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 تأملی برسخنرانی رئیس جمهور کرزی در شورای ملی افغانستان

 )قسمت دوم( 
 قسمت اول( ه)به ادام

ملٌون پسر و دختر ما درمکاتب، پوهنتون ها، آموزشهای حضور بٌشتر از ده »جناب رئٌس جمهور می فرماٌد: ـ  9

مسلکی و تحصٌالت عالی درخارج کشور از دست آوردهای بس بزرگ مردم افؽانستان در دوازده سال گذشته بوده 
 «است...

جای شک نٌست که فقدان امکانات تعلٌم و تربٌه سالم طی ٌک ربع قرن مشکل بزرگ را برای کشور بوجود آورده و 
ه دراٌن ساحه در راس اولوٌت های انکشافی دولت قرار دارد. امروز مردم ما به اهمٌت تعلٌم و تربٌه پی برده و توج

از پٌر تا جوان در جستجوی آن مٌباشند، مردم همه مٌخواهند اطفال شان به مکتب بروند و همه جوانان آرزو  دارند 
جاری تعلٌمی سه روز قبل وزٌر معارؾ ارقام بسٌار بلند از تحصٌالت عالی برخوردار شوند. به مناسبت شروع سال 

و باال را در مورد پٌشرفتهای آن وزارت درطول دوازده سال و بخصوص درٌکی دو سال اخٌر بٌان کرد که همه 

هزار دواطلب در  062ارقام بٌانگرکمٌت پٌشرفت ها بود و وزارت تحصٌالت عالی نٌز ٌکماه قبل اعالم کرد که 

هزار در موسسات نٌمه عالی جذب  57هزار در موسسات عالی و  52ور اشتراک نموده که ازجمله امتحان کانک

 خواهند شد.

واقعاً اٌن تحول از نظر کمٌت ٌک پٌشرفت قابل مالحظه است، ولی از نظر کٌفٌت و نٌز از نظر نٌازمندی کشور به 
و عواقب آن برای آٌنده ناگوارخواهد  ٌباشدقابل نگرانی جدی مرشته های مورد ضرورت، خاصتاً در ساحات مسلکی 

تنها دسترسى فرزندان ما به تحصٌل »بود، چنانکه رئٌس جمهور دربٌانٌۀ خود به اٌن معضله اشاره مٌکند و می گوٌد: 
كافى نٌست. باٌد برنامه هاى اقتصادى اشتؽال زا را گسترش دهٌم و وسعت دهٌم. در اٌن رابطه بخش خصوصى 

از لحاظ اقتصادى دولت به تنهاٌى قادر به فراهم آورى كار براى  .سوولٌت بزرگى را بر عهده دارداقتصاد كشور ما م
 «.جوانان داوطلب كار نمى باشد

هزارنفر در کشور بٌکار بوده و  822با مالحظه اٌنکه برطبق ارقام وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون در حدود 

ی کاذب و ٌا کوتاه مدت هستند که ازنظر پرنسٌپ آنها نٌزجز بٌکارها محسوب حدود سه مٌلٌون نفر دٌگر دارای کارها
 شد، دو مشکل عرض وجود مٌکند: دربٌانٌه رئٌس جمهور منعکس فوقاً  مٌشوند و به ارتباط آنچه که

ـ ٌکی اٌنکه نسبت کمبود استادان ورزٌده و فقدان وساٌل درسی، سوٌۀ محصالن بعد از فراؼت فاقد کٌفٌت الزم 
پلوم دردست دارند ولی فاقد کفاٌت ٌعلمی مٌباشد، لذا سپردن مسئولٌت ٌک وظٌفۀ تخصصی به همچو اشخاص که د

الزم مسلکی مٌباشند، خطرناک است.  طورمثال سپردن ٌک کار مهم در ٌک پروژۀ ساختمانی به شخصٌکه  

نمٌتواند فشار ٌک عمارت چند مسلکی به دلٌل فقدان کفاٌت درامور مربوطه در دست دارد واما  را پلوم انجنٌریٌد
اٌن خطر را به وجود می آورد که عمارت منزله را به روی تهداب آن به مالحظۀ مقاومت زمٌن دقٌقاً محاسبه کند، 

