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 دورۀ شهید داودخان افغانستان دراقتصادی  انکشاف
 از زبان عزیزفروغ، سابق وزیر پالن افغانستان

  پیشگفتار:
 م،یکنیم لیروشن وطن را  تجل یفردا کی  یبرا دیاز ام یانجام فصل یاز بسر آغ نیسرطان، ا 26امروز که سالگرد  

نمود.   یرا قربان زشیکشورش، خود و خانواده عز یبخاطر مردمش و برا  خیکه به شهادت تار شمیاند یم یبه رهبر
افغانستان  یرا برا شیاست و برماست تا ابعاد آرزوها هرمانق نیا یها یو قربان هایملت افغان مرهون خدمات، فداکار

قلم را  خیراد مرد تار نیا تیو شخص یبر اهداف مل هایاش، با عقده نگار یبا سر بلند نکهینه ا م،یبشناس شتریهر چه ب
 . میساز انهیتاز
 دانندیخوب م لرزانند،یو درد آن تا تار و پود وجود شانرا م کنندیرا با دل احساس م یقربان یخون داده اند، معن نکهیآنا
 یکه قربان دیکشور خود را رقم بزنند، نبا خیاند تا تار دهیرزم تیانسان یعال یبخاطر آرمانها غیدریکه ب یانسانها  که

را  غیدریب یقربان نیا یو معن دانندینم یزیخون چ یایرد که از آن دریقرار گ یشان مورد چپاول نظاره گران
 .  شناسندینم

برتر از جان، خود و  یو آرمان ها یوطن است که با عشق مل خیتار نیستسازنده را قتیدر حق دیداود خان شه محمد
 نمود. یاش فداکار یگذاشت و با درک رسالت مل ثاریاش را در جام سخاوتمندانه ا بیخانواده نج

ام، خدمت  ختهیکاغذ ر یرو شانیا یرا که از صدا یمل میزع نیا یجمهور رقیبرافراشتن ب هیانیامروز ب من
 زالهیمن مصاحبه محترم عز  دیرهبر شه نیا هیانی.   بعد از بدارمیم  میتقد نیحترم پورتال افغان جرمن آنالخوانندگان م
پنج ساله و هفت ساله سردار محمد داود  یپالن ها شانیاند و ا دهانجام دا الځ ونیزیاسبق پالن را که با تلو ریفروغ وز
.   دارمیم میرا به نوشتار در آورده ام خدمت تان تقد شانیا یا از صداگذاشته اند و من آنر انیرا با ملت در م دیخان شه

طلب  شانیجناب ا از، من باشد در نوشتار رخ داده یدر آخر مصاحبه جا داده ام . اگر اشتباه زیمصاحبه را ن نیا نکیل
 پوزش دارم. 

 وه اڼر یکلښ اوچت  ړک ید رغیب چه
 وه الځپورته  یوطن له خپلواک د

 کور وي ،یپه کل ینغم ږی وسهار خ هر
 اتحاد وًو، اتفاق وًو، او خندا وه 
 یو ګیسل یوًو باران نه سر کوښد ا نه
 وه نایښبر هښتورتم وُو، نه ماتم وؤ،  نه
 ړیورک ینیو یپاک ید ګوطن په نن د
 باران تا له وفا وه نویتودو و د

 یقسم چه ته عزت و یم نهیپه م ستا
  وه دایتا له پ یافغانه قربان یلو
 " قسمت"  

 

 یجمهور رقیبرافراشتن ب هیانیب
 1976جون  4

 وهموطنم!  زیعز برادران
کهن به لطف خداوند بزرگ و توانا  نیسرزم نیهزار ساله ا نیپر افتخار چند خیبار اول در تار یافتخار دارم که برا 

 یبه اراده مردم ما، به همت سربازوطنم را که  نینو تینظام جمهور یپرچم مل نیافغانستان ا بیو به نام ملت نج
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امروز رسمآ بر فراز مقر  د،یگرد سیاعالم و تاس 1352 طانسر 26 خیآن به تار وریغ یفرزندان وطنپرست و اردو

 . کنمیبلند م یجمهور استیر
 بیبلکه مال هر فرد ملت نج ست،ین یطبقه خاص کی ایشخص و  کی یمال موروث تیجمهور یعنی ینظام مردم نیا

خود بدانند، خود انتخاب کنند  یزمامدار ستهیو شا قیرا که ال یو حق دارند و خواهند داشت کسان باشدینستان مافغا
همه  یهایواز خود گذر هایآن ، بدون شک فدا کار راتنظام فرخنده  و افتخا نیا ی. حفظ و نگهبانندینما نییوخود تع

 . کندیم جابیجانبه ملت افغانستان را ا
 لهیو ح سیوضمنا از دسا میکرده ا یگ ستادهیدر برابر تجاوز و استعمار ا شهیهم یزندگ  کاریدر پ خیربه شهادت تا  
 شرفتیاز کاروان پ ی. هر وقت که استعمار در صدد عقب نگهداشتن ملتمیا دهید یاریبس بیآن صدمه و  آس یها

اشخاص وطبقات و  رخنه  نیو نفاق ب ینیبدب دیولبرده اند،  ت کاربه  کهیا لهیوس نیو مهمتر نیتکامل بر آمده است،  اول
فراموش خاطر ما گردد.   فکراستعمار و  دینبا خیتلخ تار یآن بوده است.  درس ها یوحدت مل انیکردن در بن
 یرنمآن باو یداده است ، اما در هدف اصل رییرا تغ خود یما وجود دارد.اگر شکل ظاهر یایهنوز در دن یاستعمارگر

خود وحفظ  یبقا و سعادت مل یهر فرد وطندوست افغان است تا برا فهیوارد شده باشد.  لذا وظ یریتغو  لیکنم تعد
کنند   لیفوق تعل قیحقا یآنرا در روشن شنوند،یو هرچه م نند،یبی هرچه م گند،یخود، درهر چه نگاه م ینظام جمهور

 و قضاوت شان آگاهانه وعاقالنه باشد.
 ! زیعز دوستان
وبسا  دمیشن زهای، بسا چ دمید زهایمدت بسا چ نی.  در ظرف اگذردیمام تیماه ازعمر نظام جمهور ده بیقر اکنون

قلمداد نمودند.  یالوژیما را  فاقد آد یو گاه ستندینگر دیما به نظر شک و ترد ناتیو د مانیدر ا یآموختم.   گاه زهایچ
و بهتر است  میکه چه کرده ا میدانیخود  و  وجدان ما م،  میداده ا مانجا شیاما آنچه خود ما در راه خدمت به وطن خو

