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  متن بیانیۀ وکیل ببرک کارمل

  ثور ولسی جرگھ از حکومت ٣١در جلسۀ استیضاح 
  

  

موضوع دوم مورد استیضاح از حکومت، نفوذ روز افزون انحصارات سرمایھ داری خارجی در 

انحصارات خارجی کھ ھر یک بھ مثابۀ دولتی در درون دولت : حیات اقتصادی و تجارتی کشور است

  .ھای ملی می باشد، می رود کھ نبض اقتصادی و تجارت خارجی کشور ما را کامالً در دست گیرد

ارت و بازار ھای ما برای غول ھای مالی بھ مقیاس جھانی نقش دھکدۀ کوچکی را بازی گرچھ کھ تج

انحصارات . مینماید، اما میگویند کھ خانھ مورچھ را شبنم طوفان است تا چھ رسد بھ پای فیل

امپریالیستی، از طریق نمایندگی ھای تجارتی و تجار خارجی بھ ھمکاری تجار بزرگ دالل داخلی در 

اتوان کشور ما بھ طور روز افزونی، با دست باز و مصونیت کامل مشغول تاراج گری استند اقتصاد ن

و تا کنون ھیچ مقام مسؤول حکومتی نھ تنھا نخواستھ است کھ عمالً گامی، حتی در جھت محدود 

ساختن فعالیت ھای آنھا بردارد، بلکھ خود وسیلۀ رسوخ بیشتر آنھا در اقتصاد کشور شده اند، و 

  .ت و زمینھ ھای بیشتر غارتگری آنھا را در بدل کمیشنھا و رشوه ھای بزرگ فراھم آورده اندتسھیال
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  !اعتمادی صدراعظم ښاغلی

ً اعالم میداریم کھ نفوذ این نمایندگی ھای تاراج گر نھ تنھا در مسایل مربوط بھ اقتصاد و  واضحا

ھای مأموران عالی رتبھ نیز موجود تجارت بلکھ مداخلۀ آنھا در امور سیاسی و داخلی کشور بھ سویھ 

است و اینکھ از آن چشم پوشی میشود مورد استیضاح جدی واقع می گردد کھ با تمام وضاحت 

موضوع، چرا کوچکترین اقدامی در زمینھ صورت نمیگیرد؟ کیست کھ نداند متصدیان و نمایندگان 

فعالیت ھای در افغانستان مشغول  کمپانی اندی مار، زیمینس، ایتاالف، ھوختیف، استکو و غیره بھ چھ

استند، چطور حتی در تقرر و تبدیل و حمایۀ بعضی از ماموران بزرگ، مستقیم و غیر مستقیم، دست 

دارند و چگونھ آشکارا و بی ھراس ضد منافع و مصالح مردم ما عمل می نمایند و بالعموم در ھر 

  .ارتجاع سیاه داخلی ھمکاری دارندتوطئھ و دسیسۀ ضد ملی با سازمانھای جاسوسی خارجی و با 

کمپانی ھای انحصارات خارجی در افغانستان تا جائیکھ ظاھر است بھ ھرگونھ معامالت تجارتی و 

اقتصادی، چھ مستقیم و چھ غیر مستقیم، بالوسیلۀ کمیشن کاران، دالالن و کمپرادوران داخلی، بھ 

زنند و آزادانھ ثروت ھای ملی ما را دستیاری و حمایھ بیروکرات ھای فاسد رشوه ستان دست می 

نمونھ و مثال اینچنین . قاچاق بری و عامل قاچاق شدن حرفۀ رسمی اکثر آنھاست. غارت می کنند

است کھ چند سال قبل با سرمایھ گذاری خارجی دو صد ) آمریکائی(فعالیت ھای کمپانی اندی مار 

و رسماً جواز نامۀ صنعتی را حاصل ھزار دالر بحیث یک مؤسسھ بھ اصطالح صنعتی تأسیس گردید 

کرد و بعداً عالوه بر آن دو جواز نامۀ دیگر، یعنی جواز نامۀ تجارتی و جواز نامۀ شرکتی را نیز 

