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 ریفورمهای مالی و اقتصادی شاه امان هللا

 (به مناسبت هفته ی بزرگداشت از ناجی استقالل)

یکی از گامهای عالی در تطبیق اصالحات اعلی حضرت شاه امان هللا، همانا ریفورم ونو آوری در امور 

مالی بود. این زعیم بزرگ به اهمیت زیربنای اقتصادی واقف بود، ایشان استقالل اقتصادی را حامی و 

، بانکنوت را نشر و شرط استقالل سیاسی میپنداشتند. ایشان در جنب سایر تدابیر و پروژه های اقتصادی

مالیات جنسی قبلی را غرض سهولت و شفافیت به مالیات نقدی تبدیل نمود. این اقدام شان هم برای مودی 

وهم برای عواید وخزانه ی دولت مفیدبود. بار سنگین مالیات جنسی قبلی وخریداری های جبری و حواله 

ان و پیشه وران( لغو و آذوقه رسانی اجباری نمودن غله را باالی بخش بزرگ یااکثریت ملت )دهاقین، چوپ

و حواله غله را نیز معاف و منع نمودند. پروسه و مراحل پیچیده و طوالنی جمع آوری مالیه و شکل خسته 

کن اجاره داری را اصالح، دست قریه دار و ملک را از مالیه کوتاه و نقش بالواسطه انها را کم رنگ و بی 

واشی ناشمرده شده، تکسهای مختلف صنایع کوچک را معاف و کار اجباری را اثر ساخت، بیگار، مالیات م

نیز منع نمود. مالیه زمین شکل نقدی رااختیار و پرداخت مالیات بدون دخالت ملک وخان بصورت مستقیم 

م به دولت تعلق گرفت. هدایت داده شد تا ادارات دولتی ضروریات خود را به پول نقدده اجرا نمایند، این اقدا

شیرازه اقتصاد پولی را که در آن زمان یک تیوری کامالً جدید بود، محقق میساخت. فروش مواشی 

اختیاری گردید و شمارش هر ساله)ثبت احصائیه آنها( آغاز ګردید تعدادمواشی محاسبه میګردید. درین 

 .مورد قانون جداگانه بنام )نظامنامه/قانون مواشی( نافذ گردید

ر مالی و پولی؛ پول جدید افغانی ) کرنسی ملی( به عوض پول سابق)روپیه( در غرض تنطیم بهتر امو

 دوران اقتصادی به جریان افتاد، کرنسی و بانکنوټ مذکور همانا پول ملی مااست که دارای کود اصلی

ISO 4217: AFN) )  م. میباشد. باید تذکر دهیم که قبل  1۹2۵است وسال معرفی ان عبارت ازسال

م. یعنی در دوره های امیرعبدالرحمن خان و امیرحبیب هللا خان، در 1۹2۵م. تا  1۸۹1ل براین از سا

افغانستان روپیه افغاني و در هندوستان روپیه ی هندی در دوران بود. اعلی حضرت شاه امان هللا خان بعد 

غذی گردید( و از استرداد استقالل درجنب سکه، بانکنوت جدید را نشر نمود )افغانستان دارنده ی پول کا

 .پالیسی پولی طرح گردید، همچنان قانون)نظامنامه( پول و امور بانکی نیز نافذه گردید

غرض تنظیم بهتر ادارات مالی کشور؛ مکتب "اصول دفتر" در شهر کابل افتتاح گردید و مرزا مجتبی 

ر گماشته میشدند خان به حیث مدیر آن تقرر حاصل نمود، فارغان این مکتب در ادارات مالی کشوربه کا

شهری را -،اقدامات متذکره )امورات حسابی!( سابقه را با سیستم عصری مبدل ساخت و به آن شکل مدنی

م. 1۹2۳داد. ازینکه هنوز هم سکتور زراعت، یک سکتور عمدتاً مسلط در اقتصاد ملی بود، بناً در سال 

انین و اصولنامه های وضع ونافذ شدند. برای تمام کارکنان زراعت و تحصیل مالیات درین بخش یکتعداد قو

به منظور تربیه ی حکام در مرکز کشور مکتب حکام تاسیس و فارغان آن در ادارات محلی تقرر حاصل 

مینمودند، این اقدام اساس اصالحات اداری امروزه را تشکیل میداد. البته در پهلوی توجه به سکتور 

تشویق ضایع نافذ شده بود، که توسط یک پروسه ی م. اصولنامه ی  1۹22زراعت ومالداری؛ در سال

ریفورم مالیاتی زمینه ی تشویق و رشد صنایع را آماده ساخت. همچنان به منظور افزایش تولیدات داخلی 

