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و شميره   ٧تر 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 : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م٢٨/٠٥/٢٠١٠                                   غوث جانباز: ترجمه
 

  پالن های شهيد محمد داود برای عصری سازی افغانستان
  )، قسمت چهارم خاطرات گيورگی پيترويچ يژوف( 

  
  

در بارۀ موضعگيری ايران بايد گفته شود که سالها قبل محمد رضأ، 
 کمک های شاه اين کشور به اعليحضرت محمد ظاهر شاه وعدۀ

 ميليارد دالر به خاطر انکشاف اقتصاد ٢،۴پولی را به ارزش 
پولهای وعده شده قرار بود عمدتأ برای اعمار . افغانستان نموده بود

 مصرف  به،ستندرد های بين المللی ميبود به که بايد مطابق آهنخط 
 اسالم قلعه از راهشاه از یذکور در برگيرندۀ بخشراه م. ( برسد

). ار الی سپين بولدک و شهر چمن در قلمرو پاکستان بودطريق قنده
آهن ديگر را  خطدو  تامذاکرات بعدی جانب ايران موافقت کرد  در

از قندهار الی : نيز که از مسير اصلی منشه ميگرفتند اعمار نمايد
 تا به يکی از موقع ميداد خط مذکور به پايتخت افغانستان -کابل

و از ناحيۀ ديشو )  انقره الی سنگاپوراز(آهن دنيا  خطوططويلترين 
 خطايجاد . وصل گردد ،از طريق زرنج الی زابل در خاک ايران

 ذايرانيها قصد داشتند زابل را ا زيرميداد تا در آينده به خليج فارس راه يابد،  را امکان اينآهن اخير به افغانستان 
بل ياددهانی است که پروژۀ مذکور برای افغانستان نه قا. دنآهن از طريق زاهدان با بندر عباس وصل نمايخط ريعۀ 

) کابل، قندهار و هرات: انتقال اموال از بندر بحری به مراکز مهم تجارتی افغانستان( تنها ارزش اقتصادی داشت 
 اموال ديگر به چگونگی روابط انتقال، زيرا در اين صورت  بودبرخوردار سياسی نيز -ارزش خاص نظامی از بلکه 
  .ارتباط نميداشت می کشانيد به محاصره اهیگاه گ اکستان که افغانستان رابا پ

همين (پيش ميبرد" سوفريری"آهن را يکی از کمپنی های فرانسوی به نام  خطو سروی اعمار  طرحفعاليت های 
  ).آهن سريع السير ميان مسکو و سانکت پيترزبورگ را نيز به عهده گرفت خطکمپنی اندکی بعدتر طرح 

افغانها در پرنسيپ موافقه نمودند .  داشتدربر  آهن آسيايی اهميت سياسی معينی نيزخط اتحاد شوروی ايجاد گاهناز 
الی شهر هرات امتداد يابد؛ ) شهرکی در ترکمنستان شوروی سابق( آهن اتحاد شوروی از ناحيۀ کشک خطتا شبکۀ 

با اعمار اين راه، اتحاد شوروی موقع . ايجاد گردددر هرات قرار بود مرکز تعويض ريل های روسی به اروپايی نيز 
  .مييافت تا از يک طرف به خليج فارس و از طرف ديگر به کشور های همچون پاکستان، هند و بنگله ديش راه يابد

تهران از طريق  . فقتنامه هايش با اين کشور وفادار ماندا ضد شاهی در افغانستان به موکودتایايران حتی بعد از 
 سال است روابط دو ١٠٠ دريای هلمند را که اضافه از آبها ميخواست مسالۀ نهايت مهم مربوط به تقسيم قرضه 

با تاسف بايد گفت که حوادث بعدی . و به رفع اين معضل نايل آيد کردهکشور را وقتأ فوقتأ تيره ميسازد از نظر دور 
  .ندانقالبی در هردو کشور مانع تطبيق اين پالنهای ارزشمند گرديد

   -عراق
 مسايل به خاطر اجرای پروگرامهای صحت عامه و  مبلغ دو مليون دالر را بدون مفاد ١٩٧۴کشور مذکور در سال 

