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زیرا ایشان  !از این مردم بپرهیز و زود تر دوری کن ،دوستان سالمند و دربار شناس بمن پیهم هشدار میدادند که
ایشان روی کار ها و پالن های که خودت برای انکشاف کشور روبراه و  دسته جمعی برایت توطئه می چینند. بطور

از جانب دیگر گاهی برای  ر گری را بر خود مسدود می بینند .طرح کردی همه درهای سوء استفاده ها و استثما
ایه قانون حم» . زیر عناوین های خارجه از طریق قاچاق در گذشته ذخیره کرده اند که در بانک بازگشت اسعاری

ضی و هم چنان ااصالح ار را پاس می کنی. گاهی الیحۀ کدمؤدستور های « قانون بانکی  ارزش پول افغانی و
که هر فرد این خانواده در گوشه های زرخیز کشوردر دست دارند  یمالیه مترقی را در برابر هزار ها جریب زمین

 در پیش میگذاری. ،و یا مفاد بیشمار وجوه نقدی ایشان
 
       این خاندان مطلق العنان گردیده است.  جب انواع نگرانی ها و بیقراریاز همه مهمتر شهرت روز افزون ات مو 

 ام و اکثر گذارش ها را گوشزد نمودهشاه  شخصبه من با همۀ این، : وقتیکه من به دوستان نصیحت گر خود میگفتم
 ً از آمدن  را اوشان پس بجوابم می گفتند: این کار های شاه بآن میماند که دزدان .دناطمینان ها میدهایشان مقابلتا

 کاروان آگاهی میدهد و کاروانیان را از وجود دزدان.
 

 ظاهر شاه مالقات آخرین وتعهد محمد
 

واقعیت کار و گذارش های بعدی ثابت کرد که دوستان پخته کارم درست می پنداشتند و این خانواده همه یک 
علی الظاهر یکی خود رابه  ,مفکوره داشته، دشمن واقعی مردم بودند. اما تکتیک کار را بوضعی بکار می بردند که

 دیگری به سرکوبی آنان می پرداخت. شان میداد و دوست ن ، مردم و خدمت گاران مردم
 

من ظاهر شاه را برای  .دمرا از صحنه بردارن ,از طریق یک اعالن غلط ,چنانچه سه روز قبل از آنکه می خواستند
آخرین بار مالقات کردم و به او گفتم: اکنون کار از کار گذشته است، شما به حیث شاه کشور عوض اینکه از 

همان یکدسته خود خواه، قانون شکن و سوء استفاده جویان خانوادۀ خود را زیر بال  ,مصالح علیای کشور دفاع کنید
قرار داده، نتوانستید در طول سلطنت تان جلو ایشان را بگیرید و یا دست تجاوز، تعدی و بی بند و باری آنها را از 

در صورتیکه بر من  ,سر مردم و امور کشور بدور کنید. آنچه را باز و طور مکرر بحضور شما واضح کنم
نه تا دم مرگ با خانواده تان مبارزه خواهم کرد. اینکه سر انجام اینگو ,تجاوزی بعمل آید و لو از هر ناحیه ای باشد

البته در مقابل  ,کاریست مربوط به قدرت و اراده شهنشاه قاهر و خدای قادر )ج( که,مبارزۀ من بکجا خواهد انجامید
هم چنان یکی را نوازش  و گدا را یکسان جزا داده می دهد .یعنی شاه  .همه ما یکسانیمقدرت قاهره آن ذات بی همتا 

من اگر مثل عبدالمجید خان زابلی به خانوادۀ شما و خود منفعت ها رسانیده  و دیگریرا به سیه روزی برابر می کند. 
ه نمی تواند و این چیز اکنون به فرد کاری کردم که تاریخ کشور ما نظیر آنرا نشان داد ,در برابر جامعه ,نتوانستم

د اعالمیه و خبر فرد این کشور و هم چنان به سویه جهانی و بین المللی برمال شده است. بنا بر این با نشر چن
 داشتها و توقیف های چند نفر نمی تواند مرا یا نامم را از بین بردارند.دروغین و یا باز

 
اکنون که کار باین نزاکت و »عه و فریب دست به سینه زده اظهار کرد: شاه بار دیگر از طریق مکر و حیله و خد 

