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 کرد؟ سال حکومتش چه ۰1راعلیحضرت بابای ملت د
 
 

 "بابای ملت"افغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 .بپیماید قــــیرتـانکشاف و ای مختلف ــه رصۀـرا در ع رنقـــــبیشتر از یک  ۀتوانست فاصل

 

 ششم و اخیرقسمت 
 

 :ای ملتــابــه سلطنت اعلیحضرت بـالـل ســهـی کشور در دورۀ چــرقـت ارۀ انکشاف وـصر در بـتـات مخـومـمعل
 

 :مطالعه بفرمائیدمالحظه و را به کمک لینک های ذیل می توانید  پنجمتا قسمت های اول 
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تا در مورد انکشافات اقتصادی و صنعتی میهن ما در طول زعامت اعلیحضرت بابای  در پالن کارم در نظر داشتم
تقدیم دارم لیک متوجه شدم که این نبشته از  گرامیملت روی اسناد دست داشته گزارشات بیشتر خدمت خوانندگان 

شاره شد که یکی از نیز بدان ا قبالا . صیغۀ یک مقاله بیرون برآمده و با حجم یک اثر قطور تلفیق شده میتواند
نویسندگان شهیر افغان ما در نظر دارند تا در بارۀ دورۀ بعد از سقوط نظام تاریک حبیب هللا کلکانی تا ختم دورۀ 

میالدی اثری را تدوین نمایند، لذا تصمیم گرفتم تا گزارشات خود را با  1790نظام خجستۀ شاهی افغانستان در سال 
 .  گردانیده و این سلسله را اختتام بخشمذیل منحصر  اویناین بخش زیر عن

 

 سیستم مخابرات، مراسالت و مواصالت: 
نادرشاه ارتباط مخابراتی پایتخت با مراکز مهم والیات افغانستان برقرار می اعلیحضرت محمد  با شروع حکومت

 .می یابد توسعه در افغانستان فونینیز تل "اعلیحضرت بابای ملت" ۀدور در. شود
ن در کشور آغاز می کند تلیفو سعۀهجری شمسی، وزارت مخابرات افغانستان اقدام جدی را برای تو 101۱در سال 

لینی اتومات ریلی از شرکت  1011در همین سال یک دستگاه . و با شرکت های بین المللی وارد مذاکره می شود
شمسی  1000ت مخابرات در سال وزاربعد از نصب دستگاه اولی . خریداری و در کابل نصب می شود( Bell) بیل

سال بعد در  0اتومات را از شرکت زیمنس آلمان خریداری می کند که این دستگاه ( خطی) لینی ۰111یک دستگاه 
 . شود کابل فعال می
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، در حالیکه پدرم از زمان دوره رفتیم فون کردن باید به پاکستان مییما برای یک تل 71ۀ در سال های ده: تبصره
تا به ولسوالی ( نوده)فون از قریه ما یذشتن لین تلگش حکایت از  هـ 10۰1خویش یعنی قبل از سال  ی ښونځیحرب

 .توانستند از طریق همان پایه ها با کابل به تماس شوند که می ،کند می( سرحد با ایران)جوین والیت فراه 
 

 عضویت در اتحادیه جهانی پست: 
 .، افغانستان به عضویت اتحادیه بین المللی پست در آمد171۱در سال  

 .در این دوره، برای اولین بار ارسال هوایی بسته های پستی به خارج از افغانستان آغاز شد
همچنین عالوه بر نامه های پستی، پست کارت ها، مجالت، اوراق تجاری و بسته های سبک وزن دیگر نیز به 

 .افغانستان ارسال می شد داخل و خارج از
، جهش ها و پیشرفت های مهمی در امر خدمات پستی در "اعلیحضرت بابای ملت" پسته خانه در دوران حکومت 

فون به وزارت، از مهم ترین کارهایی بود که در این زمان تل مد ارتقا ریاست پست و تلگراف وافغانستان بوجود آ
و نامه رسانی در داخل کشور  گرامکیلو 111بسته های سنگین وزن تا  در این دوره، ضمن ارسال .صورت گرفت

 .نیز انکشاف گردید
ارتباط پستی با خارج افغانستان نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت و میان کابل و شهرهای بزرگ دنیا مثل 

، توکیو، انقره، مسکو، دهلی، فرانکفورت، هامبورگ، امستردام، نیویارک، پاریس، ژنو، رم، بیروت، قاهره
 .صوفیه، پیکینگ، تهران، اسالم آباد و کراچی ارتباط پستی هوایی برقرار شد

شمسی پست هوایی در داخل خود افغانستان نیز فعال شد و ارتباط میان شهرهای کابل، هرات،  100۰از سال 
 . مزارشریف، قندهار و میمنه بر قرار شد

پستخانه محلی در دیگر والیات و شهرهای  01شد هر سال حدود طبق پالن پنج ساله، وزارت مخابرات مؤظف 
 .افغانستان تأسیس کند

 

 هوانوردی و میدان های هوایی: 
سرمایه از ( فیصد ۰1)گذاري از طرف شركت هوایي آریانا با  بر اساس اصولنامۀ سرمایه  100۰سال  اوایلدر 

امریکائی  PANAMكه بعداا جاي آنرا پان امریكن، )از طرف كمپني اندیمارد ( فیصد ۰7)طرف دولت افغانستان و 
 . در خطوط داخلي و خارجي به كار انداخته شد  DC0هاي نوع داكوتا،   طیاره( گرفت

 .نفر را داشت عالوه بر مسافرین براي حمل و نقل اموال تجارتي نیز بكار برده مي شد 01ها كه ظرفیت  این طیاره 
اولین اقدام این . لكي یك مؤسسۀ رسمي در چوکات دولت تأسیس گردیدریاست هوایي م 100۰در اواخر سال 

