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قاسم باز به ارتباط  ینادرست آقا یدر پاسخ به اتهامات و برداشتها
 داوود خان یکودتا

 
  من بت شما را شکسته ام که اینهمه خشم شما را بر انگیخته ام؟آقای قاسم بازآیا 

سرطان داوود خان  مملو از خشم، افترا، کج قلمی، بیراهه روی، دروغ و  ۲۶بخش دوم مقاله شما در دفاع از کودتای 
اسفانه مت ".۱۳۵۲سرطان  ۲۶"عواقب کودتای ماده شامل مقالهٔ من تحت عنوان  ۱۹تحقییردر برابر من است نه نقد 

" مطالعه کردم. اما سرطان ۲۶عنوان "توضیحات در مورد عواقب کودتای مقاله شمارا بعد از تقدیم مقاله تازه تحت 
 فکر میکنم توضیحات شامل این مقاله تمام یادداشهای شما را پاسخ میدهد لطفا این مقاله را بدقت بخوانید. 

ادی داوود خان منتشره در بیانیهء خطاب به مردم است. این بخش یکنیم صفحه اول مقالهٔ شما در مورد سیاستهای اقتص
هیچ ارتباطی به من و مقاله من ندارد و خالف آنچه شما نوشته اید من هرگز ادعایی در مورد تدوین پالیسیهای 

پالن  اقتصادی دولت داوود خان نداشته ام. آنچه من در تبصره راجع به بخش اول مقالهٔ شما نوشته بودم آن بود که
هفتساله عالوه بر فهرست پروژه ها خطوط پالیسی اقتصادی، تجارتی مالی و پولی دولت  را نیز مشخص میسازد. 
طرح و تدوین این پالیسیها از مسولیتهای وزارت خانه های مسلکی مالیه، تجارت و دافغانستان بانک در تفاهم و 

 همکاری نزدیک وزارت پالن بود.
یق پالن زمان کافی برای ارزیابی نتایج تطبیق پالن هفت ساله باالی اوضاع اقصادی انکشاف متاسفانه دونیم سال تطب

زیربنایی نمیباشد تا در مورد موفقیت و یا عدم آن در زمان داوود خان قضاوت کنیم. لطفا به دقت بخوانید آنچه در 
ول تطبیق پالن( نوشته شده همه سال ا) ۱۳۵۵بخش اقتصادی و انکشافی بیانیهء لویه جرگه داوود خان در سال 

پیشبینی های پیشرفت متوقعه پالن است و بجز در وزارت پالن هیچ مرجع دیگری صالحیت و معلومات الزمه آنرا 
پروژه شامل پالن بودند و بجز از یک تعداد انگشت  ۴۰۰نداشت. پروژه هایی راکه شما نام برده اید در قطار بیش از 

دند. حتی در همان دونیم سال حیات داوود خان بعد از طرح و تصویب پالن منابع تمویل شمار به مرحله تطبیق نرسی
بسیاری پروژه ها همچنان کمکهای متوقعه از کشورهای اتحاد شوروی، ایران و سعودی بودند مانند ذوب آهن 

و غیره. معدن حاجی گک، سمنت قندهار، سمنت هرات، برق حرارت هرات -حاجیگک، مس عینک، خط آهن زرنج 
ملیارد دالر داده بودند از جمله ایران صرف ده ملیون دالر برای مطالعات پروژوی به بانک  ۴ایران و سعودی وعده 

صنعتی داد. کویت و امارات متحده پروژه جدید شکر بغالن را تمویل کردند که برای گرفتن تعهد آنها من و محترم 
 رفتیم.م به کویت ۱۹۷۶عزیز فروغ معیین پالن در سال 

بنابر آن بدقت بخوانید آنچه در بخش اقتصادی و انکشافی پالن هفتساله در بیانیه لویه جرگه داوود خان نوشته همه 
 پیشبینی های متوقعه پالن اند که در سال اول از هفت سال پالن نوشته شده بودند.

مقاله َ خود سوالهایی از من میکنید و  اقای قاسم باز نمیدانم شما چرا این همه خصمانه در برابر من مینویسید؟ در
مطالبی را به من پیوند میکنید که نه به شخص من مربوط اند و نه به مقالهء من. چرا این همه سخت مذبوحانه 
میکوشید ثابت کنید که بخش انکشافی بیانیهٔ داوود خان را من ننوشته ام؟ باالخره یکی از کارمندان وزارت پالن آنرا 

ین چه چیزی را تغییر میدهد؟ صحت ادعای مرا از آقای فروغ معیین آنوقت وزارت پالن پرسیدید ایشان نوشته است. ا
 میدانند که من نوشته ام! شخصا موضوع را در طیاره در پرواز بجانب تهران گفته بودم. 

سرطان  ۲۶ه بار کودتای به کج بحثی میپردازید، به من اتهام می بندید. آیا ساده نخواهد بود که جمعبندی عواقب فاجع
 ماده نوشته ام ماده به ماده مورد نقد قرار دهید تا به خوانندگان مفید واقع شود؟ ۱۹را که من در 

 انتقاد من از کودتای داوود خان برای شما مانند کفر گفتن شده و حاال بدنبال قتل این سلمان رشدی ثانی افتاده اید!
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalidi_n_ba_jawab_qasem_baz.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalidi_n_ba_jawab_qasem_baz.pdf

