
 

 

 بنیاد عبدالملک عبدالرحیم زی برای حاکمیت قانون و تعلیم دیموکراسی
 

 
 قیس کبیر مدیر مسؤل رسا نهً افغان جرمن انالین، جناب محترم آقای

 
 .سالم و احترام خویش را از کابل داغدیده خدمت شما و همکاران تان تقدیم میدارم

تذکرات و یادآوری هایی در مورد  در افغانستانث وجدل بر موضوعِ استبداد و دیموکراسی در رابطه به بح
 .دولتمرد و مبارز سیاسی عبدالملک عبدالرحیم زی صورت میگیرد

تا با  بنیاد عبدالملک عبدالرحیم زی برای حاکمیت قانون و تعلیم دیموکراسی ا ز بدو تاًسیس سعی ورزیده 
به هموطنان  تنویر اذهان عامهات وتحقیقات علمی و تتبعنشر آثار قربانیانٍ استبداد، منابع و مأخذ مستند را برای 

 .عزیز ارایه نماید
آرزو داریم تا روزی در کشور کمسیون حقیقت یابی متشکل از شخصیت های علمی ایجاد گردد و ازین مأخذ 

 .ریخی افغانستان مستفید شوندبرای بیان واقعات تا
عبدالرحیم زی یک اثر ارزشمند و بیانگر راز های نهفته ارمغان زندان برگزیده از یادداشت های عبدالملک 

 .م در کابل به چاپ رسید 8002تاریخ معاصر کشور است که در سال 
از آنجا که بخشی از نویسنده گان و خواننده گان رسا نهً وزین شما امکانات دسترسی به این اثر را نداشتند، 

 .کش نمایممیخواهم بدین ذریعه آنرا خدمت هموطنان گرامی پیش
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 بنام خداوند توانا
 
 

 پیشگفتا ر
  
 ".اگر نشسته ایی برخیز واگر ایستاده ایی حرکت کن وطن به خدمت ات احتیاج دارد"

با فرستادن این تیلگرام سردارمحمد داود، همکار سابقه خویش عبدالملک عبدالرحیم زی را که جهت تهیه مدا  

یحتیاج و تدارکات وزارت حربیه آنوقت به هندوستان رفته بود به وطن باز خواند ودرغیاب ویرا به سمت وزیر 
خود وی آنرا تازه تاسدیس نمدوده بدود    لوازم که  عبدالرحیم زی آرزو داشت تا در . مالیه تعین نمود

اما با اصرارمکرر و امر مدا فدوق نظدامی خدویش سدردار محمدد       . تدریس نماید و از قبول این وظیفه ابا ورزید

 . که بحیث صدراعظم جدید تعین گردیده بود، عضویت کابینه را حاصل نمود داود

ونی های وقدایع سیاسدی کشدوررا از دوره    عبدالملک عبدالرحیم زی درین بخش ازیادداشت های خویش دگرگ   

صدارت سردارمحمد داود تاسال های اول حکومت کمونیست ها بیان میدارد ومسایل وجریانات را از بعد دیگدر بده   

 .خواننده تعریف می نماید

بنده با برادران ام  بعد شش سال قید درخانه، از زنده بودن پدرمطلع گردیدیم وبا لطف خداوندی دیددار و    

درمدت شانزده سال بعد افتخار مصاحبت ،شاگردی سکرتری و پیام رسانی شانرا .  زیارت شان نصیب ما گردید

د داری میورزم و آفاقیت قضداوت  روی این ملحوظ از تحلیل و تبصره بروقایع خو. درزندان دهمزنگ داشتم

صرف با تذکر مختصر میخواهم توجه شمارا به چندد نکتده   . را به خوانندگان محترم این یادداشت ها میگذارم 

 :ذیل معطوف دارم 

عبدالملک عبدالرحیم زی توانست در یک مقطع زمان با وجود موانع مختلف، مسیر اقتصاد کشوررا به سوی     

در افغانستان به این نظر بود که دولدت  ( ایتاتیزم)هد و منحیث مبتکر نظام اقتصاد مختلطانکشاف وترقی سوق د

و سدرمایه   مبارزه علیه فسداد و حمایدت از تجدار     او با.باید اقتصاد بازار آزاد را بر اصل منافع ملی رهبری نماید

وطن دوستی،وظیفه شناسی  البته احساس.دوره بینظیر موفقیت اقتصادی را در کشور بوجود آوردملی گذاران 



 

 

،فهم مسلکی وانضباط کاری ،تعهد ملی ودرک مسولیت برای خدمت به وطن،عقیده وایمان راسخ به خداوندد  

همچندان مددیریت وکارفرمدایی سدنجیده، دقیدق      . وعزت نفس  اعمال وکدردار وی را رهنمدونی مدی نمدود    

پروفیسور بالیبرت اقتصادان آلمانی سدمت  . واستخدام کارشناسان ورزیده از عوامل کامیابی وی در کارها بود

مشاوریت را درتیم کاری اش به عهد داشت در پهلوی همکاران صادق با دسپلین وسابقه کار، جوانان کار فهدم  

هفت نفر از همکاران جوانش دردوره هدای بعددی بده    .  وتحصیل یافته را برای پیشبرد امور جذب نموده بود

رسیدند ازجمله آقایان عبداهلل یفتلدی، عدارف غدوثی، طبیبدی، حکیمدی،       سمت های معاونین صدارت ووزارت

نویسنده گان مجرب شهید میرعلی اصغر شعاع وشهید محمدد  . شالیزی،طرزی،دکتورامان وپروفیسورحیدر داور

او را در اجدرای  ...یونس حیران وده ها شخصیت  برا زنده دیگرچون غالم حیدرپنجشیری،نادرعلی جاغوری و

 .می نمودنداموریاری 

عبدالملک عبدالرحیم همکارانش را بر مبنای لیاقت کاری و شایسته ساالری انتخاب مینمود آنچه که تا امروز    

 .به ندرت توسط دولتمردان مراعات میگردد

موضوعی که با اتهام نادرست در پرده ابهام باقی مانده بود مسئله سفر موفقیت آمیز عبدالرحیم زی به ایاالت    

اسناد محرمانه وزارت خارجه امریکا که بعد از پنجاه سال نشدر و در آرشدیف ملدی آنکشدور     . ده امریکا بودمتح

 :جریان از ین قرار بود. برای همه قابل مطالعه است بر مسایل آنوقت روشنی میاندازد

رش بعد ازین سفری به افغانستان داشت در گذا 1153ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آیزنهاور در سال    

اسدت و مدردم افغانسدتان بهدره  از مسداعدتها       به افغانستان کمک به هفدت چپداولگر  سفر بیان نموده که کمک 

بعد از حادثه سوختاندن بیرق پاکستان و اعالن حالت اضطرار، امریکایی ها متوجه گردیدندد  . نخواهند داشت

بدالملک عبدالرحیم زی محول نموده بدود و از  که کابینه وقت رهبری و اداره امور را در حالت اضطرار به ع