هم چنان  از حدود و ثغور قانونی را ندهم. من وظیفه خود میدانم تا به احدی مجال تجاوز و عدول ,حساسیت رسیده
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یک شاه قول  و تو به با از دست دادن چنین یک وزیر موفق کار های کشور درهم و برهم گردد. ,موقع ندهم تا
 «.برایت بر نخواهد چید طۀتو تجاوز نخواهد کرد و تواحدی در حق  ،کهاعتماد داشته باش 

در نتیجه عمل  (خانم شاه)ملکه حمیرا  :در این میان نور محمد کهدای سر منشی شاه داخل اطاق شده به شاه گفت 
اما من در  برخاسته بمن دست خدا حافظی داد. کرد. شاه با عجله از جا ضعف کورتاژیکه همین اکنون جاری است
 همین لحظه حساس باز بهش گفتم: 

 
زیرا امروز یا فردا پسران کاکای  .باز من و شما با هم نخواهیم دید ،این سر منشی شما گواه باشد که اعلیحضرتا!

را  خود باز اوشان گاه شما به نفع خانوادۀ د و آننبر من دست می انداز« داود صدر اعظم و نعیم معاونش»شما 
قانونی کشانیده شوند. من به صراحت لهجه  ی گذارید که این جانیان به محاکمۀزیر بال سلطنت قرار میدهید و نم

 .دفاع از حق مردم  خواهم  ایستاد بدین معنی که تا دم مرگ برای احقاق حق خود و  ,خدمت تان گفتم
 

 محمدداود فرمان غیر قانونی سردار
 
 چهار روز بعد آن ،روی همان پیش بینی و حدسیات من صورت گرفت. 1336سرطان  9بروز  ین مالقاتا 

 ، از طریق یک ابالغیه رسمی سرطان سال مزبور 13شام روز  خاندان نادری، بوسیله اعالنی که، به تجاوز 
 من جامۀ عمل پیدا کرد. گردید، علیۀیو و جرائد نشر و پخش به راد ،سردار محمد داود خان صدر اعظم

، بساعت ده 1336سرطان  14مورخه  2478تحت شماره  ،داود روی یک فرمان محتوی تهمت های ناحق که 
محض بامضای خود)  ،شب )در شب عرفه و رخصتی عید قربان و هم چنان در غیر وقت رسمی( عنوانی من بجۀ

ً فرمان عزل و نصب وزرا بامضای شاه صاد  وزارت معزول نمود .ر می شد(تحریر نموده و مرا از کار قانونا
 همان چیز را بطوریکه در فوق گفته شد از طریق رادیو و جراید نیز پخش و نشر کرد.

 
باید خستو و معترف بود که دستی باالی دست بشر ناتوان وجود دارد. این دست قاهر راستان و پیروان حق و  

حقانیت را از هر گونه توطئه ها و اندیشه های شوم جباران وقت حمایت می کند. در اینجا نیز نمونه بارز این قدرت 
روی یک تهمت  آن بودند که مرا بنام کودتاچی، فکرزیرا خاندان شاهی از دو و نیم سال پیش در  .به ثبوت رسید

دروغین با عدۀ از روشنفکران گرفتار و باز داشت کند و زیر شکنجه های چنگیزی خود)چنانچه مرحوم میوند وال 
 که مربوط به عدم ،را بعداً بدینوجه به قتل رسانیدند( از بین بردارند. اما درینوقت روی یک حادثه و برخورد دیگری

 
تخصیصات پولی فرمایشی وی که بزعم محتوی قانونی پالن اول و باز برای تخریب پالن صورت میداد بین  اجرای

 .من و سردار محمد داود صدر اعظم این موجود احساساتی و مغرور واقع شد
 
او غفلتاً اصل کار )مورد عمل قرار دادن پالن های شوم مربوط به توطئه کودتا( را فراموش کرده بود کورکورانه  

به سوی دیگر استقامت گرفت. بدین معنی که عدۀ از سوءاستفاده جویان که در حوالی و دور و اطرافش قرار گرفته 
فرمان هائیرا که برای انحراف از اهداف پالن اول  آن منشور ها و،از احساسات وي سوء استفاده برده  ،بودند