  کنند،یم ادیصفت و آن صفت  نیبه ا یما را گاه کهی، اما به آنان میکشور بگذار ندهیآ خیقضاوت آنرا به زمانه و تار
به  نیوهاست،  بلکه ت قتیاز حق یخاطر نشان سازم که اتهامات شان نسبت به ما نه تنها کامال غرض الود و عار دیبا

 افغان است. نیبه غرور نسل نو ریو تحق یصفت وطن پرست
 !زیعز برادران

وطن و جامعه خود  یبرا یمصدر خدمات بزرگ و ارزنده ا چگاهیو مسلک ه مانیفاقد ا یداشته باشد انسانها نیقی
  قیه از طرو چ وهایو راد دیچه از راه جرا ضیچند ماه نشرات ضد و نق نینشدند و نخواهند شد.  در ظرف ا

.  چناچه میدیمناسبات پاکستان و افغانستان شن همردمان مزدور پاکستان نسبت به وطن ما و راجع ب اناتیاظهارات و ب
مذاکره با افغانستان  یخود در الهور خود گفته است که پاکستان برا ریاخ انهیبوتو صدر اعظم پاکستان در ب یشاغل

بر قرار شد ه   یارض تیو تمام یمل یدو کشور بر اساس خودمختار نیب یعاد تا معلوم گردد که روابط باشدیآماده م
 نه ؟  ای تواندیم

 ! زیعز دوستان
اما چرا به زبان ساده وعام فهم   ماند،ینم دهی،  پوشندهگاآ یپلوماسدین به زبا کهیجمالت از نظر آنان نیمفهوم ا دانمیم

ما  نیکه فعال ب یعاد روابطاز چه قرار است. قتیو حق میگوئیتا همه بدانند که چه م م،یمردمان خود ماحرف نزن
 ست؟یکه صدراعظم پاکستان به آن آشاره نموده آند چ یموجود است،  پس مقصد از روابط عاد

پشتونستان و سرنوشت برادران  هیما و پاکستان جز قض نیکه ب کنمیتکرار م گریبار د کیچنانچه بارها گفته شده،  
که جناب بوتوبا نظر فراخ و وسعت و حسن نظرو  شدیبهتر نم ایو جود ندارد. آ یگریاختالف د چیهپشتون و بلوچ ما 

که پاکستان  گفتندیم  م،یکنیم ستیکه همه ما در آن ز ایمنطقه آس نیبه غرض حفظ صلح و سالمت ا یشیبا دور اند
چه  م،ینشست یمذاکره م زیدور م تیبه کمال حسن ن نصورتی. درباشدیمذاکره با حکومت افغانستان آماده م یبرا

.  بهر  میحفظ کن میتوانیو م میتوانستیکه است م یخود را طور یموقف فعل یو ال میدیرس یمطلوب م جهیبهترکه به نت
موقف ما  میبگو توانمیبوتو صدراعظم پاکستان است.  انچه مربوط به حکومت افغانستان است م یآن کار آغا صورت،

.  ملت افغانستان میماده هستآموجود نباشد، حاضر و  یو شرط قبل دیدر آن ق کهیگونه مذاکراتهر  یروشن است و برا
صلح و صفا  هیبشر را جزدر سا یو خوشبخت سعادت متیوصم ی. دوستباشندیمردم صلح دوست بوده و م شهیهم

به  زیافغانستان عز یمل تیامو تم یما باحفظ منافع مل یخارج استیس هیو غا هیاساس است که  پا نیسراغ ندارد وبه ا
 با همه مردم ملل جهان استوار است وخواهد بود. یاساس احترام متقابل و دوست

 ،یسمبول آزاد نیماست. ا تیسمبول انقالب ما ونظام جمهور نیست، ااما  یپرچم مل میرا امروز برافراشت آنچه
 تیمیقلب و به صم یو جوانان وطن تا با صفا ریپ یخواهران و برادران!  ا یا دیائیماست.  پس ب یو برابر یبرادر
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خود که در سر تا  یمقدس مل رقیب نیا هیو تحت سا تیگر خود داده و در پرتو شعار جمهوریکامل، دست به دست همد
 به  ،یبخش تر دیام یبهتر و فردا یزندگ یبه سو ریباشور و عزم خلل ناپز شود،یسرکشور ما امروز  برافراشته م

 . میبرو شیپ زیوطن ما افغانستان عز یو سر فراز سعادت دیام
 آباد افغانستان ندهیپا

 افغانستان رقیو سر بلند باد ب دیجاو ت،یباد جمهور زنده

 
 

 میهللا الرحمن الر ح بسم
 سردار محمد داود خان دیشه دوره افغانستان دراقتصادی انکشاف 

 با پالن ریوز،سابق فروغ  زهللایمصاحبه محترم عز
Zala Afghan Community TV 

 یدریاکرم ح بهی:  نصینسخه قلم یۀته
 

در انکشاف  شانیوهم ا دیکه در مورد سردار محمد داود خان شه دیخواست ای دیاز من دعوت کرد نکهیتشکر از ا اریبس
 با شما داشته باشم.  یصحبت یافغانستان و در امور اقتصاد یاقتصاد
نامدار و ماندگار به  یها تیاز شخص یکی دیافعانستان  بد ون ترد یاسیو س یاقتصاد خیمحمد داود خان در تار سردار
افغانستان و توسعه روابط  یطرفیموقف ب تیو تثب یپالن گذار ستمیس جادی. نقش سردار موصوف در ارودیشمار م

 ریغ ت،سال انکار قاب ریافغانستان غ یاسینظام س رییابه و باالخره تغحمت یافغانستان با کشور ها یاقتصاد ،یاسیس
 است. دیقابل ترد

 فهیوظ یفایصدارعظم ا ثیمحمد ظاهرشاه؛داود خان را موظف ساخت تا بح حضرتیعلا کهیزمان 1953سپتمبر  در

 میکه ما و شما قضاوت بکن یاریافغانستان به اساس هر مع یو اجتماع ی، و انها را انتخاب کردند، اوضاع اقتصاددبکن

توسط  یاقدامات یاقتصاد ۀدر ساح  1952-1932 یسال ها نیدر ب نکهیبود. با وجود ا ادیز ۀشیو اند ی، سبب نگران

 نشد. جادیا یمحسوس رییافغانستان تغ یو دولت صورت گرفت،اما در ساختمان اقتصاد یبخش خصوص
گران و   لیلتح دهی. و عقدینگرد جادیا یمثبت رییمردم تغ داتیشد، اما در عا ادیز 0.6افغانستان ساالنه % تیجمع

