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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

     ٢٠١١برلين ــ چارم جنوری 

 
  

  
  گوشه هائی از سفر تاريخی

  

   امان اهللا خان به اروپااعليحضرت غازی
  

  همان وقت" يسان"به نقل از 
  

  دو يادگار امان اهللا خان در برلين
  

 نشر" ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست" پورتال ٢٠١٠ دسمبر ١٤ که در صفحۀ "وداع ، وداع ، وداع"در مقالۀ 

حدودًا هشتاد سال پيش نظر انداخته شده و نکاتی از آن در ارتباط با مسافرت " انيس"جريدۀ ، بر گوشه ای از گرديد

آن  روايتبين مسافرت زی ائهاقسمت، معهوداينک بنا بر . دشاهللا خان غازی به اروپا، نقل حضرت امان تاريخی اعلي

 ...اگر اعليحضرت امان اهللا خان را ميگذاشتند، " ميگردد، قسمًا ضمن مقالۀنکاتی که در سطور آتی تقديم . هجريد

 : ميخوانيمدر آن مقاله . همان زمان نشر شده بود" افغان جرمن آنالين"در پورتال ) ٢٠٠٧ سپتمبر ٣ؤرخ م("

 اگر اعـليحضرت امان اهللا خان غازی ال اقـل ده سال ديگر زمام امور کشور را در دست ميداشت و منبه نظر « 

ه بر پای خود بايستد، متکی به عيتی قـرار ميگرفـت کبدون دغـدغه و تشويش به کار خود ادامه ميداد، وطن ما در موق

را مجال ميدادند انرژی  و آزاده ، پربلی؛ اگر اين شهريار ترقـيخواه. گردد و از دستنگری به اين و آن نجات يابدخود 

وطن و گويند کشور جاپان . رون ميکشيد و در قـطار ملل راقـيه جا ميدادي، افغانستان را از حالت قـرون وسطائی ب

جاپان و ) ١"(پلۀ توفـير"افغانستان در عـين زمان رو به تجدد و نوگرائی نهادند، مگر سوگمندانه امروز عزيز ما 

 نه تنها در ذروۀ ترقی خود رسيده، بلکه در صدر کشورهای جاپان امروزه.  فـلک می بينيمافغانستان را از زمين تا به

و اگر از چند . ست؛ جلوتر از ايتاليا و انگلستان و فـرانسه و حتی المانصنعتی و پيشرفـتۀ گيتی هم قـرار گرفـته ا

  ».ديده بپوشيم، اتازونی نيز در عـقـب  جاپان قـرار ميگيرد) ٢" (های تک"رشتۀ اختصاصی 

هدی فرخ ــ وزيز سيد َم. عاندان وی بشنويمپرکاری امان اهللا خان را از زبان يکی از ُمپشت کار و خوب است که 

  :چنين نويسد" کرسی نشينان کابل" کتاب ٢٤س در دربار امان اهللا خان ــ در صفحۀ فارکشور مختار 
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علو مقام؛ و بسيار فعال و کارکن و ت هر شلبطاامان اهللا خان شخصی است فوق العاده خودخواه و خودپرست و « 

  )٣(»....و جدی و باهوش و صبور و بردبار است

د، مگر به تحقـيق ميتوانم بگويم، ما را به سطح جاپان ميرسان کشور ، اگر امان اهللا خان امان مييافـتمن نميگويم، که

 همسايه ممالکداشت، امروز افغانستان از تمام سال ديگر زمام کشور را در دست ميکه اگر امان اهللا غازی الاقـل ده 

طنفـروشان نه و تيد، گرديد، نه افغانستان ما در دامن روس می غل اگر چنين می و. و حتی منطقه جلوتر می افـتيد

زاده ميشدند و نه ماجراهای خانه برانداز بعد از ايشان رخ ميداد، تا جهان غـرب برخيزد و کشور ما " خلق ــ پرچم"

  : پيش از گزارش سفر امان اهللا خانو .ببلعـديکدم را 

  : ين سفر مطرح ميکنندا در ارتباط بدبعضًا سؤال ذيل ر
  

  "ذشتاند؟ماهها را در اروپا گ" چرا مان اهللا خان"
  

  :جواب 
وی از يک طرف پالن سفـر مفـصلی را برای . طوالنی بودن سفـر امان اهللا خان در اروپا داليل مختلفی داشته است

