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ارسال   با  جرمنی که  مقیم  ملک  بهاول  آقای  م  محبی »ارمغان    کتاباز  مستند  و  آموزنده 

پدر  اثر  «  زندان زی  عبدالرحیم  عبدالملک  جهت    بزرگوار مرحوم   
ی

بزرگ لطف  شان، 

قرن   متوایل  های  دهه  انکار  قابل  غبر  و  جامع  معلومات  افغانستان    20پیشکش  میالدی 

سپاس نهایت  اند،  نموده  عزیز    عزیز  افغانستان  خدمتگار  آن  روان  و  روح  هستیم.  گزار 

 گرایم باد. همیشه  شاد و یادشان  

 

 قسمت اول 

 یعلت اختالف من با سردار محمد داودخان و ساير افراد خاندان شاه

كه به    یقانون   ی شاه نشر كردم، با دعو   ظاهر   محمد   ۀ طوریكه در مقاالت متعدد به جراید در دور

آن به    ی جرگه قبول و رو  ی ولس  یپارلمان كشور تقدیم نمودم و  این دعوی در انجمن تقنین و عدل

ام و مضامین    صادر شد. روی آنچه به رد فرمان معزولیت خود نوشته   هنامه  محكومیت حكومت فیصل

محمد    ۀرسال دو  4سال )    24موجب در    ام. كشور ما نه آنكه بی   دیگری كه در این مورد نگاشته 

انكشاف نكرد، بلكه نسبت    ی و اجتماع  یسال دور محمد ظاهر شاه( از نگاه اقتصاد   20نادر شاه و  

هم عقب افتاده، روز به روز    ی عاد   ی در همان كارها  ,و فقر تخصیصات آن   یبه كسر حاد بودجو 

 گردید. ی  عملیات آن ُخرد و كوتاه م   ۀساح

ترین مردم  ه  كشور ما كه هر گونه منابع و همه امكانات را داشت و باشندگان آن باید  از مرف  یآر

با  ند بود ی  این حوزه م افغانستان عزیز  كه جهت رهایش    ی ملیون هكتار مساحت وسیع  63! زیرا 

ت.  مساعد اس  یبردار  زراعت و بهره   یفیصد آن برا   22پانزده ملیون نفوس قلیل خود دارد و منجمله  

فیصد آن كه معادل چهارده ملیون هكتار زمین    22در صورت دایر گردانیدن و به كار انداختن این 

زراعت كار   ۀو پنج ملیون مردم کشور محض در ساح  یمیشود برای بیش از س  ی مستعد به كشتمند 

 دهد.ی  و نان وافر م

  ی ایست با اهمیت خاص مرکوز است نیز ب  ی این كشور كوهستان  ۀاز معادن سرشار آن كه در هر حص 

لگ، زمرد پنجشیر، لعل و الجورد بدخشان، اماتیست و  کد یاد كرد. زیرا در این كشور از یاقوت ج

تا ملیاردها    ،مس و كروم لوگر، طال قالت و كوكچه گرفته  ی تا ذخایر غن  ،سنگ رخام قندهار و گرشك

سنگ چونه آن    یها   گگ و همچنان دپوزیت   ی فیصد جبل السراج و حاج   66  ی تن ذخایر آهن حاو

، هرات، و كذا ذخایر وافر گاز  یصوف )از نوع انتراسیت(، كركر، پل خمر  ۀ حوزه، ذغال سنگ در
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منابع طبیع   یطبیع  قبیل  این  از  قندر، كتواز، و هرات( و    ی و سایر مشتقات پطرولیم ) شبرغان، 

 افغانستان موجود است. شود، در ی  گفته م ی الیزال  یبیشمار دیگر كه خود ثروتها

  ی های  ژرف و واد   ۀشامخ و پر برف این كشور در هر در  ی ها  كه از كوه  ی زالل  یها   باز آن آب  

دهد، بلكه جهت  ی  م   یشود، نه آن كه ملیونها مگاوات برق ارزان قیمت آبی  زرخیز كن سرازیر م

ر و بایر آن نیز بهترین منبع  دای  ی ها  زمین (هکتار) بیش از چهارده ملیون    ی دایر گردانیدن و آبیار

 باشد.   می

را    ی رویكار دور امان  یانكشاف  ی ها خان( نخست پالن   ی همان طوریكه این خاندان )اوالد سرداریحی

  ی را نیز كه برا   یجنگ دوم جهان   ی ها  عمیق افكار تیره و شوم خود گور كردند، سال   ی ها  در چاه 

متنوع    ی ها  دانه( و پوست   ، تربك، پنبه مزغر، شرش)كنجد،    ی روغن  ی هافروش پشم، پنبه، میوه، تخم 

آن كه به نفع كشور و    ی شد به جا ی  برای كشور ما گفته م  یحیوانات، بهترین فرصت و دور طالی 

  ی ها  استفاده كردند. همه آن اسعار سرشار و ثروت   ترقیه مردم رنجبر ما به كار ببرند، خود سوء 

استفاده جویشان    سوء  ی خانواده  و رفقا   یشخص  یها   را از طریق قاچاق به حساب   یالیعد و الیحص

 سوئیس و امریكا انتقال دادند!؟  ی ها در بانك 

شد، از  ی  صادر م  یالمللبین   ییكه به ماركیت ها ا   متاع  یباور كنید كه در این دور مقابل هر افغان

  را در انكشاف   یبیشمار مل  ی ها  ه آنكه این ثروت آمد.  ایشان ن ی  به دست م  یر امریكایالهفت تا ده د 

ویل  م كشور به كار نبردند، الاقل مالیات بر عایدات آنرا هم جهت ت  ی و اقتصاد   ی، عرفان یاجتماع   ی ها

ی  خود عمداً برقرار ساخته بودند، نم  یكه خود در طول حكم فرمائ  یتوازن دیفست داری  ب  ۀآن بودج

 پرداختند. 

