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 شهر کابل ایجاب مطالعات دقیقتر را می نماید ۀتوسع
 
 

سپی ام را طبق معمول مطالعه کردم و در بین دیگر مطالب خبر ذیل مورد دلچ" افغان جرمن آنالین " اخبار 
ولین پالن ؤخدمت خوانندگان گرامی و حتی االمکان به سمع مس ،موردخودرا در قرار گرفته خواستم تا نظر

 . شهر کابل برسانمتوسعۀ  یگزار
 :با متن ذیل نشر نمودحمدزی خبری را رف غنی اکتر اشبه قول دویچه ویلی دا 11/11/1112روز 

 .ماسترپالن شهر کابل را به مزایدۀ بین المللی می گذارم: احمدزی" 
 شهر کابل باید قابل زنده گی شود: رئیس جمهور

  
پالنی این اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان می گوید که شهر کابل قابل زندگی نیست و باید برنامه 

ترافیک در این شهر گاهی به حدی مشکل زا است که مردم ساعت ها در راه گیر می  ... .شهر تطبیق شود
 ... .مانند

زیرا به گفته او . نمایندگی نمی کند« معظم»به باور رئیس جمهور افغانستان، شهر کابل از پایتخت یک کشور 
رئیس جمهور . ... « .قابل زندگی نیست»شهر کابل 

بدون سهم گیری وسیع مردمی ما به »: فغانستان گفتا
ما باید از مردم بشنویم که مشکالت . راه حل نمی رسیم

شان چیست و کارکرد شاروالی را چگونه بررسی می 
آقای احمدزی از رسانه ها و نهاد های مدنی نیز  «.کنند

خواست تا در رساندن صدا و پیشنهادات مردم به نهاد 
 ... ."کنندهای دولتی همکاری 

 

با اتکاء و باورمندی به گفتۀ داکتراحمدزی که عالمانه 
 :گوید می
ما باید از مردم بشنویم که مشکالت شان چیست و . بدون سهم گیری وسیع مردمی ما به راه حل نمی رسیم" 

 ."شاروالی را چگونه بررسی می کنندکارکرد 
خاطره هاست که در حافظۀ انسان حک شده که می توان ازغناء و  ،گذشت زمانارزش های  از پاداشیکی 

چون نسل موجود بنابر قوانین طبیعی نمیتواند گذشته هارا تجسم  .استفاده کردآینده نسل های آن برای  ائیتوان
ن نهفته است که کند لذا یاد از گذشته ها بمنظور تنویر افکار شان اهمیت داشته و وجیبۀ سالخورده ها در آ

انتباه می گویند بزرگترین ارزش مطالعۀ تأریخ . دنندر زمان پارینه مستحضر گردا آنهارا از چگونگی اوضاع
است که یک حقیقت بر مالء است و بایست این رِوش را رهنمای زندگی و تصمیم گیری ها قرار از آن گرفتن 

 .داد
 .پالنگذاری انکشاف و توسعۀ شهرکابل وظیفه دارندمطلبم ازنوشتن این مقال جلب توجه کسانی است که در 

از گذشته های کابل یاد کنم که بنده در آن شهر به دنیا آمده ام و تا سال  ای هدر قدم اول در نظر دارم که شم
تان بصورت کل و طور خاص در میالدی با وقفه ها زیباترین زمان حیات خودرا در افغانس 1791منحوس 

 . شهرکابل سپری نموده ام
وقت را و چگونگی محیط توضیح گذشته ها ونحوی که درآن محیط زندگی کرده ام خود بخود اوضاع حاکم 

 .ده و بایست در نظر گرفته شودبوتشریح می کند که می توان پارچه ای از مواد پالنگزاری 
درسال  در جوار شاه دوشمشیره اندرابی کابل در منزلی بنام پسته خانهدر ناحیۀ سرآغاز زندگیم چنان است که 

