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ينگه کله  په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئموږ سره اړيکه 
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

  ١٥/٥/٢٠١٠                    غوث جانباز: ترجمه
  

  افغانستان عصری سازی شهيد محمد داوود برای هایپالن
  )خاطرات گيورگی پيترويچ يژوف، بخش سوم(

  
با محمد داوود آماده گرديده بود، حکومت اتحاد شوروی موافقت ميکرد تا سروی و اسناديکه برای مذاکره مسودۀ در 

ارف برعالوه مسکو مص .  را به عهده بگيردشن در خوش تيپه و کانال آب روان،يت پمپ سد، ايجاپروژهدو طرح 
اما حين مالقات محمد . نظر گرفته بود در که قرار بود به جانب افغانی داده شود ه ايتمويل پروژۀ مذکور را در قرض

د پيشنهاد کرد تا در ووت صورت گرفت، محمد داأي اعضای هد با ليونيد بريژنيف که در عدم موجوديت سايروداو
و با دست خود کلمۀ  د موافقت نموده وبريژنيف با پيشنهاد محمد داو. نيز عالوه گردد" اعمار" اسناد روی دست کلمۀ 
برای ايجاد پروژۀ مذکور هيچگونه پولی در نظر : تاثير اين عمل نهايت غير مترقبه بود  . مذکور را اضافه کرد

 هایتجمهوري از مامورين عاليرتبۀ ه ایاعالم موافقت مسکو، دست ز بعد ازند روگرفته نشده بود، عالوه بر آن چ
و تقاضا نمودند تا موافقت  آسيای ميانۀ اتحاد شوروی به بيروی سياسی حزب کمونست اتحاد شوروی مراجعه نموده 

 های شانتجمهوريکردند که مي ميانه تاکيد ی آسياهایتجمهوري رتبۀمامورين بلند . نامۀ عقد شده با افغانستان لغو گردد
 .  نبايد به افغانها داده شود"آبها " و بنابرين  هم به دشواری های زيادی از بابت کمبودی آب مواجه استند بدون آن

از حجم مجموعی آبهای "  : "برای ارزيابی همه جانبۀ مسئلۀ مذکور يادداشتی ترتيب گرديد که در آن آمده بود 
)  در صد ميرسيد٢۵مطابق آمار افغانها اين رقم به ( يصد آن از خاک افغانستان جريان دارد ف١٥درياهای پنج و آمو 

 از جريان ساالنۀ آبها را  صد در١۵ مطابق مواذين جاری حقوق بين الدول حق دارد الی یافغانو بدين ترتيب جانب 
فيصد آبهای دريای آمو را به خاک خود  ٠،٣  افزار ابتدايی تقريبْا ۀ افغانها بلوسيل١٩٧۴در سال . از خود بشمارد

در صورت اعمار ستيشن   . در صد تقرب ميکرد۵٠به يری در سواحل اتحاد شوروی گمنتقل ميساختند، در حاليکه آب
و  و همچنان ايجاد ساير پروژه های آبياری و آبرسانی در درياها و جريانات آب پنج  خوش تيپهپمپ آب در ناحيۀ  

  . در صد ميرسيد٣ تا ٢٠٠٠فغانها الی سال آمو آبگيری از طرف ا
  

دو طرف بيرون ساخته شد اما مشکل تقسيم آب درياهای پنج  جندای مناسبات ا زنکه موضوع مذکور ابدين ترتيب با آ
  بحيرۀ يک فاجعۀ ايکولوژ مورد در .افزون ميگرددموجود  اختالفانده است و با گذشت سالها کماکان پا برجا م آمو –

 از آمو و سير؛ جريان ساالنۀ درياهای پائين آمد متر ٢،۵ ١٩۶٠اپريل از شروع سط حجم آبهای اين بحيره او(ارال 
اوسط  با    روند اينو  متر رسيد ١۶در همان سال به ارال در بحيرۀ  ب آ کاهش سطح ؛ بار پائين آمد۶  اصلیحجم
ها به بحيره جلوگيری صورت ا از سرازير شدن دري تاندبود اکيدًا طالب آن  شوروی ها) ادامه يافتدر سال متر ۵،٠
افزون بر اين  .  آسيای ميانۀ شوروی و افغانستان ضرر ميرسيدهایتجمهوريدر اين صورت به منافع  که نگيرد

