ٪ ۸،۵ ناروغانو کې ټول ټال اته عشاریه پنځه سلنه

سلنه فرانسویان سګریټ څکوي، چې په ټوله اروپا کې بیا  ۳۶څېړنو سره سم تر 
چینایي څېړنو  ۱۳٪ خلک په سګریټو روږدي دي. همدا ډول د  ۲۶تر 

مېتااناالیزیس هم د فرانسویانو تحقیقي څېړنه تائید کړې، چې ګواکې په کورونا 
 شمېر کم دی.  ناروغانو کې د سګریټیانو

( په سږیو کې د Nicotineڅېړونکي داسې انګېري، چې د سګریټو نیکوتین )
(ACE2 اخذې سره نښلي او د دغو اخزو یا رېسپتورونو شمېر کموي او د بدن )

سلول ته د کورونا د ننوتلو خنډ ګرځي، ځکه نو هغه خلک چې سګریټي دي، کم په کورونا اخته کېږي. مګر په 
سګریټ د سږیو نسجونه تخریشوي او سیمییز التهابیت پیاوړی کوي، چې کورونا عمومي توګه 

وایروس هم د سږیو التهابیت رامنځ ته کوي، نو سګریټ باید د کورونا بهیر ستونزمن کړي. په 
حیواناتو باندې یوې تحقیقي څېړنې ښودلې ده، چې د سګریټ تر مقدار اړوند په سږیو کې د 

(ACE2 د اخذو کچه کمو )( زیاته کېږي، چې کېدی شي د سګریټ د کچې په اړوند دACE2 )
( د اخذو ACE2اخذې کنټرول هم شي. مګر د سګرټو په معتادینو یا مضمنو سګریټیانو کې بیا د )

 ایکسپرېشن یا زیاتوالی رامنځ ته کېږي، چې د کورونا د رامنځ ته کېدلو ګواښ ورسره زیاتېدی شي.
هڅه کې دي، چې د کورونا په وایروسي ناروغۍ کې د نیکوتین  ځکه نو یو شمېر پوهان په دې

و اغېز کوي یا یې نه کوي او د کورونا په درملنه کې به یې ( په اخذACE2پلستر وڅېړي، چې د )
استفاده ګټوره وي او که نه! خو ټول عالمان په یوه خوله دي، چې د سګریټو له څکولو باید ډډه 

  وشي.
ه اړه هم ګڼشمېر لیکنې خپرې شوې دي، چې دغو څېړونکو دا جوته په ایران کې د أپینو پ

کړې ده، چې د أپینو روږدي خلک د نورو خلکو په تناسب ژر په کورونا آخته کېږي او د 
ناروغۍ بهېر یې ډېر بحراني وي او د مړیو شمېر په دغه ناروغانو کې تر نورو خلکو زیات 

سلنه ښودل شوې ده. د أپینو  ۱۰،۸اروغانو برخه وي. په دغه څېړنو کې په أپینو د روږدیو ن
په اړه باید یاده شي، چې د جسم په تنفسي مرکز اغېز کوي او همدا ډول د ټوخي د نرمېدو 
سبب ګرځي، ځکه د شنې ټوخلې تداوي هم د أپینو په کودیین تر سره کېږي، چې په بدخشان 

ېر خلک تریاک کاروي، چې د او یو شمېر نورو سیمو کې د ټوخي د کرارېدو لپاره یو شم
  دی.روږدېدو ګواښ ورسره غبرګ 

( کې د هش، مریهوانا، کانابیس Lethbridge Universityد کاناډا په لیت بریدج پوهنتون )
په اړه هم ګڼشمېر څېړنې تر سره شوې دي، چې یو شمېر یې خپرې شوې هم دي.  یا چرس او کورونایې وایروس

 ACE2یعنې د بدن په سلولونو کې د  خذو ته وراوړي، چې مخکې یادې شوې دي،ا دلته هم خبره بیا همغه
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(Angiotensin Converting Enzyme 2)  اخذو ته نغوته کېږي. دغه انزایم د بدن په ټولو برخو کې شته
ور دی، مګر په غاړه، ستوني، سږیو او زړه کې زیاتره خپور دی. په دې برخه کې کاناډایي پروفیسور ډاکتر ایګ

