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 عبدهللا امينی ـ کابل

٢٠١۶ اگست ٣٠  

 فقدان خدمات صحی
. اين وضعيت بيشتر در واليات و قصبات کشور بيداد می کند. مات صحی محروم انددصد مردم ما از خدر ۴٠بيش از 

يک قشر کوچک ضد ملی از تمام مزايای خدمات . روند، بقيه در انتظار مرگ اند متمولين برای تداوی به خارج می

تواند کار ھای مفيدی انجام  آيا يک ملت مريض می. مندی به صحت عامه ندارنده صحی مستفيد گرديده وکمترين عالق

صد کارکنان آن  در فساد غرق اند، کی به در ٨٠دور که دھد و رشد اقتصادی را تأمين نمايد؟ در يک نظام فاسد و مز

  .فکر صحت مردم و عرضۀ خدمات صحی برای آنھاست

. صد نفوس مردم بدبخت افغانستان به دوا، شفاخانه و ساير وسايل صحی دسترسی ندارنددر ۴٠طبق گزارشات، بيش از 

ًاگر احيانا خدمات . ، بيشترين مشکل را دارندنظر به احصائيه ھا، مردمی که در واليات و قصبات زندگی می نمايند

. تفاوت بارزی بين شھرھا و واليات درين خصوص وجود دارد. صحی وجود دارد، بسيار ناچيز و نا کارآمد است

 کوچک و قصبات رفته یداکتران حاضر نيستند، که قربانی بدھند و چند سالی به خاطر خدمت به مردم خود، به شھر ھا

نظام فاسد مستعمراتی افراد حريص را حريص تر ساخته است که فقط به فکر پول پيدا کردن اند، . نمايندمردم را تداوی 

افرادی که غير مشروع ثروتمند شده اند، برای رفع يک ريزش عادی به سوی ھند و دوبی و يا . نه خدمت به مردم

توانند از داکتران  جی ھا دسترسی دارند و میافراد سرشناس و واسطه باز به شفاخانه ھای خار. جرمنی پرواز می کنند

.  که دارند، می توانند کم و بيش به خدمات صحی دسترسی بيابندیديگری ھم نظر به ارتباطاتۀ عد. خارجی مستفيد شوند

در .  رسد سرگردان می گردند و کسی ھم به داد شان نمی. بيچاره ترين مردم کسانی اند که نه پول دارند و نه واسطه

در . سسه شده و طبقات حاکم به آن فخر می فروشند، نبود خدمات صحی تعجب آور نخواھد بودؤکشوری که فساد ميک 

  کدام ساحه، افغانستان اشغال شده با طبقۀ حاکم فاسدش خوب است که در ساحۀ خدمات صحی باشد؟

  . پس چه بايد کرد؟ قيام مردمی و انھدام نظام مستعمراتی يک شرط حتمی است

  

  
 
 

 
 


