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   خدمات ماندگارش به افغانستانيادی از داودخان و

  

  

  

 وبيوتيدر را  فروغ زي عزیدانشمند واقتصاد دان نامدار افغان آقامصاحبۀ مستند وپرمحتوای ند روز قبل چ
 شگاهي ودر پمي نماسي وجامع وقابل اعتماد را برون نوديمفمصاحبه  ني فرصت مناسب اکي تا در داشتم نيتم وديشن

 رتيبا بصاز قلم خانم  متن تسويد شدۀ آنرا امروزاما اند، ودهي مصاحبه را نشنني اًاناي قرار بدھم که احیخوانندگان
 کرده سيآن را برون نو ديدم که با حوصله مندی نيدر پورتال افغان جرمن آن9نصيبه اکرم حيدری  ،وآگاه وطن

  .ده اندبازتاب دا »انکشاف اقتصادی افغانستان در دورۀ شھيد داودخان«ضمن مقاله ای زيرنام و

 است وامسال اين روز با ١٣٥٢سرطان مصادف با سالروز کودتای داودخان در ٢٦ جوDی مطابق ١٧روز 
 چيزی بنويسم، به دليل رفت جاذبۀ شخصيت داودخانروز اول عيد فطرتصادف کرد ومنکه در نظرداشتم تا در مورد 

فقط فرصت .موامد دوستان وتليفونھای متواتر برای تبريکی اين روز، نتوانستم آنطورکه دلم ميخواست، چيزی بنويس
ساعت . در پورتال افغان جرمن  مرور کنم و در بارۀ آنھا ياد داشتھايی بنويسم ھای کمی دست داد تا يکی دو مقاله را

 شب اندکی فرصت دست تا دوباره کمپيوترم را بازکنم و يک بار ديگر مقالۀ پرمحتوای خانم نصيبه اکرم حيدری را ٩
منحيث يک شخصيت  دانشمند  و وطنپرست حظ ]١[ومستدل آقای فروغ مرور نمايم واز مصاحبۀ دلچسپ ومستند 

  .ببرم وفراز ھايی از آن برگزينم

مطالعۀ اين مقاله  يک بار ديگر باورم را نسبت به خدمات وطن پرستانۀ داودخان وشخصيت ممتاز وبی 
  .ھمتای او بيش از پيش تقويت بخشيد
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ا اعتبارملی است که من در عمرم مذمت او را از زبان يکی از شخصيت ھای دانشمند وبًواقعا آقای فروغ 
به اين دليل من وھيچکسی نشنيده ام و ھرچه شنيده ام از دانش وصداقت وپاک نفسی وکاردانی وی شنيده ام 

پ9نھای اقتصادی واجتماعی وی برای ترقی  سخنرانی او را در مورد شناخت از داودخان ونيات و آرزومندی ھا و
  .تان ، بسيار قابل باور واعتماد ارزيابی ميکنموتعالی افغانس

آبادی وترقی   وطن دوست بود کهیداؤدخان شخصيتاز سخنان آقای فروغ بروشنی ودرستی برمی آيد که، 
برای عمران وابادی خانه مشترک  ھرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،. افغانستان بزرگترين آرزوی او بود

مراکز تاسيس ، ياری وانرژی برقآبنظورب بمآ،اعمار بندھای ی اسفالت شدهشاھراه ھااحداث . افغانھا می گذاشت
 ،ساختن ميدان ھای ھوائی بين المللی درکابل وی عصریھا پوھنتونھا وپولی تخنيکاعمار صحی وشفاخانه ھا، 

روژه ھای انکشافی بند درونته در ننگرھار واحداث پ ماھی پر و بندھای برق نغلو و قندھار وشيندند ھرات، اعمار
آبياری در ھده وغازی آباد ننگرھار، ھلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد وکوکچه، تاسيس شرکت قند  زراعت و

