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 2023ی،  فبرور  06شنبه  دو   به اهتمام بهاول ملک عبدالرحیم زی                              

 

 بدالرحیم زی از یادداشت های عبدالملک ع 

 
 

هموطنان   اذهان  روشنی  و  تاری    خ  هن  مبر وقایع  و  حوادث  افشای  جهت  داریم که  افتخار 

های   زی وزیر  که نسل  عبدالرحیم  باشند، خاطرات مرحوم عبدالملک  و آینده  موجوده 

الرغم   عیل  را که  افغانستان  ملت  حقیقی  خدمتگار  و  سختکوش  فعال،  مبتکر،  مالیۀ 

صنایع، ساحات  در  المنفعه  عام  های  بودجه،  نوآوری  و    مالیات،  داری  بانک  زراعت، 

ایی که هرگز به اثبات نرسید، مدت   سال را یر رسنوشت در زندان های    22اقتصاد، با افبی

ی نمود، به مطالعۀ خوانندگان  مخوف و سیاه چال های تاریک بدون محکمۀ عدیل سبر

 و هموطنان معزز یم گزاریم. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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»ارمغان   مستند  و  آموزنده  ارسال کتاب  با  جرمنی که  مقیم  ملک  بهاول  آقای  م  محبی از 

بزرگوار  پدر  زی  عبدالرحیم  عبدالملک  مرحوم  اثر  جهت    زندان«   
ی

بزرگ لطف  شان، 

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

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

 شاد و یادشان همیشه گرایم باد. 

 قسمت سوم
 ومعضالت پیش ر  و   اندیشه انکشاف اقتصادی کشور 

 

دولت    یكه متصد   از همان روز نخست  بودجه عادي  توازن  به  تنها  مالیات كشور گردیدم،  امور 

نداشته، هدف   اقتصادي و مالي )كه از سالها پیش  اصلی  قناعت  تا كشور را از مخمصه  آنبود  ام 

قدمي   عرفاني  و  اجتماعي  اقتصادي،  انكشافات  ساحه  در  نمیتوانست  بدین جهت  و  بود  سردچار  

)كه در گذشته    تدوین قانون محاسبات عمومي و قوانین مختلف مالیاتيبردارد(نجات دهم. بنابرین بعد  

تأسیس دیوان محاسبات و اصالح تشكیالت وزارت مالیه و مربوطات  ان  هرگز وجود نداشت( و همچن

 شدم.  ترتیب پالن مالي، در پي آن

این پالن را هم با در نظر گرفتن انكشاف دیگر شقوق اقتصادي بر روي منابع خود كشور تنظیم  

قتصادي و  هاي انكشافي مثمر و زودثمر اكردم. البته هدفم در طرح و تدوین این پالن تمویل پروژه 

 انكشاف اجتماعي و عرفاني كشور بود.  

عایدات عمده و امالك بزرگ درین  اما وقتیكه این پالن را به مجلس عالي وزراء سپردم، چون بر  

تطبیق  میگردید و باز قسمت زیاد ازین منابع عمده مالیاتي در دست خود     پالن، مالیات مترقي

دراعظم و معاون و برادرش سردار محمدنعیم خان  خاندان شاهي از جمله سردار محمد داودخان ص

هاي عجیب و غریب در  قرار داشت. ایشان آن پالن را به لیت و لعل قرار دادند. بالنتیجه روي بهانه 

 َروک میز مجلس عالي وزراء فرو برده شد. 

  ( متصدي امور وزارت اقتصاد ملّي گردیدم از معوق ماندن پالن مالي 1333وقتیكه در سال بعد ) 

را كه از پیش در فكر آن بودم، قبل  طرح و تنظیم پالن اقتصادي    درس عبرت حاصل كرده، مسئله

از آنكه به اطالع صدراعظم و شاه و یا الاقل دیگر وزراء كابینه برسانم و یا در چنین  یك امر خطیر  

، به استناد  یي تصویب و موافقت كابینه و یا دست كم، فرمان مقام سلطنت را اخذ نمایمو بي سابقه 
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طرح یك پالن انكشاف اقتصادي، اجتماعي و عرفاني    كه در دست داشتم، ارادة  همان پروژۀ پالن مالي 

 را كردم. 

