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 کرد؟ چهسال حکومتش  ۰۴راعلیحضرت بابای ملت د   
 

 
 11/۴1/4۴11                  داکتر نجیب هللا بارکزی

 
 ۀتوانست فاصل "بابای ملت"ظاهر شاه افغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد 

 .بپیمایدانکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ بیشتر از یک قرن
 

متأسفانه در افغانستان بعضاً مردم ما تحت تأثیر تبلیغات وسیع قرار گرفته و مورد شست و شوی مغزی قرار می 
ورد زبان ها می شود، که دیگر جای شک در اکثراً دیده شده که یک موضوع به طور غلط در جامعه چنان  . گیرند

آن باقی نمی ماند، بدون آنکه موضوع تحت مطالعه قرار گیرد، بصورت یک حقیقت انکار ناپذیر به طور 
به طور مثال یک جملۀ غلط که اکنون اکثریت مردم عزیز ما در آن شک ندارند و . کورکورانه پذیرفته می شود

افغانستان و جاپان در یک روز »: پذیرفته اند عبارت از آنست که می گویند بحیث یک حقیقت همه متفقاً آن را
این جمله ای است که همۀ ما آن را (. استقالل شان را بدست آوردند، جاپان به کجا رسیده و افغانستان به کجاست؟

من متأسفانه تحلیلگران  بعضاً . شنیده ایم و اکثر ما آن را پذیرفته ایم ولی نمی دانیم که از کجا منشاء گرفته است
امور سیاسی و خبرگان را در میزهای مدور و تلویزیون ها و یا در جریان سخنرانی ها می بینم که این جمله را 

 . بدون آنکه در آن شک کنند، به اطمینان استعمال می نمایند
می ( ضرت بابای ملتاعلیح)این جملۀ غلط یک جزئی از تبلیغات وسیع دو جناح راست و چپ بر ضد رژیم شاهی 

 . باشد و از آنجا منشاء گرفته است
آنها در مبارزه اهداف متفاوت .  این دو گروه بعد از سقوط سلطنت تا امروز به نوبت در افغانستان حاکم شدند

اعلیحضرت بابای "تبلیغات وسیع و زهر آگین را بر ضد .  داشتند، ولی به مقابل رژیم شاهی متفقاً عمل می کردند
چون هر دو جناح دست به تبلیغات مشترک بر ضد رژیم شاهی زدند، ابعاد این .  متفقاً به راه می انداختند" ملت

تبلیغات خیلی وسیع شد، ملت تحت تأثیر این تبلیغات سوء  و منفی قرار گرفته و مورد شست و شوی مغزی قرار 
 . گرفت

 : حقیقت های انکار ناپذیر قبول شده اند عبارت اند از دو جملۀ غیر حقیقی و غلط که تا کنون هم اشتباهاً به حیث
 

 افغانستان و جاپان در یک روز استقالل شان را بدست آورده اند:   "اول" 
 سال حکومتش چی کرد؟ ۰۴اعلیحضرت بابای ملت در :   " دوم" 
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تبلیغات زهر آگین جناح  این دو جمله هر دو یک منشاء واحد دارند و با هم پیوست هستند، یعنی هر دو جمله اساس
اعلیحضرت بابای "بر ضد سلطنت ( اسالم گرا ها و افراطیون مذهبی)و جناح راست ( کمونیست های افغان)چپ 
 .را تشکیل می داد" ملت

در اینجا می خواستم بحثی در مورد غلط ثابت کردن این دو جمله داشته باشم، تا باشد همان عزیزانی که نا آگانه 
ی مغزی قرار گرفته اند، حقیقت ها را بپذیرند و در قبال واقعات احساساتی برخورد نکرده و مورد شست و شو

 .قضاوت منصفانه نمایند
 

 "افغانستان و جاپان دریک روز استقالل شان را بدست آورده اند" 
 

جاپانی ها از هیچ روز به نام . به طور خالصه باید بگویم که جاپان در طول تاریخش هیچگاه مستعمره نشده است
استقالل و آزادی عام و تام " اعلیحضرت امان هللا خان"م که 1۱1۱در سال . روز استقالل تجلیل به عمل نمی آورند

خارجی باالی برتانیۀ کبیر به رسمیت شناختاند، جاپان خود افغانستان را اعالم نمود و استقالل کشور ما را از نگاه 
جاپان و جرمنی ( 1۱1۱)در جنگ جهانی دوم . یک امپراتوری و بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی آن زمان بود

 . به نیت تقسیم جهان بین شان متحد، و از جملۀ بازیگران اصلی این جنگ جهانی بودند
 

  " سال حکومتش چی کرد؟ ۰۴اعلیحضرت بابای ملت در" 
 

خیلی دشواری را پشت سر  شرایط (م1۱11)آغاز سلطنت اعلیحضزت محمد ظاهر شاه  فغانستان که قبل ازا
همه  دار و ندار و که "یسقو"آشوبگر  الندجا اً بعد گذشتانده بود و تازه از جنگ های داومدار و تباه کن انگلیس و

ها باقی نمانده بود و کشور  از زیربناها و روبنا یدر تمام کشور آثار. کشید نفس راحت می ندچیز را به یغما برد
پسر  اً و بعد "محمد نادر خانسپهساالر "درین زمان دشوار . اولیه برگشته بود کمیونعزیز ما به عصر حجر و 

وضعیت ین ا را از ها تا افغانستان و افغان ندبه کمک عمو های اصیلش کمر همت بست "محمد ظاهر شاه"نابالغش 
و  کار خیلی دشوار بوداین . شان میسر بسازند برای ،بیرون آورده و زندگی حد اقل انسانی را که حق شان بود

و  گولی این خاندان وطندوست، عاشق ترقی، آسایش و دشمنان جن، قربانی های زیادی را می بائیست پذیرفت
. الک همه سهولت های موجود جهان آنزمان نمایداین کشور ویرانه را آباد و م ،تباهی توانست در طی مدت کوتاه

اعلیحضرت بابای ملت در یکی از مصاحبه هایش این موضوع را به وضاحت بیان می کند که وی در یک جایی به 
پادشاهی رسیده بود که هیچ چیزی برای زندگی عصر جدید جامعۀ بشری وجود نداشت، و مردم زندگی نزدیک به 

 :بابای ملت در یک مصاحبه ای که با رادیوی بی بی سی نموده بود، چنین می گوید دند،کمیون اولیه را می گذران
 

برای اولین بار در دوران نوجوانی در سفر به فرانسه، از دیدن تونل ها، دریاها، کشتی ها و شهرهای بزرگی مانند بمبئی در "

ن پارلمان فرانسه زندگی کردم و در این سال ها برای در فرانسه با خانوادۀ یکی از نمایندگا. هندوستان، بسیار متعجب شدم
شور و اولین بار ارزش دیموکراسی را درک نمودم، به مطالعه آثار اروپایی پرداختم و با مردم فرانسه، هنرمندان این ک

 ."انس گرفتم موسیقی فرانسوی آشنا شدم و

به زودترین فرصت در بین ملت های منطقه از بردند  که همه در جهل و بیسوادی به سر می ما مردمآنهم،  دوجو با
 .اه تحصیل و تعلیم سیال گشتندگن

اگرچه موضوع اصلی بحث درین مقاله، توضیح کار های بزرگی است که اعلیحضرت بابای ملت در طول چهل 
طنت چهل سال سل که دررا  یسال حکومتش انجام داده است، ولی بازهم برای معلومات بیشتر ذیالً خالصۀ کارهای

 .دانم بطور خالصه قابل ذکر میاست بابای ملت اتفاق افتاده 
 

 : ۀ دورۀ چهل سالۀ سلطنت اعلیحضرت بابای ملتخالص
 

 ( :م1۱۰۱-1۱11) هاشم خان در سلطنت بابای ملت محمد دورۀ صدارت سردار  -1
 

سالۀ او بر اریکه قدرت  1۱ظاهر شاه پسر شهزاده  محمد ، شاه نادرمحمد پس از قتل و شهادت اعلیحضرت غازی 
عدم تجربه کافی در امور کشور و دولت،  در آن زمان اعلیحضرت بابای ملت به دلیل کمی سن و. نشست

شاه سردار  ،هاشم خانسردار محمد هایش  لذا کاکا. برآیدطوری که شاید و باید ست از عهده زمامداری توان  نمی
محمد هاشم خان از سال . نمودند  کشور کمک و یاری می ۀشاه محمود خان او را در ادارسردار ولی خان و 

 .ایفای وظیفه نمود عظمی افغانستان م، در کرسی صدارت1۱۰۱-1۱11هجری شمسی مطابق به  1114-114۱

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87


  

 

 

 11تر 1 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 

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

 

حاکمیت دولت مرکزی و ایجاد  توسعۀ، کشور الملل، حفظ امنیت های روابط بین  او در آغاز توجه خود را به عرصه
بود که  انیسرسید اصالح و   نشر میه که در زمان صدارت وی ب یجراید. معطوف داشت اداری مملکت نهاد های

نشر ه بنام بیدار بجریده ای  شریف مزاروالیت و در  بنام اتفاق اسالم ای روزنامه  هراتدر والیت . دولتی بودند
 .رسید  می

یک سفر کاری به شمال افغانستان رفته بود، یک  شاه، در نادرپس از شهادت اعلیحضرت محمد  "هاشم خانمحمد "
 .شاه فرستاد نامۀ خویش را زودتر به کابل برای محمد ظاهرهفته آنجا بماند ولی بعیت 

که از قندهار تا هرات کشیده شد و سرک مشهور درۀ سرک هایی در زمان صدارت او اصالحاتی ایجاد شد، مانند 
. رو احداث گردید موتر برخی از والیت ها و از والیت های  مختلف به کابل جاده های همین طور در. شکاری

. هاشم خان باعث تکمیل حاکمیت دولتی و قانون و امنیت در سراسر افغانستان گردیدمحمد طعیت سردار جدیت و قا
با تدبیر و ها باید بخاطر  ثبات، امنیت و حاکمیت تام دولتی در سال های بعدی،  مدیون کوشش های این مرد  افغان

 .باشندصاحب دسپلین 
تجاری و بانکی، نظارت دولت را بر امور  و شاخه های خان در زمینۀ اقتصادی هاشمسردار محمد حکومت 

پدیدۀ مهمی که در زمان او در حیات . آن عملی ساختوجه  دسپلین خاص و توجه جدی به بهترینمربوطه با 
که بنام بانک این . اولین بانک بصورت عصری و مجهز در افغانستان بوداقتصادی افغانستان رونما شد، تأسیس 

ماه بعد از بدست گرفتن امور صدارت عظمی  11صرف ( 1۱1۰)نامگذاری شده بود در سال ان ملی افغانستبانک 
از ( که پیشتر تأسیس شده بود)با شرکت اسهام افغان افغانستان بانک ملی . "از طرف سردار محمد هاشم خان بود

اقتصاد افغانستان، تاثیر امکانات مالی و تخنیکی بلندی برخوردار بود، به صورت یک قطب مالی تعیین کننده در 

"گذاشت
 
   

  

شرکت تجارتی وجود داشت که کوچکترین آن شرکت برادران در رشتۀ چرم  ۰4مجموعاً شمسی  111۰سال  در"

.."میلیون افغانی بود 41با افغان رین آن بانک ملی تافغانی و بزرگ 4۰۴۴۴/ ۴۴و بوت دوزی با 
که این همه به    

 .مستقیم صدراعظم افغانستان سردار محمد هاشم خان پا به وجود گذاشته بود اثر توجه و هدایت و رهنمایی

در زمانیکه سردار محمد هاشم خان سفیر اعلیحضرت امان هللا خان در ماسکو بود به تحصیالت و زندگی و اطوار 
جوانان آگاه  محصلین افغانی سخت توجه داشت چه می دانست که آیندۀ افغانستان مربوط همین نسل تعلیم یافته و 

کوشش میکرد هر محصل افغان را که چه در رشته های نظامی و چه در رشته های مکلی مصروف . خواهد بود
در . تحصیل بودند از نزدیک بشناسد و از سویه و زحمت کشی و برازندگی یا تنبلی و روز گذرانی آنها با خبر باشد

صروف تحصیل مسایل اقتصادی است و در عین همین وقت است که محصل جوانی را که از پول شخصی اش م
با چند دیدار سخت مجذوب دانش، ذکاوت و برازندگی این جوان . زمان به تجارت هم  اشتغال دارد، معرفی می شود

این جوان که عبدالمجید زابلی نام دارد به افغانستان می آید و وقتی . و به وی بیشتر از دیگران توجه میکند میشود
، سردار محمد هاشم خان با وی راجع به مشکالت اجتماعی، غربت صدراعظم افغانستان مشرف می شودبه دیدار 

جامعه، نبود نهاد های تجارتی مودرن، نبود فابریکات تولیدی و نبود بانک در افغانستان حرف می زند، زابلی 
که سردار محمد هاشم خان همه  مذکور یک سلسله پیشنهادات سازنده ای را در همه ساحات به سردار پیشکش میکند

حرف ها و پیشنهادات او را به حال افغانستان و مردم آن مفید و سازنده عرض یابی می کند و با وی توافق میکند 
عبدالمجید . که همه پالن ها و پروژه هایش روی کاغذ بیاورد و امکانات و روند تطبیق آنرا به استحضار وی برساند

بانک و تعدادی از مؤسسات تجاری و تولیدی یک ایجاد  پشتیبانی صدراعظم وقت زمینه هایبا توافق و خان زابلی، 
و همکاری و پشتیبانی حکومت ذکاوت فطری و پشت کار عبدالمجید زابلی به به زودی و  . می سازدرا فراهم 

فابریکۀ  در کابل،در کابل با تهداب گذاری فابریکۀ پشمینه بافی  ، شرکت سهامی نساجیدر ظرف یک دهه تأسیس 
، فابریکات جن و پرس پخته بغالندر قند فابریکۀ نساجی و بند برق در پلخمری، فابریکۀ السراج،  جبلدر نساجی 

 .از آن جمله اندو غیره بند ها و فابریکات تولید برق ، در کابل شرکت وطنو تیل کشی در قندز،  

                                                           

 کابل. 113۱زمستان  . 11ص . چگونگی رشد بورژوازی( سرخا. )های افغانستان  سازمان رهایی بخش خلق -1
 کابل. 113۱زمستان . 114ص . چگونگی رشد بورژوازی( سرخا. )های افغانستان  سازمان رهایی بخش خلق -4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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در پیش ( 1۱1۰)هاشم خان، سردار محمد که در زمینۀ سیاست جهانی در زمان حکومت  تالش هایی در تداوم 
ورهای ایران، گرفته شد، افغانستان شمولیت در جامعۀ ملل را که بعدها مل متحد نامیده شد، حاصل کرد و با کش

 .دادوروی ادامه شاتحاد جماهیر با را روابط عادی  به امضاء رسانیده، عدم تعرض را اتعراق و ترکیه معاهد
 :کارهای بزرگی که درین دوره صورت گرفته است قرار ذیل فشرده میشود

 

  م سپردن انحصار تجارت خارجی به شرکت سهامی، در همین سال افغانستان1۱1۰در مارچ سال 
 شد، ورد که در آن زمان بنام سازمان ملل نامیده میآعضویت سازمان ملل متحد را بدست 

 نمودل و فصل حرا ترکیه اختالف سرحد میان افغانستان و ایران کشور م با حکمیت 1۱1۰سال  رد، 
  رسید،  ءم اولین معاهدۀ دوستی بین افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا در لندن به امضا1۱1۱در سال 
  پیمانی میان م  فرمان شاهی در رابطه به تعمیم زبان پشتو نشر گردید، در همین سال 1۱1۱در سال

 ،مایندگان چهار کشور افغانستان ایران ترکیه و عراق به منظور استقرار صلح و امنیت در شرق نزدیکن
 رسید، ءبه امضا آباد قصر سعدهای متقابل در ده ماده در  و همکاری تشدید روابط  ،عدم تعرض

 وزیر خارجٔه ایران به کابل و امضای قرارداد " کاظمی سید باقر"مسافرت ( حمل 42)م 1۱1۱سال  در
 ،هلمندراجع به تقسیم آب 

  مریکایی،اتفحص و استخراج نفت با شرکت  اددقرار( ماه می)م 1۱1۱ سالدر 
  جنگ دوم حکومت افغانستان توسط فرمان شاهی بیطرفی اش را در  (ششم سپتمبر)م 1۱1۱در سال

