
  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  : داکتر اناھیتا

 افغانستان کانون امراض گوناگون

  ع ١٩۶٨می  ١٣ - ھـ ١٣۴٧ثور  ٢٣دوشنبھ  دھمشماره  ،پرچم

  

برای این . باشد دولت می ۀھا بصورت مجانی بعھدحفظ و بھبود دایمی صحت و سالمت تمام خلق«

مردم از امراض و  یۀوقا مینۀوسیع صحی در ز ھای عملی ومنظور دولت موظف است کھ پروگرام

برآوردن . اجرا کند ساختن امراض مکروبی و ساری طرح و کن ھا و ریشھتقلیل قطعی ناجوری

ق تربیت قبایل کشور از نظر خدمات صحی از طری کوچیان و و دھات و ھا جات تمام اھالی شھرایاحت

الزم و توسعھ موسسات مجانی، عمومی،  ۀوسایل عصری بھ اندز تھیۀکارکنان طبی بھ تعداد کافی و 

تبلیغات صحی  ھا و  ھا وآسایشگاهھا، سناتوریم  کلینیک ھا، شفاخانھایجاد موسسات صحی از قبیل پولی

  )تماعیمرام دموکراتیک خلق ــ سوم امور اج( ».کت ضرور استلاکناف مم در اطراف و

    

. زاست  ھای گوناگون و مرگ  کشور ما کانون بیماری. انگیز است  وضع صحی خلق افغانستان رقت

ین بودن حد ئمیر فراوان و پا و ھا انسان رنجور و بیمار، انواع امراض کشنده، مرگ وجود میلیون

وجھ بھ حد و حصر کودکان، ھمھ مظاھر روشن و واضح فقدان صحت وعدم ت اوسط عمر و تلفات بی 

  . رودحفظ سالمتی مردم در کشور بشمار می

محرومیت مردم از نعمت  ۀھای کثیف و قلت داکتر و دوا از عوامل عمدخرابی تغذی و مسکن، آب

فیصد مردم در اطراف و  ٨٧ما، درین کانون امراض گوناگون، بیش از  در کشور. صحت است

  . بھره اند  جسمی بیگی جھنمی دارند و از مزایای صحت و سالمت دھات زند

مسلم است کھ برخی از امراض کشنده . کنند  تغذیھ می نباتاتبرگ و پوست  ۀھای کشور از ریشانسان

شناختھ نشده و ھمچنان قسمتی از امراض عضوی ھمھ معلول شرایط فاسد علت آن  تا حال کھ

قتصادی و قلت مواد غذایی نیت امصؤگی، فقدان اجتماعی از قبیل بیکاری، عدم توافق با محیط، ماند

  . است

کنند، کھ   گی میھای تاریک و نمناک و محالت غیر صحی زندگودال ،ھا  مغاره بھمردم بعنوان منزل 

ھای مرگ نھ از نور آفتاب بھره یی   این دخمھ. آور است مساعد و مرگ برای حیوانات ھم نا یحت
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ھا مخصوصاً سل ی مکروبونم نشؤ وبی برای ست، فقط محل مناسدارد و نھ ھوای آزاد را در آن راھی

خوابند و چھ قضایای دلخراش و   ھا با حیوانات خود یکجا می  ھا مردم درین مغارهدر زمستان. است

  . افتد  اندوھناکی کھ اتفاق نمی

و مسکنی  ئیھا جا  ھا و بیشھجنگل ،ھا  دره و ھادر کوھ گانگان و پرندحیوانات وحشی، خزند یحت

ھا انسان فاقد لیونولی در کشور ما م ،گی خویش دارندبانھ و خانھ و سرپناھی برای زندبرای راحت ش

  . گی و مسکن صحی اندوسایل زند

ً بھ شیو ۀذخیر د کھ از آب دھ  تشکیل می ئیھا  مرداب ئیوسطا قرون  ۀآب نوشیدنی مردم را عموما

ر اینکھ حیوانات محلھ نیز در ھمین جا میان روستاھا گرد آمده است، درد انگیز ت یھاباران در خندق

