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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

  م٠٤/٠٥/٢٠١٠                           غوث جانباز: ترجمه 
 
 

   برای عصری سازی افغانستانداوودپالن های شهيد محمد 
 )خاطرات گيورگی پيترويچ يژوف، بخش دوم ( 

 

  
  غوث جانباز و مؤلف

 
   ازدياد %٥٠-٤٠از  فيصد افزايش يافته و سمنت ٧۵ -٧٠از  گندمآرد توليدات انرژی برق، گاز طبيعی، پنبه دانه، 

، محصوالت ارتزاقی دو ) ميليون متر٧٠ساالنه الی (مرتبه  ٢،٣بايد  ُسندی عرضۀ پارچه های ابريشمی و .می يافت
  . باال ميرفت)تن هزار ٢۵يا ساالنه الی  ( مرتبه ١۴،٧ توليد مسلخهامرتبه، گوشت 

 هزار موتر ١٨ در افغانستان ١٩٧٢در سال (د برس هزار عراده ٢٢،۵رقم  يکپارک موتر های باربری قرار بود به 
  ).دي هزار عراده ميرس۶١،۵به  عراده جاتباربری وجود داشت ؛ تعداد مجموعی 

 ٢٠٣به ١٨٣،٣از  ١٩٧٧ – ١٩٧۶ سالهای  و١٩٧٢ – ١٩٧١سالهای  طی  تجارت خارجییدورانسرمايۀ افزايش 
منجمله صادرات گاز ( دالرمليون ١١٩ به ليونم ١٠٣  ازبايد صادرات افغانستان. پيشبينی گرديده بودمليون دالر
ديده .  دالر ازدياد می يافتمليون ٨۴ الی ٨٠،۶ واردات از و ءارتقا ) دالريونل م٢٢،۴ الی ليونم ١۴طبيعی از 

ترديد باالی  فيصد باال ميرفت که بال) ٣(، واردات فقط ) فيصد١۵(ميشود که در تناسب با  سطح افزايش صادرات 
  . ذاشتگر مثبت به جا مي تاثيتاديات

 . مليون کوچی تخمين شده بود٢،٨۶مليون نفر، منجمله  ١٧،۴   به١٩٧٢کميت مجموعی نفوس افغانستان الی مارچ 
 ٣،٢ منجمله (  مليون نفر١٩،۵۶به  بايد ١٩٧٧ که نفوس افغانستان در مارچ هندارزيابی های به عمل آمده نشان ميد

  . فيصد را در بر ميگرفت١٢ سال ۵نفوس در جريان به اين معنی رشد  .شد باال رفته با) کوچیمليون 
 ١٩٧٠هۀ در ارزيابی های خويش در آغاز ددر خور ياد آورييست که متخصصين امريکايی پوهنتون جون هوپکينس 

اما . ودند تثبيت کرده بمليون١٢،۵ – ١٢ در حدود آنرا تعيين و تثبيت نفوس افغانستان را به راه انداخته و شمار
 الکترونيکی در صخافعاليت های مربوط به سر شماری در افغانستان که نتايج نهايی آنها قرار بود در دستگاهای 

 اهالی شمار قليلمحمد داود به اين عقيده بود که . گرديد  به امر محمد داود متوقف،و اعالن گردند محاسبهتهران 
 افغانستان از سابسايدی های تخصيص يافتۀ سازمان ملل متحد به عنوان  و بدين ترتيبسرانه را باال بردهعايد کشور 

 با نقل قول از محمد ، علی احمد خرم،وزير پالن افغانستان. ميگرديدترين  کشور های جهان محروم ناداريکی از 
 وظايفمتخصصين امريکائی بيشتر وقت خويش را، عوض اينکه به ، گمان دارند که رئيس جمهور داشتداود تاکيد 
  .  شوروی سپری  مينمايند–دگی نمايند، در جوار سرحدات افغانستان يمحوله رس

    شاگرد هزار ٩١۴قرار بود الی اخير پالن پنجسالۀ چهارم به )  دهاتبه شمول (ابتدائیکميت متعلمين مکاتب 
 در ٣٧افزايش ( نفرزار ه١۶٣ الی – و ليسه ها ثانوی  تعداد متعلمين مکاتب. برسد) سال۵ در صد طی ۵٩افزايش (



