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و شميره   5تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: يادونه ير و لولـ،  د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م٢١/٠۴/٢٠١٠                          غوث جانباز: ترجمه 
 
 

  پالن های شهيد محمد داوود برای عصری سازی افغانستان
  )خاطرات گيورگی پيتروويچ يژوف( 

  
انکشاف بطی ولی صلح آميز سال . دهۀ هفتاد قرن بيستم در تاريخ باستانی افغانستان از فاجعه انگيز ترين دهه ها بود

آغاز پالن پنج سالۀ چهارم قرار بود سالهای ( برهم خورد ١٩٧٣ جوالی ١٧کودتای ضد شاهی های هفتاد در اثر 
 شروع آن بود تحت اجرا ١٣۵۵ در جمهوريت اولين پالن هفت ساله که در سال  ).يردگ را در بر ب١٩٧٧ -١٩٧٢

  .گرفته شد
 اعليحضرت محمد ،دشاه افغانستان و شوهر خواهر پاکه در نتيجۀ آن سردار محمد داود  پسر کاکای مذکور کودتا

 تن به قتل رسيده ٩مطابق گذارشات رسمی از هردو طرف ( به قدرت رسيد، تلفات خاصی در بر نداشت ،ظاهر شاه
  .اکثريت آرای مردم و مخصوصًا روشنفکران، نظاميان و متشبثين کودتا را تائيد و از آن حمايت کردند. )بود

 تصدی صدارت افغانستان را به عهده داشت از محبوبيت گسترده در کشور ١٩۶٣ -١٩۵٣محمد داود که طی سالهای 
سردار محمد داود دولتمردی بود اصالح طلب، او تالش ميکرد تا افغانستان را از قطار فقيرترين و . برخوردار بود

ۀ سياست در ساح.  اقتصادی نجات دهد–عقب مانده ترين کشور های دنيا بيرون کشيده و از بن بست اجتماعی 
محمد داود به مثابۀ يک سياستمدار . خارجی دور انديشانه و خردمندانه پاليسی بی طرفی فعال و مثبت را دنبال ميکرد

مجرب و وطندوست به خوبی درک ميکرد که  با حفظ موقف عدم انسالک، کشورش قادر خواهد بود تا از هردو 
بايد اذعان کرد که خط مشی محمد داود واقعًا . ببرد را  ر سودحد اکث) سوسياليستی و کپيتاليستی(قطب متخاصم آنوقت 

او حين تصدی کرسی صدراعظمی ثابت ساخت که استفاده از اصل توازن در روابط بين المللی  هميشه . هم عينی بود
 کمک  سپين بولدک را به– قندهار – کابل ه طور مثال محمد داود توانست شاهراهب. به نفع افغانستان تمام می شود

او . ريعۀ شوروی ها ايجاد کردذ قندهار را – هرات –کشک :  ديگریکايها اعمار کند؛ در عين حال شاهراهامري
ی ها را برای آبادی ميدانهای هوايی بين المللی و نظامی در قندهار جلب نمايد در ئهمچنان توانست توجه امريکا
و ترغيب ميکرد و از آن کمک ميخواست، و ساير پروژه ی شيندند مسکو را تشويق ئحاليکه برای اعمار ميدان هوا

  ...ها
محمد داود حين يکی از سفر هايش به : داستان اعمار ميدان هوائی نظامی در شيندند واقعًا هم نهايت دلچسپ است

ی ها ميدان هوائی بين ئمسکو در جواب سوال اعتراض آميز خروشوف که چرا افغانستان موافقت کرده تا امريکا
لی قندهار را اعمار کنند، به خروشوف معتقدانه گفته بود و خواهش کرده بود تا اتحاد شوروی نيز به نوبۀ خود المل

. يک ميدان هوائی نظامی را در غرب کشور برای دفع حمالت احتمالی خارجی بر حريم افغانستان آباد نمايد
 که نبايد در بارۀ جنگ ها انديشيد، بلکه بايد به خروشوف در پاسخ به سردار محمد داود اکيدًا خاطر نشان ساخته بود

اما محمد داود به هيچوجه عقب نشينی نميکرد و تاکيد مينمود   .فکر همزيستی مسالمت آميز با کشور های ديگر بود
که ميدان هوائی نظامی در اين ناحيه کشورش خيلی ضروری است، و در صورتيکه اتحاد شوروی به آبادی آن 

