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

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

 

 سومقسمت 

 

 :تفحصات نفت و گاز افغانستان 
قبل از جنگ عمومی دوم حکومت سردار محمد هاشم خان قرارداد امور تفحص و استخراج نفت را برای بار اول 

و . سال امضاء کرد 27برای ( .Inland Exploration Co)در تأریخ افغانستان با کمپنی امریکائی اینلند اکسپرولیشن 

اما . لیکن کمپنی بعد یک سال سروی به بهانۀ اینکه اوضاع بین المللی رو به وخامت می باشد، امتیاز را فسخ نمود

علت اصلی آن بود که عالئم منابع سرشار نفت عربستان سعودی کشف گردیده بود و استخراج و صدور آن آسان تر 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Barekzai_N/n_barekzai_alahazrat_babai_melat_03.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Barekzai_N/n_barekzai_alahazrat_babai_melat_03.pdf
http://www.google.com.af/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lS7Q7PnV0txvyM&tbnid=BWhDdIMaLlDqVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ps.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&ei=Wh73UpivGeu00wXR0oBw&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNE0U3exdMrFFZ4ExXkEVl6l466M9w&ust=1392013204629487
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گ عمومی دوم حکومت سردار شاه محمود خان به فکر استخدام یک کمپنی بعد از جن. و بی درد سر تر بود

فرانسوی افتاد، اما آنهم به نتیجه نرسید زیرا دولت شوروی وقت فعالیت متخصصین غربی را در سرحدات کشور 

در اوائل حکومت سردار محمد داوود خان موضوع تفحص، کشف و استخراج نفت مجدداَ . خود تحمل نمی کرد

وجه دولت قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که اینبار کار سروی و امور تفحص نفت و گاز به ذریعۀ یک مورد ت

داکتر محمد یوسف، وزیر معادن و صنایع وقت به ستاکهولم  سویدن رفت تا برای . کشور بیطرف آغاز گردد

که در امور برمه کاری و  وی با یک کمپنی سویدنی. تفحصات نفت یکی از کمپنی های سویدنی را استخدام نماید

چنانچه . تفحص ذخائر معدنی تخصص داشت موافقت نمود که در انگت سرپل والیت بلخ به برمه کاری بپردازد

 .برمۀ اول به نفت سبک رسید و کار کمپنی انجام یافت و برمه کاران برفتند

اما سروی . پی شدیدتر قرار گرفتاینک عالئم ذخائر نفتی مشهود گردید و استخراج و استفاده از آن مورد دلچس

منابع نفتی ایجاب تحقیقات مبسوط جیالوجی، جیوفزیکی و برمه کاری های امتحانی را می کرد که این همه 

 . مصارف هنگفت و کارمندان متخصص را ایجاب میکرد، که هیچکدام در حیطه و قدرت کشور نبود

شود تا از نتیجۀ برمه کاری انگوت سرپل دیدن کند و باالخره قرار بر این شد که یک تن متخصص شوروی دعوت 

ذخیرۀ نفت انگوت را در حدود ( نخوسوف)متخصص شوروی . به تفحصات ابتدائی بپردازد و نظر خود را پیش کند

پس اگر در یک تپه این مقدار نفت نهفته است در شمال و غرب و جنوب چه مقادیری . شش ملیون تن تخمین نمود

 ؟ذخیره خواهد بود

باآلخره حکومت تصمیم گرفت که از دولت شوروی قرضه دریافت گردد و تحقیقات نفت ذریعۀ متخصصین 

همان بود قرضۀ هشتاد ملیون روبل اخذ و تأسیسات بزرگ تفحصات پطرول در شمال . شوروی صورت بگیرد

ی بدست متخصصین بوجود آمد و ادارۀ آن بدست متخصصین افغانی سپرده شد و البته همه امور تخنیکی و فن

تحقیقات به تپه های . شوروی بود و انجنیران محدود افغانی وسائل آنرا داشتند که نتایج کار آنهارا بررسی کنند

آغار و بعداً به ساحۀ شبرغان و سپس در حوالی بلخ امتداد یافت و کشف ذخائر معتنابه ( انگوت و یتیم داغ)سرپل 

نۀ تولید برق و تولید کود کیمیاوی آذوتی در نظر گرفته شد و قرارداد های گاز واصل گردید که در نتیجۀ آن کارخا

صدور گاز به شوروی برای تادیۀ قروض آن عقد گردید و هم مقادیری که احتیاجات روز افزون کشور را تالفی 

