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 رفااداره و فهم  از بیالنس عواید و مص
  در رابطه با نوشته های اخیر در پورتال افغان جرمن آنالین

 
 اقتصادی کمتر تفاوت دارد.ادارٔه یک مملکت با چالندن یک دستگاه بزرگ 

که در رأس یک دستگاه اقتصادی، تولیدی و یا خدمات عامه تعیین می شود، مدیر  عادتاً شخصی
 مسئوول محاسبه را وظیفه می دهد تا بیالنس عواید و مصارف مربوط را از نظرش بگزراند.

رار می گیرد بایست أس کشور قکه در ر این حکم مستثنی نبوده و کسی ادارٔه یک مملکت نیز از
 مملکت پوره واقف باشد.« دخل و خرچ»از

کنیم به نوشتٔه  برای اینکه از وضع مالی و گذشته های میهن ما خوبتر وارد گردیده بتوانیم مراجعه می
تجویز تجزیٔه افغانستان به » سال سیزدهم، زیر عنوان: 82شماره  داکتر حسن شرق که در نشریهٔ 

 آن می نگارد: 38در صفحٔه « شمال و جنوب
 

 و به استناد اسناد به جا مانده در خزانه داری کل، با سقوط سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان و آمد»
ندار  محمد( نادرخان به کابل، دار وحیث پادشاه و بازگشت سپه ساالر )حبیب هللا کلکانی به رفت 

های  به یغما برده شده بود و به روزخزانه ها، حتی دوایر دولتی از جانب طرفداران و مخالفین آنان 
هاشم خان خزانه های دولت از بی پولی مثل ُدهل الالگل دنگ دنگ می کرد.  اول صدارت محمد

ناگفته نماند که در آن سال ها پول مروج هم در افغانستان سکه های طال، نقره و مس بود که به نام 
ان و بعضی کشورهای دیگر، ضرب شده بود و شاهان افغانستان، بخارا، روسیه، ایران، هند، انگلست

 ...« ستد می گردید. بین مرم داد و
 

 که در رابطه با حوادث بعد از سقوط نظام حبیب هللا کلکانی و به قدرت رسیدن سپه ساالر محمد کسانی
نمایندگان  حضوره خان در سالمخانٔه ارگ شاهی ب نادر خان معلومات دارند، می دانند که محمد نادر

پوند، ده هزار میل تفنگ و یک ملیون  180.000مردم گفتند که: من از دولت متحابٔه انگلیس مبلغ 
 این مطلب را از حافظه نوشته ام، که ایجاب نام گرفتن مأخذ را نمی نماید(.. )کارتوس دریافت نموده ام

ه که بنامید، ب ینحو خان در همین اجالس سالم خانه، به هر این برهٔه زمان سپه ساالر محمد نادر در
مرج و بی نظمی  حیث پادشاه و ُکل اختیار نامیده شد و یک مملکت عقب مانده و غرق در هرج و

کامل در ید قدرتش گذاشته شد. وی مانند پادشاهان گذشتٔه افغانستان، بدون کوچکترین مسئوولیت در 
توان انجام  خواهد میبآنچه  وجدانش هرخدا و  هراس به غیر از برابر کسی و یا مرجعی بدون بیم و

 دهد.
مده بود، بلکه به حیث یک افغان در جامعٔه افغانی ُرشد نمود اغانستان منحیث شهزاده به دنیا نیپادشاه اف

مقام ه و در سلک نظامی نظر به لیاقت و دوراندیشی در مسائل غامض و پیچیدٔه صیانت از میهن ب
 ارشد عسکری رسیده بود.

را ندارم، لیک زمانی مطالعه نموده ام،  جوی آنو  که این کمینه حوصلٔه جست یاسنادقرار روایات و 
 شناخت و در شاه، عاشق افغانستان بود. افغانستان را به روی واقعیت می نادر اعلیحضرت محمد
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و از  ت شمال افغانستان را خوب بلد بودوالیاظمیه وی در والیت قطغن و بدخشان زمان ریاست تن
 الیات کشور بی خبر نبود.متباقی و

پوند انگلیسی را در خزانٔه دولت تحویل کرد و بنیاد ادارٔه سالم  180000که به قدرت رسید و  روزی
وزارت حربیه را گذاشت، هنوز به گفتٔه عامیانه عرق پایش خشک نشده بود، از پول شخصی خود 

ه شفاخانه و همچنان سناتوریمی تهداب مکتب طب را در زمین شخصی خود در دامنٔه علی آباد گذاشت
مسیر  را به اسم رفقی بیگ در آنجا اعمار کرد و همزمان شفاخانٔه ِسل را برای عالج طبقٔه نسوان در

نادرخان، پادشاه  به پایٔه اکمال رسانید. نطفٔه پوهنتون امروزی افغانستان را محمد راه داراالمان
 افغانستان گذاشت و نه شخص دیگری.

