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 زندان ارمغان
 اندیشه انکشاف اقتصادی کشور و معضالت پیش راه

 قسمت سوم

ام اصلی كه متصدي امور مالیات كشور گردیدم، تنها به توازن بودجه عادي دولت قناعت نداشته، هدف  از همان روز نخست 

آنبود تا كشور را از مخمصه اقتصادي و مالي )كه از سالها پیش سردچار  بود و بدین جهت نمیتوانست در ساحه انكشافات 

)كه در  تدوین قانون محاسبات عمومي و قوانین مختلف مالیاتياقتصادي، اجتماعي و عرفاني قدمي بردارد(نجات دهم. بنابرین بعد 

ترتیب ، در پي تأسیس دیوان محاسبات و اصالح تشكیالت وزارت مالیه و مربوطات آنان گذشته هرگز وجود نداشت( و همچن

 شدم. پالن مالي

اقتصادي بر روي منابع خود كشور تنظیم كردم. البته هدفم در طررح و  دیگر شقوق ا هم با در نظر گرفتن انكشافاین پالن ر

 قتصادي و انكشاف اجتماعي و عرفاني كشور بود. هاي انكشافي مثمر و زودثمر ا تدوین این پالن تمویل پروژه

  عایردات عمرده و امرالز برزري دریرن پرالن، مالیرات مترقرياما وقتیكره ایرن پرالن را بره مجلرس عرالي وزرام سرپردم، چرون برر 

دراعظم تطبیق  میگردید و باز قسمت زیاد ازین منابع عمده مالیاتي در دست خود خاندان شاهي از جمله سردار محمد داودخان ص

هاي عجیب  و معاون و برادرش سردار محمدنعیم خان قرار داشت. ایشان آن پالن را به لیت و لعل قرار دادند. بالنتیجه روي بهانه

 و غریب در َروک میز مجلس عالي وزرام فرو برده شد.

درس عبرت حاصل كرده،  ( متصدي امور وزارت اقتصاد ملّي گردیدم از معوق ماندن پالن مالي1333وقتیكه در سال بعد )

را كه از پیش در فكر آن بودم، قبل از آنكه به اطالع صدراعظم و شاه و یا الاقل دیگر وزرام طرح و تنظیم پالن اقتصادي  مسئله

 تصویب و موافقت كابینه و یا دست كم، فرمان مقام سلطنت را اخرذ نمرایم، ، چنین  یز امر خطیر و بي سابقه كابینه برسانم و یا در

 طرح یز پالن انكشاف اقتصادي، اجتماعي و عرفاني را كردم.  كه در دست داشتم، ارادة  به استناد همان پروژۀ پالن مالي

هایي در شقوق مختلفه اقتصرادي و مرالي جردا نمروده،  اي متخصصین اقتصادي و اهل خبره را جمع ساخته، به كمیته فلهذا عده 

تعرداد ایرن  سرازي را دادم. ها و ازینطریق به آنها وظایف پالن سؤال ،مختلف پالن اقتصاديهاي  به هر یز از آنها جهت تنظیم بخش

 ها به هفت شق مختلف اقتصادي میرسید. كمیته

 را نیز دایر نموده، جریان كار متذكره را ازینطریق در همان روز به مالم عام نیز رسانیدم.  همچنان كنفرانس مطبوعاتي 

یا خاندان شاهي كالً و خاصتاً بر سردار محمد داودخان صدراعظم و سردار محمد نعیم خان معاون و اینكارم بر ارباب قدرت 

 العاده تكان خوردند. برادرش خیلي مشكل واقع شد و فوق

جشرنوارة روز ملري عربسرتان  مناسربت بره ( كه در سفارت عربستان سرعودي1333عقرب  3چنانچه به شام همانروز )روز  

ودیم.  سردار محمد داودخان صدراعظم عندالورود به سرالن سرفارت بعرد تعرارف برا سرفیركبیر آن سرفارت همره سعودي جمع شده ب

وزیر صاحب! همین شام اعالني عجیرب شرنیدم. آیرا “مدعوین را گذاشته رأساً نزد من آمد . بعد از احوال پرسي به من چنین گفت: 

من بهرش گفرتم: ” چرا در این مورد با من مصلحت نكردي؟“! وي گفت: بلي :من به جوابش گفتم” سازي؟ خودت پالن اقتصادي می

دهري؟ آیرا در یرز چنرین  آخر این چه جوابست كه به من مي“ این كار من است. من چرا در هر كار به شما مراجعه كنم؟ او گفت: “

 ”       كني؟ كار بي سابقه و بس بزري چگونه بدون مشورت من اقدام مي
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هایي طري میشرد. امرا از آنجرایي كره سررو  تم كه براي اقدام به یز چنین كار بس بزري باید بسریار فورمالیترهدانس با آنكه من مي

كار من با چنان كساني بود كه آنها به هیچ وجه در فكر رفاه و آسایش مردم رنجبر ما نبوده، بلكه همرواره در فكرر اسرتثمار ثرروت 

گردیدند. علیهذا خود را به در نرافهمي )تجاهرل عارفانره( زده بره وي گفرتم: چنرد  ت ميكشور  بوده، عالماً و عامداً مانع چنان تحوال

روز پیش پست مهم و پر مسئولیت وزارت اقتصاد ملّي را به رغم خواست من بر من تحمیل نمودید. اگرر وزیرر سرلف مرن )داكترر 

ستعفا نمیگردید، و شما هم ازین ناحیه مورد مالمت شد و مجبور به ا پرداخت هیچگاه ناكام نمي عبدالروف خان( به چنین كارها مي

اعرالن كرردیم، ” اكونومي دریژه    “گرفتید. زیرا از روزیكه ما سیاست اقتصادي خود را به اصول اقتصاد رهبري شده  قرار نمي

ه طررح و تنظریم پرالن شد و باز بوسیله همین سازمان دست ب سازي تشكیل مي بایست متعاقب آن در وزارت اقتصاد ملّي اداره پالن

شرد. امرا در عمرل  یازید و كذا این مسائل از طریق اعالن رادیویي و خبرهاي منتشره در مطبوعات به اطالع عامه رسرانیده مي مي

شود. حتري الاقرل در كابینره و مجرالس خصوصري وزرام هرم روی ایرن مسرایل گفرت و  دانیم، ازین چیزها دیده نمي طوریكه همه می

نمررود كرره بایسرت نخسررت در تشرركیالت  یامررده اسررت! از آنجاكره پسررت وزارت اقتصرراد ملّري از مررن ایجرراب اینررا ميشرنودي برره عمرل ن

هاي وزارت اقتصراد ملّري  اصالحاتي ازین ناحیه به عمل بیاورم. من بعد از آنكه در سازمان ،وزارت اقتصاد ملّي تجدید نظر كرده

م.  وظیفه مهم بعدي من آنبود كه بره طررح یرز پرالن علمري انكشراف اقتصرادي و را بنیان كرد دفتر احصائیهو یز  سازي ادارة پالن

پرداختم.  فلهذا طوریكه اعالن آنرا شنیدید، امروز همین كار را هم آغاز كردم ، تا ازینطریق كشرور را بره  اجتماعي و عرفاني مي

آورنرد: كره  وشه و كنرار پیوسرته چنرین صرداها برر ميسوی انكشافات استقامت داده باشیم و بالنتیجه از شماطت مخالفین كه در هر گ

رهانیده شده باشیم!  و باز اگر شما در فكر ” چه شد نتیجة این اقتصاد رهبري شده در كابینة سردار محمدداودخان كه اعالن كرد؟“