و تركیه بود و اقدام دومي آن احداث میدان  پاکستانریاست پس از تأسیس امضاء قرارداد مشترك هوانوردي با 
متري كیلو 1۱جایي كه براي تأسیس میدان هوایي قندهار اختصاص داده شده بود در . المللي قندهار بود هوایي بین

 .جنوب شهر قندهار در مسیر راه سپین بولدك واقع شد
میدان هوایي قندهار نظر به موقعیت مناسبي كه دارد فاصله میان تهران و دهلي را نسبت به مسیر میدان هوایي 

 .نماید نماید و فاصلۀ گرداگرد خطوط هوایي آسیا را به اندازه كافي كم مي   مایل كوتاه مي ۰11كراچي 
موقعیت كابل به . المللي كابل عمالا براي پرواز هاي داخلي و خارجي آماده گردید  میدان هوایي بین 17۶0در سال 

ایران، لبنان و اروپا و همچنان  پاکستانهاي خارجي به جانب هند و  نماید پرواز  مي ایجابحیث مركز كشور 
 .  هاي كوچك و بزرگ به طور عملي انجام شود هاي داخلي به شهر پرواز

به همین ترتیب در دیگر والیات افغانستان هم میدان هاي هوایي عصري و پیشرفته تأسیس شد و پرواز هاي داخلي 
 .كرد پیدامختلف افغانستان عمومیت  شهرهایبه 

یس گردید و دو فروند مؤسسۀ هوایي باختر افغان در چوكات ریاست هوایي ملكي تأس 17۶9-۶۱در سال های 
همزمان در شهرهای كوچك نیز كار ساخت میدان هاي . از كانادا خریداري شد Turbo-Jetتیوربوجت،  ۀطیار

 يصنعتو شهرهایي مثل ارزگان، بدخشان، تالقان، بامیان، غور و نیمروز كه از پایتخت و مراكز  دهوایي آغاز گردی
 .شد دور مانده بودند راه پیشرفت براي شان مهیا

به فعالیت آغاز نمود بعداا فعالیت خود را با  DC-0هوایی آریانا در ابتداء با دو فروند طیاره از نوع داكوتا شركت 
و دو  Convairنوع كانویر،  221یك فروند طیاره  DC-0چهار فروند  DC-2یک فروند  DC-6یک فروند طیاره 
و یک فروند طیارۀ مودرن  911و در اواخر یک فروند طیارۀ بوینگ  919بري جت بوئینگ  فروند طیاره مسافر

 .ادامه داد DC11، 11دی سی 
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 خطوط مهم هوایي افغانستان: 

 

 .هرات -میمنه  – فمزار شری -خط كابل 
 .هرات -قندهار  –خط كابل 
 .هرات - فمزار شری –كندز  –خط كابل 

 :داشتند كه به قرار زیر بودنددر افغانستان کمپنی هاي خارجي زیادي فعالیت 
 هاي نوع الیوشن پروگرام هفته وار به افغانستان داشت كه پس   كمپني ایرفلوت روسیه كه با استفاده از طیاره

 .كرد از توقف در تاشكند به مسكو پرواز مي 
  كمپني هوانوردي هندAir INDIA یكبار به هاي نوع جت بوئینگ بود و به طور منظم هفتۀ   كه داراي طیاره

 .كرد كابل پرواز مي 
  (هما)كمپني هوانوردي ایران IRAN AIR با طیارات نوع جت بوئینگ خود دو بار در هفته به كابل پرواز می

 .کرد
  پاکستانشركت هوانوردي (P.I.A )الهور و كراچي به كابل پرواز مي كرد -و هفتۀ دو بار از طریق پشاور. 
  شركت هوایي لبنان(T.M.A )اده از طیارات با استفDC-6  وDC-2  هفتۀ دو بار میان كابل و بیروت پرواز

 .داد  داشت و به طور عموم اموال تجارتي را انتقال مي
تواند بدون توجه به آن به فكر   خطوط هوایي در پیشرفت و رونق تجارت سهم باالیي دارد و هیچ كشوري نمي

 .پیشرفت در اقتصاد و یا هر زمینه دیگري باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خره توسط در دست داشت، که باآل جهان را DC11، 11زمانی افغانستان یکی از بزرگترین طیارۀ نوع دی سی 
 .گردید الدركفروش رسانیدند و پول فروش آن ه ها آن طیارۀ غول پیکر را ب رژیم کمونیست

 

 تبصره: 
باوجود انکشاف سریع جهان در . امکانات افغانستان در تمام عرصه ها به مراتب بهتر از امروز بوده است 

سال های اخیر از اثر پیشرفت برق آسای تکنالوژی، باز هم امکاناتی را که افغانستان در دهۀ شصت داشته با 
ضور فعال دارند و به صد ها ملیارد کشور برای مدت بیشتر از ده سال در افغانستان ح ۰7شرایط امروزی که 

 .دالر بدون حساب به افغانستان سرازیر شده است خوب قابل مقایسه می باشد
 

 ایجاد سیستم بانک داری: 
اسالمی پنداشته  شریعتدر طول سلطنت پادشاهان افغانستان سود جوئی از طریق پول با پول حرام و خالف 

. شد مال شاهی در خزانۀ شاهی حفظ می . وجود نداشت 1011بدین لحاظ رسماا هیچ بانکی الی سال . شد  می
ها ساخته  نمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانه   مردم سرمایۀ خود را خود حفاظت می

