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از دیدگاه  8292-8291افغانستان سال   
هالندی مهندسک ی کامره    دوربین و  

 
امری حبیب افغانستان  پادشاهتغیریات و دگرگونیهای اجتماعی بود. دراین زمان  شاهدقرن بیستم،  آغاز درافغانستان 
دولتی مکتب رمسی خنستنی  1091در سال . چنانچه ( دست به ریفرمهای جدید زد1010-1091اهلل خان )

پساهنا  انوی( بودند.عده یی از استادان این مکتب معلمان هندی )از هند برت بنام حبیبیه در کابل گشایش یافت.
ط به یک مگر نشر آن فقانتشار یافت  «ِسراج االاخبار»خنستنی جریدهء رمسی بنام  1091در ماه جنوری سال 

.مشاره حمدود شد، چون شاه اجازهء انتشار بعدی آنرا نداد  
 

را پرورش میداد.  مکتب حربیه توسط این شاه افتتاح شد که افسران جوان ارتش افغانستان 1090 مهچنان در سال
 درمیان استادان این مکتب آموزگارنی از ترکیه بودند. 

 
تبدیل  قابت قدرهتای بزرگبه میدان ر مگر عمالً آغاز قرن بیست افغانستان گرچه رمساً نیمه مستعمره بریتانیا بود،  در

دو ابر قدرت  1091شد. افغانستان یک کشور حایل و پوشالی میان دو کشور استعماری آنزمان بود. در سال 
که در یک مادهء آن   یک عهدنامه را در بارهء ایران امضأ منودند (جهانی مهسایهء افغانستان )روسیهء تزاری و برتانیه

د. مطابق این معاهده حایل )پروتکرات( برمسیت شناخته شافغانستان حبیث ساحهء نفوذ هند برتانوی و منطقهء 
و در ضدیت با این دو   لهردو کشور روسیه و انگلیس تعهد کرده بودند تا در برابر هر حرکتی که در راستای استقال

 کشور باشد، مشرتکاً عمل کنند. 
ستان تبدیل روطیت افغانبه مرکز فعالیتهای سیاسی موسوم به جنبش مش 1091 -1091مکتب حبییه در ساهلای 

 شد.  
میخواستند  1011در آستانهء جنگ اول جهانی افغانستان مورد توجه آملانیها قرار گرفت. آملانیها در سال 

که با عدهء از افسران « هیأت نیدرمایر»افغانستان را در برابر برتانیه و روسیه استفاده کنند. این موضوع از گذارش 
پشتیبانی نکرده « نیدرمایر»ترکی  -ود، برمیآید. مگر افغانستان از پیشنهادات هیات آملانیترکی از کابل دیدن کرده ب

یکبار  1011ال حفظ کرد. برعالوه اشرتاک کنندگان لویه جرگه س و  در دوران جنگ جهانی اول بیطرفی اش را 
 دیگر به سیاست بیطرفی افغانستان تأکید منودند. 

اعات  به مهه معاهدات با هند برتانوی خودرا مقید دانسته و آهنا را مر  1010سال  امری حبیب اهلل تازمان مرگش در
 کرد. 

، حرکات «ترکیه جوانان ترک در»فعالیت مانند جنگ اول جهانی، جنبش مشروطیت ایران،  نتغیریات تارخیی آنزما
 االی گروههای سیاسیتأثری فعالی را ب 1011در سال  در روسیه تزاری استقالل طلبی هند و انقالب اکتوبر

دید مشروطیت که افغانستان داشت. در این زمان در افغانستان بویژه در حلقهء دربار امری حبیب اهلل یک جریان ج
میشود از مجعی  یاد« جنبش مشروطیت دوم»که در تارخینگاری معاصر افغانستان بنام « جوانان ترک»با الگوی 

ستان شاه امان اهلل شد. یکی از هواداران این حرکت شاه آینده و ولیعهد افغان مأموران عالریتبه و سرداران دربار اجیاد
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تزاریزم پایان خبشید و  زمانیکه روسیه با انقالب بلشویکی بهو سردار نادرخان )مهچنان شاه آینده افغانستان( بودند. 
یب اهلل را از نگاه جسمی مریحبا یعنی برتانیا درگری جنگ اول جهانی بود، گروپ تصمیم گرفت، مانع استقالل طلبی

 نابود کند. 
   

ارزه کوتاه تعطیالت زمستانی اش کشته شد. پس از یک مبامری حبیب اهلل خان در جریان  1010در ماه فربوری 
اه اصالح طلب مدت برای قدرت امان اهلل خان از جانب اکثریت درباریان حبیث امری افغانستان انتخاب شد. او ش

جون سال  -ر ماه میدرقی سریع افغانستان بود. خنستنی اقدام وی اعالم استقالل افغانستان بود. بوده وخواستار ت
لبان مهه اقوام انگلیس درگرفت. در این جنگ که در سه جبهه جریان داشت، نقش داوط -جنگ سوم افغان 1010

رتانوی در هنایت بود. هند ب درهپلوی اردوی افغانستان خیلی برجسته« سرحد آزاد»داخل افغانستان و پشتوهنای 
 استقالل افغانستان را برمسیت شناخت.

 

1090 -1010شاه امان اهلل   

  

دی اجرأ شد. در سال اقتصا -( رژمی امانی دهها پروژهء با ارزش اجتماعی1090-1090) در جریان یک دهه
یاد میشد، « ستانه افغاننظامنامهء اساسی دولت عالی»امان اهلل خان خنستنی قانون اساسی کشور را که بنام  1091
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یستم حقوقی و د، برعالوه دهها قانون و اصولنامهء دیگر تصویب و نافذ شد که در نقش بارزی در ستصویب کر 
نی مکتب راین ساهلا دهها مکتب جدید فعال شدند. مهچنان خنستاجتماعی افغانستان بازی کردند. مهچنان د

یه امانی و امان بنامهایبه فعالیت آغاز کرد. برعالوه بکمک آملان و فرانسه مکاتب « مستورات»دخرتان بنام 
ستقالل امروزی( با استادان خارجی گشایش یافتند.  )ا  

 نان در ساله بکمک آملانیها ساخته شدند. مهچای بیست یکعده کارخانه ها و مسسسات عام املنفعدر ساهل
صان آملانی و لوکوموتیف بکمک متخص کوتاه  کیلومرت( در کابل با دو قطار  1 بطول) خنستنی خط آهن 1091

 فعال شد که بقایای آن تاهنوز موجود است. 