شان را   و روابط دست به اقدامات جدی بزنندزمينه در  ندد شوروی نميخواستمقامات افغانی در زمان موجوديت اتحا
در ناحيۀ آسيای  و مستقل  های جديد اتحاد شوروی و به ميان آمدن کشوراما ، بعد از فروپاشی .  بسازندبا مسکو تيره

اشته باشد قدر آب را که ضرورت د ريعۀ پمپ های آبکش هر ذ کدام اعتنايی به اين دولبدون انستان ميتواند غ افميانه،
مان خطر آن محسوس است که مناقشات و اختالفات در عين ز. از اين دريا ها بگيردبدون موافقت هيچ يک دولت 

در اين  چنين يک انکشاف اوضاع . دبق آسيای ميانۀ شوروی نيز اتفاق بيافتا سهایتميان جمهوري آب باالی تقسيم
  . نا خواسته شاهد آن خواهيم بود خواسته و يامنطقه ناگزير به نظر رسيده و ما در آيندۀ نزديک

 ٧٨٠( ميليارد افغانی ۴۴که حکومت افغانستان خواستار ايجاد آنها بود يو مراکز ژه پرو) تقريبی(مجموعی مصرف 
 فيصد مصارف آن قرار بود از طريق منابع داخلی ۴۵ -۴٠از  از اين جمله  . ارزيابی گرديده بود) مليون روبل
درآمد ارزش آنها مال اکدر صورت ارزيابی های اقتصادی پروژه های پيشنهاد شده نشان ميدادند که . تمويل شوند
  .افزايش يابد) ١٩٧٣ درسال مليون روبل١٣در تناسب با (روبل  مليون ۴۵٠به ميتوانست داخلیۀ توليدات ساالن

از متخصصين اتحاد شوروی به خاطر همکاری برای تدوين و ترتيب پالن ه ای ، دستیدر اثر تقاضای جانب افغان
  .ان به کابل اعزام گرديد اقتصادی افغانست- هفت سالۀ انکشاف اجتماعی

  
   هفت سالهوظایف پالناهداف و 
و امکانات تطبيق آن تعيين شده  و مطالعۀ همه جانبۀ اوضاع  ها  در نتيجۀ ارزيابی  هفت ساله وظايف پالناهداف و 

 اعیصم بود که دست يابی به اهداف تعيين شده شرايط مناسب را برای ترقی اجتمن و مئی افغانستان مطمرهبر  .بود
  ".يک جامعۀ شگوفان به ميان خواهد آمد" و   اقتصادی ايجاد کرده -
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  وظایف اساسی پالن هفت ساله
   تسريع انکشاف اقتصادی و بهبود سطح زندگی اهالی؛-
 صنعتی، تا از يک طرف توريدات خارجی کاهش يابند و از جانب ديگر زمينۀ لوازميش نيروهای مولده و توليد  افزا-

  تامين شرايط مناسب برای انکشاف صنايع ثقيله و کسب استقالل اقتصادی؛ . کار پيدا گردددست يابی به 
 داخل کشور، بهبود وضعيت تاديات بيالنس، در  مواد خام با استفاده ازاعتی، ايجاد صنايع ملی  افزايش توليدات زر-

 مواد اوليۀ خوراکه از طريق توليدات تامين اهالی از بابت رفع هرچه بيشتر بيکاری از طريق ايجاد کارهای جديد، 
  داخلی؛

   افزايش بودجۀ دولتی و حجم سرمايه گذاريها؛-
  از طريق گسترش تعليمات مسلکی؛  ازدياد منابع بشری،-
  ؛سالمابت خدمات صحی و تربيۀ نسل  تامين اهالی از ب-
جتماعی و اصالحات در سيستم  از طريق عرضۀ خدمات اسرانه  سيستم تقسيم عوايد انکشاف هرچه همه جانبه تر-

  پولی؛
  ترانسپورتی، مخابراتی، آبياری و توليد انرژی؛ ندرُم ايجاد سيستم -
   تامين ثبات قيم و شرايط اقتصادی، هماهنگی سيستم موجوده پولی و مالياتی؛-

