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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  

 

 10/10/4012          احسان هللا مایار
 

 آینده از اسالف شان نسل هایتوقع وارد 
 

بعد از ختم . گزاری میدان هوائی کابل بنابر خدمات؟ حامد کرزی به اسم وی است در این روز ها بحث داغ نام
آمیز کرزی، حلقه ای از سناتورهای انتصابی بر سبیل ادا کردن وام شان به کرزی، به حکومت داکتر  دورۀ جدال

 .اشرف غنی احمدزی پیشنهاد کردند تا میدان هوائی خواجه رواش را به اسم وی نامگزاری کند
لی کابل به اسم وی برعالوۀ مسمی گردانیدن میدان هوائی بین المل ،بدون تعمق در موردجدید هم با تأسف حکومت 

 .به وی بخشیدکه با پول بیت المال اعمار گردیده بود را نیز یک تعمیر با شکوهی 
از " افغان جرمن آنالین"در کلکین نظرسنجی 7/10/4012روز  جمال خان بارکزی، شخصیت وطن دوست افغان

 :کابل چنین راپور می دهد
باباي محمد ظاهر شاه  اعلیحضرتار و عرق ریزي میدان هوایي بین المللي كابل كه به ابتك نامگذاريپیشنهاد »»
از  یافتتاح شد، توسط مشرانو جرگه با تعداد( میالدی 1664) شمسیهجري  1٤24 ردپنجاه و دو سال قبا  تمل

مافیایي ارگ و توشیح بال درنگ آن توسط رئیس  ۀشركاي حلق سناتوران انتصابي و تعداد دیگر متملقین و بعضا  
تظار اقدامات ان گرمیحیث یكي از اولین تصامیم در شوراي وزیران، آب سرد باالي كساني كه به ه جمهور جدید ب
 .هاي اشرف غني را داشتند، ریخت كردسه ماه اول كار

 

توزیع  ۀداوم اقتدار دولتي، سلسلرا یقیني ساخت، یعني براي حفظ و ت چیزیقدام اشرف غني حد اقل یك ااین 
تحصیلي، سرك ها و تپه ها  مندانه و مصلحتي بزرگ، مدال هاي دولتي، و نامگذاري مراكز تعلیمي و سخاوت

 ««تشکر. داشتدامه خواهد اكمافي السابق  جنایتکاراننام ترین ترین و بد وغیره به نام فاسد
 

داود را  زل شهید سردار محمدمن ،کرزی در وقت ریاست خود گرامی به خاطر خواهند داشت که حامدخوانندگان 
به شهادت  ی خلق و پرچمها های کثیف کمونیست به دست اشراه افغانستان با هفده نفر از اعضای خانواده که در 

به ز تهداب تا باال دالر ا ملیونچند مصرف  باتخریب نموده و بعد اختتام دورۀ مأموریتش رسید، برای امرار زندگی 
 . های جهان اعمار نمودسویۀ ملیونر

اه جدیدش از نفس بازماند و زندگی در رهایشگراه  د و اسب وی، زلمی رسول، در نیملیک بخت به وی یاری نکر
ه دست داشته گسترده در حلقۀ اندیواالن و اعضای خانواده ب منظور کتمان فساده سیاست کشور را بکه از آنجا جلو 

باشد، مشکل جلوه کرد مکارانه تعمیر جدید را یکی یکبار از سویۀ خود بلندتر تشخیص داده و آنرا مهمانخانۀ دولتی 
 .نامید

ونیت و بیم از خطر جانی در بیرون از عدم مصبر کرزی بنا که حامد امروز از یک منبع مؤثق اطالع رسید
که  منزلی داود، رسیده که به همان تعمیر ملکیت شهید سردار محمد محوطۀ ارگ کابل با داکتر احمدزی به توافق

بلندتر از سویه اش رحیل کند و کمتر با مردم  شد، حفاظفت می ت افغانستانیگزار جمهور بایست بنام اولین بنیان
 .کار داشته باشد و عام سر

 

