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 ۱۵/۰۱/۲۰۲۲         احسان لمر  

 پروژه های فرهنگی و اقتصادی شاه امان للا 

 »هندو ، هزاره ، شیعه ، سنى، احمدزایى و پوپلزایى نداریم ، بلکه همه یک ملت هستیم و آنهم افغان!« 

 شاه امان للا                  

 امیر دوست محمد خان )رسامی استاد فقید برشنا(  

به   امیر دوست محمد  وقتی  اندازیم  تاریخ کشور ما نظر 

  سال بار اول و 16م (  1839 تا م 1823) سال خان از

نامبرده  م ( }  1863  الی  1843از )  سال بار دوم  20سپس  

اپریل  ،1839  سال  نوامبر  از میسوری   1842  الی  در 

(Mysore  هند مدت )و همچنان ماه تبعید بود{    5سال و    2  

خان   علی  شیر  در    پسرشامیر  اول  ــ    1863) بار 

دوم  (  م1866 بار    14مجموعاً  (  م  1879–  1868)و 

 . ند.امارت نمود سال

در مجموع   (م  1901–  1880)ـ امیر عبدالرحمن خان  ـ

  1901  )اکتبر  سال و بالخره امیر حبیب هللا خان از   21

 سال امیر کشور ما بودند.   18م( مجموعاً    1919  فوریه  ــ

 

سال سلطنت هیچ حرکتی   39امیر دوست محمد خان در  

از پیشرفت تکنالوژی    حالی که در دوران اقامت در هندکشور نتوانست در    در جهت اعتالی معارف و صنایع و تکنالوژی

 را در آنجا دیده یا شنیده بود. و تاسیس مکاتب و کالج های فراوان

)محمد اعظم خان و شیر علی خان(   خان محمد دوست فرزندان استاد بحیث سال یازده افغان الدین جمال  سید که از آنجا

  معدن"   این  فیض  از  امیر جدید  اینکه  با  بود او  با  در هرات  شیر علی خان  هم در آغاز سلطنت  و  می زیست   او  در دربار

  عمل کامالً در    را  سید  عالی  اهداف  نتواند  هم  وی  تا  شد  باعث  برادران  و مناقشه  اختالفات  مگر  بود  برده  بهره"  عرفان

 حرکت  یک  که   است  کشور  در  بنیادی  تغیرات  و   ریفورم ها  با  روشن   دهه  شیر علی خان   سلطنت  دوم  در دور .  نماید  پیاده

در سال  جرگه    لویه  انعقاد  دربار ــ  و مشورتی  انتصابی  عضوی   دوازده   شورای  تاسیس  .میباشد  توجه   قابل  و  سابقه  بی

 ملک  سیستم  امحای  و  مرکزی  در تمرکز دولت  و موفقـانه  موثر  تالشهای  مردم ــ  نماینده  2000  بشمول(  م  1865)

ــ  ــ   نسبی  توسعه  و  امور مالیاتی  تنظیم  الطوائفی    ( خان زادگان)  بنام  ملکی  دیگری  و  نظامی  یکی  مکتب  دو  تاسیس  تجارت 

ــ   و افسر در  عسکر  52000  و در حدود  نظامی،  شهرک  در هشت  ملی   اردوی  گذاری   پایه  ــ  خانه  چاپ  تاسیس  آن 

 نشر   و  پوستی  و  مخابراتی  سیستم  تاسیس  دیگر ــ  رساالت  بعضی  و(  النهار  شمس)نشر جریده    در باال حصار و  سنگی

 ضنایع  رشد  جهت  در  گام  نخستین  بحیث)   هرات  و  کابل  در  نظامی  توپ های  ساخت  فابریکه  تاسیس  پوستی ــ  تکت  اولین

و سلطنت سال(    11)یک نکته قابل دقت است که دور دوم شیر علی خان    .شیرپور  در   مدرن  سازی  شهر  آغاز   ــ  (  جدید

در حالی که دوست محمد   ؟؟؟ دنکم دوام باشکوتاه و  و چه دستی در آن نقش بازی نمود که  بود    سال(  10)  امان هللا خان 