رافان که وجود داشتند بنام سود خور دوزخی یاد یک تعداد ص. شد شد که فقط پول بدون سود حفاظت می  می 
پس از ورود انگلیس ها تعداد صرافان هندی بین افغانستان . می شدند که در اجتماع بنام حرام خور جای نداشتند

نقره اصل )نقره نیکالی ( طال عربی)پول های با ارزش وقت سکه اشرفی . نمودند  هندوستان فعالیت می
و سفر ها صورت  حجتبادلۀ این نوع پول ها در تجارت و رفتن به . انگلیسی بود پوندروپیه هندی و ( روسی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
http://www.google.com.af/imgres?hl=en&biw=1152&bih=566&tbm=isch&tbnid=68KKf_NqhgIV1M:&imgrefurl=http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/about-the-exhibition/remembering-the-past-the-early-years-of-u-s-afghan-relations&docid=FWgafaE-3k5xZM&imgurl=http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/images/wrap/education_and_outreach_img1_500.jpg&w=500&h=399&ei=sCL3UoGgIaOd0QW7v4HgAw&zoom=1&ved=0COEBEIQcMC0&iact=rc&dur=110361&page=4&start=44&ndsp=18
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فعالیت داشتند اسعار مورد ضرورت دولت نیز از  قندهاری کابل و ها این صرافان بیشتر در بازار . گرفت می 
با ابتکار یکی از تاجران  1011گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال   همین صرافان خریداری می

هـ 1011)شرکتی بنام شرکت سهامی هاشمی تأسیس شد که بعداا در ماه ثور سال " زابلی"مجید خان ملی عبدال
در . این شرکت سهامی بنام بانک ملی افغان مسمی و بحیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد( ش

و به گذشت زمان هر برد  ابتداء این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را هم پیش می 
یافت و در سلسلۀ همین انکشافات دومین بانک در افغانستان   های این بانک گسترش می  روز وظایف و فعالیت

ملیون  111به سرمایه ابتدائی  19/11/101۱به تأریخ ( د افغانستان بانک)به عنوان بانک مرکزی افغانستان 
سرمایۀ د افغانستان بانک به یک ملیارد  10۰۰ه بعداا در سال افتتاح شد ک( شهر کابل)افغانی در پایتخت کشور 

ملیارد افغانی نشان داده  11پول و بانکداری ( 1090)قانون ( ۱)افغانی ارتقاء کرد که این رقم در مادۀ 
پا به عرصه وجود گذاشت " زابلی"نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم . است شده 

قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش می برد که بعد از تأسیس چنانچه 
چاپ و نشر پول از بانک ملی به . د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید

انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و  د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحوالت و
 .نشر پول افغانی بوجود آمد

 

 صحت عامه: 
قبل از دورۀ اعلیحضرت محمد نادر خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت، طبابت در افغانستان صفر 

یک  در اواخر سلطنت امیر حبیب هللا خان سراج. بود و هیچ نوع خدمات طبی در سراسر کشور وجود نداشت
دربار و مصروف معالجۀ  طبیببه افغانستان استخدام شد که در حقیقت " خان جویاعلی "هندی بنام  طبیب

 .بود( سرشناس وقت)معتبر  اشخاصو بعضی  سلطنتيخاندان 
با سر کار آمدن این خاندان وطندوست در افغانستان شاهی تغییرات چشمگیری در بخش صحیه رونما گردید 

علی آباد، سناتوریم و تأسیس فاکولتۀ طب یکی از دست آورد های مهم این دوره است که  اعمار شفاخانه های
همچنان تأسیس مکتب طبی . شاه باالی ملکیت شخص وی اعمار گردید نادر از پول شخصی اعلیحضرت محمد

متخصص از دولت دوست ترکیه  دكتورانمعاون داکتری، مکتب کمپودری، تأسیس مکتب نرسنگ و استخدام 
شفاخانۀ علی آباد . اولین گام ها در راه ایجاد طبابت در افغانستان محاسبه کردو را نیز می توان از انکشافات 

بستر دارای بخش های داخله، جراحی، سناتوریم، جلدی، چشم، عقلی عصبی،  ۶11در دامنه کوه علی آباد با 
مستورات در جادۀ میوند امروزی با  افتتاح گردید و برای طبقۀ اناث شفاخانۀ 1011گوش و گلو در سال 

شعبات مربوطه آن تأسیس گردید که بعد از تأسیس فاکولته طب به حیث شفاخانه های تدریس بنام مؤسسات 
 .صحی پوهنتون فعالیت می نمود

فاکولته طب تأسیس شد که در پهلوی آن مکتب عالی دوا سازی نیز در همین سال تأسیس  1011در سال 
نفر پروفیسوران ترکی و یک استاد داخلی کیمیا بنام داکتر  19ځی و مکتب عالی توسط این پوهن. گردید

نفر  19آلمان، در داراالمان که مصروف تدریس شدند، که از جمله  انورعلی خان، تحصیالت عالی در
 .نفر آن استادان دوا سازی و رشتۀ کیمیا بودند 11پروفیسوران ترکی 

به تعداد هشت نفر از فاکولته طب و دو نفر از مکتب دوا سازی به جامعه  101۶اولین دسته فارغان در سال 
 .تقدیم شد

شفاخانۀ وزیر اکبر خان افتتاح و بخش اورتوپیدی شفاخانۀ علی آباد به وزیر اکبر خان انتقال  10۰0در سال  
 .داده شد

در هر سه ماه ( 100۰)های  زمان نشر افغان طبی مجله در بین سال یکی از اقدامات علمی و قابل تحسین آن
علمی بسیار عالی در شرایط همان زمان نشر می  محتویاتبه صاحب امتیازی فاکولته طب وقت بود که با 

