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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
    ۲۶/۰۷/۲۰۱۸                                                                    یدوکتور نوراحمد خالد

 یدریاکرم ح بهیبه پاسخ خانم نص
 
 نیخودم که مجبورآ به نوشتن ا یو برا خوانندیچند پاراگراف را م نیکه ا یخوانندگان گرام یمتآسف هستم برا اریبس

اکرم امروز مقالهء تحت عنوان "به جواب داکتر  بهیمجبور شده ام. خانم نص یضرور ریچند پاراگراف کامآل غ
 یرفرنس درست عامه متاسفانه اجبار یمن برا یبرا هانشر کرده اند که پاسخ به آن نیجرمن آنال-" در افغانیخالد
 .است
 دیبه عوض نوشتن راجع به شخص من برو د؟یکنیاکرم چه واقع شده چرا راجع به شخص من نوشته م بهینص خانم

 یکه برا دیکن هیکرده ام ماده وار پاسخ ته هیداوود خان که من ته یمادهء عواقب فاجعه بار کودتا 19راجع به 
  .باشد دیخوانندگان پر معلومات و مف

مربوط پالن  یو انکشاف یمن بخش اقتصاد یکه خالف ادعا دیشده ثابت کن یبه هر نوع دیکوشیسخت مذبوحانه م چرا
. دیمورد ندار نیدر ا یمعلومات چیمن نه نوشته بودم؟ شما ه ۱۳۵۵جرگه سال  هیر لوداوود خان را د هیانیهفتسالهء ب

از احساس معده  سهایبه گفته انگل دیسینویمورد م نیدر ا هرچهدولت! شما  سیینه از وزارت پالن و نه از دفتر مقام ر
 یداوود خان را چه کس هیانیب یو انکشاف یدارد بخش اقتصاد تیشما چه اهم یبرا   .(Gut Feeling  ) شماست

را  شما کهییاما از آنجا دیکرده باش ییادعا نیچن کنمیفکر نم د؟یادعا را کرده بود نیشما ا ییدر جا اینوشته باشد؟ آ
قلم  تیریو مد دیشما دختر خواندهء داوود خان بود دانمی! مدیکرده باش ییادعا نیامکان دارد چن اریبس شناسمیم قآیعم

و  دیبود ینه مسلک یخارج استیو س یجه افغانستان را داوود خان به شما که در مسائل دپلوماسخار ریمخصوص وز
افغانستان را هم  یزدن سفرا یلیس تیدر وزارت خارجه صالح یدگیقرار شن یاعتماد کرده بود و حت دینه تجربه داشت

 !داشتد
 !اکرم بهینص خانم
و  یمهم اقتصاد ینوشته بودم که  "معموآل نوشته ها نیجرمن آنال-از خوانندگان افغان یکیصادقانه به پاسخ  من

 دیبا هیانیب نیا کهی. اما در زماننوشتندیها در وزارت پالن محترم فروغ م نهیزم نیدولت را در ا یهایسیو پال یانکشاف
احمد خرم  یدو هفته( و محترم عل یکی)آوردند  ینم فیتشر پالنبه وزارت  یریفروغ نظر به معاذ شدمحترمینوشته م

 " مینما هیرا محرمانه ته هیانیب نیدادند تا مسودهء ا تیپالن وقت به من هدا ریوز
که شما از  دهدینشان م نی. ادینوشته را مورد سوال قرار داده ا نیهم اصل مسوده بودن و اصل محرمانه بودن ا شما
 یجمهور آگاه سییر ایدولت و  سییبخصوص مکاتبات در سطح وزرآ، صدراعظم و ر یاصول مکاتبات دولت یالفبا
منجمله در مقام سر مشاور در  ایدولت آسترال درسال  26سال در دولت افغانستان و  12. خوشبختانه بنده دیندار
. دانمیم یلت را بخوبدو یدر سطح رهبر یکار کرده ام و اصول مکاتبات دولت ایآسترال نهءیصدراعظم و کاب ارتمنتیدپ

