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(سومقسمت )  ازکابلمصوری شهای ارزگ   

 سفری به والیات شرقی

 

 .میشودمشاهده که در آن نگارنده نیز نغلو  بند تصویری از

بسته کشور شرقی والیات جانبمانده رخت سفرترافیکی شهرگیربندش که درآفتاب و پیش از آنقبل از برآمدن صبح  ۲ساعت     

ما مناطق  بدبتا کابلبرشهرآفتاب قبل ازآنکه لذا عاری از وسایط نقلیه بود اکثرأ خلوت وروز ساعات ن جاده های کابل در آچون 

همان صبحگاهان خود را به پوسته تالشی دروازه شرقی هاده درپشت سرنی را یکی بعد دیگریکه توت، هودخیل و پلچرخ

 .دیمتوقف نمودرقطارموتر های که برای تالشی صف کشیده بودند  و شهردرنزدیکی تنگی رسانیده

 أآنجا مستقیموما ازگرفته نرا دربر را ترک مینمود مدت زیادیه نمود زیرا تالشی وسایطی که شهرما زیاد دوام نتصادفا انتظار   

تنگی شده هنوز فاصله زیادی را در داخل تنگی طی نکرده بودیم که با پوسته های امنیتی سیارو ثابت اردوی ملی که  ساحهوارد 

آن نقاط  در جالل آباد –ی کابل امنیت شاهراتأمین جهت  این سربازان اردوی ملی،درفاصله های معینی مستقر بودند مواجه شدیم 

 .ندبود شدهکوهستانی توظیف 

دهند که در صورت وقوع هرگونه اطمینان جاده به شاهراه سنگرگرفته تا به عابرین  ادی از سربازان دربلندی های مشرفتعد  

 آباد جالل –ی کابل شاهرا حادثه ناگواری بود که دردرآنروزتدابیرشدید امنیتی همه ،علت این  اندوقایع ناگوارآنها در کنار شان 

زده این جاده را برای مدتی در شاهرا با حریق نمودن وسایط نقلیه دست به قطاع الطریقی  طالب ها روز قبل بوقوع پیوسته و

 .مسدود نمودهبروی ترافیک 

نگارنده وقتی به سیمای آفتاب زده این دلیرمردان شجاع که با درکف گرفتن سرهای خویش از شاهراه های کشورحفاظت نموده    

 درون دستگاه دولت که در کشمکشهایه مبا این ه که خود میپرسیدماز ونمود میدرذهنم خطور متعددیپرسش های نگاه میکردم 

 هنگامآیا  آن معلوم نیست وزیر دفاعآمدن دولت وحدت ملی رویکارازقریب یکسال حتی بعد ازباعث شده که وجود دارد و
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برای عدۀ زیاد  معاش و امتیازات این سربازان دلیرکه ضرورت به این پوسته ها حمایت الزم زمینی و هوائی خواهد رسید، آیا

این سربازان  های آیا کسی درفکر خانواده بوقت و زمان آن تادیه خواهد شد ؟ اشده شان بشان شاید یگانه منبع تأمین نفقه خانواد

جفای ،؟ اطر آسوده انجام دهندبتوانند وظایف محوله خویشرا با خ تا این دلیرمردان دواهد بوخخود را وقف خدمت بوطن نموده که 

بی توجه ای صورت گیرد،  نمودهدشمن ن خویشرا سپرکه جاعظیمی خواهد بود اگربه خواسته های این فرزندا ن سرسپرده وطن 

و همسفرم که وظیفه دشوار دریوری دراین جاده  نزدیکبودم که وسیله نقلیه ما به ساحه ماهیپر اینگونه پرسشها هنوزغرق 

عصبی به نظر دریوران سایر بوسیله عهده داشت،در حالیکه ازسبقتهای بیجا ومراعات نه نمودن مقرراات ترافیکیب را خطرناک

 .نمایدهای جاده ماهیپرعبورعی داشت از پیچ و خم میرسید س

فاصله چندین درجه گرمتر گردید، هوا حرارت  هگردید محسوسوضعیت آب وهوا نیزدفعتأ تغیربا عبورازساحه ماهیپردر  

هوا را شاهد بود، آب وجهان میتوان درچنین فاصله کوتاهی تغیر کشورباشد، درکمترکیلومتر ۲۱ماهیپرازشهر کابل شاید کمتر از 

 یها شگفتینمود تا تغیراقلیم را احساس نمود واین هم یکی از  باید صد ها و حتی هزاران کیلومترمسافه را طی سایرکشورهادر

که میوه مناطق سردسیر بوده  است که اقلیم های مختلف را در خود جمع نموده هم درآن سیب و گیالس پغمان وطن عزیز ما 

هم مناطق پوشیده از برف ، ما،چون نارنج ،مالته ،کیله  و نیشکرمساعد بودهای و هم برای میوه های مناطق مدیترانه یافت شده 

 . چون ننگرهار و لغمانسیر و هم اراضی گرم یمبامیان دارسالنگ وبدخشان  چون

آنرا رکشو بدخواهانعدۀ ازیکنام افغانستان که  ،نشده محدوداقلیم زیبای آن کشور ما تنها در بی مانند صوصیاتختانه خخوشب  

برای صربه فرد د خود یک امتیازی استثنائی و منحنبراه می اندازبعضأ تحت سوال قرار داده سروصدا های را در مورد آن 

برای آنکه نام کشور ی بود کشورهای ثروت مند جهان به پول قابل معاوضه ماین امتیاز اگربیدون شک گردد کشورما محسوب می

