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 ۰1/1۰/۲۰1۸           احسان لمر
 

 ۀسال کینامه  کار
 و مردم آن وطنآرامی راه  دیشه

 محمد هاشم میوندوال
 

صفحه نشر گردید  302در  1345در سال  یچاپ مطبعه دولتنشراتی انیس  مؤسسهــ به همت  سیکتاب سال ان
جناب محمد شفیع رهگذر نشر شد. در فهرست  گفتاری پیشبا این رساله به نگارندگی محترم محمد بشیر رفیق و 

شود. ــ کرنولوژی وقایع داخلی و خارجی ــ سرگذشت انیس ــ فروغ فرهنگ ــ سخنوران ذیل مالحظه می عناوینآن 
مه ترجتریستان ) و { دانش و زندگی ــ هنر ــ نامه های دلداگان تاریخادبیات پشتو ــ ب ــ ادبیات دری لف ــ}ابزرگ 

 از نظر گذشتاندن این کتاب را به شما توصیه می نمایم رومانی از توماس من نویسنده المانی(.
کشور حکومت محمد هاشم میوندوال در  آن وقایع یک ساله (283ــ 271باقی مانده در و  28الی  12) صفحاتدر 

 یماه حمل الرا از  اینک آن وقایع بودند این سلسله را هر سال دنبال نمایند. و جناب بشیر رفیق امیدوار درج شده
 تقدیم می دارم.خدمت کاپی و  الا یذ 1346حوت 

 .است( جمع آوری شده 1973اکتبر  04مین سال روز شهادت وی ) 45این سطور به مناسبت 
 

ـ گذاشته شدطاق و خواجه گوگردک شبرغان  میتیگاز در ساحه  هیاب مرکز تصفتهد سنگ حمل 2 أفغانستان  حمل 21.ـ
جلسات کمیته  حمل 24ــ  عضوی ضد استعمار است انتخاب گردید. ۲4کمیتۀ فرعی عدر که یکی از کمیته های در 

 27 در جنوب شرق آسیا در تاالر کنفرانسهای وزارت اطالعات و کلتور افتتاح شد.ــ منطقوی و بین المللی توریزم
بولدک به کمک بال  نیچمن و سپ نیشبکه خط آهن بقرار داد  ثور 11 .ــ افتتاح سر بند نهر خواجه در گلبهار حمل

کوکستان برای تربیه أطفال محبوسات والیت کابل از طرف موسسه نسوان در محوطه یک  ثور 21 ـــ کایعوض امر
بین هیت تجارتی أفغانستان و اتحاد شوروی پروتوکول أموال تجارتی برای  ثور 21محبس زنانه تاسیس گردید. ــ 

ـ در مسک 1966سال   جمهوریو فرهنگی بین أفغانستان وافقتنامه پروگرام همکاری علمی و م جوزا 3و امضا گردید. ـ
کلیوات  5۰مجلس عالی وزرا قیمت محصول مصرف برق تا  جوزا 9به امضا رسید. ــ  1966مردم چین برای سال 

نار بین المللی ترجمه در پوهنتون کابل به اشتراک نویسندگان ییمس جوزا30رکین تنزیل داد. ــ پول به مشت 75را به 
مانده اعمار  یکار باق سرطان 5برای ترجمه آثار علمی افتتاح گردید ــ  پاكستانفغان، ایران، هند، اتحاد شوروی و ا

ب زمین را هزار جری ذخیره نزده ملیون متر مکعب آب است و ساحۀ پانزده تا نزده که ظرفیت بند خروار در لوگر
 یسال ب 35در مدت  دوبه شدم( شروع 1931ش) 1310این بند که کار آن در سال )  آغاز گردید بیاری می کندآ

ال بین أفغانستان و پولند که بر أساس آن از وپروتوکوال تبادل ام سرطان 19 ـــ (؟؟؟ بود هماند یملتو لیدل
هار{ به }شرکت میوه قند و شدهرپشم شتر میوه خشک و کنسأفغانستان)پنبه، پوست بز و گوسنفند، کنجد و زغر و 

