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 رچصر در مورد لکتتبصره ی مخ
 

 یمد خالدحهای محترم نورا
  

مد حجناب نور ا ؛یافغانی خارج مرز و تحلیلګر مسایل تاریخ تنویسنده دقیق، همکار قلمی نشرا ،دانشمند فرهیخته
برای محصالن پوهنتون هرات خدمت بزرګ معنوی را انجام داده اند. من   هایشانرارائه لکچ  خالدی به سلسله ی
در شرایط   تدریس شان حاضر نبودم، ولی  در جریان  یعنی خودم  درین مورد مطلع شدم. نافقط از طریق دیګر

محصالن تالش   معلومات و بلند بردن سطح دانش  در مورد ازدیاد  هر طریقی و به هروسیله ی اګر ما از  فعلی
خیلی ناچیز و   شرایط فعلیرد  فارغان مکاتب تانماییم، خدمت بس بزرګ خواهد بود، زیرا متاسفانه معلوم

لکچرها دارند. هر هموطن   ما شدیداً نیاز به چنین  محصالن پوهنتونهای مطلوب نیست.  ۱۲فارغان صنوف  سویه
ند هی دلسرد و نګران خوالز افغانستان را از نزدیک مشاهده فرمایند، خیومحصالن امر  توقتی سویه ومعلوما ام

سخاوت، روحیه وحدت  زحمتکشی ، ناموسداری، جوانان امروز از سجایای عالی اخالقی، مروت، غرور، ګردید.
درخود پرورانیده و نه هم آن اوصاف و سجایا را  دانند،یمنوطندوستی و سایر اوصاف واالی نیاکان شان  ملی،
ً  اند. و غرض   درین راه  جناب خالدی معلومات شان در مورد تاریخ خیلی اندک و برابر به هیچ است.  خصوصا

کاری آسان   برای یک صنف  میدانیم که تهیه نمودن یک لکچر  زحمات زیادی را متقبل شده اند. نیل به این مامول،
  .ه محسوب فرمایندیوده این تالش شانرا در صدقه جارمصیب فرخداوند برای زحمات خالدی اجر عظیم ن نیست.

پالنهای اقتصادی و اجتماعی نیز شامل  اجتماعی؛ مروری بر -تاریخی، و تحلیل اوضاع سیاسی  در مطالعات
نیز تحلیل   پالنها را  ور افغانستان در هر دوره تاریخی مسایلمیس شهیر و ناونشادروان م. غ. غبار تاریخ   ند.ا
    عطایی و سایرین. داموده اند، همچنان شادروان احمدعلی کهزاد، استن

ن و بهر صورت؛ در مورد پال پالنهای پنجساله داشته اند.  روی  ایهسایر مسایل تماس  نیز در زمره  یدجناب خال
داده است.   هودلخوا  دولت و در هرنوع سیستم سیاسی نتایج خوب پالن وپالنګذازی در هر  باید ګفت:  پالنګذاری

مترادف آن و  (programing ) ریزی یا پروګرامسازی پالن از کلمات برنامه  بعضاً در کشور های غربی عوض
نیست.  یسیستم خاص سیاس و یا یک  نظام معین  هیچ صورت مربوط  پالن وپالنګذاری به  استفاده مینمایند. یعنی

اکثریت  وافغانستان، ایران، پاکستان  سابق، ییقا،هند، اتحاد شورو، افرنجاپا لیبیا، ایر،زپالنګذاری در فرانسه، الج
از پالنهای پنجساله استفاده مینمایند،  اه هویشکشورهای جهان وجود داشت و اکنون نیز یکتعداد کشور ها به همان 

ره یغ دت، درجه مرکزیت، ساحه ومترک نموده اند. پالنها از لحاظ  ار هآن شیو  رحالیکه متباقی کشور هاد
ل مد نظر ګرفته میشوند، اس ۱۵ای رهای طویل المدت که حتا بنالً پالثخصوصیات انواع مختلف دارند، م