 .کند کشف گردید

که از فیض آن  در چوکات این پروژۀ بزرگ شهرک های زیبای صنعتی در مزار شریف و شبرغان بوجود آمد

.هزاران خانوادۀ افغان در شمال کشور صاحب مال و منال گردیدند
 
 

 انکشاف پخته در قندوز محدود نمانده بلکه سیر خود را در والیات همسایه . فابریکۀ جن و پرس مزارشریف

یکی . ندتاجران متشبث مزارشریف بنیاد فابریکات را در چوکات سرمایه گزاری های خصوصی گذاشت. نیز پیمود

از این پروژه های عام المنفعه فابریکۀ نساجی بلخ بود که توسط متخصصین فرانسوی یکی از مدرنترین فابریکات 

 .   نساجی در منطقه اعمار گردید

  اعمار فابریکات جنگلک در کابل، دپارتمنت های مختلف حجاری و نجاری، بتون سازی، پایه سازی، موبل

                                                           

جناب انجنیر مایار . داشت های جناب انجنیر احسان هللا مایار گرفته شده است در رابطه با انکشاف پروژه های نفت و گاز از البالی یادمعلومات  -1
در آن زمان ریاست بورد متخصصین را در وزارت معادن و صنایع افغانستان به عهده داشتند، همچنان به حیث نمایندۀ دولت در آن پروژه ها 

 . وظیفۀ کووردینیشن و همآهنگی امور را متعهد بودند
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 کمک و همکاری انحنیران المانی، سازی، سنگ تراشی و غیره به 

  اعمار فابریکات جنگلک برای ترمیم موترهای دولتی و سرویس های شهر کابل و عراده جات اردوی

، فلز کاری، پایه سازی و غیره به کمک و همکاری انجنیران چکی که هزاران باشندۀ کابل (غیر حربی)افغانستان 

 .ختو شش کروهی آنرا صاحب کار، شغل و درآمد سا

  اعمار فابریکه های کشمش پاکی و صادرات میوۀ تازه و خشک در کابل و قندهار که نه تنها سبب کار دادن

 .و شغل و در آمد عدۀ کثیری از مردم و خانواده های شان شده بود بلکه در عواید اسعاری مملکت نیز کمک میکرد

  (خ افغانستاندر تأری)اعمار اولین میدان هوائی در ناحیۀ خواجه رواش کابل
 
صرف برای پرواز های  

 .میدان های  طیارۀ مزارشریف، قندز و هرات بعداً . داخلی اعمار گردیده بود

  اعمار میدان و ترمینل هوائی مدرن قندهار که برای پروازهای ترانزیتی کشورهای نیم قارۀ هند و شرق

، و مزج آن با (لشکرگاه)این پروژه با در نظر داشت زیبائی فرهنگ مهندسی منطقه . اقصی در نظر گرفته شده بود

  .تکنالوژی مدرن جهان توسط مهندسین و متخصصین امریکائی اعمار گردید

 اعمار اولین میدان بین المللی طیارۀ در کابل 

 ،اعمار فابریکۀ بایسکل سازی پامیر در کابل 

  ،فابریکۀ بوت آهو در کابل 

  ،فابریکۀ کود و برق مزارشریف 

 ،اعمار سیلو ها در کابل و چند والیت دیگر 

  ساحۀ پارک صنعتی کابل،" پل چرخی"اعمار فابریکۀ پالستیک سازی در ساحۀ 

 سسات و دستگاه های ساختمانی در کابلایجاد مؤ: 

  دستگاه ساختمانی افغانی ACUKکه به معیار کمپنی های جهانی فعالیت می کرد 

  ،دستگاه ساختمانی هلمند 

  ،دستگاه ساختمانی افغانی 

  ،دستگاه ساختمانی بنائی 

 دستگاه ساختمانی سپین غر، و غیره 

 ،دستگاه ساختمانی کابل فلز 

های بزرگ صنعتی در کشور با کیفیت و ستندرد جهانی اعمار گردیده بتواند و در نتیجۀ آن برای اینکه پروژه 

 :کاریگران افغانی به سویۀ ممالک پیشرفته تربیه شده بتواند دولت به دو کمپنی المان غرب

 دستگاه ساختمانی هوختیف آلمانی 

 و فلیبپ هولسمن اجازه داد که در افغانستان کار کنند. 

