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 7تر 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 

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

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 سال حکومتش چه کرد؟ ۰۴راعلیحضرت بابای ملت د
 
 

 ۴0/۴0/4۴10                  داکتر نجیب هللا بارکزی
 

شتر بی ۀتوانست فاصل "بابای ملتافغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه "
 بپیماید.انکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ از یک قرن

 

 قسمت سوم
 

 قسمت های اول و دوم را به کمک لینک های ذیل می توانید مطالعه بفرمائید:
 

 قسمت اول
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_0۴_sal_saltanat_۴1.pdf 

 
 قسمت دوم

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_0۴_sal_saltanat_۴4.pdf 

 

 ترقی کشور در دورۀ چهل ساله سلطنت اعلیحضرت بابای ملت: انکشاف و معلومات مختصر در بارۀ
 

، خواستم خواهصلح دوست، وطنپرست و ترقی خانوادۀ شاهی قربانی های این  کوشش ها و مذاشتن به تماگمن با ارج 
را در  قرن بیشتر از یک ۀفاصلتوانستند ساله  ۰۴ ۀرا که در دور "بابای ملت"اعیحضرت های  کارنامه از ای گوشه

 نمایم.ذیل یاد آوری  بپیمایند،  قراروطن ما انکشاف و ترقی  عرصۀ
 نظرداشت شرایط سیاسی، در باید با "،بابای ملتسلطنت " زمان ۀفوق العادابتکارات ابل یادآوری است که این ـق

ساختار اجتماعی  و منطقه( دوم جهانی و رکود اقتصادی جهان و اول و به تعقیب آن جنگ )جنگ نظامی اقتصادی،
 و زمان افغانستان در دست داشته آن )تکنالوژی( نقطه شروع کار وی و امکانات ،در آنزمان جامعۀ سنتی افغانستان

 .قضاوت گردد به طور عادالنه ارزیابی و جهان
 .اندکارهای بزرگ انجام داده تمام بخش ها کشور خویش در در در بهشت برین مقام دارند،  به یقینکه  "بابای ملت "

که ذیالً به صورت اختصار و در حد امکان از آنها نام چشمگیر بوده  امور کشوردر تمام  "بابای ملت"کارنامه های 
 می برم:

 

 سیاسی، صۀدر عر 
  ،حکومت داری خوب 
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 7تر 4 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 و دفاعی نظامی ، 
  ،روابط بین المللی 
 کشور،  یرشد اقتصاد 
 در شقوق مختلف سرمایه گذاری ها،  
  ،معارف و تحصیالت عالی 
  ،سیستم مؤثر عدلی و قضایی 
 ،تأمین عدالت اجتماعی و فردی 
  را باید یادآور شد. واقعی موکراسیید یک قدم های بزرگ به سویو 

 

 "بابای ملت" در یکی از لویه جرگه ها فرموده بودند: 
  

، در مرحلۀ دوم، آرزوی پاک و بی آالیش شان، تأسیس دولتی بود که "اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید"پدر من »
توسط آن مردم افغانستان با عقیدۀ راسخ به آیندۀ این سرزمین، شیرازۀ امور دولت را خود به دست خویش گرفته، بر 

 «.اساس رعایت حقوق فردی و تأمین عدالت اجتماعی، راه پر افتخار را به سوی سرنوشت آینده بپیماید
 

مستشعر و  نموده و به دقت تحت نظر داشتنداوضاع منطقه و جهان را بطور دقیق مطالعه اعلیحضرت بابای ملت 
، ولی افسوس که یک تعداد فرزندان ناخلف و دهندازین حالت نجات چگونه کشور و ملت خویش را که ازآن بودند 

طوفان را هم بگیرد و همه چیز را طعمۀ هوس  این راد مرد بزرگ را نگذاشتند تا جلو اینقدرت طلب این سرزمین، 
 های پلید شان نمودند.