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  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 لولـهيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئله رالي

 

  را در صد٢۶  که يک افزايشنفر هزار ٩،٣٢رقم  يکمحصلين کشور بايد به و شمار   را در برمی گرفت)صد
  .احتوامی کرد، بالغ می گرديد

 از  برخیتطبيق؛ ولی بايد گفت که صرف نظر از داشتند می  بر در راسات و پرسونل طبی نيز بايد ازدياد معينیسؤم
 ، صد هزار نفريک هر یبرادر شفاخانه ها و داکتر معالج  بسترپنجسالۀ چهارم در اين زمينه، تعداد اجزای پالن 

  . داکتر باقی مانده بود٨ بستر و ١۶ بهصرف 
 به )يک سال پس از شروع(١٩٧٣پالن مذکور در تابستان اهرًا  ظ.اما پالن پنجسالۀ چهارم اقبال عملی شدن را نيافت

  .الغا اعالم شدتاسی از فيصلۀ حکومت 
 :اعالم اصالحات و آماده گی برای پالن انکشافی هفت ساله

  : عناصر عمدۀ اصالحات روی دست داشته را طور آتی برشمرد ه يیمحمد داود پس از به قدرت رسيدن، حين خطاب
 رشد صنايع رئيس جمهور معتقد بود که. ) و صنايع کيمياویتوليد ماشين آالتاستخراج معادن، (ايجاد صنايع ثقيله  -

دولت وظيفۀ . وسيله استقالل اقتصادی کشور تامين خواهد شدبدين  سرعت بخشيده و ادی رامتذکره انکشاف اقتص
عتی سازی کشور فقط از همين طريق ممکن خويش ميدانست تا در قدم اول به ايجاد صنايع مذکور توجه نمايد؛ صن

  ؛)در نظر گرفته شد حاجی گکمعدن کنار  در ) آهنذوب( ميتالورژی دستگاهروی همين هدف اعمار (بود 
سات و شرکت های کوچک و متوسط تقدير و حمايت به عمل مؤس و ايجاد ذاری های خصوصیگ دولت از سرمايه -

 هدف از اين کنترول در. دسات دست نميکشؤسآورده به آنها مساعدت مينمايد؛ در عين حال از کنترول فعاليت اين م
گزاريهای بزرگ  هسرماينگی ميان هآهمشد و همکاری و نگ و متوازن داشته باهآهم ملی انکشاف آن بود تا اقتصاد

  از جانب دولت و سکتور خصوصی به وجود آيد؛
 وجيبۀ  وردهوآ خود ميدانست تا از توليدات فابريکه ها، کارخانه ها و صنايع دستی ملی حمايت به عمل ۀ دولت وظيف-

  را برای رقابت توليدات ملی با کاالهای وارداتی فراهم سازد؛ شرايط الزم  تاخود ميدانست
   که منافع ملی کشور را در نظر بگيرد تنظيم ميکرد؛" رهبری شده تجارت سياست" دولت تجارت خارجی را مطابق-
ا مصئونيت حسابات و پس انداز های اهالی را در بانکهو، قرار می گرفت تبادلۀ اسعار تحت کنترول و نظارت جدی -

  ؛تضمين ميکرد
انتفاعی افزايش  مالياتاقالم تفاعی کاهش يافته و ن غير ا ماليات که کميتيدرد گمیطوری تنظيم  مالياتاخذ سيستم  -

  يابد؛
  ايجاد کوپراتيف ها و اتحاديه های مولدين محصوالت زراعتی؛:  اصالحات در عرصۀ زراعت -
  ؛ مالداریۀ نکشاف و توسع ايجاد شبکه های آبياری، ترويج ميتود های علمی ا-
   آنها به مستحقين؛وضيحسترش خدمات عامه، افزايش اعمار منازل رهايشی و تگ -
، الحاق  سالۀ انکشاف شهر کابل، توسعۀ شبکه های تلفونی٢۵ تسريع امور شهر سازی، طرح اجزای اساسی پالن -

آهن در آيندۀ خط ابی امکانات اعمار شهرها و مراکز عمدۀ کشور توسط  سرک های موتر رو و چهار فصله، ارزي
  نزديک؛

