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 شود می و شده جفاء کابل شهر با متمادی سالهای
 بخش دوم

 

طرح ایجاد اصالحات در شهر و » اول زیر همین عنوان نقدی باالی نوشتٔه آقای مهدی زیر عنوان در بخش 
 نمودم و قرار گذاشتم تا در مورد بخش دوم پیشنهادات وی نظر خودرا خدمت تقدیم دارم.« شاروالی کابل

موده که در این مورد نظریات خودرا ارائه ن« زباله» زیر عنوان  4در بخش اول پیشنهادات موصوف در مادٔه 
 نیز گفتنیهای دارم که در بخش اول نوشتٔه بنده از قلم مانده است.

اگر ادعا نمایم که شهر کابل زیر زباله غرق و عالج آن یکی از بزرگترین معضله هائیکه شهر کابل با آن دست 
 یقیناً مبالغه ننموده ام. -و گریبان است

ه آن ب« سیستم توزیع پاکت به هر خانه »معضله نموده و آن طوریکه با پیشنهادیکه آقای مهدی در بارٔه حل این
 اشاره نموده است از امکان فاصله ها دارد.

مشکل عمده در جهان سوم و خاصتاً در افغانستان نبود اهل کار در محل اصلی آنست. متیقنم در تشکیالت 
شاروالی کابل احدی وجود ندارد که در رابطه با دفع زباله از نقطٔه نظرعلمی معلومات داشته باشد. تا جائیکه 

میدانم در ممالک پیشرفته و ممالک همسایٔه ما در رابطه با 
زباله ودفع آن بخش خاصی در تخنیکم ها وجود چگونگی 

دیپلوم انجنیری دراین شق  اخذدارد که یک محصل میتواند تا 
 تحصیل نماید. 

شاید بعضی از خوانندگان باالی بنده انتقاد نمایند که چرا 
دراینمورد نظری ارائه مینمایم بدون اینکه در این مورد معین 

نمایم که در برابر این  میتحصیل کرده باشم. با تأسف اذعان 
کرده میتوانم  سٔوال شان جوابی ندارم اما با وجود آن عرض

م وجود دارد و رویداد های و سرشتکه کنجکاوی در 
گزارشات این دنیا را سرسری نظاره نمیکنم بلکه در بسیاری 
موارد در باره هر آن موضوعیکه با راحت انسانها سر وکار 

 داشته باشد، فکر میکنم.
مونٔه این خاصیت کنجکاو بودن بنده را در دو عکس پهلو ن

 مشاهده می کنید.
 شهرکابل( زبالهٔ  تخلیهٔ  محل چمتله، دشت از پهلو فوتوهای)

م در سه کنجی                                       2011در یکی از روزهای 
پارک شهرنو، جوار تانک تیل، سه و یا چهار نفر از 

شاروالی را که یونیفورم رنگ زرد در بر داشتند کاریگران 
دیدم که مشغول بارکردن کثافات متعفن باالی یک الری 
دمپترک سرباز شاروالی استند. از دریور سوال کردم که این 

او طرف کوتل » را در کجا تخلیه میکند در جوابم گفت:
   «خیرخانه در دشت چمتله

نی م و با دستمال به بیبا دوستم به محل تخلیه زباله شهر رفت
چشم سردیدم که انسانهای وجود دارد که در بین همین زباله  ب

 های متعفن زندگی می کنند. 
زباله های شهر دراین منطقه انبار شده هنگام وزیدن بادهای 

 کوتل تند از شمال رقصان باال میروند و روزی را به خاطر دارم که یک پرده سیاه ازکثافات مانع دید از جادهٔ 
 .انتظار بکشندصاف شدن هوا  وسایل نقلیه مجبور شدند تاگردید و همه  خیرخانه 
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با دیدن این صحنه بسراغ چند نفر از آشناهای امریکائی خود شدم که با چنین موضوعات سروکار دارند و بمعیت 
ی محیط زیست رئیس عموم( باال ) عکس آنها و عکسهای دست داشته به دفتر دوستم محترم مصطفی ظاهر،

مراجعه کردم. مذاکرات ما بیش از دوساعت وقت را دربر گرفت و توجه جدی وی را در مورد این معضله 
 معطوف گردانیدم.

این مطلب را دراینجا به حال خود گذاشته که بعداً باالی آن صحبت خواهم نمود بر می گردم باالی انکشاف شهر 
 کابل و همشهریان کابلی ما.

