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 7 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له را، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۵/۸/۲۰۱۹                                                                    یستانیس نیسیاکادم دیکاند
 

 سال استرداد استقالل کشور: نیمناسبت صدم به

 

 معاصرافغانستان خیشاه امان هللا در تار گاهیجا
 

از شاهان  کیچیمعاصرکشور بعد از احمدشاه بابا،ه خیدرتار

ورهبران افغانستان) بجز داودخان( در  رانیواموشهزادگان 

 رسند:  ینم یشاه امان هللا غاز یۀبه پا ریموارد ز

درافغانستان بود که: استقالل  یپادشاه گانهیامان هللا، شاه

 حاصل نمود. سیافغانستان را از کام استعمار انگل

 یتساو یدرافغانستان بود که برا یرهبر گانهی امان هللا، شاه

کشورعمالً  نیحقوق احاد افراد ا ینان با مردان وتساوحقوق ز

برنامه ها، تاج وتخت  نیکردن ا یدست بکار شد و برسرعمل

 خود را از دست داد.

را  یبار درافغانستان  قانون اساس نینخست یدرافغانستان بود که  برا یشاه گانهیشاه امان هللا ،  

آن عمالً گام  قینمود و در راه تطب بیوضع وتصو مردم کشور یآن برا  یحقوق یمبان نیتر یبا عال

 نهاد.

 یاز آزاد یفرد چیزعامتش ، ه ۀدرافغانستان بود که در طول دور یشاه نینخست امان هللا، شاه

 خواهان را نگرفت. یاز آزاد یخود را به زندان نسپرد و جان کس نیطلبان و منتقد

معارف در سراسر کشور زد و  میه دست به تعمدرافغانستان بود ک یپاشاه نینخستامان هللا،  شاه

سواد  یرا برا یو روش خاص پرداختیکالن ساالن م سیبود که خود به تدر یشاه نیبازهم نخست

 روز  وضع نمود. ۱۰کالن ساالن درمدت  یآموز

کشور  چیدرافغانستان است که درمدت ده سال زعامت خود،از ه یپادشاه نینخست امان هللا، شاه

 نگرفت  ومستقالنه حکومت کرد. یپول کمک یخارج

از قید حتمی زن افغان را  یدر پغمان؛ آزاد۱۹۲۸ ۀجرگ یۀاست که در لو یشاه گانهیامان هللا، شاه

دولت  یاصالح یبر گام ها گرید یگام انقالب کینماد استعمار واستحمار( اعالم نمود و نی)ا یچادر

جرگه  ربرهنه د یجان با رو نبیوخواهرشاه  ز ایجرگه ملکه ثر هیخود به جلو گذاشت ودرهمان لو

 ظاهرشدند.

جمعه، محراب و  یبار، در نماز ها  نینخست یدرافغانستان بود که برا یشاه گانهی شاه امان هللا، 

از او وبعد از او  شیو پ کردیمال  بدست خود گرفت وخطبه  ونماز را خود قرائت م اریمنبررا از اخت

 بانیوخط انین افغانستان جرئت گرفتن منبر ومحراب نماز را از مالاز شاهان و رهبرا کی چیه

 مساجد نداشتند.

آغاز کرد ومعاش  یدرافغانستان بود که عدالت را از خانواده سلطنت یشاه نینخست امان هللا، شاه

 نان راتبه و پخته ازمطبخ ارگ را به آنان منع کرد.توزیع  وخاندان محمدزائی  ینسب ازاتیوامت

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-fghanmaqalat@a  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
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 تیوملکان متنفذ را از ب نیوخوان ونیو روحان رهایپ ازاتیبود که امت یشاه نینخست مان هللا ،ا شاه

 دانست.  ازاتیامت نیالمال قطع نمود وکارکردن را شرط گرفتن ا

و با مردم ملحق  رفتیملت م انیگارد به م یشاه افغانستان بود که بدون باد نیاول امان هللا، شاه

