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نصيبه اکرم حيدری

بيانيه اولين سالگرد جمھوريت
"قسمت دوم و اخير"
عذرتاخير:
سالم و احترامم را خدمت خوانندگان محترم پورتال "آفغان جرمن آنالين" تقديم داشته و از ھمه شما در ً
تاخير
بس طوالنی نشر قسمت دوم بيانيه تاريخی سالگرد  ٢٦سرطان شھيد محمد داود خان طلب معذرت دارم .دليلش صرف
تخنيکی بود و من با از بين رفتن کمپيوتر ،ھمه مطالب را ھم از دست دادم و بائيست که از نو آغاز ميکردم.
نسبت تاخير زمان بين قسمت اول اين بيانيه و قسمت آخر آن ،اميدوارم خوانندگان محترم بعد از مروری بر
قسمت اول که ثبت پورتال شده ،قسمت دوم را مطالعه فرمايند.
بايد خاطر نشان سازم که بنده با تمام تجربه کاری ام با مطبوعات آستراليا در نگارش پروگرام ھا ازراه صوتی
 ،از تشحيص دو کلمه اين بيانيه عاجز ماندم و جای آنرا صرف چند نقطه گذاشتم و درين کوتاھی از روح آن شھيد
بزرگوار و شما دوستان معذرت تمنا دارم.
دوستان قدرمند!
حقيفت اينست که با بيان حقايق ،صفحات تاريخ و با آشنايی با اين اوراق انسان از بسا فريب ھا و دلخوشی ھا
بدور ميشود و اين صفحات نگاه انسان را قدرت درک وتعمق ارزانی ميدارد که بتواند حوادث را سرسری نبيند و ھر
پديده گذشته را تنھا از جنبه نفسانی ننگرد و پله ترازوی حقيقت وجدانی را در دست گيرد ،تا بتواند قدرت تعقل نظری و
عقلی را باھم درآميزد و با توانمندی اين دو با ھم بتواند اين درک را داشته باشد که تاريخ گنگ و بی زبان نيست ،و
صفحات آن با قلم محقيقين رنگ ميگيرد  .تاريخ آئينه ايست که محقق ميتواند غبار دوران را از رويش بزدايد و حقايق
را درخشانتر جلوه دھد تا از گزند زوايای خاص نفسانی بدورش نگھدارد .زيرا محقق با اتکا بر اسناد و سعی در
بررسی عميق ،حقيقت را به شيوه منطقی و معقول انجام ميدھد تا بتواند از جلو چشم شکاکان و پندار ھای خطا انگيز
نجاتش ببخشايد ،طوريکه دنيای تصورات غرض آلود را از صفحه تاريخ برچيده باشد .محقق خوب بايد درب جھان
احساسات را ببندد تا بتواند آگاھانه حقايق را ھمانطوريکه اتفاق افتيده بيان نمايد.
لذا شناخت درستی که بر مفاھيم کلی متکی باشد ،تار و پود روابط علت و معلولی را بجويد و با قضاوت عادالنه
و آگاه ،حوادث را بررسی نمايد و به کنه واقعيت ھا وارد گردد تا بتواند حوادث را ثبت تاريخ نمايد.
دليل من از دوباره نويسی بيانيه ھای شھيد محمد داود خان اين شھيد ملت افغان و اين شھيد محرکه اينست که من
اين اوراق گمشده تاريخ ساز را بدسترس محققين قرار دھم تا توانسته باشم از زندگی مخلصانه اين عاشق وطن ،از
شھادت و قربانی بينظير اين خادم افغانستان به نسل آينده ،چيزی بجا گذارم که از قضاوت ھای نا آگاھانه مغرضين در
امان نگھدارمش..
از شھادت بينظير سخن گفتم ،به يقين کامل وقتی تاريخ عاشورا را ورق ميزنيم در مييابيم که شباھت ھای
ھمسانی بين اين دو صفحه تاريخ مينگريم:
حضرت امام حسين )رض( ،در مقابل يک حاکم ظالم برای دفاع از حق سر تسليم خم نکرد و پالن آن شاه ظالم
نتايج واضحی داشت .آن امام با قوای اندک در مقابل امپراطور ايستاد و تا آخرين قطره خون خود جنگيد و خود و
خانواده اش را در راه حق قربانی نمود .نتايج بعد از شھادت آنحضرت ،کشتار بيرحم اھل مدينه بود به شمول اصحاب
پيامبر اسالم و حتی تخريب سقف و ديوار کعبه شريفه.

د پاڼو شميره :له  ١تر٩
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته را بولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

پيام آنحضرت به نسل ھای آينده اين بود که به ظالم و ظلم تسليم نشوند و از حق و آزادی خويش به دفاع
برخيزيد ،در راه خدا استقامت کنيد ،و لو به قيمت مال و جان و فرزند تان تام شود!
در پورتال افغان جرمن آنالين تبصره ھای زيادی در باره آخرين مالقات شھيد محمد داود خان با برژنف در
سالھای اخير نگاشته شده ،و وقتی به پيام جضرت حسين )رض( دقيق ميشويم ،جواب ھمه ما حاصل خواھد شد و آن
اينکه روس ھا پالن ھای زيادی از اوايل قرن ] [١٩به اينسو برای منطقه داشتند و سال ھای طوالنی بدينسو با استفاده
از موضوعات قومی و زبانی و حتی تخلص ھای قومی در بين ملت رخنه کرده بودند و نتايج آن مطلق موازی به
عواقب کربال بود .مليون ھا انسان به شھادت رسيدند که در بين آن بھترين فرزندان وطن ،نخبه ترين روشنفکران ما،
طفل بيگناه و مظلوم ما زن و مال و جان و ناموس وطن قربانی ھای اين حادثه گرديدند.
آخرش را ھم ديديم که يکی سقوط سلطنت امويان و ديگرش سرنگونی اتحاد جماھير اشتراکی شوروی بود.