   تاديات بيالنس از طريق تجديد نظر در صادرات و بازاريابی جديد برای توليدات ملی؛ بهبود وضع
  : و دست آوردهای اساسی پالن هفت ساله به طور آتی پيش بينی شده بودند تایج ن

با در نظر   . فی صد را احتوا می کرد٦،٣ در صد ارتقاء نموده و يک رشد ساالنۀ ٥٣،٤سطح توليد خالص ملی به 
 ٧به   افغانی ۵۴٠٠ بايد ازملی خالص عايد سرانۀ ، فيصد باال ميرفت٢،٣۵نفوس کشور  رشد ساالنۀداشت آنکه 
  . ميکردءا ارتقهزار افغانی

 در ۵۶ از ملی  سهم آن در درآمد خالصلیو  فيصد باال برود ٣٧،٣  تاافزايش ارزش محصوالت زراعتی قرار بود
 هکتار  هزار٣٣۵ به مساحت زمين آبياری ،پيش بينی شده بود که طی هفت سال.  در صد کاهش مييافت۵٠صد به 

  .زير آب گردد  ديگرکتار زمين هزار ه۶٢بهبود يابد و 
   :افزايش توليدات زراعتی به طور غير موزون پيش بينی شده بود

 افزايش يابد، حاصالت پخته بايد دو ) فيصد٢٣يعنی (  مليون تن٣،۵ الی ٢،٨۵از   جمع آوری خالص گندم قرار بود 
 ١٧١افزايش از ( بابت تامين گندم اما در عين حال سطح مصارف اهالی از.  مرتبه باال ميرفت٣،۵مرتبه و شکر 

  .يافت تغيير نمی عمْال  )رام طی هفت سالگ کيلو ١٧٨رام الی گکيلو 
 پروژۀ ديگر ايجاد ٧١۵٩رديد و گ کيلومتر سرک درجه دوم اعمار مي٢٣۴٠به تأسی از پالن های انکشاف دهات بايد 

ور در شرايط آنوقت افغانستان بود، سرعت مذک فيصد تعيين گرديده ٩،۴ش ساالنۀ اوسط توليدات صنعتی زااف. ميشد
 فيصد و ٨،٢به  فيصد ۶،٧سهم توليدات صنعتی در عايد سرانۀ خالص ملی قرار بود از . ت بلند ارزيابی شده بودنهاي

  . ميليارد دالر افزايش يابد١٢،١۵ ميليارد به ۶،۴٨ارزش آن از 
 ٣۴١ظرفيت توليد انرژی برق قرار بود از .  ميداد برق تشکيلبخش قابل مالحظۀ پالن را انکشاف توليد انرژی

  کيلووات فی ساعت مليون١۶٢٧ مليون کيلووات فی ساعت به ٧١۶ ميگاوات و توليد برق از ٨۴٣ميگاوات به 
  .ارتقاء يابد

 قرار بود به ١٩٧۵/٧۶ در تناسب با سالهای ١٩٨٢/٨٣ طی سالهای  برای هر نفرحجم بخشی از توليدات صنعتی
 :افزايش يابدطور ذيل 

 
 

-١٩٧۵  واحد  توليدات صنعتی  شماره
١٩٧۶  

١٩٨٢-
  فيصدی افزایش  ١٩٨٣

 /کيلووات  انرژی برق  ١
  ١٩٣  ٨٣  ۴٣  ساعت

  ۴٠٠  ٣،٢  ٠،٨  کيلوگرام  شکر  ٢
  ٢۴۶  ٩،۶  ٣،٩  متر  های کتانپارچه   ٣
  ۴٣٨  ۴٣،٨  ١٠  کيلوگرام  سمنت  ۴
  ١۴۵  ۵،۴  ٣،٧  کيلوگرام  کود کيمياوی  ۵
  ٣٠۴.۵٩  ٢۶،۵  ٨،٧  کيلوگرام  ذغال سنگ  ۶
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٠ ۵٠ ١٠٠ ١۵٠ ٢٠٠ ٢۵٠ ٣٠٠ ٣۵٠ ۴٠٠ ۴۵٠

