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 .وستا بدست ذلتو  عزت كه یونداخد بنام
 

 !افغانستان یاسالم یمحترم وزارت صحت عامه جمهور نیمسئول به

 در افغانستان شاكي است؟ یملت از ارایه خدمات صح چرا

 م؟یمریضان خویش بیرون از كشور مصرف مینمائ یچرا صداها میلیون افغاني را بخاطر تشخیص و تداو 

 چرا ملت بر طبابت افغانستان اعتماد نمي كند؟ 

 چرا طبابت افغانستان بدنام است؟ 

  .... چرا 

و اسناد  ها ثبوت با هاهمر شما مقابل درو  محشر روز در)ج(  ونداخد مقابل در شده تحریر حرف هر یگو پاسخ من

 .ميباشمدست داشته 

 شما ل  مث مقامات نظراز  كهدولتي و شخصي غیر قابل تحمل ملت است  یها شفاخانهاز  یتعداددر یجار وضعیت

 نیو او قاضي عادلیست و مسئول نيست پنهان ونداخد زا حاليكه در شودیاز آن چشم پوشي م یلیویا هم به دال ستا پنهان

  .بود دنهاخودر روز محشر و در مقابل تاریخ  ونداخد مقابل درها  یندانم کار ینا تمام یگو باجوهم 

رار ق یبه شمول كلینك ها و معاینه خانه ها شخص یو شخص یدولت یاز شفاخانه ها و كلینك ها یدر برخ یجار فساد

 :ذیل است

 بدل درو حتي نرس ها  نادوكتوراز  یتعداد اكثر توسطها  شفاخانهبه  نزدیك یها خانهادو زا ٪30 كميشن خذا -1

 .و شعبات فارمسي شفاخانه خصوصا در شب خانهادو توسط شده عرضهبا قیمت گزاف  كيفيت بي یها ادو نكردن رد

 (ودافغاني ان مربوط داكتر میش 30افغاني باشد  100یك قطي دوا اگر  ) 

كه البراتوار مشهور كمیشن دهنده و  ،ظالمانه بشكلنزدیك به شفاخانه ها  یرهااتواالبر زا ٪3۵ كميشن خذا-2

 البراتوار هاي دیگر محلي

 (افغاني ان از داكتر است 700افغاني است  2000كه  TFT یعني در معاینه )
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 3از 2

 .ظالمانه بشكل یصشخ هاي كلينكها و  نهخا معاینه به یدولت یاز شفاخانه ها OPD و حياجر مریضان دعوت -3

 :دعوت به دو شكل صورت میگیرد این

 : دعوت مستقیم توسط خود داكترالف

 .ب : دادن پول به كارگر و توصف و تعریف داكتر توسط كارگر به اشكال مختلف 

 . مریضان جنسي ذیتو ا رازمقدس طبابت ا لكمس زا ستفادها سو -۴

با پاك دامني به شفاخانه ها و معاینه خانه ها مراجعه نموده چون مریضي جدي داشته و یك تعداد داكتران و  مریضان

 .نرسان با سوي استفاده از مسلك طبابت وباز بودن دست شان اذیت هاي جنسي را انجام میدهند

 .كتراد نام به نرس توسط مریضان به دناد معایناتو  نسخه -۵

اخانه ها و كلینك هاي شخصي و دولتي نرس ها با استفاده از موقع بخاطر منافع خاص مثال وانمود یك تعداد از شف در

كردن خویش بحیث داكتر به مریض دلخواه یا عدم موجودیت داكتر در شفاخانه نسخه میدهد كه با حیات مردم ما بازي 

  .میكنند

 ساعت ۶و  ميكند معاینه عاجلو  OPD تاقا در كتراد شبدر ساعت ۶ )كترادو  نرس بين شب ليانوكریو تقسيم -۶

 (ميكند معاینه ار مریضان كتراد بنام نرس ار دیگر

 خذا پول پرسونل یمتماو  نادوكتور زا ستا پرسونل یحاضر كنترولمسئول  كهها  شفاخانه بشيري ياقو مدیر -7

. با وجود كه رئیسان دكنن تركدر جریان رسمیات  ار شفاخانه كهداده  جازها ار( و آنان افغاني 1۵0 الي ۶0 هفته) نموده

 .حفظ پست ریاست و آمریت علیه این مجرمین اقدام نمیكنند بخاطريشفاخانه ها و آمرین كلینیك ها اگاه میباشند ولي 