م. باعث فقر بیشتر دهاقین 1۹2۳کشور تقاوی وضع گردید. باوجودیکه قانون فروش امالک دولتی در سال 

، اما از طرف دیگر باعث تقویه ملکیتهای خصوصی گردید، که در نهایت واز داست دادن زمینهای شان شد
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یک قانون مفید بود، زیرا غصب ملیکتهای دولتی مصئون وعواید دولت ازین مدرک تامین گردید.اراضی 

موقوفه که باعث بی استفاده ماندن بهترین زمینهای زراعتی شده بود، نیز ازبین برده شد. در زمان شاه 

تجارت توسعه یافت، گمرکات متعدد و بدون ثبت رسمی محدود و اصالح گردید. به این ترتیب در امان هللا 

دوران سلطنت شاه امان هللا، انفاذ نظامنامه ها، از موارد بسیار مهم در جهت قانونمند کردن امور جامعه به 

رنتیجه این پروسه قانونمند شمار می رود. بنابراین، ده ها نظامنامه در مسایل مختلف نوشته و نشر شدند. د

سازی و اصالحات؛ رشد سرمایداری سریع گردید. از طرف دیگر محاکم شرعی معامالت تجارتی از 

سایر محاکم متمایز وبعضی شرکتهای تجارتی مانند شرکت تنویرات، موتر، ادویه، شرکت رفقای افغان، 

وروی و غیره به کار آغاز نمودند. هم اتحاد افغان، قمر، ضیا و شرکتهای جرمنی و تجارتخانه اتحاد ش

چنان قرارداد جداگانه تجارتی بادولت انگلیس انعقاد یافت ونماینده های تجارتی، قونسل و وکیل التجاره 

های افغانستان در کشور های همسایه تعیین شدند، بدین ترتیب در امور تجارتی سهولت بوجود آمد. در 

ملی تجارتی مانند؛ امانیه شرکت و ثمر شرکت وغیره را پهلوی سکتورخصوصی؛ دولت نیز موسسات 

تاسیس نمود. ازینکه تا این زمان سرمایه اروپا وارد کشور نگردیده بود، اما به تدریج تجارت با اروپا 

درحال توسعه بود. ازطرف دیگر توسعه تجارت اروپا باافغانستان میتوانست مانع رشد صنایع داخلی گردد، 

ی اقتصادی، تکنالوژیکی،نبود راه آهن ومهارت کاردرکشور بود، بنا بر آن دولت امانیه علت آن عقبمانده گ

اقدام به تاسیس فابریکات و احداث راه آهن نمود. شاه این وضعیت و ضرورت را در لویه جرگه سال 

ش. توضیح نمود و این را نیز واضح ساخت که کشور به یک فابریکه ترممیم طیارات ضرورت  1۳07

همچنان یک فابریکه دیگر غرض تولید باروت سپید ساخته خواهدشد. نخستین باروت ساز در دارد،

افغانستان متخصص ترکی)رضابیک( بود که از سالیان جنگ اول جهانی در افغانستان اقامت داشت و 

م. درگذشت، وبنا برگفته ی  1۹21مصروف تولید باروت سپید بود، ولی کافی نبود. شخص مذکور در سال

ریخ نگار مشهور افغانستان، شادروان میر غالم محمد غبار؛ شاه در جنازه ی او اشتراک نمود. بعدا یکی تا

از دولت با دو شرکت فرانسوی و یک شرکت  از شاگردان این باروت ساز بنام فیض محمد به نمانیده گی

ن از جنوب تا شمال اکمال جرمنی قراردادی را امضا نمود که مبنی بر آن باید طی ده سال خط آهن افغانستا

گردد. به منظور سروی آن چهار تبعه ی فرانسوی به کابل دعوت وبعداً عازم قندهار شدند، همچنان غرض 

امتداد لین های تیلیفون و تلگراف از مرکز به والیات کشور، کار جدی آغاز گردید، در عین زمان 

غاز و با این اقدامات برق فابریکات چرمسازی، کارباالی ستیشنهای برق در پغمان وجالل اباد و قندهار آ

ترمیم موټر، تولید پرزه، تولیدصابون ،  -باروت سازی و تولید سمنت تامین گردید. ساخت کارخانجات

یخ، تولید روغن پنبه و رختبافی در مزار شریف و هرات اکمال و ساختن عطر، تولید تار، نجاری، تولید

د تکه های نخی و جیم، فابریکات تولید وساخت تکمه، فابریکه پروسس فابریکات: قندسازی، نساجی، تولی

 -مزار -میوه، مسکه وپنیر و فابریکه تیل خاک در نظر گرفته شد. طی این دوره امور مراسالت بین کابل

ایران و ترکیه آغاز شد. بند های آبی مانند بند آبگردان درغزنی، بند سراج و بند غازی  -اتحاد شوروی