 .انسان گرددصدها موجب تلفات  کند ودراثر ٌک زلزله  سقوط 

عالی توقع دارند تا فوری شامل کار  پلوم از مؤسسات تحصٌالت عالی و نٌمهٌدٌگر اٌنکه فارؼان پس ازاخذ د ــ
گردند. از آنجائٌکه جذب همه فارؼان در دستگاه دولت امکان پذٌر نٌست، باٌد اٌن فارؼان در سکتور خصوصی 
جذب شوند. اٌنکه تا چه حد امکان جذب در سکتور خصوصی وجود دارد، ٌک سؤال عمده است. هرگاه اٌن توقع 

هزار آن  112 ،هزار داوطلب کانکور 062رضاٌتی آنها مٌگردد؛ طورمثال از برآورده نشود، موجب ناراحتی و نا

هزار آن بعد از حد وسط چهارسال فارغ التحصٌل  122چانس تحصٌل باالتر را حاصل مٌدارند و ازاٌن تعداد 

 مٌشوند. هرگاه دولت و سکتور خصوصی نتوانند زمٌنۀ استخدام آنها را در رشته های مربوطه فراهم سازند،
در بازار تبدٌل « دست فروشان لٌسانسٌه»درآنصورت تعدادی از اٌن تحصٌلکرده ها بٌکار مانده و در نهاٌت به 

خواهند شد. دراٌنجا از ٌکطرؾ مصرؾ چهار سال تحصٌل به هدر خواهد رفت و از طرؾ دٌگر بٌکاری موجب 
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شامل گروه های ناراضی  خواهند « اردوی جوانان بٌکار و بی روزگار»اٌجاد عقده گردٌده و آنها رابه حٌث 

 ساخت. 
اٌنکه کشور بٌشتر به کارگران ماهر مسلکی ضرورت دارد، ٌک حقٌقت ؼٌرقابل تردٌد است. اٌن ضرورت عاجل را 
مٌتوان فقط از راه تعلٌمات مسلکی زودثمر مرفوع کرد که متعاقب پاٌان ٌافتن تعلٌمات متوسطه باٌد زمٌنه های تعلٌمات 

ملی و نظری برای جوانان مهٌا گردد، حتی دربعضی مسلکی در رشته های اختصاصی برای ٌک تا دو سال دروس ع
موارد ممکن است بعد از فراؼت صنؾ ششم جوانان را تشوٌق به رفتن به مکاتب مسلکی نمود. دراٌنصورت 
ازٌکطرؾ ضرورت اشد سکتور خصوصی به کارگران ماهر مسلکی تاحدی مرفوع مٌگردد و ازطرؾ دٌگر فشار بر 

و زمٌنۀ ارتقای سطح تعلٌمی در پوهنتون ها مساعد مٌشود. با اٌن ترتٌب مٌتوان  مؤسسات تحصٌالت عالی کمتر شده
ظرفٌت های تولٌدی را نٌز در داخل کشور اٌجاد و تقوٌه کرد و در عٌن زمان جوانان را به کارهای مؤلد و پرثمر که 

 جانشٌن کارگران ماهر خارجی شوند، آماده ساخت. 

دوازده سال جناب رئٌس جمهور با ارائۀ بعضی ارقام اؼوا کننده می پردازد و درمورد پٌشرفتهای اقتصادی طی  ـ01

زموږ په هٌواد .....دولس كاله دمخه زموږ په هٌواد كې په متداول مفهوم ملً اقتصاد موجود نه و »چنٌن می گوٌد: 

لً اصالح سره سم زموږ كې د ډلو له خوا څو ډوله پٌسې چاپٌدې او په متفاوتو ارزښتونو په بازار كې چلٌدې. د پو
مٌلٌونه ډالرو څخه  081پولً واحد )افؽانۍ( د سٌمې په باثباتو پٌسو كې حساب شوې او زموږ اسعاري ذخاٌر له 