ن پست مهم وزارت مالیره گماردید؟! از یز سو بر عالوه آ بودید بایست مرا برین كار خطیر و پر مسئولیت  نمي چنین تحوالت نمي

كه درین مدت كم به كلّي مرا فرسوده ساخته،  به عذر بار بزري اقتصاد ملّي را بر من تحمیل كردید. اما از سوي دیگر چنان برر 

 گیرید؟! كارهاي بسیار ضرور و مهم كه درین ساحه باید اجرا نمایم، خرده مي

هاي گذشته با همة آن  حكومت“لمي من كمتر گوش كرده باز چنین گفت: هاي منطقي و ع سردار محمد داودخان به همة این ادله

گردید و هفرت خروان  هایي كه همه وقت براي مذاكره این امر دایر مي تشكیالت عریضي كه براي اینكار ساختند و باز در آن جلسه

ه هریچ كررده نتوانسرتند، بلكره برا ناكرامي گستردند، سرانجام نره آنكر نعمت هم به مخارج هزارها افغاني از وجوه خزاین این دولت مي

مطلق مواجه گردیدند! تو به هیچ وجه نخواهي نتوانست اینكار را بره سرر برسراني! از اینررو فروراً بره وسریلة اعرالن دیگرر، اعرالن 

 ” سابق خود را باطل بساز!

ام، به فضل خداي توانرا  دست یازیده من به جوابش گفتم: در طول همكاري ما و شما، برایتان ثابت شده باشد، در كارهایكه من

ام.  اینكار هم انشاهللا تعالي به سر رسانیده خواهد شد. باري بررعكس تشركیالت عرریي بري ثمرر گذشرته، دریرن  آنرا به سر رسانیده

هاي تخصصي واهل خبره در شقوق مختلف اقتصرادي، روي اهرداف پرالن اقتصرادي كره طررح و تردوین آن  ها و كمیسیون كاركمیته

ام  نیرز واضرب برود. ایشران برراي تكمیرل آن مطالرب و حتري  مورد نظر من است، گماشته شرده اسرت. سرؤاالتي كره بره ایشران سرپرده

بینم و برردقت تمررام رهبررري ایررن عررده را  هررا صررالحیت علمرري و تجربرره اداري داشررته، وسررایل الزم اینكررار را برایشرران تهیرره مرري جواب

كار جز مصرف قرطاسیه كدام مخارج دیگري همانند آن چیزهایي كره طبرق گفتره شرما در شخصاً به دوش دارم. از آن گذشته درین

رفت وجود ندارد. این عده به جز آن ماكوالت عادي كه از طرف دولت معموالً به همه مامورین در  پیش از تصدي من به كار مي

داننرد كره  اسربق( را بره كرار ندارنرد. ایشران ميهراي هفرت خروان  شود مصارف اضافي )همانند مخارج تأمین نعمت وقت كار داده مي

كنند. پس مخارج گزاف را جهت تنعیم و نفس پرسرتي خرود حررام مطلرق  براي اصالح حال طبقات بسیار فقیر و بیروزگار كار مي

 ها را نمیدهم!. رانه دارم.  فلهذا به ایشان نیز اجازه اسراف كاريیدانند و باز من بحیث رهبرشان زندگي فق مي

شرد كره همرال دالیرل مررا براز ناشرنیده دانسرته، بره مرن دسرتور داد، ترا از  ودخان صدراعظم به درجة ازین عمرل مترأثر دیرده ميدا

درین وقرت امكران ایرن چنرین كارهرا دور از پروگررام و “ :سازي خود را باطل سازم. او افزود  طریق یز اعالن دیگر، اعالن پالن

 ” .مقدورات ماست

خواهند و همچنان انكشاف كشور را؟! پس اگر من  من دیدم كه ایشان )خاندان شاهي( به هیچ وجه ترفیه و آسایش مردم را نمي

هرچه درین راه سعی نمایم، این دستگاه حاكمه روي قدرتي كه در دست دارند، مانع كارهاي من میگردند. بنابرین نزد خرود چنرین 
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بره نفرع از آن  ،ت كره در حرال موجروده نرزد ایشران دارم، بردین معنري كره یرا  از كریرد”ترابوتیرا تخرت اسرت و یرا “فیصله كرردم كره 

 یا برعكس خود از بین خواهم رفت.  و رنجبر خود استفاده نمایم، هموطنان مستمند

چنرین  مرن در“من درینوقت جانب مردم بیچاره و مستمند خود را گرفته به سرردار محمردداودخان جرداَ و بره طرور قراطع گفرتم: 

گذارید  ادامه وظیفه نمایم، زیرا شما مرا به كار نمي” وزارت اقتصاد ملّي“و ” وزارت مالیات“توانم به این دو پست مهم  شرایط نمي

! به آنچه که در حیطة صالحیت من است و روي ایجاب وضع بحراني اقتصادي روز باید به توازن بودجه و انكشاف آن بپردازم، 

ها مسرتعفي  مانیرد. بنرابرین از همرین لحظره مررا ازیرن پسرت را به ابتكرار عمرل در یرز چنرین وظیفره برس مهرم نميكنید و م مداخله مي

 سخ اعالن امروزة من نشر كنید!دانسته، بجاي من كسي دیگر را برگزینید و باز بوسیله وي اعالن دیگري به نَ 

اش از هرراس زیراد متغیرر شرد. برال معطلري بره مرن  هچهرر ،وي را چنان تكان داد كره ،این اظهارت من خاصتا تهدید استعفا

آزرده نشو. مرن بهرت مشرورت دوسرتانه پریش كرردم، وقتیكره آنررا “ نزدیز گردیده و دست به چانه  من پیش كرده اظهار نمود: 

”نه من و نه دیگري مانع كارهایت خواهد شد. نپذیرفتي، چنانكه میخواهي عمل كن.  

گوید روي عقیده و خلوص نّیت  نبوده، بلكه از روي احتیاجیكه درین وقرت برس مهرم  چه ميمن از سیمایش درز كردم كه آن   

نماید. امرا باطنراً از همرین آن در مقرابلم كینرة عمیقري را بره قلرب و  و بحراني به من دارد، ظاهراً او را مذعن به قبول چنین چیز مي

 خاطرة خویش پرورانید. 

خرود گذشرتم، و نفرع جامعره را د ر ادامره آنچره کره بیران کرردم مررجب دانسرتم. بنرابرین بره  هللا گفتره از به همه حرال توّكلرت علري

 شطارت  تمام در تنظیم و تربیت پالن اقتصادي و ازینطریق به انكشاف اقتصادي و اجتماعي و عرفاني كشور عزیز ادامه دادم.

