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 پربار های گذشته خاطرات
 سوم( )قسمت

 
 یشهرساز سیرئ اریبشر داکترعبدالواسع خاطرات

 با ها مالقات در جمهور سیرئ مشاور و ومسکن

 جمهور سیرئ خان داود محمد

 آباد ضیف یشهر پالن ینگر باز - 6

 غوث یشاغل جمهور سیرئ خان داود تیهدا حسب

 یال آباد ضیف سرک از عامه دیفوا ریوز قیفا نیالد

 یشهرساز سیرئ هم من و نمودیم دیبا دنید بهارک

 کردم یهمراه سفر نیدر را صاحب ریوز مسکن و

 آباد ضیف شهر پالن ماستر یبازنگر مورد در تا

 ردیگ صورت اجراات زین جمهور سیرئ تیهدا حسب

 آباد ضیف شاروال جانب از مکرر یها یتقاضا قبال

 بود نموده مواصلت یلیتفص پالن طرح و یانکشاف ساحه احداث جهت

 ییرایپذ آباد ضیف شاروال و بدخشان یوال جانب از مسکن و یشهرساز سیرئ و عامه دیفوا ریوز

 شهر دیبازد جهت مارا صاحب یوال اول روز در آباد ضیف یبایز شهر دیبازد از بعد و میشد یعال

 نبجا بعدا و میکرد دنید بود یعال چقدر که چهره خی آبشار از ما راه ریمس در کرد یهمراه بهارک

 قشنگ بدخشان عتیطب و بایز آنقدر راه ریمس نیا میشد روان کوکچه خروشان یایدر کنار در بهارک

 گنجد ینم ها حرف در که بود

 تا که خواستیم دلم چقدر میشد خوب استقبال بهارک شاروال جانب از وما بود خوب سرک وضع

 میکردیم دنید زین گرید یولسوال چند از دیبا ما مینداشت وقت متاسفانه یول میکن سفر ایدن بام ای واخان

 دیگرد موگول ندهیآ به که

 سفر از مجموع در و بود یساز باز قابل که میکرد دنید زین آباد ضیف ییهوا دانیم از بازگشت در

 ندهینما دیبا که است نگرفته صورت ادیز شرفتیپ بدخشان تیوال در که میگرفت جهینت نیچن شیخو

 اتیالو از یکی بدخشان تیوال دهند خرچ به الزمه یمساع کارها بهبود در کجای دولت با مردم یها

 است. یباستان فرهنگ با مردم با افغانستان یبایز

 

 یافغان یها خانه سفارت یوبهترساز کشور درخارج سفارتخانه ریسا یساز باز و تهران در سفر - 7

 : کشور خارج میقم

 سالم از بعد وزارت آن (یادار نی)مع یادار یعموم ریمد و آمد فونیلیت خارجه امور وزارت از یروز

 به بجه ده ساعت فردا شما گفت یو است خبر چه گفتم: است اریت تان پاسپورت اریبشر یآقا دیپرس

 دیبرو تهران به یافغان ریسف یغاز یزلم تینیمع به جمهور سیرئ دستور حسب دیبرو ییهوا دانیم
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 خانه به وقتر روز هر از من .دهدیم حیتوض تهران به را شما سفر موضوع ارهیط در صاحب ریوسف

 من بکس خانم گفتم ام آمده خانه به کرده رها را کار امروز چطور که کرد تعجب من خانم و رفتم

 با و رفتم ییاهو دانیم به بجه ده عتسا به فردا .رومیم تهران به روز چند یبرا فردا که شود اریت

  .میدیرس تهران به ریالخ مع پرواز ساعت چند از بعد و شده ارهیط داخل صاحب ریسف

 که داشت نیزم قطعه کی تهران شهر یعال یلیخ هیناح کی در یپهلو جاده کنار در افغانستان دولت

 سفارتخانه کی من یتخصص و یکیتخن کمک به خواستند یم و بود دهیرسان فروش به آنرا سفارت

