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 شناسائی ورفاقت عبدالمجید خان زابلی با سردار محمد هاشم خان
 

شواللی   گویند وقتیکه سردار محمد هاشم خان در مسکو بحیث سفیر کبیر دور امانی ایفای وظیفه مینموود  

یوار ودوسوت    بوا هوم  ایو  دو گرسونه لووم ومادیوات در  نجوا       .خان را در مسکو مالقات مینماید  عبدالمجید

تا در شووو  تجوارت و    ،ویرا توسط نامه خصوصی بدربار اعلیحضرت امان اهلل خان معرفی میکند أبعد.میگردند

فلهذا شواللی  . اقتصاد کشور روی مفکوره هائیکه نزد زابلی موجود است  از او در صورت لزوم کار گرفته شود 

 .اعلیحضرت ممدوح در قصر تابستانی لغمان باریاب میگرددبحضور  . هج 7031ی در روز های تابستان سام زابل

اکنون ای  جریان را از زبان  مرحوم  سردار  محمد  حیدر خوان  اعتموادی  معوی  وزارت دربوار دور          

روزی  بوود   هالدولو  محمد حیدر خان که لسر سردار عبدالودوس خان اعتماد شادروان  .می شنویم  ظاهرشاه

 :نی  حکایت نمودای  ماجرا را بم  چ

قرارداشتم که   در یکی از روز های ابری تابستان در کوتی سرخ لغمان بحضور اعلیحضرت امان اهلل خان» 

شواه در کنوار   . دفعتآ ژاله شدید بارید وهوای  نجا بدرجه سرد گردید که در بخاری سوالون  توا افوروختیم   

میگوویی و   شاه از وی لرسویدکه چوه   .یاب گردیدبخاری نشسته بود که مردی بنام عبدالمجید خان نزدشان بار

شاه  .سته اورا  مکتوبه را با سفارش سردار محمد هاشم خان بحضور شان تودیم کردچه میخواهی؟ زابلی یک ب

سرانجام همه  ن اورا  را بوروی  توا افروختوه در بخواری لرتواب      .  ن نبشته ها را بدقت تمام مرور فرمود

باقی  واهی خود وم  وچند فرد از وابستگان مرا صاحب ثروت رویائی گردانیده تو میخ: نموده به زابلی گفت

برو ! مملکت را عوض انکشاف بسوی کساد و بحران استوامت دهی  کشور را فویر و بیروزگارساختههمه مردم این

 «.دیگر ترا درینجا نبینم

ت نوادر شواه و متعاقبوآ بوه دور     اما وقتیکه سردار محمد هاشم خان زمام صدارت عظمی را در دور سلطن    

همان لالن ومفکووره هوایرا    محمد ظاهر شاه در دست گرفت  بار دیگر با یار دیرینه خود تماس حاصل نموده 

 .که به دربار امانی لیا کرده بود متفوآ روی دست گرفتند

ر کابول  ست شاد روان  فیض محمد خوان ناصوری د   ایشان در وهله نخست شرکت سهامی افغان را که بریا

بجای  ن بانک ملوی را بوا سورمایه هموان شورکت        منحل ساخته را داشت(وظیفه بانک مرکزی)فعالیت بانکی

گویوا  .تاسوی  نموود     که طبق فرمان سردار محمد هاشم خان از خزانه بیت المام گرفت یسهامی ومبلغ نود

ه  نهم متشکل از سورمایه خوود   سرمایه ای  بانک از وجوه نودی خزینه دولت و سرمایه شرکت سهامی افغان ک

 .تهیه گردید دولت بود 

یک بانک شخصی زابلوی و سوردار    بلکه در عمل بانک ملی نبوده  بانک ملی که بشکل فو  بوجود  مد    

زابلی ازینطریق  نچه را که بحضور اعلیحضرت امان اهلل خوان  . محمد هاشم خان و رفوا و خانواده  نها گردید

بوسیله سردار محمد هاشم خوان و بواز بوا اسوتفاده از       ن شاه منور مردود قرار داده شد لیا کرده بود و نزد 