 

بارز کارهای این دو کمپنی یکی دستگاه تولید برق ماهیپر، هوختیف، و از دومی فابریکۀ پشمینه بافی نمونه های 

                                                           

مار چون اولین میدان های طیاره در افغانستان وخاصتاً میدان بین المللی کابل در زمان سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت اع -2
دی طی مقالۀ وطن پرستانه ای در پورتال افغان جرمن میال 2002شده جا دارد به پیشنهاد جناب ولی احمد نوری که به تأریخ بیست ویکم آگست 

 .وجه شودآنالین از ملت قدردان افغانستان تقاضا نموده بود که میدان بین المللی کابل را به نام میدان ظاهر شاه نام گذاری نمایند، جداً عطف ت

pdf.agh_melat_hozor_ba_peshnehad_walinouri/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_peshnehad_ba_hozor_melat_agh.pdf
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 .کابل را میتوان نام برد

قابل تذکر است که برای بار اول در تأریخ افغانستان خشت پخته به ستندرد قبول شدۀ بین المللی توسط کمپنی 

عالوه بر این ما شاهدیم که . د در منطقه یک نوآوری بزرگ بودهوختیف تولید گردید که این پروسه به نوع خو

هزاران کارگر افغانی بسویۀ جهان پیشرفته تربیه گردید که ساختمان های بعدی در پایتخت افغانستان مرهون عرق 

 .  ریزی آنها می باشد
 

 

 :ی داشته اند، از قبیلایجاد شرکت های صناعتی و تجارتی که در زندگی اجتماعی و عواید دولتی نقش مهم   
 

 ،شرکت بین المللی ترنسپورتی افسوتر 

 ،شرکت صادرات بین المللی 

 ،شرکت تجارت و صادرات قالین افغانی 

 شرکت تولید و صادرات پوست قره قل افغانی 
 

 :ایجاد بانک های مختلف که در زندگی مادی و مالی و مترقی افغانستان نقش بسزایی بازی کرده اند 

  که برای اولین بار در تأریخ افغانستان در زمان صدارت سردار محمد " دافغانستان بانک"بانک مرکزی

بودجوی، عواید و ، گذاشت و مسایل پولی، مالی پا بعرصۀ وجود اعلیحضرت بابای ملت هاشم خان و در ابتدای سلطنت

 جهان تحت کنترول آمد ه و متمدنمصارف دولتی و مؤسسات تجارتی و صناعتی مملکت مانند یک کشور پیشرفت

  بانک ملی افغان که یک بانک و یک تشبث خصوصی بود با کمک و استعانت تجار افغانی با درایت و

ذکاوت و پشت کار سرمایه دار بزرگ افغانستان جناب عبدالمجید زابلی به میان آمد که در ساحۀ ایجاد فابریکات و 

دمات بزرگ گردید و به هزاران تن اهالی افغانستان را صاحب کار، مؤسسات صناعتی، تولیدی و تجارتی مصدر خ

از طرف با دادن بورس های تحصیلی و فرستادن شاگردان ممتاز لیسه ها و مکاتب به خارج . شغل و درآمد ساخت

 بزرگترین خدمت فرهنگی را برای افغانستان انجام داده است، 

 ی معلوماتی برای اهل صنعت و پیشه های وطن،بانک صناعتی برای کمک و معاونت مادی و رهنمای 

  افغانی،پولی بصورت مطمئن برای تجار بانک تجارتی برای کمک و معاونت مالی و معلوماتی و ترانفسرهای 

  بانک زراعتی برای کمک و معاونت مالی و دادن قرضه ها به دهاقین و زمینداران جهت خریدلری کود و

عراده تراکتور را از کشور هندوستان خریداری نمود و به  477ری این بانک با. احتماالً تراکتور های زراعتی

اقساط طویل المدت به دهاقین و زمینداران توزیع نمود که میتوان آنرا بزرگترین خدمت در راه بهتر شدن و مدرنیزه 

 شدن زراعت در افغانستان محجسوب نمود،

 ای که می خواستند فابریکه ای بسازند یا مؤسسۀ بانک عمرانی برای کمک و معاونت مادی برای افغان ه

صناعتی و تولیدی را اعمار کنند و یا هم برای سکونت خود می خواستند منزی تعمیر نمایند این بانک برای قرضه 

 های ططویل الدت و رهنمایی ها و معلومات های ساختمانی در خدمت مردم بودند،
 

 وتعلیمات عالی هم در عصر فرخندۀ بابای ملت گرفته شده مهمترین تصمیم و اعمار مرکز فرهنگ، تحصیل