 . ام چشم در جهان گشودهمیالدی  1711شمسی معادل به  1111

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_tausea_shahr_kabul_eejab_motaleat_ra_mekonad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_tausea_shahr_kabul_eejab_motaleat_ra_mekonad.pdf
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از چشم اعضای خانواده و مال،  دور ،همسایههمسن پسران در کوچۀ تنگ اندرابی گاهگاهی با پسران مامایم و 
و اگر گیر آمده ایم با دست مالمحمدانور از برکی راجان لوگر که استاد پدر و  کرده  تشله بازیُشُدَمه کان و 

، جانانه لت میکرداخیرپادشاهی امیر حبیب هللا خان بوده و نسل مانیز بایست وجود وی را تحمل درماماهایم 
 .میخورده ا

آلمانی آنها را با علوم  استادان امایم محمدعمر در آنجا شاگرد بود وگی ما مکتب نجات واقع و مهمسایدر
روزی را به یاد دارم که مامایم دستم را  ون شناختی با آن مکتب وجود داشت چ. ندمودرن اروپائی آشنا میکرد

و بایست قیود  باالیم ماتم بودو مصادف شدن با بیگانگان روز اول آن  گرفته در صنف مدخل شامل کرد که
 .پذیرفت و راه گریز وجود نداشتمکتب را 

با آبپاش  از جوی کنار جاده با آب جاری پاک  صر روز بهار و تابستان کارکنان بلدیۀ کابل جادۀ اندرابی راع
 .های دسته دراز آب باشی میکردند و بعضاً یکی دو موتر محدود از جاده عبور می کرد

نوازندگان آالت  خانه توسط چند نفرباجه عصر روز پنج شنبه در دهن دروازه همه انتظار داشتیم که دستۀ 
یک یا دو زنجیرفیل در عقب آنها و  ندمیکردرا بلند  صدای ساز آبی و سرخ ماغوتی ملبس با یونیفورم موسیقی

 .از مقابل ما می گذشت
یک بعد از ظهر و پنج عصر ماشین خانه، پروگرام زندگی خودرا  ،صبح به تولۀ اول و دومکابل مردم شهر 

خودرا هر منزل َتر و یا خشک طعام روی سفرۀ  بجه در 11 چاشت،دای توپ ص با شنفتنعیار نموده بودند و
 .صرف میکردند

بود و مردم شهرعادت کرده بودند که پاک همیشه ماالمال از آب  ی ده افغانانجوی شیر و حوض مرغابی ها
 .کنندخریداری آن میوه و ترکاری های مختلف را از روی تبنگ های کنار جویبار و یا دکانهای اطراف 

سیرجای ما زیرنظر مالصاحب حوض مرغابی ها بود که در آنجا یک تعداد بی شمارمرغابی های سر وصدای 
 . و مردم برای شان توتۀ نان باسی می انداختند بلند را به راه انداخته بودند

که  این قلعه. روزی منزل مؤقت خانوادۀ ما که اعضای تعداد شان بی شمار بود در قلعۀ خواجه مال تعیین شد
قرابت داشت به ( میر واعظ نوادۀ ) میرعبدالواحد آغا سرشناس  بود و با خانوادۀمربوط به سیدغالم دستگیر

جویبار بزرگ از بین باغ می . ماهیت بهشت روی زمین را داشت ما نیمه جوانانکرایه گرفته شده بود و برای 
 . رندگان خوش الحان بودگذشت و اطراف آن با درختان بهی رهایشگاه ده ها نوع پ

، جشن ویساک را با ساز و سرود زیر خیمه ها در داخل باغ دوستان پدرم ،هندو سال یک بار چندین خانوادۀ
هر روز که از قلعه خارج میشدیم، دوستان ما به ما . یک جهان زیبائی داشت یکردند و برای ماسپری م

 .دوست با مزه ها می خوردیمنی باب تحفه داده و در مکتب با همصنفی های یشیر
 .روز های جمعه و بهار تابستان روزهای میله و سپری کردن زیر سایه های درختان کنار جویبارها بود

توسط چند گادی با دوستان برای میله به باغ عبدالرشیدخان      ( والی کابل وقت) روزی را بیاد دارم که پدرم 
راه رفت وآمد به قلعۀ شاده از طریق جادۀ داراالمان آغاز و به کوچه  .به قلعۀ شاده چهاردهی رفتیم( حمیدی) 