 فيصد برای اعمار دستگاه نساجی در هرات در ٠،٧۵ سال با مفاد ساالنۀ ٢٠ مليون دالر را برای ١٠فرهنگی و 
 .اختيار حکومت افغانستان قرار داد

  
   -عربستان سعودی
همچنان (ر راگ مليون دي١٠ و دون مفاد سال ب١٢ مليون دالر را برای ۵۵موافقه کرد تا مبلغ  ١٩٧۴ رياض در سال

سسات خدمات اجتماعی و ؤ، م)اعمار بند آب سلما(برای انکشاف سيستم آبياری در وادی هريرود ) بدون مفاد
 .خريداری کتب درسی در اختيار حکومت افغانستان قرار داد

  

    -کويت
  برای طرح و سروی پروژۀ آبياری وادی)بدون مفاد ( مليون دالر٢٧،٩را به ارزش  ه ای قرض١٩٧۴ الس در

  .فراهرود به افغانستان اعطا نمود
  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابوليندرپه افغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ 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

 

   -بانک بين المللی رهنی و انکشافی و بانک جهانی
مالداری در  مؤسسۀد ايجا برای فيصد ٠،٧۵ قرضه های را برای پنجاه سال با مفاد ساالنۀ ١٩٧۶-١٩٧٣طی سالهای 

هرات، سرک های موتررو، مساعدت پولی به بانک انکشاف زراعتی، اعمار مرکزگرمی، ايجاد سيستم تأمين آب و 
اين به اختيار نستانا افغرایب خان آباد -کاناليزاسيون در شهر کابل و همچنان احيای شبکۀ آبياری باالی درياهای کندز

  . گزاشتکشور
  

    -بانک انکشاف آسيايی
 برای فيصد ١،۵با مفاد ساالنۀ )  سال تخفيف٨با (  سال٣٠ مليون دالری را برای ١۴،٩ قرضۀ ١٩٧٣در سال  -

   ؛ لشکرگاه-ديشواعمار سرک موتررو 
  فيصد برای  اعمار١و مفاد ساالنۀ )  سال١٠ تخفيف با( سال ۴٠ مليون دالری را برای ١۴ قرضۀ ١٩٧۴در سال  -

  ؛ ه  در اين ذخيرآبکی و ساير فعاليت ها برای ازدياد  باالی بند کجآبگردانها 
 فيصد برای ١،۵و مفاد ساالنۀ )  سال تخفيف٨با ( سال٣٠ مليون دالری را برای ٢۴،٨ قرضۀ ١٩٧۶در سال  -

  .به اختيار گذاشت ، و ايجاد مرکز مالداریگورگاناعمار شبکۀ آبياری 
  

   -موسسۀ يونيسيف
حکومت افغانستان قرار داده، سيمينارهای تربيۀ معلمين  دراختيار را تزاقیار مواد ١٩٧۵ و ١٩٧۴طی سالهای 

جم کمک های يونيسيف ح. های مربوطه پرداختکدرتربيۀ  و مکاتب ابتدائيه را به راه انداخته و به اعمار مراکز طبی
 . مليون دالر را دربرميگرفت٣،٧مبلغ 

  

   -سازمان بين المللی صحت
حجم . ريا پرداختالالعوض را به اهالی افغانستان انجام داده و به مبارزه عليه بيماری ماين سازمان مساعدت های ب

 .رسيد می  مليون دالر٣،۴مبلغ  به ١٩٧۵ -١٩٧٣کمک های سازمان مذکور طی سالهای 
  

   -صندوق مخصوص سازمان ملل متحد
 مصارف  و با قاچاق مواد مخدر مليون دالر را برای مبارزه١،۶ به طور بالعوض مبلغ ١٩٧۶ -١٩٧۵طی سالهای 

 .به کابل حواله کرداوليه ازدياد قيم مواد 
  

   –صندوق جهانی اسعار 
 .افزايش ذخيرۀ اسعار کشور ارايه کرد برای مليون دالری را ١٠،۴ قرضۀ ١٩٧۶در سال 