 که البد بايد وقـت خيلی زياد را  وسيله جلب کمکهای وسيع از آنها، کشيده بودبازديد از ممالک پيشرفـتۀ اروپائی و بال

وی با کشتی و .  طرف ديگر وسائل حمل و نقـل آن زمان مانند امروز سريع نبوداز. بدين منظور تخصيص ميداد

از طيارات مسافـربری در آن . قـطار سفـر ميکرد، و اين دو در هـشتاد و چند سال پيش سرعـتی بسيار بطی داشتند

  »....وقـت خبری نبود

پالنهای  فراهم ساخت، تا ينه را برای دشمنان وطن، زمالبته غيابت طوالنی  امان اهللا خان از سرير مستقيم ادارۀ امور

  .پيريزی کنند راغ خاطرفبا شوم خود را 
  

 خويش در مورد سفـر امان اهللا خان "افغانستان در مسير تاريخ"مرحوم مير غـالم محمد غـبار در  کتاب مستطاب 

  :غازی به خارج چنين نويسد 

  )١٩٢٨ ــ جون ١٩٢٧دسمبر ( مسافـرت شاه به خارج « 

 به قـصد ١٩٢٧ دولت ايتاليا پادشاه افغانستان را دعـوت به مسافـرت به ايتاليا نمود، و او در دسمبر ١٩٢٧در سال 

  خط  حرکت او از قـندهار به کراچی و بمبئی . تحکيم روابط اقـتصادی و کلتوری با ممالک خارجی عازم اروپا گرديد

شاه در مجامع هـندی آزادانه حرف زد و حکومت . هـلی ميکشيدبود، در حالی که دولت انگليس انتظار وی را در د

  انگليس را آزرده تر ساخت، در حالی که لندن قـبًال دهـلی را در مراقـبت و احتياط  از قـول و فعـل شاه متوجه ساخته 

در .  و جرمنی کشيددر هـر حال شاه از هـند به کشور مصر و باز به ايتاليا رفـت، و از آنجا به فـرانسه و بلجيم. بود

انگلستان شاه دانست که اگر از مسافـرت در کشور شوروی خودداری کند، انگلستان برای هـرگونه امدادی به 

آنگاه به کشور ترکيه و باز ايران رفـت و . افغانستان حاضر است، ولی او نپذيرفـت و به مملکت شوروی سفـر کرد

 در شرق قـريب به صفـت يک پهلوان شرقی ضد استعمار غـربی و در پادشاه افغانستان. به افغانستان عودت نمود

تنها حکومت ايران از ابراز گرمی و حرارت . اروپا به حيث يک فاتح جنگ در مقابل امپراتوری برتانيا استقـبال شد

] وپوشِمعـُـَجر يعنی چادر و ر[خودداری نمود، زيرا ملکۀ افغانستان و زنان همراهـش همه بدون نقاب و معجر

بودند، در حالی که زنان ايران آن روز در قـيد حجاب بسر می بردند و شاه ايران ورود ملکۀ افغانستان را بدون 

  .نقاب، مخالف عـنعنۀ کشور خويش می شمرد
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شاه امان اهللا در اروپا فابريکه هائی بخريد و در استحکام روابط با دول خارجی بکوشيد و در ترکيه دوستی و 

  .هـنگی و نظامی بين دولتين صادقانه تحکيم گرديدهمکاری فـر

اما پيش آمد رجال بزرگ و مقـتدر عصر در طبع شاه جوان تاثيری از ُعجب و خودبينی بجا گذاشت و تماشای 

عظمت تخنيک و فـرهـنگ غـرب او را در تطبيق اين تمدن و کلتور در افغانستان شتابزده ساخت، در حالی که او از 

در ايام توقـف  شاه در لندن بعضی جرائد انگليسی او را پتر کبير . ه و تطبيق دور افـتاده بوددرک قـوت محرک

افغانستان خواندند و خواستند در تعجيل طبيعی او تسريع نمايد، در صورتی که در داخل افغانستان دستهای مخالف 

 ١٢٧٦ و ١٢٧٥صفحات  ( ». ماعی بودمشغول تهيۀ زمينۀ اختالل و جلوگيری از هـرگونه ريفـورم و اصالحات اجت

