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 ۳۱/۰۷/۲۰۱۶                                                   داوری نجیب
 

در افغانی پول قدرت  

خان داؤود شهید جمهوری عصر  

    آن از بعد و قبل
 به مناسبت چهل سومین بهار جمهوریت

 
 

این نوشته تحلیلی است از چشمدید و خاطرات شخص خودم از روال زنده گی روزمره مردم افغانستان در بخش 
اقتصاد در دوران  جمهوری شهید داؤود خان و رژیم های بعدی. بناً اگر از نگاه اکادمیک و از دید اقتصاد دانان کمبود 

 از ایشان پوزش میطلبم. های  در آن بمالحظه میرسد، قبالً 

با آنکه عمر بهار جمهوری داؤود خان به تناسب رژیم های قبلی وبعدی آن خیلی کوتاه بود. ولی دست آوردی های 
جمهوری مذکور در بخش های مختلف زنده گی مردم افغانستان بخصوص در بخش اقتصاد طی یک قرن اخیر نسبت 

است. در بحث حاضر که به استقبال از چهل سومین سالگرد بهار  های به هر رژیم دیگر، بیشتر وبیشتر بوده 
جمهوری تحریر یافته است، وضعیت تورم پولی را در رژیم جمهوری داوود خان در مقایسه با ایام قبلی و بعدی آن 

 بمقایسه میگیریم.

است، با آنکه اعتراضاتی به ارتباط شخصیت، دسپلین و قاطعیت شهید داوود خان تا کنون مطالب زیادی به نشر رسیده 
در امر جابجایی اشخاص در وظایف کلیدی وحیاتی کشور از نخستین سال تا آخرین روزهای جمهوری داوودخان تا 
هنوز وجود دارد، اما همه گروه ها اعم از مخالف و موافق بر این باور اند که شخصاً محمد داوود خان شخصیت پاک 

وترقی کشورش بود. در پهلوی بسیاری از جهات زنده گی، شهید داؤود خان  نفس با دسپلین و سخت عالقمند تعالی
شدیداً عالقمند پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی سرزمین ومردم افغانستان بود. به نقل از شخصیت های نزدیک به 

التی شده بود، محمد داؤود که گاهی در اواخر جمهوریت از وی در مورد حل قسمی منازعه پشتونستان با پاکستان سؤا
شهید داؤود خان گفته بود که جنگ با کشور برادر و مسلمان پاکستان کدام هدفی را بجا  نخواهد رسانید، ولی منطقی 
آنست که ما بتوانیم در عرصه اقتصادی از پاکستان سبقت جسته و در صورتیکه  سطح زنده گی افغانها از لحاظ مادی 

پیشی گرفته و مؤفق به تأمین زنده گی مرفعه برای مردم افغانستان شویم؛   ومعنوی از سطح زنده گی مردم پاکستان
پشتونهای آنسوی خط دیورند حتی یک لحظه هم با پاکستان نخواهند بود. همه آنها داوطلبانه به مادر و پدر وطن اصلی 

د خان، در مورد وحدت دو خویش یعنی افغانستان بزرگ خواهند پیوست. البته این مقوله سالها بعد از شهید شدن داؤو
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آلمان به اثبات رسید. از سوی هم تخریب وسیع زیر ساختهای اقتصادی افغانستان طی سی وهشت سال اخیر یعنی از 
شروع  کودتای شرم آورثور تا امروز، توسط پاکستان، واضحاً میرساند که سران پاکی و جنرال های آی.اس.آی نیز 

 از این مقوله بوی برده اند.