بغ9ن وفابريکه روغن سپين زر درکندز ونساجی گلبھار و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشريف، فابريکه ھای 
قندھار، اعمارفابريکه   فابريکه نان پزی سيلوی مرکزی در کابل وپروسس ميوه و پشيمينه بافی کندھار وتاسيس

تامين امنيت سرتاسری  کارخانه سنگ رخام در لشکرگاه واز ھمه مھمتر تقويت اردوی ملی و خانه سازی درکابل و
درکشور، از جمله کارھای ماندگار حکومت اين مرد وطن پرست است که ھمگی در دوره رژيم حزب دموکراتيک 

از بيخ وبنياد منفجر ) ISI(به دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان توسط مجاھدين وقوماندانان جھادی وخلق 

  .فروخته شدماش به نرخ کاه   به پاکستان برده شد و آDت آن ھا  توسط مجاھدينساخته شدند وسامان

. بودند انی ومالی برخوردارھای اجتماعی، ھمه  مردم از امنيت ج در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستی
خانه وملکيت . زورمندان قرار نميگرفت ناموس وحيثيت شان مورد تجاوز. عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود

کابل  وقت شب ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول از کسی اگر ميخواست ھر. ھای شخصی مردم در امان بود
می پرسيد که چه   و ياميگرفتل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راھش را ج9 قندھار و يا ھرات و تا مزارشريف و

خود حمل ميکند ؟ خ9صه مردم اگر ھيچ نداشتند، امنيت داشتند وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در  با
  . از دست دادندمتاسفانه با کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت خود را. يک کشوراست

مناعت نفس درميان  افتخار و ھيچ يکی از رھبران سياسی افغانستان در سه دھۀ اخير به اين پايه ازعزت و
 شخصيت مرحوم ۀجاذب. ودخان با آن روبرو گرديدنستان روبرو نشده بود، چنانکه داجامعه تحصيل کرده افغا

 ،دخانبش  با زھره نعيم،خانم برادر داؤاحبه داکترداودجندخان ،درميان روشنفکران افغان،چنان بود که وقتی مصداؤ
،در بی بی سی انتشاريافت، ب9فاصله ١٣۵٧ثور ٧شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داودخان وخانواده اش درشب 

 چگونه گذشته " ساعت واپسين زندگی داؤودخان٢۴ "که بيفتد آنداکتر سياه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی 
داودخان ، داکتر سياه سنگ را واداشت تا دراين رئيس جمھور ساعت واپسين زندگی ٢۴بازشناسی است؟ وسواس 

 به ھموطنان ما عرضه کند،وبا اين »وآن گلوله باران بامداد بھار« زير نام  زمينه يک پژوھش بی  نظيرتاريخی  را
داکترسياه  .ه ھای خود را  ابراز کنندکارخود، دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت ھرچه بيشتر بخوانند و ديدگا

درپايان حتی از آنھايی که  سنگ، با توجه به  ھمه عکس العمل ھا، کارش را بطور استوار وخلل ناپذيری ادامه داد و
افزود که اگر  برکار او خرده گرفته بودند و اتھاماتی ھم بر او وارد کرده بودند، نيز باسپاسگزاری ياد آوری نمود و

  !زھی براين سعه صدر. ت اين ھموطنان نمی بود، شھرت کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيدانتقادا

انجنير عبدالکريم :البته قبل از داکتر سياه سنگ، از سوی دانشمندان وقلم بدستان ديگرافغانی از قبيل
خصيت واشخاص ديگر در مورد ش، ھارون،عطائی، داکتر محمدحسن شرق، عبدالصمدغوث،داکتر عاصم اکرم 
ھای مستقلی نوشته شده اند ونيز ده ھا مقاله  وکاردانی وت9ش ھای داودخان  برای ترقی وتعالی افغانستان کتاب

  تحليلی از جانب نويسندگان سرشناسی چون داکترسيد عبدc کاظم ،عبدالجميل جليلی، انجنير نجيب داوری،- سياسی
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 عھد حکومت داودخان وغيره در رسانه ھای جمعی افغانی محترمه نصيبه اکرم حيدری وبرخی از مشاوران شوروی
پ9نھای پنج سالۀ انکشافی واقتصادی افغانستان در عھد او شرح مبسوطی  تا کنون به نشر رسيده اند که ھريکی از