دوران زعامت حامد  دستآوردهای منفییست صدگانۀ جناب جمال خان بارکزی با تفحص و تجسس خلل ناپذیر ل
 .نشر شده است" افغان جرمن آنالین "ذشته ترتیب نموده که در پورتال کرزی را در طول سیزده سال گ

 

که یک نهاد بزرگ  یشخصیت: "عنواناعظم سیستانی زیر اکادیمیسین محمدکاندید  کشور دانشمند و مؤرخ نامدار
با بهترین وجه نظریات های بزرگ ملی و افتخار ملت افغان نام برده و  از شخصیت" گردد ملی بنامش مسمی می

باره  محترمان عزیز احمد عزیزی، حفیظ هللا خالد و نجیب داوری را جمع بندی نموده اند که تفصیل بیشتر در
 .موزون نخواهد بود

 

 :هوایی بین المللی کابل اضافه میکنمقبل از اینکه به گفتنی های بروم که باید گفت و باید نوشت نکاتی در بارۀ میدان 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

م پبشنهادی به حضور ملت 4007آگست  47افغان به تأریخ ُپرکار ولی احمد نوری نویسندۀ محترم م یززع دوست 
شریف افغانستان در بارۀ نامگزاری میدان هوایی بین المللی کابل به نام نامی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای 

ه نشر سپرد که شما می توانید آنرا به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید ملت نوشته و در پورتال افغان جرمن آنالین ب
و در بارۀ آن پیشنهاد وطن پرستانه بیشتر بنویسید تا حکومت جدید افغانستان بیدار شود و تصمیم نامعقول خود را 

رسیدنش  زو اآغای نوری اصل این پبشنهاد را به جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم فرستاد . برگرداند
حال با نامگزاری میدان هوایی به نام . به دست آقای کرزی اطمینان حاصل کرد و از طرف اوشان جوابی نگرفت

 . حامد کرزی معلوم شد که چرا به این پیشنهاد جوابی نداده و در دفتر ریاست جمهوری حفظ گردید
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_peshnehad_ba_hozor_melat_agh.pdf 
 

 

اشرف غنی احمدزی را در باره  اکتردتوجه جدی مردم شریف افغانستان و دولتمردان حکومت جدید و توجه شخص 
 .تقاضا می کنماین پیشنهاد جدا  

 

 :نوشتباید باره  گردم باالی گفتنی هایم که باید گفت و در بر می
فرهنگ یک جامعه شناخته شده که در  ست که جزءا گان یک کشور عملیه اینام بزره ملی ب سیساتتأ نام نهادن
  .گونه انتقادی جائز نمی باشد مورد هیچ

شخصیت ملی باید دارای کدام صفات " محترم سیستانی افغانجاست که قرار اظهار مؤرخ چیره دست  ال در اینسؤ
که صالحیت  مرجعی .ه بتوانددیتا یکی یا بیشتر از نهاد های ملی به اسم وی مسمی گرد  "و خصوصیات باشد؟

بایست د، گردان م شخصی مسمی میکشور را به اسیکی از ساختمان ها و یا مراکزعلمی و ملی  داشته می باشد
  .درا از یک فلتر دقیق مرتب بگزراننظر  شخص مورد
که شخص مورد نظر واقعا  حائز لیاقت و برجستگی در جامعه باشد مشکلی وجود نخواهد داشت که  در صورتی

 .یکی از بناه های ملی به اسم وی مسمی گردد
های کیفیت و کرزی و تأسیسات پلچرخی بنام قسیم فهیم جمله ضابطه  اما میدان هوائی خواجه رواش به نام حامد

اهلیت شخص را که بنام وی یکی از تأسیسات مهم کشور مسمی گردد، زیر پا کرده و معنی پا دراز کردن از گلیم 
  .را به خود می چسپاند

 

تأسیسات حافظۀ خود استمداد جسته و بعضی خواندنی های خود، چشم دید و خواهم از  اجازه خواسته مختصر می
 تا مقایسۀ در های مهم کشور را از نظر خوانندگان گرامی بگزرانم ه اسم شخصیتمراکز نامگذاری شده بمهم و 

