
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 ویسنده میباشدمسؤولیت نوشته بدوش ن
 

 

 

 10تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 ۸/۱۰/۲۰۱۹کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                    

 اروپایی به کشورهای  سفر ازهدف شاه امان هللا 

تورید ،ترقی کشور جستجوی راه ،تحکیم روابط دوستی )معرفی بیشتر افغانستان ،
 (عیاشی نهبود، کابلو کوشکتا  چمناز بستن قرارداد خط آهن و جدید فابریکه های

 وختم( قسمت دوم)

 

 : به مردم قندهار گفت از سفردربازگشت امان هللا شاه 

 من به اروپا جهت عیش و عشرت و خوش گذرانى نرفته بودم،  "

 همه بلکه رفتم تا راه ترقى و تعالى کشور را جسجو نمایم،من

 بهبودیری وچیز را قربان ترقى و تعالى کشور میکنم. بهت

 و بهترى و خوشى من و ملکه رجحان دارد کشورما بر

  قندهار شروع کنم." امید است که ترقى و پیشرفت را از

 ( ۵۷- ۵۶آتش درافغانستان ، صریه تالی ،)

 

 بقلم خودش : هللا سفرنامه شاه امان نظری به 

 ۱۲به  امان هللاف مسافرت شاه اهدابراى درک 
فرنامه او نیست ، زیرا تا بهتر از س اروپا وآسیا،کشور

امروز هیچ شاه و امیر ورئیس جمهورى در افغانستان نخواسته تا از سفرخود و دست آوردهاى 
بود که از سفرش بقلم خود هللا بدهد. و این اعلحضرت شاه امان  براى مردم کشور حساب سفرخویش

ست.عالوتاّ این سفر نامه داده ا براى مردم و مامورین و کارمندان دولت و وکالى لویه جرگه گزارش
 دولت او بشمار میرود. انکشافی مأخذ خوبى براى معرفت با نیات شاه و برنامه هاى 

میخواهم بشما عموم برادران عزیرهموطن خود از احوال مسافرت »  :مینویسد گزارش خودشاه در
خارج رفت ؟  براى چه به ممالکهللا خود بیان کنم تا شما و همه برادرانم متوجه باشید که امان 

موضوع و غرض رفتن من به ممالک خارج به همه شما که اهل ادارات دولت هستید، تا اندازه زیادى 
معلوم است ، زیرا پیش از سفر خود در جلسات بیان کردم و شما تائید فکر من نمودید و چنانچه در 

ان کردم. فکر شمسى در روز اول سفر خود در محضر عموم بی ۱٣٠٦قوس(سال ٨روز چهار شنبه )
البته رفتن اروپا و ضرورت این مسافرت طوالنى براى من از مجالس عالى وزراء دولت پیدا شد. 

 دول دنیامقصد از این سیاحت دیدن ترقیات علمى و اظهار دوستى با  شما اهل خبرت بهتر میدانید که
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ورى که الزم است ، بود که دنیا از اوضاع افغانستان پوره خبردار شود و ما از اوضاع دنیا بط
مفصل معلومات حاصل کنیم. میدانید که در دنیا به تنهائى زندگانى کردن خیلى دشوار است. انسان 
باید مراودات و عالقه با همه دول پیداکرده و درجامعه بشرى و بین المللى و بین الدولى، مطابق 

 ایجابات این عصرعلم و فن جدید حیات بسر برد. 

ترقیات مادى دنیاست، مسلم است که ما دردین مکمل و پاک خود به تقلید هیچکس اروپا امروز مرکز 
احتیاج نداریم و به قدسیت دین اسالم خود از همه مردم بهتردانسته ایم و ایمان کامل داریم ، اما در 

ین من از پنج سال بود که اقسمت معامالت دنیائى باید همان مرکز ترقیات مادى دنیا را تقلید نمائیم. 
خیال را داشتم و مساعدت بخت را انتظار مى کشیدم تا کارساز شوم که براى این ملت عزیز خود از 
طریق یک مسافرت طوالنى که هرچند موجب زحمتم شود، خدمتى بکنم تا آنکه به همین عزم بالجزم 

زه داده خدمت بوطن مالوف و اما بفتواى خود شما که این مسافرت را با مصارف آن پسندیدید و اجا
که هر ملک و هر جاى و  تاکید کردید، رفتم، گشتم، دیدم و بخود معلوم کردم و بشما معلومات میدهم

هر چیز نیک و بد دارد. پس انسان عاقل را الزم است که از خوب آن استفاده کند و از بد آن عبرت 
طابق آنچه که تا حال بگیرد و هم میخواستم براى معارف و صنایع افغانستان خدمت کنم. پس اکنون م

 چند بار شرح داده ام بازهم مى گویم باید ببینیم که کامیاب شده ام یانه ؟ 

سفر طوالنى مرا در شهر هاى خارج از روى این نقشه ) نقشه در عقب سر پادشاه آویزان بود( زود 
. همچنان وداع تر فهمیده میتوانید. روز اول که از کابل برامدم ، گریه هاى شما را فراموش نمى کنم

اهالى قندهار خیلى مرا متاثر ساخت ، زیرا که کمال احساسات محبت و عزیز دوستى از خود اظهار 
داشتند. در خاک هند، پذیرائى حکومت و ملت هند مرا مسرور ساخت حتى از تصور من بلند تر بود. 

