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  ۲۱۰۲کتوبر ا ۲۵ عبدالرحمن زمانياکترد

 

 غازی امان هللا خان پروژه خط آهن

 کشيدن جامعه از دوران قرون وسطائیبيرون از پالن های  نمونه  

 مقدمه

سردار نصرهللا خان  بعد از ترور امیرحبیب هللا خان ، پیروزی ملی در کشمکش های پیروزی غازی امان هللا خان  بر 

به پیروى از آرمانهاى جنبش مشالالروبه خواه ، که امواآ آن   ، وکاران سالالنگ گرا بودن اصالال ط بلب  بر محاه ه یاگرا

آن شالالاه مردمی و  در رسالالاندن امان هللا خان به کرسالال  ارتدار ناش داشالالگ، ایجاد ی  ن ا  جدید سالالیاسالال  از اولویگ هاى 

 بود.  ملی  

بود.  شاه امان هللا  نکشاف و پیشرهگ مملکگ در رد  اول تأمین وحدگ مل  و بعد از آن ترر ، ا ن ا  جدیداهداف عمدۀ 

موضالالالالوعاگ مربوب به  و  دوری از ربیله گرایی، ایجاد ی  دولگ مسالالالالتال مرکزیتوجه زیادى به در پهلوی آنکه خان 

شگ ستان را به ی  کشور  ، رانونیگ و مشروعیگ دا سلۀ از پ ن هاى انکشاه  و اص ح ،  اهغان سل کوشید تا توسب 

 غیروابسته و متک  بخود تبدیل کند.     پیشرهته و مدرن،

 و هره بردارى از معدن ذغال سالالن و ب  رراردادهاى سالالروى و اسالالتخراآ معادنروى دسالالگ گرهتن سالالیسالالت  آبرسالالان ، 

رخا ، وارد کردن و بکار  انداختن  هابریکه های متعدد تولیدى و صنعتی مانند گوگرد سازی، سمنگ سازی، چرمگری، 

باروگ سالالالازی، ترمی  موتر، صالالالابون سالالالازی ، نا تابی، پارچه باری، پشالالالمینه باهی، نجاری، یا سالالالازی، روغن کشالالالی، 

، پغمان، رندهار و ج ل آباد، برط و پیاده نمودن اسالاللحه سالالازی وغیره، تاسالالین سالالتیشالالن های تولید برا در شالالهر کابل

پ ن تورید و بکار اندازی دسالالتگاه های دکمه سالالازی، رندسالالازی، پروسالالن لبنیاگ و ح   میوه، چاا و اسالالت اده از  اولین   

تکگ پُسالالالتی اهغانسالالالتان، تکمیل بند آب غازی و بند سالالالراآ غزن  و غیره از جملۀ دسالالالگ آورد هاى ارتصالالالادى پیشالالالواى 

آرزو داشالالالگ تحول و ب  اهغانسالالالتان، غازى امان هللا خان بود، که مرامش تعمیر بنیوى و اسالالالاسالالال  اهغانسالالالتان بوده، انا 

  اساس  و بنیادى را در اهغانستان وارد کند. 

 امانی خط آهن دوره   پروژه  

 ربسالالت تاریا بول در  ،سالالیاسالالی ررار داشالالته -مورعیگ حسالالان جغراهیوی وجود محاب بودن به خشالالکه، دراهغانسالالتان با 

ترین مه  ،ابریشالالالال هراه و تاابع شالالالالا گذرگاه درو چون  ، هگریم  شالالالالمار به غرب و شالالالالرا های مدنیگ ری ت مناسالالالالب

 ناش ، داشالالالگ ررار خگ، سالالالاکه شالالالرا آسالالالیا را به غرب آن و اریانون هند را به آسالالالیای مرکزی وصالالالل میی شالالالاهراه

د از بع . اماکشور عزیز ماکرده بود بازی اروپا و مرکزی آسیای میانه، شرا هند، ه  رار شبهتجارگ بین  در رای  بزرگ

نه دریا های آن رابل کشالالتی رانی بود، نه  از ن ر ترانسالالپورگ با مشالالک گ ع یمی دچار بود.  ،بدسالالگ آوردن اسالالتا ل