 رشد خدمات ترانسپورتی، مساعدت و حمايت از کمپنی های بزرگ ترانسپورتی، توسعه و استحکام هرچه بيشتر -
  کيفيت بس های شهری؛

بعد  و ترفيعات مامورين دولتی منارتقاء. گی و کار مامورين دولتاجل و ضروری برای بهبود وضع زند اقدامات ع-
  قرار بود بر مبنای صداقت، اهليت، تجربۀ کاری، و وطندوستی صورت بگيرد؛

.  کارگران که در ساحات صنعتی و زراعتی مصروف بودندو انفاذ قانون دموکراتيک و مترقی در برگيرندۀ کار -
  بيمۀ حقوق اجتماعی و مسلکی اوشان؛

 افزايش کميت مکاتب، تدارکات برای افزايش کسب  تامين همه گانی آموزش رايگان دختران و پسران در مکاتب،-
   و تحصيالت عالی، ازدياد تعداد کدر های علمی؛تعليمات ثانوی

 گسترش و انکشاف خدمات صحی از طريق اعمار شفاخانه ها و پوليکلينيک ها، همه گانی سازی دست يابی به -
   بيماری های ساری و اپيديميها؛خدمات صحی، توسعۀ فعاليت های وقايوی، مخصوصًا جلوگيری از  شيوع

 مساعدت های همه جانبه و فعاالنه برای انکشاف رسانه ها، ازدياد تعداد نشريه ها، حمايت از انکشاف هنرها، -
 به خاطر رشد تياتر، سينما و راديو در کشور، اقدامات برای ايجاد شبکۀ تلويزيونی و ستيشن هدفمندمساعدت های 

  لکت؛های ريلی آن در سراسر مم
 و آبدات تاريخی، يک طرح و تدوين برنامه های هدفمند برای شناسايی و آموزش تاريخ کشور، حفظ آثار آرشيولوژ-

  موزيم ها، افتتاح کتاب خانه های جديد در نواحی مختلف کشور؛
  ، کود کستان ها و ساير مراکز حمايۀ مادر و کودک؛ها اعمار زايشگاها، شيرخوارگاه -

ه خرچ ميداد تا اصالحات اعالم شده را بالترديد به منصۀ اجرا قرار بدهد و به تاسی از همين محمد داود سعی ب
 ميکرد تا در قسمت اعمار خواهش عنوانی رهبری اتحاد شوروی پيامی فرستاد که ضمن آن ١٩٧٣ملحوظ در دسمبر 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  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 لولـهيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئله رالي

 

ديد محمد داود دربرگيرندۀ  جخواهش. سسات به حکومتش کمکهای اقتصادی و تخنيکی را مبذول داردمؤعده ای از 
 سهولت های در حصۀ رفع قرضه های قبلی به اين نظر بود کهموافقت نامه های جاری دو کشور نبودند؛ داود هکذا 

  .نيز در نظر گرفته شوند
متخصصين مذکور وظيفه داشتند .  از متخصصين شوروی به افغانستان اعزام شدنده يی دست١٩٧۴در فبروری 

 پالن روشنی شوروی را در بارۀ همکاری های اقتصادی و تخنيکی در - نامه های افغانچگونگی تطبيق موافقت
 بهبودسسات صنعتی، مؤآنها همچنان بايد توصيه های الزمی را برای به کار اندازی .  ارزيابی نمايندچهارم پنجسالۀ

  . ورد غور و مداقه قرار دهند از جانب  تصدی های خارجی اتحاد شوروی  مآنراکيفيت توليدات و امکانات خريداری 
 افغانستان را بررسی نموده، منابع عينی مادی و یاد عمومی اقتصاوضاعدر عين حال متخصصين وظيفه داشتند 

 خواهشات جديد حکومت افغان را  بايدهئيت همچنان.  نمايندتحليلن برخور دار بود ارزيابی و پولی را که کشور از آ
  . نمودمی صورت مقدماتی ارزيابی ی به تخنيکی با اتحاد شورو-تصادیدر بارۀ توسعۀ همکاری های اق

