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  اشک ِتمساح

اشک «ریخت می اشک کرزی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری  که آقایبه یاد دارم

را به لبخند عوض دم افغانستان وعده کرد که اشک شانو به مر» امریکایی مانند بوش 

  !!!میکند

 باشنده گان کشور مـان   ساختن شفاخانه ها و تداوی   به اجرتی  در رابطه    چندی قبل مطالبی  

در خبر مذکور متأسـفانه چنـین       . به نشر رسید    در نشرات کشور های مختلف      فغانستان ،   ا

  :آمده بود

 ی  باختر  دولت آژانس خبرگذاری افغانستان، بهصحت عامه  وزارت یم سخنگوی فهعبدالله«

 یارش قرار می که در اختیی ندارد و پولهای، درآمد کافصحت عامهگفته است که وزارت 

 . سازدی نم  را برآوردهها آنیهایازمندیرد، نیگ

 یها شگاهیمارستانها و آزمای مجبور است در بنی از ا پس،صحت عامه م، وزارت ی فهٔه گفتبه

 ».ردی دهد، از آنها پول بگیه می که به مردم ارای در بدل خدمات،یدولت

  !گان باشدید رای دولت، باصحی افغانستان، خدمات ی اساس قانون اساسبر

گان را براى ی رایالت صحیه و عالج امراض و تسهیل وقایدولت وسا  و دومماده پنجاه
 و یس و توسعه خدمات طبیتاس دولت .دی نماین میهمه اتباع مطابق به احکام قانون تام

دولت به  . کندیت میحما ق ویقانون تشو  را مطابق به احکامی خصوصیمراکز صح
 یر الزم اتخاذ میتداب یمحل  ویاى مل سالم و انکشاف ورزشهیت بدنیت تربیمنظور تقو

    .دینما

 ی اقتصادط نامناسبین کشور در شرای که ای جنگ و زمانی در سالهای افغانستان، حتدر

  .گان بودی رای و درمان دولت وقایهقرار داشت،



ظرف در  شود که ی مطرح می به مردم، در حالی دولتصحی افت پول در بدل خدماتیدر

 مختلف به افغانستان کمک ی کشورهایر از سولاردها دایلیته، مکمتر از پنج سال گذش

  .شده است

 بوده که به بخشهاییاز یکی  ،یتی امنی درمان، در کنار آموزش و پرورش و نهادهاوقایه و

  .ن کمک را به خود اختصاص داده استیشتریگفته آگاهان، ب

ن کشور، یردم ا م ازیاری بسی، بدون شک موجب نگرانصحی خدمات پرداخت پول دربدل

  . خواهد شد در جامعهاز جمله اقشار بی بضاعت

ک ی  خاطرم شکست بهی سال قبل پاچهار« :چنانچه یک افغان طی راپورتاژی چنین میگوید

ات یبا هر عمل. م را قطع کردندیسال عمرم، پا۱۶ آخر هم با مات شدی عملبار ۹ یشکستگ

 که کنم اواًلیحت میادر معلول به شما نصک بری ازمن رشوت هم گرفتند من به عنوانار یبس

 کن ییدا گی خوب، نداری شما بشکند دوم هم اگر شکست پول داریا پایخدا نکند دست 

 دفعه ۹ یک شکستگیده ام به یکتران افغانستان را چشامن نمک دست د. برو خارج

دهند یل می از مردم افغانستان را فقرا تشکاکثریت. م قطع شدیات شدم، آخرهم پایعمل

نها انتظار آ توان از یچگونه م،  کنندی و مشقت فراهم میکه پول نان خود را به سختییآنها

ک ی را که خود به ملت داده است یی تاسف است که دولت قولهایپول داکتر را داشت؟ جا

ان پولها را ین بروند و سودجوی از بت راحیمردم عاد.  بسپاردیخواهند به فراموشیک میبه 

  ».شان بگذارندیب هایراحت در ج

، خواهد شدنثر واقع ؤ می نه تنها به انکشاف امور خدمات صحین صحیلؤ اقدام مسونیا

ژه اطفال و یو به ی کشورنوای مردم بیو فالکتبار صح بلکه بر شدت وخامت وضع اسفناک

 مواجه خواهد ساخت که یات آنها را با خطر جدی و حخواهدشدمادران معصوم منجر 

  .د استی حد امکان و تصور بعاز یساره انسانن خیجبران ا

 نه تنها ، استبه اوج خود رسیده ی و فساد ادار که رشوهی در زماناجرت دربدل تداوی، اخذ