قای مهدی دو مطلب مهم درد بخور وی را بیرون نویسی میکنم و متباقی گفته های شان را و در بخش دوم آ
 تطبیق آن را درعمل خارج از حوزٔه امکان می بینم.

 مطالب دوگانٔه موصوف ذیالً گزارش می باید:
 اول: 

 زیر عنوان جاده ها و کوچه های خامه می نگارد:  -۵در فقرٔه 
می گردد که برای ) پخته کاری ( باقی کوچه های شهر کابل از سنگ کوه های اطراف در این بخش پیشنهاد »... 

 «کابل استفاده شود...
 ( می نگارد و از دید بنده باالی مهمترین بخش عالج شهر کابل اشاره شده است که:۶) اصال  -۵در فقرٔه 

شه در بیرون این شهر دارد. عدم در آخر می توان به این نتیجه رسید که بیشتر مشکالت شهر کابل ری» ... 
توازن بین رشد و توسعٔه شهر کابل با سایر مناطق افغانستان باعث می شود که مردم برای دسترسی بهتر به کار 
و گریز از نا امنی ها به کابل هجوم بیآورند. یک بر نامٔه بزرگ ملی، باید در ُرشد شهرهای جاگزین با کابل 

 « جست و جو شود.« ه ایراه حل منطق» کارکند و     
از دید بنده شهر کابل بایست یکی از دو طرق پائین را انتخاب کند که در غیر آن محکوم و مواجه با یک مصیبت 
و فاجعٔه بزرگ خواهد شد. پیشنهاد بنده به دو اصل رابطه دارد که یکی عالج شهر در وضع کنونی و دومی آن 

 خت در یک محل دیگر. که شکل رادیکال دارد، اعنی انتقال پایت
 قبل ازآنکه در محتویات دو اصل باال بپیچیم به جا خواهد بود تا در مورد ساختمان شهر کابل قدری مطالعه نمائیم. 

زیاد است، لیک بنده یکی از آنهارا بقلم آقای پوپل انتخاب نمودم که  توضیحات در قبال شهر کابل در انترنت
  ازدید بنده معلومات خوب در اختصار برای عالقمندان دارد. 

 نوشته از آقای کریم پوپل، اقتباس از وطندار:
 سال جنگ نفوس این شهر به 33هزار باشنده ترتیب گردیده بود. در طی  ۷۵0-۵00قبال نقشه شهرکابل برای 

های حود سر زندگی شهر کابل خارج نقشه کابل در خانه % ۶۸میلون نفر در  1٫۸میلون کشید. حدود  ۴٫۵
نمایند که بیجا ساختن اینها نا ممکن است. شهر بمشکالت کانالیزاسیون، آب هوای تنفسی ازدیاد کثافات مبتال می

میلون خواهد بود. که  ۸دارای نفوس سال  1۵است. طبق اظهارات بورد مستقل کابل جدید شهر کابل پس از 
برای آنها آّ ب وهوا موجود کافی نخواهد بود. بدین منظور ضرورت است تا شهر را وسعت داد. پروژه ساخت 

توسط جناب حامد کرزی پیشنهاد گردید. بدین لحاظ بورد با صالحیت را موظف نمودند  13۸۶کابل جدید درسال
ه منازل رهایشی برای ساکنین کابل جستجو نموده و پالن آنرا ترتیب تا یک شهر جدیدرا بمنظورانکشاف تهی

به تصویب شورای وزیران رسید. قرار است پایتخت از  200۹مارس سال  2۴نمایند. برنامه ریزی این شهردر 
 .استمرحله تقسیم شده 3شهر کابل کهنه به این شهر منتقل گردد. این پروژه به 

 ۸0هزار نفر۴00باید ختم گردد. درین مرحله باید برای  201۵و در سال شروع  2010مرحله اول در سال 
 .بخش تقسیم شده است 11هکتار اعمار گردد. این مرحله به  ۴۹00هزار مسکن در ساحه 

 2020الی  201۵مرحله دوم از سال 
 میباشد.202۵الی 2020مرحله سوم از سال از 

به اختتام برسد. این شهردر حدود یکنیم برابر کابل فعلی دربین ولسوالی  202۵قرار است کار این پروژه در سال 
 ۵00ده سبز، میدان هوائی کابل و میدان هوائی بگرام کوه مارکو و صافی واقع شمال کابل کهنه به مساحت 

