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 بدالرحیم زی از یادداشت های عبدالملک ع 

 
 

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

زی وزیر  که نسل   عبدالرحیم  باشند، خاطرات مرحوم عبدالملک  و آینده  های 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، مد  سال را یر رسنوشت در زندان های    22ت  اقتصاد، 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 

بزر  پدر  زی  عبدالرحیم  عبدالملک  مرحوم  اثر  جهت  زندان«   
ی

بزرگ لطف  شان،  گوار 

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. 

 م پنجقسمت 

  ۀوزراء كه قسماً در فرمان فوق درج است. در وقت مذاكر  یگزارش پالن مجلس عال ۀجین بود نت یا

و    یل کوپراتیف زراعتیكه به انكشاف دهات و تشك  ی شتریل توجه بیآن از قب ی ها قسمت  یعن یپالن  

انكشاف كشتمند یل ترو یره وسایع تراكتورها و غ یتوز  در توسعه و    ی ج زراعت مدرن كه خاصتاً 

تقوی  یها   ن یزم و  همچنان اصالح   . بود  نظر  مد  آبیس   ۀموجوده  توسع  یاری ستم  و    یدامدار  ۀو 

زها را  یل چ ین قب یو از ا  ییع روستایصنا   ۀج و توسعی کذا ترو   ،ها  و مبارزه با امراض دام  یمرغدار

ز  یدر پالن مد نظر بود، ن   یات مترق یق وضع مال ی كه از طر  یحذف كردند. در قسمت اصالح ارض

شدند،    ی شمرده م  ی مالكان عمده اراض  ۀدر جمل  یشاه   ۀنكه خود صدراعظم و خانواد ینسبت به ا

 به وجود آمد.   یق یتعل

ز  یآن تجو  ۀد خالص در ارقام عمد یتجارت از هشتاد فیصد عا   ۀش در ساحی د بیكه بر عا   ی ات مترقیمال

  ی ز خود خاندان شاهین مورد ن ی را در ایآن را فرود آوردند. ز   ی ها  نسبت   ،ز دست خوردهیشده بود، ن 

شتر حاصل  یب   ی هامكلفیت    د،عمده كه در شقوق مختلف كشور به كار انداخته بو  ی ها  ه یسرما   ی رو

 كردند.  یم

ست  یئق پالن با یرا كه متمم به تطب  ی ج افغانیارزش مسكوك را   یۀ و قانون حما  ی همچنان قانون بانك

را  یقرار داده شد. ز   ی فراموش   ۀ به گوش  ،گرفت   ی ق قرار م ی ده و مورد تطبیگرد   ق یب و تصد یتصو 

ات  ی و مال  ی د و ثبت در دفاتر تجارتیو بدون ق   ی ج معامالت مخفیك سو در پول رایها از    ن قانون یا

نمود. در    ی ن معامله را مجازات می گفت و عامل چنین كار را جرم م ی چن  ی داد و اجرا  را اجازه نمی 

شان در هر گوشه و كنار كشور  یتوسط اجنت ها و دالالن ا   ی شمار خاندان شاهیب   ی هاه پول  كیحال

 انه به كار انداخته شده بود. یمخف  ی و سود پرست ی خور  استثمار مردم و سود  یبرا
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  ی شد. از سو  ین سودخواران و استثمارگران واقع می ه منافع هم ی مزبور عل  یها  ق قانون ی هذا تطبیعل

قدغن كرده    ی را به خارج به كل   ی ج نه آنكه قاچاق اسعار خارجی ارزش پول را  یۀ قانون حما گر  ید 

  ن به بانك یق آن قوان یش از تطب یكه در پ  ییهاداد تا همه آن ثروت    ی داد، بلكه دستور م  اجازه نمی 

ن  ت آن قانویخ مرع ی در ظرف سه ماه از تار  ،افته بود ی انتقال    ی شخص  یها   خارجه در حساب   ی ها

توسط    ی ون دالر حساب هر فرد خاندان شاهی كه به صدها ملیشد. در حال   ی به كشور انتقال داده م

  ۀ ر اقتصاد آن و بعدتر ذریعیوز  ید خان زابلیسردار محمد هاشم خان صدراعظم وقت و عبدالمج