 .باغها منتهی می شد
 .شد جاده داراالمان عموماً در تابستان از طرف صبح وعصر آبباشی می

جادۀ عریض داراالمان در دوکنار آن جوی آبیاری و درختان چنار، در پهلوی آن خیابان پیاده رو و در قطار 
 نروشرا  شه خانه که سایۀ خوب داشت و در خیایان پهلوی آن بوته های نسترن چشم بینندهبعدی درختان پ

میوه و تهیۀ و َدند چهاردهی منبع تولید  قصر داراالمان شروع اطراف از  مزارع و باغهای مشجر .میگردانید
 .همشهریان کابل بودو ازهمه مهمتر منبع تهیۀ آب آشامیدنی و ترکاری 

را در نظر نگرفته، اگر بر سبیل  های تحت االرضیآبو ظرفیت  مقدارنسبت عدم فهم بعدی زمان پالنگزاران 
 . پذیرفته بودند در پالنگزاری خود تصادف در باره فکر میکردند آب را یک فکتور رایگان و دائم الوجود

در قدم اول سیستم ایکولوژی جلگۀ  ،کابل توسعۀ شهردانش در شق شهرسازی  بی بی تجربه وپالنگزاران 
و وجود سطح آب را بسرحد دیوانگی پایان آورده تا جائیکه امروز ریشه درخت به  ندچهاردهی را تخریب نمود

با حفر چاه های عمیق و بیرون آوردن توسط آبهای زیر زمینی  مقدار. آب نرسیده و باعث خشکی آن می شود
روزی . است که خطرناکتر ازاین بیشتر بوده نمی تواندامروزی ر کابل پمپ های برقی یگانه سیستم آبیاری شه

آلمانی در دفتر شان در وزیراکبرخان صحبتی داشتم و قرار احصائیۀ  GTZدر این مورد با مؤسسۀ گی ت زید 
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م رابطه دارد که  1112این احصائیه به سال . آن مؤسسه در کابل بیش از ده هزار چاه عمیق حفر گردیده است
 .یقیناً رقم بلندتری وجود داشته باشدامروز 

نم که در منطقه قیمت بهای وزیراکبرخان نسبت دراین باره نمیخواهم بیشتر بپیچم، صرف در اخیر گفته میتوا
اروپائیها و امریکائیها از  ،عدم  آب پاک و وجود بیشمار چاه های بدررفت حتی برای شستشوی عادی روزمره

 . آب بوطلی استفاده می کنند
 قبل از طلوع آفتاب َخرکاردر گذشته 

چهاردهی با صدای تولۀ  دهاقینهای 
ه و نوید شان همسایه هارا بیدارنمود

وظیفه آنها . روز خوش را می دادند
جمع آوری پارو از مبرز های شهر 
و اطراف جویچه ها بود تا باالی 

 و ازآن نموده کشتزارهای شان جمع 
در  که کننداستفاده کودطبیعی گفته 

یک نوع پاک کاری شهر  واقعیت
                                                                       . انجام می شد

من از گذشته های مستند تأریخی 
برنس الکسندر مانند نوشته های الرد

انگلیس که در جنگ دوم افغان 
وانگلیس درکوچۀ خرابات با 

  وی .یاد نمیکنمکشته شدند برادرش 
  کوه شیردروازه و درمقابل آن کوه آسمائی شهرکابل، در پائین نمای                                                       

یاد می در باغ های کابل کابل را بی حد دوست داشت و از باغهای کابل و سرود صداهای بلبلهای هزارداستان 
وی در یکی از سفرهای خود در وقت امیردوست محمدخان چند دانه بلبل را با خود به هند برده بود و در . کرد
که با چهه چهه  دنریک نوع حزن دا ، نسبت دوری از وطن شان،بلبل های کابل در هند سرائیدنی گفته که جائ

 .مختصرکه کابل متشکل از باغ ها بود. ردکابل تفاوت داخوش سرائی 
ده که و قازخانه وجود داشت میرواعظ بنام چمن های شصت و چندسال قبل در منطقۀ ایوب خان مینه امروزی 