 ، نه توریستکننداعمار  ندمیتوانآیندٔه افغانستان را  ،دانست که جوانان با دانش میبود و  وی دوراندیش
 های بیگانه اروپائی را با تعجب بنگرند. که روزی با حیرت ساختمان های زیبا با مهندسی کشور ییها

 

مشکل قدم بعدی، چون شخص وی با سواری اسب از طریق کوتل خاواک به شمال سفر کرده و  در
که اعلیحضرت امان هللا خان از طریق درٔه  مردم را در وجودش احساس کرده بود، تهداب سرکی

 را در پایٔه اکمال رسانید. شکاری آغاز کرده بود آن
دانش برای یک  دادن ارزش ها، اعمار باغ عمومی زنانه و یا بنیاد علم و نمی دانم در اجنداء قرار

 ا چطور؟جامعٔه عقب مانده اهمیت دارد ی
 

، مانند یهای پرستانٔه شخصیت و وطن اگر ما خدمات صادقانه بودخواهد مشهود  لمفراموش نکنیم، ظ
عبدالوکیل،  عبدالقیوم، داکتر گل مهمند، عبدهللا ملکیار، داکتر عبدالمجید زابلی، شیرخان خروتی، محمد

بدرالدین عبدالحکیم نوری، فرهاد،  اسمعیل مایار، امیرالدین شنسب، غالم محمد رحیم، محمدعبدالداکتر 
شرفی، غالم علی خان، محمدحسین مساء و صدهای دیگر خدمتگزاران افغان را فراموش کنیم و جمله 

 دستآورد ها در میهن مشترک ما را به یک شخص عنوان نمائیم.
 

ن را که در زار های ماالمال از آب ایستاده و بهشت آسایش پشٔه مالریا قندر و دیگر مناطق قطغآیا نی
رحیم خان که به ابتکار عبدالمجید زابلی در زمان عبدالاثر زحمات شباروزی و زندگی زیر خیمٔه داکتر 

هاشم خان، به شهرک زیبای صنعتی در منطقه در اثر خدمات غالم سرور ناشر، مبدل  صدارت محمد
رب المثل معروف نظام ضگردانیدند، فراموش کنیم و بایست زیر گلیم جاروب شود. آیا جنابان بدبین 

 شنیده و یا احتماالً قندور را در زمان شگوفائی آن دیده اند؟ « مرگ می خواهی قندوز برو»
را در بینائی نابینا معرفی کند تا قشر جوان و  عجیب است که تا کدام سرحد یک انسان می تواند خود

   بی خبر از رویداد های واقعی وطن شان را به کجراهه رهبری نماید.
نه خیر این یک ظلم صریح و جفا در برابر ملت افغان است که هموطنان مارا که در زیر آفتاب 
سوزان پلخمری به ریاست امیرالدین شنسب جان کندند و جان عزیز خودرا در راه انکشاف میهن فقیر 

م 1946ل شان قربانی دادند و بنیاد واقعی یک صنعت مدرن نساجی را در افغانستان گذاشتند و از سا
را برخوردار ساختند، فراموش کنیم و هیچ در  طرف تا امروز از نعمت نور برق مردم خود اینه ب

 هیچ بشماریم.
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متأسفانه ما قشر باسواد افغان با خود مشکل داریم، زیرا هر عملی را که انجام می دهیم اگاهانه و 
: ر کنان گفته بتوانیمتد تبخدر ماحول خو را در محور جریانات قرار دهیم تا ناخودآگاه می خواهیم خود

 منم رستم داستان !

