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، هرچه مي پندارید ؛ بپندارید ولي حرفم را گوش هشدار به طالبان
 !، زنگ ها را دیگران به صدا در آورده اندكنید

در این روز هاي اخیر سه مسله حاكمیت شما را شالق مي زند، نمي دانم دردش را حس مي كنید و یا نه، مردم با  
 .شالق ها آشنا اند ، دردش جانسوز است و طابت فرسا

 : ن سه مسله اي
………… 

 فقر كه بیداد مي كند و جهان خاموشي ننگین دارد  -١
رها كردن سكتور خصوصي به حال خودش، كه دردش شاید بلند تر از مرگ سكتور دولت بود كه دولت پیشین -٢

 . نا بخردانه خود، یك بدنه اقتصاد را فلج كرد با حركت
و تكرار اشتباهات استراتیژیك   شواري هاي اقتصادي استنشر پول با كمك دولت پاكستان كه خود غرق در د -٣

 ١٣٧٤پولي مجاهدین در این عرصه در سال 
…….. 

ملیون نفر قبول نماییم براي   ٣٤در نبشته هاي گذشته نیز به این موضوع پرداختم و گفتم كه اگر نفوس كشور را  -١
ا نتوانستیم آنرا تازه نماییم، و هر خانواده را  نموده ایم و بعد ١٣٥٧اینكه سرشماري نفوس بصورت كل تنها در سال 

 ملیون خانواده ایم  ٥،٥ما داراي  مامتشكل از شش نفر قبول نماییم) در تعداد موارد پنج نفر را معیار قرار مي دهند(
درصدي را براي ما رقم مي زند، مي دانید بعد از جنگ دوم جهاني اندك كشور هاي  ٩٧حاال سازمان ملل رقم فقر 

) زمان حاكمیت ظاهر شاه ( كه خوفناك  ١٣٤٥این رقم رسیده است ، و ما هرگز در طول تاریخ حتا در سال  به
ترین خشكسالي قرن را تجربه مي كردیم به این عدد نرسیده بودیم ، این در حالي أست كه افغانستان بزرگترین كمك  

   هاي چند قرن اخیر را دریافت داشته است
ملیون خانواده در دایره فقر قرار گرفته اند كه تعداد   ٥،٣  درصدي ٩٧فقر   با در نظر داشتبر اساس داده هاي باال

ملیون شهروند كشور فقیر اند ، این به مراتب بلند تر از رقمي أست كه سازمان خوراكي ملل متحد مي گوید)   ٣١،٨
غانستان مبین حقیقت گویي ما است.  ملیون دالر كمك هاي بشري به اف ٢٥٠یك ملیارد  ملیون(. تعهد ١٦و بعضا  ١٤

ملیون دالر را نموده بود كه تنها آلمان در تهیه آن   ٦٥٠براي اینكه سازمان ملل براي كمك هاي بشري تقاضاي 
تعهد كرد؛ ولي با نبود تعامل سیاسي در عرصه بین المللي از مجموع كمك هاي وعده داده شده صرف تا هنوز 

 .ملیون جنیه عملي دارد ٣٥٠
 باید كرد؟  چه

پس باید بداد مردم رسید، صبر كردن در نتیجه اجراآت است نه خاموش ماندن، خموش و ساكت بودن براي دولت  
   گناه است ؛ ولي اگر كاري را انجام مي دهیم براي اخذ نتیجه صبر حكمت است

 !طالبان
گري ندهید ؛ این امر براي شما  لطفًا سیاست كنید و در تعامل جهاني یك بازیگر شوید، اختیار خود را براي دی

 حرف هاي وارونه را شكل مي دهد
…………. 