ادشوروی ولند و احتامان اهلل خان به اروپا سفر کرده و با زعمای انگلستان، آملان، فرانسه، پ 1091در سال 
ان را اجنام داد. در جریان سفر به آملان او توافقات بیشماری منجمله اعمار خط آهن سراسری افغانستمالقات کرد. 

ت قرادداد اعمار خط آهن سراسری افغانستان میان شری امحدخان منایندهء دول 1091اپریل  19بدینمنظور بتاریخ 
امضأ شد.« رکألِنز و ش»ندهء شرکت ساختمانی راه آهن برلنی موسوم به هانس منای -میولر بروگش افغانستان و  

وافقات در مطابق این قرارد داد، شرکت آملانی در دو مرحله راه آهن سراسری افغانستان را اعمار مینمود. مطابق ت
کابل )تورغندی(  یپههرات تا قره ت -فراه -هلمند -قندهار -قالت -غزنی -لوگر -مرحلهء خنست باید راه آهن ِ

ط هند برتانوی ساخته شده و به خطو  و در جنوب تا مچن به مرو )ترکمنستان شوروی(شکه ک  از راه  اعمار شده و 
میداشت. مطابق قراداد عقد شده شرکت  کیلومرت طول  199وصل میگردید. این خط مطابق سروی حدود 

اجننری  ت افغانستان پیشپرداختی بدست آورده ومارک آملانی از دول 1999« لِنز و شرکأ»ساختمانی راه آهن برلنی 
دمتی بکابل را برای ساختمان راه آهن افغانستان از چنی خواسته و طور خ« فام لوتسنبورگ ماس»مربوطهء خود 

 اعزام کرد. 
یانهء مرحلهء دوم این خط پساهنا آغاز شده و مطابق آن یک خط آهن مشال افغانستان را به خطوط آسیای م

ش به کابل و سپس وصل شده و از راه کوه هندوک در احتاد شوروی  خبارا –پته کیسر افغانستان به مرو از  شوروی
هیچگاهی اسی بعلت سقوط حکومت امانی و تغیریات سیدر جنوب وصل میشد، که  )پشاور(  به هند برتانوی

  سروی و اجرأ نشد. 
 

شرکت ساختمان راه آهن برلنی پس از عقد قرارداد نامربده به مهندس هالندی اش ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس1  
ند. سپارش کرد از چنی که درانوقت مشغول کار بود به افغانستان جهت سروی و اعمار راه آهن سفر ک  

 

                                                 
- اجنینری ادریانوس فان لوتسن بورگ ماس در سال 1101 در در دانتومادل بدنیا آمد.  او در  رشتهء مهندسی حتصیل کرده و در میان ساهلای 1091- 1

« لنز و شرکأ»نی موسوم به وی کارمند شرکت راه آهن برلمشغول پروژه های راه آهن بود.  (ایتوپیاحبشه )و م. در کشور گوناگون منجمله چنی، افغانستان  1011
بدستور شرکت راه آهن برلنی به افغانستان  آمد. 1091بوده و از طریق این شرکت به کشورهای نامربده گسیل شده بود. فان لوتسنبورگ ماس در پاییز سال   

و عکاسی عالقهء فراوان داشت در مهه جا از فرصت استفاده منوده و به عکاسی و ثبت خاطراتش میپرداخت  او که به نوشنت خاطرات  
ش به آرشیف . مطابق وصیتش متام یادداشتها، خاطرات و عکسهای مربوط به وی پس از مرگهاگ )الهه( هالند وفات یافت -در شهر دن 1010در سال  او

ر دسرتس مهگانی قرار دارند. ملی هالند سپرده شدند که اکنون د  
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باز داده و بکابل آمده و با شاه امان اهلل شخصًآ دیدار منود. امان اهلل خان به از گاردشاهی سر  1091او در خران 
در ماه ایند. نش وظیفه سپرد در امر اجرای پروژه راه آهن به مهندس فان لوتسنبورگ ماس مهکاری منو به مأمورا

دو الری  فان لوتسنبورگ ماس با کاروانی متشکل از سربازان گاردشاهی با خدمه و مرتجم با 1091سپتامرب 
ی، زابل، قندهار، سپس او به غزن )مرسدس بنز( و موتر تیزرفتار بسروی راه اهن پرداخته از کابل عازم لوگر شد.

ست شاه امان اهلل مگر او شاهد شک رفته و دوباره به قندهار آمد. هلمند، فراه و هرات )تا مرز ترکمنستان شوروی(
ز هند برتانوی و خروج او از قندهار بود، مگر بآهنم مدتی در آنوالیت مانده و بقیهء پروژه راه آهن را تا مچن در مر 

از افغانستان خارج شد.   1091در اپریل سال  ،د. او باآلخرهبه امتام رسان  

 

در کابل ساخته شده بکمک مهندسان آملانی بقایای قصر داراالمان   
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در کابلاعمارشده بکمک متخصصان آملانی قایای ساختماهنای امانی ب  

 

بود. فعال شده 1091کابل که در سال   -یک لوکوموتیف آملانی باقیمانده از خط داراالمان  



 6 

 
ه در عکس دیده میشود، راه کارواهنای بازرگانی از اینجا میگذشته است.طوریک. 1091قصر شهر آرأ  کابل، خزان سال   

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  

 
این قلعه 1091سال . )میان کارته سه و گذرگاه( ، در هپلوی رودخانهء کابل«هنر درسن»قلعه معنی افضل خان در نزدیکی   

میالدی دراین قلعه خنست مکتب  19ساهلای جود بوده و در آن مو سسه.... فعال است. در ن نیز مو تاکنو   

عکس از فان لوتسنبورگ ماس.   متوسطه کارته سه و سپس دارالتأدیب مستقر بود.  



