
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٥تر 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

  م٠٤/٠٦/٢٠١٠                            غوث جانباز: ترجمه
 

  پالن های شهيد محمد داوود برای عصری سازی افغانستان
  )نوشتۀ  گيورگی پيترويچ يژوف، بخش پنجم، اخير(

 
  اراضی جدیداصالحات و تقسيم 

 پياده نمايد و شامل پالن هفت ساله نيز بود، بايد قبل از همه از آنرادر زمرۀ اصالحاتی که حکومت ميخواست 
 هنگام تصدی کرسی صدرات در شروع دهۀ ،محمد داود سالها قبل. ياد آوری ياد آوری نموداصالحات اراضی 

در ترکيب وزرات زراعت افغانستان رياست .  قصد داشت اقدامات بنيادی در عرصۀ زراعت به راه بيافتند،شصت
فغانها يک در تشکيل رياست مذکور در کنار ا.  ايجاد گرديده بود"قانونگذاری در عرصۀ زراعت"مخصوصی

 "قانون اصالحات اراضی" شخص توظيف شده بود تا اين. متخصص دعوت شده از کشور سوريه ايفای وظيفه ميکرد
اين تبعۀ سوريه در کشور مطبوعش نيز در به راه اندازی اصالحات اراضی . را در افغانستان طرح ريزی کند

 را نافذ نموده و به "عرضۀ زمينهای اضافیراجستر زمين و "در اين ميان حکومت قانون . شرکت ورزيده بود
پيشبينی گرديده بود که که اصالحات اراضی در . زمينداران فورمه های مربوطه را برای خانه پری توضيح کرد

يکی از عللی که در نهايت امر منجر به کناره گيری  محمد داوود، .  بر خواهد گرفت سال را در٢۵افغانستان مدت 
سالها پيش از قدرت گرديده بود، مخالفت ها با رهبری آنوقت کشور منجمله در بارۀ چگونگی به صدراعظم افغانستان 

  . به تعويق افتاد که در نتيجه اصالحات اراضی  بود)درپهلوی ديگر مسايل(راه اندازی اصالحات اراضی 
رئيس جمهور . ه شد، اصالحات اراضی مجددأ روی دست گرفت١٩٧٣با به قدرت رسيدن مجدد محمد داوود در سال 

.  نهايت مهم ميخواند"برای بهبود وضع اقتصادی و دستيابی به عدالت اجتماعی"  داوود اصالحات مذکور را محمد
  .  نافذ گرديد١٩٧۶ تدوين و در سال ١٩٧۵قانون اصالحات اراضی در سال 

. ت مختلف تعيين و تثبيت شدند مقررات، اليحه ها، مکلفيت ها و حقوق ادارا،در مرحلۀ اول تطبيق اصالحات اراضی
  . ارزيابی گردند چگونگی فعاليت های بخش های مختلف تافورمه های مربوطه طرح و ترتيب شده 

 اين همۀ مالحظات  قرار بود در قدم نخست در يکی از نواحی کوچک به طور تجربوی به راه بيافتند تا بعدأ در 
  .  نگيردجريان تطبيق پاليسی اصالحات اراضی اشتباه صورت

  

  :  زمين برای یک خانواده قرار ذیل تعيين شده بودملکيتحدود حق 
   هکتار٢٠    )زمين های دو حاصله، باغها و تاکها (بی آ– اول کتگوریزمين های 
   هکتار٣٠            يک حاصله- دوم وریگکتزمين های 
   هکتار۴٠              للمی – سوم کتگوریزمين های 

  
 دولت .تعلق می گرفت دولت ملکيت به سرسبزيهادود فوق ميبودند، يکجا با آباديها وتمام زمينهای که اضافه از ح

مالک جديد زمين مکلف بود قيمت آنرا .  در صد خريداری مينمود٢ سال با مفاد ساالنۀ ٢۵زمين های اضافی را طی 
  . در صد به دولت تاديه نمايد٣ سال با مفاد ساالنۀ ٢۵در جريان 

مناقشات احتمالی جلوگيری از بروز قوقی که از بابت اخذ زمينهای اضافی از مالکين و برای برای انتظام مسايل ح
طی هفت سال همۀ اسناد مربوط  بايدقرار بود همزمان با پياده نمودن اصالحات اراضی در محالت،  ، مورداين در