با تالش ها وعرق ریزی های ممتد و خستگی ناپذیر توانست   1342 -1332داوود خان در هنگام عهده صدارت شهید 

 -اجتماعی وتعلمیی را به مردم افغانستان به ارمغان آورد. که شاخص های آن بعداً مرحله  -پروژه های عمده اقتصادی
زیاد جوانان اعم از دختر و پسر در فعالیت های متعدد بمرحله با راه اندازی  ده ها فابریکه تولیدی و حضور تعداد 

ً اگر عده یی کابل  –اجتماعی  اقتصادی با ظاهر آراسته  در هنگام دموکراسی تاجدار روز بروز نمایان گردید. بنا
آنروز را پاریس شرق لقب داده بودند بدون هرگونه تردید افتخار آن برمیگردد به عرق ریزی های ممتد شهید داوود 
خان. اما وقتیکه نتایج مثبت عرق ریزی ها وتالش های صدراعظم فعال دهه سی هجری خورشیدی، درسالهای چهل 
خورشیدی روز بروز هویدا شد، صدراعظم مذکور در اثر کودتای که به حمایت شاه علیه وی  ترتیب داده شده بود، 

حذف گردید. هر چند پیگیری، تحقیق و بحث  قانون اساسی  برای همیشه از صحنه سیاسی افغانستان  24زیر ماده 

بیشتر در رابطه کودتای شاه علیه صدراعظم فعال اش  یک بحث دامنه دار و کامالً جداگانه میباشد ولی در اینجا کوتاه 
عرض میگردد که مرحوم ظاهر شاه با این عمل بی تدبیرانه، یک خدمتگار صادق وطن را از پهلویش دور و حادثات 

 ماً نا آگاهانه  بدست خود رقم زد. بعدی را قس

در آخرین سالهای ِرژیم پادشاهی المتوکل وضعیت اقتصادی وپولی کشور درحالت بسیار نامساعد قرار داشت وبا  
گذشت هر روز در اثر سؤ اداره و زدو بند های که در حمایت شهزاده ها، سردارعبدالولی و تعداد دیگر از مدح 

،  روز بروز بسوی قهقرا میرفت. ولی با حضور دوباره  داوود خان در صحنه سیاسی سرایان دربار صورت میگرفت

سرطان و مدیریت مستقیم موصوف از روال اقتصادی کشور، به وضعیت آشفته این بخش  26افغانستان ضمن تحول 

تصادی و پولی مهم وعمده زنده گی روح دوباره و تازه دمید. با توجه خاص ومدیریت شخصی داوود خان در امور اق

افغانی مبادله میشد، با  60وضعیت پول افغانی که در آخرین روزهای پادشاهی محمد ظاهر شاه یک دالر به باالتر 

تحرک بیشتر موسسات تولیدی، صدور بیشتر کاال های افغانی  به بازارهای خارج ازیکسو واز سوی دیگر تطبیق 
وگیری از فساد درسطوح مختلف، نرخ دالر بسرعت در برابر پول آهنین نظم وقانون در امور مالیات، عایدات و جل

هجری خورشیدی یک دالر با سی و سه افغانی وشصت  1356افغانی سیر تنزل را بخود گرفت، طوریکه در زمستان 

صاً خصو -پول مبادله میشد. با پائین آمدن نرخ دالر در برابر پول افغانی که تاثیر مستقیم باالی ارزش امتعه واراتی
اموال صنعتی داشت، توان مردم برای خرید اجناس مذکور باال رفته که نتیجتاً سطح باالی زنده گی را قدم بقدم به مردم 

از  1351به تناسب سال  1356افغانستان نوید میداد . طوریکه هر مامور دولت وغیره حقوق بیگران ثابت در سال 

ون هرگونه تردید ادامه این تحول مثبت، رفاه  وآسایش بیشتر برای ملت نگاه کیفی دو برابر حقوق دریافت میداشتند. بد
افغان نوید میداد.  همینطور با نظرداشت توجه دولت جمهوری در امر رشد زراعت، اصالح سیستم آبیاری و توزیع 

بنا به ارقامی که گسترده کود کیمیاوی و تخم اصالح شده به دهقانان؛ تولید گندم به سرعت در داخل کشور باال رفته و 

کاهش، و  1356فقط به ده هزار تن درسال  1352حاال از آنوقت در دست است تورید گندم از یکصد هزار تن درسال 