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از طرف خود و رفقای خود به ياد بود آن رفيق نيکو جگړن حبيب ﷲ که ]در[عين اجرای وظيفه در راه
خدمت به جمھوريت افغانستان با چند تن از رفقای ديگر به شھادت رسيدند ،درود فراوان می فرستم .
در اين ساعت فرخنده يکبار ديگر خود را وجدانا ً مکلف می دانم تا سپاسگذاری عميق خود و رفقای وطندوست
خود و اردوی فداکار وطن را به مردم با شھامت و قدرشناس افغانستان ،از استقبال پر حرارت و ھمکاری صميمانه
ايکه از روز اول اعالم جمھوريت تا ايندم به دولت جمھوری خود ابراز داشته اند ،صميمانه تقديم ميکنم.
اساس سياست خارجی افغانستان از ساليان دراز و از آوان نظام جمھوری که از اراده آزادانه مردم افغانستان
الھام ميګيرد ،بر بيطرفی و قضاوت آزاد ،عدم انسالک به دسته بندی نظامی و به اساس احترام متقابل  ،زيستن در صلح
و تقويه روز افزون عاليق دوستانه و صميمانه با ھمه مردم وملل جھان و احترام به منشور ملل متحد استوار است .با
پيروی از اساسات فوق در ظرف يک سالی که ګذشت تمام سعی به عمل آمد تا بتوانيم ھدف انقالب و موقف سياست
خارجی و حسن نيت دوستان دولت جمھوری و مردم افغانستان را در برقراری روابط دوستانه به اساس احترام متقابل
با زمامدران ممالک دوست توسط نماينده مخصوص فوق العاده ما و توسط ديګر مامورين عالی رتبه که به ھر جا سفر
نمودند ،توضيح و تشريح نمائيم  .بايد به اطالع شما ھموطنان ګرامی برسانم که نتايج بسيار مفيد و موثری از ھمه اين
تماس ھا خاصتا ً مسافرت ھای نماينده خاص فوق العاده ما شاغلی محمد نعيم به اتحاد جمھوری شوروی ،ھند ،عراق،
ليبيا ،الجزاير ،مصر ،سعودی و ايران حاصل ګرديد که اميدوارم به منفعت ملل ما و تحکيم بيشتر روابط دوستانه ما با
ممالک مذکور و ديگر ممالک  ،و صلح خدمت بسزايی نمايد.
ھمچنان مسافرت ھای شاغلی وحيد عبدﷲ ،معين سياسی وزارت خارجه به ترکيه ،ھند ،بنګله ديش و سھم
ګرفتن فعال شان در کنفرانس اسالمی در ماليزيا و سھم فعال شاغلی عبدالرحمن پژواک در کنفرانس ھای اسالمی
الجزاير و الھور قابل خوشی است .مسافرت وزير خارجه ھند به دعوت حکومت افغانستان در کابل که در فضای
دوستانه صورت ګرفت ،خدمت بيشتری در روابط دوستی ديرينه افغانستان و ھند انجام داد .مسافرت اينجانب به
دعوت زمامدران حکومت اتحاد شوروی که در يک فضايی بسيار ګرم و صميميت صورت ګرفت و خيلی مفيد و ثمر
بخش بود ،يکبار ديګر سياست ھمسايگی نيک و دوستی خلل نا پذير مردم و زمامداران طرفين را ثابت نمود و به
دوستی کامل روابط دوستانه ما افزود.
روابط با ھمسايه ديګر ما ايران که ھميشه بر پايه دوستی و برادری استوار بوده و است ،با تماس ھای اخير
مستحکم و مستحکم تر ګرديده ،که اميدوارم به منفعت ملت ھای ما و استحکام صلح اين منطقه آسيا ،مفيد و موثر واقع
ګردد .روابط ما با ھمسايه ديګر بزرګ ما چين دوستانه و به صورت نورمال دوام دارد .بعضا ً پاکستان ،بايد بھتر
بګوييم ،حکومت پاکستان يګانه مملکتی است که نه تنھا در روابط ما بھبودی حاصل نګرديده بلکه به اثر رفتار نا

د پاڼو شميره :له  ٢تر٩
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

عاقبت انديش زمامداران پاکستان ،دسايس و تخريبات شان در برابر نظام جمھوری افغانستان و رفتار خشن و جابرانه
شان در برابر برادران پشتون و بلوچ سرد تر ميگردد .ما يکبار ديګر اعالم ميکنم که ما با پاکستان جز قضيه تعين
سرنوشت برادران پشتون و بلوچ ھيچ اختالف ديګری نداريم و ھيچگونه تحريک  ،تخريب و تھديد نيمتواند مردمان
پشتون و بلوچ را از مبارزه ملی شان ،و افغانستان را از تعليل)تعقيب؟[ حق مشروع آنھا منصرف سازد.
اظھار ميدارم که دولت جمھوری افغانستان با حوصله فراغ و خونسردی کامل در راه پيدا کردن راه حل
مسالمت آميز و شرافتمند قضيه مذکور ھمواره خواھد کوشيد.
در اين فرصت الزم ميدانيم تشکرات دولت و مردم افغانستان را به تمام ممالک دوست و موسسات بين المللی
که در راه انکشاف وطن کمک و معاونت ھای دوستانه نموده اند ،و در بلند بردن سطح زنده ګی مردم ما تاثيری مھمی
داشته اند ،با صميميت کامل تقديم دارم.
در حاليکه جامعه ما سرعت عمل و تحول يکدمه]؟[ بيشتری را ميخواھد ،محاسبه ،مشکالت و موانعی که در
راه ارتقای کشور ګسترده شده مستلزم ھمکاری کليه طبقات وطن است ،تا اين آغاز به فرجام مطلوب برسد .و اھداف
استراتيژيک ما تحقق بيابد.