 .دیکوشیغم ودرد م نیالوسع در رفع ا یو حت ساختیرد مردم با خبرموخود را از غم ود شدیم

مردى وطنپرست و سخنور و ادیب ماهرى بود که احساسات وطن پرستى اش را در  ، هللاامان  شاه

 چنین بیان میکند:« حاکمیت قانون درافغانستان»بیتى درآغاز کتاب 
 

 یکبارگى با جان و سر از دل گرفتارش شــدم

 یز خویش تا سازم چو گلزارشخون عــز دهم

 

 کدام برنامه ها بود:شامل  ،فصل ناتمام شاه امان هللا
 (اتل الرحمن بیمجۀ ترجم) پوالدا یب ونی: لسندهینو

بود که در آن عظمت جهان اسالم رو به انحطاط نهاده و  یی هللا خان متولد و پرورده دوره مانا»

تا هندوستان  قایاحمد خان از شمال افر دیافغان و س نیالد جمال دیچون محمد عبده، س ینیروشنفکران د

 آگاه سازند. گریمسلمانان را از حالت رقت بار همد کردند یتالش م
 

و جهان به  شدند یم تهیاز مدرن یدیو وارد مرحله جد دهیخود را با سنت بر وندیجوان هم پ یها ترک

دو  نیانستان باز نکرده و افغانستان در ببه افغ یتحوالت راه نیبود. اما همه ا رییسرعت در حال تغ

مانده بود  یباق یلویو قب یسنت ی( با همان ساختارهاییایتانیو هند بر هی)روس یقدرت بزرگ استعمار

 یگاه چیه ۱۹۲۷تا سال  که نیهللا خان با وجود ا . امانساخت یم وسیشاه جوان را ما ها نیا ۀکه هم

 افتاد یکه در جهان اتفاق م یو تحول شرفتیاز پ یبه خوب یخارج از افغانستان سفر نکرده بود، ول

 داشت. یآگاه

اول دربار که متعلق به خانواده با نفوذ  ی( بانوحضرت ایهللا خان )عل نظر مورخان، مادر امان از

 هللا خان نقش مهم داشت. امان هیاول تیشخص یده ناب( بود در شکل ی)لو ییبارکزا

 ایبودند. عل یناب خوشدل خان از سرداران مهم قندهار یبرادر او لوخان و  ردلیخانم ش ایعل پدر

هللا خان  خان داشت، فرزند خود امان هللا بیزنان حب هیبق انیکه در م یبا موقف بلند ]علیاحضرت[خانم

 یبرا تکه داش یها ییمنظور او را با توانا نیو به هم دانست یخان م هللا بیحب ینیجانش ستهیرا شا

 سیاز دو جنگ افغان و انگل یتجربه تلخ ها یی. از آنجا که بارکزاکرد یم تیافغانستان ترب یسایس ندهیآ

خانواده  قیاو از طر یریرپذیهللا خان موثر بود. تاث امان یخانوادگ تیتجربه در ترب نیداشتند، ا

 ...بزرگ ساخت. سیضد انگل هیاو را با روح ،یمادر
 

که منجر به استقالل افغانستان شد  سیخان از جنگ سوم افغان و انگلهللا  امان روزمندانهیآمدن پ رونیب

 ییها ستیونالیناس انیافغانستان؛ بل به عنوان الگو م ونیطبقه روحان نیاو را به چهره مجاهد نه تنها ب

خارج از  مسلمانان انیمبدل ساخت. م دندیجنگ یم سیانگل هیعل یاسالم یکشورها هیکه در بق

از  یخالفت عثمان نیجانش تواند یهللا خان م امان را به وجود آورد که  یدواریام نیا یافغانستان حت

 دست رفته شود.