كار مستخدم    ۀ عمل  ۀ یست از طریق تخصیصات بودجه  به وسیل ئیكه با ئ كارها  بود،  ایشان آن   ظلم دیگر 

پیهم و    ی های  جبر از طریق بیگار  صورت میگرفت. بر مردم رنجبر و مستمند به زور و   ی دولت

تا عد رسانیدند. همین چیزها س   طاقت فرسا بسر می    وی افسان   ی ها  صاحبان ثروت   ی قلیل  ۀبب شد 

آنانیكه    ی تر و فقیرتر شوند. بدین معن  متوسط از بین برود. فقرا و بیچارگان بیچاره   ۀ گردیده و طبق

“ذرت” در گوشه و كنار   یدر پیش از آن به حساب “بخور و نمیر” الاقل  پارچه نان جوین  وجوار 

در آمدند كه در داخل كشور آن را هم یافت نتوانسته،    یوضع  آوردند. بعدها به  ی كشور به دست نم 

ذلت و    یهمسایه رجوع كنند و با انتها   یبه كشورها  ی بدست آوردن لقمه نان  ی مجبور شدند تا برا

از طریق چنین یك دولت استثمارگر و    یتأمین معیشیت نمایند. گویا مردم این كشور باستان   یمحروم
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و عامداً” سو  دانسته “عالماً  و    ی، فقر و بیچارگیروزگار  و بی  یبیكار   ی جبار به دست و طور 

 شد. ی  بالنتیجه فساد اخالق جرم و جنایت سوق داده م

 دیگر كه در وقت جنگ باید مورد استفاده كشور ما قرار میگرفت: ی دو فرصت طالی

تدویر صنایع سنگین    ۀ مفتوحه اجاز  ی فاتح به كشورها  ی كشورها   ،دانند كه بعد ختم جنگی  همه م (1)

آلمان،    ی نیز برقرار شد، كشورها  ی وان ختم جنگ دوم جهانآ دهند. این جریان در  ی  و مهم را نم 

فاتح واقع گردیدند. به ایشان    ی كشورها  ی ایتالیا، جاپان كه جنگ را باختند و مورد اشغال اردوها

خود    یها   ها و ماشین  ظرف سه ماه فابریك   مغلوب و تحت اشغال( دستور داده شد، تا در  ی ورها )كش

تخریب خواهد   یقطعات انجنیر   یها   ین اورنه در ختم این مدت همه بوسیله م  ،را به فروش برسانند 

 ً بنا لیالم قرار    ی این كشور ها به قیمت وزن آهن عاد   یها   ها و ماشین فابریكه    گردید.  معروض 

مل   ۀ سرشاریكه از فروش امتع  یرها الداشتیم، البته با آن د ی  م   ی گرفت. ما اگر یك حكومت واقعاً 

  ی ها   ها استفاده   ها و ماشینخرید این فابریكه    ی در وقت جنگ  به دست آمده بود، برا  ی صادرات

ی  را بسر م   یت چنان كارر در آن وقالكه صد هزار د   ی شایان به عمل آمده میتوانست. بدین معن

افسوس كه این دشمنان مردم از این    ی تواند. ولی  رسانید كه امروز با صد ملیون دالر انجام شده نم 

اندیش و  نكردند  استفاده  هم  صنعت  ۀ فرصت  و  كشور  نم  ی انكشاف  سر  به  هرگز  را  آن    ی ساختن 

 پرورانیدند! 

مهاجرت به افغانستان    ی از طریق یونو آرزو  ی ، و ایتالیایی، جاپانیآلمان  ۀبه صد ها هزار خانواد  (2)

یك   به حیث  ایشان  نمودند.  م  تبعۀ را  كشور  این  خود  با شرایط  را  افغانستان  این  تابعیت  ی  افغان 

و ساینس كشور ما شده میتوانست. یك    ی رفع ضرورت تكنولوژ  ی برا   ی بهتر   ۀوسیل   پذیرفتند. این 

ران، مهندسین،  یاین مراجعین بهترین انجن  ۀو خیرخواه كشور و مردم بایست از جمل  ی حكومت مل

گزید و از طریق   ی متخصصین شئون مختلفه، معلمین برجسته، تكنسین و كارگران ورزیده را بر م

انداخت . همچنان در شئون زراعت، ترانسپورت  ی  آن فابریكات و ماشین آالت را  به كار م   ۀ آنها هم

و    ی و انكشاف دهات و راه ساز ی)معارف( طبابت و دامدار، تعلیم و تربیه  یو مواصالت، بانكدار

 آوردند!  یوسیع استفاده به عمل م   یها   غیره از ایشان به پیمانه 

و سرشار كه در هر گوشه و كنار خود    یمنابع غن   ۀآنچه که گفته شد، كشور ما بر عالو  ی گویا رو 

نیز    یعلم   ی ا ه  ارزان و پرسونل   ی )سرمایه، معادن صنعت  ی داشت، سه عنصر دیگر  و ورزیده( 

و ظاهر شاهی با حواریان و شركاء    ی جهت انکشاف آن در آوان جنگ میسر گردید. اما خاندان نادر

ما استفاده نكردند، بلكه    ۀ ماند عقب  خود نه آنكه از این ممكنات برای انكشاف كشور    یاستفاده جو 
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و بر مردم مستمند ما از یك    در آوردند   ی كشور را از وضع پیش از جنگ به شرایط بدتر  معیشیت