نرخ یک قرص نان در بازار کابل از سه افغانی به دو افغانی تنزل کرد. خالصه اینکه در صورتیکه رژیم جمهوری 
نهای زیر بنایی و انکشافی هفت ساله و باالرفت روز افزون تولیدات زراعتی داوود خان ادامه پیدا میکرد، با تطبیق پال

وصنعتی؛  افغانستان به یکی از کشور های عمده صادر کننده مواد زراعتی، صعنی و انرژیکی تبدیل در نتیجه ارزش 
مروز یک افغانی در که شاید ا ،پول افغانی در برابر اسعار خارجی بطور سرسام آور و غیر قابل باور باال میرفت

 برابر یک دالر در بازار اسعار مبادله میشد.

هر چند در عصر جمهوریت با گذشت هر روز امنیت اقتصادی گسترش یافته و دسترسی توده ها بخصوص طبقه شهر 
یشتر در نشین به احتیاجات اولیه زنده گی به تناسب سالهای قبل از آن روز تا روز بیشتر گردیده و مردم اعتماد بنفس ب

خود احساس میکردند. اما این اعتماد به نفس در وجود تعداد از افراد اغوا شده تحت تاثیر شعار ها و ایدیولوژی بی 

 1357ثور  7پایه واثبات نشده،  نوعی سرکشی و طغیان را بوجود آورد که نتیجه آن در کودتای ننگین وشرم آور 

روشنگر بخاطر پیشرفت وترقی میهن عزیز ایماناً و وجدانا ً باید از رژیم نمایان شد. و اِلی  منطقاً طبقه نسل جوان و 
محمد داوود خان وتطبیق پالنهای انکشافی و زیربنایی وی حمایت میکردند. اما متأسفانه تعدادی از این روشنفکران 
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یگر و بگونه دیگر در کوته بین تحت تاثیر خیاالت واهی؛  پنجاه سال بعد از سقوط نضهت و دولت امانی  در نمایش د
لباس مالی لنگ دیگر و بچه سقأو دیگر بجای انگلیس از نوع اتحاد شوروی علیه محمد داوود شوریدند، محمد داوود 
وتمام طرح های عمرانی و پیشرفت افغانستان را  یک شبه به اصطالح خود شان به گودال تاریخ سپردند. نتیجه اینکه 

دبیر، درهای پشرفت وترقی میهن عزیز ما حد اقل برای نیم قرن دیگر بسته و مهمتر در اثر این عمل خائینانه  وبی ت
از همه،  بنیاد گرایی به سرعت غیر قابل باور در سراسر کشور حتی در شهر های عمده کشور به مرض مزمن وغیر 

ار پارسال شاهد قابل عالج تبدیل که نتیجه کوچک آنرا در مثال کوچک، چون سنگسار دسته جمعی فرخنده در به
بودیم. و الی در آخرین سالهای حکومت محمد داؤود حضور وسیع جوانان روشنگر در شهرها دهات وقرأ افغانستان 

گوش شنوا داشته و طرف احترام مردم نیز  -در سطح گسترده محسوس و چه بسا که در بسیاری موارد حرفهای شان

تره کی  –تعداد کثیری از جوانان روشنگر توسط باند امین  1358- 1357قرار داشتند. ولی از بخت بد که در سالهای 

در سراسر افغانستان سالخی و تعدادی هم از ترس جان راه کشور های غربی، ایران و پاکستان را در پیش گرفتند، و 

ً در اثر خدم 1360تعداد باقی مانده هم بعد از سال  ت غیر مستقیم نمیتوانستند از محدود شهر ها پا بیرون نهند. بنا

ثوری به گروه های بنیاد گر، میدان در سراسر افغانستان برای بیناد گرایان، بدون کدام حریف خالی و  7کودتاچیان 

 شغالی گردید.

