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 به جواب دکتور نور احمد خالدی
 

آنچه نوشته ام، به خطا نرفته ام.  شما صرف ارقام را با تعین فیصدی های پیشرفت و نتایج جناب خالدی! من به 
پیشرفت پروژه ها کاپی نموده، و اینرا یقین دارم که اگر پس رفتی را در میافتید، بحیث یک جوان با مسئوولیت 

مینویسید که " مسودۀ آنرا شما تهیه آنرا در بیانیه جا داده و به دفتر ریاست جمهوری ارسال داشته اید.  ولی شما 
 نموده اید.

معموال نوشته های مهم اقتصادی و انکشافی و پالیسیهای دولت را در این زمینه ها در وزارت پالن محترم فروغ "
مینوشتند. اما در زمانیکه این بیانیه باید نوشته میشدمحترم فروغ نظر به معاذیری به وزارت پالن تشریف نمی 

)یکی دو هفته( و محترم علی احمد خرم وزیر پالن وقت به من هدایت دادند تا مسودهء این بیانیه را آوردند 
 " محرمانه تهیه نمایم

محترم خالدی! مسوده در زبان دری به معنی چتل نویس است که بعد از اصالح پاکنویس میگردد. اغلب از لغت 
ا که بصورت عموم تعدیل در قوانین باعث باز نویسی آن مسوده  در قسمت نوشتن قوانین زیاد استفاده شده زیر

 میگردد و از همین رو برای مراجعه به قوانین به سال مسودۀ هر کدام قوانین مراجعه میگردد. 
" در زمان تدوین پالن هفتساله در نقش منشی کمیته توحید و انسجام پالن کار کرده ام و در شما مینویسید که: 

ناد پالن هفتساله مستقیما دسترسی داشتم منجمله راپور نهایی تیم گوس پالن اتحاد شوروی این مقام به تمام اس
و تیم متخصصین ملل متحد".  و این بنده میگوید که شما ارقام و نتایج پیشرفت را از راپور های در دست داشته 

نه، من به خطا نرفته .   یه نمایم""مسودۀ این بیانیه را محرمانه تهکاپی نموده اید، نه اینکه  شما مینویسید که 
ام و حاال میخواهم بپرسم که چرا محرمانه؟  در صورتیکه این وظیفۀ وزارت پالن بود که راپور این پالن را بنا به 
امر رئیس جمهور تهیه نماید.  اگر برای من بگوید که رئیس جمهور آرزومند نبود ملت از این امر آگاهی حاصل 

یا  اهل دانش اینرا میدانستند که این ارقام در وزارت پالن موجود اند، نه در دفتر رهبر کشور.نماید، باید گفت که 
شاید هم محرمانه که ایشان باید این وظیفه را خود با مسئولیت بدوش میگرفتند و یا اینکه آمر شما که در انوقت در 

 دفتر نبودند آزرده خاطر می شد.
سال فارغ شدم و با  ۴از پوهنحئ اقتصاد پوهنتون کابل دوم نمره عمومی  ۵۱۱۳بنده در سال "شما مینویسد که:  

 " درجه عالی فراغت امتیاز کار در وزارت پالن را حاصل کردم.
ی ادبیات در رشتۀ ژورنالیزم بدر نشده بودم که به مقامی که رسیده بودم به څجناب خالدی! من هم ناکام از پوهن
کشور عزیز ما بود.  من در چهار سال دورۀ محصلی مقام بلندی ام در قطار  قول شما خیرات سر رهبر سر بلند

شاگردان پوهنتون کابل بدیگری نسپردم ولی خود از آن مقام گاهی چیزی بر لب نیاوردم، در حالیکه شما ادعا 
ک ذیل نموده این که: سر مشاور صدراعظم آسترالیا جناب }باب هوک{ هم بوده اید. من شما را به خواندن لن

 1396قوس  15دعوت مینمایم:  رادیو تلویزیون ملی افغانستان، 

https://rta.org.af/?p=16860 

زیږدیز/میالدي کال کې دآسترالیا په فډرال حکومت کې ځینې رسمي ۱۹۸۹ښاغلي دکتور نور احمد خالدي په "

په دغو دندو کې یوه هم دهغه هیواد  .(Prime Minister) ."مشاور دنده وهدندې درلودلې چې ددفترد ستر 

 دلومړي وزیر
پروفیسور امین ثیقل و پروفیسور بل میلی دو شخصیت شناخته شده در کشور آسترالیا و جهان یگانه مشاورین در 

جسته و میجویند و همه  امور افغانستان و شرق میانه اند که میدیا و دولت برای شناخت مسایل از ایشان مشوره
وقت ایندو دانشمند بروی پرده های تلویزون ها آنهم در وقت اخبار ظاهر میگردند، ولی ایندو دانشمند هر دو 

 نتوانسته اند به این مقام نائل آیند، در حالیکه هر دو کشش و هم عضویت حزبی هم دارند.  آیا این حقیقت دارد؟
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ای تحقیقی خوانده ام که بعضاً از آن دقیق خوشم آمده و از آن در نوشته های از شما درین چند سال اخیر نوشته ه
خود یادآوری نموده ام.  ولی من اینبار درین مورد چیزی نمی نویسم و خوانندگان را به مطالعۀ لینک ذیل دعوت 

 مینمایم:

-%AD%D9%87http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8
-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C

%D9%86%D9%82/-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C 

دارد، ولی چه خوشآیند است سر در مقابل   یاصل بگردیم که کی به کدام اندازه توانمندجناب خالدی! چرا دنبال این 
 دانشمندان آزموده خم نمائیم.