  
   -کشور های سازمان اوپيک

 ١،۵سال و مفاد ساالنۀ  ٨تخفيف   سال با٢۵ مليون را برای ٣،٧کشور های عضو اوپيک قرضۀ  ١٩٧٧ در سال
 .ندفيصد برای تاديۀ مصارف صادرات مواد غذايی به افغانستان سپرد

  

  -سازمان بين المللی غذا و زراعت
 مليون دالر برای فعاليت های سروی و جستجو در اختيار ۵،۶ را به ارزش ضروری  لوازم و اسباب١٩٧۴در سال  

  .حکومت افغانستان قرار داد
  

 سالۀ انکشاف کشور مجبور بود ٧ ترتيب ديده ميشود که حکومت افغانستان برای تطبيق پروژه های پالن    بدين
 از دول و سازمان های مختلف بين المللی، منجمله کشور های حوزۀ خليج فارس  رای مورد ضرورتهاقرضه 

  .تقاضا کند
فارس باعث پيدايش نظر های معين در مراجعات محمد داوود به خاطر دريافت مساعدت ها از کشور های خليج 

به طور مثال گفته ميشد که حکومت داوود ميخواهد روابطش را با کشور های ارتجاعی . مطبوعات شوروی گرديد
سهم رژيم های مذکور در مجموع کمک های که افغانستان از خارج  ت،در باال تذکر يافکه ولی طوري. استحکام بخشد

کمک های مذکور بدون قيد و شرط در اختيار  در صد ٢۵؛ برعالوه  فيصد بود٨،٢به دست می آورد در حدود 
 .حکومت افغانستان قرارگرفته بودند

  
 یسرمايه گزاريهای اساسی در عرصه های مختلف اقتصاد

طی هفت سال قبل از پالن هفت ساله سرمايه گذاريهای اساسی عمدتأ و تقريبأ مساويانه برای انکشاف زراعت و 
رای ، ب) فيصد از حجم مجموعی سرمايه گذاريها٣۵،۵ع  فيصد و صناي٣۴،٢زراعت ( ار انداخته ميشدندصنعت به ک

 فيصد به مصرف رسيده بود؛ در حاليکه طی پالن ١۵ و امور اجتماعی  فيصد١۵،٣انکشاف خدمات ترانسپورتی 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابوليندرپه افغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ 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

 

 در ٢۴،٧در عرصۀ زراعت الی ذاريها گسهم سرمايه . هفت ساله تناسب مذکور به طور قابل مالحظه تغيير مييافت
منجمله مصارف برای ( مرتبه افزايش يافته بودند ۴،٣صد کاهش يافته بود، اگرچه در ارقام مطلقه تخصيصات 

  ).ند بار باال رفته بود۶،۵آبياريها که 
ن و معاد ، چه از نقطۀ نظر ارقام مطلقه و چه هم نسبی، سرمايه گذاريها در عرصه های صنايعير راگافزايش چشم

 چند ۶ فيصد ميرسيد و در مقايسه با هفت سال قبل ٣۶،١ذاريها به گرقم مجموعی اين سرمايه . انرژی کسب کردند
به طور مثال، . در عين حال در بعضی از تخصيصات اين بخش تفاوت های فاحشی ديده ميشدند. باال رفته بود

به باال ميرفتند، در حاليکه انکشاف توليد برق  مرت٢،٢گاز و صنايع نفتی  ،مصارف برای انکشاف استخراج معادن
 مرتبه ٣١،٣سسات صنعتی ؤبرای ايجاد و همچنان مودرنيزه سازی م.  مرتبه بيشتر بود۶،۶طالب مصارف 

  .رفته شده بودندگذشته در نظر گ سال ٧مصارف بيشتر در تناسب 
سهم عرصه های .  باال ميرفتندمصارف به طور قابل مالحظۀ  در ساحاتی همچون ترانسپورت و مخابرات نيز

ذاريهای بود که در عرصۀ گ مرتبه بيشتراز سرمايه ١،۵در صد باال ميرفت؛ رقم مذکور  ٣١،۵ الی ١۵،٣نامبرده از 
  .يش صورت گرفته بودندپ سال ٧ مرتبه بيشتر از مصارفی بود که ١٢،٣زراعت و 

