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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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احسان لمر

کار نامه یک سالۀ
شهید راه آرامی وطن و مردم آن
محمد هاشم میوندوال
کتاب سال انیس ــ به همت مؤسسه نشراتی انیس چاپ مطبعه دولتی در سال  1345در  302صفحه نشر گردید
این رساله به نگارندگی محترم محمد بشیر رفیق و با پیش گفتاری جناب محمد شفیع رهگذر نشر شد .در فهرست
آن عناوین ذیل مالحظه میشود .ــ کرنولوژی وقایع داخلی و خارجی ــ سرگذشت انیس ــ فروغ فرهنگ ــ سخنوران
بزرگ {الف ــ ادبیات پشتو ــ ب ــ ادبیات دری} دانش و زندگی ــ هنر ــ نامه های دلداگان تاریخ و تریستان (ترجمه
رومانی از توماس من نویسنده المانی) .از نظر گذشتاندن این کتاب را به شما توصیه می نمایم
در صفحات ( 12الی  28و باقی مانده در  271ــ )283آن وقایع یک ساله حکومت محمد هاشم میوندوال در کشور
درج شده و جناب بشیر رفیق امیدوار بودند این سلسله را هر سال دنبال نمایند .اینک آن وقایع را از ماه حمل الی
حوت  1346ذیالا خدمت کاپی و تقدیم می دارم.
این سطور به مناسبت  45مین سال روز شهادت وی ( 04اکتبر  )1973جمع آوری شده است.
 2حمل سنگ تهداب مرکز تصفیه گاز در ساحه یتیم طاق و خواجه گوگردک شبرغان گذاشته شد.ــ  21حمل أفغانستان
در کمیتۀ فرعی عدر که یکی از کمیته های  ۲4عضوی ضد استعمار است انتخاب گردید .ــ  24حمل جلسات کمیته
منطقوی و بین المللی توریزم در جنوب شرق آسیا در تاالر کنفرانسهای وزارت اطالعات و کلتور افتتاح شد.ــ 27
حمل ــ افتتاح سر بند نهر خواجه در گلبهار 11 .ثور قرار داد شبکه خط آهن بین چمن و سپین بولدک به کمک بال
عوض امریکا ـــ  21ثور یک کوکستان برای تربیه أطفال محبوسات والیت کابل از طرف موسسه نسوان در محوطه
محبس زنانه تاسیس گردید .ــ  21ثور بین هیت تجارتی أفغانستان و اتحاد شوروی پروتوکول أموال تجارتی برای
سال  1966در مسکو امضا گردید .ــ  3جوزا موافقتنامه پروگرام همکاری علمی و فرهنگی بین أفغانستان و جمهوری
مردم چین برای سال  1966به امضا رسید .ــ  9جوزا مجلس عالی وزرا قیمت محصول مصرف برق تا  5۰کلیوات
را به  75پول به مشترکین تنزیل داد .ــ 30جوزا سیمینار بین المللی ترجمه در پوهنتون کابل به اشتراک نویسندگان
افغان ،ایران ،هند ،اتحاد شوروی و پاكستان برای ترجمه آثار علمی افتتاح گردید ــ  5سرطان کار باقی مانده اعمار
بند خروار در لوگر که ظرفیت ذخیره نزده ملیون متر مکعب آب است و ساحۀ پانزده تا نزده هزار جریب زمین را
آبیاری می کند آغاز گردید ( این بند که کار آن در سال  1310ش(1931م) شروع شده بود در مدت  35سال بی
