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 افغانستان درپنج قرن اخیر

 ۱۳۶۷ حمد صدیق فرهنگ، چاپ دوم ، پشاورنویسنده : میر م
 

 ب.ب.۴۶۰صفحۀ 

 دورۀ سوم ــ دیکتاتوری محمد داود خان 

 اعالن خط مشی و هیأت وزیران
 

و  نهیسپتمبر کاب ۲۰موظف شد.اما چهارده روز پس از آن در  نهیکاب لیبه تشک 1953سپتمبر  6 خیمحمد داود خان به تار

خان برادر صدراعظم  میصدارت و محمد نع یمعاون فهیمحمد خان وظ یاو عل نهیاش را اعالن کرد. در کاب یخط مش

 یبزود شانیا نیبودند. در ب یکلوب مل یبالتمام از اعضا بآیتقراعضاء هم  ریوزارت خارجه را بعهده داشتند و سا فهیوظ

که از همکاران وزارت دفاع صدراعظم و مورد التفات خاص او بود مقام ممتاز  هیمال ریوز یز میعبدالملک عبدالرح

و در  فتخود گر ۀادار ریوزارت مذکور را هم بز نهیتجارت از کاب ریوز دریحاصل کرد و با خارج ساختن عبدالرؤف ح

 .شد یامور اقتصاد اریواقع صاحب اخت

 ای دیکه شاه و صدراعظم سابق وعده داده بودند متروک گرد یدموکراس یبسو شیگرا ۀمسأل دیحکومت جد یخط مش در
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حل مسأله پشتونستان و  یکیحکومت قرار گرفت:  فیدر رأس وظا ریآن دو نکته ز یموکول شد و بجا دیبع ندهیبه آ

 ۀادار ریعمده در ز فهیدو وظ نیقرار بود اشده.  یبرو اقتصاد ره یبر اساس پالن گذار یانکشاف امور اقتصاد یگرید

 .....خان و عبدالملک خان در محل اجرا گذاشته شود میاو محمد نع کیمطلق شخص صدراعظم توسط دو نفر همکار نزد

 :یپالن اقتصاد نینخست

 یپالن پنجساله انکشاف اقتصاد نیاول یالدیم 1954سپتامبر سال  22برابر با  یشمس یهجر 1335سال  زانیاول م در

پالن و  یاز معرف شیپ کنیدر محل اجرا گذاشته شد، ل هیمال ریوز یز مینظر عبدالملک عبدالرح ریافغانستان در ز

دولت از انحصارات  تیبر حما یرا مبن یقبل استیس جیانظر به گذشته انداخته نت میخواه یم یاقتصاد دیجد استیس

  .میکن یرا بررس یخصوص

بدست  یتجارت و اسعار در برابر تعهدات نهیگسترده را در زم ازاتیانحصارات و امت ،یکه بانک مل میذکر نمود قبالا 

 جادیمبدأ و مقصد و ا یبه بازار ها هیآنها عبارت بود از انتقال بازار تجارت از ممالک همسا نیآورده بود که مهمتر

  .یمواد مصرف عیصنا

چند در جهت  ییکامل داشت و بانک با استفاده از آن گام ها تیدوران صدارت محمد هاشم خان، دولت از بانک حما در

متر پارچه  ونیدوازده مل یدیتول تیبا ظرف یپلخمر ینساج کهیمدت فابر نیتجارت برداشت. در ا میو تنظ عیصنا جادیا

 لوواتیچهار هزار ک تیبرق چک وردک با ظرف ین، دستگاه آبپنج هزار ت تیبغالن با ظرف یقند ساز کهیدر سال، فابر

. بازار دیگرد جیوات به کار افتاد. زراعت پنبه در نقاط مختلف سمت شمال کشور را لوینه هزار ک تیبا ظرف یو پل خمر

 یبانک مل گ،جن انی. در پاافتیانتقال  ارکی ویشد و پس از آغاز جنگ از آنجا به ن میفروش پوست قره قل در لندن قا

و  د،کاریانحصارات بر منفعت پترول و شکر و موتر از آن سلب گرد کهینخست کار خود را از سر گرفت اما هنگام

متر  ونیمل 35 تیگلبهار با ظرف ینساج کهیآمد فابر انیبه م کهیدیجد یدستگاه صنعت گانهیو  دییگرا یآن به سست تیفعال

 .لوواتیهزار ک ۲۲ تیظرف با یسروب یپارچه در سال و دستگاه برق آب

 کهیاقدام تازه صورت نگرفت. در حال چیآن مساعد بود، ه یافغانستان برا یعیطب طیکه شرا یشکر ساز نهیاما در زم 

 یبه واد شتریمدت توجه دولت ب نیدراز ببانک سپرده شده بود. البته در انیمنظور سال نیهم یانحصار واردات شکر برا

به  یکه انهماک)؟( شخص زابل دهدینشان م نی. اما قرادیگرد تمرکزدر آنجا م یدولت یگذار هیهلمند معطوف بود و سرما