 سال سلطنت نمود. 39خان 

 تحوالت   و  مدنیت  موسس  بزرگترین  و  جدید  و فرهنگ  تمدنگذار    بنیان  اولین  روشنفکر و  پادشاه  شیر علی خان  امیر...»
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  وقت   شعرای   در قصاید  که  او  دوره   روائی های  و کار  صالحاتا  . مد  آ   صحنه  کشور روی  19  قرن   و صنعتی  عرفانی

  جمال   سید  های  مشوره  مرهون  حدی  تا  صنعتی  و  نظامی،  اداری،   اقتصادی،  اجتماعی،  در ساحات  است  یافته  نیز انعکاس

  سید   ملی  حکومت  فعال  نقش  و  بود  متاثر شده  هندوستان  به   سفرش  ایام  در   غرب  تمدن  از  نهضتها  آهنگ  پیش  افغانی  الدین

  1 است « فوشنجی شاه نور محمد

  با   آن  و ذوب  آهن  استخراج  مورد  در  نمود،  تاسیس  را  کابل   دریاى  لب  ماشین خانه  که  هنگامی  خان  عبدالرحمن  »امیر

  بود،  شده  آغاز  فرانسه  و  آلمانى  با  عهد  همان  از  افغانستان  تخنیکى  معامالت  و  بود  شده  مفاهمه  داخل  آلمان  گروپ   فابریکه

 2  میگرفت.« صورت  هند از خریداری ها اکثر راه دورى نسبت اما

)وحدت و اتحاد ــ آزادی ــ آگاهی و بیداری ــ برابری ــ دموکراسی ــ    اصول اساسی مکتب سید افغان عبارت بود از

ترقی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی( که برای استعمار و تحّجر قابل تحمل نبود. ارتجاع سیاه و شوم، او را از افغانستان 

قت او را در هند و روسیه و  تکفیر و تهدید و اخراج نمودند و هم چنان استعمار وو ترکیه،    ایران ــ مصر   درتبعید و  

 هم آرام نماندند. فرانسهحتی 

مشعلدار   اندیشه هایدر دور امیر حبیب هللا خان سراج مکتب حبیبیه تاسیس و سراج االخبار افغانیه منتشر شد در پرتو 

ضمناً دسترسی به نشرات    جوانه زد،بزرگ سید جمال الدین افغان مشروطه اول در کشور و جامعه روشنفکری ما  

چین    1911روسیه ــ انقالب    1905م ــ انقالب    1905  آزادی خواهان هند و انتشار اخبار انقالب مشروطیت ایران

اسی و اجتماعی و ریفورم ها در ساختار دولت ساخت که ما جوانان وقت را عالقه مند تحوالت سیپیشرفت های جاپان  

وقت   ول ) با توطئه و خبر چینی کوتوالاز آنها بنام مشروطیت اول یاد می نمائیم. پس از سرکوب مشروطه خواهان ا

  برگشت محمود طرزی "شاگرد هفت ماهه سید در ترکیه"با ( در مرحله بعد  صافی مستوفی الممالک محمد حسین خان

و  طرزی  زی بریتانیه به شمول آتش زده گدام بندر کراچی که کتب یادداشتها  افغانستان )با وجود دسایس و سنگ اندا  به

و تماس او با روشنفکران عصر و هم در داخل دربار و نشر "سراج    (حریق در گدامبه بهانه  ،  در آن بود  پدرشدیوانهای  

اما  که دو دختر دانشمند محمود با دو شاهزاده ازدواج نمودند.    االخبار" بر نهضت جدید اثرات فراوان گذاشت بخصوص

  بماند،  باقی نیافته انکشاف خورده، نا  دست مانده، عقب  کشور یک بحیث افغانستان تا  بود این چون پروژه استعماری

نادر خان و  )درباریان مدافع منافع انگلیس مانند  شوند بناعاً    نگاهداشته  دور  ها  خارجی  با  تماس  از  شان  مردم  و باید

عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ( ــ مستوفی المماک محمد حسین خان و احمد علی لودین و امثال  برادران و  سردار  

  برادر  خان  للا  نصر  سردار  السلطنه  نائب  ،شان به شدت مخالف بیداری و نشرات سراج االخبار و محمود طرزی بودند