و بند آبی چمکنی اعمار گردیدو کار روی نهر رزاق زیر اجرا قرارگرفت، حق معامالت تجارت اکمال، 

کاملته الوداد از دولت جرمنی و حق ترانزیت ازکشور پولند اخذ گردید ، مذاکرات درمورد قراداد های 

فت در تجارتی با مسکو و برلین آغاز گردید. همچنان پروگرامهای وسیع درمورد الجورد بدخشان ، ن

هرات ،ذوب آهن، استخراج معادن آهن، تفحص واستخراج زغال سنگ، معدن سلفر) گوگرد(، تفحص و 

استخراج معادن سرب، سنگ مرمر، گچ وسایر امورتحت کار گرفته شد. جالب اینکه در دورترین نقاط 

 وسرحدات کشور غرض حفظ و انکشاف منابع وثروت طبیعی، به امور جنگالت توجه صورت گرفت،

مثالً درمناطق پکتیا، اسمار وغیره نقاطیکه جنگالت طبیعی وجود داشت، امور اداره و تنظیم بهتر آن آغاز 

و پروگرامهای احیا و احداث آنها عملی گردید. به منظور ازدیاد نسل اسبهای اصیل، ازدیاد نسل قره قل 

کابل افتتاح گردید، استعمال تکه  وترویج وتربیه ی کرم پیله پالنهای ساخته شد. نندارتون صنایع ملی در
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داخلی توسط مامورین دولت برای ساختن دریشی جبری گردید. در نتیجه این ریفورمهای اقتصادی، 

 ۸0عایدات دولت به مقایسه گذشته ازدیاد قابل مالحظه یافت حتا دو چند گردید که اندازه ی آن ساالنه از 

وبی سابقه بود(. مدارک عایدات  ٪22۵فت )این یک افزودی میلیون روپیه افزایش یا 1۸0میلیون روپیه به 

میلیون،  ۴0میلیون، مالیات گمرکی  2۵میلیون، مالیات مواشی  ۸0مالیات زمین :دولت قرار ذیل بود

میلیون روپیه میگردید. طبق گفته  1۸0میلیون که جمعاً بالغ بر  2۵محصول صکوک ده میلیون،سایرعواید 

 : قرار ذیل بودت دولت در بخشهای جداگانه ی شادروان غبار مصارفا

 میلیون، ۴0وزارت حربیه  -

 میلیون، 1۵وزارت معارف  -

 میلیون، 7وزارت امور خارجه  -

 میلیون، ۳وزارت مالیه  -

 میلیون، 10مصارف تعمیرات -

 میلیون، 20وزارت دربار  -

 میلیون، 12وزارت امور داخله  -

 میلیون، 2وزارت عدلیه  -

قبل از .(میلیون.) افغانستان درمسیر تاریخ ۶7ارف خریداری همراه با یک مقدار از پس اندازها سایرمص -

 ۶0پول افغانی)روپیه ی افغانی( صدروپیه ی کابلۍ معادل به  معرفی و نشر بانکنوت جدید افغانی؛ ارزش

ل بود، درحالیکه کلدارهندۍ بود، وزن سکه منقش نقره دونیم مثقال و وزن سکه نقره یی کابلی دومثقا

فیصد بلند رفت، که  2۵فیصدی غش در آن به ده فیصد میرسید، اما بعداً فیصدی غش درپول افغانی به 

ارزش آن درمقابل ارز خارجی روبه نزول نهاد، بناً برای مدتی نرخهای مواد در بازارهای کشور اندکی 

میگردد و یک امر طبیعی است، ولی  بلند رفت. چنین نوسانات اکثراً بعد از ریفورمهای پولی مشاهده

 .اهمیت آن از لحاظ طوالنی مدت و استقالل مالی قابل ارزش است

نرخ بعضی اجناس مورد ضرورت اولیه قرار ذیل بود: آرد دونیم چارک کابلی یک روپیه، در تاشقرغان 

اشقرغان هشت چارک کابلی یک روپیه ، سه پاو گوشت به وزن پاوکابلی یک روپیه، درحالیکه در ت

گوشت به وزن یک ونیم چاریک یک روپیه، روغن یک پاو به وزن پاوودوازده مثقال کابلی یک روپیه، 

در تاشقرغان یک ونیم پاو معادل یک روپیه، برنج در کابل فی چارک و سه پاو یک روپیه، در تاشقرغان 

مه ریفورمها غرض تقویه برنج به همین وزن یک روپیه، تربوز فی سیر یک قِران. دولت امانیه در ادا

بودجه دولت برای مصارف خدمات عامه، درمالیه افزایش نسبی را وارد نمود، طوریکه مالیه فی جریب 