١٩٧٣

١٩٨٣

ش٪ زاي ذغال     اف
کود
سمنت
کتان
شکر
برق

 
  ١شکل

 کيلومتر ٢٩٠٠و   د هزار کيلومتر سرک جدي١،٨از آنجمله ( هزار کيلومتر ٩،٢از  تمديد سرکهای موتررو قراربود 
فته  ماه مدنظر گر١٢ کيلومتر سرک برای استفادۀ بالوقفه در جريان ٣٧٠٠هکذا . افزايش يابد) سرک های ترميم شده

  .شده بود
 کيلومترهزار ٢،٧ هزار شماره ازدياد يافته و طول لين های تلفون از ۴٠ هزار به ٢١از  تعداد شماره های تلفون بايد 

  . هزار کيلومتر افزايش مييافت۴،٧به 
 ١٩،۶١ بايد به ١٩٨٣ شده بود الی سال تخمين  مليون١۶،۶٧ در حدود ١٩٧۶نفوس باشندگان کشور که در مارچ 

 کميت آن بايد به  در ساحۀ توليدات١٩٨٣ و تا مارچ  فيصد تخمين ميشد٨،٨افزايش منابع بشری . ن نفر ميرسيدمليو
تعداد آنهای که در پروژه های انکشافی .  هزار نفر تقرب ميکرد٧٩٢ هزار نفر و در ساحۀ غير توليداتی به ۵٣٢٢

 کاهش ت و درعين حال بيکاری در کشور شديدًاياف  میءقا هزار ارت٣۴٩ هزار الی ١۶٧بايد از  کار ميکردند 
 مساعد ميساخت تا توليدات راه زميناستفاده از ماشين آالت، تکنالوژی معاصر و امکانات آموزش پرسونل . مييافت
  . در صد افزايش يابند۶٠حداقل 

 در ٢،٢يعنی از  (۵١٠٠ی  ال٣۶٠٠ افزايش يافته و کميت بستر ها در آنها از ٨١ تا ٧١تعداد شفاخانه ها قرار بود از 
  .ازدياد يابد)  هزار نفر١٠ در صد برای هر ٢،۶صد به 

 مرکز رسانيده ٢١٧ به ١٩٨٣ مرکز طبی ايجاد گرديده و تعداد آنها در سال ١١۶در نقاط مختلف کشور قرار بود 
  .شود

 ساعت ٢۴تر مکعب در هزار م١١ بايد از،نی که برای اهالی از طريق نل های آبرسانی عرضه ميشددحجم آب آشامي
 بايد افغان مليون ١،١ که الی ختم پالن رديده بودگ ميکرد، پيشبينی ءا ساعت  ارتق٢۴  هزار متر مکعب در ٢٧به 

  .امکان استفاده از آب آشاميدنی را از طريق نل های آبرسانی به دست می آوردند
هزار نفر افزايش يابد و کميت اطفال مکتب رو  ١٢٨٠ به هزار  ٧٩٠تعداد متعلمين مکاتب ابتدائيه در نظر بود از 

  .يابد فيصد ازدياد ٣٩،۶ فيصد تا ٢٨،٨ بايد از ١۴ الی ٧ميان سنين  
 سسات آموزشؤکميت متعلمين م ، يابد  هزار افزايش١۴٨،١ هزار تا ٨٩،٧تعداد متعلمين مکاتب ثانوی قرار بود از 

  .يرفت هزار بايد باال م۴٠ هزار الی ۴مسلکی و کارگری از 
 نفر افزايش ١١٣٠٠ نفر به ٨٢٠٠بايد از ) پوهنتونها و انستيتوتها(سسات عالی تحصيلی ؤتعداد محصلين در م

  . هزار نفر را تشکيل ميداد١١،١ رقم يک سسات تحصيلی بايدؤن مطی هفت سال کميت فارغ التحصال. مييافت
  

  تمویل پالن هفت ساله
با در نظرداشت (ن شوروی ترتيب و آماده نموده بودند، محمد داوود از جملۀ سه طرح پالن هفت ساله که متخصصي

اندکی پيشروی نموده ميخواهم تذکر بدهم که تطبيق پالن هفت ساله طی دو . اوسط آنرا برگزيد )حجم سرمايه گذاريها
ت مواجه  سرنوش کشور نيز با همينیانکشاف ۀپالن های سابق( که در نظر بود عملی نگرديديسال به حجم و مقياس