  ی روزگار و حت   دیگر روز به روز خوار و بی   یسو انواع ستم و ظلم صورت میگرفت و از سو 

 !ند گردید ی  آواره م

خاندان شاه سال  ی استثمار  هفده  العنان طم  ۀ در دوران  به    یلق  سردار محمد هاشم خان صدراعظم 

وزیر اقتصاد  و همچنان سردار محمد نعیم  و    ی رئیس بانك مل   ی عبدالمجیدخان زابل  ی شاغل  ی همكار

كشور    ی )صدراعظم مزبور( در هر ساحه و منبع اقتصاد   یو  ۀخان معاون صدراعظم و برادر زاد 

كشور را به حالت تخنیق    ی اقتصاد   ی ها  توان گفت كه ایشان همه فعالیت ی  وسعت داشت كه م   یبه حد 

داران متوسط و تجاران سابقه دار و یا نو ظهور مجال فعالیت آزاد و    از سرمایه   ی در آورده به احد 

وظیفه    ۀ )كه در آن وقت بر عالو  ی به رقابت با بانك مل   ییا شركت   ی داد. احیاناً اگر كس  ی رقابت را نم 

كشور را در كلیه مواد و امتعه    ی و صادرات  یخالف وظایف یك بانك حیثیت یك كارتل واردات   ی،بانك 

انتقال شده فعالیت    ی حساب بانك مله  آید آنگاه سرمایه آن بی  بود( بر م  کرده حاصل    ی تجار  ۀعمد 

با اینكه اصالً    ،نبوده  یبر عكس عنوان و اسم آن در حقیقت مل  یداد . بانك ملی  شانرا ممنوع قرار م

سرمای بیت   ۀ به  گ  خزانه  تأسیس  خان  المال  هاشم  محمد  نام  به  مزبور  بانك  اسهام  عمل  در  ردید. 

و خود عبدالمجید    ی هایش و سایر افراد خاندان شاه  صدراعظم و نعیم خان و داودخان برادر زاده

زابل  جان  ی خان  رفیق  چند  طور   ی و  به  بانك  این  بود.  شده  داده  تخصیص  همه    ی او  شد  گفته  كه 

را از    یکافه ضروریات دوایر دولت   ،خود انحصار داده  ی ارا بر  ی و اقتصاد   ی عمده تجار  ی هافعالیت 

،  یتجارت عموم ۀ.  ساح رفت خارج، خود بانك وارد میكرد و نفع آن  به جیب همان چند نفر فرو می

آن و در    یفالتو   ی ها   فتارها و پرزه ر  و تیز  (الری ها و تریلر ها)هاتورید مواد پطرولیم، كامیون 

،پت یا کرک )كه به نام پشم کشمیری یاد میشود(، پنبه، پوست  ی، شتریبخش صادرات پشم گوسفند 

 و شعبات آن در انحصار خود داشت.  یل و غیره اقالم صادراتی را خود بانك مله ققر

 ی ماليات شخص

ت نورزیده،  قناع  ،فوق میگرفت   ی حد و بیشمار كه از كارها و انحصارها  به آن مفاد بی   ی بانك مل

خواهیم  ی  زد . بنام اینكه ما م  یبراي تأمین منفعت بیشتر همان چند نفر محدود دست به كار دیگر

نمائیم، بنابر این جهت تأمین این سرمایه بر    ی گذار  سرمایه   یدر تولید شكر و توسعه صنعت نساج

  ی شخص  ۀمؤسس  )كه اصالً   یاز طریق بانك مل  ییست محصوالتئ، با یو صادرات  ی مواد واردات  یبعض

گیلن بنزین یك    یشکر و ف   از فی سیر   یبود( وضع شود. چنانچه اینكار را هم نمودند. بدین معن

ل روی فیصدی معین محصول  ه قجلد پوست قر  یگرفته شد و همچنان از ف  یمحصول استهالك  یافغان
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دولت    ۀ ها عوض آن كه به خزان  پول  محصول گمرك( تحصیل میکردند. این   ۀ) بر عالو  یصادرات

گردید. گویا ایشان از این طریق هم بر  ی  م یجمع آور  ی تحویل گردد، به حساب مخصوص بانك مل

ها را    آن پول  ۀرا تحمیل نمودند و هم ی مخصوص  یكشور محصول استهالک  ۀ همان مستهلكین بیچار

 دادند. انتقال ها خود  یباز به حساب و نفع شخص 

باید این مؤسسات نیز به  ی  بوده از این طریق م  یبانك مل  یو قند نیز ملكیت شخص  ی اجفابریكات نس

تولیدی این فابریكات چه    یاشیا   ییافت. اینكه از درآمد  مالی  نفع و جیب همان چند نفر تمركز م 

ی  را ایجاب م  یخود موضوعیست كه تفصیل آن فصل مخصوص  ،ها به عمل آمده است   استفاده   سوء

 كند. 