ولی، پطر پولند صادر و بالمقابل ماشین باب ، آالت و لوازم برقی تراکتور ها، آالت ضد حریق، ماشین های دیزلی،
بایسکل، موتر سایکل، ظرف مختلفه، منسوجات، کاغذ، قرطاسیه، گوگرد، لوازم و مواد تعمیراتی و غیره وارد می 

سرطان  22ــ  می باشد متر و عرض ده مترکیلو 4۸3ه طول ب افتتاح شاهراه کابل قندهارسرطان  22 اید( ــنم
پرتوکول اسناد تحول دهی أموال تجارتی أفغان شوروی امضا شد که شامل توسعه برق، فابریکه کود و آذوقاتی و 

 بیاری در زمین های بند سردهآشبکه های  تمدید برق به مزار شریف واگذاری ورکشاپهای تخنیکی هرات و ساختمان
قرار داد احداث وزارت معادن و صنایع و موسسه نیاژ پروم اکسپورت شوروی  سرطان 27می باشد ــ }غزنی{ 

 کهیرب}احداث این فافابریکه ذوب آهن و صنایع فلزی را در أفغانستان از نظر تخنیکی و اقتصادی سروی می نماید
قرار داد همکاری فرهنگی  سرطان 28ــ  {در نظر گرفته شده بود یهزار روبل روس 13۸در کشور به مصرف 

افتتاح کودکستان }مهری{ در ولی مینه توسط واالحضرت  سرطان 29فغانستان و چکوسلواکیا به امضا رسید. ــ ا
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یا اکو چکوسلودر هرات بین أفغانستان فابریکه سمنت  چنان امضای قرار داد سروی و تاسیس شاهدخت بلقیس و هم
حصل اسعاری برای صدور کنجد، زغر و چهار مغز  از فیصدی ما افغانستان بانک هدایت داده شد تا دبه  اسد 25ــ 

 دنیبا سو یبوت دوز کهیقرار داد فابر اسد 26برای تشویق تولیدات و صادرات کشور صرف نظر به عمل آید ــ 
دار عسکری و نیم ساق  جوره بوت چرمی ساقکه ظرفیت تولید صد هزار جوره کلوش و پاپوش و سه صد هزار 

موافقت نامه همکاری با کشور فرانسه  اسد 30ل و آماده بهره برداری می شود ــ یملکی بوده و در سیزده ماه تکم
د از ظهر افتتاح شد. بعمعظم همایونی چهل هشتمین سالگرد استقالل کشور با بیانیه اعلیحضرت  اول سنبله امضا شد

 یافغانستان در ساحه پل چرخ ویموج متوسط راد واتهیکل 1۰۰ دستگاه محمد هاشم میوندوال همان روز صدراعظم
 12 ـــگذاشته شد  ایپکت تیمکتب ببرک خان زدران در وال یسیسنگ تهداب قسمت تدر سنبله 11 ـــ دافتتاح نمو

 ینساج کهیفابر یبرا دیجد نیماش هیپا 474یداریخر سنبله 26ـــ  ایپکت تیوال یانکشاف زراعت پروژۀافتتاح  سنبله
موافقتنامه متممه همکاری اقتصادی  سنبله 29 ـــآغاز شد کار ساختمان سرک هرات اسالم قلعه  سنبله 28 گلبهار ـــ

را (ین المانی )شعب ویرولوژی، خون شناسی، بیوشمسیتریصامضا که متخص عامه و المانکی موسسه صحت یو تخن
  .را از آلمان تهیه نمایند در صحت عامه کابل تاسیس و لوازم و تجهیزات فنی آن

 

 
 

ملل  نستان درنمایندۀ دایمی و سفیر افغادکتور عبدالرحمن پژواک  همین سال با کمال افتخار و سرور سنبله 30 در
  انتخاب شدند آن موسسهت رئیس دوره ای یک ساله بیست یکمین اجالس یبحمتحد 

وزارت معارف از افتتاح یک لیسه سه  میزان 19در  نغلو بکار افتاد ـــ یپروژه برق آب نیتورب نیاول میزان 13
 ـــ شفاخانه جدید گردیز افتتاح شدخبر داد در همین روز تخار  تیدر وال یمکتب دهات 14و  یابتدائ 1۲و متوسطه 