هکذا در کراچى و  .حتى بسیارى نفرى را دیدم که بدرد محبت اسالمى از شدت گریه ضعف میکردند
بمبائى هم بدرجه افراط عالقه و صمیمیت نشان دادند، حتى گبر ها و هندو ها و سایر فرقه هاى هند 

 بانتها درجه ابراز احترام و عالقمندى میکردند. 

از بندر ساحلى بمبائى با جهاز راجپوتانه به بحر داخل شدیم. جهاز)کشتى( مذکور از طرف حکومت 
ّ تمام لوازم آسایش ما در آن تهیه شده بودهند مخصوص براى م  .سافرت ما تعیین شده و حقیقتا

مسافرت بحرى ما خیلى خوش گذشت. و راستى این است که در مسافرت بحرى وقت هرکس خوش 
میگذرد. مشروط به اینکه با مسافرین جهاز یک رفت و آمد و صحبتى پیدا کرده در میدان هاى 

) چون در افغانستان کدام بحرى وجود ندارد و  .د، شامل بازى شودکوچک بازى که در جهاز مى باش
مردم از شرایط مسافرت در کشتى چیزى نمیدانند، لذا شاه براى حاضرین این چیزها را تشریح میکند( 
و این یاد داشت ها را فقط بجهت دیگران که از مامورین ادارات دولت و یا طلبه معارف که مع الخیر 

سافرت ممالک خارج نایل میشوند ، تکرار میکنم و تفصیل میدهم. یعنى بعد از سفر بعد از این به م
بحرى از بمبائى به عدن و پورت سعید و از آنجا به مصر رسیدیم..حکومت مصر هم خصوصاّ ملت 
ّ که عالمترین ملت هاى شرق مصر است. زیرا که  مصر بمثل افغانها بمن صمیمیت نمودند و یقینا

ى نهایت زیاد دارد. و علم در تمام طبقات جامعه آن تعمیم گردیده است . و مدنیت مدارس اسالمى ب
خود را قدم بقدم به پهلوى علم پیش برده اند و به آثار قدیم و جدید خود بسیار قدر مى دهند. مصریها 

و استقالل دارند و به همان استقالل خود باید تا حد زیاد خوش باشند هللا امروز تا یک درجه الحمدا
کوشش بکنندکه بیشتر استقالل کامل خود را تحصیل نمایند. و این وابسته بعزم و اتفاق مردم مسلمان 
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مصر است و همه این پیروزى ها بدست خودشان است که از راه اتحاد با همى زود ترکامیاب شده 
 میتوانند. 

ّ مرکز آثار عتیق و درمصر همه آثار عتیقه را دیدیم از همه عجیب تر آثار لوکسور بود که تقری با
مقابر فراعنه است. من در لوکسور آثار عتیق افغانستان را دیدم که : الجورد افغانستان در گردن 
توتون خاتون یکى از فراعنه مصر بود. و تاریخ پنج هزارسال قبل را نشان میداد و از این معلوم 

 الک دیگر داشته است. مى شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان تجارتى با مصر و مم

بعد از مصر وداع نمودم و از ملت و حکومت مصر بسیار خوش بودم. در این دیدن مصر یک فایده 
دیگر نیز حاصل شد که سابقاّ حجاج افغانى ما براه دور و دراز میرفتند اما نزدیکترین راه ها که به 

به حجاز است. از قاهره به اسکندریه اقتصاد هم خیلى برابر است ، از هرات به مشهد و از راه بغداد 
 و از آنجا با یک جهاز ایتالوى به ناپول رفتم و از آنجا به اروپا رسیدم. 

ّ شاه بیدار آن و خاندان شاهى ایتالیا بسیار ابراز دوستى  ملت ایتالیا محبت خوبى نشان داد خصوصا
  : نمودند. و کار هایى که من در ایتالیا انجام دادم از اینقرار است

اول : بسیار سعى نمودم محبت ملت عزیز خود را در آنها قایم کنم. توپها، موتر هاى اطفائیه ، موتر 
هاى سوارى ، خریدارى نمودم. یک عده اطفال ما را حکومت ایتالیا قبول کردندکه بیست و پنج نفر 

ها بیشترچیزى را که  یقین است که من در تمام کمک ها و محبت. طفل را مجاناّ براى تعلیم قبول کنند
خوب میدانم همین است که اگر کسى بمن یک ملیون پوند بدهد خوش نیستم که در مقابل آن اوالد مرا 

در ایتالیا تمام سفراى افغانستان غیر از ایران در نزدم آمدند و هریک از سفراى خود را  .تعلیم بدهد
سابق محمدنادر خان که طبعش خوب نبود و قدرى با ایشان کار کردم و دوسفیر  .بکارى مامور نمودم

 و محمدهاشم خان و شاه ولى خان هم آمده بودند. 

و از  .در ایتالیا خریدارى هاى زیاد نمودم که تفصیل آنرا بشرح جدا گانه بشما ارائه خواهم کرد
حکومت و مردم آنجا صمیمیت و عالقمندى بسیار خوبى نسبت بخود و ملت عزیزم دیدم و از کشور 

خارج شدم . چند شهر را هم که بنام هاى : پالن ، تورینو، زنو شناخته میشود، برحسب  شان
ضرورت هاى تخنیکى سیاحت کردم که اینک در نقشه معلوم میشود و خط سیر خود را نمایان کرده 
ام. بعد از آن بخاک فرانسه رفتم، در مراسم پذیرائى من هریک مملکت سعى فراوان نمودند که 

همه، وقت زیاد میگیرد٭ در هرجا که رسیدم براى ملت و مملکت عزیز خود افغانستان کار تفصیل آن 
حکومت و ملت فرانسه فوق العاده محبت نمودند، حتى وزراء و رئیس الوزراء یکایک با من  .کردم

 آمده کار و ابراز محبت و دوستى مى نمودند. 

