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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١۴ اپريل ٠۴

  افغانستان بزرگترين گورستان بيماران توبرکلوز در جھان
  

 درصد مردم تحت پوشش ٨۵نستان صورت می گيرد که گويا  که از سوی وزارت صحت افغائیبا وجود ادعای بلند باال

لياردھا دالری که به اصطالح تحت نام کمک به مردم يخدمات صحی قرار گرفته اند و با وجود سرازير شدن م

افغانستان صورت می گيرد، بازھم افغانستان بلند ترين آمار مرگ ومير افراد مصاب به مرض توبرکلوز را در سطح 

 ما ۀرا زحمتکشان و طبقات محروم جامع  اختصاص داده است که متأسفانه اکثريت قاطع قربانيان آنجھان به خود

 .تشکيل می دھند

 جديد توبرکلوز در ھر صد ھزار ۀ واقع١٨٩براساس آخرين گزارش سازمان صحی جھان، ساالنه در افغانستان حدود 

 ھزار تن در سال جان ١٣ نفر درھر صد ھزار نفر يعنی ٣٩ جديد در سال بروز کرده و حدود ۀ ھزار واقع۶١نفر يعنی 

 درصد تمام واقعات توبرکلوز را زنان تشکيل می ۶٢دھند که  در اين ميان شان را از سبب اين مرض از دست می

  .دھند

به حقايقی  می توان ئی تمامی واقعات توبرکلوز در کشور باشد، اما تا جاۀبا آنکه ارقام ارائه شده نمی تواند بازتاب دھند

که توبرکلوز يک بيماری است که عمدتاً گريبانگير زحمتکشان کشور به خصوص زنان آنان بوده و  دست يافت و آن اين

سر ه ا يک بيماری ناميد که بيشتر به سراغ خانواده ھای فقير جامعه می رود که در وضعيت بد اقتصادی بر می توان آن

 ئی جامعه يا کمتر به آن مصاب می شوند و يا ھم در صورت مصاب شدن تواناافراد ثروتمند و طبقات مرفه. می برند

  .را دارا می باشند که می توانند به سادگی خودرا از چنگال آن نجات دھند تداوی آن

 حکومتداران و زمامداران بر سرقدرت بوده و ھمين امر ئیجنبه طبقاتی اين مرض عامل اساسی کم توجھی و بی پروا

زيرا آنان ھيچ تشويش و .  تا به آن توجه کمتری صورت گيرد و در صدد ريشه کن سازی آن شوندنيز سبب شده

د و از آنجائی که در ضمير شان خدمت دارن از بابت مبتال شدن خود و خانواده ھای شان به اين مرض کشنده نینگراني

  .گيری اين مرض نيستندبه زحمتکشان را سراغ کرده نمی توانيم، لذا چندان ھم به فکر راه ھای جلو

اگر افغانستان در صدر جدول توليد کنندگان مواد مخدر جھان، فساد اداری، مرگ و مير مادران در عدم دسترسی به 

خدمات صحی قرار می گيرد و يا باال ترين مرگ و مير مبتاليان به توبرکلوز را در سطح جھان به خود اختصاص داده 

يا امثال " مبارزه عليه توبرکلوز"م به حکومتمدارانی بر می خورد که تحت عنوان است ، شرم و سر افگندگی آن بازھ

آن پول ھای کالنی را حيف وميل می کنند ولی توجه چندانی برای از بين بردن اين مرض کشنده که قابل عالج و وقايه 

  .دارند می، معطوف ننيز می باشد

  