ز بر ی نیریچ تأثیدهد بلکه هیت قرار میرا در محدودمردم بی بضاعت کشور ت یوضع

  . کشور نخواهد داشتصحیستم ی سیت اقتصادیوضع



د منتظر ی بارددیگدربدل پول صورت  در افغانستان امروز یت صح خدما قرار باشداگر

چون اکثر .  بودیان به امراض ساریگر مبتالیر اطفال و مادران و دی بزرگتر مرگ و مٔهفاجع

  !! بپردازندیش را خوی صحمصارفات امور وضع اقتصادی خوب ندارند تا مردم افغانستان 

 چرا  نام بازسازی کشور به جیب میریزند، تحت هنگفت رای که پول هاینران بزرگوای ا

 یه جمع آوری خود سرمایر برایو فق  خواهند از مردم بدبختی کنند و سپس میراف مسا

 ینکه مبلغی برخوردار باشند بدون ا مجانییححق مردم کشور است که از خدمات ص. کنند

 . ند یپرداخت نما

امینت ضروری است اما نه به این  بشری در قدم اول ن درست است که در هر نوع جامعٔهای

 ، تحت صفر قرار داشته ، باشنده گان از لحاظ صحی و معیشتمعنی که بخاطر تأمین امنیت 

در قانون اساسی جدید افغانستان آمده است که خدمات صحی شفاخانه های دولتی . باشند

ستان از لحاظ مجانی است، اما متأسفانه  دولت  افغانستان قادر به کمک باشنده گان افغان

نگفت  نظامی بدر آید و ه راحتی میتواند ازعهدٔه مصارفات هولی ب!!! صحی و غذایی نیست

 بیگناه کشور به مصرف ل و کشتار هزاران هزار باشندٔهمیلیارد ها افغانی را در راه قت

همه روزه ابالغ میگردد که کمک های کشور های خارجی به افغانستان به ملیارد . برسانند

لر ادامه دارد اما این پول ها به کجا میرود ؟ صرف مصارف نظامی ؟ و یا بهتر است ها دا

دولتی و مجاهدین سربکف  صورت به اصطالح توسط رهبران » چوروچپاول«بگوییم که 

 شرکت دارند ایشان و پارلمان وارههمین افرادی که فعالً  در دولت افغانستان . میگیرد

 که وارد کشور  بودند اما چه شد آیا این نیروهای خارجیده اعالن جهاد نمو»کفار«برعلیه 

را در مقابل » دجها« نمی خواهد »جهادیان«ُکفار نیستند ؟ مگر حاال ما گردیده اند همه 

روع داشتن صحت را ازمردم کشورما  حق مش عجب است که این آقایان؟ُکفار اعالم نمایند

  !صب مینمایندغ

 از یاری باعث شده است که بسعزیزمان کشور صحی و مراکز  شفاخانه ها نامناسبتیوضع

ران و هند یه، پاکستان، اگر، از جملیدی  به کشورها،یعادتداوی  انجام یمردم، برا

  ! البته آنانیکه از لحاظ اقتصادی امکانات دارند.مسافرت نمایند



م افغانستان دامنگیر مرد... و، امنیت ، صحی رایطی نا هنجاری که از لحاظ بودوباشبا ش

کرزی پالن دیگری نیز دارد که عبارت از خصوصی سازی موؤسسات محترم است، دولت 

  )محترم کرزی(یی امریکاه مدت زمانی از آغاز ایجاد دولت به بخش خصوصی است کدولتی 

 . استمورد بحث بوده 

ن ز خواهاین ین المللی بی مالینهادها  افغانستان وی کمک کننده به بازسازیکشورها

کی از  چون ی. هستندیبه بخش خصوصصنایع و تصدی های اقتصادی دولتی، انتقال 

 روند خصوصی سازی اهداف این کشور ها که تحت نام کمک های بشری عمل میکنند،

.درکشور است

قت توسعه ؤ میدولت افغانستان در استراتژ. افته استیع ین روند تسری حال حاضر ادر

، ورد کمک کننده به دست آیه در سال گذشته با کشورها کین در توافقاتی و همچنیمل

 که پروسٔه خصوصی سازی یی شده است ی دولتی های تصدی سازیمتعهد به خصوص

. میباشدنرصه های صحت عامه نیز جزء آع

ب ی را تصوی دولتیهایز اصالح قانون تصدینه افغانستان نی، کاب۲۰۰۵ ماه نوامبر سال در

ر ی را از طرق مختلف امکان پذیخصوص گونه شرکتها به بخشن یکرد که امکان انتقال ا

  .میسازد

  پول و چور و چه نیرنگ و حیله  مصروف جمع آوریمیبینم که شرکت های تجارتی با

د شرکت های یوزارت مخابرات افغانستان می گوچنانچه !  اندچپاول باشنده گان کشور

 و والیت ست ولسوالییش از بی در بلراون دیلی ده مٔهنیبا هز" ارتباط تله کام"و " نیشاه"

