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داﮐﺗر اﻧﺎھﯾﺗﺎ :

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎﻧﻮن اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره دھم دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﺛور  ١٣۴٧ھـ  ١٣ -ﻣﯽ  ١٩۶٨ع

»ﺣﻔظ و ﺑﮭﺑود داﯾﻣﯽ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑﺻورت ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﻌﮭدۀ دوﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑرای اﯾن
ﻣﻧظور دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ و وﺳﯾﻊ ﺻﺣﯽ در زﻣﯾﻧﮥ وﻗﺎﯾﮥ ﻣردم از اﻣراض و
ﺗﻘﻠﯾل ﻗطﻌﯽ ﻧﺎﺟورﯾﮭﺎ و رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن اﻣراض ﻣﮑروﺑﯽ و ﺳﺎری طرح و اﺟرا ﮐﻧد .ﺑرآوردن
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اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻣﺎم اھﺎﻟﯽ ﺷﮭر ھﺎ و دھﺎت و ﮐوﭼﯾﺎن و ﻗﺑﺎﯾل ﮐﺷور از ﻧظر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ از طرﯾق ﺗرﺑﯾت
ﮐﺎرﮐﻧﺎن طﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﮭﯾﮥ وﺳﺎﯾل ﻋﺻری ﺑﮫ اﻧدزۀ ﻻزم و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﻣوﻣﯽ،
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اﯾﺟﺎد ﻣوﺳﺳﺎت ﺻﺣﯽ از ﻗﺑﯾل ﭘوﻟﯾﮑﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺳﻧﺎﺗورﯾﻣﮭﺎ وآﺳﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺻﺣﯽ
در اطراف و اﮐﻧﺎف ﻣﻣﻠﮑت ﺿرور اﺳت) «.ﻣرام دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ــ ﺳوم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
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وﺿﻊ ﺻﺣﯽ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻗت اﻧﮕﯾز اﺳت .ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﺎﻧون ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣرگ زاﺳت.
وﺟود ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن رﻧﺟور و ﺑﯾﻣﺎر ،اﻧواع اﻣراض ﮐﺷﻧده ،ﻣرگ و ﻣﯾر ﻓراوان و ﭘﺎﺋﯾن ﺑودن ﺣد
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اوﺳط ﻋﻣر و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر ﮐودﮐﺎن ،ھﻣﮫ ﻣظﺎھر روﺷن و واﺿﺢ ﻓﻘدان ﺻﺣت وﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم در ﮐﺷور ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.

ﺧراﺑﯽ ﺗﻐذی و ﻣﺳﮑن ،آﺑﮭﺎی ﮐﺛﯾف و ﻗﻠت داﮐﺗر و دوا از ﻋواﻣل ﻋﻣدۀ ﻣﺣروﻣﯾت ﻣردم از ﻧﻌﻣت
ﺻﺣت اﺳت .در ﮐﺷور ﻣﺎ ،درﯾن ﮐﺎﻧون اﻣراض ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺑﯾش از  ٨٧ﻓﯾﺻد ﻣردم در اطراف و
دھﺎت زﻧدﮔﯽ ﺟﮭﻧﻣﯽ دارﻧد و از ﻣزاﯾﺎی ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ ﺑﯽ ﺑﮭره اﻧد.
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺷور از رﯾﺷﮥ ﺑرگ و ﭘوﺳت ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻣراض ﮐﺷﻧده
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻋﻠت آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده و ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻣراض ﻋﺿوی ھﻣﮫ ﻣﻌﻠول ﺷراﯾط ﻓﺎﺳد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﮑﺎری ،ﻋدم ﺗواﻓق ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ،ﻣﺎﻧدﮔﯽ ،ﻓﻘدان ﻣﺻؤﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻗﻠت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
اﺳت.
ﻣردم ﺑﻌﻧوان ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻣﻐﺎره ھﺎ ،ﮔوداﻟﮭﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻣﻧﺎک و ﻣﺣﻼت ﻏﯾر ﺻﺣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎت ھم ﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋد و ﻣرگآور اﺳت .اﯾن دﺧﻣﮫ ھﺎی ﻣرگ ﻧﮫ از ﻧور آﻓﺗﺎب ﺑﮭره ﯾﯽ