عده   كمیته فلهذا  به  را جمع ساخته،  خبره  اهل  و  اقتصادي  متخصصین  مختلفه  اي  شقوق  در  هایي 

ها  مختلف پالن اقتصادي سؤال  هاياقتصادي و مالي جدا نموده، به هر یك از آنها جهت تنظیم بخش 

پالن  وظایف  آنها  به  ازینطریق  كمیته و  این  دادم.تعداد  را  اقتصادي  سازي  مختلف  شق  هفت  به  ها 

 میرسید. 

را نیز دایر نموده، جریان كار متذكره را ازینطریق در همان روز به    همچنان كنفرانس مطبوعاتي 

 مالء عام نیز رسانیدم. 

ا خاندان شاهي كالً و خاصتاً بر سردار محمد داودخان صدراعظم و سردار  اینكارم بر ارباب قدرت ی

 العاده تكان خوردند. محمد نعیم خان معاون و برادرش خیلي  مشكل واقع شد و فوق 

( كه در سفارت عربستان سعودي نسبت به جشنوارة  1333عقرب    3چنانچه به شام همانروز )روز   

یم.  سردار محمد داودخان صدراعظم عندالورود به سالن  روز ملي عربستان سعودي جمع شده بود 

 سفارت بعد تعارف با سفیركبیر آن سفارت همه مدعوین را گذاشته رأساً نزد من آمد .  

بعد از احوال پرسي به من چنین گفت: “وزیر صاحب! همین شام اعالني عجیب شنیدم. آیا خودت  

وي گفت: “چرا در این مورد با من مصلحت    سازي؟” من به جوابش گفتم: بلي! پالن اقتصادي می 

نكردي؟” من بهش گفتم: “این كار من است. من چرا در هر كار به شما مراجعه كنم؟ او گفت: “ آخر  

دهي؟ آیا در یك چنین كار بي سابقه و بس بزرگ چگونه بدون مشورت  این چه جوابست كه به من مي

 كني؟”        من اقدام مي 

هایي طي میشد.  م كه براي اقدام به یك چنین كار بس بزرگ باید بسیار فورمالیته دانست با آنكه من مي 

اما از آنجایي كه سرو كار من با چنان كساني بود كه آنها به هیچ وجه در فكر رفاه و آسایش مردم  

  رنجبر ما نبوده، بلكه همواره در فكر استثمار ثروت كشور  بوده، عالماً و عامداً مانع چنان تحوالت 

گردیدند. علیهذا خود را به در نافهمي )تجاهل عارفانه( زده به وي گفتم: چند روز پیش پست مهم  مي

و پر مسئولیت وزارت اقتصاد ملّي را به رغم خواست من بر من تحمیل نمودید. اگر وزیر سلف من  

تعفا نمیگردید،  شد و مجبور به اسپرداخت هیچگاه ناكام نمي )داكتر عبدالروف خان( به چنین كارها مي 

گرفتید. زیرا از روزیكه ما سیاست اقتصادي خود را به  و شما هم ازین ناحیه مورد مالمت قرار نمي 

اصول اقتصاد رهبري شده “اكونومي دریژه    ” اعالن كردیم، بایست متعاقب آن در وزارت اقتصاد  

یازید  طرح و تنظیم پالن مي   شد و باز بوسیله همین سازمان دست بهسازي تشكیل ميملّي اداره پالن 
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و كذا این مسائل از طریق اعالن رادیویي و خبرهاي منتشره در مطبوعات به اطالع عامه رسانیده  

شود. حتي الاقل در كابینه و مجالس  دانیم، ازین چیزها دیده نمي شد. اما در عمل طوریكه همه می مي

امده است! از آنجاكه پست وزارت  خصوصي وزراء هم روی این مسایل گفت و شنودي به عمل نی

نمود كه بایست نخست در تشكیالت وزارت اقتصاد ملّي تجدید  اقتصاد ملّي از من ایجاب اینرا مي 

هاي وزارت اقتصاد  نظر كرده اصالحاتي ازین ناحیه به عمل بیاورم. من بعد از آنكه در سازمان 

وظیفه مهم بعدي من آنبود كه به طرح یك     را بنیان كردم.  دفتر احصائیه و یك   سازي ادارة پالن ملّي 

پرداختم.  فلهذا طوریكه اعالن آنرا شنیدید،  پالن علمي انكشاف اقتصادي و اجتماعي و عرفاني مي

امروز همین كار را هم آغاز كردم ، تا ازینطریق كشور را به سوی انكشافات استقامت داده باشیم و  

آورند: كه “چه شد  ه و كنار پیوسته چنین صداها بر مي بالنتیجه از شماطت مخالفین كه در هر گوش

نتیجة این اقتصاد رهبري شده در كابینة سردار محمدداودخان كه اعالن كرد؟” رهانیده شده باشیم!   