پالنهای   ،یرپالنهای سکتو  ...وار جاری یا ساالنه وربع یت ) پنجساله(، کوتاه مدت، پالنهادالم متوسط  پالنهای
در تمام اینها درجه مرکزیت  .ګادهای کاری و غیرهحتا پالنهای در سطح شاپهای تولیدی و بری رشتوی و منطقوی،

ند، بلکه دولتها هددرجه مرکزیت را اهمیت نمی  بیتشر ملموس است، درحالیکه امروز با توسعه سکتور خصوصی
صرف نقش ارشادی داشته در صورت ناکام شدن و یا انحراف سکتور خصوصی و ایجاد بحران در مسایل اقتصادی 

برای سکتور   ، امادمحفوظ نګه داشته ان خود یابی دولتها حق مداخله را در امور اقتصادی مداخله مینمایند، یعن
مسایل را باز ګذاشته و ازآن حمایت  روسای   و متشبث عرصه وساحه ابتکار، سرمایګذاری، بازاریابی یخصوص

خصوصی سازی از همین رو  مینمانید، رهنمایی آن از طریق چینلهای قانونی بدست ادارات دولت است.
الن و مسایل برنامه ریزی در پ اما ګردیده است. ۱۹۸۰بعد از سالهای  ؛ خصوصاً زیکی از مسایل رو  واګذاری  و

  .ی استروسکتور خصوصی نیز رایج ومعمول و حتا ضر
، پالنګذاری، مراحل پالن، خصوصیات پالن) قانونی بودن، اجتماعی بودن شیوه و مشخصات  تعاریف، مفاهیم، پالن،

یک دسپلین اکادمیک را میسازند، که تدریس و آموزش آن کار یک   ؛هارزیابی پالنهای اجرا شد علمی بودن...( و
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شامل کریکولم آنها   سمستر نه، بلکه طی چندین مضمون، مطابق نصاب هر فاکولته در کشورهای مختلف
  .خود داشت. افغانستان نیز طی سالهای قبل چنین مضمونی را در نصاب دبودن/دمیباش

خرین پالن پنجساله آاجتماعی خود را در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و  - اقتصادی  پالن علمی اولین افغانستان
مورد اجرا قرارداد ، ۱۳۶۵در سال   خود را در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک طرح و بعد از نظر خواهی

(  MDGs در روشنی) ۱۳۸۴لندن در سال دقراردا ازبعد   به هیچ صورت تطبیق نشد، بعد از آن ما فقط  ولی
فیصد موفق بود، ۶۶حت ومعارف صصرف در سکتور   را داشتیم که (ANDS)  ستراتیژی ملی انکشافی افغاستنان

ازلحاظ شکل و محتوا کدام پالن نبود،  درآن وجود نداشت. این ستراتیژی  یقفهیچ بخش آن اجرا نشد و کدام تو یقامتب
، میتوان آن را برنامه موثر دبه پایان رسی م. ۲۰۱۵در سال   ما و طرح تدابیر دولت افغانستان بود کهیک دورن بلکه

ارزیابی نمودند،  ۲۰۱۵( را در سال MDGs)جهانیان  .(برای انکشاف کشور دانست ) حیف که موفقانه اجرا نشد
دارای سه  . این ستراتیژیمیابی نماییزررا او تدابیر بعدی را نیز اعالن نمودند، ولی ما نتوانستیم ستراتیژی خود 

اکنون کدام پالن مدون نداریم،   درحالیکه .بزرګ دارد ببود . تشریح ان ضرورت به یک کتا ګکن بزرر  
به این ترتیب   ادارات و پالنهای کاری شان حرف میزنند.  اکثراً از پالنهای  اراکین دولت و اولیای امور  ولی

است   هدف این نوشته این کاربرد عمومی آن تفاوت زیاد دارد.  لکی و متخصصین باموضوع پالن از نظر مس
در آن زمان اولین   که  پنجساله افغانستان  اجتماعی – اقتصادی  علمی  پالنهای  برګردیم به نخستین  تا