محمد داود شک نداشت که . حکومتش مجبورًا به واشنگتن با همين خواهش مراجعه خواهد کردموافقت نکند، 
امريکائی ها بالترديد به خواهش کابل لبيک خواهند گفتند، و بدين ترتيب پايگاه نظامی امريکا مستقيمًا در همجواری 

سرحدات، مسکو را وادار ميکرد تا احتمال پيدايش پايگاه نظامی در نزديکی . سرحدات شوروی به ميان خواهد آمد
محمد داود به . قطعات گستردۀ نظامی را که مصارف گزاف را در قبال ميداشتند در برابر آن جا به جا بسازد

ما افغانها از شما ميخواهيم تا ميدان هوائی مذکور را برای ما به طور : " استداللش با خروشوف چنين ادامه داد
 مرتبه ارزانتر از افزايش مصارف شما در آينده ۴ الی ٣داريم که آبادی اين ميدان از قرضه اعمار کنيد، ما باور 

  ."خواهد بود
مسکو نه تنها با اعمار ميدان هوائی در شيندند . زمان ثابت ساخت که منطق و استدالل داود واقعًا نهايت قوی بود

  . کيلومتر نيز اعمار نمود۶٨٠طول  قندهار را به –راه کشک ، بلکه شاه!)و آن هم بالعوض( کردموافقت 
پالن گذاری های رشد (حين حکومت داری محمد داود زيربنای اصالحات اقتصادی در افغانستان گذاشته شد 
  ).اقتصادی، تدوين و به منصۀ اجرا گذاشتن بودجه های  همه جانبۀ انکشافی پايه گذاری شدند

جلب افغانستان به طرف خود و وارد نمودن تغييرات در پاليسی اما تالش های مصرانۀ اياالت متحدۀ امريکا به خاطر 
بسياری از دولتمردان آنوقت  (و همچنان زد و بند ها در درون رهبری آنوقت اتحاد شورویخارجی اينکشور 



 
 

 
و شميره   5تر ٢  له:د پا

ينگه کله موږ سره اړي په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 باالخره باعث آن شدند تا صدراعظم) شوروی از بابت محبوبيت داود در ميان افغانها تشويش و حسادت داشتند
 .)١(  از مقام خود کنار برود١٩۶٣ محمد داود در سال افغانستان

  :توضيحات مترجم  )١(
منوط به برداشت های شخص او ، شهيد محمد داود خان نظريات نويسنده در بارۀ رئيس جمهور اسبق افغانستان

 و نهايت به همه گان هويداست که محمد داود دولتمردی بود آزادمنش، مستقل، با اراده و با عزم متين. ميباشد
آرشيف سردار شهيد محمد داود و            "برای معلومات بيشتر لطفًا در پورتال افغان جرمن آنالين به . وطندوست

در مورد جزئيات عينی و واقعی کناره گيری محمد داود از مقام صدرات، در همين . مراجعه نمائيد"  سرطان٢۶
. را از نظر بگذارنيد" ود خان از وظيفۀ صدارت کنار رفت ؟ چرا سردار محمد دا: " پورتال مضمون تحت عنوان 

  . به لينک آتی مراجعه کنيدهم برای اين منظور 
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**********  
ًا هم در عداود پس از استعفأ چنين وانمود ميکرد که گويا از صحنۀ سياسی افغانستان کامًال دور شده  و مدتی واقمحمد 

 محمد با انکه... در عين حال گفته ميشد که حکومت از تماسها و حرکات او نظارت ميکرد. انزوای مطلق قرار داشت
داود از امور روزمرۀ دولت کنار رفته بود، اما نفوذ او در ادارات مهم دولتی و مخصوصًا در اردو کماکان محسوس 

چرا مخصوصًا در اردو؟ به خاطر آنکه، محمد داود در زمان تصدی وزارت دفاع اصالحات قابل مالحظۀ را . بود
  .زد  افسران رتب متوسط و پائين نهايت زياد بودمحبوبيت او مخصوصًا ن. در ساختار قوای مسلح وارد کرد

نارضايتی ها از رژيم سلطنتی  و تغييرات پی در پی حکومات که استقامت های کامًال مختلف ميداشتند، باالخره باعث 
در وضعيت به . و سر بلند نمايند  و به فعاليت بپردازند آن گرديد که  تحرکات نيمه مخفی ضد شاهی در جامعه و ارد