تی است. ساحه باریک آب ساحه زراع کیلومتر مربع پالن شده ۷۵0کیلومتر مربع بشمول ساحه زراعتی سبز به 
جریب را احتوا خواهد  ۸۷۵00هکتار یا 1۷۵00و ذخایر مواد زراعتی برنامه ریزی شده است این ساحه حدود 

نفر بورد با صالحیت  13میلون نفوس جا داده شود. این شهر دارای  3نمود که مجموعا قرار است دراین شهر 
مطابق به مودل وقت اعمار خواهد شد. نفر از مشاورین داخلی نظارت میشود. شهر کابل جدید  ۷بوده که توسط 
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ملیارد دالر کشانیده خواهد شد. در نظر است کمپنی جاپانی بنام جایکا زیر بنا  3۵مصارف مجموعی این شهر به 
 .این شهر را اعمار نماید

 آب آشامیدنی
میلون از  ۵لیتر میباشد که تا حدود  ۹0میلون متر مکعب به نورم  1۶۶ظرفیت آب زیر زمینی کابل دریک سال 

آن استفاده خواهد نمود. در نظر است آب این پروژه از دریای پنجشیر تمویل گردد. در نظر است نورم آب را از 
متر مکعب مصارف یکسال  3۶0000لیتر فی نفر در یک روز برسانند. مصارف یک روز آب  120لیتر به  ۹0

 .میلون متر مکعب خواهد رسید 12۹اضافه از 
 این ماستر پالن چالشها در تطبیق

این طبیعی است که در چنین کشور جنگ زده چنین پروژه بزرگ بدون چالش باشد ولی در صورتیکه دلسوزانه 
 .صادقانه عمل شود برای این وطن عادی است. ذیالً در موردمشکالت چنین نگاشته میشود

 .است بد امنی و جلو گیری از حمالت شورشیان مسلح در منطقه یک معضله همیشگی    
 .هزینه این پروژه از توان دولت افغانستان وکشورهای خارجی در چنین شرایط باال است

قسمت زیاد زیر بنا این پروژه )مکتب، سرک، برق، آب، کانالیزاسیون، مارکیتها، و دفاتر وزارت خانه ها وغیره( 
بیشتر از یک ملیارد دالر را پوره را دولت مجبور است قبل از ساختمان اعمار نماید. برای دولت که دریک سال 

نمی تواند چگونه مصارف ساختمان را پوره خواهد نمود. کمپنی های خارج از سرمایه گذاری در چنین شرایط 
 .نامعلوم وگنگ اباء خواهند ورزید

 .مشکالت تهیه مواد خام با آنهم که همسایگان بندرهای خودرا بروی افغانستان مسدود نموده است
کارکنان دولت صادقانه عمل ننمایند مانند کابل کهنه این زمینها و خانه ها در مراحل اول بدست  در صورتیکه

دالالن سیاسی و تجارتی خواهد افتاد. ده و صد چند از مردم مفاد خواهند گرفت. قبآل یک تعداد افراد که با دستگاه 
ز دولت گرفته بقیمت خیلی گران باالی مردم دولت سازش نموده بودند فریبانه بنام شرکت ساختمانی زمین ها را ا

بفروش رسانیدند و در اخیر خود فرار نمودند. شورای ملی افغانستان این قضیه را بنام خیانت ملی محسوب 
 .نمودند. امید تکرار نگردد

 راه حل و پیشنهاد
ازطریق وزارت غرض تقویه حیات و حیثیت کارمندان دولتی  دولت باید یک بخش را برای کارمندان دولت 

خانه ها بقسم سهمیه توزیع نماید. قسمت را به افسران اردو پولیس وخاد دهند. قسمت دیگر آنرا به افراد واجد 
شرایط وباشندگان که تذکره کابل دارند یا بکسانیکه  درشهر کابل اقامه  دایمی دارند توزیع شود. در غیر شما 

 ا وزارت خانه ها و قوای مسلح سهمیه خودرا خود اعمار نمایند.خود تصور خواهید نمود امکان آن خواهد رفت ت
در متن نوشته های هر دو محترم، آقای مهدی و پوپل به وضاحت می بینیم و می خوانیم که شهر کابل با گنجایش 

هزار باشنده پالنگزاری شده بود که در اثر بروز حوادث سی و چندسال گذشته این معادله  ۷50هزار الی  500
 ملیون نفوس، در شاخص العالجی، ازدیاد یافته است. 5 -4٫5م خورده و باشندگان شهر کابل به به

آقای مهدی علل رجوع و بودباش در کابل را درست تحلیل نموده است که عبارتند از: دست رسی به کار و گریز 
 از نا امنی که واقعاً مطالب مهم اند.