ردم مارا خووار و بیروزگوار سواخته   واره گوی و     قدرت  ن صدراعظم جابر مورد تطبیق قرار داد و بالنتیجه م

 . ت  در هر گوشه و کنار کشور تعمیم  یافتجنای

. فودان دارائی و بانکها به قلت وندرت اسعار خارجه مواجوه شود  بودجه  دولت  به کسر فاحا   خزای  به 

 .سرانجام گپ از کساد اقتصادی گذشته کشور دچار بحران و انواع لسمانی ها گردید

بانکداری ولیره سوءاستفاده هائیکه ای  تراست خوود   تولید  قدرت انحصاری بانک ملی در امور تجارت   



ث دیگر مختصر  بیان گردیده  البته تفصیل همه جنایات و چپاولگری ایو   ساز در کشور ما نموده بود در مباح

 .صحایف بیشماری را در برمیگیرد و مواد و دستگاه فصل ها

دو هفته بعد از مالقاتیکه به شرح فو  با سردار محمد هاشوم خوان صودراعظم سوابوه نموودم  در شوبی از       

ارت مالیه مشغوم کار بودم  سردار محمود داود خوان   در حالیکه به وز( 7001) های برج میزان همان سام شب

موومی الیوه    .ل  از همانجا به خانه سردار مزبور رفوتم . صدراعظم از طریق تیلفون مرا به خانه خود فرا خواند

هوا و   عارف  ن نسخة روزنامه انی  را که در روز قبل از  ن ناشر مواله مو  مربووب بوه قسومتی از حسواب     بعد ت

ای  چیزها را در حویوت علیه خانواده ما در قید تحریور  : به م  ارائه کرده اظهار نمود   بودمخارج بانک ملی 

در  ورده  و میخواهی از ای  طریق در ظاهر بر مال کردن افتضاحات بانک ملی را بهانوه قورار دهوی ولوی در     

 .شد یه ادا میهای وی به طریق گال البته همه ای  گفته! باط  ما را به مردم مردود معرفی نمایی

اگرای  بانک همان . ساله بانک ملی است 13مساعی م  برای فلج کردن تسلط بیا از  :م م  به ایشان گفت

هور روزه    روی ضروریات ت و دیگر سازمانهای اقتصادی کشوردهد  وزارت مالیا قدرت سابق خود را ادامه می

. باشیم مزم   بوجودی وکساد اقتصادی مواجه میما به وضع خطیری ناشی از عدم توازن . تواند کار کرده نمی

هوا و   هوا و اسوتامارگری   های گذشته مسامحه دستگاه دولت در موابل همه  ن جنایوت  علت اصلی همه ناکامی

 ! نمود فجایعی بود که بانک ملی بیشرمانه می

زینید تا هم به اگر شما با ای  طرز کار م  موافوت نداشته باشید  بهتر است عوض م  شخص دیگری را برگ

مو   ! دنمرام خانواده شما تطابق داشته و هم رفوای سابوه بعضی از افراد با نفوذ وابسته شما   رزده ساخته نباشو 

کنم  در صورت اداموه   باید به وضاحت به شما بگویم که با همه خطراتیکه دری  طرز عمل و کار خود ح  می

م  رفاه  خیر و صالح مردم مستمند اینکشور را قربانی . باشیدکار جز  ن چیزی دیگری را از م  انتظار نداشته 

گی  بیروزگاری  فور و فاقه قسمت اعظم مردم ستمدیده ه  وار .توانم  میل ورضای چند نفر محدود کرده نمی

توانید هموی  اکنوون عووض مو  شوخص       شما می!  زارد  خاصتا در ای  لست مهم و لر مسئولیت مرا بسیار می

شما خودتان یا برادرتوان و یوا هور  ن    . توانم به چندی  جبهه نبرد کنم زیرا م  نمی. برگزینید مطلوب خود را

زیرا . تر اینکار است تان را به خوبی لیروی کرده بتواند  نسبت به م  شایسته دیگری که سیاست دیرینه خانواده

 !م  در ای  مورد به قطب مخالف چنی  سیاست واقع هستم

خواستم ایو    و به شاه گفت  م  می ه هراس  مده  نزد شاه مراجعت کردا  مد م  بداودخان از ای  لی

