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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا 

  
  سليم رشيد

04.06.09  
ا پاس از س شکر و س ا ت واهدي آ زاتيب اخ وان، ووطنپرست م ر عن ضمون زي صادی در "  م ر اقت ا فق ارزه ب ای مب راه ھ

ه! از دوست عزيزم آقای محمد بشير ھاتف را خواندم اما بد بختانه خيلی ناوقت " انافغانست ر صورت چون منحيث  ھب
.                           نظرات خام و پراگنده ام را  ابراز نمايم مطروحهيك مقاله اقتصادی نوشته شده بود خواستم پيرامون آن چند موضوع 

شنھاد ئ تا جائيكه عوامل را دسته بندی كرده بود مقبول و عملی است طرح ھامقاله ی كه به منظور جلوگيری از عوامل پي
رااجا و قابل اجرا است ، اما نكته ه شده ب ا ب ه عرصه اجرا گذاشتن یی را كه من ميخواھم عالوه نمايم اين است كه آي  ب

   بر زنند ؟ ستينه  دوست عزيزم كی ھا بايد آُپيشنھادات در گون
  : استعمار و حلقه به گو شان استثمار ؟ كه اين امر از اوشان بعيد استنمايندگان

ين ی دوست عزيزم ارزيابياگر اه چن ند ھيچگ ا و نحوه مصارف آن داشته باش ز شدن سرمايه در كشور م  از نحوه واري
ساد و وطن فروش تروري(  از اين سه ضلع مثلث سياه یانتظار ان ( زم ، ف ضا و پارلم تند )) حكومت ، ق را . نميداش زي

انی  ه جھ اليزم ( اگر قرار باشد جامع ار در سرنوشتردر بخش ھای زي) امپري ام عي سلط تم دون ت ائی ب اعی و   بن اجتم
كف خويش ر ان باقتصادی يك جامعه سرمايه گذاری نمايد ، خود سبب رشد اقتصادی جامعه گرديده اوآل كه چند متحد ج

ره در حاليکه باھمانا نمايندگان فيوداليزم كھن و فرتوت ميباشد ، که را از دست خواھد داد   وجود و حضور اين قماش بھ
  . ، فرھنگی و اقتصادی آسانتر و ارزانتر است سياسیبرداری 
د متحد ذھبيون ان ا م ه ھمان ور دل ك دگان متحجر و ك رای توجو ديگرش نماين ایهي ب ه ھ ای  پاي وداليزم و بق تبدادی في  اس

  .استعمار ھميشه وجه دينی و مذھبی را در ذھنيت عامه القاء مينمايند
را ه  كه لگام رشد سرمايه را بخواھدي ھيچ گاه نمو اليزم ادست سرمايه داران ملی داده و خود دنباله رو آنھا گردد زي مپري

ائ وانع یھم از نگاه تيوری خوب ميداند رشد سرمايه ملی ، خود كف ه م ه ھم اه عام ه یاقتصادی و رف سلط و غارت علي  ت
  .ی را بپردازداگری منابع طبيعی كشور ھای زير سيطره استعمار است كه برای درھم شكستن اين موانع بايد ھزينه 

پن ، قماش ردم لم د م  سوم ھم روسپی ھای سياسی اند ھر روز در يك قالب جديد برای مشتری جديد ناز و كرشمه مينماين
  ). وطن یب( فاقد اصول و ورای مرز ھای جغرافيائی 

  . روزی لنگی ميبندند و روزی نيكتائی بسته ميكند و در ميدان حضور ميابند كه
  .م مطرح نمودند من ھم با تائيد نظر شان يك مثال عينی دارم َ نشر بانك نوت ھا را كه دوستموضوع
س2006-05-3 بتاريخ وان دری كنفران ر عن ازار ی جستجو" در ھرات زي صاد ب ستان اقت رای افغان  يك نظام اقتصادی ب

  ، از وزرآ ، متخصصين دولتی ، سفير جرمنی و تعداد استادان پوھنتون بوخومیكه تعداد" اجتماعی در مسير راه ابريشم
یاتيت ھامبورگ از پارلمان افغانستان ، مقاممپوھنتون ھلموت ش ر  واليت تند داكت ون ھرات شركت داش  ھرات و پوھنت

