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 ۀتوانست فاصل "بابای ملتافغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه "

 بپیماید.انکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ بیشتر از یک قرن

 

 قسمت دوم

 

 

 م(:۱۹۶۳-۱۹۵۳دورۀ صدارت سردار محمد داوود خان در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت ) -2
 

اعلیحضرت بابای ، از مقام صدارت شاه محمود خان م با استعفیي سردار1۹۵3در سال 

را به حیث سومین صدراعظم دورۀ سلطنت مقرر سردار محمد داوود خان ملت شاغلی 

 کابینه اش را اعالن نمود. نمود و بال وقفه سردار محمد داوود خان 

م به حیث صدر اعظم 1۹۶3الی  1۹53سال برای یک دهه از داوود خان  محمد سردار

محمد دارت سردار ایفای وظیفه نمود، کار ها و اتفاقات مهم که در زمان صافغانستان 
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 7از 2

 گردد: داوود خان صورت گرفته بطور ذیل خالصه می

 

 معاون رئیس جمهور امریکا به کابل، "ریچارد نیکسون" رسمی مسافرت 
 نیم ملیون دالری شوروی برای اعمار سیلوی مرکز، سه و ۀقرض 
 ،برقراری مناسبات سیاسی با چین 
  پشاور، مقابل حمله به قونسلگری افغانستان درتظاهرات و حمله بر سفارت پاکستان در کابل و در 
  ،مصر کشور یم عزرئیس جمهور و  "جمال عبدالناصر"به اثر دعوت رسمی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

 ،آمد کابلبه 
 بین افغانستان و پاکستان، دیپلوماتیک اعالن سفر بری علیه پاکستان به تعقیب وخامت روابط 
 ترانزیتی با شوروی، ۀامضای موافقتنام 
  م افغانستان به عضویت بانک جهانی و صندوق جهانی پول در آمد، 1۹۵۵در سال 
 خروسچفم بنا بر دعوت سردار محمد داوود خان صدراعظم افغانستان "نیکیتا 1۹55 در همین سال" 

 ،رسمی نمودندکابل مسافرت صدراعظم آن کشور به )رهبر شوروی بعد از استالین( و بولگانین 
  یک مسافرت رسمی به کابل نمودترکیه جمهوریت صدراعظم « رسمندعدنان »م 1۹56در سال، 
 رئیس جمهور پاکستان به  "سکندر میرزا"بنا بر دعوت اعلیحضرت پادشاه افغانستان م1۹56 در همین سال

 ،نمودکابل سفر 
 

 م امور ذیل صورت گرفت:1۹56در جریان همین سال        
 

 چکوسلواکیا، جمهوریت سوسیالیستی شوروی و اتحاد قراردارد خرید اسلحه از  عقد 

  شوروی،اتحاد به  "داوود خانمحمد سردار "مسافرت 

 افغانستان از طرف سردار محمد داوود خان اعالن شدسال نخستین پالن پنجساله  جریان همین در ، 

  نمودداوود خان به پاکستان سفر محمد درهمین سال سردار ، 
 

  صدر « الی ئنجوا»بنا بر دعوت رسمی سردار محمد داوود خان صدراعظم افغانستان م 1۹۵7در سال
 ، نمودچین به افغانستان سفر جمهوری مردم اعظم 

 نمودصدراعظم پاکستان به کابل سفر « وردی هسهر»م 1۹57همین سال  جریان در، 
  سفر به ماسکو شوروی بنا بر دعوت زعمای بابای ملت محمد ظاهر شاه اعلیحضرت م 1۹57در همین سال

 ،  کردند
 بهبنا بر دعوت رسمی زعمای جمهوریت مردم چین داوود خان محمد سردار م 1۹57همین سال  جریان در 