 اعالم نمود،  جهانی
  لویه جرگه راجع  1۱۰1نوامبر  ۱- ۰فابریکۀ قند بغالن به فعالیت آغاز نمود، در م 1۱1۱در همین سال

افتادن  بکار 1۱۰1مریکا در کابل،ااولین وزیر مختار  پذیرفتن 4۱/۰/1۱۰4به تائید بیطرفی افغانستان، 
 .وغیره پلخمریفابریکٔه نساجی 

 
 (:م491 -491 )در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت " سردار شاه محمود خان"دورۀ صدارت  - 

 

آهسته آهسته اعلیحضرت بابای ملت . تا این زمان اعلیحضرت بابای ملت دست کامالً باز در مسائل حکومتی نداشت
 کارهای" شاه محمود خان"در ادارۀ دولت دست باز تر پیدا می کند، در سال های صدارت سردار  با گذشت زمان

 :فوق العاده ای تحت نظر مستقیم اعلیحضرت بابای ملت انجام می یابد که می توان آن را بطور ذیل خالصه نمود
 

  با دول جهان،امضای معاهدۀ خط تالویگ بین افغانستان و اتحاد شوروی، در پی توسعۀ روابط 
 ،مسافرت های کاری سردار شاه محمود خان به لندن و امریکا 
   در آن  پاکستاننمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد در برابر پذیرفتن  (سپتمبر 1۴)م 1۱1۱در سال

 سازمان رأی مخالف دادند،
  که اکنون ولی. به اساس رأی سری در کابل برگذار شد( شاروالی)م انتخابات آزاد بلدیه 1۱1۱در سال 

گذرد باوجود آن که شاروالی ها نظر به قانون انتخابی است ولی ما از عهده برگذاری  میاز آن  ۱۴یشتر ب
 ،ها عاجز هستیم یانتخابات شاروال

   صورت  شوروی هیرامضای موافقتنامه راجع به رودخانه کشک با اتحاد جمام 1۱1۱در همین سال
 ،گرفت

    با مؤفقیت انجام شد و  ،(ولسی جرگه و مشرانو جرگه)م انتخابات دورٔه هفتم شورای ملی 1۱۰۱در سال
 وکالی مردم در آن کرسی های خود را اشغال کردند،

   به امضاء رسید هندوستانکشور با و همکاری های های متقابل دوستی  ۀمعاهد م1۱۰۴در سال، 
  از طرف افغانستان به رسمیت شناخته شد، جمهوری مردم چینم 1۱3۴ در همین سال 
  تظاهرات عظیمی بخاطر مداخله غیر قانونی وزارت داخله در امور  م 1۱3۴ در همین سالو بازهم

 ،انتخابات در شهر کابل به راه افتاد
  آزادی مطبوعات افغانستان از طرف سردار شاه محمود خان دومین صدراعظم سلطنت  م1۱۰1در سال

جریدۀ  وطن و، جریدۀ ندای خلق، جریدۀ جریدۀ انگار اعالن کردید و روزنامه ها و جراید آزاد از قبیل
 با محتوای آزاد و دور از هر گونه کنترول چاپ و به مردم توزیع گردید،، ولس

  مسافرت رسمی داشت امریکااضالع متحدۀ شاه محمود خان به هساالر سپمسافرت م 1۱31در همین سال، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AE%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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  ولسی جرگه و مشرانو )انتخابات دوره هشتم شورای ملی م  آمادگی های الزم برای 1۱31در همین سال
 ...وغیره. گرفته شد( جرگه

 

 (:م4۹1 -4۹1 )دورۀ صدارت سردار محمد داوود خان در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت  -1
 

سردار محمد اعلیحضرت بابای ملت شاغلی ، از مقام صدارت شاه محمود خان م با استعفیي سردار1۱۰1در سال 
کابینه اش را را به حیث سومین صدراعظم دورۀ سلطنت مقرر نمود و بال وقفه سردار محمد داوود خان داوود خان 
 . اعالن نمود

ایفای وظیفه افغانستان م به حیث صدر اعظم 1۱۱1الی  1۱31سال برای یک دهه از داوود خان  محمد سردار
 داوود خان صورت گرفته بطور ذیل خالصه میمحمد نمود، کار ها و اتفاقات مهم که در زمان صدارت سردار 

 :گردد
 

 معاون رئیس جمهور امریکا به کابل، "ریچارد نیکسون" رسمی مسافرت 
 وی مرکز،نیم ملیون دالری شوروی برای اعمار سیل سه و ۀقرض 
 ،برقراری مناسبات سیاسی با چین 
 پشاور، تظاهرات و حمله بر سفارت پاکستان در کابل و در مقابل حمله به قونسلگری افغانستان در 
  ،مصر کشور یم عزرئیس جمهور و  "جمال عبدالناصر"به اثر دعوت رسمی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

 ،آمد کابلبه 
  بین افغانستان و پاکستان، دیپلوماتیک تعقیب وخامت روابطاعالن سفر بری علیه پاکستان به 
 ترانزیتی با شوروی، ۀامضای موافقتنام 
  م افغانستان به عضویت بانک جهانی و صندوق جهانی پول در آمد، 1۱۰۰در سال 
 خروسچفنیکیتا "م بنا بر دعوت سردار محمد داوود خان صدراعظم افغانستان 1۱33 در همین سال" 

 ،رسمی نمودندکابل مسافرت صدراعظم آن کشور به و بولگانین ( بعد از استالین رهبر شوروی)
  یک مسافرت رسمی به کابل نمودترکیه جمهوریت صدراعظم « رسمندعدنان »م 1۱32در سال، 
 رئیس جمهور پاکستان به  "سکندر میرزا"بنا بر دعوت اعلیحضرت پادشاه افغانستان م1۱32 در همین سال

 ،نمودکابل سفر 
 

 :م امور ذیل صورت گرفت1۱32در جریان همین سال 
 

 چکوسلواکیا، جمهوریت سوسیالیستی شوروی و اتحاد قراردارد خرید اسلحه از  عقد 

  شوروی،اتحاد به  "داوود خانمحمد سردار "مسافرت 

 افغانستان از طرف سردار محمد داوود خان اعالن شدسال نخستین پالن پنجساله  جریان همین در ، 

  نمودداوود خان به پاکستان سفر محمد درهمین سال سردار ، 
 

  صدر « الی ئنجوا»بنا بر دعوت رسمی سردار محمد داوود خان صدراعظم افغانستان م 1۱۰۱در سال
 ، نمودچین به افغانستان سفر جمهوری مردم اعظم 

 نمودصدراعظم پاکستان به کابل سفر « وردی هسهر»م 1۱3۱همین سال  جریان در، 
  سفر به ماسکو شوروی بنا بر دعوت زعمای بابای ملت محمد ظاهر شاه اعلیحضرت م 1۱3۱در همین سال

 ،  کردند
 بهبنا بر دعوت رسمی زعمای جمهوریت مردم چین داوود خان محمد سردار م 1۱3۱همین سال  جریان در 

 ، نمودسفر  پیکینگ
  سیدء ر به امضاشوروی اتحاد جماهیر سرحدی با  ۀفقتناماموم 1۱3۱در سال، 
  کردندبه پاکستان و هند سفر  "اعلیحضرت بابای ملت"م 1۱3۱همین سال در، 
  اتحاد رئیس جمهور « وروشیلوف»م بنا بر دعوت رسمی دولت شاهی افغانستان 1۱3۱در همین سال

 ،نمودشوروی بکابل سفر 
 نمودفر افغانستان به شوروی س جۀخارامور نعیم خان وزیر  به تعقیب آن سردار محمد  ، 
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  واهر لعل نهرو» د، به تعقیب آن کرسفر  وستانهندکشور داوود خان به محمد  رم سردا1۱۰۱در سال »
 به دربار کابل پذیرفته شد، صدراعظم هندوستان

  نمودسرمنشی ملل متحد بکابل سفر « هرشیولد»در همین سال ، 
  کردخان به شوروی سفر  داوودمحمد در همین سال سردار، 
  نمودرئیس جمهور امریکا بکابل سفر « ایزنهاور»در همین سال، 
  د،اد سفری به لندن انجام خان داوودمحمد در همین سال سردار 
  به تعقیب آن نمودحیث صدراعظم شوروی بکابل سفر به « خرسچفنکیتا »بار دیگر  م 1۱2۴در سال ،

 ، کردداوود خان به شوروی و ایران سفر محمد سردار 
  سیدکشور چین به امضاء ر باسال قرارداد دوستی و عدم مداخله در همین، 
  نمودداوود خان به آلمان غربی سفر محمد سردار در همین سال ، 
  کرددر همین سال سردار داوود خان در کنفرانس کشورهای غیر منسلک در بلگراد شرکت، 
  گرفتماتیک با پاکستان صورت دیپلوم قطع روابط 1۱۱1اکتوبر سال  ۱بتاریخ ، 
 شداعالن  افغانستان رسماً  سالۀ ۰م پالن دوم 1۱۱4سال  در ، 
 نمودایران بکابل سفر  پادشاه «رضا شاهمحمد »در همین سال اعلیحضرت ، 
  کردندشوروی سفر اتحاد اعلیحضرت بابای ملت به در همین سال ، 
 وغیره یدطب ننگرهار افتتاح گرد و باالخره در همین سال پوهنځی . . . 

 

 (:م4199   – 411 )دورۀ صدارت داکتر محمد یوسف خان در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت   -9
 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  عظمی افغانستان به فرمان صدارت پستداوود خان، محمد از  استعفیی سردار  بعد
از محدوده دربار خارج  بابای ملت برای بهتر شدن هرچه بیشتر امور و بحیث اقدام بزرگ بخاطر مشارکت ملی

 "خان داکتر محمد یوسف" بیرون از خاندان شاهی شود، اعلیحضرت بابای ملت بحیث اولین صدراعظم ساخته می
کند،  کابینه ای جدید را اعالن میخان یوسف محمد سازد، داکتر  م به این کرسی توظیف می1۱۱1را در سال 

گردد،  ماتیک با پاکستان اعالن میدیپلو، از سر گرفتن مناسبات شود برای تسوید قانون اساسی ساخته میای کمیته 
کند،  د، اعلیحضرت بابای ملت به امریکا سفر میشو می افتتاحهای افغانستان در کویته و پشاور دوباره قنسلگری 

رئیس هیات شورای عالی اتحاد جماهر شوروی بکابل سفر کرده و سنگ تهداب انستیتیوت پولیتخنیک را  "برژنف"
د، شوی تقسیم م( واحد اداری) گردد، افغانستان به هفت والیت سرحدی با چین امضاء می ۀدر کابل می نهد، معاهد

م مسوده قانون اساسی جدید به نشر 1۱۱۰سال  کند، در رئیس جمهور پاکستان به کابل سفر می "ایوب خان"جنرال 
قانون به منظور تصویب  لویه جرگه ۱/۱/1۱۱۰ریخ به تأگردد،   سپرده شد، در همین سال سرک سالنگ افتتاح می

ح گردید، در یساسی جدید تصویب و توسط اعلیحضرت بابای ملت توشاه و قانون جدید در کابل دایر گردید اساسی
 شوروی سفر می م داکتر یوسف به هند و1۱۱۰ل کند، در سا همین سال اعلیحضرت بابای ملت به چین سفر می

انتخابات ولسی جرگه آغاز یافته و  4۱/۱/1۱۱۰کند، در کند، اعلیحضرت بابای ملت به فرانسه و شوروی سفر می
 .رسید تن می 41۱گان به یندرسد، تعداد نما به پایان می

 
 (:م4۹۱ -4۹۹ )دورۀ صدارت محمد هاشم میوندوال در سلطنت بابای ملت  -9

حیث صدراعظم جدید به داده و هاشم میوندوال  ستعفییوسف از پست صدارت امحمد م داکتر 1۱۱۰در همین سال 
م رئیس دولت 1۱۱۱شود، در همین سال افغانستان عضویت بانک آسیایی را بدست می آورد، در سال می یمعرف
کند، اعلیحضرت بابای ملت  فر میبه مصر و ترکیه س "هاشم میوندوال"کند،  به کابل سفر می« لیو شاوچی»چین 

کند، در  کابل سفر میبه رئیس جمهور آلمان غرب « کیزنگر»م 1۱۱۱کند، در سال  به هند و پاکسان سفر می
صدور گاز به  ۀکند،  موافقتنام گردد، میوندوال به امریکا و فرانسه سفر می همین سال پالن پنجساله سوم اعالن می

شود، میوندوال  تصویب می (مجلس سنا)مشرانو جرگه قانون احزاب از طرف  ۀگردد، مسود شوروی امضاء می
مورد جنگ اعراب و اسرائیل اشتراک می ورزد، هاشم میوندوال از پست  در مذاکرات مجمع عمومی ملل متحد در

 .گردد افتتاح می محکمۀ افغانستانصدارت استعفی داده و ستره 
 
 

 (:م 4۱ -4۹۱ )بابای ملت  دورۀ صدارت نور احمد اعتمادی در سلطنت -1
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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م، کارها، واقعات و اتفاقات که درین دوره صورت گرفته 1۱۱1م الی1۱۱۱صدارت نور احمد اعتمادی از سال 
 :قرار ذیل خالصه گردیده است

 

  کند،  ر یوگوسالویا بکابل سفر میبره "تیتو"مارشال 
 به کابل « جودت سونای»ترکیه گردد، صدراعظم  م کمیسیون اصالحات اداری تعیین می1۱۱۱سال  در

کند، اعلیحضرت بابای ملت به شوروی  ل سفر میبکابه « مپیدوجورج پا»کند، صدراعظم فرانسته  می سفر
اتحاد اعتمادی به نور احمد کند،  صدراعظم ایران به افغانستان سفر می "عباس هویدا"کند،  سفر می

 کند،  ر میکند، اعلیحضرت بابای ملت به جاپان سف شوروی سفر می
  گیرد، صورت می (شورای ملی)ولسی جرگه و مشرانو جرگه هاردهم چم انتخابات دور 1۱۱۱در سال 
 معاون رئیس « اگنیو»کند،  صدراعظم هندوستان به افغانستان سفر می "گاندی اندیرا"همین سال  در

 گیرد، علیه وی مظاهرات صورت می کند و جمهوری امریکا بکابل سفر می
  اعتمادی از پست  1۱۱1کند و باالخره در سال  پادشاه سعودی بکابل سفر می« ملک فیصل»م 1۱۱۴در

 .صدارت استعفی می دهد
  شوروی، و بعد استعفی از پست صدارتاتحاد اعتمادی به نور احمد مسافرت... 