 

عصر پیشرفت و ترقی واقعی در افغانستان با تأمل و تأنی و در نظر داشت ارزش های جامعۀ سنتی افغانستان از 
 آغاز گردیده است.  "محمد ظاهر شاهزمان سلطنت "اعلیحضرت 

مرحله کامالً تطبیق گردید. در مرحلۀ سوم مشکالت در  4ساله طرح و تا  4۵ساله و  ۵در کشور پالن های انکشافی 
به اکمال رسید. در نتیجه افغانستان صاحب شاهراه حلقوی، بودجۀ کشور وارد گردیده و مرحلۀ چهارم نیز مؤفقانه 

مؤسسۀ صنایع کوچک و فابریکات گردید. وضع ترانسپورت  ۵4۴۴بند بزرگ برق و ده ها بند های کوچک،  11
 خصوصی و دولتی شکل بهتر و منظم تر را بخود گرفت. 

 
 

ظاهر شاه در افغانستان اعمار شده است  های مهمی که در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد از تأسیسات و فابریکه
 قرار ذیل یادآور می شویم:

  نساجی جبل السراج به کمک انجنیران امریکایی که سان کوره، سرج و گامسکوت های اعمار فابریکه

 1مختلف تولید میکرد،

 تان های مختلف و دستمال اعمار فابریکۀ نساجی پل خمری که سان کوره، انواع چیت ساده و گلدار، انواع ک
های روی خشکی، قدیفه های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران المانی 
)المان غرب( اعمار شده بود که در حدود دو هزار تن کارگر، میخانیک و مأمور را صاحب کار، شغل و 

 درآمد ساخته بود،
  اعمار فابریکۀ نساجی گلبهار که انواع منسوجات نخی، انواع کتان، انواع چیت و انواع مختلف گامسکوت

خته ای و قدیفه های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران و دستمال های پ
المانی بکار افتاده بود که در حدود هفت هزار کارگر و میخانیک و مأمور را از گلبهار و نواحی دور و 

 أمین گردیدهنزدیک آن صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود که در واقعیت نفقۀ هفت هزار خانوادۀ افغان ت
 کارگران و مأمورین این فابریکۀ بزرگ به شمول فامیل های شان همه دارای کوپراتیف و بیمۀ صحی بودندبود. 

    اعمار فابریکۀ بزرگ نساجی بگرامی که انواع مختلف منسوجات و غیره تولید می کرد. این مؤسسه به
کمک و همکاری کشور چین که )در حدود پنج هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته 

                                                           

م به کمک انجنیران امریکایی 10۴۴سال های  دربرق جبل السراج در زمان سلطنت اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان سراج الملت والدین  فابریکۀ -1
نا روشنی برق آش تولید برق آغاز کرده بود که برای اولین بار مردم جبل السراج و اهالی کابل با برق و در باالی دریای جبل السراج اعمار و به

 شدند.
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 7تر 3 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نساجی افغان و بگرامی، کشور عزیز ما را از وارد کردن اجناس هر دو فابریکه،  تولیدات مشترک بود.
 مشابه بی نیاز گردانیده و از این ناحیه کشور ما خود کفاء شده بود. 

 ،2فابریکۀ نساجی پشمینه بافی قندهار که انواع مختلف پارچه های پشمی و کشمیره تولید میکرد 
  فابریکۀ نساجی کشمیره سازی پل چرخی )ساحۀ صنعتی کابل( با کمک و همکاری و سرمایه گذاری المان

بز افغانستان بهترین کشمیره های قیمتی برای ساختن البسۀ پشمی  وسفند وها )المان غرب( که از پشم شتر، گ
و شال ها و پتو های کشمیره به رنگ شتری برای داخل افغانستان و خارج کشور تولید می کرد که از 

آن برای دولت عایدی اسعاری یکطرف ایجاد کار و شغل برای مردم بود و از جانب دیگر از صادرات 
های سرجی ضرورت وزارت دفاع ملی و ژندارم و پولیس  متصور بود. همچنان تکۀ سرج عسکری و کمپل

در این فابریکه تولید می شد که در گذشته چنین اجناس از بازار های خارج وارد میگردید. در این فابریکه 
 قریب به دو هزار نفر کار میکرد.

 ( که افغانستان را از تولید 3ا سازی هوخست المانی در پل چرخی )ساحۀ صناعتی کابلاعمار فابریکۀ دو

دوا های مروج آنوقت بی نیاز می ساخت. و باز هم از یکطرف سبب تولید کار و درآمد برای افغان ها می 
 شد و از طرف دیگر سبب  جلوگیری از مصارف اسعار برای خرید این دوا ها از خارج می شد،

   فابریکۀ چینی سازی"شاکر" جنگلک که با همکاری متخصصین جاپانی تولید هرگونه ظروف چینی راعما
 را در بازار های کشور عرضه مینمود.

