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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١۶
  

  "اپندکس"مرگ دو ھموطن به علت 
  حلقۀ ننگيست بر گردن دولت دست نشانده

  
يک تن " فيروزالدين فيروز" قبل جايزۀ بھترين وزير صحت عامه به داکتر  روز۵وقتی  : کابل-١٣٩٧ دلو ٢۶ - جمعه

را ھر " غنی رسول هللا"، "محمد رسول هللا"که از وقت حضور در کابينه به جای " عبدهللا عبدهللا"چشمی ھای راز نو

وفيت ھا و مشکالت زندگانی در ربنويسم؛ مگر مصمطلبی در آن مورد ، می خواستم  شدهصبح و ھرشام می خواند داد

کدۀ کابل با ھزاران مانع و مشکل آن از يک سو و مسائل مھمتر از برداشتن نقاب خيانت از سيمای اين خاين به ماتم

، نگذاشت تا خواستم را عملی نمايم تا اين که امروز ضمن گزارشات رسانۀ  از سوی ديگروطن و دشمن خلق وطن

ر يقين حاصل کردم که در ولسوالی و صحبت ھای خصوصی با چند تن ديگر دريافتم و به صحت خب" پژواک"

با مطالعۀ اين . و نبود داکتر جراح، جان باختند" اپندکس"واليت فارياب، دو مريض به علت مريضی " کوھستان"

ساخته، به جناب و حلقۀ ننگ  طناب داروجدان ، به جای حلقۀ گلخبربرخود الزم دانستم تا مرگ اين دو ھموطن را نيز

  .  اند، پيشکش نمايمجايزه دادهدان باخته ھائی که ويرا وزير صاحب و تمام آن وج

 فرد مسؤول مانند افغانستان صحبت می نمائيم، عملکرد یدر اساس وقتی ما از کارکرد وزارت صحت عامه در کشور

  .طب معالجه ئی و طب وقايه ئی: در دو زمينه مورد بررسی قرار دادًعمدتا را می توان 

ن به گورستانھا را ما و مراجعات مکرر آنھا به شفاخانه ھا و حضور عاجل بيماتا جائی که زندگانی ھمه روزۀ مردم

نشان می دھد، در امر وقايه ئی، افغانستان در منطقه و حتا در سطح جھان يکی از محدود کشورھائيست که تا ھنوز در 

ی، محرقه، ايدز، انواع اعتياد  تمام امراض وقايه ئی از چيچک، مالريا، کولرا گرفته تا پوليو، سالدانه، سل، زردينجاا

افغانستان کنونی می تواند به مثابۀ موزيم زنده و فعال تمام "وجود داشته به جرأت می توان به اثبات رسانيد که ...و

  ".امراضی که تا امروز بشر شناخته است، شمرده شود

 مورد بازخواست قرار داد، اين شخص دی را به خاطر ناتوانی در امر وقايۀ امراضافرايعنی ھرگاه قرار باشد فرد و يا 

  .در قدم اول و زير صحت عامه و کارمندان زير دستش در ھمان زمينه می باشند

واما به ارتباط طب معالجه ئی، افتضاح دولت دست نشانده بيشتر و برجسته تر از آن است که ضرورت به مثال داشته 

رای تداوی امراض بسيار ابتدائی به پاکستان و ھندوستان را می توان از صف ھای طويلی مراجعۀ مريضان حتا ب. باشد

  . فھميد دو کشور جھت اخذ تداوی مريضان وجود دارد، يناکه ھمه روزه مقابل سفارت خانه ھا و کونسولگری ھای 
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يضان افغان در  دو ميليارد دالر، توسط مراگر از زبان احصائيه بخواھيم صحبت نمائيم، تنھا در سال گذشته در حدود

طبق گفتۀ يک تن از دوستانی که تازه از ھند برگشته، اين تجارت کثيف تنھا جيب . ھندوستان به مصرف رسيده است

که ھنگام مراجعه را خلق افغانستان را خالی نساخته است، بلکه با بلند بردن ھزينۀ تداوی در ھندوستان، مردم عادی ھند 

 افغانھا توان صرف پول ندارند و در نتيجه به مثابۀ انسانھای دست دوم با آنھا برخورد ر مقايسه باد ستانبه بيمار

  .صورت می گيرد، نيز نسبت به افغانھا عقده مند و عصبانی ساخته است

از از ميزان مصارفی که افغانھا جھت تداوی به پاکستان خرج می نمايند متأسفانه ھيچ احصائيه ای وجود ندارد، مگر 

اين که مردم حتا جھت ساخت دندان به پاکستان مراجعه می کنند می توان حدس زد که اوضاع طب معالجه ئی در 

حال از مبارزه عليه سرطان، ايدز، اعتياد و عوامل آنھا که يکی از وظايف وزارت صحت عامه . افغانستان چگونه است

قديمی ترين جراحی ھائيست که بشر با آن اشنا است در نظر را که از جملۀ " اپندکس"است می گذريم، می آئيم عمليات 

 کس و يا کسانی به علت اپندکس می ميرند و جھت عمل آنھا جراح ٢١وقتی در کشوری در دھۀ دوم قرن . می گيريم

 گوشۀ شھر طناب دار آويخت و از ھريک آنھا يک تن از وزراء  و رؤسای مربوط را ۴پيدا نمی شود، می بايد در 

  .آويخت

مدال و جايزه " فيروزالدين فيروز" و اما اين که چرا چند وجدان فروخته به انسان فاقد خالقيت و وظيفه ناشناسی مانند 

آنھا به اين دشمن خلق افغانستان جايزه دادند زيرا آخرين ميخ را بر تابوت تداوی مجانی در . ًدادند کامال روشن است

آغاز نموده اين روند ضد " شفاخانۀ وزير اکبرخان" سازی شفاخانه ھا مانند شفاخانه ھای افغانستان با فروش و شخصی

است، در حال " غنی احمدزی"منافع ملی که در راستای تعميل خط بانک جھانی و صندوق بين المللی پول يعنی خالقان 

  .می باشدنيز تطبيق باالی ساير بيمارستان ھا 

ان جايزه نبرده است، بلکه به علت خيانت به خلق افغانستان و تعميل به پاس خدمت به خلق افغانست" فيروزالدين فيروز"

يکی از پروژه ھای برده ساز بانک جھانی و صندوقی بين المللی پول اين توپ و تانک دالری امپرياليسم امريکا، 

  .مستحق آن جايزه شده است

يزه در خدمت اشغال و که برندۀ جاانکار ناپذير گرفتن مدال و جايزه از دست اشغالگران و جنايتکاران، سنديست 

  ..نافع اشغالگران را برآورده ساخته استماشغالگری بوده 