 

   ایجاد اولین پوهنتون افغانستان در کابل است که با اعمار شفاخانۀ نادرشاهی که بعداً علی آبادش نامیدند و

آنهم در باالی زمین های شخصی مادر اعلیضرت محمد نادر شاه که بعداً .  فاکولتۀ طب کابل آغاز گردید

 .نمودند یداد را به جوانان افغانستان اهداءو این جااعلیحضرت شهید و فرزند برومند شان بابای ملت این زمینها 
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 :ار کار های عمدۀ دیگیر که در دوران سلطنت صورت گرفته و باید یادآری شود این ها اند
 

 ،تأسیسات و بنا های دولتی 

 ،توزیع کوپون مواد اولیه به مأمورین 

 ایجاد کوپراتیف ها برای مأمورین و مستخدمین دولت 

 ایجاد اتحادیه های صنفی 

 ،توشیح قوانین مخصوصاً قانون اساسی عصر دیموکراسی 

 ،اعمار مطابع دولتی و غیر دولتی 

 ،اعمار میکروریان ها و منازل رهایشی مدرن برای مأمورین و مستخدمین دولت و دیگر مؤسسات 

 تشکیل احزاب سیاسی 

 ،ایجاد سفارت خانه ها و قنسلگری ها در همه اکناف و کشور های جهان 
 

بارۀ تمام کار ها و ساختمان ها و اعمار فابریکه ها ، ایجاد صد ها و صد ها مکاتب ابتدایی، ثانوی  خالصه اگر در

و لیسه ها و پوهنځی ها و پوهنتون ها و سرک ها و شاهراه ها و تونل ها و کانال ها و غیره و غیره بنویسیم 

  .هزاران هزار صفحه بکار است و دل تنک این مقاله زور آنرا ندارد

محمد ظاهر شاه در دوران چهل را که اعلیحضرت  ییکه کار ها می باشیماکنون همه مجبور به اقرار این حقیقت 

بدر نیامده آن  ۀتا اکنون از عهد دیگرو کسی  استانجام داده است، بینظیر سال سلطنت خود در افغانستان عزیز 

 .است

کرد، با ایجاد فابریکه های تولیدی و ارائه اعلیحضرت بابای ملت، برای رشد صنعت کوشش خیلی زیادی می

از ورشکستگی آن جلوگیری  از دوام آن مطمئن و ران کارخانجات سعی می نمود تاگامتیازات فوق العاده به کار

نماید، طور مثال چند سال قبل کاریگران فابریکۀ نساجی پلخمری با اعتراض از عملکرد ادارۀ جدید خواهان 

چند دهه قبل برایشان مبنی بر توزیع خانه ها رهایشی در برابر مدت کار " بابای ملت"را که برآورده شدن امتیازات 

در دیدار  "تعهد نموده بودند، خواستار برآورده شدن آن وعده ها از جانب حکومت کرزی شدند و چنین ادعا نمودند 

ه ش به  1371فابریکه در سال پلخمری با رئیس جمهور کرزی فرمودند که این -کارگران فابریکۀ نساجی افغان

فعالیت آغاز نموده است، قرار تعهد اعلیضرت بابای ملت در آن زمان کسانیکه برای پانزده سال درین فابریکه کار 

 ."کنند، سند ملکیت خانه های رهایشی آن فابریکه که در آن زندگی میکنند برای شان داده میشود

عتی متکی بخود بوده ساالنه صادرات میوه جات خشک و تازه، پوست و در آنزمان افغانستان از لحاظ تولیدات زرا

" بابای ملت"در طول سلطنت . که توازن اقتصاد کشور را مستحکم حفظ نموده بود. نباتات طبی را داشت ،قالین

مشکالت هزاران تاجر   تأسیس سرای صرافی شهزاده. است  افغانی هیچگاه بلند نرفته 3۰نرخ اسعار ثابت بوده از 

                                                           

 که خود یکی از اعضای حزب اسالمی و به اصطالح مبارزین برضد حکومت "قطب الدین هالل" قرار گفتۀ یکی از نامزدان ریاست جمهوریب -3
( ۳تلویزیون)ه ایکه با نیز میباشد، چند روز قبل با مصاحب ۳3۳3بابای ملت بود، و اکنون کاندید ریاست جمهوری در انتخابات  و منتقدین سلطنت