را بنرام  ریاسرت پرالن در وزارت اقتصراد ملری تاسریس طوریکه تذکر یافت، پیش از آنکه پالن سازی را اعالن نمایم ، ادارهم 

این دو تشکیل ممد ومتمم تشکیالت پالن سازی باشد، بنام احصائیه تاسیس نمودم  ) نموده بودم. همچنان اداره در خورکاری را که

 زدم . دست بکار پالن سازی ،(.متعاقبآ طرح و تنظیم پالن را اعالن کردهبه وزارت خانه ها مبدل گردید.م بعدأ

جهت تنظیم پالن کمیته های اختصاصی و اهل خبره را برگزیدم. بیاری  خدای توانا قدرت آنرا هم داشتم که سوال های الزمه 

آنگذشته  زا. روی اهداف معین و واضب بکار بگمارم را برای هر کمیته طرح کنم و اوشان را در ساحه تخصص و علمیت شان، 

نچره هرر یرک ازکمیتره آاز ایرن طریرق  .مشکالت آنها را لحظه به لحظه رفع میکرردم ،شان بوده  پیوسته مراقب کار و فعالیت های

بدون وقفه بدسترس شان گذاشته میشد. این کمیته ها مکلف بود که وقترا فوقترا راپرور جریران ،مربوط به تخصص خویش می طلبید 

جرایرد و روزنامره ، اینکار در عمل هم تطبیق یافتند.عامه رسانیده باش عبعد مالحظه من آنرا به اطال،کار خویش را تنظیم نموده 

 د.نواه این حقایق می باشگهای آنروز 

بعد غور و تصدیق کمیسیون پالن سازی  ،باری پالن اول بدین وجه و شکل مرحله طرح و تنظیم و تدوین خود را طی نموده 

 . عام رسانیده شد خبر تکمیل آن باز بوسیله یک مصاحبه مطبوعاتی به مال

خاندان شاهی که تا آن لحظه اقدام پالن سازی و اعالنات مرا یرک برازی طفالنره . زنگ خطر از همین لحظه به صدا در آمد 

کره در عمرل ،اینبار خرود را بره یرک کرار انجرام شرده )امرر واقرع(دیگر یافتند،به اثر اعالن مربوطه شوک خورده . تصور میکردند 

 .  ا نمی خواستندهرگز امر انجام آنر

م برا پرالن أبرود کره ترو قانون بانکی و قانون حمایه ارزش پول رایج افغرانی، آنچه بیشتر ایشان را به واهمه و ترس می انداخت

در بانک های خرارج میشرد، بلکره همره آن اسرعاریرا  و انتقال اسعار خارجی قاین دو قانون نه آنکه در آینده مانع قاچا.  پیش کردم

 از آن به بانک های خارج انتقال داده شده بود ، بایست در مدت سه ماه دوباره به کشور نقل داده میشد. که در پیش

زده میخواسرتند از طریرق پخرش آوازه هرای گونراگون )بوسریله دسرتگاه اسرتخبارتی و دوسرتان  ه هرائبنابرین دست به توط       

از این طریق مرا زیر تهدیرد قررار دهنرد و بدینوسریله از مرورد عمرل .تا  نددنمومردم رعب و ترس نسبت به من تولید  بین درخود(

ن از آ وی دب دب(هرا بترسرم ااما مرن کسری نبرودم کره کره برا چنرین حرکرات ونمرایش )پر . قرار دادن صفحات بعدی پالن باز دارند
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فلهذا بدون ترس و واهمه پالن را  . صرف نظر کنم از مرحله مهم احضار گذشتانده بودم زیاد و از خود گذری ها کاریکه به رنج

 به مجلس عالی وزرا تقدیم کردم.

ین را کره صرهمره آن متخص ،من بدون اخذ اجازه صدراعظم.  در روز مذاکره پالن درامه یا صحنه عجیبی به وجود آمد      

به یک صف ، داخل ساخته موزراالون مجلس عالی س بهبا خود  ، به چهل نفر میرسید هاآن تعداددر احضار پالن کار کرده بودند و

 نمودهمعرفی  ، ایشانراو معاون خود یکجا  میامدند با برادرکثر الون که علی االسعندالورد صدر اعظم به آن  . بودم نمودهایستاده 

بره خردمت گذاران صدیق کشور نیرز نسربت بنا برین اینعده خدمت. مذاکره کابینه قرار دهم  و گفتم که میخواهم امروز پالن را مورد

خرود بره ر یرک در مرورد تخصرص اشند، تا هرت در حین مذاکره پالن حاضر ببایس، در تنظیم و ترتیب پالن نموده اند   که یبزرگ

 . سوی کرسی خویش رفت أبعد،  علی الظاهر با اوشان تعارف نمود صدر اعظم . ندبگویپرسش وزیران جواب 

هایکره جا چنانجره هریرک از آنهرا بره . یره به دور میز مجلس وزرا قرار گیرندنیم دا لعده بشکمن از پیش ترتیبی داشتم تا آن  

چنرین گفرتم  ،و دیگرر وزرا را طررف خطراب قررار داده در افتتاح مجلرس مرن صردر اعظرم . قرار گرفتند ،کرده بودم برایشان تعین

تنظریم و ،کمترر از یکنریم سرال طررح  ر مردتاینک به همکاری این دوستان و همکرارانم د ند:پالنی را که همه از ناممکنات میدانست

مرورد تردقیق و تصرویب ،  نمروده  تئرقرا بوسریله یکری از ایشران آنررا در مجلرس اکنون به اجازه صدر اعظرم و رفقرا .تدوین کردیم

کرره از جملرره همررین  عبرردهللا یفتلرریمتصررل ایررن گفتررار برردون آنکرره کسررب اجررازه کرررده باشررم برره شرراغلی  . میدهمیرررفقررای کابینرره قرررار 

در اینوقرت سرردار محمرد داود خران صردر اعظرم و معراونش محمرد نعریم خران  . ت کندئدستور دادم تا پالن را قرا ،متخصصین بود

 :که پالن چه؟ من به جوابشان گفتم  ،ت بگذارند از من پرسیدئپیش از آنکه پالن را برای قرا ،سکوت را شکستانده

و عرفانی رادر مدت کمتر از یکنیم سال بره کمرک ایرن عرده متخصصرین و اهرل خبرره  اجتماعی،پالن انکشاف اقتصادی       

یرد آنهرا اینرک جهرت طری مراحرل قرانونی بررای تردقیق وتصرویب أیتنظیم و تدوین کردیم و بعد تدقیق و غرور کمیسریون اقتصرادی وت

 !  ه به پارلمان کشور تقدیم گرددتصویب کابین وتا بعد از تحقیق  ،ت میشودئت وزرا در این مجلس قرائمجلس هی

بررای کردام  کردام پرالن و با صدای بلند ترر گفتنرد:،  آن توضیحات را نادیده و ناشنیده قرار داده همه ر)داود و نعیم(اداین دو بر

 وبیروزگاریفقر  : به شدت میز مجلس را با دست کوبیده فریاد بر آوردم،  همین وقت بود که من نرمش را از دست داده ري؟غ

آن  بخراطر .  ایرم که اکنون موجب طعن و لعن هر از خود و بیگانه گردیده هدوردرآ یبوضع را ما واحتیاج کشور ، پسمانیمردم 

ماسرت  ربر.  به هرر جرا دراز اسرت ما دست تکدی ،تولید شده میتواند خودکشور به وفوردر ،سعی و صرف سرمایه با چیز هایکه 

پس چرا ایرن پسرت هرای مهرم را ، اینکار ها را انجام داده نمیتوانیم  ی هارا پایان دهیم و باز اگر اصألسمانکه اینهمه بدبختی ها و پ

شرما در . شردم  یولیتهای کابینه و حکومت از یکنریم سرال پریش در پری طررح یرک پرالن انکشرافسئمن برای رفع این م ترک ندهیم؟

من از یکسو بشما اطمینان اما  کار صرف نظر کنم!از این ،ه من دستور دادید کهممکنات میدانستید و ب نام اینکار را از انجا آنوقت

باز بخاطر داریم که بیش از بیسرت و چهرار  صرف نظر کنم! نانشاهللا تعالی اینکار بسر میرسد ومن نمیتوانم از اجرای آ، دادم که

جوی دیش از کابینه ما به رفع این عدم توازن بوهیچ یک از حکومت های پ سال بودجه دولت به کسر مزمن و فاحشی مواجه بود.