روی این منظدور ویدرا بده    . جانب دیگر آنها میدانستند که او مخالف سرسخت نفوذ شوروی در افغانستان است

 .امریکا دعوت نمودند

سردار محمد داود صدراعظم قبل از سفر دوسیه روابط امریکا با افغانستان را بده وزیدر مالیده تقددیم نمدوده و       

عمو هایم  سردار محمد هاشم و سپهساالر شاه محمود خان و همچنان برادرم سردار محمد نعیم ": ایش گفتبر

امریکایی ها بر پیشانی ما ستاره سرخ را میبینند، حال وظیفده خدودت   . موفق به جلب کمک های امریکا نشدند

 ."است که کمک امریکا را برای کشور جذب نمایی

عبدالملک عبددالرحیم   1153نوامبر  3افیر سفارت امریکا در کابل چارلس لیتل مورخ در راپور سری ژارژ د     

شخصیت از خود گذر، قاطع، با انرژی، بی پروا در مقابل پدول و مخدالف بدا    ": زی را چنین توصیف می نماید

 علدت اصدلی موفقیدت عبددالرحیم زی در     ".افغانستان به این نوع اشخاص ضرورت مبرم دارد. خویش خوری

 . جلب و جذب مساعدت های ایاالت متحده امریکا این اوصاف وی بوده است

گزارش سری دیگر نشان میدهد که از اندیشه ها و افکار عبدالرحیم زی راپور ها دقیق توسط آقای حکیمی به 
ده تنها وجوه مشترک در جهان بینی و نظردید عبدالرحیم زی با ایداالت متحد  . مقامات امریکایی تهیه میگردید

امریکا عامل عمده در آمادگی آنکشور برای مساعدت به افغانستان بوده است و نه کدام تعهدات سری بین وی 

اگر چنین تعهدی صورتی میگرفت حتماً بعد از پنجاه سال در گذارشات محرمانه وزارت خاجه . و دولت امریکا

 . افشا میگردید

زین سفر به اتهام موافقات سدری بدا دولدت امریکدا بددون      خاندان شاهی عبدالملک عبدالرحیم زی را بعد ا    

اما شاه اسبق محمد ظاهر شاه با اخذ نه . اثبات جرم و حکم کدام محکمه برای بیست و دو سال به زندان افگند

از . صدو پنجاه هزار دالر امریکایی چهل و پنج سال بعد ازین حادثه خود با پول امریکایی به کشور باز گردیدد 

ر سردار محمد داود و برادرش سردار محمد نعیم منحیث پسران کاکا و شوهران خواهران شداه بده   جانب دیگ

پست های صدارت اعظمی و معاون صدارت و وزرات خارجه و در عمل حاکمیت مطلق العنان حکومت اکتفا 



 

 

کسدانی   حال خواننده گرامی خود قضداوت فرماییدد  چده   . ننموده در مقابل نظام شاهی دست به کودتا زدند

 فرزندان صادق این وطن بودند؟

کمونیست ها عبدالملک عبدالرحیم زی را به اثر فشار سازمان عفو بین المللی هشت ماه بعد از کسب قددرت     

وی بعد خروج از زندان به مبارزه سیاسی علیده عمدال شدوروی اقددام نمدود و طدرح       . از زندان آزاد نمودند

با پخش این طرح سیاسدی  . ارائه نمود"ملی،صلح و نجات مردم افغانستان جبهه وسیع همبستگی"سیاسی را بنام 

بعد از سه ماه حبس چون عبدالملک عبدالرحیم زی حاضر نبدود  . ببرک کارمل ویرا دوباره به زندان انداخت

وطن را ترک نماید و از مخالفت و مبارزه سیاسی علیه تجاوز شوروی و عمال شان دست برنداشت، با مسدموم  

 . ویرا به شهادت رسانیدند PoisenAttackن ساخت

این بخش از یادداشت ها عبدالرحیم زی گفته های اخیرش بوده و بیانگر شرایط دشوار زمان نگارش اسدت     

اگر تکراردر مطالب مشهود میگردد ناشی از اوضاع سیاسی وقت بود ،چون نویسنده امکان آنرا نداشت تدا بده   .

امیدد  . بنده هم به خود اجازه تصرف و تحریف در یاداشت هدا را نددادم  . بیفگندنوشته ها ما قبل خویش مرور 

 .خوانندگان محترم به این مطلب تفاهم داشته باشند

م در جریدده امیدد بده نشدر رسدید،      2111این یادداشت ها ده سال قبل بدستم رسید، قسمتی از آن بده سدال    

برنامه های تلویزیونی در ایاالت متحدده امریکدا بده     همچنان برادرم عبدالرازق ملک عبدالرحیم زی از طریق

با در نظرداشت تحوالت سیاسی کشور و بازگشت شداه  . انتشار بخشی از محتوی یادداشت ها اقدام نموده است

مخلوع محمد ظاهر شاه به کشور و اعطای لقب بابای ملت به وی، پنداشتیم شاید در راه وحدت ملی وتحکدیم  

اما جریانات بعد  . ارد، ازینرو از مصلحت کار گرفته و نشر این اثر را به تعویق انداختیمصلح در کشور گامی برد

نشان داشت که شاه مخلوع  حتی سلطنت طلبان را نا امید گردانید و کرسی سلطنت را در بدل جایداد هدای  

شگفت تر آنکه  .خویش معامله نموده و بابای ملت  به فروش ملکیت های فرزندان ملت مظلوم مصروف گردید

ولیعهد و جانشین اش شهزاده مصطفی ظاهر با قاتلین اعضای خانواده خویش معامله گری نموده برای رسدیدن  

 .به اریکه قدرت بر اجساد ایشان پا نهاد

ارمغان زندان مجموعه از یاداشت ها خاطرات ومقاالت عبدالملک عبددالرحیم زی مدی باشدد کده در چندد         

خدمت  "الملک عبدالرحیم زی برای حاکمیت قانون و تعلیم دیموکراسی در افغانستانبنیاد عبد "بخش توسط

 .شما تقدیم خواهد گردید 

ازآنعده دوستان که در اهتمام و نشراین اثر با بنده همکاری نموده اند اظهار امتنان مینمایم، آقایان محتدرم      

خواجه سلطان  وفادار پدرم  هدایت و ارادتمند محمد جعفری،عبدالمنان نیازی، دکتور اسداهلل تکل،حمیداهلل

 . محمد صدیقی

. امشب که بنده کار اهتمام این اثر را به پایان میرسانم مصادف با هفددهم مداه قدوس و شدب عرفدات اسدت         

درست پنجاه و یک سال قبل عبدالملک عبدالرحیم زی در شب عرفات ازین مندزل روانده زنددان گردیدد و     
ل بجرم خدمت به وطن عمر خویش را در آنجا سپری نمود و دقیقاً در هفدهم مداه قدوس   برای بیست و دو سا