  امیر   به  عام  دربار  در  بوده  ملت  بر  دولت  و  سلطنت  وسطائی  قرون  تسلط  خواهان  و  عصری  معارف  مخالفین  از  امیر

  شرعی   تسلط  مقابل  نقطه  مشروطه  و  میزاید  مشروطه  معارف   »از:  گفت   و  کرد  را  کابل  موجود  مدارس  الغاء  پیشنهاد

 3 است« سلطان

اعتبار   با حصول استقالل سیاسی افغانستان، حیثیت و  او نه تنها»بود:    خود گذریشاه امان هللا واقعا مرد انقالبی و از  

،خوانین  محمد زائیمستمری سرداران   شخمیر نمود، بلکه با قطع نمودن معا جهانیان خورد و انظار انگلیس ها را در

 شاهرساله ارزشمند جناب سیستانی )  در ذیل  4  «نیز بجان خرید.  او روسای قبایل و روحانیون بزرگ ، دشمنی آنها ر 

  را می توانید دریابید.( اجتماعی تحوالت متنفذ با  روحانیت ،اصالحات و ضدیت هللا امان

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

 
 سویدن افغانستان فرهنگی شورای چاپ ــ افغانستان  در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین سعد سید پوهاندــ   1

 . 99 ص  1380 سال
 

 متنفذ ــ افغان جرمن  روحانیت ضدیت   و هللا امان شاه ــ اکادمیسین اعظم سیستانی ــ اصالحات،  2
 

   720 ص کابل دولتی مطبعه 1345 ــ تاریخ مسیر رد افغانستان ــ  غبار محمدغالم  ــ  میر  3
 

 اکادمیسین اعظم سیستانی ــ  4
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ن گذشته استعمار زخم خورده بریتانیه و دست نشانده شان استخبارات امروز که صد سال از پایان سلطنت امان هللا خا

،  انو همچنان دیگر اجیران بی بی سی و عقده مندپاکستان و تنظیم های ساخته شده آی اس آی و عدۀ اجیر شده از غرب  

)که پدران شان امتیاز و معاشات مستمری را از دست داده      محمدزائیسرداران  ساکتریست »ستم ملی و شورای نظار«  

اینترنتی امریکا و انگلیس و پاکستان شاه امان   از تریبون ها و تلویزیون و سایتهایو یا از حلقوم یک مال اجیر،بودند(  

  با   لویزیونیت  مصاحبه  طی  ستانیزی«  بگونه مثال شخصی بنام »داکتر  هللا و دوره و کار کرد او را تخریب می کنند.  

»حمالت لجام  لجن پراگنی نمود که دکتور صاحب زمانی تحت عنوان    2014  اگست  23  تاریخ  در  داود  یوسف  زهره

در سایت افغان جرمن  )  را نوشت که جواب او  2014  سپتمبر 9 در گسیخته و بی پایه بر غازی امان للا خان ....«

 (  موجود است 75»عبدالرحمن زمانی« شماره به اسم  »آرشیف نویسندگان« 

آقای ستانیزی برای بی اعتبار ساختن استقالل کشور چقدر پول از پاکستان و    »تحت عنوان    سیستانی  همچنان جناب

آرشیف نویسندگان« »نمودند )مراجعه نمائید  رد  همان سال  در  را  او مخرب قسمت نظرات 6 در انگلیس می گیرید؟«

 . (464ــ  462ــ   460ــ  459ــ   458ــ   457شماره های محمد اعظم سیستانی اسم 

  تحریف   بزرگترین  یا  بزرگ  کاشف   و  نابغه  تحت عنوان»   دکتور صاحب زمانیکاکر    همچنان در رابطه به کتاب حسن

ــ    114ــ    113ــ    112ــ    111ــ    110شماره های  در شش قسمت )افغانستان؟«    معاصر   تاریخ  جعل کار  و  نگار

امان للا و در چهار قسمت تحت عنوان    سیستانی صاحبو ضمناً    (117ــ    116 »چرا دکتور کاکر استقالل، شاه 

 .  جواب نوشتند (555ــ   554ــ   553ــ  552)تحت شماره های مشروطه خواهان را تخریب می کند« 

میتوان از این جمالت   هدف شاه را از این سفر  در این مقاله ره آورد سفر اعلیحضرت را در اروپا به خوانش می گیرید.