پاک دامنی داودخان مھرتائيد زده اند، اما برعکس در مورد سياستمداران  پاک نفسی و داده اند و  بر وطن پرستی و
معاصرش بشمول ظاھرشاه و کارکردھای چھل سال سلطنت وی ، ما شاھد آثارمستقل اندکی ھستيم که شايد از يکی 

  .از صباح الدين کشککی باشد» دھه دموکراسی«مھمترين آن رسالۀ  دو رساله تجاوز نکند و

مروز نميتوانند بعد از او تا ا  بنابرين ميتوان گفت که ھيچ يک از شخصيت ھای سياسی معاصر داودخان و
استقامت و پايداری داودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان درھفتم .  با داودخان قابل مقايسه باشند

ًشھامت تسليم ناپذير وی به دژخيمان فاجعه ھفتم ثور،واقعا درتاريخ افغانستان بی نظيراست وميتوان   و١٣۵٧ثور

ن است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم به  دشمنان خود فرود گفت داود خان نخستين شھيد سر به کف افغا
به  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رھبران وابسته به بيگانه، با  مرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسليم شدن و و آورد

  .تاريخ ثبت کرد گردن افراخته پذيرفت و نام خود وخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظير

داودخان از جمله آن شخصيت ھای شجاع و وطن پرست افغان است نوشته بودم وبازھم مينويسم که  ًقب9 
 با از لحاظ شھامت وپايداری در برابر دشمن،احمدشاه درانی ، از لحاظ دورانديشی سياسی با که می بايد وی را 

ت9ش ھای  وطن .  ھمطراز دانستاعليحضرت امان c خان وزيراکبرخان واز لحاظ وطن دوستی با وزيرفتح خان و
مشعل پرفروغی است که  ،شجمھوريتدر عھدچه  ترقی کشور چه در دوره صدارتش و پرستانه وی برای اعت9 و

سياستمدار سرافرازی چون عبدالرحمن پژواک و دانشمندانی چون آقای عزيز فروغ وداکتر سيد عبدc کاظم  
 داودخان اع9م  مدبرانه وانق9بی اتاقداميکی از  .ی داده و ميدھندونويسندگان بيطرف وبيغرض ديگر برآن گواھ

کشور بيش از ھرکس ديگری ازاو حق شناس  زنان می باشد که ،١٩۵٩آزادی زنان افغانستان از زندان چادری در
 .دانندميآزادی ھای مدنی  خود   ند واو را حامی حقوق واممنون ومشکور

رح مسائل غير اساسی، شخصيت داودخان را ترورکنند، در واقع ميخواھند آنانی که با لجاجت ميخواھند با ط
اين يا آن شخصيت اداری يا سياسی عھد داودخان، قد کشک نمايند تا مردم بسوی آنھا نيز نظری عنايت  در پشت سر

اف سطور آنھا کجا وشخصيت داودخان کجاست؟  Dزم است تا از روی انص: کنند، درحالی که خود بھتر ميدانند که
ذيل را از  زبان آقای فروغ بخوانند تا در يابند که آن مرد بزرگ چی کارھای بزرگی برای اين وطن انجام داده است 

  واگر مجال می يافت چه کار ھای مفيد ديگری برای اين وطن نميکرد؟

 لوي کونيليم ٣٥ برق محض دي تول.ديگردي نمدي در افغانستان سمنت تول١٣٣٥در سال «:آقای  فروغ ميگويد
 ري  سرک ق. عراده بود٥٣٥٠ تعداد عراده جات در کل مملکت . ھزار تن بود٢٩ زغال دي تول. ساعت بودیوات ف