( مایار) از آنجا سرچشمه میگرفتند، نهر خروشانی را تشکیل میداد که از بین باغ منزل ما سار چشمه ها
میگذشت و درکنار دیوار باغ عبدالعزیز خان بارکزی در گذرگاه با دریای چمچه مست کابل یکجا میشد و بر 

 .وفرت آب آن می افزائید
شکار به جلگۀ قلعۀ حشمت خان میرفتند، سیل  اعلیحضرت مرحوم محمدظاهرشاه بابای ملت برایروزهائیکه 

های مرغ آبی از کوه شیردروازه گذشته و در جویبارهای چمن میرواعظ پناه می جستند، بی خبر آزاینکه 
                              .دراینجا ما در انتظار شکارشان بودیم
 ،کابل پرورش  یافتگان خاک و آبی از خود، منحیث یکزندگی و چشمدید من مروری بسیار بسیار مختصر از 

باغ این داشت بنام چهاردهی که در غرب شهر قرار داشت و  که شهر کابل باغ بزرگ و زیبائینمودم و دیدیم 
  .شمرده می شدشهرنشینان کابل آب، میوه و ترکاری  تهیۀ منبعسرسبز 
و بطرف کوه های چهل ستون و للندر، گلباغ و اطراف واصل آباد،  از کوه های قروغ آغاز ردهیچهاساحۀ 

و ازطرف دیگر از قلعۀ قاضی و مهتاب قلعه طرف دهمزنگ چرخ خورده و این باغ بابر دوره زده نیله باغ، 
 .دمنتهی می گرد "گردن بوتل " و یا بگفتۀ اروپائیها  قیف  هردو منطقه در پل هارتن مانند دهن

نظر بگذرانید و دو کوه عظیم شیردروازه و آسمائی را در مقابل آن با دقت نظر اندازی کنید و نقشۀ باال را از
 واقعیتدربین دو کوه پیداکرده در  ریزی و جریان خودرا در طول ملیونها سالمی بینید دریای کابل که مسیر آب

 .را شکل داده استو یا گردن بوطل قیف  ینتگنای دهن هم
درۀ اونی کوه پغمان سرچشمه گرفته جلگۀ میدان را آبیاری می کند و در حصۀ سرک قندهار دریای کابل که از 

مسیر خودرا تغییر داده به تنگی للندر به سمت جنوب کوه قروغ داخل می شود، بعد ازآن به تنکی میدان و گل 
شهر را به دو  بور از چهاردهی داخل کابل می شود وپس از ع. وف چهاردهی وصل می شودباغ به جلگۀ معر
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قسمت تقسیم می کند و در قسمت تپۀ مرنجان و بی بی مهرو از شهر کابل خارج شده وارد جلگۀ سروبی می 
د، دراینجا دریای نموده به جلگۀ جالل آباد می ریز عبور ونتهردینجا با دریای پنجشیر یکجا شده از اشود و در

طول دریای کابل . اکستان شده و به دریای سند می ریزدنیز با آنها ملحق شده از بالول و دکه داخل خاک پ کنر
  (.بادی ، چاپ ایرانآمد دولت تاب شناسنامۀ افغانستان از نصیراحاقتباس از ک. ) کیلومتر است 261

یکی از مشکالت عمدۀ شهر کابل در پهلوی دیگر مشکالت، بعداً در مورد اشاره خواهم نمود، بنده به عقیدۀ 
رئیس جمهور داکتر احمدزی از روی فهم و که دهنۀ تنگ شهر کابل در پل هارتن است  همین ساختمان طبیعی 

میلیون  6حاال حدود که شهر کابل برای زندگی یک میلیون نفر ساخته شده در حالی " " :کهگوید می دید سالم،
در راه گیر ترافیک در این شهر گاهی به حدی مشکل زا است که مردم ساعت ها  .نفر در آن زندگی می کنند

 ."می مانند
 :که  و عالوه می کند

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان می گوید که شهر کابل قابل زندگی نیست و باید برنامه پالنی این 
 ."شهر تطبیق شود