اصل کرده بودند و من اقتصادی و در عین زمان غرض تخریب آمال عالی پالنگذاری از وی بنام وزارت مالیات ح
این وزیر دیگر  ،کهدش برده برایش چنین تفهیم نمودندنز  ،آن را رد کرده بودم ، همۀنمودهاباء از تطبیق آن  متقابالً 

گذاری در امور وید و جز اهداف انکشافی و سرمایه اوامر تو اطاعت نداشته خود را وکیل عام و تام مردم می گ به
 ،که از محتوی قانونی پالن عدول کند. بناًء داود مغرورنمی پذیرد و نه به کسی حق میدهد ثمر بار دیگر چیزی را

ً تذکر  ،که در فرمانی ،امضای خوده ب ،شبدر ساعت ده   ،در همان شب عرفه ورخصتی قبل از عید قربان فوقا
 ،ه گفتهو بی ادارمرا کار شکن  ،دور از همه صالحیت های قانونی و اصول اداری و باز به بهتان و دروغ .یافت

روی این دلیل پوچ و دور از حقیقت از  اخاذی یا رشوت ستانی معرفی کرد و وزارت مرا مرجع سوء استفاده و
 ام قرار داد.مقام وزارت معزول 
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 پس منظرکاری وپالن اقتصادی اول
 
 و مغفل ،بوسیله یک فرد احساساتی ،برای لغزش و انحراف این خاندان ،دست قاهر قدرت ،این کار را در حقیقت 

زیرا طوریکه تاریخ این کشور گواهی میدهد و همه مردم بر این واقعیت آگاه اند، در  مغرور آنها نقشبندی نمود. 
آن ه از روزیکه افغانستان صاحب تشکیالت مدرن و بودجه مربوط ب ،سال قبل از تصدی من 25طول بیش از 

موفقیت های  بچنان، هیچ وزارت مالیه و اقتصاد کشور و باز در هیچ یک از حکومت ها و دولت ها  .گردیده است
من در مدت سه سال و چند ماه بار  ،که مالی و اقتصادی و هم چنان توازن مالی و انکشاف و پیشرفت اقتصادی

 نائل نگردیده است. م، آورد
سازمان ملل متحد، پوهنتون ها و علماء اقتصاد کشور های پیشرفته بر اقتصاد دور من و عبدالمجید خان زابلی  

 د و در نتیجه دور تصدی مرا ستایش و کار های او را نکوهش کرده اند.قضاوتها نموده ان
 ملیون افغانی رسیده بود.  500ی به ملیون افغان 30( از 1333تا  1319سال ) 35در بیش از  ،کهبه آن بودجه  

ابع محض از همان من ،یا افزونی در  مالیات ،( و باز بدون وضع کدام مالیه جدید1333من در ظرف یک سال )
یک هزار و  و در سال بعد از این رقم به . ( ملیون افغانی رسانیدم1100آنرا به یکهزار و یکصد )،مستمر گذشته

یکنیم سال با  تصادی بی بدیلی که خود طرح و ترتیب نموده،. بعداً روی پالن اق ( ملیون ارتقا یافت1300سه صد )
، آن (اسناد علمی، اشخاص ورزیده و از همه مهمتر تجربه فقدان احصائیه، جغرافیای اقتصادی، کمبودی ها ) همه

ارقام  د کشور و برای پیشرفت کشور عزیز، تدوین و تکمیل کردم.را بوسیله پرسنل خود کشور و بزبان خو
 ( ملیون رسانیدم.2900ملیارد ) 3بودجوی کشور را ساالنه تقریباً به 

در حالیکه بیش از  .تمویل می شد در صد از منابع داخلی افغانی آن صد در بودجه پالن نیز مخارج یا تخصصات 
از در آمد فروش اموال صادراتی خود  ،بدون توسل به قرضه ،( فیصد اسعار خارجه آن نیز66شصت و شش )

 کشور بدست می آمد و بدینطریق تامین و تضمین شده بود.
از نگاه اداری و محاسبه نیز ریفورم های گوناگونی بوجود آورده باترتیب یک تشکیالت مدرن و تقسیم وظایف  

 قانونی هر قدمه امور اداری و معامالت حسابی کشور را بطور بی سابقه منظم نمودم.
میتوانیم که با وجوه و  درینجا باید واضح کرد اهمیت ارقام سرمایه گذاری پالن اول اقتصادی را از آنجا فهمیده  

