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وزیر مالیه و اقتصاد دوران صدارت محمد  زی عبدالملك عبدالرحیم یاز مرحوم آقا خاطرۀ
 داود خان

 ۱۳۸۷نویسنده: دکتور عبدالعزیز بهبود، كابل ، دهم قوس 

         یـا مــرد نكونام نمیـــرد هــرگــز سعـد
          نبرند ییمرده آن است كه نامش به نكو

 

یك  ،تمفوقتیكه از كنار مكتب تخنیك ثانوی به طرف فاكولتۀ ساینس میر اكثرا   ،كه من محصل بودم ایام نوجوانی

وزیر مالیه و اقتصاد دوران صدارت سردار محمد داود خان  خانۀ ۀبه نزدیك درواز دیدم كه یرا میئتعداد موترها

كه  شد معلوم میشد. موتر خود بیرون می وزیر صاحب جانب ،شدخانه باز میۀ . وقتیكه دروازكشیدند انتظار مي

وزیر باید آنقدر قدرت و صالحیت  . من بسا اوقات فكر میكردم كه آقاییك انسان با وقار و صاحب اقتدار است

ویند كه یك شخصیت نظامی است و یك جنرال گ یتواند و هم مردم میكه  دو وزارت مهم را پیشبرده م داشته باشد

 سر براه می نماید. را نظامی چطور امور غیر نظامی را، آن هم دو وزارت مهم و كلیدی
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كابل تبدیل و در دفتر كار وزیر صاحب توظیف گردیده ه هرات باز خویشاوندان كه از  اتفاقا  یك شبی به دیدن یكی

نامبرده برایم گفت كه من هم فكر میكردم كه  .كار وزیر صاحب پرسان كردم ها از نحوۀ. ضمن صحبتبود رفتم

ها كه طرز كار ایشان را دیدم  اما بعد ،ولو كه جنرال هم باشد مقدور نیست پیشبرد كار وزارت از یك فرد نظامی

شد  هر پیشنهادی كه به مجلس وزراء ترتیب می. بطور مثال فهیم شد كه این وزیر در ابتكار عمل بینظیر استت

لس قرار میگرفت كه در مج تحلیل و ارزیابي ار و با تجربه آنقدر مورد نظریابید توسط یك تعداد مامورین سابقه

م بنام را به یك سیست تشریح كرد كه سیستم اداری مالیم برایم و هتوانست  آن پیشنهاد را رد كند  وزرا كسی نمی

 كارها شد. یل كرده كه نهایت درجه باعث آسانیتبد ولیمنج

داران  كالت زمینرفع مش كه قبال  سابقه نداشته است.  برایدست گرفته  كشور را رویۀ همچنین پالن پنج سال 

اد كه اكنون همان روش تذكر د ی رازیاد ل چیز هایدیل كرده است و ازین قبیتب سیستم مالیه جنسی را به نقدی

 توانید.آت مالی را در دوایر دولتی دیده می اجرا

 شد.نمی ب خبر داغ  شنیدهخالصه اینكه یك عمر گذشت و از وزیر صاح 

احوال محبوسین  وقت كمیسیونی تحت عنوان بررسی ۀكی از طرف وزارت داخل در اوایل دولت نور محمد تره 

وزارت معارف به وزارت من از جانب  ،گردید كه رت یك نماینده درین كمیسیون معرفیو از هر وزاتشكیل 

 .ن شدمیگردیدم و از طرف كمیسیون اینجانب بحیث مسئول این امر تعی داخله معرفی

چند روز نوبت كار به محبوسین سیاسي رسید.  از بعد ،از محبس دهمزنگ شروع نمودیمزمانیكه ما كار خود را  

، دولت از ایشان داشتیم كه حب مرحوم مشرف شدیم وبا خود پیامیدر خالل این بازدید به حضور وزیر صا

 .كرد كه  با عزت و اكرام به منزل شان تشریف ببرندخواهش می

ن این م شما مسرورم.از نیت شما و دیدن  فرزندان عزیزم ،شان ابالغ شد ایشان فرمودند كهزمانیكه این پیام برای 

پس بهتر است كه من  !خواهم كرد مرا اعال از محبس بیرون شوم انقالب اسالمی پذیرم و اگر انقالب را نمی

 درینجا بمانم.

ز دیگری ا پی صاحب مرحوم به هراس افتیده و یكی رفقایم كه اكثرا  مامورین پولیس بودند ازین جواب وزیر 

 و ت ل معارف هستی و احساسات نیك داريتو اه مفرزند ،وزیر صاحب برایم گفتند كه اتاق بیرون شدند. ولی

 باش.اینجا 

 كشور برایم بودجۀ خدمت شان ماندم. ایشان بعد از تحلیل اوضاع سیاسی من از امر شان اطاعت كردم و 

ریح نموده و نظریات تش كی رویكار آمدن دولت نور محمد ترههللا خان غازی تا  ها را از زمان امانحکومت 

 انش آن روز برایم تشریح دادند. بعد از تقریبا  یك و نیم ساعت برایم اجازه دادند تا از حضور شانرا با شیوۀ

 رخصت شوم. این بود خاطرات من از شخصیت مشهور و مبتكر افغانستان. 

 باد. روح  شان  شاد و جنت  نعیم مكان  شان 

 پایان بخش سیزدهم

 ... یار زنده صحبت باقی

 .شهادت عبدالملک عبدالرحیم زی بدست کمونیستان ـ نویسنده  دوکتور عبدالقیوم کوچی در بخش چهاردهم،

 