ډالرو ته لوړ شول، خو له دؼو ټولو  811ډالرو څخه  051مٌلٌارده ډالرو او زموږ د خلكو سرانه عاٌد له  8.08

 99ر ملً تولٌدي وړتٌاوو متكً نه دى. سره له دې چې په تٌرو كلونو كې برٌاوو سره سره زموږ اقتصاد اوس هم پ
زره شركتونو د سرماٌه گذارۍ جواز اخٌستى دى، خو له دې سره سره بٌا هم په تولٌدي برخو كې د سرماٌه گذارۍ 

برخه كې شوي  حجم لږ دى. په تٌرو كلونو كې زموږ په هٌواد كې برٌالۍ سرماٌه گذاري د مخابراتو او تعمٌراتو په

)قبل از دوازده سال در وطن ما مفهوم متداول اقتصاد ملی موجود « دي چې د توجه وړ دي، او موږ ٌې قدر کوو
نبود.... دروطن ما ازطرؾ گروه ها چند نوع پول چاپ می شد و با ارزش های متفاوت به بازار در دوران بود. به 

طقه به حٌث پول با ثبات حساب می شود و ذخاٌر اسعاری ما از اساس اصالح پولی واحد پولی ما ]افؽانی[  در من

دالر ]درسال[ باال رفته و اما باوجود  811دالر به  051ملٌارد دالر و عاٌد سرانه مردم از  8.08ملٌون دالر به  081
شرکت جواز هزار  99اٌن همه موفقٌت ها هنوزهم اقتصاد ما برتولٌدات ملی متکی نٌست. با آنکه در سالهای گذشته 

سرماٌه گذاری را گرفته اند، با وجود آن بازهم در ساحات تولٌدی حجم سرماٌه گذاری کم است. درسالهای گذشته در 

کشور ما سرماٌه گذاری موفق در ساحۀ مخابرات و تعمٌرات صورت گرفته که قابل توجه است و ما آنرا قدر 
 مٌکنٌم(.

فوق الزم است تا هر قسمت آنرا بطور جداکانه مورد تبصره قرار برای بررسی گفتار جناب رئٌس جمهور در متن 
 داد:

دراٌنجا ذکر  «.قبل از دوازده سال دروطن مفهوم متداول اقتصاد ملی موجود نبود»ــ رئٌس جمهور می فرماٌد: 
د که در افاده کنمعنی را هم مٌتواند اٌن طوالنی را احتوا کند و  گذشته هایمٌتواند « قبل از دوازده سال»

قبل از آن وجود نداشت، درحالٌکه پالنهای پنج ساله و هفت ساله « مفهوم متداول اقتصاد ملی»افؽانستان هٌچگاه 

در دوره های قبل از کودتای ثور نشانۀ واضح از موجودٌت ٌک نظام اقتصادی مبتنی بر اهداؾ ملی بوده و 
های بزرگ و زٌربنائی که با منابع بسٌار کم پولی و حتی به مراتب بهتر از نظام اقتصادی امروز کشور. پروژه 

شراٌط دشوار به پاٌۀ اکمال رسٌدند، از دست آوردهای مهم آن دوره محسوب مٌشوند که تهداب انکشاؾ 

 بنٌاد گذاشت.برای سالهای بعد اقتصادی کشور را 

ٌکی از نکات بسٌار قابل  ،چاپ چند نوع پول با ارزش های متفاوت بوسٌلۀ گروه هاــ اشارۀ رئٌس جمهور به 
توجه است که تاحال مقامات دولتی در مورد آن کمتر تبصره کرده اند، درحالٌکه چاپ ؼٌرقانونی پول ٌکی از 

 8، مورخ «اسالم آباد»جراٌم بسٌار جدی و حتی به مثابۀ خٌانت ملی پنداشته مٌشود. برطبق موافقتنامه نام نهاد 