نمي  تحوالت  چنین  فكر  در  شما  اگر  باز  مسئولیت   و  پر  و  خطیر  كار  برین  مرا  بایست  بودید 

پست مهم وزارت مالیه كه درین مدت كم به كلّي مرا فرسوده  گماردید؟! از یك سو بر عالوه آن  نمي 

ساخته،  به عذر بار بزرگ اقتصاد ملّي را بر من تحمیل كردید. اما از سوي دیگر چنان بر كارهاي  

 گیرید؟! بسیار ضرور و مهم كه درین ساحه باید اجرا نمایم، خرده مي 

ادله این  باز چنین گفت:  هاي منطقي و علمسردار محمد داودخان به همة  ي من كمتر گوش كرده 

هایي كه  هاي گذشته با همة آن تشكیالت عریضي كه براي اینكار ساختند و باز در آن جلسه “حكومت 

گردید و هفت خوان نعمت هم به مخارج هزارها افغاني از  همه وقت براي مذاكره این امر دایر مي 

هیچ كرده نتوانستند، بلكه با ناكامي مطلق مواجه  گستردند، سرانجام نه آنكه  وجوه خزاین این دولت مي 

گردیدند! تو به هیچ وجه نخواهي نتوانست اینكار را به سر برساني! از اینرو فوراً به وسیلة اعالن  

 دیگر، اعالن سابق خود را باطل بساز!”  

ست  من به جوابش گفتم: در طول همكاري ما و شما، برایتان ثابت شده باشد، در كارهایكه من د 

ام.  اینكار هم انشاهللا تعالي به سر رسانیده خواهد  ام، به فضل خداي توانا آنرا به سر رسانیده یازیده 

هاي تخصصي  ها و كمیسیون شد. باري برعكس تشكیالت عریض بي ثمر گذشته، درین كاركمیته 

رد نظر  واهل خبره در شقوق مختلف اقتصادي، روي اهداف پالن اقتصادي كه طرح و تدوین آن مو

ام  نیز واضح بود. ایشان براي تكمیل آن  من است، گماشته شده است. سؤاالتي كه به ایشان سپرده

ها صالحیت علمي و تجربه اداري داشته، وسایل الزم اینكار را برایشان تهیه  مطالب و حتي جواب 

ر جز مصرف  بینم و بدقت تمام رهبري این عده را شخصاً به دوش دارم. از آن گذشته درینكامي
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قرطاسیه كدام مخارج دیگري همانند آن چیزهایي كه طبق گفته شما در پیش از تصدي من به كار  

رفت وجود ندارد. این عده به جز آن ماكوالت عادي كه از طرف دولت معموالً به همه مامورین  مي

بق( را به  هاي هفت خوان اس شود مصارف اضافي )همانند مخارج تأمین نعمت در وقت كار داده مي

كنند. پس  دانند كه براي اصالح حال طبقات بسیار فقیر و بیروزگار كار مي كار ندارند. ایشان مي 

دانند و باز من بحیث رهبرشان  مخارج گزاف را جهت تنعیم و نفس پرستي خود حرام مطلق مي 

 ها را نمیدهم!. زندگي فقرانه دارم.  فلهذا به ایشان نیز اجازه اسراف كاري 

شد كه همۀ دالیل مرا باز ناشنیده دانسته، به  ان صدراعظم به درجة ازین عمل متأثر دیده ميداودخ

سازي خود را باطل سازم. او افزود : “درین  من دستور داد، تا از طریق یك اعالن دیگر، اعالن پالن 

 وقت امكان این چنین كارها دور از پروگرام و مقدورات ماست” . 

خواهند و همچنان انكشاف  ان شاهي( به هیچ وجه ترفیه و آسایش مردم را نمي من دیدم كه ایشان )خاند 

كشور را؟! پس اگر من هرچه درین راه سعی نمایم، این دستگاه حاكمه روي قدرتي كه در دست  

 دارند، مانع كارهاي من میگردند.  