 
 

 (:م 4۱ - 4۱ ) دورۀ صدارت داکتر عبدالظاهر در سلطنت بابای ملت  -۱
 

گیرد، کارها و  عهده میبه را افغانستان  پست صدارت لیتمسؤوم 1۱۱4م الی 1۱۱1داکتر عبدالظاهر از سال 
 :یده استدگیرد بطور ذیل خالصه گر اتفاقات مهم که درین دوره صورت می

 

 مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به انگلستان، 
  بکابل، "ذوالفقار علی بهتو"مسافرت 

 

 (:م4۱1 - 4۱ ) دورۀ صدارت محمد موسی شفیق در سلطنت بابای ملت -8
 

 :اند ازگیرد عبارت  که درین دوره صورت می مهمیکار 
 

 قراداد آب  گردد که بنام؛ مسئله آب هلمند با عقد قرارداد بین افغانستان و ایران در کابل حل و فصل می
 شود؛ هلمند یاد می

  کند،  بکابل سفر می« پادگورنی»در همین سال رئیس دولت شوروی 
  قرارداد آب هلمند با ایران توسط ولسی جرگه و به تعقیب آن در مشرانو جرگه به تصوئب در همین سال

 رسد، می

  لندن،مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به
1

 

   از بین کودتای سردار محمد داوود خان سلطنت دو صد سالۀ افغانستان توسط  1134سرطان سال  42در

.می رود
1 

 
 

ر چهل سال سلطنت بابای ملت مسؤولیت حکومت های افغانستان را به طوریکه دیده می شود، هفت صدراعظم د
عهده گرفتند و در سال های اخیر سلطنت بابای ملت در حالیکه همه چیز تحت کنترول بود، حاکمیت دولت تام بود، 
و قانون در سراسر کشور به حد نهایی آن حاکم شده بود، نظم، امنیت و ثبات در سراسر کشور برقرار بود، 
اعلیحضرت بابای ملت پست صدارت را برای بهبود هرچه بیشتر امور به افراد غیر خانواده تفویض نمود، از یک 
سو فشار هایی که در سطح منطقه و جهان از سبب رقابت بالک های غرب و شرق بوجود آمده بود، و از سوی 

همسایگان، ظهور اسالم گرایان دیگر در داخل کشور، ایجاد گروپ های پیرو بالک های شرق، غرب، مداخلۀ 

                                                           

 میر محمد صدیق فرهنگافغانستان در پنج قرن اخیر نوشته  -1

 میر غالم محمد غبارافغانستان در مسیر تاریخ نوشته  -1
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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رادیکال که هر کدام شان به شکلی احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان ظهور کرده بودند، هیچ کدام ازین 
  . توانستندصدراعظم ها بیشتر از یک دو یا سه سال درین پست تاب آورده ن

 

یکی از برجستگی های اعلیحضرت بابای ملت در طول سال های حکومتش در سیاست گذاری ها این بود که  
افغانستان را توانست بین دو قطب مثبت و منفی اتحاد شوروی و ابر قدرت امریکا با حفظ توازن مناسبات بی طرف 

 .  ست گذاری ها گواه باشدو بیرون از خطرات نگهدارد، که این موضوع می تواند به نبوغ وی در سیا
 

برای این هدف اعلیحضرت بابای ملت در نخستین سال های مسؤولیت اش، در پی وسعت مناسبات با غرب برآمد، 
و بخاطر حفظ توازن در .  پیمان دوستی بین افغانستان و امریکا را به امضاء رسانید هجری شمسی111۰در سال 

عدم مداخله و بیطرفی بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی را تجدید  ماه سنبله همان سال برای بار سوم پیمان
 (.قبل از تأسیس پاکستان)نمود 

 

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

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

 .نمایمذیل یاد آوری  بپیمایند،  قراروطن ما انکشاف و ترقی  را در عرصۀ قرن
 نظرداشت شرایط سیاسی، در باید با ،"بابای ملت"سلطنت  زمان ۀفوق العادابتکارات ابل یادآوری است که این ـق

و ساختار اجتماعی  (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 نجها
تمام بخش ها کارهای بزرگ انجام داده کشور خویش در در در بهشت برین مقام دارند،  به یقینکه  "بابای ملت "

 .اند
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 
 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. 

 

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

، 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 

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

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 

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

 

ان از عصر پیشرفت و ترقی واقعی در افغانستان با تأمل و تأنی و در نظر داشت ارزش های جامعۀ سنتی افغانست
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 . آغاز گردیده است "محمد ظاهر شاهاعلیحضرت "زمان سلطنت 
در مرحلۀ سوم مشکالت . مرحله کامالً تطبیق گردید 4ساله طرح و تا  4۰ساله و  ۰در کشور پالن های انکشافی 

در نتیجه افغانستان صاحب شاهراه . در بودجۀ کشور وارد گردیده و مرحلۀ چهارم نیز مؤفقانه به اکمال رسید
وضع . یع کوچک و فابریکات گردیدمؤسسۀ صنا ۰4۴۴بند بزرگ برق و ده ها بند های کوچک،  11حلقوی، 

 . ترانسپورت خصوصی و دولتی شکل بهتر و منظم تر را بخود گرفت
 

 

های مهمی که در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در افغانستان اعمار شده است   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

مختلف تولید میکرد،
9

 

 ف و اعمار فابریکۀ نساجی پل خمری که سان کوره، انواع چیت ساده و گلدار، انواع کتان های مختل
دستمال های روی خشکی، قدیفه های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران 

اعمار شده بود که در حدود دو هزار تن کارگر، میخانیک و مأمور را صاحب کار، ( المان غرب)المانی 
 شغل و درآمد ساخته بود،

  اعمار فابریکۀ نساجی گلبهار که انواع منسوجات نخی، انواع کتان، انواع چیت و انواع مختلف گامسکوت
های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران  و دستمال های پخته ای و قدیفه

المانی بکار افتاده بود که در حدود هفت هزار کارگر و میخانیک و مأمور را از گلبهار و نواحی دور و 
نزدیک آن صاحب کار، شغل و درآمد ساخته بود که در واقعیت نفقۀ هفت هزار خانوادۀ افغان تأمین 

کارگران و مأمورین این فابریکۀ بزرگ به شمول فامیل های شان همه دارای کوپراتیف و بیمۀ صحی . دگردیده بو

 بودند
   این مؤسسه به . اعمار فابریکۀ بزرگ نساجی بگرامی که انواع مختلف منسوجات و غیره تولید می کرد

را صاحب کار، شغل و درآمد ( در حدود پنج هزار کارگر و مأمور)کمک و همکاری کشور چین که 
هر دو فابریکه، نساجی افغان و بگرامی، کشور عزیز ما را از وارد کردن  تولیدات مشترک .ساخته بود

  .اجناس مشابه بی نیاز گردانیده و از این ناحیه کشور ما خود کفاء شده بود

  تولید میکرد،فابریکۀ نساجی پشمینه بافی قندهار که انواع مختلف پارچه های پشمی و کشمیره
1
 

  با کمک و همکاری و سرمایه گذاری المان ( ساحۀ صنعتی کابل)فابریکۀ نساجی کشمیره سازی پل چرخی
بز افغانستان بهترین کشمیره های قیمتی برای ساختن البسۀ  که از پشم شتر، گوسفند و( المان غرب)ها 

افغانستان و خارج کشور تولید می کرد که پشمی و شال ها و پتو های کشمیره به رنگ شتری برای داخل 
از یکطرف ایجاد کار و شغل برای مردم بود و از جانب دیگر از صادرات آن برای دولت عایدی اسعاری 

های سرجی ضرورت وزارت دفاع ملی و ژندارم و  همچنان تکۀ سرج عسکری و کمپل. متصور بود
در این . ن اجناس از بازار های خارج وارد میگردیدپولیس در این فابریکه تولید می شد که در گذشته چنی

 .فابریکه قریب به دو هزار نفر کار میکرد

                                                           

م به کمک انجنیران امریکایی 1۱۴۴فابریکۀ برق جبل السراج در زمان سلطنت اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان سراج الملت والدین در سال های  -3
 ق آشنادر باالی دریای جبل السراج اعمار و به تولید برق آغاز کرده بود که برای اولین بار مردم جبل السراج و اهالی کابل با برق و روشنی بر

 .شدند
م در عهد سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان فقید به کمک وهمکاری انجنیران المانی اعمار 1۱۱3فابریکۀ پشمینه بافی کابل در سال های  -2

مختلف پارچه های پشمی و کشمیره و کمپل های عسکری و تکه برای یونیفورم های عساکر و صاحب منصبان اردوی افغانستان  أنواعشده بود که 
صبح وتولۀ  1۴/۱تولید می کرد، برای اولین بار برای حاضری مأموران دولت توله های برقی در این فابریکه نصب شده بود و تولۀ اول به ساهت 

 .به صدا می آمد و در کابل و نواحی نزدیک آن شنیده می شد صبح ۱../دوم به ساعت 
پارک صنعتی کابل ! قضاوت کنید که در عصر فرخندۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت ساحۀ پل چرخی برای چه استفاده می شد -۱

ش مبدل شود و گروه های قاتل خلق و پرچم یعنی پارک صنعتی افغانستان و بابای ملت آرزو داشت این ساحه به یک شهرک مدرن صنعتی وطن
 از زمین تا به سماء!! چه فرقی. آنجا را به زندان مخوف و کشتارگاه هموطنان خود و قتلگاه بهترین فرزندان این کشور مبدل کردند
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  ساحۀ صناعتی کابل)اعمار فابریکۀ دوا سازی هوخست المانی در پل چرخی
۱

که افغانستان را از تولید ( 

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

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

    شاف و ترویج کشت پخته را در آن منطقه متکفل بود، مؤفق که امور انک" سپین زر»فابریکات صنعتی
صادرات پختۀ افغانستان . تن توسعه دهد 4۴۴۴۴۴تن به  43۴۴۴گردید تا تولید و صادرات پخته را از 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .   ساخته بود و سبب معیشت سه هزار خانوادۀ افغان گردیده بود
 

 :تان تفحصات نفت و گاز افغانس
قبل از جنگ عمومی دوم حکومت سردار محمد هاشم خان قرارداد امور تفحص و استخراج نفت را برای بار اول 

و . سال امضاء کرد ۱3برای ( .Inland Exploration Co)در تأریخ افغانستان با کمپنی امریکائی اینلند اکسپرولیشن 
اما . بین المللی رو به وخامت می باشد، امتیاز را فسخ نمودلیکن کمپنی بعد یک سال سروی به بهانۀ اینکه اوضاع 

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

اد، اما آنهم به نتیجه نرسید زیرا دولت شوروی وقت فعالیت متخصصین غربی را در سرحدات کشور فرانسوی افت
در اوائل حکومت سردار محمد داوود خان موضوع تفحص، کشف و استخراج نفت مجدداَ . خود تحمل نمی کرد

گاز به ذریعۀ یک مورد توجه دولت قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که اینبار کار سروی و امور تفحص نفت و 
داکتر محمد یوسف، وزیر معادن و صنایع وقت به ستاکهولم  سویدن رفت تا برای . کشور بیطرف آغاز گردد

وی با یک کمپنی سویدنی که در امور برمه کاری و . تفحصات نفت یکی از کمپنی های سویدنی را استخدام نماید
چنانچه . سرپل والیت بلخ به برمه کاری بپردازد تفحص ذخائر معدنی تخصص داشت موافقت نمود که در انگت

 .برمۀ اول به نفت سبک رسید و کار کمپنی انجام یافت و برمه کاران برفتند
اما سروی . اینک عالئم ذخائر نفتی مشهود گردید و استخراج و استفاده از آن مورد دلچسپی شدیدتر قرار گرفت

فزیکی و برمه کاری های امتحانی را می کرد که این همه منابع نفتی ایجاب تحقیقات مبسوط جیالوجی، جیو
 . مصارف هنگفت و کارمندان متخصص را ایجاب میکرد، که هیچکدام در حیطه و قدرت کشور نبود
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باالخره قرار بر این شد که یک تن متخصص شوروی دعوت شود تا از نتیجۀ برمه کاری انگوت سرپل دیدن کند و 
ذخیرۀ نفت انگوت را در حدود ( نخوسوف)متخصص شوروی . و نظر خود را پیش کند به تفحصات ابتدائی بپردازد
پس اگر در یک تپه این مقدار نفت نهفته است در شمال و غرب و جنوب چه مقادیری . شش ملیون تن تخمین نمود

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

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

تحقیقات به تپه های . یج کار آنهارا بررسی کنندشوروی بود و انجنیران محدود افغانی وسائل آنرا داشتند که نتا
آغار و بعداً به ساحۀ شبرغان و سپس در حوالی بلخ امتداد یافت و کشف ذخائر معتنابه ( انگوت و یتیم داغ)سرپل 

گاز واصل گردید که در نتیجۀ آن کارخانۀ تولید برق و تولید کود کیمیاوی آذوتی در نظر گرفته شد و قرارداد های 
گاز به شوروی برای تادیۀ قروض آن عقد گردید و هم مقادیری که احتیاجات روز افزون کشور را تالفی  صدور

 .کند کشف گردید
در چوکات این پروژۀ بزرگ شهرک های زیبای صنعتی در مزار شریف و شبرغان بوجود آمد که از فیض آن 

.هزاران خانوادۀ افغان در شمال کشور صاحب مال و منال گردیدند
8
 

 

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

فرانسوی یکی از مدرنترین فابریکات  از این پروژه های عام المنفعه فابریکۀ نساجی بلخ بود که توسط متخصصین
 .   نساجی 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، 

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

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

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

  (در تأریخ افغانستان)اعمار اولین میدان هوائی در ناحیۀ خواجه رواش کابل
4

ای صرف برای پرواز ه 

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

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

 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 

                                                           

جناب انجنیر مایار . ر گرفته شده استداشت های جناب انجنیر احسان هللا مایا در رابطه با انکشاف پروژه های نفت و گاز از البالی یادمعلومات  -۱
در آن زمان ریاست بورد متخصصین را در وزارت معادن و صنایع افغانستان به عهده داشتند، همچنان به حیث نمایندۀ دولت در آن پروژه ها 

 . وظیفۀ کووردینیشن و همآهنگی امور را متعهد بودند

یدان بین المللی کابل در زمان سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت اعمار چون اولین میدان های طیاره در افغانستان وخاصتاً م -۱
میالدی طی مقالۀ وطن پرستانه ای در پورتال افغان جرمن  4۴۴۱شده جا دارد به پیشنهاد جناب ولی احمد نوری که به تأریخ بیست ویکم آگست 

 .میدان بین المللی کابل را به نام میدان ظاهر شاه نام گذاری نمایند، جداً عطف توجه شود آنالین از ملت قدردان افغانستان تقاضا نموده بود که
pdf.agh_melat_hozor_ba_peshnehad_walinouri/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_peshnehad_ba_hozor_melat_agh.pdf
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  ساحۀ پارک صنعتی کابل،" پل چرخی"اعمار فابریکۀ پالستیک سازی در ساحۀ 
 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 

 کابل فلز، دستگاه ساختمانی 
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 

  افغانستان کار کنندو فلیبپ هولسمن اجازه داد که در. 
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 

عالوه بر این ما شاهدیم که . د گردید که این پروسه به نوع خود در منطقه یک نوآوری بزرگ بودهوختیف تولی
هزاران کارگر افغانی بسویۀ جهان پیشرفته تربیه گردید که ساختمان های بعدی در پایتخت افغانستان مرهون عرق 

 .  ریزی آنها می باشد
 

 

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

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

 

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

بودجوی، عواید ، ولی، مالیگذاشت و مسایل پ پا بعرصۀ وجود اعلیحضرت بابای ملت هاشم خان و در ابتدای سلطنت

 جهان تحت کنترول آمد و مصارف دولتی و مؤسسات تجارتی و صناعتی مملکت مانند یک کشور پیشرفته و متمدن
  بانک ملی افغان که یک بانک و یک تشبث خصوصی بود با کمک و استعانت تجار افغانی با درایت و

المجید زابلی به میان آمد که در ساحۀ ایجاد ذکاوت و پشت کار سرمایه دار بزرگ افغانستان جناب عبد
فابریکات و مؤسسات صناعتی، تولیدی و تجارتی مصدر خدمات بزرگ گردید و به هزاران تن اهالی 

از طرف با دادن بورس های تحصیلی و فرستادن شاگردان . افغانستان را صاحب کار، شغل و درآمد ساخت
 خدمت فرهنگی را برای افغانستان انجام داده است، ممتاز لیسه ها و مکاتب به خارج بزرگترین 

 ،بانک صناعتی برای کمک و معاونت مادی و رهنمایی معلوماتی برای اهل صنعت و پیشه های وطن 
  افغانی،پولی بصورت مطمئن برای تجار بانک تجارتی برای کمک و معاونت مالی و معلوماتی و ترانفسرهای 
 الی و دادن قرضه ها به دهاقین و زمینداران جهت خریدلری کود و بانک زراعتی برای کمک و معاونت م

عراده تراکتور را از کشور هندوستان خریداری نمود  1۴۴باری این بانک . احتماالً تراکتور های زراعتی
و به اقساط طویل المدت به دهاقین و زمینداران توزیع نمود که میتوان آنرا بزرگترین خدمت در راه بهتر 

 درنیزه شدن زراعت در افغانستان محجسوب نمود،شدن و م
  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 
 ایی ها و معلومات های ساختمانی در خدمت مردم بودند،قرضه های ططویل الدت و رهنم

 

 مهمترین تصمیم و اعمار مرکز فرهنگ، تحصیل وتعلیمات عالی هم در عصر فرخندۀ بابای ملت گرفته شده
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   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 .  ابل آغاز گردیدفاکولتۀ طب ک

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

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

 ،تأسیسات و بنا های دولتی 
 ،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 
  مدرن برای مأمورین و مستخدمین دولت و دیگر مؤسسات،اعمار میکروریان ها و منازل رهایشی 
 تشکیل احزاب سیاسی 
 ،ایجاد سفارت خانه ها و قنسلگری ها در همه اکناف و کشور های جهان 

 

