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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٠
 
 

 تزريق داروھای بی کيفيت در افغانستان
دھد که   دولت اجازه می.دولت مستعمراتی کابل در تمام ساحات به شمول صحت مردم غير مسؤوالنه عمل می نمايد

دست . داروھای بی کيفيت و بی خاصيت از ايران و پاکستان داخل افغانستان شده و به حيات مردم بدبخت ما بازی نمايد

مقدار عظيم اين دوا ھا طور . ھای مرموزی در فعاليت است که اين تجارت ضد ملی تداوم يابد و کسی مانع آن نگردد

صد ھای تن جان خود را به خاطر . رسد ود و در دواخانه ھای افغانستان به فروش میش قاچاق داخل افغانستان می

 .ين دارو ھای بی کيفيت از دست داده اند ااستفاده از

وظيفۀ دولت است که از اتباع خود حمايت نموده و . سالمت فکری و جسمانی يک جامعه استاساسی صحت جزء 

غانستان اشغال شده، دولت در خدمت مردم خود نيست، زيرا تحميلی در اف. متوجه صحت و سالمت مردم خود گردد

ھای فاقد ان نابينای دولت مستعمراتی، داروزير چشم. است و برای برآوردن اھداف اجانب روی صحنه آمده است

آزادانه و بدون دست آوردن منفعت آن دارو ھا را  ه  باشود و دواخانه ھا ھم ب اصليت و کيفيت داخل افغانستان می

 ميليون دالر دارو ھای بی کيفيت و غير قانونی ٨٠٠تا —٧٠٠برحسب يک گزارش بين . رسانند ھراس به فروش می

  .شود داخل افغانستان می

 قاچاقبران با ھمکاری مقامات دولت مستعمراتی در آوردن دارو ھای بی خاصيت از پاکستان و ايران دست ھمکاری 

. تواند جلو آن را بگيرد وسيعی است که در سرتاسر افغانستان در فعاليت اند که کسی ھم نمیاين يک شبکۀ . دھند می

. رسد شود و در بازار ھای افغانستان به فروش می صد اين نوع دارو ھا از کشور ھای ھمسايه وارد میدر ٧٠ًتقريبا 

که دولت  ھمانطوری.  استفاده می نمايندشفاخانه ھا و داکتر ھم نسبت نبود دوا ھای اصيل، از ھمين دوا ھای تقلبی 

مستعمراتی کابل در ساحات اقتصادی، امنيتی و سياسی از خود بی کفايتی نشان داده است، در ساحۀ صحت مردم ھم 

  .دھد غفلت و بيکارگی نشان می

   .  بايد منھدم شودً، بناءاين دولت در خدمت اجانب است؛ نه مردم خويش.  نبايد از دولت مستعمراتی کار مثبت متوقع بود

  

  

 

 