 .شده بتواندبه دو چهرۀ نسل جدید بارۀ نامگزاری مستهجن امروزی 

و دور  1666تا  166٤دور اول از )در دو دوره پادشاه افغانستان شیرعلی خان  از پادشاهی امیررا  لیست خود
 .گزارم آنرا به حال خود می کنم و قبل از آغاز می (میالدی 1676- 1666از  دوم 

 

امیر شیرعلی خان که سیستم اداره را در افغانستان پایه گزاری کرد توجه خاص به تشکیالت نظامی داشته و تهداب  -1
که در بهترین موقعیت و عقار مربوط آن قشلۀ شیرپور . مسمی گردیدم وی بنا نهاد ومعسکر شیرپور را در کابل 

علی خان شیررزی بین حلقۀ مافیائی ارگ توزیع گردید و نام امیرکشهر کابل قرار داشت در اوایل حکمروائی حامد 
 .شدنیست و نابود 

 

بر  ،امضاء کرد نادیده گرفتهرا اینکه معاهدۀ گندمگ  به غیر از ،یعقوب خان دورۀ کوتاه پادشاهی امیرمحمد  -4
 167٤کست مؤقت نه ماهه تا که تهداب افغانستان نوین را گذاشتند و با یک مکث و ش هانیم باالی پادشامیگرد
 .دوام کرد میالدی

 

آن  یکه پادشاهان افغانستان درکابل زمان میالدی وارد کابل شد و باالحصار 1660در سال  امیر عبدالرحمن خان -٤
شکست مفتضح اردوی انگلیس در ماه  بعد از ها به عنوان مجازات مردم افغان، توسط انگلیس کردند میزندگی 
 پهلوی بازار مرو زیباترین بازار نفر از سرداران را اعدام، چتۀ کابل که در 00میالدی، بیش از  1624جنوری 

امیر عبدالرحمن خان نسبت نبود . آسیای مرکزی بود و باالحصار مرکز قدرت افغانستان را به خاک یکسان کرد
 . کرد و تهداب ارگ کابل را گذاشت شاه در منزل یکی از دوستان در کابل زندگی میرهایشگاه برای یک پاد
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 6تر ٤ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

مرهون ساختمان مابعد وی های  که نسلافغانستان امیر عبدالرحمن خان، یکی از بزرگترین پادشاهان مدبر 
ارگ  نهاد و نه" ارگ شاهی"بوده و دائم خواهند بود، اسم ارگ کابل را جغرافیائی امروزی افغانستان 

 .ها بایست به آن مباهات نمود از درایت و کفایت یک شخصیت ملی که نسل اینست نمونه ای. عبدالرحمنامیر
به  دلغمان و غیره از خو - پدر گردید و نشانه های زیادی از معمورها در ننگرهار جانشینامیر حبیب هللا خان  -2

عمارات . به یادگار گذاشت و را اعمار" حبیبیه "  مکتبتربیه را گذاشت و  وی بنیاد اساسی تعلیم و. یادگار گذاشت
نام خود و یا احفاد ه توان هر کدام آنرا ب که می های باغ کوکب و شاهی وغیره گردید زیبای جالل آباد مزین به نام

 .خود گذاشت، که مردانه وار نکرد
 

های  ستقالل خود از وی می باشند، بنااامان هللا خان، یکی از پادشاهان ایکه مردم افغان مرهون آزادی و  امیر -0
نجات )مکاتب امانی     . عی بلیغ نمودمعرفت س بزرگ تأریخی از خود به یادگار گذاشت و در توسعۀ علم و

های معنوی  و داراالمان و ساختمان های زیبای پغمان در پهلوی دیگر ارزش( استقالل امروز)، امانیه (دیروز
 .نظر ارج بنگریم و بستائیمه ست خدمات شانرا بارف پرور و مترقی است که به جامعاز همین پادشاه  ینشانه های

 

در بزرگترین بحران تأریخی، را ، آمد و رفت و جزء تباهی نشانۀ از خود نگذاشت و مملکت حبیب هللا کلکانی امیر -6
 .، رهبری نمودبدون یک پول دارائی در خزاین کشور