پارلمان کشور به  چنانچه پس از آنکه. فلهذاکشور ازاین نگاه در هر ساحه به شرایط بدتر از قرون وسطی قرار گرفت . نپرداخت

روی  ،سراز کرالی دوره هفرت و همچنران دوره هشرتم مرجرع قرانون. ودور کابینه سردار شاه محمود خان آزادی نسبی را مالک شد

و قرانون  قرانون تشرکیالت اساسری ننبرود،  م برا بودجرهأفقردان حسراب قطعیره ترو،  نامه رسمی خرویش مسرله عردم تروازن بودجرهعقط

 .ختسرا وارد مری پیوسرته در قررار هرای همره سراله خرود برر حکومرت فشرار. و  دادمحاسبه عمومی را مورد اعتراي شدید قرار 

، خود  اما متقابال حکومت از این دستور معقول و قانونی و طبیعی پارلمان سرزده د.یرا میطلب کمیل مسایل فوقتینوسیله اجرا و دب

 .مجبور به تطبیق آن نمیدید را 

داراالنشرای مجلرس عرالی  1332حروت  28مورخره 2878\3401طوریکه مکتروب  ما نیزرسید ، وقتیکه نوبت به کابینه ما 

ر عرین اعتراضریه و قطعنامره پارلمران کره درینوقرت تروأم  برا رد و عردم تصرویب ، معنونه شورای ملی واضب است . برر غرووزرا

بار دیگر طبرق مجلسی کردیم. چنانچه درین مجلس هم وزرای سابقه دار  بودجه آن سال به کابینه جدید التشکیل ما راجع شده بود،

انکار  از اجرای آن و می خواستند ،ه باال کردندعلیه این قطعنامه قانونی پارلمان احتجاج نموده صدا های اعتراضی ،معمول گذشته
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.  میدانسررتند و واقعیررت دور از حررق الخواسررت ،قطعنامرره پارلمرران را، بطررور مطلررق غیررر ممکررن گفترره  را زیرررا ایشرران اینکررار. کننررد 

قرانون  101/ 100/ 99 اسرت کره مرواد وجیبره   . ایرن  مرورد تطبیرق قرراردارد أقانون ،حاالنکه اینکار در کافه کشور های پارلمانی

نراممکن   اگرر احیانرا اینکرار واقعرا . قانونی حکومت دانسرته اسرت کشور خود ما آنرا وظیفه بدون چون و چرا  1310اساسی سال

ن یرسرال کره از عمرر تطبیرق ا 24در طول این مدت بریش از  ،م عوي تخلف از احکام صریب قانون اساسی بهتر بودهباز.  میبود

 . تعدیل ویا نسخ قرار داده میشد ،همان مواد قانون مزبور . قانون بس مهم میگذرد 

براز هرم یگانره کسری کره در کابینره بره ایرن . تطبیق ایرن مرواد سرر تاسرر متوجره وزارت مالیره برود  رمن میگویم در حالیکه فشا

سری و براز قطعنامره زیررا مرن نمیخواسرتم کره از چنرین یرک احکرام صرریب قرانون اسا  من برودم. ،مذعن گردیددستور های پارلمان 

بنابرین بره همره مخالفرت هرای کره کافره اعضرای .  سرکشی کنم، ده بود گردیاستناد همان مواد قانون تصویب  پارلمان کشور که به

به تهدید استعفا و ترک همکاری با کابینه دیگران را مجبرور بره قبرول جرواب  ،قیام نموده ور میکردند بکابینه در برابر قطعنامه مز

مرورد  1332چنانچه قطعنامه مزبور در بررج حروت سرال  . مساخترلمان و تصویب آنچه پارلمان مزبور میخواست مجبورمثبت پا

فلهرذا مرن در  یکبار دگر جنبه قانونی را حاصرل کررد.شاه  گویا اجرای اینکار بعد توشیب  تصویب مجلس عالی وزرا قرار گرفت.

از برداشتن کروه آسرمایی  معرفری شرده مشکلترن کاری را که در کابینه های اسبق به جدیت تمام اجرای چنی پی انجام این تعهد شده

ی و غیرر ئرعردم تروازن مر.  بدین معنی که بودجه بکلی صبغه علمی را در بر گرفرت.  دادم انجامدر مدت کمتر از شش ماه ، بود 

لت رقت بار پنجصرد میلیرون افغرانی اسربق از برین به بیش از یکهزار و یکصد میلیون افغانی از حا با بلند بردن آن ی بودجه رائمر

  صربغه علمری تقردیم کرردم. و برا یبشکل قرانون 1333م با بودجه همان سال أحساب قطعی تطبیقات بودجه سال پار را تو.  برداشتم

همچنران  شرد.م برا بودجره پیشرکش أمحتویه آن طبق ملزومات اداری کشورسر از نو تدوین و ترو هم با کادرقانون تشکیالت اساسی 

ش تفرویي ع اتکمیل و غري تصدیق پارلمان بره مرجر بنیاد رانو دیوان محاسبات  قانون محاسبات عمومیه و تشکیالت و وظایف

با افزونی دو صد میلیون افغانی دیگر در سرال  شد. گردید.گویا همه آن ناممکنات را بیاری خدای متعال وجه و صبغه امکان داده 

دولت را به بیش از یکهزار و سه صد میلیون افغانی بالغ ساختم و از اینطریق این کشور باسرتانی از آن  ارقام بودجه 1334مالی 

بدر آورده شده بره مرحلره انکشرافات رسرانیده ،سال دور زمامداری خانواده شما مواجه بود  24جمود و خمود که در مدت بیش از 

 شد.

 یرک،کشور که قرنها از قافله عصر عقب مانرده اسرت  یصلی انکشافروی ضرورت ا معذالک چون همه اینکار ها و تغیرات

قردم هرای فراترر را برر   عصررروی ایجراب ضررورت هرای ، ها قرانع نشرده  قدم نرین بایست به آببنا.  قتی داشتؤوجه و صبغه م

میکنرد(  بره پرالن پنجسراله ارتقرا ) در حقیقت بودجه پالنیست که یک سال آینده را پیش بینی  را سالهیکبود که پالن  این  .میداشتیم 

این را نیز باید واضب کررد کره پرالن .  ت میکنمئتنظیم و تدوین شد بشما قراأ جنبه انکشافات اقتصادی روی همین اهداف دقیقم. داد

به منرابع و دارایری خرود کشرور  متکی از شصت و شش در صد در پول افغانی صد در صد ودر اسعار خارجی بیش،اقتصادی ما 

عار خرارجی هرم کمترر بره منرابع سراز نگراه مخرارج ااسرت.  از شردهرن احترآچنانکه از قري داخلری و نشرر نروت در تمویرل ، ه بود

بنا برین تطبیق آن  حکومت را به دردسر و مخمصه مواجه نساخته، بلکه از چنران پررابلم هرا ومخمصره هایکره  .اتکا داردبیرونی 

سالهای سال گرفتار آنبود، بدر کرده و میرهاند . درین پالن موازی سکتور عامه به سکتور خصوصی هم امکانات سرمایه گذاری 

 ها داده شده است !

آن با صدای بلنرد  ادا میشرد، در دو بررادر سرکوتی برپرا شرد . مرن از همرین فرصرت کوتراه باری بعد توضیحات فوق که بیشتر 

استفاده کرده، به شاغلی عبدهللا خان یفتلی باز دستور دادم که پالن را بخواند . وی بخواندن آن آغاز نموده ترا وقرت طعرام نهرار کره 

ن با قسمتی از متن اصلی آن قرائت شد . من در قسمت های به ساعت یکنیم بجه روز صورت میگرفت، مقدمه و مؤجبه پال اکثراً 

روشنی می انداختم و توضیحات میدادم . گویا بدین شکل پالن اول مورد مذاکرهم کابینه قرار گرفته ، بعرد از آن کسری  اهأالزم شف

 برین کارم معتري نگردید !