 .یعنی بیست و هفت سال قبل با زرق زهر توسط وطن فروشان به شهادت رسید 1361

کابل بی برق، شهر خاموش استاد خلیلی به شهر تاریک مبدل گردیده و بداد سدرد از کدوه پدر بدرف پغمدان          

انگشتانم در روشنایی شمع به . آواره گان در مسیر قرغه و دیگر نواحی اطراف کابل میوزد برخیمه های ژولیده

دشواری این چند سطر را مینگارد و خاطره پدر به یادم می آیدکه در سلول زندان دهمزنگ در روزنه پنجره 

این شعر را زمزمه  به نگارش این ارمغان می پرداخت و گهگاه( ناشی از نم وزجرزندان)کوچک با دستان لرزان

 .میکرد

 

 که نه از تاک نشان بود و نه ازتاکنشان         بودیم آنروز ما از طایفه درد کشان

 



 

 

 شب در میان خدا مهربان

 ش 1357کابل هفدهم ماه قوس 

 م 2115مطابق هفتم دسامبر 

 بهاول ملک عبدالرحیم زی

 

 آنکه حقیقت را نمیداند نادان است،

 .پنهان مینماید جنایتکارآنکه آنرا میداند و 

 برتولد برشت                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارمغان زندان
 

 علت اختالف من با سردار محمد داودخان و سایر افراد خاندان شاهی

 

طوریکه در مقاالت متعدد به جراید در دوره محمد  ظاهرشاه نشر کردم، با دعوی قانونی کده بده پارلمدان    

کشور تقدیم نمودم و  این دعوی در انجمن تقنین و عددلی اولسدی جرگده قبدول و روی آن بده محکومیدت       

یگری که در این مورد دام و مضامین  روی آنچه به رد فرمان معزولیت خود نوشته. حکومت فیصلنامۀ صادر شد

( سال دور محمد ظاهر شاه 21سال دور محمد نادر شاه و  4) سال  24کشور ما نه آنکه بیموجب در  ام، نگارشته

در همدان   ,از نگاه اقتصادی و اجتماعی انکشاف نکرد، بلکه نسبت به کسر حاد بودجدوی و فقدر تخصیصدات آن   

 .گردید عملیات آن خُرد و کوتاه میکارهای عادی هم عقب افتاده ، روز به روز ساحه 

تدرین مدردم ایدن     آری کشور ما که هر گونه منابع و همه امکانات را داشت و باشندگان آن بایدد  از مرفده  

ملیون هکتار مساحت وسیعی که جهت رهدایش پدانزده ملیدون نفدوس      63زیرا افغانستان عزیز با ! بود حوزه می

در صورت دایر گردانیددن و  . برداری مساعد است برای زراعت و بهرهفیصد آن  22قلیلی خود دارد و منجمله 

فیصد آن که معادل چهارده ملیون هکتار زمین مستعد به کشتمندی میشود بدرای بدیش    22به کار انداختن این 

 .دهد از سی و پنج ملیون مردم کشور محض در ساحه زراعت کار و نان وافر می

ین کشور کوهستانی مرکوز است نیز بایسدت بدا اهمیدت خاصدی یداد      از معادن سرشار آن که در هر حصۀ ا

زیرا در این کشور از یاقوت جلد لگ، زمرد پنجشیر، لعل و الجدورد بدخشدان، اماتیسدت و سدنگ رخدام      . کرد

قندهار، و گرشک تا ذخایر غنی مس و کروم لوگر، طال، قالت و کوکچه گرفته تا ملیاردهدا تدن ذخدایر آهدن     

های سنگ چونه آن حوزه، ذغدال سدنگ دره    السراج و حاجی گگ و همچنان دپوزیت فیصد جبل 66حاوی 

) ، کرکر، پل خمری، هرات، و کذا ذخایر وافر گاز طبیعی و سدایر مشدتقات پطدرولیم    (از نوع انتراسیت)صوف 



 

 

 شود،  ته مییزالی گفو از این قبیل منابع طبیعی بیشمار دیگر که خود ثروتهای ال( شبرغان، قندر، کتواز، و هرات

 .موجود است

هدای زرخیدز    های شامخ و پر برف این کشدور در هدر درۀ ژرف و وادی   های زاللی که از کوه باز آن آب 

دهد، بلکه جهت دایر گردانیدن و آبیاری  ها مگاوات برق ارزان قیمت آبی میشود، نه آن که هزار سرازیر می

 .باشد بهترین منبع می های دایر و بایر آن نیز بیش از چهارده ملیون زمین

هدای انکشدافی رویکدار دور امدانی را در      نخست پالن( اوالد سرداریحیی خان)همان طوریکه این خاندان 

های جنگ دوم جهانی را نیز که بدرای فدروش پشدم،     های عمیق افکار تیره و شوم خود گور کردند، سال چاه

های متنوع حیوانات، بهترین فرصت  و پوست( دانه به، تربک، پنکنجد، زغر، شرشم)های روغنی  ، تخمپنبه، میوه

شد به جای آن که به نفع کشور و ترقیه مردم رنجبر ما به کار ببرند، خود  و دور طالیی برای کشور ما گفته می

هدای   های الیعد و الیحصدی را از طریدق قاچداق بده حسداب      همه آن اسعار سرشار و ثروت. استفاده کردند سو 

 ؟!های سوئیس و امریکا انتقال دادند استفاده جویشان در بانک و رفقای سو شخصی  خانواده  

شد، از هفت تدا ده   المللی صادر می باور کنید که در این دور مقابل هر افغانی متاعیکه به مارکیت های بین

، عرفدانی و  اجتمداعی   های بیشمار ملی را در انکشداف  ایشان نه آنکه این ثروت.  آمد دالر امریکایی به دست می

تدوازن دیفسدت    ویدل آن بودجدۀ بدی   ماقتصادی کشور به کار نبردند، الاقل مالیات بر عایدات آنرا هم جهت ت

 .ندپرداخت برقرار ساخته بودند، نمی داری که خود در طول حکم فرمائی خود عمداً

تخدم دولتدی  ظلم دیگرایشان آنبود،کارهایکه بایست از طریق تخصیصات بودجه  به وسدیلۀ عملده کدار مسد    

هدای پدیهم و طاقدت فرسدا بسدر       بر مردم رنجبدر و مسدتمند بده زور وجبدر از طریدق بیگداری      . صورت میگرفت

ای گردیده و طبقه متوسط از بدین   های افسانه همین چیزها سبب شد تا عده قلیلی صاحبان ثروت. رسانیدند می

الاقل  ” بخور و نمیر“نیکه در پیش از آن به حساب بدین معنی آنا. تر و فقیرتر شوند فقرا و بیچارگان بیچاره. برود

بعدها به وضعی در آمدند کده  . آوردند در گوشه و کنار کشور به دست نمی” ذرت“پارچه نان جوین  وجواری 

در داخل کشور آن را هم یافت نتوانسته، مجبور شدند تا برای بدست آوردن لقمه نانی به کشدورهای همسدایه   

گویا مردم این کشور باستانی از طریدق چندین   . ی ذلت و محرومی تأمین معیشیت نمایندرجوع کنند و با انتها