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

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

 

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

 .است
اعلیحضرت بابای ملت، برای رشد صنعت کوشش خیلی زیادی میکرد، با ایجاد فابریکه های تولیدی و ارائه 

از ورشکستگی آن جلوگیری  از دوام آن مطمئن و کارخانجات سعی می نمود تا رانگامتیازات فوق العاده به کار
نماید، طور مثال چند سال قبل کاریگران فابریکۀ نساجی پلخمری با اعتراض از عملکرد ادارۀ جدید خواهان 

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

ه ش به  1141پلخمری با رئیس جمهور کرزی فرمودند که این فابریکه در سال -کارگران فابریکۀ نساجی افغان
ای ملت در آن زمان کسانیکه برای پانزده سال درین فابریکه کار فعالیت آغاز نموده است، قرار تعهد اعلیضرت باب

 ."کنند، سند 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 

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

هزادهتأسیس سرای صرافی ش. است  افغانی هیچگاه بلند نرفته 1۰نرخ اسعار ثابت بوده از 
  

مشکالت هزاران  

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

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

بیسوادی، برنامه های سواد آموزی را برای بزرگساالن هم روی دست گرفت که نظر به مؤثر بودن آن حتی ایران 

                                                           

 که خود یکی از اعضای حزب اسالمی و به اصطالح مبارزین برضد حکومت "قطب الدین هالل" قرار گفتۀ یکی از نامزدان ریاست جمهوریب -1۴
( 1تلویزیون)ه ایکه با نیز میباشد، چند روز قبل با مصاحب 11۱1ریاست جمهوری در انتخابات بابای ملت بود، و اکنون کاندید  و منتقدین سلطنت

هزار تن  ۰۴افغانستان چهار فابریکۀ نساجی داشت که در آن »: اش چنین گفت یبه اصطالح برنامه های کار معرفی کابل داشت، در جریان
تن  مجموعاً ده هزار نفر مصروف  ۰۴۴۴و فابریکۀ نساجی بگرامی در هر کدام  مصروف کار بودند، تنها در فابریکۀ کود و برق مزار شریف

  "چرا این فابریکه ها دوباره احیا نمی شود؟. ندکار بود
احمد شاه بابای درانی سدوزایی امپراتور بزرگ افغانستان که امپراتوری اش از آمو تا  إحفاداز )مراد از سرای شهزاده عبدالعزیز سدوزایی است  -11

  .و در کنار دریای کابل قبل از مسجد جامع پل خشتی واقع می باشد( اتک و پایتخت تابستانی اش کابل و پایتحت زمستانی اش دهلی بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
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د چنین می عبدالحمید مبارز درین مور"آقای . هم همین برنامۀ سواد آموزی افغانستان را در کشورش تطبیق نمود
بود که یونسکو این پروژه " اعلیحضرت بابای ملت"پروگرام سواد آموزی یکی از پروژه های بسیار مهم " نویسد 

را به حیث یک پروژۀ موثر می شناخت، همین بود که در آن زمان ادارۀ ایران طی یک نامه ای کتاب های سواد 

."افغانستان برازندگی پیدا کرده بود آموزی افغانستان را مطالبه کرد چون سیستم سواد حیاتی
  
  

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

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

دیگر افغانستان . بوجود آمداز آن دستگاه ساختمانی افغانی، هلمند و دیگر مؤسسات ساختمانی مختلط ملی و شخصی 
ساله را مؤفقانه به عقب گذاشته بود، و تازه صدها  3به سوی جادۀ ترقی رهسپار شده بود، زیرا پالن های اقتصادی 

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

."و گاز از شهرهای همسایه اش در ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان پیشتر بود نه عقب مانده تر
 1 

 

من یک تعداد از کار نامه های اعلیحضرت شان را که هر کدام در زمان خویش یک شهکار بوده است، به صورت 
شت نمونۀ خروار در سه بخش باال عرض کردم و در بخش های آینده امید است بتوانم به تفصیل بیشتر پیرامون م

اندیشه های مترقی اعلیحضرت بابای ملت معلومات عرضه نمایم تا باشد از کتمان حقایق که در مورد آن زمان 
ینده را در قضاوت درست و عادالنه در صورت گرفته و می گیرد جلوگیری شده بتواند و نسل جوان و نسل های آ

 .و رهبران پر افتخار دیگر ما یاری نماید" اعلیحضرت بابای ملت" مورد 
 

قبل ازآنکه فراتر پا گذاریم در نظر دارم که باالی دو نکتۀ اساسی میسر گرانیدن انکشاف میهن ما مختصر مکثی 
 .نمایم

بصوب ارتقای یک کشور بهره بردن از جهان علم است و باز پوشیده از هیچ فردی نیست که بنیاد اساسی هر قدم 
 .هم بهره گیری از علم و دانش است

در طول زعامت اعلیحضرت بابای ملت، عواید کشور متناسب به کشورهای همسایه ناچیز بوده، و لیک بزرگترین 
قای معارف بوده که این خود رقم بودجه عادی ساالنه کشور در قدم اول در راه دفاع میهن و قلم دومی در راه ارت

 .نشانه ای از ترویج علم و دانش برای مردم عام است
خوانندگان گرامی شاید مثالی فراهم کرده نتوانند که مانند وزارت معارف افغان ها برای شاگردانی که در فاکولته 

که از دوستان اطالع دارم های افغانستان نام نویسی می کردند ماهانه یک معاش برای شان تعیین نموده و تا جائی
 . سال قبل تعلق می گیرد 2۴مثال باال به . برای شاگردان پوهنځی حقوق یک عراده بایسکل می دادند

 

در اوائل پادشاهی . موضوع بعدی که بازهم به روشن سازی مردم تعلق می گیرد، انکشاف مطابع دولتی است
لیک زمانی بسر رسید . کهنۀ حروف چینی طبع می گردیداعلیحضرت بابای ملت رونامه های شهر کابل با تخنیک 

بیشتر از این بحث را از . که مطابع دولتی با مدرنترین ماشین های لینوتایپ هیدلبرگ آلمان غربی مجهز گردید
 !برمیگردیم بادامۀ گذشته. حوصلۀ این مقال بیرون می بینم

 
 :اعمار شده استدر افغانستان  "بابای ملت"سلطنت اعلیضرت محمد ظاهر شاه زمان  های مهم که دره شاهرا

  

  مزارشریف - شاهراه کابل:  
 

                                                           

 114مبارز، چاپ کابل  ص تألیف عبدالحمید « از سقوط سلطنت الی ظهور طالبان»کتاب  -14
 

  111تألیف عبدالحمید مبارز، چاپ کابل  ص « ظهور طالباناز سقوط سلطنت الی »کتاب  -11
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شاهراه کابل به مزار با سوراخ کردن دل هندوکش و اعمار تونل بزرگ سالنگ به ( م1۱21)هجری شمسی 11۰1در سال 
، با پیش بینی عبور ده هزار موتر در روز، در (کیلومتر ۱اعشاریه  4)متر  4۱۴۴متر از سطح بحر و طول  11۱1ارتفاع 

هندوکش، که یکی از شهکار های مهندسی و آبداتی قرن بیستم در افغانستان بود و هست، شامخ دل کوهساران بلند و با جبال 
گ در عصر فرخندۀ انجام کار آن و اینکه این شهکار بزر تأریخآغاز کار آن،  تأریخدر درآمد هر دو طرف تونل، . ساخته شد

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه ترقی خواه افغانستان آغاز شده و انجام یافته و افتتاح شده و با کتیبۀ در مدخل جنوبی تونل 
هجری شمسی اسم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در این کتیبه  11۰4سرطان  4۱ با تأسف که بعد از کودتا. ثبت گردیده بود

معتقدم که سردار محمد داوود خان از این بازی . را نابود می کنند تأریخن فکر می کردند که ورق تراش گردید و این جاهال
بعد از حاکمیت بیچارۀ از بیچاره ها دست نشاندۀ پاکستانی ها جمعیت ربانی و قوماندان مسعود، . های سفله اطالع نداشت

ربانی و مسعود  تأریخبا گواه . ا در آنجا نصب کرده اندطوریکه در عکس مشاهده می شود تا اکنون عکس قوماندان مسعود ر
 .  افغانستان جزء یک لکۀ سیاه بدنمود چیزکی باقی نمانده است تأریخدر 

 
          

 و قطغن مزار شریف -تونل سالنگ در مسیر شاهراه کابل             
 

قوای . در پهلوی ساختمان پروژۀ شاهراه سالنگ بایست گفت که در آن وقت برای باراول مفکورۀ ایجاد قوای کار در میان آمد
قوماندانی قوای کار در چوکات وزارت . که تعداد آن به بیست هزار نفر میرسیدکار متشکل از یک اردوی کارگران بوده 

بعد تکمیل شاهراه . فواید عامه گنجانیده شد و شاهراه شمالی با تونل سالنگ به قوت بازوی توانای این مردان اعمار گردید
ای افغانستان نشانه های از دستان توانای شمالی افغانستان دارای بیست هزار نفر کارگر ماهر گردیده که در سراسر پروژه ه

 بجاست که ما امروز به بپاس خدمات شان احترام نمائیم. آنها نشانی مانده است
 
   -  تورغندی و اسالم قلعه –هرات  –شاهراه کندهار:  
 

به شکل کانکریتی با ( م1۱22)هـ ش 1113سال  آغاز و در( م1۱3۱)هـ ش 1112کیلومتر در سال  ۱۱۱با طول 
بعداً این . ادارۀ افغانی و همکاری اتحاد شوروی به کمک مهندسین و متخصصین روسی و افغانی اعمار گردیده است

کیلومتر هرات را با اسالم قلعه سرحد افغانستان و ایران به  141جاده دو شاخه شده که شاخۀ غربی آن به طول 
 . و همکاری انجنیران و تخنیکران امریکایی اسفالت شده وصل نمود واید عامهمدیریت وزارت ف

 
 

  قندهار –شاهراه کابل:  
 

با  (م1۱21) هـ ش 11۰۴در سال  کیلومتر، کار سرک کابل الي کندهار ۰۱1ول عمومي سرک کابل الي کندهار ط
 .خاتمه یافت (م1۱۱1) هـ ش 11۰۰و همکاری مهندسین و انجنیران امریکایی شروع و در سال  ادارۀ افغانی و کمک

 .کیلومتر کندهار را به سپین بولدک و چمن سرحد افغانستان و پاکستان وصل کرد 1۴1شاهراه بطول و بعداً این 
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ظاهر شاه اصل بی طرفی افغانستان که  احتمال دارد که به فراموشی سپرده شده باشد که در دوران پادشاهی اعلیحضرت محمد
در کنفرانس باندونگ بدان تعهد سپرده شده بود و افغانستان یکی از بنیان گزاران این پیمان بوده، عمیقاَ مدنظر بوده و با وجود 

دهار با قن –نمونۀ برجسته تر از این، ساختمان شاهراه کابل . یکه یک کشور کوچک آسیائی بود آن پیمان را حمایه می کرد
تورغوندی با شوروی، دو ابر قدرت که میانۀ نیک باهم نداشتند، بهترین نمایندگی از فراست و دور  -امریکایی ها و قندهار

 .اندیشی و کیفیت سیاست آن نظام می نماید
 
 

  گردیز -شاهراه کابل:  
 

اعمار گردیده است، ( م1۱۱1)هـ ش  113۴تا سال ( م1۱۱۰)هـ ش  1111کیلومتر طول بین سال های  11۴با یک 
 .کیلومتر گردیز را با خوست وصل نمود 11۱و بعداً همین شاهراه به صورت پخته کاری با طول 

 

    ننگرهار  –شاهراه کابل- 
  (:خط تحمیلی دیورند)تورخم 

 
غانستان با سوراخ کردن دل سلسله جبال صافی و خورد کابل و اعمار تونل ماهی پر از طرف وزارت فوائد عامۀ اف

کیلومتر به صورت پخته  441با کمک و همکاری مهندسین و متخصصین اضالع متحدۀ امریکا به طول عمومی 
 .تکمیل گردیده و به بهره برداری آغاز نمود (م1۱23)هـ ش 11۰۰کاری و اسفلت آغاز و در سال 

 

سرازیر شدن ملیارد ها دالر و  سال ۱۴از  ټونل ماهیپر و تونل سالنگ از جمله کار های آنزمان است که اکنون بعد
تواند، طوریکه  کسی حتی فکر همچو پروژه ها را در افغانستان کرده نمی یورو های باد آورده از سراسر جهان،

  .را ترمیم نماید سالنگ تواند حتی تخریبات جزیی سرک های شود تمام جهان نمی دیده می
  

 
 

 و شاهراه ماهیپر استعکس های بال مربوط به گالری ها و تونل 

 
افغانستان، اعلیحضرت شهید محمدنادرخان و برادران  تأریخحقیقت و واقعیت امر اینست که درعهد بزرگمرد 

افغانستان نجات دادند، در کوتاه ترین مدت بنیاد  تأریخاعلیحضرت شان که مملکت را از دورۀ تاریکی های تاریک 
پادشاه افغانستان مستشعر ازآن بودند که یک کشور و ریشۀ یک . نداساسی انکشاف صنعتی ساختن کشور را گذاشت

جامعه با ساختمان تفرجگاه ها اعمار شده نمتیواند، بلکه کانون علم ودانش و آغاز بنیانگزاری زیربناه های انکشاف 
 .ندداقتصادی و صنعتی یک کشور را از پرتگاه نابودی کشیده میتواند و در کاروان پیشرفت و ترقی می پیو

با صراحت کامل بعنوان معاندین رهبران یک نظام خجسته اعالم میداریم که تنها پنج سال خدمات محمدنادرشاه در 
 .افغانستان مانند ندارد و اگر داشته باشد لطفاَ بنامید تأریخ

 

معتقدم که کارنامه های اعلیحضرت محمدنادرشاه شهید را میتوان تهداب اصلی دوران میمون سلطنت اعلیحضرت 
 تنها بگونه ای مثال میتوان از پایه گزاری . محمدظاهرشاه نامید که بدون آن مشکل بود قدم های بعدی را گذاشت
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که از ثمر آن  پسر فرزانه اش، محمدظاهرشاه،  تهداب پوهنتون، درآنوقت از بزر نطفۀ اولی فاکولتۀ طب یاد کرد
و یا اینکه نمونۀ از زیربناء را مثال آورد و بنای ساختمان سرک درۀ . پوهنتون امروزی افغانستان را افتتاح کرد

قبل از آن مردم پای پیاده و یا توسط . شکاری آنزمان را یاد نمود که تنها و تنها با بازوی مردان افغان اعمار گردید
حیوانات 

باربر در 
تابستان از 
طریق کوتل 
خاواک به 

شمال 
سفر  افغانستان 

میکردند و 
هزار  درزمستان با 
ها به  ویک مشکل از طریق کوتل حاجی گگ بعد از هفته 

 .کور باد چشمانیکه این همه را نادیده میگیرند. مزارشریف مواصلت میکردند
 

  سروبیبند برق:  
 

 واین بند ساختمان  کیلومتری بعد از ادغام دریای کابل و پنجشیر به طرف شرق کابل موقعیت دارد، 4۰در 
 در نیلمامهندسین و انجنیران کمپنی زیمنس اهمکاری افغانی با کمک و زیر نظارت دستگاه تولید برق اعمار 

این دستگاه تولید برق  .دیده استاختتام یافته و به تنویر شهر کابل فعال گر1۱3۱م آغاز و در سال  1۱3۴سال 
تولید می نمود، یعنی مجموعاً در هر برق  کیلو وات ۱۴۴۴در هر ساعت  توربین بوده که هر کدام سه دارای 

.کیلووات برق تولید کرده به دسترس مردم کابل می گذاشت 41۴۴۴ساعت 
 1
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بند برق سروبی    های سه گانۀ بدرفت توربین های برق سروبی  پایپ 

 
 

  اعلیحضرت بابای ملت" بند های آبگردان و تولید برق که در زمان سلطنت" 
 

. به منظور آبیاری اراضی و تولید برق اعمار گردیده است و نمی شود به هیچ وجه از آنها چشم پوشی و انکار نمود
افغانستان آن وقت و تکنالوژی آن زمان در جهان هر کدام آنرا می توان به  با در نظرداشت امکانات مالی و تخنیکی