 ، نمودسفر  پیکینگ
  سیدء ر شوروی به امضااتحاد جماهیر سرحدی با  ۀفقتناماموم 1۹58در سال، 
  کردندبه پاکستان و هند سفر  "ملتاعلیحضرت بابای "م 1۹58همین سال در، 
  اتحاد رئیس جمهور « وروشیلوف»م بنا بر دعوت رسمی دولت شاهی افغانستان 1۹58در همین سال

 ،نمودشوروی بکابل سفر 
 نمودافغانستان به شوروی سفر  جۀخارامور نعیم خان وزیر  به تعقیب آن سردار محمد  ، 
  واهر لعل نهرو» د، به تعقیب آن کرسفر  وستانهندور کشداوود خان به محمد  رم سردا1۹۵۹در سال »

 به دربار کابل پذیرفته شد، صدراعظم هندوستان
  نمودسرمنشی ملل متحد بکابل سفر « هرشیولد»در همین سال ، 
  کردخان به شوروی سفر  داوودمحمد در همین سال سردار، 
  نمودرئیس جمهور امریکا بکابل سفر « ایزنهاور»در همین سال، 
  د،اد سفری به لندن انجام خان داوودمحمد در همین سال سردار 
  به تعقیب آن نمودحیث صدراعظم شوروی بکابل سفر به « خرسچفنکیتا »بار دیگر  م 1۹60در سال ،

 ، کردداوود خان به شوروی و ایران سفر محمد سردار 
  سیدکشور چین به امضاء ر بادر همین سال قرارداد دوستی و عدم مداخله، 
  نمودداوود خان به آلمان غربی سفر محمد سردار در همین سال ، 
  کرددر همین سال سردار داوود خان در کنفرانس کشورهای غیر منسلک در بلگراد شرکت، 
  گرفتماتیک با پاکستان صورت دیپلوم قطع روابط 1۹۶1اکتوبر سال  ۶بتاریخ ، 
 شد اعالن سالۀ افغانستان رسما   ۵م پالن دوم 1۹۶2سال  در ، 
 نمودایران بکابل سفر  پادشاه «رضا شاهمحمد »در همین سال اعلیحضرت ، 



  

 

 

 7از 3

  کردندشوروی سفر اتحاد اعلیحضرت بابای ملت به در همین سال ، 
 وغیره یدطب ننگرهار افتتاح گرد و باالخره در همین سال پوهنځی . . . 

 

 م(:12۹654 – 1۹63) دورۀ صدارت داکتر محمد یوسف خان در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت  -۳
 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  عظمی افغانستان به فرمان صدارت پستداوود خان، محمد از  استعفیی سردار  بعد

از محدوده دربار خارج  بابای ملت برای بهتر شدن هرچه بیشتر امور و بحیث اقدام بزرگ بخاطر مشارکت ملی

 "خان داکتر محمد یوسف" بیرون از خاندان شاهی صدراعظمشود، اعلیحضرت بابای ملت بحیث اولین  ساخته می

کند،  کابینه ای جدید را اعالن میخان یوسف محمد سازد، داکتر  م به این کرسی توظیف می1۹۶3را در سال 

گردد،  ماتیک با پاکستان اعالن میدیپلوشود، از سر گرفتن مناسبات  برای تسوید قانون اساسی ساخته میای کمیته 

کند،  د، اعلیحضرت بابای ملت به امریکا سفر میشو می افتتاحهای افغانستان در کویته و پشاور دوباره  قنسلگری

رئیس هیات شورای عالی اتحاد جماهر شوروی بکابل سفر کرده و سنگ تهداب انستیتیوت پولیتخنیک را  "برژنف"

د، شوی )واحد اداری( تقسیم م هفت والیتگردد، افغانستان به  سرحدی با چین امضاء می ۀدر کابل می نهد، معاهد

م مسوده قانون اساسی جدید به نشر 1۹۶۴سال  کند، در رئیس جمهور پاکستان به کابل سفر می "ایوب خان"جنرال 

قانون به منظور تصویب  لویه جرگه ۹/۹/1۹۶۴ریخ به تأگردد،   سپرده شد، در همین سال سرک سالنگ افتتاح می