زمین آبی ازپنج روپیه به هشت بلند برده شد، همچنان مالیات مواشی افزایش یافت. مالیه فی نفر شتر از سه 

فزایش یافت مالیه گاو ازیک روپیه به دو افزایش یافت. روپیه به چهارو از اسب از دو روپیه به سه روپیه ا

و صد افغانیگی چاپ و نشر گردید. سکه طال  ۵0، 2۵م. بانکنوت کاغذی پنج افغانیگی،  1۹2۵درسال 
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ونقره نیز ضرب زده شد که بنام "امانیه" در گردش بودند. در سلسله سایر اصالحات، قانون اوزان و 

 [7۹2-7۹0، ص1فغانستان درمسیرتاریخ،جاغبار،].نافذ گردیدم.  1۹22مقیاسات نیز در سال 

اصالحات مشابه در منطقه در آن زمان نظیر و مثال نداشت. دستاوردهای که از ریفورمهای دور امانیه 

درافغانستان بدست آمد، در سایر کشورهای منطقه قابل وقوع نبود. این تحوالت چهره افغانستان را تغییرداد 

ای شاه آزادیخواه ونواندیش یک منبع الهام یک افغانستان مترقی، ُمدرن و نوین روبه ظهور بود. ریفورمه

 .برای مردم مستضعف و سایرمستعمرات منطقه گردید

باید گفت که از نقطه ی نظر اقتصادی؛ خبر نوید بخش آن بود که با ایجاد موسسات تولیدی وفابریکه ها 

عی و تحصیلی( امکان افزایش عاید ملی متصور گردید، از طرف دیگر عواید تشبثاتی دولت )عواید انتفا

باعث رونق اقتصادی میگردید و افزایش در مالیات را که باالی مردم وضع شده بود، جبران می نمود. 

ادامه ریفورمها فشار مالیاتی را خودبخود به تدریج کاهش میداد. این ریفورمها تعدادی زیادی از اقالم 

کاری و بوجود آوردن فرصتهای وارداتی را تعویض نمود و در بلند بردن تخصص، ایجاد مهارتهای 

استخدام کمک نمود. سیاست جدید ارضی باعث تشویق دهاقین گردید و عدالت اجتماعی درحال تامین شدن 

 .بود

م. سفری به استانبول داشتم، در این سفر از بزرگترین موزیم ترکیه و آثار 201۳طی سال  خاطره :

افغانستان  -مخصوص تحت نام مناسبات تاریخی ترکیهتاریخی در استانبول دیدن نمودم. درین موزیم محل 

وجود داشت. تمام این محل باعکسهای امان هللا خان مزین شده بود. در جمله ی سایر آثار تاریخی، نمونه ی 

از تحفه های طال ونقره نیز به نمایش گذاشته شده بود که از طرف غازی امان هللا خان برای مردم ودولت 

اده شده بود. کمک شاه امان هللا در آن زمان اقتصاد ازپا افتاده ترکیه را نیرو بخشده ترکیه آن زمان فرست

بود. اسناد وشواهد کمکها دربخشهای مختلف موزیم دیده میشد، من از رهنمای ترکی موزیم درین مورد 

 :پرسیدم، ایشان که آگاه از تاریخ ترکیه و تمام آسیا بود، چنین جواب دادند

بانکی و اقتصاد ترکیه ، نخستین نام درخشان همانا اسم شاه افغانستان یعنی شاه امان هللا درتاریخ سیستم 

است که اساس اقتصاد و بانک ترکیه را با ما استحکام بخشید. نام ایشان در کتب درسی مکاتب ما نیز 

اخت موجود است.من احساس غرور نمودم، ناگهان اشک مباهات تصویرها را درمقابل چشمانم مکدر س

وتا که با دستمال خود چشمانم را پاک نکردم، دیدن باقی آثار برایم ممکن نبود. این رهنمای ترکی درمورد 

آثار موالنا که او نیز مربوط افغانستان بود، معلومات مختصر داد. او درمورد تصوف وعرفان شرق نیز 

طور مسلسل به زبان انګلیسی  مطالعه داشت، در مورد قونیه و زیارت موالنا برایم معلومات داد، وی

یاداوری مینمود. وقتی عالقه ی او را درمورد موالنا و تصوف درک کردم،  ( darwishan chrkhan)از

من چند بیتی را از اشعار اقبال و شادروان سرمدرا برایش خواندم: )شب تارش مه پندار...(، اما اوبا دری 

 را فراموش نخواهم کرد.  آشنایی نداشت. خاطرات آن موزیم وآن دوست ترکی

 .همچنان افتخار به نام بزرګ شاه امان هللا خان ناجی استقالل کشور تاجدار با افتخار آسیا
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