حاال که حرف از قدرت پول افغانی در برابر دالر در عصرفرخنده جمهوری شهید داؤود خان بمیان آمد، بهتر است تا 
 اً در رژیم های بعدی نیز ذکری بمعل آئید.از ضعف پول مذکور مختصر

حاکمان کودتای ثور امنیت سراسری و اقتصاد محکم را از رژیم  محمد داؤود بمیراث گرفتند. ولی این گروه عقده مند  
با اجراات ناشیانه و غیر ملی در لباس روشنفکرضربات بسیار محکم وکشنده به پیکر اقتصاد نحیف و نو پای افغانستان 

ملیون دالر از دارای ملت در دافغانستان بانک و بانک  500مبلغ  1357کردند. گفته میشود که در تابستان سال  وارد

ملی که از سوی محمد داوود خان با هزار خون دل جهت تطبق پروژه های عمرانی و زیر بنایی فراهم شده بود، از 
چاپ در مدیا، مقدار عظیم  -ه شواهد و چشم دید شاهدان عینیسوی حفیظ هللا امین به یغما برده شد. به همین ترتیب بنا ب

 ذخیره طالی دافغانستان بانک توسط اتحاد شوروی متوفی در دهه هشتاد میالدی چپاول وغارت گردید.

کودتای ثور که توسط مجریان و حزب حاکم دموکراتیک خلق به نام انقالب شکوهمند و چرخش عظیم تاریخی در 
ا زده میشد، حقیقتاً هم سبب تحوالت و چرخش های بزرگ در روال زنده گی مردم این کشور شد اما تاریخ افغانستان ج

نه در جهات مثبت بلکه درجهات منفی چون بدبختی، دربدری، خاک برسری، بیچاره گی، مهاجرت و بالخره نا بودی 
زنده گی و روال اقتصادی مردم  تمام عیار زیر ساخت های اقتصادی کشور که از تبعات شوم آن دگر گون شدن سطح

افغانستان بسوی قهقرا میباشد. با پدید شدن تورم شدید پولی، از اثر سیاست های نادرست اقتصادی و جنگ داخلی، 
صنعتی و صادرات کشور روبروز کاهش یافته وهمزمان ارزش پول افغانی در برابر اسعار  -سطح تولیدات زراعتی

سقوط نمود، متنا سب به آن مردم،  بخصوص آنهائیکه دستمزد ثابت داشتند در  خارجی با گذشت هر روز وهر ماه
حصه تأمین احتیاجات اولیه زنده گی شان روز بروز بیچاره تر و ناتوان تر میشدند. بگونه مثال یک دالر امریکایی که 

خورشیدی یا آخرین ماه هجری  1370افغانی مبادله میشد؛ در زمستان سال  34در نخستین روز های کودتای ثور به 

افغانی و حتی باالتر از آن خرید وفروش میشد، به همین ترتیب  ترتیب یک کیلو گرام  1500های دولت نجیب هللا به 

افزایش یافت. طوریکه یک مامور  1370افغانی در زمستان  1700به  1357افغانی در سال  50گوشت گوسفند از 

؛  1363افغانی بعد از سال  3400غانی قبل از کودتای ثور و بعداً  با معاش  اف 3100رتبه چهار دولت با معاش ثابت 

کیلو گرام گوشت گوسفند معاش  60اگر در دوران جمهوری شهید داوود خان چیزی در حدود یکصد دالر یا معادل به 

افته طوریکه در به سال  تقلیل ی –دریافت میکرد؛ در هنگام جمهوری دموکراتیک معاش وی نظر به نرخ دالر سال 

خورشیدی فقط اندکی باالتر از دو دالر یا معادل دو کیلوگرام گوشت گوسفند معاش دریافت میداشت.  1370زمستان 

فیصد معاش دریافتی میتوانست حد اقل  13بزبان عامیانه، اگر مامور مذکور هنگام قیادت شهید داوود خان با مصرف 

فامیل واطفال اش گوشت تهیه بدارد؛ در هنگام جمهوری دموکراتیک با هفته دو مراتبه و ماه هشت مراتبه برای 
صرف صد فیصد معاش خود فقط میتوانست دو بار درماه گوشت خریداری کند، آنهم در صورتیکه از تهیه بقیه 
احتیاجات زندگی چشم میپوشد. با در نظر داشت این مشکل و صعود سرسام آور قیمت ها در بازارهای کشور، هر 