حیث یک شهکار حساب کرد که اکنون هم با وجود سرازیر شدن پول های باد آورده و ملیارد ها دالر واشنگتن و 
 .ی آیدیوروی ممالک غربی و مهیا شدن تسهیالت ساختمانی در جهان، آن کارها مشکل و حتی ناممکن به نظر م

                                                           

از از یادداشت های انجنیر احسان هللا مایار که مدتی در عهد سلطنت بابای ملت رئیس برق کابل بوده است و یادداشت های عبدالحکیم نوری که  -11
  .ن بناء بزرگ توسط اعلیحضرت پادشاه افغانستان تا روز افتتاح آن، رئیس این پروژه بوده استروز گذاشتن اول سنگ تهداب ای



  

 

 

 11تر 1۱ 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 

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

 

نادرخان و برادران  افغانستان، اعلیحضرت شهید محمد تأریخحقیقت و واقعیت امر اینست که درعهد بزرگمرد 
افغانستان نجات دادند، در کوتاه ترین مدت بنیاد  تأریخاعلیحضرت شان که مملکت را از دورۀ تاریکی های تاریک 

غانستان مستشعر ازآن بودند که یک کشور و ریشۀ یک پادشاه اف. اساسی انکشاف صنعتی ساختن کشور را گذاشتند
ساختمان تفرجگاه ها  جامعه با 
نمتیواند، بلکه کانون  اعمار شده 
آغاز بنیانگزاری  علم ودانش و 
انکشاف اقتصادی و  زیربناه های 
کشور را از پرتگاه  صنعتی یک 
میتواند و در کاروان  نابودی کشیده 

پیشرفت و  .ترقی می پیوندد
کامل بعنوان معاندین   با صراحت

افغانستان مانند ندارد و اگر  تأریخرهبران یک نظام خجسته اعالم میداریم که تنها پنج سال خدمات محمدنادرشاه در 
  .داشته باشد لطفاَ بنامید

 
 

 بند آبگردان و تولید برق چک وردگ: 
 

 . در واقعیت اولین تخم صنعتی ساختن کشور و تولید انرژی قبل از جنگ جهانی دوم در چک وردگ گذاشته شد
اقدام به ساختمان فابریکه چک وردگ  AEGوزارت فواید عامه وقت با استخدام مهندسین ساختمانی و انجنیران کمپنی 

کیلوات برق بوده که در آنزمان  ۱۴۴۴این فابریکه که درآن سه توربین و جنراتور نصب گردید دارای مجموع . نمود
پایه های انتقال برق از درۀ زیبای خوات و دشت توپ . کسی خواب هم از چنین ظرفیت تولیدی را دیده نمیتوانست

بحث بیشتر در این مورد از حوصلۀ . دهمزنگ کابل را ماالمال از نور برق دائمی گردانید در سب استیشن گذشته و
 .این مجموع خارج است

 
 بند برق و آبیاری نغلو : 

 

کیلومتری بند سروبی یک و نیم کیلومتر نقطۀ ادغام دریا  1۴کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد و در  ۱۴در
کیلووات که با  ۱۱۴۴۴کابل و پنجشیر واقع شده است، در ابتداء با نصب سه توربین ظرفیت تولید برق آن 

با ذخیره مقادیر بزرگ آب و توزیع آن . کیلووات می رسد ۱۱۰۴۴نصب توربین چهارم ظرفیت برق آن به 
 .ثر مناطق شرق افغانستان را سرسبز و سیرآب نگه می داردمطابق ضرورت قسمت اک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فوتو هایی باال نمایی از بند برق و آبیاری نغلو است                     

 
 بند برق ماهیپر باالی دریای کابل:  

 

هزار کیلووات برق را  شصتسال قبل آغاز گردید که  قدرت تولید  3۴ یعنی تقریباً  شمسی هـ11۰1در سال 
  .داراست

 

  (: درونته روی دریای کابل)بند آبیاری و تولید برق تنگی ننگرهار 
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توانسته تمام والیت  که بزرگترین بند آبی تولید برق و آبیاری در شرق افغانستان که با کانال کشی های بزرگ
 .ننگرهار را سرسبز و همیشه بهار نگهدارد

 

 تأریخاحداث دو فارم بزرگ هده و غازی بر عالوۀ سر سبزی منطقه وفارم داری ماشینی، برای بار اول در 
افغانستان حاصل مالته و زیتون آن به خارج صادر می گردید و فابریکۀ کنسرو آن تولیدات زیتون را به مستهلکین 

 .در سرتاسر میهن ما عرضه می کرد
 

  :بند برق پلخمری            
 

این فابریکه برای باراول در  .کیلووات برق میباشد ۰۱۴۴تکمیل و دارای ظرفیت  شمسی هـ114۴در سال 
افغانستان شهر پلخمری را از نور برق مستفید میگردانید و برق مورد ضرورت فابریکۀ نساجی پلخمری  تأریخ

 .در بارۀ این بند را به کمک لینک آتی می توانید دریافت دارید معلومات مفصل و بیشتر.  را تأمین میکرد
 

 
http://tkg.af/dari/analysis/analysis/۱41۱  

 
 

 
 

 بند برق و آبیاری کجکی:  
 

این بند روی دریای هلمند ساخته شده یکی از شهکار 
شود که از جملۀ یکی از  گفته میباشد،  ها می

بزرگترین بند های آب گردان خاکی در جهان است، 
کیلومتری شهر قندهار قرار دارد، این بند  1۱1در 

 1۱۴۴برای آبیاری ساحه فوق العاده بزرگ یعنی 
کیلومتر مربع زمین زراعتي کافی است، و ظرفیت 

این بند در . باشد بزرگ تولیدی برق برخوردار می
سال قبل احداث گردیده  ۰۱ یعنی تقریباً  1۱۰1سال 

 .است
 

 : تبصره
م  توربین های سنگین وزن را بایک عملیات ترانسپورتی بی سابقه و با 4۴۴۰نیروهای نظامی انگلیس در سال  

کاغذ های  سال میگذرد، آن توربین ها هنوز هم دربین ۱دادن تلفات جانی به ساحه بند کجکی رسانید ولی اکنون 
 .پوشیده باقی مانده و ظرفیت وجود ندارد که آن را نصب نماید

 

 :بند های آبگردان و تولید برق با حجم متوسط و بزرگ
 

بند و . باالی دریای ارغنداب قندهار، کانال آبیاری بغرا و پروژۀ تولیدی و زراعتی هیرمند( دهله)بند آبگردان داله 
در کندهار، بند برق و آبیاری جبل السراج، و دیگری آن در " سرده"آبیاری باالی دریای کوکچه، بند آبیاری  پروژۀ

http://tkg.af/dari/analysis/analysis/9219
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کیلووات فی ساعت برق هم تولید می کرد قابل یادآوری است، که اگر به اصطالح  2۴۴خان آباد که در حدود 
 مدعیان، 

 
می زدند بزرگترین بند آب گردان و تولید آب و برق در ترقی و آبادی کشور ما دست به تخریب و ویرانی وطن ما ن

شرق میانه بنام سلما و کاوه گان باالی دریای هریرود در والیت هرات تکمیل و سی و پنج سال قبل به بهره برداری 
 .به اتمام رسیده بود" محمد داوود خان"فیصد کار آن در اخیر دورۀ شهید سردار  43سپرده می شد، چون که 

همچنین اعمار کانال بزرگی که از دریای گلبهار شروع و تا چهاریکار و بگرام می آمد به مدیریت افغان ها و و 
کمک و همکاری متخصصین و مهندسین چینایی اعمار گردید و سبب آبیاری زمین های بایر نواحی چهاریکار و 

 .ردیددشت بگرام شد که به کمک آن به صد باغ های انگور و زمین قابل زرع گ
 

در پالن کارم در نظر داشتم تا در مورد انکشافات اقتصادی و صنعتی میهن ما در طول زعامت اعلیحضرت بابای 
ملت روی اسناد دستداشته گزارشات بیشتر خدمت خوانندگان گامی تقدیم دارم لیک متوجه شدم که این نبشته از 

قبالَ نیز بدان اشاره شد که یکی از . شده میتواندصیغۀ یک مقال بیرون برآمده و با حجم یک اثر قطور تلفیق 
نویسندگان شهیر افغانی 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 خودرا با  1۱۱1نظام خجستۀ شاهی افغانستان در سال 
این بخش زیر عنوان جداگانه ذیل منحصر گردانیده و این 

 .  سلسله را اختتام بخشم
 

 احیای حقوق حقۀ زنان
در دورۀ طالیی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 

 "بابای ملت"
 

برای احیای دوبارۀ جایگاه زنان در اجتماع افغانی، 
اقدامات بزرگ و تأریخی را " اعلیحضرت بابای ملت"

انجام داده است که باید برای نهاد های جامعۀ مدنی بخصوص مدافعین حقوق زنان در افغانستان یک الگو باشد و از 
برای " اعلیحضرت بابای ملت.  "آوری نماینددرین عرصه با قدردانی یاد " اعلیحضرت بابای ملت"اقدامات بزرگ 

احیای حقوق حقۀ زنان در جامعۀ افغانی، اولین اقدامات عملی را از خود و فامیل خود آغاز کرد، طور مثال 
شکستاندن رسم تعدد زوجات را که در آنزمان در بین سالطین بیشتر کشور های شرقی به حیث یک رسم عادی 

یگانه " حمیرا"ای ملت در اکثر سفر های داخلی و خارجی، علیا حضرت ملکه باب.  مروج بود، مردود شمرد
 .  همسرش در کنارش ایستاده بود

 

زنان برای اولین بار در تأریخ معاصر افغانستان در پهلوی مردان از همۀ حقوق " اعلیحضرت بابای ملت"در زمان 
درب مکاتب، لیسه ها و پوهنتون ها به .  شدند مساوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر طبق قانون اساسی برخوردار

چادری که یک نمونۀ خشن از اسالم را به جهانیان نمایش می دهد و در [ اختیاری]روی دختران باز گردید، رفع 
بعد از دورۀ تاریک سقاوی " بابای ملت"اصل هیچ اساس شرعی و اسالمی ندارد، یکی از اقدامات بزرگی بود که 

رای اولین بار دختران و زنان در بخش های مختلف ادارۀ عصری دولتی حضور گسترده پیدا ب.  روی دست گرفت
کردند، در بانک ها، رادیو تلویزیون وغیره ادارات دولتی حضور زنان چشمگیر بود، پولیس زن بوجود آمد، زنان 

اد شد، اساتید زن خارجی برای اولین بار حتی در سیستم قضایی دولت راه یافتند،  تیم های ورزشی خانم ها ایج
برای تعلیم و تربیۀ دختران استخدام گردیدند، زنان در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تولیدی، 

 هنرهای زیبا شامل تیاتر و سینما حضور فعال یافتند،  کورس های موسیقی برای زنان ایجاد شد، هنرمندان مشهور
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"پروین"رش مرز های افغانستان را عبور کرده بود، میرمن که آواز های هن" رخشانه"همچو میرمن 
 9

، میرمن 

اعلیحضرت بابای "وغیره را می توان به حیث ثمرۀ آزادی و حقوق زنان در زمان " مهوش"الی میرمن " آزاده"
در بخش معارف که در آن زمان بیشترین فیصدی معلمین کشور را زنان تشکیل می دادند و .  یاد آور شد" ملت

بطور خالصه افغانستان امروز مدیون کوشش های . نرسنگ شفاخانه ها را دختران و خانم ها تشکیل می دادند بخش
است که توانست با اقدامات موثری زن و مرد را در انکشاف و عصری سازی کشور " اعلیحضرت بابای ملت"

 .سهیم سازد
 

در حصۀ احقاق " اعلیحضرت بابای ملت"ن گی که در دورادر مورد کار های بزرقسمت بیشترین این مبحث را 
" وضع حقوقی زنان از عهد امانی تا دورۀ کرزی"حقوق زنان انجام داده شده است، از کتاب جالب و با محتوای  

اختصاص داده ام که مؤلف در غنامندی اثرش، بیشتر به " محمد اعظم سیستانی"نوشتۀ شاغلی کاندید اکادمیسین 
. اتکاء کرده است" داکتر سید عبدهللا کاظم"تألیف شاغلی  "غان در زیر فشار عنعنه و تجددزنان اف"کتاب پر محتوای 

یک منبع  "زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"با توجه به بخش های مختلف این اثر به نظر می رسد که کتاب 
 .با تشکر.      بینظیر تحقیقی در مورد وضعیت  زنان افغانستان و جامع ترین منبع برای این مبحث شمرده می شود

 

 ( بابای ملت)وضع زنان در دورۀ طالیی اعلیضرت محمد ظاهر شاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                        

 

آقای سیستانی
 9
ملکه حمیرا زمانی : "از قول داکتر سید عبدهللا کاظم، در بارۀ علیاحضرت ملکه حمیرا می نویسد 

و نهضت نسوان به عقب کشیده شده بود، مکاتب  با شاه ازدواج کرد که شرایط خاص در کشور حکمفرما بود

                                                           

می باشد و نوۀ اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان ضیاء ( شیون کابلی)خدیجه می باشد و دختر سردار محمد رحیم ضیایی " میرمن پروین"نام اصلی  -51

داشته باشید به لینک آتی کلیک کنید و زندگی او را از زبان فریده " میرمن پروین"بیشتر در بارۀ هر گاه خواسته باشید معلومات . الملت و الدین

 .انوری، سیدال همان و ولی احمد نوری بشنوید
afghan.www://http?aspx.AccPlayerWindow/acc/com.german-afghan.www://http-

1mp.MirmonParwin/nariCherahayHo_۴1/acc/audiovideo/net.german 

 

 "تألیف کاندید اکادمیسین، محمد اعظم سیستانی" وضع حقوقی زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی"کتاب  -61

 4۴۴3 نوا مـبـر  کالـیـفـورنیا إضالع متحده ، چاپ ،کاظم عبدهللا سیدتألیف " زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"کتاب  -1۱

 اعلیحضرت بابای ملت ملکه معظمه حمیرا

http://www.afghan-german.com/acc/AccPlayerWindow.aspx?http://www.afghan-german.net/audiovideo/acc/03_CherahayHonari/MirmonParwin.mp3
http://www.afghan-german.com/acc/AccPlayerWindow.aspx?http://www.afghan-german.net/audiovideo/acc/03_CherahayHonari/MirmonParwin.mp3
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ملکه ناچار از این سیاست حکومت پیروی کرد و . نسوان، مسدود و زنها مجبور به پوشیدن چادری گردیده بودند
مثل همه زنان کشور در حلقۀ زندگی خصوصی فرو رفت و برای مدت طوالنی در چهار دیواری ارگ محصور 

 ."ماند
اشاره به شرایطی که بعد از سقوط سلطنت اعلیضرت امان هللا خان " شرایط خاص"جا از  باید هدف مؤلف در این

به تحریک روحانیون و مال ها گماشته شده از جانب هند برتانوی در انتقام به استرداد " حبیب هللا کلکانی"بدست 
 .استقالل افغانستان بوده باشد، ولی در این جا به وضاحت ذکر نگردیده است

 41)111۱ترین تغییر در حیات زنان کشور در زمان صدارت محمد داؤود خان به تأریخ دوم سنبله عمده "

رخ داد( 1۱3۱اگست
 1

که ملکه حمیرا به معیت شاه و زینب داؤود به معیت شوهر خود داؤود خان صدراعظم و  

معارف را از فراز لوژ بعضی اراکین حکومت با خانم های شان بدون چادری به غازی ستدویم رفتند و رسم گذشت 

.این دومین نهضت زنان افغانستان است که بعد از دورۀ امانی سربلند می کند. سلطنتي مشاهده کردند
 ۱
  

 
 

 

 

آقای کاظم بازهم با تائید از مداخلۀ صریح انگلیس ها ذریعۀ عمال شان در سقوط سلطنت رژیم، از درایت 

در اقدامات مؤثری برای آزادی زنان از زندان سیار برقع و چادری" اعلیحضرت بابای ملت"
 8
 .متذکر می شود 
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می ( برقع)مفهوم و معمول است ولی در قری و دهات به چادری ( چادری)در بین مردم عام و خاص افغانستان مخصوصاً در شهر کابل کلمۀ  -51