دوره کاهش  نینفر در ا یف داتیو عا یمعروف سطح زند گ نیدارند و متخصص ییشناآکه با اقتصاد افغانستان  یکسان
انجام  یمحل یدر چهار چوب بازار ها یاقتصاد یها تیاعمار نشد و فعال یاقتصاد یبنائ ریز یبه صورت واقع .افتی
 به سرعت.  اری، بس کنمیکه خدمت شما عرض م مه اکرد داشتدای نجایااز شاخص ها را در  ی. البته من بعضدیگردیم
زغال  دیتول .ساعت بود یوات ف لویک ونیلیم 35برق محض  دیتول .دیگردینم دیدر افغانستان سمنت تول 1335در سال  

ود وج تیپخته و سرک کانکر ریسرک ق  .عراده بود 5350تعداد عراده جات در کل مملکت  .هزار تن بود 29

 وجب هم  موجود نبود.  کی یحت .نداشت
. اگر چه رفتیهزار طفل به مکتب م 126نفر بودند و صرف  149تعداد داکتران و معاون داکتران در تمام مملکت  

 ستمیکرد، اما در واقع در س یکارها یمد و بخش خصوصآ راتییزراعت تغ ۀدر قسمت زرع لبلبو و پخته در ساح
 نشد.  یچکاریه کهزراعت  یقسمت ها ریاست وسا دیزراعت مف یاافغانستان که بر یاریبآ

 نیارغنداب و کانال بغرا، اما ا ،یساخته شد؛  بند کجک ربناهایدولت منحصر به پروژه هلمند بود، هر چند ز یسع  تمام
 اتیدر ح ت،رفیگیصورت م دیبا گرید یتالش ها ریکار داشت و سا یاریبس یها یگذار هیکه سرمانیبنا بر ا ربناهایز

. ختیاحساسات عامه و طبقات روشن فکر افغانستان را بر انگ یقتصاداوضاع نابسامان ا نینداشت. ا ریمردم کدام تاث
انکشاف  تیمردم اقدام کند و مسوؤل یزنده گ طیبهبود شرا یبرا دیکه دولت با دندیاعتقاد گرائ نیبه ا زیدربار ن ۀحلق

بود، به  یدر واقع پاسخ خیمقطع تار نیصدراعظم در ا ثیمحمد داود خان به ح. انتصاب ردیرا به عهده بگ یاقتصاد
 تیریمد ت،یریو مد یسخت کوش ،یپاک نفس ،ی. و هم سردار موصوف از صفات وطن دوستاتیتمن وخواست ها  نیا

مد داودخان به کند. مح فایرا داشت که  در انکشاف افغانستان نقش مثبت ا نیا تیسالم  و مؤثر برخوردار بود. و ظرف
شده را اعالن کرد و بعداً  یافغانستان در ابتدا اقتصاد رهنمائ یاعو اجتم یاقتصاد طیمنظور بهبود اوضاع و شرا

 نیپالن پنج ساله از نگاه ب یها برا زهیکند. انگ قیپنج ساله هم تطب یاصول را در چوکات پالن ها نیخواست که ا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خود را  یاسیس یادبودند و آز دهیرس یاز استعمار و بعد از جنگ دوم به آزادکه بعد  یهم موجود بود. کشورها یالملل
 سریمخصوصاً م عیاز راه انکشاف صنا یاقتصاد یکنند. آزاد دایهم پ یاقتصاد یآزاد خواستندیکسب کرده بودند ، م

است، و فاقد  هیفاقد سرما یبود که بخش خصوص نیبر ا یکار داشت  و اعتقاد عموم هیبود و انکشاف پول و سرما
انکشاف  فهیالزم را و دانش الزم را داشته باشند و وظ هیکه سرما توانندیم ادولت ه طاست و بنا بر آن فق یکیدانش تخن

 نیب    یو اعتقاد علما ،یالملل نیاعتقاد ب نیو از ا ،یالملل نیب طیشرا نی. بنا برآن داود خان هم از ارندیرا به دوش بگ
: "  داود خان ندیگویکه م کنندیاشتباه م تهمردم الب یبود، متآثر شد و متآثر شده بود. بعض بیترت نیکه هم در ا یالملل

 نیب تیداشته اند و ذهن یاناتیها و ب سسیقبالً ت گریعلما د کهیقرض کرد" و در حال یمودل را از اتحاد شورو نیا
 یبود برا لهیوس کیپالن  انبکنند. بنا بر نیمأت دیبا دولت ها است که انکشاف را فهیبود که وظ دهیگرا نیبر هم یالملل

 .بر پالن وجود نداشت یاساس کهیمطرح کرد. در حال 1335را در سال  یکار. محمد داود خان پالن اول اقتصاد نیا

ها در  یپوهنح نیا کهیوجود نداشت، او در حال یلیو زراعت فارغ التحص ینریانج یاز پوهنح ینبود حت هیاحصائ
وجود نداشت.  شانیاز انها گرفته نشده بود و هنوز محصول ا یهنوز حاصل یشده بودند ول سینها تاسآدارت وقت ص

و اعمار  یاقتصاد یربنایکار را شروع کرد. و او به ز نیداشت ا شرفتیپ یکه برا یکه داشت و اعتقاد یمگر با جرئت
و    یاقتصاد یربنایو انکشاف ز شدیاحساس م سالها  یاقتصاد یربنایز سیتاس نکهیا یقدامت داد، برا ربنایز

 یو بخش ها یصنعت یمخصوصاً بخش ها یاقتصاد یبخش ها ریانکشاف سا یبرا .ضرور بود یژمحصوالت و انر
گروپ غرب و گروپ شرق و بالک  نیب ،ن وقت که جنگ سرد بودآکمک در  افتیدر گریو از طرف د یزراعت

که هر  اشود، چر سریم یو قرضه ها ردیکمک بگ یربنائیز یپروژه ها یرادم بآتر بود که  سانآ نیشرق و غرب. ا
  بیترت نی. پس به اندیکمک کنند، که کمک شان موجه باشد و هر کس آنرا بب یبیترت کیکه به  خواستندیم شانیکدام ا

شد.  یگذار انیبن عینسبتاً وس یربنائیز کیشد و  یگذار هیسرما یافغان اردیلیم 10.6پالن اول مطرح شد و در آن 

 دست گرفته شد. یشد و رو قیتطب یاساس اریبس یپروژه ها

سردار محمد داود خان  یو رهنمائ ادتیق ریز 1341شد و پالن دوم هم در سال  لیکارها تکم نیو در پالن دوم ا  

 یپروژه ها و. دالر ونیلیم 525مصرف شد به شمول  یافغان اردیلیم 35.6شده بود. در هر دو پالن در واقع  بیترت