ّ وسایل تعلیمى و در فرانسه آرزوى بیشتر من خریدارى سامان و لوازم کا ر آمد دولت و خاصتا
نیس، بارسلز، پاریس، لیون ، را دیدم. توپ هاى کالن و تانک  شناسائى علمى هردو کشور بود.

خریدم. مقاوله عرفانى نمودم. در این قرارداد وزیر معارف فرانسه )موسیوهریو( خیلى همراهى 
و تفنگ تهیه نمودم . من از ملت نجیب نمود. ماشین هاى شیر و مسکه و حفظ میوه و رادیو و توپ 

 فرانسه بنابه همکارى هاى علمى و تخنیکى اش با دولت افغانستان مشکورم. 

 بلژیک پادشاه خیلى بیدار  ٠از فرانسه به بلژیک رفتم، حکومت و ملت پذیرائى و محبت خوب نمودند
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با عساکر وطن خود  و فعالى دارد. و یک شخص بسیار زحمتکش است و میگویند در موقع محاربه
و میگویند که ملکه آن در میدان  .دوش بدوش در میدان جنگ حاضر بوده بمقابله دشمن مى پرداخت

پرستار زخمى ها بود و افراد عساکر خود را که مجروح میشدند، خود شخصاّ « نوریس»جنگ 
دى میکرد. پرستارى میکرد. و این یک حس بسیار عالى بود که حتى در درد گلوى من خیلى همدر

بلژیک یک مملکت تازه تشکیل شده است. یک قرارداد عرفانى با بلژیک هم نمودم. از آنجا بسویس 
 رفتم ، زیرا سویس را از حیث مزایاى طبیعى خیلى تعریف میکردند. 

در اروپا که رسیدم بدیدن سویس خیلى مشتاق بودم زیرا شنیده بودم که کوه هاى بلند آن به کوه هاى 
م افغانستان شباهت دارد. و بدیدن کوه هاى بلند آن فقط به شوق وطن خود خیلى ابراز وطن عزیز

وقتى به سویس رسیدم واقعاّ که به  .شوق میکردم تا اگر زودتر ببینم و وطن عزیزم در نطرم جلوه کند
ّ که دست صانع بیچون آنجا را مانند افغانستان زیبا ساخته ا ست. افغانستان عزیزم میماندو حقیقتا

)شهزاده( را جراحى نمودند.بعد از چندى که مهمان رسمى بودم، چون دیدم هللا درسویس رحمت ا
حکومت آنجا ایام رسمى مرا قدرى دراز گرفته اند، لهذا آن راکوتاه کردم تا قدرى بى تکلیف سویس 

 را سیر کنم. 

دم. در یسدن، با سویس یک عهد نامه هم عقد شد و به اتحادیه پوسته بین المللى هم داخل ش
الیپزیک، برلین را سیر کردم . حکومت و ملت جرمنى با من فوق العاده رفتار دوستانه نمودند. دفعه 
دوم در جرمنى بواسطه جراحى گلوى خود ماندم. اما در زمانى که من به شفا خانه تحت عالج گلوى 

ورد ضرورت مملکت خود خود مانده بودم ، رفقاى سفر خود رابکار هاى خریدارى اشیاء و سامان م
مشغول نموده بودم تا در اثر چند روز مریضى من وقت آنها ضایع نگردد و شرط هم همین بود که 
اگر رفقاى سفر من کار ها را تعهد نمى کردند و به ذمت نمى گرفتند، من از جراحى گلوى خود با 

زیز مرا درمان تکلیفى که داشتم ، منصرف مى شدم، زیرا که صحت گلوى من دردهاى وطن ع
بعد خودم زمام امور محوله را  نمیکرد و مقدمات کار را رفقاى من تا هنگام صحت من طى کردند.

بدست گرفتم، زیرا خریدارى هاى مهمى بود. در خریدارى اشیاى کار آمد افغانستان، جرمنى ها فوق 
  العاده صمیمیت نشان دادند.

ّ س ه لک پوند، بصورت اعتبار بما دادندکه از هریک قریب شش ملیون مارک معادل است با تقریبا
فابریکه جرمنى که مال خریدارى نمائیم ، با این اعتبار به من بدهند. البته پول نقد نگرفتم اما اعتبار 
گرفتم. که تادرجه یى که معاهده وارسا به آلمان ها اجازه میدهند از اوشان خریدارى کنم. فابریکه 

ّ پشم را از قندهار مى بردند در پرس و شستن پشم براى قنده ارخریدم و سبب این است که سابقا
کراچى یا یک جاى دیگر هند آنرا شسته و با ماشین بار بندى کرده به جهاز مى انداختند و اروپا مى 
بردند، زیرا ازافغانستان ناشسته و نا بسته بخارج میرفت و برمردم معلوم نمى شد که این پشم از 

 کجاست. 