  ).شدند
 بار از ٣،۶مبلغ مذکور . رديده بودگ ميليارد افغانی تعيين ٢۶۶حجم عمومی عوايد و مصارف طی هفت سال 

 و کمک های چند ٢،٣در عين حال عوايد از منابع داخلی . مصارف و عوايد طی هفت سال قبل از پالن بيشتر بود
مين بودجۀ دولتی از طرف أازم و ضروريات اوليه که برای تعوايد از بابت فروش لو.  باال ميرفتندچند ٨،٧خارجی 
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آنها حجم  که  قرضه های"د افغانستان بانک"در نظر بود تا از .  بار باال رفتند٢،١سسات خارجی وارد ميگرديدند ؤم
  .رفته شوندگ،  سال پيش زيادتر باشد٧ مرتبه از ۴قرار بود 

حجم بودجۀ .  مييافتءاارتقمرتبه  ١،۵ خارجی  هایهقرض تپرداخفتند، منجمله ر باال ميچند ٢مصارف جاری 
از برکت افزايش عوايد بودجۀ عادی مصارف بودجۀ انکشافی .  سال قبل باال ميرفت٧ بار نسبت به ۶انکشافی تقريبًا 

يک ميليارد افغانی به عنوان ريزرف عادی و دو ميليارد  : ت نيز وجود داشاحتياطیدو مبلغ .  مرتبه باال ميرفت۵،٣
  .کيمياوی  خريداری کودبرایافغانی به عنوان سابسايدی 

. مين ميگرديدأريعۀ کمک های خارجی تذ برگزيده شد که از همه بيشتر  يکهماناز سه طرح پالن هفت ساله 
ن دالر را از بابت کمک ها و قرضه های خارجی  مليو٢٨٩،٨افغانستان طی هفت سال قبل از پالن توانسته بود مبلغ 

 که از طريق فروش ضروريات اوليه به بودجۀ عادی کشور را  مليون دالر٨٠،٧ مبلغ مذکور رقم .هضم نمايد
درعين حال در طرح پالن هفت ساله کمک های خارجی به خاطر اعمار مراکز  .  نمی گرفتدربر ،مواصلت ميکرد

 مليون دالر را افغانستان بايد از ٢٠٩رعالوه مبلغ ب . ون دالر پيشبينی گرديده بود ملي٢۵٣٣سسات به ارزش ؤو م
چون افغانستان به مشکالت متعددی از بابت  .  مصرفی به دست می آورداموالکشورهای دوست به عنوان واردات 

های خارجی به  حکومت ترجيح ميداد تا کمک ،سسات مواجه بودؤ اعمار مجهتپول برای مصارف  به دست آوردن
به دولت زمينۀ آنرا مساعد می ساخت تا آنها در  مذکور " لوازم  ".به افغانستان برسندوارداتی ی دگونۀ مساعدت عا

سسات و ؤعوايد مذکور متعاقبًا برای اعمار م.  شودافزود به عوايد بودجۀ دولتو   رسيدهبازارهای محلی به فروش 
 حصۀ همۀ ١/٣ت سال گذشته با استفاده از طرزالعمل فوق الذکر  طی هف.مراکز روی دست به مصرف ميرسيد

قابل تذکر است که پروسۀ  . رديده بودگتامين )  ميليارد١۶ ميليارد از مجموع ۵،۶(مصارف داخلی بودجۀ انکشافی 
و اندکی  بخش قابل مالحظۀ کمک های خارجی سرقت ميشد . برخوردار نبود حکومت  الزمۀاز کنترول واردات 

کشور . ف ميرسيددولی با آنهم قسمت زيادی از کمک های رسيده به ه. تر در بازارهای پاکستان به نظر ميخوردندبعد
 ،نسرحد افغانستا ازچون به مجرد عبور . های کمک کننده قادر نبودند جلو سرقت کمک های خويش را بگيرند

ها سعی  یئاامريک.  کمک کننده خارج ميشدند قطع ميگرديد و از کنترول کشور هایوسايل و لوازمبا  هرگونه تماس
. بگيرندتحت کنترول های خويش را از طريق افتتاح حساب مخصوص بانکی   و ساير سابسايدیاموالنمودند صدور 