كه یا از كریدیت كه  بنابرین نزد خود چنین فیصله كردم كه “یا تخت است و یا تابوت”، بدین معني  

یا    . استفاده خواهم كرد  نفع هموطنان مستمند و رنجبر خود  به  دارم  ایشان  نزد  در حال موجوده 

برعكس خود از بین خواهم رفت. من درینوقت جانب مردم بیچاره و مستمند خود را گرفته به سردار  

به این دو پست مهم “وزارت    توانم محمدداودخان جداَ و به طور قاطع گفتم: “من در چنین شرایط نمي 

گذارید ! به آنچه که  مالیات” و “وزارت اقتصاد ملّي” ادامه وظیفه نمایم، زیرا شما مرا به كار نمي 

در حیطة صالحیت من است و روي ایجاب وضع بحراني اقتصادي روز باید به توازن بودجه و  

مانید.  ك چنین وظیفه بس مهم نمي كنید و مرا به ابتكار عمل در یانكشاف آن بپردازم، مداخله مي 

ها مستعفي دانسته، بجاي من كسي دیگر را برگزینید و باز  بنابرین از همین لحظه مرا ازین پست 

 بوسیله وي اعالن دیگري به نسخ اعالن امروزة من نشر كنید! 

شد.  اش از هراس زیاد متغیر  این اظهارت من خاصتا تهدید استعفا وي را چنان تكان داد كه چهره 

بال معطلي به من نزدیك گردیده و دست به چانه  من پیش كرده اظهار نمود: “ آزرده نشو. من بهت  

مشورت دوستانه پیش كردم، وقتیكه آنرا نپذیرفتي، چنانكه میخواهي عمل كن، نه من و نه دیگري  

 مانع كارهایت خواهد شد.” 
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آنچه مي     كه  درك كردم  از سیمایش  و خمن  از روي  گوید روي عقیده  بلكه  نبوده،  نیّت   لوص 

نماید.  احتیاجیكه درین وقت بس مهم و بحراني به من دارد، ظاهراً او را مذعن به قبول چنین چیز مي 

 اما باطناً از همین آن در مقابلم كینة عمیقي را به قلب و خاطرة خویش پرورانید.  

را د ر ادامه آنچه که بیان کردم مرجح  هللا گفته از خود گذشتم، و نفع جامعه به همه حال توّكلت علي 

دانستم. بنابرین به شطارت  تمام در تنظیم و تربیت پالن اقتصادي و ازینطریق به انكشاف اقتصادي  

 و اجتماعي و عرفاني كشور عزیز ادامه دادم. 

بنام  ریاست پالن در   ادارهء را  نمایم ،  آنکه پالن سازی را اعالن  یافت، پیش از  طوریکه تذکر 

ممد ومتمم تشکیالت پالن    ارت اقتصاد ملی تاسیس نموده بودم. همچنان اداره در خورکاری را کهوز

( نمودم   تاسیس  احصائیه  بنام  باشد،  مبدل  سازی  ها  خانه  وزارت  به  ها  بعد  تشکیل  دو  این 

 (.متعاقبآ طرح و تنظیم پالن را اعالن کرده دست بکار پالن سازی زدم . گردید.م 

پالن کمیته های اختصاصی و اهل خبره را برگزیدم. بیاری  خدای توانا قدرت آنرا هم  جهت تنظیم  

داشتم که سوال های الزمه را برای هر کمیته طرح کنم و اوشان را در ساحه تخصص و علمیت  

شان، روی اهداف معین و واضح بکار بگمارم . از آنگذشته پیوسته مراقب کار و فعالیت های شان  

آنها را لحظه به لحظه رفع میکردم . از این طریق آنچه هر یک ازکمیته مربوط به    بوده ،مشکالت 

تخصص خویش می طلبید ،بدون وقفه بدسترس شان گذاشته میشد. این کمیته ها مکلف بود که وقتا  

رسانیده   عامه  اطالع  به  آنرا  من  مالحظه  ،بعد  نموده  تنظیم  را  خویش  کار  جریان  راپور  فوقتا 

 در عمل هم تطبیق یافته وجراید و روزنامه های آنروز گواه این حقایق می باشد. باشند.اینکار 

باری پالن اول بدین وجه و شکل مرحله طرح و تنظیم و تدوین خود را طی نموده ، بعد غور و  

تصدیق کمیسیون پالن سازی خبر تکمیل آن باز بوسیله یک مصاحبه مطبوعاتی به مال عام رسانیده  

 شد . 