 تخصیصات تسویه پالنهای بعدی آن را مقایسه کنیم.
به نرخ  ،( افغانی که14500مجموعاً بیش از چهارده ملیارد و پنج صد ملیون ) ،به نرخ رائج آنروز ،در پالن اول 

 سرمایه گذاری می شد.  ،ملیون دالر امریکایي میگردید 725معادل  ،افغانی 20فی دالر 
 آنرا دالر امریکایی تشکیل میداد. ( چهار صد و شصت و شش ملیون اسعار خارجی466ه از مخارج پالن )منجمل

( دو صد و پنجاه و نه ملیون دالر 259معادل ) ،افغانی نرخ رسمی آنروزی فی دالر 20سعیر تبه  ،بقیه وجوه که
( دالر 35اُنس شمش طال به )ر آنروز یک برای مخارج محلی به پول افغانی محاسبه شده بود. از آنجا که د ،می شد
( دالر امریکائی خرید و 278( روی نرخ  بازار بورس لندن به فی انس بیش از )1981جون  6اما امروز) بود، 

 .فروش دارد
( به نرخ 728×8=5800فلهذا ) ( دالر امروز می شود.8معادل هشت )روی همرفته به حساب هر دالر آنروز  

 امریکائی و سرمایه گذاری می شد. امروز در پالن اول اقتصادی تخمیناً معادل پنج ملیارد و هشت صد ملیون دالر 
ور، بدون توسل به قرضه یا نشر نوت، تضمین از منابع خود کش، بیشتر ارقام وجوه محسوبه آن، طوریکه گفته شد

تر،  که در پیش از آن سالهای متمادی به كسر حاد بودجوی یا به افادۀ روشن ریاین خود برای یک کشو می شد .
بالنتیجه کساد و بحران اقتصادی بسر  مزمن تخصیصات بودجوی مواجه بود،  هم چنان در عدم توازن مالی، فقر

 نعمتی بود بیشمار و موفقیتی بود از حد بسیار. .می برد
سال نظری  20د از مرور به حجم سرمایه گذاری های بع ،شده میتواند کهاهمیت ارقام فوق وقتی خوبتر فهمیده 

بیش از چهار ملیارد دالر سرمایه گذاری شده  ،پالن هفت ساله دور جمهوریت نام نهاد داود شاهی بیندازیم .در
ر گرفته ذا نشر نوت مد نظدر حالیکه بیش از نود فیصد آن ارقام نیز از قرضه و کمکهای خارجی و ک .نمیتوانست
 چنانچه بیش از دو ملیارد دالر آنرا حکومت آنوقت ایران تضمین میكرد و بیش از یک ملیارد آنرا روسها . شده بود.

استهالک بیش از پنج ملیارد دالر قروض کمر شکن خارجی و نشر نوت  ،گویا بعد از بیست سال سرمایه گذاری
دور تصدی  قبل، یعنی  سال 20نست ال اقل به قدرت و قوت برعالوه آنکه نتوا ،كشور حالتی پیدا کرد که ،داخلي

، باید به هر سو برای تأمین تخصیصات بودجه عادي خود هم ،که، بلکه كارش بجائی کشیدمن سرمایه گذاري کند
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ي دراز کرده، روغن نباتی، شکر و گندم و صابون و مخارج روزمره را هم از خارج و باز به قرض دست تكد
 ،برای تکافوی مخارج مواد استهالکی به قرض می گیرند یز های را که،  نسل موجودهیا همه آنچبدست آورد!؟ گو

 بدوش گیرند. ، بارآن را بایست نسل های آینده
 ه این پالنزیرا نه آنک .عظمی پالنگذاری قرار داشترمایه گذاری نیز در مقام اعلی و پالن اول از نگاه اهداف س

طرح و پی ،اقتصادی بکار داشت احل نخستین سرمایه گذاری و باالنتیجه انکشافمر ه کشور دربر روی ایجاب آنچ
 کشور سه چیز را ارمغان می آورد: در صورت تطبیق صحیح، برای  ،ریزی شده بود

یعنی با بدست آوردن مواد جدید  .تنها در ساحه زراعت بیش از ده فیصد می بود ،( ارتقای قدرت استحصال1
پنجصد تا هفت صد هزار تن بیشتراز حجم استحصال قبل از تطبیق پالن را میسر می  ،راعتیارتزاقی و صنعتی ز

هکتار)معادل یک ملیون  هزار در انکشاف زراعت بیش از دوصدوپنجاه ،چنانچه غرض تحقق همین مقاصد .ساخت
 (  جریب( زمین بایر جدیداً دایر میگردید. 1259000و دو صد و پنجاه و نه هزار )

بیشتر آن در سكتور زراعت  ین پالن  بیش از نیم ملیون انسان،حاظ جذب بیکاران  باعملی شدن درست ا( از ل2
 بکار می افتاد. 