سكتور خصوصي وارث اقتصاد افغانستان أست من دیر زماني با كار كرد هاي این سكتور موافق نبوده ام و  -٢
 حذف سكتور دولت را از بدنه اقتصادي كشور حتا تا سرحد خیانت مي دانم

بیست سال قبل   ، خوب أست یا بد ؛ اقتصاد در دستان این سكتور است، بیگانه هاحاال این سكتور یگانه است  ؛ ولي
نسبت نا فهمي ما بزانو زدند، آنها مي دانستند سكتور خصوصي نمي   سكتور دولت را براي به كوما بردن اقتصاد
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تواند جاگزین سكتور دولتي گردد و دولت هاي افغانستان سالهاي سال به این سكتور سرمایه گذاري هنگفت نموده  
 .بودند

شان بربایند  حاال با تحول سیاسي به جان سكتور خصوصي آمده اند و بازار هاي اندك كه داریم مي خواهند از نزد
  و همزمان با آن دروازه هاي خود را بروي ایشان ببندند

سكتور خصوصي بدون حمایه دولت و رها كردن این سكتور به حال خودش در برابر رقباي خارجي جفاي ملي  
 است

 !طالبان
 سكتور خصوصي افغانستان را حمايه كنيد نه سكتور خصوصي پاكستاني را 

……….. 
مطابق كنوانسیون ترانزیت خالف آنچه امضا نموده عمل مي  یعني اولین قرار داد ترانزیتي ١٩٦٣پاكستان از سال

 كند 
 بیش از صد بار ترانزیت را مانند یك وسیله فشار سیاسي در برابر افغانستان كار گرفته است. و تا هنوز این كشور

   بیش از حدود یك ملیارد دالر به تاجران كشور ضربه زده است
……. 

كانتینر را مي دهد در حالیكه دولت طالبان   ٢٠در این اواخر این كشور تعرفه ها را بلند برده و روزانه اجازه  
افغانستان و حمایه  معني قتل سكتور خصوصي كانتینر پاكستاني را به افغانستان مي دهد ، این ١٢٠اجازه ورود 

 سكتور خصوصي پاكستان أست 
 ر خطر فاسد شدن قرار دارند غیر قابل فروش مي شود روزانه صدها موتر میوه جات كه د

 !طالبان
 هوشیار شوید 

…………… 
پاكستان به گفته مشاورین ماهرش مي خواهد كه براي رفع مشكل تادیات افغانستان دست به نشر پول براي  -٣

 افغانستان زند
دوستانه را انجام دهد،   سانبا وجودیكه مي دانم این وظیفه پاكستان نیست و اگر قبول كنم كه چنین وظیفه ان

 افغانستان بار دیگر دچار خبط سیاسي در عرصه پولي مي شود
دست به نشر پول پنجهزار و ده هزار افغانیگي   در زمان ریاست جمهوري استاد رباني ١٣٧٣ ما یك بار در سال

آمدن قوت هاي خارجي    بعد از زدیم كه نتایج فوق العاده زیان بخش را در أقتصاد بوجود آورد كه براي رفع آن
 تبدیل كردیم به یك افغاني افغاني را ١٠٠٠دست به ریفورم پولي یك بر هزار زدیم و سه صفر را برداشتیم و 

چه معني مي  نشر پول در زمان فعلي با وجودیكه بول زیاد افغاني بصورت مخفي نزد دارنده گان پول موجود أست
 :دهد

  علي و تبدیلي آن به بول جدید، كه دشوار ترین استغیر قابل چلند بودن پول افغاني ف -١
  تعین معیار یك پول امارتي در برابر چند پول افغاني -٢
را  نو و كهنه به پول جدید افزایش واحد هاي بولي در صورت دادن زمان براي تبدیلي از یك واحد پولي كهنه -٣

 .یش قیمت ها در بازار مي گرددنشان مي دهد كه باعث سقوط سریع ارزش پولي و افزا در بازار
 !طالبان

 مسايل پولي استقالل را تقويه و يا بر عكس بزانو مي زند 
 اين امر فقر را دوچندان مي سازد 

   گریز مردم از پول ملي به نزدیك ترین واحد پولي قابل قبول یعني روپیه پاكستان-٤
بسازید، به كشور لشكر كشي نكنید، پولش را بر  دانشمندي گفت: اگر مي خواهید كشوري را مستعمره و یا فرمانبر 

 زمین زنید، روسیه بعد از شوروي بهترین مثال مي تواند باشد
بزودي  آنچه را كه كشت كرده بیشتر از ما از خود مي ترسد، پاكستان شاید چنین هواي در سر دارد، پاكستان

 برایش حاصل مي دهد 
 عشق آباد 

  دوشنبه
 میزان  ١٢

 صبح ٩:٣٧ساعت 
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