د همزمان با یگو ر مخابرات افغانستان میین وزیرزی سنگیام .ت خواهند کردی فعالکشور

. ن ولسوالی ها فراهم خواهد شدیز در اینترنتی نی خدمات ا،ن دو شرکتیکار اآغاز

داد آنها بدینصورت شرکت های مخابراتی که در افغانستان شروع به فعالیت نموده اند تع

که طبق پیشنهاد وزارت مخابرات زمینٔه فعالیت برای کشورهای .  شرکت میرسد۸به 

  .دیگری نیز مهیا خواهد گردید



در ماه که ) که چپ را به آلمان گذاشت و به راه راست به کابل رفت (فرسپنتا رنگین داد

 فبروری سال جاری به کشور انگلستان سفرنموده بود ، طی سخنرانی در سفارت

 کمک وعده داده شده به افغانستان الراردها دیلیاز م: نستان واقع در لندن اظهار نمود افغا

 ه پرداختً ن کمکها، عمالیست چه مقدار از ایقًا معلوم نی مختلف، هنوز دقیدر کنفرانسها

 به خصوص برای عرضه خدمات صحی اختصاص داده  چه مقدارو از آنجمله (.شده است

  ).ر صدد اجرتی شدن عرضٔه خدمات صحی برآمده استشده است که دولت د

انتقال یابد و یا اینکه از  ی به بخش خصوص  بایدی حال حاضر پنجاه و نه شرکت دولتدر

  .فعالیت بازداشته شود

 ی برای خارجی دست گرفتن تمام کمکهابه ید بر خواست دولت افغانستان برایکأ با تاو

 ۲۰د از کمکها به دولت افغانستان داده شده، فقط پنج درص« :ن کشور، گفتی ایبازساز

 امدادرسان و یه توسط سازمانهایز شده و بقی افغانستان واریدرصد به صندوق بازساز

  .» استده کمک کننده مصرف شیخود کشورها

س ی و پلسربازان ارتش« :های امنیتی دولت چنین یاد آورشدوی در رابطه به قوت 

ان ی که جنگجوی سبک هستند، در حال یی فرسوده کهنه وافغانستان مسلح به سالح

د و مجهز به ی مدرن و مدل جدی باال، سوار بر موتر هأهیبا پول فراوان، روحطالبان، 

  .»ن هستندیمه سنگی نو نیسالحها

د و یش تولی افزا،یستی تروریتهای فعال تشدید،یحامد کرزمحترم  خارجه دولت ریوز

 را، از عوامل ضعف دولت در پنج سال گذشته خواند یتجارت مواد مخدر و رشد فساد ادار

ت ی را در افغانستان به وجود آورده که به تقوی اقتصاددرآمد مواد مخدر، نوع« :و گفت

 میدانند که این تجاران مواد مخدر و سالح  اما آنها.» کندی کمک میستی تروریتهایفعال

  .در کنار خودشان در زیر یک سقف قراردارند

 یقاتی است، براساس تحقیر دولتی غٔه افغانستان، که موسسیابیقات و ارزیتحقٔه ادار رًایاخ

 و یتی از نظر امن ران افغانستایت فعلی منتشر کرده که در آن وضعیکه انجام داده گزارش

  . داندی مناسب نمیت دولت به بخش خصوصی تحت مالکیهای انتقال تصدی برا ،یاقتصاد



م به ی توانی را میم، مفهوم فقر و تنگ دستی قدم بزنر کشوی ها کوچه و پس کوچهاگر در

.می درک کنیدرست

ـ  ی، صـحنه هـا    زنند ی م ییگدادست به    که   ی کودکان کارگر و زنان    موجودیت  از  ی دلخراش

.ن کشور استی در ایزندگ

۲۳  درتالش  را پشت سر گذاشته اندیرانی سال جنگ و و افغانستان، که  مردماکثریت

.ده های خویش هستندتحیٔه غذا برای خانوا

 یربناهاین و زیی که سطح درآمد در آن پای در کشوری به امکانات رفاهیدسترس

 استیک رویه یشتر شبیر حال حاضر ب، د استدهیان جنگ ها از هم پاشی در جریاقتصاد

!!!و بس
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