تهداب پالن های وسیعتر برای سرمایه گذاري حجیم و بزرگتر گذاشته می  ،( در صورت صحت تطبیق این پالن3
 شد. 

مراکز علمی سازمان اقتصادی یونو، بانک انكشافي  از اریباید توضیح کرد این پالن که در لسان انگلیسی به بسی
بین المللی، بانک صادراتی امریکا، سازمان کمک های بین المللی امریکا، ایکافی، پوهنتون های بزرگ كشور هاي 

.آنها آنرا قدر کرده، طرح توزیع شده بود ،راقیه و همچنین به شخصیتهاي برجسته علمي در ساحه مالي و اقتصادي
میدانستند.  ،در پیش از آن مجهول الهویه گفته می شد ،کهرگترین موفقیت برای چنان یك كشوریبز راتدوین اش و 

چنانچه مربوط به همین موضوع زیر عنوان اقتصاد منحط دور زابلی و ریفورم های اساسی و علمی دور عبدالملک 
بانهاي مختلف در کشور های راقیه نیز نوشته عبدالرحیم زی مقاالت و رساالت و تز های علمی و کتب زیادی به ز

 شده و به نشر رسیده است.
 

 تقدیر پارلمان از پالن پنجساله اول
پارلمان كشور ما در همان تصویب قانوني نخستین بودجه علمي كشور كه در سال اول تصدي من نزدشان تقدیم  

منشی آنروز  جه بطور کل به پارلمان قرائت شود.پیش از آنکه بود  شته است.نگا                 در مجله شورا  ،شد
به محضر  .قید است 1333مجله شورا منتشره برج سرطان  12تا  3پارلمان بطوریكه در ستون دوم در سطرهاي 

 اعظم آنرا قبول و  ، حکومت حصۀماده یادداشت کمیسیون مالی و اقتصاد که 30وكال چنین اظهار کرد: )راجع به 
ساب قطعیه و کسر موازنه ترتیب ح، رفع مقیده،موضوعات مهمه یادداشت مذکورکه . مورد اجراء گذارده است

 . در بودجه امسال از میان رفته است. از نواقص سالهای گذشته بود ،دو موضوع اولی که الیحه موجبه می باشد.
و بودجه واردات و « همان سال مزبور» 1333قانون موازنه عمومی سال  توأم با پروژۀ ،باقی موضوعات آن  

ورق ضمیمه و یک قطعه گراف مصارفات و  146و « متن قانون بودجه»بداخل دوازده ماده  ،مصارفات مملکتی
از  ،و یک دوسیه اوراق الیحۀ موجبه و بودجۀ وزارت خانه ها« محتوی بودجه عمومی کشور»دارائی کشور 

 «وزارت مالیه بشوری رسیده است.
نفری بودجه پارلمان بعد از غور و بررسی یا تدقیق قانونی بودجه در همان تصویب قانونی بودجه که  27انجمن  

همان شماره مجله شوری ملی چنان  64-62بعداً مورد تصویب قانونی مجلس عمومی پارلمان نیز گردید، درصفحه 
یکی از افتخارات جلس شوری ملی دوره هشتم، ه و م) نا گفته نگذاریم آنکه کمیسیون تحقیق بودجمشعر میدارد: 

به خطوط  بزرگ و موفقیت های فراموش ناشدنی خود که در تاریخ پیشرفت نهضت پارلمانی مملکت افغانستان باید
توصیه  ،جهت ترتیب و تدوین فنی و اقناعی بودجۀ دولت ،کهبرجسته و درشت ثبت گردد. همانا این حقیقت را میداند

تطبیقی و نظر توجه اولیای امور و مسئولین موظف را خواهان گردید و نواقص علمی و عملی  مفیده و ،های جدی
را خاطر نشان نمود. در نتیجه این جنبش و تحریک اصالحی دولت اهمیت برازندگی موضوع را خوشبختانه بهتر 

النهای مدونه و توصیه منحس شده و نوای وطنخواهانه نمایندگان ملت را از صمیم قلب لبیک گفت و حصه معظمه پ
 های مجلس شورا را رسماً و عمالً در محل تطبیق گذارد. 