دلیل ملتوی مانده بود ؟؟؟) ـــ  19سرطان پروتوکوال تبادل اموال بین أفغانستان و پولند که بر أساس آن از
أفغانستان(پنبه ،پوست بز و گوسنفند ،کنجد و زغر و پشم شتر میوه خشک و کنسرو شده {شرکت میوه قندهار} به
پولند صادر و بالمقابل ماشین باب  ،آالت و لوازم برقی تراکتور ها ،آالت ضد حریق ،ماشین های دیزلی ،پطرولی،
بایسکل ،موتر سایکل ،ظرف مختلفه ،منسوجات ،کاغذ ،قرطاسیه ،گوگرد ،لوازم و مواد تعمیراتی و غیره وارد می
نماید) ــ  22سرطان افتتاح شاهراه کابل قندهار به طول  4۸3کیلومتر و عرض ده متر می باشد ــ  22سرطان
پرتوکول اسناد تحول دهی أموال تجارتی أفغان شوروی امضا شد که شامل توسعه برق ،فابریکه کود و آذوقاتی و
تمدید برق به مزار شریف واگذاری ورکشاپهای تخنیکی هرات و ساختمان شبکه های آبیاری در زمین های بند سرده
{غزنی} می باشد ــ  27سرطان وزارت معادن و صنایع و موسسه نیاژ پروم اکسپورت شوروی قرار داد احداث
فابریکه ذوب آهن و صنایع فلزی را در أفغانستان از نظر تخنیکی و اقتصادی سروی می نماید{احداث این فابریکه
در کشور به مصرف  13۸هزار روبل روسی در نظر گرفته شده بود} ــ  28سرطان قرار داد همکاری فرهنگی
افغانستان و چکوسلواکیا به امضا رسید .ــ  29سرطان افتتاح کودکستان {مهری} در ولی مینه توسط واالحضرت
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شاهدخت بلقیس و هم چنان امضای قرار داد سروی و تاسیس فابریکه سمنت در هرات بین أفغانستان و چکوسلواکیا
ــ  25اسد به د افغانستان بانک هدایت داده شد تا از فیصدی ما حصل اسعاری برای صدور کنجد ،زغر و چهار مغز
برای تشویق تولیدات و صادرات کشور صرف نظر به عمل آید ــ  26اسد قرار داد فابریکه بوت دوزی با سویدن
که ظرفیت تولید صد هزار جوره کلوش و پاپوش و سه صد هزار جوره بوت چرمی ساق دار عسکری و نیم ساق
ملکی بوده و در سیزده ماه تکمیل و آماده بهره برداری می شود ــ  30اسد موافقت نامه همکاری با کشور فرانسه
امضا شد اول سنبله چهل هشتمین سالگرد استقالل کشور با بیانیه اعلیحضرت معظم همایونی افتتاح شد .بعد از ظهر
همان روز صدراعظم محمد هاشم میوندوال دستگاه  1۰۰کلیواته موج متوسط رادیو افغانستان در ساحه پل چرخی
افتتاح نمود ـــ  11سنبله سنگ تهداب قسمت تدریسی مکتب ببرک خان زدران در والیت پکتیا گذاشته شد ـــ 12
سنبله افتتاح پروژۀ انکشاف زراعتی والیت پکتیا ـــ  26سنبله خریداری 474پایه ماشین جدید برای فابریکه نساجی
گلبهار ـــ  28سنبله کار ساختمان سرک هرات اسالم قلعه آغاز شد ـــ  29سنبله موافقتنامه متممه همکاری اقتصادی
و تخنیکی موسسه صحت عامه و المان امضا که متخصصین المانی (شعب ویرولوژی ،خون شناسی ،بیوشمسیتری)را
در صحت عامه کابل تاسیس و لوازم و تجهیزات فنی آن را از آلمان تهیه نمایند.