 

آن قدرت را بدست آورد و به نام  از و یا غیر بر گفتۀ معاندین بنا کمک انگلیسه سپه ساالر محمد نادر ب -7
شاه شخصیت پخته کار و مدبر با  نادر اعلیحضرت محمد. شاه امور دولت را به دست گرفت نادر اعلیحضرت محمد

ل افتید با قساوت افغانستان را از اعماق سقوط  بیرون کرد و در چند سا ران با تدبیر و اگر ضرورت میادبر
شفاخانۀ علی آباد و سناتوریم را با . تهداب فاکولتۀ طب را گذاشتبرای نخستین بار شان محدود تا زمان شهادت 

را در داراالمان نسوان و شفاخانۀ توبرکلوز را از دارائی شخص شان سبک مدرن زمان در دامنۀ کوه دهمزنگ 
  . سناتوریم را به پاس خدمات داکتر رفقی بیگ ترکی مسمی کرد و بس. اعمار کرد

راه درۀ  برای بار اول در تأریخ کشور 16٤٤نومبر  6الی  1646اکتوبر16در این مدت کوتاه پادشاهی شان از  
برق چک وردگ با  ان فابریکۀ تولیدشکاری، راه موتر رو بین مرکز افغانستان و شمال ساخته شد و قرارداد ساختم

یک سال بعد از شهادت شان  16٤2کیلوات امضاء و در سال  6000با ظرفیت   AEGکمپنی مشهور آلمان آ آی گ 
به اسم نهادها که هیچ یک ازآن  از دستآورد مرد تأریخ ساز این بود شمه ای. نور برق روشن گردید شهر کابل با

 . شان مسمی نگردید
 

 محمد نادر ۀبار كابل، در در انگلیسمختار  وزیر قول، فریزرتتلر از" افغانستان در مسیر تأریخ"در جلد دوم اثرش  آقاي غبار
 :نگارد شاه  مي

طرف خدا  معتقد بود كه از شدت نزدیك به تعصب دوست داشت وه را ب پرستی بود كه مملكت خود وطن خان مرد نادر" 
 ( اثرهمان  66ص .")هدایت كندصلح  به سعادت ومردم افغانستان را  انتخاب شده تا

 

 میالدی توسط 00های  شاه بعد از شهادت پدر که در واقعیت تا سال ظاهر دوران پادشاهی اعلیحضرت محمد  -6
 . افغانستان را در شاهراه ترقی رهبری کردندشد  اداره میشان کاکاهای وطن دوست و خدام صادق 

 

 :نویسدباره محمد هاشم خان مي  در میرغالم محمد غبارهمچنان 
ظاهرشاه ... باشد عمیق است، بلكه یك جنتلمن بزرگ نیز مي نظر وسیع و ۀداراي ساح سیاستمداراین شهزاده نه تنها یك " 
. هایش ماند دست كاكا چون جوان بود لهذا اقتدار حقیقي در. پادشاه شد سالگی 16در فرانسه به افغانستان آمد و از 16٤0در
 چنان صفات و او. ارده سال فرمانرواي حقیقي افغانستان بودهچنین وقتي واالحضرت سردار هاشم خان صدراعظم براي چ در

خان یك شخص  مثل نادر او... خود آورد كه براي مملكتش داراي ارزش دوامدار بود اداره كردن را با و سیاستمداریلیاقت و 
ه غبار ب66ص .") با آن مقابل شد 16٤٤خر آ خطرناكي بود كه در وظیفۀحقیقت وي الیق  شكل دیگري بود، دره بزرگ اما ب

 (.كتاب افغانستان اثر تتلر 422-420استناد صفحات 
 

های خانوادۀ شاهی  خواهم در مورد دستآورد هم از حافظه می های معاصر باز بعد از معرفی مختصر از شخصیت
 :میهن ما نمایماخیر افغانستان مطالبی را ثبت تأریخ 

 