( آزادې ACE2( آخذې بندوي، نو کله چې د )ACE2کوولچوک داسې انګېري، چې د چرسو یو شمېر مشتقات د )
آخذې په غاړې، ستوني او یا سږیو کې نه وي، نو د کورونا وایروس نه شي کولی د بدن سلول ته ننوځي، ځکه نو 

 په دې ډول د کورونا ناروغۍ د مصابېدو او خپرېدنې مخنیوی کېږي. 
ېړنو دا ښودلې ده، چې د چرسو د مشتقاتو پر بنسټ جوړ شوي درمل د یو شمېر ناروغیو په درمل کې ګټور اغېز څ

 Crohn, Alzheimer, Cancer Multipel) درلودلی شي، چې په ننني طبابت کې هم د یو شمېر ناروغیو لکه
Sclerosیځ دې ته نغوته کوي، چې کانابیس یا د ( په درملنه کې د کانابیس مشتقات کارول کېږي. دغه درملیز در

چرسو غوړ د خمار او نېشې تر څنګ د التهابیت ضد اغېز هم لري او د ناروغ د فکري تسکین سبب کېږي او له 
مضمنو دردونو یې ژغورلی شي، خو په طبابت کې له بالستونو پاک شوي کانابیس، چې جانبي عوارض ونه لري 

 کارول کېږي.
لکو زیات ترې مړه شوي دي، ځکه  ۴میلیونو ډېر خلک په کورونا اخته دي او له  ۶سبا د نړۍ له له بده مرغه نن 

نو په ټوله نړۍ کې خلک د دغه ناروغۍ د مخنیوي او تداوي هلې ځلې کوي، مګر تر ننه د دغه ناروغۍ کومه 
( Symptomatic Therapieځانګړې نسخه نه ده پیدا شوې او یواځې د ناروغۍ عالیم تداوي کېږي، یعنې )

 یو شمېر خلکو یوناني طبابت ته مخه کړې او نورو بیا عنعنوي درملیز دریځ خپل کړی دی.  درملنه تر سره کېږي.
د وایروس پر ضد د واکسین جوړول ستونزمن کار دی، ځکه ګڼشمېر تحقیقاتي مرکزونه تر اوسه هم په دې نه دي 

کړي. په جرمني کې هم یو شمېر تحقیقاتي مرکزونه په دې بوخت توانېدلي، چې یو واکسین د کرونا پر ضد جوړ 
دي، چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړي. د یو څېړنیز مرکز له څرګندونو سره سم دغه انستیتوت ته له چین، 

ي ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، امریکا او یو شمېر نورو ملکونو څخه د کورونا وایروس سمپلونه د څېړنو لپاره رارسېدل
دي، چې د دغه سمپلونو مقدماتي څېړنو ښودلې ده، چې د یوې سیمې کورونا وایروسونه له بلې سیمې سره توپیر 
لري، چې حتی جینوم یا ګېنوم یې هم له یو او بل سره لږ ورته والی لري، چې د یو مناسب واکسین د جوړولو مخه 

ته نغوته کوي، چې دغه وایروس د هرې سیمې  یې ډب کړې ده. د کورونا وایروس د جینوم دغه رنګارنګتیا دې
( او یا نورو ارثي موادو د موتاسیون او ځانکړي رېپلېکشن له الرې تر سره RNAلپاره خپل نوی وریانټ د خپل )

   کوي، ځکه یې خپرېدنه هم داسې چټکه ده.
رځنیز ژوند کې یو ځانګړی ځای د بُته فقیرپه اړه ډېر څه ویل شوي، مګر په هالنډ کې دغه بوټی د هالنډیانو په و

لري. همدا ډول په ټوله اروپا کې افغاني، تورکي، مراکشي او د ګڼشمېر نورو ملکونو چرس راوړل کېږي، خو 
هالنډ بیا هم د دغو ملکونو سردار دی. د هالنډ په کافي شاپونو کې د چرسو پلورل او څکول آزاد دي، مګر له هېره 