شهر کابل برای زندگی یک میلیون نفرساخته شده : " بلی باربار بلی به تأئید تشخیص درست داکتراحمدزی که
و " د که بدون مشکل می توان ادعا کرد که شهر کابل قابل زندگی نیستمیلیون در آن زندگی می کن 6مروز و ا

 .بایست چاره و عالج آن سنجیده شد
زمان  قبل ازعالج مشکل باید عواملیکه باعث تکثر نفوس شهر کابل گردیده در وضع کنونی مختصر، لیک در

 .ار سهولت در کارشودحقیقی آن واضح شده و برای پالنگز صرعناکرد تا  غوردرمورد مشرح،  پالنگذاری
به خاطر دارم . بنده در چندسال اخیر پادشاهی اعلیحضرت محمدظاهرشاه مسئوول توزیع برق شهر کابل بودم

و در آن زمان در موسم زمستان  تخمین می کردند 911111به را نفوس شهر کابل  1791که در اواخر سال 
 .نسبت کمبود انرژی برق مشکالت داشتم

تا  1791نفوس شهر کابل از امروز به فردا ازدیاد نیافته بلکه در مرور زمان و خاصتاً بعد از سال امروز که 
 مروز به این سرحد غامض رسیده است، نمی دانم ضرورت ابتدائی شهرنشینان از کدام منابع و چطور تهیها

  . شده میتواند؟
که نظام ضد مردمی و با همکاری سردمداران اتحادشوروی از آغاز تا اضمحالل قدرت کمونیستها بهرصورت 

، دامنۀ قیام مردم مسلمان و آزادیخواه افغان علیۀ آنها در سرتاسر کشور ندراه انداختدر میهن پاک ما به ملی را 
ما در خارج از کشور مهاجرشدند و یک تعداد بیشمار شان صرف  ۀپهن گردیده و میلیونها هموطنان بی وسیل

 . پناهگزین شدندخاصتاً در کابل بمنظور نجات عایلۀ خود در شهرهای عمدۀ کشور 
و با این معادله به شهر کابل گردیده امنیت شهرکابل خود یکی از عوامل عمدۀ پناهگزینی مردم از نقاط نا امن 

  .است دادهشهر کابل را به العالجی سوق ر زندگی دسرسام کن تزئید نفوس 
و آب آشامیدنی  موازی و اولین به آن تهیۀ خوراک،انسان بعد از آنکه زیر سایۀ امن زندگی کرده بتواند در قدم 

 .زندگی کرد دسترسی به آنهابوده که نمیتوان بدون لباس 
از دید هرکس بایست درست باشد، لیک  ،"شهر کابل قابل زندگی نیست:" باردیگر بنابر گفتۀ داکتر احمدزی که 

 سؤال پیدا می شود که چی باید کرد؟
 .دل بغرنج شهر کابل را بنحوی رفع کرکه این مشک داردد از دید بنده دو طریق وجو

مثال زنده و بر جستۀ آن انتقال پایتخت . از کورۀ امتحان سالم بیرون شده استشکل رادیکال آن است که  -:اول
 . کراچی به اسالم آباد نو بنیاد استاز پاکستان، 
 عین مشکالتیکه امروز. و پایتخت آن کراچی نامیده شدپاکستان از بدنۀ هندوستان جدا میالدی  1729در سال 
مصادف د در همان وقت رهبران پاکستان نیز با این سردردیها نکابل با آن دست و پنجه نرم می کن رهبران 
و در جستجوی " کراچی قابل زندگی نیست : " دزی اعالم کردند کهزجر می کشیدند و مانند داکتر احمبوده و 

 . جائیکه قابل زندگی باشد دست اندرکار شدند
پندی را بنام پایتخت مؤقت انتخاب کردند و کراچی را منحیث شهر تجارتی به حال راولمیالدی  1727تا سال 

گذاشته شد که " اسالم آباد " در خالل این مدت تهداب پایتخت جدید پاکستان بنام . خود گذاشته و ترک کردند
 .ل می کندتمثیدر منطقه نفوس بوده و یک شهر مدرن زیبای پایتخت بودن را  111111امروز دارای بیش از 
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ریم و بدون شک قبول نمائیم گذابرا کنار " یات می گویدحطشاین برادر " وت قبلی و اظهارنظربیآئید بدون قضا
که خداوند کائنات را خلق کرد و از جمله ملیاردها سیاره یکی آن کرۀ خاکی ماست که بعد خلقت در نهایت 