داود خان در رابطه با خانوادٔه شان مستحضر گردیده  قف سردار شهید محمدؤ از م ای برای اینکه شمه
 بتوانیم، بخشی از اثر امیرالدین شنسب را که با سردار در قندهار هر روز طعام چاشت را صرف می

 ر خوانندگان بگزرانم.کرد، کاپی کرده از نظ
ر که به قلم دیپلوم انجنی« گی یک افغانخاطرات هشتاد سال زند» ، 126ٔه این نوشته از صفح

 ساده نوشته شده است، اقتباس و کاپی شده است.  یامیرالدین شنسب با امال و انشا
به سردار اسلم خان نسبت به مصرف زیاد اعاشه  این صحبت باالی میز طعام است که مستوفی محمد

دارد که از نظر  کند تا به عوض برنج شوربا تهیه کند و سردار به جوابش چنان اظهار می پیشنهاد می
 رد.ذگ تان می

صرف همین چند لقمه نان  -»نمایم:  را تکرار می از گفتار جنت مکان سردار شهید ه ایمهمترین نکت
و خراب نداریم همه یک چیز هستیم تا ما در خاندان خود خوب  - خورم بمن روادار باشید را که می

دانم چوچه سگ  ما گرفت این را می خوریم خداوند که از خدواند با ماست این یک لقمه نان را می
 « - دهن دروازه بما نخواهد ماند

 

 ما در خاندان خود خوب و»گوید:  کنم که سردار شهید می بلی قلم به دستان محترم باز تکرار می
خراب نداریم، این ما  گوید: ما در خاندان خود خوب و شخص سردار می که وقتی ،«یمخراب ندار

استیم که بین این خانواده تفرقه می اندازیم حتی بعد از مرگ شان هنوز از سر شان دست بردار نیستیم 
 شان می کشیم. و یکی را به روی دیگر

باال کنیم و به دربار خدواند شکر بیم آن می رود که روزی همه به سالمتی َسر خلق و پرچم دست دعا 
، !؟با اعضای خانوادٔه شان توسط این گروه خدمتگار شاهی افغانستان رانمائیم که آخرین فرزند خاندان 

، از َدم تیغ کشیده شد تا بیش از یک !؟، و وفادار به میهن و ملت افغان!؟، عدالت پسند!؟وطن پرست
 دوست عزیز و ناجی حزب عزیز تر از جان ما، اتحادملیون فرزندان نابکار افغان را با رهبری 

 شوروی سر به نیست کنند. 
را بایست  بلی این بزرگان عزیز افغان ما

فراموش نکنیم که از برکت خدمات 
بزرگ شان به ملت بیش از پنج ملیون 
شان را آواره جهان کرد تا از فرهنگ 
بیگانگان بهره گیرند و به وطن خود 

 خدمت شوند.بیرون از خاک مصدر 
کنم این هیچمدان همین  هم تکرار می باز

تمایل و سبک را در بعضی نوشته ها می 
خواهند  بینم که انتظار دارند و آگاهانه می

به مردم القاء نمایند که در اخیر عمر 
 دعاگوی َسر بزرگان خلق و پرچم مهربان خود شویم.

 !ین است وضع تراژیدی مسخرٔه ماا
 عنوان باال را به منظوری تعیین نمودم که توجه دانشمندان را به دخل و خرچ مملکت معطوف دارم. 

وضع مالی کشور را از روی نوشتٔه داکتر حسن شرق که در باال ذکر گردید در اوائل ورود سپه ساالر 
در مورد خان در کشور از نظر گذشتاندیم و اینک از همان مرجع مابقی تفصیل مرتبط  نادر محمد

 همان موضوع خاص.
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هاشم خان صدراعظم بعد از ترویج نوت های کاغذی، به اصطالح آن روز  محمد» نگارد که: وی می
کرد و ضمناً از اسعار خارجی  داد و از مردم عوض مالیات، طال و نقره جمع می کاغذ به مردم می –

و به حیث پشتوانه بانک ذخیره می به دست آمده از اموال صادراتی در بازار نیویارک طال می خرید 
کردند. به  نمود. ولی مردم در کوچه و بازار وی را متهم به جمع آوری طال برای بازماندگانش می

هجری شمسی نادانسته به گفتٔه  1329آن خودم در اتحادیٔه محصلین  کمال تأسف و شرمندگی از
 دیگران به وی ناسزا گفته بودم.

آن جمله پنج تن سکه های تأریخی طال را در  و هفت صد کیلوگرام از حال آنکه جناب شان شش تن
چهار صد هزار اونس طال در بانک نیویارک مجموعاً به و افغانستان بانک و یک ملیون د خزانٔه در

که  ارزش دو ملیارد دالر برای مردم افغانستان ذخیره کرده بود، و به جز دارائی بیت المال تا روزی
 مسئوول صدارت بودم موجود بود. 