ن و تثبيت گرديده بود، زمينهای  زمينها تعييمساحت در محالتی که . ترتيب ميگرديدند هابه حق ملکيت باالی زمين
 قانون بهمطابق  .  اختيار مالکين جديد قرار ميگرفتندبه  و در کوتاه ترين فرصت  گرديدهاضافی مطابق اسناد تثبيت 

 در صورت که زمين طی شش ماه از طرف مالک جديد مورد استفاده قرار نميگرفت به مالک اصالحات اراضی
مل مذکور همچنان در صورت نپرداختن تاديات خريداری زمين طی سه سال نيز طرزالع. ديگری واگذار ميگرديد

   .می گرديدتطبيق 
 . بر دوش داشته باشدبانک انکشاف زراعتی مکلف بود نقش مهمی را در پياده نمودن اصالحات اراضی و تمويل آن 

  .ث و يا هم به گروه بدهندمالکين زمين حق نداشتند الی ختم ميعاد قسط ، آنرا به فروش برسانند، به ميرا
  

  زميندست یابی به شرایط 
  :اين اشخاص مستحق به دست آوردن زمين شناخته می شدند  در قدم اول 

   دهاقين کم زمين و بی زمين همان واليت؛.الف
   از زمين بهره برداری مينمودند و زمين های شان قبل از انفاذ قانون اضافی اعالم شده بود؛خود دهاقين که -
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  دهاقين بی زمين، کارگران امور زراعتی و مالکين زمينهای کوچک در دهکده ها، ولسواليها و واليات مربوطه؛ -
  .مربوطسسات تعليمی زراعتی و وترنری در  مناطق مؤ التحصيالن فارغ -
  
  .کابل، قندهار، غزنی، هلمند، هرات، بلخ، قندز، تخار، ننگرهار: دهاقين بی زمين از واليات ديگر. ب

  
 مليون هکتار ٣،٠۴ ارزيابی های مفصل را در ساحۀ  ،د مامورين امور اصالحات اراضی توانستن١٩٧۶الی مارچ 

 در را و آماده سازی اصالحات اراضی ملکيت راجستر زمينها، تسليمدهی اسناد رامگ  پرو،هدينزمين   به پايان رسا
 مليون هکتار نيز مورد ١،۵٣ ها را به مساحت اهگدولت هکذا چرا.   نمايندتکميل مليون هکتار زمين ٢،٨ ساحۀ

  .ارزيابی قرار داد
مليون  ١،٨ مليون هکتار زمين قابل قلبه و ۶  ساحۀدر  اراضی پيمايشبه تاسی از پالن هفت ساله، فعاليت ها برای 

  .هکتار چراگاها ادامه مييافت
  

   :صورت می گرفت ارزیابی ها در والیات ذیل بایدطی هفت سال 
  

   هزار هکتار٨٨: زابل   هزار هکتار٥ : کابل
   هزار هکتار٥٧: پروان   هزار هکتار٤٠: بلخ

   هزار هکتار٧٢: لغمان  يک هزار هکتار: هلمند
   هزار هکتار٢٨٠: فراه   هزار هکتار٤٠: هرات
   هزار هکتار٦١: لوگر   هزار هکتار٣٢٠: تخار
   هزار هکتار١١٢: قندهار   هزار هکتار١٦٠: قندز

  هزار هکتار زمين١٢٧۴: وع در مجم
  

  : گيرندبرعالوه قرار بود ارزيابی های قسمی در واليات ذيل نيز صورت ب
   هزار هکتار٣٤٨: بغالن

   هزار هکتار١٠٤: جوزجان
   هزار هکتار٢٢٧: غزنی 
   هزار هکتار١٣٦: سمنگان
   هزار هکتار١٠٤: فارياب
   هزار هکتار١٨٠: بادغيس

  هکتار هزار ١١٠٧: در مجموع 
  

 ۶ هزار هکتار از مجموع ٢٣٨١ ساحۀ  در پيمايش وارزيابی اراضیپالن هفت ساله  تا در  بود ترتيب در نظربدين
  .اجرا گرددمليون  هکتار 

اصالحات اراضی که به ابتکار حکومت محمد داود طرح، تدوين و پياده گرديدند در مقايسه با تحوالت و کوشش های 
ای شصت صورت گرفته بودند، گامی بود نهايت مهم ، مترقی و در عين حال بهترين که در عرصۀ اراضی طی ساله