 قندهار به مردم قندهار گفته بود، فهمید.  گشت به باز او که در

جو تو تعالى کشور را جس  ترقیگذرانى نرفته بودم، بلکه رفتم تا راه  ش  و عشرت و خوش  " من به اروپا جهت عی

و خوشى من و ملکه    بهتری  ما بر  و بهبود کشور  بهترینمایم، من همه چیز را قربان ترقى و تعالى کشور میکنم.  

 5  رجحان دارد"

 : اعلیحضرت در ادامه گفته بودند

 حتى یک مرکب نیست که پوسته را از یک محل به محل دیگر است که پوسته را در پشت نقل مى دهند ،    شرم آور »

سردى درخانه نشسته و یک    است که مردم افغان از سبب گرمى و  است، شرم آور   نقل دهد، وضع تلگراف شرم آور

 مساویمردان کار میکنند و از حقوق    زن اروپائى در تمام شرایط شب و روز جان کنى دارد، زنان در اروپا برابر با

حالى که زنان افغان در کنج   فعال اند، در  اقتصادیو    تجارتی ،  سیاسی،  اجتماعیتمام شقوق    هستند و در  دار  رخو  بر

حرکت دهید، امان هللا کارها را براى تان انجام داده نمى تواند.    خانه عاطل و بیکاره به سر مى برند، کار کنید و به خود

بکشید و زندگى تان را سرو صورت دهید، پول بدست آورید و همه    میکند و باقى زحمت را شما  رهنمائی  تنها شما را

هاى قندهار    در وطن دارید، تنها به عزم و ارده و کارتان تعلق دارد، از این خواب گران بیدار شوید. اما مال  چیز را

 6  «میسازد. را هم کافر گفتند که شاه کافر شده و ما

  که: ریه تالی ستورات مینویسد

کوشک در روسیه وصل کند و مسافرین و   داشت که با احداث خط آهن در افغانستان چمن را با نظر هللا خان در امان »

میخواست شروع کند،    از اروپا به کابل نقل دهد. در عین زمان خط آهن بین کابل و قندهار را نیز  روز  14اموال را در 

ژه پرابلم های اقتصادی  رودرک میکردند که با اکمال این پ  دند واین پروژه آگاه بو  استراتژیکاما انگلیس ها که از اهمیت  

  7 «به اعمار این پروژه موافقه نکردند شد، استرتیژیکی شرق میانه حل خواهد و

 
   ( 57-56ص افغانستان، در  آتشبه نقل از ) 122ــ اکادمیسین سیستانی ص   5
 

   65آتش در افغانستان، صــ   6
 

 .  71و  70آتش در افغانستان ، ص به نقل از   123ــ سیستانی ص   7
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

   Poullada, Leonبقول 

امان هللا خان تعداد از فابریکه های کوچک را در اروپا خریداری نموده تا خالی واردات را در عرصه    1928ر سال  »د

  ...منسوجات ،گوگرد، صابون، برق آبی و بقیه موارد را پر کند.

پیشنهاد شد که قرار بود الجورد توسط یک شرکت آلمانی استخراج    1928برنامه همه جانبه استخراج معادن در سال  

و در ضمن معادن آهن افغانستان را سروی نماید. استخراج معادن ذغال و سنگ مرمر همچنان آغاز گردید. روسیه    شود

   «عهده دار استخراج نفت و گاز شد و برای آموزش دانشجویان افغان آموزش های ساحوی در باکو در نظر گرفته شد.

ان زمینه تجارت و حمایت آن را فراهم ساخته، نخستین  تجارت مورد تشویق قرار گرفت و قوانین تجاری برای بازرگان

 شرکت های تجاری در هرات آغاز به کار کردند.  

زمینه توسعه و انکشاف زراعتی فراهم شد و شخص امان هللا خان در نمایشگاه های زراعتی با لباس های ملی ظاهر  

دولتی برای تشویق دهاقین به قیمت پایین فروخته  می شد. برنامه بزرگ جنگل پروری در نظر گرفته شد و زمین های  

شد تا قشر کشاورز مورد حمایت قرار گیرد. وزارت زراعت و همچنان لیسه زراعت برای بار نخست آغاز به کار  

  8  «کردند.