 یو انکشاف یکه مسودهء بخش اقتصاد دهدیم تیپالن هدا ریدولت به وز سییجرگه ر هیبه آغاز لو کماهیدر حدود 
 کهیتا زمان هیانیب نی. ادینما هیته ندینما رادیجرگه ا هیرا که قرار است در لو شانیا یاساس هیانیهفتسالهء ب نمربوط پال

اشد  گریاست و از جانب د (Draft) مسوده کطرفیمنتشر نشده از  اینکرده و  رادیجمهور آنرا رسمآ ا سییر
 یاریاسناد قبل از نشر در بس نگونهیا یفشا. اباشدیم (Strictly  Confidential Top-Secret/ ( محرمانه

 یاقع شده براو کهیپروسه را آنطور نیمحرمانه بودن ا دی. اجازه بدهگرددیکشورها به عزل وزرآ و مقامات منجر م
 ریاحمد خرم وز ی. مرحوم علدیموضوعات هست نگونهیعالقمند ا شتریب شودیم دهیدهم چون د حیمعلومات شما توض

و در  کردمیدر وزارت پالن کار م ییانکشاف دورنما یپالنها یعموم ریمد ثیدر آنموقع به ح کهرا  نجانبیپالن ا
پالن هفتساله تجربهء کار داشتم  به دفتر خود احظار نمودند و  دیطرح و توح تهءیکم یمنش ثیپالن به ح نیزمان تدو

 یسالها یپالن هفتساله را برا یانکشاف توقعهءم یها ینیشبیکنم که در آن پ هیرا ته هیانیب کیدادند تا مسودهء  تیهدا
در  کردیفکر م راکهیراپورها و اسناد کتعدادیپالن  ری. وزمینما یریگ جهینموده نت سهیقبل از پالن مقا یبا سالها یبعد
 :دادند تیمن گذاشتند. مرحوم خرم هدا اریدر اخت کندیمتن به من کمک م نیا هءیته
 کنم؛یچه کار م یبداند که باال دینبا یکس چیه -
 بروند؛ نیشدن از ب پیبه مجرد تا دیبا یقلم ینوشته ها -
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 دفتر خود استفاده نکنم؛ پستیاز تا -
 پالن را به اتاق دفتر خود ببرم؛ ریشخص وز دفتر پستیتا -
 را اجازه دخول ندهم؛ یمتن قفل کرده کس نیا یاتاق خودرا در وقت کار باال -
  استفاده نکند؛ و پریاز کاربن پ پستیتا -
 .کنم میتسل شانیشدن متن را به شخص خود ا لیبه مجرد تکم  -

 .جرگه هیداوود خان در لو هیانیب یو انکشاف یمتن مسودهء بخش اقتصاد هءیته انیبود جر نیاکرم ا بهینص خانم
 :که دی. شما نوشته اریاخیدارد  اتیحق دیا دهیبه موضوع دوم که شما از من پرس میپردازیم حاال

دن . من شما را به خواندیباب هوک( هم بوده ا۰جناب ) ای( که: سر مشاور صدراعظم آسترالدی)ا نیشما ادعا نموده ا "
 :مینمایدعوت م لیلنک ذ
دکتور نور احمد  اغليښ' :" https://rta.org.af/?p=16860 1396قوس  15افغانستان،  یمل ونیزیتلو ویراد

په دغو دندو  ېچ ېدرلودل ېرسمي دند ېنځی ېحکومت ک رالډپه ف ایدآسترال ېکال ک الديی/مزیدیږز۱۹۸۹خالدي په 
 "دارد؟ قتیحق نیا ایددفترد ستر مشاور دنده وه'.  ...آ  (Prime Minister) ریوز يړدلوم وادیهم دهغه ه وهی ېک