    سپین زر" که امور انکشاف و ترویج کشت پخته را در آن منطقه متکفل بود، مؤفق »فابریکات صنعتی
تن توسعه دهد. صادرات پختۀ افغانستان در  4۴۴۴۴۴تن به  40۴۴۴گردید تا تولید و صادرات پخته را از 

بازارهای بین المللی، آلمان، اتحاد شوروی، چکوسلوواکیا وغیره از شهرت نیک برخوردار بود. در کنار 
های پخته در قندوز، به کمک و جین و پرس پخته و صادرات آن تولید صابون و تولید روغن نباتی از دانه 

چکوسلوواکیا که هزاران افغان را در مزارع پخته، در جن و پرس پخته صاحب کار همکاری مهندسین و انجنیران 
شغل و درآمد ساخته بود.  قرار راپور آنزمان در دستگاه سپین زر و نمایندگی های آن در والیات در حدود ده هزار 

ۀ "سپین فابریک میکردند.نفر کار دائمی داشته و در وقت کمپاین پخته چند هزار بیشتر بحیث روز مزد تأمین حیات 
های پخته در قندز، به کمک و همکاری مهندسین و انجنیران چکوسلوواکیا زر" تولید صابون و روغن نباتی از دانه 

که هزاران افغان را در مزارع پخته، در دستگاه های تولید صابون و روغن نباتی صاحب کار شغل و درآمد ساخته 
 بود.

 به کمک و همکاری مهندسین و انجنیران اتریشی که هزاران افغان از لبلبو در بغالن فابریکۀ " قند": تولید بوره ،

 را در مزارع کشت لبلبو، در دستگاه های تولید شکر صاحب کار شغل و درآمد ساخته بود.
  در روز به ریاست افغانی و کمک و اعمار فابریکۀ تولید سمنت جبل السراج به ظرفیت یکصد تن سمنت

همکاری مهندسان و انجنیران چکوسلوواکیا، که )در حدود یک هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، شغل 
 و درآمد ساخته بود و سبب معیشت یک هزار خانوادۀ افغان گردیده بود. 

  کمک و همکاری مهندسان اعمار فابریکۀ تولید سمنت دهنۀ غوری به ظرفیت چهارصد تن سمنت در روز به
و انجنیران چکوسلوواکیا که )در حدود سه هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود 

 و سبب معیشت سه هزار خانوادۀ افغان گردیده بود.   
 

                                                           

به کمک وهمکاری انجنیران المانی اعمار  من خان فقیدم در عهد سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرح1880پشمینه بافی کابل در سال های  فابریکۀ -4
ستان افغان کشمیره و کمپل های عسکری و تکه برای یونیفورم های عساکر و صاحب منصبان اردوی شده بود که انواع مختلف پارچه های پشمی و

صبح  3۴/7صب شده بود و تولۀ اول به ساهت این فابریکه ن تولید می کرد، برای اولین بار برای حاضری مأموران دولت توله های برقی در
 به صدا می آمد و در کابل و نواحی نزدیک آن شنیده می شد. صبح 8وتولۀ دوم به ساعت ../

شاه بابای ملت ساحۀ پل چرخی برای چه استفاده می شد! پارک صنعتی کابل  قضاوت کنید که در عصر فرخندۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر -3
شود و گروه های قاتل خلق و پرچم  صنعتی افغانستان و بابای ملت آرزو داشت این ساحه به یک شهرک مدرن صنعتی وطنش مبدل یعنی پارک

 قتلگاه بهترین فرزندان این کشور مبدل کردند. چه فرقی!! از زمین تا به سماء آنجا را به زندان مخوف و کشتارگاه هموطنان خود و
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 تفحصات نفت و گاز افغانستان :
محمد هاشم خان قرارداد امور تفحص و استخراج نفت را برای بار اول در قبل از جنگ عمومی دوم حکومت سردار 