معرفی کشور و استقالل آن   کشور به جهت عیاشی و خوش گذراندن نبود بلکه روی دو اصل  12سفر چند ماهه شاه به  

و کلتوریو    به جهان خارج تنها   جلب حمایت مادی فرهنگی  نه  اینکار هم صورت گرفت.  افغانستان که  آنها برای 

دولتداران و مراجع رسمی از این مهمانان استقبال با شکوهی نمودند بلکه جراید کشور های مختلف در باره مقاالت و  

بودند به گونه مثال سر مقاله االهرام مصر ــ البالغ مصر ــ جراید فرانسه بشمول   سر مقاالت شان را اختصاص داده

L'Illustration       و   علم  مجلهبه شمول    و هو هلو ــ و همچنان مانچستر گاردین ــ تایم ــ پاپونیر ــ نامۀ آزادی شرق  

 و .....)ایرانیان مقیم المان(  هنر

 گفتند: شاه در مجلس نمایندگان لویه چرگه 

  کشیدم   مى  انتظار  را  بخت  بخت را انتظار می کشیدم مساعدت  و مساعدت  من از پنج سال بود که این خیال را داشتم  »

 بکنم  خدمتی  شود،  زحمتم  موجب  هرچند   که  طوالنی  مسافرت  یک  طریق  از   خود   عزیز  ملت  این   براى   که   شوم  کارساز  تا

 پسندیدید آن مصارف با  را مسافرت این که شما خود به فتواى اما و مالوف بوطن خدمت بال جزم  عزم همین به آنکه تا

  هر  و  جاى هر و ملک هر  که میدهم معلومات به شما  و  کردم  معلوم بخود و  دیدم گشتم،  رفتم،  کردید، تاکید داده   اجازه و

 میخواستم   هم   و  بگیرد  عبرت   آن   بد   از  و  کند  استفاده آن خوب  از   که   است الزم  را   عاقل  انسان   پس.  دارد  بد  و  نیک  چیز

 9  «.کنم خدمت افغانستان صنایع و معارف براى

 االهرام نوشت:قبل از تشریف آوری امان هللا خان روزنامۀ  در مصر

به حریت عشق مفرط دارید. ای اشخاص یکه برای آرزو های قومی   »ای کسانی که جوینده استقاللید! ای ذواتی که

خود دعوت می فرمائید فردا به وطن تان پادشاه مستقل نزول می فرمایند. آن زمان زمامدار افغان شجاع ، پس بطوری  

 10  که استقالل را ــ آزادی را ــ آرزوی های قومی را ــ تحیت می نمائید، او را تحیت و اکرام کنید«

 : می نویسد و ایشان میدهد، گزارش ملت به سفر خود از زعیمی که است بار اولین برای افغانستان، تاریخ در

 
  /شفق همراه  1398اسد  30مدنیت،نامه  تمام ،روز لیون بی پوالدا، فصل نا  به نقل از 124ــ همانجا ص   8
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 8تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

همه آثار عتیقه را دیدیم از همه عجیب تر آثار لوکسور بود که تقریباّ مرکز آثار عتیق و مقابر فراعنه است.   »  در مصر

.  الجورد افغانستان در گردن توتون خاتون یکى از فراعنه مصر بودمن در لوکسور آثار عتیق افغانستان را دیدم که :  

سال قبل را نشان میداد و از این معلوم مى شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان تجارتى با مصر  و تاریخ پنج هزار

  11«  و ممالک دیگر داشته است .

ایم کنم. توپها، موتر هاى اطفائیه ، موتر هاى سوارى،  بسیار سعى نمودم محبت ملت عزیز خود را در آنها ق»  در ایتالیا

که بیست و پنج نفر طفل را مجاناّ براى تعلیم قبول    یک عده اطفال ما را حکومت ایتالیا قبول کردند  خریدارى نمودم . 

