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 مه نیټه۴۲کال د اکتوبر د میاشې  ۴۱۰۲ د عبدالرحمن زمانياکټر ډ

 

کتنه یوه ته پروژې اورگاډي د خان هللا امان دغازي  
 (بیلگه یوه پالنونو د راویستلو د ټولنې د څخه پیړیو منځنیو د)

 

  سريزه

ب، د عین الدوله امان هللا خان بریالیتو سردار نصرهللا خان دامیر حبیب هللا خان تر وژل کیدو وروسته پر نایب السلطنه 

ي د یوه نوي سالالیاسالالڅرنگه چې په حقیقت کې پر عنعنوي محافظه کارو باندې د ملت پالو اصالالالغ غووالالتونرو برې      

ته د امان هللا خان په رسالالولو کې  واک غورځن  نظام جوړیدل د مشالالروطه غووالالتنې د غورځن  یو ؤد   ،  او دغه 

لومړیتوبونو کې ددغه نوي نظام په سالالالالترو موخو کې په لومړي کاري نو ددغه ولسالالالالي او ملي پاچا په ونډه درلوده،  ؤم 

 قدم کې د ملي یووالي تامین او تر ؤغې وروسته د ؤیواد پرمخت  او ترقي وه  

ې پاملرنغازي امان هللا خان د یوه خپلواکه مرکزي دولت د جوړیدو، او د قانونیت او مشروعیت موضوعاتو ته د زیاتې 

په څن  کې ؤڅه وکړه چې د پرمختیائي او اصالالالالحال پالنونو په پلي کولو سالالالره افغانسالالالتان په یوه پرمختللي، عصالالالري، 

 ناپیلي، او پر ځان متري ؤیواد باندې بدل کړي  

ه گټه څخد اوبو رسولو د سیستم دکار پیل، د کانونو د سروې او ویستلو قراردادونه، د ډبرو د سررو او رخام د کانونو 

اخیسالالتل، او د اور د دبلیو، سالالمنت جوړولو، څرمنې جوړولو، باروت جوړولو، موټرو د ترمیم،  صالالابون جوړولو، تار 

شان د گڼ شمیر  ستلو، او  وسلې جوړولو په  سینو او وړینو ټوکرو د جوړولو،کنگل جوړولو، غوړو وی سپڼ جوړولو، د 

، د کابل، پغمان، قندؤار، او جالل آباد په والالالالالارونو په څن  کې تولیدي او صالالالالالنعتي فابریرو د جوړولو او په کار اچولو

کې د بریوالالالنا د تولید د سالالالټیشالالالنونو تاسالالالیو او د تڼد جوړولو، قند جوړولو، د شالالالیدو د محصالالالووتو د جوړولو او میوو د 

د سالالراد د  سالالاتلو د ماشالالینونو د واردولو او پرار اچولو، د لومړني پوسالالتي ټرپ د چاپولو او کارولو، د غازي او غزنال

وړنو کې شالالامل دي، ابندونو د کار سالالرته رسالالول، د افغانسالالتان د انقالبي مشالالر غازي امان هللا خان په اقتصالالادي وسالالته ر

      وو په افغانستان کې  اساسي او بنیادي بدلون راوستلستره ؤیله یې چې 

 پروژه د اماني دورې د اورگاډي 

سیاسي موقعیت په درلودو سره، د تاریخ په  –سره لدې چې په وچه کې راتاو دئ، د یوه حساسه جغرافیوي افغانستان 

مناسالالالبه زمینه برابره کړې، او څرنگه چې د وریوالالالمو د تاریخي مدنیتونو د یوځاې کیدو  ځواوږدو کې د ختیځو او لویدی

ې ایشالالیا، او د ؤند سالالمندر یې د ځه ایشالالیا یې د لویدیسالالترې او مېمې ورې په تقاط   کې، یعنې ؤغه لویه وره چې ختیځ