 7 

 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.   .1091امری عبدالرمحن خان، سال  مسجد -باغ باال  

 
 

 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  . 1091بل سال سفارت آملان در کا  
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 دفرت یک شرکت در مرکز کابل. در پیشروی ساختمان گادی وسیلهء ترانسپورتی عامهء آنزمان دیده میشود. 

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  
 

 
  .1091تیمورشاه ابدالی در کابل، در دورمنا کوه آمسایی دیده میشود. سال مقربهء 

لوتسنبورگ ماس.   عکس از فان  
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ان آبرودخانهء کابل در مرکز شهر، در هپلوی چپ رودخانه مطابق جری» ، در عقب عکس نوشته شده:1091شهر کابل سال   

عکس از فان لوتسنبورگ ماس.   «.دیده میشود« خیابان»  
 

 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  . 1091باالحصار کابل، سال   
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  .1091، سال «بنای یادبود سربازان شهید نربد علیه انگلیسها»شده:  پغمان، در عقب عکس نوشته

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  
 
 

 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  ، 1091سپتامرب  91پل علم،   
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9912پل علم، جنوری   

 

 

 
9912پل علم، جنوری   
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1091سپتامرب سال  11 ،وگردر ل« بینی سفید»در راه نزدیک متصل  به کوه « قلعه»یک خانه   

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 
  

 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.   .1091سپتامرب  90باالحصار شهر غزنی،   
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عکس از فان لوتسنبورگ ماس.   .1091سپتامرب  91درب ورودی شهر غزنی،   

 

 
  تسنبورگ ماس.  عکس از فان لو  .1091سپتامرب سال  90مدخل مقربهء سلطان حممود غزنوی، 
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عکس از فان لوتسنبورگ ماس.، 1091سپتامرب  90غزنی،  یکی از مناره های  

 
 

  
. 1091مارچ سال  19 ، اقامتگاه هیأت راه آهن سازی،(امروز )زابل جدیدقالت   

از فان لوتسنبورگ ماس.عکس   
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.1090جنوری سال  91گهداری میشود.  نخرقهء مبارک در آن  حملی کهبازار شهر قندهار و   

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  
 
 

 
ز فان لوتسنبورگ ماس.  عکس ا. 1090بازار بزرگ قندهار )توپخانه( آغاز سال   
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عکس از فان لوتسنبورگ ماس. . 1090فربوری سال  91مقربهء امحدشاه درانی،   

 

  
عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090سال مارچ  9مقربهء امحدشاه درانی،   
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. عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090سال مارچ  9مقربهء امحدشاه درانی،   

 
 

 
. عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090سال مارچ  91ی، مقربهء امحدشاه دران  
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. عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090فربوری سال  91مقربهء امحدشاه درانی،   

 

 
. عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090سال مارچ  9مقربهء امحدشاه درانی،   
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  . عکس از فان لوتسنبورگ ماس.1090سال مارچ  9مقربهء امحدشاه درانی، 

 
 

 
. 1090جرمنی در قندهار.  هبار سال  -عکسی از دفرت شرکت جتارتی افغان  

 عکس از فان لوتسنبورگ ماس.
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 میدان هوایی بنی املللی قندهار اکنون
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اشندگان ، حلظهء ورود لشکر امریحبیب اهلل کلکانی به شهر. در عکس گروهی بزرگ از ب1090میدان هوایی قندهار، آغاز سال 
عکس از فان لوتسنبورگ ماس.  قندهار دیده میشوند.  

 
 
 

عکس از فان لوتسنبورگ ماس. 1090مارچ سال  19امروز(، حمل اقامت و کار هیأت را آهن سازی.  زابل قالت جدید )والیت  
 

 
ای مناره های هرات و مزار گوهردشاد بیگم، در پیشاپیش منظره یکی از مناره ه 1091نوامرب سال  90»نوشتهء پشت عکس:  

«. مدرسهء ازمیان رفته دیده میشود  
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غازین سدهء بیستم.هرات در ساهلای آ  
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  9912ملکه گوهرشاد علیشری نوایی و آرامگاه مقربهء 
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  9912پس از ترمیم و بازسازی، در نزدیکی منارههای هرات سال امریعلیشری نوایی مقربهء 
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قندهار  ردممگروه بزرگی از . حلظهء ورود لشکر امری حبیب اهلل کلکانی به شهر و جتمع  1091میدان هوایی قندهار، اخری سال   

  . میدان احتادشورویدر 

  

 
 

 خاطرات مهندس هالندی فان لوتسنبورگ ماس    2
 

«8292افغانستان و جنگ داخلی سال  سرتاسری  خط آهن یخستین پروژهن»  
 
 
 

                                                 
2  -Adrianus van Lutsenburg Maas 
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1090فربوری سال  91قندهار »  
 
 

ِبرت3عزیز، در نامه ام از هرات وعده داده بودم که از قندهار برایت نامه نوشته و در مورد افغاهنا معلومات خواهم 
. است بپردازمیت نوشته و سپس به   سیخنست از کارم براناگذیرم ثی رویدادند که مگر در این میان حوادداد.   