 . اين کشوردرراه حل مسايل اراضی  
  

اصالحات اراضی شخصيت بی همتا و مصمم محمد داوود که هميشه اهداف و وظايف تعيين شده را  اقدام بهدر 
ين حال پاليسی اصالحات، خصوصيات جامعۀ در ع. شخصأ رهبری و کنترول ميکرد نقش بارز و فيصله کن داشت

قرار بود مالحظات . افغانی، مواذين دين اسالم، تفاهمات و مصالحات، عدم شتاب وغيره جدأ مد نظر گرفته شده بود
ولی با تاسف که پالن های مذکور به اخير . فوق جلو بروز هرنوع نارضايتيها و شورشهای احتمالی را بگيرد

که به تعقيب آن به وقوع پيوستند هرگونه " تحوالتی انقالبی" و )  مترجم-مطابق متن روسی(نرسيدند، انقالب ثور 
  .اميدواريها را برای تطبيق پالنها و پروگرام های روی دست از بين بردند

  
   دهاتپروگرام های انکشاف 

رندۀ مناطق مرکزی،  را که در برگيدهاتدر جريان تدوين پالن هفت ساله، حکومت افغانستان پروگرام انکشاف 
 ارايه ذيالً پروگرام مذکور به صورت مختصر. واليت بدخشان، پکتيا، کنرها و وادی ننگرهار بود روی دست گرفت

  :ميگردد 
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  مناطق مرکزی 
قسمت های مرکزی افغانستان دارای شرايط ناگوار توپوگرافی است، محالت تقاطع قابل مالحظه داشته و شرايط 

در اين  . در سطح بدوی  قرار دارند؛ اهالی به طور غير منظم و پراگنده حيات به سر ميبردنداقتصادی در اينجا 
   .می کنند مليون نفر زيست ٧، ٣ به تعداد دارند هزار کيلومتر مربع مساحت ١٣٩نواحی که 

وديت مراکز بزرگ صنعتی و تجارتی و عدم موج   دوری نواحی مرکزیاين  در راه رشد سريع را موانع اساسی
  .تشکيل می دادمواصالت مدرن 

با فاصلۀ (   پنج آب–گردنۀ دیوار برای رفع کمبودی های ياد شده در پالن هفت ساله طرح اعمار راه های موتررو 
، ) کيلومتر١٣١(   چشت شریف–هرات ، ) کيلومتر٢٣۶  فاصلۀبا(   بند امير– باميان –پل متک  -)  کيلومتر٢١٠

  .در نظر گرفته شده بود) ومتر کيل١۶۴(قندهار –ارزگان 
 اعمار هانمونۀ بارزی اين ستيشن . گردندقرار بود تا در هر واليت ستيشن های کوچک توليد برق آبی و ديزلی ايجاد 

  .  بودکيلوات  ۵٠٠هايدروالکتروستيشن در باميان با ظرفيت 
ارتباط قابل اعتبار اين مناطق را  بايد  چخچران و لعل سرجنگل،  باميان ميدانهای هوای درپرواز خطوط تجديد ترميم

  .قايم ميساختبا کابل 
- قندهار،) کيلومتر٣٢ (بلوله –باميان ، )ر کيلومت٣۵١(  چخچران-هرات مخابراتی چينل سيستمتوسعۀ لين های 

الی يک هزار (و همچنان لين های محلی )  کيلومتر۴۵٠ ( ميمنه–نو  قلعۀ –هرات )  کيلومتر١۶۴(ارزگان 
 ديگر به طور قابل مالحظۀ شهرهای، بايد ارتباطات مخابراتی را چه در داخل اين مناطق و چه هم با )رکيلومت

  .استحکام ميبخشيد
 کيلومتر سرکهای فرعی ۴٠٠ ها به ميان آمده و در دهکدسرک  کيلومتر ١٠٠ قرار بود غزنی و وردگدر واليات 

در .  چاه آب آشاميدنی حفر و يا مجددأ ترميم شوند١٠٠ر و  بند آب اعما١۵٠ هکذا پالن شده بود که ردند؛گترميم 
  .عين حال پالن در نظر داشت تا پروگرام خاص انکشافی دهات را نيز پياده نمايد

 شبکۀ آبرسانی کوچک اعمار ٣٠ برای توسعۀ آبياری زمينها به تعداد غور، باميان، پروان و ارزگاندر واليات 
ذر ها و دهليز ها از باالی کاريز ها، گ ره١٢٠٠همچنان . ر محالت ايجاد ميشد بايد د سرکر کيلومت٣١گرديده و 