انسانان، بیا په فرانسه، ایټالیا او اسپانیا  ۱۰۰۰۰او جرمني کې په هر یوه کې یې تر مه باسئ، چې په هالنډ، بلجیم 
 انسانان د کورونا ناروغۍ په ترڅ کې خپل ځان له السه ورکړی دی.  ۵۰۰۰۰تر  ۳۰۰۰۰کې بیا له 

سې کیسې په کلیو د بنګو بوټیه خمار مې کړه! دا په افغانستان کې یوه معموله اصطالح ده، نو د دغه بوټي په اړه دا
کې کېدلې، چې ګواکې دغه بوټی د فرعون له ژوند سره اړیکې لري. وایي فرعون د خدایي دعوا درلودله، نو هېچا 
یې ډوډۍ خوړل او بولې کول نه وو لیدلي. داسې نغوته کېږي، چې ګواکې فرعون په پټه د مصر په رېګستان کې 

په پټه صحراګشت ته وتلی وو، چې رفعه حاجت وکړي، مګر  په شګو کې بولې کولې. کومه ورځ ماښامني فرعون
دی په سوټه لیا ناست وو، چې یو الروي ولیدلو، نو په فرعون یې غږ وکړ، چې ته خو خدای یې! نو اوس ولې 

اې خدایه زه ستا »دلته په بولو ناست یې. وایي فرعون ډېر زهیر شو او په زړه کې یې خدای ته سوال وکړ! 
ر م، یا ربه په دې دنیا مې مه شرموه، بیا په هغه دنیا مې د دوزخ په اورونو کې سره لمبه کړه، مګګنهګار بنده ی

، نو خدای په فرعون ورحمېدلو او هغه ته یې د ده د «اوس مې دغه الروي ته مه سپکوه!
د شنه کېدلو الهام فرعون ته  سوټې او بولو پر ځای د بنګو بوټی را شین کړ! نو د دغه بوټي

وویل: ما دغه د فقیرانو  شو. فرعون له ځایه پورته شو او په لوړ سر یې هغه الروي تهو
 بوټی جوړولو او خپل سیوری مې پرې خور کړی وو! 

ځکه وکارول شو، چې هم د خدای الهام پکې  نوم« بُته فقیر»د چرسو یا بنګو بوټي ته د 
قران اعظیم الشان کې بیا پر بشر شوې ده، خو په  شته او هم یې د فرعون فقیرانه دعا منل

دوخانیات او نشه یې توکي منعه شوي دي، خو د نړۍ خلک دغه د دروېشانو بوټی یا 
خوري، یا یې څکوي، چې په مډرن طبابت کې د درد درمل په بڼه او د یو شمېر نورو 

 ناروغیو د تدواي لپاره کارول کېږي. 
عالمان زیات دي، خو تر څنګ یې قهرمانان او ولیان هم ګڼشمېر په افغانستان کې یو جنراالن ډېر دي، بل دیني 

دي، چې وایي که په افغانستان کې یو بل زیارت زیاد شي، نو قبله به افغانستان ته واړول شي، له هغه وخته، چې 
د زه له دغه اصطالح سره آشنا شوی یم، نو ګڼشمېر زیارتونه لکه د مرحوم علي مزاري، د مرحوم استاد رباني، 

مرحوم مجددي، د مرحوم پیر صاحب، د مرحوم مارشال فهیم، د مرحوم مسعود او یو شمېر نور غیر رسمي او 
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غیر دولتي زیارتونه جوړ شوي دي، خو بیا هم د اسالم قبله د مکې لوري ته پاتې ده، یا دا چې د تېرو کمونیستي 
ومرو د اسالم قبله د شهید پرور ملت لوري ته مشرانو او طالبي مشرانو زیارتونه هم چې پوره شي، نو بیا به هر

 واوړي. 
د کورونا په اړه هم همداسې ګنګوسې روانې دي، چې د کورونا د درملنې درمل یو افغان جوړ کړی او په سلهاوو 
خلک یې پرې تداوي کړي دي. دغه طبیب یا عالم عبدالحکیم الکوزی نومېږي او د خپل درمل په ترڅ کې یې په 