سال امضاء کرد. و لیکن  70برای ( .Inland Exploration Co)تأریخ افغانستان با کمپنی امریکائی اینلند اکسپرولیشن 
 فسخ نمود. اما علت کمپنی بعد یک سال سروی به بهانۀ اینکه اوضاع بین المللی رو به وخامت می باشد، امتیاز را

اصلی آن بود که عالئم منابع سرشار نفت عربستان سعودی کشف گردیده بود و استخراج و صدور آن آسان تر و بی 
درد سر تر بود. بعد از جنگ عمومی دوم حکومت سردار شاه محمود خان به فکر استخدام یک کمپنی فرانسوی افتاد، 

وی وقت فعالیت متخصصین غربی را در سرحدات کشور خود تحمل نمی اما آنهم به نتیجه نرسید زیرا دولت شور
کرد. در اوائل حکومت سردار محمد داوود خان موضوع تفحص، کشف و استخراج نفت مجدداَ مورد توجه دولت 
قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که اینبار کار سروی و امور تفحص نفت و گاز به ذریعۀ یک کشور بیطرف آغاز 

تر محمد یوسف، وزیر معادن و صنایع وقت به ستاکهولم  سویدن رفت تا برای تفحصات نفت یکی از کمپنی گردد. داک
های سویدنی را استخدام نماید. وی با یک کمپنی سویدنی که در امور برمه کاری و تفحص ذخائر معدنی تخصص 

 نچه برمۀ اول به نفت سبک رسید و کارداشت موافقت نمود که در انگت سرپل والیت بلخ به برمه کاری بپردازد. چنا
 کمپنی انجام یافت و برمه کاران برفتند.

اینک عالئم ذخائر نفتی مشهود گردید و استخراج و استفاده از آن مورد دلچسپی شدیدتر قرار گرفت. اما سروی منابع 
فت ه این همه مصارف هنگنفتی ایجاب تحقیقات مبسوط جیالوجی، جیوفزیکی و برمه کاری های امتحانی را می کرد ک

 و کارمندان متخصص را ایجاب میکرد، که هیچکدام در حیطه و قدرت کشور نبود. 
باالخره قرار بر این شد که یک تن متخصص شوروی دعوت شود تا از نتیجۀ برمه کاری انگوت سرپل دیدن کند و 

ف( ذخیرۀ نفت انگوت را در حدود به تفحصات ابتدائی بپردازد و نظر خود را پیش کند. متخصص شوروی )نخوسو
شش ملیون تن تخمین نمود. پس اگر در یک تپه این مقدار نفت نهفته است در شمال و غرب و جنوب چه مقادیری 

 ذخیره خواهد بود؟
باآلخره حکومت تصمیم گرفت که از دولت شوروی قرضه دریافت گردد و تحقیقات نفت ذریعۀ متخصصین شوروی 

د قرضۀ هشتاد ملیون روبل اخذ و تأسیسات بزرگ تفحصات پطرول در شمال بوجود آمد و صورت بگیرد. همان بو
ادارۀ آن بدست متخصصین افغانی سپرده شد و البته همه امور تخنیکی و فنی بدست متخصصین شوروی بود و 

وت و یتیم های سرپل )انگانجنیران محدود افغانی وسائل آنرا داشتند که نتایج کار آنهارا بررسی کنند. تحقیقات به تپه 
داغ( آغار و بعداً به ساحۀ شبرغان و سپس در حوالی بلخ امتداد یافت و کشف ذخائر معتنابه گاز واصل گردید که در 
نتیجۀ آن کارخانۀ تولید برق و تولید کود کیمیاوی آذوتی در نظر گرفته شد و قرارداد های صدور گاز به شوروی 

 د و هم مقادیری که احتیاجات روز افزون کشور را تالفی کند کشف گردید.برای تادیۀ قروض آن عقد گردی
در چوکات این پروژۀ بزرگ شهرک های زیبای صنعتی در مزار شریف و شبرغان بوجود آمد که از فیض آن 

 0هزاران خانوادۀ افغان در شمال کشور صاحب مال و منال گردیدند.
 

