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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،اشدبیضمون مم ۀسندیل بدوش نوکمتن و ش تیلوومسئ

 ۲۰۱۹ جون ۲۴                               ینوراحمد خالد
 

 !کنمیسالم عرض م الیمحترم دود

جرمن آنالین تحت عنوان " تبصره ی مختصر در مورد لکچر های محترم نوراحمد -مقالهٔ شما را در وبسایت افغان
میدانم از حسن نظر تان راجع به کارهای تحقیقی و نوشته های خود در رسانه  خالدی" با عالقمندی مرور کردم. الزم

های داخل و خارج کشوراظهار سپاس نمایم. از آنجائیکه بنده به هیچ جریان سیاسی فعال در کشور وابستگی ندارم 
ارقام و معلومات سیاسی و اجتماعی کشور برمبنای حقایق و -تمام هدف من ارزیابی و تحلیل مسائل مختلف اقتصادی

عینی مطابق اسلوب اکادمیک بوده صرف منافع واالی ملی کشور راهنمای من میباشد. بر اساس همین اصل زمانی 
سرطان نوشته بودم، و باآنکه در آن مقاله از شخصیت مرحوم داوود خان با  26یک مقاله در مورد عواقب کودتای 

ما قرار معلوم نتیجه گیریهای من از عواقب کودتای مذکور مطابق حرمت و احترم شایستهٔ شان یادآوری شده بود، ا
میل ومذاق هواخواهان سردار محمد داوود خان نبوده و جای تآسف است که از آن تاریخ به بعد یک تعداد اشخاص 

 معین به عوض نقد عالمانه نوشتهٔ اینجانب به انتقاد و تخریب شخص من پرداخته اند.
 

احمد نعییم خان، به عوض اینکه هر انتقادی داشته باشند مستقیم و با یک روحیه اکادمیک مطرح متآسفانه اخیرآ محترم 
کنند، بدون آنکه انتقاد را رنگ خصومت شخصی بدهند، با یک کینه توزی خاصی و با درج کنایه ها و نیشهای 

سایت "آریانا افغانستان آنالین" نشر ناجوانمردانه به انتقاد باالی درس ششم درسهای تاریخ معاصر افقانستان که در وب
 شده بود پرداخته اند. ایشان نوشتند:

 
 19.06.201: 9" احمدنعیم محل سکونت: امریکا تاریخ

 
 حیف این ملت واین تاریخ دانانش !!!

 
نوراحمدخالدی که امروز میخواهد ازطریق انترنیت به مردم افغانستان درس تاریخ بدهد طوریکه بعضی دوستان در 

صفحه از غلطی های آن نوشتند حالی به سایت سلطنت طلبان رفته و چالوسی میکندوهم مینویسد که پالن سوم و همین 
ساله سوم وچهارم هیچ تطبیق نشد وهمچنان دروغ های  ۵چهارم در دهه دیموکراسی تطبیق شد. در حالیکه پالن 

 شاخدار دیگر که درینجا چندین بار نوشته و رد شده است ." 
 

نوشتم که برای معلومات شما کورسهای ده گانهء "دروس تاریخ معاصر افغانستان" را نظر به تقاضای  برایشان
دقیقه از طریق  ۹۰پوهنتون هرات بصورت داوطلبانه بدون دستمزد در ماههای اپریل، مئ و جون هر هفته برای 

 اسکایپ به محصالن پوهنتون مذکور تدریس کرده ام. 
 

 وشی، در تبصره بعدی موصوف مرا تمسخر آمیز "فیلسوف" خطاب میکند!به عوض قدردانی و یا خم
صفحه یی بررسی  26در تبصره های شان در افغان جرمن آنالین طوریکه شما متوجه شده اید، در تمام لکچرنوت 

تاریخ خانوادهٔ آل یحیی، در درس ششم سلسله دروس تاریخ معاصر کشور برای محصالن پوهنتون هرات، هیچ مطلب 
قابل تآیید نیافته اند و صرف باالی یک جمله شروع به انتقاد کرده اند که من نوشته بودم "اگر تمام دستآورد دوران 
صدارت داوود خان تطبیق پالنهای پنجساله اول و دوم بود در دوره دموکراسی بعد از او نیز پالنهای پنجساله سوم و 

ین زمان در بخش اقتصاد و پالنگذاری دو پاراگراف ذیل موجود چهارم طرح و تطبیق شدند." در آن لکچر نوت در ع
اند: "در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها سرکوب شده بودند ... 
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خل نظام ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی در دارشته پالنهای پنجهای اقتصادی از طریق یکوجود، پیشرفت با این
زمان، گسترش نظام آموزش جدید و کشف تدریجی حجاب به افزایش صفوف اقتصاد دولتی به میان آمد. در عین

روشنفکران ناامید کمک کرد." باز هم در مورد داوود خان در لکچرنوتها آمده بود که: "اما داوود خان در زمینهٔ 
سالهٔ اقتصادی و اجتماعی اول و دوم را طرح و تطبیق کرد احداث زیربناهای اقتصادی در کشور کوشید، پالنهای پنج

که به بهبود شاهراههای عمده کشور و احداث بندهای برق و آبیاری انجامید. همچنان بعد از سرنگونی نظام سلطنی به 
یل اپر 27) ۱۳۵۷هجری شمسی اقدام کرد اما بعد از دوسال در هفتم ثور  ۱۳۵۵طرح و تطبیق پالن هفتساله در سال 

 م( رژیم او سرنگون شد"1978
 

نمیدانم این خصومت عجیب احمد نعییم خان که هرگز بنده را نمیشناسد و من هم نمیدانم کی هستند و مسلک شان 
 چیست و چکاره بودند از کجا سرچشمه میگیرد. 

 
م پالنهای صفحه لکچرنوت درس ششم صرف سه پاراگراف کوتاه در مورد تما 26طوریکه در باال نوشتم در تمام 

انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه و ریاست جمهوری داوود خان درج شده است. 
این در حالی است که در زمان داوود خان به حیث منشی کمیتهٔ توحید پالن هفتسالهٔ داوود خان در وزارت پالن با 

در  1978-1977ایفای وظیفه کرده ام و همچنان در سالهای  همکاری نزدیک با انجنیر عمر داوود پسر بزرگ ایشان
اجتماعی در وزارت پالن -زمان ریاست جمهوری ایشان به حیث مدیر عمومی پالنهای دورنمایی انکشاف اقتصادی

ست ایفای وظیفه کرده ام. بنابر آن با توجه به اینکه لیسانسهٔ ممتاز پوهنحئ اقتصاد هم بودم و شهادتنامهٔ خودرا از د
صدراءظم محمد موسی شفیق دریافت نمودم، شاید در جملهٔ معدود کسانی باشم که قادر اند در مورد پالنهای انکشافی 

 افغانستان بطور عینی و بیطرفانه قضاوت نمایند.
 

از محترم دودیال باز هم از محبت شما یکجهان ممنون و امیدوارم محترم احمد نعییم نیز در عالم ناشناسی و نادانسته 
خصومت شخصی و خطاب کردن تمسخر آمیز من به عنوان "فیلسوف" و امثالهم دست بکشند و بطور اکادمیک به 

 انتقاد از نوشته های من بپردازند! تشکر از توجه تان.
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