 شاخص ها چطور حرکت کرده اند:  نیشما که ا دینیلست اندکش را دارم، که بب کیبوجود امد. من  یاساس اریبس
اعمار  تیو کانکر ریق لومترسرکیک 1886 د،یرس 45,000به   5,000سال از   10 نیعراده جات در طول هم تعداد

 .دیتن رس 177,000پالن دوم به  ریسمنت در سال اخ دیتولشد و  لیتکم یشد،  دستگاه سمنت جبل السراج و غور

ساعت در  لوواتیک ونیلیم 36برق از  دیو تول افتیتوسعه  نهایا یو غور پریبرق با احداث نغلو و ماه یها تیظرف

 شتریهزار تن که پ 29زغال سنگ از   دیتول   .دیپالن دوم رس ریوات ساعت در اخ لویک ونیلیم 302به  1335سال 

 قیشک با تطب دونمحمد داود خان ب بیترت نی. به اافتی شیهزار تن افزا 162پالن دوم به  ریرض کردم در سال اخع

افغانستان بگذارد. و ما  یاقتصاد خیخوب توانست نقش خود را در تار اریبس تیریپالن ها با طرح پالن ها و با مد
امکان داشت که  اریبود، بس یمحمد داود خان نم تیاگر شخصکه در افغانستان چقدر فساد است.  مینیبی را م نیوشما ا

پالن ها بود که   نیهم قیتطب نیتضم گانهیاو در واقع  یو صفائ یپاک ینشود پالن اول. ول قیهمان پالن ها هم تطب
 مد. آ انیبه م یاساس یپروژه ها نیهم

خاص در کشور حاکم بود و انکشاف  طیشرا یبازهم بعض دیکه محمد داود خان بار دوم به قدرت رس یدر زمان
شگوفان نشد، قانون  احزاب، قانون  یپارلمان یموکراسید یاسیمتاسفانه با رکود مواجه بود، از نگاه س یاقتصاد
انتخابات همان دوره که  قیمرحوم شف قتو  باالخره در و دینگرد حیها توش هیو قانون انتخابات بلد یتیوال هایشورا

 یفعال بودند.  در ساحه ها قتیقانون در حق دونب احزابند و دنش کیک[تفازهم ]ثالثه  ایوقمعطل شد.  شد؛یم دیبا
را بر  یموکراسیکه سنگ د کایو امر یغرب یمواجه شد، اول کشورها یادیپالن پنج ساله سوم با مشکالت ز یاقتصاد

پالن  یگذار هیگرفت و از سطح سرما نظر قرار دینگرفتند. در پالن مورد تجد یسهم اساس نپال لیدر تمو زدندیم نهیس

 کمتر بود.  18ها در پالن سوم نسبت به پالن دوم % یگذار هیکاسته شد و باالخره سطح سرما 28سوم % 
 یکه رشد اقتصاد یسیصفه اول متن انگل نیدر هم ،پالن چهارم که در زمان سلطنت طرح شد، اعتراف شده است در

 انیدر پالن سوم پا یزنده گ هیبود. و بنا بران سو 2.3رشد نفوس %  کهیحال بود، و در 1.5در پالن سوم ساالنه %

 نفر تلف شد.  ونیلیم  ( نیم1351و 1350)الس 2متواتر  یها ینفر کم شد و در اثر قحط یف دیمد، عاآ

 کی.  و مطابق دیتن رس  ونیلیم میکسر کشت گندم در آخر پالن سوم به ن ،نوشته   UNICEFکه   یمطابق راپور

عاطل بود و باالخره پاکستان  یو انرژ یصنعت یها تیظرف 47% ناً یدر پالن سوم صورت گرفت تخم کهیا یسرو
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از تجار و  یحادثه بعض نیو ا دیاز چلند کش شیرا در موقع جنگ بنگله د یه گیو پنجاه روپ یگ هیصد روپ ینوت ها
 از مردم را صدمه زد. یقسمت

 آب  ]معاهدۀ[شد، بیدر وقتش تصو جهیبود، مثالً بود دیکرد که مف یکار ها یبعض نهایدر مورد اقتصاد و ا قیشف یآغا 
 طیدر شرا نیشد. اما ا بیکه در شورا معطل بود؛ تصو یخارج  قروض افت،یشد، صادرات بهبود  بیهلمند تصو

مان دوره عالج ه یگفت که وضع دشوار توانیساخت، مردم را قانع نساخت. و لذا م یهمان روز مردم را قانع نم
عمل  کی  شخصاً کودتا ،او نباشد. اگر چه از نگاه خود من یظهور مجدد داود خان و کودتا یبرا زهیندارد که انگ

از طرق تفاهم و  با در نظر داشت منافع مردم حل  یکه مناقشات خاندان سلطنت بودی آل م دهیا اری. و بسباشدینم یقانون
 .   شدیم
سبب  داشت،یباز م تیکه محمد داود خان را از فعال یقانون اساس 24ماده  قیصوصا تطبفوق  مخ طیتحمل شرا اما

شد.  لیتبد یبه نظام جمهور یصورت گرفت، نظام سلطنت یهر صورت کودتا به .دیمسائل بغرنج گردو ]کودتا[
 یمحمد داود خان برا که یو ابزار لهی. اما وسختیبود و خون هموطنان ما خوشبختانه  نر دیخوشبختانه که کودتاه سف

کرد  جادیا ی ]را[شکالترفع معضالت مورد استفاده قرار داد، مساعد نبود. استفاده از کمونست ها م ینظام و برا رییتغ
داشتند و  یگرید اتینها نآممکن است  نیو ا مینیبی که ما و شما م یمشکالت ادامه دارد. طور نیتا امروز ا که
 ینشد. من در وقت سریگروپ قابل اعتماد بسپارند.   اما همان فرصت م کینستان را به افغا  رگیاز راه د خواستندیم

من  یبود در آن وقت برا نیخرم مرحوم که مع یمن آغا یبرا یس دولت بود؛ روزی  که داود خان کودتا کرده بود و رئ
عالقمند  ساریکه ب دمیبود، من د رفتم، او آن وقت در وزارت دفاع شانیگفت که شما را داود خان خواسته و من خدمت ا

 شود.  قیتطب تواندیست و چطور مابفهمد که پالن چهارم چطور  خواستیبود بر پالن و م
لغو شود بلکه در قالب  دیکردم که پالن چهارم نبا شنهادینها پآنها گفتم و به آبه  دمیفهمی را که م یمسائل یالبته بعض من

