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   دډاکتر نجيب الكيال نى ليكنه
  
ه آلن الر یوازینى اوالد و،پ اوته پروت ناروغ ماشوم ، دخپل مور  دډاآتر مخې  رامه او پریشانه آماشوم نا   پن

كلى مخ یې په خولو پ وو، ډاآترآكاریده،  و آې  ددغه مسكين ماشوم سماني ډوله  خه  په ستر  دهغه  له درد 
ایې تر شا به یې دبشر تل پاتې ناتواني پرته وه  ليده، هغه اسره   له ورایه دژغورنې اسره   .  چې 

ا وآتله، بيا یې   تبه ډاآتر یې  ... پرانيسته   دهغه خوله  دالسي برق په ر
، نه یوازې دا بلكه ډاآتر ى بوى احساس آ ان ن سپي   په ستوني آې یې  دناروغ ماشومدمرض 
 چې اآثر قربانيان یې  اخته دى ، هغه مرض)) دیفتري(( ، او پوى شو چې ماشوم په   هم وليده  پرده  مصنوعي چكه

ولو خطرناآه خبره  لي ماشومان دي، او تر  ه  ماشومانو   په دې ناروغ د اخته چې دادهسپي  حال په ډیره بي
ي كاري. خرابي ه   ساه  لكه او داسې  ي یې چې په بشپ ه بندی  .  تو

ار هم   امبوالنس نه درلود آلنيك  وو، خوره وه، آلى په درانه خوب ویده تروږم له آلنيك نه بهر   ،
ي، په داسې حال آې چې د ناروغ  نژدې ه وآ ت آيلومتره فاصله درلوده ، آم تجربې ډاآتر حيران و چې  لوی  
 .... ژوند له گواښ سره مخ دى ماشوم

 زوى مې وژغوره ، آه   واخله خو وله شتمني مې  : (( پر ډاآتر غ وآ از لوړ اوپالر په   ومدناروغ ماش
شې بيا به دژوند هي خونده نه وي  چيرې  !!)) م

ل به موسك شوه ،  ى وي ، یو كاریده لكه عقل یې چې له السه ورآ خه داسې  بيا به یې  دماشوم دمور له حال 
ه، ل وروسته ب ين ونيو او په ه یې خپل زوى راپورته آژړاپيل آ ،   ليونتوب او په غي آې به یې  كل آ  به یې 

تې ، آله به یې یې له ضرورت پرته ورته او آله به ، آله   پرته له ضرورته  به را وغو وآ آې را تاو آ ه   په 
ل به یې بيا خواړه ه آوي؟ خو هغه...  وروړاندې آ   نه پوهيده چې 

ه شوېچې دهمدې م  پوهيدهه  ونې وروسته شن والى  ، او بيا به بل ماشوم و نشياشوم تر زی كه نو یې . زی
ل آيدو وه    ده، او دغه وروستن ډیوه هم اوس ډیوه  یوازین  همدا ماشوم دهيلو او اميدونو   . په 

ي، د ماشوم پالر یې یوې خواته آ تل چې نور وخت ضایع آ   : ، او ورته یې وویلډاآتر ونه غو
ې، په دې آې شك نشته چې په ته خپله دآرهنې آارپوه یې، او((  ه پوهي ودل شي ، تر  آه دې زوى    همداسې پری

ي ، داستونزه یوه دحل الره لري  نيم ساعت به زیات  ..... )) ژوند ونه آ
ير وویل دیوهدماشوم پالر  ه ده ډاآتر صاحب، هغه دحل ((  :  ډوبيدونكي آس په      ))؟... الره 
يرل یا عمليات دي: ((ډاآتر وویل ه چې ستا ماشوم ژغورالى شي، دهغه دستوني    .....)) هغه 

 ))؟....ه ډول دستوني عمليات : ((  وویل  دآرهنې آارپوه
ليدل، وویل كي  ا  : ډاآتر په داسې حال آې چې پر تندي یې دخولو 

ي، ندي تر سره   عمليات تردې وړاندې دا ډول ما((  ه   خو په خپلو  آ ډاآتري آتابونو آې مې په دې اړه ډیر 
م...  لوستي م،  چې او پوهي ه ډول یې تر سره آ   ...له ما سره ددې ډ عملياتو سامانونه هم شته  