 .  وجب ھم  موجود نبودکي ی حت. وجود نداشتتيپخته و سرک کانکر

. رفتي ھزار طفل به مکتب م١٢٦ نفر بودند و صرف ١٤٩ تعداد داکتران و معاون داکتران در تمام مملکت 
 کرد، اما در واقع در ی کارھایمد و بخش خصوصآ راتيي زراعت تغۀاگر چه در قسمت زرع لبلبو و پخته در ساح

 دولت ی  سعتمام.  نشدیچکاري زراعت ھی قسمت ھاري است وسادي زراعت مفی افغانستان که برایاريبآ ستميس
 بنا بر ربناھاي زني ارغنداب و کانال بغرا، اما ا،یک ساخته شد؛  بند کجربناھايمنحصر به پروژه ھلمند بود، ھر چند ز

 مردم کدام اتي در حگرفت،ي صورت مدي باگري دی ت9ش ھاري کار داشت و سایاري بسی ھای گذارهيکه سرمانيا
 ۀحلق. ختي احساسات عامه و طبقات روشنفکر افغانستان را بر انگیقتصاد اوضاع نابسامان انيا.  نداشتیريتاث

 انکشاف تي مردم اقدام کند و مسوؤلی زنده گطي بھبود شرای برادي که دولت بادندي اعتقاد گرائنيه ا بزيدربار ن
 بود، به ی در واقع پاسخخي مقطع تارني صدراعظم در اثيانتصاب محمد داود خان به ح. ردي را به عھده بگیاقتصاد

 تيري مدت،يري و مدی سخت کوش،ی نفس پاک،یو ھم سردار موصوف از صفات وطن دوست. اتي تمنو خواست ھا نيا
محمد داودخان .  کندفاي را داشت که  در انکشاف افغانستان نقش مثبت اني اتيو ظرف. سالم  و مؤثر برخوردار بود
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ً شده را اع9ن کرد و بعدا ی افغانستان در ابتدا اقتصاد رھنمائیاع و اجتمی اقتصادطيبه منظور بھبود اوضاع و شرا

 ني پ9ن پنج ساله از نگاه بی ھا برازهيانگ.  کندقي پنج ساله ھم تطبیصول را در چوکات پ9ن ھا انيخواست که ا
 خود یاسي سیاد بودند و آزدهي رسی که بعد از استعمار و بعد از جنگ دوم به آزادیکشورھا.  ھم موجود بودیالملل

ً مخصوصا عي از راه انکشاف صنایاقتصاد یآزاد.  کنندداي ھم پی اقتصادی آزادخواستنديرا کسب کرده بودند ، م

 است، و هي فاقد سرمای بود که بخش خصوصني بر ای کار داشت  و اعتقاد عمومهي بود و انکشاف پول و سرماسريم
 فهي Dزم و دانش Dزم را داشته باشند و وظهي که سرماتوانندي ما دولت ھط است و بنا بر آن فقیکيفاقد دانش تخن

 متآثر شده ،ی المللني اعتقاد بني و از ا،ی المللني بطي شرانيبنا برآن داود خان ھم از ا. رنديبگانکشاف را به دوش 
  ،"]ه بود[ قرض کردی مودل را از اتحاد شورونيداود خان ا: "  نديگوي که مکنندي اشتباه مته مردم البیبعض. بود

 دولت ھا فهي بود که وظدهئي گراني بر ھمی المللني بتي داشته اند و ذھنیاناتي ھا و بسسيً قب9 تگري علما دکهيدر حال
محمد داود خان پ9ن اول .  کارني ای بود برالهي وسکي پ9ن انبنا بر.  کنندنيمأ تدي را با]کشور[ انکشافکهاست 
 ی از پوھنحی حت، نبودهي احصائ. پ9ن وجود نداشتای بری اساسکهيدر حال.  مطرح کرد١٣٣٥ را در سال یاقتصاد

 شده سيتاسوی  ھا در وقت صدارت ی پوھنحني اکهي وجود نداشت، او در حالیلي و زراعت فارغ التحصینريانج
 که داشت و یمگر با جرئت.  وجود نداشتشاني از انھا گرفته نشده بود و ھنوز محصول ای ھنوز حاصلیبودند ول
 ی قدامت داد، براربناي و اعمار زی اقتصادیربنايو او به ز.  کار را شروع کردني داشت اشرفتي پی که برایاعتقاد