 
نقشهء ت. ما پایان یاف دشواریهای شوروی، مرتجم( و هرات در واقعترکمنستان در ارتفاعات میان مرز روسیه ) 

مطروحهء ما از آجنا از ناحیهء پاره و چاِهپلوسی به سبزوار4 با احداث دو پل در ساحل ر است رودخانهء ادرسکن، 
ار خواهد آورد مهم را بب رودخانه قرارداشته و اینکه مصارف ساختمانی هنگفتی چپسبزوار در ساحل  ادامه مییابد.
گاه منتهی ، زیرا کمی جلوتر ادرسکن به یک پرتادامهء نقشه ناممکن است سبزوار ساحل چپ از نیست، چون

جستجوی  از طریق ساحل راست ممکن است. در ادامه ما لزومی به فقطمیشود که در آنصورت ادامهء آسان نقشه 
سمس در فراه ، مهچنان موسم باران نیز باعث ضیاع وقت ما نشد، چنانچه ما پیش از کریزیاد خط السری نداشتیم

بلکه  رو موتر اه بودمی. پس از آجنا کار ما خنست بسرعت پیش رفت، اما از آجنایی که من از دآلرام به بعد نه از ر 
م به اینجا برسیم. برای توانستی سیزدهم جنوریبروز  رفتم، کارما طوالنی شد وفقطبسمت جنوب به نزدیکی ارغنداب 

ردم. مهچنان امهیت ک  هلمند من یک جای بسیار مناسبی را در حدود پانزده کیلومرتی گرشک پیدا رودخانهءعبور از 

                                                 
3 - Bert 
 - در سال 1091 چنان که نویسندهء هالندی این نامه نوشته، شیندند هنوز بنام سبزوار یاد میشد. - 4
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ش را م زیادیست(، نیز باعث خنواهد شد تا ما نقشهء خوینفر ساکن باشند، رق 9999اگر در آجنا این روستا )
استفاده کنیم، باعث  وترما به موازات ارغنداب منیتوانستیم از تغیری بدهیم. البته اینکه ما از پاره تا سبزوار و از آجن

افتادم که  ظربا پاهای خسته در نزدیکی سبزوار به این نافسرده  چنانچه منِ شد، در امر اطراق ما دشواری زیادی 
طوریکه من . چنانچه کردمینزدیکی یک روستا شب را سپری میدر اینکه هبرت بود مستقیماً به این شهر مریفتیم، تا 

نشب را در یک ساحهء مل اً آخاکی عبور کرده و هنایت راه دشوار گذر ازما تاریکی  نبودم، با چریه شدپیشبینی کرده 
ننی چیزی در ن شوخی حد اقل به هبای یک روز برامی متام شد. وقوع چنقشهء ما سپری کردمی. اییزرع بدور از 

 نزدیکی گرشک و چند روز ازدست داده علت آنند که ما فعالً در اینجا ماندگار شده امی. 
 

چیز جنوب مهه  . درمربآگاهی نداشتیماوقتی ما به اینجا رسیدمی، از حوادث مبیان آمدهء پریامون کابل در ماه دس
صالحاتش را برنامهء ا)امان اهلل( در آنوقت میگفتند که در کابل نیز مهه چیز درست شده چون شاه  آرام بود.

 متوقف ساخته است.
 

تاً متوجه شدمی  پس از دو روز اسرتاحت تصمیم داشتیم که بروز شانزدهم حرکت کنیم، اما در شام پیش از آن دفع 
حرکت ما به بناً و  آمده بود،به اینجا : شاه طور غری مرتقبه که پرچم شاهی بر ساختمان مقر والیت در اهتزاز است

گاردشاهی و   ینبود و ایشان سربازان و عملهء مهراه ما را برا تعداد حمافظان اعلیحضرت زیادتعویق افتاد، زیرا 
که ور میکردمی  در اوایل آوازه بود که شاه برای یک تفتیش کوتاه مدت آمده، بناً ما تصخدمتش ضرورت داشت. 

ابل فرار  بزودی براه خویش ادامه خواهیم داد، مگر پس از چند روز واضح شد که او از چنگ "بچهء سقأ"  از ک
د والی پرچم شاهی دوباره از ساختمان والیت ناپدید شد، شایکرده و از سلطنت نیز دست کشیده است. 

حبیث شاه پذیرفته ه ردهم آیی سران طوایف دوبار یک گدر )امان اهلل( میرتسیده که در اینجا نیز ناآرامی ببار آید. او 
فر در میان حس تنچونکه او با ایده های مدرنش  ،شد، اما من فکر میکنم نه خباطر عالقمندی )عشایر( به وی

چون "بچهء سقأ" در  ،گر، بلکه فقط خباطر نداشنت انتخاب دیرانگیختهرا ب حمیطقبایل فوق العاده عقبگرای این 
مدت زیادی  موقعیت خوب امان اهلل ناچیز برخوردار بوده و به حیث یک رهزن شناخته میشود.اینجا از شهرت 

ه معاشات کابل( عقب نشینی کرده و دست به شورش زد، چونک  مسریقر )جایی در دوام نکرد: لشکر وی از م  
تواند سربازان  منیشان درست پرداخته نشده و فاقد خوراک بودند. عدم پرداخت حقوق یکی از عواملی ست که او 

درانیها که او نیزیکی از دو طایفهء بزرگ ساکن این منطقه از  باید او کافی گرد آورد. و دمشن  شامل آن بوده یعنی  
قط در صورت محلهء ، کمک بگرید اما آهنا حبیث قبیلهء حاکم به این باور اند که فسرسخت طایفهء دیگر است

پولیس خدمت   ند حبیثوخیم تارخیی آهنا منیخواه. در چننی حالت یک دمشن خارجی حاضر به جنگ خواهند بود
ان با امان اهلل . این موقف تا حدی از غرور آهنا و عمدتاً از خمالفت شکنند مگر اینکه معاش کافی دریافت کنند

 ناشی میگردد. 
 