  !. . . نوشند گذارند و آب میدھن می

ھا از قبیل سل، سفلیس، امراض شش، امراض قلبی، محرقھ، در کشور ما انواع و اقسام بیماری

ً شیوع دارد و ذ، ج)کوکره(ھای جلدی، تراخم یھای کشنده، روماتیزم، بیمارشپیچ ام و غیره وسیعا

  .ما باین امراض ھالکت بار مصاب اندصدھا ھزار ھموطن 

کھ در  ئی یگانھ چاره. ئینھ شفاخانھ و دوا ،در دھات کشور بصورت قطع نھ داکتری وجود دارد

  .ستدوا بعوضجای داکتر و جادو بین بتوسل بھ فال ،ھا موجود است روستا

 ھرگاه این چاره. شود  ھا شروع میسرانھ و نذر بندی وقتی کسی مریض شد بالفاصلھ معالجات خود

نوا بھ سود خواران ده یان بیئدرمان دردی نیانجامید، دھقانان و روستانرسید و ب ئیبجا(!) ھا  ئی جو 

پیمایند،   ھا راه میفرسنگ و نمایند  را بر االغی بار میشان کنند و مریض   آورند، قرض می  روی می

افتد کھ چنین مریضی   ند و کمتر اتفاق میرستا بھ داکتری می گذارندھا را پشت سر می  ھا و درهکوھ

بر پشت  ئیچھ بسا دیده شده کھ بیمار بیچاره را از کثرت ضعف با مجوسھ . زنده بھ داکتر برسد

رسند و یا اگر می بدین وضع اکثر مریضان یا زنده بھ داکتر نمی. افتند  بندند و براه می  مرکب می

   رسند دیگر کار از کار گذشتھ می 

  . باشد 

پندارند و اگر تصادفاً  وقتی در دھات کسی بھ مرضی مصاب شد دیگر او را مرده می! آور است  رقت

  . صحت یافت وزنده ماند این خود در شمار معجزات است

گونھ مناطق ینا رساند کھ اوضاع صحی دروجود ندارد و این می چیزی بنام حمامدر دھات کشور 

  . تواند باشد  چگونھ می
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در شھر و چھ در دھات، غیرقابل تذکراست، ھرگاه باین امر توجھ جدی چھ  ھا  الخال  وضع بیت

کھ ازین خطراتی. الخالی بزرگ تبدیل خواھد شد  کابل بھ یک بیت یحت در چند سال دیگر ،نگردد

توان از یک تعداد   می ئیکھ با یک توجھ جزحالی باشد وحشتناک است در  ناحیھ متوجھ مردم می

  . نمودامراض انسانی وخیم جلوگیری 

تازه  لۀصحت مریض تفا ۀانگیز و فالکت بار دارند، برای اعاد  گی وحشتھا کوچی کشور زندلیونم

ھای زھرآگین از دردی عالوه بر انواع و اقسام رنگ  دھند، در چشم  گاو را مورد استعمال قرار می

وخامت بار آنرا  نتیجۀ این عمل در شھرھا و دھات عمومیت دارد کھ. کنند  ادرار انسان نیز استفاده می

  !دانند ھمھ می

 بار و رقت آورفیصد مردم کشور دچار چنین اوضاع فالکت  ٩۵توان اظھار داشت کھ   صراحت میب

افتاده و وضع کوچیان نابسامان کشور، در شھرھا منجملھ شھر کابل  گذشتھ از دھات و قرای دور. اند

. میرندھا می  ترین بیماری  پایتخت کشور بسیاری از کودکان در اولین سال تولد با مبتال شدن بھ ساده

  تغذی و اسھال ءاز کودکان را سرخکان، چیچک، دفتری، سو ئی گی عدهدروزی نیست کھ نھال زن

ھای کھ ریزند، گل  ھای خزانی بزمین میدستھ دستھ کودکان چون برگ. غیره درو نکند ھای شدید و

گی، مسکن و آب طرز زند. ھا نیستبرای نجات آن ئیشوند و وسیلھ ھنوز نشگفتھ اند پژمرده می

  .آور است  تھا نیز رق آشامیدنی در شھر

ً صــحــی  ٢٠الی  ١۵در یکی دو شھر کالن تنھا در حدود  فیصد مردم از آب آشــامیدنی نســبـتــا