ې ید ؤند د نیمې وچې، منځني ختیځ، مرکزي آسالالیااو اروپا ترمنځ سالالوداگر  کې منځند ایشالالیا سالالره نوالاللولو، پروت وو، 

ستره برخه درلودلې وه  خو زمونږ ؤیواد د استقالل تر گټلو وروسته د ترانسپورت په چارو کې د سترو ستونزو سره 

مخ وو  نه یې سیندونه د بیړیو د ت  رات  وړ وو، نه یې د اورگاډو پټلد درلودې، نه د ؤوایي لیرو او الوتروخاوند مخا

 وو، ورې یې ؤم د غریزو سیمو څخه تیریدې او د ترانسپورت ستره وسیله یې ؤم قچرې او اووان وو   
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، نو ترانزیت او ترانسالالالالالالپورت په مېم رول پوؤیدو غازي امان هللا خان د ؤیواد په اقتصالالالالالالادي ژوندانه کې دڅرنگه چې 

ځره یې د ترانسالالپورت د سالالرټور پراختیا ته خاصالاله توجه وکړه، د تلی ون او تلگرا  پراختیا، د نوو لویو ورو جوړول 

او د پخوانیو سالالالړکونو ودانول، د یو شالالالمیر پلونو جوړول، د لومړني ملري ؤوایي چلند د پروگرام پرانیسالالالتل، د پوسالالالتي 

ونو اصالغ، د کابل او سترو وویتونو سره د ؤوایې چلند ټینگول او د کابل او باندنیو ؤیوادونو لره ترکیې، ایران، خدمت

نورو سالالره د ؤوایي پوسالالتي د لیرو ټینگولو ته یې  د خپلو اقتصالالادي او پراختیایي پروگرامونو په سالالر  و ؤند، شالالوروي ا

 د ؤیواد داورگاډي د پټلیو جوړول وو یوه ؤم  کې ځاې ورکړ  او ددغه لومړنیو پروژو په ترڅ کې

په افغانسالالالالالالالتان کې  کې د 

اورگالالالاډي لومړند پټلد د 

خپلواکد د گټلو وروسالالالالته، 

کې جوړه لومړنیو کلونو 

نولو سوه شلمې      د شوه

لسالالالالیزې په سالالالالر  (۰۲۴۱)

کې غازي امان هللا خان د 

 ) جرمنال پالالاله کالالالاسالالالالالالالیالالالل

Kassel) کې د ؤینشالالیل ( Henschel) و دري کوچني بخاری ماشالالینونه واخیسالالتل او د کابل د ډد کمپند څخه د اورگا

    واچول ( کیلومتره وره کې یې په کار ۷وار د دؤمزن  د ماشینخانې او پغمان د نوې وارگوټي تر منځ اوه )

نستان څخه راغلي د افغا»ي چې لکال د دسمبر دمیاشتې گڼه د دغه اورگاډی په ؤرله لیر ۰۲۴۴د لوکوموتی  د مجلې د 

د کالالابالالل څخالاله د مسالالالالالالالالافر وایي چې 

داراومان نوی والالالارگوټي ته د تقریبا 

ا ورگاډې په   شالالالالالالالپږو میلو په واټن 

 يکار اچول شالالالالالوې  او ددغه اورگاډ

ځینې واگونونالالاله خپلالالاله د کالالالابالالالل پالالاله 

  «کارخانو کې جوړ شوي دي

د ؤمالالالالدغالالالاله لوکوموتی  د مجلې د 

د اگسالالالت د میاشالالالتې گڼې کال  ۰۲۴۱

 پاله افغالانسالالالالالالالتالان کې »ؤم لیرلي چې 

د جرمنال  اري لوکوموتی ونه یې خؤغه اورگاډې دئ چې درې کوچني ب اورگاډي  د کابل او داراومان ترمنځ  الیواځین