سر مشاور در  ثیبه ح یقبآل اشاره کردم من مدت کهیدارد. طور قتیموضوع حق نیا یکوتاه آن است که بل جواب
 .کار کرده ام زین ایآسترال نهءیصدراعظم و کاب پارتمنتید

دکتور  اغليښافغانستان را که خالصهء سوانح بنده را تحت عنوان " یمل ونیزیوتل ویراد  تیلنک وبسا نکهیاز ا تشکر
بار اول است که از  نینشر کرده اند. ا ادی فیاز قلم محترم لط 1396قوس  15 خی" بتارید وکڅنوراحمد خالدي 

و  ییکه متآسفانه افتخار آشنا ادی فی. همچنان از محترم لطخوانمیمقاله را م نیو ا شومیمطلع م تیوبسا نیا تیموجود
 یهستند که از نوشته ها یکه کسان شودیمقاله را منتشر کرده اند. معلوم م نیکه ا کنمیرا ندارم تشکر م شانیا ییشناسا

  .اند یمن راض
 شانیو متعاقب ا نگیتیمن در زمان صدارت پاول ک ری. نخدیباب هوک نام برده ا ایاز صدراعظم اسبق آسترال شما

کار کرده ام.  مطمن هستم  ایآسترال نهءیصدراعظم و کاب ارتمنتیظم جان هوارد در مقام سر مشاور در دپصداع
زبان  ونیکمس سییده سال هم در نقش ر یبرا ایلدر دولت فدرال آسترا یکار رسم یکه در پهلو دیهمچنان مطلع هست

 .کرده ام یهمکار ایوزارت امور مهاجرت آسترال نیاسناد مترجم قیدر ادارهء تصد یدر
 یلیبل م سوری( و پروفشودیبه ص نوشته م قلی)ص قلیث نیام سوریکه چرا " پروف دیهست یو شاک دیتعجب کرده ا شما

و  ایدیاند که م انهیدر امور افغانستان و شرق م نیمشاور گانهیو جهان  ایشناخته شده در کشور آسترال تیدو شخص
ها  زونیتلو یپرده ها یدانشمند برو ندویو همه وقت ا ندیجویره جسته و ممشو شانیاز ا لیشناخت مسا یدولت برا

هر دو  کهیدر حال ند،یمقام نائل آ نیدانشمند هر دو نتوانسته اند به ا ندویا یول گردند،یآنهم در وقت اخبار ظاهر م
 اقتیو ل شناسمیسال گذشته م ۳۲را حد اقل در طول  تیشخص نیا یهم دارند." من هردو یحزب تیکشش و هم عضو

 یاسالم تیبه حزب جمع قلیص نیام سوریپروف   یکیو نزد ی. باآنکه از عالقمندکنمیم قیآنها را تصد کیادماک
دارند. معموآل  ایرا در آسترال یاسیکدام حزب س تیعضو یلیبل م سوریکه پروف دانستمیافغانستان باخبر بودم اما نم
آنها ارزش  یدولت یو مشوره ها یاسیس یتا تبصره ها کنندیاجتناب م یاسیبه احزاب س تیاستادان پوهنتونها از شمول

 ندویمبدل نشوند. اما به هرصورت سوال شما راکه چرا ا یاسیس غاتیخودرا از دست نداده به تبل کیو اکادم یعلم
 تربه میپاسخ گو توانمیمن نم ندینائل آ نهیصدراعظم و کاب پارتمنتید تیدانشمند هر دو نتوانسته اند به مقام سر مشاور

 .دیسوال کن ایآسترال نهیاست از دپارتمنت صدراعظم و کاب
جا به  نیتبادل مکاتبه در هم نیا نیآرزو دارم تمام سواالت شما را جواب داده باشم و ا مانهیاکرم صم بهینص خانم
مرا  دییاما لطف فرما دیسیبنو خواهدیسردار داوود خان هرچه دلتان م یدر رسا دیبرسد. اما شما کامآل حق دار انیپا

  .دینکن کیشر تانیدر نوشته ها
 .تشکر
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