طوریکه هموطنان ما ، بپردازند ها دالربلیون این امتیاز بودند برای خرید یرد حاضرگکشورهای جهان قرارشان دراول فهرست 

 رد این کشورهاو یافتهآغاز (A) انگلیسی اولاست که نام آن با حرف کشور۰۷ تقریبأ دوصد کشورجهان ۀجملاز اطالع دارند

 امتیاز باالتردیگرلی و کشور جهان شامل بوده ۰۷خوشبختانه کشور ما درجمله همین  و دارندقرار فهرست همه کشورها صدر

و در  قرار داردباالی لست کشور  ۰۷در صدر این  افغانستان همراه بوده (F)با حرف (A)اینکه چون نام افغانستان بعد از حرف

شده  بطورمثالاین امتیاز باعث  و صدرفهرست دو صد کشور جهان قرار داردان با چنین موقف استثنائی خود درحقیقت افغانست

 (افغانستان) بخاطر نام استثنائی آن را که کشور  ، برتریباشدهای جهان فغانستان نخستین بیرق درجمع کشوربیرق ادرملل متحد 

و مقاله متذکره تشریح نموده  یمفصل ۀطی مقال آنرا دیپلوم انجینر قیسمحترم نده  پورتال نویس دارددر شبکه جهانی انترنیت 

 .درآرشیف پورتال موجود بوده

ه، کاسه بند برق نغلو ساحۀ وسیع و قریه آدم خان به نزدیکی های بند نغلورسید "شپولی بابا"بعد از عبور ازمناطق ما بهرحال   

در زمین نیز زیباتر خاصی داشته زیبائی ونه که از داخل طیاره وهوا همانگ این بند منظرهد که را زیر آب نموده اکنون معلوم ش

ا تصمیم گرفتیم برای دقایقی کوتاهی هم که شده درآنج وبوده تاحدی که ما نتوانستیم از کنار آن بیدون توقف عبور نمود ازآن 

نگارنده نیز دیده  یرنغلو را نشان میدهد درتصو نمائی از بند باالتصویر.بریمبآن لذت چهاراطراف ردلپذیرتوقف و ازدیدن مناظ

 .میشود

جالل آباد همچنان ادامه یافت ما بعد از مدتی به  ولسوالی   –سفر ما در شاهرای کابل  در نزدیک بند نغلوبعد از توقف مختصر   

ند برق سروبی که بعد از بند برق نغلو مسیراین شاهرا موقعیت دارد رسیده، بدرکیلومتری شرق شهر کابل  ۰۱که در سروبی 

 .تشکیل میدهد ، اهمیت این ولسوالی را بیشتر نموده استرابزرگترین منبع تولید برق آبی کشور 

از منطقه بتخاک و سپری آغاز بوده که دولت کار احداث سرک دیگری را که  زیادافیک در شاهرای ماهیپر بحدی تروآمد رفت   

 خوگیانی، شیرزاد، حصارک  بوالیت ننگرهار وصل میگردد آغاز ولی متاسفانه بعلت  طریق ولسوالی های سرخرود،و از
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کانکریت به تعویق افتاده،قرار است این جاده بعوض قیر دله یک کمپنی چینائی پیشبرده میشمشکالت امنیتی کاراحداث آن که بوسی

از و بعد از اکمال وسایط ثقیله و موتر های کار احیای سرک قدیم لته بند به سروبی نیز در این اواخر آغهمچنان ریزی گردد 

 .ازین سرک استفاده خواهند نمود بعوض راه ماهیپرالری 

 

 ننگرهار موقعیت دارد –منظرۀ از ولسوالی سروبی که در هشتاد کیلومتری شرق کابل در مسیر شاهرای کابل 

مایند روزانه  صد ها الری مملو از امتعه پاکستانی را به کشور ما حمل میناکثرأ الری هاو وسایط نقلیه سنگین این جاده ها    

و تولیدات صنعتی  چون یخچال، بادپکه ومیوه جات ماست امتعه پاکستانی از سمنت و سیخ گول گرفته تا لبنیات مانند شیرو قیماق 

د طی سالهای بیاد ندار های کشور ما سرازیر گشته، نگارندهبازاره دون هیچگونه وقفه بمانند  ام ، کیله ، خاندان ستروس وغیره بی

وقفه ای آمده باشد در همه شرایط بازارهای کابل از میوه  ود میوه پاکستانی به کشور ماسالهای جنگهای تنظیمی در ور حتیاخیر 

های فصلی پاکستان ماالمال بوده، این در حالی است که برای امتعه و میوه جات  کشورما  موانع گوناگونی ترانزیتی  از طرف 

 .اد میگرددآنکشور ایج

 ممنوع قرارگیرد پاکستان وطن ماردرآنکشوالت اخمد بعنوان اعتراض علیهکشورهفته ورود میوه پاکستانی دریک اگرتصورنمائید

 همسایه پاکستان هند ایران، و چین هیچکدام عالقمندکشور های خواهد کرد؟ صادر، ام و کیله خویشرا به کدام کشوراین همه کینو

سوالی که در اینجا ، میوه وسایرامتعه پاکستان بودهیگانه مارکیت برای فروش  ماهای کشوربازارو  بودهاری میوه پاکستان نخرید

این .  لیه آنکشور استفاده نمائیممطرح میگردد اینست که چرا ما نمی توانیم از برگه های برنده که در دست داریم بحیث اله فشارع

 .والسالمپرسش به جواب قانع کننده نیاز دارد ، 

 نور بیا

 