 « د کمپند څخه رانیول شوي دي Henschelکې د ؤینشیل  Kasselپه کاسیل 

مې لسالالالیزې  ۰۲۴۱د په دوران کې د افغانسالالالتان نوې اداري پایتخت وو، چې د داراومان د غازي امان هللا خان د پاچاؤ

په لومړیو وختو کې جوړ شالالالو،  او یو شالالالمیر حرومتال دفترونه، او د شالالالورا او والالالاروالد یوه سالالالتره تاریخي وداند پرې 

 ل   ووړ شامله وه   د دربار غړو او د دولت ج  پوړو مامورینو ؤم په دغه وارگوټي کې د استوگنې کورونه ج

ؤغه اروپا ته په غازي امان هللا خان په افغانسالالتان کې د اورگاډو د پټلیو د جوړولو او عصالالري کولو سالالره مینه درلوده   

سالالال ر کې د انگلسالالالتان د اورگاډي د سالالالیسالالالتم د کار څخه کتنه وکړه، او غووالالالتل یې چې د اورگاډي د نوې ترنالوژ   په 

ماشالالینونو  د جوړولو بیالبیل مراحل ، او په ؤغو کې د کارول شالالوو وسالالایلو پرمخت  ځان پوه کړي   ؤغه د اورگاډو د 

 څخه لیدنه وکړه   
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 میالدي کال د مارچ د میاشالالالالالالالتې د یوویشالالالالالالالتمې نیټې تر غرمې وروسالالالالالالالته د سالالالالالالالویندن ۰۲۴۱غازي امان هللا خان د 

(Swindon)  شالالمیرې د  ۵۱۱۲د پاچا د گاډو د ماشالالینونو د سالالترې کارخانې څخه لیدنه وکړه او د دوؤم چارلو رد او

 نوي اورگاډي د جوړولو چارې یې وکتلې  

کال د  ۰۲۴۱د لوکوموتی  د مجلې د 

اگسالالالت د میاشالالالتې په رپوپ کې راغلي 

پالالاچالالا امالالان هللا خالالان د اروپالالا د »چې  

سالالالالالالال ر څخالاله وروسالالالالالالالتالاله د امریرالالایې، 

فرانسالالالالالوي او جرمني کمپنیو نمایندگان  

لیو د  ټ د لویو ورو او اورگالالالالاډو د پ

دپاره کابل ته رابللي او اوو سالالالالالالالروې 

  Lenz اعالن شالالوې چې د برلین د لنز

شالالرکت، د افغانسالالتان د ټولو لویو ورو 

او عملي او عمومي اورگاډو د جوړولو 

 تړون گټونرې او ټاکل شالالالویدئ د کولو 

   » 

یالالالالوالالالالالې خالالالالپالالالالرونالالالالې ړد اورگالالالالاډي نالالالال

Railway Gazette 

International    مخ  ۵۱۵کال د نومبر د میاشالالتې په  ۰۲۹۱تر سالالرلیرې وندې د  د افغانسالالتان د اورگاډي د پروژې

په پاې کې به د  د اورگاډي لومړ  برخه چې جرمنیان یې جوړوي، جالل آباد د کابل سالالالالالره نوالالالالاللوي  »کې ولیرل چې 

 سالالره وصالالل او تر ؤغې وروسالالته به د قندؤار او ؤرات سالالره دد لیرې  په پیوالالور کې د ؤند د اورگاډي دا لیره اورگاډې 

 « کابل د نولولو لیرې جوړیږي

  د» کال د سالالالالالپتمبر د میاشالالالالالتې په  اتلسالالالالالمه نیټه څرگندوي چې  ۰۲۴۱گڼه رپوپ د   ۰۰۷د انگریزانو د اسالالالالالتخباراتو 

ې ده چې  د ړرڅولو  سالالندیرا موافقه کختر مشالالر  وندې د فرانسالالې د وسالاللو د    Zaharoff Basil  باسالالیل زحرو 