ه روی زمین می بینیم صانع آن بشراست و دیگر بعد ازاین هر آن چیزیک. تحویل مخلوقی بنام انسان گردید
 را میتوان در عمل تطبیق کرد آنها کسی با آن سروکار ندارد، پس هر نظر انسان یا بهتر بگویم اکثر نظریات

فرض کنیم که حکومت با قبول این حقیقت و واقعیت . شدنی ها زیادتر از ناشدنی هاست که به تناسب
 دوباره شهرغزنی رابعد از مرور ده قرن برای پایتخت افغانستان  وماید داکتراحمدزی تصمیم اتخاذ می ن

به  ساختمان کانالیزیشن شهر کابل را بسنجید، صرفم، تنها انتخاب میکند و این همه مصارف استرونومی
ساحه دارد تهداب نی که تا قره باغ هزارها هکتار زمین توسعه یک شهر مدرن مانند اسالم آباد در حومۀ غز

 .گذاردمی بنیاد دوباره احیاء و کند و پایتخت جدید افغانستان را میگزاری 
ایجاب نمی کند که در مورد قدامت تأریخی شهرغزنه صحبت در میان آید و با این بازی فکری موضوع را 

روم سه هزار سال وقت به : دنمشهور دنیائی است که میگویضرب المثل  کنار گذاشته و مختصر یاد میکنم که
 .یک ضرب المثل به جاستکه کار داشت تا شکل امروز را بگیرد، 

خود مطالعه کنیم تا اینکه  ،داریم که دستآورد های دورۀ قدرت خودرا روی صفحۀ تأریخو خوش ما عادت 
ه باالی آن بیشتر خدمت ریم تا در انکشاف و توسعو آیندگان بسپانسلهای آینده سنگ اول را سالم گذاشته و به 

   .کنند
دست به یخن بوده  "خودرا نگهدار" علی الخصوص  گونه گون باید اذعان نمود که حکومت کرزی با مشکالت

باالی آن صحبت میکند، امروز احمدزی  مشکالتیکه داکترچاره جوئی و حل این و نمی توانست در مورد 
و جدید کابل در ده سبز  بدون تأمل اقدام به بنیادگزاری شهر ه وبا عجل کرزیاما حکومت . کاری کرده بتواند

 . ها سپرد زی آنرا به جاپانیپروژه سا و دامنۀ کوه های صافی اقدام نمود
کنیم کاریکه  یمفکر . ئی نداریمپرستی رها "مستر" بیگانه و متأسفانه ما مردم جهان سوم هیچگاه از کمپلکس 

 .خارجیها میتوانند انجام دهند بدون شائبه و غرض بوده و اشتباهی درآن راه پیدا کرده نمی تواند
بار از کمپلکس صغارت بیرون برآمده و قبول کنیم که ما کمتر از دیگران نبوده و میتوانیم بین خیر  ما باید یک

 . و َشر تفکیک نمائیم
غلطی و توسعۀ شهرکابل به آن طرف دیگر،  کابل در ده سبزپنج ملیونی جدید  انتخاب شهر از بزرگتر  اشتباه

 . که حکومت جدید باید برای عالج آن چاره سنجی نماید وجود ندارددیگری ای 
برای جاپانیها ارزش ندارد که . دنآنها تقاضا شود می پذیر دریافت پول هرآنچه از خارجی در برابرهای  کمپنی
ملیونی ده سبز چی بالئی باالی مردم آن نازل میشود، زیرا در  ختم پالنگزاری و ساختمان شهر پنج بعد از

 . شهر کابل ملت افغان بایست زندگی کند نه جاپانی
و بهتر است این  بودهمن متیقنیم که بیرونرفت از معضله با پذیرفتن شکل رادیکال از قدرت ادارۀ افغانی خارج 