په کندهار کې تداوي کړي او اوس په کابل کې مېشت دی او په وړیا توګه خلک له کورونا ژغوري، سلهاوو خلک 
خو افغاني روغتیایي چارواکو یې مخه ډب کړې ده، مګر د چین سفارت د خاصو مراسمو په ترڅ کې ورسره 

 مالقات کړی دی. 
چې ګواکې ده ته د افغانستان غم ورولوېدلو او په کورنا آخته شویو افغانانو ښاغلی الکوزی صاحب داسې انګېري، 

ځورېدنه یې و نه شوی زغملی، نو یوه شیبه داسې حالت پرې راغی، چې دغه پېښې ته ډېر متوجې شو او یو 
ګوله ساعت یې وژړل او داسې شېبه پرې راغله، چې لږ تریاک یا أپین یې تر شنډې الندې کېښول او زنګوله زن

خوب پرې راغی. خوب یې ولید، چې روښنایي یا نور ورته د انسان په بڼه ښکاره کېږي او ښاغلي الکوزي ته الهام 
کېږي، أې الکوزی صیبه، ولې داسې جګر خونه یې؟ پورته شه د أپینو تخم واخله او د چرسو له عصارې سره یې 

هېوادوالو او مسلمانانو د ژغورلو لپاره الس پکار  ګډ کړه، نو ستا واکسین جوړ شو، چې له کورونا څخه د خپلو
 شي. 

ښاغلی الکوزی وایي، چې دی نه غواړي دغه واکسین وپلوري او د خلکو درملنه د خدای په جت تر سره کوي او 
غواړي خپل مسلمان وروڼه او خویندې پرې تداوي کړي. د کفارو په اړه بیا وایي، چې هغوی پوهېږي او کار یې، 

، بیا هم ...!«مره چي »او خپلې اوږې د ژورنالېست مخې ته پورته اچوي!  ې پخپله ناپوهي کې الهو وي!پرېږده چ
د ښاغلي الکوزي دغه نوښت د پام وړ دی، ځکه نو باید د قدر په سترګه ورته وکتل شي، خو ځینې داسې اندېښنې 

 شته چې باید ورته پام وشي. 
مېر نورو ُګلونو عطرونه جوړېږي او په اوبو کې د دغو ُګلونو اکسترکت یا په کندهار کې د سنځلو، ُګالپو او یو ش

عصاره جوړېږي. په کندهار کې او په یو شمېر نورو والیتونو کې پورته یاد شوي عطرونه د سیمییزو امکاناتو په 
، چې د الکوزي چاپېر کې جوړېږي او د تبنګ فروشانو لخوا د سنځلو، ُګالپو او نورو عطرونو په بڼه پلورل کېږي

 صاحب د هشیش یا بنګو د عصارې جوړول هم د دغو عطرونو صنعت ته ورته تولیدات دي. 
څنګه چې څرګندېږي، د ښاغلي الکوزي صاحب په واکسین کې د أپینو او چرسو د عصارې ترکیب لیدل کېږي، نو 

کې یاده شوه، ډېر پیاوړی د دغه واکسین باید د دغو دوو توکو په خصوصیاتو کې وڅېړل شي. أپین څنګه چې مخ
درد درمل دي، نو په کورونا کې هم زیاتره خلک د عضالتو او مفصلونو له دردونو نالش کوي، نو په دې برخه 

 کې د الکوزي صیب درمل کېدی شي ګټور وي. 
د سیا د أپینو درمل یعنې کودېین یا نیوکودېین د ټوخي مرکز تر برید الندې نیسي او د ټوخي مخنیوی کوي، چې 

سرفه یا شنې ټوخلې یو منل شوی درمل دی، نو د کورونا ناروغان هم له ټوخېدو ځورېږي، چې په دې برخه کې 
هم د د أپینو مشتقات د ټوخي د مخنیوي لپاره ګټور دي، ځکه نو د الکوزي صیب درمل په دې برخه کې هم جوت 

