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در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶٧
مرگ  ١٣ھزار انسان در سال به واسطۀ مرض توبرکلوز و وضعيت خدمات صحی در افغانستان اشغالی
به اساس گزارش جديدی که از طرف وزارت نام نھاد صحت عامۀ دولت پوشالی کابل به نشر رسيده ،مرض
توبرکلوز ساالنه جان نزديک به  ١٣٠٠٠افغان را می گيرد .اين گزارش در روز جھانی توبرکلوز به نشر رسيد.
در اين گزارش آمده که ساالنه  ۵٨٠٠٠انسان ديگر به اين مرض مصاب می گردند .به علت آسيب پذيری و
مقاومت پائين ،زنان بيشترين قربانيان اين مرض می باشند .اين وزارت عوامل ابتالء به مرض توبرکلوز را تغذيۀ
نادرست ،ازدحام بيش از حد در خانه ھا و عدم مراعات حفظ الصحۀ فردی قلمداد نموده اند.
در چھارده سال گذشته فقر و بيکاری به شکل وحشيانۀ آن گسترش يافته که مستقيماً بر صحت توده ھا تأثير گذاشته
اند .با مراجعه به شفاخانه ھا ،کلينک ھا و معاينه خانه ھای داکتران عمق فاجعۀ ابتالی توده ھا را به بيماری ھا می
توان از نزديک مشاھده نمود .وضعيت رسيدگی به بيماران فاجعه بار است و بعضی از بيماران بيشتر از چند
ساعت منتظر می مانند تا نوبت شان برسد و داکتر آنھا را معاينه نمايد.
با آن که ميليارد ھا دالر به نام »کمک« به افغانستان اشغالی از سوی »جامعۀ جھانی« بخوانيد »امپرياليست ھای
خونريز« سرازير گرديده ،اما اکثريت بيش از  ٩۵درصد از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما در بدترين وضعيت
اقتصادی به سر می برند و کوچکترين سھمی از اين »کمک« ھا دريافت نکرده اند ،در حالی که اقليت  ۵درصدی
که در وطنفروشی ،جاسوسی ،دزدی ،جنايت ،قتل و استثمار انسان ھا شھرۀ آفاق گرديده ،توانسته به زندگی ھای
افسانه ئی دست يابند.
اين نازدانه ھای استعمار برای درمان پيش پا افتاده ترين بيماری ھا ،به کشور ھای اروپائی و غير اروپائی می روند
و ھزاران دالر به مصرف می رسانند و عدۀ زيادی از آنھا داکتران فاميلی دارند ،در حالی که توده ھای درد ديده و
بال کشيدۀ ما به کوچکترين امکانات صحی و دوائی دسترسی ندارند و اکثراً عزيزان شان را به علت عدم موجوديت
دوا و داکتر با ابتالء به ابتدائی ترين بيماری ھا از دست می دھند.
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با وجود آن که اکثريت توده ھا به علت فقر و ناداری توانائی رفتن به داکتر را ندارند و با انواع بيماری ھا دست به
گريبان اند ،اما آن عده از توده ھای زحمتکش کشور که حداقل امکانات مالی را دارند ،وقتی به داکتران )اين
قصابان سفيد پوش( مراجعه می نمايند ،بدون کوچکترين توجه و با معاينۀ سطحی و ابتدائی ،نسخه ھای طويلی را
به شکل قيدی )اين اصطالح در بين بيمار و داکتر مروج است و به حالتی گفته می شود که داکتر نسخه اش را
طوری می نويسد که غير از دواخانه ای که داکتر متذکره با آن ارتباط دارد ،ساير دواخانه ھا قادر به خواندن نسخه
نباشند( می نويسند و از بيماران می خواھند که دوای شان را خريداری و دوباره به آنھا مراجعه نمايند تا دوا ھا را
ببينند.
دوا ھائی که در بازار ھای افغانستان اشغالی يافت می گردند ،فوق العاده بی کيفيت و غير مؤثر می باشند و وارد
کنندگان اين دوا ھا تالش دارند تا حداعظم استفاۀ مالی را از اين وضعيت ببرند و دولت پوشالی ھيچ کنترولی به
بازار دوا و داکتر ندارد .نرخ دوا ثابت نيست ،قيمت دوا از يک دواخانه تا دواخانۀ ديگر در نوسان است و در
بسياری موارد ديده شده که دواخانه ھا ،دوای ھای تاريخ تير شده را برای بيماران شان می فروشند .خريد و فروش
دوا بدون نسخۀ داکتر بسيار زياد مروج گرديده و ھرکس می تواند ھر نوع دوا را بدون کوچکترين ممانعتی به دست
آورد.
از روی قيمت کرايۀ دواخانه ھا در برخی از نقاط شھر کابل می توان به وضعيت ناھنجار و فاجعه بار دوا و داکتر
در سرزمين اشغالی مخصوصاً شھر کابل پی برد .به طور مثال قيمت کرايۀ يک دواخانه در کلينيک شينو زاده واقع
مکروريان سوم که مساحت آن  ١۶متر مربع می گردد ٣۵٠٠ ،دالر امريکائی می باشد .اين دواخانه ماھانه مکلف
است تا اين مقدار پول را صرف به نام کرايه به مالک دواخانه پرداخت نمايد .مصارفی چون برق و معاش شاگرد
نيز بايد پرداخت گردد .با وجود آن ماھانه چندين ھزار دالر صاحب اين دواخانه از فروش دوا به بيماران ،عايد
خالص به دست می آورد .بيمارانی که به کلينيک شينو زاده در جريان يک روز مراجعه می نمايند ،به چند ھزار
نفر می رسند .روزانه مبالغ ھنگفتی بين بيمار ،داکتر ،صاحب دواخانه و مالک در اين کلينيک رد و بدل می گردند.
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