از طرف ت خارجی بود که أير يابد که متخصصين شوروی اولين هالزم است تذک( با متخصصين مذاکرهحين 
در شرايط " ، محمد داود خاطر نشان ساخت که  )تای ضد شاهی به کابل رسيده بودحکومت افغانستان پس از کود

رئيس دولت وظيفۀ  حيث افغانستان نميتواند به کمک های قابل مالحظۀ از طرف دول غربی حساب کند؛ او به فعلی،
گی آنها را  اداری کشور به زودترين فرصت سطح زند-خود ميداند تا به مردم ثابت بسازد که تغيير در  سيستم سياسی

خاطر کسب حمايت به اتحاد شوروی مراجعه کند، کشوری که ندارد تا به می پبهبود ميبخشد، فلهذا او عاقالنه و به جا 
  ".هميشه به خواهشات همسايۀ جنوبی خويش جواب مثبت داده است 

در زمرۀ پروژه های آينده . جديد به او مساعدت نمايد ۀ پروژ٢٧ت تا مسکو در حصۀ احيای جانب افغان در نظر داش
 نرژی  ادستگاه هزار تن و ۶٠٠ کود کيمياوی با ظرفيت ساالنۀ اعمار فابريکۀ دوم: مهمترين آنها قرار ذيل بودند

  . هزار کيلووات در مزار شريف٢٠٠ با ظرفيت برق
 متر مکعب آب در فی ٨٠٠ کيلومتر و حجم الی ۴٠٠ توليد برق باالی دريای آمو و کانال آب با طول دستگاهايجاد 

 اعمار دستگاه در واليات شمال کشور استفاده شود؛ ن هزار هکتار زمي۵٠٠ثانيه که قرار بود از آن برای آبياری 
 ظرفيت پنجاه هزار کيلووات ؛ اعمار دو کامبينات توليد قالين های ماشينی به" قندز " باالی دريای  له گیيکتوليد برق 

امبينات ؛ کآهن حاجی گکمعدن کنار  ميتالورژی در گاهکار متر مربع قالين؛ ايجاد مليون ۴با ظرفيت توليداتی ساالنه 
 و تامين آن با انرژی برق که قرار "عينک " معدن کنار ر تن د هزار ٣٠و ذوب مس با ظرفيت ساالنۀ آهن  ليداتتو

 و اعمار همزمان قجرق و ُد گاز از معدن چاه ها و استحصال برمه کاریبود از اتحاد شوروی توريد گردد؛ 
 ميليارد متر مکعب و همچنان گسترش فعاليت های تاسيسات برای پاک سازی و انتقال گاز به حجم ساالنه دو

 نفت و مخصوصًا گاز که منبع اساسی رفع قرضه های اتحاد شوروی را تشکيل ميداد؛ اعمار کشفجيولوژيکی برای 
دار در سواحل افغانی شهرکی تپه حيرتان يگانه ( آهن باالی دريای آمو الی شهرک حيرتان خطپل مختلط موتر رو و 

  ).ت که حين آب خيزی های بهاری زير آب نميرونددريای آمو اس
، قصبۀ انتقال اموال در شهرک حيرتان، ذخيره گاه نفت، مرکز آمو همزماندر نظر بود تا با اعمار پل باالی دريای 

قرار ) شهرک ترمز( اتحاد شوروی طرفدر ساحل . رهايشی برای کارگران و کارمندان و ساير ملحقات ايجاد شوند
  .آيندول سرحدی، گمرک وغيره به ميان بين، پايگاه کنترخط آهبود سرک موتر رو، 

وه های هندوکش تا شهر دامنۀ کرسيدن خط آهن به قلمرو افغانستان، به اين کشور موقع ميداد تا در آينده آنرا الی 
ه صد سال قبل از امروز پيشنهاد نموده بود تا شهر  کفيردیناند ليسيپسپلخمری امتداد دهد و بدين ترتيب قسمًا پروژۀ 

 د، کابل و دهلی وصل گرد– ترمز -ريعۀ خط آهن با تاشکندذ )پايتخت آنوقت امپراتوری روسيه(سانکت پيترزبورگ 
سرک حلقوی را از کابل الی هرات با ) کيلومتر ۴٧٠( موتررو از هرات الی دولت آباد راهتائيد و تطبيق ميشد؛ شاه