هزار تن  ۰0افغانستان چهار فابریکۀ نساجی داشت که در آن »: اش چنین گفت یبه اصطالح برنامه های کار معرفی کابل داشت، در جریان
تن  مجموعاً ده هزار نفر مصروف  ۰000کار بودند، تنها در فابریکۀ کود و برق مزار شریف و فابریکۀ نساجی بگرامی در هر کدام  مصروف
  "چرا این فابریکه ها دوباره احیا نمی شود؟. ندکار بود

تور بزرگ افغانستان که امپراتوری اش از آمو تا از إحفاد احمد شاه بابای درانی سدوزایی امپرا)مراد از سرای شهزاده عبدالعزیز سدوزایی است  -4
  .و در کنار دریای کابل قبل از مسجد جامع پل خشتی واقع می باشد( اتک و پایتخت تابستانی اش کابل و پایتحت زمستانی اش دهلی بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
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ث بزرگترین مرکز تبادلۀ اسعاد به سطح است که الی امروز این مارکیت بحی و سایر افغان ها را مرفوع ساخته 

  .کشور موجود است

با اعمار مکاتب در سراسر افغانستان و جبری ساختن جذب متعلمین به مکاتب یکی از اقدامات خیلی مؤثر 

اعلیحضرت بابای ملت در راستای ترقی و رفای کشور بوده است، برای سرعت بخشیدن هرچه سریعتر محو 

واد آموزی را برای بزرگساالن هم روی دست گرفت که نظر به مؤثر بودن آن حتی ایران بیسوادی، برنامه های س

عبدالحمید مبارز درین مورد چنین می "آقای . هم همین برنامۀ سواد آموزی افغانستان را در کشورش تطبیق نمود

که یونسکو این پروژه بود " اعلیحضرت بابای ملت"سواد آموزی یکی از پروژه های بسیار مهم  پروگرام" نویسد 

را به حیث یک پروژۀ موثر می شناخت، همین بود که در آن زمان ادارۀ ایران طی یک نامه ای کتاب های سواد 

."آموزی افغانستان را مطالبه کرد چون سیستم سواد حیاتی افغانستان برازندگی پیدا کرده بود
 
  

افغانستان در جاده هموار ترقی و انکشاف قرار گرفته بود از با تکمیل نمودن مؤفقانۀ پالن پنج سالۀ اول چون 

درین . سراسر جهان متخصصین به افغانستان سرازیر شدند و افغانستان در بین کشورهای همسایه پیشتاز شده بود

تماس با متخصصین پروژه های خارجی مکتب دیگری بود که "مورد هم آقای عبدالحمید مبارز چنین مینویسد 

افغان را ا ز لحاظ فکری و هم دانش تخنیکی مجهز می ساخت که مثال مهم آن پروژۀ وادی هلمند بود که کارگران 

دیگر افغانستان . از آن دستگاه ساختمانی افغانی، هلمند و دیگر مؤسسات ساختمانی مختلط ملی و شخصی بوجود آمد

را مؤفقانه به عقب گذاشته بود، و تازه صدها ساله  7به سوی جادۀ ترقی رهسپار شده بود، زیرا پالن های اقتصادی 

در آن زمان بود که، . متخصص تحصیل کرده از غرب و شرق، از شمال و جنوب، وارد افغانستان می گردیدند

ننگرهار به مقایسۀ پشاور شهر پیشرفته تر بود، هرات با مشهد رقابت می کرد، و مزار و شبرغان با استخراج نفت 

   ."ایه اش در ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان پیشتر بود نه عقب مانده ترو گاز از شهرهای همس

 

من یک تعداد از کار نامه های اعلیحضرت شان را که هر کدام در زمان خویش یک شهکار بوده است، به صورت 

پیرامون  مشت نمونۀ خروار در سه بخش باال عرض کردم و در بخش های آینده امید است بتوانم به تفصیل بیشتر

اندیشه های مترقی اعلیحضرت بابای ملت معلومات عرضه نمایم تا باشد از کتمان حقایق که در مورد آن زمان 

صورت گرفته و می گیرد جلوگیری شده بتواند و نسل جوان و نسل های آینده را در قضاوت درست و عادالنه در 

 .یاری نماید و رهبران پر افتخار دیگر ما" اعلیحضرت بابای ملت" مورد 
 

گذاریم در نظر دارم که باالی دو نکتۀ اساسی میسر گرانیدن انکشاف میهن ما مختصر مکثی قبل ازآنکه فراتر پا
 .نمایم