قبل از آنکه راجع به اجرات يک ساله ګذشته تذکری دھم ،الزم ميدانم بگويم که تنظيم ،تجھيز و تربيه اردوی
جمھوريت جوان افغانستان يکی از مھمترين و مقدس ترين وظايف دولت جمھوری محسوب ميشود .برای رسيدن به اين
معمول مھم حياتی دولت از ھيچگونه اجراآت مقتضی تا حال دريغ نکرده و نخواھد کرد ،تا اردوی جوان ما وظيفه
مقدسی را که به عھده دارد با کمال اطمينان و به بھترين شکلی به فضل خدای بزرګ انجام داده بتواند .
و اکنون تصويری از دور نمای از زنده ګی يک سال را در برابر خود داريم .واقعيت ھای تلخی بيانگر اين
حقيقت است که ما و وطندران ما در راه برآوردن اين ھدف شريفانه و نصب العين ملی خويش ،علی الرغم توطئه ھا و
دسايس با اتکا به ايمان مستحکم خود ،و در پرتو اھداف مترقی ناسيوناليزم مثبت افغانی ،بدون واھمه از تخريش ھای
نامطلوب روان بوده و کماکان انشاﷲ به پيش خواھيم رفت .در چراغ تکامل صبر غرور است و بر اين سپرده تاريخ
سنگينی مينمايد ،و وطنپرستان و سرسپردگان مخاطراتش را دليرانه می پذيرند .ما باکی نداريم و شجاعانه به جلو
خواھيم رفت ،زيرا راه ما مقدس و ھدف ما روشن است.
افغانستان به اتکا تطبيق در روش سيستماتيک پالنگذری که منعکس کننده واقيعت ھای اقتصادی بود ،طی دو
پالن اقتصادی اول و دوم توانست يک زير بنای نسبتا ً وسيع اقتصادی را پی ريزی کند .تخمينا ً يک تعداد ديګر پروژه
ھای زير بنايی که ھموطنان ما شاھد آن بودند سبب تغييرات اصولی گرديد و راه تطبيق پروژه ھای توليدی را در تمام
سکتور ھای اقتصادی مساعد ساخت.
ً
سياست اوليه توليد به پيمانه وسيع تر تامين گرديد و ميزان تشکيل سرمايه به مقايسه ھر وقت ديګر افزايش
يافت .در عين پالن دوم و سر تا سر پالن سوم سير انکشاف اقتصادی کشور به علت موجود نبودن آيديالوژی ملی،
انکشاف بطی گرديد و در نتيجه بی انسجامی در موسسات اداری ،سياسی ،اقتصادی و مالی آھنگ رشد اقتصادی ،به
مقايسه رشد نفوس و نيازمندی ھا به رکود گرائيد .در اثر کاھش ميزان تشکيل سرمايه و عدم سرمايه ګذاری ،نظام
عوايد ايجاد نګرديد واز ظرفيت ھای تاسيس شده قبلی نيز استفاده موثر صورت نګرفت .اين امر قوه ايجاد بيکاری،
رکود اقتصادی ،رشد نا سالم و غير متوازن اقتصادی شد .مسوده پالن چھارم افغانستان روی شرايط نا مساعدی مالی و
اقتصادی طرح ګرديد و علی الرغم مجاھدات پيگير ،طی سال اول جمھوريت که مصادف با سال دوم پالن چھارم
است آثار عقب ماندگی و رکود در قيافه اقتصاد کشور پيدا بود .با اعالم خجسته رژيم جمھوری ،حکومت افغانستان
درک واقعی مسايل اقتصادی و جستجوی راه حل سالم آنرا در ً
راس مسايل ملی افغانستان قرار داد.
حکومت جمھوری افغانستان طی سال  ١٣۵٢سعی کرد از يک طرف آھنګ رشد اقتصادی تضعيف نګردد و از
جانب ديګر اساسات متين اقتصادی به منظور رشد سالم تر اقتصادی تا جائيکه ميسر بود ،وضع گردد.
اجازه بدھيد فعاليت ھای عمده انکشافی و موقف اقتصادی افغانستان را طی سال  ١٣۵٢که مصادف به اولين
سال جمھوريت جوان افغانستان است به اطالع شما برسانم و خطوط اساسی امکانات رشد آينده را طور مختصر
توضيح نمائيم.

د پاڼو شميره :له  ٣تر٩
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در ساحه معادن و صنايع :جھت کشف و تثبيت ذخاير معادن بخصوص معادنی که استخراج آن دارای
اھميت تجارتی ميباشد ،مطالعات به شدت صورت ګرفت .تفحصات در ساحه معادن طال ،سيماب ،مس ،کروميت و
ابرک ادامه يافته و پروگرام تفحصات در ساحه معدن مس لوګر که آينده خوبی را نويد ميدھد ،تشديد ګرديد .نقشه
جيالوجيکی افغانستان به مقياس  ١٥٠٠تکميل ګرديد .حلول انکشافی و تورھای سمتی خاتمه يافت و اقدامات جدی جھت
استخراج آن روی دست ګرفته شد .پروګرام تفحصات نفت و ګاز پروژه تثبيت ذخاير بيشتر آن توسعه يافت و به اندازه
تقريبا ً  ٢٠٠٠ھزار متر برمه کاری انکشافی و استخراجی موضوعات]عالوه[ بر پالن پيش بينی شده صورت ګرفت.
با افزايش در ذخيره ګاز سلفردار به اندازه  ١۵ميليارد متر مکعب،استفاده از ذخيره سابقه  ،قرارداد پروژه سازی
فابريکه توليد سلفر از ګاز امضا و کار آن عنقريب اغاز ميګردد .ھمچنان با کشف ذخيره جديد نفت و توسعه فعاليت در
اين ساحه ،پروژه سازی فابريکه تصفيه نفت که در گذشته با ظرفيت بيشتر از صد ھزار تن در نظر ګرفته شده بود ،با
ظرفيت بيشتری در ساحه تطبيق گرفته خواھد شد .پايپالين ھوايی ګاز به طول  ٦٦٠متر باالی دريايی امو تکميل و
افتتاح گرديد و از ماده بيرايد که در اخير سال  ۵٢افتتاح ګرديد و به اندازه بيشتر از  ٧ھزار تن بيرايد استخراج ګرديد.