  .ل ميکردهم وص
 مرکز توليد خوراکه ۵د و ايجا موسسۀ صنايع خفيفه را ١٢ مصمم بود به کمک اتحاد شوروی یافغانبر عالوه جانب 
  .اعمار نمايدأ باب را مجدد

 را در بارۀ امکانات و مثمريت اعمار پروژه ها و مراکز که یافغانمتخصصين اعزام شدۀ شوروی خواهشات جانب 
.  و ارزيابی نمودندمطالعهتخنيکی مسکو ايجاد و اعمار ميگرديدند به طور مقدماتی بايد به کمک اقتصادی و 

توجه رهبری افغانستان برای رشد : وارد ذيل را در نظر داشتندخويش مخصوصًا ممتخصصين حين ارزيابی های 
دی  در دراز مدت   و مادی، منابع بشری کشور، استحکام روابط  مثمر اقتصامالیسريع اقتصاد ملی، امکانات عينی 

ميان اتحاد شوروی و افغانستان، حفظ نقش بارز اتحاد شوروی و ساير کشور های سوسياليستی در انکشاف اقتصاد 
  . تاديه نمايدآن  هايش را در برابر مسکو به وقت و زمانضه بتواند قرافغانی که جانب شرايطاين کشور، تامين 

 عدم موجوديت منابع کافی - در راه رشد اقتصاد افغانستاناز موانع عمدۀ مطالعات و ارزيابی ها نشان دادند که يکی 
ها و ضعف ی در اين زمينه قبل از همه  بايد از نارساي. پولی و مادی برای تمويل پروگرام های انکشافی می باشد

 به ملی بايدد  که مناصفۀ عواياز آنچهبه طور مثال در عرصۀ زراعت، : قوانين مالياتی در اين کشور ياد آور شد 
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 خالص عايد حصۀ ١،۴ زمين ماليۀ.  بودجۀ  دولت صرف اندکی بيشتر از يک فيصد مواصلت ميکرددر، آيديبدست 
.  فيصد تقرب ميکرد١٠ به مشکل به بودجۀ دولتدرانتفاعی  ماليات همهحجم . به دست آمده از زمين را تشکيل ميداد

به مصرف می  هعجاممختلف حيات  اموردر يصد عايد داخلی  ف٨ الی ٧ دولتی بودجۀدر مجموع از طريق سيستم 
  ).را نشان می داد فيصد ٢٠ تا ١٨در عين حال رقم مذکور در ساير کشور های روبه انکشاف (رسيد 

تا اصالحات مشخص اجتماعی ميکرد حکومت افغانستان برای دست يابی به تغييرات زيربنايی قبل از همه بايد سعی 
ارزيابيهای متخصصين ما ثابت . نمايداستفاده و از منابع پولی و مادی داخلی نموده ور پياده  اقتصادی را در کش–

 ١،٩ فيصد ميتوانست عايدات ساالنۀ بودجۀ ملی را الی ۵ الی ١زمين از  ماليۀميساخت که صرف افزايش اخذ 
همچنان افزايش ). می شد  روبلنليوم ٣٠وی به مبلغ مذکور مطابق قيمت های آنوقت مسا(ميليارد افغانی باال ببرد 

 ميليارد ١،٢لی را الی  عايدات ساالنۀ بودجۀ مر در ساحۀ ماليات و تکسهاگ  و اصالحات ديماليۀ مواشیحجم اخذ 
 حتی همين اصالحات عايدات ا ايجادبدين ترتيب ديده ميشود که ب).  روبل مليون٢٠(ر نيز باال ميبرد گافغانی دي

 فت  که عوايدگبه طور مقايسه بايد (.  باال ميبرد) روبلمليون ۵٠يا ( ميليارد افغانی ٣نه الی  را ساال دولتۀبودج
  .) افغانی بودمليون ١١۵ مبلغ ١٩٧٣دولت در سال 

 گاهکار: ست پروژه های که افغانها تقاضای اعمار آنها را از ما نموده بودند، دو پروژه از جانب ما رد گرديد يلاز 
  .ۀ هايدرولوژيک در دريای آمو و شبکیميتالورژ