سوی بیکاری و بیروزگاری، فقر و بیچارگی ” عالماً و عامداً“یک دولت استثمارگر و جبار به دست و طور دانسته 

 .شد و بالنتیجه فساد اخالق جرم و جنایت سوق داده می

 :جنگ باید مورد استفاده کشور ما قرار میگرفتدو فرصت طالیی دیگر که در وقت 

دانند که بعد ختم جنگ کشورهای فاتح به کشورهای مفتوحه اجازه تدویر صدنایع سدنگین و    همه می (1)

این جریان در اوان ختم جنگ دوم جهانی نیز برقرار شد، کشورهای آلمان، ایتالیدا، جاپدان   . دهند مهم را نمی

کشدورهای مغلدوب و   )بده ایشدان   . اردوهای کشورهای فاتح واقع گردیدندکه جنگ را باختند و مورد اشغال 

های خود را بده فدروش برسدانند ورنده در      ها و ماشین دستور داده شد، تا درظرف سه ماه فابریک( تحت اشغال

های  ها و ماشین بناً علهذا فابریکه . های قطعات انجنیری تخریب خواهد گردید ختم این مدت همه بوسیله مین

داشدتیم،   ما اگر یک حکومت واقعاً ملی مدی . ین کشور ها به قیمت وزن آهن عادی معروض لیالم قرار گرفتا

البته با آن دالرهای سرشاریکه از فروش امتعۀ صادراتی در وقت جنگ  به دست آمده بود، بدرای خریدد ایدن    

عنی که صد هدزار دالر در آن وقدت   بدین م. های شایان به عمل آمده میتوانست ها استفاده ها و ماشین فابریکه 

ولی افسوس که ایدن دشدمنان   . تواند رسانید که امروز با صد ملیون دالر انجام شده نمی چنان کاری را بسر می

مردم از این فرصت هدم اسدتفاده نکردندد و اندیشده انکشداف کشدور و صدنعتی سداختن آن را هرگدز بده سدر            

 !پرورانیدند نمی



 

 

انی، جاپانی، و ایتالیایی از طریق یوندو آرزوی مهداجرت بده افغانسدتان را     به صد ها هزار خانواده آلم (2)

اینوسدیله  . پذیرفتند ایشان به حیث یک فرد افغان تابعیت این افغانستان را با شرایط خود این کشور می. نمودند

و  یک حکومت ملی و خیرخواه کشدور . بهتری برای رفع ضرورت تکنولوژی و ساینس کشور ما شده میتوانست

مردم بایست از جمله این مراجعین بهترین انجینران، مهندسین، متخصصدین شدئون مختلفده، معلمدین برجسدته،      

گزیدد و از طریدق  آنهدا همده آن فابریکدات و ماشدین آالت را  بده کدار          تکنسین و کارگران ورزیده را بر می

طبابدت و  ( معدارف )علیم و تربیده  همچنان در شئون زراعت، ترانسپورت و مواصالت، بانکداری، ت. انداخت  می

 !آوردند های وسیع استفاده به عمل می دامداری و انکشاف دهات و راه سازی و غیره از ایشان به پیمانه

گویا روی آنچه که گفته شد، کشور ما بر عالوه منابع غنی و سرشار که در هر گوشه و کنار خود داشت، سه 

نیدز جهدت انکشداف آن در آوان    ( های علمی و ورزیدده  و پرسونلسرمایه، معادن صنعتی ارزان )عنصر دیگری 

استفاده جوی خود نده آنکده از ایدن     اما خاندان نادری و ظاهر شاهی با حواریان و شرکا  . جنگ میسر گردید

ممکنات برای انکشاف کشور پسمانده ما استفاده نکردند، بلکه کشور را از وضع پیش از جنگ به شرایط بددتری   

در آوردند و بر مردم مستمند ما از یک سو انواع ستم و ظلم صورت میگرفت و از سوی دیگدر روز بده   معیشیتی 

 !گردید روز خوار و بیروزگار و حتی آواره می

استثمار خاندان شاهی در دوران هفده ساله معلق العنانی سردار محمد هاشم خان صدراعظم بده همکداری   

لی و وزیدر اقتصداد  و همچندان سدردار محمدد نعدیم خدان معداون         شاغلی عبدالمجیدخان زابلی رئیس بانک م

در هر ساحه و منبع اقتصادی کشور به حدی وسعت داشت کده  ( صدراعظم مزبور)صدراعظم و برادر زاده وی 

هدای اقتصدادی کشدور را بده حالدت تخنیدق در آورده بده احددی از          توان گفت که ایشان همده فعالیدت   می

احیاناً اگر کسدی  . داد ن سابقه دار و یا نو ظهور مجال فعالیت آزاد و رقابت را نمیداران متوسط و تجارا سرمایه

که در آن وقت بر عالوه وظیفه بانکی خالف وظایف یک بانک حیثیت یدک  )یا شرکتی  به رقابت با بانک ملی 

د آنگداه  آم میبر ( تجاری حاصل گردیده بود کارتل وارداتی و صادراتی کشور را در کلیه مواد و امتعه عمده

بانک ملی بر عکدس عندوان و اسدم    . داد  سرمایه آن بحساب بانک ملی انتقال شده فعالیت شانرا ممنوع قرار می

در عمل اسهام بانک مزبور به . المال تأسیس گردید آن در حقیقت ملی نبوده با اینکه اصالً به سرمایه خزانه بیت

هایش و سایر افراد خاندان شداهی و خدود    خان برادر زادهنام محمد هاشم خان صدراعظم و نعیم خان و داود

این بانک به طوری که گفتده شدد همده    . عبدالمجید خان زابلی و چند رفیق جانی او تخصیص داده شده بود

های عمده تجاری و اقتصادی را برای خود انحصار داده کافه   ضروریات دوایدر دولتدی را از خدارج،     فعالیت

سداحه تجدارت عمدومی، توریدد مدواد      .  و نفع آن  به جیب همان چند نفر فدرو میبدرد   خود بانک وارد میکرد

های فالتوی آن و در بخش صدادرات پشدم گوسدفندی، شدتری،پت یدا       ها و تیزفتارها و پرزه پطرولیم، کامیون

و ، پنبه، پوست قراگل و غیره اقدالم صدادراتی را خدود باندک ملدی      (که به نام پشم کشمیری یاد میشود)کرک 

 .شعبات آن در انحصار خود داشت

 

 مالیات شخصی

 

حد و بیشمار که از کارها و انحصارهای فوق میگرفت قناعت نورزیده، برای تأمین  بانک ملی به آن مفاد بی

خواهیم در تولید شدکر و توسدعه    بنام اینکه ما می. منفعت بیشتر همان چند نفر محدود دست به کار دیگری زد 

نمائیم، بنابر این جهت تأمین این سرمایه بدر بعضدی مدواد وارداتدی و صدادراتی،        گذاری سرمایهصنعت نساجی 