و برای اولین پروگرام های زبان های دری و  1983به کشور آسترالیا پناهنده شدم و در سال  1979من در سال 

مینمودم و در آنوقت سخت نیازمند کتب و نشریه های  پشتو را از طریق رادیوی ملی آسترالیا )اس، ب، اس( پخش
بودم که بیانگوی شرایط مرگبار آدم کشی درافغانستان بدست جناوران خلق و پرچمی باشد، تا بتوانم بدرجه اول 
،معلومات ثقه و علمی بدسترس وطنداران قرار دهم و شاخص دومم این بود که بتوانم در شناخت شرایط وطنداران 

بر دهم که مرا در مهاجرت آنان از کمپ های وحشتاک پاکستان به آسترالیا کمک کند و این تیر من به دولت خ
گاهی به هدف خورد که من توانستم نوشته های بزرگوار اکادمیسن سیستانی را بوسلیه مجله های طبع شده در 

ل آبی بود که به گلوی تشنه ای رسیده امریکا و پاکستان بدست آورم .  برای من نوشته های این دانشمند بلند مقام مث
باشد.  و من آنرا هم از طریق رادیو پخش مینمودم و هم صورت دعوی دوسیۀ هر خانواده و اشخاص منفرد را که 
سپانسر مینمودم، بنیادش اطالعات و دعوی برحق ملت آورۀ افغان بود که در نوشته های این دانشمند گنجانیده شده 

ان محکمۀ با خادیست ها در صندوق شاهد حضور میافتم، بنیاد افکار و اظهارات من نه تنها بود و هم وقتی در جری
که از شواهد دیگر خونباران بر ملت سرچشمه میگرفت و در پهلوی ان منطق این دانشمند مرا به سر چشمۀ 

 مقصود دعوت مینمود. 
قت را میداند که بدبختی افغانستان از دهۀ بر میگردم به اصل موضوع که برگویم که هر انسان با وجدان این حقی

دیموکراسی که دهۀ انارشی، فساد دولتی، سقوط تعلیم و تربیه، تقلیل کمک های خارجی، کسر بودیجه ساالنه به 

تن به پوهنتون، بیکاری، مرگ صد هزار  هزار 18تا  14فارع مکاتب از بین  هزار میلیون، جذب تنها دو 500

% نفوس وطن از گرسنگی این ها همه و همه  سر چشمه 20و خطر مرگ  1972ال وطندار بدست قعطی در س

میگیرد، نه از دورۀ درخشان جمهوری.  اگر به ارقام محاسبه شده نظر اندازیم،  با درخشش نظام جمهوری قیمت 

لت در تدارک افغانی تقرب نمود و به قول دیگری افغانستان در مورد روغنیات به خودکفایی رسید و دو 50دالر به 

 صادرات گندم برآمد که دیگر در گدام ها جایی برای نگهداشت گندم موجود نبود.

سال اخیر را حوالۀ این رهبر و زعیم  40به قول وطندوست محترم،  جناب شما بار تمام مسئوولیت ها و فجایع 

 ملی میکنید.
را که رفقای دور دسترخوان خودت، این  بگذار به رسم غیرت افغانی ام سربلند و آزاده برگویم که  بی ثباتی

پرچمی ها وخلقی های وطنفروش و بی وجدان حواله ملت بیگناه افغان نمود و ملت جز ایشان دشمن دیگری را 
؟ آیا قادر میاخیل این دشمن دسراغ ندارد و سایه ایشانرا سنگباران میکند.  آیا شما گاهی از ایشان پرسیده ای

هی از کشتار ملت و امر بمباردمان به زنان و کودتان به خون خفتۀ افغان در مورد به فرزندان بیگناه افغان گا
شما دلیلی بیان داشته؟ و یا اینکه هنگام مصاحبت با حضرت ایشان وجدان ها خوابیده و خون ملت دیگر رنگ 

 صدای طفلکان میهن دیگر گوش ها را نمی آزارد؟آیا اش جانکاه نیست؟ 
محترمه نصیبه اکرم نوشته اند، در نظر نیست. آنچه من در مورد اثرات منفی  ”: ویسید کهجناب خالدی! شما مین

باالی پیشرفتهای انکشافی افغانستان در نظر دارم مربوط به اثرات دراز مدت  1352سرطان  26اقتصادی کودتای 

 1352سرطان  26ساله در کشور است که با کودتای  4۰کودتا در ایجاد بی ثباتی سیاسی و بحران دوامدار 

زمینه های آن پیریزی شد. این بحران دوامدار جلو طرح و تطبیق پروژه های انکشافی را در بسیاری عرصه ها 

 1992،دولت مجاهدین  135۷گرفته است. بعضیها شاید استدالل کنند که این مشکل از زمان کودتای هفت ثور 
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ایجاد شده است. درست است که این تغییر رژیمها ظهور  2۰۰5ظهور مجدد طالبان  و 1996،دولت طالبان 

داوود خان نقطٔه چرخش تاریخی  1352سرطان  26جنگها ادامٔه بی ثباتی اند اما فراموش نباید کرد که کودتای 

 "سیاسی برگشت ناپذیر در تاریخ افغانستان است
و اطمینان از نوشته ها رخت بر بسته اند.  بعد از بیان باال به این  باید گفت از بس متضاد و مغشوش مینویسید یقین

تخم  شروع شده است".  1352"هر کس مسئوول دورۀ خود است ولی همۀ بدبختی ها از سال : نتیجه میرسید که

راسی در اول بود یا مرغ؟ اینرا ندانستیم. آیا آفغانستان قبل از جمهوریت گل و گلزار بود؟ آیا وقایع دورۀ دیموک
حاالت بعدی هیچ اثرگذار نبود؟  جالب مییابم  که خود را گاهی هم به سلمان رشتی مقایسه مینمائید و شاید هم 

 …خوانندگان شباهت های دریافته باشند
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