به امید منفعت با یک شرکت مذاکره نمودم و قرارداد کردم ، نتایج  سنگ الجورد افغانستاندر باب 
نافع است. کارخانه کاغذ سازى را در جرمنى خریدارى کردم و همچنان کارخانه قندسازى، کارخانه 

ود بافت سان کوره و غیره که بحال مردم ما بسیار مفید است و خساره و منفعت این کارخانه ها را خ
شما میدانید و قابل آن نیست که شرح بدهم. در وقتى که در برلین بودم دو قرار داد در مورد تعمیر 

 و انشاء خط ریل نمودم ، نفرى و مهندسین شرکت هاى آلمانى و فرانسوى حاضر شده اند. چون 
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 د. شرایط آن خیلى دراز است ، بعد از آنکه روساى شرکتهاى مذکور سنجیدند، گفتگو خواهد ش

میخواستم که در بازگشت از هرات به قندهار توسط طیاره بیایم ، لیکن خوب شدکه بموتر آمدم زیرا 
تمام کیفیت راه ها را درست فهمیدم. معاهده تجارتى بین افغانستان و آلمان بعمل آمد و مسوده آن 

انه آهن با کارخ. حاضر و منتظر امضاى من است که بعد از یک غور نهائى دسخط خواهم نمود
با افغانستان یک عالقه  )امیر عبدالرحمن خان(که از زمان اعلیحضرت امیر مرحوم «کروپ»سازى 

با  .یک قرارداد خوب در باب ذوب آهن و کشیدن از معدن به افغانستان نمودم .معامله وى داشت
افغانستان این کمپانى با  .هم قرار داد نموده ام که خطوط هوائى ما را بسازد« یونکرس»کمپانى 

هللا شریک است. قرارداد پست و مسافرت را در داخل افغانستان تعهد میکند که بعد از چندى انشاء
تعالى پسته و مسافر داکه و کابل و قندهار و فراه و هرات و سایر ایاالت وطن عزیز ما با طیاره 

نیست و یکطرفه است یک قرار دادکاملت الوداد با جرمنى ها کرده ام اما متقابله  .حرکت خواهد کرد
که از روى این قرارداد تاجر افغان در مملکت جرمنى عیناّ مانند یک تاجر تبعه جرمنى حق آزاد و 
کامل تجارتى دارد اما در مقابل تاجر جرمنى در افغانستان و بیش از یک خارجى حق ندارد ومثل 

از بى علمى تجار ما استفاده تاجر افغان نیست. زیرا تاجر خارجى نظر به تجربه و بلدیتى که دارد 
کرده در مدت کمى تجار داخلى ما را بخاک مى نشانند و بعد از چندى که تاجر من ، یعنى تاجران 
مملکت عزیز افغانستان هم عالم شدند، بى شبهه یکسان در میدان تنازع بقا رقابت دوش بدوش کار 

از جرمنى چیزهاى خوبى گرفتم و  ٠خواهند کرد. آن وقت از تاجر من سبقت برده نخواهند توانست
 وضعیت حکومت جرمنى فوق العاده دوستانه و محبت کارانه بود. 

در نمایشگاه الیپزیک رفتم، در آنجا همه ساله نمایشگاه بزرگى بر پا و از هرگوشه و کنار و هر 
سیار الزم مملکت تجار، مال شان را مى آورند و نمایش میدهند. نماینده ما در آنجانبود، حاالنکه ب

است که نماینده افغانى ما در آنجا باشد و هرساله مواد خام افغانستان نمایش داده شود. بهترین 
 مصنوعات در آنجا است اگر شخصاّ در آنجا نمى رفتم به این خریدارى هاى خوب نایل نمى شدم. 

حبت نمودند. در از جرمنى به انگلستان رفتم، ملت و حکومت و خاندان شاهى انگلستان بمن خیلى م
آنجا بیست و دو روز ماندم. به همه مؤسسات و کارخانه ها خواه زیر بحر و خواه در هوا بود رفتم. و 
چیزى که در آنجا خریدارى نشد از باعث نداشتن فرصت بود که براى تحصیل معلومات سیر مى 

ورد و از جرمنى دو از دارالفنون آکسف. نمودم و هم فرصت نشد. خوب سیر کردم و خوب محبت دیدم
شهادتنامه یکى داکترى حقوق، یکى انجنیرى، قبول کردم. اگرچه من متخصص این فنون نبودم 

اما باز هم بیجا نبود ، زیرا اگر تخصص ندارم در این مملکت عزیزخود قانون  .محض اکرام دادند
در داراالمان و سایر جایها ساخته ام و آن را اداره کرده ام، تطبیق مینمایم. و در کابل با انجنیر ها 

بسیار بحث ها کرده ام که در اخیر تعمیر داراالمان ، یعنى در وقتى که امور تعمیرات آنجا بمرحله 
آخرین برسد، شرح این موفقیت بزرگ را بشمایان خواهم کرد. در جرمنى هم مذاکرات بسیارى با 

. باز تکراربفرانسه آمده خریدارى ها مهندسین کردم ، از این روى شهادتنامه دوم را هم قبول کردم
 باز به جرمنى براى جراحى گلوى خود رفتم.  .نمودم

مردم پولیندهم مانند مردم افغانستان عزیز ، تازه  .و خریدارى اشیاء به پولند رفتم ]گلو[بعد از جراحى
نازند و استقالل خود را بعد از انقالب حکومت تزارى روس حاصل کرده اند و بر استقالل خود می

 ماچون شکر از قرنها استقالل داشتیم و در این ده سال به استرداد آن مي نازیم.
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من هم بواسطه مماثلت و قرابت هم مسلکى در صفت آزادى دوستى شان را دوست داشتم یعنى دو 
مملکت داراى استقالل کامل میدانستم خصوصاّ مارشال آن مملکت که مثل برادر با هم دیدیم و اگر که 

مسلمان و او مسلمان نیست ، اما همین که یک شخص شجاع ، دلیر و وطن دوست آنرا هللا ن الحمدام
) تانزاید مادر ایام فرزندى چنین( سه یا چهار  .یافتم ، عادتاّ و مسلکاّ او را برادر و مانند خود دانستم