. چنانچه اینکار را هدم نمودندد  . وضع شود( که اصال مؤسسه شخصی بود)بایست محصوالتی از طریق بانک ملی 

چنان از فدی جلدد   بدین معنی از فی سیرشکر و فی گیلن بنزین یک افغانی محصول استهالکی گرفته شد و هم



 

 

ها  این پول. تحصیل میکردند( بر عالوه محصول گمرک) پوست قراگل روی فیصدی معین محصول صادراتی 

گویا ایشان . گردید عوض آن که به خزانه دولت تحویل گردد، به حساب مخصوص بانک ملی جمع آوری می

صی را تحمیل نمودند و همده آن  از این طریق هم بر همان مستهلکین بیچاره کشور محصول استهالکی مخصو

 .ها منتقل دادند ها را باز به حساب و نفع شخصی خود پول

باید این مؤسسات نیز بده نفدع و    فابریکات نساجی و قند نیز ملکیت شخصی بانک ملی بوده از این طریق می

ها بده   سو استفاده اینکه از درآمد  مالی اشیای تولیدی این فابریکات چه. یافت جیب همان چند نفر تمرکز می

  .کند عمل آمده است خود موضوعیست که تفصیل آن فصل مخصوصی را ایجاب می
 

 شرکت پنبه و مقدرات آن

 

شرکت پنبه را نیز بانک ملی مربوط به خود قرار داده، نفع داخلدی و عایدد اسدعار خدارجی فدروش آن را      

کده  ( افغانسدتان باندک  )پنبه به بانک مرکدزی  بانک مزبور از حقوق مسلم خود گفته، به جای آنکه اسعار فروش 

های فروش به حسداب   رئیس آن نیز همان عبدالمجید خان زابلی بود، انتقال داده شود، راساً از همان مارکیت

یافت و یا جهت خرید ماشین آالت  های آلمان، انگلستان و سوئیس انتقال می شخصی آن عدۀ محدود در بانک

طوریکده در پدیش از ایدن گفتده شدد ایدن ماشدین آالت و یدا         .  پرداختند قند میمربوط به فابریکات نساجی و 

 .ها نیز مال خود بانک ملی بود فابریکه

نمودندد   در حق جامعده افغدانی مدی   ( واالحضرتان خاندان شاهی)ظلم دیگر که زابلی و رفقای با نفوذ وی 

سردار شاه محمدود خدان از فدروش     استثمار قسم کلی آن اسعاری بود که بعد از ختم جنگ در آوان حکومت

زابلی کده در ایدن   . گشت بر می( افغانستان بانک)به بانک مرکزی ( به جز پنبه)پشم، پوست قراگل و غیره امتعه 

معاون اقتصدادی صددراعظم، وزیدر اقتصداد     )وقت چندین پست مهم مربوط به اقتصاد کشور را به عهده داشت 

، به بانک مرکزی دستور داده بود  قسمت عمده اسعار خارجی ( لیملی، ریاست بانک مرکزی و ریاست بانک م

دالر امریکدایی  تعیدین    را که از شقوق فوق به کشور بر میگردد، به نرخ رسمی که خود شانزده افغدانی بده فدی   

تا بانک مزبور از آن برای پرداخت قیمت ماشین و آالت نساجی و قندد و  . نموده بود، به بانک ملی سپرده شود

در این کار بانک ملی به دستور رئیس خود که در عین زمان زمامدار کافده امدور اقتصدادی و    . ه کار بگیردغیر

مالی و بانکی کشور بود، به درجه غلو کرد که به جز مخارج ضروری دوایر دولتی باقی به دیگر هیچ کار اجازه 

کده در کشدور مدداوای آن غیدر     اریرای معالجه آن امراض خطر بب داد حتی ج اسعار خارجی را نمیاخذ و خر

چنانچه علت پرخاش  و گفتگوی میان زابلی و سردار شداه محمدود خدان صددراعظم رد     ! شد؟ ممکن گفته می

محتدوی ایدن   . فرمانی بود که جهت مخارج معالجه شاغلی رحیم رفیق به نام بانک مرکزی  صادر نمدوده بدود  

ولی زابلی به اتکا  سردار محمدد داودخدان کده دریدن      دش ار و دو صد دالر امریکایی نمیفرمان بیش از یکهز

وقت وزیر دفاع ملی و  وزیر داخله و هم معاون اول صدراعظم بود و همچنان باپشتوانه شریک بدزرگ خدود   

سردار محمد هاشم خان همه دالرها را خود تصاحب کرده، بدون ترس و واهمه آن را در بازار آزاد به قیمت 

المثدل دالر را از باندک مرکدزی بده      فدی . رسداند  که از دولت  میگرفت به فروش مدی  بیش از دو نیم چند نرخ

گویا در هر دالر بیش . رسانید افغانی به فروش می 45تا  42خرید و خود در بازار سیاه به قیمت از  افغانی می16

بانک ملدی در راه  بدین طریق آن چه  .استفاده بزرگی بود حقیقت این سو در . گرفت  افغانی فایده می 26از 

زیرا خدود ایشدان    مه و از ثروت بیت المال کشور است،حق عا و قند سرمایه گذاری کرده همه  صنعت نساجی

هدا     فابریکده  همچنان سداختمان عمدارت و     آالتخود حبه را هم برای ورود ماشین از جیب و سرمایه شخصی 

 .اند آن خرچ نکرده



 

 

هم مخارج اسعاری  آورد ، ر در بازار سیاه به دست میها دال ملیون باری بدین طرز از آن نفعی که با فروش

به گفتده   .از همین مبالغ تأمین میگردید پرداخت و هم کرایه حمل و نقل ، مونتاژ و تدویر آن ها را می ه فابریک

 :الدین حافظ رح خواجه شمس

 ”دزدانی بُود چراغ به کف“

کردند ودر بدازار   یل صنایع تصاحب میواسعار یرا که به نام تمشاید سؤال پیش شود  در صورتیکه همه آن 

شدد؟ جدواب    ها و وسایل مزبور از کدام مدرک پرداخته مدی  فروختند، پس قیمت اسعاری آن فابریکه سیاه می

شد و زابلی روی مفکوره استفاده شخصی خدویش   های مزبور از اسعار فروش پنبه پرداخته می اینست که قیمت

بر اساس صالحیت هائیکه در دست داشدت ،خدود   .اسعار حاصله از پنبه کنترل را برقرار نکرده بودو رفقایش بر 

 .گر، خود گل کوزه، و باز خود خریدار همان کوزه بود کوزه، خود کوزه

هایی که در ساحه اقتصادی کشور تا پیش از من به عمل  استفاده آن چه گفته شد شمه و نموداریست از سو 

 ! به وسیلۀ ایادی بس بزرگآنهم . آمد می

گویدا در  . در چنین وقت  بود که من زمام امور مالی و متعاقباً وزارت اقتصاد ملی کشور را بدست گدرفتم  

و  اسدتفاده  تر دیگر نزدم آنبود که بایسدت نخسدت دسدت اسدتثمارگران و سد      این عهده بس مشکل، کار مشکل