 در نتيجۀ کودتا به حاکميت سلطنت در کشور خاتمه داده شد و محمد داود به صفت رئيس جمهور، .جود آمدهو
  .صدراعظم و وزير دفاع جمهوری افغانستان تعيين گرديد

کابينۀ جديد قسمًا از افسران انقالبی و احزاب چپی و قسمًا هم از تکنوکراتها و اشخاص مسلکی که داود شخصًا با آنها 
بايد گفته شود که اعضای کابينه را يک مفکورۀ واحد سياسی با هم وصل نمی نمود، ولی . ائی داشت تشکيل گرديدآشن

در کابينۀ محمد داود همچنان . آرزو داشتند از طريق انقالب بورژوازی به طرف انقالب سوسياليستی قدم گذارندآنها 
 جان آرزو داشتند کار کنند و خدمت به وطن را اشخاص مسلکی در عرصه های مختلف شامل بودند که از دل و

پر وضح است که حکومتی با چنين يک ترکيب نميتوانست دير پا بر جا باشد و بنابرين به . وجيبۀ خويش ميدانستند
خ زودی تنوع نظريات در بارۀ پاليسی های داخلی و خارجی در بين اعضای  حکومت پيدا شد، و جدايها در افکار ر

محمد داود با مواجه . چپی بود اوضاع را هرچه بيشتر پر تشنجر ساخت حمايت  شوروی ها از عناصر چيزی که. داد
شد برای حفظ ادارۀ دولت  به زور توسل نموده و به سرکوبی عناصر مخالف و ياغی مجبور شدن با حالت مذکور 

در نتيجۀ .  گرديد١٣۵٧هفت ثور ) رجم مت–مطابق متن روسی (اقدام نمايد که در نهايت امر منجر به انفجار انقالبی 
س آن نور محمد تره کی قرار داشت قدرت را به دست أانفجار مذکور حزب دموکراتيک خلق افغانستان که در ر

بعد ها استعمال نميشد، ولی يک سلسله مشابهت ها با انقالب کبير " انقالب "  قابل تذکر است که اگر چه  کلمۀ .گرفت
مبارزه و مجادلۀ ليدران و فرکسيون های اين حزب برای دستيابی به :  به نظر ميرسيدند در روسيه١٩١٧اکتوبر 

قدرت، امحای فزيکی مخالفين و ديگر انديشان، و باالخره آغاز يک جنگ گستردۀ داخلی به کمک و تحريک دول 
  .خارجی و تاثير حوادث باالی همسايه ها، دست باال گرفتند

 حين هجوم به قصر گلخانه به قتل رسيد، قبل از همه از آن ناشی ميشد که او نتوانست به عقيدۀ من تراژيدی داود که
خويش حفظ نمايد و از طرف ديگر نفوذ و نقش  از يک طرف توازن را ميان جناهای راست و چپ در حکومت 

ی ميدادند، درست در اين کشور درسهای تئوريکی و عمل" معماران آيندۀ سوسياليزم"خارجيها را که  در حقيقت برای 
  .درک کند

داود با در نظر داشت همه نيات واال و وعده ها در عمل در جريان اجرای پروگرام ها و محمد بر عالوه حکومت 
در عين حال عدۀ از اداره چی های حکومات قبلی  يا استعداد . پروژه ها،  با کمبود منابع مادی و پولی  مواجه گرديد

ا در شرايط جديد نداشتند و يا هم به طور آشکارا نميخواستند از خط مشی محمد داود و توا نائی کار و فعاليت ر
 ارتجاعی و روحانيون که در تماس مستقيم با گروه های - در رأس اينها حلقات  بورژوا.اطاعت و پيروی نمايند

ستند به نيروهای چپگرا  در عين حال محمد داود و طرفدارانش نتوان. ضد حکومت  بودند، قرار داشتند افراطی دينی
 اجتماعی را نميشود درزمان کوتاه و فورأ در کشوری -و راستگرا تفهيم نمايند که اصالحات عميق و بنيادی اقتصادی

 . افغانستان به منصۀ اجرا گذاشت چون
  :انکشاف اقتصادی افغانستان را طی دهۀ هفتاد ميالدی ميتوان به سه مرحله تقسيم کرد

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/attaie_daoudkhan_chra_estefa_kard_01.pdf


 
 