یکه ازافزایش معاش مامورین و اجیران دولت حرف بمیان میآمد، صدراعظم کل اختیار و متخصص اقتصاد وقت
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رهبری شده جناب سلطان علی خان کشمتند شدیداً با آن مخالفت نموده، و درحالیکه خود وبقیه ارباب قدرت با تحفه 
غیر مسؤوالنه اظهار میداشت که با باال رفتن  -های زیر میزی وسرمیزی زنده گی شاهانه برای شان تدارک دیده بودند

معاشات، نرخ مواد غذایی ومصرفی در بازارها باال خواهد رفت. هر چند در دوران قدرت جمهوری دموکراتیک فقط 

فیصد به معاش مامورین دولت افزایش بعمل آمد،اما در مقابل نرخ مواد خوراکی و مصرفی بیشتر ازسی مراتبه یا  5

زار فیصد افزایش یافت. با آنکه تعدادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق حاال ادعا دارند که در بیشتر از سه ه
دوران حکمروایی شان فساد وجود نداشت، ولی ناگفته پیداست که با عدم توازن دخل و خرچ  برای طبقهء با معاش 

ی دموکراتیک به تناسب رژیم قبلی نخواهی فساد بروز میکند. به همین سبب  فساد در دوران جمهور -ثابت، بخواهی
به پیمانه بیشتر گسترش یافت. اما فساد مذکور از نوع خاموش بود.  طوریکه دست اندر کاران و آنهائیکه دست شان 
به جیب مردم و دارایی عامه میرسید فقط با حرکت ارابه های زنده گی شان به معیار های قبل از کودتای ثور راضی 

قیه کمبودات شانرا با در نظر داشت نرخ تورم و عدم تناسب دخل وخرچ از راه های غیر قانونی بودند؛ یعنی اینکه ب
وفساد بدست میآوردند. در حالیکه تعداد کثیر دیگر با معاش بخور ونمیر باید میسوختند ومیساختند. البته که بعضاً فساد 

شور بخصوص بندر حیرتان، گمرکات، افغان در همان هنگام نیز در بنادر ک« درسطح رژیم فاسد کرزی» های کالن
کارت، تعدادی از شرکت های ساختمانی، توزیع آپارتمانهای مکروریان و میدان هوایی کابل سراغ میشد. در جریان 

پولی، پنجاه پولی، یک، دو، پنج و نوت های ده افغانی نسبت تورم باالی پولی  25حکمروایی رژیم کودتا سکه های 

 خارج گردید. خود بخود از چلند

با فروریزی پایه های رژیم کودتا در اثر توطئه ها واختالفات داخلی؛  راه را برای  ورود مجاهدین هموار چپاول 
وغارت دارایی های عامه و بیت المال بعنوان اولجه  رنگ و رخ تازه را بخود گرفت. زیرا با آنکه تعداد کثیری 

کادر ها و مدیریت بیکفایت از کار باز مانده و تعدادی هم لنگ لنگان به  ازفابریکات تولیدی کشور از اثر جنگ، فرار
ً تمام فابریکات تولیدی  -تولید ادامه میدادند؛  اما بعد از ورود مجاهدین یا دزدان تربیه شده مکاتب جهاد پشاور تقریبا

وان مثال فابریکه نساجی کشور چپاول و ماشین های آن به نرخ آهن کهنه در پاکستان به فروش رسانیده شد. بعن
بگرامی که در دوران رژیم المتوکل ماهوار سی هزار متر تکه نخی تولید داشت، تولیدات آن در عصر درخشان 
جمهوریت به یکصد هزار متر تکه در ماه افزایش یافت. بعد از کودتای ثور بنا به عواملی که شرح آن درفوق قسماً 

فیصد. مگر با فتح  94به شش هزار متر پارچه در ماه پائین آمد یعنی کاهش ذکر رفت تولیدات فابریکه مذکور فقط 