  . قرار داده می شدنداهالیآب به استفادۀ ) چشمه ها(  منبع ۶٢ پل و ٢٧
 ذبح حيوانات مراکز. پالن گرديده بود تا مراکز وترنری ايجاد شده و امور مربوط به واکسيناسيون حيوانات بهبود يابد

  .گردد به ميان آمده و در جنب آنها فابريکۀ چرم سازی ايجاد يراقغزنی و شدر 
 و  باميان در نفری٢٠٠برای بهبود و انکشاف توريزم و شرايط اقامت خارجيها در کشور قرار بود يک مهمانخانۀ 

  .ردندگ اعمار )در جوار مهمانخانۀ کهنه ( چخچران درینفر ۴٠مهمانخانۀ  يک
و به راه اندازی  تربيوی، گسترش شبکه های  غزنیدر پالن همچنان اعمار مراکز طبی، توسعۀ شفاخانه در

برای تطبيق پروگرام های ياد شده طی هفت سال به يک .  مسلکی معلمين در نظر گرفته شده بودارتقاءکورسهای 
  .ميليارد افغانی ضرورت بود

را به طور مفصل مورد غور و بررسی قرار داد، در غزنی   وضع اهالی واليت١٩٧۵/٧۶حکومت طی سالهای 
  . اين واليت روی دست گرفته شد اقتصادی-نتيجۀ ارزيابيهای مذکور پالن انکشاف طويل المدت  اجتماعی

  

  بدخشان
 نفر ٧،٧ هزار نفر زنده گی ميکرد و کميت اوسط خانواده ها به ۴٠٠ بدخشان   واليت درمطابق ارقام دست داشته

 ۶٠( هزار هکتار١١٣ هزار هکتار تخمين شده بود که از آنجمله ۵۶٠زمينهای قابل بهره برداری در اينجا . دميرسي
بدخشان به .  قرار داشتبدوی در سطح زميناستفاده از . مورد استفاده بود)  هزار هکتار آبی۵٣هزار للمی و 

 صعب  نهايتموقعيت همچنان ت مواصالت و  عدم موجودي،قلت آبتأمين مواد ارتزاقی قبيل  زيادی از ديهایکمبو
 ١٠٠ الی ۴٠ به يک سير گندم در نقاط مختلف و واليت  کدام بازاری وجود نداشت در اين.  مواجه بودالعبور
  .  به فروش ميرسيد)١٩٧٦درسال (افغانی

ولی تاکنون کار  زمين های موجود را در بدخشان تشکيل ميداد، همهأ سومين حصه از زمين های قابل آبياری تقريب
 متر مکعب آب در يک ثانيه برای آبياری تقريبأ يک ۵  ظرفيت کيلومتر با ١٧اعمار صرف يک کانال آب به طول 

حجم  آب های زير زمين در اين ناحيه  قليل بوده و از آنها برای . ه بودرديده بودگزمين بکر و باير آغاز هزار هکتار 
 کرد؛ در عين حال در پروگرامهای پالن هفت ساله، اعمار شبکه های متعدد آبياری مساحات گسترده نميشد استفاده

  مرکز آبياری که همۀ آنها دارای کمبوديها و نقايص ٢١٢ در زمان مورد بحث در بدخشان .کوچک آبياری شامل بود
  .بودند وجود داشتندمعينی 

 هزار ٣٧٨رخوردارست، در اين واليت  بدخشان از موقعيت نهايت مناسب برای انکشاف مالداری برگاز جانب دي
های محلی توانايی  چراگاه . ساير حيوانات وجود داشتنداز هزار ١٢٧ و به تعداد رأس بزهزار  ٢۵٣  رأس گوسفند،
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 مواشی را تأمين نمايند؛ در عين حال مرگ و مير رأس مليون ١،٨آنرا داشتند که در ايام تابستان خوراکۀ الی 
  .قرب کرده  و فرسايش چرا گاه ها روز بروز بيشتر ميشد در صد ت۵٠حيوانات به 

مطابق پالن هفت ساله در بدخشان انکشاف شبکه های خدمات وترنری، بهبودی وضع چراگاه ها و ايجاد فارم های 
 ١۵٠ ظرفيت متوسط با برق آبی ستيشن ،در مرکز واليت، شهر فيض آباد. تجربوی مالداری در نظر گرفته شده  بود