   . گذاشتطاق باال  و درج نمود دردر صفحۀ تأریخ نظر را گفته 
در اطراف شهر کابل و از همه مهمتر مراکز شغل تا مردم امن احیای شهرک های ستالیتی  -واریانت دوم -1

 .دنتهیه کرده بتواندر آنجا با عرق جبین خود نفقۀ خانوادۀ خودرا 
و ببینید که در یک فابریکۀ نساجی  کنید مجسمرا در خیال خود وقت مثال زنده شهرک زیبای صنعتی گلبهار 

شان  اعضای تعدادافغان که شاید  خانوادۀو با این معادلۀ ساده هفت هزار  بیش از هفتهزار نفر کار میکردند
 .نفر نشود امرار معاش می کردند و مانع ورود شان به شهر کابل میشد 21111کمتر از 

روزهای دورۀ اقامتم در کابل مصاحبۀ تلویزیونی آقای شهرانی، وزیرمعادن وصنایع حکومت کرزی در یکی از
احیای مجدد فابریکۀ نساجی گلبهار ایجاب پنجاه ملیون دالر : " ُدرفشانی می کردرا دیدم که تقریباً با این جمالت 

نساجی را به یک ( ش از صد جریببی) را میکند که این مصرف بیجا بوده بهتر است زمین احاطه شدۀ مربوط 
چی حالتی بمن پیش  ناسنجیده ویفتن این گفتار با شنشما خوانندگان نمی دانید . پارک صنعتی تخصیص دهیم

نمیدانم . و باعث اذیتم میشود را هضم کرده نمی توانموی گوئی  یهودهبتا امروز این  اما یقین داشته باشید شد
 .؟ا امتحان میکند، ما که ایوب نیستیماین سختیهقبول چرا خدواند مارا با 

میلیون دالر  21لیون دالر کابل بانک درجیبهای انسانهای فرومایه ناپدید شده میتواند، اما تدارک یمو چند نه صد 
  .تواند در دسترس یک حکومت ناممکن بوده میتواندبانسان را کرده  21111که تأمین حیات 
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و  با امنیت میگردم و قراریکه گفته شد اعمار شهرک های ستالیتبهرصورت به نسخۀ عالج شهر کابل بر 
در  نان خشک، چای و بوره،ضرورت های اولیه، ، در چند سال اول جهت تشویق مردم با سبسیدی محل کار
که با این شیوۀ کار در کمی  دهش پایتختکابل می تواند باعث بازگشت خوش به رضای مردم از شهر اطراف 

 .باشدشهر کابل شده بیشتر توسعۀ انع و م نمودهمک وابل کای تعداد نفوس ک
این شهرک ها از گلبهار آغاز و با یک حلقۀ نیمه دایره وی وردگ میدان، خورد کابل و سروبی بشمول  اعمار

 . تگاب خاتمه می یابد
درطول جنگها ت اذعان نمود که هزاران خانوادۀ افغان ما که ین طرزالعمل ساختمان شهرک ها بایسدر پهلوی ا

خارج از افغانستان مهاجر شده بودند، دوباره به وطن و خاصتاً به کابل برگشته که هزارن شان هنوز هم زیر 
خیمه ها فرسوده و پاره بدون دستیابی به کوچکترین ضرورت های یک انسان شب و روز خودرا سپری 

 .میکنند
لومات کرده ام بیشتر این اشخاص از ابل، معپها، در حاشیه چمن حضوری کتاجائیکه شخصاً در یکی از کم

 .شمال افغانستان می باشند که در وطن خود حتی مالک خیمه هم نمی باشند مسکونین
در کابل می کاهد که اسکان مجدد آبرومندانه عودت کنندگان به والیات شان خود از تکاثف و تزاید فشار نفوس 

ت برای این انسانهای محروم از هرچیز انسانی رسیدگی در طول سیزده سال حکومت کرزی مؤفق شده نتوانس
 .کرده بتواند

ولین پالنگزاری توسعۀ شهرکابل لحظۀ ؤتفصیل بیشتر از حوصله این نبشته خارج است، امید است کسی از مس
 و من هللا التوفیق . ایندنم یمکث این نبشتهباالی 

    
 

  