  .ندینما یداریخر سفارت یواعضا ریسف خانه شمول به دیجد

 وانکوور شهر در مسکن یجهان کنفرانس در یافغان أتیه رأس در من که است تذکر قابل جا نیا در

 یآقا جمله از که کردم میقا ارتباط ها کشور ریسا یها أتیه با آنجا در و بودم نموده اشتراک کانادا

 چند افغانستان به بازگشت راه در تا کرد دعوت من از مسکن و یشهرساز نیمع یدیوح منوچهر

 مهمان تهران در روز پنج مدت من کنم دمید شان یها پروژه از و باشم تهران در شان مهمان یروز

 در بود. من اریاخت در موتر کی و مهماندار کی تهران نتلیانترکان یعال هوتل در اقامتم برعالوه و بودم

 نمودم دنید را ها هسفارتخان ساحه و کرج دیجد شهر ،یساختمان مواد مرکز پروژه نیچند سفر نیا

 دیبا من تا است آماده شان یدولت ارهیط که نمود عوتد من از مسکن و یساز شهر ریوز ریاخ در و

 و خواستم معذرت سفر نیا از بوطن بازگشت و تأسف کمال با یول کنم دنید زین اصفهان شهر از

 من افغانستان و رانیا نیب حسنه ارتباط و ها ییآشنا نیا از استفاده با .دیگرد موکول ندهیآ یبرا

 افغانستان دیجد سفارت به راجع شتریب معلومات اخذ جهت شیخو دوم یرسم سفر در تا توانستم

  .مینما یرانیا دوستان و نیمسئول را یدیمف یها استفاده

 هودی دالل کی لهیوس به سفارت نیزم که داشت اظهار بود من دار مهمان که یرانیا کارمند همان

 الیر اردیلیدوم عوض یافغان سفارت نیزم او اظهار قرار است دهیرس فروش به ارزان یلیخ یرانیا

ا  کار نیا چون بود. شده فروش الیر ونیلیم پنجصد به  مورد در یاثبات من و بود گرفته صورت قبال

 و نکردم خود راپور درج را موضوع نیا من نباءا  نبود من سفر فهیوظ جزء و نداشتم فروش متیق

 به و تهران در سفرم گردد. افشا باشد داشته اثبات سند که گرید یکس توسط تیواقع یروز دیشا

 کابل به ارهدوب من و دیرس انیپا به یخوب به مشهد شهر در یقونسلگر دیجد ریتعم از دیبازد آن ادامه

 جهینت در که نمودم ارائه وزراء مجلس به بعدًا و جمهور سیرئ به نخست را خود وراپور نموده عودت

 دوباره نجانبیا شمول به خارجه وزارت یادار نیمع استیر تحت به یأتیه تا دیگرد صلهیف بعد یچند

 ریسف اریملک عبدهللا یاآق .ردیگ صورت یعمل اجراآت سفارت دادیجا یداریخر در و رفته تهران به

 و دفترسفارت یبرا طبقه چهار ریتعم کیو ریسف یبرا اقامتگاه کی وما نموده ییرایپذ أتیه از دیجد

 یینها صلهیف جهت گرید بار وزراء مجلس به یراپور تحت و نموده صیتشخ سفارت یاعضا شیرها

  .میرفت

 و آباد اسالم در یافغان سفارت از جمهور سیرئ خان داود تیهدا حسب دیبا من سفر نیا ادامه به

 میترم و یساز بهتر در تا نمودم یم دنید زین ها سفارت ریسا و سیپار در یافغان سفارت از بعدًا

 یب لگودا به ها پروژه نیا یاسیس اوضاع رییتغ به نظر یول دارم هیته یراپور هم خانه سفارت

  شد. سپرده ها ستیکمون یغور

 

 افغانستان. در زنان نهضت یحام توسط کابل پوهنتون ساحه در دختران هیلیل طرح - 8

 دختران: هیلیل نیتع و کابل پوهنتون پالن ماستر

 خدمت یگوش گفت یفونیلیت یبل گفتم اریبشر یآقا که آمد یجمهور استیر ارگ از فونیلیت گرید روز