  جن و پرس مزارشریف. انکشاف پخته در قندوز محدود نمانده بلکه سیر خود را در والیات همسایه فابریکۀ
نیز پیمود. تاجران متشبث مزارشریف بنیاد فابریکات را در چوکات سرمایه گزاری های خصوصی گذاشتند. یکی از 

ات نساجی یکی از مدرنترین فابریک این پروژه های عام المنفعه فابریکۀ نساجی بلخ بود که توسط متخصصین فرانسوی
 در منطقه اعمار گردید.   

  اعمار فابریکات جنگلک در کابل، دپارتمنت های مختلف حجاری و نجاری، بتون سازی، پایه سازی، موبل
 سازی، سنگ تراشی و غیره به کمک و همکاری انحنیران المانی، 

 یس های شهر کابل و عراده جات اردوی اعمار فابریکات جنگلک برای ترمیم موترهای دولتی و سرو
افغانستان )غیر حربی(، فلز کاری، پایه سازی و غیره به کمک و همکاری انجنیران چکی که هزاران باشندۀ 

 کابل و شش کروهی آنرا صاحب کار، شغل و درآمد ساخت.
 ها سبب کار دادن اعمار فابریکه های کشمش پاکی و صادرات میوۀ تازه و خشک در کابل و قندهار که نه تن

و شغل و در آمد عدۀ کثیری از مردم و خانواده های شان شده بود بلکه در عواید اسعاری مملکت نیز کمک 

                                                           

های جناب انجنیر احسان هللا مایار گرفته شده است. جناب انجنیر مایار داشت  رابطه با انکشاف پروژه های نفت و گاز از البالی یاددر معلومات  -0
به حیث نمایندۀ دولت در آن پروژه ها  ریاست بورد متخصصین را در وزارت معادن و صنایع افغانستان به عهده داشتند، همچنان در آن زمان

 بودند.  ینیشن و همآهنگی امور را متعهدوظیفۀ کوورد
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 میکرد.

 )ای صرف برای پرواز ه 5اعمار اولین میدان هوائی در ناحیۀ خواجه رواش کابل )در تأریخ افغانستان

 ارشریف، قندز و هرات.میدان های  طیارۀ مز داخلی اعمار گردیده بود. بعداً 
  اعمار میدان و ترمینل هوائی مدرن قندهار که برای پروازهای ترانزیتی کشورهای نیم قارۀ هند و شرق

اقصی در نظر گرفته شده بود. این پروژه با در نظر داشت زیبائی فرهنگ مهندسی منطقه )لشکرگاه(، و 
 امریکائی اعمار گردید. مزج آن با تکنالوژی مدرن جهان توسط مهندسین و متخصصین 

 اعمار اولین میدان بین المللی طیارۀ در کابل 
 ،اعمار فابریکۀ بایسکل سازی پامیر در کابل 
  ،فابریکۀ بوت آهو در کابل 
  ،فابریکۀ کود و برق مزارشریف 
 ،اعمار سیلو ها در کابل و چند والیت دیگر 
  "ساحۀ پارک صنعتی کابل،اعمار فابریکۀ پالستیک سازی در ساحۀ "پل چرخی 
 :ایجاد مؤسسات و دستگاه های ساختمانی در کابل 

  دستگاه ساختمانی افغانی ACUKکه به معیار کمپنی های جهانی فعالیت می کرد 

  ،دستگاه ساختمانی هلمند 

  ،دستگاه ساختمانی افغانی 

  ،دستگاه ساختمانی بنائی 

 دستگاه ساختمانی سپین غر، و غیره 

  ساختمانی کابل فلز،دستگاه 
برای اینکه پروژه های بزرگ صنعتی در کشور با کیفیت و ستندرد جهانی اعمار گردیده بتواند و در نتیجۀ آن کاریگران 

 افغانی به سویۀ ممالک پیشرفته تربیه شده بتواند دولت به دو کمپنی المان غرب:

 دستگاه ساختمانی هوختیف آلمانی 

 ه در افغانستان کار کنند.و فلیبپ هولسمن اجازه داد ک 
نمونه های بارز کارهای این دو کمپنی یکی دستگاه تولید برق ماهیپر، هوختیف، و از دومی فابریکۀ پشمینه بافی کابل 

 را میتوان نام برد.
 قابل تذکر است که برای بار اول در تأریخ افغانستان خشت پخته به ستندرد قبول شدۀ بین المللی توسط کمپنی هوختیف
تولید گردید که این پروسه به نوع خود در منطقه یک نوآوری بزرگ بود. عالوه بر این ما شاهدیم که هزاران کارگر 

 افغانی بسویۀ جهان پیشرفته تربیه گردید که ساختمان های بعدی در پایتخت افغانستان مرهون عرق ریزی آنها می باشد.  
 