 
و شميره   5تر ٣  له:د پا

ينگه کله موږ سره اړي په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

   ادامۀ پالن های پنج سالۀ سوم و چهارم؛-
  برسر قدرت بودن محمد داود طی پنج سال؛ -
 تا به کمک اتحاد شوروی افغانستان به طرف رشد ،کوشش های حزب دموکراتيک خلق در اخير دهۀ هفتاد -

  .سوسياليستی استقامت يابد
گاه گاهی مراحل قبلی را نيز مختصرًا برای درک دقيق، مکمل و عينی اوضاع و احوال آنوقت من در اين نوشته 

  .مرور خواهم کرد تا بدينوسيله تصوير جامعتر از آنچه که در دورۀ مورد بحث صورت ميگرفت به دست قرار بگيرد
  

  : اقتصادی افغانستان قبل از ايجاد جمهوری محمد داود خان-انکشاف اجتماعی
  از تصدی کرسی صدرات توسط محمد داود در سالدر حقيقت سيستم پالنگذاری رشد اقتصادی در افغانستان بعد

بدون ترديد . محمد داود خان در عين زمان وزارت های دفاع و پالن را نيز به پيش ميبرد.  پايه گذاری گرديد١٩۵٣
اغلی يژوف سالهای ( سال ٢٠ميتوان تاکيد کرد که طی    رشد  اقتصادی، ) مترجم– است ١٩٧٣ -١٩۵٣هدف 

نخستين پالن . ساخته بود چگونگی، اهميت و ضرورت پالنگذاريها به اندازۀ کافی آشنا اب  راحکومت افغانستان 
  : پنجسالۀ که در افغانستان به کمک متخصصين غربی پياده گرديده بود، اهداف آتی را دنبال ميکرد

   ا يجاد هماهنگی ميان اجزای پالنگذاری و اهداف آن ؛-
  ؛ها تدوين و ترتيب پاليسی پالنگذاری -
  . آموزش کدر های ملی و مسلکی و تحريک رشد سريع اقتصاد کشور-

پالنگذاری دشواری های فراوانی را " تکنالوژی"  وسايل ضروری، عدم درک دقيق از  وعدم موجوديت تجربه
: به طور مثال کافی است گفته شود که در اوايل وزارت پالن متشکل بود از. همراه داشتند که رفع آنها ساده نبود

، معاون نهايت ذکی و هوشيار او آقای عبدالحی عزيز، )که شخص محمد داود اين وظيفه را عهده دار بود(وزير پالن 
مقام وزارت و قلم مخصوص علی احمد که بعد ها تخلص  عبداهللا يفتلی و عبدالستار شاليزی، مسوول دفتر: دو رئيس

البته اگر چپراسی ها  ( اين بخشها ايفای وظيفه نميکرد بخش که هيچ ماموری در٢٢و آمرين را اختيار کرد، " خرم"
  ).و خدمه ها را به حساب نگيريم

حين حکومت (اقتصاد دولتی  خصوصيات بارز پاليسی اقتصادی افغانستان را نخست اصل ١٩۵۶از شروع سال 
قتصادی، تشکيل  مطابق پالنگذاری های پنجسالۀ رشد ا) دولتی وانفرادی(اقتصاد مختلط ، سپس اصل )محمد داود

 در ١٩٧٠اشتراک دولت در انکشاف اقتصاد کشور منجر به ايجاد سکتور دولتی گرديد که در آغاز دهۀ . ميدادند
اکثر . ساحات توليد انرژی، صنعت، ترانسپورت، مخابرات، معارف و صحت عامه نفوذ عميق و گسترده يافته بود

  . تخنيکی شوروی ايجاد گرديده بودند-ثر کمک های اقتصادی دولتی در افغانستان در ا-مؤسسات و مراکز اقتصادی
و بين ) منجمله انفرادی(حکومت افغنستان طی سالهای اخير توجه خاص خود را به جلب سرمايه گذاری های ملی 

روی اين هدف دولت يک سلسله قوانينی را برای سهولت سرمايه گذاری ها در ساحات . المللی متمرکز ساخته بود
  .تصاد کشور روی دست گرفته نافذ نمودمختلف اق

گاز، صنايع کيمياوی، مراکز : در جريان تطبيق سه پالن پنجسالۀ اول توليد انرژی برق، ساحات جديد اقتصاد مانند 
حجم درآمد خالص و عوايد ملی در اين دوره به . آبياری و زراعت، شبکه های  تراسپورتی و مخابراتی به ميان آمدند

