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 و می شودسالهای متمادی با شهر کابل جفاء شده 
 

که «   کابل شاروالی و شهر در اصالحات ایجاد طرح» نوشتهٔ محترم عبیدهللا مهدی در دوبخش زیر عنوان 
بدون از حاشیه روی وضیاع ولت مستمیمأ باالی اصل موضوع بالوسیلهٔ یک شخصیت تحصیل یافته و وارد در 

تا درباره بیشتر کسب معلومات لضیه مورد بحث لرار گرفته است، برایم جالب و لابل غور بوده و آرزومندم 
 نمایم. 

گرچه بنده صالحیتی مانند جناب مهدی در رابطه به شهرسازی و پالنگزاری آن ندارم، لیک با تجربه ایکه 
دارم از سالها باینطرف جفائی که در مورد شهر کابل میشود مرا میرنجاند و حتی االمکان صدای دادرسی شهر 

 را بمراجع آن رسانده ام.
ان راه حل دراز مدت از دید ... پیشنهادات نگارنده به عنو:»مهدی درآغاز نوشتهٔ خود می نگارد که جناب 

 «علمی و اکادمیک صورت میگیرد.
می بندد، لیک بنده با  را دراینمورددروازه های بحث علمی و اکادمیک تأکید باالی دید با نویسنده گرچه 

گزارشات بعدی جناب مهدی مشکل دارم که امید است تفصیالت بنده را تحویل به شماتت ننموده بل همهٔ آنرا 
 در شهر کابل بنگرند.ما بمنظور توضیح در این مسئلهٔ حیاتی و بنیادی همشهریان 
کابل برای پنج صد هزار باشنده در زیر بنای شهر » آلای مهدی پراگراف دوم خودرا چنین آغاز می نماید : 

نظر گرفته شده است. اما طوری که احصائیه ها نشان می دهد در حال حاضر جمعیت این شهر در حدود پنج 
 « ملیون نفر است.

در همین جملهٔ باال که از نظر خوانندگان گزارش می یابد خلك می شود که: در صورتیکه منحیث سٔوال بنده 
رسازی طور ثابت اظهار می دارد که زیر بنای شهر کابل برای پنجصد هزار یک متخصص در امور شه

باشنده در نظر گرفته شده است، پس با کدام استدالل و پیشنهاد میخواهد در اصالح شهریکه در حال 
 حاضرباشندگان آن به ده برابر یعنی پنج ملیون ازدیاد یافته الدام نماید. 

یم با شهرکابل نه تنها در این سیزده سال اخیر زمامداری کرزی خالف پالن تا جائیکه بچشم َسر مشاهده می کن
شهر سازی بیست سالهٔ مرتبه متخصصین شوروی زمان شاهی الدامات صورت گرفته بلکه زمانیکه اولین 
ساختمانهای رهایشی در دامنهٔ کوه لروغ داراالمان تهداب گزاری شده است، آغاز گردیده است. بنده تا جائیکه 

دامنه و درهٔ  -کوه های لروغ ) ساحهٔ داراالمان( –معلومات دارم از دامنهٔ کوه های پغمان به طرف کوتل تخت 
چهل ستون تا دهنهٔ لیف پل هارتن  ساحهٔ ابرسانی شهر کابل بوده که به عمیده بنده معادلهٔ  –چارآسیاب  -للندر

 الینحل را بوجود آورده است. 
چمنزار بزرگی با چشمه ها وجود  ،ر محلیکه امروز مکتب حبیبیه  وجود داردزمانی را بخاطر دارم که د

، بخش عمدهٔ اب نوشیدنی و ضرورت زراعتی شهر را و لازخانه که ازآن چمن، بنام چمن های میرواعظداشت 
 نده است. زاری و سرسبزی چیزکی هم بالی نماتهیه میکرد. با تأسف امروز کوچکترین نشانهٔ ازآن مرغ

 میگردم باالی اصل که باالی وضع کنونی و آیندهٔ شهر می چرخد.بر 
خوشبختانه در لرن بیست و یکم انسان دسترسی بهر نوع ارلام دارد که برای پالنگزاری هر گونه موضوعات 

 زندگی میتوان ازآن استفاده کرد.  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_salhaye_motamadi_ba_shar_kabul_jafa_meshawad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_salhaye_motamadi_ba_shar_kabul_jafa_meshawad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_salhaye_motamadi_ba_shar_kabul_jafa_meshawad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_salhaye_motamadi_ba_shar_kabul_jafa_meshawad.pdf
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 چارت دوم                 چارت اول                                                         
 

بنده در باال دو چارت را جهت محاسبه از طریك انترنت کاپی کردم 
 که میتوان ازآنها برای معلومات خوانندگان استفاده نمود.