 شركت پنبه و مقدرات آن 

فروش آن    ی و عاید اسعار خارج  ی مربوط به خود قرار داده، نفع داخل  یشركت پنبه را نیز بانك مل 

)افغانستان   یآنكه اسعار فروش پنبه به بانك مركز ی را بانك مزبور از حقوق مسلم خود گفته، به جا 

  ی ها  بود، انتقال داده شود، راساً از همان ماركیت   ی نك( كه رئیس آن نیز همان عبدالمجید خان زابلبا

یافت و  ی  آلمان، انگلستان و سوئیس انتقال م  ی ها  محدود در بانك   ۀآن عد   ی فروش به حساب شخص

پیش از این  پرداختند.  طوریكه در ی و قند م ی یا جهت خرید ماشین آالت مربوط به فابریكات نساج 

 بود.   ی ها نیز مال خود بانك مل گفته شد این ماشین آالت و یا فابریكه 

نمودند  ی  افغان م   ۀ( در حق جامع ی)واالحضرتان خاندان شاه  ی با نفوذ و  ی و رفقا  یظلم دیگر كه زابل 

بود كه بعد از ختم جنگ در آوان حكومت سردار شاه محمود خان از    ی آن اسعار   ی استثمار قسم كل

گشت.  ی  )افغانستان بانك( بر م   ی ل و غیره امتعه )به جز پنبه( به بانك مركزه قفروش پشم، پوست قر

  ی كه در این وقت چندین پست مهم مربوط به اقتصاد كشور را به عهده داشت )معاون اقتصاد  یزابل

دستور    ی( ، به بانك مركزیو ریاست بانك مل ی، ریاست بانك مركزید ملصدراعظم، وزیر اقتصا

كه    ی را كه از شقوق فوق به كشور بر میگردد، به نرخ رسم  ی اسعار خارج  ۀداده بود  قسمت عمد 

سپرده شود. تا بانك مزبور    ی تعیین نموده بود، به بانك مل   ئی ر امریكا الد ی  به ف  ی خود شانزده افغان

اخت قیمت ماشین و آالت نساجي و قند و غیره كار بگیرد. در این كار بانك ملي به  پرد  یاز آن برا

كشور بود، به    یو بانك  ی و مال  ی دستور رئیس خود كه در عین زمان زمامدار كافه امور اقتصاد 

به دیگر هیچ كار اجازه اخذ و خرج    یباق  یدوایر دولت   یغلو كرد كه به جز مخارج ضرور  ۀدرج

آن    ی بود كه در كشور مداوا  ی آن امراض خطر بار  ۀ معالج  ی داد. ولو كه برا  نمی   را   ی اسعار خارج

و سردار شاه محمود خان    ی میان زابل  یگو و    شد؟! چنانچه علت پرخاش  و گفت ی  غیر ممكن گفته م
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صادر     ی رحیم رفیق به نام بانك مركز  ی شاغل  ۀ بود كه جهت مخارج معالج   ی صدراعظم رد فرمان 

به اتكاء   یزابل  یشد. ولی نم یر امریكایالاین فرمان بیش از یكهزار و دو صد د   ینموده بود. محتو 

و  وزیر داخله و هم معاون اول صدراعظم بود    ی سردار محمد داودخان كه درین وقت وزیر دفاع مل

رها را خود تصاحب كرده، الهمه د   ،هاشم خان  شریك بزرگ خود سردار محمد   ۀپشتوان  و همچنان با

بدون ترس و واهمه آن را در بازار آزاد به قیمت بیش از دو نیم چند نرخ كه از دولت  میگرفت به  

خرید و خود در بازار سیاه به  ی  م   یافغان16به    یر را از بانك مركزالالمثل د ی  رساند. فی  فروش م

گرفت ی  فایده م   یافغان   26ر بیش از  الرسانید. گویا در هر د   یبه فروش م   یافغان   45تا    42قیمت از  

و قند   یدر راه صنعت نساج   یبود، بدین طریق آن چه بانك مل   ی استفاده بزرگ  . در حقیقت این سوء

حق عامه و از ثروت بیت المال كشور است. زیرا خود ایشان از    ی همه رو  ،كرده  یسرمایه گذار

ورود ماشین  و آالت و همچنان ساختمان عمارت،    ی  ا هم برار  ۀ جیب و سرمایه شخصي خود حب

 اند.  ها   آن خرچ نكرده فابریكه  

آورد و هم مخارج  ی  ها دالر در بازار سیاه به دست مكه با فروش ملیون   ی بدین طرز از آن نفع   ی بار

حمل و نقل ، مونتاژ و تدویر آن از همین مبالغ تأمین    ۀ پرداخت و هم كرایی  ها را م   فابریك   یاسعار

 حافظ رح:  محمد  الدین  خواجه شمس  ۀمیگردید. به گفت

 بُود چراغ به كف”  ی“دزدان 

كردند ی  یل صنایع تصاحب م وكه به نام تم   ای راشاید سؤال پیش شود  در صورتیكه همه آن اسعار  

بازار سیاه م   و آی  در  قیمت اسعاری  فابریكه فروختند، پس  از كدام مدرك    ن  ها و وسایل مزبور 

  ی شد و زابل ی  مزبور از اسعار فروش پنبه پرداخته م  ی ها  شد؟ جواب اینست كه قیمت ی  پرداخته م 

شخصی خویش و رفقایش بر اسعار حاصله از پنبه كنترل را برقرار نكرده    ۀ استفاد   ۀ مفكور  ی  رو

گر، خود گل كوزه، و باز   خود كوزه، خود كوزه  که در دست داشت، بر اساس صالحیت هائی بود. 

 خود خریدار همان كوزه بود.