 .برقع یا چادری هر دو یک نمونۀ خشن از جهان اسالم را به جهانیان نمایش می دهد و در اصل هیچ اساس شرعی و اسالمی ندارد. گویند
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در مورد رفع حجاب زنان، پوشیدن چادری و دوالق را  1۱4۱با آنکه اعلیحضرت امان هللا خان غازی در "
اختیاری اعالن کرد، ولی روحانیون وابسته به انگلیس آنرا خالف شریعت اسالمی تعبیر کردند و به حیث حربه ای 

وقتی از طرف رژیم سلطنتي  1۱3۱ال علیه اعلیحضرت امان هللا خان شاه جوان افغانستان بکار بردند، در س
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه رفع حجاب اعالن گردید، روحانیون هیچ گونه عکس العمل منفی از خود بروز ندادند و 
رخداد  این 
به  حتی 
استقبال 
از  برخی 

 . روحانیون متنفذ و اکثریت مردم شهری افغانستان روبرو گردید

  چرا؟

و استقرار بیشتری نسبت به عهد امانی برخوردار بود و ثانیاً انگلستان با رژیم شاهی  برای اینکه اوالً رژیم از ثبات
و پاکستان هم هنوز توانائی توطئه و دسیسه را در . افغانستان هیچ گونه مخالفتی نداشت و استقرار آن را می خواست

داشته، دولت با اقدامات جدی و به افغانستان بدست نداشت، و اگر اندک مداخله ای هم در تحریک روحانیون قندهار 
 ." موقع به سرکوبی آن پرداخت و توطئه را در نطفه خنثی کرد

مؤلف در این جا از مشکالت دیگری یاد آوری می کند که سد راه اقدامات اعلیحضرت بابای ملت برای آزادی زنان 
 .وجود داشت ولی بازهم اعلیحضرت توانست به آن فایق آید

نهضت روى لُچى در کابل برخي از عناصر متعصب داخلي منسوب به احزاب تندرو اسالمی  در سال هاى آغاز"
در تباني با ارتجاع منطقه بر روى زنان آزاده که با روى برهنه و لباس اروپایی در خیابان ها ظاهر مي شدند، 

زنان روز تا روز در فعالیت تیزاب پاش مي دادند، اما اینکار دهشت افگنی و پر از بربریت شان به نتیجه نرسید و 
 ." هاى اجتماعى، فرهنگی و خدماتي وارد بازار کار شدند
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 1۱2۴نمونه ای از وضع زنان در مؤسسات تحصیلی در

 

اولین رئیس " محمد اصغر" خانم پوهاند " گل بی بی"سخنان میرمن  ( زندان سیار)در ارتباط  به  بحث رفع چادری 
پوهنتون کابل و وزیر عدلیۀ سلطنت بابای ملت که با ما خیشاوندی دارد، به خاطرم آمد، جا دارد آن را ذیالً ذکر 

 .کنم
در آسترالیا به سر می برد، " نسرین جان ابدالی" که تا حال هم در قید حیات است و با دخترش " بی بی گل"میرمن 

در مورد . ی در زمان طالبان که در کابل به سر می برد، برایم از دوران سلطنت بابای ملت قصه می کردروز
چون نمی خواست مانند " اعلیحضرت بابای ملت: "اقدامات اولیۀ اعلیحضرت بابای ملت برای رفع چادری می گفت

اینکه مبادا بازهم از طرف روحانیون  به یک بارگی رفع چادری را اعالم نماید، هراس از" امان هللا خان"غازی 
اغتشاش ایجاد شود، برای کابینه اش امر نمود تا خانم های شان را بدون چادری به بازار بکشند، در بین مردم گشت 

: افزود" بی بی گل"میرمن .  و گذار نمایند تا بدین وسیله مردم خود تشویق شوند تا چادری های شان را دور نمایند
زمان جوان بودم و خانم وزیر عدلیه بودم با جمعی از خانم های کابینه مؤظف بودیم تا روزانه حد اقل من که در آن 

یک بار به جادۀ میوند رفته بدون چادری در طول جاده رفت و آمد انجام دهیم، بدون اینکه کاری بخصوصي داشته 
 "باشیم

نان افغان ازین زندان خارج شوند ولی نمی این خود بیانگر آن است که اعلیحضرت با وجودی که می خواست ز
از درایت فوق العاده کار گرفت و در کارش خیلی موفق هم . توانست تجربۀ تلخ غازی امان هللا خان را تکرار نماید

 . شد
ببعد و دورۀ جمهوریت داؤد خان، زنان 1۱3۱در عهد ظاهرشاه بخصوص از : "آقای سیستانی در کتابش می گوید

آزادی خود رسیده بودند که در پوهنتون در کنار پسران تحصیل مي کردند و براى تحصیالت عالي  به درجه اى از
استادان زن در فاکولته هاى افغانستان به تدریس محصلین مى پرداختند و در عرصه . به خارج فرستاده مي شدند

. دم و زنان کشور قرار داشتندصحت عامه دكتوران زیاد زن از فاکولتۀ طب کابل فارغ شده بودند و در خدمت مر
مکتب نرسنگ و قابلگى نیز تعداد قابل مالحظۀ نرس و قابله به جامعه تقدیم کردند و زنان هنرمند در رادیو و تیاتر 

 .و سینما نقش آفرینى مي کردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1۱2۴بخش بیولوژی کابل/ فاکولتۀ علوم
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کاظم در اثر   دوکتور سید عبدهللا
در باره پیشرفت  گران بهای خویش 
زنان در فعالیت  ها و سهم گیری 
فرهنگی و  های اجتماعی و 
دورۀ چهل سالۀ  اقتصادی که در 
اعلیحضرت  سلطنت "
زنان کشور شده  نصیب " بابای ملت

.زده است
 4
بود به تفصیل سخن   

افغان در عصر  به چند تصویر زنان 
ه محمد ظاهر شا فرخندۀ اعلیحضرت 

کنید که از کتاب  توجه ( بابای ملت)
 :اقتباس شده است( وضعیت حقوقی زنان از عهد امانی تا عهد کرزی)
 

یک بخش از دست آورد های حقوق زنان و اقدامات در راستای " زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"مؤلف کتاب 
داود خان پیش آهنگ نهضت روی لچی " زیر عنوان " اعلیحضرت بابای ملت"بهبود وضعیت زنان را در زمان 

شرح . باشد ”اعلیحضرت بابای ملت”بیر شرح داده است که به هیچ صورت نمیتواند جدا از اراده و تد" زنان افغان
 .ان ذیالً نقل گردیده است

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دختر در برنامه  صدها شاگرد 

فرهنگی  (څارندوی)
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 1۱2۴نرس قابله نوزاد را بعد از شست و شوی وزن می کند 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

نوزادان در زایشگاه  بخش مراقبت 
  1۱2۴ماللی 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

میرمنو تولنه بعد از  عده ای از زنان 
 نهضت روی لچی

 :سردار محمد داؤد خان پیش آهنگ نهضت روی لُچى زنان افغان
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اگر در صد سال اخیر، زنان افغان، نفسی به راحت کشیده باشند، این نفس راحت را فقط در دورۀ صدارت داؤد 
از آن فرصت یافتند تا از حقوق شایسته مدنی و انساني  کشیده اند و پس( 1۱۰۱)خان بعد از نهضت روی لوچی در 

 .خود برخوردار شوند
 

نخستین هیأت زنان افغانستان در کنفرانس زنان آسیایى که در سریالنكا برگزار مي ( 114۱) 1۱3۴در اواخر سال 
ان ملل متحد و یک یک زن افغان همراه هیأت نمایندگی افغانستان به سازم 1۱3۱نه سال بعد در . شد اشتراک کردند

حدود ده نفر از زنان خانواده ( 1۱3۱) 111۱در بهار . زن نیز به سفارت خانه افغانستان در واشنگتن اعزام گردید
هاى عالیرتبه و برجستۀ افغانستان توسط حکومت انتخاب شدند تا به عنوان مهمان دار و مسؤول اطالعات در 

چند هفته بعد به گروهى از دختران فارغ صنوف شش در فابریکه  .خطوط د آریانا افغان هوایی شرکت کار کنند
سپس چهل نفر دختر از اولیاى خود اجازه گرفتند تا در فابریکات نساجي . کار داده شد" شاکر" چینى سازى 

از همین زمان استخدام زنان در . دوشادوش مردان کار کنند و این اولین اقدام کمترین اعتراض را بر انگیخت
 .ت پست و مخابرات و برخي مؤسسات دیگر آغاز گردیدادارا

 

بعد ( مؤسسه نسوان)داکتر سید عبدهللا کاظم، خاطرۀ قدردانی از سردار محمد داؤد خان را توسط زنان میرمنو تولنه 
 :با این عبارت بیان می کند11۰1از استعفایش از مقام صدارت عظمی در حوت 

ر محمد داؤد خان در رفع حجاب و نهضت زنان کشور انجام داده بود، طی میرمنو تولنه به پاس خدماتي که سردا"
یک گرد همآئی بی نظیر در محوطه آن مؤسسه از وی استقبال شایان کرد که در آن تعداد زیاد زنان کابل تجمع 

به یقین . کرده و ورود سردار محمد داؤد خان را به آن مؤسسه با حمایل گل و احساسات فوق العاده گرامی داشتند
 . گفته می توانم که همچو محفل پرهیجان در تأریخ کشور تا آن وقت در اجتماع زنان دیده نشده بود

به پاس خدمات او !" خدا و قرآن پشت و پناهت باشد: "در ختم محفل یک جلد کالم هللا مجید با ذکر این شعار که
 .برایش تقدیم گردید

اؤد خان از قدردانی زنان ابراز امتنان کرد، غریو اندوهناک زنان با وقتی محفل به پایان رسید و سردار محمد د
عدۀ کثیر زنان اطراف او را تنگ حلقه . اشک و گریان چنان در فضا طنین افگند که گویی محشری برپا شده بود

 .زدند و نمی گذاشتند محل را ترک کند
 

جای خود را در قلوب هزاران زن افغان برای همیش باز  بهر حال او به مشکل مؤفق به خروج از آنجا گردید و اما

.گذاشت
  
  

دومین کارنامه با اهمیت سردار محمد داؤد خان، در حق زنان اجازه تحصیالت عالی دختران با پسران در پوهنتون 
برای اولین بار دروازۀ پوهنتون به روی دختران فارغ شده از لیسه های ( 1۱۱1)ش  11۰۴در سال . کابل بود

 .نسوان  شهر کابل بطور مشترک با پسران باز گردید
 

در پوهنتون نیز سریعاً  افزایش یافت  والیات با افزایش سریع تعداد محصالن پوهنتون، فیصدی دختران از مرکز و 

.نفر بالغ شد 1۱۱۴ش به  11۰۰که تعداد محصالت در سال 
  
  

 

هاى دخترانه وجود داشت و به توسعه تعلیم و تربیت  در دهۀ دیموکراسی در تمام والیات کشور مکاتب و لیسه
 . اطفال کشور مشغول بودند

بطور کل ده ها هزار زن تعلیم دیده و صدها هزار دختر در مرکز و والیات کشور در فضاي آزاد و دیموکراتیک »
د و در دفاتر دولتى با در این دوره زنان با سر برهنه از منزل بیرون رفته مي توانستن. مصروف تعلیم و تعلم بودند

و در انتخابات شورا ها شرکت مى  ورزیدند، در کابینه  و پارلمان نمایندگان . مصونیت کامل به کار مى پرداختند
در پوهنتون کابل هزاران زن و دختر . زنان عضویت داشتند، و دختران با یونیفورم مناسب به تحصیل می پرداختند

دبیات، ژورنالیزم، تعلیم و تربیه، اقتصاد، علوم، زراعت، دواسازى، ی های طب، حقوق، اځمحصل در پوهن

«.هنرهاى زیبا و شرعیات و پولي تخنیک شامل فراگیرى علوم در عرصه هاى مختلف بودند
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 11تر 4۱ 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 

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

 

 :توانایی های زنان در عرصه های مختلف زندګی
 

 :ۀ اداره و سیاستدرعرص - 
فعالیت های سیاسی زنان بعد از رفع »: می نگارد" کاظم داکتر عبدهللا" از قول " محمد اعظم سیستانی"شاغلی  

طوری که دو زن در کمیسیون تدقیق قانون . حجاب، بخصوص از آغاز دورۀ دیموکراسی در کشور شروع شد
ولسی )سپس وقتی انتخابات دورۀ دوازدهم شورا . کسب عضویت کردند 1111اساسی و چهار زن در لویه جرگۀ 

تن وکالی منتخب ولسی  412هجری شمسی آغاز یافت، از جملۀ  1111میزان  44در ( جرگه و مشرانو جرگه
جرگه چهار تن زن نیز با کسب اکثریت آراء از محالت مربوطۀ خود عضویت آن جرگه را حاصل کردند که دو نفر 

ب یگانه خانمی عضو مؤسس حز" )اناهیتا راتب زاد"و داکتر " رقیه ابوبکر حبیب"شان از شهر کابل هر یک 
" معصومه عصمتی" و یک نفر از کندهار" خدیجه احراری"، یک خانم از هرات (شاخۀ پرچم -دیموکراتیک خلق 

سه نفر از وکالی فوق به حیث نماینده های انتصابی قبالً عضویت .  منسوب بود" صدای عوام"وردک که به گروه 
یک مبارزۀ انتخابات پارلمانی دوش بدوش مردان این اولین باری بود که زنان افغان در . لویه جرگه را نیز داشتند

 .داخل میدان سیاست گردیدند و با زحمت زیاد میدان را از رقبای مردینه خود بردند
م اشتراک کردند که این 1۱23عقرب یا نومبر سال  1برای اولین بار در تأریخ کشور، زنان در مظاهرۀ معروف 

 .محمد یوسف صدراعظم گردیدمظاهره منجر به سقوط دور دوم حکومت داکتر 
جهت مذاکره با محصالن ناراضی از برخورد ( محمد هاشم میوندوال)همچنان چند روز بعد که صدراعظم جدید 

پولیس و قوای مسلح در جریان مظاهرات آن روز به صحن پوهنتون آمد و با ایراد بیانیه ای، وعدۀ بازرسی قضیه 
در حضور ( صبیۀ میر غالم محمد غبار -سیده دنیا غبار )له برای بار اول یک محص. را به محصالن داد

 .صدراعظم به سخنرانی پرداخت و چادر سیاه خود را به گردن صدراعظم افگند
 

یک عده از اعضای محافظه ( 1۱2۱)هجری شمسی  111۱در سال"در همین مبحث در قسمت دیگر آمده است که 
نند که به موجب آن سفر دختران افغان به خارج جهت تحصیل کار ولسی جرگه تالش کردند تا قانونی را وضع ک

همان بود که صد ها دختر علیۀ این پیشنهاد به مظاهره پرداخته و آن را مغایر مواد قانون .  منع قرار داده شود
اساسی و حقوق مساوی زن و مرد دانستند، و چنان فشار وارد کردند که ولسی جرگه مجبور شد ازین پیشنهاد 

 .ظر کندصرف ن
برخی از جوانان افراطی مربوط ( م1۱۱۴) هجری شمسی  111۱در سال »: مؤلف در جای دیگری اشاره می کند

در مقابل پوشیدن لباس های اروپایی زنان از خود عکس العمل نشان دادند [ اخوانی]مشهور به " جوانان مسلمان" به 
پاشیدند و یا بسوی آنها فیر کردند و با این روش خود  (تیزاب)و بر روی بعضی زنان و دختران در شهر کابل اسید 

هزار تن از زنان و دختران کابل به  3مگر فردای آن در حدود .  تنفر  خود را در برابر نهضت نسوان نشان دادند
جاده ها ریختند و دست به مظاهرۀ گسترده زدند، و از حکومت خواهان باز پرسی و مجازات عاملین این عمل 

حکومت نیز با سرعت دست بکار شد و در نتیجه یک عدۀ از عاملین حادثه را دستگیر و . نی شدنددهشت افگ
این مظاهرۀ در حقیقت بیداری طبقۀ نسوان را بخصوص زنان .  زندانی ساخت که دیگر این عمل تکرار نگردید

.شهری را در زمینه احقاق حقوق شان بیان می کند
 1
  

 

 :در عرصۀ خدمات طبی و عدلی - 
 

فاکولتۀ طب نسوان . صد ها داکتر، طبیب و پرستار زن در شفاخانه های مرکز و والیات مشغول کار و خدمت بودند
هنځی پوهجری شمسی در محوطۀ شفاخانۀ مستورات زیر نظر  111۱دو سال قبل از رفع چادری یعنی در سال

دختران در پوهنتون، مشمولین هجری شمسی هنگام شمول  111۴طب پوهنتون کابل شروع بکار کرد که در سال 
هنځی طب کابل به تحصیل پرداختند و اولین گروپ داکتران زن پوفاکولتۀ طب نسوان مشترکاً با سایر محصلین در 

 : هنځی طب پوهنتون کابل فارغ گردیدند، که عبارت بودند ازپوهجری شمسی از 1111در سال 
 

  ،داکتر نادره افضل 
  ،داکتر لیال آصفی 
  ،داکتر صابره نصیر 

                                                           

  115صفحۀ  -محمد اعظم سیستانی  -وضع حقوقی زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی "کتاب  -12



  

 

 

 11تر 4۱ 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 

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

 

  ،داکتر جمیله دفتری 
  ،داکتر مسعوده صمیم 
  ،داکتر عطیه مختار زاده 
  ،داکتر کریمه رشیدی 
  داکتر فریحه 
 داکتر اناهیتا راتب زاد. 
  و . . . . . . . . 