 ضرور یژ   و محصوDت و انری اقتصادیربناي و انکشاف زشدي  سالھا احساس می اقتصادیربناي زسي تاسنکهيا
 گري و از طرف دی زراعتی و بخش ھای صنعتیً مخصوصا بخش ھای اقتصادی بخش ھاري انکشاف سای برا.بود
 ی پروژه ھایدم براآتر بود که  سانآ نيا.  ب9ک شرق و غربنيرد بود بن وقت که جنگ سآ کمک در افتيدر
 کمک کنند، که یبي ترتکي که به خواستندي مشاني که ھر کدام اا شود، چرسري می و قرضه ھاردي کمک بگیربنائيز

 ی افغانداريلي م١٠.٦  پ9ن اول مطرح شد و در آن بي ترتنيپس به ا. نديکمک شان موجه باشد و ھر کس آنرا بب
 ]پ9ن دوم[وشد  قي تطبی اساساري بسیپروژه ھا.  شدی گذاراني بنعيً نسبتا وسیربنائي زکي شد و ی گذارهيسرما
در .  شده بودبي سردار محمد داود خان ترتی و رھنمائادتي قري ز١٣٤١پ9ن دوم ھم در سال .  دست گرفته شدیرو

 ی اساساري بسی پروژه ھاو.  دالرونيلي م٥٢٥ به شمول  مصرف شدی افغانارديلي م٣٥.٦ھر دو پ9ن در واقع 
 :  شاخص ھا چطور حرکت کرده اندني شما که اديني لست اندکش را دارم، که ببکيمن . مدآبوجود 

 و ري قلومترسرکي ک١٨٨٦ د،ي رس٤٥,٠٠٠ به  ٥,٠٠٠ سال از  ١٠ ني عراده جات در طول ھمتعداد
 پ9ن دوم به ري سمنت در سال اخدي شد و توللي تکمیلسراج و غور اعمار شد،  دستگاه سمنت جبل اتيکانکر

 ٣٦ برق از دي و تولافتي توسعه نھاي ای و غورپري برق با احداث نغلو و ماھی ھاتي ظرف.دي تن رس١٧٧,٠٠٠
 زغال دي   تول.دي پ9ن دوم رسري وات ساعت در اخلوي کونيلي م٣٠٢ به ١٣٣٥ ساعت در سال لوواتي کونيليم

 بي ترتنيبه ا. افتي شي ھزار تن افزا١٦٢ پ9ن دوم به ري عرض کردم در سال اخشتري ھزار تن که پ٢٩ز  سنگ ا
 خي خوب توانست نقش خود را در تاراري بستيري پ9ن ھا با طرح پ9ن ھا و با مدقي شک با تطبدونمحمد داود خان ب

 محمد داود تياگر شخص. فغانستان چقدر فساد است که در امينيبی  را منيو ما وشما ا.  افغانستان بگذاردیاقتصاد
 ني تضمگانهي او در واقع ی و صفائی پاکی ول، نشودقي امکان داشت که ھمان پ9ن ھا ھم تطباري بود، بسیخان نم

  . مدآ اني به می اساسی پروژه ھاني پ9ن ھا بود که  ھمني ھمقيتطب

  خاص در کشور حاکم بود و انکشاف طي شرایزھم بعض بادي که محمد داود خان بار دوم به قدرت رسیدر زمان
 شگوفان نشد، قانون  احزاب، قانون ی پارلمانیموکراسي دیاسي متاسفانه با رکود مواجه بود، از نگاه سیاقتصاد
 انتخابات ھمان دوره که قي مرحوم شفقت و  باDخره در ودي نگردحي ھا توشهي و قانون انتخابات بلدیتي وDھایشورا