ز همه یکجا بودیم. اما بعد نان پیش از آنکه بره سرالون وقتیکه جهت صرف طعام جلسه را موقتاً ترک گفتیم ، روی میز نان نی

شرما خررود در » داود خران بمرن نزدیرک گردیرده، اظهرار کررد:  نرد. بعررداً )داود و نعریم( برا هرم نجروا نمود جلسره برگرردیم . دو بررادر

طررف مرذاکره را محتوی پالن بدرجه کافی وارد هستید. چنانچه ترا بحرال بوقرت قرائرت پرالن همره توضریحات مربروط موضروعات 
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عررده  همکارانررت در یکرری از اطرراق هررای  بیرررون  از جلسرره قرررار داشررته  باشررند ،و جررواب میدادیررد . چرره میشررود کرره این شخصرراً 

 «عندالضرورت یکایک به مجلس فراخوانده شوند.

پالن بود. ثانیأ ایشان مقصدم از اشتراک اینعده همکارانم در مجلس وزرأ، اوأل قدردانی از مساعی  ایشان در تنظیم و تدوین   

به رأی العین مالحظه کنند که من برای انکشاف کشور بچگونه موانع و مخالفت ها مواجه میباشم ! و باز بکدام حد و درجه درین 

مبارزه خطر بار ثبات و از خودگذری دارم . چون در اشتراک چند ساعته این منورین هردو مقصدم برآورده شده بود ، بنرا بررین 

 آنها گفتم که در یکی از اطاق های مجاور منتظر هدایت من باشید . به همه

بعد بازگشت به مجلس بار دیگر به قرائت و مذاکره پالن پرداختره و بردین وجره ترا شرام آنرروز چنرد فصرل مهرم پرالن قرائرت و 

 داده شد.تصویب گردید. بقیه با جلسه های پیهم که سر از فردا جهت اینکار تشکیل میگردید، موقوف قرار 

و برا آنهرا شامگاهی بعد ختم مجلس من بسوی اطاقیکه متخصیصین مزبور در آن قررار داشرتند رفتره، اوشرانرا مررخص نمروده 

کردم. درین وقت عده ازین منورین و خدمتگاران صدیق کشور بمن نزدیک گردیده، با گررفتن دسرتهای مرن و یرا پریش خدا حافظی 

 تهای صمیمیت و خلوصیت و در عین حال عجز و انکسار برایم چنین گفتند :کردن دستهای خود بسوی چنه من با ان

) مبارزه امروزی شما را بچشم سر دیردیم. در حالیکره صردراعظم و بررادرش پیوسرته میکوشریدند ترا مرانع قرائرت و تصرویب پرالن 

ده ، اسرتدالالت خرود را بررین اربابران  ایشان به شدیدترین لهجه بر ایشان نهیب کشری قتصادی گردند ، شما علیرغم خواست و ارادۀا

طریق اوشانرا مجبور به قرائت پالن نمودیرد. ایرن مبرارزه قهرمانانره شرما موجرب نرابودی به کرسی می نشاندید. چنانچه ازینقدرت 

یرک  ،ریمشما میگردد. حاالنکه وجود شما برای این کشور بیچاره و خاصتاً برای حمایه ما که طبقه جروان و تربیره دیرده ایرن کشرو

غنیمت و نعمت است. همین اکنون ما زیر حمایت شما قرار داریم و شما بودید که ما را به مقامات بلندتر قرار دادید و به موقعیرت 

صص ما بره خبلكه همه ما را در ساحه ت ،ز ما در كارهاي عمده كشور مشورت میگیریدعلمی ما ارزش بسزائی میدهید . نه تنها ا

ما از این تصرمیم واقفریم كره فرمراني علیره  .چنانچه از جمله ترتیب و احضار پالن اول اقتصادي بود، ید گمار بهترین وجه بكار مي

شما در آن  توسطاند تا ما را از مقاماتي كه  هاي ما به نام شما صادر شده و به شما دستور داده انتصاب ما به مقامات باالتر از رتبه

دیم. ولي شما با شهامت تمام به حمایت ما پرداخته محتروي نگرهاي ما باالتر باید استخدام  رتبه معزول ساخته از ،ایم قرار داده شده

براقي گذاشرتید. مرا در ایرن وقرت یگانره سرپرسرت و حرامي خرود شرما را  یهرا  فرمان را رد كردیرد و مرا را همچنران در همران پسرت

ارزه خطرر برار قررار ندهیرد. زیررا مرا مبرارزه امرروزة شرما را یرز كنیم خود را در چنین مب دانیم، از این رو از شما خواهش مي مي

  (.سربازي مطلق درز كردیم

توانیرد كره كشرور مرا  كري دانرش خرود خروبتر درز كررده ميرزی برامن به جواب این فرزندان نخبة كشور اظهار كرردم كره شرما 

، و یا عكس حال. این وضرع كسراد حتري بحرران رود اجتماعي پیش مي و اكنون به وضعي قرار دارد كه یا سوي انكشاف اقتصادي

. پس براي نجات كشور یز ه استاستقالل سیاسي كشور ما را هم متزلزل ساخته به حالت بس خطرناز مواجه گردانید و اقتصادي

استقالل اقتصرادي جامعه را به طوري كه از اسالف خود گرفتیم با داشتن تا از این طریق  ،فرد و یا افراد زیاد بایست قربان گردد

 .و سیاسي آن  به اخالف خود بسپاریم

علیهذا ارادة من در این راه قاطع و بدون تزلزل است، بدین معني كه یا كشرور را از مخمصره موجروده و سرقوط محتمرل آینرده 

 گردم و بس؟! جهاد بر حق ميو دهم و یا خود قربان این مبارزه  ینجات م

صردراعظمي هرم بره ارتقرام  سرت معراونيپ لري ترایفت  خرانلي عبدهللاغاشتا پست وزارت و حتي نها بعداً آباید گفت كه هفت نفر 

 رتبه و مقام نائل گردیدند؟! دیگران نیز در كشور وظایف عمده را در دست گرفته بودند.

 صردارتعظمي كره  در ذیرل عینراً نقررل 1335حمرل  30مورخره  108حاصرل مرذاكره و قرائرت پرالن بره طروري كره از فرمرران 

 به چندین جلسه مجلس عالي وزرا صورت گرفته و در نهایت تصویب شد: ،میشود

 نقل فرمان:
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 وزارت اقتصاد ملي! کفیلع.ج. عبدالملز خان 

 پیشنهاد آن وزارت در مورد ترتیب پالن اقتصادي مملكت به مجلس عالي وزرام قرائت و بر حسب ذیل تصویب شد:

 (1335حمل  20مورخه  64نمرة تصویب مجلس عالي وزرام )

یل وزرات اقتصاد ملري ترتیرب و کفپالن اقتصادي مملكت كه از طرف كمیسون توحید و ترتیب پالن تحت مراقبت ع.ج. “    

از حیث اینكه ترتیب پالن در مملكرت  .ش یافتر( صفحه در طي ده جلسه از مجلس وزرا گزا374به داخل ) .تدوین گردیده است

 اعي نموده و با وجود فقدان وسرایل و عردمسرف مجاهدت و مصلي و كمیسون پالن در تدوین آن وزرات اقتصاد م .سابقه است بي

قابرل  ،ر استحصران نگریسرتهنظرمجلس وزرام این كوشش آنها را بره  .اند به مدت كمي حاضر نموده دقیق،هاي  ئیهاحصا موجودیت

 نماید: داند و براي اجراي عملي شدن پالن مراتب آتي را تصویب مي تقدیر مي

 

