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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۶/11/۲۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 در افغانستان (ییانبار مواد غذا)ها  ولیسرگذشت س
 

 :مقدمه
قرار  گریکدی هیجداگانه هموطنان ما را عل یما گسترده است. دالالن جنگ به نامها سر شوم جنگ هنوز بر هیسا

من بودم هست و بود تان را  نیا زندیم ادیو فر سازدیخود را به ما وانمود م یدادند. بدبختانه جنگ حاال چهل سالگ
که با من . بلدیا قیکه چگونه برجنگ فا دینگرفت ادی رگز. اما شما هزنمیشما م شهیبر ر شهیکردم و هنوز هم تنابود 

 یاعاجتم ساتیخانه و منزل و تاس یو حت هیخانواده و دوستان و همسلکان و همسا یاعضا نیکتریو نزد دیهمدست شد
 .مریگیم یبه باز یکه شما را مانند عروسکان شب باز ستیگناه من ن نی. پس ادینمود رانیتان را و یو اقتصاد

 یاقتصاد ساتیتاس یگریو د فرستدیجنگ را م یکیدهد.  ینم یبا کس یجنگ و استعمار هرگز دست دوست شودیم دهید
 . میبه هر طرف سرگردان باش ییو کاسه گدا میبمان یبرد تا گرسنه و غالم باق یم نیمان را از ب یو اجتماع

و  تانیدست به هر خ مینداشت یزیخوردن چ یبرا کهیاستعمار گرفتن ) نان ( از نزد مردم است . زمان از اصل یکی
راکز م گانهیها که  لوینمودن س رانیبردن مزارع و باغها و سوختاندن مکاتب و و و نیب . بنابران از میزنیخباثت م

 قرار دارد. ونیاستعمار یجنگ ینقشه ها شیشاپیدر پ باشدیم ییو انبار مواد غذا
و ملحقات آن بود. که با  یها و نان پز ابیگندم و اس رهیانبار و ذخ ای لویکشور صاحب چند س نیدهه قبل ا چهار

 . در کابل وکشدیجان هنوز نفس م مهین گرید یها را از پا انداخت و برخ لویس نیا یسف جنگ خانمانسوز برختأ 
 یها هیلیو ل یقطعات نظام اتیداشت که ضرور وجودها  لویهار س، هرات و قندبلخ ،یچون پلخمر گرید تیچند وال

. تسیمورد استفاده ن گرینها دآاز  ی. اما امروز بدبختانه برخنمودندیمرکز و پوهنتون کابل را فراهم م یها سهیل
 .ردیرا از سرگ یشان روال عاد یزندگ ریگفته تا مس« نه » و جنگ را  دیملت به خود آ نیا میآرزومند

 

 کابل یلویس - 1
 

   
 

بل کا یلوی. سدیماده نمودن نان و ملحقات آن در شهر کابل اعمار گردآو  رهیذخ یاست که برا یگدام عمارت ای لویس
 افغانستان هیاز طرف وزارت مال«  یتختو اکسپورت شورو»  یبا کمپن کهیآباد به موجب قرار داد  یدر دامنه عل

  نیهـ ش ختم شد. ا 133۵سال  ی. و در ماه جددیرداعمار آن شروع گهـ ش منعقد و کار  1333در ماه حوت سال 
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 باشدیکندو م ۸۰ یکه دارا دیگرد ایمه لیوسا نیتر یگدام غله به عصر
آن  یمجموع شیکه گنجاداشت  شیتن غله گنجا ۲۵۰ یکه هر کندو برا

 .باشدیهزار خروار م ۲۶هزار تن معادل  ۲۰
هزار متر مربع اعمار شد و ساختمان آن  ۵۲ ییکابل در محدوده ا یلویس

نان  یداشها اب،یآس یدارا لویکار گرفته شد.س تیکامالً پخته و از کانکر
آن بود  یاصل هیآرد که غا رهیبود و عالوه بر ذخ رهی، گدام آرد و غ یپز

 یمتنوع و روت پخته و به دسترس فرقه ها یکلچه ها ک،ی، ک؛ نان
 .دادیکابل قرار م انیو شهر هیلیمکاتب ل پوهنتون و هیلی، لینظام

متر عرض و  1۲متر طول و  ۲۰شش طبقه بوده  یدارا لویس عمارت
تن غله را که در حدود  ۶۰ساعت  ۲۴متر ارتفاع داشت و در ظرف  ۲۸

 .کندیارد م شودیکابل م ریده هزار س
متر عرض با  1۲متر طول و  ۷۰طبقه است و به طول  کیآرد  گدام
ً یتن که تقر ۹۰۰ تیظرف  .شودیکابل م ریهزار س یصدو س کی با
متر و  ۲۰متر و عرض  ۸۰شامل سه طبقه به طول  ینان پز کهیفابر

که  نمودیتن پخته م ۵3ساعت مقدار  ۲۴متر و در ظرف  ۲۲ارتفاع 
ً یتقر  .شودیصد خروار کابل م کیمعادل  با
 میبود لویس نیدر جوار ا یو حرب یمیتنظ یسف ما شاهد جنگ هاأ با ت اما

 غمایآن به  طیو وسا یکیقطعات لوازم تخن یو برخ ییبعد از آنکه چور و چپاول شد مواد غذا لویس نیا کهیئتا جا
وسط که ت ندداشت لویسنگر ها مستحکم در دو کنار س ریدرگ ی. طرف هادادیم لیشکتبرده شد خط اول جبهه جنگ را 

شده و دهها  دهیشن هاوانو  انداخت توپ یروزانه چند بار صدا. شدیو توپ و تفنگ حراست م کریتانک ها غول پ
بزرگ از دور نمودار بود که توسط ضربات توپ چهره  یبا سوراخ ها لویس ری. تعم دیگردینفر به خون آغشته م
 اش داغدار شده بود.