ش از من  كشور تا پی ی اقتصاد  ۀكه در ساح ئیها  استفاده و نموداریست از سوء   ۀآن چه گفته شد شم 

و    ی بس بزرگ!  در چنین وقت  بود كه من زمام امور مال  ی ایاد   ۀ آمد. آنهم به وسیلی  به عمل م 

تر  ل  بس مشكل، كار مشك  ۀدست گرفتم. گویا در این عهد ه  كشور را ب  ی متعاقباً وزارت اقتصاد مل

  كردم. ی  میست نخست دست استثمارگران و سوء استفاده جویان را قطع  ئبود كه با   دیگر نزدم آن 

رأس آن    دركه    ند مند كشور بود   طرفم افراد بس بزرگ و قدرت   ،كار خطربار  درحالیکه در این

 . ند قرار داشت یسردار محمد هاشم خان و عبدالمجید خان زابل 
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نفوذترین فرد شورا  سردار محمد هاشم خان  مسن با  سلطنت )که متشکل از سالمندان    یترین و 

نعم سردار محمد داود خان صدراعظم و سردار    ی رآن  پرورنده و ولبود( وعالوه ب  یخاندان شاه 

استفاده سوء  »محمد نعیم خان معاون صدراعظم نیز بود، زیرا او فرزند نداشت و آنچه از این راه  

 میراث ماند .  ی و  ی عین ۀهمین دو برادرزاد   یجمع كرده بود، برا «از قدرت 

كه از طریق استفاده سوء حاصل كرده بود، نه آنکه سلطان سرمایه داران     ی هم با قدرت پول  یزابل

شد، به پشتوانه شریك مقتدرش سردار محمد هاشم خان “صدراعظم اسبق” هر چه  ی  كشور گفته م

را از     یدخان  زابلوكرد. چنانچه وقتیكه سردار شاه محمی  خواست بر دستگاه دولت دیكته م ی  م

مشهورش از طریق قانونی بازداشت    ی ها  خیانت   ی  را رو   ی ، میخواست  زابلخود بیرون كرد   ۀ كابین

  ی نموده و برای محاكمه او را به پارلمان بسپارد. اما درین وقت در داخل كابینه مانع بازداشت و 

 سردار محمد داود خان گردید. و از چنگ پارلمان او را شخص ظاهر شاه نجات داد.

  خانه   یاعطا  ۀ از طبقة منور و صاحبان رسوخ را بوسیل  یا  ه عده آن بود ك  یخاصیت بد دیگر زابل

ویر خود در آورده و ازین طریق عقاید ایشان را از مخالفت  زدر دام ت یپول  ی نقد   ی ها  ها، و بخشش 

ساخت. او میخواست مرا هم در چنین  ی  دعاگویان خود شامل م  ۀبه خود منحرف میكرد و یا در جمل

ت دام  گرفت   یویر ز یك  وسیل خود  به  چنانچه  سازد.  مل  ۀ ار  بانك  معاون  عمرخان  همان    یمحمد  در 

پیش كرده و اظهار كرد ما    یاول انتخابم به وزارت مالیات به من چندین صد هزار افغان   یروزها 

  ۀ به وسیل   اً شنید، بعد   یحاضریم   همه ساله چنین كمك برایت بنمائیم. اما چون از جانب من جواب منف

برایم   ی تر  وسیع  ۀبود، عین تكلیف را مگر به پیمان  ی و  ییك وزیر دیگر كابینه كه از همكاران قدیم 

تواند. من  ی  د از این آن كارها تكرار شده نم كرد. من به جوابشان گفتم در گذشته هر چه كردید، بع

ام و در    خود را زیر پا كرده   یدر مقابل خدمات عامه و حقوق مردم همواره رفاه و آسایش شخص 

من    یاز سو   یكه زابل  یتواند. وقت ی  به پول خریده نم   یام. بنابراین مرا كس   آینده هم به عین عقیده

ما را به كمتر از آن چه به من پیش كرده بود، استخدام    ۀن دیگر كابی  یمأیوس گردید، یكي از وزرا

  یكرد. این وزیر كه از رفقا و مشاورین قریب سردار محمد نعیم خان بود، همواره به كمك بانك مل 

  یآن بانك و زابل   یهای علیه استثمارگر  یو اقتصاد  یمال  ۀصدا باال كرده در آن چه که من در ساح

 پرداخت؟! ی  الیه” م ی  مول  ۀ دستور و توصی  ی “رو  ی و زابل  ی بانك مل  یفداربه طر   ی بردم، و ی  به كار م

در چنین حاالت و شرایط من شروع به كار نمودم. گویا هم با صاحبان قدرت و هم با سلطان    ی بار

خیر مردم مستمند و رنجبر   یهللا گفته رو ی  بنابر این توكلت عل  ،دار كشور طرف واقع شده  سرمایه

در مدت   ی در اینكار از هیچ خطر و تهدید هراس نكردم. در شروع كار خواستم به تسلط كه بانك مل
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سال بر اقتصاد كشور داشت، خاتمه بدهم. از یکطرف دست استثمار و استفاده سوء را    20بیش از  

ولت قد علم میكرد، و  به دولت  و مؤسسات آنرا كه تا آن دم همواره مقابل د   ی قطع كرده، بانك مل

دیگر    ی داد،  زیر تفتیش قرار دادم . از سو  خود را هم نمی   ی زیاد   یالاقل مالیات همه آن سودها

شرایط نافع برای مستحصلین    ی یك اساسنامه جامع و حاو   ی شركت پنبه را از آن بانك مجزا ساخته رو 

انكشاف تولید بهتر این متاع مهم  جنس و صحت    ی پنبه و در عین حال ضامن  سورت و ستندرد 

را بار آورد. ولو كه    یمطلوب   ۀشدن و تدویر درست شركت نتیج  یها و مل  تجارتي ساختم.   تفتیش 

آن عده   یو ادار ی، سیاس یو جل ی به فعالیت های خف به مخالفین با نفوذ و سرسخت من نیز افزود و 

از نگاه اخذ اسعار    یسوء كه بانك ملی  اه  استفاده جو افزود . در مورد استفاده  استثمارگر و سوء