 .موقعيت نامناسب و غير قابل استفاده داشتحاجی گک اعمار کارخانۀ ميتالورژی به دليل آن رد گرديد که معدن آهن 
 و دهليز های زير زمينی به آن نرسيده ه متر از سطح بحر واقع بود٢٧٠٠قسمت معدن مذکور در ارتفاع ترين  ناپاي

 اعمار کار خانۀ مذکور امکان  در نزديکی های اين معدنعدم موجوديت منابع الزمی آبهمچنان به دليل . بودند
هکذا ايجاد راه  .شد ميه تمام نقر به نرخ موتر های باربرحداقلالی دريای آمو توسط آهن توليدات   انتقال.نداشت

 هندوکش هم دشوار به نظر نيز به علت تقاطع و عبور از قله های متعدد سلسله کوه هایسنگ آهن وسايل انتقال 
برعالوه در افغانستان ذغال کوکس وجود نداشت و الزم بود . به همين دليل تعبيۀ پايپ الين ها نيز دشوار بود. ميرسيد

  .برای توريد آن اقدام صورت بگيرد
با شبکۀ توليد  هزار تن فوالد ۵٠٠ با ظرفيت توليد ساالنه ه يیمطابق ارزيابی های که ما به عمل آورده بوديم، کارخان

 روبل تخمين ميشد؛ از آن مليون ۶٢٠ تا ۶٠٠ از مبلغ برق، مواد خام، مواصالت وغيره ملحقات در آن زمان به 
مصارف داخلی افغانستان تشکيل ميداد و اوسط حجم مجموعی تمويالت اساسی دولتی طی   رامليون ٢٠٠جمله مبلغ 

بايد گفته ( توليدی با چنين ظرفيت ه يیبا به دست آوردن کارخانبر عالوه . بودمي روبل  مليون٣۵٠ سال در حدود ۵
که دستگاه های الزمی برای آن از طرف دولت شوروی ) شود که ظرفيت توليد به اندازۀ حداقل آن تعيين گرديده بود

نه از به خارج دست مييازيد، زيرا استفاده از فلزات در جهان در سطح ساالآهن اکمال ميگرديد، افغانستان به صدور 
رقابت بتواند افغانی با توليدات هندوستان و پاکستان آهن   توليداتالبته محال بود که.  هزار تن قرار داشت٣۵ تا ٣٠

  .کند، چه رسد به توليدات اروپايی
 ١،٣( ميليارد افغانی ٨٠قيمت پروژۀ مذکور مبلغ . باالی دريای آمو نهايت پيچيده بود برق آبیاعمار شبکۀ پروژۀ 
با در نظر . ميگرديد، ولی زمان بازدهی سرمايه گذاريها خيلی طوالنی ارزيابی رديده بودگپيش بينی ) رد روبلميليا

مذکور عالقمندی پيدا ۀ  به پروژ١٩٩٠گيری ملحوظ فوق و همچنان به علت آنکه جانب شوروی صرف بعد از سال 
الت آبياری زمينها در شمال کشور به جانب افغان برای رفع مشک. رديدگميکرد، خواهش افغانها در اين زمينه نيز رد 

در نتيجۀ استفادۀ عاقالنه . کوکچه، قندز، و بلخ استفاده صورت بگيرد:  همچون کشورهای داخلاز درياپيشنهاد شد تا 
جانب شوروی در . شود زيرآب  هزار هکتار زمين ٢٠٠از اين درياچه ها زمينۀ آن به وجود می آمد تا ساحۀ الی 

به افغانها توصيه شد . باالی پروژۀ اعمار شبکۀ آبرسانی در دريای آمو بعدتر غور خواهد کردل تاکيد کرد که عين حا
  .فاده نمايندتتا برای آبياری زمينهای باقيمانده در شمال کشور از واتر پمپ ها اس

 .ل افغانستان افتاده استاز دير زمان است که رهبری اين کشور در صدد مسئالۀ اعمار شبکه های آبرسانی در شما
  .افغانها از اين طريق ميخواهند احتياجات اهالی را از بابت گندم، پخته و شکر تامين نمايند

، افغانها از ما خواستند تا بعد از ختم جنگ دوم جهانی، زمانی که روابط ميان افغانستان و شوروی روبه بهبودی نهاد
حکومت اتحاد . نی در ناحيۀ دريای آمو به آنها مساعدت صورت بگيرددر حصۀ ايجاد پروژه های آبياری و آبرسا