در ساحه صنايع :درنتيجه افزايش مواد زراعتی بخصوص پخته و استفاده اعظمی ظرفيت تاسيسات صنعتی
موجوده ،و تثبيت ساعات کار و حد اقل مزد کارګران در ميزان توليدات صنعتی به مقايسه سال  ۵١افزايش قابل
مالحظه به عمل آمد .جھت رفع قسمت]؟[ بيشتر عوايد در ساحه منسوجات نخی ،تجويز گرفته شد که فابريکه نساجی
افغان در بلخ بګرامی به جای دو شفت در سه شفت فعاليت نمايند .اين ھم طوريکه ګفته شد نه تنھا در رفع نيازمندی
مردم بصورت قابل مالحظه ای کمک خواھد نمود  ،بلکه زمينه استخدام را برای بيشتر از  ١٠٠٠ھزار نفر کارګر
مھيا خواھد ساخت.
ً
فابريکه کود و برق حرارتی بعد از تکميل امور ساختمانی و توليد دوره امتحانی اخيرا افتتاح ګرديد .تاسيس
بانک صنعتی افغانستان از طرف حکومت جمھوری افغانستان به سرمايه مجوزه  ٢۴٠ميليون افغانی تائيد گرديد.
پروګرام مرحله اول پارک صنعتی به شمول تامين تسھالت مشترک از قبيل ورکشاپ ھا و غيره بيشتر از ۶٠
فيصد تکميل ګرديده است .قانون سرمايه ګذاری خصوصی بنابر موجود بودن بعضی خال ھا در ان مورد تجديد نظر
قرار ګرفته و اخيرا ُ از طرف حکومت تصويب ګرديد .توقع ميرود به تعديل موجوده در قانون سرمايه ګذاری و قانون
تعرفه ګمرکی فضای مساعدی برای جلب سرمايه ګذاری ھای خصوصی بوجود آيد.
در ساحه انرژی :کار ساختمان دستګاه برق آبی کجکی به ظرفيت  ٣٣ھزار کيلو واټ مطابق پروګرام احداث
يافته و بيشتر از  ۶٠فيصد کار آن تکميل ګرديده است .پروګرام احداث استيشن فرعی برق شمال وغرب کابل توام با
 ٢۵کيلومتر لين انتقال برق به ظرفيت  ٢٢ھزار کيلووات تکميل ګرديد .توربين چھارم نغلو به ظرفيت  ٢۵ھزار کيلو
وات تکميل و آماده بھره برداری ګرديده .موافقتنامه قرضه لين انتقال کجکی اخيرا ً امضا و زمينه را برای اغاز کارآن
مھيا گردانيد. .
در ساحه زراعت :متکی به خط مشی دولت جمھوری در ساحه اصالحات ارضی که غايه اصلی آن تامين منافع
اکثريت مردم افغانستان عزيز ميباشد ،توزيع زمين برای مردم بدون زمين و کوچی ھا صورت ګرفت .چنانچه اندازه
زمينی که تا کنون توزيع ګرديده است ،بيش از  ۵ھزار خانه وار را احتوا مينمايد.
دو فارم جديد به نام فارم جمھوريت و  ٢۶سرطان ،در ساحه بيشتر از  ٣ھزار ھکتار زمين ايجاد گرديد.
به منظور حمايه و تشويق بيشتر زارعين به اندازه  ١٩فيصد در قيمت خريد پخته و لبلبو به نفع زارعين افزايش
به عمل آمد و تاثير قرضه کود کيمياوی جھت رفاع زارعين به تعويق افتيد .ګرچه قيم توليدات زراعتی و کود کيمياوی
در اثر بحران انرژی و پولی در جھان به شکل غير قابل تصور باال رفته است ولی در اثر اتخاذ تدابير سالم  ،نه تنھا
قيم توليدات زراعتی و صنعتی به حالت ثابت نګاه داشته شد ،بلکه به نفع مولدين و مستھلکين از طرف دولت معاونت
ګرديد .بغير بلند بردن مولدين زراعتی به مقدار  ۵٧ھزار تن کود کيمياوی توزيع ګرديده که به مقايسه سال  ۵١در
حدود  ۴٠فيصد بيشتر ميباشد .ھمچنان به مقدار  ١۵ھزار تن تخم بذری اصالح شده ګندم و پخته توزيع ګرديده  ،در
حاليکه طی سال  ۵١اندازه ان به کمتر از  ٨٠٠٠تن ميرسيد .در رشته ھای مختلف زراعتی به زارعين و مؤسسات
زراعتی به اندازه  ۴،١ميليارد افغانی توسط بانک زراعتی قرضه داده شده است و تحت اين پروګرام توزيع ماشين
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آالت زراعتی صورت ګرفته است
در ساحه خدمات وترنری  :طی سال  ١٣۵٢به تعداد بيشتر از يک ميليون راس حيوان وقايه و حمايه شده است.
بر عالوه جھت تھيه پرسونل تخنيکی در اين ساحه پوھنځی وترنری در چوکات پوھنتون کابل تاسيس گرديد.
مراحل ابتدائی اغاز کار پروژه انکشاف مالداری در ھرات تکميل و کار عملی اين پروژه در اينده قريب اغاز
خواھد شد .در حاليکه جنګالت وعلفچرھا به اندازه تقريبا ُ  ٢ميليون ھکتار زمين تحت پروګرام حفاظوی قرار ګرفته و
از اين جمله برای ساحه  ٣٠٠ھزار ھکتار در کنرھا ،پکتيا ،بادغيس و سمنګان پالن منظم برای بھره برداری ان روی
دست ګرفته شده است.
ً
در ساحه آبداری :توام با تصفيه کار ساختمان پروژه ھای بزرګ و کوچک آبياری مانند پروان ،سرده ،ھلمند
و ننګرھار و تکميل کار ساختمان پروژه آب علی غوربند و ديګر پروژه ھای کوچک مطالعات تحقيقاتی به منظور
تثبيت منابع آب ھای تحت االرضی و مطالعات علمی سيستماتيک آب ھای سطح االرضی و تحقيقات ھايدرولوژي و
جيولوجيکی در ساحات مختلف کشور صورت ګرفته است.