ترتیب و تدوین و مورد اجرا قرار   (ندولت شاهی افغانستا  اجتماعی -پالن پنجساله اقتصادی)  به نام  پنجساله  پالن
  .شهرت زیاد اند دارای  باوجودیکه سلسله پالنها بصورت بریده و کنده دوام داشت، ولی سه پالن پنجساله اول .ګرفت

خستګی   جلسات متعدد در حضور داشت صدراعظم و بعد از زحمات متوالی و  نخستین پالن پنجساله افغانستان طی
وبه منصه اجرا ګذاشتن  ،تدوین حطر بتسا توشیح نموده بودند. شاه به منارتدوین و شاه آن   متخصص  ناپذیر تیم

دوارن عصر   وارد شدن افغانستان به  و  ن پالن را کلیدی برای رهایی از فقریایراد نموده بود و ا  یک بیانیه ی ،نآ
پالن   ازینکه  سوم پنجساله طرح ګردید، ولیوبعداً پالن   بعد از تطبیق پالن اول پالن دوم  نوین یاد نموده بود.

ً   افی وزیربنایی بود، پروژه های زود ثمر دران بسیار کم بود،شکنشامل پروژه های ا  اول ف ان خیلی بلند رامص  بنا
ک است. رمسئله عادی و قابل د  ضوع یکومبه پالنهای بعدی منتقل شدند و این  اه هحتا یکتعداد پروژ ،م شداتم

سرک حلقوی مشکالت خاص خود  ونبود  ههااردن وان از لحاظ صعب العبور بمدر آن ز نکه افغانستانخصوصاً ای
یکتعداد وکالی کمسواد بامخالفت قرار ګرفت، از همین رو فکاهی را   از طرف  پالن پنجساله چهارم  را داشت.

دن افغانستان مطرح شد، وکال وب که میګفتند: ) در شورا موضوع زراعتی بودن و صنعتی دنتدرین مورد عام ساخ
  (فرمودند: نخیر ما فقط افغانستان بیطرف میخواهیم!

به مراتب بهتر، ملی تر، متحدتر، صادق، مردمی و وفادار به افغانستان   ولی آن شورا نیز به مقایسه شورای فعلی
ندک وسایر مشکالت وجود بیسواد، وسایل اطالعات جمعی محدود، سطح مطالعه عوام ا  اکثریت مردم  اینکه بود.
پالنګذاری درهمین بود تا  تیمها و ییم؛ اصالً توجه به پالنګذاریواګر حقیقیت را بګ موضوع جداګانه است. ،تداش

بلکه مشابه   پالن پنجساله نبود،  پالن دوره جمهوریت محمد داوود خان از چنین مصائب رهایی یابد. ناافغانست
نیز دوام ۱۳۵۷ن هفت ساله مد نظر ګرفته شده بود، که حتا بعد از حوادث ثوریک پال  پالنهای کشور جاپان،  به

،  ، تخریب و انفجارلاز مدت چهل سال چور وچپاو بعد  نانچهچنتیجه خوب داشت،   تمام آن پالنها  خوشبختانه یافت.
  !اند! و زیر بنا های اساسی ابرجاپهنوز هم آن پروژه ها 

   (ار نکردن کده کم یا ناقص کارکردن خوب است از هیچ ک): دنیمیګومردم ما 
ایا پالن سوم و چهارم   لکچر محترم خالدی انتقاد دارند، که  نعیم خان باالی محتوای داحم بهر صورت؛ جناب محترم

  ؟چګونه عملی شدند
روبرو  تمشکال  با  تطبیق و اجرای نخستین پالن پنجساله خود  در  قبالً تذکر یافت که حتا ما ،درست است

ً   ولی این  شدیم، را   صفحه آن  از ارزش آن صرف نظر کنیم و یا  پالن ندانیم و یا  بدان معنا نیست که آن را قطعا
  .ع پیوستهوقتاریخ آنچه را بازګو مینماید که به و  .موپاره کنی مبرکنی خود  تاریخ  از