و سپس  رفتندیاست که پذ نینگفتند، اما اعتقاد من هم یزید دارد، و انها ظاهراً چآن وجو قیپالن ها ساالنه امکان تطب
 یراتییتغ یکرد، و البته بعض ادهیهمان پروژه و اهداف پالن چهارم را مسلسل پ هساالن یوزارت پالن به اساس پالن ها

 7پالن  نیدوره انتقال در ب نیهم در .دوره واقع شد نیدولت بود و تحوالت بسیار خوبي در هم یسیمد که مطابق پالآ
 یافغان اردیلیم 6.1از  دولت دیعوا د،یرس یساله او م 7طول مدت انتقال که پالن  نیدر هم یعنیو دوره سلطنت  هسال

 شد.  ادیز 1976در سال  ،یافغان اردیلیم 13.9به  1351در سال 
بلند رفت. صادرات از  یافغان اردیلیم 2.8به  یافغان ونیلیم 462از   یاقتصاد لیبه مقصد تمو یعاد جهیبود اً دیمز

دالر در  ونیلیم 55.7مملکت از  یاسعار ری. ذخاافتی شیدالرافزا ونیلیم 310به  1351دالر در سال  ونیلیم 124

دالر در سال  ونیلیم 55.7مملکت از  یاسعار  ری. ذخارفتدالر باال  ونیلیم 215سال به  4مدت  نیمدت، در هم نیهم

 . دیرس 1976 -75در سال  ای ندهیدالر در چهار سال آ ونیلیم 215به  1351
مورد استفاده قرار  یاقتصاد یها تیدالر باال رفت. ظرف ونیلیم 315به  یاسعار ریذخا 1976 انیباالخره در پا و

از  یتبادله اسعار.  نرخ دادیقابل مالحظه رو شیمواد افزا ریزغال، سمنت و سا ،یبرق، شکر، نساج دیگرفت، در تول

 یافغان اردیلیم 4.9از  یکرد. مصارف انکشاف یدالر ترق 1 برابردر  یافغان 50دالر به کمتر از  1در برابر  یافغان 80

از  یپروژه ها سرعت به خرج داده شد. کار بعض قیشد. در تطب ادیز 1976-77در  یافغان اردیلیم 8.4به  1351در 

که  یقبر یشد، بس ها سیموفقانه تاس ونیزیشد، تلو لیتکم زیگرد -شهراه کابل ،یبرق کجک لیمهم از قب یپروژه ها

طرح پالن  یوضع را برا 77و  1976تا  1973در دوره انتقال  یاقتصاد طیشد. بهبود شرا قینو بود که تطب دهیپد کی

 دیطاب به مردم سردار شهخ هیانیبود که در ب یبه اهداف یمساعد ساخت. اهداف پالن هفت ساله متک اریهفتم بس یها
 و کاهش فقر بود. یرشد اقتصاد م؛یکه من بگو یمحمد داود خان منعکس شده بود  که به الفاظ

بود، توسعه امواج و نقاط انکشاف  یدیو کل یاساس عیصنا سیب و خاک افغانستان بود، تاسآاز اهداف استفاده از  یکی 
 عیوس نیا دیمحدود مانده در طول سالها با یکه انکشاف در چند جا شودیفکر م نطوریا نکهیا یبرا .در سطح کشور بود

 یعدالت نسب نیو تام داتیبهتر عا عزیشود، و تو دایپ نیتوسعه ا یبرا یو اساس رد،ینقاط را هم دربر بگ ریاشود، و س
 بود.
 نیمردم خوشب یباشد و بعض نیبدب  دیمردم شا یموجود است، بعض یمتفاوت اتیمورد پالن، اهداف پالن نظر در

هم کرده اند. مثالً بانک  شیداشتند، اما آنرا ستا یدر پالن انتقادات یالملل نیب یاز حلقه ها یبعض کهیباشند. اما با وجود
بود،" و  گریهفت پالن د تر ادیپالن ز تیدر ترب یعنیقدم مثبت بوده و کار افغانها  کینگاشته است که: "پالن  یجهان

قدم  کیپالن هفت ساله  کی نیکه: "ا دیگوئیم یبانک جهان گرید یشناخته شده. در جا ریابل تقدق زیانسجام پالن هم ن
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 یبرا یها روشن آبر اساس  تواندیافغانستان بود که م یدرک مسائل اقتصاد یبرا یموثر یا لهیشجاعانه بود و وس
افغانستان  ندهیکر در مورد راه و رسم آتف یبرا یپالن هفت ساله را محراق گرید یمقابله به مسائل طرح شود." در جا

 .شناسندیم
 افغانستان کار کرده بود، و  یداشت و سالها برا ی( که با وضع افغانستان آشنائیدوپر  ییاز دانشمندان )  لو یکی 

بل قابوده و  نانهیاست که به صورت معقول واقع ب یکه: "پالن هفت ساله سند دیگوئیبه نام افغانستان دارد، م یکتاب
 هی( در مورد سطح سرمایداشت، و )دوپر لهیقث عیدر مورد حجم پالن و صنا یاست." البته بانک مالحظات یعمل
 داشتند.  یشده بود، مالحظات ینیب شیپ انیکه پا یخصوص یگذار
ده بود، ش قیدر افغانستان تطب کهیهر چهار پالن سهیدالر بود که به مقا اردیلیم 174 ساله[7]پالن یگذار هیسرما حجم

باالتر از طرز  نیداشت، و ا کیژیاسترات تیپروژه خط آهن که اهم کیپالن  نیبود. و در ا ادتریز ایبرابر  3 باً یتقر

شده بود،  ینیب شیپ یافغان اردیلیم 40در حجم پالن بود، و خط آهن   یعنی یافغان اردیلیم 174تفکر پالن گذارها بود، 

پروژه  نیمرجع پالن با ا ایماند. و اداره پالن  یباق یکم اریمبلغ بس نیاز ادر پالن هفت ساله که با طرح کردن 
و  شنیکواپر یار ضرور بود برایخط آهن بس بیترت نی. به اگرید بیمعامله بکنند به ترت توانستندیالبته نم کیژیاسترات

سبب استقرار اوضاع  توانستیها م یهمکار نیپاکستان و ا یو حت رانیافغانستان، ا نیب یبراي همكاري هاي اقتصاد
 ونیلیو سه م یپنج صد وس اردیلیپالن هفت ساله داده شد به دو م یبرا کهی در هر سه مملکت شود.  قروض و امداد