 یندارد و زمان یگریفرد د چیبا ه یتفاوت چیها را دوست داشت و معتقد بود که او ه خان افغان هللا امان

 یاستعمار ینیتربخود بر هیبا آن روح ها سیشد، انگل یخود وارد ممب ییخاطر سفر اروپا که به
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کار  نینکرد و ا قتهللا خان با آن مواف او در نظر گرفته بودند که امان یرا برا یخاص دولت فاتیتشر

 شد. سیانگل زبانانیم یباعث ناراحت

 ییرایدست آورده بود مورد پذ به یقدرت بزرگ استعمار کیکه استقالل خود را از  یبه عنوان کس او

قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال اتاترک و  ییدول اروپاتمام سران مهم  بایگرم تقر

تجدد کامال عقب  روانافغانستان را که از کا توان یهللا خان متقاعد شد که م امان ران،یرضا شاه، شاه ا

 توسعه قرار داد. ریدر مس شتریمانده بود با سرعت ب

 یهللا خان آدم شجاع و نترس گفت که امان دیود، باآدم ترسو ب ریام کنند یکه گمان م ییها آن برخالف

او مخالف بودند  یها استیبا س  او شورش کرده و هیکه عل ییها در جرگه و نشست آن یبود. او حت

را  ریآنها ام که رفت یآن م میکه ب ی. در حالپرداخت یم یسخنران رادیو به ا شد یحاضر م باکانه یب

 هدف قرار بدهند.

طرف کابل روان بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.  از پغمان تنها با موتر خود بهکه  یزمان یبار

نفر بود  کیکننده را که تنها  ها چند نفر هستند موتر را توقف داده حمله کننده او بداند حمله که نیبدون ا

 .کند یم میتسل سیراه به پوسته پول رینموده و در مس ریدستگ

خشونت در مقابل شهروندان کشور خودش بود،  یریکن عدم به کارگاو، تا حد مم استیس فلسفه

 نداشت. یعبدالرحمن خان همخوان ریجدش، ام استیوجه با س چیکه به ه یاستیس

افغانستان دانست.  خیدر تار یبدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواه توان یخان را م هللا امان

افغانستان را  یو اجتماع یاسیس یساختارها شد، یم یکه عمل یرا که او برداشت، در صورت یها گام

 .داد یبا افتخار و متمدن منطقه قرار م یها دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

 یها سال نیکرد. دوره اول ب میبه سه دوره تقس توان یتجددخواهانه او را م یها برنامه ،یکل طور به

متمرکز  یحکومتدار یو ادار ییقضا ،یحقوق یختارهادر سا یادیبن رییبر تغ ۱۹۲۳ یال ۱۹۱۹

 بود.

منگل با  لیدانست که بعد از شورش قبا ۱۹۲۸ یال ۱۹۲۴ یها سال نیب توان یدوم را م مرحله

بود. او که بعد از برگشت از  یدوره قبل یها برنامه یجیتدر قیتطب قتیو در حق رفت یم شیپ یآهستگ

آن  ددملت خود متاثر شده بود درص یماندگ از عقب دایشد یسالما یاز کشورها دیو بازد ییسفر اروپا

 تهیدوره سوم مدرن توان یکند و آن را م قیتجددخواهانه خود را تطب یها شد تا با سرعت ممکن برنامه

 .افتیاو خواند که فقط شش ماه ادامه 

هللا  ط شخص امانتوس ۱۹۲۸تجددخواهانه دوره سوم در آگست و همچنان ماه اکتوبر سال  یها برنامه

با  قیاز تطب شیشد که متاسفانه پ هیجرگه ارا هیلو یدر مدت چهار روز به اعضا اتیخان با جزئ

ماندند.  یانداز باق و چشم شنهادیآنها فقط در حد پ یاریو بس دیمتوقف گرد یکلکان هللا بیشورش حب

 د.بار بو افغانستان فاجعه یو اجتماع یاسیس ندهیآ یبرا یگرد عقب نیچن
 

 گونه خالصه کرد: نیا توان یمهم هر سه دوره را م نکات
 

 یمیو تعل یاجتماع اصالحات

 یدر ادارات دولت یپوشش لباس رسم -۱

 مناسب )اما منع قرار داده نشد.( ریخاطر دور کردن برقع و روبنده غ مردم به قیتشو -۲

 و زنان حق انتخاب همسر را  دیردنامه به آنها اعطا گ نظام بیحقوق زنان در مرحله اول و با تصو -۳
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 دست آوردند. به