اند، بویژه زمانیکه در  هخواهد رفت قوت گرفت ضد محلهمبنی بر اینکه امان اهلل به هرات جهت سازماندهی شایعاتی 
ا امان اهلل آمده بود( از جهت مصاحبه ب انانالیست شیکاگو تریبون که از ویاینجا یک هواپیمای آملانی )با یک ژور 

ند. به هرات انتقال دهبا خود خانوادهء شاهی را تقاضا کرد دو خامن از آهنا  از هتران فرود آمد و حکومت
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جلب کند، اما امان  ین کار موافقت کرد که عالقمندی شاه را برای اجنام مصاحبهژورنالیست امریکایی خباطری به ا
یل کند!این ژورنالیست شاید گذارشش را نتواند تکمکرد. از پذیرشش خودداری  اهلل بطرز غری دوستانه   

 
روس فرد  ، یککردندشد که البته افغاهنا ادعا می روسی در فضای شهر پدیدار هواپیمایتصادفاً یکروز پیش یک 

. اینکه روسها در یی که در چنی نیز مروج استعه پراگنی آمده و بدنبال آن تعداد بیشرتی خواهند آمد، عنی شای
هء رادیویی را نصب  یک دستگاه فرستند شاناینجا دنبال چی بودند، ما نتوانستیم دریابیم. اما آهنا پس از رسیدن 

یند(، چنانچه ااتری الزمه را از تاشکند اخذ منتا دسشان بود )فقط برای استفادهء خود کردند، مگر این دستگاه
حاکم بر بماندهء روحیهء عق ءالبته این یک پدیدهء ویژه هنگام رفنت دستگاه مذکور را با خود دوباره بردند.

 نصب یکی دوون با ، چمیداشتاینجاست، این )دستگاه( باید برای دولت ارزش زیادی برای ارتباط با بقیهء کشور 
رات هنوز تکمیل ه -فراه -قندهار -کابلن  و تلف خط ارتباط سراسری بسادگی ممکن میگردد. ایستگاه رادیویی

اس تلفنی امکان مت است، چنانچه از اینجا به هرات نگردیده: هنوز میان هلمند و فراه یک قسمت لنی ناقص
.نیست  

 
اهلل به هرات خنواهد برود،  ه به رویدادها برگردمی. پس از اینکه مهه با خوشبینی فکر میکردند، امانحال دوبار خوب هبر 

واند خبوبی ضد اینکار بوده و معتقد بودند که در آجنا یک وزیر میتخمالف  )قندهار، مرتجم(  چون وزیران و والی
قندهار نیز ه شارفنت امان اهلل  فت( و در صورتواقعاًهم به آجنا ر  وزرأمحله را سازماندهی کند )چنانچه یکی از 

 ر خواهند کرد.و والی به هرات سف غری مرتقبه خرب رسید که شاه، وزرأ فربوری بطور 99بتاریخ  .سقوط خواهد کرد
 ه دولت در این موردد کمالبته عزم آهنا جزم بود. کارهای زیادی جهت آمادگی آهنا صورت گرفته بود و چننی برمیآ

ده از کابل در سیخرب دقیق ر  له بوجود آمد. ظاهراً در آخرین حلظات تغیریی در این مسئ، مگر دی داردتصمیم ج
  ت. وضعیت بسود "بچهء سقأ" نیست، در این امر مسثر بوده اس ،که بعدها معلوم شدمورد اوضاع آجنا،  

 
ه دفاع از امان اهلل طراف آنرا دوباره بدر چننی حالتی در اینجا به این نظریهء عالی رسیدند که باشندگان قندهار و ا

هالی میباشد. وجود دارد که مورد احرتام بیحد ا)ص( در اینجا در یک مسجد خرقه یی از حممد پیامرب بسیج کنند. 
اهنای فوق العاده ی قرار داد. افغاین خرقه را امان اهلل طی مرامسی به یک عبادتگاه خارج شهر برده و در انظار عموم

ار داشت هبم قر  در آنصندوق یک ی که امان اهلل با موتر ز احساسات زیاد از خود بیخود شده و پریامون ، امذهبی
ستارهای شان را ود، آهنا تا حد ممکن د)مبارک( را ملس کنند و اگر چننی چیزی ممکن نبفشار میآوردند، تا خرقهء 

د شد. مهچنان جلب سربازان استفاده خواهپرتاب میکردند. از چننی روحیهء احساساتی مردم برای  موتر بسوی 
بعهده  ( ارتش) ءباتهاعاشه و ا را در رابطه به آورده و اکنون حاضر اند، خمارجی سران قبایل نیز در برخورد شان تغیری

ب گرایانه اش از سوی برای کسی مانند امان اهلل که بدلیل اصالحات غر  یکنم که این دگرگونیهامن فکر م گریند.
ک مسلمان خواهد وق العاده متعصب به احلاد متهم میگردد، گامی مهم در جهت اعادهء حیثیتش حبیث یافغانان ف

ر اینجا حتی بود. مردم از لشکر کشی بسوی کابل که در هفتهء آینده شاید آغاز شود، انتظار زیادی دارند. د
تسخری خواهد شد. پیشبینی میشود که کابل بدون جنگ   
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شورش منگل  در مناطق  1091امان اهلل با چننی شورشی مواجه میشود. در هبار سال  این بار خنست نیست که
برضد  ط مالها سال پار شنواریها نیز علت اصلی حتریک اهالی توس در شورشِ  مهانند اینشرق غزنی مشتعل شد. 