همه مبالغ  نهایا ،رانیا ،یعربستان سعود ،یحد کیتا  کایامر ،یبود. اتحاد شورو تیآن تثب بعو اکثراً منا دیرسیدالر م
 نیکه در سطح ب رساندیمحمد داود خان را به اثبات م میرژ تیخود مشروع  نیت ساله دادند. و ابر پالن هف  یهنگفت
 کا،یامر ،یو اتحاد شورو یعرب یگر ملکهاید ،یبظابو ت،یشناخته شده بود که هر ملک از عراق تا کو نقدریا یالملل

 کردند. یریسهمگ نیو همه کس در ا نیجاپان و چ
در پالن به  یرشد اقتصاد شد،یم قیو البته اگر پالن تطب دیگردیم جادیا یدر زنده گ یل اساسپالن تحو نیا قیبا تطب  

 2.3بوده باشد، و رشد نفوس هم % 5,000نفر در شروع پالن  یف دیتخمین شده بود، اگر عا 6.3صورت اوسط %

امکان  بیترت نیشود. و بر ا رادتیسال از دو برابر ز 19سال تا  18در طول مدت  توانستینفر م یف  دیذکر شود، عا

 کاسته شود.  یحد کیداشت که از فقر تا 
کم  یکه رشد اقتصاد کشدیم ادیفر یها دالر است،  بانک جهان اردیلیچهل و چند ملک در افغانستان است وم امروزکه

سال وقت  22 نفر در افغانستان یف دیکه به خدمت شما عرض کردم، عا بیترت نیرا با نفوس به هم نیشده و اگر ا

درست بود، و رشد  اریبس باتیکه در پالن هفت ساله که ترک کندیآدم فکر م بیترت نیبه ا گریدارد که دو برابر شود. د

 تیشد، مثالً ظرف جادیکالن هم ا یها تیدارد. ظرف یاز نظر اقتصاد یاساس اریبس یمعن کی 6از % ادتریو ز %6

وات ساعت به  لویک ونیلیم 716برق از  دیو تول رفت،یبلند م دیوات با گایم 776وات به  گایم 341برق از 

من تذکر  ستیاست که حاجت ن ینیمع یالبته تابع پروژه ها نهایو ا شد،یم ادیز دیوات ساعت با لویک 1,627,000,000

اندازه  به  یو لیکالن،  ساختمان ر یو کجک یمزار و کابل، استفاده از بند کجک یبدهم، مثالً پروژه برق حرارت

اف زگ اریدر پالن بود و مصرف او هم بس لومتریک 1200شده بود که از آن جمله  ینیب شیمتر تمامش پ لویک 1018

 یها ینیب شیهم پ یاری. در ساحه آبشدیو راه بدخشان باز م شدیم لیتکم یسرک حلقو .عرض کردم شتریبود، که پ
 صورت گرفته بود.  یبزرگ
پروژه  ریکه ز یاگر چه کل اراض شد،یم ادیهکتار ز 397,000به  90,000از  یدولت یپروژه ها یاریسطح آب ساحه

تحت  دیهکتار شا 397,000هکتار. اما در پالن  888,000 د،یرسیم 888,000در نظر گرفته شد به  یدولت یها

 زدرآویخان با او  لیفراه رود، تا امروز اسماع ادبند بخش آب لیاز قب یبزرگ یبند ها نهای. و اگرفتیقرار م یاریآب

 60,000 شده بود]که[ها یتوسط فرانسو یسرو نی. اتواندیکرده نم دایاست و حکومت افغانستان راه و چاره اش را پ

و  روندیبود که تا امروز هنوز خالص نشده و هر روز در انجا م رودیبند هر [ی]دیگرکند، یاریآب توانستیهکتار را م

، 13,000، بند سرده  53,000 یله گیبند ک کرد،یم یاریهکتار  را آب 73,000 رودیهر بند رسد،ینم ی. اما به جاندیایم

 لیشدند، و در سال اول و دوم کمونست ها کامالً تکم لیپالن نسبتاً تکم ریدو باالخره در اخ نیا  24,800بند پروان 

 یایوافغانستان از در ستیموجود ن یبود در شمال افغانستان آب کاف پهیخوش ت یاریشدند. و از همه مهمتر پروژه آب
که  یاستفاده نکرده بود و بر روسها فشار آورد افغانستان. و در اثر فشار افغانستان قبول کرد، اتحاد شورو چیآمو ه

 ایواتر پمپ ]تعداد[ کیگرفته شود و  پهیت سر خوش  یاریرا در شمال آب نیهکتار زم 100,000پروژه که  کی
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 ع،یوس اریبس یاز پروژه ها یکی نینجا نصب شود که اآدر  هیثان یمتر مکعب در ف 110ه که پمپ شود ب  التیتسه

 افغانستان بود.  یاسیبزرگ و مطلوب و س
و آب هلمند  را  کرد،یم یاریآب]اراضی [را هکتار  75,000رگان و کمال خان که هآب گردان  خان آباد، مثالً گو بند

در نظر بود،  یکه باالتر از کجک غبا . و بند الوم رساندیم شانیهمان اندازه به ا را به انیرانیو حق آبه ا کردیم میتنظ

 . و افغانستان یك چک آبش اصالً شدیمنظم م رانیکامالً حق  آبه ا شد،یم ارک نیمتر مکعب، اگر ا اردیلیم 3،به  سر گز

  اردیلیم 1.7را از  یکجک  تیظرف شد،یکه نصب م یپرچابه کجک یدروازه ها ،ی. و باالخره پرچابه کجکشدینم عیضا

 .ساختیم ادیمتر مکعب ز اردیلیم 2.7متر مکعب به 
در نظر بود، تعداد شاگردان  یها شرفتیهم پ رم،یبگ ادیوقت ز خواهمیجاها البته من نم گریدر  ساحه معارف و د 

نفر  40,000نفر به   4,000  از  یمکاتب مسلک نیتعداد شامل د،یرسیم دیبا 1,280,000هزار نفر به  780معارف از 

مهم است  زیدو چ ططب البته فق ۀدر ساح د،یرسیم لمحص 11,300محصل به  8,200از  یعال ماتی. در تعلدیرسیم

پالن  کهینادرشاه به وجود امد، تا همان وقت حضرتیکه فاکولته طب در وقت اعل کهیکه تعداد داکترها از روز میبگوئ

ممکن است  یعنی م،یریرا در نظر بگ عاتیضا یمک کینفر بود، که اگر  1050در حدود  هفت ساله بود. تعداد داکتران

 نیبعد از ا باً ینفر تقر 1000در پالن هفت ساله  هانیداکتر نبوده باشد در افغانستان. اما ا ادیز 1400و  1300 دوددر ح