در آن شهر زٌر نظرحکومت پاکستان به امضا رسٌد و اساس حکومت که بٌن سران هشت تنظٌم  0999مارچ 
صدور اجازۀ رسمی برای چاپ بانک »تصرٌح مٌکند که « ل»تنظٌمی را در کابل بنا نهاد، ماده ششم، فقره 

از صالحٌت رئٌس جمهور مٌباشد. مرحوم استاد ربانی وقتی در اٌن مقام قرار گرفت، مسئولٌت مقدار « نوت ها

نوت به عهده او گذاشته شد. طورمعلوم موصوؾ با استفاده از اٌن صالحٌت به پٌمانه ای به چاپ چاپ بانک 
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« پرکاه»پول بوسٌلۀ ٌک ٌا دو مؤسسۀ روسی مبادرت ورزٌد که دراثر آن ارزش پول افؽانی به اندازۀ ارزش 

ستقٌماً بدوش او است سقوط کرد و موجب انفالسٌون سرسام آور گردٌد. مسئولٌت مستقٌم اٌن وضع بدون شک م
خسارات بزرگ و ؼٌر قابل جبران را به اقتصاد کشور « سرماٌه ملی»که دراثر اٌن بی مباالتی با حساس ترٌن 

وارد کرد. درهمٌن آوان جنرال دوستم نٌز درشمال کشوربه نشر پول افؽانی بطور خودسر به پٌمانه بسٌار وسٌع 

هزار افؽانی سقوط  001ٌک دالر معادل به « دوستمی»ؽانی پرداخت که درنتٌجۀ آن ارزش تبادلوی پول اف
هزار افؽانی مٌرسٌد. استاد ربانی به جرم  81تا  01ٌک دالر به « ربانی»کرد، درحالٌکه ارزش پول افؽانی 

بی مباالتی در سرماٌه ملی و سوء استفاده از صالحٌت و دوستم به جرم نشر پول ؼٌرقانونی متهم بوده و هردو 

د محاکمه جدی قرار مٌگرفتند. اما سٌاست مصلحت گرائی جناب رئٌس جمهورکرزی نه تنها تعقٌب اٌن باٌد مور
جراٌم را مورد اؼماض قرار داد، بلکه کوشٌد آنرا از نظر مردم پنهان کند. امروز بعد از دوازده سال مٌخواهد 

 با رزنگی خاص اٌن خٌانت را به روی دوستم بکشد تا رقٌب را ضربه زند.

بود که آنرا سرماٌه گذاری در ساحه مخابرات و تعمٌرات نکته مهم دٌگر در گفتار رئٌس جمهور در مورد  ــ
موفق و قابل توجه و تحسٌن خواند. در مورد تعمٌرات واضح است که اٌن انکشاؾ ازطرٌق سرماٌه گذاری 

ج از ٌک پالن عمومی خصوصی و به وسٌلۀ افراد و شرکتهای ساختمانی اؼلب خارجی بطور پراگنده و خار

مقررات ساختمانی صورت گرفته است. ساختمانهای چندٌن منزله در اطراؾ اکناؾ الزم شهری وبدون رعاٌت 
ٌگانه طرٌقی بود که بٌشترٌن « ملٌونرهای جدٌد به دوران رسٌده»کابل و دٌگر شهر های بزرگ به وسٌلۀ 

هٌچ کسی از اٌن اشخاص نپرسٌد که پولها را از کجا و را به جاٌداد های تبدٌل کنند. « سٌاه»پولهای ؼٌرقانونی

 چگونه بدست آورده اند. 

درمورد سرماٌه گذاری در ساحه مخابرات واقعاً ٌک قسمت آن ضروری و مهم مٌباشد، نه به آن حدی که ــ 
های امروز در افؽانستان انکشاؾ کرده است. الزم بود تا حدود اٌن سرماٌه گذاری را  دولت به روی ضرورت

واقعی تعٌٌن مٌکرد. بسٌار مضحک است، وقتی دٌده مٌشود که ٌک گدا در وسط سرک نشسته با ٌک دست از 