كردم. بناء علیهذا بعد از آن    یكرد، نیز غفلت نكرده به اینكار ظالمانه زوردتر وارسی  خارجه م 

اخذ نموده بود، دیگر این سلسلسه داد   ی بانك مل  ،من  یر كه چند روز پیش از تصد الهفتصد هزار د 

در بازار سیاه    یر را كه هنوز بانك ملالفتصد هزار د كه همان ه  ی و گرفت را خاتمه دادم.  بدین معن

میشد به نام ریاست انحصار     ی( افغان 37دالر به )   ی نفروخته بود، به قیمت بازار سیاه آنروز كه ف

  ها و سوء ی  ثبوت این خیانت كار ی بود كه از یك سو برا خریداری نمودم. هدفم از اینكار آن   یدولت

خواستم بوسیله  ی  دیگر م  یدست آورده باشم و از سو ه  ب  یو  مشهود   یبانك سند رسم   یها   استفاده 

را تهیه كرده زودتر وارد كشور    ی و غیره وسایل ترانسپورت  (الری و تریلر)كامیون  ، رهاالاین د 

)ترانسپورت و مواصالت( كه برای حیات    یاین شق مهم اقتصاد   یآن برانمایم. زیرا در پیش از  

تعیین نگردیده به گوشه    یكشور حیثیت شریانات و ورید را دارد ، هیچ تخصیص اسعار  یك  یاقتصاد 

ناچیزیكه در دست داشتند از بازار    ۀیست با همان سرمایئكار با این  ین  ثقرار داشت. متشب   یفراموش

ند تا  كشید ی  پرداختند. بعد ماهها انتظار می  م  ی انحصارات دولت  ۀخریدند و آنرا به ادار  ر میالسیاه د 

و وارد شده، بعداً به دسترس آنها قرار    یمطلوبشان خریدار  یر از امریكا الری ها الآن د   ۀبه وسیل

ین این شق مهم كاهش یابد  ثگیرد. این فارمولیته و مشكالت سبب میشد، تا روز به روز رغبت متشب 

وط در آید.  این بخش مهم )ترانسپورت( به وضع مخمصه و سق   یها  و بدینوسیله در كشور فعالیت 

فرمایش متشبثین مزبور وارد كشور    ی زیرا در سال پنج تا ده كامیون چهار نهایت شش تنه كه رو

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

داشته باشد. از   ی نقلیات آب قطره در برابر بحر بود. بخصوص در كشوریكه نه خط ریل و نه وسایل  

مدرن    ی هوای  ی هانبود. زیرا نه میدان   یخبر   ی هم تا آنوقت در این كشور باستان   ینگاه نقلیات هوای 

 ؟! یهوانورد  ی هانه شركت   ها و داشت و نه طیاره 
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اشتر صورت    ی ها كار ترانسپورت كشور در چنان یك عصر تحرك و سرعت بیشتر به همان قافله 

بهاء بسیار    همین چیز موجب می پذیرفت. و    مي نقاط دوردست كشور مستحصلین از  شد كه در 

  یها   گرفتار مضیقه   ی حد بلند  مواد استهالكی  ارزان و در شهر كابل شهریان مستهلك از نرخ ب

كیلو گرام(    7)   یسیر كابل  ی المثل نرخ خرید گندم در میمنه و فاریاب در آنوقت فی  گوناگون بودند. ف

سیر بود. كشور پنهاور ما با وضع    یف  ی ( افغان40و فروش آن در شهر كابل به )  ی نبه سه افغا 

شود، ایجاب آنرا  ی  آن كه در هر حوزه و هر منطقه آن مواد مختلف تولید م  ی اقتصاد   - ی  جغرافیای

ها    یك شبكه منظم شوسه   یبه توناژ مختلف( رو   ی ها)كامیون   ی زیاد   ی نماید كه وسایل ترانسپورتی  م

 پرزه   ی كشور محتو ۀ و یا قیر شده، با ترمیم خانه های متعدد كه در هر نقط   ی كانكریت ی هراههاو شا

فالتو تعبیه شده باشد . هکذا جهت رفع ضرورت مواد محترقه )پطرولیم و مشتقات آن( سرویس    ی ها

تثبیت گردیده و به كار انداخته شود. در    مواد مزبور   ۀ ذخیر  ی ها  سرویس و تانك   یها   پمپ   ، منظم

ر  و مقامات ذیصالح دولت د   یحالیكه در پیش از من این چیزها نه وجود داشت و نه دستگاه اقتصاد 

 آورد. ی  خود چنین چیزها را به خاطر م   ۀمخیل

شصت هزار كامیون مختلف باید به كار افتد در حالیكه دولت كه خود انحصار    اقل در این كشور حد  

نهایت ده كامیون را )آنهم    ، و مواد محرقه آنرا در دست داشت ساالنه بیش از پنج  ی وسایل ترانسپورت

وقت زیر اثر وزارت    كه در آن   ی كرد. نقلیات دولت   شور نمي ین( وارد كث به پول و اسعار خود متشب

پطرول كه كامالً از بیرون وارد میشد الاقل    یچهل و پنج الری قراضه بود. برا   یمالیه بود نیز حاو

بزرگ ذخیره پطرولیم( به ظرفیت صد هزار گیلنه را هم نداشت.  ترمیم خانه    ی ها)تانك   ی یك زیكوی

ها و پلچک ها همه تخریب  پل    شناخت؟! شاهراه ها با ی  نم  ی تو را كسفال  ی یا محل فروش پرزه ها