در ساحه خدمات اجتماعی :ھدف اساسی در ساحه معارف فراھم ساختن تحصيالت عرفانی برای تمام افراد
کشور است .طی سال  ١٣۵٢اداره ملی مبارزه با بيسوادی در چوکات وزارت معارف با تشکيل بھتر و بنيه ماليه
قويتر تحکيم ګرديده و عالوه بر تطبيق يک عده فعاليت ھای ديګر چھار پروژه سواد حياتی در واليت پکتيا ،جوزجان،
بغالن و ننګرھار در ساحه تطبيق ګذاشته شد.
مطابق به روحيه نظام جمھوری بوسيله يک کميته موظف ،در اھداف و پروګرام ھای معارف تغيرات الزم
روی دست ګرفته شده است .متکی يه اين اصل  ٧۵نوع کتب درسی دوره ابتدايی و ثانوی که طرح وطبع آن به چندين
ميليون جلد ميرسد و يک تعداد آن بعد از طبع اماده استفاده برای تدريس در مکاتب ګرديده و برای طبع متباقی آن
مساعی جدی ادامه دارد.
با در نظر داشت اين اصل که بايد سرعت رشد تعليمات ثانوی با سرعت رشد تعليمات ابتدايی ھماھنګ ګردد،
طی سال  ١٣۵٢مکاتب جديد ثانوی و متوسطه افتتاح نګرديد اما سعی ګرديد از ظرفيت موسسات تعليمی موجوده
استفاده اعظمی صورت ګيرد .روی اين اصل ،تعداد شاګردان اين دوره از ١۴٧ھزار نفر در سال  ١٣۵١به  ١۶٠ھزار
نفر ارتقاع يافت .مجموعه تعداد محصلين پوھنتون در سال ١٣۵٢به بيشتر ازھفت ھزار نفر فارغ ګرديد .که تقريباً
 ۶٠فيصد آن در شعبات ساينس و  ۴٠فيصد ديګر در شبعات امور اجتماعی توظيف ګرديدند .اين تناسب نمودار
گرايش پيشرفت در ساحه ساينس و تخنيک ميباشد.
قرارداد ھای ً
توام ريز ھمکاری ھای علمی با يک تعداد زياد ممالک دوست و موسسات بين المللی تجديد و يا
تمديد ګرديده و اقدامات وسيعتری در ساحه ھمکاری ھای علمی و فرھنګی با موسسات علمی خارجی روی دست ګرفته
شده است.
ُ
در ساحه خدمات صحی :يک تعداد شفاخانه ھا و موسسات صحی جديدا افتتاح ګرديد .د افغان روغتيا پروګرام
که ھدف اساسی آن تربيه پرسونل طبی و تھيه وسايل و تسھيالت طب معالجوی و وقايوی در سر تا سر کشور ميباشد،
زمينه استفاده و بھره برداری از مزايای طب اصيل را به ھمه مردم ما ميسر ميسازد .برای تحقق اين امر يک تعداد
متخصصين ورزيده خارجی استخدام و پرسونل افغانی به صفت معاونين آنھا تعين ګرديده اند ،تا بعد از تکميل مدت
معينه جايګزين متخصصين مذکور گردند.
توسعه خدمات صحی با وصف مشکالت مالی برای  ٨۵فيصد مردم دھات که از داشتن داکتر و ادويه محروم
بودند ،مد نظر ګرفته شده وبه تعداد  ٢٧مرکز صحی جديد افتتاح و يک تعداد ديګر آن فعال ساخته شد.
تھيه آب مشروب صحی دھات ،مجادله عليه امراض ساری ،امعای چيچک جريان داشته و يک سلسله تتبعات
سو تغذی با شکل علمی آن روی دست ګرفته شده
علمی توسط متخصصين داخلی و خارجی جھت امعای کلی ساری ،و ً
است .ترويج ادويه ھای جنيريک به جای ادويه ھای تجملی وغير ضروری ،زمينه استفاده ادويه موثر و اقتصادی را
برای مردم ما ميسر نموده و در چوکات د افغان روغتيا پروګرام با عرضه ادويه جنيريک به مرحله دوم و سوم تابليت
و شربت سازی و باالخره آمپول و واکسين سازی در موسسه ملی پاستور ،روی دست گرفته خواھد شد.
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در ساحه انکشاف دھات :ھدف حکومت جمھوری افغانستان از زمان آغاز آن ايجاد يک بنياد سالم و مطلوب
اقتصادی در دھات کشور بوده است .تا به اين وسيله فعاليت ھای مثمر اقتصادی و اجتماعی در تمام کشور توسعه بيابد،
و از قوای بشری و منابع طبيعی استفاده اعظمی صورت بگيرد.
در ساحه خدمات کلتوری :به اساس مشی دولت جمھوری فعاليت مطبوعاتی و کلتوری بسط و توسعه يافت و
متکی به اين اصل ،در مرحله نخست پاليسی و اھداف کلتوری وضع و در ساحه طبيق قرار ګرفت .سروی مقدماتی
موزيم ملی ،احداث دو موزيم در ھرات و غزنی ،ترميم ابدات تاريخی ھرات ،قندھار ،بلخ و غيره ،آغاز مرحله دوم
آثار تاريخی باميان ،حفريات ھده ،تاسيس کتابخانه ھای جديد در بعضی واليات و تاسيس آرشيف ملی ً
توام با فعاليت
ھای ديګر مطبوعاتی  ،از فعاليت ھای عمده اين ساحه ميباشد که قسما ُ بعضی از اين فعاليت ھا تکميل و در ساحه
تطبيق ګذاشته شده است و برخی ديگر ھم مرحله تکاملی خود را ميپيمايد.