پوشیده از هیچ فردی نیست که بنیاد اساسی هر قدم بصوب ارتقای یک کشور بهره بردن از جهان علم است و باز 

 .هم بهره گیری از علم و دانش است

طول زعامت اعلیحضرت بابای ملت، عواید کشور متناسب به کشورهای همسایه ناچیز بوده، و لیک بزرگترین در 

رقم بودجه عادی ساالنه کشور در قدم اول در راه دفاع میهن و قلم دومی در راه ارتقای معارف بوده که این خود 

 .نشانه ای از ترویج علم و دانش برای مردم عام است

می شاید مثالی فراهم کرده نتوانند که مانند وزارت معارف افغان ها برای شاگردانی که در فاکولته خوانندگان گرا
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های افغانستان نام نویسی می کردند ماهانه یک معاش برای شان تعیین نموده و تا جائیکه از دوستان اطالع دارم 

 . سال قبل تعلق می گیرد 27 مثال باال به. برای شاگردان پوهنځی حقوق یک عراده بایسکل می دادند
 

در اوائل پادشاهی . موضوع بعدی که بازهم به روشن سازی مردم تعلق می گیرد، انکشاف مطابع دولتی است

لیک زمانی بسر رسید . اعلیحضرت بابای ملت رونامه های شهر کابل با تخنیک کهنۀ حروف چینی طبع می گردید

بیشتر از این بحث را از . نوتایپ هیدلبرگ آلمان غربی مجهز گردیدکه مطابع دولتی با مدرنترین ماشین های لی

 !برمیگردیم بادامۀ گذشته. حوصلۀ این مقال بیرون می بینم

 

 های مهمه شاهرا

 :اعمار شده استدر افغانستان  "بابای ملت"سلطنت اعلیضرت محمد ظاهر شاه زمان  که در

  
  مزارشریف - شاهراه کابل:  
 

شاهراه کابل به مزار با سوراخ کردن دل هندوکش و اعمار تونل بزرگ سالنگ به ( م1624)هجری شمسی 13۰3در سال 

، با پیش بینی عبور ده هزار موتر در روز، در (کیلومتر 2اعشاریه  7)متر  7277متر از سطح بحر و طول  33۳3ارتفاع 

هندسی و آبداتی قرن بیستم در افغانستان بود و هست، هندوکش، که یکی از شهکار های مشامخ دل کوهساران بلند و با جبال 

در درآمد هر دو طرف تونل، تأریخ آغاز کار آن، تأریخ انجام کار آن و اینکه این شهکار بزرگ در عصر فرخندۀ . ساخته شد

در مدخل جنوبی تونل اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه ترقی خواه افغانستان آغاز شده و انجام یافته و افتتاح شده و با کتیبۀ 

هجری شمسی اسم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در این کتیبه  13۳7سرطان  7۳با تأسف که بعد از کودتا . ثبت گردیده بود

معتقدم که سردار محمد داوود خان از این بازی . تراش گردید و این جاهالن فکر می کردند که ورق تأریخ را نابود می کنند

عد از حاکمیت بیچارۀ از بیچاره ها دست نشاندۀ پاکستانی ها جمعیت ربانی و قوماندان مسعود، ب. های سفله اطالع نداشت

با گواه تأریخ ربانی و مسعود . طوریکه در عکس مشاهده می شود تا اکنون عکس قوماندان مسعود را در آنجا نصب کرده اند

 .  ستدر تأریخ افغانستان جزء یک لکۀ سیاه بدنمود چیزکی باقی نمانده ا

 
          

 و قطغن مزار شریف -تونل سالنگ در مسیر شاهراه کابل             
 

قوای . در پهلوی ساختمان پروژۀ شاهراه سالنگ بایست گفت که در آن وقت برای باراول مفکورۀ ایجاد قوای کار در میان آمد

قوماندانی قوای کار در چوکات وزارت . که تعداد آن به بیست هزار نفر میرسیدکار متشکل از یک اردوی کارگران بوده 
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بعد تکمیل شاهراه . فواید عامه گنجانیده شد و شاهراه شمالی با تونل سالنگ به قوت بازوی توانای این مردان اعمار گردید

ای افغانستان نشانه های از دستان توانای شمالی افغانستان دارای بیست هزار نفر کارگر ماهر گردیده که در سراسر پروژه ه

 بجاست که ما امروز به بپاس خدمات شان احترام نمائیم. آنها نشانی مانده است

 

 پایان قسمت سوم
 ادامه دارد

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