 در آمده بود؟!  ی قرون وسط ی شده به وضع كوره راهها 

یست  ئبیشتر از این كار با   ی بلعیدند برا ی  و شركاء پر قدرت و با نفوذ آن م   ی همان اسعاری را كه زابل

یك قسمت آن وسایل و لوازم متذكره وارد میگردید و از   ۀكه به وسیل  یشد. بدین معنی  گفته م ه بسند 

ی  تكمیل دستگاهها و تأسیسات مزبور به دست م   یفروش قسمت دیگر آن تخصصیات مخارج بوم 

شد بسیار كارها را  ی  ر بود. اگر به طور صحیح به كار انداخته م الآمد. زیرا این اسعار به ملیونها د 

  یل وزرات فواید عامه  با همه گز و بر و وسعت تشكیالت ادارتوانست به طور مثای  انجام داده م

ر  الآن بیش از پانزده ملیون بودجه ساالنه نداشت. در حالیكه فرق و نفع قیمت همان هفتصد هزار د 

 شد و قس علهذا!. ی  م  یكه در فوق از آن تذكر رفت به حدود پانزده ملیون افغان  یآخر
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مل  بانك  به  قاطع و صریح    یمن  تس  ۀدادم، هم دستور  امور    لطی آن  و  اكنون بر دستگاه  تا  را كه 

در دست داشت، منبعد به كار    ییك اقتصاد مل   یعلم  ی كشور بدون حكم كدام قانون و فتوا  یاقتصاد 

 خود به كار دارد، جهت قرارداد   ی تواند. در مورد اسعاریكه بعد از این براي بخش صناعتی  برده نم

تهیه کرده     یبا اسعار خارجاً  تأدیات كرده، خود راس  ی یت بانكگذشته از طریق لیتراف كرید   ی ها

  ی تجار  یها   تواند. مالیات تأدیه نشده را به زودی پرداخته، در آینده خود را مانند دیگر شركت ی نم

ً كه وقت  ئی ها  تابع  ترتیب دفاتر مالیات بر عایدات و كنترل ً فوقت  ا از طرف شعبات مربوط در اینمورد    ا

كه در پیش از این میكرد، دست   ی ها و دیكتاتورهایی  د دانسته، از همه آن قدرت نمای صورت میگیر

 بردارد؟! 

من نگذشته بود   یهای  وائراز این طریق عملیات و كار  ی در اینجا باید تذكر داد كه هنوز چند روز 

  :خود فراخواند. بعد تعارف زیاد به من گفت   ۀكه سردار محمد هاشم خان صدراعظم اسبق مرا به خان 

كابینه   این  از  همه  كه  نگیر  قدر سخت  این  دارند،  شكایت  ات  دست  از  همه  كن  احتیاط  فرزندم! 

بقات مختلف مردم  ط   ی ! من به جواب شان گفتم كه فغان همگانیجدیدالتأسیس شما به فغان آید. آر 

استفاده و استثمار همین عده    ما از قبل باال بود. علت همه این شكایات خلق خدا فقط سوء   رنجبر 

اند. من در همان روز اول به سردار    من گشوده  ی بوده كه اكنون نزد شما زبان به بدگوی   یمعدود 

كه   ی قلیل ۀ ر! زیرا آن عد خطیر و خطربار مگما ۀمحمد داودخان گفته بودم كه مرا به چنین یك وظیف 

ظالمانه و ناپسندیده خود    ی اند، آینده هم از آن كارها   ها همه منابع این كشور را استثمار كرده سال

بردار نم پسمانی  دست  اجتماع  ی شوند؟!  اقتصاد یوضع  اكنون در ساح  ی و عرفان   ی ،    ۀ كشور كه 

اقدامات صورت پذیرد. شما    جداً   كند در این مورد ی  به وضع بحران رسیده است، ایجاب م  ی اقتصاد 

باشد.  ی  م   یكنید، فعالً كه كشور ما در هر ساحه پایان تر از شرایط قرون وسط ی  خود مالحظه م

را    ی مصارف عاد   ، ها  چك   ، ها  بانك  یرسیده كه خزاین در حساب جار   یبه جای   ی وضع توازن مال

اقتصادی كشور از    ۀ پول ندارد. در ساحتواند، زیرا در حسابات مزبور اصالً  ی  هم اجرا كرده نم

به همان كارها  سال انكشافات را مانده  بوده،  به كساد و سقوط مواجه  ابتدای   یها  قدم  یبس    ی هم 

  ی سابقه به وضع كوره راهها   ی جدید ساخته نشده، راهها  یها  تواند. راهها و شوسهی  برداشته نم

شود.  ی  كشور وارد نم  ی ر ضرورت حقیق به عشر عشی   یقرون وسطي در آمده، وسائط ترانسپورت 

و وسایل دیگر    یدریای   یوسائط ترانسپور  ،ینكه خط آهن ابنابر این كشور پهناور ما صرفنظر از  

  ی را هم برا  ی ها و دیگر وسایل موتور ی  وجود ندارد، الاقل الر  ی هوای   یها   و میدان   ی هوای  ۀ نقلی

ها، و ذخایر مواد محركه آن )پطرولیم و مشتقات(    خود نداریم . همچنان ترمیم خانه   ی امور ترانسپورت
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درین سالیان مطول بعد انقالب سقائی كشور نتوانست    ی در این مملكت  وجود ندارد. از نگاه عرفان

( هم قدم بردارد. بلكه بر عكس روز به روز گراف  یسال قبل) دور امان   24الاقل به حد و معیار  

ها هم    كند. وضع صحیه و شفاخانه ی  را حاصل م  ی جذر  را پیمود. تعداد مكاتب شکل ارقام   ی نزول