 
ائی بعد از رفع چادری، تربیۀ داکتران و سایر همکاران طبی نسوان در تمام رشته های طبی مخصوصاً در ساحۀ نس

 . والدی خدمات ارزشمندی در حفظ صحت طفل و مادر انجام داده است
 :  ارقام ذیل گویای این حقیقت است

قابله،  1۴4نرس،  3۱4داکتر زن،  13۴هجری، به تعداد  1131در سه شفاخانۀ کابل مخصوص نسوان در سال 
شفاخانه های مخصوص . می کردندمعاون البراتوار از طبقۀ نسوان خدمت  1۴عملۀ واکسین، 1۱معاون نرس،  ۱1

و کلنیک های مربوط انجمن رهنمای ( زایشگاه)نسوان عبارت بودند از شفاخانۀ مستورات، ماللی زیژنتون 

خانواده
 9
  

 

 :می خواهم در اینجا از کیفیت خدمات طبی خصوصاً  در بخش اناث را که مادرم برایم نقل کرده است ذیالً بیان کنم
بای ملت، زنان حامله ایکه  قبل از والدت به شفاخانه های نسائی والدی مراجعه می در زمان اعلیحضرت با»

کردند، زیر نظر داکتر قرار می گرفتند، نام شان ثبت می شد، و زمانیکه وقت والدت نزدیک می شد، به شفاخانه 
خدمات عادی طبی . داطالع داده می شد، شفاخانه یک قابله و یک نرس را با امبوالنس به خانۀ مریض می فرستا

در خانه توسط قابله اجراء می شود، در صورت مغلق بودن والدت، مریض را جهت تداوی توسط همان امبوالنس 
شاید این امکانات محدود بوده باشد و برای همه مردم میسر نبوده باشد ولی یک اساس " به شفاخانه انتقال می دادند

 . . .ما تا امروز از همچو خدمات محروم هستیم.  است خوب برای خدمات طبی بوده که شایان تقدیر
در آن دوره افزون بر آنکه هزاران زن به عنوان استاد و معلم »: می نویسد" محمد اعظم سیستانی"کاندید اکادمیسین 

و سر معلم و مبصر و مفتش در خدمت فرزندان وطن قرار داشتند، در عرصۀ عدلی و قضائی نیز تعدادی از زنان 
 .«ل کرده افغان راه یافتندتحصی

 

تا قبل از نهضت روی لچی، دستگاه عدلی و امنیتی کشور به طور کامل در دست مردان بود و هیچ زنی در آن راه 
بروز مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود کارمندان عدلی و امنیتی از طبقۀ زن را الزمی و .  نداشت

وق و شرعیات یک تعداد دختران را هنځی های حقپوروی این ضرورت بود که پوهنتون کابل در . حتمی ساخت
 .برای کدر های قضائی تربیه نمود و در اکادمی پولیس نیز یک تعداد دختران را شامل تحصیالت عالی نمود

 

څارنواالن زن در نورستانی و انیسه امام، از جملۀ اولین ( مستمندی)به قول داکتر سید عبدهللا کاظم، حکیمه 
در کدر وزارت عدلیه در محکمۀ اختصاصی اطفال ( م1۱23) هجری شمسی  1113بودند که در سال افغانستان 

هنځی حقوق به حیث اولین قضات نسوان در پوشروع به کار کردند و همچنان در سال بعد پنج خانم فارغ التحصیل  
 . محاکم اختصاصی کابل شامل کار شدند

 :این دختران افغان عبارت بودن از
 

  ثریا پرویز،پیغله 
 جیبه نجیب، پیغله ن 
  ،پیغله شایسته نوابی 
  ،پیغله راحله حبیب 
  و پیغله علیا عابد 
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 11تر 1۴ 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 

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

 

 .و از آن ببعد تعداد بیشتری بعد از فراغت تحصیل درین رشته بکار آغاز کردند
 

اولین زنی بود که بحیث صاحب منصب پولیس بعد از فراغت از " جمیله نعیم"در رشتۀ ژاندارم و پولیس پیغله 

.م شامل خدمت گردید1۱2۱کابل در سال اکادمی پولیس 
 9
 

 

 :در عرصۀ مطبوعات و گویندگی -1
 

هنځی ادبیات و علوم بشری، و اعزام یک عدۀ خانم ها غرض تحصیالت پوبا تأسیس شعبۀ ژورنالیزم در چوکات 
عالی به خارج، قشر مسلکی ژورنالیستان از طبقۀ نسوان در حلقۀ فرهنگی و اطالعات و مطبوعات کشور تبارز 
نمود که به سرعت نقش آنها رو به توسعه گذاشت و یک تعداد آنها به گردانندگی مجالت، روزنامه ها و سائر 

 . ات چاپی و سوتی کشور شروع بکار نمودندنشر
 

 : از جمله میتوان ازین خانم ها نام برد
 

  یگانه نشریۀ سابقه دار مخصوص زنان  که از طرف د میرمنو "میرمن"خانم نفیسه عباسی مدیرۀ مجلۀ ،
 به نشر می رسید،( مؤسسۀ نسوان)تولنه 

  را بدست گرفت،" میرمن"و بعداً میرمن صالحه امین اعتمادی مدیریت مسؤول مجله 
  که به زبان های انگلیسی  و فرانسوی در انجمن تأریخ به " افغانستان"خانم ملیحه ظفر مدیر مسؤول مجلۀ

 نشر می رسید،
  سره میاشت"خانم آصفه اعتمادی مدیر مسؤول مجلۀ" 
 ،پیغله نادیه معاون مجلۀ ژوندون 
 ،پیغله فریده  متصدی قسمت زنان در روزنامۀ انیس 
  و متصدی صفحۀ مخصوص زنان، در ( به زبان انگلیسی)پیغله فهیمه ایوبی راپورتر روزنامۀ کابل تایمز

 آن روزنامه، 
  ،پیغله ماری مصحح روزنامۀ هیواد 

 

.همچنان بعد از آن سلسلۀ همکاری های زنان افغان در ساحۀ فوق روز بروز بیشتر شده رفت
 1
  

و ( رادیو افغانستان)الیزم، فن نطاقی، و گویندگی در رادیو کابل، بعداً البته یکی از عرصه های دیگر مسلک ژورن
دستگاه رادیو کابل و سپس تلویزیون افغانستان چهره های زنان موفقی را در این . رادیو تلویزیون افغانستان بود

 :  عرصه به جامعه معرفی نموده اند، از آن جمله
  ،میرمن لطیفه کبیر سراج نطاق 
  ،میرمن فریده انوری نویسنده و دیکلماتور نامدار رادیو و تلویزیون افغانستان 
  ،میرمن ذکیه کهزاد نطاق موفق رادیو تلویزیون 
 ،میرمن ثریا پکتیایی نطاق ورزیده زبان پشتو 
  ،میرمن فریده پاکتین نطاق 
  ،میرمن سیما شادان نویسنده و دیکلماتور 
 ق، میرمن وسیمه عباسی نویسنده و نطا 
  ،میرمن شفیقه محمود حبیبی نطاق 
  ،میرمن سهیال اصغری نطاق و دیکلماتور زبان پشتو 
  ،میرمن مینه بکتاش نطاق 
  ،میرمن نجیبه شریف نطاق 
  ،میرمن مرضیه عدیل نطاق 
  ،میرمن جلیله توخی نطاق 
  ،میرمن ثریا خادم نطاق 
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 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 

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

 

  ،میرمن زهره رهگذر نطاق 
  ،میرمن فوزیه میترا نطاق 
  ،میرمن زهره انصاری نطاق 
  ،میرمن غوتی خاوری نویسنده، شاعر و نطاق 
 ن نطاق پشتو و دری،څومیرمن شریفه پا 
   ،میرمن زهره یوسف داؤد نطاق 
  ،میرمن صایمه اکبر نطاق 
  ،میرمن آمنه زیرک نطاق 
  ،میرمن فوزیه امین زی نطاق 
  ،میرمن فریده هودن طاق 
  ،میرمن رابعه غرشین نطاق 
 پروین هاشم منصور نطاق،  میرمن 
  ،میرمن جمیله زمان انوری نطاق 
  ،میرمن فوزیه وهاب زاده نطاق 
  ،میرمن نبیله همایون نطاق و دیکلماتور 
  ،میرمن مستوره یوسفی نطاق 
 میرمن زرغونه ژواک نطاق، و نویسندۀ مقیم آلمان... 

 
 :در عرصۀ هنر آواز خوانی و تیاتر -9

 

  این زنان قبل از نهضت روی ) میرمن زرغونه  –میرمن افسانه  –میرمن آزاده  –میرمن پروین ضیایی
 ، (لچی در زیر چادری به آواز خوانی در رادیو کابل می پرداختند

  میرمن  –( خواهر هنگامه)پیغله سما  –پیغله فرشته  –پیغله هنگامه   -استاد مهوش -میرمن رخشانه
 پرستو،

  میرمن  –میرمن ژیال  –میرمن سارا زالند  –میرمن سهیال زالند  –میرمن سلما جهانی  –شه میرمن پلو
 میرمن قمر گل، –میرمن شهال  -میرمن عزیزه  –پیغله الله  –میرمن پریسا مرسل  –سیما ترانه 

   زلیخا  پیغله -میرمن زینب هروی  -میرمن بخت زمینه  -پیغله ملینا  –میرمن راشده ژاله  –پیغله گلشن– 
 پیغله ستارۀ هروی، -پیغله رعنا  –میرمن سپوژمی  -پیغله ثریا مژگان  –پیغله بنفشه مجاز  -پیغله زرین 

   پیغله   –میرمن مریم  -پیغله ماری مهتاب  -پیغله گاللی  -پیغله فرشته  –میرمن فرح  -میرمن فتانه
پیغله  -میرمن وژمه  -پیغله نرگس  -ه نادیه پیغل –میرمن ناهید  –پیغله ماه پیکر  -پیغله مینا  –مرجان 

 وغیره–هما 
 

 :  در عرصۀ تیاتر و هنر سینما
  ،پیغله حبیبه عسکر 
  ،میرمن نورتن نورانی 
  ،میرمن زلیخا نورانی 
  ،میرمن میمونه غزال 
  ،میرمن زرغونه آرام 
  ،میرمن سائره اعظمی 
  ،پیغله مزیده سرور 
  ،میرمن حمیده عبدهللا 
  پیغله هما مستمندی 
 وغیره. 
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 :در عرصۀ خدمات تولیدات اقتصادی -9
 

پس از نهضت نسوان در کشور،  زنان در کارخانه جات مرکز و والیات به نحو چشم گیری در امر تولید سهم 
در عرصۀ خدمات پولیس و اردو، بسیاری زنان در این دو زمینه در سال های سلطنت بابای ملت و .  داشتند

دیموکراتیک خلق نیز به کار شان جمهوریت سردار محمد داؤد خان شامل کار شده بودند و در دورۀ حاکمیت حزب 
 . ادامه دادند و مورد تشویق بیشتر قرار گرفتند

 

در پالن کارم در نظر داشتم تا در مورد انکشافات اقتصادی و صنعتی میهن ما در طول زعامت اعلیحضرت بابای 
م که این نبشته از تقدیم دارم لیک متوجه شد گرامیملت روی اسناد دست داشته گزارشات بیشتر خدمت خوانندگان 

نیز بدان اشاره شد که یکی از  قبالً . 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  1۱۱1 نظام خجستۀ شاهی افغانستان در سال
 .  ذیل منحصر گردانیده و این سلسله را اختتام بخشم اویناین بخش زیر عن

 

 سیستم مخابرات، مراسالت و مواصالت: 
افغانستان برقرار می نادرشاه ارتباط مخابراتی پایتخت با مراکز مهم والیات 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 114۱در سال 

لینی اتومات ریلی از شرکت  11۴۴ه در همین سال یک دستگا. و با شرکت های بین المللی وارد مذاکره می شود
شمسی  1111وزارت مخابرات در سال بعد از نصب دستگاه اولی . خریداری و در کابل نصب می شود( Bell) بیل

سال بعد در  1اتومات را از شرکت زیمنس آلمان خریداری می کند که این دستگاه ( خطی) لینی ۰۴۴۴یک دستگاه 
 . شود کابل فعال می

، در حالیکه پدرم از زمان دوره رفتیم فون کردن باید به پاکستان مییما برای یک تل ۱۴ۀ سال های دهدر : تبصره
تا به ولسوالی ( نوده)فون از قریه ما یذشتن لین تلگش حکایت از  هـ 11۰۴ی ښونځی خویش یعنی قبل از سال حرب

 .مان پایه ها با کابل به تماس شوندتوانستند از طریق ه که می ،کند می( سرحد با ایران)جوین والیت فراه 
 

 عضویت در اتحادیه جهانی پست: 
 .، افغانستان به عضویت اتحادیه بین المللی پست در آمد1۱4۱در سال  

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

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

کارهایی بود که در این زمان  فون به وزارت، از مهم ترینتل مد ارتقا ریاست پست و تلگراف وافغانستان بوجود آ
و نامه رسانی در داخل کشور  گرامکیلو 4۴۴بسته 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 

ورت، هامبورگ، امستردام، نیویارک، پاریس، ژنو، رم، بیروت، قاهره، توکیو، انقره، مسکو، دهلی، فرانکف
 .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،  111۰از سال 
 . ر و میمنه بر قرار شدمزارشریف، قندها

پستخانه محلی در دیگر والیات و شهرهای  1۴طبق پالن پنج ساله، وزارت مخابرات مؤظف شد هر سال حدود 
 .افغانستان تأسیس کند
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 هوانوردی و میدان های هوایی: 
سرمایه از ( فیصد ۰1)گذاري از طرف شركت هوایي آریانا با  بر اساس اصولنامۀ سرمایه  111۰سال  اوایلدر 

امریکائی  PANAMكه بعداً جاي آنرا پان امریكن، )از طرف كمپني اندیمارد ( فیصد ۰۱)طرف دولت افغانستان و 
 . در خطوط داخلي و خارجي به كار انداخته شد  DC1هاي نوع داكوتا،   طیاره( گرفت

 .و نقل اموال تجارتي نیز بكار برده مي شدنفر را داشت عالوه بر مسافرین براي حمل  1۴ها كه ظرفیت  این طیاره 
اولین اقدام این . ریاست هوایي ملكي یك مؤسسۀ رسمي در چوکات دولت تأسیس گردید 111۰در اواخر سال 

و تركیه بود و اقدام دومي آن احداث میدان  پاکستانریاست پس از تأسیس امضاء قرارداد مشترك هوانوردي با 
كیلومتري  1۱جایي كه براي تأسیس میدان هوایي قندهار اختصاص داده شده بود در . دالمللي قندهار بو 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 فاصلۀ گرداگرد خطوط هوایي آسیا را به اندازه كافي كم مي  نماید و  مایل كوتاه مي ۰۴۴كراچي 
موقعیت كابل به . المللي كابل عمالً براي پرواز هاي داخلي و خارجي آماده گردید  میدان هوایي بین 1۱۱1در سال 

و همچنان ایران، لبنان و اروپا  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 

مؤسسۀ هوایي باختر افغان در چوكات ریاست هوایي ملكي تأسیس گردید و دو فروند  1۱۱۱-۱۱در سال های 
همزمان در شهرهای كوچك نیز كار ساخت میدان هاي . از كانادا خریداري شد Turbo-Jetتیوربوجت،  ۀطیار