 یدر ساحه ھا.   فعال بودندقتي قانون در حقدون باحزابند و د نش]کيکتف[ازھم  ث9ثه ایوق.  معطل شدشد؛ي مديبا
 را یموکراسي که سنگ دکاي و امری غربی مواجه شد، اول کشورھایادي پ9ن پنج ساله سوم با مشک9ت زیاقتصاد
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 ی گذارهي نظر قرار گرفت و از سطح سرماديجدپ9ن مورد ت.  نگرفتندی سھم اساسن پ9لي در تموزدندي منهيبر س
 .  کمتر بود١٨% ھا در پ9ن سوم نسبت به پ9ن دوم ی گذارهي کاسته شد و باDخره سطح سرما٢٨% پ9ن سوم 

 در پ9ن سوم ساDنه ی که رشد اقتصاد، پ9ن چھارم که در زمان سلطنت طرح شد، اعتراف شده استدر
 نفر کم ی فديمد، عاآ اني در پ9ن سوم پای زنده گهيو بنا بران سو.  بود٢.٣%  رشد نفوس کهي بود، در حال١.٥%

  .  نفر تلف شدونيلي  منيم) ١٣٥١ و١٣٥٠(ال س٢ متواتر ی ھایشد و در اثر قحط

و مطابق .  دي  تن رسونيلي ممي کسر کشت گندم در آخر پ9ن سوم به ن،  نوشته UNICEF که  یمطابق راپور

 عاطل بود و باDخره ی و انرژی صنعتی ھاتي ظرف٤٧ %ًناي9ن سوم صورت گرفت تخم در پکهي ای سروکي
 ی حادثه بعضني و ادي از چلند کششي را در موقع جنگ بنگله دیه گي و پنجاه روپی گهي صد روپیپاکستان نوت ھا
  . از مردم را صدمه زدیاز تجار و قسمت

 بي در وقتش تصوجهيً بود، مث9 بودديکرد که مف ی کار ھای بعضنھاي در مورد اقتصاد و اقي شفی آغا
اما .  شدبي که در شورا معطل بود؛ تصوی  خارجقروض افت،ي شد، صادرات بھبود بي آب ھلمند تصو]معاھدۀ[شد،

 ھمان دوره ع9ج ندارد که ی گفت که وضع دشوارتواني ساخت،و لذا می ھمان روز مردم را قانع نمطي در شرانيا
و . باشدي نمی عمل قانونکي   کودتا،اگر چه از نگاه خود من.  او نباشدی مجدد داود خان و کودتا ظھوری برازهيانگ
 .   شدي از طرق تفاھم و  با در نظر داشت منافع مردم حل میمناقشات خاندان سلطنتاگر بودی  آل مدهي ااريبس

 سبب داشت،ي باز متيان را از فعال که محمد داود خی قانون اساس٢٤ ماده قي فوق  مخصوصا تطبطي تحمل شرااما
.  شدلي تبدی به نظام جمھوری صورت گرفت، نظام سلطنتی ھر صورت کودتابه .ديمسائل بغرنج گردو ]کودتا[

 که محمد داود خان ی و ابزارلهياما وس. ختي بود و خون ھموطنان ما خوشبختانه  نرديخوشبختانه که کودتاه سف
 ]را[ی شک9تاستفاده از کمونست ھا م. 9ت مورد استفاده قرار داد، مساعد نبود رفع معضی نظام و براريي تغیبرا
  ...... مشک9ت ادامه داردني تا امروز اکه کرد جاديا

  ساله او٧ طول مدت انتقال که پ9ن ني در ھمیعني و دوره سلطنت ه سال٧ پ9ن ني دوره انتقال در بني در ھم

  .  شدادي ز١٩٧٦ در سال ،ی افغانارديلي م١٣.٩ به ١٣٥١ در سال ی افغانارديلي م٦.١ از دولت دي عواد،ي رسیم