  . بــرخــوردار انــد

  ولی از آب نوشند  ھای سطحی و ملوث آب می  ھا و چاه  فیصد از دریاھا، جوی ٧۵متباقی اکثریت 

گی زند. میشودو سرگرمی شان استفاده  ھا برای تفریح  بازی آقا زادهھای آب  ھای صحی در حوض

  . ارزش است  بی گذارانی یک اقلیت ناچیز و ستمگر ھای مردم در مقایسھ با خوش  اکثریت توده

مانده و   بنا برعدم توجھ طبقات حاکمھ ارتجاعی و مستبد کشور قانون اساسی نیز در حرف باقی

غذای اکثریت مردم را . عاید حال شان نماید ئی نتوانست دردی از دردھای مردم را دوا کند و یا نتیجھ

ً با  ،در شھرھا ً با انگور دانگی و در زمستان نان خشک بعضا در ایام تابستان نان خشک و بعضا

  . دھد  میدگی توت تشکیل می

مردم، در عوض آنکھ بھ  کیسۀھای ھنگفتی از ھا در آنست کھ پولعلت اساسی این ھمھ نابسامانی

ن برسد، از یکسو بمصرف بیجای تورم تشکیالتی، بمصرف ایجاد اشمصرف صحت و فرھنگ

ھا و بمصرف دل برای نورچشمیعمارات مجلل و باشکوه در شھر، بمصرف موبل و فرنیچر آخرین م
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آوری از جیب   رسد و از سوی دیگر بھ شکل سرسامھا در خارج از کشور می رفاھیت و آسایش آن

  . شودھای خارج نقل داده میمردم بھ بانک

 لصحۀبار صحت و حفظ ا وی این حقایق تلخ و غم انگیز ھرگاه خواستھ باشیم تابلوی رقت ر بر

 یم، بھ چند رقم تخمینی زیرین بصورت نمونھ مراجعھ میئتر ترسیم نما عمومی را در افغانستان زنده 

  :کنیم 

نرس . ک داکترھزار نفر ی ٣۴نفر یعنی برای ھر  ۴٧۵لیون و داکتر م ١٦ :نفوس کشور ١٣۴٧سال 

ھزار نفر یک  ١٠عدد یعنی برای ھر  ١٦٠٠بستر . ھزار نفر یک نرس ۴٣نفر یعنی برای ھر  ٣٧٨

  . بستر

ھرگاه این رقم با ارقام صحی کشورھای ھمسایھ مقایسھ شود، سطح نازل بھداشت در کشور ما بخوبی 

  . گردد  آشکار می

نفر یک  ۴۵٠بزرگ برای ھر  یۀور ھمسادر یک کش. کنیم  می ئھتنھا یک رقم را ارا! توجھ کنید

  . داکتر وجود دارد

  . کشور دیگر ھمسایھ بھ تناسب نفوس پنج الی ده چند پرسونل طبی بیشتر از افغانستان دارد

ھم برای یک عده ثر است کھ قسمت اعظم وسایل و لوازم و پرسونل صحی در کابل، آنتأباز ھم جای 

ھم کھ در اطراف و والیات مشغول کار اند بدون وسایل و  ئیمعدود تخصیص داده شده است و عده 

ھا نسبت بھ نفوس و تعداد   توانند مریضی را از کام مرگ نجات دھند؟ تعداد شفاخانھ  دوا چگونھ می

ھا باید اعتراف   نھایت قلیل و حتا ناچیز است، بھ اثر فقدان وسایل تداوی درین شفاخانھ  مریضان بی

  . واقع تصادف است نمود کھ بھبود یک انسان در

عمومی مردم نیازمند  لصحۀبر اساس این فعالیت است کھ افغانستان بیک تحول عمیق در امور حفظ ا

صحیح  نقشۀپرسونل فنی، سازمان و  بیۀاست و بوجود آوردن این تحول ایجاب منابع الزم مالی، تر

پاک کردن محیط از  کند، زیرا تداوی صدھا ھزار انسان مریض، ترتیبات طب وقایوی،  ا میر کار