یک    چیزى را که خوب میدانم همین است که اگر کسى بمن  کنند. یقین است که من در تمام کمک ها و محبت ها بیشتر

   «ملیون پوند بدهد خوش نیستم که در مقابل آن اوالد مرا تعلیم بدهد

  علمى هر  شناسائیآرزوى بیشتر من خریدارى سامان و لوازم کار آمد دولت و خاصتاّ وسایل تعلیمى و  »  در فرانسه 

دو کشور بود. نیس، بارسلز ،پاریس، لیون ، را دیدم. توپ هاى کالن و تانک خریدم. مقاوله عرفانى نمودم. در این  

خیلى همراهى نمود. ماشین هاى شیر و مسکه و حفظ میوه و رادیو و توپ (  هریو   موسیو)قرارداد وزیر معارف فرانسه  

  12«مکارى هاى علمى و تخنیکى ام با دولت افغانستان مشکورم و تفنگ تهیه نمودم . من از ملت نجیب فرانسه بنابه ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعلیحضرت امان للا خان و ملکه ثریا حین معاینه قطعه تشریفات در پای طاق ظفر پاریس

 با سویس یک عهد نامه هم عقد شد و به اتحادیه پوسته بین المللى هم داخل شدم.   سویسدر 

خانه تحت عالج گلوى خود مانده بودم ،  اندم. اما در زمانى که من به شفابواسطه جراحى گلوى خود م  »   جرمنیدر  

بودم تا در اثر چند بکار هاى خریدارى اشیاء و سامان مورد ضرورت مملکت خود مشغول نموده    رفقاى سفر خود را

روز مریضى من وقت آنها ضایع نگردد و شرط هم همین بود که اگر رفقاى سفر من کار ها را تعهد نمى کردند و به 

 هاى    ذمت نمى گرفتند ،من از جراحى گلوى خود با تکلیفى که داشتم ، منصرف مى شدم، زیرا که صحت گلوى من درد 
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 8تر 6 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 اعلیحضرت امان للا خان با رئیس جمهور المان فیلد مارشال فون هیندنبورگ 

وطن عزیز مرا درمان نمیکرد و مقدمات کار را رفقاى من تا هنگام صحت من طى کردند. بعد خودم زمام امور محوله  

ا فوق العاده صمیمیت  در خریدارى اشیاى کار آمد افغانستان، جرمنى ه  را بدست گرفتم، زیرا خریدارى هاى مهمى بود.

یک   که از هر   ما دادنده  لیون مارک معادل است با تقریباّ سه لک پوند، بصورت اعتبار بیم  ش نشان دادند .قریب ش

ۀ درج فابریکه جرمنى که مال خریدارى نمائیم ، با این اعتبار به من بدهند. البته پول نقد نگرفتم اما اعتبار گرفتم. که تا

خریدم و    شان خریدارى کنم. فابریکه پرس و شستن پشم براى قندهار  وارسا به آلمان ها اجازه میدهند از او  ۀکه معاهد

سبب این است که سابقاّ پشم را از قندهار مى بردند در کراچى یا یک جاى دیگر هند آنرا شسته و با ماشین بار بندى 

ه مردم معلوم ن  خارج میرفت و بره  شسته و نا بسته ب  فغانستان ناا  کرده به جهاز مى انداختند و اروپا مى بردند، زیرا از

 مى شد که این پشم از کجاست . 

در باب سنگ الجورد افغانستان به امید منفعت با یک شرکت مذاکره نمودم و قرارداد کردم ، نتایج نافع است. کارخانه  

، کارخانه بافت سان کوره و غیره که بحال مردم سازىد  کاغذ سازى را در جرمنى خریدارى کردم و همچنان کارخانه قن

ما بسیار مفید است و خساره و منفعت این کارخانه ها را خود شما میدانید و قابل آن نیست که شرح بدهم. در وقتى که  

در برلین بودم دو قرار داد در مورد تعمیر و انشاء خط ریل نمودم ، نفرى و مهندسین شرکت هاى آلمانى و فرانسوى 

هاى مذکور سنجیدند، گفتگو خواهد شد    اضر شده اند. چون شرایط آن خیلى دراز است ، بعد از آنکه روساى شرکتح

   که در این سفر کرده ام از این قرار است : هایخریدارى 

ــ   5.  شوئىماشین پشم ــ   4 . فابریکه دکمه سازىــ  3. سازى  فابریکه قندــ    2.  نخى و   فابریکه پارچه هاى پشمىــ  1