در  30سنبله همین سال با کمال افتخار و سرور دکتور عبدالرحمن پژواک نمایندۀ دایمی و سفیر افغانستان در ملل
متحد بحیت رئیس دوره ای یک ساله بیست یکمین اجالس آن موسسه انتخاب شدند
 13میزان اولین توربین پروژه برق آبی نغلو بکار افتاد ـــ در  19میزان وزارت معارف از افتتاح یک لیسه سه
متوسطه و  1۲ابتدائی و  14مکتب دهاتی در والیت تخار خبر داد در همین روز شفاخانه جدید گردیز افتتاح شد ـــ
 12عقرب کار پروژه ابیاری بخت یاران آغاز گردید با تکمیل این پروزه سه هزار جریب زمین سیرآب و نهر آب
گردان بطول  75متر دو اعشایه بیست متر ارتفاع باالی دریای کابل سرازیر می گردید ــ  14عقرب حکومات افغانی
و امریکا قرار داد تنویر شهر قندهار و خرید دو پایه ماشین برق دیزلی به ظرفیت سه هزار کیلووات را امضا نمودند
ــ  19عقرب سنگ تهداب عمارت شفاخانه سی بستر شهر ایبک گذاشته شد ـــ  22عقرب واالحضرت شهزاده احمد
شاه سرک دوشی شیر خان بندر را افتتاح نمود ـــ  23عقرب برمه کاری چاه نمبر  ۲3گاز در ساحه خواجه گوگردک
شبرغان موافقانه پایان یافت ــ  24عقرب توربین دوم برق آبی نغلو به صورت دایمی به کار انداخته شد ــ  3قوس
موزیم آثار تاریخی غزنی افتتاح گردید ــ  10قوس افتتاح بند برق ماهیپر که به کمک کشور المان ساخته شده بود و
دو توربین آن  44هزار کیلوات برق تولید می نمود و با نصب توربین سوم این ظرفیت به  66هزار کیلوات می
رسید ـــ اول جدی جنریتر یک صد کلیواته برق دیزلی در شهر تالقان نصب و بکار انداخته شد ــ دوم جدی سیلو
سوم و چهارم کابل در منطقه کارته مامورین تکمیل و بهره برداری شد ــ  6جدی انتقال برق از پلخمری به کندز
آغاز شد ـــ  7جدی پرتوکول مبادله أموال تجارتی بین أفغانستان و چین امضا شد ــ  11.جدی یک کار گاه صنعتی
در محبس اسعد اباد والیت کنر افتتاح شد ــ  16جدی پل سرخکان شهر جالل آباد افتتاح گردید ــ  29جدی سنگ
تهداب عمارت لیلیه برای  5۰۰محصل لیسه و دارالمعلمین لشکرگاه گذاشته شد ـــ  30جدی افتتاح پل اسعد آباد در
کنر ــ  5دلو افتتاح پل جاغوری باالی دریا ارغنداب ـــ  12دلو قرار داد توزیع برق برای شهر جالل آباد بین

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افغانستان و اتحاد شوروی ــ  14دلو افتتاح دستگاه پایپ لین سازی هلمند ـــ  21دلو افتتاح دستگاه کشمش پاکی
چاریکار ـــ  27دلو سنگ تهداب شهر جدید ولسوالی ده راود ـــ  29دلو مجلس وزرا به منظور تشویق زارعین
تزئید قیمت در خرید پخته قیمت فی سیر را  ۸.5۲افغانی ازدیاد به عمل آورد ـــ  4حوت برمه کاری چاه های عمیق
آب آشامیدنی برای اهالی اندخوی ـــ  9حوت موافقت نامه اعمار شفاخانه  4۰۰بستر اردو بین أفغانستان و اتحاد
شوروی ــ  11حوت موافقتنامه امداد تخنیکی تقویه و انکشاف زراعت والیت پکتیا ــ  12حوت کار تمدید پایپ لین
گاز از زیر دریا آمو تکمیل گردید ــ  14حوت یک البوراتوار تجزیه هنگ و زیره به أساس موافقته وزارت های
تجارت و زراعت تاسیس و به فعالیت آغاز نمود که ساالنه  594تن هنگ و ۲79تن زیره به هند صادر می شود ــ
 15حوت موافقتنامه علمی و فرهنگی با شوروی برای سال  1967امضا شد ــ  19حوت برمه کاری چاه نمبر 4۰
در شبرغان آغاز شد ــ  25حوت کلینیک صدری ابن سینا افتتاح گردید و.....
پایان
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