هر رهگذر طلب کمک مٌکند و با دست دٌگر درتٌلفون موباٌل خود مصروؾ صحبت است، به عبارت دٌگر از 
ب شرکتهای بزرگ خارجی پول گدائی کارت تٌلفون خرٌداری مٌکند و بدٌنوسٌله پول گدائی او در جٌب اؼل

مٌکند. اٌن نوع سرماٌه گذاری که بٌشتر با تکنالوژی بسٌار پٌشرفته  انتقالکشور  به بٌرون پول رٌخته مٌشود و

وپرقٌمت صورت مٌگٌرد، از نظر استخدام تأثٌر بسٌار کوچک دارد و ارقامی که در مورد اشتؽال زائی آن به 
 آمٌز است. هنشر مٌرسد، بسٌار مبالؽ

درزمٌنۀ بلند رفتن عاٌد سرانه  واصالحات پولی و همچنان افزاٌش ذخاٌر اسعاری کشورباٌد گفت: به مقاٌسه ــ 

مقادٌر هنگفتی پولٌکه طی اٌن دوازده سال در کشور سرازٌرشد و باٌد تحول بسار چشمگٌر در وضع اقتصادی 
را به آن نکانی پٌوند داد که اساساً  کشور رونما می شد، متأسفانه جناب رئٌس جمهور دست آورد دورۀ کار خود

با تحول و پٌشرفت اقتصادی کشورچندان ارتباط نمی گٌرند. رٌفورم پولی محصول کار مستقٌم حکومت نبود، 

بلکه از مجاری بٌن المللی و بوسٌلۀ امداد خارجی عملی شد و نٌز افزاٌش عاٌد سرانه و افزاٌش ذخاٌر اسعاری 
 پولی خارجی بود ، نه انکشاؾ اقتصادی کشور.  ناشی از سرازٌر شدن کمک های

  0980ٌک نگاه مختصر به ارقام کسر بٌالنس تجارت خارجی به وضاحت مٌرساند که صادرات کشور در سال 
 4954ملٌون دالر  و کسر بٌالنس تجارت خارجی در آن سال به  4254ملٌون دالر و واردات به  011به 

ملٌون دالر و مجموع  980مجموع صادرات ما  0991د ٌعنی در سال ملٌون دالر مٌرسٌد، ولی ده سال بع
ملٌون دالر رسٌده است که بٌالنس تجارت خارجی ٌک کسر بسٌار جدی را به مبلػ  0991واردات بٌش از 

 چند بٌشتر از صادرات را نشان مٌدهد. 00ملٌون دالر ٌعنی واردات  0102

دخلش »صادی در همچو کشوری پی ببرد که به اصطالح عوام ٌک شخص بٌسواد هم مٌتواند به عمق فاجعۀ اقت 
در باراز پولی « پمپ دالر»باشد. ثبات ارزس تبادلوی افؽانی با دالر چٌزی دٌگر جز «  00ٌک و خرچش 

ازطرؾ بانک مرکزی نمی باشد. مبرهن است که با خروج قوای خارجی و کم شدن کمک ها، ذخاٌر اسعاری 

مدت کوتاه به هوا خواهد رفت و بانک مرکزی قادر نخواهد بود تا ازطرٌق فروش ملٌارد دالر در  8بٌش از 
بی ثباتی »خود بسرعت به طرؾ « ثبات مصنوعی»دالر نرخ تبادله را ثابت نگهدارد. درنتٌجه نرخ تبادله از 
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ردد آن  در بازارعٌار گ« ارزش حقٌقی»خواهد رفت که شاٌد طی ٌک مدت کوتاه نرخ تبادله به روی « مدهش

افؽانی بلند برود. آنوقت باٌد به سرنوشت کشوری اندٌشٌد که متکی به  211ٌعنی احتمال دارد ٌک دالرتدرٌجاً تا 
 واردات است و تصور کرد که چه فاجعۀ رخ خواهد داد و زندگی مردم ؼرٌب چگونه درقهقرا فروخواهد رفت! 