ب آیرآب و نهر با تکمیل این پروزه سه هزار جریب زمین س دیآغاز گرد ارانیبخت  ابیاریکار پروژه  عقرب 12
حکومات افغانی  عقرب 14می گردید ــ سرازیر  متر دو اعشایه بیست متر ارتفاع باالی دریای کابل 75بطول  نگردا

ودند را امضا نم تکیلوواسه هزار  ظرفیتو خرید دو پایه ماشین برق دیزلی به  قرار داد تنویر شهر قندهار و امریکا
واالحضرت شهزاده احمد  عقرب 22ـــ گذاشته شد  بکیبستر شهر ا یشفاخانه سسنگ تهداب عمارت  عقرب 19ــ 

گاز در ساحه خواجه گوگردک  ۲3برمه کاری چاه نمبر  عقرب 23ـــ  را افتتاح نمود خان بندر ریش یسرک دوش شاه
 قوس 3 ــ انداخته شدصورت دایمی به کار ه توربین دوم برق آبی نغلو ب عقرب 24 ــ شبرغان موافقانه پایان یافت

 وشده بود که به کمک کشور المان ساخته  پریافتتاح بند برق ماه قوس 10موزیم آثار تاریخی غزنی افتتاح گردید ــ 
هزار کیلوات می  66به  ظرفیتهزار کیلوات برق تولید می نمود و با نصب توربین سوم این  44دو توربین آن 

سیلو  دوم جدی برق دیزلی در شهر تالقان نصب و بکار انداخته شد ــ کلیواتهجنریتر یک صد  اول جدیـــ  رسید
 به کندز یانتقال برق از پلخمر جدی 6 در منطقه کارته مامورین تکمیل و بهره برداری شد ــ کابل سوم و چهارم

یک کار گاه صنعتی جدی  11. ــ مبادله أموال تجارتی بین أفغانستان و چین امضا شد لپرتوکو جدی 7 ـــ آغاز شد
 سنگ جدی 29پل سرخکان شهر جالل آباد افتتاح گردید ــ  جدی 16در محبس اسعد اباد والیت کنر افتتاح شد ــ 

پل اسعد آباد در افتتاح  جدی 30 ـــ گذاشته شد لشکرگاه نیو دارالمعلم سهیمحصل ل 5۰۰ یابر هیلیتهداب عمارت ل
برق برای شهر جالل آباد بین  توزیعقرار داد  دلو 12 ارغنداب ـــ ایدر یباال یپل جاغور افتتاح دلو 5ــ کنر 
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 یافتتاح دستگاه کشمش پاک دلو 21هلمند ـــ  یساز نیل پیافتتاح دستگاه پا دلو 14فغانستان و اتحاد شوروی ــ ا
 زارعین قیبه منظور تشومجلس وزرا دلو  29 ـــ دده راو یولسوال دیسنگ تهداب شهر جد دلو 27ـــ  کاریچار
 قیعم یچاه ها یبرمه کار حوت 4ـــ افغانی ازدیاد به عمل آورد  ۸.5۲قیمت فی سیر را  پخته دیدر خر متیق دیتزئ

بستر اردو بین أفغانستان و اتحاد  4۰۰موافقت نامه اعمار شفاخانه  حوت 9 ـــ یاندخو یاهال یبرا یدنیآب آشام
کار تمدید پایپ لین  حوت 12موافقتنامه امداد تخنیکی تقویه و انکشاف زراعت والیت پکتیا ــ  حوت 11شوروی ــ 

یک البوراتوار تجزیه هنگ و زیره به أساس موافقته وزارت های  حوت 14گاز از زیر دریا آمو تکمیل گردید ــ 
 تن زیره به هند صادر می شود ــ ۲79تن هنگ و 594تاسیس و به فعالیت آغاز نمود که ساالنه  تجارت و زراعت

 4۰برمه کاری چاه نمبر  حوت 19امضا شد ــ  1967موافقتنامه علمی و فرهنگی با شوروی برای سال حوت  15
  .....وافتتاح گردید  نایابن س یصدر کینیکل حوت 25 شبرغان آغاز شد ــدر 

 
 پایان
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