گرچه سهم اين بخش در مجموع سرمايه گذاريها از  مرتبه باال رفتند ا۴،٣ یئمصارف برای انکشاف ترانسپورت هوا
 بار باال رفتند و سهم مخابرات از ١٢،۶ در صد کاهش يافت، مصارف برای انکشاف مخابرات ٠،۶در صد الی  ٠،٩
  .ازدياد يافت  در صد١،٢ در صد الی ۶،٠

و سهم آن در حجم  افتارتقاء ي مرتبه ١٢،٩ذاريها برای  انکشاف ترانسپورت زمينی گ، سرمايه از همه بيشتر
  .بلند رفت  در صد٢٩،٧ در صد الی ١٣،٨مجموعی همچنان از 

  صد در۶ الی ١۶سهم مسايل اجتماعی از : در عين حال تخصيصات برای انکشاف امور اجتماعی نهايت قليل بود
 مرتبه  و ١،۶۵ مرتبه باال رفته، صحت عامه، ٢،١، اگرچه مصارف در عرصۀ معارف، در ارقام مطلقه کاهش يافت

  . در صد افزايش يافتند٣،١ساير عرصه ها 
، سابسايديهای هدفمند )د همۀ تخصيصاتص در ٠،۵٧( مبلغ يک ميليارد افغانی طور ريزرف مد نظر گرفته شده بود

  . در صد تعيين شده بود١،١۵ ميليارد افغانی يا ٢برای خريداری کود کيمياوی به رقم 
  

   دياتبيالنس تأ
 حجم کمکهای خارجی در جريان پالن هفت ساله به طور شگرفی افزايش مييافت، ازدياد حجم صرفنظر از آنکه

 را  يیواردات تجارتی و احتياجات برای رفع مصارف تمويل سرمايه گزاريها حکومت را وادار ميساخت تا پاليسی
  .در نتيجۀ آن ارزش صادرات بلند رفته و همزمان  حجم واردات کاهش يابد کهدر پيش بگيرد 

بررسی ترکيب اقالم وارداتی نشان ميداد که بخش اساسی مصارف را خريداريهای اشيا و لوازم مصرفی و مواد 
ه به طی پالن هفت ساله در نظر گرفته شده بود ک. نساجی، پاپوشها، شکر، چای وغيره: خواراکه تشکيل ميدادند

پالن . توليدات داخلی از توريد جلوگيری صورت گرفته و توسط کاالهای وطنی تعويض شوند با ازدياد زمان مرور
  . کاغذ وغيره  در نظر داشتچرم، ن،شکر روغ ،مذکور اقدامات مشخصی را برای انکشاف توليدات نساجی

 و بود مرفوع نشده در اين کشورانرژی چون پالن هفت ساله در کشور زمانی شروع گرديده بود که هنوز بحران 
، بنابرين الزم بود تا استفاده از توليدات نفتی کاهش يافته و بيشتر از منابع انرژی داخلی ميرفتحتی امکان تشديد آن 

، با آنکه فت که اعمار آن شروع شده بودسيستم تصفيه و استحصال ن. چون گاز طبيعی و برق استفاده به عمل بيايد
 مهمی در راه برعالوه ايجاد سيستم نامبرده گام. داشت با آن هم توريد تيل خاک و نفت را کاهش ميبخشيد لقليظرفيت 

  .به کار اندازی تکنالوژی مدرن محسوب ميشد
حکومت با به پياده نمودن سياست بهبود بيالنس تجارتی، قصد داشت يا حجم توريدات اجناس دست دوم را کاهش 

  .اتی را در برابر آنها بلند ببرد واردصکوکببخشد، يا هم 
کارخانه های جديد : روی همين ملحوظ در نظر بود اقداماتی در مورد افزايش ارزش صادرات روی دست گرفته شود

پيشبينی شده . برای استفاده از مواد خام، ارزيابی بازارها، بهبود امکانات و خدمات ترانسپورتی وغيره را ايجاد نمايد
  . د رفتايدات از طريق عرضۀ آن باال خواهيق کيفيت توليدات صادراتی بهبود خواهد يافت و عبود که از اين طر
هکذا حکومت درک ميکرد که .  معينی در راستای گسترش اجزای اموال صادراتی صورت بگيرندقرار بود اقدامات