  ) ، قـم ــ ايران ١٣٧٥چاپخانۀ نهضت، چاپ اول ) چاپ دو جلدی"(افغانستان در مسير تاريخ"
  

خود در  ) ١٩٢٧ دسمبر ٢٢مطابق  ( ١٣٠٦ قـوس ٣٠د، در شمارۀ ش در آن وقـت ماه دوبار نشر ميجريدۀ انيس که

  :شت  نو استقـبال اعـليحضرت در خارجمورد
  

  پيغام تحيت و خوش آمديد از طرف اعـليحضرت جورج پادشاه انگلستان« 

فـرمانفـرمای بلوچستان پيغام تحيت و خوش ) نيت جون(، کلنل  از موتر خودپس از فـرامدن اعـليحضرت شهرياری

  :آمديد را که از طرف شاه انگلستان و لورد آپرون گرفـته بود باين مضمون قـرائت کرد 

ف خود و ملتم ورود اعـليحضرت را صميمانه خوش آمديد ميگويم و موفـقـيات بی نهايات را نسبت به من از طر

و يقـين . و به مسرت تمام تشريف آوری اعـليحضرت را در پايتخت خودم انتظار دارم. سفـر  اعـليحضرت آرزومندم

  ».بين دولتين بوجود خواهـد آوردواثق من است که اين ديدن نتايج خوشگوار را نسبت باستحکام روابط آتيه 
  

  :چنين نوشت  ) ١٩٢٨ جنوری ٥مطابق  (١٣٠٦ جدی ١٥انيس در شمارۀ 

، از ل شاهانه که دو انجن آنرا ميکشيدري استقـبال اعـليحضرت غازی و ملکۀ معظمه در کراچی از جريدۀ پايونير« 

 ١١ ، ٢٥ ــ ٢د عازم کراچی شد و ساعـت بوکويته بعد از انجام مراسم سالم و تفخيم که خيلی با جالل و شوکت 

. استيشن کراچی به تقـريب ورود ذات شاهانه بيک طور شايسته و شايانی آراسته شده بود. دسمبر وارد کراچی شدند

های دروازۀ بزرگ  نشان تاج افغان و و سفـيد مزين به هـردو جانب عمودداخل استيشن با گلهای داودی سرخ و زرد 

  ».... دولت افغانستان نصب کرده شده بودباالی آن لوای
  

  :نوشت ) ١٩٢٨ جنوری ١٢(  جدی ٢١انيس مؤرخ 

   اعـليحضرت، ظاهـر شد که سفـر بری و بحریاداره رسيده استعات عمومی که بقـرار اطالعات تلگرافی و مطال«   

  .همايونی و رفـقای سفـر شان از قاهـره الی ناپولی به کمال صحتمندی گذشت  

وشی و حرمت و تقـديری که از طرف ملل و حکوماتی که در راه خط حرکت شان بود، بطور محسوس گرمج

استقالل خود آنرا حايز شده است، داللت "] نيل"يعنی " نوال["موقعيت و منزله ای که افغانستان بعد از نوال 

  »....ميکند
  

  :چنين آورد  ) ١٩٢٨ جنوری ١٩ ( ١٣٠٦ جدی ٢٨انيس 
  روما« 

، پادشاه  و ملکۀ ايطاليا و شهزاده وليعهد و موسولينی و اعضای کابينه و سفـير تقـبال اعـليحضرت غازیبرای اس

  ....کبير فـرانسه استقـبال و پذيرائی نموده اند
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   جنوری١٥روما  

نائب المسيح که با کمال احتشام و مراسم ) پاپ(اعـليحضرت غازی و رفـقای سفـرشان بسواری موترهای مخصوص 

  »....د عـتيقه استقـبالشان را نمودند، مالقات فـرمودندعه
  

  :چنين ميخوانيم  ) ١٩٢٨ فـبروری ٣ ( ١٣٠٦ دلو ١٤در انيس مؤرخ 

  اعـليحضرت غازی «  

. تلگرافات خارجی مشعر است که استقـبال اعـليحضرت غازی در پاريس با تمام مراسم اجالل و تفخيم انجام يافـت

) اولسوليل(شاهـده فـرمودند و چمنهای دلکش را م] ورسای) [ورسيلز (يس را از آن جمله شاه محبوب نقاط مهم پار