ساسی جدید تصویب و توسط اعلیحضرت اه و قانون جدید در کابل دایر گردید اساسی

کند، در  ح گردید، در همین سال اعلیحضرت بابای ملت به چین سفر مییبابای ملت توش

کند، اعلیحضرت بابای ملت به  شوروی سفر می م داکتر یوسف به هند و1۹۶۵سال 

انتخابات ولسی جرگه آغاز یافته و به  2۶/8/1۹۶۵کند، در فرانسه و شوروی سفر می

 .رسید تن می 21۶گان به یندرسد، تعداد نما پایان می

 
 م(:۱۹۶۷-۱۹۶۵دورۀ صدارت محمد هاشم میوندوال در سلطنت بابای ملت ) -4

حیث صدراعظم جدید به داده و هاشم میوندوال  ستعفییوسف از پست صدارت امحمد م داکتر 1۹۶۵در همین سال 
شود، در همین سال افغانستان عضویت بانک آسیایی را بدست می آورد، در  می یمعرف
به  "هاشم میوندوال"کند،  به کابل سفر می« لیو شاوچی» م رئیس دولت چین1۹۶۶سال

کند، در سال  کند، اعلیحضرت بابای ملت به هند و پاکسان سفر می مصر و ترکیه سفر می
کند، در همین سال پالن  کابل سفر میبه ب رئیس جمهور آلمان غر« کیزنگر»م 1۹۶7

 ۀکند،  موافقتنام گردد، میوندوال به امریکا و فرانسه سفر می پنجساله سوم اعالن می
مشرانو جرگه قانون احزاب از طرف  ۀگردد، مسود صدور گاز به شوروی امضاء می

مورد  شود، میوندوال در مذاکرات مجمع عمومی ملل متحد در تصویب می (مجلس سنا)
جنگ اعراب و اسرائیل اشتراک می ورزد، هاشم میوندوال از پست صدارت استعفی داده 

 گردد. افتتاح می محکمۀ افغانستانو ستره 
 
 

 م(:۱۹۷۱-۱۹۶۷دورۀ صدارت نور احمد اعتمادی در سلطنت بابای ملت ) -5
 

درین دوره صورت گرفته  م، کارها، واقعات و اتفاقات که1۹71م الی1۹۶7صدارت نور احمد اعتمادی از سال 
 قرار ذیل خالصه گردیده است:

 

  کند،  ر یوگوسالویا بکابل سفر میبره "تیتو"مارشال 
 جودت »گردد، صدراعظم ترکیه  م کمیسیون اصالحات اداری تعیین می1۹۶8سال  در

 ل سفر میبکابه « مپیدوجورج پا»کند، صدراعظم فرانسته  می به کابل سفر« سونای
صدراعظم ایران به  "عباس هویدا"کند،  بابای ملت به شوروی سفر میکند، اعلیحضرت 
کند، اعلیحضرت  شوروی سفر میاتحاد اعتمادی به نور احمد کند،  افغانستان سفر می

 کند،  بابای ملت به جاپان سفر می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C


  

 

 

 7از 4

  گیرد، صورت می (شورای ملیولسی جرگه و مشرانو جرگه )هاردهم چم انتخابات دور 1۹۶۹در سال 
 معاون رئیس « اگنیو»کند،  صدراعظم هندوستان به افغانستان سفر می "گاندی اندیرا"همین سال  در

 گیرد، علیه وی مظاهرات صورت می کند و جمهوری امریکا بکابل سفر می
  اعتمادی از پست  1۹71کند و باالخره در سال  پادشاه سعودی بکابل سفر می« ملک فیصل»م 1۹70در

 صدارت استعفی می دهد.
  شوروی، و بعد استعفی از پست اتحاد اعتمادی به نور احمد مسافرت

 صدارت...
 