به حساب  افته و  ی كا نقل  یس و امر یسوئ   ی ها  به بانك  ی رو زابلیو عوامل پ   ی گر افراد خاندان شاهید 

 امد. یق در ن ی تطب ۀ ز به منصین دو قانون نیآورد. بنابر ا  یوسته نفع می شان همه ساله پیا

مانع    ی در آورده، رو  ی بعد   یها   فوق را به مرحله   ی زهایق چیش تطب یخو  ی كیژ یمن در اهداف سترات

اقسام و اهداف  گر  ی ب د یاول عبور و تصو   ۀش آمد. در مرحلیافته در پی مشکل  كه به شرح تذكر    و

را  یصدراعظم و برادرش مقابله نكردم. ز  یها  پالن را ظفر بزرگ دانسته، و بر آن مخالفت   یانكشاف

 ی ق یتعل  یباشد به خود سری ها و ب  ییولو كه به هر سو   یق پالن انكشافی دانستم كه بعد از تطب  یم

ن استثمارگران  ید آمد كه ادر خواه  یشود و كشور به وضع   یدستگاه حاكمه خاتمه داده م  ن یا   یها

ر داده به استقامت  یی خود را تغ  یی ده قرون وسطا یاست پوس ی عصر اتم خواه نا خواه )طوعاً و كرها( س

 نات عصر حاضر رو آورند.  ا یجر

بت من به  یكه از اهداف آن پالن در غ  یرغم انحرافاتیعل  یب پالن اول اقتصاد یچنانچه بعد از تصو

انكشافات كشور در اثر ابتكار من مورد عمل    یرا كه برا   ی ستم پالن گذاریان سیعمل آوردند. جر

  ی پالن اول با همه ناكام   ۀ ن برده نتوانستند. و مجبور شدند كه بعد ختم مدت پنج سالی قرار گرفت، از ب

ب پالن دوم  یترت   یخود مشاهده كردند. تشبث برا  ی انحرافات عمد   ی ق آن پالن روی كه در تطبیئ ها

اقت ابتكار  ی را خود قدرت و لین كردند. زی تدو  ها پالن مزبور را طرح و  ، و با روس بعمل آورده

ن  پالن دوم نزد من کاری  یو حسابات پالن اول طرح و تدو   ی اد اساسیبن   ی كه روینداشتند. در حال 

افسوس   ی آمد. ول ی به صحنه م  یگرید  یاز پ یك ین اكنون ی هم تا هم  یبعد  یها  بود بس سهل. پالن 

کار و صاحب اقتدار طرح    معین روی   ی ها  همان دسته   ی غرض شخص  ی ها رو   ن پالنی ا  ۀ كه هم

 یافته مورد تطبیق قرار گرفت.

بنا برین آن اهدافی که در پالن اول پی ریزی شده  بود، با خود آن پالن از بین رفت . بالنتیجه همه  

  ی عت اصلیلیست  موافق به طبك  یدریفر   ین علمی آن مراحلی را که انکشاف کشور بر اساس دوكتور

ن تذكر  یش از ا ی كه در پیز كرده بودم و در آن به طورین جامعه  تجو ی ا یات یكشور ما و ضرورت ح 
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  ی المراتب  ط  یزراعت، صنعت و تجارت( عل  -زراعت و صنعت ،  -)زراعت،    سه مرحله   ،ام  داده

  یگذار ه یبه عمل آمد و یا سرما ها استفاده سوء   ت قرار نگرفت .  یا از آن ثروت یشد. مورد رعا یم

جه آن چنان شد كه با همه  یصورت گرفته و نت   یكیژ یبه اهداف سترات  یها عوض انكشاف اقتصاد 

مل   یی ها   یگذار  ه یسرما استهالك  به  د ارد یكه  قرضه  الها  با  قسماً  و  كشور  خود  ثروت  از    ی هار 

ار  ی بس  یها   ست كه الاقل در ضرورت یصورت گرفته است. هنوز كشور قادر ن  یكمرشكن خارج

  ، قماش یوكود كمیا   روغن، صابون، شكر، سمنت،  ، المثل گندمی به خود باشد . ف  ی هم متك    یی ابتدا

