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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۷/۲۶

دوکتور نوراحمد خالدی

به پاسخ خانم نصیبه اکرم حیدری
بسیار متآسف هستم برای خوانندگان گرامی که این چند پاراگراف را میخوانند و برای خودم که مجبورآ به نوشتن این
چند پاراگراف کامآل غیر ضروری مجبور شده ام .خانم نصیبه اکرم امروز مقالهء تحت عنوان "به جواب داکتر
خالدی" در افغان-جرمن آنالین نشر کرده اند که پاسخ به آنها برای من برای رفرنس درست عامه متاسفانه اجباری
است.
خانم نصیبه اکرم چه واقع شده چرا راجع به شخص من نوشته میکنید؟ به عوض نوشتن راجع به شخص من بروید
راجع به  19مادهء عواقب فاجعه بار کودتای داوود خان که من تهیه کرده ام ماده وار پاسخ تهیه کنید که برای
خوانندگان پر معلومات و مفید باشد .
چرا سخت مذبوحانه میکوشید به هر نوعی شده ثابت کنید که خالف ادعای من بخش اقتصادی و انکشافی مربوط پالن
هفتسالهء بیانیه داوود خان را در لویه جرگه سال  ۱۳۵۵من نه نوشته بودم؟ شما هیچ معلوماتی در این مورد ندارید.
نه از وزارت پالن و نه از دفتر مقام رییس دولت! شما هرچه در این مورد مینویسید به گفته انگلیسها از احساس معده
شماست  ( Gut Feeling).برای شما چه اهمیت دارد بخش اقتصادی و انکشافی بیانیه داوود خان را چه کسی
نوشته باشد؟ آیا در جایی شما این ادعا را کرده بودید؟ فکر نمیکنم چنین ادعایی کرده باشید اما از آنجاییکه شما را
عمیقآ میشناسم بسیار امکان دارد چنین ادعایی کرده باشید! میدانم شما دختر خواندهء داوود خان بودید و مدیریت قلم
مخصوص وزیر خارجه افغانستان را داوود خان به شما که در مسائل دپلوماسی و سیاست خارجی نه مسلکی بودید و
نه تجربه داشتید اعتماد کرده بود و حتی قرار شنیدگی در وزارت خارجه صالحیت سیلی زدن سفرای افغانستان را هم
داشتد!
خانم نصیبه اکرم!
من صادقانه به پاسخ یکی از خوانندگان افغان-جرمن آنالین نوشته بودم که "معموآل 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 آوردند (یکی دو هفته) و محترم علی احمد خرم
وزیر پالن وقت به من هدایت دادند تا مسودهء این بیانیه را محرمانه تهیه نمایم"
شما هم اصل مسوده بودن و اصل محرمانه بودن این نوشته را مورد سوال قرار داده اید .این نشان میدهد که شما از
الفبای اصول مکاتبات دولتی بخصوص مکاتبات در سطح وزرآ ،صدراعظم و رییس دولت و یا رییس جمهور آگاهی
ندارید .خوشبختانه بنده  12سال در دولت افغانستان و  26سال در دولت آسترالیا منجمله در مقام سر مشاور در
دپیارتمنت صدراعظم و کابینهء آسترالیا کار کرده ام و اصول مکاتبات دولتی در سطح رهبری دولت را بخوبی میدانم.
در حدود یکماه به آغاز لویه جرگه رییس دولت به وزیر پالن هدایت میدهد که مسودهء بخش اقتصادی و انکشافی
مربوط پالن هفتسالهء بیانیه اساسی ایشان را که قرار است در لویه جرگه ایراد نمایند تهیه نماید .این بیانیه تا زمانیکه
رییس جمهور آنرا رسمآ ایراد نکرده و یا منتشر نشده از یکطرف مسوده ) (Draftاست و از جانب دیگر اشد
محرمانه ) ) /Strictly Confidential Top-Secretمیباشد .افشای اینگونه اسناد قبل از نشر در بسیاری
کشورها به عزل وزرآ و مقامات منجر میگردد .اجازه بدهید محرمانه بودن این پروسه را آنطوریکه واقع شده برای
معلومات شما توضیح دهم چون دیده میشود بیشتر عالقمند اینگونه موضوعات هستید .مرحوم علی احمد خرم وزیر
پالن اینجانب را که در آنموقع به حیث مدیر عمومی پالنهای انکشاف دورنمایی در وزارت پالن کار میکردم و در
زمان تدوین پالن به حیث منشی کمیتهء طرح و توحید پالن هفتساله تجربهء کار داشتم به دفتر خود احظار نمودند و
هدایت دادند تا مسودهء یک بیانیه را تهیه کنم که در آن پیشبینی های متوقعهء انکشافی پالن هفتساله را برای سالهای
بعدی با سالهای قبل از پالن مقایسه نموده نتیجه گیری نمایم .وزیر پالن یکتعداد راپورها و اسنادیراکه فکر میکرد در
تهیهء این متن به من کمک میکند در اختیار من گذاشتند .مرحوم خرم هدایت دادند:
هیچ کسی نباید بداند که باالی چه کار میکنم؛
نوشته های قلمی باید به مجرد تایپ شدن از بین بروند؛
-
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از تایپست دفتر خود استفاده نکنم؛
تایپست دفتر شخص وزیر پالن را به اتاق دفتر خود ببرم؛
اتاق خودرا در وقت کار باالی این متن قفل کرده کسی را اجازه دخول ندهم؛
تایپست از کاربن پیپر استفاده نکند؛ و
به مجرد تکمیل شدن متن را به شخص خود ایشان تسلیم کنم.