  .، تطبيق دادن بعض نقـشه های آنرا در شهر جديدی در وطن خود اظهار فـرمودندگرديدهمحل التفاتشان 

 ايراد فـرموند، آنها را اثنائی که اعـليحضرت همايونی اوالد وطن خود طلبۀ عـلوم را در پاريس ميديدند، خطابۀ مؤثر

  .به محنت کشی و اتحاد عمل در کار، و اينکه در افغانستان آتيه عامل خواهـند  بود، نصيحت و تشويق فـرمودند

برای غـربا و مساکين پاريس ) پوند استرلنگ ــ شرح از معروفی(رت غازی مبلغ يک هـزار استرلنگ اعـليحض

  ».امداد فـرموده اند
  

  :در زمينۀ سفـر امان اهللا خان نويسد ) ١٩٢٨ فـبروری ١٧ ( ١٣٠٦و  دل٢٨خ انيس مؤر
    

  خبرهای اعـليحضرت غازی                 تلگرافات مخصوص«    

مراسم پذيرائی از طرف .  روز سفـر توقـف پاريس به خيريت گذشت١٤قـرار خبرهای اخير که باداره رسيده است، 

  . شدحکومت خيلی احترامکارانه و خوب اجرا

) استاسيون(چند نفـر اشخاص معزز حکومت  به ،  عـندالورود به سرحد وليعهد با  فـروری رهـسپار بلژيک شدند٨

حکومت خيلی صميميت و اهالی مملکت . انجام پذيرائی انتها درجه مجلل و مرغـوب بود. آمده بودند] ستيشن ريل[

ذات شاهانه با رفـقای همسفـر .  شاهی سه روز معين بودمهمانی از طرف شاه در قـصر. گرمجوشی زياد نشان دادند

  ».شان هللا الحمد صحت دارند
  

  :د گارخود مين ) ١٩٢٨ فـبروری ٢٤ ( ١٣٠٦ حوت ٤انيس در شمارۀ مؤرخ 

   فـروری ٢٣برلن «   

  هـندنبـرگدر ايستگاه.  سويس به برلن آمدنداعـليحضرت غازی و ملکۀ معظمۀ افغانستان در ريل مخصوص از

شاه ممدوح و ملکۀ معظمه از سرکهای . رئيس جمهور و اراکين دولت پذيرائی نمودند] هـيندنبورگمارشال فــُن [

، بقـصر بودند، عـبور فـرمودهعمومی که برای عـبورشان به بيرقها مزين بود و دو راسته تراکم اهالی و رعايا 

  .رسميشان تهيه شده بود، ورود فـرمودند] اقامت[ شاهـزاده البرت که برای قـيام 

مطبوعات المان ورود . اعـليحضرت امان اهللا خان با رئيس جمهور هـندنبرگ و اعضای کابينه مالقات فـرمودند

ان را در نشريات خود اشاره مپادشاه معظم افغانستان را بسرور تلقی نموده مخصوصًا استخدام متخصصين تخنيکی ال

از طرف هـندنبرگ رئيس .  المان اميدواری زياد نشان ميدادندستحکام روابط تجارتی افغانستان و، راجع به انموده

در . ، مدعـو شدندآن يک صد و بيست نفـر شامل بودندجمهور المان پادشاه و ملکۀ افغانستان در يک دعـوت که در 

  .تقاريری بمناسبات دوستانۀ افغانستان و المان اظهار شداين دعـوت از طرف جانبين 
  

  :ريگا 
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و احتمال دارد که اعـليحضرت امان اهللا خان در ماه . معاهـدۀ مودت فـيمابين دولتين افغانستان و ليتويا امضا گرديد

  ».اپريل ريگا را سياحت بفـرمايند
      

ان اشارت مستند شد، شاه غازی ضمن  سفـرش، از کشورهای قـسمی که در باال به گوشه ای از مسافـرت امان اهللا خ

وی در مدت اقامت خود در اروپا از تأسيسات عـلمی و . مختلف ديدن کرد و در هـر کشوری هـفـته ها بسر برد

فرهنگی و صنعتی آنجا ديده کرده و قـراردادهای فـراوانی را  ببست و کمکهای عاجل کشورهای پيشرفـتۀ اروپائی 