صادرات از .  بلند رفتی افغانارديلي م٢.٨ به ی افغانونيلي م٤٦٢  از ی اقتصادلي به مقصد تموی عادجهي بودًاديمز
 دالر ونيلي م٥٥.٧ مملکت از ی  اسعارريذخا. افتي شي دالرافزاونيلي م٣١٠ به ١٣٥١ دالر در سال ونيلي م١٢٤

 ١٩٧٦ اني باDخره در پاو. دي رس١٩٧٦ - ٧٥ در سال اي ندهي دالر در چھار سال آونيلي م٢١٥ به ١٣٥١در سال 
 برق، شکر، دي مورد استفاده قرار گرفت، در تولی اقتصادی ھاتيظرف.  دالر باD رفتونيلي م٣١٥ به ی اسعارريذخا

 دالر ١ در برابر ی افغان٨٠ از ینرخ تبادله اسعار.  دادي م9حظه رو قابلشي مواد افزاري زغال، سمنت و سا،ینساج
 ارديلي م٨.٤ به ١٣٥١ در ی افغانارديلي م٤.٩ از یمصارف انکشاف.  کردی دالر ترق١ برابر در ی افغان٥٠به کمتر از 

 لي مھم از قبی از پروژه ھایکار بعض.  پروژه ھا سرعت به خرج داده شدقيدر تطب.  شدادي ز١٩٧٦-٧٧ در یافغان
 نو بود که دهي پدکي که یق بری شد، بس ھاسي موفقانه تاسونيزي شد، تلولي تکمزي گرد- شھراه کابل،یبرق کجک

 اري ھفتم بسی طرح پ9ن ھای وضع را برا٧٧ و ١٩٧٦ تا ١٩٧٣ در دوره انتقال ی اقتصادطيبھبود شرا.  شدقيتطب
  محمد داود خان دي خطاب به مردم سردار شھهياني بود که در بیف به اھدایاھداف پ9ن ھفت ساله متک. مساعد ساخت

  . و کاھش فقر بودی رشد اقتصادم؛ي که من بگویمنعکس شده بود  که به الفاظ

 بود، توسعه امواج و یدي و کلی اساسعي صناسيب و خاک افغانستان بود، تاسآ از اھداف استفاده از یکي 
 ھر چھار سهي دالر بود که به مقاارديلي م١٧٤] ساله٧[ پ9نی گذارهي سرمامحج... .نقاط انکشاف در سطح کشور بود

 تي پروژه خط آھن که اھمکي پ9ن نيدر ا.   بودادتري زاي برابر ٣ ًباي شده بود، تقرقي در افغانستان تطبکهيپ9ن
 شده بود، در یني بشي پین افغاارديلي م٤٠ باDتر از طرز تفکر پ9ن گذارھا بود، خط آھن  ني داشت، و اکيژياسترات

 یار ضرور بود براي خط آھن بسبي ترتنيبه ا.  ماندی باقی کماري مبلغ بسنيپ9ن ھفت ساله که با طرح کردن از ا
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 سبب توانستي ھا می ھمکارني پاکستان و ای و حتراني افغانستان، اني بی و براي ھمكاري ھاي اقتصادشنيکواپر
 پنج صد ارديليبه دو م پ9ن ھفت ساله داده شد ی براکهی قروض و امداد.  داستقرار اوضاع در ھر سه مملکت شو

 ،ی عربستان سعود،ی حدکي تا کاي امر،یاتحاد شورو.  بودتي آن تثببعً و اکثرا مناديرسي م دالرونيلي و سه میوس
داود خان را به اثبات  محمد مي رژتي  خود مشروعنيو ا.   بر پ9ن ھفت ساله دادندی ھمه مبالغ ھنگفتنھاي ا،رانيا
 یھات لکمگر مي د،یبظ ابوت،ي از عراق تا کوتلکم شناخته شده بود که ھر منقدري ای المللني که در سطح برسانديم

