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 شود یمبدل م گاه حیتفر کیکابل به  گری: تا دوسال دیجمهور غنرئیس

 
مجدد  یایکار اح انیجوزا( از جر ۲۰افغانستان عصر روز )دوشنبه،  یاسالم یجمهورسیرئ ،یغن محمداشرف

آغاخان  ادیبن ۀندیو نما یحکومت نیاز مسئول یکه شمار دیبازد نیا انیبه عمل آورد.در جر دیکابل بازد ۀخان نیماش
معلومات داد و گفت: امروز به  خانهنیخ ماشیدر مورد تار یغن جمهور سیرئ کردند، یم یرا همراه جمهورسیرئ

 ایآن اح یخیتار تیو اهم یکشور ما، با حفظ مهندس یخیساحات تار نیتراز مهم یکیکه  میدهیمژده م انیکابل
 .رفتیبزرگ کابل به شمار م یهاگاهاز تفرج یکیگنج بود و ساحه باغ علم نینام ا نیافزود که نخست ی.وگرددیم

کابل، تشکر کرد و گفت که  ۀخاننیمجدد ماش یایاح لیخاطر تموآغاخان و کشور آلمان به ادیشور از بنک جمهورسیرئ
 .مبدل خواهد شد گاهحیتفر کیمردم کابل شاهد خواهند بود که شهر کابل دوباره به  گریتا کمتر از دوسال د

 ،یها، کتاب فروشکنفرانس ،یفرهنگ یهاتیفعال یبرا یهاساحه بخش نیکه در ا کرد حیتصر جمهور سیرئ
کار و متشبث، زنان صنعت داتیتول شیدوامدار جهت  نما شگاهیو نما تیو همچنان مارک اتریو ت یفرهنگ یهانشست

 .مبدل خواهد شد یداتیمنظم و منبع عا ۀساح کیو به  گرددیم جادیا
از  یکینموده، گفت که پس از سه سال کار با شهر کابل صحبت  یانکشاف یهادر رابطه به برنامه یغن جمهور سیرئ

 .انکشاف شهر کابل آماده شده است یبرا یجلد ۶پالن  کی ا،یدن یشهر یگذارپالن یهایکمپن نیمشهورتر
 تختیپا کیشهرها در منطقه و  نیاز بهتر یکی ثیخواهد شد و شهر کابل بح یپالن قدم به قدم عمل نیافزود که ا یو

 دوباره عرض وجود خواهد کرد. ،یخیتار
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