ولی وی چنان به موابله لرداخت که اگر اکنون خودت به استمالت و تشویق وی  کنم  «تنبیه»وزیر را سیاست 

 نکوه   های لی در لوی وی نوه   حاال که موفویت. نپردازی  شاید در چنی  وقت حساس او اینکار را ترك گوید

شوود هویچک  لور     توجه همه را به خود جلب کرده است  بلکه با ترك کار خالء را که ازی  ناحیه لیا موی 

 .های ب  بزرگ مواجه خواهیم گردید العمل ها و ناکامی بنابر ای  به عک . تواند کرده نمی

قتوی کوه نزدشوان    فردای  نروز شاه از طریق تیلفون به م  تماس حاصل کرده مرا نزد خود فرا خواند  و

ساله طوم سلطنت خود بوا چنوان    11در :  العاده خوبی نموده و به م  چنی  گفت باریاب شدم لیا  مد فو 

بوه مو  چنوی      هایی مواجه بودم که سرانجام مرا به کلی مأیوس گردانیده بود  زیرا از خوود و بیگانوه   ناکامی

احیانوا  اگور روی فشوار لارلموان بوه      . ر استعداد نودارد که اینکشور از  نچه شده و یا میشود بیشت ندکردتلوی  می

دادیم که بودجه را متوازن بسازید و حساب قطعی بودجه را به لارلمان توودیم کنیود و یوا     حکومت دستور می

به شموم زابلی همه وزرای اقتصواد و مالیوات بوه یوک زبوان نوزدم چنوی  اظهوار          کساد اقتصادی را بردارید 

تواند البته وی خواهد توانست  اگر ای  کوه  سمائی را کسی بر کف دست برداشته می !اعلیحضرتا» کردند می

موودور هموه   زهوایی  میخواهدکوه دور از   که ای  دستورات لارلمان را هم به جا  ورد  زیرا لارلمان از موا چی 

موابول موا قورار    های تیره و تاریکی را کوه در   اما تو همه  ن ناممکنات را ممک  ساختی  کافه  ن لرده” ماست



م  به حیث شاه ایو  کشوور ایو     . روی ما باز کردیضای امید را بهای روش  و ف دادند لاره ساخته روزنه می

تو مطمئ  باش که ایو   . خواهم های مزیدی را برایت می های بی بدیل را بهت تبریک گفته موفویت موفویت

م  به حیث .   نسل  ینده ذکر خیر ترا خواهد کردهایت در تاریخ اینکشور فصلی نوی را بار  ورده کار روایی 

ام و از ایو  ناحیوه لیوسوته     های دستگاه دولت را به رأی العی  مشاهده کرده ها سام ناکامی یک شاهی که ده

رویکار  مدن چنوی  یوک      ستوده بهشوند که به نزدم باریاب میهر  نهایت را به  بردم  امروز موفویت رنج می

دیشوب  « سردار محمد داود خان صدراعظم» نچه میان خودت و  لا ال الیم . گوئیم بریک میبه همه ترا وزیر 

چنوان  « اش عتیق رفیوق بوود   که اصال  باجه»م  محرك ای  مسئله را ! گذشته است   نرا به کلی فراموش ک 

دهوم   موی به تو اطمینان ! سرزنا کردم که دیگر در مجل  خاص خانوادة ما اشتراك کرده نخواهد توانست؟

که دیگر میان ما و شما چنی  واقعات لیا نخواهد شد و نه م  به حیث شاه ای  کشور به کسوی مجوام چنوی     

 .تو با اطمینان کامل به کارهایت ادامه داده باش. سعایت را نخواهم داد

روی میوز  : کونم  نمونه دیگر از فور تخصیصات بودجوی کشور را روی میز سلطنت خود ظاهر شاه نول موی 

ها لیا تهیوه   توانست زیرا سامان و ظروفی که از سام نانخوری موام سلطنت دو ظرف همجن  دیده شده نمی

شده بود  به مرور زمان درهم شکسته و ریخته  بنابر ای  به وضعی در  مده بوود کوه دو گویالس  بخووری یوا      

