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ډاکټر عبدالرحمن زماني

د  ۴۱۰۲کال د اکتوبر د میاشې ۴۲مه نیټه

دغازي امان هللا خان د اورگاډي پروژې ته یوه کتنه
(د منځنیو پیړیو څخه د ټولنې د راویستلو د پالنونو یوه بیلگه)
سريزه
دامیر حبیب هللا خان تر وژل کیدو وروسته پر نایب السلطنه سردار نصرهللا خان د عین الدوله امان هللا خان بریالیتوب،
څرنگه چې د یوه نوي سالالیاس الي
په حقیقت کې پر عنعنوي محافظه کارو باندې د ملت پالو اصالالالغ غووالالتونرو برې
نظام جوړیدل د مشالالروطه غووالالتنې د غورځن یو ؤد  ،او دغه غورځن واک ته د امان هللا خان په رسالالولو کې
ؤم ونډه درلوده ،نو ددغه ولسالالالي او ملي پاچا په کاري لومړیتوبونو کې ددغه نوي نظام په سالالالترو موخو کې په لومړي
قدم کې د ملي یووالي تامین او تر ؤغې وروسته د ؤیواد پرمخت او ترقي وه
غازي امان هللا خان د یوه خپلواکه مرکزي دولت د جوړیدو ،او د قانونیت او مشروعیت موضوعاتو ته د زیاتې پاملرنې
په څن کې ؤڅه وکړه چې د پرمختیائي او اصالالالحال پالنونو په پلي کولو سالالره افغانسالالتان په یوه پرمختللي ،عصالالري،
ناپیلي ،او پر ځان متري ؤیواد باندې بدل کړي
د اوبو رسولو د سیستم دکار پیل ،د کانونو د سروې او ویستلو قراردادونه ،د ډبرو د سررو او رخام د کانونو څخه گټه
اخیسالالتل ،او د اور د دبلیو ،سالالمنت جوړولو ،څرمنې جوړولو ،باروت جوړولو ،موټرو د ترمیم ،صالالابون جوړولو ،تار
جوړولو ،د سپڼ سینو او وړینو ټوکرو د جوړولو،کنگل جوړولو ،غوړو وی ستلو ،او و سلې جوړولو په شان د گڼ شمیر
تولیدي او صالالالالنعتي فابریرو د جوړولو او په کار اچولو په څن کې ،د کابل ،پغمان ،قندؤار ،او جالل آباد په والالالالارونو
کې د بریوالالنا د تولید د سالالټیشالالنونو تاسالالیو او د تڼد جوړولو ،قند جوړولو ،د شالالیدو د محصالالووتو د جوړولو او میوو د
سالالاتلو د ماشالالینونو د واردولو او پرار اچولو ،د لومړني پوسالالتي ټرپ د چاپولو او کارولو ،د غازي او غزنال د سالالراد د
بندونو د کار سالالرته رسالالول ،د افغانسالالتان د انقالبي مشالالر غازي امان هللا خان په اقتصالالادي وسالالته راوړنو کې شالالامل دي،
چې ستره ؤیله یې په افغانستان کې اساسي او بنیادي بدلون راوستل وو

د اماني دورې د اورگاډي پروژه
افغانستان سره لدې چې په وچه کې راتاو دئ ،د یوه حساسه جغرافیوي – سیاسي موقعیت په درلودو سره ،د تاریخ په
اوږدو کې د ختیځو او لویدیځو مدنیتونو د یوځاې کیدو مناس الالبه زمینه برابره کړې ،او څرنگه چې د وریو الالمو د تاریخي
سالالترې او مېمې ورې په تقاط کې ،یعنې ؤغه لویه وره چې ختیځه ایشالالیا یې د لویدیځې ایشالالیا ،او د ؤند سالالمندر یې د
منځند ایشالالیا سالالره نوالاللولو ،پروت وو ،د ؤند د نیمې وچې ،منځني ختیځ ،مرکزي آسالالیااو اروپا ترمنځ سالالوداگر کې یې
ستره برخه درلودلې وه خو زمونږ ؤیواد د استقالل تر گټلو وروسته د ترانسپورت په چارو کې د سترو ستونزو سره
مخامخ وو نه یې سیندونه د بیړیو د ت رات وړ وو ،نه یې د اورگاډو پټلد درلودې ،نه د ؤوایي لیرو او الوتروخاوند
وو ،ورې یې ؤم د غریزو سیمو څخه تیریدې او د ترانسپورت ستره وسیله یې ؤم قچرې او اووان وو