 را شخص متوسط حد مصرف کهمی بینیم  اول چارتدر ستون پنجم 
این ارلام  .داده است نشان سال در مکعب متر 500 حدود در دنیا در

میالدی دارد که امروز نسبت به تناسب زاد و  0555ارتباط بسال 
 میر در آن تفاوت وارد شده باشد. 

با این محاسبه ضرورت نفوس شهر کابل، نظر به معلومات آلای 
 500ضرب  0.555.555مهدی، پنج ملیون باشنده مساوی است به 

 متر مکعب. 1.000.555.555متر مکعب = به 
ت دوم مصارف آب در هند توضیح گردیده که آنرا میتوان و در چار

 تمریباً در افغانستان نیز پذیرفت. 
 چون در کابل زمین زراعتی مبدل به رهایشی گردیده، ازاینرو                          چارت سوم   

وشتهٔ خارج است و فیصدی باال را بایست متناسب به وضع شهر کابل محاسبه کرد. این عملیه از حوصلهٔ این ن
 بایست توسط پالنگزاران شهر طور نسبی دلیماً محاسبه گردید. 

 بهر صورت با گزارش طور ُکل معلوماتی بدست آوردیم که میتوان ازآن در محاسبات بعدی استفاده نمود.  
لیتر فی روز معلومات داده شده است که در آن با ممایسه به ضرورت  دردر چارت سوم تمسیمات مصرف آب 

 باشندهٔ شهر کابل: 0.555.555همشهریان ما در کابل میتوانیم اظهار نمائیم که مصرف 
0.555.555 X 150  ملیون لیتر تخمین شده می تواند. 000.555.555 =لیتر در روز 

 میگوید:حین مطالعه نوشته و گمان آلای مهدی که 
 « به ده ملیون نزدیک شود. 0505به هشت ملیون و تا سال  0500گمان میرود که نفوس شهر کابل تا سال » 

نمیدانم مسئولین شهر سازی کابل با کدام منطك میتوانند ویا می گزارند نفوس شهر کابل به ملیونها نفر 
                                                             ن نمی نمایند.بیشترازدیاد یابد و چارهٔ آنرا با تدبیر الزم پیش از ناولت شد

 مینگارد: کم آبی و کانالیزاسیون زیر عنوان:  -ا  آلای مهدی در مادهٔ 
برای جلوگیری از آلوده شدن بیشتر و نیز ضایع شدن آب، باید سیستم کانالیزاسیون ایجادشود تا مردم از »... 

 «ک دههٔ اینده آنها را تهدید میکند، در امان بمانند.فاجعه ای که در ی
 در این رابطه سٔوال خودرا محدود می نمایم به:

 شهر کابل را میتوان به چند ناحیه از دید بود وباش مردم تمسیم کرد که عبارتند:
 دارند.از چاه ها کسانیکه در منازل خود آب جاری توسط استخراج با پمپ آبرسانی  -
و تا امروز وظیفٔه  باالی کوه های اطراف شهر زندگی میکنند پالن شهر مناطك خالفکسانیکه در  -

 آبرسانی آنهارا سماء بعهده دارد.
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 کسانیکه در شهر کهنهٔ کابل، عمب دو طرفه جادهٔ میوند وکوچه های تنگ آن زندگی میکنند. -
ودرا محدود میسازم و میخواهم از جزئیات بیشتر زندگی مردم در نوع سرپناه صرفنظر میکنم، صرف سٔوال خ

از آلای مهدی استفسار نمایم که در مناطك سه گانه چی نوع و با کدام وسیله سیستم کانالیزاسیون را مرعی 
 االجراء تجویز می نماید؟

 
آلای مهدی! لطفاً سکیچ پهلو که ساختمان کانالیزاسیون را ترسیم 

ئید که عمالً این میکند از نظر بگزرانید و به خوانندگان توضیح نما
سیستم را در کدام مناطك سه گانهٔ باال مخصوصاً منازل باالی کوه 
ها و شهر کهنهٔ کابل، لبول کنید که پول مصرف آنرا کدام کشور 

 دوست بدسترس حکومت میرساند، تطبیك کرده میتوانید؟
 دراین مورد دیگر سٔوالی ندارم.