در ساحه خدمات عدلی :اقدامات عمده ايکه صورت ګرفته است ،بررسی حاالت متھمين بوده که به امتداد تعين
سرنوشت قضائی شان مدت زيادی در محابس به سر ميبرند .چنانچه در اثر اين بررسی عده زيادی از اين محبوسين از
حبس رھا ګرديدند و تعداد زيادی از دوسيه ھای نسبتی محبوسين به جريان قضائی آن داده شد.
تنظيم مجدد و تاسيس يک عده محاکم اقتصادی جھت رسيده ګی به جرايم در ساحات مختلف صورت ګرفت.
جنبه ھای صلح به پيروی از سنن اسالمی و افغانی به منظور سھيم ګردانيدن مردم در اجرای عدالت و اعمال حق به
سويه محلی تاسيس ګرديد .فعاليت ھای اين ساحه به صورت مختصر تدابيری است که برای بھتر ساختن اصول و
روش ھای رسيده ګی به اختالفات و دعاوی مردم و تنظيم حقوقی بھتر و عادالنه در امور حياتی جامعه افغانی اتخاذ
ګرديده است.
در ساحه مواصالت :طی سال  ١٣۵٢به اندازه  ۶٢کيلومتر سرک احداث ګرديده و به اندازه  ۴۶کيلومتر قير
ريزی شده است .کار ساختمان سرک کابل-ګرديز کامالً تکميل و قيرريزی آن بصورت بھتر مورد تطبيق قرار داده
شد .در سرک شبرغان ميمنه ،کار ساختمانی به اندازه  ٢۶کيلومتر و در سرک کندز و فيض آباد به طول  ١٩کيلومتر
انجام ګرديد .مراحل مقدماتی انجينری مفصل سرک لشکرګاه -ديشو آغاز ګرديد .تحت پروګرام حفظ و مراقبت سرک
ھا به اندازه بيش از  ٢٠٠٠کيلومتر سرک حفظ و مراقبت و  ١٣٠کيلومتر اصالح ګرديد و به تعداد  ٢٨۴آپارتمان٢٠ ،
باب دوکان و ديپوی جديدی درين ساحه اعمار گرديد.
در ساحه ترانسپورت فضائی  :سعی ګرديده که فعاليت ھای اين ساحه به صورت موثر و بھتر در ساحات
مورد نياز تسريع و تنظيم ګردد .در سال  ١٣۵٢ميدان خواھان به طول  ۵٠متر تمديد ګرديد .و پروګرام تمديد خط دوش
ميدان ھای باميان و ترينکوت  ۶۵فيصد تکميل شد .ھمچنان خط دوش ميدان ھای خوست ،فيض اباد ،تالقان و شغنان
ترميم ګرديد.
درساحه مخابرات :طی سال  ١٣۵٢نکات قابل تذکر در اين ساحه از نګاه توسعه خدمات انکشافی صورت
نګرفته است و علت ان معطلی در استفاده از منابع تمويل خارجی پروژه ھا ميباشد.
شرکت اريانا :طی سال  ١٣۵٢به تعداد بيشتر از  ٨٠٠٠٠ھزار نفر مسافر و  ٣۶ھزار کيلوګرام اموال را
انتقال داده و در حمل و نقل سياحان به افغانستان ھم برعکس سھم فعال داشته است.
در ساحه تجارت :پاليسی و پروګرام تجارت به منظور حمايه مولدين و مستھلکين با افزايش توليدات امتعه
صادراتی کشور از طرف وزارت تجارت طرح و طرف تائيد حکومت قرار ګرفت .طی سال  ١٣۵٢بيالنس تاديات
تجارت افغانستان کامال ً مساعد بوده و مقايسه سال  ١٣۵١صادرات امتعه تجارتی به اندازه  ١۴فيصد و واردات به
اندازه تقريبا ً  ۴فيصد افزايش يافت .احصائيه و تخصيصات که جھت طرح پالن ھای اقتصادی نقش اساسی دارد .طرف
توجه کامل حکومت بوده و در سال ١٣۵٢سعی ګرديد انسجام احصائيه افغانستان وسيعتر تامين ګردد .روی اين اصل
مرکز شعبات احصائيوی تماما ً در چوکات رياست احصايه مرکزی توحيد ګرديد .در چوکات پروګرام سروی و
احصائيه اراضی طی سال  ١٣۵٢به اندازه بيشتر از  ٩۴ھزار جريب زمين به صورت اساسی و بيشتر از  ١ميليون
جريب بصورت عاجل سروی ګرديد.
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در ساحه خدمات امنيت عامه :تشکيالت پوليس و ژاندارم با در نظر داشت اين اصل که جوابګوی مقتضيات
زمان موجوده بوده که تسھيالت الزم را به صورت موثر برای مردم فراھم اورد و مورد تجديد نظر کلی قرار ګر فت.
برای بلند بردن سويه تعليمی پوليس در سيستم تعليمی و پروګرام ھای درسی اکادمی پوليس تغيرات الزم به عمل اورده
شد .کورسھای عالی مسلکی پوليس ھمچنان کورسھای سواد اموزی در مجالس و مربوطات قوماندانی امنيه دائر ګرديد.
قوانين و مقررات جديد از قبيل قانون ترفيع و تقاعد ،استخدام پوليس و ژاندارم ،قانون ترافيک جاده و مقررات آمريت
ھای جنايی ،مقررات ً
تاديب پوليس وضع و طبع و تدوين ګرديد.
در ساحه کشف و جلوګيری از جرايم و انسداد قاچاق اقدامات موثری صورت ګرفت .ساختمان  ١١٢تاسيسات
جديد پوليس مانع  ....سرحدی ماموريت ھای پوليس و شفاخانه روی دست ګرفته شده است.
در ساحه مالی :علی الرغم وضع ناھنجار مالی دولت از زمان اغاز جمھوريت با وزارت ماليه موافق ګرديد،
که راه ھای موثری در راه تعليم تحريک منابع مالی داخلی و بلند بردن کيفيت سيستم جمع آوری ماليات و عوايد بردارد
برای تحقق اين منظور قانون ګمرکات ،قانون تصديھای دولتی و تعرفه ھای ګمرکی ،طرز العمل ھای مالياتی تعليمات
نامه ماليات بر عايدات و ديگر لوايح وضع و تدوين گرديد.