حکومت لتوانى  .دروز در پولند بودم و دوعهد نامه بستم : یکى مودت و دیگرى معاهده ترانزیت آزا
دعوت کرده بود، ولى بواسطه ناخوشى خانم رئیس جمهورکه چند روز بعد فوت شد نرفتم. از پولیند 
به مسکو رفتم، از طرف ملت روسیه شوروى ، فوق العاده پذیرائى پر شکوه و پر حرارت نسبت 

با اینکه آنها بلشویک اند، پادشاه را هیچ خوش ندارند، اما از حسن محبت بعضى از این  .بخود دیدم
سیاست هاى شان را بواسطه دوستى ما تغییر داده خیلى خوب پذیرائى کردند و فوق العاده مشکورم. 

نظر به لنینگراد رفتم، بندرگاه حربى شان را دیدم و واپس به مسکو و کریمیا رفتم. حکومت آنجا در 
داشت که چند روز در کریمیا استراحت کنم ، اما به سب اینکه میخواستم زود تر وطن عزیزم 
افغانستان را ببینم تصور کردم که من جاى استراحت خود را مى شناسم. یعنى تا در خاک وطن 

م و مالوف خود نرسم مستریح نمیگردم. لذا در کریمیا اقامت نورزیدم و رئیس الوزراء شان را هم دید
 رئیس جمهور شان را یک آدم بى تکلف یافتم. 

وزیر حرب وارشیلوف و هکذا وزیر امور خارجه شوروى چیچرین فوق العاده از من احترام نمودند. 
خواستند معاهده  .حتى بجاهایى که چندان لزوم نداشت وزیر حربیه به سبب احترام من با من بود

ازکریمیا به ارت ) عبدالهادى خان( را از کابل خواستم. تجارتى ببندند، چون وقت نداشتم ، وزیر تج
که از طرف حکومت ترکیه براى ما رسیده بود،سوار شدم. در استانبول پیاده شدیم و « ازمیر»جهاز 

در انقره فوق العاده احترام دیدم. حتى در معابر و راه  .با ریل به انقره پایتخت دولت ترکیه رسیدیم
ن زنان و اطفال و مردان ازدحام نموده مراسم پذیرائى با بسیار جوش و هاى خط سیر من به هزارا

خروش نمودند. خود غازى مصطفى کمال اتاترک )رئیس جمهورترکیه( و تمام وزراءو وکالى آن 
ویک معاهده یى که در نظر داشتم با  مملکت با کمال خلوص استقالل محبت از من استقبال کردند.

نظر دارم که در شق حربیه از ترک ها استفاده کنم و در کابل هم مانند  یکى چون در .ترکها نمودم 
مکتب امانیه و امانى که در آن زبانهاى آلمانى و فرانسوى تعلیم مى شود، یک مکتب بسازیم که زبان 

آرزو داشتم که از  .تعلیمى آن ترکى باشد. و بعد از مراحل تعلیمى به تعلیمات حربى مشغول شوند
و  .اما از آنجا به باطوم و تفلیس و باکو رفته تیل را مشاهده نمودمحد ایران وارد شوم. ترکیه به سر

از آنجا به ترلى و  از آن استفاده کردم که کار تیل گرفتن از معدن هرات براى ما خیلى آسان است.
 بندر پهلوى آمدم. از کشتى خالص شده بموتر ها سوار شدیم، در خاک ایران پذیرائى خیلى خوب

 دیدم. خصوصاّ از حصه هاى مردم بیدار آن. 

شاه ایران را یک سپاهى فداکار و خیلى وطنخواه یافتم. ملت ایران را خیلى دوست دارد و خاندان 
سلطنتى پهلوى خیلى کوچک است . چون چند روز قبل ازآنکه اروپا رفتم ، یک معاهده بین افغانستان 

توکل هاى آن نیز امضاء شد. در بین ایران و ترکیه یک و ایران امضاء شده بود، در این موقع پرو
کشیدگى در معامالت سرحدى موجود بود، به نصایح دوستانه و بیغرضانه که بطرفین نمودم آن 
ّ مثل معاهده  کشیدگى رفع شد. در بین ایران و ترکیه مناسبات خیلى خوب شد. و یک معاهده عینا

ران عقد نموده ایم ، بین ایران وترکیه هم امضام شد و توحید مساعى سیاسیه که ما با ترکیه و ای
 اصالح بعمل آمد. و دراین سفر با چند مملکت معاهده نموده ام که نتایجش معلوم است.
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 خریدارى هایى که در این سفر کرده ام از این قرار است : 

ماشین  -۴، فابریکه دکمه سازى  -۳فابریکه قندسازى ، -۲فابریکه پارچه هاى پشمى ونخى ، -۱
بیست و چهار پایه  -۷فابریکه جاکت بافى ،  -۶ماشین ساخت مواد کیمیاوى ،  -۵پشم شوئى ، 

ماشین هاى حفظ -۱۰ماشین هاى شیر و مسکه ،  -۹ماشین هاى حساب ،  -۸ماشین جراب بافى ، 
-۱۴پنج موتر زره پوش،  -۱۳ ،هشت طیارهخریداری  – ۱۲ماشین هاى تیل کشى ،  - ۱۱میوه ، 

 -۱۶انگلیسى ،  نوعپنجاه و سه هزار و پنجصد تفنگ جاغوردار -۱۵ده هزار کاله زره پوش، 
دوازده موتر  - ۱۹هجده عدد موتر سوارى ،  - ۱۸شش میترالیوز،  -۱۷یکصد و شش توپ ، 