وی شخصًا به مکاتب رفـت، از فابريکه ها بازديد کرد و با ارباب صنايع و تکنالوژی . مينه دريافـت کردرا در ز

قـسمی که از شاهـدان عـينی المانی آن زمان شنيدم، شاگردان مکاتب برای شاه و ملکۀ افغانستان ترانه ها . سخن گفـت

و اعـليحضرت غازی در هنگام بازديد از . دنددرست کرده و حين بازديد شان از مکاتب، بصورت کورس ميخوان

  . طال بخشيدنده های به کارگران سک،فابريکه های المان

با ريل . بود، مفـصًال ديدن کرد) ٤" (مارشال پاول فــُن هـيندنبورگ"از برلين که پايتخت باعظمت المان دوران 

 گشت و با فابريکه داران بزرگ  در سوار ناميده ميشود، U-Bahn" او بان"شهری يا مترو که در زبان المانی 

تشريف برد و با "  تله فـونکن "Telefunkenبه فابريکۀ مشهور آالت برقی آن زمان المان موسوم به . تماس آمد

سترس فابريکۀ مشهور درين فابريکه که اينک در د. بستبها ؤسسۀ عالی صنعتی نشست و قـراردادرئيس آن م

همين اکنون هم سالونی وجود قـرار گرفـته است، ) شرکت کوريای جنوبی" (سمسونگ "Samsungديگری بنام 

من شخصًا با رهـنمائی دوست شفيقی اين سالون را ديده و ". سالون امان اهللا"  يعنی Amanullah - Saalدارد، بنام 

  .از آن عـکسها برداشته ام

ه  و اثاثيۀ سالون دقـيقًا بشکل و در نوشته شد" سالون امان اهللا "Amanullah - Saalدر پشت دروازۀ سالون 

اين . موقعـيتی حفـظ گرديده است، که امان اهللا خان بعد از مذاکرات با ارباب فابريکه، سالون را ترک کرده بود

  . نگهداری نمايد" تاريخیيادگار"سالون را کشور المان شايد تا قاف قـيامت به همين شکل و بحيث يک 

 مسمی ساختند، که اکنون Amanullahحضرت غازی با آن به سير پرداخته بود، بنام  آن قـطار شهری را که اعـلي

  . نگهداری ميشود"ريل تاريخی" بحيث يک  "موزيم وسايل نقـليۀ برلين"در 

  :اينک هردو يادگار را معرفی ميکنم

  
 سالون امان اهللا
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                                 Konferenzzentrum   
                                  Aman Ullah Saal  

 
 مرکز کانفـرانسها                                                    

  سالون امان اهللا                                                   
  

به مذاکره نشسته " تله فونکن"ت امان اهللا خان غازی با اداره چيان فابريکۀ نمای داخلی اتاقی که در آن اعـليحضر

  .بود و رونق اثاثيه اش به شکل همان رويداد تاريخی ، حفظ گرديده است
   

                
   

  .ياد ميگردد" سونگسم"ا مدخل بزرگش ، که اينک بنام ب" تله فـونکن"نمای بيرونی فابريکۀ 
  

  
  ريل امان اهللا
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افغانستان آزاد ــ آزاد "قـسمت آخر اين متن المانی را به دری ترجمه کرده و از نظر خوانندۀ عزيز پورتال 
   :ميگذرانم" افغانستان

 در هـنگام بازديد ، پادشاه افغانستان،نيز ياد ميگردند، چون امان اهللا" امان اهللا"  بنام )٥(" ال"های سلسلۀ قطار« 
  ».ها گرديده بود سوار يکی از همين قطار١٩٢٨ر سال خود از برلين د

  

  
  

  "ريل ــ امان اهللا"نمای کلی 
  

  

  : ميگويم و به حيث حسن ختام باز

پوشيد و   در نقاط مختلف کشور جامۀ عمل نمیرهو غياگر توطئه های استعمار انگريز در هـيئت بلواها و اغـشاشات 

 به   مردم که در زبان   ــ "حبيب اهللا کلکانی"نام ه  بشهوریضربۀ کاری از طريق دزد و رهـزن م  ،در نهايت کار

 شهرت دارد ــ بر پيکر دولت امانی وارد آورده نميشد و اعـليحضرت غازی امان اهللا خان الاقـل ده سال "بچۀ سقـو"