 من با جمهور سیرئ که بود بار نیاول نیا .زندیم حرف شما با جمهور صاحب سیرئ که باشد تان

 دباش تیریخ کند خدا که گفتم دلم در و بودم شده یجانیه یلیخ و زدیم حرف یفونیلیت مًایمستق

 یرو شیپ یعال التیتحص ریوز حاال نیهم اریبشر یآقا ) فرمودند رهبر .دیبفرمائ یبل گفتم نکهیهم

 جهت مناسب یجا کی پوهنتون ساحه در کجای یو با و یرو یم دفترش به فردا وتو نشسته من
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 دیبا و ندارند شیرها یجا ندیآ یم کابل به لیتحص جهت اتیوال از که ما دختران یبرا هیلیل اعمار

 جهت را نقشه تیموقع نییتع از بعد و باشند داشته لیتحص یبرا یمساو حقوق ها بچه مثل دختران

 که شدم خرسند جمهور سیرئ تیهدا و حرف دنیشن از من (. دیاوریب من نزد یمنظور و مالحظه

 به من بجه 9 ساعت فردا دارند. توجه دختران و جوان نیمحصل خصوصًا و اناث طبقه حال به چقدر

 دنید پوهنتون ساحه از ما یدو هر بعد لحظه چند و رفتم یعال التیتحص ریوز یمحب پوهاند دفتر

 انتخاب را آن یمحب صاحب ریوز و من است شده ساخته دختران هیلیل آن در اکنون که ساحه و نموده

 زین را اندختر هیلیل یجا و نموده وارد لیتعد پوهنتون یعموم پالن در که دادم وعده من و میکرد

 دختران هیلیل تیموقع با را پوهنتون شده لیتعد ماسترپالن نقشه بعد روز چند .میساز یم مشخص

 قبول من یول ببرم رهبر نزد به من را نقشه که کرد خواهش من از که بردم یعال التیتحص ریوز به

 شان خدمت رد من شد ضرورت من به اگر و اوست کار نیا که دادم قناعت را صاحب ریز و نکردم

  هستم.

 آباد: جالل شهر پوهنتون پالن ماستر طرح

 در من شنهادیپ و طرح وزارت یداخل کانکور کی در بعد سال چند که است یآور ادی قابل جا نیدر

 و یعال التیتحص وزارت به آن نقشه و دیگرد اول درجه زیحا آباد جالل پوهنتون پالن ماستر مورد

 ای ولتهفاک پنج یدارا آباد جالل پوهنتون زمان آن در دیگرد ارسال قیتطب جهت آباد جالل یشاروال

 بود. نسیسا و حقوق ای اتیادب , یوترنر , یریانجن , طب از عبارت که بود دانشکده

 

 کندهار. و کابل در آهن خط یها شنیاست طرح - 9

 آهن: خط پروژه

 کابل شهر داراالمان هیناح در لومتریک چند طول به خان هللا امان ریام توسط بار نیاول یبرا آهن خط

 دو حدود طول به آهن خط یاساس پروژه اما بود. کین قدم کی زمان آن در که بود شده ساخته

 کی بلکا تا بولدک نیسپ و زرنج حدات سر از و هرات قلعه اسالم سرحد از لومتریک پنجصد و هزار

 پروژه نیا شد. گرفته دست ریز جمهور سیرئ خان داؤد محمد توسط که بود یمواصالت بزرگ یبنا

 فرانسه یمل آهن خط شعبات از یکی یفرانسو لیر یسوفر یکمپن توسط یالملل نیب یداوطلب از بعد

 دفتر د.یرس امضاء به یفرانسو یکمپن و افغانستان دولت نیب آن مطالعات قرارداد و دیگرد برنده

 لیمسا و آمد بوجود عامه دیفوا ریوز قیفا نیالد غوث توسط یسرکساز استیر چوکات در آهن خط

 کی شد. سپرده مسکن و یشهرساز استیر به ها شهر با یآهنگ هم نگاه از پروژه نیا یراتیتعم