  . ايجاد ميگرديدبايد  در جوار ستيشن موجود ديزلی کيلووات
آب خيزی  با ابتدايی وجود داشتند که بسياری از آنها  راهای مواصالتی به صورت کيلومتر ۶٧٠ بدخشاندر واليت  

 ۶ از سرک های داخل واليت و یا فيض آباد، عده – قندز هراه شا،سی از پالنأتبه . های موسمی تخريب ميشدند
 فيض –برعالوه قرار بود شهرهای قندز. بايد ايجاد می گرديدبرای نشست و برخاست طياره های کوچک  "ميدان"

  .دن کيلومتر وصل گرد٢۴۵به طول   عصری تلفونارتباطريعۀ ذ آباد 
 برای يک ١٩٧۵در سال .( پروگرام های وسيع انکشاف خدمات طبی برای بدخشان  طرح و تدوين گرديد بودند

  ).وجود داشت هزار نفر۵٠فری صرف يک داکتر، و يک بستر در شفاخانه برای  هزارن٧٠جمعيت 
  

  کنرها
 هزار هکتار زمين بهره ٢۶در اين واليت در مجموع .  ماندۀ اين کشور به حساب ميرفتبيکی از واليات عق

حيه غله جات  در صد همۀ حاصالت را در اين نا٩٠.  است هزار هکتار آن للمی٢٣رديد، که از آنجمله گبرداری مي
  .و حبوبات تشکيل ميدهند

 هزار هکتار زمين ١،۵  تا شبکه های آبياری را که دربرگيرندۀ داشتدر نظر ) مطابق پالن(پروگرامهای انکشافی 
 کانال آبرسانی  ٢۴ کيلووات و ٧٠٠ اسعد آباد با ظرفيت  ستيشن هايدروالکترو،  ايجاد نمايد باشدجديد برای زرع

 فارم تجربوی برای نمايش ميتود های جديد زراعتی به ميان آمده، استفاده از  هکتار زمين١۴احۀ  در سردند، گاعمار
 ،درختان مثمر و غير مثمر هایسيستم جديد باغداری، غرس نهال   . ترويج گردند کود کيمياوی و بهبود تخمها وغيره
که در اينجا برعالوۀ ) ميدهند لها تشکيلگن هزار هکتار زمين اين واليت را ج۴۵۶(و زيتون، توسعۀ امور جنگلداری 

ی هفت سال قرار بود ط.   نيز مهم ارزيابی ميگرديد بايد به ميان می آمدندايکولوژیملحوظات اقتصادی از ديدگاه 
گل  کيلومتر در ميان جن۴٠ به طول ی و سرکگرديده چهار تراش اعمار  توليد کارخانۀ  و هزار هکتار جنگل قطع۴۵
  هکتار زمين جنگلهای جديد به ميان ۶١٠٠  در ساحۀ پالندر نظر بود تا درظرف  در عين حال . شدکشيده میها  
  .آيد

  
  پکتيا

 کيلومتر مربع آنرا همواری ١۴٣٠ کيلومتر مربع مساحت، ١٧۶٠٠واليت مذکور عمدتأ کوهستانی بوده و از مجموع 
برای زراعت مناسب بوده اکثريت زمينهای  در صد آن ٩از مجموع مساحت اين واليت صرف . ها تشکيل ميدهند

زمين های زراعتی عمدتأ در نواحی .  می باشندقليل حاصالت  متضمنحاصلخيز در کوهستانها قرار داشته و 
حکومت افغانستان طی ساليان . آب مواجه ميباشند  با مشکل کمبودکه غالبأ خوست قرار داشته وهمچون گرديز

بنابر دعوت حکومت محمد داود متخصصين آلمانی يک . بخشدين منطقه را ارتقاء متمادی سعی نموده  تا اقتصاد ا
 ( آشنا سازندزمانی تالش کردند فعاليت های قطع جنگالت و استفادۀ موثر  از چوب  را در اين واليت به شکل مدرن 

؛ )تفاده صورت ميگيرد موبل وسيعأ استوليدجنگلهای پکتيا مملو از درختان مغز دار بوده و ازچوب آنها در صنعت 
 تراش ها را  توسط شتر قلمرو پاکستان چهاراما عده ای از باشنده گان محل به قطع خود سرانۀ جنگلها ادامه داده و 