ند که در مند کشور بود ر طرفم افراد بس بزرگ و قدرتبادرحالیکه در این کار خطر.کردم جویان را قطع می

 .ن سردار محمد هاشم خان و عبدالمجید خان زابلی قرار داشترأس شا

که متشدکل از سدالمندان خانددان    )ترین و با نفوذترین فرد شورای سلطنت  سردار محمد هاشم خان  مسن

خان صددراعظم و سدردار محمدد نعدیم خدان      وعالوه برآن  پرورنده و ولی نعم سردار محمد داود ( شاهی بود

جمع کدرده بدود،    «استفاده سو  از قدرت»معاون صدراعظم نیز بود، زیرا او فرزند نداشت و آنچه از این راه 

 .برای همین دو برادرزاده عینی وی میراث ماند 

داران  کشدور  زابلی هم با قدرت پولی که از طریق استفاده سو  حاصل کرده بود، نه آنکه سلطان سدرمایه  

خواسدت بدر    هر چده مدی  ” صدراعظم اسبق“شد، به پشتوانه شریک مقتدرش سردار محمد هاشم خان  گفته می

چنانچه وقتیکه سردار شاه محمددخان  زابلدی  را از کابینده خدود بیدرون کدرد،       . کرد دستگاه دولت دیکته می

نمدوده و بدرای محاکمده او را بده     های مشهورش از طریق قانونی بازداشدت   میخواست  زابلی را روی خیانت

و از چندگ  . اما درین وقت در داخل کابینه مانع بازداشت وی سردار محمد داود خان گردید. پارلمان بسپارد

 .پارلمان او را شخص ظاهر شاه نجات داد

هدا، و   ای از طبقۀ منور و صاحبان رسدوخ را بوسدیلۀ اعطدای خانده     خاصیت بد دیگر زابلی آن بود که عده

های نقدی پولی در دام تذویر خود در آورده و ازین طریق عقاید ایشان را از مخالفت به خود منحرف  شبخش

او میخواست مرا هم در چنین یدک دام تدذویری خدود    . ساخت میکرد و یا در جمله دعاگویان خود شامل می

انتخدابم بده وزارت    چنانچه به وسیلۀ محمد عمرخان معاون باندک ملدی در همدان روزهدای اول    . گرفتار سازد

مالیات به من چندین صد هزار افغانی پیش کرده و اظهار کرد ما حاضریم   همده سداله چندین کمدک برایدت      

اما چون از جانب من جواب منفی شنید، بعدآ به وسیلۀ یک وزیر دیگر کابینه که از همکداران قددیمی   . بنمائیم

من به جوابشان گفتم در گذشته هر چه کردید، بعد . کرد تری برایم وی بود، عین تکلیف را مگر به پیمانه وسیع

من در مقابل خدمات عامده و حقدوق مدردم همدواره رفداه و آسدایش       . تواند از این آن کارها تکرار شده نمی

. تواندد  بنا بر این مرا کسی به پول خریده نمدی . ام ام و در آینده هم به عین عقیده شخصی خود را زیر پا کرده

ی از سوی من مأیوس گردید، یکی از وزرای دیگر کابینه ما را به کمتر از آن چده بده مدن پدیش     وقتی که زابل

این وزیر که از رفقا و مشاورین قریب سردار محمد نعیم خان بود، همواره به کمدک  . کرده بود، استخدام کرد



 

 

های آن بانک و زابلدی   بانک ملی صدا باال کرده در آن چه که من در ساحه مالی و اقتصادی علیه استثمارگری

 !پرداخت؟ می” الیه روی دستور و توصیه مولی“بردم، وی به طرفداری بانک ملی و زابلی  به کار می

گویا هدم بدا صداحبان قددرت و هدم بدا سدلطان        . باری در چنین حاالت و شرایط من شروع به کار نمودم

وی خیر مردم مستمند و رنجبدر در اینکدار از   اهلل گفته ر دار کشور طرف واقع شده بنابر این توکلت علی سرمایه

سدال بدر    21در شروع کار خواستم به تسلط که بانک ملی در مدت بدیش از  . هیچ خطر و تهدید هراس نکردم

از یکطرف دست استثمار و استفاده سو  را قطع کرده، بانک ملی و مؤسسات . اقتصاد کشور داشت، خاتمه بدهم

دولت قد علم میکرد، و  به دولت الاقل مالیات همه آن سودهای زیادی خدود   آنرا که تا آن دم همواره مقابل

یدک اساسدنامه    نبه را از آن بانک مجدزا سداخته،  از سوی دیگر شرکت پ. را هم نمیداد،  زیر تفتیش قرار دادم 

جامع و حاوی شرایط نافع برای مستحصلین پنبه و در عین حال ضامن انکشاف تولید بهتدری جدنس و صدحت    

ها و ملی شدن و تدویر درست شرکت نتیجه مطلدوبی   تفتیش.   رت و ستندرد این متاع مهم تجارتی ساختمسو

ولو که به مخالفین با نفوذ و سرسخت من نیز افزود وبه فعالیت های خفی و جلی، سیاسی و اداری . را بار آورد

 . استفاده جو افزود  آن عده استثمارگر و سو 

کدرد، نیدز غفلدت نکدرده بده اینکدار          که بانک ملی از نگاه اخذ اسعار خارجه میسو های در مورد استفاده

بنا  علیهذا بعد از آن هفتصد هزار دالر که چند روز پیش از تصددی مدن باندک    . ظالمانه زوردتر وارسی کردم

ر دالر را بدین معنی که همان هفتصد هزا.  ملی اخذ نموده بود، دیگر این سلسلسه داد و گرفت را خاتمه دادم

افغدانی  میشدد بده    ( 37)که هنوز بانک ملی در بازار سیاه نفروخته بود، به قیمت بازار سیاه آنروز که فی دالر به 

هدفم از اینکار آنبود که از یدک سدو بدرای ثبدوت ایدن خیاندت       . نام ریاست انحصار دولتی خریداری نمودم

خواسدتم   دست آورده باشدم و از سدوی دیگدر مدی    های بانک سند رسمی و  مشهودی ب استفاده ها و سو  کاری

آن  زیرا در پیش از . بوسیله این دالرها کامیون و غیره وسایل ترانسپورتی را تهیه کرده زودتر وارد کشور نمایم

که برای حیات اقتصادی یک کشور حیثیدت شدریانات و   ( ترانسپورت و مواصالت)برای این شق مهم اقتصادی 

متشبسین اینکار بایسدت بدا   . یص اسعاری تعیین نگردیده به گوشه فراموشی قرار داشتورید را دارد ، هیچ تخص

خریدندد و آندرا بده اداره انحصدارات دولتدی       همان سرمایه ناچیزیکه در دست داشتند از بازار سدیاه دالر مدی  

ن را خریدداری و  کشیدند تا به وسیلۀ آن دالر از امریکا الری هدای مطلوبشدا   بعد ماهها انتظار می. پرداختند می