کال په دوبي کې پیل شالالي   تر  ۰۲۴۱وروسالالته ؤرات ته د اورگاډي د سالالروې کار به د ، او تر ؤغې کابل نه قندؤار ته 

تر   مریچی  پیری (Pierre Makecheef ) او  (Michel Clemenceau )  کلیمینسالالالو  ؤغې وروسالالالته د مایرل

و انگریزانپه ؤمدغه اسالالالالالتخباراتي رپوپ کې راغلي دي چې د ل شالالالالالوه  لریاسالالالالالت وندې د انجینیرانو یوه ډله کابل ته وب

او له ؤغو نه یې غووالتنه کړی چې ددغې سالروې د چارو او  ېاسالتخباراتو ددغو دوو کسالانو سالره جوړ جاړي ته رسالیدل

دغو دوو کسالالالالالالانو د سالالالالالالپتمبر په میاشالالالالالالت کې په پاریو کې د بریتانیا   پرمخت  په ؤرله بریتانیا ته معلومات ورکړي  

 ړه شویده  س ارت خبر کړ چې د کابل او ؤرات ترمنځ سروې بشپ

کابل ته سالالتون بیا کال د فبروري په میاشالالت کې ددغه فرانسالالوي قرارداد د بشالالپړولو دپاره  ۰۲۴۲د    کلیمینسالالو مایرل 

 ۰۹۱۷شو، خو دا وخت حاوت بدل او ناوخته شوئ وو  ځره چې د انگریزانو دسیسې بریالد او غازي امان هللا خان د 

د سالالاللطنت نه اسالالالتع ا او یو  (مه نیټه ۰۲میالدي کال د جنوري په  ۰۲۴۲)د  مه نیټه ۴۲لمریز کال د جدي د میاشالالالتې په 

لږ شالالمیر وزیرانو او سالالالکارانو په ملگرتیا د موټر په وسالالیله قندؤار ته تللې وو غازي امان هللا خان چې په اصالالل کې د 

ؤیواد څخه ووځي   د ؤغه د تاد و تخت نه وو واخلي او د   وینې توئیدو سره مخال  وو، په پاې کې مجبوره شو چې 
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ما ؤیڅرله ندي غووالالتلي چې افغان ملت دې زما د شالالخصالالي گټو دپاره یو د بل سالالره جگړه وکړي او تباه »په خپله وینا 

 « شي

مې نیټې  ۴۹کال د مې د میاشتې د  ۰۲۴۲کال د غبرگولي د میاشتې په دوؤمه نیټه چې د  ۰۹۱۱غازي امان هللا خان د 

لې نه تیر او د چمن د سرحدي تېاڼې په وړاندې یې ځان انگریزي وسره سمون خوري، د موټر په ذریعه د افغانستان د پ

ه چې معلومیده پددغه خبر په تروسالاله کولو سالالره، « ورد ایروین»سالالرحدار ته وروپیژانده   د انگریزانو نائب السالاللطنه 

  « بالخره     یې له شره خالص شو»ناڅاپه چیغه کړه چې د ؤغه انتظار ویسته،  بې صبر  سره یې

 ، د ؤیواد یواځینې اورگاډې ؤم له کاره ولوید  ود ؤیواد پریوودو ته اړ ش امان هللا خان يغازوروسته له ؤغې چې 

 

 

 دغه اورگاډي د ماشینونو پاتې شوي آثار اوو ؤم  په داراومان کې د کابل د موزیم د انگړ شاته موجود دي  د 

د بریتانوي ؤند په څن  کې ورته یو قوي او پرمختللې افغانستان په غوږونو کې ؤو! انگریزي استعمار نه غووتل چې 

، او ایشالالالالالالالیایي ؤیوادونو ته یومثال جوړیدوی شالالالالالالالو د خطر یو زن  وي  دا ځره چې د افغانسالالالالالالالتان پرمخت  او ترقي