خانم نصیبه اکرم این بود جریان تهیهء متن مسودهء بخش اقتصادی و انکشافی بیانیه داوود خان در لویه جرگه.
حاال میپردازیم به موضوع دوم که شما از من پرسیده اید حقیات دارد یاخیر .شما نوشته اید که:
"شما ادعا نموده این (اید) که :سر مشاور صدراعظم آسترالیا جناب (۰باب هوک) هم بوده اید .من شما را به خواندن
لنک ذیل دعوت مینمایم:
رادیو تلویزیون ملی افغانستان 15 ،قوس  https://rta.org.af/?p=16860 ": '1396ښاغلي دکتور نور احمد
خالدي په ۱۹۸۹زیږدیز/میالدي کال کې دآسترالیا په فډرال حکومت کې ځینې رسمي دندې درلودلې چې په دغو دندو
کې یوه هم دهغه هیواد دلومړي وزیر ) (Prime Ministerددفترد ستر مشاور دنده وه'... .آیا این حقیقت دارد؟"
جواب کوتاه آن است که بلی این موضوع حقیقت دارد .طوریکه قبآل اشاره کردم من مدتی به حیث سر مشاور در
دیپارتمنت صدراعظم و کابینهء آسترالیا نیز کار کرده ام.
تشکر از اینکه لنک وبسایت رادیو تلویزیون ملی افغانستان را که خالصهء سوانح بنده را تحت عنوان "ښاغلي دکتور
نوراحمد خالدي څوک دی" بتاریخ  15قوس  1396از قلم محترم لطیف یاد نشر کرده اند .این بار اول است که از
موجودیت این وبسایت مطلع میشوم و این مقاله را میخوانم .همچنان از محترم لطیف یاد که متآسفانه افتخار آشنایی و
شناسایی ایشان را ندارم تشکر میکنم که این مقاله را منتشر کرده اند .معلوم میشود که کسانی هستند که از نوشته های
من راضی اند .
شما از صدراعظم اسبق آسترالیا باب هوک نام برده اید .نخیر من در زمان صدارت پاول کیتینگ و متعاقب ایشان
صداعظم جان هوارد در مقام سر مشاور در دپیارتمنت صدراعظم و کابینهء آسترالیا کار کرده ام .مطمن هستم
همچنان مطلع هستید که در پهلوی کار رسمی در دولت فدرال آسترالیا برای ده سال هم در نقش رییس کمسیون زبان
دری در ادارهء تصدیق اسناد مترجمین وزارت امور مهاجرت آسترالیا همکاری کرده ام.
شما تعجب کرده اید و شاکی هستید که چرا " پروفیسور امین ثیقل (صیقل به ص نوشته میشود) و پروفیسور بل میلی
دو شخصیت شناخته شده در کشور آسترالیا و جهان یگانه مشاورین در امور افغانستان و شرق میانه اند که میدیا و
دولت برای شناخت مسایل از ایشان مشوره جسته و میجویند و همه 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 ".من هردوی این شخصیت را حد اقل در طول  ۳۲سال گذشته میشناسم و لیاقت
اکادمیک آنها را تصدیق میکنم .باآنکه از عالقمندی و نزدیکی پروفیسور امین صیقل به حزب جمعیت اسالمی
افغانستان باخبر بودم اما نمیدانستم که پروفیسور بل میلی عضویت کدام حزب سیاسی را در آسترالیا دارند .معموآل
استادان پوهنتونها از شمولیت به احزاب سیاسی اجتناب میکنند تا تبصره های سیاسی و مشوره های دولتی آنها ارزش
علمی و اکادمیک خودرا از دست نداده به تبلیغات سیاسی مبدل نشوند .اما به هرصورت سوال شما راکه چرا ایندو
دانشمند هر دو نتوانسته اند به مقام سر مشاوریت دیپارتمنت صدراعظم و کابینه نائل آیند من نمیتوانم پاسخ گویم بهتر
است از دپارتمنت صدراعظم و کابینه آسترالیا سوال کنید.
خانم نصیبه اکرم صمیمانه آرزو دارم تمام سواالت شما را جواب داده باشم و این این تبادل مکاتبه در همین جا به
پایان برسد .اما شما کامآل حق دارید در رسای سردار داوود خان هرچه دلتان میخواهد بنویسید اما لطف فرمایید مرا
در نوشته هایتان شریک نکنید .
تشکر.
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