 نجانبیا و یکارتوگراف استیر و سرکها استیر ندهینما و عامه دیفوا وزازت نیمع استیر تحت أتیه

 دفاع وزارت کوپتریلیه کی در بوته یآقا پروژه ریانجن سر با تا دیگرد نییتع مسکن و یشهرساز سیرئ

 شهر از ما .میده هیته یراپور تحت را شیخو مشاهدات و نموده پرواز آهن خط ریمس یباال ما یمل

 به کندهار شهر و تقال یغزن – علم پل – کابل شهر از را خط ریمس کوپتریلیه و نموده پرواز کابل

 نیبزرگتر .میودنم توقف کندهار در را شب ما و کرد یم بیتعق نیزم سطح از کم یلیخ ارتفاع

 خط دو تقاطع در کندهار شهر در بود یبر مسافر و یتجارت شنیاست شامل که آهن خط شنیاست

 عیوس یها دشت یبسو کوپتریلیه فردا بود. شده گرفته نظر در پالن در که گرفت یم قرار بزرگ

 چاشت ما تا نموده پرواز بُست قلعه و لشکرگاه شهر یباال از هلمند یایدر ریمس در بًایتقر ستانیس

 کنار در دادیم لیتشک را پاکستان و افغانستان سرحد که نینش خان یها کوه کینزد شوید یحوال در

 نقطه همچو در خاطره نیا که میکرد صرف ها چیساندو با را چاشت نان و مینمود توقف ایدر

 نظر کوپتریلیه است. یناشدن فراموش هلمند یایرد کنار در مواصالت و سرک فاقد وطن دوردست

 یافغان قهرمان لوتیپ مهارت به مشکل یلیخ به رفتیم نیتورب داخل در که دهیم گیر تیموجود به

 شهر یبسو پرواز و نموده دوام سفر فردا .دیرسان کندهار شهر به دوباره را ما و کرد پرواز دوباره

 سرحد تا پرواز و میدیرس هرات شهر به ما افغانستان، و رانیا نیب یسرحد یها کوه فراز در و فراه

 صبح فردا .میگذشتاند را شب و دهیرس هرات یباستان شهر به دوباره و نموده دوام زین قلعه اسالم
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 باالخره و شده ریت کندهار یباال از و نموده پرواز بکوا بزرگ دشت یباال از کندهار جانب هرات از

 و آهن خط ریمس یباال از و نموده یط را متر لویک هزار پنج حدود پرواز و سفر روز چهار از بعد

  .مینمود عودت کابل به ریالخ مع یتجارت و یمسافربر یها شنیاست ینواح

 مرگ دم تا آن خاطره که است رینظ یب و العاده خارق چنان انسان کی یزندگ در سفر نوع نیا

 خودشان نیب را مردم دادن ارتباط و وطن یآباد جهت سفر نیا که خصوصًا و شود ینم وشفرام

  باشد. یم داشته انیپا یب ارزش باشد اروپا تا ها کشور ریسا به چنان هم و کشور اتیوال اکثر در

 به و دیرس عامه دیفوا وزارت به یآهن بکس چهار در نقشه و اسناد یحاو آهن خط پروژه بعد یچند

 عام پروژه نیا به را خود یینها موافقه افغانستان دولت تا گرفت قرار شعبات تمام مطالعه معرض

 مدت که گردد هیته آن یساختمان یداوطلب اسناد تا دهد لیر یسوفر یکمپن به سابقه یب و المنفعه

 دالر ونیلیب کی ای اردیلیم کی حدود در آن ساختمان پول و گرفت یم بر در را سال چهار آن ساختمان

 در .دیآ بدست یالملل نیب یها کمک ای قرضه قیطر از افغانستان دولت توسط تا بود شده نیتخم

 نیا لیتمو ولپ عربستان پادشاه سعود ملک و رانیا شاه یپهلو رضا محمد است تذکر قابل جا نیا

 اتحاد و پرچم و خلق اگر که بودند داده خان داؤد محمد به کمک وعده را افغانستان بزرگ پروژه