 

 ایجاد شرکت های صناعتی و تجارتی که در زندگی اجتماعی و عواید دولتی نقش مهمی داشته اند، از قبیل:   
 

 ،شرکت بین المللی ترنسپورتی افسوتر 
 ،شرکت صادرات بین المللی 
 ،شرکت تجارت و صادرات قالین افغانی 
 شرکت تولید و صادرات پوست قره قل افغانی 

 

 ندگی مادی و مالی و مترقی افغانستان نقش بسزایی بازی کرده اند:ایجاد بانک های مختلف که در ز 
  اشم هبانک مرکزی "دافغانستان بانک" که برای اولین بار در تأریخ افغانستان در زمان صدارت سردار محمد

بودجوی، عواید و ، گذاشت و مسایل پولی، مالی پا بعرصۀ وجود اعلیحضرت بابای ملت خان و در ابتدای سلطنت

 جهان تحت کنترول آمد ارف دولتی و مؤسسات تجارتی و صناعتی مملکت مانند یک کشور پیشرفته و متمدنمص

                                                           

فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت اعمار  اولین میدان های طیاره در افغانستان وخاصتاً میدان بین المللی کابل در زمان سلطنتچون  -0
پورتال افغان جرمن  وطن پرستانه ای در میالدی طی مقالۀ 4۴۴7احمد نوری که به تأریخ بیست ویکم آگست  شده جا دارد به پیشنهاد جناب ولی

 المللی کابل را به نام میدان ظاهر شاه نام گذاری نمایند، جداً عطف توجه شود. آنالین از ملت قدردان افغانستان تقاضا نموده بود که میدان بین
german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_peshnehad_ba_hozor_melat_agh.pdf-http://www.afghan 
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  بانک ملی افغان که یک بانک و یک تشبث خصوصی بود با کمک و استعانت تجار افغانی با درایت و ذکاوت
ر ساحۀ ایجاد فابریکات و و پشت کار سرمایه دار بزرگ افغانستان جناب عبدالمجید زابلی به میان آمد که د

مؤسسات صناعتی، تولیدی و تجارتی مصدر خدمات بزرگ گردید و به هزاران تن اهالی افغانستان را صاحب 
کار، شغل و درآمد ساخت. از طرف با دادن بورس های تحصیلی و فرستادن شاگردان ممتاز لیسه ها و مکاتب 

 انجام داده است،  به خارج بزرگترین خدمت فرهنگی را برای افغانستان
 ،بانک صناعتی برای کمک و معاونت مادی و رهنمایی معلوماتی برای اهل صنعت و پیشه های وطن 
  انی،افغپولی بصورت مطمئن برای تجار بانک تجارتی برای کمک و معاونت مالی و معلوماتی و ترانفسرهای 
  و زمینداران جهت خریدلری کود و بانک زراعتی برای کمک و معاونت مالی و دادن قرضه ها به دهاقین

عراده تراکتور را از کشور هندوستان خریداری نمود و  0۴۴احتماالً تراکتور های زراعتی. باری این بانک 
به اقساط طویل المدت به دهاقین و زمینداران توزیع نمود که میتوان آنرا بزرگترین خدمت در راه بهتر شدن 

 محجسوب نمود، و مدرنیزه شدن زراعت در افغانستان
  بانک عمرانی برای کمک و معاونت مادی برای افغان های که می خواستند فابریکه ای بسازند یا مؤسسۀ

صناعتی و تولیدی را اعمار کنند و یا هم برای سکونت خود می خواستند منزی تعمیر نمایند این بانک برای 
 در خدمت مردم بودند، قرضه های ططویل الدت و رهنمایی ها و معلومات های ساختمانی

 

 مهمترین تصمیم و اعمار مرکز فرهنگ، تحصیل وتعلیمات عالی هم در عصر فرخندۀ بابای ملت گرفته شده
 

   ایجاد اولین پوهنتون افغانستان در کابل است که با اعمار شفاخانۀ نادرشاهی که بعداً علی آبادش نامیدند و
آنهم در باالی زمین های شخصی مادر اعلیضرت محمد نادر شاه که بعداً فاکولتۀ طب کابل آغاز گردید.  

