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با درخواست دفتر ریاست جمهوری به ارگ احضار شدم. داکتر غالم سخی نورزاد شاروال کابل در دفتر یاور رئیس دولت منتظر  

خندان و مهربان احوال پرسی کرد. به من سمت معلم داشت. هنگامی نخستین بار به مسکو پذیرش حضور رهبر بود. داکتر نورزاد 

رسیدیم، داکتر نورزاد که دوره دکتورای خود را تمام می کرد، در سمت رئیس محصالن افغانی ما را رهنمایی و یاری رسانید تا با  

  شرایط لیلیه و درس آشنا گردیدیم.

ما را به دفتر رهبر رهنمایی کرد. رییس دولت عقب میز کار خود نشسته بود. کوتاه احوال پرسی    نیم ساعتی منتظر ماندیم؛ یاور

 کرد. در دوسمت میزی که برابر میز کار رئیس بود، اجازه نشستن داد. آرام لب به سخن گشود: 

ساخته اند. خوب چه کار کنند؟ در    " دیروز از کنار پل باغ عمومی عبور می کردم. متوجه شدم که مردم بستر دریای کابل را تشناب 

آیند. سفارت های   افغانستان می  به  ها  و خارجی  ها  توریست  باشد. هر روز  و ستره  پاک  باید  دریا  نیست.  تشناب عمومی  شهر 

مرکز  کشورهای جهان در کابل کار و فعالیت دارند. در تابستان هوا گرم می شود و بوی بد دریا مردم را می آزارد. افغانستان مهد و  

جمهوریت است. برای کل افغانستان باید در نظافت نمونه باشد.  شاروالی کابل مدت ها پیش در نقاط مزدحم شهر بایست تشناب  

  عمومی می ساخت. تشناب عمومی قابل دسترس در تامین نظافت شهر بسیار مهم است"

  

رییس دولت در اندیشه فرورفت. در اتاق سکوت محض بود. سر خود را پایین انداخته بود. پس از چند لحظه گویا فکری در خاطرش  

خطور کرد و به سخن خود ادامه داد: شهرسازی و شاروالی چند گونه نقشه های تشناب های شهری را تهیه نماید. نقشه ها را بیاورید 

 ل مناسب تر است. ببینیم کدام نقشه برای کاب 

 

شهرسازی باید آماده   - مدتی گذشت و شاروال خبر داد که چند نوع نقشه تهیه کرده اند و دو روز بعد یکجا خدمت رهبر می رویم

  باشد.

در شهرسازی چهار یا پنج تیپ تشناب شهری نقشه کرده بودیم. یکی هم طرحی از من بود. ساختمانی استوانه یی، نصف آن زنانه و  

یگر مردانه با دروازه جداگانه. در هر دهلیز چندین تشتاب. این نقشه ازین جهت جالب و با صرفه بود که کمترین هزینه نصف د

ساختمان و نلدوانی داشت. نسبت به ساختمان های خطی به زمین کمتری نیاز داشت. در مرکز بام ساختمان زیر پوشش تانک آبی  

ناب ها وصل می گردید. چاه سپتیک یا بدرفت نیز  صحی  و تخنیکی بود که آلودگی ایجاد نصب می شد و ازآن مستقیم لوله ها به تش

  نمی کرد
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اکنون می دانم که باید در پارک ها تشناب شهری به گونه زیر زمینی اعمار گردد تا فضای پارک برای چمن، درخت و گلزار مورد  

 استفاده قرار گیرد. 

  

هلوی دفتر رئیس دولت به گونه نمایشگاه ترتیب کردیم. در اتاق انتظار منتظر بودیم که رییس  در روز موعود نقشه ها را در اتاق پ 

جمهور تشریف بیآورد و نقشه ها را مالحظه کند. یاور رییس جمهور گفت که وقت صرف نان رهبر است و باید چند دقیقه ای انتظار  

غذای رییس جمهور را آورد. در بین پتنوس سه سرپوش بود. پتنوس  کشید. برای ما چای آوردند. خانه سامان در لباس رسمی پتنوس  

 را در برابر یاور گذاشت. یاور سرپوش های مسی را برداشت. 

در سه قاب چینی، در یکی اندکی برنج، در دیگری کمی خورش سبزی،  در سومی دو پاره نان خشک و گیالس آب در بشقاب   

 جداگانه. 

ه داد خانه سامان، که مردی سالخورده بود، داخل برود. سوی ما دید و با لبخندی گفت، این خوراک  یاور غذا را معاینه کرد و اجاز 

 رییس جمهور ماست. هفته دو روز گوشت نداریم برای این که در خرچ دسترخان صرفه جویی گردد. 

  

را تایید کرد و به شاروالی  ریسس جمهور به دقت، مثل یک مهندس وارد به نقشه، پرسش هایی مطرح ساخت و سرانجام طرح م

 دستور داد، در تمام نقاط مزدحم شهر کابل این نقشه تطبیق شود. 

  

داکتر نورزاد به سرعت دست به کار شد. در مدت کوتاهی توسط قراردادی های ساختمانی ده تا ازین تشناب ها را در منطقه جشن،  

... اعمار نمود و فعال ساخت. برای داکتر غالم سخی نورزاد که پارک شهر نو، پارک ده بوری، پارک زرنگار، سینمای پامیر و.

شخصیتی سختکوش، وطندوست، مردم دوست و عالقه مند پیشسرفت و آبادانی شهر کابل بود، این یک دستاورد در خور توجه بود.  

و سرکسازی مسکو که نامدارترین   داکتر نورزاد در فاکولته انجینری پوهنتون کابل سیول یا ساختمان خوانده بود. در انستیتوت راه

انستیتوت در نوع خود است، سرک سازی خواند و در همین رشته دکتورا گرفت. هنگامیکه شاروال کابل بود کوشش کرد تا راه 

 های ترانسپورت شهری کابل را با اعمار سرک ها و جاده ها بهبودی بخشد. در زمان او بود که جاده آسمایی، جاده سیلو، جاده چهار

راهی میدان هوایی تا خواجه بغرا و خیرخانه، پروژه بس برقی در شهر کابل، تمدید جاده انصاری تا خیرخانه مینه و....احداث و  

اعمار گردید. یکی از کارهای ماندگار ساختمانی شهر کابل در آن دوره بازسازی و ترمیمات سالون های نمایشگاه منطقه جشن به  

برای تماشاگران   منطقه جشن آن، بازسازی و توسعه غازی استدیوم و اعمار پله های سمت غرب چمن  شمول کابل ننداری و ملحقات

گذشت جشن استقالل بود. چند تا سینمای جدید و شبکه فروشگاه های دولتی نیز در نقاط مختلف شهر آباد گردید. یکی ازین    - رسم  

  .غیرت بود -  فروشگاه ها که در میرویس میدان اعمار شده است، طرح تانیا

 .دیدار با رئیس دولت مثل آن بود که هر بار مطلب تازه یی می آموزی. در بخش بعدی بازهم در این زمینه صحبت خواهم کرد
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