 

  م(:۱۹۷2-۱۹۷۱دورۀ صدارت داکتر عبدالظاهر در سلطنت بابای ملت )  -6
 

افغانستان  پست صدارت لیتمسؤوم 1۹72م الی 1۹71داکتر عبدالظاهر از سال 
گیرد  صورت میگیرد، کارها و اتفاقات مهم که درین دوره  عهده میبه را 

 یده است:دبطور ذیل خالصه گر
 

 مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به انگلستان، 
  بکابل، "ذوالفقار علی بهتو"مسافرت 

 

 م(:۱۹۷۳-۱۹۷2دورۀ صدارت محمد موسی شفیق در سلطنت بابای ملت ) -۷
 

  اند از:گیرد عبارت  که درین دوره صورت می مهمیکار 
 

 قراداد آب  گردد که بنام؛ بین افغانستان و ایران در کابل حل و فصل می مسئله آب هلمند با عقد قرارداد
 شود؛ هلمند یاد می

  کند،  بکابل سفر می« پادگورنی»در همین سال رئیس دولت شوروی 
  قرارداد آب هلمند با ایران توسط ولسی جرگه و به تعقیب آن در مشرانو جرگه به تصوئب در همین سال

 رسد، می

  لندن،مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به
۱

 

   از بین کودتای سردار محمد داوود خان سلطنت دو صد سالۀ افغانستان توسط  1352سرطان سال  26در

.می رود
2 

 
 

طوریکه دیده می شود، هفت صدراعظم در چهل سال سلطنت بابای ملت مسؤولیت حکومت های افغانستان را به 
اخیر سلطنت بابای ملت در حالیکه همه چیز تحت کنترول بود، حاکمیت دولت تام بود، عهده گرفتند و در سال های 

و قانون در سراسر کشور به حد نهایی آن حاکم شده بود، نظم، امنیت و ثبات در سراسر کشور برقرار بود، 
نمود، از یک  اعلیحضرت بابای ملت پست صدارت را برای بهبود هرچه بیشتر امور به افراد غیر خانواده تفویض

سو فشار هایی که در سطح منطقه و جهان از سبب رقابت بالک های غرب و شرق بوجود آمده بود، و از سوی 
دیگر در داخل کشور، ایجاد گروپ های پیرو بالک های شرق، غرب، مداخلۀ همسایگان، ظهور اسالم گرایان 

افغانستان ظهور کرده بودند، هیچ کدام ازین  رادیکال که هر کدام شان به شکلی احزاب و جریان های سیاسی در
  . توانستندصدراعظم ها بیشتر از یک دو یا سه سال درین پست تاب آورده ن

 

یکی از برجستگی های اعلیحضرت بابای ملت در طول سال های حکومتش در سیاست گذاری ها این بود که  
و ابر قدرت امریکا با حفظ توازن مناسبات بی طرف افغانستان را توانست بین دو قطب مثبت و منفی اتحاد شوروی 

 و بیرون از خطرات نگهدارد، که این موضوع می تواند به نبوغ وی در سیاست گذاری ها گواه باشد.  
 

برای این هدف اعلیحضرت بابای ملت در نخستین سال های مسؤولیت اش، در پی وسعت مناسبات با غرب برآمد، 
ان دوستی بین افغانستان و امریکا را به امضاء رسانید.  و بخاطر حفظ توازن در پیم هجری شمسی131۵در سال 

ماه سنبله همان سال برای بار سوم پیمان عدم مداخله و بیطرفی بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی را تجدید 
 نمود )قبل از تأسیس پاکستان(.