بدست آورد کھ بر اساس اینھا در ظاھر معامالت گوناگونی را انجام میدھد و البتھ در خفا چھ کارھای 

  !را کھ عامل آن نیست

ی مار کھ از طرف حکومت ھای افغانستان بر آن صحھ گذاشتھ شده، قابل مالحظۀ مرام کمپانی اند

ھرکس عالقھ ای بھ امور مملکتی داشتھ باشد باید یکبار آنرا منحیث یک نمونھ مطالعھ . توجھ است

کند کھ چطور یک کمپانی خارجی آنھم در داخل کشوری کھ از بی طرفی آن زیاد حرف زده می 

معامالتی را کھ تصور شده می تواند در تمام رشتھ ھا، اعم از صنعتی،  شود، بخود حق داده، ھرگونھ

و غیره چھ در داخل کشور و چھ از طریق افغانستان در ھر نقطۀ . . . تجارتی، ساختمانی، زراعتی 

  :مادۀ دوم مرام کمپانی قید گردیده ١۴چنانچھ در فقره . جھان کھ خواستھ باشد انجام دھد

  .»معامالت و بکار بردن اختیارات خود در ھر نقطھ جھان کھ باشد اشغال، تعمیل و اجرای«
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حصول بوسیلۀ «: در فقرۀ سھ مادۀ دوم اساسنامۀ این کمپانی در قسمت معامالت امالکی قید است کھ

توجھ بفرمائید در حالیکھ اتباع خارجی . »خریداری، تبادلھ، کرایھ، یا طور دیگر تصرف مالکیت

ً حق ندارند کھ د ر داخل مملکت بھ خرید و فروش امالک بپردازند، اما این یکی چنین حقی را قانونا

  .برای خود محفوظ نگھداشتھ

اینھا نمونھ ای از صدھا فعالیت ضد مصالح ملی ما توسط این حیوان شتر گاو پلنگ و امثال آن است 

یت کرده می کھ ھم گویا یک مؤسسۀ صنعتی است، ھم تجارتی و ھم بحیث تاجر انفرادی خارجی فعال

تواند، بارھا سر و ُدم دیگر آن کھ در معامالت بانکی، بیمھ، وثایق، زراعتی، معدنی، صنعتی، 

  .بارچاالنی، ترانسپورتی، ساختمانی و غیره و غیره بھ موجب اساسنامۀ آن ظاھر میشود

تمام صدراعظم خواستھ میشود توضیح دھند کھ چرا اجازه داده میشود، با  ښاغلیدرینجاست کھ از 

مشھود بودن خیانت ھای اینچنین کمپانی ھا و سرمایھ گذاری ھا و زیان آشکار آنھا بھ اقتصادیات 

  کشور باز ھم بی دغدغھ و با خاطری آرام بھ چپاول گری خود ادامھ دھند؟

اعتمادی بخاطر ندارند کھ کمپانی ھوختیف از طرف کمیتۀ توحید و انسجام وزارت پالن  ښاغلیآیا 

  ھا، حتی بسویۀ قانون اساسی محکوم گردید و از طرف حکومت حمایھ شد؟ بسویۀ معین

البتھ جواب نزد ما روشن است، کھ تا ھنگامیکھ پیوند ھای عمیق و آمیزش منافع طبقۀ حاکمۀ 

اما الزم است فھمیده . ارتجاعی جامعۀ ما، با امپریالیزم کماکان باقی است، این نتیجھ طبیعی آنست

حکومت در این مورد کھ باید در برابر آن احساس مسؤولیت نماید، چھ خواھد  شود کھ موقف و جواب

  بود؟

اعتمادی صدراعظم متوجھ استند کھ ھم اکنون عالوه بر صدھا تاجر بزرگ دالل و  ښاغلیآیا 

کمپرادور داخلی کھ وظیفۀ ضد منافع و مصالح ملی خود را بھ نفع نیروھای امپریالیستی انجام میدھند، 

داد نمایندگی ھا و کمپانی ھای انحصارات غربی از قبیل نمایندگی ھای کمپانی ھای گاشو و بھ چھ تع

