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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ فبروری ١٨

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٣۴ 

 
   :واليت ھرات افزايش موارد اقدام به خودکشی در

مورد اقدام به خودکشی به  ١۶٠٠واليت ھرات در ده ماه گذشتۀ سالجاری، بيش از » صحت عامۀ«به گزارش رياست 

که   تن از کسانی٣٠٠بيش از . ھرات رخ داده است درصد از واقعات خودکشی در ولسوالی ھای ۶٠ثبت رسيده که 

والن اين رياست ؤبه گفتۀ مس. درصد منجر به مرگ آنھا گرديده است ۵٠ اقدام به خودکشی کرده، مردان اند که

جوانان بين  .از مواد سمی و حلق آويز کردن از شيوه ھای اند که افراد اقدام به خودکشی کرده اند خودسوزی، استفاده

 .ساله بيشترين تعداد کسانی اند که اقدام به خودکشی کرده اند ٢۵ تا ١۵

 مورد خشونت در برابر زنان در اين ۶٠٠سالجاری بيش از  واليت ھرات، در جريان» امور زنان«به گفتۀ رياست 

 یی از خشونت ھا، اقدام به خودسوزی به قصد خودکشئبيشماری از اين زنان برای رھا واليت به ثبت رسيده و تعداد

   .نموده که در بسياری موارد اين اقدام شان منجر به مرگ آنھا گرديده است

پائين بودن سطح سواد از عوامل خودکشی گفته شده، اما واقعيت  ھرچند خشونت ھای خانوادگی، ازدواج اجباری، فقر و

برای بھبود   روزنۀ اميدی نيمه فيودالی زندگی بسيار طاقت فرسا گرديده و ھيچ–افغانستان مستعمره  اين است که در

  .وضعيت بحرانی کنونی ديده نمی شود

  

  : دولسوالی پسابند واليت غور با کمبود شديد ادويه و خدمات صحی مواجه ان توده ھای

 زن در ولسوالی پسابند ٢ کودک و ٣به دوا و خدمات صحی،  در جريان سه ھفتۀ گذشته، به دليل عدم دسترسی مردم

ی در مرکز صحی اين ئولسوالی ھيچ دوا والن صحی اينؤبه گفتۀ مس.   دست دادند را ازواليت غور جان ھای شان

بسيار مشکالت خودشان را به مرکز ھای صحی ولسوالی ھای ھمجوار  ولسوالی موجود نيست و يکتعداد از مريضان با

 تی توان مراجعه بهاقتصادی مردم اين ولسوالی بسيار رقت انگيز است، اکثريت آنھا ح رسانند و چون وضعيت می

که اگر توجه جدی به خدمات  دھند مراکز صحی ولسوالی ھای ھمجوار را ندارند و باشندگان ولسوالی پسابند ھشدار می

  .انسانی به دور از انتظار نخواھد بود د، احتمال وقوع فاجعۀی در اين ولسوالی نشوئصحی و دوا
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ی به ولسوالی پسابند گرديده و ئدی رساندن حداقل امکانات دواج از جانب ديگر وحوش جنايتکار و مزدور طالبی مانع

تا  در ھمين حال سخنگوی والی غور می گويد که برفباری ھا باعث گرديده. آنھا گرديده است اين مشکلی بر مشکالت

  .از چندين ماه به اين طرف راه ھای مواصالتی به روی رفت و آمد مردم بسته بماند

بيکارۀ وزارت نام نھاد صحت عامۀ دولت پوشالی کابل، جايزۀ بھترين  جالب اينجاست که چند روز قبل وزير مفلوک و

بھر چه  آورده و معلوم نيست که با وجود وضعيت اسفبار صحت در افغانستان اشغالی اين جايزه از وزير را به دست

   برای او داده شده است؟

جھان از لحاظ عرضۀ خدمات صحی شناخته شده، کشوری که   بدترين کشور ھایدر حال حاضر افغانستان يکی از

 را در اختيار نداشته و روزانه صد ھا تن برای تداوی به کشور ھای ھند، پاکستان و ی ترين امکانات صحیئحتی ابتدا

   .ساير کشور ھا مجبور به مسافرت می شوند

  

  