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

څرنگه چې غازي امان هللا خان د ؤیواد په اقتص الالالالالادي ژوندانه کې د ترانزیت او ترانس الالالالالپورت په مېم رول پوؤیدو ،نو
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 س الالړکونو ودانول ،د یو ش الالمیر پلونو جوړول ،د لومړني ملري ؤوایي چلند د پروگرام پرانیس الالتل ،د پوس الالتي
خدمتونو ا صالغ ،د کابل او سترو وویتونو سره د ؤوایې چلند ټینگول او د کابل او باندنیو ؤیوادونو لره ترکیې ،ایران،
ؤند ،شالالوروي او نورو سالالره د ؤوایي پوسالالتي د لیرو ټینگولو ته یې د خپلو اقتصالالادي او پراختیایي پروگرامونو په سالالر
کې ځاې ورکړ او ددغه لومړنیو پروژو په ترڅ کې یوه ؤم د ؤیواد داورگاډي د پټلیو جوړول وو
په افغانس الالالالالالتان کې کې د
اورگالالالاډي لومړند پټلد د
خپلواکد د گټلو وروس الالالته،
لومړنیو کلونو کې جوړه
شوه د نولو سوه شلمې
( )۰۲۴۱لس الالالیزې په س الالالر
کې غازي امان هللا خان د
جرمنال پالالاله کالالالاس الالالالالالیالالالل (
 )Kasselکې د ؤینشالالیل (  )Henschelد کمپند څخه د اورگاډو دري کوچني بخاری ماشالالینونه واخیسالالتل او د کابل د
وار د دؤمزن د ماشینخانې او پغمان د نوې وارگوټي تر منځ اوه ( )۷کیلومتره وره کې یې په کار واچول
د لوکوموتی د مجلې د  ۰۲۴۴کال د دسمبر دمیاشتې گڼه د دغه اورگاډی په ؤرله لیرلي چې «د افغانستان څخه راغلي
مسالالالالالالالالافر وایي چې د کالالابالالل څخالاله د
داراومان نوی و الالارگوټي ته د تقریبا
ش الالالالالالپږو میلو په واټن ا ورگاډې په
کار اچول شالالالالوې او ددغه اورگاډي
ځینې واگونون الاله خپل الاله د ک الالاب الالل پ الاله
کارخانو کې جوړ شوي دي»
د ؤم الالالدغ الالاله لوکوموتی د مجلې د
 ۰۲۴۱کال د اگس الالت د میاش الالتې گڼې
ؤم لیرلي چې «پاله افغالانس الالالالالالتالان کې
یواځینال اورگاډي د کابل او داراومان ترمنځ ؤغه اورگاډې دئ چې درې کوچني ب خاري لوکوموتی ونه یې د جرمنال
په کاسیل  Kasselکې د ؤینشیل  Henschelد کمپند څخه رانیول شوي دي»
داراومان د غازي امان هللا خان د پاچاؤد په دوران کې د افغانسالالالتان نوې اداري پایتخت وو ،چې د  ۰۲۴۱مې لسالالالیزې
په لومړیو وختو کې جوړ ش الالو ،او یو ش الالمیر حرومتال دفترونه ،او د ش الالورا او و الالاروالد یوه س الالتره تاریخي وداند پرې
شامله وه د دربار غړو او د دولت ج پوړو مامورینو ؤم په دغه وارگوټي کې د استوگنې کورونه جوړ ول
غازي امان هللا خان په افغانسالالتان کې د اورگاډو د پټلیو د جوړولو او عصالالري کولو سالالره مینه درلوده ؤغه اروپا ته په
س الال ر کې د انگلس الالتان د اورگاډي د س الالیس الالتم د کار څخه کتنه وکړه ،او غوو الالتل یې چې د اورگاډي د نوې ترنالوژ په
پرمخت ځان پوه کړي ؤغه د اورگاډو د ماشالالینونو د جوړولو بیالبیل مراحل  ،او په ؤغو کې د کارول شالالوو وسالالایلو
څخه لیدنه وکړه
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غازي امان هللا خان د  ۰۲۴۱میالدي کال د مارچ د میاش الالالالالالتې د یوویش الالالالالالتمې نیټې تر غرمې وروس الالالالالالته د س الالالالالالویندن