 یعیطب منابع و بوده آهن خط یدارا ما کشور در اکنون آمدند ینم سرقدرت افغانستان در یشورو

 خط نیمه توسط و دهیگرد استخراج آهن خط نیا ارتباط به لوگر نکیع مس و گک یحاج آهن

 و زرنج و شوید قیطر از و اروپا تا باالخره و مشهد به باتیط و قلعه اسالم بنادر قیطر از آهن

 ریز از ما و افتهی انتقال آن التجاره مال و یافغان نیمسافر ایدن تمام به رانیا عباس بندر تا همچدان

 جادیا موانع تورخم و کبولد نیسپ سرحدات و یکراچ بندر در ها افغان به شهیهم که پاکستان وغی

 خط نیا توسط باالخره است خشکه به محاط که افغانستان و افتهی ییرها ما کنند یم و اند کرده

 وابسطه و یستیکمون حکومت و یشورو اتحاد تأسف کمال با یول دیگرد یم وصل ایدن همه به آهن

 به خیتار در شان نام که دندیگرد ها افغان یبرا المنفعه عام پروژه نیا ساختمان مانع پرچم و خلق

  شود. نوشته نیننگ اهیس رنگ

 یم فهیوظ یفایا افغانستان دولت در مشاور ثیح به من کهیهنگام 2002 سال در که نماند ناگفته

 که کردم حیتوض یکرز حامد موقت حکومت عامه دیفوا ریوز به را آهن خط پروژه تیاهم نمودم

 اداسن بختانه بد یول رندیبگ دستیرو دوباره را پروژه تا داد امر شیخو شعبات به و گرفت یعالقمند

 یکمپن از دوباره را پروژه یکاپ کی تا داد فهیوظ من به متذکره ریوز بناءا  بود رفته نیب از پروژه

 به یسفر من آورم. بدست سیپار در یافغان سفارت و کابل در فرانسه سفارت قیطر از یفرانسو

 سفارت قیطر از که ردمآو بدست را آهن خط پروژه یکاپ باالخره ادیز مشکالت به و نمودم سیپار

 کردم. میتقد عامه دیفوا ریوز دست به شخصًا آنرا من و شد داده کابل در من به آن یکاپ فرانسه

 صورت آهن خط پروژه مجدد یایاح در یاقدام نیکوچکتر گذشت ها سال که بختانه بد باز یول

 و ردک جادیا ممانعت یشورو اتحاد نبود یروس آهن خط پروژه نیا ها گذشته در کهیطور نگرفت.

 باز تا بود دیبا انتظار در سالها و ندارد توجه آن به یکرز حامد دولت ستین ییکایامر پروژه چون حاال

 پيشرفت و مردم رفاه فکر در تا دیآ انیم به یثان داود ای خان داؤد محمد مثل وطندوست زمامدار کی

 نباشد. ابرقدرتها از یکی منافع خدمت در و گردد افغانستان

 کابل شهر در آهن خط شنیاست تیموقع نیتع

 وزارتخانه ریسا در ها مثال همچو که رودیم تذکر جا نیا در کشور یساختمان امور در برجسته مثال کی

 یعنی ها روس یاصل طرفداران از ها مشرب روس اندازه چه تا که داشت وجود هم دولت یها

 بودند هم تر بد و ندرفتیم جلوتر هم پرچم و خلق

 نقشه یبرو را آهن خط یها شنیاست تمام تیموقع اش فهیوظ بنابر مسکن و یشهرساز استیر

 کرد: یبند میتقس یکتگور سه در و نموده تیتثب یمنطقو و یشهر یها

 کابل و کندهار هرات، یها شهر در بزرگ یها شنیاست

 علم پل و یغزن مقر، قالت، لشکرگاه، فراه، یشهرها در متوسط یها شنیاست
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 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 آهن خط یها واگون توقف یها جا هیبق یبرا کوچک یها شنیاست