پطرول در    یها   رهیش ذخ یسال پ   20م )از  یها)كارآمد  زندگان  و كفن مردگان( كاغذ و مواد پترول

رون  یاد از بیاسعار ز  جخواست( پیهم با خر   یه میشده محض استخراج و تصف   كشور كشف و ثبت 

صد  ی كنیم فیش از  ی ن گفته شد ب ی ش از ای كه بیبه طور  یی مواد غذا  ۀ د ساالنی شد. رشد تولیوارد كشور م 

  ی و سازگار  ی چ هم آهنگی باشد، ه  صد می یش از دو فین رقم با رشد نفوس که همه ساله بی نبوده و ا

 ندارد.        

ق قرار  یم كرده بودم، مورد تطب ی ز و تنظ یآنگونه که من آنرا تجو  یكه اگر پالن اول اقتصاد یدر حال

ن  ی ك عصر كه از شروع پالن تا همیش از ربع  ین مدت ب یز در ا ین   یبعد   ی ها  گرفت، و پالن   یم

م تطب1980  -1956گذرد)  ی اكنون  و  طرح  م ی(  كشیگرد   یق  امروز  كه  البته  مرحل د.  از  ۀ  ور 

جه نه آنكه ما در بسا  یآمد. و بالنت  ی در م  «»صنعت و زراعت   ۀ »زراعت« عبور نموده، به مرحل

 م؟                               یكرد  ی له را به خارج هم صادر میاز مواد مستحص ی م، بلكه بسیبود  ی به خود م  یموارد مكتف

م  ی وزرا به پارلمان تقد   ی ب مجلس عال یكه گفته شد، بعد تصو   ی به شكل  یبه همه حال پالن اول اقتصاد 

الن چاكر  یاز وك  یبرخ   ی مل  ی نبار در شورایخواستند كه ا  ی م  ی افغان  ۀن خاندان مسلط بر جامعیشد. ا 

ق پالن را از پارلمان مسترد كنند.  ین طر ی ه پالن به كار برده و از ایمنش و دست نشانده خود را عل

ده  یوكالت پارلمان برگزه  ز بین نیاز منور   یا  نهم( پارلمان عده   ۀ ن دوره )دوراما از آنجا كه در آ 

ش از آنكه در پارلمان قرائت گردد، به  یهذا و كال به اکثریت تمام تدقیق پالن را پ یبناء عل  ،شده بودند 

گرفت، حواله  ل علم قرار  یر محمد شفا و پروفیسر اسمع ین كه به راس آنها  پروفیسرفق یمنور   یا  عده

ا تدقیق پالن كه عد ین كمی كردند.  نفر م  ۀسون  پنجاه  به  دقت    ،د یرس یآن  به  نخست پالن مزبور را 

قاً   یاز من دق  سون حاضر شدم، یكه من به كم  یق قرار دادند. بعداً وقت یق عمیمطالعه نموده مورد تدق

وسته به  ی ها كردند و من پ  مختلف پرسان   ی ها  ها و افاده   در هر مورد و موضوع شامل پالن، برنامه 

كه جوابات به  ین وقتیاصل منطق و علم بود. بنابر ا   ی شان همه رو  یها   پرداختم. سؤال   یم  ها جواب 
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  ۀ یانیراد ب یده به من موقع ایشد. بر آن قناعت ورز   یه مئشان ارایه وکل و حسب مطلوب این سوی ع

 ها را دادند.                                                                                                                 یگذار ان یو علت طرح و بن   یمختصر مربوط به پالن اقتصاد 

شتر  یب   ، نده كشور بود یآ  ی است اقتصاد یپالن و س  ۀ ان كه خود روشنگر خطوط برجستین ب ی در ختم ا 

ن انجمن پالن مزبور را  ی د.  نه آنكه ایواقع گرد   پارلمان مؤثر  ۀ ن عده نخبیا   ت و جلب نظریبه طمان

تأئ  دادند ید و تصد یمورد  و قرائت پالن در محضر عموم  ،ق قرار  به وقت مذاكره    ی وكال  ی بلكه 

ز برطرف نموده،  یگر وكال را نیك از اعضاء موصوف انجمن  شك و شبهه د ی، هر  یمل  ی شورا