( )Swindonد اورگاډو د ماشالالینونو د سالالترې کارخانې څخه لیدنه وکړه او د دوؤم چارلو د پاچا د  ۵۱۱۲شالالمیرې د
نوي اورگاډي د جوړولو چارې یې وکتلې
د لوکوموتی د مجلې د  ۰۲۴۱کال د
اگس الالت د میاش الالتې په رپوپ کې راغلي
چې «پالالاچالالا امالالان هللا خالالان د اروپالالا د
س الالالالالال ر څخالاله وروس الالالالالالتالاله د امریرالالایې،
فرانس الالالالوي او جرمني کمپنیو نمایندگان
د لویو ورو او اورگ الالالاډو د پټلیو د
سالالالالالالروې دپاره کابل ته رابللي او اوو
اعالن شالالوې چې د برلین د لنز Lenz
شالالرکت ،د افغانسالالتان د ټولو لویو ورو
او عمومي اورگاډو د جوړولو او عملي
کولو د تړون گټونرې او ټاکل شالالالویدئ
»
د اورگ الالالاډي ن الالالړی الالالوال الالالې خ الالالپ الالالرون الالالې
Railway
Gazette
 Internationalد افغانسالالتان د اورگاډي د پروژې تر سالالرلیرې وندې د  ۰۲۹۱کال د نومبر د میاشالالتې په  ۵۱۵مخ
کې ولیرل چې « د اورگاډي لومړ برخه چې جرمنیان یې جوړوي ،جالل آباد د کابل س الالالالره نو الالالاللوي په پاې کې به د
اورگاډې دا لیره په پیوالالور کې د ؤند د اورگاډي د لیرې سالالره وصالالل او تر ؤغې وروسالالته به د قندؤار او ؤرات سالالره د
کابل د نولولو لیرې جوړیږي»
د انگریزانو د اس الالالالتخباراتو  ۰۰۷گڼه رپوپ د  ۰۲۴۱کال د س الالالالپتمبر د میاش الالالالتې په اتلس الالالالمه نیټه څرگندوي چې « د
زحرو باسالالیل  Zaharoff Basilتر مشالالر وندې د فرانسالالې د وسالاللو د خرڅولو سالالندیرا موافقه کړې ده چې د
کابل نه قندؤار ته  ،او تر ؤغې وروسالالته ؤرات ته د اورگاډي د سالالروې کار به د  ۰۲۴۱کال په دوبي کې پیل شالالي تر
ؤغې وروس الالته د مایرل کلیمینسالالالو (  )Michel Clemenceauاو (  )Pierre Makecheefپیری مریچی تر
ریاس الالالالت وندې د انجینیرانو یوه ډله کابل ته وبلل ش الالالالوه په ؤمدغه اس الالالالتخباراتي رپوپ کې راغلي دي چې د انگریزانو
اسالتخباراتو ددغو دوو کسالانو سالره جوړ جاړي ته رسالیدلې او له ؤغو نه یې غووالتنه کړی چې ددغې سالروې د چارو او
پرمخت په ؤرله بریتانیا ته معلومات ورکړي دغو دوو کس الالالالالانو د س الالالالالپتمبر په میاش الالالالالت کې په پاریو کې د بریتانیا
س ارت خبر کړ چې د کابل او ؤرات ترمنځ سروې بشپړه شویده
مایرل کلیمینسالالو د  ۰۲۴۲کال د فبروري په میاشالالت کې ددغه فرانسالالوي قرارداد د بشالالپړولو دپاره بیا کابل ته سالالتون
شو ،خو دا وخت حاوت بدل او ناوخته شوئ وو ځره چې د انگریزانو دسیسې بریالد او غازي امان هللا خان د ۰۹۱۷
لمریز کال د جدي د میاشالالتې په  ۴۲مه نیټه (د  ۰۲۴۲میالدي کال د جنوري په  ۰۲مه نیټه) د سالاللطنت نه اسالالتع ا او یو
لږ شالالمیر وزیرانو او سالالالکارانو په ملگرتیا د موټر په وسالالیله قندؤار ته تللې وو غازي امان هللا خان چې په اصالالل کې د
وینې توئیدو سره مخال وو ،په پاې کې مجبوره شو چې د تاد و تخت نه وو واخلي او د ؤیواد څخه ووځي د ؤغه