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

به فعالیت آغاز نمود بعداً فعالیت خود را با  DC-1هوایی آریانا در ابتداء با دو فروند طیاره از نوع داكوتا شركت 
دو  و Convairنوع كانویر،  11۴یك فروند طیاره  DC-1چهار فروند  DC-1یک فروند  DC-2یک فروند طیاره 
و یک فروند طیارۀ مودرن  ۱4۴و در اواخر یک فروند طیارۀ بوینگ  ۱4۱بري جت بوئینگ  فروند طیاره مسافر

 .ادامه داد DC1۴، 1۴دی سی 
 
 خطوط مهم هوایي افغانستان: 

 

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

 :افغانستان کمپنی هاي خارجي زیادي فعالیت داشتند كه به قرار زیر بودنددر 
 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 هاي نوع جت بوئینگ بود و به طور منظم هفتۀ یكبار به   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 )چي به كابل پرواز مي كردالهور و كرا -و هفتۀ دو بار از طریق پشاور. 
  شركت هوایي لبنان(T.M.A ) با استفاده از طیاراتDC-2  وDC-1  هفتۀ دو بار میان كابل و بیروت پرواز

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

 .پیشرفت در اقتصاد و یا هر زمینه دیگري باشد
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خره توسط در دست داشت، که باآل جهان را DC1۴، 1۴زمانی 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 ۰۱شرایط 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 1114بدین لحاظ رسماً 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

فعالیت داشتند اسعار مورد ضرورت دولت نیز از  قندهاری کابل و ها این صرافان بیشتر در بازار . گرفت می 
با ابتکار یکی از تاجران  1111گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال   همین صرافان خریداری می

هـ 1114)شرکتی بنام شرکت سهامی هاشمی تأسیس شد که بعداً 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  14۴به سرمایه ابتدائی  1۱/11/111۱به تأریخ ( د افغانستان بانک)به عنوان بانک مرکزی افغانستان 
سرمایۀ د افغانستان بانک به یک ملیارد  11۰۰ه بعداً در سال افتتاح شد ک( شهر کابل)افغانی در پایتخت کشور 

ملیارد افغانی نشان داده  1۴پول و بانکداری ( 11۱1)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

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://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
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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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 
اعمار شفاخانه های علی آباد، سناتوریم و تأسیس فاکولتۀ طب یکی از دست آورد های مهم این دوره است که 

مچنان تأسیس مکتب طبی ه. 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 
های داخله، جراحی، سناتوریم، جلدی، چشم، عقلی عصبی، بستر دارای بخش  ۱۴۴در دامنه کوه علی آباد با 

افتتاح گردید و برای طبقۀ اناث شفاخانۀ مستورات در جادۀ میوند امروزی با  1111گوش و گلو در سال 
شعبات مربوطه آن تأسیس گردید که بعد از تأسیس فاکولته طب به حیث شفاخانه های تدریس بنام مؤسسات 

 .نمودصحی پوهنتون فعالیت می 
فاکولته طب تأسیس شد که در پهلوی آن مکتب عالی دوا سازی نیز در همین سال تأسیس  1111در سال 

نفر پروفیسوران ترکی و یک استاد داخلی کیمیا بنام داکتر  1۱این پوهنځی و مکتب عالی توسط . گردید
نفر  1۱که از جمله آلمان، در داراالمان که مصروف تدریس شدند،  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  111۱اولین دسته فارغان در سال 

 .تقدیم شد
آباد به وزیر اکبر خان انتقال  شفاخانۀ وزیر اکبر خان افتتاح و بخش اورتوپیدی شفاخانۀ علی 11۰1در سال  

 .داده شد
در هر سه ماه ( 111۰)زمان نشر افغان طبی مجله در بین سال های  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 اردو در آنکار اعمار شفاخانه مرکزی 
محمد ظاهر شاه  11۰1جدی  14خاص دولت وقت و مواظبت سران دولتی قرار داشت چنانچه روز سه شنبه 

جدی  1۱صدراعظم وقت به تأریخ  شفیقپادشاه افغانستان از جریان اعمار شفاخانه دیدن نموده و محمد موسی 
بستر یکی از  ۰۴۴زمان شفاخانۀ  گفته می شود که در آن. سال مذکور از کار ساختمانی شفاخانه دیدن نمود

فيسور وپر)سابقۀ مختصر اورتوپیدی در افغانستان )  .بزرگترین مراکزی طبی در سطح منطقۀ شمرده می شد
 (عبدالرزاق

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

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

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 «نادر شاه روغتون»، شفاخانۀ علی آباد «بستر

 . و شفاخانۀ عسکری را می توان بطور نمونه یاد آوری نمود انتانی، رابعۀ بلخی، شفاخانۀ
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  اثريپائین برای مردم ارائه می کنند ولی 
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% 1۴۴حکومتش 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 

بی اساس و  و اتهامات كاذبهای  درین بخش از مقاله بسیار به وضاحت می توان ادعا. است، اتکا شده است
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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

که مقام سلطنت و  دوره های سلطنت اعلیحضرت محمد نادر شاه و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا موقعی"
میالدی بازهم 1۱۱۰شمسی که مصادف است با سال  11۰1حکومت 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  خواهانهوا مختلف سپرده می شده که در ذیل مثال های کوتاهی به معتقدان و

 : 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
 .وظیفه می نمود و مسؤولیت گرفته بود

 "از ریاست انحصارات دولتی، وزارت مالیه تا مقام معاونیت " زا محمد خانمیر"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
 .موقع مرگش در پست های مهم و مختلف مسؤولیت و مصروفیت داشت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و تا

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

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

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

الیه، وزیر داخله، سفیر در شوروی، ریاست شورای محمد ظاهرشاه در پست های سرمنشی پادشاه، وزیر م
 .مهم مسؤولیت و مصروفیت داشت وظائفملی و سایر 

 "تحصیل یافته های فرانسه که به حیث وزیر زراعت و بعداً سفیر و دیگر  از" میرمحمد یوسف خان
 .  مشاغل مهم   مسؤولیت داشت

تلف و در پست ها و وظایف مختلف رئیس از باشندگان هرات در ادوار مخ" 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 " خانداکتر عبدالمجید

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

 .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

یلوت طیاره مخصوص شاهی نیز ارتقا و در پست ها و وظایف مهم و مختلف قوای هوایی کشور و به حیث پ
 .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
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 "میت کار می کرد و تا از هزاره های جاغوری در پست های مختلف و با اه" 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

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

 .ریاست جمهوری رسید
 "از قوم قزلباش و مذهب شیعه از ساکنین غوربند در وظایف و پست" 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
 "نداول شهر کابل که به حیث وزیر که از قوم قزلباش و شیعه مذهب و از باشندگان چ" 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 مخصوصاً در طرح، تدوین و تصویب 

 .اصولنامه ها نقش ارزنده داشت و کار کرد
 "از قوم قزل باش و شیعه مذهب از صالحیت ها و رتبه " هور محمد جعفرخان چنداولیفرقه مشر مش

 .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

وصله این مختصر بیرون است از اقوام و مذاهب مختلف تاجک غوربندی و سایرین که ذکر اسمای همه از ح
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  ر اقتصادی که دامنگیر مملکت بود اینها هم زمینه های کسبشرایط دشوار و فق

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

در و احترام نگریسته مورد امیر عبدالرجمن خان دوباره به ساحه تسلط افغانستان آمدند حکومت آنهارا به دیده ق
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
 "کابل که نه از کدام خانواده کالن و فامیل سرشناس  از باشندگان شوربازار" 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

 "کابل بود در پست ها و وظایف مهم از حکومت اعلی میمنه، والیت از باشندگان شهر " 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 
 . هفت ثور با رئیس جمهور و خانواده اش یکجا به صورت بسیار وحشیانه جام شهادت نوشیدندفاجعۀ منحوس 

 "مستوفی طوریکه در باال ذکر شده از مردم شهر کابل و در " سید حبیب خان"پسر" سید قاسم خان رشتیا
و ( عاتوزیر مالیه و وزیر مطبو) 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 
و  از صالحیت قانون سازی و قضایی نیز بر خوردار بود با صداقت و نیک نامی کار کرد و در خدمت مردم

 . کشور قرار داشت
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  "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 بعداً اعدام شد استاد 

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

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

شمسی به حیث معاون صدراعظم کسب مقام نمود، 11۰4خدمت خواند، و در کودتای بیست و شش سرطان 
به حیث سفیر به خارج کشور رانده شده ولی در فاجعۀ  پرچمی بعداً وزیر و باالخر درگروپ کمونیستان روسی

 . رتقا کردهفت ثور و نظام دست نشانده مجدداً تا مقام صدارت ا
 "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 
در ادوار گذشته و چه زمان شهید سردار محمد داؤد از در پست های مهم و مختلف و با اعتبار کلیدی دولت چه 

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 ظاهراً از چهره و کرکتر آرام و 

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

 پول ها و. زمان ادارۀ مزدور کمونستی نیز از مقامات و صالحیت های بلند پست های وزارت برخوردار بود
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 
 .مخفی از طریق وابستگان و سرسپردگان شوروی ها به مصرف می رسید

 11۰4سرطان های مختصر و نمونوی هرگاه از تفصیل بیشتر پس از تغییر رژیم بیست و شش کر مثالبا ذ
شمسی توسط سردار محمد داؤد خان از ذکر افراد و اشخاص و اقوام و مناطق مختلف مانند نورستانیان، 

های گذشته کارهای  فراهیان، کوهستانیان و سایر مناطق انصراف بعمل آید، مشاهده می کنیم که در نظام دولت
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
و قوم پشتون بوده است، یک مقایسه و محاسبه گذرا و  این نشان دهندۀ آنست که خارج از خانواده های سلطنتی

کوتاه سلطنت های گذشته با صوبه داران کمونستی و سلف و الترناتیف شان برهان الدین ربانی و دار و دسته 
اش بخوبی مغزهای منجمد و چشم های بسته را باز می کند و حقایق و واقعیت ها را برمال می کند که در زمان 

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

امد کرزی محبت و مگر در صوبه داری تنظیمی برهان الدین ربانی و گامزن و دنباله رو مخلص شان جناب ح
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
ت که به چشم ملت خاک پاشیدن و تخم نفاق و ظالمانه و کورکورانه ای اس 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 

 . در آخرت شرمسار نباشیم
 
 یگری از دورۀ فرخندۀ اعلیحضرت بابای ملتچند حکایۀ د: 

 

در قسمت های مختلف کابل فارم های گاوداری وجود داشت و " بابای ملت"مادرم برایم قصه نمود که در زمان 
می توانستند از محصوالت آنها به کیفیت خیلی باال و خدمات فوق العاده استفاده نمایند، طور مثال او می  مردم
.  اخذ می کردیم( کوپون)ما طور ماهانه در فارم گذرگاه پول تحویل می کردیم، در مقابلش یک کتابچه : "گوید

" ما در کارتۀ پروان کابل تحویل می دادند همه روزه صبحانه به وقت معین آن سه بوتل شیر را به دهن دروازۀ
 .افسوس که اکنون با گذشت بیشتر از نیم قرن این نوع خدمات را ما به خواب هم دیده نمی توانیم
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همچنان در سال های اخیری که اعلیحضرت بابای ملت در حال مهاجرت در ایتالیا به سر می بردند ولی بازهم 
علیحضرت با درک فوق العاده ای که از اوضاع و انکشافات افغانستان دلش برای وطنش و مردمش می تپید، ا

و منطقه داشت، بعد از خروج قوای اشغالگرشوروی از افغانستان به خاطر جلوگیری از خونریزی ها بین 
مجاهدین بر سر قدرت، بهترین راه حل را پیشنهاد نمود که توسط یک تعداد رهبران فرصت طلب نادیده گرفته 

االخره بعد از ده سال خونریزی از اثر جنگ های تنظیمی بر سر قدرت که تمام کشور را به ویرانه شد تا ب
تبدیل کردند، با سقوط رژیم طالبان همان پیشنهادات شان جامۀ عمل پوشید و باعث ایجاد یک ادارۀ جدید در 

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

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

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

 :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 "

موردی با وی صحبت داشتم، کمی دورتر از ما نوجوانان جوانتر از ما با هم شوخی می کردند و از ته دل قهقه 
اخ در مسیر سرک راه می رفت با خنده از پیر مردی قوی هیکل و بلند قامت که با گام های فر. 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: " نوجوانان نیز با شوخی جواب دادند
بچه : " و در حالیکه دست خود را بریش انبوه و سفید خود می کشید گفت پیر مرد با تاثر سر خود را شور داد

فاتحه افغانستان ! می ترسم که شما نو جوانان هرگز روی زندگی آرام را نبینید! هایم فاتحه افغانستان خوانده شد
 !"خوانده شد

پیر مرد در گوشم می از همان زمان وقتی این مردم مظلوم را با تلخترین حوادث روبرو می بینم صدای آن 
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
 بابای "و انکشاف و منتقدین کاذب رژیم سلطنت  چهل سال میگذرد، وطنفروشان که مدعیان دروغین ترقی

رژیم ها را دست بدست کردند، وطن را بار بار به فروش  خود را آزمایش کردند، ،بودند، همه به نوبت" ملت
رسانیدند، یک سیستم مکمل و با ثبات حکومتی را که از بابای ملت تسلیم شده بودند، همه دار و ندار را به باد 

به ملیون ها انسان بیگناه قربانی شد، به .  عدالت، صداقت، فرهنگ، نظم، حاکمیت قانون از بین رفت. فنا دادند
ادامه دارد، " بابای ملت"لیون های دیگر معلول، معیوب و آواره گشتند، تا امروز تخریب زیر بنا های زمان م

با سقوط رژیم طالبان دوباره سر افگنده به دهۀ .  تا امروز مردم بیچارۀ ما از بقایای آن مستفید می شوند
و هنوز ... لت را دوباره تصویب کردندبرگشتند و قانون اساسی اعلیحضرت بابای م" بابای ملت"دیموکراسی 

 سال حکومتش چی کرد؟ ۰۴ظاهر شاه در" هم بی شرمانه می گویند 
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تأریخ بیست پنج آگست مصادف است به چهارم سنبله که ملت قهرمان افغان در دوره زعامت محمد ظاهرشاه  
کمپ های پر زرق و برق گذشت معارف و ده  من چراغانچسنبله را در زیر آسمان نیلگون  هشش روز اول ما

ه اینست یکی از بیانیه های اعلیحضرت پادشاه افغانستان که ب. گرفتند های جشن می ها و شادمانی ها خوشی
 :مناسبت روز میمون جشن آزادی و استقالل کشور ارشاد فرموده اند

 
  

 .بسم هللا الرحمن الرحیم" 
 .نطق ذات اشرف همایونی

 ت و پنجمین سالگرد استقالل افغانستاندر موقع بیس
 

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 . ملت عزیزم تبریک می گویم حیات ملی افغانستان اهمیت بزرگ دارد به شما و کافۀ

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

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

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

جنگ عمالً در این . با دول مجاور و دوست کماکان ادامه می یابد ماامرار حیات می نماید و عالیق دوستانه 
خوت ملل است و به یاری خدای متعال در اتخاذ و که هواخواه صلح و هواخواهان ا خانمانسوز به اثبات رسانید

ادامۀ سیاست صلح خواهانه خویش آزاد و به دفاع آن بهرگونه فداکاری حاضر است امیدداریم که این سیاست 
فطری و ملی مملکت زمینه را جهت تشئید عالیق دوستانه و حسن تفاهم با همسایگان بیشتر مساعد گردانیده 

در این روز فرخنده الزم . ستان را به همه ممالک دور و نزدیک توضیح داده باشدنیات بهی خواهانه افغان
میدانم مجدداً تبریکات و تهانی صمیمانۀ خود را بکافه ملت عزیز خویش مخصوصآ صاحب منصبان و افراد 

و  در پایان اظهارات خویش به روان پاک تاجدار شهید و محصل آزادی افغانستان. اردوی خود اظهار داریم
همه شهدای راه آزادی دعا نموده از بارگاۀ 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
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اعلیحضرت " عبین خود خواهشمندم اگر موارد دیگر از کارهایی که در زمان از تمام افغانان حقدوست و واق
در عرصه های مختلف معارف، تحصیالت عالی و مسلکی، نظامی، صحت عامه، نظام عدلی و " بابای ملت

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

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