 د.ري مالحظه و تصویب به شوراي ملي ارسال گردغیز نسخه پالن به  -1

اقردامات و   ها و اجراآت خود مطلع بوده پیش از پریش آمراده ها و دوایر مربوطه از وظایف و تكلیف براي اینكه وزراتخانه -2

 ارسال گردد. رسماً پالن به عنوان وزرام و رؤساي مربوطه  طیز نسخه از قسمت مربو.  اآت باشنداجر

نماید و به عري عملري شردن ایرن نظرر منظرور  چون وضع ترانسپورت مملكت اصالحات و انكشاف عاجلي را ایجاب مي -3

ات و مؤسسرات و اشرخاص انفررادي كره بره امرور در پالن اقتصادي تأسیس یز مؤسسه پیش بیني شده است در بین تمرام شرقوق نقلیر

آهنگري درسرتي را اسرتوار بنمایرد. علیهرذا مجلرس عرالي  مناسربات و هم .اند روفصترانزیت و ترانسپورت زمیني و آبي و فضایي م

ه وزارت اقتصراد ملري بره سررعت ممكنر .نمایرد ریاسرت(  تصرویب مي وزرام تأسریس عاجرل ایرن اداره را بره عنروان )د ترانسرپورتو

وظایف تشكیالت و بودجه آن را ترتیب و به مجلس عالي وزرام تقدیم نماید تا بعد منظوري در زیر فرمان پادشاهي مراتب تأسیس 

 آن عملي گردد.

مسرئول  ،نماینرد وزیر پالننگ ایفاي وظیفه مي به حیث ،لي معاون اول كهشاغتحت اداره  هاي اقتصادي دفتر پالن و پروژه -4

ها و دوایر مربوطه و مؤسسرات كره در انكشراف اقتصرادي مملكرت سرهم  د. وزرات خانهنباش تعقیب امور پالن مي مراقبت و اجرا و

هاي مربوطه به پیشرفت پالن را با مشكالت عایده كه احیانراً در  ، پروژه ها و معلومات و سروي ، احصائیه باشند مكلف مي ،دارند

 رمذكور بسپارند. و هر نوع تعدیالت و تغییراتي كه در ظرف مدت پالن در مورد همرتباً به دفتر  ،رسد تطبیق پالن به ظهور مي

گیررد و از راه دفترر مرذكور بره مقامرات  تعلرق مي نكره بره صرورت مسرتقیم و یرا غیرر مسرتقیم بره پرال هاي مربوط پرالن یز از پروژه

 .صالحیتدار تقدیم گردد

شروراي  ،سررعت الزمره پریش رفتره و موانرع و مشركالت مرفروع گررددآهنگري كراملي بره  همبراي اینكه مراتب پالن با یز  -5

غلو وزیرر خارجره معراون شرالي صردراعظم و اعضراي آن شراغعالي براي امور پالن تشكیل گرردد كره رئریس شروراي عرالي پرالن 

 بود.صدراتعظمي، وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، وزیر معادن و صنایع، وزیر زراعت و كفیل وزرات فواید عامه خواهد 

ر به پیشنهاد نظمي بوده و هر كدام آنها  یآن دا و مراقبت پالن تشكیل گردد كه اعضاي قیقدر دفتر پالن كمیسوني براي تد -6

ها دوایر و  فني وزراتخانه دارانوزیر پالن و منظوري شوراي عالي انتخاب و تعیین شوند. عالوه بر آن متخصصین و صالحیت 

هاي دایمي شركت ورزیده و نظریات خود را تقدیم نماینرد.   تقاضاي دفتر پالن در جلسات كمیسوناند كه بر حسب  مؤسسات مكلف

 الذكر هر چه زودتر ترتیب و بعد منظوري شوراي عالي پالن به معري اجرا گذاشته شود. لوایب و مقررات تشكیالت فوق

بره صردارت ابرال   1335حمرل  27ه مورخر 386/235مصوبه فوق از صحه اعلیحضرت معظم گزارش یافته و تحت حكم 

 گردیده است.
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اوراق  .مراتب به   شما خبر داده شد كه از فقرة اولي الي شش را بر وفق تصویب مجلس عالي وزرام اجررا و تعمیرل بنماینرد

فرستاده  با پنج ورق   پالن كه مهر شده است به ضمیمه ،مجلس وزرام نشاني شده است مراالنشاآخر آن به مهر دا و پالن كه سر

 ري تصویب شوراي ملي فرستاده شده است.غشد، فقره اول آن به 

 محمد داود                                                                          

 

این بود نتیجة گزارش پالن مجلس عالي وزرام كه قسماً در فرمان فوق درج است. در وقت مذاكره پالن یعني 
زراعتي و توزیع تراكتورها و غیره  کوپراتیف ات و تشكیلده ن از قبیل توجه بیشتري كه به انكشافهاي آ قسمت

همچنان  .هاي موجوده مد نظر بود  مندي زمینتاً در توسعه و انكشاف كشتوسایل ترویج زراعت مدرن كه خاص
ذا ترویج و توسعه صنایع کها  دامسیستم آبیاري و توسعة دامداري و مرغداري و مبارزه با امراي   تقویه اصالح و

ضي كه از طریق وضع مالیات مترقي در پالن ادر قسمت اصالح ار .روستایي و از این قبیل چیزها را حذف كردند
شدند،  الكان عمده اراضي شمرده ميمله ممد نظر بود، نیز نسبت به اینكه خود صدراعظم و خانواده شاهي در ج

 تعلیقي به وجود آمد.

برود، نیرز دسرت  عایرد خرالص در ارقرام عمرده آن تجرویز شرده فیصرد مترقي كه بر عاید بیش در ساحه تجارت از هشرتادمالیات 

هاي عمده كه در شقوق مختلف كشرور  را فرود آوردند. زیرا در این مورد نیز خود خاندان شاهي روي سرمایههاي آن خورده نسبت

 كردند. هاي بیشتر حاصل مي یت كلفمبه كار انداخته بود 

 و همچنان قانون بانكي و قانون حمایة ارزش مسكوز رایج افغاني را كه متمم به تطبیق پالن بایست تصویب و تصدیق گردیده

ها از یز سو در پرول رایرج معرامالت مخفري و بردون  گرفت به گوشه فراموشي قرار داده شد. زیرا این قانون مورد تطبیق قرار مي

چنررین معاملرره را مجررازات  مرلداد و اجررراي چنرین كررار را جرررم میگفررت و عا یه نمررزو مالیرات را اجرراقیرد و ثبررت در دفرراتر تجررارتي 

و دالالن ایشان در هر گوشه و كنار كشور براي استثمار مردم  ها هاي بیشمار خاندان شاهي توسط اجنت  نمود. در حالیكه پول مي

 و سودخوري و سود پرستي مخفیانه به كار انداخته شده بود.

شد. از سروي دیگرر قرانون حمایرة ارزش  هاي مزبور علیه منافع همین سودخواران و استثمارگران واقع مي لیهذا تطبیق قانونع

هایي كه   داد تا همه آن ثروت داد، بلكه دستور مي یپول رایج نه آنكه قاچاق اسعار خارجي را به خارج به كلي قدغن كرده اجازه نم

آن  تیرعرمهاي شخصري انتقرال یافتره برود در ظررف سره مراه از تراریخ  هاي خارجه در حسراب ه بانزدر پیش از تطبیق آن قوانین ب

شد. در حالیكه به صدها ملیون دالر حسراب هرر فررد خانردان شراهي توسرط سرردار محمرد هاشرم خران  قانون به كشور انتقال داده مي

دیگررر افررراد خانرردان شرراهي و عوامررل پیرررو زابلرري برره  ذریعررهو بعرردتر  آن صرردراعظم وقررت و عبدالمجیررد خرران زابلرري وزیررر اقتصرراد

آورد. بنابر ایرن دو قرانون نیرز بره منصرة تطبیرق در  هاي سوئیس و امریكا نقل یافته و به حساب ایشان همه ساله پیوسته نفع مي بانز

 نیامد.