ٌشرفت ندارد، بلکه با اعتراؾ به نارسائی ها جناب رئٌس جمهور درمورد سکتور حٌاتی زراعت حرفی از پـ  00

مٌخواهد توجه را به آٌنده جلب کند و درآخرٌن روزهای کاری خود برای مردم خوش باور امٌدواری خلق کند. به اٌن 
موږ ٌو زراعتً هٌواد ٌو، په تٌرو كلونو كې د زراعت په حوزه كې څه بهبود راؼلى »قسمت بٌانٌۀ شان توجه کنٌد: 

زموږ د هٌواد ظرفٌتونو ته په پام سره ال هم موږ تر اوسه بشپړې او تلپاتې خودكفاٌى ته نه ٌو رسٌدلً. كه دى، خو 
چٌرې د زراعت وزارت برنامې عملً شً، نو موږ به په دې ساحه كې خودكفاٌى ته انشاهللا ژر ورسٌږو. د زراعت 

بندونو جوړول دي، دا خبره سمه ده چې د وړو او انرژى د خودكفاٌى او تامٌن په برخو كې زموږ جدي ستونزه د 

بندونو جوړول د چاپٌلاير او اقتصادي دالٌلو له مخې مفٌد او اّسان دي، خو دلته باٌد دا ٌادونه وكړم چې زموږ له 
مكررو ٌادونو سره سره د لوٌو بندونو د جوړولو په برخه كې د مرسته كوونكو هٌوادونو همكاري و نه كړه. د حل 

الر داده چې موږ پر خپلو امكاناتو دا پروژې عملً كړو. د ځٌنو لوٌو بندونو مقدماتً مطالعات شوي دي او ٌوازٌنۍ 

)ما ٌک کشور زراعتی هستٌم، در « د لوٌو بندونو د جوړولو كار باٌد ډٌر ژر پٌل كړو  ځٌنې هم تركار الندې دي.
توجه به ظرفٌت های کشورهنوزهم ما به خود  سالهای گذشته در ساحۀ زراعت بعضی بهبود ها آمده است، اما با

کفائی بسٌار نرسٌده اٌم. اگر برنامه های وزارت زراعت عملی شوند، ما به اٌن ساحه انشأهللا بزودی به خود کفائی 

خواهٌم رسٌد. برای خود کفائی درساحۀ زراعت وتأمٌن انرژی مشکالت جدی ما در قسمت ساختن بندها است، اٌن 
که ساختن بندهای کوچک به دالٌل محٌطی و اقتصادی مفٌد و آسان است، اما دراٌنجا باٌد ٌاد آور گفته درست است 

شوم که کشورهای کمک کننده همکاری نکردند. ٌگانه راه حل اٌنست که ما باٌد با امکانات خود  اٌن پروژه های 

م زٌر کار مٌباشند. اعمار بند عملی کنٌم. مطالعات مقدماتی بعضی بند های بزرگ صورت گرفته است و بعضی ه
 آؼاز کرد(.زودی بسٌاربه های بزرگ را باٌد 

روی ٌخ نوشتن و در آفتاب »اٌن نوع بٌانات جناب رئٌس جمهور مثل سائر گفته هاٌش شباهت تام به قول معروؾ 
خاموشی از کنار آن می دارد. اگر من جای او می بودم و مطلبی مهم برای گفتن در اٌن مورد نمٌداشتم، به « گذاشتن

گذشتم و با بٌان حرفهای سطحی ده های سؤال را در ذهن شنونده خلق نمٌکردم و بر بار تقصٌرات دورۀ کاری خود 
نمی افزودم. اٌنکه چرا توجه جدی به انکشاؾ سکتور زراعت در طول مدت دوازده سال صورت نگرفته است، ٌکی 

ر پالٌسی کلی اقتصادی کشورو بذل مساعی درجهت مبدل شدن از دالٌل آن همانا رجحان تجارت برزراعت د

بٌن آسٌای مرکزی و جنوبی و انکشاؾ تجارت ترانزٌت در منطقه بوده است که « پل زمٌنی»افؽانستان به حٌث ٌک 
ازهمان روزهای اول پس از اٌجاد اداره مؤقت در کشور به تأسی از اهداؾ عمده منطقوی و جاگزٌنی در ماشٌن 

د تا بو( از خواسته های مقدم جامعۀ صنعتی جهان و کشورهای منطقه  Globalization« )انی شدنجه»بزرگ 

منافع دراز مدت آنها را در آسٌای مرکزی تضمٌن و تثبٌت نماٌند. عواقب اٌن پالٌسی برای اکثرٌت نادار کشور زٌان 
 آور است و ما را بٌک کشور مستهلک و متکی به واردات مبدل می سازد.

