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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 2018 /25/7قاسم باز                                                                                              

 ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶عواقب کودتا  رامونیپ

 دوم بخش

 
 .محترم انګخوانند

 یمسوده قانون اساس بیتصو هګجر هیسردار محمد داود خان در لو دیمرحوم شه یاقتصاد هیانیب  نکیا 
نوشتن انرا بخود اختصاص داده.  ینور احمد خالد یکه جناب اقا ۱۳۵۵افغانستان سال  یدولت جمهور
 .کندیو افتخار م

کودتا  رامونیاز مقاله خود  تحت عنوان ) پ یجا چیقاسم باز در ه نجانبیصاحب ، ا یخالد یاقا جناب
 یکه شما خدا میتذکر نداد  شتمیکه بجواب شما نو ۲۰۱۸/۲۲/۷ خیبتار(   ۱۳۵۵سرطان سال  ۲۶

 کهبرادر محترم.  من در نوشته خود بشما عرض و خاطر نشان ساختم ،   د،یویګناخواسته دروغ م
افغانستان، ارقام و  یدولت جمهور یقانون اساسمسوده  بیتصو هګجر یلو هیانیوزارت پالن تنها در ب

شما انرا  دیردیګمحمد داودخان ذکر م یکه در پالن هفت ساله دوران جمهور یمل دیعوا ادیازد یصدیف
من هم چند   ،یدخال یبرادر محترم اقا یبل د،ینمود سینو رونیان وزارت ب یها هیاز اوراق و دوس

 یعموم سیهم ر ایو  نیمع ای ریکه در هر وزارت، وز دانمیرا خوب م نیروز مامور دولت بودم ، ا
و انسجام  دی، بلکه جمع اوراق توح کندیو انسجام ارقام را نم دیتوح یشعبات ان وزارت ها جمع اور

تعمل بود که هر  یم جمهوریرژ هیان رتبه وزارت ها است، در وزارت عدل نییپا نیارقام کار مامور
کشور از  اتیاز تمام وال ییواقعات جنا یبخاطر اخذ راپورها دیان وزارت با نیاز مامور یکیشب 

مقدس را من هم در شب  فهیوظ نیاز شبها ا یکیرا اجرا کند، که  یوالینوکر فهیطرف روز و شب وظ
در شب و روز در ان  والیرشخص نوک فهیبکمال افتخار انجام نمودم . وظ ۱۳۵۶سرطان سال  ۲۶

 میتقد هیانرا به مقام مسول در وزارت عدل دیرسیکه م ییراپور جنا تیاز هر والبود که  نیوزارت ا

  .کردیم

 نیساعت دو مامور به ا ۲۴در هر  دیرسیم هیکه بوزارت عدل یاخذ راپورها از هر مرجع امنت بخاطر
و فردا ، فرد  ریګد ۶صبح تا  ۸از ساعت  هیمامور وزارت عدل کیاز طرف روز  شدند،یکارموظف م

ن ی. ادیردیګافغانستان م تیاز وال ییجنا یراپورها یجمع اور فیصبح توظ ۸تا  ریګد ۶دوم از 
 دیانرا توح دیرسیم هیکشور بوزارت عدل اتیداشتند تا هر راپور واقعات که از وال فهیها وظ والینوکر

 یلو الیمرست ای ریوز زیم یبه دفتر برسد باال ریاز انکه وز شینموده پ سیو انسجام و بعدآ پاک نو
باال جا را  تیهدا ورتراپورها ضر نیا اهګبود. هر انیجر نی. در وزارت داخله عشدیمانده م ارنوالځ
 نی. پس به اساختیم کیاز باالجا به ان مقام شر تیمربوطه انرا عرض اخذ هدا ریوز کردیم جابیا

هر  ایسکرتر  ثیدر ضمن شما به ح دیکردیمختصر که شما در وزارت پالن در هر شعبه که کار م
کار شما بود تا تمام  نیا فوق حیتوض نیپس به ا د،یبود تهیان کم یمنش ایمامور  دیویګکه  بخود م یچ

مربوطه  ریوز ای نیمع  تینموده و طبق هدا سینو رونیرا ب یهفت ساله جمهور یارقام  پالن انکشاف
 نیمورد که ا نی. من  در اباشدیم تهیسکرتر ان کم فهیوظ نیا   ،یفویوظ اهګازن د،ینمودیم میبه انها تقد
شما  نکهیدر حصه ا ی، ول میو ندار مینداشت یاعتراض چیکار شما بود از اول ه یفویوظ اهګکار از ن

