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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
            

 

 ۱۰/۰۴/۲۰۱۷          شیرزوی ،ع
 

 آقای دوکتورفیروزالدین فیروز هنامه سرګشاده ب
 

 وزیر صحت عامه جمهوری اسالمي افغانستان
 
 

  یاد میشود طوریکه ازنام این وزارت هویدا است که بنام وزارت صحت عامه جمهوری اسالمي افغانستان
وظایف یې را که باید برای مردم جنګ زده افغانستان انجام دهند، وتوجې جدی خودرا به این مسله یې بسا مهم و 

ودر پې یک سلسه مسایل کلیشه یې خودرا مصروف ساخته اند، تا وسلیتاً حیاتی مردم مبذول بدارد انجام نمی دهند، 
وزر اندوزی خودرا اران این پروسه غرض جمع آوری توانسته باشند در چشم مردم ما خاک انداخته ودست اندر ک

 در برابر چشمان مردم بی ګناه و بازان سفید جلوه دهند.
که زره از رنج  بدهد مقام محترم دراین مدت طوالنې نتوانست با سرراریز شدن ملیارد ها دالرعملی را انجام

به فکرمن  مسله برعکس شده. آنرا بګاهد ،ومصیبت های که در سکتور صحت دامن ګیرمردم هردم شهید ما بودهوغم
شما هم با آن پول تحصیل نموده اید که حکومت های وقت از مردم مالیه ګرفته اند برای استاذان شما معاش پرادخته 

وفرمان هاي ... مردم را امضا وصادر می به چوکی وزارت تکیه زده اید  مردم امروز شما به همان پول مالیه که اند
 نماید . آیا با وجدان پاک در برابر مردم مسولیت ندارید؟ 
مانند جوالکک از هر طرف پیجانده که بطورخلص چشم را نا بسامانی ها و فروپاشي های متعددی وزارت محترم 

 :وفا کنید را بشما در میان ګذاشته تا باشد یکبار دیګربه قول وطن دوستی تان دید خود
سراریز ګردید هفت آقای دوکتورشما بامن هم عقیده خواهید بود،پولی که درهمین مدت از کشورهای متعدی جهان :  ۱

مرتبه ازدیاد را نشان میدهد نسبت با آن پولی که در ختم جنګ جهانی در بازسازی تمام ګشورهای اروپایې به مصرف 
ک قسمت ناچیز آنرا در خدمت مردم تان قرار بدهید. ساالنه به مقدار ، شما نه خواستدید به شکل مثمریبود  رسید

چهار ملیارد دالراز هم وطنان ما غرض تداوي در کشورهای بیګانه به مصرف رسیده با قبول نمودن همه بالتکلیفې 
م عملی ها ومصارف ګزاف کشورهای بیګانه را قبول کرده عازم ان کشورمی شوند. سوال دراین جا است که شما کدا

؟ آیا کدام شفاخانه ستندری را که جواب ګوی نیازمندی های مردم باشد درخدمت مردم انجام دادید  در این راستا را
آیا شما آه وفریاد های هم وطنان تان را که درعقب دروازه های  «نه خیر»تان قرار داداید ؟ جواب روشن است 

آیا مردم   اعمال ضد انسانی پولیس پاکستان را نمی بینید ونمی شنوید ؟دشنام  و و پاکستان با قبول نمودن هزاران دو
دست اندر کاران این پروسه اند که ما سزوارهمین تحفه های پاکستانې ها است؟ ویا ازدست بی غوری وبی همتې 

 ما روا داشته اند.مردم باالی 
که فیس باز دید بعمل آورده اید ؟ ای و معانیه خانه هآیا منحیث شخص مسول از وصیعت کلینک های شخصی   : ۲

دالش باسیکل است افغانی شما کدام الیحه دارید ؟ یا شهرنا پرسان  ۵۰۰شروع الی  ۲۰۰یک دوکتور چند است ؟ از 
که ید باش داشتهشاید شما هم خبر اش . درآین حالت جنګې و بیکاری مردم توان پرداخت این فیس ګزاف را دارند؟

در موجودیت شما آقا روز  روز مریض و مریض دار می نمایند، روز دوا خانه ها سفارشنسخه های شفری را به 
 .به روز بد تر می شوند

اکثری دواخانه ها فاقد جوازبوده هر نرخې را که دل خودشان میخواهند در نقاط مختلف شهر بشمول شهر کابل  : ۳
باالی مردم ما بفروش می رسانند الیحه وجود ندارد، کنترول وجود ندارد ، در این زمینه و زمینه های متعتدی کدام 

 قابل احساس باشد وجود ندارد .مردم ما برای ابتکاری که 
از دست دوا های تاریخ تیر شده نمی شنوید که از استعمال آنها با امراض ګوناګون آیا شما آه وفریادهای مردم را   : ۴

دیګر مبتال شده اند شما منحیث یک انسان که اګر مسلکی باشید آیا این پروسه تخریبې وجود انسانها را دیګر چند 
 میسازد ؟ باعث امراض دیګر نمی ګردد ؟ نبرابر آماده پذیرش امراض ګوناګون 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