 اغېز لري. 
بېخوبي سر ټکوي، نو د أپینو مشتقات په انسان دروند خوب د کورونایي ناروغانو خوب خراب وي او ډېر خلک له 

راولي، چې د الکوزي صیب د درمل دغه اړخ هم د پام وړ دی، ځکه د کورونا ناروغان کولی شي، لږ منظم خوب 
وکړي، چې له جسمي ستومانتیا خالص شي، نو ښه خوب جسم ته د دې موقع ورکوي، چې سم استراحت وکړي او 

 ا سره د مبارزې وړ شي. جسم یې له کورون
ی شي لکه د سګریټو نیکوتین په غاړې، ستوني اپه أپینو کې د سګریټ نیکوتین ته ورته مشتقات هم شته، چې کېد

وایروس د ننوتلو خنډ شي، چې په دې توګه ( آخذې بندې کړي، چې سلول ته د کورونا د ACE2او سږیو کې د )
په سږیو کې د کورونا د نورې خپرېدنې مخنیوی وشي او د کورونا ناروغۍ بهیر به کاوړی کړي، نو له دې اړخه 

   هم د الکوزي صاحب درمل ډېر غوره ښکاري.
د چرسو یا کانابیس په د الکوزی صیب د درمل په ترکیب کې همدا ډول د بنګو د بوټي یا د چرسو عصاره هم شته. 

اړوند په کاناډا او نورو ملکونو کې څېړنو ښودلې ده، چې د چرسو د مشتقاتو درمل د تسکین، آرامښت، د درد ضد 
او ضد التهابي ځانګړنې لري او د یو شمېر عصبي ناروغیو لپاره هم په موډرن طبابت کې کارول کېږي. د دغو 

( اخذې بندوي او د دغو اخذو ټولیزه شمېره په ACE2په جسم کې ) ځانګړنو تر څنګ داسې برېښي، چې کانابیس
بدن کې کموي، ځکه نو کورونا نه شي کولی د جسم سلول ته ننوځي، ځکه یې د ناروغۍ په ترڅ کې د تکثیر 

  مخنیوی کېږي.
درمل په د چرسو یا کانابیس د پورته یادشوي میکانیزم پر بنسټ کېدی شي دا په ګوته شي، چې د الکوزي صاحب 
کموي او  دې برخه کې هم د کورونا ضد ګټور اړخ لري، ځکه هم ناروغ ته تسکین ورکوي، هم یې د سږیو التهاب
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 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

 

( اخذې په سږیو او د بدن په نورو برخو بندوي او شمېر یې کموي، چې د کورونا د خپرېدنې ACE2همچنان د )
 مخنیوی پرې کېږي. 

شته، هغه دا چې د الکوزي صیب د درمل د أپینو او چرسو کچه نن « هاندېښن»د الکوزي په درمل کې یوه لویه 
څرګنده ده، چې د یو شمېر خلکو د تلفېدلو سبب نه شي. آیا د یوې لنډې مودې لپاره د دغه درمل چې له أپینو او 

ره چرسو ترکیب شوی وي، د انسان د روږدېدو عامل کېدلی شي او که نه؟ دا هغه پوښتنه ده، چې ډېر خلک ورس
 مخامخ دي، خو د دغه پوښتنې ځواب هم آسانه نه دی، مګر زه به په ټولیزه توګه خپل نظر څرګند کړم. 

اونیو پورې ډېر داسې درمل کارول کېږي، چې د أپینو  ۲په جراحي کې د درد د تسکین لپاره له یوې اونې تر 
دغه درملو په کارولو هم هېڅ ناروغ نه مشتقات دي، لکه موروفین، تارګین، ترامادول او په لسهاوو نور، نو د 

روږدی کېږي، ځکه نو د لنډې مودې لپاره د أپینو پر بنسټ جوړشوی درمل کېدلی شي وکارول شي او د روږدېدو 
خطر یې ډېر لږ دی. د چرسو په اړه هم ورته خبره ده، ځکه د طبابت په ځینو برخو کې د کانابیس درمل په پراخه 