اطر دارم در ٌک مصاحبه با رادٌو آزادی به اشتراک وزٌرمالٌۀ وقت داکتر اشرؾ ؼنی احمدزی و اٌنجانب بتارٌخ بخ 

وقتی من به رجحان انکشاؾ زراعت بر تجارت تأکٌد کردم، موصوؾ بر نظر من انتقاد کرد و  4112دسمبر  49
خوشحال هستم «. رن بٌست و ٌکم نمٌخوردقرن پٌشتر است و به درد ق 01و  51نظر شما مربوط سالهای :»گفت که 

که اٌشان بعد از ده سال متوجه اشتباه خود گردٌده و اکنون به نقش زراعت در انکشاؾ اقتصادی کشور معترؾ شده 

 است. )ثبت اٌن مصاحبه نزدم موجود است( 

ول ٌک دهه اخٌربه ٌکی از با اطاعت ناعاقبت اندٌشانه ازهمٌن نوع دساتٌر و انگٌزه های بٌرونی دولتمردان ما  درط
حٌاتی ترٌن سکتورهای اقتصادی کشور ٌعنی زراعت توجه جدی نکردند و درنتٌجۀ همٌن اؼماض دٌده مٌشود که 
اکنون کشور به خود کفائی نرسٌده، بلکه بسٌاری مواد زراعتی را ازخارج وارد مٌکند. توضٌحات مزٌد در اٌن 

 مختصر نمی گنجد، ورنه سخن بسٌار است.

جناب رئٌس جمهور دربٌانٌۀ خود بار دٌگر مٌخواهد شنونده را از زمٌن واقعٌت ها به آسمان رؤٌا ها و تخٌالت ـ  04

که بهرنۍ مرسته راسره نه وي موږ په »پرواز دهد و درٌچۀ تارٌک آٌنده را پرنور و روشن جلوه دهد و می فرماٌد: 
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ړي دي، افؽانستان به انشاهللا دا کار په خپل عاٌد او په دې اړه په کابٌنه کې له درې کالو را هٌسې خبرې شروع ک

، چې آٌنده حکومت به دې مدې موضوع ته توجه زموږ ډٌره اساسً وظٌفه ده او زه ډاډه ٌ..خپلو پٌسو وکړي.
)اگر کمک های خارجی با ما نباشد، من دراٌن باره از سه سال بدٌنسو صحبت را در کابٌنه  «موضوع ته توجه کوي

ده ام، افؽانستان انشأهللا اٌن کار را به عاٌد خود و به پول خود مٌکند.... توجه به اٌن موضوع وظٌفۀ اساسی شروع کر

 ما است و من امٌدوارم که حکومت آٌنده به اٌن موضوع توجه مٌکند(.

مٌنی همانا عواٌدی باشد که ازمجرای منابع زٌر ز« عاٌد خود و به پول خود»اگر مقصد جناب رئٌس جمهور از 
کشوردرٌک آٌندۀ نامعلوم بدست خواهد آمد، بازهم شباهت به ٌک خواب و خٌال دارد، زٌرا استخراج منابع زٌر 

دراز مدت است و ازطرؾ دٌگر تابع شراٌطی است که مهٌا شدن آن بسٌار های  ازپروژهزمٌنی کشور ازٌکطرؾ 
عالوتاً حواله «. از لؽمان، بزک بٌچاره ازپا نٌفتدتا رسٌدن جو »پٌچٌده و سؤال انگٌز مٌباشد. ترس من از آنست که 