 های پائین می جامع داده که در لینک توضیحاتدر چند بخش  بارکزیداکتر نجیب مورد محترم چه در این  گر
 .اخیر یاد کنم یها خواهم از بعضی دستآورد را از نظر گذشتاند لیک با وجود آن می توان آنها
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  :والیت قطغن شمال افغانستان در -
 !مرگ می خواهی قندوز برو: بود که بین مردم عام ضرب المثلی معمول -

کرد و در زمان کمپاین پخته بیش  گزاری شد، کشت پخته ترویج و توسعه پیدا ادبنی" سپین زر" تأسیساتدر قندوز 
باد، خواجه غار، ینگی قلعه و دره، خان آ های مربوط، امام صاحب، چهار و نمایندگی تأسیساتاز ده هزار نفر در 

شهر صنعتی قندز از مرکز . کردند زندگی می آبروخود با  ی به دست می آوردند که با خانواده هایعواید کافغیره 
 .خرم گردید سبز وسر مالریا و مرگ مبدل به شهر زیبای 

و عواید آن صادر می شد به خارج " سپین زر"چینی باب، و صادرات پخته محلوج  تولیدات روغن نباتی، صابون،
 .در اقتصاد کشور اهمیت خاص داشت

اول در تأریخ افغانستان راه جدید صادرات و واردات از  تأسیس گردید و باردر کنار دریای آمو شیرخان بندر 
 .گردید به جهان غرب بازوالیت قطغن طریق 

آغاز به کار نمود و خانه های باشندگان خود را روشن  کیلووات ٤000برق خان آباد با ظرفیت حدود فابریکه تولید 
 .ساخت

 .لبلبو تا حوالی دهنۀ غوری ترویج گردید فابریکه قند بغالن احداث و زرع  -
باشندۀ غان زندگی چند هزار افاعمار گردید و کنار دریا  در دو فابریکۀ نساجی پلخمری با شهرک زیبای صنعتی -

 .کرد را تأمین میآنجا 
 مجموعيصد تن در روز، فابریکه تولید برق دو دستگاه با ظرفیت  فابریکه تولید سمنت غوری با ظرفیت چهار -

 .اتوکیلو 14000
 

 : مزارشریف -
در ها در حوزۀ شمال افغانستان  نفت و گاز؛ صادرات گاز به شوروی، تولید کود و برق، برمه کاری تأسیسات -

شبرغان، مزارشریف از جمله شهرهای مدرن کشور بوده و در  شهر. یع کشور اهمیت خاص داشتانکشاف صنا
 .سزائی داشته ب نقشرفاه مردم منطقه 

این طریق داخل  کنندگان از ترین مال التجاره وارد کنندگان و صادر ساختمان بندر مدرن حیرتان که امروز زیاد -
 .شود و خارج از کشور می

بندر، شیرخان بندر در  را به دو ترین بندر دریای آمو و آقینه در نزدیک اندخوی جای خود ادر کلفت، قدیمیبن
 .حیرتان در والیت بلخ تخلیه کرد قطغن و

 ساختمان فابریکات مدرن تولیدات نساجی به کمک متخصصین فرانسوی -
 .فابریکات جین و پرس برای صادرات پخته -
 

 :کاپبساوالیت پروان و  -
 7000معنی ه نفر، ب 7000نساجی گلبهار تأمین حیات . احداث مدرنترین فابریکات تولیدات نساجی در منطقه -

های اولیه برخوردار  ورترخانوادۀ را میسر گردانیده و مردم منطقه با تسهیالت صحی، ترانسپورتی و غیره ض
 .بودند

که از ناحیه کیفیت تولید آن سرآمد با ظرفیت یکصد تن سمنت در روز  احداث فابریکه سمنت سازی جبل السراج -
 .منطقه شناخته شده بود

 

 : والیت کابل -
کیلووات برق تولید  400000فابریکات تولید برق؛ چک وردگ، سروبی، نغلو و ماهی پر که در مجموع بیش از  -

 .کردند می
 %100سرمایه گزاری و اولین در افغانستان ینه بافی احداث دومین فابریکه مدرن پشم: پارک صنعتی پلچرخی -

بوده و از تهداب تا تدویر و استخدام بیش از  در این پروژه  رئیس طرف افغانینده ب .غربی خصوصی کمپنی آلمان
  .سهم داشتمنفر  1700