  یكه صدراعظم و بنده به مجلس عموم   ین وجه وقت یپالن شدند. و بد   یدفاع از محتو   یخود در پ 

راد كرد و در آخر گفت  یه ا یانیب   ، ش حاضر كرده بودمیآنچه من برا   ی م. صدراعظم رویحاضر شد 

ن كار وارد  یرا من در اید. زیبكن  ی رت اقتصاد ملال وزیه و كف ی ر مالیخود را از وز  ی ها  پرسش   ۀهم

 ستم؟!  ین

را ترك گفته مرا در محضر وكال بگذاشت. من    ی مل  ی مزبور  شورا  ۀ یان یراد بیصدراعظم بعد از ا

ت کامل  یز مقنعانه پرداخته بعد قناعت همه با اكثرین  یمجلس عموم  یاعضا  یها  به جواب پرسش 

                       ز گذاشتاند.                                     یرا ن  یق پارلمان یب و تصد یپالن مراحل تصو

 شورای ملی، راجع به پالن پنج ساله انكشاف اقتصادی:  1335اسد  21نقل تصویب تاریخی 

سون مشترك از  یاسد كم  29  یخی قرار تار  ۀ حات مندرجی نانسمان پالن پنج ساله كه طبق تشریف (1)

شود موافقت و    یم   ی ( افغان11،924،784،000مبلغ )   یحاو   1339ر سال  یاخ   ی ال  1335سال  

 شود.   یب م یتصو 

باشد، مجموع بودجه    ی ها شامل نم  ی ن مبلغ تخصیصات مربوط به بودجه ملحق تصد ی)تبصره: در ا 

 شد.(  ی م ی ون افغانیارد و نه صد ملیچهارده مل یشامل پالن با مؤسسات و تصد 

توح  35سال    ۀ بودج (2) طبق  كه  عموم یپالن  موازنه  مبلغ    35سال    ۀ بودج  ید  از  عبارت  كه 

آن    ی ( افغان 401،025،650)مربوط به انكشافات( بوده و منجمله مبلغ )  ی ( افغان882،456،000)

 گردد.  یب م ید و تصو یده است. تأئ یب رس یبرج اسد شورا به تصو  27قبالً به مجلس  

ر حوت  یزان تا برج اخ ین سال شش ماهه بود كه از م یدر ا   یقتصاد مربوط به پالن ا  ۀ)تبصره: بودج

گر سال مد نظر بود. در  یك سال تا میزان د یزان  یاز م  یپالن گذار  یها  را سال یافت. ز ی  یادامه م

ك مدت را در بر  ی زان یموقت شش ماهه كه از اول حمل تا شروع م   ۀك بودجیز ین 36شروع سال  

  ی ب م یساالنه ترت ۀبه بعد بودج 1336زان ید. اما از برج م یم گرد ی شورا تقد گرفت،ترتیب و به   یم

 شد(
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اثر اجرا  (3) كند، دولت    یدا م یل پیها تعد   ن و اساسنامه ی كه در قوان   یپالن پنج ساله مواد   یدر 

  ی ب مجلس شورایب داده به تصویالت آن مواد را ترت یتعد   ی ( اصول اساس51ل ماده ) یمطابق تعد 

 د. م داریتقد  یمل

 شاه در وقت توشیح پالن مربوط به پالن اقتصادی چنین اظهار نمود: 

شرفت كشور طرح نموده، به نگاه  یو پ   ین اواخر حكومت به غرض آباد ی پالن پنج ساله را كه در ا 

عامه،    ۀ الصح  ، حفظ یسواد یمعارف، مجادله با ب  ۀ ن پالن توسعی آورد. در ا  ی بار م   ی ج سودمند یما نتا 

د  یع، تمد ی، انكشاف زراعت و صنا یعی طب  یها  كشور، استفاده از ثروت   ی و اقتصاد   ی مالان  ی بن  یۀ تقو 

و همت هموطنان،    یق الهین پالن به توفی شدن ا  یم با عملیدوار یده. امیگرد   ی نی ش بیها پ   م جاده ی و ترم

                                       برآورده شود.   یم، تا حد ی ملت خود دار ی و بزرگ  یسربلند  ی كه برا یی آرزوها 

 )محمدظاهر شاه(            
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