 .. كه به ریس و سرطبیب شفاخانه هم فیصدي میدهندميشود فروخته لانوكریو كترادو  نرس توسط دولتي دویها -8

پروسه خریداري و توزیع ادویه به مردم شفاف نیست كتاب راجیستر خیالي خانه پري میشود و نسخه ها هم با  ) 

  ( امضا هاي تقلبي اراسته میشوند

 خصوصاُ در شب ضانمری مقابل دراخالقي  ریو غ نسانيا غير برخورد  - ۹

 .نباشد واناتیخوردن ح قابل هم غذا شاید كه این دميشو عیضتو پرسونلو  مریضان یابر كمو  باخر لعادها فوق ياغذ  -10

در غذاي مریضان بستر شده خورد و بُرد صورت میگیرد كه درین فساد رئیس شفاخانه، مدیر نرسنگ، آمر  همچنان

 .كنترول و آشپزان شریك هستند

 ه ، خسر بره، بچه خاله،خویشاوندان توسط رئیسان و آمرین شفاخانه ها و كلینیك ها خسر، داماد، یازن ییجا بجا  -11

 .سوال شود نام شفاخانه هم مشخص خواهد شد کهیبچه ماما، مادر، دختر، پدر، دختر ، برادر ، برادر که در صورت

را  یبرخورد دوگانه با مریضان ) با دختر ها خنده خنده با مرد ها غرغر( مریض كه خوشت امد بیبین مریض  -12

 .پشت نخود سیاه روان كو آمدیكه خوشت ن

 .و روابط در تقریري ها یك مشكل و چالش بزرگ دیگري در مقابل پرسونل صحي است یكمیشن كار -13

قبل از ظهر در والیات  11:00بعد از ظهر در كابل و از ساعت  1:00بعد از ساعت  نیعدم موجودیت متخصص -1٤

 .و ولسوالي ها

 .و ترینران( در هنگام شب در شفاخانه ها نیصعدم موجودیت سیكند كال ها )متخص -1٥



  
 

 

 3از 3

معاینات روتین به شكل نادرست و بدون معاینه كردن با نتیجه نادرست و عوام فریبي و دلیل ان هم در  یاجرا -1٦

 :نزد تكنیشن البراتوار

  .: فروش مواد یا استفاده ان در البراتوار شخصيالف

 . : حوصله نداشتن به اجراي صادقانه وظیفهب

هزار  ۶000خرید و فروش نوزاد در شفاخانه ها توسط ریسان و آمرین. مثالً در شفاخانه والیتي پكتیكا الي  -17

 .كلدار پاكستاني داد و گرفت میشود

 .موجودیت كارمندان صحي خیالي هم یك خیانت غیر قابل تحمل است -18

 !صحت عامه ارتوزمسئول  جناب

نه مشكل اقتصادي دارم و نه هم مشكل وظیفوي و الحمدهللا بدون دوره تخصص  رماند هدف نوع هيچ كه قسم نداخدو به

 .بسو  بوده بنده هدف محشر روز در مسوليت رفعو  ونداخد رضامندي فقطمعاش خور وزارت هم نیستم 

  كنيد گي رسيده مشكالت ینا به تیخداوند و ملت و رفع مسؤل بخاطر

 طالعيا بي زا ونداخد مقابل در محشر روز در تا بوده شما خدمت به نيرسا طالعجمع بنده و ا بنده هدف خيرا در 

كساني كه توصیف میكنند یا معاش خور وزارت هستند و یا هم روابط شخصي و منافع شخصي  .نشوید خویششاكي

 .ولي عذاب وجدان میكشند ٬دارند

داكتران و پرسونل صحي توسط مشاورین، اجیران یا قراردي هاي وزارت خورده میشود معاش داكتران و  حق

 . پرسونل صحي كم است

جریان تهیه یك نظر سنجي بین ملت و مردم در والیات مختلف هستم مردم از خدمات صحي ناراض اند و صدها  در

 .نیتجه نظر سنجي را از طریق مدیا شریك خواهم كرددشنام را نثار میكنند كه من عمالً بزودي همراي ملت 

 با احترام. رضامندي هللا و خدمت به این ملت مظلوم و وطن مان همراي مان كنید بخاطر

 یزاكتوولي  ميرویس دوكتورالحاج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت صحت عامه افغانستاننامۀ سرکشاده به وزار
Mirwais_w_katawazi_naamaye_sarkoshaada.pdf 