  .ی نهايت خطير استاقدامات عاجل به خاطر ثبات بخشيدن قيم در داخل کشور و نظارت از ارزش اسعار خارج
جهت کاهش مصارف اسعار خارجی و کاهش احتياج به قرضه های بيرونی، مساعی همه جانبه به عمل می آمد تا از 

. داز طريق توسعۀ توريزم افزايش يابکمک های تخنيکی خارجی بهتر استفاده صورت گرفته و عوايد اسعاری 
مت توانست کمک های اقتصادی خارجی را برای تطبيق پالن خوشبختانه از برکت ابتکار و مذاکرات به موقع، حکو

  .هفت ساله با شرايط مناسب به دست بيآورد
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قرضه های قبلی و پرداخت تبه ای حجم کمکهای خارجی،  مراز برکت همۀ اين اقدامات، صرفنظر از افزايش چند 
  . در صد مبالغ به دست آمده را تشکيل بدهد١٣مفاد آنها، قرار بود الی 

  
 ايج بيالنس تجاری طی پالن هفت سالهنت
  

  افزايش در فيصدی  پالن هفت ساله  ١٩٦٩-٧٠-٧٥-٧٦  
  ١١٣  ٢٣٧٠  ١١١٢  عايد مجموعی 

  ١١٦  ٢٣٧٠  ١٠٠٩  صادرات تجارتی
  ١٢٤  ٧٤  ٣٣  مصارف تمايندگی ها در خارج

  ٦٠  ١١٢  ٧٠  توريزم 
  ١٠٢  ٢٣٩٢  ١١٨٣  تاديات در مجموع
  ١١٠  ٢٠٥٨  ٩٤١  واردات تجارتی 

 های افغانی در صارف نماينده گیم
  ١٣٦  ٣٣  ١٤  خارج

  ٣٢  ٣٠١  ٢٢٨  پرداخت قرضه های خارجی
  -  -٢٢  -٧١  مبالغ موجود

               
  )به زبان دری (۶٢، ص ١٩٧۴، کابل "افغانستان اقتصادی –پالن هفت سالۀ انکشاف اجتماعی ":منبع 

قرضه های خارجی  پرداختردات و معطل نمودن صرفنظر از همۀ مساعی که برای افزايش صادرات و کاهش وا
گذشته ترتيب  مليون طی هفت سال ٧١ مليون دالر طی هفت سال در مقابل ٢٢ کمبود بيالنس با  ميگرفت،صورت
 مليون دالر و بازدهی ۴٠،۵ کمبود اما پالن هفت ساله طی سال اول).  مليون دالر٣،١ اوسط ساالنۀ  کمبودبا ( گرديد،

  . مليون دالر در سال آخر پالن پيشبينی نموده بود١۴،٨مثبت رابه رقم 
  

   افغانستانیاقالم اساسی صادرات
  

  افزايش در فيصدی  ٨٣-٨٢-٧٧-١٩٧٦  ١٩٦٩-٧٠-٧٨-٧٦  واحد مقدار  اسامی اقالم
  -٠،٥  ١٨،٢  ١٨،٣  مليون متر مکعب  گاز طبيعی

  ٣٩  ٢٩٤،٦  ١٥٣،٤  مليون دالر  
  ٥٧  ٤٩،٠  ١٣،٧  هزارتن  سيتروس

  ٨٣١  ١٠٨،٠  ٣٨،٢  الرمليون د  
  --                      ٠،١                          ٠،٥باريت                     هزارتن                              