در نتیجٔه احصائیه گیری اخیر در کابل در قدم اول کاریابی و فکر میکنم خوانندگان گرامی یقیناً اطالع دارند که 
 سوم آن امنیت ثبت شده بود. 

ضمن نوشتن در پالن کاری خود متوجه شدم که این مبحث از حوصلٔه چند صفحه خارج است بلکه ایجاب میکند 
تن به موضوع مستقیماً به پیشنهاد تا یک اثر قطور با مجموع داتاها تدوین گردد. روی این منظور و کوتاه گرف

 خود میروم که این هم بتنهائی نیز کار ساده ای نخواهد بود.    
در قدم اول مٔسوولین شهر کابل پالن توسعوی پنج ملیون باشندٔه شهر را در منطقه ده سبز در حال تعلیق  -اول

 تعمیر جدیدی احداث کند.الی امروزی و آیندٔه احتمقرار دهند و به احدی اجازه ندهند در شهر کابل 
سترده و همه جانبٔه کاری طوری تنظیم شود که در نهایت و عمالً از فشار و تکاثف باشنده در پالن های گ -دوم

 شهر کابل کاسته شود.
این موضوع حساس بوده و بایست طوری تلقی نگردد که باشندگان کابل زیر فشار شهر را ترک کنند بلکه مطلق 

 ر این پروسه بزرگ ملی و نجات شهر کابل از تباهی سهیم شوند. به رضای خود د
 اقدامات عملی در راه حل مشکل و پالنگزاری دقیق بعدی به جمع آوری ارقام ذیل پیوند دارد:
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 احصائیه گیری همشهریان بومی شهر کابل و مهاجرین داخلی با تثبیت مناطق هجرت شان. -
 زندگی.منبع و یا منابع عواید برای تمویل  -
 تفکیک بین مهاجرین داخلی و بازگشت مهاجرین از ممالک همسایه. -

طوریکه در باال اشاره شد اکثر مردم بنابر فشار فقر و تنگدستی نسبت به بیکاری از والیات مختلف به کابل 
در این رقم ملیون کشانیده است.  5مهاجر شده اند که با این آمد و اسکان تعداد باشندگان شهر کابل را به حوالی 

قوای کاری  ٪40مهاجرین افغانی از کشورهای همسایه نیز شاملند. قرار معلوم رقم بیکاری در کشور بیش از 
 تخمین گردیده است.

نزد بنده مهمترین فکتور بازگشت خوش به رضای مردم به والیات و ولسوالی های افغانستان به وجود آوردن 
 بوده که بدیلی وجود ندارد. وجود کار به کابل پناه آورده اندعدم محال کار در مناطقیکه باشندگان نسبت ب

بلیون دالررا میکند. خوشنودم تا  35در نوشتٔه آقای پوپل مطالعه کردیم که توسعه و انکشاف شهرکابل ایجاب 
 امروز مدارک هزینٔه پروژه وجود ندارد.  

دون مٔسوولیت حامد کرزی در مورد اعمار با تأسف بایست اذعان نمود که در طول سیزده سال حکمروائی ب
مجدد  و احیای مراکز کار در افغانستان طور ُکل کاری انجام نیافته بلکه با تمام امکانات دستداشته در انکشاف 
ساختمانی شهر کابل سعی بعمل آمده است. امروز گفته میتوانم در هر ناحیٔه شهر کابل بلند منزلهای رهایشی 

چکترین اثری از زیربنای اساسی یک عمارت، نظر بیننده را جلب میکند که از دید یک بدون در نظرداشت کو
 مهندس شهرسازی قابل رهایش بوده نمیتواند.