صحبت  نهایکه امروز ا یصح یها کیکالن بود. و ضمناً کلن اریبس شرفتیپ کی یخودش راست نی. که اشدیم ادیز

 شیهمه جاها دیکه افغانستان با میچون ما گفت گریطرف د ازبود. و  یموجود م دیبا کیکلن 200در حدود  باً یتقر کنندیم

شده بودند. و  لیو ساحه کنر ارزش خاص قا یدر پالن هفت ساله به انکشاف بدخشان، مناطق مرکز ،کردیانکشاف م
. کردیدر آن کار م الوجستیسوس ثی( به حی)دوپر یآغا نیها ساخته شد و هم یم توسط فنلندمنظ اریپالن بدخشان بس

 گریو د کایبدخشان منابع از امر یجلد به حکومت افغانستان سپرده شد و امکان داشت که برا 12در داخل  نیا باً یو تقر

 یته شود. همچنان افغانستان مرکزدست گرف یرو یمنطقه بدخشان به صورت اساس یجاها جمع شوند، و بتواند کار
 نیاز ملل متحد و به ا یها میت س،یاز سو یها میت بیترت نیشد و ساحه کنر هم به هم یملل متحد سرو میتوسط ت

در افغانستان  یزنده گ هیرا احتوا کند. و سو یادتریز اریشود، و مردم بس عیامکان داشت که ساحه انکشاف وس بیترت
پروژه سمنت، و در قندهار پروژه  ،یمثالً در هرات هم پروژه نساج یانکشاف یروز پروژه هاشد، اما روز به  ادیز

همه از  نهایاش ا دیجد ۀپروژ یاویمیمثالً کود ک یبرق حرارت فیپروژه سمنت ، و در هرات و مزار شر ،ینساج
با جرئت   اریرا داشت که بس نیا با ارزش بودند که در نظر گرفته شده بودند. و خود داود خان عادت اریبس یپروژه ها

هر  یدالر کمک برا ونیلیم 140کار داشت  نیفراه رود، ا هپروژ نیبار عرض کنم که در هم کیشما  یبود، من برا

صاحب جمهور  سیشد، با رئ سرینها مآروز امکان صحبت به  کیاست،  ادیز اریکه بس دمیدو مرحله اش. من د

من  ر،یرا غرض نگ نی! این ،یدالر اگر کم شود." مرا گفت که: " ن ونیلیم 80 ای 70به  نیمرحوم. من گفتم: "که ا

کاسته نشود."  نیشود، و از ا قیتطب بیترت نیبه هم دیپروژه با نیرا دارم. و ا ونیلیم 140کردن  دایپ تیمسوؤل مخود

 یر راه  انکشاف. پشتکارد دیترسیجرئت را داشت وهرگز از مشکالت نم نی. و او هم همیکمال جرئت بود راست نیا
 یچک سلواک ،کیروز رفته بود در قسمت پل تخن کیمثالً  دید یپروژه ها را م برآمدی داشت، هر روز م ادیز اریبس

خرم  یکردند که در آن وقت آغا لفونیمن ت ایرا شانده بودند،  بر یها بس برق هیها متخصص شان همراه افغانها پا
و  زدیمصروف بود و گپ م شهیپالن هم نیداود خان عادت داشت که همراه مع گرید فوت شده بود، نبودند و از طرف

 یها را کج شانده بودند، اگر کدام کس هیپا نیکه ا دمیاش در سرش بود. مرا گفت: "که من رفتم انجا د میعادت قد انهم
شانده نکج  هم]پایه ها را[ قتاً یحقرفتند، و  نرانیاز انج میت کی نطوریکند."  بعد هم حیرا تصح نیکه ا دیرا روان کن

رقم  نیمقبول بود در انجا ا اریبس ستمیس نیبودم، ا دهید یدر چک سلواک نرایدرست نبود، گفت من که ا نیبودند. همان ل
 مقبول باشد. دیبا بیشود که به همان ترت یسع دیبا نیا ستد،ین

. اما متاسفانه فراموش کردم، اما من کردمیبالً عرض مخدمت شما ق دیبود که من با تیاکتعداد ن کی ینواب یآغا جناب
مردم به آن عالقه داشته باشند. لذا  یافغانستان وبعض ی، از نظر انکشاف اقتصاددبه ارز دیکه به گفتن شا کنمیفکر م
 : کنمیه را ذکر مکتچند ن

از  یکیدر واقع  .شد یتصاددولت بلند رفت وسبب استقرار وضع اق دیعوا 1976و 1971 نیقبالً عرض کردم که ب نم

 یدالر ف 5.3در حدود  1972-1971گاز تا سال  متی. قشدیصادر م یگاز بود که به اتحاد شورو متیق لیتعد نیعلل ا

 13متر مکعب بلند رفت و ارزش صادرات از  1000 یدالر ف 16.10به  1976تا سال  نیمتر مکعب بود اما ا 1000

بر  متیق لیتعد پیبود که در دست دولت قرار گرفت. و پرنس لهیوس کی نیلذا ا د،یسدالر ر ونیلیم 40دالر به  ونیلیم
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استفاده کردند، در اواخر دوره کمونست ها  اریوضع کمونست ها بس نیقبول شد. و از ا یالملل نیب یها متیاساس ق

مدرک  نیسال از ا 11-10 دالر در طول اردیلیم 2.5 قتیمتر مکعب بود. و انها در حق 1000 یدالر ف 130 گاز متیق

 افغانستان به کار بردند. بیگرفتند. اما متاسفانه کل اش را به کشتن افغانها و تخر
و  شودیها کار م یینایپروژه امروز از طرف چ نیعرض کنم، پروژه مس لوگر بود، ا خواستمیکه م یگریموضوع د 

شد و مطالعات  تیتثب تیسه روز بعد از اعالن جمهورمس لوگر در دو و  رهینها.  پروژه ذخآدارد با  یدولت قرارداد

مساعد است که استخراج شود، طرف استفاده  اریسمعدن ب نیختم شد، و معلوم شد که ا 1976اش در سال  یکیتخن

دالر است. اما افغانستان بر  اردیلیم 90تا  80معدن در حدود  نیتن مس ا ونیلیم 13 ای 12. امروز ارزش ردیقرار بگ

 زا قتیکه در حق رد،یبگ نیدالر از ا اردیلیم 14تا  12تا  دیشا ندهیسال آ 30، به طول  دکه حال دار  یرارداداساس ق

صورت ]استخراج[ن وقت بود، اگر تحت نظارت دولت آکه در یفورمول آن.  اما در مطابق ردیگیم یگاو  غدود
و  یاقتصاد یکه سبب تحول بزرگ در زنده گ داشتیمعدن م نیاز ا یادیز اریبس دیافغانستان عوا دی،شا ردیگیم