  .  کردندیري سھمگني و ھمه کس در اني جاپان و چکا،ي امر،ی و اتحاد شورویعرب

 در ی رشد اقتصادشد،ي مقيته اگر پ9ن تطب و البديگردي مجادي ای در زنده گی پ9ن تحول اساسني اقي با تطب
 بوده باشد، و رشد نفوس ھم ٥,٠٠٠ نفر در شروع پ9ن ی فدي تخمين شده بود، اگر عا٦.٣%پ9ن به صورت اوسط 

 نيو بر ا.  شودادتري سال از دو برابر ز١٩ سال تا ١٨ در طول مدت توانستي نفر می  فدي ذکر شود، عا٢.٣%
  )برگرفته از مقالۀ خانم نصيبه اکرم حيدری( ».... کاسته شودی حدکي فقر تا  امکان داشت که ازبيترت

ارقام واحصائيه ھای فوق ازسوی يک مقام بلندپايه ويک شخص مسلکی درپ9نگذاری ارائه شده که 
 از چھل سال بعد ازحيات داودخان ،ازھزاران کيلومتر دورتر-بسيارمھم و قابل باور است، زيرا وی اين ارقام راسی 

. ئه ميکند که ديگر چشم گرفتن پاداش ومقامی را از کسی ندارداميھن از سرزمين امريکا برای ھموطنان خود ار
  :برای اط9ع بيشتر به لينک ذيل يوتيوب رجوع شود

=v?watch/com.youtube.www://https١be.youtu=feature&jkWLTAgWyE  

  

  

_______________________________  

 پس از فراغت ١٣٤٠آقای فروغ يکی از نخبگان امور پ9نگذاری در افغانستان بوده و از سال « :c کاظمبقول  داکترسيد عبد ]١[
، در وزارت پ9ن شامل خدمت )بعد تأسيس گرديدپوھنځی اقتصاد سال (از شعبه اقتصادی پوھنځی حقوق و علوم سياسی پوھنتون کابل 

موصوف در مراقبت از تطبيق پ9ن .  در ھمين وزارت بالترتيب به مقامھای باDتر ارتقا کردند١٣٥٨از آنوقت تا ھنگام مھاجرت يعنی . شدند
 بگويم که طرح پ9ن ھفت ساله در زمان به جرأت ميتوانم. پنجساله دوم و نيز در طرح و ديزاين پ9ن پنجساله سوم نقش بسيار مؤثر داشتند

جمھوری شھيد محمد داؤد خان که به تنھائی توسط خود افغانھا صورت گرفت و کمتر خارجی در آن اشتراک داشت، بيشتر محصول اندوخته 
وزارت و بعد از شھادت او در چند مقام مسلکی وزارت پ9ن قبل از آنکه معين آن . ھا و تجارب ديرينۀآقای فروغ در اين زمينه بوده است

آقای فروغ يک شخصيت دانشمند، پاک، .مرحوم خرم به حيث سرپرست آن وزارت شوند، خدمات بسيار ارزنده و شايان را انجام داده اند
ھاجر صادق به وطن و مردم ويک مسلمان واقعی بوده، چندی بعد از حادثه کودتای ثور به پشاور مھاجر شده و بعد از چند سال به امريکا م

  ».شده و اکنون در ايالت ويرجنيا ـ اياDت متحده زندگی ميکند

به خاطربرافراشتن بيرغ جمھوريت توسط داودخان که دوران آرامی وامنيت بود چنين سروده " قسمت"خانم نصيبه حيدری ] ٢[
  :است

  وهاڼ ریکلښ  اوچت ړ کی درغي بچه

  وه9ځ پورته ی وطن له خپلواکد

  کور وي،ی په کلی نغمږی  سھار خوھر

ً اتحاد وو، اتفاق وو، او خندا وه ً 

 ی وګی سلیً وو باران نه سرکوښ د انه

  وهنايښ برهښُ تورتم وو، نه ماتم وؤ، نه

 ړی ورکیني وی پاکی دګ وطن په نند

  باران تا له وفا وهنوي تودو ود

 ی قسم چه ته عزت وی منهي په مستا

   وهداي تا له پی افغانه قربانیلو

  " قسمت " 

  

 