. نیز عی  حالت را داشوت مبل و فرش  ن . شد بشواب و دیا نانخوری همجن  به روی میز سلطنت دیده نمی

م  در همان روزهای نخست چهل هزار دالر محض جهت تهیه ظوروف نوانخوری و وسوایل چوایخوری میوز      

 ره نالسوووند ظوووسووولطنت بوووه چکسووولواکی لووورداختم و بووودی  وجوووه مووووام سووولطنت را از ان   من     

 .وارهانیدم

تأسووی  کووردم  یووک  را ”  ریانووا ایوورلی “  ی ملکووی افغانسووتانهنگووامی کووه نخسووتی  شوورکت هوانووورد

مووام   کشوور موا جهوت    گویا در لویا از  ن . را جهت سواری شخص شاه نیز خریداری نمودم«V.I.P»طیاره

 .سلطنت طیاره بخصوصی نداشت

خانواده شاهی  ازن حتی کساد اقتصادی مواجه بود به هر حام تا وقتیکه مملکت به فور بودجوی و عدم تو

صدراعظم مزبور و معاونا  با همه برخوردهایی که گاه گاه میان م  وبه روی احتیاج شدید که به م  داشتند 

های مختلف نزد هر ک  مرا ستوده گاه به نام الماس زیر خاکستر و زموانی بوه صوفت     شد  شاه به افادهواقع می

 .کردبتکر و دارای نبوغ معرفی میمرد م

بالنتیجوه صود در صود      کوردم  که ای  روش  شاه و صدراعظم و دیگر افراد خوانواده شواهی را درك  م  

علیهوذا از ایو    . مردم ما صاحب لومه نانی باشند و مرفه زنودگی کننود   تاخواهند  دریافتم که ایشان خود نمی

کارهوایی میکوردم کوه در  ن    ه   مساعی خود را بیشتر متوجه  ن بهره گرفت( احتیاج اوشان م )موقعیت خود 

 .بود متصور می( عرفانیاقتصادی  اجتماعی  )انکشاف کشور از نگاه 

هایی که بوه   خدمت در راه رفاه و  سایا مردم رنجبر خود را بر همه منزلت ها و موامات  ثروت و مکنت  

های عالی کوه بوه مو      ونشان های بلند عسکری زن  لوم  زمی   قصرها  رتبه. دادم  شد ترجیح می م  لیا می

های  بود که ثروتلیوسته جد و جهدم در ای  . نداشت شاهلل نزدم هیچ ارز شد در برابر خدمت خلق لیا می

از  ن به بعد روی یک . کشور را نخست برای توازن بودجوی و از ای  طریق در راه خدمات عامه به کار برم 

های زود ثمر و مستحصول و در عوی  زموان کارهوای      گذاری در لروژه لالن علمی اقتصادی به انکشاف سرمایه

 .ان و به کار انداخت  تعداد زیاد هموطنان خاصتا در کارهای ثمردار بنمایممربوطه به جذب بیکار

به ( وزارت مالیات ووزارت اقتصاد ملی)ام در دو وزارت ب  مهم  بحمداهلل در مدت بسیار قلیل دور تصدی

م چنا نچه  ن بودجه لنج صد ملیونی را که در مدت توریبا  سی و لنج سوا . ای   مام نیک خویا موفق شدم 



ها و وزرای مالیه و اقتصاد کشور تدریجا  به وجود  مده بود   محوض   در چندی  سلطنت  کابینه( 7590-7575)

 .به یک هزار و سه صد ملیون بلند بردم( 7590- 7599) در دو سام

ساله دور خانواده نادری که در ساحه تخصیصات خدمات عامه منحیث کسر  12ها  بعد اشباع همه کمبودی 

زم  بودجوی به وجود  ورده بودند  با تمویل مبالغ بیا از چهارده ملیارد و نه صد ملیون کوار  مود   حاد و م

هوای   چنانچه در ای  کار خطیر و ب  بزرگ نیوز موفویوت  .  ساله لالن اوم همت گماشتم   سرمایه گذاری لنج