  .ابلکساختمان میدان هوائی بین المللی و ترمینل  -
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 . والیت غور و کشم بدخشان ساختمان میادین هوائی در تمام والیات کشور، حتی در چغچران -
 احداث خط هوائی  بین المللی آریانا و باختر برای پروازهای داخل کشور -
 .دو و سوم - ها اول ساختمان مکروریان -
 .ای حلقوی افغانستان که توسعۀ آن از مزارشریف الی هرات نسبت بروز حوادث به تعویق افتیده ساختمان شاهراه -
 

 :والیت ننگرهار
 14000فابریکه تولید برق درونته با ظرفیت شمول ه تأسیسات عظیم زراعتی و فارم ها، فارم هده، غازی آباد ب -

 .کیلوات
 باال توانند از لینک که خواسته باشند می عالقه مندانی. ست باال مشت نمونه خروار گفته اکتفاء می نمایمیبه ترتیب ل

 .استفاده کنند و معلومات بیشتر حاصل کنند
شاه،  نادر خواهم تذکر دهم که در یکی از تأسیسات بزرگ و کوچک باال بنام اعلیحضرت محمد در اخیر می

هاشم خان،  ظاهرشاه، پادشاهان افغانستان و یا از صدراعظمان زمان پادشاهی شان، سردار محمد اعلیحضرت محمد
یوسف، اولین صدارعظم دهۀ درخشان  د خان، داکتر محمدداؤ خان، شهید سردار محمد شاه محمودسردار 

موسی شفیق برده  عتمادی، شهید محمدا احمد هاشم میوندوال، داکتر عبدالظاهر، شهید نور دیموکراسی، شهید محمد
 .مسمی نگردیده استو  نشده

ول صنایع، مسؤ معادن و یوسف، وزیر معیت داکتر محمده ب دهم که شهید سردار محمد داود شخصا  شهادت می
بار بار دیده ام که از مقابل پشمینه بافی کابل در پارک صنعتی پلچرخی را های پلچرخی  اعمار تأسیسات ورکشاپ

 .ها می گذشتند ورکشاپ ع بود، به صوب واق
ول ساختمان دستگاه های د فضل همردیفم در وزارت صنایع مسؤدوست عزیزم مرحوم دپلوم کوفمن دوست محم

 کرد و یقین دارم که در ادارۀ فاسد کرزی کسی آن شخصیت وطن پرست را نمی روز کار می پلچرخی شب و
 .شناخت

 

 : مند لقندهار و ه والیت
لید برق کجکی، بند آبگردان و تولید برق ارغنداب و بند بگردان و توآبزرگ زراعتی وادی هلمند، بند تأسیسات  -

و  چاه انجیر ،مارجهصنعتی  هایشهرک  .تغییر بنیادی وارد نموددر رفاه مردم منطقه و تولید برق دهله آبگردان 
 .پذیرائی می کردبیننده از  ی سرسبزمانند واحه هاشهرلشکرگاه 

و صابون نباتی  نروغ. ول زرع پخته در مناطق تحت آبیاری ترویج گردیدفابریکه جن و پرس پختۀ هلمند که بارا -
 .می گردیدمستهلکین عرضه و به بازار منطقه تولید این فابریکه 

بحیث معاون مرحوم محمدرفیق و بنده اعمار گردید  کیاکه بکمک متخصصین چکوسلو میوه وکنسر تولید ۀفابریک -
در سردخانه  ابودم به باغداران منطقه کمک نمود تا حاصالت میوه خودهار ختمان و تدویرسال ومسئو ،خان رئیس

 .گدام کنند و بدون ترس از خراب شدن آن صادرات خودرا تحت کنترول داشته باشندبزرگ شرکت میوه 
احداث فابریکه نساجی قندهار که به کمک آلمان و کمپنی یونیماتکس اعمارگردید از تولید پخته وادی اعمارهلمند  -