 

                                                           

 میر محمد صدیق فرهنگافغانستان در پنج قرن اخیر نوشته  -1
 میر غالم محمد غبارافغانستان در مسیر تاریخ نوشته  -2

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1


  

 

 

 7از 5

 چهل ساله سلطنت اعلیحضرت بابای ملت:ترقی کشور در دورۀ  معلومات مختصر در بارۀ انکشاف و
 

، خواهصلح دوست، وطنپرست و ترقی خانوادۀ شاهی قربانی های این  کوشش ها و مذاشتن به تماگمن با ارج 
بیشتر از یک  ۀفاصلتوانستند ساله  ۴0 ۀرا که در دور "بابای ملت"اعیحضرت های  کارنامه از ای خواستم گوشه

 نمایم.ذیل یاد آوری  بپیمایند،  قراروطن ما انکشاف و ترقی  را در عرصۀ قرن
 نظرداشت شرایط سیاسی، در باید با "،بابای ملتسلطنت " زمان ۀفوق العادابتکارات ابل یادآوری است که این ـق

 و ساختار اجتماعی منطقه( دوم جهانی و رکود اقتصادی جهان و اول و به تعقیب آن جنگ )جنگ نظامی اقتصادی،
و  زمان افغانستان در دست داشته آن )تکنالوژی( نقطه شروع کار وی و امکانات ،در آنزمان جامعۀ سنتی افغانستان

 .قضاوت گردد به طور عادالنه ارزیابی و جهان
تمام بخش ها کارهای بزرگ انجام داده کشور خویش در در در بهشت برین مقام دارند،  به یقینکه  "بابای ملت "
 .اند

که ذیال  به صورت اختصار و در حد امکان از آنها نام چشمگیر بوده  امور کشوردر تمام  "بابای ملت"کارنامه های 
 می برم:

 

 سیاسی، صۀدر عر 
  ،حکومت داری خوب 
 و دفاعی نظامی ، 
  ،روابط بین المللی 
 کشور،  یرشد اقتصاد 
 در شقوق مختلف سرمایه گذاری ها،  
  ،معارف و تحصیالت عالی 
  ،سیستم مؤثر عدلی و قضایی 
 ،تأمین عدالت اجتماعی و فردی 
  را باید یادآور شد. واقعی موکراسیید یک قدم های بزرگ به سویو 

 

 "بابای ملت" در یکی از لویه جرگه ها فرموده بودند: 
  

دولتی بود که ، در مرحلۀ دوم، آرزوی پاک و بی آالیش شان، تأسیس "اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید"پدر من »
توسط آن مردم افغانستان با عقیدۀ راسخ به آیندۀ این سرزمین، شیرازۀ امور دولت را خود به دست خویش گرفته، بر 

 «.اساس رعایت حقوق فردی و تأمین عدالت اجتماعی، راه پر افتخار را به سوی سرنوشت آینده بپیماید
 

مستشعر و  نموده و به دقت تحت نظر داشتنداوضاع منطقه و جهان را بطور دقیق مطالعه اعلیحضرت بابای ملت 
، ولی افسوس که یک تعداد فرزندان ناخلف و دهندازین حالت نجات چگونه کشور و ملت خویش را که ازآن بودند 

همه چیز را طعمۀ  این راد مرد بزرگ را نگذاشتند تا جلو این طوفان را هم بگیرد وقدرت طلب این سرزمین، 
 هوس های پلید شان نمودند.

 

عصر پیشرفت و ترقی واقعی در افغانستان با تأمل و تأنی و در نظر داشت ارزش های جامعۀ سنتی افغانستان از 
 آغاز گردیده است.  "محمد ظاهر شاهزمان سلطنت "اعلیحضرت 

مرحله کامال  تطبیق گردید. در مرحلۀ سوم مشکالت  2ساله طرح و تا  2۵ساله و  ۵در کشور پالن های انکشافی 
ن صاحب شاهراه در بودجۀ کشور وارد گردیده و مرحلۀ چهارم نیز مؤفقانه به اکمال رسید. در نتیجه افغانستا

مؤسسۀ صنایع کوچک و فابریکات گردید. وضع  ۵200بند بزرگ برق و ده ها بند های کوچک،  11حلقوی، 
 ترانسپورت خصوصی و دولتی شکل بهتر و منظم تر را بخود گرفت. 