نبوده  ریتأث یبانک ب تیدر عدم تشبث و فعال زی)شاه محمود خان( ن دیو اختالف او با صدر اعظم جد یاسیس یکار ها

 .است

گفت که، موسسه مذکور در بخش تجارت به  توانیبانک در دوره تسلط آن بر اقتصاد کشور م یابیکام ۀراجع به درج 

و بکار انداختن منابع  یمحدود موفق بوده است. اما در قسمت کنترول اسعار خارج ۀبانداز عیو در بخش صنا عیوس ۀمانیپ

تحوالت واردات و صادرات کشور  ریرا انجام نداد. جدول ز یذکرکشور که آنهم جزء تعهدات آن بود، کار قابل  یمعدن

 :کند یجنگ و بالفاصله بعد از آن ارائه م یدر سالهارا 

 دالر ونیواردات و صادرات به مل هیاحصائ

 صادرات            واردات               سال

1939    27.7    34.2  

1940    32.8    41.0 

1941    42.7    37.0 

1942    26.5    17.4 

1943    23.7    35.0 
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1944    25.6    44.2 

1945    48.2    56.5  

1946    53.0    60.0 

1947    50.0    54.2  

1948    53.0    55.0 

 

شد، از صاحب  بینظر او ترت ریوزارت اقتصاد که پالن در ز لیو کف هیمال ریوز یز میخان عبدالرح عبدالملک

 انیدر جر یکرده بود. و لیفرستاده شده و در آنجا در شق محاسبه و لوازم اردو، تحص هیبود که به ترک یمنصبان

دولت بنا  یگذار هیسرما قیعمدتاا از طر یاقتصاد افانکش ای زمیکه بر اتات هیآن زمان ترک یاقتصاد استیبا س لیتحص

جهات  اریکار از بس نیا یبرا طی. اتفاقاا شرادینما قیآنرا در افغانستان تطب خواستیم نکیبهم رسانده و ا ییبود، آشنا افتهی

چنانچه اشاره  ندارا هیدسته از سرما کیو انحصار به  ازیبر دادن امت یمبن یاقتصاد یروش قبل نکهیا یکیمساعد بود، 

و اخالق صدر  هیسج نکهیا گریو اعتبار خود را از دست داده بود. د تیثیح یبانک مل یرکود کار ها جهیرفت، در نت

گذاشت و  ینم یباق تیاقتصاد کامالا مجال کار و فعال یشمرد برا یکه مداخله در هر کار را حق مسلم خود م دیاعظم جد

 نی. بنا بر ارفتیپذ ینم یبر دموکراس یو چه از جنس مبن یمرکز یبر پالنگذار یچه از نوع متک زیرا ن زمیالیسوس

شده  یاقتصاد مختلط و رهبر هیتا پالن را بر اساس نظر افتیدستور  یقع شد و ومورد قبول وا یز میعبدالرح شنهادیپ

  .دینما بیو ترت هیبود، ته قیجهان سوم در محل تطب یتعداد از کشور ها کیکه اکنون در 

گرفت، اما او  دستیالزم رو یها هیپالن را با عجله و شتاب و با فقدان کامل ارقام و اعداد و احصائ هیکار ته هیمال ریوز

را بر اساس  یپالن اقتصاد نیطرح نخست ۱۹۵۶ها تا سال  یدشوار نیبود و بدون اعتناء با یمرد با جرأت و سر سخت

 یقضاوت شخص یآنها بر مبنا نیدر ب تیحق اولو نیآورد و تع تاز پروژه ها که از وزارت خانه ها بدس یفهرست

  .لس وزراء گذارش دادنموده و بهمان عجله و شتاب از مج بیخودش ترت

 صیتخص یاریدر صد به زراعت و آب ۵۰نو در حدود  یگذار هیسرما یافغان ونیهزار مل 8.5 باا یپالن از جمله تقر نیدر

درصد  2در صد به خدمات عامه )معارف و حفظ الصحه( و فقط  7در صد به مواصالت و مناقالت،  14داده شده بود، 

مربوط بود تا با  نهیکاب یاعضا ریبا سا هیمال ریوز یشخص اتبه مناسب شتریب کهیبند میو معادن. تقس عیبه منابع صنا

با دقت الزم محاسبه و سنجش نشده بود  زیانتخاب شده ن یسو پروژه ها گریاقتصاد کشور. از د یو امکانات واقع جاباتیا

اهداف  نیمتراست که مه ینکته کاف نیمطلب ذکر ا نیا حیتوض یداشت. برا ادیفاصله ز تیآن با واقع یها ینیب شیو پ

 یاما برا داد،یم لیزراعت موجود در کشور تشک ریز یها نینو بزم نیزم بیجر 1259000مقدار  شیپالن را افزا

 ریو ز یاریاب یبرا یدو هزار افغان باا یتقر یعنیدر نظر گرفته شده بود،  یافغان ونیمل 2294کار بزرگ تنها مبلغ  نیچن