وزارت مالیه که مسئولیت و تماس مستقیمی به اجرای این پالن دارد مرکز فعالیت های عالیه و قیمت دار اصالحی 
بکار کرد و قرار گرفت و با سعی شبا روزي مجاهده خسته ناپذیر و احساس شعور عالي وطنیت و ملت دست 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 6 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

 

موارد وارداتی دولت را کامالً )جزاً و کالً( به ملت معرفی کرد. بودجه را به اساس موازین علمی و مفاهیم فنی به 
 نحوی که ابهام و اشتباهی در آن بمالحظه نمی رسد ترتیب نمود.

ً  33پروژه قانون تدوین سال   وضع اقناعي آماده نمود و  بودجه را با اقدام مفیدیست معرفی کرد. الیحۀ را که واقعا
آن همه سد های مستحکمی را که قبالً از طرف وزارت مالیه گفته می شد و در اثر ایجابات زمان و مقتضیات 

)جنگ روی اعالن بیطرفی و باز بودن در های مارکیت های شرق و موثره وارده از جنگ عمومی دوم تولید شده 
نع کار های کشور نبود بلکه با مفاد سرشاریکه بمقابل تجارت غرب بر روی متاع تجاری افغانی نه آنکه ما

صادراتی افغانستان وارد این کشور می شد بهترین زمینه برای انکشافات کشور فراهم نموده بود، از آن گذشته این 
بیق ماده قید کرده بود از همان روز اول سلطنت نادر شاه و باز از ابتدای تط 30نقیصه های را که پارلمان در 

و تا بحال یا مدت نا معینی دور نادری بنیان گرفته و مستمراً تا دور تصدی من جریان داشت.(  1310قانون اساسی 
در اثر آن نمایندگان ملت به تحصیل معلومات موثق و مقنع  ،کهنی نیست و باید مدت ها منتظر بودازاله آن کار آسا

ه هر سال و انضمام آن با بودجه سال ما بعد، و رفع مقیده و موفقیت حاصل نمی توانستد. مثالً ترتیب حساب قطع
غیره در ظرف چند ماه محدود از بین برد. به چنان کامیابی های سترگی نایل شد که این حقیقت در فعالیت های 

 دولتی فراموش نخواهد گردید. 
ذر خود معرفی کرده ت را عضیقی فرصت و کمی وق ،وزارت مالیه با وجود تورید این همه ریفارم ها و اصالحات

بعد از این در سال های آینده انشاء هللا به موفقیت های بزرگتر اصالحی و مالی نائل خواهد شد.  ،کهوعده داده است 
 و در اطمینان و وثوق نمایندگان ملت فزونتر خواهد افزود. 

ین چند ماه به نظر استحسان و تقدیر کمیسیون بودجه و امور مالی اجراآت و فعالیت های وزارت مالیه را در خالل ا
این وزارت اینک کانون اصالح، و ریفورمیشن و اقدامات اساسی  ،و تمجید می نگرد و چون مالحظه می نماید که

قرار گرفته و به طبع اقدامات معقوله و قانونی در سایر ارگان ها و شعبات هم حرکت ها برای نهضت و ارتقاء 
اینک مراتب امتنان و قناعت خود را از آن وزارت ظاهر و موفقیت های روز افزون این وزارت  .احساس می گردد

 فعال و  حساس را آرزومند است(.
 