www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
دارد و ﻧﮫ ھوای آزاد را در آن راھﯾﺳت ،ﻓﻘط ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻧﺷؤ و ﻧﻣوی ﻣﮑروﺑﮭﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺳل
اﺳت .در زﻣﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣردم درﯾن ﻣﻐﺎره ھﺎ ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد و ﭼﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی دﻟﺧراش و
اﻧدوھﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻓﺗد.
ﺣﺗﯽ ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ ،ﺧزﻧدﮔﺎن و ﭘرﻧدﮔﺎن در ﮐوھﮭﺎ و دره ھﺎ ،ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ و ﺑﯾﺷﮫ ھﺎ ﺟﺎﺋﯽ و ﻣﺳﮑﻧﯽ
ﺑرای راﺣت ﺷﺑﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧﮫ و ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش دارﻧد ،وﻟﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد
وﺳﺎﯾل زﻧدﮔﯽ و ﻣﺳﮑن ﺻﺣﯽ اﻧد.
ذﺧﯾرۀ آب ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﻣردم را ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﻣرداب ھﺎﺋﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از آب
ﺑﺎران در ﺧﻧدﻗﮭﺎی ﻣﯾﺎن روﺳﺗﺎھﺎ ﮔرد آﻣده اﺳت ،درد اﻧﮕﯾز ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺣﻠﮫ ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﺟﺎ
دھن ﻣﯾﮕذارﻧد و آب ﻣﯽﻧوﺷﻧد!. . .
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در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ از ﻗﺑﯾل ﺳل ،ﺳﻔﻠﯾس ،اﻣراض ﺷش ،اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ ،ﻣﺣرﻗﮫ،
ﭘﯾﭼﺷﮭﺎی ﮐﺷﻧده ،روﻣﺎﺗﯾزم ،ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻠدی ،ﺗراﺧم )ﮐوﮐره( ،ﺟذام و ﻏﯾره وﺳﯾﻌﺎ ً ﺷﯾوع دارد و
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ﺻدھﺎ ھزار ھﻣوطن ﻣﺎ ﺑﺎﯾن اﻣراض ھﻼﮐت ﺑﺎر ﻣﺻﺎب اﻧد.

در دھﺎت ﮐﺷور ﺑﺻورت ﻗطﻊ ﻧﮫ داﮐﺗری وﺟود دارد ،ﻧﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و دواﺋﯽ .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﺎره ﺋﯽ ﮐﮫ در
روﺳﺗﺎ ھﺎ ﻣوﺟود اﺳت ،ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻓﺎﻟﺑﯾن ﺑﺟﺎی داﮐﺗر و ﺟﺎدو ﺑﻌوض دواﺳت.