ه پنج کس عمومی خزاین پیشنهاد کرده بود خان، رئی محمد داود، نظر در زمان صدارت سردار محمد
تن طالی مسکوک به وزن قید دفتر است حاالنکه از نظر سوابق تأریخی دارای قیمت باالتر از طالی 

از طرف صدرات  ءً دارد. بنا دوجو مسکوک مروجه است و احتمال تعویض طالی مسکوک به غیر
ٔورخین نامور کشور احمدعلی خان و صوفی عبدالحمید رئیس سکوک و م محمد هئیتی به شمول نظر

متأسفانه اسامی شان فراموش شده است( جهت ) ، پوهاند عبدالحی حبیبی و چند باستان شناسکهزاد
غانستان بانک مقرر گردیدند. قیمت گذاری طالی مسکوک از غیر مسکوک در خزاین داف تفکیک و

هئیت موصوف هر گرام طالی مسکوک را نظر به قدامت تأریخی آنها ده گرام طالی مروج قیمت 
کند و به جمع خزانه داران بانک طالی مسکوک به وزن پنج تن، اما به ارزش پنجاه تن قید  گذاری می

سوء استفاده ازآن جلوگیری به می شود تا بدین وسیله از تعویض طالی مسکوک به طالی مروجه و 
 «عمل آید.

 

خوانندگان گرامی! با مرور از گزارشات باال که هیچ گونه شک در روایت آن وجود ندارد می بینیم که 
خانوادٔه شاهی اخیر افغانستان که همه در خانواده نظر به گفته سردار شهید یک بودند، مٔوسس با 

و  شاه کشور مارا با دار نادر فغانستان اعلیحضرت محمددرایت و فداکار وطن سلسلٔه اخیر شاهی ا
سیستم، بیالنس  پرچم، دشمن خانواده و ندار صفر به دست گرفت و تا زمان به قدرت رسیدن خلق و

مالی موجود نظر به ارقام باال به یک محاسبه به دو ملیارد دالر و به محاسبه دقیق بعدی بالغ به بیست 
مورد بیجا  توضیحات بیشتر در نام ملت افغان و بیت المال ذخیره شده بود. ه ملیارد گردید در بانک ب

 آن عمداً حذر می کنم.   بوده که از
 

بخش بعدی که پخش آن باعث رنج خاطرم می شود، لیک نسبت به تعبیرات واژگونه بعضی ها می 
ه دارم که خوب و بد رانم. این کمینه عقیدذسند بعدی را از نظر خوانندگان بگخواهم با کراهت چند 

های داخلی در نهایت به هر فرد از  های کشور و یا رویداد افغانستان، چی از نقطٔه نظر شخصیت
را سفیر میهن خود تصور  کشور تعلق می گیرد و در نزد بیگانگان و معاندین بایست هر افغان خود

ی با کس ندارد، رویدادها لیک تأریخ رحم و دشمن کند و از هر وضع و حالت کشور خود دفاع کند. 
خواهی نخواهی روزی روی صفحٔه روزگار می براید و زمینه را برای مقایسه و انتباه گیری برای 

 خوانندگان باز می کند. 
  Kabul under Siegeاز قضاء دوستی برایم کتابی زیر عنوان: 

Fayz Mohammad Acount of the 1929 Uprising.  : نویسندٔه اثرRobert D. Mc Chesney 
 آن که در باال از نظر تان گزارش می یابد خواندم که: 39فرستاد و ضمن مطالعه در صفحٔه 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چهار روز بعد از یورش حبیب هللا »
کلکانی( و سید حسین، او مادر، )

همسر، خواهر و اطفال کوچک را با 
حصٔه زیاد خزانه توسط طیاره به 

 «قندهار فرستاد.
 خوانیم که: و در صفحٔه بعدی آن می

گرفتن معادل به ده ساعت نه صبح، با »
رایج درهند( ارزش، سکٔه ملیون روپیه )

طالی روسی و انگلیسی، امان هللا با 
طرزی وزیر  عجله به همراهی، محمود

یعقوب وزیر  خارجه، غالم صدیق، محمد
دربار و عبداالحد خان معین وزرات 

 «  اده موتر به صوب قندهار حرکت کرد.داخله با شش نفر بادیگارد در کاروان پنج عر
   

  آن گزارش یافته که : 76در صفحٔه همچنان در همان اثر امیرالدین شنسب 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فاعتبروا یا أولي األبصار
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