 قیتشو یهمسر کم یدر راستا یمنع قرار داده نشد، ول یگاه چیه که نیبا وجود ا یچندهمسر -۴

 عمل آمد. به

 ممنوع اعالم شد. ۱۹۲۱ خیبه تار یفرمان یرسما ط یدار نظام برده -۵

 ممنوع شد. [اصالحات]در مرحله اول [بیگار]«ریبگ»کار اجبار  -۶

 .دیمراسم در مرحله اول ممنوع اعالم گرد هیو بق راتیخ ،یگزاف عروسمصارف  -۷

 شد. شنهادیپ ۱۹۲۸در سال  نیامور متعلم بیو ترت میتنظ -۸

 .دیجرگه رد گرد هیشد اما توسط لو شنهادیپ ۱۸دختران  یو برا ۲۲پسران  یسن ازدواج برا -۹

دو  تام،یماند شامل داراال یباق شنهادیر حد پفقط د ایو  لیالمنفعه که تکم عام یها از پروژه یتعداد -۱۰

 ستمیو س اریس یها شفاخانه جادیها، ا حالل احمر، آموزش قابله جادیا شگاه،یباب زا کیباب شفاخانه، 

 از پغمان به کابل. یبهداشت یرسان آب

 .دیگرد تیتقو یو توسط استادان فرانسو یمعرف یمدرن توسط آموزگاران هند یمینصاب تعل -۱۱

 .دیگرد شنهادیپ یی حرفه یها آموزش -۱۲

آن صورت  قیتطب یتالش برا ۱۹۲۸و در سال  شنهادیپ ۱۹۲۴در سال  یاجبار ییۀآموزش ابتدا -۱۳

 گرفت.

 .دیگرد شنهادیپ ۱۹۲۸در سال  یمکتب طب -۱۴

 .دیگرد  شنهادیزنان پ یبرا یمکتب اقتصاد خانوداگ -۱۵

 شد. شنهادیپ د،یگرد یم سیتدر یو فرانسو یآلمان ،یسیکه در آن زبان انگل یمکتب ترک -۱۶

 .نیو محاسب نیمامور یبرا یمکتب اصول دفتر جادیا -۱۷

 .یتیوال نیو مامور انیوال یبرا یادار یها مکتب آموزش جادیا -۱۸

 .یخارج یها و بعد استقالل به زبان هیمکتب امان سیتاس -۱۹

 ۱۹۲۷در سال  نیدارالمعلم سیتاس -۲۰

 ها یکوچ یبرا اریس نیمعلم -۲۱

 و پشتو تولنه یاکادم جادیا -۲۲

 ۱۹۲۴در سال  سیپول یاکادم سیتاس -۲۳

 .اتیو نجات در سطح وال یامان سهیهمانند ل یتیوال یها سهیل جادیخاطر ا به شنهادیپ -۲۴

 ایثر تیدو مکتب به حما جادیدختران در هر سه دوره و از جمله ا هیو ترب میتعل یبرا نیکمپا -۲۵

 .هیبه ترک هیادامه دروس ثانو یدختر برا ۲۸هللا خان و فرستادن  و مادر امان یرزط

شد که  شنهادیپ ۱۹۲۸و در سال  دیگرد لیتسه ۱۹۲۳در خارج از کشور در سال  لیادامه تحص -۲۶

 خاطر کار فرستاده شوند. به ییاروپا یها کهیبه فابر کاریجوانان ب
 

 یفرهنگ اصالحات

 .دیگرد شنهادیپ ۱۹۲۸( در سال یباف نیو قال یساز مجسمه ،یقیموس ،یشمکتب هنرها )نقا -۱

 شد. یدر افغانستان معرف ۱۹۲۰فلم در اواخر  شینما -۲

آغاز به کار  اتیوال ریدر کابل و سا گریمتعدد د یها هیافغان(، نشر ی)امان هینشر یدر پهلو -۳

 کردند.