  .هاى زراعت موتر  - ۲۲آالت جراحى ، - ۲۱دوهزار دستگاه خورد و کالن رادیو،  - ۲۰اطفائیه ، 

تمام مصارفى که ما کرده ایم، غیر از خریداریها ، مصارف مانند: خرج عید استقالل،   مصارف :
دعوت ها، اعانه ها به بلدیه ها وشفاخانه ها و شعبات تبلیغ و افغانهاى بى بضاعت، بخشش ها، 
مخارج هوتل ها، کرایه هاى ریل، جیب خرچ هیئت، جمله نزده لک و پنجاه و یک هزار 

 . ( افغانى۱ر٩٥۱ر٠٠٠)

از قبیل : سوغاتها، تحف و هدایا، یک کرور و بیست و هشت لک و هشتاد و هشت هزار  عایدات :
افغانى.که بعد از وضع اصل خرچ فایده محض براى ما یک کرور و نه لک و سى وهشت 

 ( افغانى میماند. ۱٠ر٩٣٨ر٠٠٠هزار)

وزراء و رؤسا، خوانین و کامالّ به فیصله وجدانى شما  :سفر براى چه بود و چطور کامیاب شدیم
نمایندگان شما ملت میگذارم. و کافه علما و فضالء مقیم پایتخت و تمام مملکت را متوجه این حقیقت 
میسازم که تا در غیاب و حضور بدین عواملى که من انجام داده ام مشوش و مشتبه نباشند. اما میدانیم 

ب گردانید، زیرا که اینها همه باعث مفاد ملت و که خداوند )ج( بیش از آنچه که آرزو داشتم مرا کامیا
مملکت است. و فایده یى که حساب کردم همان فایده است که حساب دخل و خرج آنرا کامالّ محمد 
حسن خان مصاحب من به وزارت مالیه داده اند. میر محمدهاشم خان وزیر مالیه را مامورساخته ام 

ّ با محاسبین ماهر دیگر مورد  دقت و سنجش قرار داده تمام جزئیات را سنجیده به که خود شخصا
قناعت ارباب حساب دفاتر امروز و آینده بپردازند، تا حسابات مصارف وعوائدمن در این سفر تقریباّ 

، ۲۲۰ -۲۰۸شاه ،چاپ پشاور، صفحاتهللا )پوپلزائى ، سفرهاى غازی  امان « هشت ماهه ناقص و مشبوه باقى نگذارم.

 .( ۳۰٤- ۲۸۹چاپ کابل، صص

شاه از سفرش به کشورهای اروپائی چیزهای زیادی را دیده و دکه بمالحظه میرسبدین سان      
آموخته بود و آرزمند بود تا نمونه های از تمدن اروپائی را عالوه برتورید فابریکات وصنایع 

 واتصال آن به کابل وکوشک هرات درانتقالاز چمن کویته ، با کشیدن خط آهن به کشور ماشینی
تولیدات زراعتی وانتقال آن به کشورهای اروپائی تحولی را در زندگانی مردم افغانستان رونما سازد 

را کشور وتعالی ترقیهای جدید  راهبا کشورهای اروپائی تحکیم روابط دوستی طریق زاهمچنان و 
 و آگاهندنا ، یا]مثل داکترناشناس[ندوملکه ثریا  را به اروپا تمسخرمیکنسفر شاه که آنهایی  جستجونماید.

را تخریب و دل دشمنان شاه میخواهند  اند وصرف بخاطر خوشنودی باداران جدید خویش  یا آگاه
کارفهم یک کس دیگراز رجال  ایام غیابت خوددرحالی که شاه در رژیم مترقی امانی را شاد بسازند.

الحیت وقدرت پادشاهی بدخشی( را بحیث وکیل مقام سلطنت با عین ص غیر پشتون )محمدولیخان
مقررکرده بود واگر در غیاب شاه در اداره کشور ضعف وکاستی ای رخ داده باشد، این ضعف 
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شاه. شاه با اعتماد بر وکیل خود هزاران کیلومتر  هنبرمیگردد جانشین مقام سلطنت  بهوسیستی 
آنها رسال وا دور تر از کشور برای مفاد  ملت خود مصروف چانه زدن خریداری فابریکات  

ش کرده بود.درسفرنامه وطنوحتی فرصت تداوی گلوی خود را نیز وقف خدمت به  بکشوربود
در زمانى که من به شفا خانه تحت عالج گلوى خود مانده بودم ،  »خواندیم که شاه نوشته میکند:

رفقاى سفر خود رابکار هاى خریدارى اشیاء و سامان مورد ضرورت مملکت خود مشغول نموده 
دم تا در اثر چند روز مریضى من وقت آنها ضایع نگردد و شرط هم همین بود که اگر رفقاى سفر بو

من کار ها را تعهد نمى کردند و به ذمت نمى گرفتند، من از جراحى گلوى خود با تکلیفى که داشتم ، 
را منصرف مى شدم، زیرا که صحت گلوى من دردهاى وطن عزیز مرا درمان نمیکرد و مقدمات کار 

 «رفقاى من تا هنگام صحت من طى کردند.

( شاه توضیح م۱٩۲٨) ۱٣٠٧در لویه جرگه " :میگویددر باره دست آوردهای شاه از سفرش غبار 
با دو شرکت جرمنى  ونمود که دولت در صدد تورید فابریکه ها و تمدید خط آهن در افغانستان است. 