 خب آهن داشالالالالگ، نه خبوب هواپیما ی و نسالالالالبگ کوهسالالالالتانی بودن، راه های آن ه  صالالالالعب العبور و عمده ترین وسالالالالیله  

 شتر و رابر بود. ترانسپورگ و باربری ه  
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در حیاگ ارتصالالالادی کشالالالور میتوانسالالالگ  ترانزیگ و ترانسالالالپورگغازی امان هللا خان با آگاهی از ناش مه   و بارزی که 

توسالالالعۀ تل ون و تلگراف، سالالالاختن جاده هاى جدید و ترمی  سالالالرکهاى ردی ، ) ترانسپپپپور  انکشالالالاف سالالالکتور، نمایدبازی 

سگ هوایی بین کابل تعمیر یکتعداد پل ست ، برررارى خب پُ ها، اهتتاط اولین پروگرا  هوانوردى ملک ،  اص ط خدماگ پ

 در صدر (و والیاگ بزرگ کشور و نیز بین کابل و کشور هاى خارج  مانند ترکیه، ایران، هند و شوروی، و غیره را

 خب آهن بود.   پروژه  و یکی از اولین پروژه ها ه برنامه های انکشاهی و ارتصادی ررار داد.

غازی امان هللا خان از کمپنی  ۰۲۲۱  دهه   اول بعد از استا ل میرسد. در اوایلخب آهن در اهغانستان به سالهای  ساباه  

 هالالالالالالیالالالالالالنشالالالالالالالالالالالالالیالالالالالالل

(Henschel)  

  در کالالالالالاسالالالالالالالالالالالالیالالالالالل

(Kassel) مالالالالان آل

سالالالالالالالالالاله لوکوموتیف 

کوچ   بخاری را 

خالالریالالالالداری نالالمالالوده 

تاریباً  مسالالالالالالالیرودر 

 ۲.۴لومتر )یه گ ک

 در دهمزن  شهر کابل و شهرک جدید داراالمان به کار انداخگ .  )هابریکه  ن امی(میل(  بین ماشین خانه 

مسالاهرین از اهغانسالتان میگویند که خب »این خب آهن مینویسالد که  لوکوموتیف در باره   مجله   ۰۲۲۲شالماره دسالمبر سالال 

ه واگون های  را  از ده اسگ و بعضی شمحل شهر جدید داراالمان ساخته تاریباً شش میل از کابل تا به  به هاصله  آهنی 

   در کارخانه های کابل ساخته شده اند.  آهن 

اگسالالگ سالالال  شالالماره  

 همین مجلالاله   ۰۲۲۱

لالالوکالالومالالوتالالیالالف نالالیالالز 

ه یگان»مینویسالالد که 

خب موجود راه آهن 

در اهغانسالالالالالتان، بین 

کالالابالالل و داراالمالالان 

، که سالالالالالالاله میباشالالالالالالالد

لوکوموتیف بخالالاری 

   کالالالالالوچالالالالال  آن از 

 )  هالالالالیالالالالنشالالالالالالالالالالیالالالالل

Henschel)  در کاسیل  (   Kassel) گرهته شده  اسگ. آلمان 

اعمار و شالالامل ی  تعداد از  ۰۲۲۱داراالمان پایتخگ ادارى اهغانسالالتان در عهد شالالاه امان هللا خان بود که در اوایل دهۀ  

اعضالالاى دربار و مامورین عالیرتبۀ دولت  درین . و شالالاروال   میشالالد دهاتر حکومت  ،  ی  بناى تاریخ  و مه  پارلمان

 پایتخگ جدید منازل رهایش  ساختند.
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مشالالتاا نوسالالازی و مدرنیزه کردن خبوب راه آهن در اهغانسالالتان بود، و در سالال ر اروپا از چگونگی شالالاه امان هللا غازی 

او   او میخواسالالالالالگ راجع به پیشالالالالالرهگ های جدید در تکنالوژی راه آهن بیاموزد. کارکرد راه آهن انگلسالالالالالتان بازدید کرد.