ديگر امان مييافـت، وضع وطن ما بکلی دگرگون ميگشت و اين همه ليل و نهار بعدی و خصوصًا کارستان سه دهۀ 

افـراد ناآگاه " آلۀ دست قـرار گرفـتن"پس عـلت را در سياست استعماری انگليس و . اخير اصًال  به وقـوع نمی رسيد

  بايد جست، که بارز ترين جنبش و جهـش تاريخی و بهترين زمينۀ اعـتالی"بچۀ سقـو"و فـرزندان ناخلفی از قـبيل 

  .ر افغانستان را از منصۀ خدمت به وطن دور نگهداشتوطن ما را برهـم زد و برترين زمامدار تاريخ ُمعاص

مرحوم غـبار ضمن برشمردن ايراداتی بر حکومت امانی، عـلت اصلی بربادی رژيم امان اهللا خان را در اجراآت 

نادرست و شتابزده  و خودکامگی خود امان اهللا غازی ميداند و خصوصًا ميگويد که امان اهللا خان پس از بازگشت از 
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روپا و استقـبال پرحرارتی که از طرف دول پيشرفـتۀ آن سامان نصيبش گرديد، ديگر آن امان اهللا سابق نبود و  سفـر ا

  . کارهائی را براه انداخت که زمينۀ فـروپاشی اقـتدار دولتی و روبيده شدنش را از سرير قـدرت فـراهم گردانيد

آب را ناديده "ه مثل و اصطالح معروف کابلی  و ذوق زدۀ اعـليحضرت غازی، کهشک که کارهای شتاب آلوددون ب

را تداعی ميکند، زمينۀ انهدام رژيم امان اهللا خان را فـراهم آورد، ولی استعمار انگليس که " و موزه را از پا کشيدن

از امان اهللا خان دل پرخون داشت و گفـتار و نطقهای استعمارشکن امان اهللا خان که چون خنجری در قـلب اين کمپير 

تان و ايجاد  فـرو می رفـت، مترصد اوضاع بود و از کوچکترين روزنه هم برای برهم زدن اوضاع افغانسحتالَم

خاصتًا که عمال سرسپرده اش در دستگاه دولت امانی، خود باعـث بسا کارهای ناکارآمد، . ردانفـالق استفاده می ک

  .دبختيها را ميچيدنداجراآت غـلط  و کارشکنيها ميگرديدند و زمينۀ بسا ب

 اعـالن کرد، از همه بيشتر مردم "خادم دين رسول اهللا"در مورد حبيب اهللا کلکانی، که بعد خود را امير افغانستان و 

را " بچۀ سقـو"رنج برده بودند، که " رژيم سقـوی"قـدر از دست  مردم کابل آن. کابل آن زمان تصوير روشن داشتند

  .مثال ميزدند" شقاوت"ميشمردند و وی  را  به "  و چور و چپاول و تاراجممثل و سمبول و نمونۀ شرارت "

با " خصومت و عـناد شخصی"در روزگار ما پيدا شد، که برخاسته از ادب  از نخبگان شعر ومتأسفانه کسی 

نوشت و از حبيب اهللا کلکانی " رومان تاريخی"اعـليحضرت امان اهللا خان غازی و با مايۀ رومانتيک  و شاعـرانه، 

 در حدی در مغـز و کلۀ بعض هموطنان ما نشست، "عـياری از خراسان"تبليغات نويسندۀ  .  ساخت"عـيار خراسان"

 او  را جايگاهی دادند، که بران و واقعيت گريزان تاريخ ستيز باال بردند و بيخ"سدرة المنتهی"را تا " بچۀ سقاء"که 

  .در تصور سليم نگنجد

  : دورۀ امانيه و مدنید وضع اقتصادیمورر د و
  

 در  سالۀ وی است، ٢٢ يادگار دورۀ بنديگری  خود که"ان زندانارمغ"تاب کزی در  مرحوم عبد الملک عبد الرحيم

  : چنين آردزمينه

 ساله داشت که از همان سال اول ٢٤در پيش ازين تذکر رفت يک سابقۀ جه با کسر بودجه به طوری که دتوازن بو« 

ام داشت، در حالی که به دورۀ ده سال امانی از سلطنت محمد نادرشاه بنيان گرفته و تا آخر دور وی در چهار سال دو