کار بزرگ را در  نیچن یهم امکان اجرا میبلکه عقل سل یاقتصاد محاسباتکه نه تنها  نیزم بیزراعت آوردن هر جر

 .کرد یرد م زیمصرف نا چ نیمدت کوتاه و با نیچن

 هیسرما کسویروبرو شد. از  یینگذشت که با موانع جد یریقرار گرفت اما د قیوصف آن پالن در محل تطب با

که  یسو اعتبارات خارج گریکرد و از د یبا آن خوددار یبعلت رفتار حاکمانه و پر خشونت دولت از همکار یخصوص

پالن هم آهنگ سازد، بلکه  جاباتیبود حاضر نشد. خود را با ا یاتحاد شورو یدالر ونیصد مل کیآن اعتبار  ۀبخش عمد

موافقت نامه ها  نیا یبا پالن ارتباط نداشت. بر مبناکه  افتی صیتخص ییجداگانه بکار ها یبر اساس موافقت نامه ها

و  دیبرق متمرکز گرد دیو تول یخصوصاا سرک ساز ییبنا ریزراعت در امور ز یبجا یگذار هیبخش بزرگ سرما

 کایبه امر یاضاف یجهت بدست آوردن کمک ها هیمال ریها فاصله گرفت. وز ینیب شیروز افزون از پ یاجراآت بگونه ا

و  تیثیهلمند که ح یمثل معارف و واد ژهیو یهم به بخش ها کایدولت امر رایز دیرفت. اما در آنجا هم به مقصد نرس
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شده  بیپالن که اساساا بدون مشوره آن ترت یابیبه کام تاعالقمند بود  دانست،یاعتبار خود را در افغانستان به آن وابسته م

  .بود
 

 :خواهانیو آزاد یز میعبدالرح یگرفتار

امور خارجه بود که آنرا در مجلس وزراء  ریخان وز میمحمد نع د،یمتوجه نواقص پالن گرد یکه بزود یاز اشخاص یکی

که به عزت نفس خود پابند و به مقام و منزلت خود در نزد  یز میاو و عبدالرح نیب یمطرح ساخت و در اثر آن برخورد

و  دیخان مغلوب و مجبور به استعفاء گرد میبرابر محمد نع در هیمال ریبود، رخ داد. اما عاقبت وز یصدر اعظم متک

  .دیگرد یو تقلب زندان یقیناال زیمبهم و بدون دستاو یبا ادعا 1957 یمتعاقب آن در ماه جوال

و  95نه تنها اقدام مواد  رایرفت. ز یبه شمار م یشکل در طرز اداره کشور عقب گرد بزرگ نیبه ا هیمال ریوز حبس

همزمان برادران و همکاران  یکرد، بلکه با گرفتار ینقض م رانیو محکمه وز یرا در مورد گرفتار یقانون اساس 96

کرد و اندک احساس  یم اءیو محمد هاشم خان را اح اهو خود کامه دوران محمد نادر ش یاو، روش استبداد یادار

 هیمال ریسقوط وز یکه علت اصل دیگرد عیشا نیچن طیمح. در بردیم نیشده بود از ب دایرا که در نزد مردم پ یتیمصئون

شده  یگذار هیمحمد هاشم خان صدر اعظم اسبق که در خارج سرما یشخص ییکرده بود تا دارا شنهادیپ یبود که و نیا

پس  هیمال ریکه شخص وز عهیشا نیصرف شود. اما ا یجزء پالن اقتصاد یدر پروژه ها افتهیواپس به کشور انتقال  بود،

 .نشده است دییتا گریمعتبر د تیروا ایکرد، توسط کدام سند  قیاز خروج از زندان آنرا تصد

تعداد از روشن  کیمجهول،  سهیکشف دس یبه ا دعا هیمال ریوز یهم بسنده نکرد و بدنبال گرفتار نیدولت به ا متأسفانه

گرفتار کرد.  تیو مشروط یشان به دموکراس یعالقمند لیحزب وطن بودند، فقط به دل یاز اعضا شتریفکران را که ب

احمد شامل، محد آصف  یعل ریم ،یریپنجش دریغالم ح کابل، یۀبلد یعبدالخالق خان معاون انتخاب یضمن حاج نیدر

از  ییکایخنده آور حمل اسلحه امر یبا ادعا یانسان ریغ یپس از شکنجه ها دهیگرد فیتوق یآهنگ و نادر شاه هارون

  .صدارت محمد داود خان در زندان بجا ماندند ۀدور انیکودتا، تا پا یبه افغانستان جهت اجرا یاتحاد شورو قیطر

 ازدهمیبخش  انیپا

 ...یزنده صحبت باق اری

 .مبارز دیمؤلف عبدالحم ا،یقاسم رشت دیو انتقاد خاطرات س قیحقا انیبخش دوازدهم، ب در

 .حسن شرق سندهیافغانستان، نو یجمهور نیاول بیو تخر سیتأس 

 

 

 

 