 ه ټوله پرمختللې نړۍ کې یې په روغتیاپالنه کې د کارونې رسمي جواز شته دی. پیمانه کارول کېږي او پ
ورځو کېني او بیا له هګیو چرګوړي راوځي، نو کورونا هم  ۲۱څرنګه چې کوړکه چرګه په خپلو آیو یا هګیو تر 

کړي. وروسته ورځو د اینکوبېشن دوره لري، چې د خپل تکثیر امکانات د جسم په سلولونو کې جوړ  ۱۴تر  ۱۰له 
له دغه مودې په ناروغ کې د کورونا ناروغي عالیم لکه ټوخی، ستوني درد، سینه دردي، سر دردي، نفس تنګي او 

د اینکوبېشن د ورځو په ترڅ کې هېڅ ناروغ په ځان نه پوهېږي، چې کورونا  ۱۴ـ۱۰تبه رامنځ ته کېږي. د دغو 
وسته له دې چې په انسان کې دکورونا نښې نښانې راپیدا نیولی دی، مګر نور خلک کېدلی شي ترې مبتال شي. ور

 ورځو پورې د کورونا ناروغي تېروي.  ۱۴تر  ۵شي، نو یو ناروغ له 
ښاغلي الکوزي صاحب هغه ناروغان تر درملنې الندې نیسي، چې په جسم کې یې د کورونا د وایروس د 

ې وي، چې وروستۍ ورځې یې له ناروغي څخه د اینکوبېشن موده تېره کړې وي او د ناروغي د مانیفېست دوره ی
بیرته رغېدنې یا رېکووري له مودې سره سمون لري، چې په دغه موده کې د ناروغ جسم له کورونا سره خپله 

د کورونا ضد ایمونیټي په مرسته فاینل کړې وي. په وروستیو ورځو کې هم کېدلی شي ناروغ له ټوخي،  مبارزه
ردي او یا د مفصلونو له دردونو شکایت وکړي، چې په دغه موده کې پیاوړي مسکن نفس تنګي، سردردي، ځان د

درمل او ضد التهاب درمل د کورونا ناروغي د رېکووري موده راکمولی شي او د أپینو او کانابیس عصاره کېدلی 
    شي ګټوره وي یا ژر اغېز وکړي، چې د ناروغۍ دغه نښې نښانې ورکې یا ژر کمې شي.

مو هسې هم په کراراه نه پرېږدي! څو ورځې مخکې په هندوستان کې، ډهلي ته نېږدې د کورونا په یو  کورونا
څېړنیز مرکز یو شمېر هندي شادیګانو برید کړی وو، چې مسؤل ډاکتر یې سم پرېبلی وو او دغو بیزوګانود کورونا 

ړل شوي وو، له ځانه سره وړي دي، چې ناروغانو یو شمېر د وینې سمپلونه، چې د تحقیق لپاره دغه مرکز ته راو
د هندي ډاکتر له توضیحاتو داسې ښکاري، چې ګواکې دغو بیزوګانو د سمپلونو بوتل ژوول او وینې یې ترې څښې. 
د هند دغه بدمرغي کېدلی شي په دې ورځو کې د کورونا وایروس په بیزوګانو کې خپور کړي او د بیزوګانو لخوا 

ور حیوانات هم په کورونا آخته شي، نو د دغه ناورین څپه به بیا په نړۍ خپله لمنه کېدلی شي د ښار او ځنګل ن
 خوره کړي، چې بشر ته یې هم د سرایت ګواښ شته دی.

 پایله
د کورونا په ناروغي کې تر درملنې د ناروغي مخنیوی یا وقایعه بهتر ده، ځکه نو په فعلي شرایطو کې باید خلک 

ګذاره ډډه وکړي. کرنټین دې په منظم ډول تطبیق کړي. له جموجوشو، جماعتونو، هڅه وکړي له بې ځایه ګشتو 
ودونو، فاتحوو او ګڼوګونو دې ځان وساتي. مناسب خوراک وکړی، مناسب خوب وکړئ او په کافي اندازه مایعات 

  وڅښی! چې بدن مو له بې خوبي، لوږې او د اوبو له کمبود سره مخامخ نه شي.
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