la

وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻣرﯾض ﺷد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺧود ﺳراﻧﮫ و ﻧذر ﺑﻧدﯾﮭﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ھرﮔﺎه اﯾن ﭼﺎره
ﺟوﺋﯽ ھﺎ )!( ﺑﺟﺎﺋﯽ ﻧرﺳﯾد و ﺑدرﻣﺎن دردی ﻧﯾﺎﻧﺟﺎﻣﯾد ،دھﻘﺎﻧﺎن و روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺑﯾﻧوا ﺑﮫ ﺳود ﺧواران ده
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روی ﻣﯽ آورﻧد ،ﻗرض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣرﯾض ﺷﺎﻧرا ﺑر اﻻﻏﯽ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ راه ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد،
ﮐوھﮭﺎ و دره ھﺎ را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯾﮕذارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ داﮐﺗری ﻣﯾرﺳﻧد و ﮐﻣﺗر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣرﯾﺿﯽ
زﻧده ﺑﮫ داﮐﺗر ﺑرﺳد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﯾﭼﺎره را از ﮐﺛرت ﺿﻌف ﺑﺎ ﻣﺟوﺳﮫ ﺋﯽ ﺑر ﭘﺷت
ﻣرﮐب ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و ﺑراه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﺑدﯾن وﺿﻊ اﮐﺛر ﻣرﯾﺿﺎن ﯾﺎ زﻧده ﺑﮫ داﮐﺗر ﻧﻣﯾرﺳﻧد و ﯾﺎ اﮔر ﻣﯽ
رﺳﻧد دﯾﮕر ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
رﻗت آور اﺳت! وﻗﺗﯽ در دھﺎت ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣرﺿﯽ ﻣﺻﺎب ﺷد دﯾﮕر او را ﻣرده ﻣﯽﭘﻧدارﻧد و اﮔر ﺗﺻﺎدﻓﺎ ً
ﺻﺣت ﯾﺎﻓت وزﻧده ﻣﺎﻧد اﯾن ﺧود در ﺷﻣﺎر ﻣﻌﺟزات اﺳت.
در دھﺎت ﮐﺷور ﺑﻧﺎم ﺣﻣﺎم ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺻﺣﯽ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻧﺎطق
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.
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وﺿﻊ ﺑﯾت اﻟﺧﻼ ھﺎ ﭼﮫ در ﺷﮭر و ﭼﮫ در دھﺎت ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗذﮐراﺳت ،ھرﮔﺎه ﺑﺎﯾن اﻣر ﺗوﺟﮫ ﺟدی
ﻧﮕردد ،در ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾت اﻟﺧﻼی ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .ﺧطراﺗﯾﮑﮫ ازﯾن
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺟﮫ ﺟزﺋﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ﯾﮏ ﺗﻌداد
اﻣراض اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺧﯾم ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود.
ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ ﮐوﭼﯽ ﮐﺷور زﻧدﮔﯽ وﺣﺷت اﻧﮕﯾز و ﻓﻼﮐت ﺑﺎر دارﻧد ،ﺑرای اﻋﺎدۀ ﺻﺣت ﻣرﯾض ﺗﻔﺎﻟﮥ ﺗﺎزه
ﮔﺎو را ﻣورد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،در ﭼﺷم دردی ﻋﻼوه ﺑر اﻧواع و اﻗﺳﺎم رﻧﮕﮭﺎی زھرآﮔﯾن از
ادرار اﻧﺳﺎن ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻋﻣل در ﺷﮭرھﺎ و دھﺎت ﻋﻣوﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ وﺧﺎﻣت ﺑﺎر آﻧرا
ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد!
ﺑﺻراﺣت ﻣﯽ ﺗوان اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ  ٩۵ﻓﯾﺻد ﻣردم ﮐﺷور دﭼﺎر ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع ﻓﻼﮐت آور و رﻗت ﺑﺎر
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اﻧد .ﮔذﺷﺗﮫ از دھﺎت و ﻗرای دور اﻓﺗﺎده و وﺿﻊ ﮐوﭼﯾﺎن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن ﮐﺷور ،در ﺷﮭرھﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺎن در اوﻟﯾن ﺳﺎل ﺗوﻟد ﺑﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻣﯾﻣﯾرﻧد.
روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎل زﻧدﮔﯽ ﻋده ﺋﯽ از ﮐودﮐﺎن را ﺳرﺧﮑﺎن ،ﭼﯾﭼﮏ ،دﻓﺗری ،ﺳوء ﺗﻐذی و اﺳﮭﺎل
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ھﺎی ﺷدﯾد و ﻏﯾره درو ﻧﮑﻧد .دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﮐودﮐﺎن ﭼون ﺑرﮔﮭﺎی ﺧزاﻧﯽ ﺑزﻣﯾن ﻣﯽ رﯾزﻧد ،ﮔﻠﮭﺎی ﮐﮫ
ھﻧوز ﻧﺷﮕﻔﺗﮫ اﻧد ﭘژﻣرده ﻣﯾﺷوﻧد و وﺳﯾﻠﮫ ﺋﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .طرز زﻧدﮔﯽ ،ﻣﺳﮑن و آب
آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ در ﺷﮭر ھﺎ ﻧﯾز رﻗت آور اﺳت.
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در ﯾﮑﯽ دو ﺷﮭر ﮐﻼن ﺗﻧﮭﺎ در ﺣدود  ١۵اﻟﯽ  ٢٠ﻓﯾﺻد ﻣردم از آب آﺷــﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻧﺳــﺑـﺗــﺎ ً ﺻــﺣــﯽ

es
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ﺑــرﺧــوردار اﻧــد.

ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ اﮐﺛرﯾت  ٧۵ﻓﯾﺻد از درﯾﺎھﺎ ،ﺟوی ھﺎ و ﭼﺎه ھﺎی ﺳطﺣﯽ و ﻣﻠوث آب ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد وﻟﯽ از آب
ھﺎی ﺻﺣﯽ در ﺣوض ھﺎی آﺑﺑﺎزی آﻗﺎ زاده ھﺎ ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ و ﺳرﮔرﻣﯽ ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .زﻧدﮔﯽ
اﮐﺛرﯾت ﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺧوش ﮔذاراﻧﯽ ﯾﮏ اﻗﻠﯾت ﻧﺎﭼﯾز و ﺳﺗﻣﮕر ﺑﯽ ارزش اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑرﻋدم ﺗوﺟﮫ طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺳﺗﺑد ﮐﺷور ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾز در ﺣرف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
ﻧﺗواﻧﺳت دردی از دردھﺎی ﻣردم را دوا ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺋﯽ ﻋﺎﯾد ﺣﺎل ﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد .ﻏذای اﮐﺛرﯾت ﻣردم را
در ﺷﮭرھﺎ ،در اﯾﺎم ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻧﺎن ﺧﺷﮏ و ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﺎ اﻧﮕور داﻧﮕﯽ و در زﻣﺳﺗﺎن ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﺎ
ﻣﯾدﮔﯽ ﺗوت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﻋﻠت اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ھﻣﮫ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯾﮭﺎ در آﻧﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟﮭﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ از ﮐﯾﺳﮥ ﻣردم ،در ﻋوض آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﻣﺻرف ﺻﺣت و ﻓرھﻧﮕﺷﺎن ﺑرﺳد ،از ﯾﮑﺳو ﺑﻣﺻرف ﺑﯾﺟﺎی ﺗورم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﺑﻣﺻرف اﯾﺟﺎد
ﻋﻣﺎرات ﻣﺟﻠل و ﺑﺎﺷﮑوه در ﺷﮭر ،ﺑﻣﺻرف ﻣوﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر آﺧرﯾن ﻣدل ﺑرای ﻧورﭼﺷﻣﯾﮭﺎ و ﺑﻣﺻرف
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رﻓﺎھﯾت و آﺳﺎﯾش آنھﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯾرﺳد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳرﺳﺎم آوری از ﺟﯾب
ﻣردم ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج ﻧﻘل داده ﻣﯾﺷود.
ﺑر روی اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺗﻠﺦ و ﻏم اﻧﮕﯾز ھرﮔﺎه ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎﺑﻠوی رﻗت ﺑﺎر ﺻﺣت و ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮥ
ﻋﻣوﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧده ﺗر ﺗرﺳﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾم ،ﺑﮫ ﭼﻧد رﻗم ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ زﯾرﯾن ﺑﺻورت ﻧﻣوﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم:
ﺳﺎل  ١٣۴٧ﻧﻔوس ﮐﺷور ١٦ :ﻣﻠﯾون و داﮐﺗر  ۴٧۵ﻧﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھر  ٣۴ھزار ﻧﻔر ﯾﮏ داﮐﺗر .ﻧرس
 ٣٧٨ﻧﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھر  ۴٣ھزار ﻧﻔر ﯾﮏ ﻧرس .ﺑﺳﺗر  ١٦٠٠ﻋدد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھر  ١٠ھزار ﻧﻔر ﯾﮏ
ﺑﺳﺗر.
ھرﮔﺎه اﯾن رﻗم ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺻﺣﯽ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود ،ﺳطﺢ ﻧﺎزل ﺑﮭداﺷت در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺧوﺑﯽ
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آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.

ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد! ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ رﻗم را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﯾﮏ ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺑزرگ ﺑرای ھر  ۴۵٠ﻧﻔر ﯾﮏ

t.o

داﮐﺗر وﺟود دارد.

ﮐﺷور دﯾﮕر ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻧﻔوس ﭘﻧﺞ اﻟﯽ ده ﭼﻧد ﭘرﺳوﻧل طﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد.
ﺑﺎز ھم ﺟﺎی ﺗﺄﺛر اﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت اﻋظم وﺳﺎﯾل و ﻟوازم و ﭘرﺳوﻧل ﺻﺣﯽ در ﮐﺎﺑل ،آﻧﮭم ﺑرای ﯾﮏ ﻋده

la

ﻣﻌدود ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷده اﺳت و ﻋده ﺋﯽ ھم ﮐﮫ در اطراف و وﻻﯾﺎت ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﻧد ﺑدون وﺳﺎﯾل و
دوا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣرﯾﺿﯽ را از ﮐﺎم ﻣرگ ﻧﺟﺎت دھﻧد؟ ﺗﻌداد ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻔوس و ﺗﻌداد
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ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻗﻠﯾل و ﺣﺗﺎ ﻧﺎﭼﯾز اﺳت ،ﺑﮫ اﺛر ﻓﻘدان وﺳﺎﯾل ﺗداوی درﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف
ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در واﻗﻊ ﺗﺻﺎدف اﺳت.

ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﮏ ﺗﺣول ﻋﻣﯾق در اﻣور ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮥ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻧﯾﺎزﻣﻧد
اﺳت و ﺑوﺟود آوردن اﯾن ﺗﺣول اﯾﺟﺎب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗرﺑﯾﮥ ﭘرﺳوﻧل ﻓﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻘﺷﮥ ﺻﺣﯾﺢ
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا ﺗداوی ﺻدھﺎ ھزار اﻧﺳﺎن ﻣرﯾض ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت طب وﻗﺎﯾوی ،ﭘﺎک ﮐردن ﻣﺣﯾط از
اﻧواع ﮐﺛﺎﻓﺎت و آﻟودﮔﯾﮭﺎ و اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳب زﻧدﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﺎدﻟﮫ در طرﯾق ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻣردم ،ﻓﻘط در
ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد و ﺑﺧﺻوص ﺷراﯾط ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﻣردم
ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد.
ﺣﻣﺎﯾﮥ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم وظﯾﻔﮫ دوﻟت اﺳت:
در دوران ﻣﻌﺎﺻر وظﯾﻔﮫ ﺣﻔظ و ﺑﮭﺑود داﯾﻣﯽ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑﮫ ﻋﮭده دوﻟﺗﮭﺎﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ دوﻟﺗﮭﺎﺋﯾﮑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻗﻌﯽ ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻋظﯾم ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺗﺷﺑﺛﺎت
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اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و طﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﭘروﮔرام ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ در زﻣﯾﻧﮥ وﻗﺎﯾﮫ ﻣردم از اﻣراض و
ﺗﻘﻠﯾل ﻗطﻌﯽ ﻣرﯾﺿﯾﮭﺎ و رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ و ﺳﺎری ،و اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺣد
وﺳط طول ﻋﻣر ﻣردم ﺑﻣوﻗﻊ اﺟرا ﺑﮕذارﻧد.
اﻣر ﺣﻣﺎﯾﮥ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم ﻣﺳﺗﻠزم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺗوﺳﻌﮥ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎﻧﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ طﺑﯽ ،از آﻧﺟﻣﻠﮫ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺟﮭﯾز ھﻣﮫ ﻣوﺳﺳﺎت طﺑﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و آﻻت و وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎﺻر و
ﺑرﻗراری ﻧظﺎرت داﯾﻣﯽ )ﺑﺎ ﻣﺳؤﻟﯾت طﺑﯽ( ﺑر ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺗﺎﺳﯾس و ﺗﻌﻣﯾم ﺷﺑﮑﮥ ﻣوﺳﺳﺎت
ﻣﺧﺻوص ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻣﺎدران و اطﻔﺎل در ﺷﮭر ھﺎ و دھﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻣده ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭدۀ دوﻟت ھﺎ ﻗرار دارد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل ﺟوان را ﺑﺎﯾد از
ھﻣﺎن دوره ﮐودﮐﯽ ﺗﻧدرﺳت و ﺑﺎ رﺷد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺑﺎر آورد.
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ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻗواﻧﯾن ﻋﯾﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺷﻌور و اردۀ اﻓراد ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﯾﻣﺎری ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ،وﺟود اورﮔﻧﯾزم ﺑدون ﻣﺣﯾط
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ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت .ﻟﮭذا ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎن در ﻗدم اول ﺑﺎﯾد ﻣﺣﯾط و ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺑﮫ وی ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﺑﺧﺷد در ﻧظر ﮔرﻓت.

ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﻣﻧﺣﯾث اﻟﻣﺟﻣوع ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﻋﻠﻣﯽ اﺗﻔﺎق دارﻧد ﮐﮫ» :ﺑﯾﻣﺎری ﻋﺑﺎرت اﺳت از
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ﺑرھم ﺧوردن ﺗوازن و ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﻋﺿوﯾت و ﻣﺣﯾط« .ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺑرای ﭘﯾروزی ﺑر ﻣرض ﺑﺎﯾد ﻣﺣﯾطﯽ
را ﮐﮫ ﺧﻠق در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از رﯾﺷﮫ ﺗﻐﯾﯾر داد.
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اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ داﻧﺎن و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺻﺣﯽ اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه در طرﯾق ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻣردم ﻓﻘط در
ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط و ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد و ﺑﺧﺻوص ﺷراﯾط ﮐﺎر و
زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .روی ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﺳت رھﺑر ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﮕوﯾد» :ﺑﺎﯾد ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ اﻗداﻣﺎت ﺧود
را در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﻧدرﺳﺗﯽ اﻓراد ﻣﻘدم ﺑر ھر ﭼﯾز ﺑﺎﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت وﺳﯾﻊ ﺻﺣﯽ ﺑﻣﻧظور وﻗﺎﯾﮫ از
ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﮐﻧﻧد«.
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺗﺣول ﻋﻣﯾق و
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی رخ ﻧدھد در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻣﯾدی ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺧﻠق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻓﻘر ،ﺟﮭﺎﻟت و ﺑﯾﻣﺎری ﺑرده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﮐﺷور ﻗﺎدر ﺑﺎﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﯾﺳت و ﻋﻣداً ﺑﺂﻧﭼﮫ ارزش ﻗﺎﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود
ﺣﻣﺎﯾﮥ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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