 
 

است  های مهمی که در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در افغانستان اعمار شده  از تأسیسات و فابریکه
 قرار ذیل یادآور می شویم:

  یران امریکایی که سان کوره، سرج و گامسکوت های نساجی جبل السراج به کمک انجناعمار فابریکه

مختلف تولید میکرد،
۳

 

 ابریکۀ نساجی پل خمری که سان کوره، انواع چیت ساده و گلدار، انواع کتان های مختلف و اعمار ف
دستمال های روی خشکی، قدیفه های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران 

                                                           

یران امریکایی م به کمک انجن1۹00فابریکۀ برق جبل السراج در زمان سلطنت اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان سراج الملت والدین در سال های  -3
ق آشنا در باالی دریای جبل السراج اعمار و به تولید برق آغاز کرده بود که برای اولین بار مردم جبل السراج و اهالی کابل با برق و روشنی بر

 شدند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ب کار، المانی )المان غرب( اعمار شده بود که در حدود دو هزار تن کارگر، میخانیک و مأمور را صاح
 شغل و درآمد ساخته بود،

 ت نخی، انواع کتان، انواع چیت و انواع مختلف گامسکوت اعمار فابریکۀ نساجی گلبهار که انواع منسوجا
و دستمال های پخته ای و قدیفه های حمام و غیره تولید می کرد به ریاست افغانها و همکاری انجنیران 
المانی بکار افتاده بود که در حدود هفت هزار کارگر و میخانیک و مأمور را از گلبهار و نواحی دور و 

شغل و درآمد ساخته بود که در واقعیت نفقۀ هفت هزار خانوادۀ افغان تأمین  نزدیک آن صاحب کار،
کارگران و مأمورین این فابریکۀ بزرگ به شمول فامیل های شان همه دارای کوپراتیف و بیمۀ صحی گردیده بود. 

 بودند
   این مؤسسه به اعمار فابریکۀ بزرگ نساجی بگرامی که انواع مختلف منسوجات و غیره تولید می کرد .

کمک و همکاری کشور چین که )در حدود پنج هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، شغل و درآمد 
هر دو فابریکه، نساجی افغان و بگرامی، کشور عزیز ما را از وارد کردن  تولیدات مشترک ساخته بود.

 د. اجناس مشابه بی نیاز گردانیده و از این ناحیه کشور ما خود کفاء شده بو

 یره تولید میکرد،فابریکۀ نساجی پشمینه بافی قندهار که انواع مختلف پارچه های پشمی و کشم
4

 
  فابریکۀ نساجی کشمیره سازی پل چرخی )ساحۀ صنعتی کابل( با کمک و همکاری و سرمایه گذاری المان

بز افغانستان بهترین کشمیره های قیمتی برای ساختن البسۀ  ها )المان غرب( که از پشم شتر، گوسفند و
افغانستان و خارج کشور تولید می کرد که پشمی و شال ها و پتو های کشمیره به رنگ شتری برای داخل 

از یکطرف ایجاد کار و شغل برای مردم بود و از جانب دیگر از صادرات آن برای دولت عایدی اسعاری 
های سرجی ضرورت وزارت دفاع ملی و ژندارم و  متصور بود. همچنان تکۀ سرج عسکری و کمپل

ن اجناس از بازار های خارج وارد میگردید. در این پولیس در این فابریکه تولید می شد که در گذشته چنی
 فابریکه قریب به دو هزار نفر کار میکرد.

 اعمار فابریکۀ دوا سازی هوخست المانی در پل چرخی )ساحۀ صناعتی کابل
5

( که افغانستان را از تولید 

ای افغان ها می دوا های مروج آنوقت بی نیاز می ساخت. و باز هم از یکطرف سبب تولید کار و درآمد بر
 شد و از طرف دیگر سبب  جلوگیری از مصارف اسعار برای خرید این دوا ها از خارج می شد،

   فابریکۀ چینی سازی"شاکر" جنگلک که با همکاری متخصصین جاپانی تولید هرگونه ظروف چینی اعمار
 را در بازار های کشور عرضه مینمود.