این فارمولیته و مشکالت سبب میشد، تا روز به روز رغبدت متششدبین   . وارد شده، بعداً به دسترس آنها قرار گیرد

بده وضدع مخمصده و    ( ترانسدپورت )های این بخش مهم  این شق مهم کاهش یابد و بدینوسیله در کشور فعالیت

ایت شش تنده کده روی فرمدایش متشدبثین مزبدور وارد      زیرا در سال پنج تا ده کامیون چهار نه. سقوط در آید

ها نفر مسافرین کشور به مفهوم قطره در  شد در برابر صد ها هزار تن نقل و انتقال مواد، همچنان هزار کشور می

از نگاه نقلیات هوایی هم . بخصوص در کشوریکه نه خط ریل و نه وسایل نقلیات آبی داشته باشد. برابر بحر بود

هدا ونده    هدای هدوایی مددرن داشدت و نده طیداره       زیرا نه میددان . ر این کشور باستانی خبری نبودتا آنوقت د

 !های هوانوردی؟ شرکت

هدای اشدتر صدورت     کار ترانسپورت کشور در چنان یدک عصدر تحدرک و سدرعت بیشدتر بده همدان قافلده        

سیار ارزان و در شدهر  شد که در نقاط دوردست کشور مستحصلین از بها  ب و همین چیز موجب می. پذیرفت می

المثدل ندرخ    فدی . های گوناگون بودند حد بلند  مواد استهالکی گرفتار مضیقه کابل شهریان مستهلک از نرخ بی

به سه افغانی و فروش آن در شهر کابل ( کیلو گرام 7)خرید گندم در میمنه و فاریاب در آنوقت فی سیر کابلی 

ا با وضع جغرافیایی اقتصادی آن که در هر حدوزه و هدر منطقده آن    کشور پنهاور م. افغانی فی سیر بود( 41)به 

( هایی به توناژ مختلف کامیون)نماید که وسایل ترانسپورتی زیادی  شود، ایجاب آنرا می مواد مختلف تولید می

ها و شاهراههای کانکریتی و یا قیر شده، با ترمیم خانه های متعدد که در هدر نقطده    روی یک شبکه منظم شوسه



 

 

( پطرولیم و مشتقات آن)هکذا جهت رفع ضرورت مواد محترقه . های فالتو تعبیه شده باشد  کشور محتوی پرزه

در . های ذخیره مواد مزبورتثبیت گردیدده و بده کدار انداختده شدود      های سرویس و تانک سرویس منظم پمپ

ت ذیصدالح دولدت در مخیلدۀ    حالیکه در پیش از من این چیزها نه وجود داشت و نه دستگاه اقتصادی و مقامدا 

 .آورد خود چنین چیزها را به خاطر می

در این کشور حد کم شصت هزار کامیون مختلف باید به کار افتدد در حالیکده دولدت کده خدود انحصدار       

آنهم به پدول و  )وسایل ترانسپورتی و مواد محرقه آنرا در دست داشت ساالنه بیش از پنج نهایت ده کامیون را 

نقلیات دولتی که در آنوقت زیر اثر وزارت مالیه بود نیز حاوی چهدل  . وارد کشور نمیکرد( بسیناسعار خود متش

هدای بدزرگ    تاندک )برای پطرول که کامالً از بیرون وارد میشد الاقدل یدک زیکدویی    . و پنج الری قراضه بود

ه های فالتو را کسدی  ترمیم خانه یا محل فروش پرز.  را هم نداشت به ظرفیت صد هزار گیلن( پطرولیمذخیره 

ها و پلچک ها همه تخریب شده به وضع کوره راههای قرون وسدطی در آمدده    شاهراه ها باپل ! شناخت؟ نمی

 !بود؟

بلعیدندد بدرای بیشدتر از ایدن کدار بایسدت        همان اسعاری را که زابلی و شرکا  پر قدرت و با نفوذ آن مدی 

ن وسایل و لوازم متدذکره وارد میگردیدد و از فدروش    بدین معنی که به وسیله یک قسمت آ. شد بسندگفته می

زیرا این اسعار به . آمد قسمت دیگر آن تخصصیات مخارج بومی تکمیل دستگاهها و تأسیسات مزبور به دست می

توانست به طدور مثدال    شد بسیار کارها را انجام داده می اگر به طور صحیح به کار انداخته می. ملیونها دالر بود

در . عامه  با همه گز و بر و وسعت تشکیالت اداری آن بیش از پانزده ملیون بودجه ساالنه نداشت وزرات فواید

حالیکه فرق و نفع قیمت همان هفتصد هزار دالر آخری که در فوق از آن تذکر رفت به حدود پانزده ملیدون  

 !.شد و قس علهذا افغانی می

را که تا اکنون بر دستگاه و امدور اقتصدادی    لطیتسمن به بانک ملی دستور قاطع و صریح دادم ، همه آن 

. تواندد  کشور بدون حکم کدام قانون و فتوای علمی یک اقتصاد ملی در دست داشت، منبعد به کار برده نمدی 

در مورد اسعاریکه بعد از این برای بخش صناعتی خود بده کدار دارد، جهدت قراردادهدای گذشدته از طریدق       

مالیات تأدیه نشده را بده  . تواند کرده، خود راسآبا اسعار خارجی  تهیه کرده نمی لیتراف کریدیت بانکی تأدیات

های تجاری تدابع  ترتیدب دفداتر مالیدات بدر عایددات و        زودی پرداخته، در آینده خود را مانند دیگر شرکت

هدا   درت نماییهای که وقتاَ فوقتاَ از طرف شعبات مربوط در اینمورد صورت میگیرد دانسته، از همه آن ق کنترل

 !و دیکتاتورهایی که در پیش از این میکرد، دست بردارد؟

های مدن نگذشدته بدود کده      در اینجا باید تذکر داد که هنوز چند روزی از این طریق عملیات و کار وائی

! فرزنددم  :بعد تعارف زیاد به مدن گفدت  . سردار محمد هاشم خان صدراعظم اسبق مرا به خانه خود فرا خواند

کن همه از دست ات شکایت دارند ، این قدر سخت نگیر که همه از این کابینه جدیدالتأسیس شما بده   احتیاط

علدت  .  من به جواب شان گفتم که فغان همگانی طبقات مختلف مردم رنجبرما  از قبل باال بود! آری. فغان آید

که اکنون نزد شما زبدان بده   همه این شکایات خلق خدا فقط سو استفاده و استثمار همین عده معدودی بوده 

من در همان روز اول به سردار محمد داودخان گفته بودم کده مدرا بده چندین یدک      . اند بدگویی من گشوده

اند، آیندده   ها همه منابع این کشور را استثمار کرده زیرا آن عدۀ قلیلی که سال! وظیفه خطیر و خطر بار مگمار

پسدمانی وضدع اجتمداعی، اقتصدادی و     ! شدوند؟  دست بردار نمدی  هم از آن کارهای ظالمانه و ناپسندیده خود