 تیموقع نیتع در یول گرفت صورت مشکالت بدون ها شهر همه در ها شنیاست تیموقع نیتع

 و میشد روبرو مشکالت به کابل یشاروال یشورو نیمتخصص با کابل شهر در آهن خط شنیاست

 ها روس گرفت. قرار تضاد در صد در صد یروس نیمتخصص و مسکن و یشهرساز استیر هینظر

 که گفتند یم لیدل و گرفته نظر در شهر شرق در لیخ تره منطقه در هرش خارج را شنیاست تیموقع

 هاآن یول نبودند. انیجر در یامروز شرفتیپ از حتمًا آنها و آورد یم با را یآلودگ و سروصدا شنیاست

 خارج در جهان یها شهر ریسا در ایو یشورو درکشور آهن خط شنیاست که اوردندین هم مثال کی

 آزاد کشور در خواستند یم بودند نکرده قیتطب خود کشور در یحت که را یاتیظرن آنها و باشد شهر

 یقاآ پروژه ریانجن سر موافقه با مسکن و یشهرساز استیر دهند. قرار اجرا معرض به افغانستان

 خصوصًا مردم سهولت جهت ایدن یها شهر تمام در آهن خط شنیاست تیموقع داشت نظر در با و بوته

 بود. نموده شنهادیپ شهر مرکز در کابل انیشهر یبرا کار نمودن خلق و تجارت کشافان و بضاعت یب

 و داشته تیموقع شهر مرکز در که است روم شهر در آهن خط دیجد شنیاست آن برجسته مثال و

  دارد. تیموقع شهر مرکز در هم ماسکو شنیاست یحت

 یکیتخن یرؤسا اکثر آن در که کابل شهر یکیتخن ونیکمس جلسه در کابل شاروال را موضوع نیا

 عده کی ینطوال جروبحث از بعد گذاشت. یینها میتصم و یابیارز جهت بودند عضو ها وزارتخانه

 و یاجتماع طیشرا نظرداشت در بدون برشنا عبدهللا مهندس یسرکردگ در مشرب روس یرؤسا

 نیمتخصص از یبانیپشت جهت را شیخو هینظر اساس یب مخالفت کی با و کابل انیشهر یاقتصاد

 سیرئ نمودند. امضاء شهر خارج در آهن خط شنیاست تیموقع به نقشه در و داشته ابراز یروس

 سیرئ نوشت:"من نیچن تیمسئول رفع جهت نقشه در و گرفت قرار تیاقل در ومسکن یشهرساز

 امضاء تیاقل در و بوده کابل شهر خارج در آهن خط شنیاست تیموقع مخالف مسکن و یشهرساز

 نیا نمودند. امضاء را ها روس پروژه رؤسا تیاکثر که دیگرد خرسند یلیخ کابل شاروال نمودم".

 روس .وستیپ وقوع به ها مشرب روس یهمکار به که بود ها روس مقابل در من شکست نیاول

 شیپ وزراء مجلس به ها نقشه کهیوقت بودند. نشده برنده را جنگ هنوز یول بردند را محاربه کیها

 است. داشته ابراز را خود مخالفت مسکن و یشهرساز سیرئ که شد متوجه مجلس یمنش .دیگرد

 خط شنیاست تیموقع تا شد داده تیهدا پالن ریوز به و است نهفته قتیحق کی که دندیفهم وزراء

 تحت کابل انیشهر و افغانستان یاقتصاد نگاه از رشه خارج و مرکز انتیور دو در کابل شهر آهن

 یمجلس تیهدا نیا اساس به شود. آورده وزراء ندهیآ مجلس در جهینت و گرفته قرار یابیارز و مطالعه

 یکیتخن ونیکمس یاعضا همه اشتراک به وزارت آن نیمع فروغ یآقا استیر تحت پالن وزارت در

 مجلس در و نموده ارائه انتیور دو هر مورد در را خود اتینظر همه .دیگرد انعقاد کابل یشاروال

 و خورد یم بنظر دیمف مردم و دولت اقتصاد به رشه مرکز انتیور که داشت اظهار پالن وزارت نیمع