شررح  اكره بر  مشرکلع وهاي بعردي در آورده، روي مران یكي خویش تطبیق چیزهراي فروق را بره مرحلرهژمن در اهداف استراتی

در مرحلرره اول عبررور و تصررویب دیگررر اقسررام و اهررداف انكشررافي پررالن را ظفررر بررزري دانسررته، و بررر آن  ،پرریش آمررد بررهتررذكر یافترره 

دانستم كه بعد از تطبیق پالن انكشافي ولو كه به هر سویي باشرد بره خرود  ش مقابله نكردم. زیرا ميو برادرهاي صدراعظم  مخالفت

ر اترم شود و كشور به وضعي در خواهد آمرد كره ایرن اسرتثمارگران عصر حاكمه خاتمه داده مي هدستگا هاي این تعلیقي بي و های سر

 د. ننات عصر حاضر رو آور یده قرون وسطایي خود را تغییر داده به استقامت جریاس( سیاست پوأخواه نا خواه )طوعاً و كره

جریران  .انحرافراتي كره از اهرداف آن پرالن در غیبرت مرن بره عمرل آوردنردول اقتصرادي علیررغم اچنانچه بعد از تصویب پرالن 

از بین برده نتوانستند و مجبور شدند كه  ،اثر ابتكار من مورد عمل قرار گرفت درسیستم پالن گذاري را كه براي انكشافات كشور 

تشربث برراي  .ات عمردي خرود مشراهده كردنردهایكه در تطبیرق آن پرالن روي انحرافر بعد ختم مدت پنج ساله پالن اول با همه ناكامي

زیرا خود قدرت و لیاقت ابتكار نداشتند. در حالیكه  .وتدوین كردند حها پالن مزبور را طر روس اآورده، و ب بعمل ترتیب پالن دوم

همرین اكنرون هراي بعردي هرم ترا  پالن هل .بود بس س کاری پالن دوم نزد من تدوین روي بنیاد اساسي و حسابات پالن اول طرح و 
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معرین رویکرار و  هاي ري شخصري همران دسرتهغرهرا روي  ولري افسروس كره همرة ایرن پالن .دمرآ یكي از پري دیگرري بره صرحنه مي

 صاحب اقتدار طرح یافته مورد تطبیق قرار گرفت.

حلرری را کرره بنررا برررین آن اهرردافی کرره در پررالن اول پرری ریررزی شررده  بررود، بررا خررود آن پررالن از بررین رفررت . بالنتیجرره همرره آن مرا

موافق به طبیعت اصلي كشور ما و ضرورت حیاتي این جامعه  تجویز   لیست كتورین علمي فریدریزانکشاف کشور بر اساس دو

زراعررت، صررنعت و  -، زراعررت و صررنعت - زراعررت،)  ام سرره مرحلرره كرررده بررودم و در آن برره طوریكرره در پرریش از ایررن تررذكر داده

ها  گذاري ا سرمایهیهاي استفاده سوم به عمل آمد و  ا از آن ثروتی .  رعایت قرار نگرفتطي میشد. مورد   المراتب علي (ارتتج

هایي كره بره اسرتهالز  گذاري چنان شد كه برا همره سررمایهو نتیجه آن هیكي صورت گرفتژعوي انكشاف اقتصادي به اهداف استراتی

 ،كره هنروز كشرور قرادر نیسرت ،جي صرورت گرفتره اسرتهاي كمرشركن خرار با قرضه ماً قسها دالر از ثروت خود كشور و  ملیارد

ي، ئایرركررود كمسررمنت ، شرركر، ،روغررن، صررابون ،المثررل گنرردم في د .هاي بسرریار ابترردایي  هررم متكرري برره خررود باشرر الاقررل در ضرررورت

ثبت شرده هاي پطرول در كشور كشف و  سال پیش ذخیره 20واد پترولیم )از مو كفن مردگان( كاغذ و  ه گان زند  دكارآم)ها قماش

اسعار زیراد از بیررون وارد كشرور میشرود. رشرد تولیرد سراالنه مرواد غرذایي بره  چرخهم با پی (خواست محي استخراج و تصفیه مي

هریچ هرم  ، باشرد یهمه ساله بیش از دو فیصرد م که فیصد نبوده و این رقم با رشد نفوس نیمطوریكه بیش از این گفته شد بیش از یك

        آهنگي و سازگاري ندارد.

هراي  گرفرت، و پالن مرورد تطبیرق قررار مي ،مرن آنررا تجرویز و تنظریم كررده برودم آنگونه کهدر حالیكه اگر پالن اول اقتصادي 

( طرررح و تطبیررق 1980 -1956گررذرد) بعرردي نیررز در ایررن مرردت برریش از ربررع یررز عصررر كرره از شررروع پررالن تررا همررین اكنررون مي

مد. و بالنتیجره نره آنكره آ در مي «صنعت و زراعت»عبور نموده، به مرحله  «زراعت»البته كه امروز كشور از مرحله .گردید مي

                               كردیم؟ بودیم، بلكه بسي از مواد مستحصیله را به خارج هم صادر مي ما در بسا موارد مكتفي به خود مي

ایرن خانردان مسرلط  .عالي وزرا به پارلمان تقردیم شرد سمجلد تصویب بع ،به همه حال پالن اول اقتصادي به شكلي كه گفته شد

خواستند كه اینبار در شوراي ملي برخي از وكیالن چاكر منش و دست نشانده خود را علیه پالن به كرار بررده  جامعه افغاني ميبر 

وكالررت باي از منررورین نیررز  عررده امررا از آنجررا كرره در آن دوره )دوره نهررم( پارلمرران .دنررطریررق پررالن را از پارلمرران مسررترد كناینو از 

اي  بره عرده ،پرالن را پریش از آنكره در پارلمران قرائرت گرردد قیقترد بره اکثریرت تمرام بنرام علیهرذا و كرال ند.پارلمان برگزیده شده بود

پرالن كره عردة  قیقون تردیكمیس حواله كردند. ،سر اسمعیل علم قرار گرفتیفقیر محمد شفا و پروفپروفیسر اس آنها ه رمنورین كه ب

بعداً وقتي كه من به كمیسرون  .یق عمیق قرار دادنددقمورد ت، ن مزبور را به دقت مطالعه نمودهنخست پال ،آن به پنجاه نفر میرسید

ها كردنرد و مرن پیوسرته بره  انهراي مختلرف پرسر ها و افاده برنامره ، دقیقاً  در هرر مرورد و موضروع شرامل پرالن ،از منحاضر شدم 

مطلوو   کل و حسرب. بنابر این وقتیكه جوابات به عین سویه و هایشان همه روي اصل منطق و علم بود سؤال .رداختمي پم هاجواب

 ها گرذاري بر آن قناعت ورزیده به من موقع ایراد بیانیه مختصر مربوط به پالن اقتصادي و علت طررح و بنیان ،شدمی ارائهایشان 

                                                                                                                 دادند.را 

بیشرتر بره طمانیرت و جلرب نظرر  .در ختم این بیان كه خود روشنگر خطوط برجسته پالن و سیاست اقتصادي آینده كشور بود 