 .شدیافغانستان م یاجتماع
 یغاز ، اساس پالن هفت ساله افغانستان با کشورهاآکه در  نستیخدمت شما عرض کنم ا دیکه با یگریموضوع د کی

غانستان مخابرات اف قتیدر حق نیو پاکستان و ا یو شورو رانیارتباط داشت، با شبکه ا ستمیس نلیچ قیاز طر یخارج
ها بود. دولت  هیهمسا یوابسته به لطف و مهربان رج،. هم در داخل محدود بود و هم در خاساختیمحدود م اریرا بس
که امروز حکومت کابل   ،ویفکرویما ستمیبود که اول س نیدر دست گرفت و ا کیژیپالن استرات کیقسمت  نیدر ا
کنند...، و  دیرا تمد نیوافقه کردند که از اسالم قلعه تا به تورخم اها م یو جاپان اوردیب قتیرا در حق نیا کندیم قیتطب

 نیا ند،نکیم دینها تمدآتا مزار و کابل  رتانینها گفتند که از حآهمان وقت ،   یروسها هم عالقه گرفتند و اتحاد شورو

مخابره   20مخابره،  12 دیکابل  تا به قندهار شا نیل کیکه مثالً  در همان وقت در  یکه مخابرات داخل شدیسبب م

 900 یمکالمه و حت 300تا  باً یتقر ینور بریو فا  ویفکرویما نیا اسمگر به اس ،توانستیصورت گرفته نم ادتریز

نجا، آرا آوردند در  ینیزم شنیگاز ست تمیس کی. و بعد رفتیگیواحد  در داخل افغانستان  صورت م نیمکالمه در ع
با خارج  اندافغانستان بتو یاقمار مصنوع قیکرد که از طر یکمک م یبانک اسالمرا  نیموافقه شد، مطالعه شد و ا

به   یاتیهئ کی یهست که همرا ادمی. و من خودم شدیم نیافغانستان کامالً تام تیاستقالل بیترت نیمخابره کند و به ا
 د. نها موافقه کردنآاش را  سهیشد، خالص شد، پ تیپروژه تثب نیرفتم و ا یعربستان سعود

ارمان بر آورده نشد، تا  نیصورت گرفت، و ا دیمحمد داود خان شه تیاز سقوط جمهور شتریهفته پ کی طفق نیاما ا 
مگر در آن وقت  ،بر آورده شد نیا مینیبی امروز ما م کهیطور یتحوالت تکنالوژ ریالبته ز گریشکل د کیباالخره به 
 بود.  دیمف تیپالن نها کیآن طور 

باشد،  و پالن هفت  ریانعطاف پذ دیکه هر پالن با نستیهم نگفتم ، ا شتریمن عرض کنم پ دیکه با یگریموضوع د کی
صاحب جمهور همان وقت  سیاز رئ یتیهدا خواستمیم یو لیهست به ارتباط ر ادمیبود. من به  ریساله هم انعطاف پذ

 ضیرحوم به من گفت  که در خانه هستند، و مر. اکبر جان ممارتباط گرفت شانیبا دفتر ا رم،یداود خان بگ دیمرحوم شه
 هب دکردن لفونیداشته باشد. بعد ت تیهدا خواهدیم یفرانسو تیمهم است، هئ اریبس ]موضوع[نیهستند. من گفتم خوب ا

پر  یرائیپذ اریو در خانه برو، من خدمت شان به خانه رفتم از من بس ندیبیصاحب جمهور تو را م سیکه رئ دمن گفتن
 یقطارها نیبود که ا نیشان هم تیدادند و هدا تین قسمت هداآنشستم. در  شانیا ایاطاق  کیکردند. و در از لطف 

خود خط آهن  یدادند که ن تیبعد هدا ؟دینایتا قندهار ب دیناید تا هرات بنبتوان نهایا د،ینایوپاکستان م رانیکه از ا یآهن
افغانستان کش شود،  لیتوسط ر ورندی آاشخاص را م ای ورندآی م اکه از آن طرف اموال ر یمگر قطارها دیایشان ن

ها بر سر ما کال ماندند، البته من درست در آن  یرانیداشته باشند و ضمناً گفتند ا یمتقابل هارائ توانندیو همچنان انها م
نظر  دیرا تجد نیطان  شما اماه سر نیدر هم دی، اما متعقباً گفتند که پالن هفت ساله باندکه چه رقم کال ماند دمیوقت نفهم

 . دیداشته باش یآماده گ نیو بر ا دیکن
همان قسمت  رفت،یگیم]صورت[نظر  دیاگر تجد ،یخدمت شما عرض کنم. راست که حاال خواستمیرا م نیمن  ا گرید
اگر داود خان  کنمیمن فکر م بیترت نیا هافزود. ب یبر ارزش پالن م نیو ا  ،شدیکاسته م دینبود شا نانهیکه واقع ب یها

و  داشتیم یمناسب گاهیافغانستان در منطقه جا شد،یم قیتطب صدیف 60 یو پالن پنج سال حت داشتیم اتیمرحوم ح

 . شدیگان نم هیهمسا یهایدستخوش آزمند
پاکستان را به  یعاقالنه کرد. پشتون ها قانون اساس اریپشتونستان برخورد بس هیدر اواخر با قض دیخان شه داود
.  و لذا امکان استفاده از دیتفاهم با پاکستان مساعد گرد نهیحل شده بود. زم یشناخته بودند و مشکل شان تا حد تیرسم

کشور محاط به خشکه بود و  کیبود. افغانستان  ریامکان پذ طقهدر من یاسیآرام س یفضائ کیکشور در  یعیمنابع طب
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و ضمناً  ستیسرحد  ن کی ورندیکه خط د دیفهمی. پاکستان مانکشاف خود یست براا ازمندیها ن هیبه لطف همسا شهیهم
 هب یازیو امت گرفتیصورت م یتفاهم کیکه امکان دارد که  کنمیو من فکر م کردیمشکالت افغانستان را درک م

کند. خداوند  بیو تمام شهداء افغانستان  را مراتب بلند نص دیخداوند داود خان شه ری. در اخشدیافغانستان داده م
مواجه است نجات بدهد. و خداوند ملت افغانستان را سر بلند داشته باشد.  آنکه امروز با  یروز بد نیفغانستان را از اا

 که من مصاحبه را با شما انجام کنم.  دیساخت سریفرصت را م نیمن ا یبرا کنمیاز شما تشکر م منبا احترام 
 پایان                       http://youtu.be/1jkWLTAgWyE مننبع:
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