  . مرتبه باال رفتند١/٣۶و  ١/۴ترتيب به 
چون در بخش .  نتايج قناعت بخش نداشتند٧٠اما بعضی از اجزای پالن رشد اقتصادی  پنج سالۀ اول الی آغاز دهۀ 

و نيمه فيودالی بدوی و مالداری هنوز روابط  ) زمينداری در مجموع(عمدۀ اقتصاد افغانستان يعنی استحصال زمين 
دستگاه اداری دولت نيز  کمتر مسلکی و غالبًا ضعيف بود، اين وضعيت باعث آن مستولی بودند، و از سوی ديگر 

بدين . ميگرديد که امکانات پولی، مادی و منابع بشری موجود در کشور مورد استفادۀ همه جانبه و مثمر قرار نگيرند
دورۀ (طی پانزده سال . اشتندترتيب اقدامات رهبری افغانستان در چوکات پالنهای انکشافی  پنجساله  نتيجۀ دلخواه ند

 ارزيابيها نشان . را تشکيل ميداد٢/۶اوسط رشد ساالنۀ درآمد ملی کشور فقط رقم ) تطبيق پالنهای اول الی سوم
 در صد افزايش مييافت، در حاليکه سطح رشد اقتصاد، يعنی حجم ٢/٣  تا  ١/٧ميدهند که نفوس کشور ساالنه از 

 علل بنيادی عقب مانی سطح زنده گی مردم و پسمانی اقتصادی و فرهنگی   .رد کسب نميک زيادیتوليدات تغييری
  .در همين جا نهفته اند) حتی در تناسب با اکثر کشور های روبه انکشاف(

، اما بعد از به قدرت رسيدن محمد داود پالن مذکور مورد رديدگآغاز  ١٩٧٢تطبيق پالن پنجسالۀ چهارم در سال 
در عين حال پروژه های اساسی ساختمانی در جريان سه سال اول جمهوری و آماده . قبول موصوف قرار نگرفت

گيها برای پالن هفت ساله با پارۀ از اصالحات بر بنياد پالن پنجسالۀ چهارم که از طرف گروپ از متخصصين 
  .شوروی ترتيب گرديده بود به پيش برده شد

 که از طرف حکومت دکتورعبدالظاهر ترتيب يافته بود در الزم است تاکيد صورت بگيرد که پالن پنجسالۀ چهارم
شايد دليل اساسی اين روش در آن بوده باشد که پالنهای .(حقيقت راه  و روش حکومات ماقبل کشور را به پيش ميبرد
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ين يربط اتحاد شوروی تدوذپنجسالۀ دوم، سوم و چهارم انکشاف اقتصادی به وسيلۀ ادارۀ پالنگذاريها و ساير ادارات 
 اجتماعی کشور -هدف نهائی پالن پنجسالۀ چهارم را تامين شرايط برای رشد سريع اقتصادی) و ترتيب گرديده بودند

  .با در نظر داشت امکانات دست داشته تشکيل ميداد
  :شاخص های عمدۀ پالن پنجسالۀ چهارم قرار ذيل بودند

  ؛ پولی در داخل کشور به کار گرفتن هر چه گستردۀ منابع و امکانات مادی، کاری و-
های بزرگ، اعمار و استحصال مراکزی که رشد سريع اقتصادی و  استفادۀ مثمر و هدفمند از سرمايه گذاری -

  اجتماعی کشور را تامين نمايند؛
استحکام هرچه بيشتر استقالل اقتصادی افغانستان و ايجاد شرايط برای انکشاف سريع اقتصاد و فرهنگ در آينده بر  -

  .استفادۀ معقولتر از مراکز توليد و سرمايه های دست داشتهبنياد 
  

  نتايج اساسی پالن پنجسالۀ چهارم
ارقام در جدول ذيل .( دست آوردهای پالن پنجسالۀ چهارم در تناسب با پالن پنجسالۀ سوم به مراتب ارتقاء يافته بودند