 مورد است اده ررار میگرهگ،  مشاهده نمود.در آن و سامان آالتی  را که  مراحل مختلف ساختمان لوکوموتیف ها 

شالالالالالالالالاه امان هللا خان غازی در بعد از 

از  ۰۲۲۱ هر بیسالالالالالالالالالگ ویک  مالالار  

راه   ماشالالالالالالین سالالالالالالازی بزرگ  کارخانه  

ندن  ید  (Swindon) آهن سالالالالالالالوی بازد

نموده و از سالالالالالالالالالالاخالالالالگ لوکوموتیف 

کین  چارلن دو    ۵۱۱۵جدیدشالالماره 

 بازرسی نمود. 

 مجله   ۰۲۲۱سالالالالال  آگسالالالالگ گزارش در

مده   از پن»اسالالالالالالالالگ که  لوکوموتیف آ

ن نمایندگا اروپا، به هللا امان شالالاه بازدید

های  کایی،کمپنی   و  هرانسالالالالالالالوی آمری

برای سالالالالالالالروی شالالالالالالالاهراه  ها و  آلمانی

 شالالالالالالالده دعوگ کابل به خبوب راه آهن 

   اع   شالالالالالالالده اسالالالالالالالگ که حاال .«بودند

برای  برلین، از  Lenz لنز شالالالالالالالرکگ

 . اسگ شدهبرنده و انتخاب  اهغانستان درو تببیق آن   ساختمان تما   راه آهن های عمومی 

در خب آهن اهغانسالالالالالتان  تحگ عنوان پروژه     (Railway Gazette International ) بین المللی خب آهن نشالالالالالریه  

  کابل با را  آباد ج ل، شالالالدمی سالالالاخته آلماناولین رسالالالمگ راه آهنی که توسالالالب »مینویسالالالد  ۰۲۴۱ماه نومبر  ۵۱۵ صالالال حه  

 کابل نپیوست برای  ی خبوب  ،اتصال یاهته و به دنبال آن پشاور در هند  سیست  اباین راه آهن  نهایگ دروصل میکرد. 

  .«ساخته میشد هراگ و رندهار به 

 ریاسگ به هرانسه سندیکای» حاکیسگ که  ۰۲۲۱ماه سپتمبر سال  ۰۱(  استخباراگ انگلین بتاریا ۰۰۱راپور شماره )

تواهق نموده بود که سالالروی خب آهن کابل تا رندهار ، و بعداً ، ( Zaharoff Basil) ف اباسالالیل زحر ، اسالاللحه هروشالالنده

  )  نسالالالویمیکل ایکل م ریاسالالالگ بهانجینران    از گروهی آن از پنآغاز شالالالود.    ۰۲۲۱آن به هراگ در تابسالالالتان  توسالالالعه  

Michel Clemenceau ) و ( پیری مکیچیف Pierre Makecheef)  هراخوانده شالالدند.  همین راپور اسالالتخباراتی

از آنها خواسالالالالالته بود تا از تحوالگ مربوب به این  معامله نموده وبا این دون ر  بریتانیا دولگاسالالالالالتخباراگ  می اهزاید که 

ر کابل تا سالالروی مسالالی ند که گ ت پارین در بریتانیا سالال ارگ به سالالپتمبر ماه سالالروی به دولگ بریتانیا اب د دهند.  آنها در

 هراگ را تکمیل نموده اند.

حاال دیگر دیر شده این کار ررار داد هرانسوی  به کابل بازگشگ . اما  برای  ادامه   ۰۲۲۲در هبروری   کلیمینسو مایکل 

تاده  ونبود. چ کارگر اه های انگلین  تاریا و  توب ه  خان ب مان هللا  با  ۰۴۱۱جدى  ۲٢غازى ا جنورى  ۰٢)مبابق 

غازى امان هللا   ( از سلبنگ استع ا و با عدۀ معدودى از وزرا و مشاورین خود ذریعۀ موتر به رندهار رهته بود.۰۲۲۲

 خان  که  در اصل با خونریزی  مخالف بود ب خره  مجبور شد  از تاآ و تخگ انکار  و از کشور خارآ شود . به گ ته  

 « . من هیچ ورت  نخواسته ا  که ملگ اهغان  براى مناهع شخص  من با ه   جنگیده و تباه شود» خودش 
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ذریعۀ موتر سرحد اهغانستان را عبور کرد و در  ۰۲۲۲م   ۲۴مبابق با  ۰۴۱۱جوزاى  ۲بروز  غازی امان هللا خان 

الرد ایروین بعد از گرهتن  این خبر که معلو   ماابل تهانۀ سالالالالالالرحدى چمن خود را به سالالالالالالرحد دار انگلین معره  نمود.