 .گردید
مورد توجه ( چهار صد بستر)شاهی مرکزی روغتون  زمان بنام ظاهر کار اعمار شفاخانه مرکزی اردو در آن

محمد ظاهر شاه  10۰1جدی  11شت چنانچه روز سه شنبه خاص دولت وقت و مواظبت سران دولتی قرار دا
جدی  17صدراعظم وقت به تأریخ  شفیقپادشاه افغانستان از جریان اعمار شفاخانه دیدن نموده و محمد موسی 

بستر یکی از  ۰11زمان شفاخانۀ  گفته می شود که در آن. سال مذکور از کار ساختمانی شفاخانه دیدن نمود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
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فيسور وپر)سابقۀ مختصر اورتوپیدی در افغانستان )  .طبی در سطح منطقۀ شمرده می شدبزرگترین مراکزی 
 (عبدالرزاق

در تمام والیات افغانستان شفاخانه های مرکزی ایجاد شد، صد ها کلینیک در سطح والیات و ولسوالی ها ایجاد 
 . گردید

بابای ملت باقی مانده و توانسته با سپری در کابل همان شفاخانه هایی که تا امروز فعال هستند همه از زمان 
، «امراض چشم»شفاخانۀ نور . نمودن همۀ نامالیمات و طوفان های برباد کن همچنان فعال و ایستاده بمانند

چهار صد » اکبر خان ، شفاخانۀ وزیر«صحت طفل» شفاخانۀ ابن سینا، شفاخانۀ میوند، شفاخانۀ اندرا گاندی
ۀ ژنتون، شفاخان، ماللی زی«دندان امراض»، شفاخانۀ مرکزی «ادر شاه روغتونن»، شفاخانۀ علی آباد «بستر

 . و شفاخانۀ عسکری را می توان بطور نمونه یاد آوری نمود رابعۀ بلخی، شفاخانۀ انتانی،
اکنون دولت از خدمات رایگان آن احساس ناتوانی می کند، صرف دوکتوران بطور رایگان خدمات را با کیفیت 

اکنون دولت در پی . البراتواری وجود ندارد معایناتاز ادویه و  اثريمردم ارائه می کنند ولی  پائین برای
خصوصی سازی این شفاخانه ها هست تا بتواند فشار را از باالی شانه های خود کم نماید و وضعیت مردم 

 .بیچاره را ازین هم بدتر نمایند
 

 "ملی ساخته بود% 111حکومتش را با یک ترکیب " اعلیحضرت بابای ملت: 
 

کتمان و انحراف حقایق و ادعا " تحت عنوان " احمد مهمند نصیر"محتوای شاغلی  این بخش به مقالۀ زیبا و پر
به نشر رسیده " مشعل" که در ویبسایت " قسمت سوم -نانه بخاطر بی ثبات سازی کشور گفاو تفرقه  كاذبهای 

و اتهامات بی اساس و  كاذبهای  بسیار به وضاحت می توان ادعادرین بخش از مقاله . است، اتکا شده است
برادران هزارۀ ما در سلطنت بابای ملت نمی توانستند در مقامات بلند رتبۀ دولتی " بر اینکه  مبنىمغرضانه، 

 .وظیفه اجراء کنند، و یا در اردو به رتبۀ جنرالی نمی رسیدند، را مردود شمرد
محمد نادر شاه و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا موقعی که مقام سلطنت و دوره های سلطنت اعلیحضرت "

میالدی بازهم 17۶۰شمسی که مصادف است با سال  10۰0حکومت از هم دیگر مجزا می شوند یعنی تا سال
می بینیم که تمام امور مهم حکومت به غیر از خانواده شاهی و غیر پښتون ها به اقوام، مناطق و مذاهب 

و طرفداران حکومت وسیع  خواهانه می شده که در ذیل مثال های کوتاهی به معتقدان و هوامختلف سپرد
 : طلبان ارایه می گردد تجزیهالبنیاد، نظام فدرالیزم و 

 

  در بخش اجرائیوی: 
 

 "مهم دیگری اجرای  وظائفاز یفتل بدخشان به حیث وزیر مالیه، سفارت و " میرزا محمد خان یفتلی
 .مسؤولیت گرفته بودوظیفه می نمود و 

 "از ریاست انحصارات دولتی، وزارت مالیه تا مقام معاونیت " میرزا محمد خان"پسر " عبدهللا خان یفتلی
 .صدارت عظمی ارتقا یافت و اجرای وظیفه کرد

 "امان هللا خان تا مقام وزارت دربار  تاعلیحضراز مقام وزارت معارف زمان " علی محمد خان بدخشی
 .اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و تا موقع مرگش در پست های مهم و مختلف مسؤولیت و مصروفیت داشت

 "که از کابلیان قدیم و به خانواده زرگران تعلق داشت در پست وزیر پوست و تلگراف، " رحیم هللا خان
 .و مصروف بود مهم دولت مسؤول وظائفعامه و سایر  وزرات فواید

 "که به قول مرحوم پوهاند حبیبی پسر بهادر نواز که با سپه ساالر محمد نادر خان به " هللا نواز خان
 .افغانستان آمده بود در پست های وزارت و سفارت و سایر پست های مهم اجرای وظیفه می کرد

 "وظائفو جرگه و سایر که از باشندگان هرات بوده به حیث رئیس مشران" میرعطا محمد خان حسینی 
به مقام های وزارت و سفارت رسیده و کار های با اهمیت دیگر " خان حیدرمیر "مهم کار کرده و بعداا پسرش 