کمیشن کاران  ین عمل جنایت کارانه در حقیقت امر ادامه یک جنګ نیابتي در برابر مردم افغانستان نیست ؟مسولین ا
و تجاران ادویه جات داخلی و خارجی را مردم درتبانی با شما در یک اتحاد نامقدس مطالعه می نمایند . اګر چنین 

 صورت می ګیرید .شت مردم ما بازی یاه آنها با این سرحد نمی رسید که با سرنونمی بود دست های س
قریه وقصبات ګشور را بګذارید در شهریکه شما زندګی دارید نام و تخلص دوکتوران و رشته های شان در لوحه :  ۵

های نصب شده شان نمی ګنجد غافل از اینکه اکثریت دیپلوم های شان یا جعلی بوده و با پرداخت پول ګزاف بدست 
کنترول  ماند که قبالً ساعت فروش بوده واکنون جنرال برحال وزارت امور داخله می باشد .آورده اند با جنرالی می 

 وجود ندارد این پروسه جریان دارد.
 
ش دارند خصوصاً در ولسوالیهای میربچه کوت، فرزه، ددر اکثری قرا وقصبات کشورتیم های از طبقه اناث ګر : ۶

ایرانی هستند زنان مهلتی را عرضه میدارند، اعضای این تیم های سیار قره باغ ، استالف که برای خانم ها دوا های
اګر از آنها جویا کارت های هویت شوید در پاسخ میګویند : ما اجازه نداریم که کارت های هویت خودرا بشما نشان 

 بدهیم .
د؟ این پروسه به دستور ؟ ویا چطور چه فکر میکنینیستشما درجریان هستید؟ آیا این هم یکي از اشکال جنګ نیابتي 

ویا واقیعاً از طرف وزارت چینن مسله پالن میګردد که سالهای متمادی زنان میشود.  کیها در قرا و قصبات ما پیاده
 افغان را ازنعمت اوالد محروم میسازند . 

یک مثال در ارتباط به عدم کنترول کلینک های شخصی وبعضی از دوکتوران خون اشام شما را دعوت می نمایم به 
 بسا کوچک و لی پر محتوا .

  
» در یک تعمیرده منزله کلینکي وجود دارد بنام سوم در چاراهی سرای شمالی تقریباً پروان یک مثال کوچک : 

نستان بنا یافته است فعالیت دارد، تمام وسایلي که مریض با آن که ازپول مردم افغا« کلینک صحیه فهیمه سکندری 
کانتین، البراتوار، معانیات تلویزونې ، اطاق انتظار....... درهمین یک منزل خالصه دواخانه، احتیاج دارد از قبیل 

 ګردیده است.
افغانی شروع  ۵۰۰افغانی بفروش میرسد یک معانیه تلویزونی از  ۳۰ملی به مبلغ  ۵۰۰قیمت یک بوتل آب آشامیدنې 

که ازهرمریض و « نذیر» بنام  شخصی کار میکند بقسم رهنما افغانی میرسد، همچنان در کلنیکي نامبرده ۱۵۰۰تا 
افغانی به بهانه اینکه نمبر خوب را برایت میدهم اخذ می نماید توزیع نمرات داکترکدام  ۱۰۰ویا  ۵۰مریضدار مبلغ 

ارد مریض معانیه میګردد، همرای مریضان بګفته مردم شالي میک ۱۲۰الی  ۶۰لیمټ ندارد روزانه به ګفته نذیر از 
ینک های وجود دارند که این دوا را بخور دو هفته باز بیا...... همین پروسه جریان دارد . په همین قسم به صدها کل

 به همین منوال فعالیت میکنند.
در زمینه کدام الیحه یې را در خدمت مردم قرار داده اید ؟ جواب روشن است نه خیر اګربازپرسي وجود میداشت، 

ی بود  کارت های دوکتوران برای بریدن ګوشت های مردم هر دم شهید افغانستان انیقدر تیز الیحه یې در کار م
 وبرنده نمی بود. 

به جان آقای دوکتور : اګر طرح چنین باشد که همه نذرالنیاز بیګران وطفیلی های رنګارنګ جامعه همچو مور وملخ 
ی مکنند در این حکومت شرکت سهامی هر نا بکارآن به مردم ناتوان افغانستان چسپیده اند وخون انهارا بی بکانه م

اخذ سهمیه خویش می تپنند نه برای مردم باز شما  و دیګردست اندرکاران دیګر بخشها حق به جانب هستید باید مردم 
 مهرهای سکوت را برلبان خویش بزنند.

شخصی ندارم اکنون شما اختیار دارید که  من حقایقې را که دیده بودم بشما محترم در بین ګذاشتم من بشما کدام پرابلم
قرار میدهد وبا تمام نا رسایې وفروپاشی های خودرا همان قسمی که از تلویزون شعار میدهد خدمت ګارواقعی مردم 

اکنون دامن ګیر وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان است با عرق ریزی و خود ګذری تان نقطه پایان 
یک صحت کامل و پای شان از عقب دروازه های همسایه  های ظالم و کینه  ا صاحبموطنان متا باشد ه می ګذارید 

ویا در برابر منافع مردم قرار میګرید اختیار به دیګر مردم ما توان پذیرش چینن حالت را ندارند،   جمع شوند  ماتوز
 شما است . 

  با عرض حرمت                                               
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