برای تنظيم بھترين معامالت بانکداری در ساحه فعاليت ھای بانک مرکزی و بانک ھای ديګر طرح و تدوين
قانون جديد بانک ھا روی دست ګرفته شده ،و عنقريب مراحل قانونی آن طی و در ساحه تطبيق ګذاشته خواھد شد .نقش
بوديجه به حيث يک آله موثر درانتظام حيات اقتصادی و اجتماعی کشور به شکل مثبت مورد نظر ګرفته شده و سعی
ګرديد که از اين آله بصورت موثر در رفع پسمانی ھای ګذشته و توسعه فعاليت ھا در اينده طرح ،و استفاده به عمل
آيد .متکی به اين اصل بوديجه عمومی دولت در سال  ١٣۵٢بيشتر از  ١٠مليارد افغانی را احتوا مينمود .در سال
 ١٣۵١اين رقم کمی بيشتر از  ٩مليارد افغانی بود .در سال  ١٣۵٣بوديجه عمومی دولت به مقايسه بوديجه سال
 ١٣۵٢تزئيد بيشتر از  ١١فيصد احتوا مينمايد .دريافت منابع برای تامين مصارف دولت در پروګرام ھای انکشافی و
خدمات عالی ايجاب تحريک منابع مالی داخلی را مينمود .روی اين نيازمندی توجه جدی در بلند بردن ماليات مستقيم بر
اساس مشی دولت جمھوری معطوف ګرديد .چنانچه سھم ماليات مستقيم در مجموع عوايد از  ١١فيصد در سال ١٣۵٢
به بيشتر از  ١۵فيصد تزئيد ميابد و سھم ماليات غير مستقيم از  ۴۶فيصد به  ٤٠فيصد کاھش مينمايد .در تغير ماليات
مستقيم سھم ماليات اراضی قابل مالحظه ميباشد .طی سال  ١٣۵٣تقريبا ً بيشتر از  ٢۴فيصد مصارف انکشافی به
وسيله ازدياد عوايد داخلی تامين ميگردد .در حاليکه در سال  ١٣۵٢اين رقم به  ١٨فيصد قرارميگرفت .اين وضع
نمايانگر يک اقدام مثبت در راه اتکای بيشتر به منابع داخلی تلقی ميګردد.
به يقين شنوندگان عزيز معلومات دارند که طی  ١٠سال ګذشته مبلغ ھنګفتی درتصديھای دولتی سرمايه ګذاری
ګرديده است .جبران ھر چه زودتر سرمايه ګذاری ھای قبلی ايجاب اصالحات الزم را در مورد اقتصادی ساختن
فعاليت ھای اين تصديھا مينمود ،تا بر اساس اين اصالحات ،نقش تصديھای مذکور در تقويه عوايد دولت روی
انکشاف اقتصادی تصويب ميګرديد .برای رسيدن به اين منظور طوريکه ګفته شد ،قانون تصديھا با لوايح و طرزالعمل
فعاليت ھای آن تدوين و تصميم حکومت است .در اثر مصارفات و تخصيصات و مصارف عادی غير ضروری تقريبا ً
به پيمانه بيشتر از  ١٨٠ميليون افغانی در بوديجه مصارفاتی عالی دولت در سال  ١٣۵٢صرفه به عمل امد.
در سال جاری نيز سعی به عمل امده است تا تخصيصات منظور شده دواير در ھر ربع سال به منظور
جلوګيری از تخصيصات اضافی و غير ضروری مطابق به پالن صادر و اجرا ګردد.
متکی به اين اصل از مجموع بوديجه منظور شده دواير طی سال  ١٣۵٣ -١٣۵٢در حدود  ٢٩فيصد
تخصيصيات آن در ربع اول اجرا ګرديده است .ھمچنان در حجم بوديجه انکشافی سال  ١٣۵٣نسبت به سال ،١٣۵٢به
اندازه  ١٠فيصد تزئيد رونما ګرديده و از مجموع بوديجه مذکور در سال  ١٣۵٣تقريبا ً  ٢۶فيصد تخصيصات ان در
ربع اول صادر ګرديده است .و حجم مبلغ احتياط عادی که در بوديجه سال  ١٣۵٣بيش بينی ګرديده است؛ به پيمانه ٢٨
فيصد بشتر از سال  ١٣۵٢ميباشد.
در سال  ١٣۵٣دولت جمھوری به منظور استقرار قيم مواد اوليه ،جبران تفاوت کوپون مامورين ،کارګران و
اجيران مرکز و واليات کشور و بھتر ساختن وضع مالی و يک تعداد تصديای دولتی کمک به متقاعدين مبلغ يک ھزار

د پاڼو شميره :له  ٧تر٩
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

ھفت صد ميليون افغانی خساره را متقبل شده است .تاثير ماليات مستقيم در سال  ١٣۵٢به مقايسه  ١٣۵١يک افزايش
بيشتر از  ۴٠فيصد را نشان ميدھد .در اثر اصالحات اداری و بلند بردن کيفيت سيستم جمع اوری ماليات به اندازه ۵٠٠
ميليون افغانی در تصويب ماليات به سال  ١٣۵١افزايش به عمل امده است ،اين افزايش بدون بلند بردن نرخ مستقيم به
طور باال به يک طرح ماليه جديد صورت ګرفته است.
ذخاير مواد نفتی در سال  ١٣۵٢به مقايسه سال  ١٣۵١به اندازه  ٢۶۵فيصد ګندم  ۵چند و ذخاير شکر به اندازه
 ١۴٩فيصد افزايش يافته که اين وضع در استقرار مواد قيم مذکور نقش موثر داشته است .به منظور تاسيس تسھيالت
برای مامورين  ،کارګران و اجيران  ،و به ميان اوردن يک اساس برای ايجاد کوپراتيف ھا يک تعداد مغازه ھای مواد
ارتزاقی افتتاح ګرديده و در اينده مغازه ھای مذکور به شکل کوپراتيف ھا فعاليت خواھند نمود.