قرار گذاشته شده بود که بدون دريافت اجازۀ کتبی نمايندگان امريکا هيچکس نخواهد توانست پول ها را از حساب 
ميناميدند و خاموشانه مينگريستند که چگونه " مداخله در امور داخلی" چنين يک طرزالعمل را شورويها. بيرون کند

 مامورين عاليرتبۀ افغان سوء استفاده ميکردند و ،از لوازم و اسباب تعميراتی برای اعمار کاخ ها و منازل شخصی
  .ت روزمره در بازار های پاکستان به فروش ميرسيدندرضرولوازم طرف 

 پالن هفت ساله در آن بود که حکومت افغانستان در جريان تطبيق آن کوشيد از انحصار يک خصوصيات يکی از
و عناصر پالن  افغانستان به خاطر تطبيق اجزا  .  مصرفی بيرون آيداموالروی در قسمت دريافت وجانبۀ اتحاد ش

  .هفت ساله کمک ها و مساعدت های کشورهای مختلف را جلب کرد
  

  :ی به حکومت محمد داوود کمک کردندکشور های آت
  

  اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی
  : به افغانستان سه قرضه را ارايه کرد١٩٧۵ فبروری ٢٧سی از موافقتنامۀ أبه ت اتحاد شوروی

قرضۀ .  سال، با سه سال تخفيف١۵، ميعاد رفع قرضه )با دو فيصد مفاد ساالنه( ی مليون روبل٩۵ ۀقرض: الف 
بود برای اعمار پل مختلط موتر رو و خط آهن از طريق دريای آمو، ترميم ميدان هوايی کابل، اعمار لين مذکور قرار 

، فعاليت های جيولوژیسروی و ساير پروژه های توليد انرژی برق،  های برق از ستيشن برق نغلو الی جالل آباد
و انرژی دريای کوکچه، اعمار  منابع آب و اقتصادی استفاده از  تدوين و ترتيب اساسات تخنيکی  کارتوگرافی، 

اعمار شش ميدان  وب مس معدن عينک، طرح استخراج معدن آهن حاجيگک، ذغنی سازی آهن و های  دستگاه
، ايجاد ستوديوی )درواز، شغنان، قلعۀ پنج و کران و منجان واخان،  فيض آباد، ( : در نواحی شمال افغانستانیئهوا

  ا در کابل و همچنان اعزام متخصصين به اين کشور؛فلم سازی و ستوديوی ثبت صد
قرضۀ .  سال، منجمله هشت سال تخفيف٣٠، ميعاد رفع ) فيصد٢با مفاد ساالنۀ ( مليون روبلی ١٠٨قرضۀ : ب 

اعمار بند (باالی دريای بلخ " چشمۀ شفا" آب ۀذخير، بند و "خوش تيپه"مذکور برای اعمار ستيشن پمپ آب و کانال  
" کيله گی"و ستيشن برق  بند   ،) هزار هکتار زمين مساعد ميساخت٧۶ور زمينۀ تامين آب را در ساحۀ  مذکۀذخيرو 

، اعمار ) هزار هکتار زمين جديد آبياری ميگرديد٢۵از اين درک (  ميگاوات برق باالی دريای قندز۵٠با ظرفيت 
 راه اندازی فعاليت های و همچنان به باد دريای کوکچه، اعمار مجدد کانال های موجود ارچی و نوآگردان ديوار آب 
   برای کشف ذخاير نفت، گاز و معادن جامد؛جيولوژی
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مذکور برای طرح و اعمار قرضۀ .  سال٨، ميعاد رفع )فيصد ٣با مفاد ساالنۀ  ( مليون روبلی ١٠۵قرضۀ : پ 
 تجربوی دستگاه هایوز و  تن نان در يک شبانه ر۶۵سيلوی کابل با ظرفيت : پروژه ذيل در نظر گرفته شده بود

 هزار تن گندم در يک شبانه ٢٠ وارده، ايجاد سيلوها با ظرفيت  تن نان محلی در يک شبانه روز٧ الی ۶توليد از 
تن آرد در يک شبانه روز اعمار شوند، اعمار   ۶٠آسياب های با ظرفيت توليداتی  و ؛ روز در هرات و مزارشريف