 تعهد کرد، جریان راً دولت و توقف پروسهء اروپایی سازی بود. منگلیها تا نزدیکی کابل رسیدند و امان اهلل اجبا
ه آن پشت پا زد.  پس از استقرار اوضاع ب افغان خوباصالحات را خامته دهد، البته تعهدی که وی مبثابهء یک   

 
نریومند )یعنی  طمئن وم تشبرای اجیاد یک ار از آغاز اشتباه بزرگی که امان اهلل به نظرم مرتکب شد اینست که وی 

اید یاد او در این مورد از )مصطفی( کمال پاشا و رضا )شاه( هپلوی ب با حقوق و معاش کافی( توجه نکرد.
اصالحاتش )بویژه  میگرفت. دشواری اصلی امان اهلل اینست که افغانستان یک کشور فقری بوده و او برای خمارج

نیز را کوچکرت  شارتاو حتی پول کافی در اختیار نداشت. و متویل ارتش بزرگ(  آموزش و پرورش مصارف هنگفت
ل کافی داشته ساخت! اگر وی در آینده دوباره به قدرت برسد و به اصالحاتش ادامه دهد، باید تالش کند تا پو 

اگر او ه تر شوند. آسوداز نگاه اجتماعی مردم  اری و کشاورزی خواهد بود تاباشد و راه هبرت آن هببود سیستم آبی
ز تساوی حقوق د: اد پس از سالیان زیاد از ریفورم آتی بیآغاز را تشکیل دهد و جاده ها را بسازد، بای تشیخبواهد ار 

به مردم کابل و  در هر نوع شرایطی. برعالوه اینبار او اشتباهات دیگری را نیز مرتکب شد، مثالً زنان و ادامهء آن 
ا منجمله به ها و خیاباهنماهنای دولتی، بعضی پارکتاروپایی میتوانند به ساخلباس در حومه دستور داد که آهنا فقط 

ممنوع  اهدر آجنادارای پوشاک افغانی مردان کاخ جدید سلطنتی در داراالمان وارد شوند و جادهء اصلی مشرف ب
ماکان خمالفت جامعه پوشاک اروپایی ک برای اقشار پاینیالورود اند که در نتیجه به تعداد خمالفانش افزود. 

شسنت با پتلون تنگ دارای کنند و چهارزانو نستند که میز و چوکی خریبرانگیزخواهد بود، زیرا آهنا هنوز آمادهء آن نی
. ازآب درآمدنداکام پول هنگفت ساخت نیز جتربه یی نبا اروپایی دشوار است. عالوه بر این کارخانه هایی که او 

با هم سخت ی که ر از گوگردهای ارزان روسی و سویدنچون بازا ،غری ضروری بودمثالً کارخانهء گوگرد سازی چیزی 
کمه به لباسشان د اصالً انباشته است. مهچنان فابریکهء دکمه سازی برای باشندگان کشوریکه  ،ت اندبدر رقا

تا پول هنگفتی را   ترا رایج کرده و کارخانهء تولید قند را میساخ شت لبلبومنیدوزند، چیز الزمی نیست. کاش او ک
زسویی با ه کند و اخبارج مریود، ذخری ( محل و نقلیادجاوایی )بعلت مصارف ز  گراندر بدل شکر  که اکنون 

به افریقای جنوبی  میوه از این کشور که میوه های هبرتی نسبتمرکبات مربا و  ها و صدور مثالً ساختمان کارخانه 
 دارد، عایداتی را نصیب شود. 

  
ه وزیر کت، چوننج آورستا حدی ر مسئله این که و اختالس نیز بسرعت گسرتش مییابند، البته  ارتشأ < ....>

پوند  2ان را و آمر دفرتش مهندسپوند اسرتلینگی  199 و سفر خرچاز حقوق  پوند اسرتلینگ  19شخصاً 
زار ورنه کار ما ) فقط یک کارمند جوان دارداسرتلینگ را غصب میکنند. خوشبختانه دفرت مربوط به مهندسان 

ز مشغول کار باشند، ، اما آهنا در جاییکه اروپایی های زیادی نیدتنبل انبرای کاری با روزمزد معنی بود(. چینیها می
ساخته مسنت ولید در کابل یک کارخانهء تاست.  مشکلی ندارند. در اینجا تنبلی به یک نوع عادت تبدیل شده

میگفت، افغاهنا   را ترک باید وظیفه اشبعلت بیماری سرپرست امور ساختمانی شده است، زمانیکه مهندس آملانی 
یکه تا تولید اولنی خریطهء میتوانیم تولید کنیم، در حالنیز را خود ما  مسنت و گفتند: بگار نگماشته جبایش  کسی را

ارند: " مشا حاال این  ست. بصورت کل آهنا در برابر تکنیسنی ها یک نقطه نظر واحد در زیادی باقی هنوز کا مسنت
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د مشا خبوبی میتوانیم ت دهیم تا آهنا را یاد بگریمی، در آنصورت مهاننکار ها را میتوانید و ما نه، مگر اگر ما خبود زمح
  از عهدهء آهنا براییم."

 
  چیز استثنایی در اینجا احرتام به بزرگان است. 

د هبمنی فرد دولتی دعوت نشدمی. شای یاو هیچ والی  از سویدر درازنای سفر کاری ما در افغانستان  >....<
نپختهء رست منفی ست، چون ما بطور یکنواخت چیزی جز خوراک دی افغانی یکجانبه و شت ما از غذادلیل بردا

نیز  آملانیها خوردمی، قرارگاهنچه که ما در آمی. البته در اینجا غذاهای خوب افغانی مانند ِشبه اروپایی و پلو منیخور 
>....<. ستا  
 

تلس شده اند. امنظم حقوق خویش آهنا نیز خمننیز واضح نبود. بدلیل پرداخت  شورشموقف آملانیها تا پیش از 
رصدی پولی که هرباریکه پولی برای یک کار جدید آماده میشود، میان مأموران مربوطه یک تفاهم مجعی در مورد د

نیز سهم میگریند.  د، صورت میگرید، که در این موارد اغلباً مهندسان آملانیسیم شده و به جیهایشان باید بریز تق
علت اصلی  ند. افغاهنا از آن سود میرب البته آملانی ست که  مهندسانو رقابت میان  خطا دعوا  ارِ نتیجهء این ک

و امکانات آمدند(  به اینجا 1091-1091انفالسیون )خنستنی آملانیها در ساهلای  ،پرداخت نادرست حقوق
 آملان مداخله این مورد دولتدر ؛ این کار میتوانست شکل دیگری داشته باشد، اگر ناچیز در خود آملان میباشد