 دند.نمو و این جایداد را به جوانان افغانستان اهداءاعلیحضرت شهید و فرزند برومند شان بابای ملت این زمینها 
 

 ار کار های عمدۀ دیگیر که در دوران سلطنت صورت گرفته و باید یادآری شود این ها اند:
 

 ات و بنا های دولتی،تأسیس 
 ،توزیع کوپون مواد اولیه به مأمورین 
 ایجاد کوپراتیف ها برای مأمورین و مستخدمین دولت 
 ایجاد اتحادیه های صنفی 
 ،توشیح قوانین مخصوصاً قانون اساسی عصر دیموکراسی 
 ،اعمار مطابع دولتی و غیر دولتی 
  میکروریان ها و منازل رهایشی مدرن برای مأمورین و مستخدمین دولت و دیگر مؤسسات،اعمار 
 تشکیل احزاب سیاسی 
 ،ایجاد سفارت خانه ها و قنسلگری ها در همه اکناف و کشور های جهان 

 

، ثانوی و خالصه اگر در بارۀ تمام کار ها و ساختمان ها و اعمار فابریکه ها ، ایجاد صد ها و صد ها مکاتب ابتدایی
لیسه ها و پوهنځی ها و پوهنتون ها و سرک ها و شاهراه ها و تونل ها و کانال ها و غیره و غیره بنویسیم هزاران 

 6هزار صفحه بکار است و دل تنک این مقاله زور آنرا ندارد.

دوران چهل سال  محمد ظاهر شاه دررا که اعلیحضرت  ییکه کار ها می باشیماکنون همه مجبور به اقرار این حقیقت 
 بدر نیامده است.آن  ۀتا اکنون از عهد دیگرو کسی  استانجام داده است، بینظیر سلطنت خود در افغانستان عزیز 

اعلیحضرت بابای ملت، برای رشد صنعت کوشش خیلی زیادی میکرد، با ایجاد فابریکه های تولیدی و ارائه امتیازات 
از ورشکستگی آن جلوگیری نماید، طور  از دوام آن مطمئن و کارخانجات سعی می نمود تاران گفوق العاده به کار

مثال چند سال قبل کاریگران فابریکۀ نساجی پلخمری با اعتراض از عملکرد ادارۀ جدید خواهان برآورده شدن 

                                                           

 و خود یکی از اعضای حزب اسالمی و به اصطالح مبارزین برضد حکومتکه  "الدین هاللقطب " ریاست جمهوری قرار گفتۀ یکی از نامزدانب -6
 (1)تلویزیونبا  ه ایکهنیز میباشد، چند روز قبل با مصاحب 1303 لت بود، و اکنون کاندید ریاست جمهوری در انتخاباتبابای م منتقدین سلطنت

تن هزار  ۰۴افغانستان چهار فابریکۀ نساجی داشت که در آن »چنین گفت: اش  یبه اصطالح برنامه های کار معرفی کابل داشت، در جریان
مجموعاً ده هزار نفر مصروف   تن ۵۴۴۴در هر کدام  مصروف کار بودند، تنها در فابریکۀ کود و برق مزار شریف و فابریکۀ نساجی بگرامی

  "این فابریکه ها دوباره احیا نمی شود؟. چرا ندکار بود
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 7تر 7 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ابر مدت کار تعهد نموده امتیازات را که "بابای ملت" چند دهه قبل برایشان مبنی بر توزیع خانه ها رهایشی در بر
در دیدار کارگران  بودند، خواستار برآورده شدن آن وعده ها از جانب حکومت کرزی شدند و چنین ادعا نمودند "

ه ش به فعالیت آغاز  1341پلخمری با رئیس جمهور کرزی فرمودند که این فابریکه در سال -فابریکۀ نساجی افغان
ی ملت در آن زمان کسانیکه برای پانزده سال درین فابریکه کار کنند، سند نموده است، قرار تعهد اعلیضرت بابا