بايد گفته شود که قطع جنگلها نهايت ظالمانه صورت ميگرفت و نهال های نو سرکشيده را مواشی لگد . انتقال ميدادند
  .بر داشت را در  جنگالت ادامۀ وضع مذکور خطر امحای کامل .مال نموده نابود ميساختند

  
  :حکومت محمد داود اقدامات آتی را در این والیت روی دست گرفت

 کيلومتر و ايجاد ١٧٠ به طول تجنگال هکتار زمين و اعمار سرکها در ميان ٨۵٠٠ در ساحۀ تالگجناحيای  -
  ؛ارکهای جنگلیپ
حکومت محمد داود حتی در نظر داشت برای بهبود وضع . محافظت جنگلها وغيره به راه اندازی  فعاليت ها برای -

  .  و به ثمر برساندجا داده  مليون نهال را در خريطه های مخصوص پالستيکی١٧ ،جنگالت در اين ناحيه
  . مليون دالر تخصيص داده شده بود٣ مليون افغانی  و ٢۶٠ متذکره   هایبرای تمويل پروگرام

. زمينداری و حل معضلۀ آب  در اين واليت، حکومت قصد داشت چاه های عميق را حفر نمايدبرای انکشاف 
رقم مذکور کافی بود تا در .  مليون متر مکعب آب زير زمين ميباشد٣٢ای محاسبات نشان ميدادند که ناحيۀ پکتيا  دار

 .رددگسرک اعمار کيلومتر  ٢۵٠و  شوند  زير آب  هکتار زمين ۵٨۵٠لها در مساحت گ  جن،تبانی با آبهای بارانی
  . هزار دالر تخمين گرديده بود۶۵ مليون افغانی و يک مليون ٢٢٠مصارف قطعی پروگرام های فوق الذکر  رقم 

  



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  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

 

  وادی ننگرهار
 هکتار زمين قابل آبياری است ٣١٢٠٠وادی مذکور که عمدتأ از کانال ننگرهار حيات به سر ميبرد دارای مساحت 

  . شخصی بوده و قبل از اعمار کانال از آن بهره برداری صورت ميگرفتملکيت هکتار آن ۶٧٠٠که از آنجمله 
 هکتار آن فارم های دولتی ايجاد گرديده بودند مورد بهره ۵٨١٨ هکتار زمين که در ١٣٣٠٠، ١٩٧۵در سال 

 ٢۵٢٧ در ساحۀ پالن هفت ساله در نظر داشت.  هکتار آن به ناقلين سپرده شده بود٧۵٧١برداری قرار داشت و 
 بايد اآنر هکتار ١۵۴که "  سرطان٢۶" و "مهوريتج" را در دو فارم جديدالتأسيس به نامهای یهکتار زمين باغها
توليد غله  و حبوبات  در اين ساحۀ .  آباد نمايد هکتار آنرا باغهای زيتون تشکيل ميدادند٢٣٧٣  وباغهای سيتروس
  . هکتار کاهش يابد١۵٧۴ه  ب٣١٨۵ قرار بود از ١٩٨٣ميان الی مارچ  

 هکتار باال ميرفت و جمع فی کيلوگرام ٣۵٠٠ هکتار به فی کيلوگرام  ٢١٠٠حاصالت سيتروس مطابق پالن بايد از 
 حاصالت زيتون قرار بود از . تن ارتقأ ميکرد٨٨۴۵ تن به ٢٠٠٠  رقميک از آوری مجموعی حاصالت آنها بايد

 مرتبه باال ١٣ جمع آوری مجموعی آن بايد  هکتار باال برود؛فیرام گو  کيل٣٠٠٠ هکتار به فیرام گ کيلو ٧٩٠
  .ميرسيد تن ۴٣٨٠ رقم  به يک١٩٨٢ ميرفت و در سال

شکی نيست که . رديدگ در صد تطبيق ۵٠ اوسط  به صورت دو سال اول پالن هفت ساله ،طوری که قبآل تذکر يافت
 رئيس جمهور ١٩٧٨ اپريل ٢٧ ميبودند، ولی به تاريخ ارقام مذکور در جريان سالهای بعدی به مراتب باالتر

از طرف جانيان خلق و پرچم و به امر اجنبيان به ( افغانستان محمد داود مبتکر و راهبر همۀ اين پالن ها به قتل رسيد 
 .و برنامه های پالن انکشافی هفت ساله ناتمام باقی ماندند)  مترجم -شهادت رسيد
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