  :)به مليون افغانی ذکر يافته اند
  

  III)(١٩۶١٩٧٢ -٧ 
)III(   

   پنجسالۀ سومپالن

)III (١٩٧٧-١٩٧٢ 
)III(  

  پالن پنجسالۀ چهارم

پالن چهارم در 
تناسب با پالن 

  )به فيصدی(سوم 
بودجۀ دولتی، درآمدها، .١

  در مجموع
٣٨٩۵۵  ۵٩٣۴٨  ۵٢  

  ۶۴  ۴١۶٨٧  ٢۵٣٣۶  منجمله داخلی 
مساعدت های خارجی 
  برای موسسات و مراکز

١١  ٩٨٣٩۶۶١٩  ١  

مساعدت های خارجی 
  االهازريعۀ ک

٣٧٨٠  ۶٠٠٠  ۵9  

  ۴٢  ۶٠١۶٢  ۴٢٢۵٨  مصارف مجموعی
  ۵٠  ٣۴٩٠٨  ٢٣٢٣٢  منجمله مصارف عادی

  ٣٣  ٢۵٢۵۴  ١٩٠٢۶  مصارف برای انکشاف 
مصارف برای رفع 

قرضداريهای 
کرديت ها و ((خارجی

  )فيصديها آن

۴٨٧٢٨  ٢٩٨  103  

  ٢۵  ٨١۴ -    ٣٣٠٣-  )نتيجه( باز دهی
سرمايه گذاری های .٢

  اساسی
١٩٠٢۶  ٢۵٢۵۴  ٣٣  

سرمايه گذاری : منجمله
  های داخلی

١٣  ٩١٨٧۵٩٣  ۴٨  

  ١٩  ١١۶۶١  ٩٨٣٩  سرمايه گذاريهای خارجی 
سرمايه گذاری ها از طرف 

  اتحاد شوروی
۵٨٨٩  ۵٠۶  91  

همين ارقام در دالر 
  امريکائی

  -  ١١١،٧   ميليون ١٣٠

سرمايه گذاريهای . ٣
سکتور خصوصی که در 

 پالن رياست سرمايه گذاری
های وزارت تجارت در 
  نظر گرفته شده بودند

٨٨  ٣٢٠٠  ١٧٠٠  

  ٣٣  ٢۵٢۵۴  ١٩٠٢۶تقسيم سرمايه گذاری . ۴
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های دولت در ساحت 
مختلف اقتصاد کشور، در 

  مجموع
  ۴٣  ٩٢١۵  ۶۴٣٠  زراعت
  ٣١  ٨٢١۶  ۶٢۵٨  صنعت

  ٠،٩  ٣٧٠۶  ٣۴٣١  ترانسپورت و مخابرات 
  ۴١  ۴١١٠  ٢٩٠٧  خدمات اجتماعی وغيره

  
 فيصد تمام سرمايه گذاری ها به ۶٩ ترتيب برای انکشاف زراعت و صنعت در پالن پنج سالۀ چهارم قرار بود بدين

  . در صد رسيده بود۶٢حين تطبيق پالن پنج سالۀ سوم سرمايه گذاريهای مذکور به رقم . مصرف برسند
 در صد حين تطبيق پالن پنج سالۀ ١(  در صد افزايش مييافت ٢٨ۀ  چهارم بايد توليدات خالص ملی طی پالن پنج سال

در عين حال عوايد مردم در جريان تطبيق ).  در صد حين پالن پنج سالۀ سوم٨( در صد ٢٢، و عوايد ملی به )سوم
  . مييافتارتقاء در صد ٩پالن پنج سالۀ چهارم بايد به 

د افزايش مييافت، جواری به  در ص٢٨ تن يا ٢٧٠٠ندم بايد به گمطابق پالن پنج سالۀ چهارم جمع آوری حاصالت 
هکذا در ).  در صد٢۴( هزار تن ۶۴٠، برنج به ) در صد ٢١(  هزار تن ٣٧۵ به جو)  در صد١٩يا ( هزار تن ٨٠٠
 هزار تن رسانيده ١٣٠رفته شده بود که جمع آوری پخته هفت در صد افزايش يافته و حاصل خالص آن به گنظر 
  .شود

 ميليارد افغانی را تشکيل ۴٧،٩ در صد افزايش يافته و رقم  ١٧خالص زراعتی در مجموع در نظر بود تا توليدات 
  .بدهد

 ميليارد افغانی ارتقاء ١۵،۶۵به  ميليارد افغانی ۶،٨ مرتبه افزايش بيابد و از ٢،٣توليدات خالص صنعتی قرار بود 
 ميليارد ٢،٩۴ رقم از  بهيش يابد وافزامرتبه  ٢،۴، منجمله پيش بينی شده بود که توليدات موسسات سکتور دولتی يابد

  .  ميليارد افغانی برسد٧،١٣دالر الی  
  

  ادامه دارد
*************  

  
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




