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 2022می   09داکتر عبدالواحد حیدری                                           دوشنبه            

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 حیدرى عبدالواحد داكتر 

FAFRM MBBS(Sydney) 

consultant Rehabilitation 

 سترالیاآ سدني 

  موجودیت عدم و افغانستان در سرطان به مبتال مریضان وخیم وضعیت
 سرطان مریضان براى تداوى مجهز مركز یك

 

 رندجوه زيك فرينشآ در كه         رندپیک يك اعضاى آدم بن  

 قرار نماند را ها عضو دگر      روزگار وردآ درد به عضوى چو                        

 دىمآ نهند نامت كه نشايد       غىم ب   ديگران محنت ـزك تو                         

 به تازه جهان هاى قدرت ابر تجاوز و جنایت جنگ، سال ٤٣ از بعد نآ مظلوم مردم و افغانستان

 نگرفته كشى دمآ از دست و نگرفته رامآ ما دشمنان هنوز چه گر ،ستا رسیده صلح و زادىآ  صبح

 و كنند. نمى محرم رامآ خواب از را وطن این اطفال جنبىا جنگى طیارات هاى صدا دیگر اما اند،

  بیرون تالشى براى زور و جبر به شان های  خانه از ها شب نیم در جاتیقر و دهات مردم هم نه

  شوند. مى نمی ساخته

 زیست محیط باالى را ناگوارى اثرات دهه چهار این در یورانیوم از مملو هاى بمب استعمال و جنگ

  گذاشته. افغانستان مردم و

 تأثیرات از جرمن افغان در افغانستان در ها بمب مادر استعمال بر احتجاج ضمن 20١٧ سال در بنده

 در یذرو مواد  ازدیاد ثبوت اساس به آنهم شدم، ورآ یاد سرطانى امراض ازدیاد و هستوى مواد
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-داد مى نشان را ٪2000-٪٤00 از اضافه اندازۀ به كه نوشتم كابل. و ننگرهار باشندگان  ادرار

 به هزار صد در١١ از سرطانى امراض ازدیاد تحقیق این نتیجه (.Niloufer پروفیسور تحقیق)

 ارقر دنیا در سالمتى نتایج ینترینئپا در افغانستان امروز داده. وضاحت را نفر هزار صد در١١٦

  دارد.

 تمام از شان معاش كه بود موجود غربى مشاور ٣00 عامه صحت وزارت در گذشته سال 20 در

  داشت. افزایش وزارت آن بودجه

 بستر، ٦2 داراى  كابل در جمهوریت شفاخانۀ جمله از شفاخانه سه حاضر حال در افغانستان در

 این پرسونل تمام  باشد. مى بستر ١٥داراى هرات شفاخانه و بستر١٥ داراى شریف مزار شفاخانه

  رسد. مى نفر 99 به مراكز

 به مبتال تعداد نفر ١9،٤٥0 آن در كه شده تخمین ٣٨،0٤١،٧٥٧ افغانستان نفوس 20١9 سال در

 از را خود جان آنها ٪٧٥ به نزدیك یعنى كرده. فوت آن١٤٧٤٦ جمله از و بوده سرطان مرض

  اند. دهاد دست

 

 باشند، مى زنان آن قربانیان كه دهد مى تشكیل ثدیه سرطان را سرطانى راضام تعداد زیادترین 

 در كه راWHO   ارقام فوق هاى جدول در دارند. قرار سوم و دوم قدم در مرى و معده سرطان

  دهد. مى نشان را گان شده فوت تعداد شده آورى جمع 20١٤ در سال
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 اند كرده تخمین مریض ٧0000 حدود در  ساالنه را ثدیه سرطان به مبتال مریضان تعداد تازه ارقام

  كنند. مى زندگى زیادتر سال ٥ از آنها ٪٧0 آسترالیا در حالیكه در كنند مى فوت  آنها ٪٧0 كه

 وخامت این كه شود بستر كه بكشد انتظار یكماه باید مریض فعاًل  كابل در جمهوریت شفاخانه در

,Ultrasound ستا موجودendoscopy  مركز یك تنها شفاخانه این در كند. مى زیادتر را مرض

 scan PET scan, CT  MRI.  ًدیپارتمنت ندارد. وجود اصال  Pathologyیك تنها 

 نسبت اكثریت بود شده فرستاده  شفاخانه به ها كمك بنام كه الوژىپت هاى ماشین داشت. میكروسكوب

