
 

   

 تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل

 :2قسمت 

 تهیه کننده: خلیل

4226عقرب  2( مورخ 46اصالح شماره) 

 

  یکی از قدیمی ترین جاده ها ی شهر : جاده اندرابیچهره امروزی شهر کابل

شماره قبلی اصالح اندکی به تفصیل بر رسی شد،تا نمایش دهندهء اوضاع آن روزی باشد. بعد از این یگان مسئله با 

 انتخاب این قلم مورد بر رسی قرار میگیرند. 

 : چنین آمده استداخلی -زیر تیتر: ده سال قبل 6در صفحه 

 ) نرخ  مواد ارتزاقی(4246عقرب  2

افغانی، گوشت گوسفند  2.2افغانی، آبی اوسط فی سیر  2..2، آرد آبی اعلی فی سیر افغانی 2.2آرد للمی فی سیر 

استخواندار افغانی را دو نیم پاو، سرخی گوسفند افغانی را خورد کم نیم چارک،دنبهء گوسفند افغانی را پنج و نیم خورد، 



چارک، برنج باریک بهسودی افغانی  افغانی، چوب میوه دار خشک ارجل افغانی را یک سیر و سه 22روغن زرد فی سیر 

 خورد باال سه پاو، قند سیاه اعلی افغانی را دو نیم پاو و نیم خورد.را 

 نرخ طال: 

 میزان حسب آتی تغییر نموده: .نرخ طال در داخل از تاریخ 

 افغانی، 46. 22افغانی، فروش فی دانه  26.46طالی اعلیحضرت ظاهر شاهی خرید فی دانه  .4

 افغانی، 26.25افغانی، فروش فی دانه  22.25حبیب هللا خانی و امیر عبد الرحمن خانی خرید فی دانه طالی امیر  .2

 افغانی، 445.21افغانی، فروش فی دانه  1..444طالی امانیه خرید فی دانه  .2

 افغانی، 61. 1.افغانی، فروش فی دانه  4.61.طالی امانی خرید فی دانه  .6

 افغانی، 444.61افغانی، فروش فی دانه  465.61 طالی ده صومه روسی خرید فی دانه .2

 افغانی، 22.24افغانی، فروش فی دانه  26.24طالی پنج صومهء روسی خرید فی دانه  .4

 افغانی، 462.22افغانی، فروش فی دانه  462.22طالی پوند انگریزی خرید فی دانه  ..

 ،افغانی 46.64افغانی، فروش فی گرام  46.44پاسه خرید فی گرام  –طالی  .1

 46.62افغانی الی  42.24افغانی، فروش فی گرام از  42.41افغانی الی  42.24سرخ خرید فی گرام از –طالی  .5

 افغانی،

 افغانی، 42.41افغانی الی  2..46افغانی، فروش فی گرام  44.12افغانی الی  .46.2طالی بورخرید فی گرام از  .46

 افغانی، 46.26افغانی، الی  24..افغانی، فروش فی گرام  46.45افغانی، الی  4.54طالی سیاه خرید فی گرام از  .44

 

 یکی از صرافی های روی جاده در کابلچهره امروزی شهر کابل : 

 در یک گوشه آخری این شماره چنین خبری آمده است: 

 قابل توجه  در خواست کنندگان زمین



اشخاصیکه به نسبت نداشتن خانه و استحصال زمین در خواست زمین خود ها را به ریاست بلدیه سپرده اند، و با صدور 

( عقرب نزد 2اعالناتیکه بجرائد شایع شده تا بحال برای دادن توضیحات الزمه نزد کمیسیون حاضر نه شده اند، هرگاه تا )

 2-2(  625قط می شود.)نشوند، عرایض شان از اعتبار ساکمیسیون حاضر 

 ش 4226( عقرب 2، یکشنبه ).4( سال 44شماره)

در صفحهء اول در ذیل خبر) اعلیحضرت معظم همایونی بواسطه جشن میالد اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی تلگرام 

 تبریکیه مخابره فرمودند(، چنین خبری جلب نظر می کند: 

 بادپیشنهاد تاسیس یک مطبعه و یک جریده در فیض آ 

کابل: طوریکه اطالع گرفته ایم، دیروز حاکم اعلی بدخشان که چندی پیش بطور رخصتی بمرکز آمده اند، بریاست 

مطبوعات حاضر شده نسبت به تاسیس یک مطبعه و نشر یک جریده در فیض اباد پیشنهاد کردند. مطابق بیانات حاکم 

اظهار عالقمندی نموده و مبلغی را هم بقسم اعانه  اعلی موصوف مردمان بدخشان نیز به تاسیس جریده در آن وال

بحکومت اعلی پیشنهاد کرده اند. قرار معلوم این پیشنهاد معارف خواهانه از طرف ریاست مطبوعات بکمال خوشی 

طرف توجه موصوف قرار گرفته و برای اجرای این منظور مشغول مطالعات و تدارکات می استقبال شد. موضوع عجالتأ 

 باشند.