فوندیشن ھلندی، ھوخست، ھاینمن،  -ماروبینی جاپانی، استکوی سویس، ایتاالف ایتالوی، نیدرلند

زیمینس، ھوختیف، مانسمن و غیره آلمان غربی و ده ھا نمایندگی دیگر از این کشورھا و کشورھای 

یگر غربی انگلستان، آمریکا و فرانسھ و ممالک وابستھ بآنھا مانند پاکستان، ایران و غیره در وطن د

  ما مشغول فعالیت تاراج گرانھ استند، و میلیارد ھا افغانی را معاملھ مینمایند؟
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ی آیا توجھ کرده اند کھ عالوه بر اینھا چھ تعداد تاجر انفرادی دیگر از کشورھای مختلف فعالیت رسم

بھ تنھائی بیش از یکصد نفر تاجر ھندی کھ جواز نامۀ تجارتی از وزارت تجارت بدست دارند و بیش 

از صد تاجر پاکستانی، ایرانی و آلمانی و یھودی و غیره مشغول تورید اموال بی لزوم کشورھای 

صوص تجارت خارجی کشور مربوط و ممالک غربی و اعمال دیگر ضد مصالح مردم ما استند و بخ

اعتمادی اینست کھ اصالً چھ لزومی بھ موجودیت و ادامۀ کار این 

ھمھ نمایندگی ھا و کمپانی ھای تجارتی انحصارات غربی و تجار خارجی در کشور کھ نتیجۀ فعالیت 

  ندگی اقتصادی و سیاسی وطن ما ھویداست، احساس میگردد؟

  .امیدواریم کھ در برابر این استیضاح ما پاسخی روشن و مبتنی بر حقایق و واقعیت ھا ارائھ گردد
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آیا توجھ کرده اند کھ عالوه بر اینھا چھ تعداد تاجر انفرادی دیگر از کشورھای مختلف فعالیت رسم

  و علنی تجارتی دارند؟

بھ تنھائی بیش از یکصد نفر تاجر ھندی کھ جواز نامۀ تجارتی از وزارت تجارت بدست دارند و بیش 

از صد تاجر پاکستانی، ایرانی و آلمانی و یھودی و غیره مشغول تورید اموال بی لزوم کشورھای 

مربوط و ممالک غربی و اعمال دیگر ضد مصالح مردم ما استند و بخ

  .ما کامالً در پنجھ ھای بی رحم آنھا قرار دارد

اعتمادی اینست کھ اصالً چھ لزومی بھ موجودیت و ادامۀ کار این  ښاغلیسوال جدی ما از حکومت 

ھمھ نمایندگی ھا و کمپانی ھای تجارتی انحصارات غربی و تجار خارجی در کشور کھ نتیجۀ فعالیت 

ندگی اقتصادی و سیاسی وطن ما ھویداست، احساس میگردد؟ھای سوء آنھا در ز

امیدواریم کھ در برابر این استیضاح ما پاسخی روشن و مبتنی بر حقایق و واقعیت ھا ارائھ گردد
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آیا توجھ کرده اند کھ عالوه بر اینھا چھ تعداد تاجر انفرادی دیگر از کشورھای مختلف فعالیت رسم

و علنی تجارتی دارند؟

بھ تنھائی بیش از یکصد نفر تاجر ھندی کھ جواز نامۀ تجارتی از وزارت تجارت بدست دارند و بیش 

از صد تاجر پاکستانی، ایرانی و آلمانی و یھودی و غیره مشغول تورید اموال بی لزوم کشورھای 

مربوط و ممالک غربی و اعمال دیگر ضد مصالح مردم ما استند و بخ

ما کامالً در پنجھ ھای بی رحم آنھا قرار دارد

سوال جدی ما از حکومت 

ھمھ نمایندگی ھا و کمپانی ھای تجارتی انحصارات غربی و تجار خارجی در کشور کھ نتیجۀ فعالیت 

ھای سوء آنھا در ز

امیدواریم کھ در برابر این استیضاح ما پاسخی روشن و مبتنی بر حقایق و واقعیت ھا ارائھ گردد
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