مکعب مترد، اعمار پايپ الين گاز در جرق و دق برای استخراج ساالنه دو ميليارد فابريکۀ شربت و مربا در جالل آبا
  .گاز
دو فابريکۀ پاک سازی پنبه در : سسات ذيل را نيز دربر داشته باشدؤقرضۀ اخير قرار بود سروی و طرح م: ت 

 تهخپ هزار تن ١٠ الی ٧ از ، فابريکۀ مشابه با ظرفيت)هر فابريکه (تهخپ هزار تن  ١۵واليت قندز با ظرفيت توليدی 
و همچنان ترميم فابريکه های پاک سازی پخته در شمال افغانستان، توسعۀ ظرفيت فابريکۀ نساجی  در واليت بلخ 

 ۴٠ به ٢۵و همچنان توسعۀ ظرفيت فابريکۀ نساجی پلخمری از ) در يک سال( مليون متر تکه ٧٠ به ۵٠گلبهار از 
در ترکيب فابريکۀ نساجی پلخمری  پارچه جاتابه جا سازی دستگاه جديد توليد ، ج)در يک سال ( پارچه مليون متر

  . نساجی و پشمينه بافی در تالقانهمچنان اعمار فابريکۀو ) در يک سال( مليون متر تکه ۴٠با ظرفيت توليد 
تمويل پروژه های . سسات ناتمام پالنهای پنج سالۀ چهارم و پنجم نيز شامل گرديدندؤدر پالن هفت ساله پروژه ها و م

لين های انتقال :  اين پروژه ها قرار ذيل بودند. تثبيت شد مجددًا١٩٧٢ جوالی ١١ناتمام مطابق موافقت نامۀ مورخ 
 پوليکلينيک تداوی حيوانات در ٧ کيلومتر، ۴٠لبهار الی تونل سالنگ با طول گ کيلووات از ٣۵برق با ظرفيت 

توسعۀ مرکز گرمی فابريکۀ   کشم، – دولت آباد و خان آباد - برغانصفحات شمال کشور، اعمار شاهراه های ش
، ميگاوات ٩٠ به ۶٧،۵ ميگاوات و توسعۀ هايدروالکتروستيشن نغلو از ۴٨ به ٣۶کودکيمياوی در مزار شريف از 

 و ساير خانه سازی کابلهای  دستگاهاعمار لين مخابراتی با کثرت کانال ها از مزار شريف تا حيرتان، تجديد ترميم 
  .پروژه ها

  

  چکوسلواکيا
به حجم  ه ایقرض چکوسلواکيا قبًال.  فيصد٣-٢ سال با مفاد ساالنۀ ١۵ مليون دالری برای مدت ٣٠ ۀاعطای قرض

 به خاطر اعمار فابريکۀ سمنت، دو مرکز پروسس ١٩٧٣سی از موافقتنامۀ سال أ مليون دالر را به افغانستان به ت٢٠
  بهره برداری از معادن تحويل داده بود؛ برای کار و لوازمو  چرم 

  
  بلغاریا

  .  فيصد٢،۵ سال با مفاد ساالنۀ ١۵ مليون دالری برای مدت ١٠ ۀاعطای قرض
 و فارم های مواشی  ،سازیفابريکۀ چرمات توليد ميوه و سبزيجات خشک، سردخانه ها  سسؤاعمار م: اهداف قرضه 

   در ناحيۀ غزنی؛سردخانه هاايجاد 
  

  م چينجمهوری مرد
اهداف . اعطا کرد مفاداخذ   سال بدون۵٠ مليون دالری را برای ۵۵ ۀ به افغانستان قرض١٩٧۵کشور مذکور در سال 

  .تمويل صادرات، اعمار شبکه های آبياری در ناحيۀ پروان وغيره: قرضه 
  

  :در تمویل پالن هفت ساله بسياری از کشور های غير سوسياليستی نيز سهم گرفتند
  دۀ امریکاایاالت متح

 باز پرداختميعاد . به اختيار گزاشتند  فيصد٣-٢ مليون دالر با مفاد ساالنۀ از ١۶،۶دو قرضه را به ارزش مجموعی 
  . رديده بودگ سال تعيين ۴٠قرضه  اين