ند، قوای سه ګانه تفکیک ، وزارت دګردی یسساتشکل معاصر   حکومت به  مستقل  ادارات  ه.ش .۱۳۱۲بعد از سال 
تاسیس ګردید. یکی ازین وزارتها همانا   وسایر وزارتخانه ها  ه، وزارت خارجیبانک مل  پوهنځی طب، تجارت،

ت. این وزارت شقرار دا در نزدیک چهارراهی پښتونستان  عصری وزارت محترم پالن بود که در تعمیر
امور  رد  که نه تنها  اکثر آنها متخصصین باتجربه بودند مسلکی و اداری بود.  کادر های  ورزیده ترین  رایاد

همین اکنون ما کدام  اپور ها ، تحلیل ها و احصائیه ها نیز فعالیت شان مورد تایید بود.ر  پالنګذاری، بلکه در تهیه
  .پالنهای شان صحبت مینمانید اراکین و اولیای امور در هر مصاحبه وبیانیه خود از  نداریم، ولی هپالن پنجسای

میتوانند درین مورد به اسناد وزارت پالن سابقه مراجعه نمایند، برعالوه محترم سرمحقق  نعیم خان داحم محترم
تحقیقی شانرا در مورد پالنها در افغانستان تکمیل و چاپ  – دوکتور محمد علم اسحقزی اثر و پروژه حجیم علمی

  .ندارد  محترم خالدی تضادی  ذکراتتعلوم افغانستان موجود است، وبا  یکادما هننموده اند که در کتابخا
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، حطر دوجودداشت و نظرات متضاد و متناقض در مور یمشکالت ها م این دورهامکه در ت  اما این را می پذیریم
  :موجود بود. مثالً   اتطبق و ارزیابی این پالنه

باوجودیکه   صیلکرده کشور ترکیه و متخصص باتجربه،مرحوم عبدالرحیمزی؛ آن شخصیت وطندوست، تح •
   در طرح پالن اول تالشهای صادقانه نمود، ولی بعد ها زندانی شد،

تحلیلی با شکوک مواجه   ما را در بحثهای  در شورا ؛ موضوعیست که  مرچها مشاجرات روی پالن پنجساله •
  ،میسازد

که ناشی از مشکالت عینی آن زمان  ،زهمین جمله اندانها موضوعاتی ارف تخمینی وواقعی پالصتفاوت م •
  ،بودند

   .کمکهای بالعوض، ګرانتها.. وقرضه ها  •
  .تغییر رژیمها و چګونګی اعتبار پالنهای رژیم قبلی. •

العات موثریت طم در  شاید مورد تناقض باشند، بلکه یخدر تحلیلهای تاری  اینها مسایلی اند که نه تنها
روی ولی هر قدر  .ارزیابی پالنهای ګذشته و آموختن ما از تجارب پالن نیز شاید مورد توافق کلی نباشند  پالنګذاری،

ً   اند.  نفع جوانان  این موضوعات بحث صورت ګیرد به   .محترم خالدی صاحب همین مقصد را داشته اند  که یقینا
محترم خالدی ،   اکارانهدبسیار اموزنده، نیک و ف  بر یک اقدام  عوض ایراد د نعیم خانمبدین تریتب باید محترم اح

ت دارند وافت مسایل مورد اغماض از نظر افراد ههمه میدانند ک .نیک شانرا ستایش نمایند ماین اقدا
و مطابق میل هر سلیقه و ذوق  روشن شدن ثبوت اقتصادی متضمن -اجتماعی – تاریخی تحلیلهای  که

دلخواه  رو آموزګا  دااست خدمتګار جامعه، شخص دانشمند، باتقوا،  نور احمدخالدی را  من جناب .نیست  هرفرد
   .عه نموده امبا عالقه فراوان مطال  هر نوشته شانرا روشنفکر واقعبین و نویسنده موفق میدانم. ،جوانان

 

 پایان
  
  

  

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