آهن از جنوب افغانستان به شمال آن تمدید  و فرانسوى قراردادى بسته که طبق آن در ده سال خط
 میگردید، و چهار نفر فرانسوى براى سروى این کار بکابل آمدند و بقندهار نیز سفرکردند. 

تمدید لین تلگراف و تلفون بین مرکز و والیات کشور زیر دست گرفته شد. ستیشن هاى برق در پغمان 
ریکه هاى چرمگرى و باروت سازى و سمنت و گوگرد و جالل آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به فاب

و برق وسعت داده شد. کارخانه هاى ترمیم موتر و پرزه سازى، صابون و عطریات، نختابى و پارچه 
بافى، نجارى و یخ سازى ، پنبه وروغن کشى در قندهار و مزارشریف و هرات تاسیس، و احضار 

ى، نساجى نخى و جیم ، دکمه سازى، حفظ میوه، فابریکه هاى ذیل درنظر گرفته شده بود: قندساز
مسکه و پنیر سازى، آبکشى و تیل خاک کشى، پوسته هوائى بین کابل و مزار و شوروى و ایران و 
ترکیه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند سراج غزنى تکمیل گردید. و بستن بند آب چمکنى و 

مالت تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى تکمیل نهر رزاق روى دست گرفته شد. دولت در معا
و حق ترانزیت آزاد از حکومت پولند حاصل کرد. و براى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و برلین 
داخل مذاکره شد. براى انعقاد قراردادهاى دیگرـ راجع به معادن الجورد بدخشان ، نفت هرات و 

آهن، زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ریشه ،  تاسیس یک فابریکه ذوب آهن و انکشاف معادن
ابرک تباشیر، مرمر، گل سفید و رنگهاى مختلف پروگرامى روى دست گرفت و براى تنظیم و اداره 
جنگالت پکتیا و اسمار و غیره ، تزئید نسل اسپ ، تعمیم نسل قره قل و ترقى پیله ورى پالنى طرح 

ولباس از پارچه وطنى براى مامورین دولت اجبارى کرد. در کابل نمایشگاه صنایع ملى دایرگردید 
 (   ۷۹۲- ۷۹۰ ص)غبار ، ص "گردید.

 خان درنظرداشت که با احداث خط آهن در افغانستان چمن را باهللا امان مینویسدکه:استوارت ریه تالی 
از اروپا به کابل نقل دهد. در عین  روز ۱٤کوشک در روسیه وصل کند و مسافرین و اموال را در

خط آهن بین کابل و قندهار را نیزمیخواست شروع کند، اما انگلیس ها که از اهمیت استرتیژیک  زمان
این پروژه آگاه بودند ودرک میکردند که با اکمال این پروژه پرابلم های اقتصادی واسترتیژیکی شرق 

  (۷۱-۷۰ص  ،۲۰۰۰ورچاپ پشا )آتش در افغانستان ،شد،به اعمار این پروژه موافقه نکردند.  میانه حل خواهد

تمام اشخاص و عناصر مرتجعى که با هللا در زمان غیبت امان » و مینویسد: صدراعظم فقید هندنهر
انواع توطئه ها و دسیسه ها طرح شد و شایعات فراوان برضد او  .او مخالف بودند به پیش آمدند
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د و هیچکس نمیدانست خرچ میشهللا راوانى براى تبلیغات بر ضد امان ظاهراّ پولهاى ف .انتشار یافت
این پولها از کجا مى آید؟ بنظر میرسید که به بسیارى از مالها و آخوندها مبالغ هنگفتى به این منظور 

عکس هاى  .و دشمن دین معرفى میکردند« کافر»راهللا ه بود و آنها در تمام کشور امان پرداخته شد
چاپ میشد و در دهکده هاى افغانستان نامناسبى از ملکه ثریا در لباسهاى شب اروپائى هزاران نسخه 

پخش میگشت تا بمردم نشان دهند او چگونه لباسهاى نامناسبى مى پوشد. آیا چه کسى این تبلیغات 
وسیع و پرخرج را اداره میکرد؟ افغانها نه پولى براى این کار داشتند و نه این کار هار را بلد بودند و 

در کشور هاى خاور میانه و اروپا همه عقیده داشتند که  .نه وسایل مادى مناسبى در اختیار شان بود
در هر حال نمایان بود که  .در ماوراى تمام این اقدامات دستگاه پلیس مخفى انگلستان قرار دارد

هللا بدینطریق در حالى که امان  .را در افغانستان تضعیف کندهللا ستان عالقمند بودکه موقعیت امان انگل
ى گرم و شدید قرار میگرفت، در افغانستان با تبلیغات شدید کوشش میشدکه در اروپا مورد استقبال ها

با روحى سرشار براى اصالحاتى که شروع کرده هللا امان  .بنیان قدرت و نفوذش را متزلزل سازند
بود و با افکار تازه و تأثیراتى که ازمالقات با کمال پاشا در انکارا بدست آورده بود، بکشورش باز 

جواهر لعل نهرو ، نگاهى بتاریخ جهان ، ج ) «.صله دست بکار شدکه اصالحاتش را دنبال کندگشت و بال فا

 ( ۱٦٦٥، ص ۲

 شلی کشوراهایش را برای ترقی وتع ریفورمپالنها وشاه امان هللا،ذاشت گن انگلیساستعمار  متاسفانه
و و قشر باالئى ، مناسبات کهنه فیودالى و ماقبل فیودالى لغشاهریفورم های برطبق  .عملی کند

زمینداران و رؤساى قبایل و نیز قشر روحانى پر نفوذ کشور که در آن زمان سیاست اصالح طلبانه 
دولت را تخریب میکردند، از امتیازات خویش محروم میشدند. ولی این رفورمها با عکس العمل 

ت شاه با برخى سرانجام پیشنهادا .لویه جرگه روبروگردیددر محافظه کاردیگرعناصرقشرروحانی و
تعدیالت در مورد ازدواج و نکاح صغیرو تحصیل مشترک دختران وپسران در دوره ابتدائى و 

 تحصیل مالیان در مکتب دیوبند هند مورد تصویب لویه جرگه قرار گرفت. 

