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 ۱۵/۰۸/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 ،حکومت فساد قانوني کړ    
 

 په دولتي روغتونونو کې فیس ورکول کیږي
 

په داسې حال کې چې د هېواد روغتیایي سیستم له ګډوډۍ سره مخامخ دی، وړ ډاکټران لږ دي، د درملنې وسایل او 
تجهیزات نیمګړي او په روغتونونو کې د روغتیا څارنې معیارونه ټیټ دي؛ له ننه وروسته به ولس په دولتي 

کې د ملي یووالي حکومت کابینې په دولتي  روغتونونو کې هم د پیسو په مقابل کې درملنه کوي. په تازه اقدام
روغتونونو کې د فیس اخیستلو مقرره تایید کړه. تیره ورځ د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې د زمري د 

نېټه، په دولتي روغتونونو کې د حق االجرات )فیس( مقرره تایید شوه. له دې وروسته به هر ناروغ  ۱۸میاشتې په 
 .ونونو کې هم د پیسو په مقابل کې تداوي کیږيپه دولتي روغت

دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون دوه پنځوسمه ماده حکم کوي چې : دولت دافغانستان د ټولو 
 .اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا عالج وسیلې او روغتایي آسانتیاوې د قانون له حكمونو سره سم تأمینوي

س پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د ملي یووالي حکومت په کابینه کې داسې څوک نه و چې له اساسي قانونه خبرداره او
 وي او له دغې طرحې سره مخالفت وکړي؟

 که کابینه له اساسي قانونه خبرداره وي نو یې قصداً د ولس وینو زبېښلو مقرره تایید کړې او که مجبوره و؟
نونو کې د فیس اخیستلو مقررې د تایید لپاره دلیل راوړي چې له وړاندې هم په دولتي حکومت په دولتي روغتو

روغتونو کې خلکو په مرموز شکل پیسې ورکولې، نو د دې لپاره چې د دغې فساد مخه یې نیولې وي؛ د پیسو ورکړه 
لې خو اصلي علت یې دا نه یې قانوني کړه. دا سمه ده چې له وړاندې هم په دولتي روغتونو نو کې پیسې ورکول کید

و چې ولس پیسې ورکولې. اصلي خبره دا ده چې ډاکټرانو له ناروغانو پیسې غوښتلې او یا ناروغان داسې اړ کیدل 
څو ډاکټر ته پیسې ورکړې څو د ناروغ درملنه یې وکړي. دغه اصلي فساد دی. دا فساد نه دی چې ولس یې له 

 .لي فساد دا دی چې د دولتي روغتونو ډاکټران په فساد ککړ ديمجبوریته ډاکټرانو ته پیسې ورکولې. اص
همدا اوس دولتي روغتونونو دومره په فساد کې ډوب دي چې غوټې په کې وهي. فساد یواځې دا نه دی چې یو څوک 
دې د ناقانونه کار کولو په مقابل کې پیسې واخلي یا یې ورکړي. بلکې دا هم فساد دی چې چارواکي په خپل وخت 

 ...ار ته نه حاضریږي، په کار کې ناغیړي کوي، له عامو خلکو سره بده رویه کوي، ولس په خپلوانو او پردیو ویشي اوک
په دولتي روغتونونو کې همدا اوس د حکومت لخوا څار نشته، ډاکټران په خپل وخت دندې ته نه حاضریږي، د ډوډۍ 

که څه هم دوی د خوراک او لمونځ لپاره فقط یو ساعت وخت  وخت یې معلوم نه دی، د لمونځ وخت یې معلوم نه دی،
لري خو دغه ډاکټران په ساعتونو ساعتونو ورک وي، چې کله راشې داسې وي ته به وایې چې د نړۍ تر ټولو نابغه 
ډاکټر دی، له خلکو سره به تنده لهجه خبرې کوي. د ناروغ او مراجعینو انساني کرامت تر پښو الندې کوي، ناروغ 

 .اسې رټي لکه په قصداً چې یې ځان ناروغ کړی ويد
همداراز د ډاکټرانو تر څنګ د روغتون پیاده ګان هم کالنکاره شوي دي، له ناروغانو او مراجعینو سره داسې چلند 
کوي لکه شخصي دښمن چې یې وي. دغه پیاده ګان بیا له هغوی چې په روغتون کې یې ماشوم وزیږیږي؛ په سلګونو 

یرینۍ په نوم اخلي، که یو څوک غریب وي او سل یا دوه سوه افغانۍ ورکړي نو هاخوا یې ورته ګوزاروي، افغانۍ د ش
ته وایې چې قانوني حق یې درسره دی. تر هغو چې د پنځو سوو یا زرو نوټ ورنه کړل شي؛ په کراره دې نه 

ه ناروغانو دواګانې پټوي او بیا یې په پریږدي. همداراز داسې خبرونه هم شته چې په روغتونونو کې دغه پیاده ګان ل
 .درملتونونو پلوري

د دې تر څنګ په دولتي روغتونونو کې دواګانې شتون نه لري، هر دولتي دروغتون ته که ورشې؛ ډاکټر یې په خپلې 
 .یا د خپل ملګري یا د خپل قراردادي درملتون نسخه درکوي چې له فالني درملتونه باید دوا واخلې
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دولتي روغتونونو کې د فیس اخیستل په دې توجیه کوي چې په روغتونونو کې د فساد د مخنیوي لپاره  که حکومت په
ډاکټران چې ناروغان یې مجبورول چې پیسې ورکړې؛ باید په قانوني سزا  یې دا پیسې قانوني کړي دي؛ نو دغه فاسد

و سره د ډاکټرانو او پیاده ګانو رویه سمه رسولی وای. دغه پیاده ګان یې اصالح کړی وای. حکومت باید له ناروغان
کړی وای. حکومت باید عامه روغتیایي خدماتو پروسه شفافه کړی وای، حکومت باید په دولتي روغتونو څار کړی 
وای. په دغې توګه د فساد مخه نیول کیدلی شوای. په دې د فسا مخه نه نیول کیږي چې هغه پیسې چې ډاکټرانو په 

ولس اخیستلې هغې ته دې قانوني بڼه ورکړل شي. دا خو په دې معنا شوه چې حکومت په لوی الس ناقانونه توګه له 
 .فساد ته قانوني بڼه ورکړه

 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