 سرطان مركز تمام در نبودند. استفاده قابل طبى انجنیر یا فنى نفر موجودیت عدم و جات پرزه كمبود

 رسید مى مریضان تمام به باید فداكار و شریف انسان این بود موجود جراح یك  جمهوریت شفاخانه

  بود. نگرفته هم معاش  ها ماه و

 زمان در ١٣٥٤ سال در آنكه وجود با نیست خبرى سال ٤٣ در افغانستان در  ىعشعا تداوى از

 به امروز بود. شده فعال آباد على شفاخانۀ نزدیك در بار اولین ٦0 كوبالت مركز داود محمد شهید

 خود با امریكاىي عساكر آنرا ماشین و 60Cobalt ندارد. وجود مركز آن از اثرى دیگر تعمیر غیر

 . است داده انتقال امریكا به ذروى مواد خطر نام زیر اشغال ولا سال دو در

 تداوى براى برق انرژى از استفاده یعنى ٦0 كوبالت هاى ماشین بدیل كه أست ها مدت حالیكه در 

 سال؟ ٤٣ این در انسانیت حس بود كجا و بیدار وجدان بود  كجا اما بوده، موجود سرطان

 مصارف ٪90 ست.ا موجود آن قلم ٤ تنها سرطان تداوى ادویه قلم 2٨ از جمهوریت ۀشفاخان در فعاًل 

  شفاخانه حتى شد. مى پرداخته شان اقارب و مریضان توسط  دهه چهار در  سرطان مریضان تداوى

  توانست. نمى كرده تهیه هم را مریض لباس

 كنند. سفر كیهتر و هند و پاكستان به باید مریضان باقى ،دارند شدن بستر چانس مریضان ٪20 تنها

 هفته و ها روز سرحد، مشكالت باوجود تداوى براى الهور و پشاور به تورخم راه از افغانان 90٪

 عساكر تورخم سرحد در باشند. مى عبور اجازه انتظار در  ها زنبیل در شدید گرامای زیر ها

 مى داده عبور  هاجاز پاسپورت و ویزه باوجود باشد وخیم شان حالت كه مریضان به تنها پاكستانى

 هنوز سابق دزدان ناپاك هاى دست است. دیگر مشكل یك پاكستان ویزۀ گرفتن كه نماند ناگفته شود.

  گیرند. مى پول پاكستان ۀویز گرفتن در هنوز شان اقارب و مریضان قربانیان از و نشده قطع كامالً 

  است؟ كجا در ما مشكل و ؟ نمود شروع بايد كجا از و كرد بايد چه

 كه نشده كوششى هیچ سال ٤٣ ظرف در Oncologist  یا سرطان تداوى متخصصین نبود _ اول

  كنیم. تربیه oncologist  متخصص ما
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 Oncologist Radiation یا یشعاع تداوى متخصصین نبود دوم_

 یشعاع طب انجنیر و Pathology   پتالوژى متخصصین نبود سوم_

machine radiation، Pet Scan,MRI, Ultrasound,CT   هاى ماشین نبود _ ارمهچ

Scan 

  یسرطان امراض تداوى ۀادوی نبود  پنجم_

  Psychologist و physiotherapist  نبود ششم_

 كرد؟ بايد چه

  متخصصین تربیه _١

  تشخیصى هاى ماشین تهیه یا و خریدارى _2

 شعاعی تداوى ماشین تهیه یا و خریدارى _٣

 سرطانى امراض ادویۀ تهیه _٤

 مصرف كنند. مى مصروف تداوى براى افغانستان از خارج در دالر میلیون صد سه ساالنه افغانان

 مى تمام ایران و پاكستان در دالر ١0000 حدود تا سرطان مریض هر براى سرطان مرض تداوى

  شود.

  امكانات

 مصروف جمهوریت ۀشفاخان در سرطان مرض تداوى در متخصص غیر داكتر٦  حاضر حال در

  اند. كار

 مشكل اما اند. نموده حل زیاد حدى تا را جراحى مشكل جنگ زیاد ۀتجرب با افغانستان جراحان

  ست.ا موجود معاشات تخپردا

  سعودى، عربستان كمك به شده تمام  ٪٧0 نآ تعمیر كار كه بادآ جالل در بستر هزار ۀشفاخان

 مزار هرات، هاى شفاخانه و بادآ على  نزدیك در خان غاآ بنام ۀشفاخان تعمیر جمهوریت، ۀشفاخان

  .اند تداوى و تشخیص امكانات بدون اما ،بوده استفاده قابل قندهار و شریف

 : حل راه

radiation  وoncology  متخصصین توسط افغانستان در متخصص دوكتوران ۀتربی _ ▪

 oncologyو  pathologyاز استفاده با خارجى  ingconferenc Video 

  كشور از خارج در دوكتوران تربیه _ ▪
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 خارج یا و داخل در یا خارجى هاىphysicists  توسط افغان طبى انجنیران تربیه - ▪

  افغانستان.