 .کرد را اجراء می
 "تا دوره  از عهد اعلیحضرت امان هللا" ی نوروزیجنرال محمد یح"پدر " میرزا محمد نوروز خان لوگری

پادشاه، وزیر مالیه، وزیر داخله، سفیر در شوروی، ریاست شورای محمد ظاهرشاه در پست های سرمنشی 
 .مهم مسؤولیت و مصروفیت داشت وظائفملی و سایر 
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 "تحصیل یافته های فرانسه که به حیث وزیر زراعت و بعداا سفیر و دیگر  از" میرمحمد یوسف خان
 .  مشاغل مهم   مسؤولیت داشت

هرات در ادوار مختلف و در پست ها و وظایف مختلف رئیس از باشندگان " صالح الدین خان سلجوقی"
 .مطبوعات وغیره کار می کرد مستقل
 "از باشندگان کابل از پست های مهم ریاست و وزارت تا مقام صدارت کار کرد" داکتر محمد یوسف خان . 
 :در پست های بااهمیت مانند وزیر عدلیه وغیره کار میکرد" میرسید قاسم خان لغمانی . 
  
 "از باشندگان شهر کابل و از فامیل مشهور به پیزار دوزان که تحصیالت عالی را " داکتر عبدالمجید خان

در امریکا تکمیل نموده بود در ادوار مختلف و در وظایف و پست های حساس و مهم از ریاست پوهنتون کابل، 
اضی القضات ارتقا کرد و کار وزیر معارف، سفارت در خارج کشور، وزیر عدلیه، لوی څارنوال و تا مقام ق

 .نمود
  
 "از باشندگان مزار شریف تا مقام سرمنشی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کار کرد" نور محمد کهگدای . 
 "از قوم هزاره جنرال قوای هوایی و مدافعه هوایی و رئیس پوهنځی هوایی که " عبدالمحمد پیلوت بامیانی

کشور و به حیث پیلوت طیاره مخصوص شاهی نیز ارتقا و  در پست ها و وظایف مهم و مختلف قوای هوایی
 .اعتماد و اعتبار کسب نمود

 "قوم هزاره و شیعه مذهب از وظایف و پست های مهم تا مقام وزارت معادن و " محمد یعقوب خان لعلی
 .صنایع اجرای وظیفه می کرد و ارتقا یافت

 "ای مختلف و با اهمیت کار می کرد و تا از هزاره های جاغوری در پست ه" فرقه مشر علی دوست خان
تا مقام معاونیت پوهنتون کابل ارتقا و کسب صالحیت " ضامن علی"پسرش داکتر . درجه جنرالی ارتقا یافت

نموده بود که بعد از فاجعه خونبار و مصیبت زای ثور از طرف کمونیست های افغان به جرم کمونیست نبودن 
 .کشته شد

 "شیعه مذهب و از قوم هزاره در ادوار مختلف و پست های بلند و کلیدی و " رابیداکتر عبدالواحد خان س
در دوره کمونیستان تا مقام معاونیت . مقام وزارت های مختلف مصروفیت و مسؤولیت داشت و ارتقا یافت

 .ریاست جمهوری رسید
 "د در وظایف و پست از قوم قزلباش و مذهب شیعه از ساکنین غوربن" پرونتا  دپلوم انجنیر محمد اکرم

های مهم معین و وزیر فواید عامه سفیر افغانستان در جاگارتای اندونیزیا کار کرده، از تحصیل یافتگان آلمان 
برادرانش هریک محمد صالح ومهندس محمد شریف پرونتا ازمردمان وطندوست وخدمت گاران وطن . بود

 . بودند
 "و از باشندگان چنداول شهر کابل که به حیث وزیر  که از قوم قزلباش و شیعه مذهب" محمد مرید خان

مخابرات کار کرد، گر چه موصوف دارای تحصیالت عالی و ادکادمیک نبود مگر بنا بر ذکاوت و استعداد 
فطری و پاکنفسی و شرافتش به حیث منشی مجلس عالی وزراء و مخصوصاا در طرح، تدوین و تصویب 

 .رداصولنامه ها نقش ارزنده داشت و کار ک
 "از قوم قزل باش و شیعه مذهب از صالحیت ها و رتبه " فرقه مشر مشهور محمد جعفرخان چنداولی

 .بلندی برخوردار بود پسرش عزیز خان در پارلمان عضویت داشت
  خانواده های مشهور و محترم و با دانش و وطن دوست رشیدی، مهدوی، منشی زاده، نجم، میرعلی گوهر

ر اسمای همه از حوصله این مختصر بیرون است از اقوام و مذاهب مختلف تاجک غوربندی و سایرین که ذک
و همچنان قزلباش ها، شیعه ها و اهل هنود در ادوار مختلف و حکومت های   ها، هزاره ها ازبک ها وغیره

و در . مختلف در پست های مهم دولتی از ریاست و وزارت و سفارت کار می کرده و ارتقا کسب کرده بودند
دانش و تحصیالت عالی را  شرایط دشوار و فقر اقتصادی که دامنگیر مملکت بود اینها هم زمینه های کسب

 .مهیا داشتند
  که خانواده وی در تهاجم و اشغال شغنان از طرف روس ها در زمان " غالم فاروق خان شغنانی"داکتر

آنهارا به دیده قدر و احترام نگریسته مورد امیر عبدالرجمن خان دوباره به ساحه تسلط افغانستان آمدند حکومت 
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نامبرده تحصیالت عالی خود را در آلمان تکمیل نموده، مدتی به حیث وزیر صحیه و . تفقد و دلجویی قرار داد
 .سایر وظایف مهم در داخل و خارج و سفیر افغانستان در آلمان مسؤولیت گرفت و کار میکرد