   مرتبه٧٣  ٣،٨  ٠،١  مليون دالر  
  ٥٦  ١٤،٠  ٩،٠  تن  الجورد

  ٧٠٠  ٥،٦  ٠،٨  مليون دالر  
  مرتبه٨،٣  ٥٠،٠  ٦،٠  هزارتن  ميدکار با

   مرتبه٨،٤  ٥،٩  ٠،٧  يون دالرمل  
  -  ٩،٢  -  هزارتن  تلک

  -  ٣،٧  -  مليون دالر  
  ٢٤  ١٦،٥  ١١،٦  هزار پارچه  روده

  ٢٧  ١٤،٨  ١١،٦  مليون دالر  
  ٩٨  ١٢٩٥  ٦٥٢  هزارتن  ميوه تازه

  ٢٩١  ٢٥٩  ١١٣  مليون دالر  
  ٥٠  ٥١٣  ٣٤٢  هزارتن  ميوه خشک

  ٤٦  ٣٥٩  ٢٤٥  مليون دالر  
  -٦١  ٢٥  ٦٥  هزارتن  تخم های زيتون 

  ٧٨  ٣٤  ١٩  مليون دالر  
  ٤٧  ٢٥  ١٧  مليون پارچه  چرم خام

  ١٩١  ١٠٥  ٣٦  مليون دالز  
  -٢،٣  ٨،٤  ٨،٦  جلدمليون   قره قل
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  ٢٢،٨  ١٢١  ٩٨،٥  مليون دالر  
  -٢،٩  ٣٣  ٣٤  هزارتن  پشم

  ٢،٢  ٤٧  ٤٦  مليون دالر  
  ٢٢٣  ٣٩٤  ١٢٢  هزارتن   کتان-نخ
  ٣٦٥  ٥١٢  ١١٠  مليون دالر  

ت سبزيجا/نباتات
  برای تهيۀ ادويه

  ١٥٠  ١٦٠  ٦٤  هزارتن

  ١٣٥  ٥٤  ٢٣  مليون دالر  
  ٣٣  ٤٣٥٠  ٣٢٧٩  هزارمتر مربع  قالين و گليم

  ١٠١  ١٦٧  ٨٣  مليون دالر  
  -٤٣  ٥٩٥  ١٠٤٠  هزار پارچه  پوستين

  -٠٥  ٦  ١٢  مليون دالر  
  -  ٢٠  -  هزارتن  گوشت

  -  ٤١  -  مليون دالر  
  مرتبه ٦٦  ٢٠  ٠،٣  هزارتن  زيتون بوطل شده

  مرتبه٨٠  ١٦  ٠،٢  مليون دالر  
   مرتبه١٦  ١٣٦٧  ٨٣  هزارتن  سمنت

   مرتبه٣٢  ٦٨  ٣  مليون دالر  
  -  -  ٦٣٥٨  هزار متر  نساجیپارچه های 

  -  -  ١،٤  مليون دالر  
  ٢٦  ٥٢،٥  ٤٢،٨  مليون دالر  ساير اجناس
  ١١٦،٤  ٢١٨٤،٣  ١٠٠٩،٤  -  در مجموع

  
های مأقبل پالن هفت ساله اقالم صادراتی مطابق قيمت های شان که طی ساليری کرد گان نتيجه واز تابلوی فوق ميت

ولی چه قبل از پالن و چه هم بعد از آن اقالم و اجناس . ميوۀ خشک، گاز طبيعی، ميوۀ تازه، قالين و گليم: داشتند قرار 
 در ٧٢،٨الن  در صد، بعد از پ٧١،٣قبل از پالن ( مذکور بخشی اساسی همۀ صادرات افغانستان را تشکيل ميدادند

  ).صد
در .  که صادرات آن به مراتب افزايش مييافت به ميان آمدنداقالم اقالم جديد و يا هم ،صادراتدر عين حال در لست 

 با افزايش(  کارباميد، ) مرتبه١۶،۵با افزايش (، سمنت ) مرتبه٣١با افزايش (   باريتزمرۀ اقالم مذکور ميتوان از
اما همۀ اين اقالم .  بار باال برود ۶٩ود که صادرات کنسرو شده به باالترين سطح يعنی در نظر ب. نام برد)  مرتبه٨،٣

  . صادرات را به دست ميدادند از در صد عوايد۴،٢ الی ۴صرف از 
  

  افغانستانیاقالم اساسی واردات
  

 افزايش در فيصدی ٨٣-٨٢-٧٧-١٩٧۶ ٧۶-٧۵-٧٠-١٩۶٩ مقياس و ارزش اجناس
 ١٠،۵ ١٠۵ ٩۵ مليون دالر شکر -٩٣ ٢٠٩ ٣۴٧ هزارتن
 چای ۴٠ ١۴٠ ١٠٠ هزارتن
 ١۵٠ ٢٢۵ ٩٠ مليون دالر
 روغن نباتی -۶۴ ٢۶ ٧٣ هزارتن
 -۴٧ ١٨ ٣۴ مليون دالر