ه  پدې عملياتو آې دستوني الندې برخه  ي، او پدې تو يرل آي   به دسا اخيستوالره پرانيستل دغاړې په پيالمه آې 
ي، او زوى به دې شي، لدې الرې به سا هوایې آيسو یو ته ورسي   . سا واخلي، او و به ژغورل شي او س

دولو فكر آوې، آيداى شي په الره آې م شي   ار ته دزوى دلي ه ت. ... لدې پرته بله چاره نشته، آه چيرې 
ې، خپله   و  په اړه یو ليک  ته له هغې سره دخپلې موافقې خو ددې عملياتو لپاره باید. ... ددې دری په خطر پوهي

ې  ....)) ليكې، او هغه السليك آ
خه د ماشوم دژغورنې  يرل له مرګ  زیدل، خو بله الره نه وه، دستوني   یوازین الره وه، دغه  د ډاآتر الس ل

ان سپارنې سره وویل عملياتو تر  زما دې : (( و دقيقو زیات وخت ته اړتيا نه درلوده، دماشوم پالر باالخره په 
كاري، ته اوس دهغه مور هم یې او پالر هم ه درته  ه چې  داسې راته ....  خداى مل شي، ډاآتر صاحب هغه وآ

 ......)) كاري لكه ته چې دخداى استازى وې
ونه او چې دآلي له جو مهال هغه  ه بان ن ته  ماتونو دسهار لمان چتيدل ، ډاآتر تر عملياتو وروسته، دماشوم 

  ...... جاري وو) سيروم( ضد مایع  د دیفتري   حال آې چې هغه ته وو، په داسېناست 
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يرلو وروسته اوس په  ې شينآماشوم دستوني دخطري پردې تر     والى یې ليري شوى وو،  رامه سا اخيسته ، او دب
ونو   ير وو، دمرګ او ژوند، انسان او آایناتو، او دخالق دقدرت په اړه یې په لس  ې ته  ډاآتردماشوم معصومې ب

تنې په ن پرآرس ناست وو، خوب   ذهن آې پو يدې، په داسې حال آې چې دناروغ ماشوم دآ تر  ر  ور
ن ته  ورغى، او ولې ، نو لمر راختلى وو، خپل  ې وغ یې وآتل، ناروغ ماشوم ال ویده وو، مور چې آله یې ستر

ه لپاره په محراب آې والړ دي ن والړ وو، تابه ویل چې دلمان   ..... او پالر یې په ډیره عاجزى تر 
ي، او هغه بې وزله ناروغان وگوري چې   ې لپاره تيار آ ان دنوې ور و  ه، تر ې خواته مخه آ ډاآتردخپلې آو

خه تر ا  .وږده مزله وروسته دغه آلنيك ته راتلل له شا او خوا آليو
ونكى   خه یو روغتيا یې پل ار  ي آلنيك ته راغى چې)  مفتش (دسهار په اتو بجو له  نه وآ ي  او   د ډاآتر دآار 

ي  دهغه دآار او توانمندۍ په اړه، پورته چارواآوته  .  رپوټ ورآ
ونكى یې ترالس و ي چې ده یې تيره شپه  نيوډاآتر دهغه په ليدو ډیر خوشاله شو، پل كاره آ وهغه ماشوم ور  تر

ي وو، او اوس یې ه آيدو وو دستوني بریالي عمليات ترسره آ  . حال مخ په 
ونكى  تاته دستوني دعمليات اجازه چا : ((  ورته وویل خو ډاآتر هغه وخت خورا زیات حيران شو چې روغتيایې پل

ې ده؟  .....)) سره آولو قانوني اجازه نه درلوده تا خو ددې ډول عملياتو دتر   درآ
خو دغو عملياتو دیوه انسان ژوند وژغوره، ما په عملياتو آې آومه خطا نده  ....((ډاآتر په ډېر تعجب ورته وویل 

ې ر  او پرته لدې بله هي الره نه وه، آ  ....))  ماشوم م شوى واى   م
ونكي په پوره  حاضر شې،    ته باید د راتلونكې هفتې په ورځ: (( ې ورته وویل آبر او بې پروای خو روغتيایې پل

خه وشي   چې نه در كه او ته....  پل ې آسر معاش شې،  ه ور  نه دى   تا قانون ته درناوى  باید آم تر آمه پن
ى   !!!....))آ

ونكي دخبرو په اوریدو ان سره وویلډاآتر د پل  ...)) .!آوم قانون: ((  ، له 
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