 تداوى. و تشخصیى التآ ماشین خریدارى _ ▪

  طبى. التآ سامان باقى و سرطانى امراض ۀادوی خریدارى _ ▪

  شفاخانه. اعضاى باقى و انجنیران ها، نرس دوكتوران، براى معاشات _ ▪

 مصارف:

 تداوى مجهز مركز یك مصارف داشتم سترالیاآoncology  متخصصین با كه یتخمین اساس به

  دارد. ضرورت دالر میلیون 2٥ از بیشتر به  سرطان

 شده: انجام چه

 ساعت یك ماهانه شان كدام هر اند حاضر نهاآ داشتم oncology  دوكتوران با كه هاى مالقات با

 به اند حاضر خصصینتم بعضى حتى نمایند. كمك افغان دوكتوران ۀتربی در Zoom  طریق از

  كنند. سفر سیاسى هاى تحریم وجود با افغانستان

 سترالیاآ در افغان متخصصین تربیه امكانات داشتم استرالیآ سرطان تداوى مراكز با كه ىئها مالقات با

 انشاءهللا( ست)ا موجود

 همكارى هر به حاضر نهاآ  داشتم. افغانستان صحت وزرات  مقامات با كه هاى مالقات با •

  كنند. مى استقبال خارج افغانان كمك هر از و اند

 و تداوى مركز نبود لمشك و افغانستان در نآ تلفات و سرطانى امراض ارقام گاهىآ ایجاد •

  افغانستان. داخل در سرطان مریضان وخیم حالت

  افغانستان. داخل در سرطانى امراض تداوى مركز تهیه براى اقدام به ضرورت گاهىآ ایجاد •

  خارجى. هاى كمك جالب براى گاهىآ ایجاد •

  شود. اقدام سرطان تداوى مركز یك تشكیل در تا افغانستان دولت صحت وزارت با مذاكرات •

 افغانستان. از خارج در افغان متخصصین گروپ یك تعین •

who،  ICRC مستقیم نظارت زیر كه افغانستان خارج و داخل در بانكى حساب یك ایجاد •

،  crescent Red باشد. افغانستان عامه صحت وزارت و  

  بينى پيش    

  شد. خواهد تهساخ سرطان تداوى مجهز  مركز یك انشاءهللا یندهآ سال سه تا ❖
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 مصارف ۀمقایس اب البته ،شد خواهد وردهآ ینئپا ٪٥0 تا سرطانى امراض تداوى مصارف ❖

  ایران. و پاكستان در فعلى

  بود. خواهد كمتر تداوى براى خارج به سفر به ضرورت ❖

   بود. خواهد مركز این تشكیل هدف این و است افغانستان در افغانستان مردم عزت ❖

 در افغانان براى پول این و شد نخواهد خارج افغانستان از ساالنه دالر میلیون ٣00   ❖

  شد. خواهد گذارى سرمایه افغانستان

 توفیق هللا ومن                                                   
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 : خپلواکی – استقالل
 گردند موفق آینده در ،شان بشردوستانۀ های تالش تمام با گرانمایه"حیدری" صاحب داکتر میرود امید

 افغان معزز داکتران نیز و ما هموطنان تا نمایند، ایجاد منظور همین به مشخص بانکی حساب یک

 توجه اند، خدمت مشغول امریکا و اروپا های شفاخانه در رشته همین در که اروپا و امریکا در

 نموده تادیه حساب آن به شانرا مالی های کمک الاقل شان، توان حد در تا نمائیم جلب قضیه به شانرا

ً  که برسانند اثبات به و  خداوند را صاحب"حیدری" داکتر .اند" پيکر يک اعضای آدم بنی " واقعا

 زودی به شانرا دلسوزانۀ های تالش و زحمات ثمرۀ تا باشد داشته سرافراز و موفق و سالمت و زنده

 باشند. گر نظاره

سد دستت که ای  بکن کاری میر

 کار هیچ نیاید تو زا هآنک از پیش

 

 

 