. م نخوردبه چش داتیدر داخل دستگاه ها و تول یراتییاما تغ دینما میآنرا ترم یتالش شد تا شکل ظاهر نیپس یسالها در
 یلویاً سبود به صفر تقرب نمود. بن افتهیکابل در دهه چهل و پنجاه که به سطح باال ارتقا  لویس دیو تول تیچنانچه ظرف

ان با  یکیمتاسفانه  ساعت بود که فعالً  ۲۴تن آرد در  ۴۰۰ یمجموع دیلتو تیباظرف ابیدو دستگاه آس یکابل دارا
ً فابر یتن فعال، ول ۵۰ تیرفظ  ۲۴در  دیتول تیتن ظرف 1۲۰کابل  یلویس ینان پز کاتیآنهم توقف است عالوتا

 .قسما فعال اما فعال متوقف است کاتیساعت داشت که باز هم متاسفانه فابر
 لهیغله بوده به وس کیژیسترات ریکه ذخا اندیآهن یهاهنگر خورد،یکه نو به چشم م یزیها تنها چخرابه نیا انیم در

 اعمار شده است. ایوزارت زراعت و کشور آسترال
 یغذا رهیذخ شیتن غله بوده و گنجا کیهزار متر ۲۲ یدارا کیژیاسترات ریذخا نیا تیظرف لو،یگفته مسووالن س به

 ایآسترالبرداشته که توسط حکومت  مصرفدالر  ونیلیم ۷٫۷ها گدام نینفر را دارند. ساختن ا ونیلیم ۲شش ماهه 
 شده است.  لیتمو

 

 :اتیوال یلوهایس - ۲
 

ً بیگندم دارند و تقر ریتذخ یبرا یکاف تیها ظرف لویاز س کیوجود دارد که هر لویکشور ما تعداد پنج س در هرپنج  ا
کابل  یلویس ردیگیصورت م یکیو نگهداشت و مصرف گندم بشکل تخن ریمتعدد بوده که تذخ یکندو ها یدارا لویس

 ۴۰ تیظرف یدارا فیمزارشر یلویچهل هزار تن، س تیظرف یدارا یپلخمر یلویهزارتن، س ۵۰ تیظرف یدارا
 باشدیهزارتن م ۲۰ تیظرف یکندهار دارا یلویهزار تن و س ۲۰ تیظرف یهرات دارا یلوی، سهزارتن

 13۶۵هـ ش و بخش دوم آن در سال  133۷در سال  لویبغالن که بخش اول آن س تیدر وال یپلخمر یلویس - الف
 فعال است ریساعت دارد که فعال غ ۲۴تن ارد در  ۶۰ تیباظرف ابیدستگاه اس کیشد. لیهـ ش تکم

 نیهکتار زم 1۰هـ ش در مساحت  13۶1در سال  زیبلخ در شمال افغانستان ن تیدر وال فیمزار شر یلویس - ب
 دیجات، تولغله رهیتوان ذخ زین لویس نیجات است. اهزار تن غله ۴۰ رهیذخ تیظرف یدارا لویس نیساخته شده و ا

 آرد و پخت نان را دارا است.
 و وهیم ینگهدار یساخته شده که برا یتوسط بخش خصوص تیوال نیهزار تن در ا کی تیسردخانه به ظرف کی

اجاره  دیان در ق ابیدارد که اس ینان پز کهیفابر کیو  ابیدستگاه اس کی.برعالوه استافتهیاختصاص  جاتیسبز
 ن متوقف استآ کهیبوده و فابر یسکتور خصوص

 نیاست . ساختمان ا بیتن داشت که متاسفانه از اثر پرتاب بم تخر ۶۰ تیباظرف ابیکندهار برعالوه اس یلویس - ج
 شود. لیاست که تبد ازیآالت آن ن نیدارد و تمام ماش ازین یبه بازساز لویس
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و  وهیم ینگهدار یساخته شده که برا تیوال نیپنج هزار تن توسط کشور هند در ا تیبزرگ با ظرفسرد خانه  کی
 .استافتهیاختصاص  جاتیسبز

دارد که تاکنون بودجه الزم را  ازیهزار دالر ن ۲۰۰و  ونیلیم کیقندهار به  یلویس یبازساز یافغانستان برا دولت
 آن فراهم نشده است. یبازساز یبرا

کردن  رهیساخته شد و قدرت ذخ یهـ ش توسط آلمان غرب 13۵۲در سال  زیهرات در غرب افغانستان ن یلویس - د
  دارد. ازین یجد یبه بازساز زین لویس نیهزار تن غله جات را دارد. ا ۲۰

 یتوسط بخش خصوص زیو گوشت ن وهیم ینگهدار یهزار و دو هزار تن برا تیبر آن دو سرد خانه با ظرف عالوه
 ساخته است. تیوال نیا در

و  ندنمودیم نیدولت را تام دیعوا یها افغان اردیمل داتیها در گذشته برعالوه عرضه تول لویتذکر است که س قابل
 یدر جهت اکمال قطعات قوا ی. درضمن خدمات خوبنمودندیمفاد ساالنه به بودجه دولت پرداخت م یها افغان ونیمل

 دادندیمسلح کشور از نقطه نظر ارد و نان انجام م
 

 پای
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