 .دیگرد یمعرف یشمس یهجر میتقو -۴
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 7تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-fghanmaqalat@a  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 یقاتیتحق یها گام نی، اول۱۹۲۳فرانسه و افغانستان در سال  نیب یشناس همنامه باستانتفا یبا امضا -۵

 تفاهنامه بود. نیافغانستان حاصل ا میموز سیدر افغانستان برداشته شد و تاس یشناس باستان

آموز  از هر دانش هیو مبلغ پنج روپ سیعامه تاس یها شد تا کتابخانه شهادیپ ۱۹۲۸در سال  -۶

 گردد. یآور جمع

 

 یاسیس اصالحات

 ۱۹۲۳افغانستان در سال  یقانون اساس نیاول بیتصو -۱

 .دیگرد جادیها ا خانه و وزارت فیساختار دولت تعر -۲

 ها یو ولسوال یتیوال ینهادها یساختارها میو تنظ دیتجد -۳

 .دیها اعطا گرد به تمام افغان یحقوق شهروند -۴

 یعمل نهیزم یشد ول شنهادی)حزب استقالل و تجدد( پ تحت نام یاسیحزب منسجم س کی سیتاس -۵

 شدن آن فراهم نشد.

 شهروندان افغان در نظر گرفته شد. یشناسنامه برا عیو توز تیهو ییشناسا یاداره مل جادیا -۶
 

 یگذار در بخش قانون اصالحات

 .دیگرد سیتاس ۱۹۱۹)محفل قانون( در سال  یگذار مجلس قانون -۱

و  یانتصاب یتیوال یو شوراها یمل یشورا یها یاز کرس یبخش ۱۹۲۳سال  یدر قانون اساس -۲

 هردو در نظر گرفته شدند. یانتخاب

 عملکرد دولت در نظر گرفته شد. یخاطر بازنگر جرگه( ساالنه به هیمجلس بزرگ )همچو لو -۳

و  یخابکامال انت دیبا یمل ی. شورادیگرد شنهادیپ ۱۹۲۸دو مجلسه در سال  یگذار قوه قانون -۴

 در نظر گرفته شد. یانتصاب مهیو ن یانتخاب مهیمشرانو جرگه ن

 .دندیگرد میتنظ ۱۹۲۳تحت نظامنامه محاکم در سال  نافیو است هییمحاکم ابتدا -۵

 ۲۴توسط محاکم مطابق ماده  یو حقوق تجار یحقوق جزا، حقوق مدن یبرا یوضع  نیقوان یاجرا -۶

 در نظر گرفته شدند. یقانون اساس

 یوضع نیقوان ی)سکوالر( قرار گرفت و در حالت خاموش یاساس قانون وضع یقانون شرع -۷

 .شد یداده م عتیبه شر تی)سکوالر( ارجح

 شد. یمنع قرار داده م دیبا ییجزا یایدر قضا ۱۹۲۸سال  شنهادیبها مطابق پ خون -۹
 

 ییاجرا یها در بخش اصالحات

روابط  میبرقرار شد و جهت تحک ییو اروپا ییایآس یبا کشورها یبار روابط خارج نیاول یبرا -۱

 عمال گام برداشته شد. یو تجار یاسیس

 هللا خان برداشته شد. امان دنیبعد از به قدرت رس یفساد ادار هیعل یجد یها گام -۲

 دنیها، اشراف و بستگان دور دربار بعد از به قدرت رس خان یقطع پرداخت مبلغ خاص برا -۳

 .دیگرد یملهللا خان ع امان

 شد. شنهادیپ ۱۹۲۸خاص، رتبه و القاب در سال  فاتیلغو تشر -۴

 در نظر گرفته شد. یدولت نیمامور یمطابق قانون برا یتقاعد -۵

 کرد. رییتغ ۱۹۲۸را نشان بدهد در سال  یو اسالم یمل هیبتواند روح که نیبه منظور ا یمل رقیب -۶
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 ینظام اصالحات

از دو سال به  یکرد و مدت خدمت عسکر رییشمول تغ به نظام همه یاز هشت نفر ینظام عسکر -۱

 سه سال بلند برده شد.