از همین لحظه به صدا در آمد .خاندان شاهی که تا آن لحظه اقدام پالن سازی و اعالنات  زنگ خطر   

مرا یک بازی طفالنه تصور میکردند . به اثر اعالن مربوطه شوک خورده ،اینبار خود را به یک  

 کار انجام شده )امر واقع(دیگر یافتند،که در عمل هرگز امر انجام آنرا نمی خواستند .  

قانون بانکی و قانون حمایه ارزش پول رایج  ایشان را به واهمه و ترس می انداخت،    آنچه بیشتر

این دو قانون نه آنکه در آینده مانع قاچاق و انتقال اسعار  بود که توأم با پالن پیش کردم .    افغانی

خارجی در بانک های خارج میشد، بلکه همه آن اسعاریرا که در پیش از آن به بانک های خارج  

 قال داده شده بود ، بایست در مدت سه ماه دوباره به کشور نقل داده میشد. انت
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بنابرین دست به توطئه ها زده میخواستند از طریق پخش آوازه های گوناگون )بوسیله دستگاه          

استخبارتی و دوستان خود(در بین مردم رعب و ترس نسبت به من تولید نمودند .تا از این طریق  

اما  د قرار دهند و بدینوسیله از مورد عمل قرار دادن صفحات بعدی پالن باز دارند .  مرا زیر تهدی

من کسی نبودم که که با چنین حرکات ونمایش )پای دب دب(ها بترسم . از آن کاریکه به رنج زیاد  

و از خود گذری ها از مرحله مهم احضار گذشتانده بودم صرف نظر کنم . فلهذا بدون ترس و واهمه  

 را به مجلس عالی وزرا تقدیم کردم.  پالن 

در روز مذاکره پالن درامه یا صحنه عجیبی به وجود آمد . من بدون اخذ اجازه صدراعظم،        

همه آن متخصصین را که در احضار پالن کار کرده بودند وتعداد آنها به چهل نفر میرسید ، با خود  

عظم  به سالون مجلس عالی وزراء داخل ساخته، به یک صف ایستاده نموده بودم . عندالورد صدر ا 

به آن سالون که علی االکثر با برادر و معاون خود یکجا  میامدند، ایشانرا معرفی نموده و گفتم که  

میخواهم امروز پالن را مورد مذاکره کابینه قرار دهم . بنا برین این عده خدمت گذاران صدیق کشور  

حین مذاکره پالن    نیز نسبت به خدمت بزرگی که  در تنظیم و ترتیب پالن نموده اند ، بایست در

حاضر بوده و هر یک در مورد تخصص خود به پرسش وزیران جواب گفته باشند . صدر اعظم  

 علی الظاهر با اوشان تعارف نموده ، بعدا سوی کرسی خویش رفت . 

من از پیش ترتیبی داشتم تا آن عده بشکل نیم دایره به دور میز مجلس وزرا قرار گیرند . چنانجه    

به جا هایکه برایشان تعین کرده بودم، قرار گرفتند . در افتتاح مجلس من صدر اعظم    هریک از آنها

و دیگر وزرا را طرف خطاب قرار داده، چنین گفتم :پالنی را که همه از ناممکنات میدانستند اینک  

به همکاری این دوستان و همکارانم در مدت کمتر از یکنیم سال طرح ،تنظیم و تدوین کردیم. اکنون  

نموده  ، مورد تدقیق و    قرائت   به اجازه صدر اعظم و رفقا بوسیله یکی از ایشان آنرا در مجلس

متصل این گفتار بدون آنکه کسب اجازه کرده باشم به شاغلی    تصویب رفقای کابینه قرار میدهیم . 

وقت سردار  که از جمله همین متخصصین بود، دستور دادم تا پالن را قرائت کند . در این  عبدهللا یفتلی 

محمد داود خان صدر اعظم و معاونش محمد نعیم خان سکوت را شکستانده، پیش از آنکه پالن را  

 برای قرائت بگذارند از من پرسید، که پالن چه؟ من به جوابشان گفتم : 

 