یک ماه بعد از ختم لویه جرگه پغمان ، شاه مجلس بزرگى از مامورین ملکى و نظامى و یک عده 
ً پروگرام آینده دولت را شرح داد. بر طبق این رجال دیگر در  چمن ستور تشکیل داد و شخصا

پروگرام عده یى از دختران افغان به قصد ترکیه مراسم وداع را بجا آوردند، این دختران نخستین 
شاه الغاى مریدى در قواى نظامى را اعالم داشت.  .محصالتى بودند که با روى باز عازم ترکیه شدند

دد زوجات را براى مامورین دولت ممنوع قرار داد. تحصیالت ابتدائى دختران و پسران را همچنین تع
توام در مکاتب مقرر داشت. و تاسیس مکاتب زنانه را در تمام والیات کشور هدف دولت اعالن نمود. 
ایجاد مدارس صنایع نفیسه، زراعت، حقوق و دوکتابخانه بزرگ را قریب الوقوع خواند و گفت که 

سیس بانک دولت، فابریکه قالین بافى، شرکت هواپیمائى، کلوب اجتماعى بشمول اتباع خارجى، تا
توسیع شفاخانه هاى زنانه، تشکیالت جدید پلیس جزء پروگرام معجل دولت است و در اخیر توضیح 
نمود که مامورین نظامى و وزارت خارجه افغانستان با زنان خارجى ازدواج کرده نمى توانند. 

 ( ٧٩٩، ص۱ر،جغبا)

نخستین کسانی که با اصالحات شاه سرمخالفت برداشتند ،حضرات شوربازار بسرکردگی نورالمشایخ 
صادق مجددی از اینسوی برضد اصالحات امانی آستین  مجددی از آنسوی مرز و برادرش محمد

مکتب  برزدند.نورالمشایخ مخالف سرسخت روی لچی زنان و تعلیم پسران بود، از نظر او رفتن به
پسران به مکتب بروند و علم بیاموزند، دیگر دکان وقتی پسران را کافر میسازد. واقعیت این است که 
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پیری ومرشدی با کساد روبرو میشود ویک پسر تعلیم دیده حاضر نمیگرددحلقه مریدی برگردن  
 اندازد.

هاى ملکه ثریارا به عکس :»خانم ریه تالى ستیوارت مینویسدکه « آتش درافغانستان»کتاب  ۀنویسند
قسم برهنه و رقاصه در بین قبایل پخش نموده بودند، درحالى که چنین عکس ها وچاپ آن مهارت 
تخنیکى را ایجاب میکرد و دست انگلیس هارا در پخش و تهیه آن دخیل میدانستند. همین موضوع را 

خان، ملکه ثریا را برهنه با هللاکردند، حتى شایع ساختند که امان تلقى می شاهد زنده مداخله برتانویها
های درعکس ثریا را  ملکه (۵۴آتش در افغانستان ، ص )خود به اروپا برده، یعنى بالباس آستین کوتاه.

 برهنهکه ثریا را برتنه زن رقاصه سر ملعکس  طوریکه )ده بودندنشان دابرهنه جعلی وساختگی 
درمیان قبایل پخش کرده ساختگی را  سعکاین و  (بودندرفته گبعد از روی آن عکس ګذاشته بودند و

بودند تا بدین گونه ضربه کارى ترى بر شهرت و محبوبیت شاه و ملکه در میان مردم وارد آورده 
 باشند. 

مطبوعات هند برتانوى براى »هنوزشاه در سفراروپا بودکه ، ته اوستا اولسن دانشمند دانمارکىبگف
ا در باره سفراو براه انداخت و جرایدى که به اوجگیرى نارضایتى از شاه، تبلیغات وسیعى ر

افغانستان مى رسید حاوى تصاویر ملکه ثریا بود که نشان میداد او بدون حجاب در ممالک خارج سفر 
، تمام جرایدى را که بى هللا ن در کویته در ضدیت با شاه امان مى نماید. نماینده تجارتى افغانستا

البته تمام تصاویرملکه ثریا واقعى نبودند و بیشتر  .ل مى فرستادحجابى ملکه را نشان میداد خریده بکاب
 (۱٤۳اسالم وسیاست در افغانستان ، ص )".آنها جعلى و ساختگى )مونتاژ( بودند

رگ را در افغانستان تولید که بضرر افتخارات همه ملت تلقى میشد، نارضائیتى بزهمه تبلیغات این 
شاه در شرق وشمال افغانستان دامن زد و شش ماه بعد  بودکه شورش ها را ن تبلیغات همینمود.

  مجبورش از قدرت دست بگیرد وراهی دیار غربت گردد.

یک دزد جانی وجانشینی ی ما از سقوط این شاه ده هاکرامروز هم بعضی از تحصیل با دریغ که 
ترجیح  بجای اوو دزد را  راضی به نظرمیرسندویک آدم بیسواد ودشمن ترقی ودانش ومعارف را 

 . میدهند

 پایان
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