 افغان شدند. انینظام هیدر آن مشغول ترب یترک انیو مرب یدوباره بازساز ینظام یاکادم -۲

 آن قوه جوان گماشته شد. یلغو و به جا یمسن نظام یواحدها -۳

آموزش  هیو ترک ایتالیفرانسه، ا ه،یو افسران در روس سیتاس افغانستان ییبار قوه هوا نیاول یبرا -۴

 .دندید

انگلستان و افغانستان  نینامه که ب آغاز شد و مطابق توافق ۱۹۲۸در سال  یکدر مسلک ماتیتعل -۵

 .ندیصورت گرفت، کدر افغانستان قرار بود در سندهورست انگلستان آموزش بب
 

 یمذهب اصالحات

 .دیهم لغو گرد ایمالها کم  یپرداخت پول خاص برا -۱

 .دیداشت لغو گرد یو مذهب ینید یکارکرد نظارت قتینظام محتسب که در حق -۲

 شد. جادیمالها ا یآموزش مسلک یمکاتب برا -۳

 شناخته شد. اعتبار یب ۱۹۲۸هندوستان در سال  یوبندیمکتب د افتهی لیتحص یمالها -۵

 افتهی لیبه عمل آمد تا تنها فارغان تحص صلهینان فشد و همچ شنهادیپ ۱۹۲۸مکتب قضات در سال  -۶

 گماشته شوند. انیقاض ثیبه ح توانند یم دیمکاتب جد

در نظر گرفته  یمراسم عباد یکرد و روز جمعه برا رییشنبه تغ روز استراحت از جمعه به پنج -۷

 شد.

 .دیلغو گرد ۱۹۲۸در سال  یدر اردو و نظام عسکر دیو مر رینظام پ -۸

و  یبود، مل دهیموارد اخذ نگرد یعبدالرحمن خان در بعض ریبر وقف که از زمان ام دیعوا -۹

 .دیشمول اعالم گرد همه
 

 یاقتصاد اصالحات

از جنس  اتیمال یآور . همچنان جمعدیگرد میو تنظ بیدوباره ترت ۱۹۲۰در سال  یاتیتمام نظام مال -۱

 کرد. رییبه پول نقد تغ

داخل کشور  یگمرک فیو وظا افتینظور واردات و صادرات انتشار به م دیجد یگمرگ یها تعرفه -۲

 لغو شد. یبه منظور رشد اقتصاد بوم

 .دیآغاز گرد اتیبه منظور پرداخت مال یمواش هیاحصائ -۳

 .دیآغاز گرد یبر اراض اتی( به منظور مالیاراض ی)سرو یکادستر یسرو -۴

 .دیگرد بیترت ۱۹۲۲افغانستان در سال  یبودجه دولت نیاول -۵

محاسبات غرب  وهیو بعد اعداد به ش یوارده دو رقم ستمیشد و س زهیمدرن ینظام محاسبات دولت -۶

 در نظر گرفته شد.

