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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ فبروری ٢٠
  

  ؟ گذردیدر افغانستان چه م

۴٣۶ 

 

  : کابلیز شفاخانه ھا ایکيک ماه گذشته در ي کودک در ١٣٧مرگ 

تگستر يزم جنايالي سفارت امپری و استخباراتیکه به کمک مال» طلوع«ون يزيتلو) ١٣٩٧ دلو ٣٠(شب گذشته  

ً یعيکند، گزارش تکان دھنده و فج یت ميري را مدیکا اوضاع افغانستان اشغاليامر  قلب  را به نشر رساند که مطمئنا

ش ي امسال بیبه اساس گزارش منتشره در ماه جد. ه و می دھدتکان دادھر انسان با احساس و با وجدان را به شدت 

دولت » ۀعام صحت« وزارت نام نھاد ی که در چند متری صحت طفل اندراگاندۀمار به شفاخاني طفل ب١۶۵٠٠از 

ک ماه گذشته به يان يان در جرين ميده که از اي طفل بستر گرد٣۵٠٠ت دارد، آورده شده که از آنجمله ي موقعیپوشال

ھمچنان در گزارش شب گذشته گفته شد که روزانه .  کودک جان داده اند١٣٧ن شفاخانه، ين ايولؤگزارش مساساس 

 بستر ٣۶٠ن شفاخانه تنھا يکه در ا ی گردد، در حالی منتقلم ی اندراگاندۀمار به شفاخاني کودک ب١٠٠٠ تا ۶٠٠از 

  . گرددی می کودک ھم بستر۶ ھر بستر تا ی رویوجود دارد که به علت قلت جا

 کابل یدولت پوشال» ۀصحت عام «ۀکارير مفلوک و بيرسد که چند روز قبل وز ی به نشر مین گزارش در حاليا

 ی به دست آورد و ھدف از اعطای دولت ھا در شھر دوبیش جھانين ھمايرا در ھفتم» رجھانين وزي بھترۀزيجا«

 را در بخش خدمات به شھروندان انجام یئاستثنا و ی گفته شده که خدمات عالیرانيزه، ارج گذاشتن به وزين جايا

  !!! داده اند

ت ي گردد که وضعیزه مين جايا» مستحق «ی کابل در حالیدولت پوشال» ۀصحت عام «ۀکاريت و بي کفایر بيوز

 یت بحراني از وضع ایهده که فشردين حالت رسي تری  به بحرانیوداليمه في ن–صحت در افغانستان مستعمره 

  :کنم یل بازگو ميان را به شرح ذصحت در افغانست

ر يدرصد  مردم آن ز  ۵۴ش از ي که بی گردد، کشوری جھان محسوب مین کشور ھاير تري از فقیکي افغانستان -

دالر فقط ) ٣٠٠.٠٠.٠٠٠(ون ي سه صد مل ک بهير ھمه ساله نزدين کشور فقيد، اما از ھمن کنی میخط فقر زندگ

 ھند و پاکستان سفر ی به کشور ھایماران جھت تداوي روزانه ده ھا تن از ب وابدي ی به خارج انتقال می تداویبرا

  . ندي نمایم
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ماران يرد و ھر روز بر تعداد بي گیانسان را در افغانستان م) ١٠٠.٠٠٠( ساالنه جان صد ھزار ی قلبی ھایماري ب-

 . شودی افزوده میقلب

ت يکه صندوق حما  باشد، چنانیدران و نوزدان را دارا مر ماين آمار مرگ و مي ھنوز ھم باالتری افغانستان اشغال-

 قرار یئان کشور ھاي اعالن نمود که افغانستان در م٢٠١٨در گزارش سال ) سفيوني(ا ي» متحد«ملل از کودکان 

  . باشدیر نوزدان را دارا ميزان مرگ و مين ميشتريدارد که ب

بازھم به اساس گزارش . دھد یک طفل جان خود را از دست مي گردد، ی که در افغانستان تولد می طفل٢۵ از ھر -

  .گاه سوم قرار داردي نوزدان، در جای جھان برای کشور ھای در رده بندیافغانستان اشغال) سفيوني(

که نزد توده ھا داکتر به صورت عام به نام   کند، چنانیداد مي فساد و رشوت در بخش صحت در افغانستان ب-

 دوا و ی باالیتيرين مدي کابل کوچکتریدولت پوشال» ۀصحت عام«وزارت نام نھاد . شود یشناخته م)  قصاب(

ً ت مخصوصيفي کی بیھاورود دوا. داکتر ندارد  ۀنه خاني معایھر داکتر در پھلو.  از پاکستان آزادانه ادامه داردا

ر از يض غي کند که مری نوشته میديک دواخانه قرارداد دارد و نسخه ھا را به شکل رمز و قي خود با یشخص

ھر داکتر بدون در نظرداشت . مراجعه کرده نتواندديگری  ۀچ دواخانيبه ھ) قصاب( مورد نظر داکتر ۀدواخان

  . برسدیشتريق بتواند به پول بين طرياز دوا نوشته کرده تا از ايشتر از نيض، بيت مريوضع

 در ی ندارند، حتی دسترسیدمات صحن خي تریئ به ابتدای درصد نفوس افغانستان اشغال۵٠ک به ي ھنوز نزد-

، با ین خدمات صحي تریئ کودکان و زنان به ابتدایل عدم دسترسيات افغانستان به دلي ھا و والی از ولسوالیبرخ

 مردم یل عدم دسترسيد، به دليز نشر گردين سلسله ني ھم۴٣۴که در قسمت  چنان .کنند یمرگ دست و پنجه نرم م

  . زن جان باختند٢ کودک و ٣ت غور ي پسابند والی در ولسوالیبه دوا و خدمات صح

 داکتر زن وجود ندارد و به ی در افغانستان اشغالی درصد مراکز صح۴٠ک به يرساند که در نزد ی گزارش ھا م-

به ش داکتر يض را پي، زنان مریشتر مناطق افغانستان اشغاليزانه، در بي بودن جامعه و برخورد زن ستیل سنتيدل

 ٨۵ش از يداست که بيناگفته پ.  گردندیر ميش گراف مرگ و ميز سبب افزاينن ي برند که اینمخصوص داکتر مرد 

  . ندارندی دسترسی به آب صحیدرصد نفوس افغانستان اشغال

ً ذکر گرد ایهاست که گوشکننده م و نگران يار وخيبست در بخش صحت يوضع ست با يد، اما معلوم ني از آن فوقا

 کابل یدولت پوشال» ۀصحت عام«ت ي کفایر بي به وزیاري چه معیمبنات اسفبار و نگران کننده بر ين وضعيچن

  !! گردد؟یر جھان اعطا مين وزي بھترۀزيجا

 

 


