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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١١
  

  راه حل دولت دست نشانده وبادارانش
  جھت ايجاد توازن بين رشد نفوس و اقتصاد کشور

  
داير شده بود، " حسابدھی حکومت به ملت" با رسانه ھا، که زير نام  در صحبت: کابل-١٣٩٨ حمل ٢١ - چھار شنبه

ضمن ارائۀ يک لست بلند باال در قسمت انکشاف و بھبود به دروغپردازی پرداخته وزير اقتصاد در دولت دست نشانده، 

 بين نگذشته، يکی از مشکالت رسيدن به پيشرفت دلخواه را موجوديت عدم تواز اوضاع اقتصادی کشور در جريان سال

م مرفی نموده اعالم داشت که دولت مصرات با افزايش نفوس و در صد تولدات معاقتصادی به خصوص صادانکشاف 

است تا جھت ايجاد توازن برنامه ھائی را روی دست گيرد، در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا معنای واقعی اين 

  :جمالت را خدمت ھموطنان عزيز ما تقديم بدارم

 اقتصاد فعلی در افغانستان نه تنھا اقتصاد رھبری شده و پالنگذاری شده نيست، بلکه در  با در نظرداشت اين که-١

درون اقتصاد بازار و اقتصاد نيوليبرالی، لگام گسيخته ترين نوع آن را نمايندگی نموده، دولت به مفھوم واقعی کلمه ھيچ 

تالش دولت جھت ايجاد توزان بين "دارد، طرح نوع مسؤوليتی در قبال چگونه زيستن باشندگان  اين مرزوبوم به عھده ن

  .ی علمی و حقوقی نداردھيچ مبنا" اف اقتصادی و رشد نفوسانکش

 رھبری شده و پالنگذاری ھاًقا در کشور ھائی می تواند مطرح بحث باشد که ساختار اقتصادی در آن کشوراين طرح دقي

ای مشابه، در بقيه کشور ھا که دولت ھيچ گونه و چين سابق  و يا کشور ھسابق شده باشد، اقتصادی از نوع شوروی 

سپرده اند، طرح مسأله " ميکانيزم بازار"مسؤوليتی در قبال رفاه عامه ندارد و به گفتۀ خودشان سرنوشت انسانھا را به 

  .به جز گريز از مسؤوليت معنای ديگری ندارد

امھائی برداشته است، جديد نيست و سابقۀ طوالنی  و اما اين که دولت دست نشانده تا حال نيز در جھت ايجاد توازن گ-٢

  :دارد، چنانچه

 جالد اعالم داشت، که برای ساختمان يک " امينحفيظ هللا" برای بار اول اين حاکميت خلق و پرچم بود که از زبان - الف

دت حاکميت شان بيش ھمين بود که در م. افغانستان نوين، از مجموع نفوس افغانستان تنھا دو ميليون نفر کفايت می کند

 ميليون ديگر را ۶از يک و نيم ميليون افغان بی پناه را از بين بردند، يک ميليون را زخمی و معيوب نمودند و بيش از 

  .رج ساختندافراری و آوارۀ  کشور ھای خ
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که جھادی ھا تنھا در شھر   اين روند از جانب اسالم سياسی اعم از جھادی ھا و طالب نيز ادامه يافته، ھمان طوری- ب

 ھزار ھمشھری بيگناه ما را به قتل رسانيدند، طالب نيز در دوران سياه حاکميتش در ھمين حدود در ۶۵کابل بيش از 

  .سراسر افغانستان آدم کشت

، ماشين سرکوب و کشتار ناتو با چنان گستره و پھنائی به رکاء بر افغانستان و اشغال اين کشور با تھاجم امريکا و ش- پ

کار افتاد که نه تنھا تا آنروز با آن قساوت نظيری در تاريخ پر از فراز و نشيب کشور ما نداشت، بلکه تدوام خونبار آن 

  . رگذاشته استاز لحاظ زمانی يلغار مغول و تجاوز خونبار روسھا را نيز پشت س

 حاکميت پوشالی در کنار آن که به مانند اشغالگران در سرکوب خونين و کشتار مردم دست کمی از باند ھای خلق و - ت

  :پرچم ندارد، تالش ورزيده است تا از طرق ديگری نيز استفاده نموده، درصد افزايش نفوس را کاھش دھد؛ از آن جمله

  ران تا بی پروا به کشتار مردم ما ادامه دھندايشۀ طالب، داعش و ساير جنايتک ميدان دادن به باند ھای جنايت پ-*

  . سازماندھی و ميدان دادن به فساد اداری تا مردم را از گرسنگی و قحطی سربه نيست نمايند-* 

  . برچيدن خدمات صحی ھمگانی و خصوصی سازی شفاخانه ھا تا به علت ناداری درصد مرگ و مير افزايش يابد-*

   ميليون از ھموطنان ما به مواد مخدر٣ ترويج سيستماتيک اعتياد و آلوده ساختن بيش از -*

  مساعد ساختن فضای گسترش امراضی چون ايدز ھمزمان با ترويج مواد مخدر و گسترش سيل آسای آن، -*

 مادران و  عدم توجه با برنامه در قسمت حفظ صحت کودک و مادر و درنتيجه افزودن به ميزان و درصد مرگ-*

  . سال۴نوزادان در جريان والدت و بعد از آن الی 

  !ھموطنان گرامی

ًاگر تا فعال فکر می شد که تمام اين مرگ و مير و افزايش روزافزون آن ريشه در ناتوانی دولت دست نشانده و عدم 

اد متوجه شديم که  اقتص"زير صاحبو"دم ما دارد، اينک بعد از گفتار تمايل کشور ھای اشغالگر در حفظ صحت مر

 و رشد دليل تمام مرگ و مير ھا، بخشی از برنامه ھائيست که دولت دست نشانده جھت ايجاد توازن بين افزايش نفوس

  .داقتصاد کشور عملی می نماي

  !!سرکھا ما را می طلبد