 انکشاف زراعت، اعمار لين های انتقال برق از ستيشن های آبی توليد برق رامهایگتطبيق پرو: اهداف قرضه ها 
 هزار تن کود فوسفات را به افغانستان ٣٠ها همچنان متقبل شدند تا  یئامريکا. ی قندهار، گرشک و لشکرگاهکجکی ال

  .تحويل دهند
 آب در وادی هلمند، اعمار مکاتب ابتدائيه، منازل ذخيرۀ مليون دالر را به خاطر ايجاد سيستم ٣٢،۶اياالت متحده مبلغ 

مواد تدريسی و لوازم  ۀتهي های کوچک آبياری و آبرسانی در دهات، رهايشی برای معلمين، سرکها، پلها و شبکه
  .ای محصلين و استادان پوهنتون کابل و به راه اندازی فعاليت های سرشماریربرای البراتوارها، معاشات کمکی ب

  

  آلمان فدرال
 به اختيارجانب افغانی  مليون دالر را برای انکشاف واليت پکتيا به ٢٠ به ارزش ه ای قرض١٩٧٣اين کشور در سال 

 مليون دالر با مفاد ٢١ديگر را به ارزش مجموعی قرضۀ  دو ١٩٧۶ -١٩٧٣آلمان همچنان طی سالهای . گزاشت
  . به افغانستان ارايه کرد) با تخفيف ده ساله( سال ۴٠ فيصد برای ٠،٧۵ساالنۀ 
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  . مصرفیاموالو  اتی و لوازم برای موسسات مخابر خريداری بس ها، اسباب : اهداف اين قرضه ها 
  

  کبيربرتانيۀ 
 مليون ديگر را به طور قرضه ١،۴و   يک مليون دالر را به کابل به طور رايگان اعطا کرد ١٩٧۴لندن در سال 

  . بدون فيصدی در اختيار افغانستان قرار داد)  سال تخفيف۵با ( سال ٢۵برای 
  .اعمار مجدد موسسۀ تصفيۀ پخته در لشکرگاه: اهداف قرضه 

  
  جاپان

 هدف از مساعدت .داد قرار افغانستان   اختياربه مليون دالر را به طور رايگان ۵،٢ مبلغ ١٩٧٧ -١٩٧۴طی سالهای 
جاپان همچنان مصمم بود مرکز پخش تلويزيون را  . و توبرکلوز بود ريا مذکور مبارزه عليه بيماری های چون مال

  .ت را به عهده بگيرداسفواوی فو مصارف توريد  مواد کيمي در کابل اعمار نموده 
  

  دنمارک
 به خاطر تمويل ) مفادبدون( سال ٢۵ مليون دالری را به جانب افغانی برای ٣ ۀقرض ١٩٧۵کشور مذکور در سال 

  .مصارف مربوط به سرک سازی و راه سازی اعطا کرد
  

  کانادا
اختيار   کاناليزاسيون شهر کابل در مليون دالر را برای پروژۀ ايجاد سيستم آبرسانی و١۴،٣ مبلغ ١٩٧۵در سال 

  .افغانها قرار داد
  فعاليت های مليون دالر را بالقيد و شرط به افغانستان به خاطر١٠ مبلغ ١٩٧۴ حکومت اين کشور در سال -ایران

 فابريکه های توليد شکر و سمنت،  دیشو،  و یخچالميان شهر های ، سروی و طرح اعمار سرک موتر رو تفحصاتی
  .اعطا کرد  کابل– و قندهار– سپين بولدک - قندهار–اسالم قلعه آهن خط و همچنان  منخ و پش

افغانستان .  سپرد سال به کابل١۵ فيصد برای ۵ ر را با مفاد ساالنۀگ مليون دالر دي١٠ مبلغ ١٩٧۵تهران در سال 
 ايران مبلغ بعدی ١٩٧۶درسال   .ميخواست قرضۀ مذکور را برای ايجاد بانک انکشاف صادرات به مصرف برساند

  .  سال به افغانستان سپرد٢٠فيصد برای  ۴  تا٢  از  مليون دالر با مفاد ساالنۀ٩۵را به رقم 
  .و فابريکۀ نساجی و پشم در قندهار خريداری بس ها، اعمار کارخانۀ توليد سمنت : اهداف قرضۀ اخير 

  
  ادامه دارد

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