انستان است )و از قرار چونکه پروفیسور بریکس از ِت. ها شارلوتن بورگ حبیث مشاور ختنیکی دولت افغ مینمود،
ه قراردادی را معلوم حقوق کافی دریافت میکند( و نظریات او عامل معاشات پاینی است، چون به هر مهندسی ک

ناً از ازعهدهء خمارج )ماهانه( بدر شده و ب پوند اسرتلینگ 12بسادگی میتوان با میخواست ببندد، اطمینان میداد که 
بوده است. نته که او شخصاً هیچگاهی در اینجاها )حقوق( چیزی هم اضافه میماند. الب پوند اسرتلینگ 92

قصر اند، چون از راه م برعالوه یک عده مأموران بلند رتبهء آملانی با عقد قرادادهایی با حقوق پاینی در این کار نیز
معاش نازل آنان  با عقد قراردادهای ، در حالیکهعاید زیادی نصیب شان میشود( خریداریها سود)کمیسیون   پرداخت
مهوطنان شان متام میشود!و به ضرر  محایت مهکاران افغانی شانباعث   

   
ه این قواننی چیزی جز ند. در گذشتمیباشن شده که آهنا تابع قواننی افغانستا تصریح ه براین در قراردادهایشانعالو 
 چهده است، گر که اکنون دوباره بی ارزش شبود  خان یک اصولنامه را نافذ کرده نبود. امان اهلل ( شریعت)قرآن 

نی شرعی  بر قوان یی اضافه نیز دارای صالحیت واعتبار بود. این اصولنامه چیزی جز زمان انفاذ این قانونشریعت در 
ت که کالم یک چیزعمده یی که من در این مورد شنیده ام اینسنبود.  ،ندندگی معاصر منطبق میشدکه باید با ز 

را  یی ساختمان پلو اینکه یک مهندس که مسئولیت مال >....<است  کافرمسلمان مهیشه باالتر از گفتهء یک  
بعمل میآید.( و  ق مهندس کاهشدرحقو شکند، بناً بهم از  تیکه داراین پل در نتیجهء اختالس  مثاًل اگردارد، ) و 

. کاسته میشودتنخواهش  از معاش  12تا % 29این در حالیست که در صورت بیماری بیش از دو هفته از   
 

به آهنا نگلیسها کار خوبیست که ا  و این خجلت اروپا نیستمایهء من فکر میکنم که موضع آملانیها چیزی جز 
گویند: در چننی الزمی و بناحق میمسئولیت حلقات آملانی بدون یجه ، در نتمعرتض بوده و مانع ورود شان میشوند
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 ر خصوص مهندسانگفت، مگر د  )آملانی( چیزی منیتوان آموزگارانمریفتند. در مورد از اینجا نباید خود حالتی آهنا 
افغان   -کت آملانر اگر آهنا مدتی بتوانند تاب بیآورند، شاید شانس ادامهء کار را داشته باشند. و ش باید تذکر داد،

جناس اروپایی وارد خواهند اینجا مهیشه ا بهده، مطمئناً مرتکب اشتباه بزرگی شده است، چون گردی  تعطیلکه اکنون 
 شد. 

 
اینجا رک تاما این کار ادامه خنواهد یافت. دولت چندین بار ما را به ما تاکنون کماکان مهمان دولت هستیم، 

ام جنندهء خودرا نیز اباقیما خواهد که ما هنوز اینجا مبانیم و در صورت امکان کارِ می (zneL)توصیه کرده، مگر ِ لنز
رها را به پایان دهیم. اگر دولت میخواست، اوضاع میتوانست نیز آرام بوده و ما قادر میشدمی ظرف یک هفته کا

. وقتی من باید مبانیماینجا نازاین در بیشرت  وزیر دربار بودمی که به ما توصیه کرد نزدبرسانیم. چند روز پیش ما 
 اجنام شده را ضربامور کیلومرت باقیمانده مههء   199 کار در  تذکر دادم، حیف است که با توقفبه او بوضاحت 

که امان   در آجنایی -، چون خمالفاناجازه دهدصفرکنیم، او پاسخ داد، که دولت در حلضهء فعلی منیتواند مارا به کار 
 -ذشته اش بریده استبا گدهد که بایی اش فرارکرده و حاال برای کسب اعتماد باید نشان رمهای اروپو اهلل بعلت ریف

های ما نیز پایان اگر دولت دریکی دو روز بعد از هم بپاشد، مسئولیتشاید از این امر هبره برداری سیاسی کنند. 
ن کارم من به دو چیز دست کنیم. با ای  شخصی زندگیمبثابهء افراد ما میتوانیم در اینجا  به اثر تالشهامیمییابند، مگر 
من به ق مرزی بروم، )افغان به مناط -انی شرکت آملمن یکی دوبار میتوامن با یکی از موترها اینکه میافته ام: یک

از آجنا اقالً و  هگشتبر  خط آهناراه موازی باز انگلیسها مرا اجازه دهند،  که  ناحیهء مچن منیتوامن بروم، زیرا حمال میبینم
یکی دو روز  هء مهمان دولتی. البته من تا کنون به این کار دست نیازیده و نتوانسته ام مبثابور سرسری بازدید کنم بط

یم، شانس آنرا دارمی که داشته باشیی زندگی صرفه جویانه م. و دوم اینکه اگر ما در جریان سروی این پروژه فارغ باش
های ما را که ابل رفته بار ن رسانده و حتی به کالً یپایاگرید، کار مان را ک  اگر امان اهلل پریوز شده و کابل را دوباره ب

 ارتفاع مرت و 11 118. ما پس از یکی دو روز از حمل سکونت دولتی ما ) به مساحت میدر آجنا مانده اند، بگری 
از کارکنان  یکی به یک خانهء خالی (که در آن از چند روز به اینسو پرستو ها با هیجان در پرواز اند!مرت   1

انهء شاهی باشد، افغان کوچیده و در آجنا خود به امور منزل خویش که شاید هبرت از مواظبت آشپزخ -شرکت آملان
؛ د منیخوردما در این اواخر یک خدمتگار برای خود استخدام کردمی چون پیشخدمت شاهی بدر خواهیم پرداخت. 