خانواده او بعد از مرگ مامور، مسوول پرداخت و حساب او  یکه در آن مامور و حت اتینظام باق -۷

 .دیلغو گرد شد یدانسته م

 .افتیاما فرصت اجرا ن دیگرد یمعرف کیو وزن متر زانیم ستمیس -۸

 .دیگرد یمعرف ۱۹۲۳در سال  یافغان دیپول جد -۹
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 .دیگرد شنهادیپ ۱۹۲۸تجارت در سال  یها اتاق جادیو ا یبانک مل -۱۰

بودند که  قیهللا خان در حال تطب امان یزمامدار یها ارتباطات در تمام دوره عیوس یها پروژه -۱۱

احداث  ،یپوست جهان هیدر اتحاد تیو شمول یف، خدمات پوستتلگرا فون،یها، خطوط تل شامل سرک

 یمانو آل یشرکت مشترک فرانسو ۱۹۲۸. در سال شدند یم یملک ییبرنامه خدمات هوا نیها و اول پل

 ( را در افغانستان آغاز نمود.لیاحداث خطوط آهن )ر یسرو

 یلت د یها ساختمان ریعمداراالمان و پغمان و ت یبزرگ چون اعمار قصرها یساختمان یکارها -۱۲

بازارها، کالج،  ،یشاه یها آب، باغ یها ها، فواره و پارک یکهنه بازساز ی. قصرهادیآغاز گرد

 .دندیاحداث و اعمار گرد دیجد یها زندان یو حت ،یرسان آب ستمیها، س هوتل

در سال  شد یم یگذار هیسرما قیشد و قانون که باعث تشو شنهادیپ یجانبه صنعت برنامه همه -۱۳

کوچک را در اروپا  یها کهیهللا خان تعداد از فابر امان ۱۹۲۸. در سال دیرس بیبه تصو ۱۹۲۳

موارد را  هیو بق یواردات را در عرصه منسوجات، گوگرد، صابون، برق آب ینموده تا خال یداریخر

 پر کند.

 کیالجورد توسط  شد که قرار بود شنهادیپ ۱۹۲۸جانبه استخراج معادن در سال  برنامه همه -۱۴

. استخراج معادن ذغال دینما یاستخراج شود و در ضمن معادن آهن افغانستان را سرو یشرکت آلمان

آموزش  یدار استخراج نفت و گاز شد و برا عهده هی. روسدیو سنگ مرمر همچنان آغاز گرد

 در باکو در نظر گرفته شد. یساحو یها افغان آموزش انیودانشج

آن را  تیتجارت و حما نهیبازرگانان زم یبرا یتجار نیقرار گرفت و قوان قیوتجارت مورد تش -۱۵

 در هرات آغاز به کار کردند. یتجار یها شرکت نیفراهم ساخته، نخست

با  یزراعت یها شگاهیهللا خان در نما فراهم شد و شخص امان یتوسعه و انکشاف زراعت نهیزم -۱۷

 یبرا یدولت یها نیدر نظر گرفته شد و زم یپرور جنگل. برنامه بزرگ شد یظاهر م یمل یها لباس

و  ت. وزارت زراعردیقرار گ تیفروخته شد تا قشر کشاورز مورد حما نییپا متیبه ق نیدهاق قیتشو

: صیو تلخ ترجمه،پوالدا یب ونی: لسندهینو،فصل ناتمام )«بار نخست آغاز به کار کردند. یزراعت برا سهیهمچنان ل

 اگست( 21همراه، برگه ف.ب.شفق، اتل الرحمن بیمج

 

 یداخل سیبراثر توطئه ودسا یوقت بود کهشاه وعدالت محورمترقی به خاطر همین برنامه های 

 سلطنتش، ۀاعاد یو برا نداستبه دفاع از او برخسند پحق د، مردم از قدرت کنار زده ش یخارجو

را از جانب ملتش  یافتخار نینکه چ یند. وکسادسنگر ند یند ولادماه تمام سر د۷، یبدون چشمداشت

 بود. یشاه امان هللا غاز د،یگرد بینص

  ی،مردم دوست،روشنفکر، تجدد طلب، عاشق استقالل وعاشق تعال یمترق رهبر نیچن کی

می باید مورد حرمت وقدر دانی هر شهروند استقالل طلب ومترقی و عدالتخواه افغانستان  یوسربلند

       قرار داشته باشد. کشور

 ۲۵/۸/۲۰۱۹انیپا                              
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