ولسوالی و فابریکه نساجی بگرامی توسط قوماندان زرداد ماشین های تولیدی فابریکه مذکور به پاکستان کبال و به نرخ 
دیپو های مواد غذایی، آهن کهنه بفروش رسانیده شد. به همین سبب در شروع دولت مجاهدین بخاطرچپاول فابریکات، 

نرخ تورم  -نفتی وغیره و عرضه  مواد مذکور در بازار ها از یکسو از سوی دیگر توقع به بهبودی اوضاع افغانستان
برای مدت کوتاه زیرکنترول آمده و ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دالر صعود نمود. در همین 

صد درصد یا دو برابر معاش مامورین واجیران دولت را اعالن و همزمان  هنگام دولت صبغت هللا مجددی افزایش
توزیع مواد کوپونی برای کارمندان دولت نیز از سر گرفته شد. امید میرفت که اوضاع به روال عادی برگردد.  اما با 

د سال شروع مرحله جدید جنگ های تنظیمی به اساس خواست سازمان استخبارات نظامی پاکستان در ماه اس

هجری خورشیدی، تمام آرزو ها جهت تحقق صلح برخاک یکسان و تورم پولی یکبار دیگر اسپ اش را قمچین 1371

 کرد. 

دسته راهی اطراف کشور،  -با باریدن هزاران راکت و بم بر شهر کابل، شهریان کابل بخاطر حفظ جان شان دسته
دولت به کلی از هم پاشید. حکومت نتوانست اوضاع در هم برهم کشور و ممالک خارج و کشور همسایه شده شیرازه 

چپاول دارای های عامه را کنترول و همزمان عواید گمرکی کشور در اثر جنگ به شکل بیسابقه سقوط کرد، دولت 
ار نوت های وقت هم بخاطر حفظ وبقا اش بمانند رژیم قبلی  به چاپ نوت های بی پشتوانه در روسیه ادامه داده و اینب

بیشتر از پیش هموار کرد. هر چند  -پنج هزار افغانیگی و ده هزار افغانیگی را وارد چلند، و راه  را برای تورم پولی
مسعود الی سقوط، به  -دولت بعداً نتوانست مواد کوپونی را برای مامورین واجیران توزیع کند، اما دولت ربانی

نمیر، ده الی بیست دالر ماهوار معاش پرداخت میکرد. تا اواخر سقوط  مامورین وکارمندان دولت در سطخ بخور و

هزار افغانی فی دالر باال رفت.  در این هنگام نوتهای بیست، پنجاه و بالخره صد  15مسعود نرخ دالر تا  -دولت ربانی

 افغانیگی بخاطر تورم باالی پولی دیگر قابل چلند نبودند.
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لبان وضعیت اقتصادی کشور بد تر از قبل وخیم گردید، تا جائیکه در هنگام سقوط بعد از سقوط دولت ربانی بدست طا

یکدالرامریکایی به هفتاد هزار افغانی مبادله و یک کیلو گوشت گوسفند تا سطح شصت وپنج  2001طالبان در سال 

شده بود؛ اما باز هم فساد  هزار افغانی فروش میشد. هر چند طالبان ادعا میکنند که در هنگام سلطه شان فساد بکلی رفع
خاموش در بعضی از سطوح دولت  بخصوص در محکمات بصورت غیر قابل انکار وجود داشت. شاید بعضی از 
هموطنان از داستان حاضرساختن شاهداِن ریش تراشیده با کاله قره قلی) اشاره به عکس محمد علی جناح در نوت های 

هزار  220الی  150اشته باشند.  در همین هنگام به یک مامور دولت از کلدار پاکستانی( در زمان طالبان آگاهی د

لک افغانی  یعنی  30الی  20افغانی معادل دو الی سه دالر معاش پرداخت میگردید؛ در حالیکه کارمندان محکمات بین 

الت  در برابر ملت دالر معاش دریافت میکردند، که  بذات خود یکنوع فساد بود، زیرا دولت ها در همه حا 40الی  30

بصورت عموم و در برابر کارمندان شان بصورت اخص مسؤولیت یکسان دارند، واساسات دین مقدس اسالم هم 
عدالت وبرابری را در زمینه حکم میدارد. اما طالبان خالف آن به کارمندان محکمات و قاضیان که بیشتر از میان 