د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په خپله وینا «ما ؤیڅرله ندي غووالالتلي چې افغان ملت دې زما د شالالخصالالي گټو دپاره یو د بل سالالره جگړه وکړي او تباه
شي»
غازي امان هللا خان د  ۰۹۱۱کال د غبرگولي د میاشتې په دوؤمه نیټه چې د  ۰۲۴۲کال د مې د میاشتې د  ۴۹مې نیټې
سره سمون خوري ،د موټر په ذریعه د افغانستان د پولې نه تیر او د چمن د سرحدي تېاڼې په وړاندې یې ځان انگریزي
سالالرحدار ته وروپیژانده د انگریزانو نائب السالاللطنه «ورد ایروین» ددغه خبر په تروسالاله کولو سالالره ،چې معلومیده په
بې صبر سره یې د ؤغه انتظار ویسته ،ناڅاپه چیغه کړه چې «بالخره یې له شره خالص شو»
وروسته له ؤغې چې غازي امان هللا خان د ؤیواد پریوودو ته اړ شو ،د ؤیواد یواځینې اورگاډې ؤم له کاره ولوید

د دغه اورگاډي د ماشینونو پاتې شوي آثار اوو ؤم په داراومان کې د کابل د موزیم د انگړ شاته موجود دي
ؤو! انگریزي استعمار نه غووتل چې د بریتانوي ؤند په څن کې ورته یو قوي او پرمختللې افغانستان په غوږونو کې
د خطر یو زن وي دا ځره چې د افغانس الالالالالالتان پرمخت او ترقي ایش الالالالالالیایي ؤیوادونو ته یومثال جوړیدوی ش الالالالالالو ،او
انگریزانو ؤغه په ؤندوستان کې خپلې واکمند ته یو ستر گواښ او تېدید باله
په افغانستان کې د اصالحاتو او اغتشاش د کتاب لیرونرې ،لیون پوودا ،عقیده لري چې د انگریزانو له نظره د امان هللا
خان فعالیتونوبریتانوي ؤند ته درې گوني خطرات متوجه کول  :امان هللا خان عقیده درلوده چې افغانس الالالالالالتان د یوه
خپلواکه دولت په توگه (دؤغوې د ستر رقیب او دومن) شوروي اتحاد سره د دوستانه روابطو د تاسیو حق لري ؤمدا
شان د یوه خپلواکه مسلمان دولت د پاچا وجیبه ده چې په ؤندوستان کې د خپلواسیرو مسلمانو ورونو مالتړ وکړي او په
پاې کې د ډیورند د کروې بلې خواته قبایلوسره د اړیرو ساتنه خپل حق گڼي ،کوم چې د افغانستان سره نژادي ،مذؤبي
او تاریخي اړیري لري ،او بریتانیې د  ۰۲۴۰کال په تړون کې پدغه حقیقت اعترا او ؤغه یې د افغانسالالتان طبیعي حق
گڼلې دئ
له ؤغې ورځې چې غازي امان هللا خان د ؤیواد له پولې تیر ش الالالالالالو ،درې ورځې تیرې ش الالالالالالوې تر څو د بریتانوي ؤند
حرومت د لندن س الالالالره د س الالالالال مش الالالالورې وروس الالالالته د افغانس الالالالتان څخه د غازي امان هللا خان د وتلو د خبر د خپرولوپه
څرنگوالي تصمیم ونیسي نو د  ۰۲۴۲کال د مې د میاشتې د  ۴۷مې نیټې په سېار چې د  ۰۹۱۱کال د جوزا شپږمه
نیټه وه ،نړیوالو د ورځپاڼو او خبر رسالوونرو آژانسالونو له ورې د افغانسالتان څخه د غازي امان هللا خان د وتلو خبر تر
وسالاله کړ او د سالالید قاسالالم رشالالتیا په وینا تصالالادفي نه وه چې نادر خان د جوزا د میاشالالتې شالالپږمه نیټه ،یعنې د افغانسالالتان
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 د افغانستان د خپلواکد د تلین، پرته له کوم تاریخي او منطقي دلیل څخه،څخه د غازي امان هللا خان د وتلو د اعالن نیټه
د ورځې د جشن په توگه لمانځلو
ددغه مطلب د کتلو او اوریدلو دپاره داځاې کلیک کړئ
http://youtu.be/KJ92Rb-qDMg
)(پای

منابع
۴۱۰۲ ، عبدالرحمن زمانال،بازنگری دوره امانال و توطئه ؤای انگلیو
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
Leon B Poullada Reform & Rebellion in Afghanistan 1919 – 1929
Railway Developments in Afghanistan, Railway Gazette p439, 1930-03-21
An Afghanistan Railway Questions in Parliament, Railway Gazette p826, 1930-0523
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

5 تر5  له:د پاڼو شمیره
maqalat@afghan-german.de  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ.افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي
 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده:یادونه