    شاف و ترویج کشت پخته را در آن منطقه متکفل بود، مؤفق سپین زر" که امور انک»فابریکات صنعتی
تن توسعه دهد. صادرات پختۀ افغانستان  200000تن به  25000گردید تا تولید و صادرات پخته را از 

در بازارهای بین المللی، آلمان، اتحاد شوروی، چکوسلوواکیا وغیره از شهرت نیک برخوردار بود. در 
های پخته در قندوز، به ادرات آن تولید صابون و تولید روغن نباتی از دانه کنار جین و پرس پخته و ص

کمک و همکاری مهندسین و انجنیران چکوسلوواکیا که هزاران افغان را در مزارع پخته، در جن و پرس پخته 
الیات در صاحب کار شغل و درآمد ساخته بود.  قرار راپور آنزمان در دستگاه سپین زر و نمایندگی های آن در و

 حدود ده هزار نفر کار دائمی داشته و در وقت کمپاین پخته چند هزار بیشتر بحیث روز مزد تأمین حیات میکردند.
های پخته در قندز، به کمک و همکاری مهندسین و فابریکۀ "سپین زر" تولید صابون و روغن نباتی از دانه 

خته، در دستگاه های تولید صابون و روغن نباتی صاحب انجنیران چکوسلوواکیا که هزاران افغان را در مزارع پ
 کار شغل و درآمد ساخته بود.

 به کمک و همکاری مهندسین و انجنیران اتریشی که هزاران فابریکۀ " قند": تولید بوره از لبلبو در بغالن ،

 د.افغان را در مزارع کشت لبلبو، در دستگاه های تولید شکر صاحب کار شغل و درآمد ساخته بو
  اعمار فابریکۀ تولید سمنت جبل السراج به ظرفیت یکصد تن سمنت در روز به ریاست افغانی و کمک و

همکاری مهندسان و انجنیران چکوسلوواکیا، که )در حدود یک هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، 
 شغل و درآمد ساخته بود و سبب معیشت یک هزار خانوادۀ افغان گردیده بود. 

                                                           

نجنیران المانی اعمار م در عهد سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان فقید به کمک وهمکاری ا1885فابریکۀ پشمینه بافی کابل در سال های  -4
شده بود که أنواع مختلف پارچه های پشمی و کشمیره و کمپل های عسکری و تکه برای یونیفورم های عساکر و صاحب منصبان اردوی افغانستان 

صبح وتولۀ  30/7ت تولید می کرد، برای اولین بار برای حاضری مأموران دولت توله های برقی در این فابریکه نصب شده بود و تولۀ اول به ساه
 صبح به صدا می آمد و در کابل و نواحی نزدیک آن شنیده می شد. 8دوم به ساعت ../

قضاوت کنید که در عصر فرخندۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت ساحۀ پل چرخی برای چه استفاده می شد! پارک صنعتی کابل  -5
شت این ساحه به یک شهرک مدرن صنعتی وطنش مبدل شود و گروه های قاتل خلق و پرچم یعنی پارک صنعتی افغانستان و بابای ملت آرزو دا

 آنجا را به زندان مخوف و کشتارگاه هموطنان خود و قتلگاه بهترین فرزندان این کشور مبدل کردند. چه فرقی!! از زمین تا به سماء

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  اعمار فابریکۀ تولید سمنت دهنۀ غوری به ظرفیت چهارصد تن سمنت در روز به کمک و همکاری
مهندسان و انجنیران چکوسلوواکیا که )در حدود سه هزار کارگر و مأمور( را صاحب کار، شغل و درآمد 

 ساخته بود و سبب معیشت سه هزار خانوادۀ افغان گردیده بود.   
 

 پایان قسمت دوم
 ردادامه دا

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