 برمیگردم باالی اصل موضوع که در مورد عالج شهر کابل می چرخد. 
 باردیگر نوشتٔه آقای مهدی را از نظر میگزرانیم که می گوید:   

به این نتیجه رسید که بیشتر مشکالت شهر کابل ریشه در بیرون این شهر دارد. عدم  در آخر می توان» ... 
توازن بین رشد و توسعٔه شهر کابل با سایر مناطق افغانستان باعث می شود که مردم برای دسترسی بهتر به کار 

 د که بیشتر مشکالت شهردر آخر می توان به این نتیجه رسی» ... و گریز از نا امنی ها به کابل هجوم بیآورند. 
کابل ریشه در بیرون این شهر دارد. عدم توازن بین رشد و توسعٔه شهر کابل با سایر مناطق افغانستان باعث می 
شود که مردم برای دسترسی بهتر به کار و گریز از نا امنی ها به کابل هجوم بیآورند. یک بر نامٔه بزرگ ملی، 

در این نوشته «  جست و جو شود.« راه حل منطقه ای» بل کارکند و     باید در ُرشد شهرهای جاگزین با کا
یک بر نامٔه بزرگ ملی، » آقای مهدی به مهمترین نکتٔه نجات شهر کابل اشاره گردیده و آن عبارت است از: 

 «جست و جو شود.« راه حل منطقه ای» باید در ُرشد شهرهای جاگزین با کابل کارکند و 
بنده عالج شهر کابل از مواجه شدن با بزرگترین مصیبت تکاثف نفوس ین با کابل به عقیدٔه ُرشد شهر های جاگز

 دیگری وجود ندارد.  راه گریزاست که 
در نوشتٔه آقای پوپل در باال دیدیم که پالنگزارن بیعالقه به سرنوشت یک ملت، چی کمپنی جایکا جاپانی و یا از 

به وطن خود بر میگیردد و بعد ازآن کدام نوع عالقه به خاک و ملت  یک مملکت دیگر، پول خود را می گیرد و
 افغان ندارد که به حال شان دل بسوزاند.

طور مثال شما خود قیاس کنید که پالنگزار جاپانی آب مورد ضرورت شهر کابل را ازدریای پنجشیر مدنظر 
 نیم که در عمل چی تآٔثیر دارد. گرفته است، بیآئید دراین باره خاص حیاتی لحظه ای مکث نمائیم و ببی

نشان داده که در یک سال آب متر مکعب  360000باشنده را در کابل  5٫000٫000آقای پوپل مصارف روزانه 
متر مکعب.م ( می شود که این مقدار یا بوسیلٔه  131٫400٫000مترمکعب، ) 12۹٫000٫000روز بالغ بر  365

 انتقال داده می شود.ساختمان کانال و یا پمپ به شهر کابل 
و ظرفیت ذخیرٔه کاسٔه بند آب آنرا از نظر بگذرانید و می بینید نغلو در پائین مختصر معلوماتی در مورد بند برق 

ٔه شهر را ازاین رقم متر مکعب میباشد. در صورتیکه مصارف ساالن 550٫000٫000که ظرفیت بند بالغ بر 
)       ملیون مترمکعب 41۸٫600٫000= 131٫400٫000 – 550٫000٫000، در آنصورت متفریق نمائی

 100مانع آن میشود تا توربین ها و جنراتور ها این تنقیص  به نفع نغلو مانده کهو باقی  کمتر( ٪24تقریباً 
میگاوات برق ظرفیت خودرا تولید کند و برشنا مٔوسسه مجبور است تا دست به دامن غیر انداخته از ازبکستان 

ن برق وارد کند و با این معادله انگشت افگار خودرا زیر فشار پاهای شان قرار دهد. این کمبود نه و یا ترکمنستا
تنها به نغلو تعلق میگیرد بلکه تأثیرمنفی آن باالی دستگاه تولید برق سروبی و تولید برق و پروژٔه زراعتی درونته 

 نیز چشمگیر خواهد بود.   
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The Naghlu Dam is a gravity dam on the Kabul River in Surobi District, Kabul 
Province, Afghanistan. It is located 40 km (25 mi) east of the Afghan capital Kabul. 
The primary purpose of the dam is hydroelectric power generation and its 
supports a power station with a design capacity of 100 MW. It is the largest power 
plant in Afghanistan and generates most of Kabul's electricity. It is currently being 
rehabilitated and only three of the four generators are operational.[4] The dam is 
110 m (361 ft) tall, 2۸0 m (۹1۹ ft) long and its reservoir has a storage capacity of 

550،000،000 m3 (445،۸۹2 acre·ft).[1][5] 
 وده و به خاطر بسپاریم که:به گذشته نم مختصر مروریباردیگر 