 این مطالب به نظر می خورند: 6و  2چنان در صفحات هم

 : مدنیت و حاصالت زراعتی اقتصادیات

 : د انسان معرفتاجتماعیات

 : نمایندگان سیاسیعلمی مبحث

 : دچای او قهوی او کوکو په باره کی حینی معلوماتصحی برخه

 شاغلی دکتور محمد یوسف خان –: تخم های پایتخت چین علوم و اختراعات

 فرانسه چگونه به مقاومت شروع کرد

 مقاالت فوق در پهلوی یگان مطالب دیگر بطور دوامدار و سریال گونه به نشر میرسیده اند. 

 ش 4226( عقرب 1، چهار شنبه).4(، سال 45شماره )

 خبر اول این شماره چنین است:

واالحضرت از پیشرفت مطبوعات وطن در واالحضرت اشرف صدر اعظم نمایندگان مطبوعات را بحضور خود پذیرفتند. 

مدت قلیلی ممنونیت دارند. نظریات قمیت دار واالحضرت نسبت به آیندهء مطبوعات و وظیفهء مهم ارباب جرید و نشریات 

 است.

"واالحضرت اشرف" عنوانی بوده که به هاشم خان اطالق می شده است. در وسط صفحه عکس خیلی بزرگ موصوف 

 ادل عکس ظهر شاه است. از ذکر بیانات موصوف صرف نظر شد. چاپ شده است، که مع



 

 (6244م، نمبر عمومی) 4562( نوامبر 2ش، مطابق ) 4226( عقرب 46، شنبه ).4( سال 4.شماره) 

 در صفحه اول، خبر دوم: 

 دهتلر د مرگ اعالم

کریدی او د هغه په استناد د  قطعی تصویرونه نشر 2د نیوز کرونیکل روزنامی د جمعی د ورحی په شماره کشی لندن: 

نگچه باندی وویشت و او هتلر خپل حان په خوله کشی په تف 42هتلر د مرگ اعالم کوی. یو رپوت وائی چه، د اپریل په 

 کر. او په هغه تاریخ ایوا برون د هتلر شحی د المان دریاست الوزرأ په مانی کشی زهر وخورل.)ریوتر(حان ئی مر

 ش.4226( عقرب 42نبه)، یک ش.4(سال 2.شماره)

 : 2ردیف  –صفحه اول 

 وفات شاعر مشهور هرات

( 6( صبح)4هرات: قرار اطالع واصله شاغلی محمد اسمعیل خان، مشهور به اسمعیل سیاه، شاعر معروف هرات ساعت)

طرف ( سالگی در قریه )تولک( مربوط حکومت محلی)کرخ( وفات نموده و مدیر مطبوعات هرات از 54عقرب به عمر )

 وکیل نائب الحکومه به آنجا رفته و در مراسم تدفین او شمولیت ورزید. )انا هلل و انا الیه راجعون(



 ش، 4226( عقرب 4، پنجشنبه ).4(، سال 4.شماره)

در سرخط این شماره، تبریکی اعلیحضرت ظاهر شاه به زعمای شوروی به مناسبت سالگرد انقالب اکتوبر نشر شده؛ به 

( مین سالروز جلوس او می باشد. 42رب سالروز جلوس ظاهر شاه تبصره ای نشر شده که مصادف به)( عق4مناسبت )

 عکس شاه برابر با عکس هاشم خان به نشر رسیده است.

 

 دعوت در سفارت کبرای شورویدر سمت چپ صفحه: 

( بعد از ظهر دعوت 2امروزساعت )قرار اطالع واصله به مناسبت جشن بیست و هشتمین سالگرد انقالب اکتوبر، کابل:

عصریه در سفارت کبرای شوروی منعقد شده بود، که در آن واالحضرت غازی وزیر حربیه، واالحضرت وزیر دربار)نام 

 معلوم نیست(، واالحضرا وزیر معارف و معاون صدارت عظمی و شاغلی وزیر امور خارجه و باقی هیئت وزرأ .....

 که تا حال چند عنوان ذیل شناختیم: منظور از این تبصره این است

  ارشادات قیمت دار شاهانه....»و نیر  -اعلیحضرت معظم همایونی –ظاهر شاه» 

  ارشادات قیمت دار.....» و نیز –واالحضرا اشرف  –هاشم خان» 

  نامش در اول لست مدعویین درج است. وگرنه وزیر خارجه باید  –شاه محمود: واالحضرا غازی وزیر حربیه

 اول می بود.

  شاید نعیم خان –واالحضرا وزیر معارف 

 .تا حال نام و لقب شاه ولی خان و داوود خان را نداریم. شاه ولی خان شاید بیرون باشد و داوود خان شاید بیاید 



 :در صفحهء دوم همین شماره، این مطالب به نظر میرسند

 علمی مبحث، و اساسات مالیات برعایدات 

 

 معتادین در یکی از نقاط بستر دریای کابلچهره امروزی شهر کابل: 

 باقی دارد.

 

 

 