ماشین هاى  ــ    8.  بیست و چهار پایه ماشین جراب بافىــ    7.  فابریکه جاکت بافىــ    6.  ماشین ساخت مواد کیمیاوى

خریداری هشت  ــ    12.  ماشین هاى تیل کشىــ    11.  ماشین هاى حفظ میوهــ    10.  ماشین هاى شیر و مسکهــ    9  .حساب

جا غور پنجاه و سه هزار و پنجصد تفنگ  ــ    15.  هزار کاله زره پوش  دهــ    14.  پنج موتر زره پوشــ    13.  طیاره  

دوازده  ــ    19.  موتر سوارى  هدراهجده ع ــ    18.  شش میترالیوزــ    17.  یکصد و شش توپــ    16.  نوع انگلیسى-دار

 13«   .زراعتموتر هاى ــ  22. آالت جراحىــ  21. دوهزار دستگاه خورد و کالن رادیوــ   20 .موتر اطفائیه

  کنم ها ترک از هـیـحرب شق در  که دارم نظر در چون یکى.  نمودم ترکها با داشتم نظر  در که معاهدۀ »یک ترکیهدر 

   بسازیم مکتب یک شود،  مى یمـتعل رانسوىـف و  مانىـآل اى ـزبان ه آن در  که  انىــام  و هـ یـامان مکتب مانند هم کابل در و
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 8تر 7 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

   

 اعلیحضرت امان هللا خان و ملکه ثریا و همراهان با کمال اتاترک

  به   ترکیه  از  که   داشتم  آرزو.  شوند  مشغول  حربى  تعلیمات  به  تعلیمى  مراحل  از   بعد  و.  باشد  ترکى  آن   تعلیمى  زبان  که

  کار   که  کردم  استفاده  آن  از  و.  نمودم  مشاهده  را  تیل  رفته  باکو  و  تفلیس  و  باطوم  به  آنجا  از  اما.  شوم  وارد  ایران  سرحد

 «  .است  آسان خیلى ما براى  هرات معدن از گرفتن تیل

ها ، مصارف مانند: خرج عید استقالل، دعوت ها، اعانه    که ما کرده ایم، غیر از خریداری  مصارف تمام  »   مصارف 

شفاخانه ها و شعبات تبلیغ و افغانهاى بى بضاعت، بخشش ها، مخارج هوتل ها، کرایه هاى ریل، جیب    ها به بلدیه ها و

 .  (افغانى  1951000) خرچ هیئت، جمله نزده لک و پنجاه و یک هزار 

که بعد از   از قبیل : سوغاتها، تحف و هدایا، یک کرور و بیست و هشت لک و هشتاد و هشت هزار افغانى.عایدات  

 14 .«میماند(افغانى  10938000) هشت هزار صل خرچ فایده محض براى ما یک کرور و نه لک و سى ووضع ا

.و با دو   بوددر صدد تورید فابریکه ها و تمدید خط آهن در افغانستان  امانی  که دولت  به صورت مجموعی باید گفت  

بسته که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب افغانستان به شمال آن تمدید میگردید،   قراردادیشرکت جرمنى و فرانسوى  

لفون بین یکردند. تمدید لین تلگراف و ت  قندهار نیز سفره  و چهار نفر فرانسوى براى سروى این کار بکابل آمدند و ب

قندهار بکار گرفته شد، و به    مرکز و والیات کشور زیر دست گرفته شد. ستیشن هاى برق در پغمان و جالل آباد و

کارخانه هاى ترمیم موتر و پرزه .  فابریکه هاى چرمگرى و باروت سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد

 مزار شریفروغن کشى در قندهار و    سازى، صابون و عطریات، نختابى و پارچه بافى، نجارى و یخ سازى ، پنبه و

نخى و جیم ، دکمه سازى، حفظ   نساجیسازى،    نظر گرفته شده بود: قند  ى ذیل درو هرات تاسیس، و احضار فابریکه ها

و ایران و ترکیه   شورویبین کابل و مزار و    هوائیکشى و تیل خاک کشى، پوسته    میوه، مسکه و پنیر سازى، آب

ر رزاق روى دست  مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند سراج غزنى تکمیل گردید. و بستن بند آب چمکنى و تکمیل نه