  « .خ ص شدی ب خره...از شر او »میشد بیصبرانه انت ارآنرا داشگ، ب  اختیار هریاد کشید 

بعالالد از  آنکالاله غالالازی امالالان هللا خالالان مجبور شالالالالالالالالد کشالالالالالالالور را ترک کنالالد، یگالالانالاله خب آهن کشالالالالالالالور ه  از کالالار اهتالالاد. 

 

 موزی  کابل وارع داراالمان موجود اند.  باایای این لوکوموتیف ها تا امروز ه  دراحابه   

اسالالتعمار انگلین نمیخواسالالگ ی  اهغانسالالتان روى و پیشالالرهته در پهلوى هند بریتانوى زن  خبرى در گوش شالالان  !  بلی

باشالالد. چون پیشالالرهگ و ترر  اهغانسالالتان براى کشالالور هاى آسالالیا   ی  نمونه شالالده میتوانسالالگ، لذا انگلین ها آنرا براى 

 سلبۀ خود در هند ی  تهدید بزرگ میشمردند.  

معتاد اسگ که از ن ر انگلین ها هعالیگ هاى امان ، نویسندۀ کتاب اص حاگ و اغتشاشاگ در اهغانستان  ، لیون پوالدا

 : هللا خان خبراگ سه گانه را متوجه هند بریتانوى میساخگ

 ررا با اتحاد جماهی  امان هللا خان عایده داشالالالگ که اهغانسالالالتان بحیو ی  دولگ مسالالالتال حق تأسالالالین روابب دوسالالالتانه 

 دارد. )یعنی رریب و دشمن شان( شوروى 

  ،همچنین از وجایب پادشالالالاه ی  دولگ مسالالالتال مسالالاللمان اسالالالگ که از برادران مسالالاللمان خود که در هند اسالالالیر هسالالالتند

 پشتیبان  نماید. 

  روابب با اروا  مأوراى خب دیورند که با اهغانسالالالالالالالتان ارتباب نژادى، مذهب  و تاریخ  دارند، و  ب خره تأسالالالالالالالین

 این حایاگ را اعتراف و از حاوا ببیع  اهغانستان شناخته اسگ، مجاز میداند. ۰۲۲۰یا در معاهدۀ بریتان

 مشوره از بعد هند حکومگ تا کشید بول سه روز  مدگاز روزی که غازی امان هللا خان سرحد کشور را عبور کرد، 

 م  ۲۱ روز صالالالالب  هاب و بگیرد تصالالالالمی  خبرخروآ غازی امان هللا خان از اهغانسالالالالتان   اع ن برز به راجع لندن با

 هللا امان شدن خارآ از رسان  خبر هاى آژانن و جراید بریق از دنیا مرد  که بود ۰۴۱۱ جوزاى ٦ با مبابق ۰۲۲۲

 جوزا ٦ روز نادرخان که باشالالد نبوده تصالالاده  شالالاید سالالید راسالال  رشالالتیا گ تۀ به.  کردند حاصالالل اب د  اهغانسالالتان از خان

 سالالالالالالالگرد روز بنا  منبا  توجیه و تاریخ  اسالالالالالالان کدا  بدون اهغانسالالالالالالتان از را خان هللا امان خروآ اع ن روز یعن 

 .میگرهگ جشن اهغانستان استا ل

  ویدیوی این مبلب را ازین لین  بدسگ آورده میتوانید

http://www.youtube.com/watch?v=xg6FF1Sh2ZU 

 )پایان(

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.youtube.com/watch?v=xg6FF1Sh2ZU
http://www.youtube.com/watch?v=xg6FF1Sh2ZU


  
 

 

 

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