  .ستهلکین عرضه میکردنخی را به مبهترین اجناس 
منحیث معاون تخنیکی تحت ده بن. فابریکه پشمینه بافی قندهار توسط کمپنی سیکوپ پولندیاساسی  رمیمو تتوسعه  -

 .داشتممسئوول ترمیمات اساسی و انکشاف فابریکه وظیفه  یم نیازیعاثر محترم محمدن
دیگر بایست تذکر دهم که متأسفانه  بار ازاین در نظر ندارم که موضوع را به اطالت کشانم و در اخیربیشتر 

گیرم که فلک : انجام نداد بلکه به گفتۀ   حکومت داکتر احمدزی با نصب َپربیگانه به فرق حامدکرزی کار درست 
سال نصب وی در بلندترین مقام میهن ما به دام  1٤که هیچ نکرد کرزی را جوابده عملکرد  –جامه دهد کو؟ اندام 

 .سوالهای مردم انداخت
 را " مارشال پالن " همه میدانیم که ایاالت متحدۀ امریکا بعد ختم جنگ جهانی دوم برای احیاء مجدد اقتصاد اروپا   
 از نظر خوانندگان گردیده که از منابع رسمی امریکائی اقتباس انگلیسی نوشتۀ پایان به لسان . رویدست گرفت 
 :که گزارش می یابد 

building project over the last dozen -nationspending on the Afghanistan . S.U
dollar -billion current 410٤12surpassing the , billion 4102years now exceeds 

European nations  which helped rebuild, value of Marshall Plan expenditures
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emerge as the  The spending helped a vanquished Germany. after World War II
.economic engine of Western Europe 

 
بیش از در افغانستان سال گذشته  14مصارف اعمار مجدد افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا در : ترجمه
لیون دالر به ارزش امروز ب 10٤12از مبلغ بوده که بدین اساس  (دالر ملیون  102000)  لیون دالرب 102

در ) با این مصرف . پالن مارشال جهت اعمار مجدد ملت اروپا بعد از جنگ جهانی دوم تفوق جسته است
 . پدیدار شودآلمان از بین رفته کمک شد تا منحیث انجن اقتصادی اروپای غربی ( اروپا 

م رهبری کشور را به تناسب کنراد ادناور، و فه ، کیاستاگر حامد کرزی واقعا  ده درصد درایت، کفایت
که افغانستان در طول تأریخ  یمظۀ عمی داشت، وی میتوانست با این قدرت سرمایصدراعظم بعد از جنگ آلمان 

لیک . کشور ناتو افغانستان را به بلندترین مراحل ارتقاء سوق دهد 26و پشتیبانی خود در خواب ندیده است 
دظاهرشاه یک فیصد دوران پادشاهی اعلیحضرت محم ٤412حامدکرزی در طول سیزده سال زمامداری، یعنی 

سویۀ گلبهار یک چی و چی اعمار ننمود تا امروز ه یک فابریکه نساجی ب - و یا کجکی بند برق مانند نغلو
 .بدست آورده بتوانند ا چندهزار خانوادۀ افغان نفقۀ حالل خودر

آنرا بنامش مسمی میکرد هیچ کسی بخود اجازه باقی می ماند و داکتر احمدزی  یاحیانا  اگر امروز از وی نشانی
 . داده نمی توانست در مورد صدای انتقاد خودرا باال کند

لیک با تأسف بایست اذعان نمود که حامدکرزی در طول سیزده سال صرف به حفظ مقام خود توجه داشت و با 
ا دود از دماغ داد ت داد و مقام می ، رشوه میو می ساخت شد با وی مصالحه میکرد هر که سد راهش واقع می

    .مردم بی وسیله کشیده بتواند لیک وی را در مقامش آزار ندهد
 ورهای آینده را از حقایق کش که نسلنمایم  قلم بدستان بزرگوار درخواست میاشاره به عنوان نموده عاجزانه از   
 مقرون به حقیقت باشد  تأریخ کشور گذشته و که در هائی نچه در خور توان خود داریم رویدادمطلع گردانیم و هر آ  
 . به اطالع بازماندگان برسانیم تا فرزندان ما از نوشته های ما انتباه سالم بگیرند  
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