آنچه در فوق نقل گردید، تقدیر و تحسین قانونی پارلمان کشور بود نه فرمان شاه و یا کدام زمامدار. گویا نمایندگان 
 الیه تقدیر فرمودند. بدیل مربوط به تصدی ام را در وزارت م ملت  بدین وجه کارهای بي سابقه و بی

زیرا بچشم سر دیدند که از همان  ،در قید آن کلمات تقدیري حق بجانب بودند« ستانغیور افغان وکالی مردم»ایشان 
یچگاه تا دیروز دستگاه حاکمه ایشان را نوکران دست نشانده خود تلقی می کردند و ه .روز مسیر جامعه تغیر یافت

کذا تصویب های ایشان را بقدر کاغذ توالت هم اهمیت نمیداد. اما امروز یعني  نیدن نداشت .به صداهای آنها گوش ش
در آنروزیکه من بودجۀ تاریخی را بایشان تقدیم کرده به حیث یک وزیر مسئول و باز در یک وثیقه بس مهم 

م درنان یک تعهدی  سپبایشان چ« نزلت قانونی داردبودجه دولتی که همطراز قانونی اساسی اهمیت سیاسی و م»
 ما در همه موارد پیرو دستور  نمایندگان ملت خواهیم بود. ،که
به پارلمان ایراد می  ،به سویه کشور های راقیه و باز در یک کشور بسیار پسمانده ،ق بودجه بود کهاین نخستین نط 

 .گردید
 
 ذیل را ارمغان داشت: بودجه توأم بآن نطق بطور اجمال چیز های نو 

 قانون بودجه محتوی متن سیزده ماده  به سویه کشور های دارای پارلمان های بسیارقوی. – 1
 ها، ماده ها، و به طرز بودجه های کشور های مترقی.ل بودجه حاوی ردیف بندی باب ها فصل واجد – 2
 .اسباب موجبه بودجه با تفصیل کامل و مقنعهتوضیحات مربوط به  – 3
و متن قانونی تفکیک و تشریح وظایف و مسئولیت ها و « کادر ها»ت قانون تشکیالت اساسی حاوی بس – 4

 مقام و قدمه. هر صالحیتهای
 حساب قطعي بودجه سال پار با تفصیل آتی: – 5

 ه در سیزده ماده.یالف( متن قانونی حساب قطع
اسبات، یعنی شامل حسابات خزاین وارداتی و مح ،«گذشته»قطیعه با تفصیل بودجه همان سال ب( جداول حساب 

ز، ریاست محاسبات( با وزارت مالیه )ریاست خزائن و اقتصادی، ریاست واردات و تمرک سه حساب از سه ادارۀ 
 قانون حساب قطعیه قرار داشت. تفصیل ضمیمۀ
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 دوره های بعد توازن بودجه دوره امانی وعلت کسر بودجه

 
از همان سال اول  ،که ساله داشت 24یک سابقه  ،توازن بودجه با کسر بودجه بطوریکه در پیش از این تذکر رفت

از  ،در حالیکه به ده سال دوره امانی .سلطنت محمد نادر شاه بنیان گرفته تا آخر دور وی در چهار سال دوام داشت
مالیات دولت نام کسر یا مقید  ،نسبت به مصارفات تفاضل داشته وارداتبع در بودجه دولت، همه سال همین منا

. او بسر رسانیدبازی را نمیشناخت. او به همین پولها جنگ استقالل کشور را با همه ساز و برگهای آن موفقانه 
 مخارج این کار را از همین منابع تمویل کرد.  الت عصری و مدنی اینکشور بوده همۀبنیان گذار تشکی

مخارج آنرا از  و سیاسی کشور زد وهمۀ« باالخاصه عرفانی، صحی»جتماعی انکشافات اقتصادی و اه او دست ب
 همان بودجه همه ساله تخصیصات میداد. 

اردوی افغانی را با مدرن ترین سالح و تجهیزات و قوای هوائی مجهز ساخته تحت تعلیم و تربیه افسران ترک و 
 آلمان قرار داد. 

پوهنتون نداشت عده زیادی طالب را همه ساله جهت تحصیالت عالی و عصری با عین پول بخارج چون کشور 
 میفرستاد. 

در حالیکه قسمت اعظم مخارج بودجوی دور نادرشاه و باز از پسر وی محمد ظاهر شاه به مصرف مستقیم 
سه ریاست زیر اثر شاه، مربوط محمد  )مستمری های خانواده و نزدیکان وی و هم چنان دستگاه استخباراتی متعدد

و هم چنان شبکه های امنیتی گستردۀ آن دور بخرچ   (هاشم خان صدر اعظم و مارشال شاه محمود خان وزیر حربیه
 میرسید.