در سال  ١٣۵٢به طور وسطی طی ھر ماه در حسابات پس انداز د افغانستان بانک به پيمانه  ٣٠٠ميليون
افغانی به مقايسه  ١٣۵١تزئيد به عمل امده است .در اندازه پراداخت قرضه ،برای خريداری پخته و قروضی که توسط
دولت ،شرکت ھا و بانک ھا تاديه ګرديده است ،يک افزايش بيشتر از  ٣۵فيصد در سال  ١٣۵٢به مقايسه  ١٣۵١رونما
ګرديده است ،در اثر مراقبت معامالت اسعاری  ،وضع تجارت و در نتيحه بيالنس تصديات بھبود يافته و بر خالف
پيش بينی اولی ايکه يک کسر  ١١مليون دالر را احتوا مينمود ،به اندازه  ١٢ميليون دالر در ذخيره اسعاری افزايش به
عمل امده است .ولی با آنھم ،اين اجراآت به ھيچ صورت با نيازمندی ھای روز افزون افغانستان و امکانات وسعی
ايکه جھت انکشاف موجود است ،مطابقت ندارد  .چه ميزان سرمايه ګذاری ھنور در يک سطح بسيار پايين قرار دارد .
رسيدن به يک مرحله جھش مطلوب اقتصادی ايجاب حجم بزرګ سرمايه ګذاری را می نمايد .رسيدن به اين غايه
مستلزم در يافت منابع جديد عايداتی و تحريک قابليت ھای اقتصادی ميباشد .تطبيق اين غايه ايثار و فداکاری و
خودداری کليه مردم را ،بخصوص آن دسته اشخاصی را که سھم شان در تقويه بنيه مالی دولت به تناسب عايدات شان
کم است ،ايجاب می نمايد.
دولت جمھوری افغانستان علی الرغم مشکالت موجوده از نګاه موجود نبودن ذخيره پروژه ھای مطالعه شده،
توانست مفکوره ھای يک تعداد پروژه ھای جديد را به صورت عام در قالب مطالعات مقدماتی ،تخنيکی و اقتصادی
بگنجاند و سرمايه ګذاری ھای خارجی را در تمويل پروژه ھای مذکور ايجاد نمايد .به ارتباط اين موضوع بايد متذکر
شد که در  ١٠سال ګذشته بدبختانه حکومات سابقه يا خود نخواستند و يا قادر به اين نشدند ،که ذخيره پروژه ھای مسايل
اقتصادی را به وجود اورند .موجوديت اين معضله نه تنھا ساحه جذب سرمايه گذاريھای خارجی را محدود ساخته ،بلکه
زمان استفاده ازين سرمايه ګذاريھا را طويلتر می سازد .با موجوديت اين مشکل حکومت جمھموری افغانستان انکشاف
ھمه جانبه ساحات مختلف اقتصادی و اجتماعی را مورد مطالعه عميق قرار داده ،و در طرح يک تعداد پروژه ھای
جديد انکشافی اقدام ورزيد .مذاکرات اخير با دول دوست  ،موسسات بين المللی مبنی بر تطبيق و تمويل پروژه ھای
انکشافی مجوزه ،نويد درخشانی را در راه انکشاف اينده افغانستان عزيز ميدھد.
تطبيق پروژه ھای مختلف در ساحه تاسيس صنايع فلز سازی و صنايع مس که منابع طبيعی ان آينده مطلوب را
نويد ميدھد ،سبب تحوالت عميق اقتصادی در کشور خواھد شد .ھمچنان تطبيق پروژه ھای انکشافی در ساحه صنايع
کيمياوی ،صنايع خفيفه و اموال خوراکه که عناصر مھم يک دورنمای مطلوب اقتصادی ميباشد ،تحوالت عميق
اقتصادی را به نفغ تمام مردم افغانستان در اينده ممکن خواھد ساخت.
استفاده وسيعتر از منابع آب و خاک کشور که طرف توجه کامل حکومت جمھوری افغانستان قرار دارد ،تحول
وسيعی را در ساحه اقتصاد کشور رونما خواھد ساخت و طی مدت کمتر از  ١٠سال اينده امکان ابياری متجاوز از يک
ميليون جريب زمين به استخدام ھزاران نفر را ممکن ميسازد.
در تحقق اين اھداف کمک مالی دول دوست و موسسات بين المللی نقش قابل مالحظه يی دارد .مساعدت ھای
کشور دوست اتحاد شوروی به خصوص در قسمت به تعويق انداختن تاديه قروض انکشور و ازدياد قيمت ګاز طبيعی
سبب تشکل بيشتر منابع داخلی به منظور انکشاف افزايش قدرت بيشتری جذب اقتصادی خواھد شد.
ھموطنان عزيز بايد بدانند که ھيچ پيشرفتی بدون کار ،زحمت ،از خودگذری و ايثار و فداکاری يک ملت ميسر
شده نميتواند و پيشرفتی که ناشی از فداکاری مردمان يک ملت نباشد ،در مرحله نھايی مطلوب نميباشد.
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حکومت جمھوری افغانستان به منظور بھبود زنده ګی اکثريت مردم کشور تحوالت بنيادی را در تمام شئون
اقتصادی عملی خواھد کرد و اميد کامل داريم که در راه تامين اين مرام ،ھمکاری صميمانه مردم فداکار افغانستان نقش
نھايت اساسی را ايفا خواھد کرد .با ايمان کامل به يک آينده روشن و مسعود ،توقع ما اين است که افغانستان تحت
لوای جمھوری شاھد تحوالت مثبت اقتصادی و اجتماعی در آينده نزديک بوده و به اين ترتيب جشن ھای آينده تاسيس
جمھوريت افغانستان شګوفان تر و بھتر گردند.
) و من ﷲ توفيق ،پاينده باد افغانستان ،جاويد باد جمھوريت(
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