دروغ  کی نینمودم ا بیمحمد داودخان  را من ترت یدولت جمهور یاقتصاد استیس هیانی)  بد،یفرمایم
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دوران  استیافغانستان همان س یدولت جمهور یاقتصاد استیمحض و شاخدار است ( ، بخاطر که س
متعلم مکتب  کیاز  شیدر وقت صدارت مرحوم داودخان ب دیشما با  کنمیصدارت داودخان بود، فکر م

 .دینبوده باش شیب یزیچ

توجه  ۱۳۵۲خطاب بمردم افغانستان سال  هیانیبه ب وارګشما بزر رګا .زیعز یمحترم جناب خالد برادر

دوران  یاقتصاد استیس نیدوران صدارت مرحوم محمد داوودخان ع یاقتصاد استیس د،یکرده باش
 هګجر هیلو هیافتتاح هیانیرا در ب یاقتصاد استیس نیاست ، مرحوم داودخان ا یو یجمهور استیر

 .تذکر بعمل اورد زیافغانستان از ان ن یقانون اساس

خطاب بمردم افغانستان از دو پالن پنج ساله اول و دوم دوران  هیانیب یبرادر محترم، بخش اقتصاد 
سال  هیانیان ب کباریو  دیزحمت بخود ده یکم رګا وارګشده. شما بزر رفتهګصدارت مرحوم داودخان 

 کنمیفکر م دیسردار داودخان را که  بنام ) خطاب بمردم افغاستان ( است به دقت فراوان بخوان ۱۳۵۲
 .شد دیتان متوجه خواه یهایبه اشتباه و بلند پرواز

بلکه  م،یدیسردار محمد داود خان بت نه تراش دیاز مرحوم شه ما! صاحب یخالد قدریعال جناب

و  دیکویدروغها م یبت ساخت، عقده مندان در مورد و یاز و هایه یعده عقد کیشاخدار  یدروغها
 .میکنیرا رسوا و افشا م انیوګدروغ یما دروغها

 ! یرامګ انګخوانند

دولت  یمسوده قانون اساس بیسردار محمد داودخان که در تاالر تصو دیشه هیانیب یبخش اقتصاد نکیا 
بخود اختصاص داده، لطفآ انرا مرور  ینور احمد خالد یافغانستان که افتخار نوشتن انرا اقا یجمهور

 .سردار محمد داودخان دیشه یاقتصاد هیانیهم ب نیشما و ا نید،اینموده بعد قضاوت نما

کشور مخصوصا بعد از ختم دوره اول و دوم پالن پنج  یو اجتماع یوضع اقتصاد یابیو ارز لیتحل
ختم  یال یعنی تیدر ظرف سه سال جمهور کهیا یسرطان اجراآت و مساع 26اغاز انقالب  یساله ال

 با دهیردګکه از هذالسنه شروع  تیساله جمهور ۷پالن  نیاول عیبعمل امده وهمچنان توض 1354سال 

محترم  یکشور در ختم پالن از طرف من و وزرا یو اجتماع یاقتصاد ان در وضع یابیو ارز لیتحل
در موضوعات  یکاف یشده و روشن دهیهموطنان رسان عموم به اطالع دیو جرا ویوقتا فوقتا توسط راد

 خواهمیمحترم را با تکرار دوباره ان صرف کنم. آنچه م یخواهم وقت وکال یفوق انداخته است که نم
 استیس یها اریو مع رامګپرواهداف، قیکه با تطب ستیبه صورت مختصر تذکر دهم، خطوط عمده ا

 .دیا یم انیکشور به م یو اجتماع یدر ساحات اقتصاد یراتیدر ختم پالن هفت ساله چه تغ یاقتصاد

 .فوق از شخص محمد داودخان نوشته

محمد داوود که افتخار انرا  یارقام وزارت پالن ، از پالن هفت ساله نظام جمهوز هینوشته و ارا نکیا
 .دهدیبخود ارتباط م ینور احمد خالد یاقا

و رشد  صدیف 497 یذارګ هیرشد مصارف سرما صد،یف 144.6 یداخل دیرشد عوا ،یمل دیعوا رشد

جهت  هیسرما شتریب لیامر منتج به تشک نیشده است که ا نیتخم صدیف 1.6اندازه  به یمصارف عاد

و ارزش واردات در  اد،یازد صدیف 73.8. ارزش صادرات به اندازه رددګ یم یمصارف انکشاف لیتمو