در ناحيۀ . پرداخته شود" ليفت ک"  ارزيابی دريای آمو در ناحيۀ شوروی در جواب فيصله به عمل آورد تا به سروی و
 های مذکور طرح پروژه.   و کانال های آب در سواحل افغانستان و اتحاد شوروی اعمار گردندبندمذکور قرار بود 

  تا حصص قابل مالحظۀ زمينهای  بورهافغانها اين امکان را خواهند يافتنشان ميداد که در صورت ايجاد کانال ها، 
  . را در ناحيۀ اندخوی زير آب نمايند)اليزرع(

ند و در قدم اول بايد تمام ساحات سرحدی دريا های پنج و آمو سروی و ارزيابی شو" حکومت شوروی به بهانۀ اينکه 
افغانها با نقطۀ . ، نتايج سرويها را در اختيار جانب افغان قرار نداد"گويا مناسبترين محل برای اعمار بند انتخاب گردد
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 والکتريکهايدربدينترتيب به کمک متخصصين شوروی نقشۀ عظيم استفاده از منابع ... نظر ما موافقت نمودند
  .رديددرياهای پنج و آمو در حصۀ تقاطع آنها ترتيب گ

يکی از مناسبترين نقاط برای اعمار بند آب در حصص .  سروی و تعيين گرديد؛ نقطه برای اعمار بند٢٢مجموعًا 
، در جائيکه دريای آمو سرچشمه ميگيرد و درياهای پنج و )دريای پنج سفالیقسمت (شد  دريای آمو برگزيده عليای
 آن ميسر ميشد بند آب امکاندر صورت اعمار .  ميريزند يکجا  ميشوند و به دريای آمو)در قلمرو تاجکستان(وخش 

 وسيع در هردو کنارۀ درياها استفاده صورت ساحاتتا جريان يکسالۀ آبها در آنجا جمع شده و از آن برای آبياری 
  .بگيرد

       مذکور در قلمرو تاجکستان پارک مشهور طبيعی     بنداما جانب شوروی به بهانۀ آنکه گويا در صورت اعمار 
، از و در ساحل افغانستان شهر امام صاحب زير آب خواهند رفت" دوستی "  الی شهر اراضیو  " تيگرووایا بالکه"

بر عالوه استدالل ميشد که با وجود ارتفاع کوچک بند آب، عرض آن خيلی وسعت . ايجاد پروژۀ مذکور طفره رفت
در عوض به افغانها پيشنهاد شد . کند  تبخير آب بند از   که بخشی زيادیميرفتخواهد داشت و بدينترتيب خطری آن 

 مناطق شمال افغانستان ترتيب گردد که به تاسی از آن پروژه های اراضیتا نقشۀ اساسی استفاده از منابع آبی و 
اعمار بند های متذکره که قرار بود .  باالی درياها در داخل کشور اعمار گردندآب گرداناعمار بند های کوچک 

 هزار ٢٠٠ الی ١۵٠، اوضاع آبياری و آبرسانی را در ساحۀ از گيردالی دريا های بلخ، قندز و کوکچه صورت با
  .ميبخشيدشمال افغانستان بهبود هکتار زمين در 

ۀ تفاهمی که صورت گرفت تصميم گرفته در نتيج. يرفته شودذولی حکومت محمد داود اصرار داشت تا پيشنهادش پ
" خوش تيپه "  متر مکعب در يک ثانيه  باالی دريای آمو در ناحيۀ ١١٠ الی ١٠٠با ظرفيت از شد تا ستيشن پمپ آب 

 ،هزار هکتار زمين آب ميرساند١٠٠  به کيلومتر که بايد١۵۴ و يک کانال آب روان به طول )قلمرو افغانستان(
 طور بنيادی مشکل آبياری قسمت  اعمار کانال مذکور ميتوانست به.رددگ ايجاد ) هزار هکتار زمين بوره٣٨منجمله (

د تدريجی آب در کانال اصلی حال با صعودر عين . قابل مالحظۀ بهترين زمينهای زراعتی در اين کشور را حل کند
  .ساحۀ آبياری به مراتب افزايش مييافت

  
  ادامه دارد

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