 آشنایی داشته و لوازم اردوگاه ما و آشپزخانهء مربوط آناروپایی، مدتی با یک آشپزخانهء   که   -ما برعالوه آشپز
باید خاطرنشان  ش را نشان خواهد داد.ایمبا مهارهت -راضی هستیمتا حدی  ه و ما از کارشاضافی بودفردی تاکنون 
زیر ول روز در فرحبخش است، موسم بارندگی اکنون سپری شده و در طاینجا  در فصل هبار آب و هوای سازم که

دوباره مورد محله قرار   آفتاب هوا زیاد گرم نیست، بناً ما میتوانیم تا دو ماه دیگر تاب بیآورمی. اگر احیاناً امان اهلل
 گرید، میتوانیم از سرحد بگذرمی. 

 
پست بود. خوشبختانه چند روز پیش من یک نامه از خانه  بدترین چیز در درازنای این زمان نداشنت دسرتسی به  

ین میان با ، نامه های دیگری که در اماه اکتوبر بود مربوط به، نامهء قبلی ستجنوری  91م که از تاریخ دریافت
اشد. بسیار هواپیماهای انگلیسی احتماالً انتقال یافته اند در کابل مانده اند. شاید در آن مجع نامهء تو هم ب    
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 (yabomB kmCمببئی ) ونامه به آدرس کوک. لطفاً یک ( چه حال داردNFآرزودارم بدامن که ِان. اف. )
 بفرست. 

 

 
 

مارچ . 19جدید،  قالت  
 

کیلومرتی مچن که بطور واضح در یک مهواری   19سفرم را به مرز هند اجنام دادم. ما حاال در  خنستنیدیروز من 
ف گفته های خال، که مناسب در پای کوههای بلند واقع شده، قراردارمی. از ما در اینجا بگرمی پذیرایی کردند

افغان نه بلکه یک  پیشنی من در خصوص افغاهنا ست، مگر واقعیت اینست که مأمور گمرک که ما را استقبال کرد
 عرب بغدادیست!

 
دان دولت هراس یمهء راه افغانی از عقب ما دویده و گفت که کارمننامروز من قدم زده به مرز هندوستان رفتم. در 

در  schRü -دید نشومی. مهندس آملانی که مرا در این اینجا مهراهی میکند )روشدارند تا ما در خاک هند ناپ
مریومی و او باید ما  یدادمی که ما فقط تا خود خط مرز تا حالت بارومرت را خبواند(، بناً ما به او توضیح قندهار مانده 

موتر  ر زمانی که یک و کمی جلوت را مهراهی کند. بازهم در این مورد تنبلی به احساس مسئولیت نامربده غلبه کرد
 د ) یک )اتومبیل( از مست مقابل ما مچن آمد، قهرمان ما ما را توقف داده و به سرعت به عقب آن دوی )ماشنی(

مأموران : ر شددر مقابل ما ظاه موتر )ماشنی( افغانی هیچگاه پ ر منیباشد!(. در راه بازگشت یک  موتر )ماشنی(
ایی زنگ زده و نامهای چند تا اروپگویا   بودند که ما در اینجا هستیم و یا هبرت بگومی:  دولتی در قندهار خرب شده
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رای حضور من به آرزومندم که آهنا هبانه یی ب داده بودند. در اینجا در افغانستان با ترس از ما مراقبت میکنند! مارا
کنند!نمثابهء خارجی نا مطلوب در اینجا نرتاشیده و مرا از مرز رد   

 
در هپلوی جنوبی  اینک یک هفته میشود که کوچیده امی. خانهء نو مورد پسند ماست: یک ساختمان حیاط دار که

پوشیده اهرو سر خواب با بالکن دارد. یک ر و در باال اتاق نشیمن و ملحقات داشته آشپزخانه و غریه در پاینی اش 
 مبانیم، شبها را چگونهنجا ما مدت بیشرتی در ای گرا  منیدامن میگردد؛ منتهیدفرت کار به قسمت مشالی بام رفته و به 

شبها اینجا زیاد سرد نیستند.که کنون  تا . خواهیم سپری کرد  
 

ر میکنم که این آخرین اخبار برای امان اهلل خوشی آفرین اند. لشکر کشی فعالً تا پایان رمضان معطل شده و فک
ه اینجا )از طریق هند هفتهء گذشته از کابل ب انی کهیک آمل .بسودش خواهد بود تا به ضررشبیشرت  ضیاع وقت

کشد.( داده اند، چون خامن بیمارش در اینجا از مدتی انتظارش را میورود  آمده و انگلیسها او را استثناً اجازه
 ییرا بشیوهء وحشیانه  )دولت را( نکوهش کرده و بویژه کار وزیر حربیه و فرمانده کل ارتش که اهالیبشدت ، رسیده

مومی و مراسم با گذشت هرروز از شور و هیجان عاز سوی دیگر .ند، مورد انتقاد قرار میدهدنمیک سرکوبهتدید و   
الش میگردد تا چند ، سان و رژه تارکسرتگرچه با استفاده از   با شکوه کاسته شده و مردم بدبنی تر شده مریوند.

سرگرم شوند.  موسیقیروزی اهالی با   
 

 مهانندبه یکدیگر  ی دیگر افغاهنا، که بشکل منفی آهنا را از چینیها متمایز میسازد: آهنا نسبتبازهم یک ویژگ
ی دارند. در ست! مگر چینیها حداقل اعتمادی حمدود به حرف یک اروپایند و این طبیعی بی اعتماد اچینیها 

«است مهگانی... یو این ویژگ ندمیباشنمردم بومی بیشرت از خارجیها باورمند ان به ینحالیکه ا  
 

***** 

 