فوق ذکر رفت قایل شده بودند. در این هنگام دولت روسیه خالف دولت طالبان برگزیده شده بودند امتیازاتی را که در 
های قبلی برای دولت طالبان پول چاپ نکرد، اما از اینکه  تمام واردات افغانستان از کشور پاکستان تأمین میشد  پول 

کابل، های از قبل چاپ شده وتحت دوران غرض خریداری اجناس مورد ضرورت افغانها در بازار های اسعار 
قندهار،جالل آباد، کویته و پشاور به کلدار تبدیل وبعدهم دولت پاکستان پول های مذکور را از صرافان خریداری و 
بعنوان کمک دوباره در اختیار دولت طالبان میگذاشت. با این همه در هنگام دولت طالبان هیچ نوتی از چلند خارج 

توده های متوسط رژیم های قبلی بشکل وحشتناک واستخوان سوز بیداد  نشد. اما در این هنگام فقر و بدبختی حتی میان
میکرد. طوریکه یک سیر میده گی برنج لک در بازار به نرخ سی هزار افغانی و یک سیر آرد به نرخ هفتاد هزار 

هر سه وقت در افغانی بفروش میرسد. فامیلهای که توان خرید آرد را نداشتند در استفاده از نرخ ارزان میده گی برنج  
 شبانه روز با خوردن  شوله قوت والیموت میکردند.

نظامی کشور های ثروتمند جهان در افغانستان، امید های کالنی  -بدنبال سقوط رژیم طالبان وحضور گسترده اقتصادی
دی از دیار در امر تحرک افغانستان به سوی اقتصاد شگوفا و متکی بخود گشوده شد؛ اما در این  زمان به رهبر خردمن

و فکر شهید داوود خان شدیداً ضرورت احساس میشد، تا میتوانست  از این همه امکانات در راه رفاه وخوشبختی مردم 
افغانستان وبرگشت ملیون ها آواره افغان از کشور های خارج سود ببرد. اما مثل اینکه بخت همیشه از افغانها رو 

ه خوب و بینظیر که حتی در تاریخ کشور های جهان کمتر سراغ میشود، گردان است زیرا با وجود فرصتهای پدید شد
سکان یا رهبری دولت وحکومت افغانستان بدست شخصی افتاد که نه تنها لیاقت رهبری یک ملت بلکه حتی لیاقت 
رهبری یک قریه را هم نداشت. متأسفانه که حامد کرزی بعنوان یک شخص بی اراده، ضعیف  ماخولیا، مریض و 

ق در باور های توطئه بخاطر بقای شخص و حکمرانی خودش؛  نتوانست از شانس طالیی وسرازیر شدن ملیارد ها غر
دالر طی سیزده سال زمامداری به نفع مردم افغانستان سود ببرد. اقتصاد افغانستان هنوز وابسته به کمک کشور های 

کار، دسته دسته راهی کشور های خارج میشوند. با  خارج بوده، زیر بنا ها هنوز ویران و مردم بخاطر دستیابی به

افغانی مبادله میشود، و طوری معلوم میشود که گویا پول افغانی در برابر دالر  68آنکه یک دالر در بازار اسعاری به 

که  هنوز دارای توان وقدرت است. اما این توان وقدرت پول افغانی در برابر دالر بزور ماهانه چهل ملیون دالری است
از سوی افغانستان بانک وارد بازار شده و پول افغانی خریداری میشود. یعنی بلند نگهداشتن تصنعی پول افغانی در 
برابر دالر. اینکه ماهانه چهل میلون دالر وساالنه نزدیک به پنجصد میلون دالر بجای خرید پول افغانی چرا صرف 

اد کشور به صورت اساسی تقویه شود سؤالیست درخور توجه که وزیر تاسیس و اعمار زیر بنا ها نمیشود، تا بنیه اقتص
 صاحب مالیه باید به آن جواب ارائه بدارد.
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