شاه و شرکاء  وی استثمار و سوء استفاده خانوادۀبلکه در عمل ر ،در این دور اقتصاد نه آنکه روی انکشاف را ندید 
تاالن و چپاول  ،منابع پر ثمر و ثروت ها همۀ« گاه و رفقاء همکارشاز قبیل عبدالمجید زابلی و دست»ان مستفید ایش

 می شد یا از این طریق می چاپیدند.
شصد باب مکتب در کشور ارتقا به ش ،از هشت باب مکتب تنها در شهر کابل دور پدرش معارف دور امانی، 

سال  20باب تنزیل یافته و باز در دور  19ولي در دور نادر شاه به  .دبه قصبات و دهات وسعت یافته بو نموده،
 نهایت به سه صد باب مکتب می رسید. ،که شروع کار من بود( 1332تا سال  1313سلطنت پسرش )از سال 

 بیش از هفتصد مکاتب مختلف و کورس های اکابر و پنج فاکولته جدید را در پوهنتون ،من درین پنج سال پالن اول 
کابل گنجانیده بودم و آنچه امروز درین ناحیه دیده می شود همه مربوط به همان دور منست و یا شامل پالن انکشافی 

 که بوسیله من طرح و تدوین گردید.
 

 مقیده بازی دور زابلی
 

 سر بودجه بهنه آنکه این ک ،دور محمد ظاهر شاه نیز« 1332تا  1313»سال   20در  بحث از کسر بودجه بود.
یعنی شروع جنگ دوم  1319از سال  ،بالی دیگری بنام مقیده بازی ها نیز بمیدان آمد کهدرجه حاد رسیده بود. 

بدین معنی که عوض یکصد افغانی ضرورت .بر قرار گردید « بدون کدام مجبوریت مالی و علت اقتصادی»جهانی 
رورت های واقعی و حقیقی دوائر را یک قلم فیصد ض 80تا  70باقی  ،افغانی داده شده 30تا  20حقیقی دوائر از 
 .انکار می کردند

در حالیکه تناسب مزبور بروی ضرورت های پیش از شروع جنگ دوم جهانی بوده و در آوان جنگ نسبت به بلند  
فیصد باالتر از تخصیصات قبل از  300تا  200رفتن نرخ های اشیای بومی و متاع های خارجی ایجاب افزونی 

 آوردن جنگ دوم جهانی را می نمود. 
مدیر  1319زیرا وقتیکه من در سال  هم در آن غلو یا هزلیات جا ندارد. ر موبقد ،آنچه گفتم تماماً حقیقت بوده

تب موزیک و مکتب لوجستیک  مکاتب حربی پوهنتون، لیسه عسکری، احضاریه یا ابتدائیه عسکری، مک
 تخصیصات آن همه موسسات عسکری که ، م.ژاندارمری گردید
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 8تر 8 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اپان، عبدالرحیم زی، عثمان خانسراج، نمایندۀ ج نذیرخاناز طرف راست حسین خان مسکینیار، 
 

سه ملیون افغانی  یازده ملیون افغانی تثبیت شده بود. برای ما محض ،از طرف سلف ما ،حسابات سالهای پیشروی 
 آن منظوری میشد.

او گفت قضیه را بوزارت حربیه  ،پیش نمودم« قوماندان مکاتب حربی»من که قضیه را به سردار محمد داود خان  
یک  ،هر شش افغانی ضرورت حقیقی ما .  برایاوشان بما چنین تفهیم کردند ،مراجعه بوزارت حربیه . بعد بنویسد

در دست سردار  ،زیرا دهن کیسه  .در این مورد نه ما صالحیت داریم و نه قصور .افغانی تخصیصات داده می شود
عینی و معاون  برادر زادۀ« سردار محمد داود خان برادر عینی»د نعیم خان محمد هاشم خان صدر اعظم و محم

شما می توانید از آنها کمبود تخصیصات خود را حاصل  .صدر اعظم سردار و حواریون و شرکاء اوشان  است
 نمائید. 

دی و مالی که من با همه دالئل اقتصا ،وقتیکه من و سردار محمد داود خان به صدارت نزد برادر و کاکایش رفتیم 
 روی منطق قلدري جواب منفی دادند. ،سخن ما را نپذیرفته ،گوشزد کردم« در خطا بودن چنین روش »بایشان 

 
 ...ادامه دارد

  عوامل ناکامی مارشال شاه محمودخان ،در قسمت بعدی
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