از دولت جرمنى و حق ترانزیت آزاد از حکومت پولند حاصل   الو دادگرفته شد .دولت در معامالت تجارتى حق کامله  

هاى دیگرـ راجع به    داد  هاى تجارتى با مسکو و برلین داخل مذاکره شد. براى انعقاد قرار   کرد. و براى عقد قرار داد 

تاسیس یک فابریکه ذوب آهن و انکشاف معادن آهن، زغال سنگ ، گوگرد،    معادن الجورد بدخشان ، نفت هرات و

براى تنظیم و    سرب، سنگ ریشه ، ابرک تباشیر، مرمر، گل سفید و رنگهاى مختلف پروگرامى روى دست گرفت و
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

در کابل   اداره جنگالت پکتیا و اسمار و غیره، تزئید نسل اسپ، تعمیم نسل قره قل و ترقى پیله ورى پالنى طرح کرد.

 لباس از پارچه وطنى براى مامورین دولت اجبارى گردید.  گردید و نمایشگاه صنایع ملى دایر

آنرا تنظیم نمود در    1924دولت امانی به ترقی صنایع توجه زیاد مبذول داشت، نظام نامۀ تعدیل صناعت در اگست  

 . قانون جدید شخص مسلکی از ترک وظیفه منع شده بود

سال از   5جدید ماشین االت صناعتی از محصول گمرکی معاف بود و هم چنان فابریکه ها برای مدت  » در قانون  

پرداخت مالیه معاف بودند. دولت جهت حمایت مصنوعات و صناعت داخلی مالیات هنگفتی را باالی مصنوعات خارجی 

 تعین کرد ...... 

ا دولت قانون کار و کارگر را تعین کرد... بر اساس  برای حمایت کارگران از ظلم صاحبان کار و صاحبان فابریکه ه

ساعت کار،    8مواد قانون جدید ساعات کار به هشت ساعت ثابت گردید. به اساس قانون جدید در صورت زیاد تر از  

   15کارگر مستحق اجوره اضافی می شد «  

در باره تالش   Poullada, Leon)امور خارجی افغانستان( ــ    Adammecدکتور مجددی به نقل از آثار غبار ــ   

وسیع امان هللا خان برای فابریکات نساجی و صنعتی شدن کشور مبذول داشت او در سفرش با صاحبان فابریکه ها 

 دیدار نمود و توجه شان را به تاسیس شعب آن در افغانستان جلب نمود. 

در کراچی مواصلت نمود لیکن نظر به سقوط »فابریکه های خریداری شده قبل از سقوط امان هللا خان به چند روز به بن

    سلطنتش نتیجه پروگرام صناعتی خود را ندید، دولت انگلستان فابریکه ها را به حکومت حبیب هللا خان بچه سقاو تسلیم 

 16نکرده و در اثر رطوبت و عدم توجه مسئولین اداره گمرک کراچی اکثر فابریکه ها تلف شد.«  

ولی دولت نادر خان و برادرش سردار هاشم همه آنچه از بودجه دولت و بیت المال افغانستان خریداری شده بود و متعلق 

رژیم حبیب هللا خراب و  ماه    9در  انند که فابریکه های خریداری شده  به مردم بود توجه نکردند این مطلب را همه مید

رمایه های خریداری  سباعث از بین رفتن آن  خانواده نادر خان  تلف نه می شد بلکه ماندن و بی توجهی عمدی طوالنی  

همان گونه که خط آهن )مترو حتی ماشین االت فابریکه قند جالل آباد را  در آن شهر متروک گذاشتند،    گردید.شده  

استقالل )پارک زرنگار   مائده)محل امضای    زر نگارــ کوتی لندنی و کاخ  کردند  کامالً محو  را  شهری( کابل ــ داراالمان  

کابل   چته  چهار  ــ   فعلی(  کوتوالی  گنبد  ــ 

)او کابل  را  سینما  کشور(  در  سینما  لین 

نمودند کدام    تخریب  را  داراالمان  قصر   ،

و  ستاره  کوتی  شد.  زده  آتش  بعد  و  ساخته 

و دهها مثال    سینما پغمان را متروک گذاشتند

 دیگر.

 

 

 نارهترد یولاعلیحضرت با رضا شاه په
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