بلكه به وقت مذاكره و  .نه آنكه این انجمن پالن مزبور را مورد تأئید و تصدیق قرار دادند . گردید واقع پارلمان مؤثر بالاین عده نخ

قرائت پالن در محضر عمومي وكالي شوراي ملي، هر یز از اعضام موصوف انجمن  شز و شبهه دیگر وكرال را نیرز برطررف 

صردراعظم  .ظم و بنده به مجلس عمومي حاضر شدیمخود در پي دفاع از محتوي پالن شدند. و بدین وجه وقتي كه صدراع ،نموده

هاي خرود را از وزیرر مالیره و كفیرل وزرات  بیانیه ایراد كرد و در آخر گفت همة پرسرش ،روي آنچه من برایش حاضر كرده بودم

مرا در محضر  ،تهترز گفرا ! صدراعظم بعد از ایراد بیانیه مزبور  شوراي ملي زیرا من در اینكار وارد نیستم .اقتصاد ملي بكنید

پالن مراحرل  کامل اكثریت بابعد قناعت همه  ،انه پرداختهقنعهاي اعضاي مجلس عمومي نیز م وكال بگذاشت. من به جواب پرسش

                                                           ند.اتصویب و تصدیق پارلماني را نیز گذاشت

 

 :راجع به پالن پنج ساله انكشاف اقتصادي، وراي مليش 1335اسد  21نقل تصویب تاریخي 
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 1335اسرد كمیسرون مشرترز از سرال  29سمان پالن پنج ساله كه طبق تشرریحات مندرجره قررار تراریخي نانفی (1)
 شود. شود موافقت و تصویب مي ( افغاني مي11،924،784،000حاوي مبلغ ) 1339الي اخیر سال 

باشد، مجموع بودجه شامل پرالن برا مؤسسرات و  ها شامل نمي بودجه ملحق تصدي ات مربوط بهخصیص)تبصره: در این مبلغ ت

 شد.( تصدي چهارده ملیارد و نه صد ملیون افغاني مي

كرررره عبررررارت از مبلررررغ  35پررررالن كرررره طبررررق توحیررررد موازنرررره عمررررومي بودجرررره سررررال 13 35بودجرررره سررررال  (2)
بررج  27( افغاني آن قبالً به مجلرس 401،025،650مبلغ ) له( افغاني )مربوط به انكشافات( بوده و منجم882،456،000)

 .گرددتأئید و تصویب می .اسد شورا به تصویب رسیده است
یافرت. زیررا  وت ادامره ميحر)تبصره: بودجه مربوط به پالن اقتصادي در این سال شش ماهه برود كره از میرزان ترا بررج اخیرر 

نیز یز بودجه موقت شش ماهه كه از  36نظر بود. در شروع سال دیگر سال مد  میزانهاي پالن گذاري از میزان یز سال تا  سال

بره بعرد بودجره  1336امرا از بررج میرزان  .بره شرورا تقردیم گردیرد ،ترتیرب وگرفت اول حمل تا شروع میزان یز مدت را در بر مي

 شد( ساالنه ترتیب مي

دیل مراده عركنرد، دولرت مطرابق ت مي ها تعردیل پیردا در اثر اجراي پالن پنج ساله موادي كه در قوانین و اساسنامه (3)
 .( اصول اساسي تعدیالت آن مواد را ترتیب داده به تصویب مجلس شوراي ملي تقدیم دارد51)

 د:نموشاه در وقت توشیب پالن مربوط به پالن اقتصادي چنین اظهار 

اه مرا نترایج سرودمندي برار بره نگر ،ري آبرادي و پیشررفت كشرور طررح نمرودهغپالن پنج ساله را كه در این اواخر حكومت به 

قویرة بنیران مرالي و اقتصرادي كشرور، اسرتفاده از تالصرحه عامره،  معرارف، مجادلره برا بیسروادي، حفظ هآورد. در ایرن پرالن توسرع مي

امیدواریم با عملي شدن این پرالن بره توفیرق  .ها پیش بیني گردیده یم جادهمهاي طبیعي، انكشاف زراعت و صنایع، تمدید و تر ثروت

  هي و همت هموطنان، آرزوهایي كه براي سربلندي و بزرگي ملت خود داریم، تا حدي برآورده شود.ال

 

     )محمدظاهر شاه(                                                                                       

 

 مي مربوط به تطبیق پالن اول انكشاف كشورظفرمان صدارتع

 

 584ان نمبر فرم

 1335سنبله  27مورخه 

 خان وزیر مالیه! ع. ج عبدالملز

اخیراً مراحل قانوني خود را  .پالن پنج ساله اقتصادي كه چندي قبل جهت طي مراحل قانوني به شوراي ملي فرستاده شده بود

فروت وقرت بره معرري از آنجا كه الزم است پرالن مرذكور بردون معطلري و  .طي و به منظوري حضور مبارز شاهانه رسیده است

ته و نسرپرالن مرذكور را منظرور دا 1335شرود كره از تراریخ اول میرزان  به شما هدایت داده ميهذا لذا به فرمان  .اجرا گذارده شود

ات بودجه سال اول پالن مذكور را هر چه زودتر به دسترس خصیصراجع به اجراي آن به وزارت و دوایر ذیعالقه اطالع و هم ت

 هللا تعالي شروع به تطبیق و اجراي آن بنمایند. تا بعون .دوایر مربوطه بگذارید استفاده وزارت و

 محمد داؤد صدراعظم                                                              
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مختلرف و غرور و تصردیق آن در مراحرل ،تصویب  تدوین، تدقیق، تنظیم ، طرح  ، باري پالن اول اقتصادي به طوریكه شرح

طي نموده و به مرحلرة تطبیقري خرود درآمرد.  ،ي و توشیب خود را با همه مشكالتیكه در پیش راه داشتقنینمراحل ت .فوقاً حكایه شد

فاضل محترم حبیبي اینكار بس مهم و ستري به فضل و یاري خداي توانا وجود خارجي یافته، جنبه عرري  اتگویا خالف تصور

برود كره برا  ادیمی تحت عمل دباغت سطحي كه بعداً با پف اما سیده شده باشد، بلكهنبود ده دیگر انباني رویائي را نداشت و یا به افا

             گردیده بود. و آراسته ملوه گوناگون معمكمال دقت مراحل كامل دباغت خود را طي نموده، بعد به رنگ زیبا و بوي خوش اط

 ها خورد و از این طریق چگونه انحرافاتي از آن اهداف واالي خود پالن چه دست اینكه بعداً به طرح آن پالن چه بالها آمد و

هاي خیانتكرار؟! برا  گناه كیست و جرم و جنایت كردام دسرت بدیل شده بود، عالماً و عامداً به عمل آوردند، كه شامل چنان یز پالن بي

خردانره  اما در عمل نتوانستم مانع مداخالت عنودانره و بي . اینكه من خود و خانواده خود و حتي همكاران خود را به خطر انداختم

 از بین ببرم.  ندپرورانید را كه اوشان به ضد انكشاف كشور و ترفیه مردم ما در سر مي  شده افكار منفي ایشان

تازه شاید این این پالن موزون انكشافي كشور مورد عمل قرار دادند و  هخواستند علی چنانچه بعد از ترور و حبس من آنچه مي

شرده  ،دوین پرالن در مقالرة خرود نوشرته برودتخان حبیبي پیش از ترتیب  یي عبدالحشاغلكمل آنچه متوضیحات مستدل و جوابگوي 

  1.باشد

 

                                                                              

 1954دسامبر 12اخبارآزاد افغانستان مورخه رجوع  شود به مقاله مرحوم عبدالحی حبیبی در - 1

                                                                                                                                                    

دنباله دارد...     
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