 تنباکو - - - -
 ١۵٠ ٢٠ ٨ مليون دالر

 ادويه - - - -
 ٧٧ ۶٢ ٣۵ مليون دالر
 توليدات نفتی ١٨ ١۶٩٩ ١۴٣٩ هزارتن
 ٧۵ ٢٢۶ ٨٨ مليون دالر
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 اجناس کمياوی - - - -
 ١۵٧ ١٨ ٧ مليون دالر

 الستيک و تيوبها - - - -
 ١٠٠ ١٢۶ ۶٢ مليون دالر
 پارچه های نخی -۴٨،۵ ١۵٧ ٣٠۵ مليون متر
 -٢٨ ٨٣ ١١۵ مليون دالر

 آهن - - - -
 ٢٣٠ ٣٣ ١٠ مليون دالر

 قرطاسيه - - - -
 ١۵٠ ١٠ ۴ مليون دالر

 فلزات - - - -
 ١۴٩ ٧٧ ٣١ دالرمليون 
 وسايط ترانسپورتی - - - -

 ١۵٠ ١٨۴ ٧٢ مليون دالر
 بايسکل باب - - - -

 ۶۶ ۵ ٣ مليون دالر
 لباس مستعمل - - - -

 ٨٧ ٣٧ ١۶ مليون دالر
 پاپوشها - - - -

 ۶٩ ٢٧ ١۶ مليون دالر
 پارچه های ابريشمی  - - - -

  -  -  -  - و پشمی
 نخ و پشم مصنوعی - - - -

 ١۶ ٧ ۶ مليون دالر
 پرزه جات ٣٠ ٨٧ ۶٧ -

 ١٢۶ ۶٨ ٣٠ مليون دالر
 صابون - - - -

 ١٧ ٢٩ ١٧ مليون دالر
 چرم - - - -

 ۴٠ ١،۴ ١ مليون دالر
 ١٣٣ ٧٨۶ ٣٣۶ هزارتن مواد کمياوی

 ١١٩ ٢٠۵٨ ٩۴٠،٨ مليون دالر نتيجه
  
 ) ٢٢-٢١ صفحات پالن هفت ساله، : منبع (

ز پالن هفت ساله در زمرۀ اقالم توريدی از قبيل پارچه های نخی، شکر، چای، مواد نفتی، و وسايط  سال قبل ا٧طی 
.  را تشکيل ميدادندواردات  در صد همۀ ۴٨،٩ پنج جای اول را در لست عمومی داشتند و )عراده جات(ترانسپورتی 

و تيوب پالستيک راده جات، مواد کيمياوی مواد نفتی، چای، ع: مطابق پالن هفت ساله توريد بعضی از اقالم از قبيل
  . در صد ميرسيد۴۴،٢فيصدی اقالم ياد شده بايد به . پنج جای اول را بايد احراز ميکردند افزايش يافته و ها 

 افغنستان در جريان تطبيق پالن هفت ساله بايد اقالم و اجناس قابل مالحظۀ  مصرفی را ،در پهلوی توريدات تجارتی
  . ها از کشور های ديگر برای تمويل بودجۀ انکشافی به دست می آوردتدمساعبه گونۀ 

  
   سال٧درمجموع طی   واحد مقدار  جنس   کشور کمک کننده 

  ٦٥٥،١  هزارتن  موادنفتی   ايران
  ٨٧،٢  مليون دالر    
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  ١٢٢،٧  هزارتن  شکر  اتحاد جماهير شوروی
  ٦١،٤  مليون دالر    

دای امونيم /کود کمياوی   امريکا
  فاسفات

  ٨٥،٤  هزارتن

  ١٩١،٢  مليون دالر    
  ١١،٢  هزارتن  کود کمياوی  جاپان

  ٢،٥  مليون دالر    
  ٣٨،٩  مليون دالر    ملل متحد و ديگران

  ٢٠٩،٢  مليون دالر    در مجموع
  

  ادامه دارد
  
  
  

           