 .شده است ینیب شیپ صدیف 55حدود 
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که رشد  ابدی یم شیافزا یافغان اردیلیم 10.20به  اردیلیم 5.56از  یصنعت داتیخالص تول ارزش

 یافغان اردیلیم 73.9به  یافغان اردیلیم 53.8از  یزراعت داتیتول ارزش.کند یرا احتوا م صدیف 83.20

 1600ساعت به  ټلووایک ونیلیم 700برق از  یانرژ یمجموع دی. تولافتیخواهد  شیافزا صدیف 37 ای

 صدیف 128.6.یعنیساعت بلند خواهد رفت،  لوواتیک ون،یلیم

تحت  دا  یکه جد ریبا یها نیو زم ن،یزم بیجر 1675000ساحه  یفاقد آب کاف یها نیزم یاریآب وضع

 .خواهد بود نیزم بیهزار جر 310عبارت از  ند،یایم یاریآب

 شیافزا صدیف 19.6 ای لومتریک 11006به  لومتریک 9200موتر رو، از  یسرک ها یمجموع طول

 .افتیخواهد 

 لومتریک 1186متر خط اهن  لویهزار هشتصد و ده ک کی یپالن هفت ساله ِمنجمله طول مجموع یط

 .خواهد شد رفتهګ ساختمان آن تحت

و تعداد  صدیف 73.1 یعنی لومتریک 4700متر به  لویک 2700از  تمییچنل س یها نیل یعموم طول

به  ویکروویما ستمیو س صد،یف 90.5 یعنی ابد،ی یم شیافزا هیهزار پا 40به  هیپا هزار 21از  فونیلیت

 .دیخواهد گرد لیتکم یونیزیو تلو یفونیلیت کانال مخابره 300 تیظرف

 84باب به  29از  یباب وئ تعداد مکاتب مسلک 2355باب به  1345از  یاساس یمکاتب ابتدا تعداد
سن  یدارا ردانګجذب شا یصدیافزون خواهد شد. ف صدیف 128به  صدیف 75از  بیباالترت یعنیباب ،

از  ییدوره ابتدا ردانګبلند خواهد رفت و تعداد شا صدیف 70از  شیبه ب صدیف 44 شمول به مکتب از

 .دیپالن خواهد رس ریدر اخ صد،یف 64.6به  ایسه صد هزار نفر  ونیلیم کیهزار به  710

و در  دیردګافزون خواهد  صدیف 58 یعنیبستر  5200به  3600از  یملک یبستر در شفاخانه ها تعداد

 .به عمل خواهد امد شی% افزا 89پالن به تعداد داکتر  ریاخ

از  یخالص مل ریغ دیاوسط رشد ساالنه عا یو اجتماع یهمه تحوالت در ساحات اقتصاد نیا جهینت در
 0.01ساله از  ۷نفر در پالن  یف دیساالنه عا یارتقاع ، و همچنان رشد وسط صدیف 6.3 به صدیف 2.4

 .بلند برده خواهد شد ذشتهګنسبت به سال  صدییف 4به  صدیف

در پالن هفت ساله  یو ادار یاجتماع ،یاقتصاد یها تیو توسعه فعال یانکشاف یها رامګپرو قیتطب با
 «.استخدام فراهم خواهد شد نهیماهر زم رګ، متوسط و کار یعال هینفر به سو هزار 208 یبرا

 یذارګ هیتنها و تنها وابسته به حجم سرما یانکشاف اقتصاد نیاهداف فوق و تام قیدانست که تطب دیبا
،  یاداره سالم اقتصاد کی جادیدر راه ا یاستوار یهمزمان قدم ها کندیم جابینبوده، ا یو منابع مال

 .برداشته شود یفن یکدر ها هیو ترب یطرح اساسات قانون

المدت در  لیطو یدولت به طرح پالن ها ابد،یبصورت منسجم ادامه  یذارګپالن  هیانکه عمل یبرا
تمام  بیپالن را در ترت قیو تطب یپالن کذار یمهم اقدام خواهد نمود و واحد ها یهاسکتور یبعض

کشور با  یتا اصول ادار کندیم جابیا دیبدون ترد یسالم اقتصاد انکشاف.خواهد نمود هیسطوح تقو

 صیخواهد نمود بعد ازتشخ یسع ی. در پالن هفت ساله دولت جمهوررددګ ګها هماهن یمند ازین
 یادار فورمیر قیتطب یالزمه برا التیرا مرحله به مرحله اصالح و تشک یادار یپرابلم ها، روش ها