  . عدیم الظیری را به دست  وردم

ر اسعار خارجه کار  مد خود بیا از شصت و شوا فصوید   ای  لالن در مخارج لوم افغانی صد در صد و د

های کمرشک  خارجی و نشرنوت داخلی در ایو  موورد اسوتفاده بوه      متکی به منابع بومی کشور بوده از قرضه

تواند که  نرا به نرخ  گذاری نخستی  لالن اقتصادی وقتی فهمیده شده می اهمیت حجم سرمایه . مد عمل نمی

نگاه موایسه قیمت خرید طال به دالر یک حسواب سواده در الحووه اوم مربووب بوه ایو         از: امروز موایسه کنیم

هوای خوود    اما اگر از نگاه تفاوت انودک  قیموت  . شود مضمون موجود است ای  قسمت در  نجا مالحظه می

ی نرخ سنجیده شود حد کم  لانزده برابر تفاوت بلند( 7515)کشور به نسبت موایسة دوران لالن مزبور و امروز 

گویا به نرخ و تناسوب اموروز   ( 5/72×79= 9،170: ) ید در بی   مده است  که روی تناسب چنی  نتیجه بر می

وسوطی   طور .گذاری میگردید الن اوم اقتصادی سرمایهمعادم بیا از دو صد و بیست و سه ملیارد افغانی در ل

و ایو  خوود کاریسوت بو        افغانی میشد ون بالغ به چهل و چهار ملیارد و شصد ملی های ساالنه سرمایه گذاری

 .سترگ  نهم برای یک کشور بسیار فویر

 و گی  فودان احصائیهه تجرب وسایلی و بی  نبود که با همه بی( لالن اوم اقتصادی ما)مزیت دیگر ای  لالن 

ر  و بوه  جغرافیای اقتصادی  در خود کشور به وسیله فرزندان کشور  به زبان کشور  روی ضرورت واقعوی کشوو  

  خارجه  های بعدی به وسیله متخصصی در حالیکه لالن. لیروی از اساسات علمی طرح تکمیل و تدوی  گردید

 . به زبان اجنبی ساخته شد

چنانچوه در صوفحه   .  ن نیز به خودم تعلق میگرفت مسئولیت تطبیق. طراح لالن اوم اقتصادی خودم بودم

اما . مزبور بود  م  عمال  هم ای  کفایت خود را به اثبات رسانیدمب  مهم  ن لالن که سام اوم تطبیوات لالن 

بناءعلیه اهوداف عموده لوالن    ! وقتیکه دشمنان لر قدرت ای  نهضت بعدا  هم مرا از بی  بردند و هم  ن لالن را

ه های اقتصادی جایگزی  همه  ن نظم و توازن و رونوق کو   رونوی ها و عدم توازن یا بی نظمی تحوق نیافته  بی

 .گردید  م  در مدت کم به جا  وردم

های بعدی طراح لالن ل  از تکمیل لالن به کشور خویا برگشته تطبیق  نورا کسوانی    در حالیکه در لالن

گرفتند که اصال  قدرت طرح و تدوی  لالن و بالنتیجه صالحیت تطبیق لوالن  را نداشوتند و ایو      در دست می

های بعدی یک لرابلم بو  بوزرگ دیگوری     و بعد لسانی نیز در لالن چنانکه فاصله. خود خالیی بود ب  بزرگ

 .شد

بدی  معنی کوه هنود در سوام چهوارم     . از نگاه قدامت لالنسازی نسبت به هند فوط چهار سام عوب بودیم

در . دادیوم  تطبیوات لالن اوم اقتصادی خود بود که ما سام اوم لالن اوم اقتصادی خود را مورد تطبیق قرار 

تووازنی بودجووی و کسواد     لاکستان هنوز لالن اقتصادی را مالک نبود  و ایران در تالطوم طوفوان بوی   حالیکه 

 !اقتصادی لوطه ور بود؟

در صوورتیکه  ن لروگورام تخریوب    )های بعودی  ن   برای انکشاف اقتصادی که از طریق لالن اوم و لالن