دادن اجرای همچو اقدامات به حکومت بعدی به هٌچ صورت معنی کم شدن بار مسئولٌت ها را از شانه حکومت 

موجود نمی دهد و اٌن سؤال را الجواب می ماند که دوازده سال گذشته دراٌن ساحه با چه دست آوردها همراه بوده 
 گوشزدها مٌتواند حکومت آٌنده را متوجه رسالت بزرگش در قبال جبران کوتاهی های گذشته بسازد. است، ولی اٌن

جناب رئٌس جمهور در بٌانٌۀ خود همان اشتباه بزرگی را که حکومت طی دوازده سال در مورد تعبٌر نظام ـ  09

دولت مرتکب شده است، باردٌگر « ؼٌرفعال و نظاره گر»آن ٌعنی نقش « کالسٌک»به زعم « بازار آزاد»اقتصادی 
در نظام اقتصادى كه ما انتخاب كرده اٌم، دولت تنظٌم کننده امور است و نقش »تکرار کرده و چنٌن می فرماٌد: 

پس بر دولت و سکتور خصوصی است که باهم ٌکجای در مورد بهبود وضع اٌجاد کار باهم  ...متوازن سازی را دارد

 «.همکاری بٌشتر کنٌم

نٌست، بلکه دولت وظٌفه دارد دولت « تنظٌم کننده و متوازن سازی»ازار آزاد در جهان امروز مقٌد به نقش اقتصاد ب
تا به منظور رعاٌت منافع عامه و تأمٌن عدالت اجتماعی و اٌجاد زٌربناها خود درفعالٌت های اقتصادی سهٌم گردد و 

تازه از جنگ های بخصوص برای کشورهائٌکه ٌفه دولت اقتصاد کشور را به سمت رفاه رهنمائی کند. اٌن وظ
طوالنی و وٌرانگر سربلند مٌکنند، حتمی و ضروری است. افؽانستان به حٌث ٌک کشور جنگزده در وضعی قرار 

در آماده سازی زمٌنه های انکشافی دست بکار می شد. محول کردن همه  دولتباٌد داشت که از همان آؼاز تحول 

صی نوپا و ضعٌؾ و به نظاره نشستن دولت در اٌنمرحلۀ حساس ٌکی از اشتباهات امور اقتصادی به سکتور خصو
باٌد حافظ منافع سکتور خصوصی « چوکٌدار»بزرگ  اٌن دوره بوده است. القاح اٌن نظر که گوٌا دولت درنقش 

ولگرانه باشد، وضع اقتصاد کشور را با وجود سرازٌر شدن مبالػ هنگفت کمکهای مالی از خارج، بٌک فاجعۀ چپا

توسط ٌک عده اشخاص اعم از داخلی و خارجی مبدل کرده است که دراثر آن بٌشترٌن مقادٌر کمک به نحوی دوباره 
به خارج انتقال ٌافته و در تحرک چرخهای اقتصادی به سود اکثرٌت نادار جامعه کمترٌن اثر را از خود بجا گذاشته 

رؾ فعالٌت های اقتصادی ؼٌرقانونی و اؼلب مافٌائی است. اٌن وضع از ٌکطرؾ سکتور خصوصی را بٌشتر بط

اعتماد درنتٌجه کشانٌده و ازطرؾ دٌگر دستگاه دولت دراثر نفوذ مافٌا بٌک اورگان ضعٌؾ و پراز فساد مبدل شده  و 
عنوانی جناب رئٌس جمهور  4118به دولت صدمه رسانٌده است. درنامۀ سرگشاده که اٌنجانب درجوالی را مردم 

رسماً به وسٌلۀ سفٌر افؽانستان در امرٌکا به اٌشان تقدٌم گردٌد، مطالبی مهمی را در زمٌنه خاطر نشان  نگاشتم و

کردم که متأسفانه به آن توجه صورت نگرفت. )متن اٌن نامه در آرشٌؾ پورتال افؽان جرمن آنالٌن زٌر نام اٌنجانب 
 قابل دسترسی است(

 )ادامه دارد(

 

 
 

 