  کند. یم بیتصو را انتیور کدام که وزراءاست مجلس به مربوط نیا

 بودند. وزراء مجلس صلهیف منتظر همه و خوردند یم نظر به ناراحت لیخ ها مشرب روس و روسها

 یپهلو اتاق در پالن ریوز خرم احمد یعل یآقا خواستند. یجمهور ارگ در مرا وزراء مجلس روز در

 منافع ما یرؤسا چرا که کرد افسوس یلیوخ نموده تقاضا را انتیور دو هر خالصه من از جلسه

 است خبر چه صاحب ریوز دمیپرس من دارند. یپرست یخارج و رندیگ ینم نظر در را افغانستان لتدو

 دربان به است. آمده مهمان گفتند و شد زده ما یلیحو دروازه شب بجه ده ساعت شبید گفت: یو

 گفتم است. یراتیتعم و یرهن بانک سیرئ سراج عصمت یآقا که دمید .دیایب خانه داخل مهمان گفتم

 دار سابقه یرؤسا ریسا یندگینما به نگفت:)م یو باشد. رتیخ شب ناوقت نیا در صاحب سیرئ

 خواهش شما از و میا نموده انتخاب را شهر خارج انتیور آهن خط شنیاست تیموقع ما که ام آمده

 ما آن ریغ در دیکن صلهیف اریبشر یآقا مثل جوان کی نظر عوض را ها دار سابقه ما نظر که میکن یم

 واسطه سیرئ نیا چرا که بود متأثر یلیخ قصه نیا با پالن ریوز .(میشو یم تیثیح یب ها دار سابقه

 داده بیترت را پالن وزارت راپور و هینظر فروغ یآقا .میینما صلهیف مردم منافع خالف ما تا شود یم
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 7تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مراجعه استیر به دوبار ارگ از من .میینما یم صادر را وزراء صهیف کشور منفعت به آن مطابق ما و

 استیر انتیور وزراء مجلس که گفت کیتبر و خواست مرا عامه دیفوا ریوز روز شام و کردم

 محمد بیتصو نیا با نمود. صلهیف را شهر مرکز در آهن خط شنیاست یعنی را مسکن و یشهرساز

 توسط کار که ییجا و داندیم یشورو منافع از تر باال را افغانستان منافع که ساخت ثابت خان داؤد

 ها یخارج اتینظر کورکورانه دیتائ به ضرورت بتواند شده اجرا قیال و زحمتکش جوان، یافغانها

 رانیانج و نیمهندس شهرسازان، که ساخت واضح وزراء مجلس بیتصو نیا .ستین ها روس بالخاصه

 بعد .اند کرده ییکما را بهیشا یب تیموفق ها مشرب روس و یشورو نیمتخصص مقابل در یافغان

 ها پروژه سالم طرح به قادر خود افغانها ما که دیگرد بینص شتریب اعتماد ها افغان ما به روز آن از

 تیثیح یب دشانخو گفته به و خوردند فاحش شکست مردم منافع مقابل در که یکسان نیا .میا شده

 مشکالت اردچ را مسکن و یشهرساز استیر باز تا بودند یگرید یها فرصت یجستجو در شدند

 بسازند.

 
 

 کندهار: شهر سبز ساحه حفظ کندهار شهر پالن ماستر قیتطب - 10

 

 سابقه نقشه کی اساس به کندهار شهر در را نیزم نمره 25 پرچم، جناح از داخله ریوز محمد ضیف

 عده کی به بود شده امضاء کندهار آنوقت الحکومه نائب خان داؤد محمد توسط که قبل سال ستیب

 یط و ندآمد من دفتر به کندهار یاهال از نفر سه یروز بود. داده را عیتوز امر کندهار شهر باشندگان

 قابل یشهر نقشه به نمرات یکروک نمودند. تقاضا نیزم نمره 25 یبرا را ساختمان اجازه یی ضهیعر

 واقع شهرکندهار سبز ساحه در اکنون نمرات که شد واضح جهینت در و دیگرد راجع موجوده قیتطب