سه مرحله علمی در    لمانی ریدریک لیستاقتصاد ملی و روش انکشافی ف مد به لیروی از  بوجود می( شد نمی

 :نظر گرفته شده بود

 در مرحلة اوم زراعت (7)



 در مرحله دوم زراعت و صنعت (1)

 در مرحله سوم زراعت  صنعت و تجارت (0)

در . شود   روی اصل فو  قسمت بیشتر سرمایه لالن اوم اقتصادی در ترویج و انکشاف زراعت متمرکوز موی  

کوه بوه تناسوب    . گردیود  ختم لالن بیا از یک ملیون و دو صد و لنجاه و نه هزار جریب زمی  جدید دایر می

 . امالك موجوده بیا از ده فیصد میشد

چنان تفحصات و استخراج معادن و صنایع دهاتی نیوز بهوره   در بخا صنعت زراعتی و صنایع بزرگتر و هم 

 .کافی در لالن مزبور جدا شده بود

 . برای مواصالت و ترانسپورت ل  از زراعت بهره بیشتری گرفته شده بود 

گرفوت  از طریوق    های  ینده که جنبه صنعتی شدن کشور را در بر می مایحتاج ساینسی  و تکنولوژی لالن

. گردیود  بهره قابل توجه که جهت انکشافات معارف و لروژه های انکشاف دهات در لالن مد نظر بود  تأمی  می

جوی تخصیصات وافی جودا  های طب و قایوی و طب معال در ساحه صحت عامه نیز منحیت بسط و توسعه شبکه

 . شده بود 

هوای بخصوصوی    جهت تنظیم واردات و صادرات امتعه تجارتی و تنظیم بازارهای داخلی نیوز لوالن فصول   

چنانکه مسئله  توسعه شوو  و شبکه هوای بوانکی   . داشت وتوجه مزیدی در ای  ساحه مهم معطوف گردیده بود

 . لالن فصل مستولی را حاوی بودهای مربوب به  ن در ای   جهت تأمی  لوم و کریدت

شووون موذهبی وجووه معوی  و      و هوای دولوت در لویا از  ن بورای اموور دیانوت       در حالیکه در بودجه

تخصیصات مورر بودجوی وجود نداشت  اما در لالن اوم انکشافات اقتصادی و اجتماعی در ای  موضوع بو   

باشد  نیز لفلتی به عمل نیامده به حساب ساالنه لنج  مهم که مربوب به عواید دینی و مذهبی مردم مسلمان ما می

البته به . زیر عنوان فصل اوقاف تخصیص یافته بود ( شد که در  ن وقت وجوه معتنی به گفته می)ملیون افغانی 

بلندتر در  ورده میشد  بادی مساجد نو  ترمیم مساجد سوابوه و  های بعدی به ارقام  وسیله ای  مبلغ که در لالن

 .متبرکه و همچنان معاش امامان مساجد تسخی  و تنویر  ن اماک  تمویل میگردید مزارات

در لالن اوم به شاروالی ها نیز در بودجه همه ساله بهره های کافی لولی مودنظر گرفتوه شوده بود توا در      

 .تمدید جاده های شهری روی ایجابات مدنی از  ن کار گرفته شود

 ن بود که عاید خالص ملی ما در لنج سوام بویا از بیسوت فیصود بواال      نتیجه اقتصادی لالن اوم انکشافی 

 .محصوالت زراعتی در سام اخیر لالن به ارقام بیا از ده فیصد ساالنه ارتوا می یافت. میرفت

سردار محمد داود خان و برادر و خانواده اش نه  نکه بعد از ترور و اختطاف م   لوالن اوم اقتصوادی را   

ترتیوب لوالن   وی در . ثروت ها را بخود چالیدند و یا در راههای استهالکی بکار بردنود  تخریب کردند و همه

فیصد و  0،0  نتیجه  ن ای  شد که در ختم لالن عاید لیر خالص ملی به حساب هر ساله دوم نیز براه خطا رفت

نفوس گفته شوده  تناسب رشد ای  ارقام به هیچوجه م. فیصد میرسید  7،2محصوالت زراعتی به حساب هر ساله 

 .نمیتوانست
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