 "ان شوربازار کابل که نه از کدام خانواده کالن و فامیل سرشناس از باشندگ" عبدالحکیم خان شاه عالمی
بوده و نه کدام تحصیالت عالی داشت، روایت است که بنا بر ذکاوت فطری مورد توجه قرار گرفته و رشد 

 . یافت از مقام والیت کابل، وزیر پست و تلگراف، وزیر داخله تا سفارت مسکو ارتقا یافت
 "شندگان شهر کابل بود در پست ها و وظایف مهم از حکومت اعلی میمنه، والیت از با" سید عبدهللا خان

پسرش سید عبدالله نیز در دوره ریاست جمهوری شهید سردار محمد . کابل، وزیر عدلیه و داخله کار می کرد
داؤد به حیث وزیر مالیه و معاون صدراعظم و معاون رئیس جمهور شهید محمد داؤد خان کار کرد که در 

 . اجعۀ منحوس هفت ثور با رئیس جمهور و خانواده اش یکجا به صورت بسیار وحشیانه جام شهادت نوشیدندف
 "مستوفی طوریکه در باال ذکر شده از مردم شهر کابل و در " سید حبیب خان"پسر" سید قاسم خان رشتیا

و ( و وزیر مطبوعاتوزیر مالیه ) پست های مختلف از ریاست مستقل مطبوعات تا پست وزارت های مختلف
 . سفیر افغانستان در پراگ و توکیو اجرای وظیفه می نمود

 "از باشندگان کوهدامن زمین شمالی که در پست های با صالحیت مانند ریاست " داکتر محمد آصف سهیل
 . کابل وغیره وظایف کسب صالحیت نمود و کار کردښاروال مستقل قبایل، 

 "در پست های مختلف و بلند علمی و تربیتی، امور خدمات اجتماعی و عدلی و " پوهاند محمد اصغر
قضایی مانند ریاست پوهنتون کابل، ښاروال کابل و وزیر عدلیه که در انزمان نظر به ساختار تشکیالتی دولت 

رد و در خدمت مردم و از صالحیت قانون سازی و قضایی نیز بر خوردار بود با صداقت و نیک نامی کار ک
 . کشور قرار داشت

  "مستوفی الممالک که در اغتشاش سقوی مانند محمد صدیق " محمد حسین خان"پسر " خلیل هلل خان خلیلی
خان و شیراحمد خان وزراء و یا وزرای حرب و خارجۀ حبیب هللا کلکانی همدست بود و بعداا اعدام شد استاد 

به مقام های سفارت و سرمنشی  عقده ایکه علیۀ خانوادۀ شاهی افغانستان داشتخلیل هللا خان علی الرغم کینه و 
 .پادشاه کار و زمینه های رشد و پرورش استعدادش مهیا بود

 "وزارت دفاع بعداا به سردار  از مردم فراه صاحب منصب و وترنر در ریاست صحیه" محمد حسن شرق
یت قلم مخصوص تقرب حاصل و فاکولته طب را داخل محمد داؤد مقرب و نزدیک ساخته شد و در مقام مدیر

شمسی به حیث معاون صدراعظم کسب مقام نمود، 10۰1خدمت خواند، و در کودتای بیست و شش سرطان 
به حیث سفیر به خارج کشور رانده شده ولی در فاجعۀ  پرچمی بعداا وزیر و باالخر درگروپ کمونیستان روسی

 . تا مقام صدارت ارتقا کرد هفت ثور و نظام دست نشانده مجدداا 
 "از قوم ازبک که در اثر تهاجم و تجاوز بیرحمانه روس ها بر ازبکستان خانواده اش به " محمدخان جاللر

افغانستان پناه گزین و مهاجر شده بود، زمینۀ تحصیالت عالی و زندگی مرفه برای این خانواده مهیا شد نامبرده 
ار کلیدی دولت چه در ادوار گذشته و چه زمان شهید سردار محمد داؤد از در پست های مهم و مختلف و با اعتب

نامبرده مانند داکتر محمد حسن . ریاست مالی وزارت پالن تا مقام های وزارت پالن، مالیه و تجارت کار کرد
شرق و فضل الحق خالقیار صدراعظم های رژیم دست نشاندۀ شوروی سابق ظاهراا از چهره و کرکتر آرام و 

؟ برخوردار بوده و همیشه با راز ها و سیاست حکومات و مسافرت !طبع مالیم و مطیع غیر حزبی و بی طرف
های زعما و رؤسای حکومات و مالقات های رسمی و خصوصی شان خود را نزدیک و دخیل می نمود و در 

پول ها و . دار بودزمان ادارۀ مزدور کمونستی نیز از مقامات و صالحیت های بلند پست های وزارت برخور
حساب و  سرمایه های ادارات و تصدی هایی بنام افغان کارت و تعاونی و دوستی هم از طریق همین ادارات بی

کتاب تحت نظر محمد خان جاللر وزیر تجارت رژیم به مقاصد سیاسی و به نفع پیاده سازی پالن های پلید و 
 .صرف می رسیدمخفی از طریق وابستگان و سرسپردگان شوروی ها به م

 10۰1سرطان های مختصر و نمونوی هرگاه از تفصیل بیشتر پس از تغییر رژیم بیست و شش با ذکر مثال
شمسی توسط سردار محمد داؤد خان از ذکر افراد و اشخاص و اقوام و مناطق مختلف مانند نورستانیان، 

م که در نظام دولت های گذشته کارهای فراهیان، کوهستانیان و سایر مناطق انصراف بعمل آید، مشاهده می کنی
اجرائیوی، مقام های تشریفاتی و شاه رگ ها و پست های کلیدی هیچگاه بدست یک قوم خاص نبوده، تا حد 