   انگریزانو ؤغه په ؤندوستان کې خپلې واکمند ته یو ستر گواښ او تېدید باله  

 عقیده لري چې د انگریزانو له نظره د امان هللا پوودا، په افغانستان کې د اصالحاتو او اغتشاش د کتاب لیرونرې، لیون

تانوي ؤند ت یده   :ه درې گوني خطرات متوجه کول خان فعالیتونوبری تان درلوده چې امان هللا خان عق د یوه افغانسالالالالالالال

خپلواکه دولت په توگه )دؤغوې د ستر رقیب او دومن( شوروي اتحاد سره د دوستانه روابطو د تاسیو حق لري    ؤمدا 

کې د خپلواسیرو مسلمانو ورونو مالتړ وکړي  او په ده چې په ؤندوستان  وجیبهشان د یوه خپلواکه مسلمان دولت د پاچا 

د ډیورند د کروې بلې خواته قبایلوسره د اړیرو ساتنه خپل حق گڼي، کوم چې د افغانستان سره نژادي، مذؤبي  پاې کې 

 کال په تړون کې پدغه حقیقت اعترا  او ؤغه یې د افغانسالالتان طبیعي حق ۰۲۴۰لري، او بریتانیې د  ړیريااو تاریخي 

  گڼلې دئ     

تر څو د بریتانوي ؤند  تیرې شالالالالالالالوېله ؤغې ورځې چې غازي امان هللا خان د ؤیواد له پولې تیر شالالالالالالالو، درې ورځې 

په د خپرولود افغانسالالالالالتان څخه د غازي امان هللا خان د وتلو د خبر د سالالالالالال مشالالالالالورې وروسالالالالالته  ه حرومت د لندن سالالالالالر

کال د جوزا شپږمه  ۰۹۱۱په  سېار چې د نیټې مې   ۴۷کال د مې د میاشتې د  ۰۲۴۲څرنگوالي تصمیم ونیسي   نو د 

نیټه وه، نړیوالو د ورځپاڼو او خبر رسالوونرو آژانسالونو له ورې د افغانسالتان څخه د غازي امان هللا خان د وتلو خبر تر 

ي نه وه چې نادر خان د جوزا د میاشالالتې شالالپږمه نیټه، یعنې د افغانسالالتان وسالاله کړ  او د سالالید قاسالالم رشالالتیا په وینا تصالالادف
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

ن   د افغانستان د خپلواکد د تلی ،څخه د غازي امان هللا خان د وتلو د اعالن نیټه، پرته له کوم تاریخي او منطقي دلیل څخه

  لمانځلوپه توگه د جشن د ورځې 

 غه مطلب د کتلو او اوریدلو دپاره داځاې کلیک کړئ دد

qDMg-http://youtu.be/KJ92Rb 

 )پای(

 منابع

   ۴۱۰۲امانال و توطئه ؤای انگلیو، عبدالرحمن زمانال،  بازنگری دوره  

 The Locomotive Magazine p262 1928-08-15  

 Projected Afghan Railways, Railway Gazette International p686, November 1930  

 1928-09-18 IOL, LPS/10/1928 Afghan Series Serial no 117  

 Reform & Rebellion in Afghanistan 1919 – 1929 Leon B Poullada  

 Railway Developments in Afghanistan, Railway Gazette p439, 1930-03-21  

 An Afghanistan Railway Questions in Parliament, Railway Gazette p826, 1930-05-
23  

 Projected Afghan Railways Railway Gazette International p686 November 1930  

 Railway Development in Afghanistan, Railway Gazette p141, 1931-07-31  

 Japanese Engineers for Afghan Railways, Railway Gazette p382, 1931-09-18  

 Railway Development in Afghanistan, Railway Gazette p61, 1932-01  

 Afghan Railway Scheme, Railway Gazette p164, 1932-01-29  
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