فقط در  ،گی یعنی مجادلھ در طریق تندرستی مردمھا و ایجاد محیط مناسب زندگیانواع کثافات و آلود

گی مردم زند انجامد کھ محیط اجتماعی سالم باشد و بخصوص شرایط کار و  صورتی بھ پیروزی می

  . بھبود یابد

  :سالمتی مردم وظیفھ دولت است یۀحما

کھ یئھاھاست، تنھا دولتر وظیفھ حفظ و بھبود دایمی سالمتی تمام مردم بھ عھده دولتدر دوران معاص

توانند این وظیفھ عظیم ملی را بھ کمک یک رشتھ تشبثات   نماینده واقعی خلق کارگر کشور اند می
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وقایھ مردم از امراض و  مینۀھای وسیعی در ز  اجتماعی، اقتصادی و طبی انجام دھند و پروگرام

افزایش بیش از پیش حد و ھای عفونی و ساری،  ھا و ریشھ کن ساختن بیماریل قطعی مریضیتقلی

  . وسط طول عمر مردم بموقع اجرا بگذارند

موسسات مجانی و عمومی طبی، از آنجملھ  ۀسعسالمتی مردم مستلزم ساختمان و تو یۀامر حما

و آالت و وسایل معاصر و  ھا  ھا و تجھیز ھمھ موسسات طبی بھ دستگاه  آسایشگاه و ھا  شفاخانھ

سسات مو شبکۀتاسیس و تعمیم . بر تمام افراد جامعھ است) لیت طبیمسؤبا (برقراری نظارت دایمی 

  . روددھات یکی از مسایل عمده بشمار میو ھا  مادران و اطفال در شھر ،مخصوص حفظ سالمتی

ھ نسل جوان را باید از ھا قرار دارد اینست ک  دولت ۀیکی از مھمترین وظایفی کھ بھ عھد ینھمچن

  . جانبھ از لحاظ جسمی و معنوی بار آورد  ھمان دوره کودکی تندرست و با رشد ھمھ

افراد عمل  ۀارد گی مردم قوانین عینی اجتماعی است کھ در خارج از شعور وکننده زند  عامل تعیین

نیزم بدون محیط رگوما را احاطھ کرده است، وجود ا ھمۀبیماری یک واقعیت عینی است کھ . کند  می

لھذا برای حفظ موجودیت انسان در قدم اول باید محیط و شرایطی را کھ پیوستھ . خارجی محال است

  . در نظر گرفت بخشد  ثیر میتأبھ وی 

بیماری عبارت است از « :حیث المجموع بھ این اصل علمی اتفاق دارند کھعلمای حفظ الصحھ من

بدین جھت برای پیروزی بر مرض باید محیطی  .»محیط وتعادل بین عضویت  برھم خوردن توازن و

  .کنند از ریشھ تغییر داد  گی میرا کھ خلق در آن زند

کنند کھ مبارزه در طریق تندرستی مردم فقط در   احصائیھ دانان و متخصصین صحی اعالن می

 انجامد کھ محیط و شرایط اجتماعی سالم باشد و بخصوص شرایط کار و  صورتی بھ پیروزی می

ھا اقدامات خود باید حکومت«: گویدروی ھمین منظور است رھبر بزرگی می. گی مردم بھبود یابدزند

چیز بانجام اقدامات وسیع صحی بمنظور وقایھ از  را در مورد حمایت از تندرستی افراد مقدم بر ھر

   .»ھا مبتنی کنندتوسعھ بیماری

دھیم کھ تا در افغانستان یک تحول عمیق و ر میبر اساس این حقایق علمی است کھ ما پیوستھ شعا

خلق  ئیاجتماعی امیدی برای رھا ،تغییر کیفی و بنیادی رخ ندھد در شرایط موجود سیاسی، اقتصادی

  . شود  افغانستان از فقر، جھالت و بیماری برده نمی

شود   ایل نمیسیاسی موجود کشور قادر بانجام ھیچ کاری نیست و عمداً بآنچھ ارزش ق کمۀمحافل حا

  . سالمتی خلق افغانستان است یۀحما
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