ها و غیره وسائل    ها و شفاخانه   را مانده نسبت به فقدان کلینیك   ی به حالت رقتبار در آمده، طب و قایو

  ی تواند. وضع دفاعی  به عمل آمده نم   یضرورت اقدام  یامراض مهلك هم رو   ۀ، الاقل در معالجیطب

ی  در این راه مصرف م  ی بودجه عاد   ۀكشور كه همه ساله از نگاه استهالك تخصیصات قسمت عمد 

شود و هم بیش از یكصد و پنجاه هزار جوان هر ساله از كسب و كارشان به دور مانده در قطعات  

شوند، همچنان جهت  ی  زیر حراست بیرق و به خدمت اردو قرار داده م ( پولیسی) اردو و ژاندارمر

  ی متعدد با خرچ مبالغ زیاد   ی پوهنتون و كورسها  یت افسران و خورد ضابطان چندین باب مکاتب،ترب 

اردو به قدر ضرورت    ۀ عصری صفوف مختلف  ی ها  تربیه و تمرین   ی در كار میباشد. اما در عمل برا

تا    100سرعت  )   ی حاو  ی شكار  یهاهمه سالح و مهمات  نداریم. در قواء هوایی ما طیاره   ی یك تول

  ی ها   ترانسپورت، طیاره   ی ها  ( میل در ساعت موجود است، هلیكوپتر، طیاره بمباران و طیاره 120

ها، جت در اردوهای    قطعاً وجود ندارد. در حالیكه طیاره   ی هوای   ی كشف و ترمیم خانه و میدانها

اید.  العاده روز به روز پرواز مینم  را در هم شكستانده، به سرعت خارق  یدیگر اكنون دیوار سوت 

مختلف و سایر وسائل ارتباطي و   یهاراکت های متنوع، رادار ها و، تانك یضد هوای  یوسائط جنگ 

 روز چه باید گفت؟!  یها  مورد جنگ  یها رو اردو  ی الكترونیکی و غیره وسایل لوجیستیك یاكتشاف

فابریكه کامبایند  اسلحه، مهمات و تجهیزات ساز1885ما در سال   مود آن روز    ی م صاحب یك 

ثقیل و مهمات آنرا با تجهیزات مختلف در خود    یها   پیاده تا توپ   یها   شدیم. این فابریكه از تفنگ 

  ی جنگ   ی ها   تولید ضرورت   ی این دستگاه بزرگ برا  ی كشور ما اعمال میكرد، و تا به ختم دور امان 

قرار داریم    یه وضعشد و به قدرت كامل كار میكرد . اما امروز بی  ایجاب روز مجهز م  یآن رو 

سالح مختلف و مهمات و    ۀ توانیم و باید همی  را هم ساخته نم  ی كه الاقل كارتوس و تفنگ شكار

 تجهیزات كارآمد خود را از خارج وارد كنیم؟! 

به یاد خواهید داشت كه در سنوات اخیر صدارت خود آرد و گندم از امریكا وارد میکردید. علت  

اینكار آن بود كه اصالً ما زمین دایر به قدر كفایت نفوس خود نداریم. زیرا نفوس ما كه امروز    یاصل

)للمی(  یها دایر موجوده كه بیشتر قسمت آن دیمه كاررسد، زمین ی  ( بیش از سیزده ملیون م1332)

نفوس    نفر  یشود، نسبت به فی  باشد به حدود دوازده ملیون جریب )شش ملیون اكر( تخمین م ی  م

  ی مند تباز با وسایل و ابزار كش   رسد كه این زمین و   كشور كمتر از یك جریب )كمتر از نیم اكر( می 
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مردم بسنده گفته شده    ۀ تغذی یباشد به هیچ وجه برای دور تیر و كمان م   ی موجوده كه اصالً از بقایا 

حكومت  شص  ی هانمیتواند؟!  ظرف  در  نتوانست  تخریبات  ای  سال   ت افغانستان  و  تهاجمات  از  كه 

پیش از هفتصد سال را »پس از    ی چنگیزخان، هالكوخان، و تیمور لنگ میگذرد، الاقل همان اراض

بایر نپرداختید.    ی ها زمین   ی ساله اخیر به آباد   24تخریبات متذكره« باز دایر سازد. شما هم در طول  

  ی در پكتیا، بندها  ه در وقت محمد نادرشاه به نقاط مختلف كشور )بند مچلغوی را ك ئآن بند ها   یحت

سر نرسانیدید. از  ه  نیز ب  ،شهر كابل( بنیاد كرده بود   ۀ خروار و سرخ آب لوگر، بند قرغه در حوم

 به طور نیم كاره مانده است؟!   ،كه در آن به عمل آمده بود  ئیهای  ها با همه سرمایه گذارسال

(، جو و باقلیات كشور را  یتواند كه ضرورت تنها گندم، ذرت )جواری  موجوده نم   یا ه  زمین  ی بار

كشور    یغذای   یتأمین كند. و باز در حالیكه قسمت زیاد آن به زرع پنبه و چغندر به كار رود البته كم

 سازد؟! ی  را حادتر م

گفته    یگر چیز این استدالل و صراحت لهجه من بر این سردار و واالحضرت چنان اثر كرد که د 

درك كردم كه آن چه گفت    ی و   ی ؟! من از سیما ی نتوانسته فقط همین قدر گفت: فرزندم موفق باش

 عقیده نبوده، بلكه تظاهر محض بود؟!  ی رو
 

 رفاقت عبدالمجيد خان زابلی با سردار محمد هاشم خان شناسائی و     

 ادامه دارد... 