کندد در ایدن مدورد جددا      عرفانی کشور که اکنون در ساحۀ اقتصادی به وضع بحران رسیده است، ایجاب می

کنید، فعالً که کشور ما در هر سداحه پایدان تدر از شدرایط قدرون       شما خود مالحظه می. اقدامات صورت پذیرد

ها مصارف عدادی   ها چک وازن مالی به جایی رسیده که خزاین در حساب جاری بانکوضع ت. باشد وسطی می

ها  در ساحه اقتصادی کشور از سال. ندارد وجود تواند، زیرا در حسابات مزبور اصالً پول را هم اجرا کرده نمی



 

 

. تواندد  ته نمدی به کساد و سقوط مواجه بوده، انکشافات را مانده به همان کارهای بس ابتدایی هم قدمی برداش

های جدید ساخته نشده، راههای سابقه به وضع کوره راههای قدرون وسدطی در آمدده، وسدائط      راهها و شوسه

کشور پهناور ما صرفنظر از ینکه خط دربنابر این . شود ترانسپورتی  به عشر عشیر ضرورت حقیقی کشور وارد نمی

هدا و   های هوایی وجود ندارد، الاقل الری و میدان آهن وسائط ترانسپوری دریایی و وسایل دیگر نقلیه هوایی

ها، و ذخایر مواد محرکده   همچنان ترمیم خانه. دیگر وسایل موتوری را هم برای امور ترانسپورتی خود نداریم 

از نگاه عرفانی درین سالیان مطول بعدد انقدالب سدقائی    . در این مملکت  وجود ندارد( پطرولیم و مشتقات)آن 

بلکه بر عکس روز به روز گدراف  . هم قدم بردارد( دور امانی) سال قبل 24الاقل به حد و معیار کشور نتوانست 

هدا هدم بده حالدت      وضع صحیه و شفاخانه. کند تعداد مکاتب شکل ارقام جذری را حاصل می. نزولی را پیمود

ه وسدائل طبدی، الاقدل در    ها و غیر ها و شفاخانه رقتبار در آمده، طب و قایوی را مانده نسبت به فقدان کلینیک

وضع دفاعی کشور کده همده سداله از    . تواند معالجه امراض مهلک هم روی ضرورت اقدامی به عمل آمده نمی

شود و هم بیش از یکصدد و پنجداه    نگاه استهالک تخصیصات قسمت عمده بودجه عادی در این راه مصرف می

ات اردو و ژانددارمری زیدر حراسدت بیدرق و بده      هزار جوان هر ساله از کسب و کارشان به دور مانده در قطع

شوند، همچنان جهت تربیت افسران و خورد ضابطان چندین باب مکاتدب،پوهنتون   خدمت اردو قرار داده می

هدای عصدری صدفوف     اما در عمل برای تربیه و تمرین. و کورسهای متعدد با خرچ مبالغ زیادی در کار میباشد

 هدای شدکاری بدا    ا  هوایی ما طیارهدر قو. ی همه سالح و مهمات  نداریممختلفه اردو به قدر ضرورت یک تول

هدای ترانسدپورت،    میل در سداعت موجدود اسدت، هلیکدوپتر، طیداره بمبداران و طیداره       ( 121تا  111)سرعت  

هدا، جدت در اردوهدای     در حالیکه طیاره. های کشف و ترمیم خانه و میدانهای هوایی قطعاً وجود ندارد طیاره

وسدائط جنگدی   . العاده روز به روز پرواز مینماید نون دیوار سوتی را در هم شکستانده، به سرعت خارقدیگر اک

های مختلف و سایر وسائل ارتبداطی و اکتشدافی الکترونیکدی و     ها وراکت های متنوع، رادار ضد هوایی، تانک

 !های روز چه باید گفت؟ ها روی مورد جنگ غیره وسایل لوجیستیکی اردو

ایدن  . م صاحب یک فابریکه کامبایند  اسلحه، مهمات و تجهیزات سازی مود آن روز شدیم1555سال ما در 

های ثقیل و مهمات آنرا با تجهیزات مختلف در خود کشور ما اعمال میکدرد،   های پیاده تا توپ فابریکه از تفنگ

شدد و   ایجاب روز مجهز میهای جنگی آن روی  و تا به ختم دور امانی این دستگاه بزرگ برای تولید ضرورت

اما امروز به وضعی قرار داریم که الاقل کارتوس و تفندگ شدکاری را هدم سداخته     . به قدرت کامل کار میکرد 

 !توانیم و باید همۀ سالح مختلف و مهمات و تجهیزات کارآمد خود را از خارج وارد کنیم؟ نمی

علدت اصدلی   . گندم از امریکا وارد میکردیدبه یاد خواهید داشت که در سنوات اخیر صدارت خود آرد و 

بیش از ( 1332)زیرا نفوس ما که امروز . اینکار آن بود که اصالً ما زمین دایر به قدر کفایت نفوس خود نداریم

باشد به حددود دوازده   می( للمی)ها دایر موجوده که بیشتر قسمت آن دیمه کاری رسد، زمین سیزده ملیون می

کمتر از نیم )شود، نسبت به فی نفر نفوس کشور کمتر از یک جریب  تخمین می( اکر شش ملیون)ملیون جریب 

باشدد   رسد که این زمین وباز با وسایل و ابزار کشمندی موجوده که اصالً از بقایای دور تیر و کمان می می( اکر

صدد  شدر ظدرف ش  های افغانسدتان نتوانسدت   حکومت! به هیچ وجه برای تغذیۀ مردم بسنده گفته شده نمیتواند؟

پدس از  »را میگذرد، الاقل همان اراضدی    سالیکه از تهاجمات و تخریبات چنگیزخان، هالکوخان، و تیمور لنگ

حتدی آن  . های بایر نپرداختید ساله اخیر به آبادی زمین 24شما هم در طول . باز دایر سازد« تخریبات متذکره

سدرخ آب   بند مچلغودر پکتیا، بندهای خروار و )کشور بند های را که در وقت محمد نادرشاه به نقاط مختلف 

هایی که  ها با همه سرمایه گذاری از سال. بنیاد کرده بود نیز بسر نرسانیدید( لوگر، بند قرغه در حومۀ شهر کابل

 !در آن به عمل آمده بود به طور نیم کاره مانده است؟



 

 

، جو و باقلیات کشدور را تدأمین   (جواری)ذرت تواند که ضرورت تنها گندم،  های موجوده نمی باری زمین

و باز در حالیکه قسمت زیادی آن به زرع پنبه و چغندر به کار رود البته کمدی غدذایی کشدور را حدادتر     . کند

 !سازد؟ می

این استدالل و صراحت لهجه من بر این سردار و واالحضرت چنان اثر کرد که دگر چیزی گفتده نتوانسدته   

من از سیمای وی درک کدردم کده آن چده گفدت روی عقیدده      ! رزندم موفق باشی؟ف: فقط همین قدر گفت

 !نبوده، بلکه تظاهر محض بود؟
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