 
 

 عنوان :نوشتهٔ تان زیر  0آلای محترم! در بخش 
 دود و آلودگی هوا می نگارید که:

مصارف تسخین هرخانواده در شهر کابل »... 
تمریباً ده برابر مصارف یک خانواده در یک شهر 

 «مدرن است.
بایست تذکر داد که بنده زیر عنوان در این مورد 

شهر مدرن یکی از شهرهای پیشرفته را تصور 
نیز  مینمایم که دراین چوکات شهرهای امریکا را

 خارج نمی بینم.
روی این منظور یکی از بل های مصرف برق 
منزل خودرا در امریکا از نظر میگزرانم که در 

 کیلوات ساعت نشان می دهد. 016آن حدمتوسط مصرف برق ماهوار را 
را  کیلوات ساعت، 556برای اینکه انتماد باالی شهر امریکا وارد آمده نتواند، لبول نمائیم که نصف آن، یعنی 

 در کدام شهر مدرن دیگر بدون مشکل پذیرفته میتوانیم. 
کیلووات ساعت باشد. در  5.555لرار گفتهٔ شما بایست مصرف متوسط خانوادهٔ افغان در شهرکابل بیش از 

 اینمورد نمیخواهم بیشتر تبصره نمایم.
 یک تبصرهٔ دیگر در مورد اینکه شما تحت عین موضوع می نگارید که:

طرح ایجاد سیستم مرکز گرمی در ن بخش پیشنهاد میگردد که شاروالی کابل، به زودترین فرصت در ای» ... 
م نواحی شهر روی دست گیرد. با یک برنامهٔ دلیك و سنجیده شده اگر ازبهار سال آینده روی این طرح کار تما

 «د.صورت بگیرد، می توان زمستان سال اینده را فارغ از دود چوب و ذغال  پیش بینی کر
آلای مهدی! باور کنید باالی خود لبوالنده نتوانستم چنین پیشنهادی را از للم شخصی که در شك شهرسازی در 

 پوهنتون  سرشناس فرانسه سپری نموده، این نوع پیشنهادی را روی کاغذ ببینم که ثبت تأریخ شود. پولیتخنیک 
ه ترین کشورجهان اعنی امریکا باشد، که در آلای محترم! من در جهان لدرتی را سراغ ندارم، ولو پیشرفت

ظرف یک سال شهری به وسعت کابل را فارغ از دود چوب و ذغال سازد و در منزل هرافغان مرکز گرمی 
امکان پذیر  جای منمل، بخاری و یا صندلی و تنور را بگیرد. بازهم بپذیریم معجزه ای شد و دیدیم که این کار

ن تان را از نظر بگذرانید و بگوئید که در کجای این سرپناه وی مرکز گرمی ریاهزندگی همش است، لطفاً عکس
 را نصب می کنید.؟

آلای محترم! متبالی پیشنهادهای شما شباهت با چند موادی دارد که در باال بحث شد، ازاینرو ایجاب نمی نماید تا 
 باعث ضیاع ولت خوانندگان شد.

هادات شمارا نیز مورد بحث لرار دهم و در ختم آن نظر خودرا که در آیندهٔ لریب امیداست که بخش دوم پیشن
 چگونه ازاین مخمصه رهائی یافت، شاید لدری رادیکال باشد، مورد بحث خدمت خوانندگان عرض کنم. 
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در اخیر خدمت کارگردانان گرامی پورتال پیشنهاد می نمایم اگراین موضوع حیاتی همشهریان کابلی مارا در 
ی مورد غور و مداله لرار دهند، احتمال دارد یک عده کارشناسان افغانی ما در آن سهم بگیرند کلکین نظرخواه

 که نظریات و پیشنهادات شان به نفع عامه خواهد بود.   
 ادامه دارد

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 

 
 