در نظام شاهی افغانستان یکی از پروژه های عام المنفعه آبیاری زراعتی در والیت پروان توسط چینائیها اعمار 
گردیده است. آب مورد ضرورت آن با احداث یک بند آبگردان باالی دریای پنجشیر و غوربند اعمار گردید.  تا 

  برسانی اعمار گردیده است.آجائیکه بنده دیده ام تا نواحی میدان هوائی بگرام کانالهای 
با ساختمان کانال و تولید  در آنزمان که بنده در وزارت معادن و صنایع وظیفه داشتم به خاطر دارم که روسها

 د ازدارای در والیت پروان بمصرف میرسچینائی ها مخالفت داشتند، زیرا مقدار آبیکه در زراعت و باغبرق 
 د.ومیش مجموع آب ذخیرٔه بند برق نغلو کاسته

  ب را مشاهد کرده اند(.آین و را دیده باشند، یقیناً پیگل پائ) یاددهانی: کسانیکه کاسٔه بند نغل
روسها در پشت پرده چینهائی ها متهم میساختند که آنها عمداً اقدام به ساختمان این پروژه نموده اند تا دستگاه 

 تولید برق نغلو را تخریب کنند. 
ما میدانیم که دریای غوربند و پنجشیر ) تفصیل آن وایکی پیدیا دیده شود(، منبع اصلی ذخیرٔه آب بند نغلو، سروبی 

تخنیکی ادعا کرده می توانیم که هر مترمکعب  مشکلو در نهایت درونته ننگرهار را تشکیل می دهد. بدون کدام 
ف میرسد به همان تناسب از تولید انرژی برق ضرورت آبیکه از این دریاها انشعاب کند و در مناطق دیگر بمصر

 شهر کابل کاسته میشود.  
  وایکی پیدیا:» 

گیرد و به سوی جنوب شرقی جریان رود پنجشیر از کوهستان هندوکش و نزدیکی گذرگاه انجمن سرچشمه می
گذرد و در مسیر خود چندین شاخٔه دیگر مانند های بلند مییابد. پنجشیر از میان گدارهای باریک با دیوارهمی

 پیوندد، پنجشیرشرق کابل به رود کابل میکیلومتری  ۴۸کند و سپس در حدود غوربند و پریان دریا را دریافت می
 «رسد.کیلومتر می 320از رودهایی دائمی افغانستان است و طول آن به 

بیآئید تا وضع آب شهر کابل از نظر بگزرانیم و خطریکه در قبال کمبود آن وجود دارد که منجر به مصیبت 
 اهای شان نمائیم.  بزرگ خواهد شد، قدری مکث نمائیم و حکمرانان کابل را متوجه خط

خبر ذیل را نشر نموده که انسان را متوجه به وضع  2۸٫10٫2012دویچه ویلی، آژانس خبررسانی آلمان بتادریخ 
 خطرناک شهر کابل میگرداند. 

در حال حاضر شمار کمی از باشندگان کابل از شبکه آب رسانی شهری استفاده می کنند. زمین شناسان هشدار » 
تی که استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی ادامه یابد، کابل تا پنج سال آینده با کمبود شدید داده اند در صور

 .آب روبرو خواهد شد
حمید، یک باشنده کابل می گوید چاهی که در بین حویلی داشت خشکیده و حاال مجبور است برای آوردن آب 

دیک سرک برای خود آب می آوریم. چاه خانه فاصله های زیادی را طی کند: "ما از مسجد، از بمبه های نز
 ."خشک شده، پارسال آب داشتیم اما امسال نداریم

متخصصان زمین شناسی تاکید دارند که آب زیرزمینی باید به عنوان ذخایر استراتژیک آب محفوظ باشد و 
 د؛ اما تاکنون به اینحکومت همچنان زمینه استفاده از آب های سطح زمین را برای باشندگان شهر کابل فراهم کن

 .مساله کمتر توجه شده است
افغانستان درحالی از کم آبی رنج می برد که رودخانه های خروشان این سرزمین به کشورهای همسایه سرازیر  

 .می شوند. به نظر می رسد که افغانستان کدام نظام حقوقی کارآمد برای استفاده آب های خود ندارد
ته شاهد رقابت بر سر حفر چاه های عمیق بود. وقتی باشندگان این شهر با کمبود آب شهر کابل در تابستان گذش

متر زدند. حفر این چاه ها سبب شد تا سایر چاه های کم  ۸0تا  60روبرو شدند، دست به حفر چاه هایی به عمق 
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لیل مردم با کمبود متر چاه های عمیق می زنند. به همین د 150تا  100عمق بخشکند. حمید می گوید: "در حدود 
 ."آب مواجه هستند

متر حفر شده  30تا  20سکندر، یک باشنده دیگر کابل می گوید خشکسالی نیز سبب شد تا چاه هایی که به عمق 
بودند، در سال جاری خشک شوند و حاال مردم مجبور هستند که با کندن چاه های عمیق آب آشامیدنی خود را 

ی است و همه ساله سطح آب پایین می رود؛ مردم مجبورند همه سال چاه تامین کنند: "از یک طرف خشکسال
 حفر کنند.