و   ممکن امور مربوطه به افراد و اشخاص الیق، شایسته و اهل کار مورد اعتماد دولت و مردم سپرده می شده
انواده های سلطنتی و قوم پشتون بوده است، یک مقایسه و محاسبه گذرا و این نشان دهندۀ آنست که خارج از خ
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کوتاه سلطنت های گذشته با صوبه داران کمونستی و سلف و الترناتیف شان برهان الدین ربانی و دار و دسته 
زمان اش بخوبی مغزهای منجمد و چشم های بسته را باز می کند و حقایق و واقعیت ها را برمال می کند که در 

سلطنت های امیر عبدالرحمن خان، امیرحبیب هللا خان و امیرامان هللا خان تا ریاست جمهوری شهید سردار 
محمد داؤد اقشار مختلف و مناطق مختلف در ارگان های اجرائیوی، تقنینی و قضایی سهیم و گماشته می شدند 

و مخلص شان جناب حامد کرزی محبت و مگر در صوبه داری تنظیمی برهان الدین ربانی و گامزن و دنباله ر
ساختار )سر نهادن به خود کامگان و تفنگ ساالران عالقه داری پنجشیر و ارتقا و گسترش سلطه شان 

چنین ادعا که حکومت و اداره بدست یک قوم یا منطقه یا   ،(تشکیالتی و تعییناتی این دوره ها مقایسه شود
و کورکورانه ای است که به چشم ملت خاک پاشیدن و تخم نفاق و ظالمانه  خانواده بود اتهام بسیار مخرب

 ."تعصب و تباهی بذر شده دشمنان مقهور و سرنگون شدۀ ملت و کشور را آبیاری کردن است
بیائید سر های خود را در گریبان کرده و حق را حق و باطل را باطل بگوئیم تا در دنیا وجدان ما راحت باشد و 

 . یمدر آخرت شرمسار نباش
 
 چند حکایۀ دیگری از دورۀ فرخندۀ اعلیحضرت بابای ملت: 

 

در قسمت های مختلف کابل فارم های گاوداری وجود داشت و " بابای ملت"مادرم برایم قصه نمود که در زمان 
مردم می توانستند از محصوالت آنها به کیفیت خیلی باال و خدمات فوق العاده استفاده نمایند، طور مثال او می 

.  اخذ می کردیم( کوپون)ما طور ماهانه در فارم گذرگاه پول تحویل می کردیم، در مقابلش یک کتابچه : "گوید
" همه روزه صبحانه به وقت معین آن سه بوتل شیر را به دهن دروازۀ ما در کارتۀ پروان کابل تحویل می دادند

 .ا به خواب هم دیده نمی توانیمافسوس که اکنون با گذشت بیشتر از نیم قرن این نوع خدمات را م
همچنان در سال های اخیری که اعلیحضرت بابای ملت در حال مهاجرت در ایتالیا به سر می بردند ولی بازهم 
دلش برای وطنش و مردمش می تپید، اعلیحضرت با درک فوق العاده ای که از اوضاع و انکشافات افغانستان 

گرشوروی از افغانستان به خاطر جلوگیری از خونریزی ها بین و منطقه داشت، بعد از خروج قوای اشغال
مجاهدین بر سر قدرت، بهترین راه حل را پیشنهاد نمود که توسط یک تعداد رهبران فرصت طلب نادیده گرفته 
شد تا باالخره بعد از ده سال خونریزی از اثر جنگ های تنظیمی بر سر قدرت که تمام کشور را به ویرانه 

د، با سقوط رژیم طالبان همان پیشنهادات شان جامۀ عمل پوشید و باعث ایجاد یک ادارۀ جدید در تبدیل کردن
 . کشور گردید

، بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و می بردنداعلیحضرت بابای ملت در حالیکه در ایتالیا به سر
 :اوج گرفتن فعالیت های مجاهدین چنین پیشنهاد نمود

دۀ افغانستان، یک لویه جرگۀ اضطراری با قاعدۀ وسیع که بتواند تمام اقوام، مناطق و ذهنیت های در مورد آین"
( تکرار)موجود در کشور را تمثیل کند، می تواند به عنوان راه حل مطرح باشد و امید آن می رود که از 

 ."تجارب گذشته و بروز تصادمات بزرگ و خونریزی جلوگیری شود
  عزیز دریک تبصرۀ که در مورد مطلب در بارۀ اعلیحضرت بابای ملت نوشته شده بود یکی از هموطنان

 :از خاطرات خودش چنین حکایه میکند
مانند امروز بیاد دارم که یک روز بعد از کودتای داؤد خان، با دوستی در مقابل خانه ام ایستاده و در کدام "

جوانتر از ما با هم شوخی می کردند و از ته دل قهقه موردی با وی صحبت داشتم، کمی دورتر از ما نوجوانان 
پیر مردی قوی هیکل و بلند قامت که با گام های فراخ در مسیر سرک راه می رفت با خنده از . می خندیدند

 "بچه هایم چه گپ است که می خندید، خدا شما را همیشه خوش و خندان داشته باشد: " نوجوانان پرسید
 !"آفتاب جمهوری تابید! رژیم کهنه شاهی سقوط کرد! نمی بینی پدر: " جواب دادندنوجوانان نیز با شوخی 

بچه : " پیر مرد با تاثر سر خود را شور داد و در حالیکه دست خود را بریش انبوه و سفید خود می کشید گفت
فاتحه افغانستان ! یدمی ترسم که شما نو جوانان هرگز روی زندگی آرام را نبین! هایم فاتحه افغانستان خوانده شد