همين منابع در بودجۀ دولت همه سال وارداتی نسبت به مصارفات تفاضل داشته، ماليات دولت نام کسر يا مقيد بازی 

او بنيانگذار . او به همين پولها جنگ استقالل کشور را با همه ساز و برگهای آن موفقانه بسر رسانيد. را نميشناخت

  .يالت عصری و مدنی اين کشور بوده و همه مخارج اين کار را از همين منابع تمويل کردتشک

و سياسی کشور زده و همه مخارج آن را از " بالخاصه عرفانی، بهداشتی"او دست به انکشافات اقتصادی و اجتماعی 

ات و قوای هوائی مجهز اردوی افغانی را با مدرنترين سالح و تجهيز. همان بودجۀ همه سالۀ تخصيصات، ميداد

چون کشور پوهنتون نداشت، عدۀ زياد طالب را همه ساله . ساخته تحت تعليم و تربيۀ افسران ترک و المان قرار داد

  ....جهت تحصيالت عالی و عصری با عين پول به خارج ميفرستاد 

در کشور ارتقاء يافته و معارف دور امانی که از هشت مکتب تنها در شهر کابل دور پدرش به شش صد باب مکتب 

  )٦(».... باب تنزل يافته و باز ١٩به قصبات و دهات و سعت يافته بود، در دور نادرشاه به 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :توضيحات 
  : بود ، که فرمودهاستعاره کردم" ولی طواف"را از بيت معروف شاعـر افغان، مرحوم " پلۀ توفـير"ــ ١
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  دماه را با تو به ميزان نظر سنجيدم        از زمينش به فـلک پلۀ توفـير کشي

من اين ترکيب را قـبًال در .   استHigh Technology انگريزی  و مخفـف High Techهمانا " های تک"ــ ٢

  . ترجمه کرده ام"تخنيک عالی"، " تحفۀ انگليس به امير يعقـوب خان"يکی از مقاالتم زير عـنوان 

مؤسسۀ پژوهش و مطالعات "اثر سيد مهدی فرخ، به اهتمام محمد آصف فکرت، نشر " کرسی نشينان کابل"ــ ٣

  . ، تهران١٣٧٠، چاپ اول "فرهنگی

 مشهور است،  به تاريخ "فاتح تننبرگ"، مارشال المان، که به - Marschall Paul von Hindenburg Feld ــ  ٤

 و سه هـفـته پس از شروع جنگ عمومی اول، قـوماندانی اعالی اردوی هـشتم المان را به عهده ١٩١٤ آگست ٢١

 دوم روسيۀ تزاری را در ی بود، اردوی لوی درستيز وLudendorf"  لودندورف"گرفـت و در حالی که جنرال 

  . نابودکنان درهم شکستTannenbergدر ناحيۀ )  آگست همان سال٣٠ تا ٢٦( ظرف پنج روز 

 بود که در آن برهۀ تاريخ المان   رئيس جمهور المان١٩٣٤ تا ١٩٢٥ل فيلد مارشال پاول فــُن هـيندنبورگ  از سا

 چند ماه پيش از مرگ و ١٩٣٣هـيندنبورگ در سال . يشدده م ناميWeimarer Republik" جمهوريت وايمار"

المان و يا " رايش سوم"المان مقـرر کرد و نمی دانست که با اين انتخاب، " کنسلر"خود، آدولف هـيتلر را به حيث 

Drittes Reichميشود و چه بالئی را بر سر المان و جهان می آورد   زاده .  

ده ميشد، که يمنا" فضاء" يعنی All" ال"ر پرداخت، اصًال بنام ه با آن به گشت و گذار ش ــ  ريلی که امان اهللا خان٥

  . مسما گرديد"امان اهللا" تغيير نام داده و به "امان اهللا غازی"بعدًا به افتخار 

زی،  ، اثر مرحوم عبد الملک عبدالرحيم زی، باهتمام بهاء الملک عبدالرحيم"ارمغان زندان "٨٦ ــ٨٥صفحات  ــ ٦

   ١٣٨٨چاپ مطبعۀ شمشاد، کابل، 

   .مبنی بر شروح و يا تصحيح، از قـلم نويسندۀ اين مضمون است[  ]   ــ مطالب داخل ٧