 قبول یدهارکن عارض نفر سه را مطلب نیا باشد. یم ممنوع ساحه نیا در ساختمان نوع هر و بوده

 مسکن و یشهرساز استیر چرا است داده امر داخله ریزو کهیصورت در که کردند تیشکا و نکرده

 که سابقه نقشه کی اساس به داخله ریوز که میداد حیتوض نیعارض نیا یبرا ما دهد. ینم اجازه

 است رهبر مضاءا به نقشه آن گفتند نیعارض است. داده عیتوز امر را نمرات ستین اعتبار مدار اکنون

 نیعارض به من .دیباش نداشته قبول را رهبر یامضا و داخله ریوز امر که دیکن یم جرئت شما چطور و

 تیهدا رهبر از لزوم صورت در و دهیپرس داخله ریوز از دوباره را موضوع که گفتم شان قناعت جهت

 اطالع به موضوع و رفته دهارکن هب ای و دیائیب من دفتر به دوباره ندهیآ هفته نیعارض شما و میریگ یم

 که دیگرد حیتوض داخله ریوز و عامه دیفوا ریوز به موضوع شود. یم دهیرسان کندهار یوال و شاروال

  شوم. تیهدا طالب خودشان از و نموده حیتشر رهبر به را موضوع تا دادند نظر آنها

 یامضا به نیمز سابقه نقشه موعود روز در و نمودم تقاضا جمهور سیرئ با را مالقات وعده من

 احترام عرض از بعد بردم. خود با یجمهور ارگ به را کندهار شهر دیجد نقشه و خان داود رهبر

 شانیجا از رهبر و دادم حیتوض را موضوع من ايي. آورده یکار چه که دندیپرس دولت صاحب سیرئ

 من کن. باز و هموار اتاق یرو را ها نقشه دو هر گفتند و ستهنش دفترش فرش یورو خواستندبر

 سابقه نقشه من و کردند دنید و مطالعه دقت کمال با را نقشه دو هر و نمودم اجرا را کار نیا فورًا

 لهداخ ریوز که کردم عرض و دادم نشان شان یامضا بدون را یکنون نقشه و خودشان یامضا که را

 نظر یول است داده را عیتوز امر هست شما یامضا آن در که سابقه قشهن نیا اساس به را نمرات

 را نمرات عیتوز که خواستم تیهدا من باشد. یم واقع سبز ساحه در متذکره نمرات یکنون نقشه به

 بسمت با جمهور صاحب سیرئ .میبده ساختمان اجازه یکنون نقشه مطابق ای و شما یامضا اساس به

 یامضا و ام نموده امضاء نقشه نیا در قبل سال ستیب من اریبشر یآقا که داشتند اظهار یمهربان و

 دیبا شما و خورده رییتغ نطرفیا به وقت آن از کندهار شهر طیشرا رایز ستین اعتبار قابل امروز من

 ینگفت گرید یزیچ و فرمودند و دینمائ اجراآت کندهار شهر یکنون نقشه و یامروز طیشرا به مطابق

 صاحب. ین گفتم من یندار
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 7تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یوال به مکتوب عامه دیفوا ریوز ) دادند تیهدا نیچن من به و نشستند دفترش یچوک به دوباره

 به تا دیآ عمل به کوشش و نشود داده ساختمان اجازه کندهار سبز ساحه در که بفرستد کندهار

 گردد.( عیتوز و نیتع یشیرها نمرات ریدگ یجا در نیعارض

 خود با راه در و شدم خوشنود یلیخ است دولت سیرئ کی شان که عاقالنه و مدبرانه میتصم از من

 و داشتند ترس رهبر قبل سال ستیب یامضا از گرید ریوز دو و داخله ریوز محمد ضیف چرا که گفتم

 یخدمات و یاخالق جرئت . رندیبگ تیهدا و ندیبگو خودشان شیبرا را موضوع تا نشدند حاضر یحت

 مسئولت. با و یانسان ارزش کی

 

 دارد... ادامه افغانستان خدمتگار کی خاطرات
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