 .کند جادیا
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 یالملل نیب یو نوسانات اقتصاد رددګوارد  یراتیها تغ ینیب شیاز پ یسال ممکن در بعض 7مدت  یط

در  یو اجتماع یاز تحوالت اقتصاد یمخصوصا اهداف پالن را متآثر سازد. بنابران تحوالت ناش

 « .گردد تیساالنه رعا یچوکات پالن ها

مسوده قانون  بیتصو هګجر هیلو هیسردار محمد داوودخان در مراسم افتتاح دیشه هیانیمتن مکمل ب نکیا
از صوت به  یدریاکرم ح بهیمحترمه نص یکه بقلم توانا ۱۳۵۵افغانستان سال  یدولت جمهور یاساس

 .در اورده شده ریتحر

افغان ملت و  د،یرا حزب پرچم، خلق، شعله جاو لیذ هیانیب نیکه ا دیکنیفکر م ی: چیخالد یاقا جناب

 .داودخان نوشته ؟ دیشه یها برا یاخوان

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/akram_n_akherin_baiana_shahid_daud_khan.pdf 

 !ریشه سینو هیانی. بیمحترم نوراحمد خالد برادر

(  ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶عواقب کودتا  رامونیبعد از نوشته شما در مقاله خود تحت عنوان ) پ من
دم جواب نوشته  نیبدبختانه تا ا ینمودم ول ریتحر نیدر مورد سوال تان چن  ۲۰۱۸/ ۷ / ۲۲مورخ ،

  .نکردم افتیخود را از شما در

 . صاحب یمحترم خالد برادر

 خوردیداودخان کدام دست اورد مهم که به درد مردم م دیشه یکه دولت جمهور دیفرمایشما م کهیوقت
ها کار شما بود نه از  فتنګدروغ  نیا د،ینوشت یو یرا برا هایدروغ باف نینداشت ، پس شما چطور ا

 نیمع روعف زیمحترم عبدالعز یپالن و نه از اقا ریاحمد خرم وز یعل دیداودخان، نه از شه دیشه
 .وزارت پالن

  ،ینور احمد خالد یاقا جناب

 .به سوال خود و جواب بنده قاسم باز دیتوجه نما لطفآ

 :دیتوجه نمائ د،ینوشت. شما در فقره سوم نوشته تان سوم

مردم و  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس اتیتحول مثبت در ح چیسرطان نه تنها ه ۲۶ - تحول»
 یسالها مبارزات اجتماع یکشوربوجود نه آورد بلکه برعکس مردم افغانستان را از تمام دست آوردها

 «.محروم ساخت یاسیو س

 ،یاسیسرطان در وضع س ۲۶، که به تحول   دینوسیشما چقدر ظالمانه و مغرضانه م:  ۳ جواب
.! امدیمردم افغانستان بوجود ن یو اجتماع یاقتصاد اتیدر ح ریتغ چیکشور ه یو اجتماع یاقتصاد

 نیبه ا یسترابکرد، جناب شما  دیسلطنت طلب با یها یچپ یعقده ا یها لیتحل ونهګنیافسوس به ا
 ونیلیمن بحال شما م دیهست دهیعق نیواقعآ به ا رګا د،یزنیخود را در کوچه حسن چپ م ایو  دیهست دهیعق

صدها پروژه  نیزایو د یاعمار پرژه خط اهن، سرو ون،یزیپروژه تلو ل،ګبرادر  کنم،یبار تاسف م
و بخصوص بلند  کابلماستر پالن شهر  ک،یګکان حاج نک،یمس ع ،یعام المنفه احداث سرک حلقو

 رګبود، ا ینظام جمهور یو تمام شان دست اورده ها...و یدر مقابل اسعار خارج یرفتن نرخ افغان
 ونهګ نیکه در پالن هفت ساله ا دیفتګکه به ملت و مردم افغانستان دروغ  دیشما بود نینبود، پس ا

 .وستیبه وقوع خواهند پ راتیتغ
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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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خاموش باش .  ایو  سیعاقالنه بنو ایمرد دانا !  ی. ایرامګو  زیعز سینو هیانیب یبرادر محترم خالد 
 .دنحافظه ندار هایه اکه عقد فتندګراست  د،یخود را در انظار مردم کم جلوه نده ادتریز نیو از ا

 .دیویګمتل است که م کی توښزبان پ در

 .ړیرا مک یخو لو ړیک یم یلو هیخدا

  

 پایان این بخش.
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