 !"خوانده شد
از همان زمان وقتی این مردم مظلوم را با تلخترین حوادث روبرو می بینم صدای آن پیر مرد در گوشم می 

خط روی سنگ بود "پیچد و در دل اعتراف می کنم که حرف بی ریا و پاک از لوث سیاست، مردان قدیم افغان 
 ".و است
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 بابای "و انکشاف و منتقدین کاذب رژیم سلطنت  مدعیان دروغین ترقی چهل سال میگذرد، وطنفروشان که
خود را آزمایش کردند، رژیم ها را دست بدست کردند، وطن را بار بار به فروش  ،بودند، همه به نوبت" ملت

باد رسانیدند، یک سیستم مکمل و با ثبات حکومتی را که از بابای ملت تسلیم شده بودند، همه دار و ندار را به 
به ملیون ها انسان بیگناه قربانی شد، به .  عدالت، صداقت، فرهنگ، نظم، حاکمیت قانون از بین رفت. فنا دادند

ادامه دارد، " بابای ملت"ملیون های دیگر معلول، معیوب و آواره گشتند، تا امروز تخریب زیر بنا های زمان 
با سقوط رژیم طالبان دوباره سر افگنده به دهۀ .  تا امروز مردم بیچارۀ ما از بقایای آن مستفید می شوند

و هنوز ... برگشتند و قانون اساسی اعلیحضرت بابای ملت را دوباره تصویب کردند" بابای ملت"دیموکراسی 
 سال حکومتش چی کرد؟ ۰1ظاهر شاه در" هم بی شرمانه می گویند 

 

 
 

عامت محمد ظاهرشاه قهرمان افغان در دوره زتأریخ بیست پنج آگست مصادف است به چهارم سنبله که ملت  
من چراغان کمپ های پر زرق و برق گذشت معارف و ده چسنبله را در زیر آسمان نیلگون  هشش روز اول ما

 هاینست یکی از بیانیه های اعلیحضرت پادشاه افغانستان که ب. های جشن میگرفتند ها و شادمانی ها خوشی
 :الل کشور ارشاد فرموده اندمناسبت روز میمون جشن آزادی و استق

 
  

 .بسم هللا الرحمن الرحیم" 
 .نطق ذات اشرف همایونی

 در موقع بیست و پنجمین سالگرد استقالل افغانستان
 

به نام خدای توانا جشن بیست و پنجمین وطن را افتتاح می نمایم و این روز فرخنده را که در سرنوشت وطن و 
آنانیکه بیست پنج سال قبل . دارد به شما و کافۀ ملت عزیزم تبریک می گویمحیات ملی افغانستان اهمیت بزرگ 

به قربانگاه ملی با دل های قوی شتافته و به بهای خون خود راه فالح و رستگاری را برای هموطنان خویش 
ادی کشوده اند روزگار خاطرۀ اوشان را به ابدیت سپرده است آنها فریضه خویش را انجام داده اند و با آز

وظیفۀ بزرگتر را برای ما و شما به ودیعت گذاشته اند زندگانی در دنیای امروز محتاج سعی و مجاهدت است 
فرایض تازه تولید  گردد هر روز در مقابل ما تکالیف و زیرا تنها آرزوها و احساسات ضامن خیر و فالح نمی

برای زندگانی عصر و زمان آماده  شود بایستی ایجابات عصر و زمان را در نظر گرفت و خویشتن را می
آشوب افغانستان حسب مرام و آرزو، ملت در صلح و آرامش  های پر جای مسرت است که در بین سال. نمود

 هواخواهافغانستان . با دول مجاور و دوست کماکان ادامه می یابد ماامرار حیات می نماید و عالیق دوستانه 
اخوت ملل است و به یاری خدای متعال در اتخاذ و ادامۀ سیاست صلح خواهانه خویش آزاد و  صلح و هواخواه

به دفاع آن بهرگونه فداکاری حاضر است امیدداریم که این سیاست فطری و ملی مملکت زمینه را جهت تشئید 



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

بهی خواهانه افغانستان را به همه ممالک  عالیق دوستانه و حسن تفاهم با همسایگان بیشتر مساعد گردانیده نیات
در این روز فرخنده الزم میدانم مجدداا تبریکات و تهانی صمیمانۀ خود را . دور و نزدیک توضیح داده باشد

در پایان اظهارات . بکافه ملت عزیز خویش مخصوصآ صاحب منصبان و افراد اردوی خود اظهار داریم
صل آزادی افغانستان و همه شهدای راه آزادی دعا نموده از بارگاۀ خویش به روان پاک تاجدار شهید و مح

 ."ایزدی سعادت و رستگاری جهان اسالم و صلح و آسایش عالم بشریت را استرحام مینمائم
در هزاران صفحه به طور کامل صحبت شود " اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، بابای ملت"اگر در مورد کارهای 

 ...گنجد هم نمی
اعلیحضرت " غانان حقدوست و واقعبین خود خواهشمندم اگر موارد دیگر از کارهایی که در زمان از تمام اف
در عرصه های مختلف معارف، تحصیالت عالی و مسلکی، نظامی، صحت عامه، نظام عدلی و " بابای ملت

باشد این  قضایی وغیره صورت گرفته است، در دست دارند و یا با آن بر می خورند با ما شریک سازند، تا
ظاهرشاه در زمانش خدمت " اتهامات بی مورد را که اکنون مردم بدون مطالعه و ارزیابی به زبان می آورند 

 . را برای نسل جدید که صرف می شنوند و قضاوت می کنند تا حد ممکن اصالح سازیم" نکرد
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