به دنبال هشدارها نسبت به کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل، حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا بر روی 
پایتخت را  دریای پنجشیر که در شمال شرق شهر کابل واقع است، سدی را ایجاد کند و از آنجا آب آشامیدنی

 «تامین کند. مقام های حکومتی گفته اند که تکمیل این پروژه هشت سال را در بر خواهد گرفت.
خوانندگان گرامی ! اطمینان دارم که بعد از مطالعٔه این همه موانعی که در قبال انکشاف و توسعٔه شهر کابل 

ابل و نمائیم تا بتوان شهر کجستجمیم طرقی را وانیکه بناوجود دارد با بنده موافق خواهند بود که بایست بهر عن
 را از مصیبت بزرگتری نجات داد.

 تا جائیکه بنده اوضاع را ارزیابی مینماید بایست با هر وسیلٔه ممکنه مانع توسعٔه شهر کابل گردید. 
نحوه سالم سبک سازی شهر کابل را از ثقلت و فشار تکاثف باشنده در انکشاف مراکز کاریابی در والیات همجوار 

 و دور افتاده تر می بینم.   
طور مثال ساختمان نساجی گلبهاردرزمان شاهی وقت برای بیش از هفت هزار نفر )  با  مجموع اعضای خانواده 

 کرد و از فشار هجوم اجباری شان به شهر کابل کاسته شد.  در حدود بیست هزار نفر( کار مهیا
 امروز تعمیرات رهایشی شیرخان خیل مبدل به پوهنتون شده و فابریکه مرکز نمی دانم چی؟ زورمندان.

احیای مجدد فابریکه گلبهار نسبت به عدم فهم وزیر معادن وصنایع کرزی، آقای شهرانی نظر به استدالل وی که 
اعمار مجدد فابریکه پنجاه ملیون دالر ارزش ندارد، از نظر انداخته شد. این تصمیم و پذیرفتن پیشنهاد وی را 

ساله وی میدانم که سرحد آن به بی خردی و توسط حامدکرزی از جمله صدها اشتباهات دیگر زمامداری سیزده 
 کودنی میرسد. 

به خاطر بسپارید که افغانستان بعد از ختم جنگ جهانی دوم که در کشور برای تدفین میت کفن دستگیری نمی 
کرد در مدت چند سال محدود با انکشاف صنایع نساجی، گلبهار، پلخمری، بگرامی، مزارشریف، قندهار و هرات 

ر حافظه پایدار نمانده خود کفاء بوده حتی منسوجات مرغوب تولیدات گلبهار و بگرامی به خارج و غیره که د
 صادر میشد.

مانند همین مثال میتوان با سرمایه گزاری سالم در مرکز والیت پروان صنعت تولید سامان و افزار طبخ را ترویج 
 نطرف سروکار دارند داخل حوزٔه کار نمود.داد و یک تعداد مردم آنرا که با صنعت چاقوسازی از نسلها بای

یتوان از هوای سالم وپاک آن مهمچنان در محالت نسبتاً کوچک، مانند استالف، فرزه، شکردره، گلدره و امثالهم 
 استفاده نمود و در اعمار مراکز صحی اقدام نمود.

ل در جذب باشنده گان شهرکابانکشاف صنعتی و کاریابی والیات میدان وردگ، لهوگر، سروبی، کاپیسا میتوان 
 با احداث مراکز کوچک ومیانه صنعتی کمک نمود.

 توضیح بیشتر دراین باره ایجاب و دقت بیشتر را در ماستر پالنهای منطقه مینماید که در اینجا نمی گنجد. 
 م.بنده صرف با اشاره به خطوط اساسی اکتفاء می نمایم و عمداً در نظر ندارم تا به جزئیات آن بپیچ

 
 ادامه دارد
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