ه  ستان ماھان ر40كبير رنجبر عضو پارلمان با ارائه اسناد بيان داشت كه بانك مركزی افغان ون دال ازار جھت ، ميلي  در ب
د از % 70 به 15ثابت نگھداشتن قيمت افغانی به فروش ميرساند ، در حاليكه قيمت اجناس از  شان ميدھ نتصاعد را ن  اي

ثير نداشته ا است ت به اين نتيجه ميرسيم كه اين روش مصنوعی تثبيت قيمت اسعار باالی نرخ ھا كه يك واقعيت عينیبيان
ستان را . باالی مردم تھی دست ماستًامكه تاثيرات منفی آن مستقيدر حالي ازار افغان ستان ، ب ازار افغان ر در ب  فروش دال
شود هاج مصرفی ساخته است ، صادرات به ركود موًكامال م عرضه مي ی ك رين .  است پروژه ھای اشتغال زا خيل د ت بلن

 ،مصارف در بخش نظامی صورت ميگيرد البته آن ھم در ابزار ناكار آمد ، وسايط نا مناسب و معاشات عساكر خارجی
ه ساالنه ب ا ك ا اه اينھا ھمه باريست بر گردن ملت مظلوم م شود ، ام ذارش داده مي ائبه گ ی ش ام كمك ھای ب  درب كز ين

  .داخل و از دروازه ديگر بيرون ميشود 
صاد- سازد چون رشد اقت ال نمي ی فع شنده ی منابع اقتصادی را به ھيچ وجه در شرايط فعل ه ک ه کشور حرب  استعمار علي

  .است
ا ب- ام استخدامات و ج داريم ، تم انی ن ه نظام سياسی افغ ه علت اينك ا جائی ھه  مزد و معاشات عادالنه نا ممكن است ب

ی  ه و ب مبتنی بر روابط است و برای چنين پست ھا مدارك تمويلی در نظر گرفته شده است و در قبال مامورين پائين رتب
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دگکه ی از ھر مدرک،وليت نميكندؤچكس احساس مسپايه ھي انعی بتواند زن د م دارد بی کن  یشرط آنکه مزاحمته  وجود ن
  .ول نکرده باشدؤ مسري واجب االحترام وغني آمریبرا
ی دور از نظارت يیخاطره كنترول نرخ ھا ب*  ا شركت ھای بيرون ا توسط تجار ب رارداد ھ ك  ناممكن است كه تمام ق

وم ؤارگان مس را ملت مظل رد و قميت آن انبين صورت ميگي ول صورت ميگيرد و اسناد اجناس ھم در تفاھم به منفعت ج
او اسعار چيزی نبوده شما شايد رسوای آنرا از طريق رسانه مثال قرارداد ھای كه جز تبادله اسناد طوره ب. ميپردازد    ھ

ستان  ه عرب ا ب ال حاجی ھ ه انتق شنيده باشيد كه منظورم قرار داد وزارت حج و اوقاف ، وزارت ترانسپورت در رابطه ب
دازي آن به تخصص نتيفي کتي وتثبکيتفک، اما قرارداد اجناس كه چندين دوره پروسس را ضرورت دارد. بود  است  من

ع شراي آ اي را بخود خواھند داد  ویابي زحمت ارز ، اضالع سه گانه مثلثني اايآ  ا ف  شي خوی جر مکي ممکن است من
  .  نه ًا ؟ ابدندازديرا به مخاطره ب

رول کني محمد امري می تجارت آ قاري وزضاحي ھم توجه شمارا به موضوع استباز ه کنت  کي تيفي فر ھنگ در رابطه ب
ا شنقي حتمآ از طر،مينماي جلب مزليقرار داد د ه ھ ا ن ه وجدال بدي ادهي رس ه چه صحنه مجادل ان ی اعضاني ک ,  پارلم

  .  کرد داي  ادامه پیئ با چه رسواريزو واستندرد و تيفي کنترول کاستير
رده مدايموارد مشابه را در ھر وزارتخانه در ھر پروژه و قرار داد شما پ روژه وچيھ یاجرا , ديتواني ک ا پ رار دادي  ی ق

 ني ای عالمانه برای رھنمود ھاني افي که حمي سري مجهي نتني به اًبناء , ستي و دست بدست شدن آن ممکن نشنيبدون کم
    که،استي بچه گان بازار سیروسپ
  . عطر به خندق انداختن استگري دري تعببه
  .ا آرزومندمر شانتيم و موفقت بخواھر معذشي به سبب جسارت مالل آور خوزمي از دوست عزدي خاتمه بادر


