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 بلاکشهرگترین پل هوائی درربز احداث عمایم

عیت بوده که در ناحیه غربی کابل موق میرویس میدان یا همان کوته سنگی سابقه یکی از مناطق قدیمی شهر کابل    

ازمسیر  که ۀیط نقلیل بوده و از جانب دیگروسادارد ، این منطقه چون از یکطرف یکی از ساحات مهم تجارتی شهرکاب

وارد شهر کشور غربی و جنوبی مناطقهلمند، و غیره  قندهار،هرات،غزنی، زابل چونپغمان ووالیات غربی کشور

لذا این رو دهمزنگ داخل شهر کابل گردند مسیرسرک کارته چهاازود باید چهارراه کوته سنگی راعبورنکابل میگرد

به کابل بحساب آمده ن و پرتردد ترین چهارراه های شهرچهارراه  بمثابه دروازه غربی شهرکابل یکی از مزدحم تری

 هانسبت بندش ترافیکی مدت  آنازبحدی است که برای عبور دراین چهارراه دراین اواخر یام ترافیکازدحن علت همی

 .وقت الزم است

 

 

الها ی طنان عزیز ما که طی سجهت معلومات آنعده همو  

کابل و منطقه میرویس میدان بازدید بعمل نیاورده ازاخیر

ان  اند عرض میگردد که میرویس میدان امروزی دیگر

 کوته سنگی سی چهل سال قبل با استیشن تانک تیل

اطراف آن چهاردرو دوکان های خورد و بزرگ  درمرکز

نبوده، اکنون این ساحه با فروشگاه های بزرگ ، مراکز 

تجارتی و ده ها عمارت بلند منزل به یکی از مزدحم ترین 

  .منطقه کابل مبدل گردیده است

       (تصویر از نگارنده )بندش ترافیکی در شهر کابل            

احداث بزرگترین پل هوائی شهر  دست بهیازده ملیون دالربیش ازحال دو سال قبل شارولی کابل با مصرف بهر  

بندش های ز ازابتدا باعث خوشی هزاران همشهری کابل که هر رواین اقدام شاروالی میرویس میدان زد که فرازبر

عرض و متر ۳۲متر طول  ۰۱۱میرویس میدان به ستوه آمده بودند گردید ،این پل زیبای هوائی که طوالنی ترافیکی در

بوسیله  (شاروالی  نشراتبراساس معلومات ) هشتصد هزار دالرفاع دارد  به مصرف یازده ملیون وتمتر ار ۰۲

مدت یکسال اعمار ولی متاسفانه هیچ گونه بهبودی را در وضع عبور و مرور ترافیکی در درانجینران ترکی و افغانی 

بعوض اینکه این پل هوائی را در مسیر  شاروالریاست  زیرا میرویس میدان یا همان کوته سنگی سابقه ببار نیاورد

احداث نماید  صورت میگردفیصد عبورو مرور درآن مسیر ۵۰ هک أو غرب أدهمزنگ  یعنی شرق -ان سرک پغم

برخالف پل هوائی را در مسیر شمال و جنوب یعنی سرک سیلو و دشت برچی که کمتر از پنج فیصد وسایط نقلیه در 

اند شهردرتردد همه روزه از مسیر پغمان بطرف مرکز که  ۀسایط نقلیو همۀ و احداث آن مسیر عبور و مرور ندارد
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گردیده عبور نمایند و در ترمحدود آنکه ساحه آن با احداث پل هوائی بزرگی بر فراز میدان میرویسازباید  سابقند مان

نمود ،اما و مرور ترافیکی را در آنجا بدتر وروضع عب آن ساحه جریان ترافیکدرقیقت پل هوائی بعوض سهولت ح

ازدحام  ۀان دهمزنگ اعمار نه نمود تا معضلمسیر سرک پغمشاروالی محترم این پل عظیم را دراین سوال که چرا 

 . میرویس میدان حل میگردید، مانند معما در ذهن عده زیادی همشهریان کابل باقی ماندترافیکی در

نفوذ افراد قدرتمند دی نیزفساد اداری و تعدادیگر ۀشاروالی را مشکالت تخنیکی و عدیک عده علت این تصمیم   

حل و معلوم خرآدر این اومعما سرانجام تا اینکه  دانسته

که پل هوائی میرویس میدان نه بخاطر حل عاجل شد 

معضله ازدحام ترافیک درچهارراه کوته سنگی بلکه 

زمانیکه برای آن احداث گردیده که وکالی محترم شورا 

چند سال بعد به تعمیر جدید شان درساحه داراالمان نقل 

نتال بیدون مکان نمودند بتوانند برای رفتن به هوتل کانتن

کوته سنگی عبور  ۀار راچهکدام دردسر و بندش از

، در حال حاضر در حالیکه میرویس میدان مانند نمایند

بر  از ازدحام و بندش وسایط نقلیه رهائی نیافتهسابق 

عاری کابل شهرپل هوائی موتر رو بزرگترین فراز آن 

در شورا محترم وکالی نقلیۀ  انتظار وسایط از موتر در

  .استینده سالهای آ

          عاری از وسایط نقلیهپل هوائی موتر رو در میرویس میدان    

 

راه عمران و هرسنگ و خشتی که در الخره وبا 

گذاشته شود  کابلشهر ۀمنطقهرآبادانی شهر کابل در

ین پل هوائی حداث بزرگترقابل تقدیربوده و ا

یک ی کابل لطرف شارواانیزازر میرویس میداندر

آیا رفع معضله روزانه ده  ، ولیآوردموفقیت بشمار

بندش  که همه روزه با شورکعادی  انشهروندهاهزار

دست و پنجه  میرویس میدانیکی در های طوالنی تراف

داشت یا عبور بی درد سر بیشتریت ونرم مینمایند الو

وکیل محترم به هوتل انترکانتیننتال  چندنقلیه  ایطوس

الزم است این پرسشی است که  ؟سالهای آیندهدرآنهم 

پاسخ قناعت بخش  به آن کابلرم شاروالی مقامات محت

 .بدهند

 (تصویر از نگارنده )شهر کابل  بزرگترین پل هوائی

 والسالم