 ملکیت خانه های رهایشی آن فابریکه که در آن زندگی میکنند برای شان داده میشود."
در آنزمان افغانستان از لحاظ تولیدات زراعتی متکی بخود بوده ساالنه صادرات میوه جات خشک و تازه، پوست و 

نباتات طبی را داشت. که توازن اقتصاد کشور را مستحکم حفظ نموده بود. در طول سلطنت "بابای ملت" نرخ  ،قالین

مشکالت هزاران تاجر و  7است. تأسیس سرای صرافی شهزاده افغانی هیچگاه بلند نرفته 3۰اسعار ثابت بوده از 

است که الی امروز این مارکیت بحیث بزرگترین مرکز تبادلۀ اسعاد به سطح کشور سایر افغان ها را مرفوع ساخته 
  موجود است.

با اعمار مکاتب در سراسر افغانستان و جبری ساختن جذب متعلمین به مکاتب یکی از اقدامات خیلی مؤثر اعلیحضرت 
ترقی و رفای کشور بوده است، برای سرعت بخشیدن هرچه سریعتر محو بیسوادی، برنامه  بابای ملت در راستای

های سواد آموزی را برای بزرگساالن هم روی دست گرفت که نظر به مؤثر بودن آن حتی ایران هم همین برنامۀ 
ام پروگرمی نویسد " سواد آموزی افغانستان را در کشورش تطبیق نمود. آقای "عبدالحمید مبارز درین مورد چنین 

سواد آموزی یکی از پروژه های بسیار مهم "اعلیحضرت بابای ملت" بود که یونسکو این پروژه را به حیث یک 
پروژۀ موثر می شناخت، همین بود که در آن زمان ادارۀ ایران طی یک نامه ای کتاب های سواد آموزی افغانستان 

  8تان برازندگی پیدا کرده بود."را مطالبه کرد چون سیستم سواد حیاتی افغانس

با تکمیل نمودن مؤفقانۀ پالن پنج سالۀ اول چون افغانستان در جاده هموار ترقی و انکشاف قرار گرفته بود از سراسر 
همسایه پیشتاز شده بود. درین مورد هم جهان متخصصین به افغانستان سرازیر شدند و افغانستان در بین کشورهای 

تماس با متخصصین پروژه های خارجی مکتب دیگری بود که کارگران افغان آقای عبدالحمید مبارز چنین مینویسد "
را ا ز لحاظ فکری و هم دانش تخنیکی مجهز می ساخت که مثال مهم آن پروژۀ وادی هلمند بود که از آن دستگاه 

و دیگر مؤسسات ساختمانی مختلط ملی و شخصی بوجود آمد. دیگر افغانستان به سوی جادۀ  ساختمانی افغانی، هلمند
ساله را مؤفقانه به عقب گذاشته بود، و تازه صدها متخصص  0ترقی رهسپار شده بود، زیرا پالن های اقتصادی 

بود که، ننگرهار به تحصیل کرده از غرب و شرق، از شمال و جنوب، وارد افغانستان می گردیدند. در آن زمان 
مقایسۀ پشاور شهر پیشرفته تر بود، هرات با مشهد رقابت می کرد، و مزار و شبرغان با استخراج نفت و گاز از 

 9شهرهای همسایه اش در ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان پیشتر بود نه عقب مانده تر."

 

ر زمان خویش یک شهکار بوده است، به صورت من یک تعداد از کار نامه های اعلیحضرت شان را که هر کدام د
مشت نمونۀ خروار در سه بخش باال عرض کردم و در بخش های آینده امید است بتوانم به تفصیل بیشتر پیرامون 
اندیشه های مترقی اعلیحضرت بابای ملت معلومات عرضه نمایم تا باشد از کتمان حقایق که در مورد آن زمان 

لوگیری شده بتواند و نسل جوان و نسل های آینده را در قضاوت درست و عادالنه در صورت گرفته و می گیرد ج
 مورد " اعلیحضرت بابای ملت" و رهبران پر افتخار دیگر ما یاری نماید.

 
 پایان قسمت سوم

 
 ادامه دارد

 
 

                                                           

افغانستان که امپراتوری اش از آمو تا  یی امپراتور بزرگعبدالعزیز سدوزایی است )از احفاد احمد شاه بابای درانی سدوزا مراد از سرای شهزاده -7
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