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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 ۲۰۱۶/۰۵/۱۰                                                                                    ګورد هیذک

 
 ېاو حل الر ېستونز ویاروالښاو  ېونړارجوښد  ېپه افغانستان ک

  

د روان کال د اپریل په اتمه ما او ورور مې سهار شپږنیمي د جالل اباد ښار پرلوري حرکت وکړ؛له ډیرې مودې وروسته مې ننګرهار 

والیت او جالل آباد ښار ته سفر کاوه په ذهن کې مې ډیر شیان ګرځیدل. زه په ماشومتوب کې هم جالل آباد ته تللې وم او د جالل آباد 

 ټي، پراخه ځمکې او وطني کورونه مې په ذهن کې تاویدل. په همدې فکر کې وم چې ماهیپر ته ورسیدلو. باغونه، شنه شنه پ

ماهیپر کې مې دې ته پام شو چې د بند دوه توربینونه جوړ دي او یو یې کار نه کوي ورور ته مې وویل افغانستان ته په میلیاردونو ډالر 

ن د جوړولوهڅه هم ونه کړه په داسې حال کې چې موږ څومره بریښنا ته اړتیا لرو راغلل خو داسې ښکاري چې هیچا د دې یو توربی

 چې بنیادي او اساسي کارونو ته پاملرنه نه ده شوې. ورور مې راته په ځواب کې وویل چې د بدبختۍ ځای همدا دی 

 
  

له ماهیپر نه تیرشو او زه یوځل بیا سوچونو ته والړم د طالبانو دوران راپه یاد شو چې ډیرې ودانۍ ورانې شوې وې خو باغونه او د   

راځه دلته به چای وڅښو نارنجو ډکې ونې پر ځای وې او خلکو په به پټیو او ځمکو کې کار کاوه. ډرونټه راورسیدله ورور می غږ وکړ 

 د سهار نهه بجې وي دلته ښه ښه هوټلونه جوړشوي دي او د درونټې ماهیان ډیرمشهور دي.

موټرچپ الس ته تاو شو د سړک پرغاړه ګڼه ګوڼه ډیره وه د سړک دواړو لوریو ته څپرې جوړې شوې وې او د څپرو الندې میوې    

په دې وخت کې مې پام شوچې په عمومي توګه ټول هوټلونه دوه منزله دي او د وسپنو خرڅیدلې. زموږ موټر د یو هوټل مخ ته ودرید. 

 کبابي تنور او د زغالو تبۍ ایښودل شوې وې او په دویم منزل کې بام او یوه کوټه موجوده وه. زینې لري. لومړي منزل کې اشپزخانه، 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.taand.com/wp-content/uploads/2017/05/2-51.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wardak_z_de_khar_julawolo.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wardak_z_de_khar_julawolo.pdf


  
 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 
  

بام په خاورو او پاڼو ککړ و، چوکۍ هم نه وې؛ ومې غوښتل کوټې ته ننوځم کوټه چې له خښتو جوړه وه پالستر یې هم ټوټې ټوټې و.   

ر پاتې وو په غولي یوه قالینه هواره وه چې له ډیرو خیرو داسې ښکاریده چې کوم وخت کې به سپین رنګ ورکول شوی و. د رنګ لږ اثا

څخه توره شوې وه او توشکو ګالبي رنګ درلود خو طالیي رنګ یې کم ښکاریده او تاریک نصواري رنګ یې خپل کړی و. جرات مې 

او په هغه کې یو ګروپ بند و. له چت نه یو سیم ځوړوند و  ونه کړ چې کوټې ته ننوځم کړکۍ ماتې وې او ځینو خو شیشې هم نه درلودې 

ورور ته مې وویل چې زه نشم کوالی دلته چای وڅښم. ځکه له یوه لوري کوټه سوړ بوی لري او له بل لوري له سیند نه سوړ او بد بوی 

په ذهن کې په پای کې مو د خیبر چرسي په نوم یوهوټل پیداکړ چې لږ پاک و. نو په دې وخت کې  راځي. درې نور هوټلونه مو هم وکتل 

راته یوه پوښتنه پیدا شوه چې ایا د ننګرهار ښاروال د درونټې د نظافت او پاکۍ څارنه کوي؟ ایا ولې د ښار جوړونې ریاستونو په دې 

و ښایسته دره کې ده وټلونو جوړولو ته پام نه دی شوی؟ آیا په ننګرهار کې د مهندسۍ ستندردونه، مهندسان او نوښتونه نشته او که د کابل ا

 نورو والیتونو په څیر خپلسري ده؟

 
  

دا ښایسته دره چې روانې اوبه لري کیدای شول چې د تفریح یو ښایسته ځای په کې جوړ شوی وای او د لرو سیمو نه خلک به ورته د   

ه راتلل؛ په ډیر افسوس او خفګان له هغه ځای نه راووتلو او د جالل آباد ښار ته داخل شو.جالل آباد چې وخت تیرولو او ماهي خوړلو لپار

یو آزاد ښار و یو تنګ او غیر منظم ښار ورڅخه جوړ شوی و. پخوا د سړک دواړو لوریو ته پټي وو خو اوس د دوه الینه سړک دواړو 

د مهندسۍ د معیارونو له مخې نه و جوړشوي عجیب حالت و؛ د سړک دې غاړې پنځه لوریو ته تعمیرونه جوړ شوي دي. ځینې تعمیرونه 
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

منزله تعمیر چې ډبلې پایې درلودې او هرې پایې یو خاص شوخ رنګ درلود دتعمیر مخ کې د قدم وهلو ساحه حتی دوه متره هم نه وه د 

رګي یې هم مات شوي وو. دهغه ترڅنګ د موټرو یو هغه ترڅنګ یو بل شپږ منزله تعمیر چې کړکۍ یې ډیرې زړې وې او د برنډې ل

سړک پرلور د مبلینو او تیلو تور غوړ را روان وو دا تور غوړي دچاپیریال   ګراج و چې ممکن څلور بیسوې ځمکه به وه. له ګراج څخه

رنیچر یې جوړول او او روغتیا لپاره ډیر زیات خطرونه رامنځ ته کوالی شي. د ورکشاپ ترڅنګ دوه منزله تعمیر و چې موبل ف

د هغې ترڅنګ څلورمنزله اپارتمانونه وو چې ډاکټران او البراتوارونه په کې وو. د ډاکټرانو لوحې کګې وګې او ماتې ځوړندې  خرڅول 

ر ما داسې فکر کاوه چې کیدای شي کابل، مزارشریف او هرات به داسې وي او ننګرهار به له هغوی سره یوڅه توپی وې. حیرانه پاتې وم 

نه دمالټو او  ولري خو ما د ننګرهار او یادو والیتونو ترمنځ هیڅ توپیر ونه لید. څومره مې چې سترګو کار کوالی شوهمدا حالت و 

نارنجو باغونه وو او نه هم کرل شوې ځمکې وې. ماته به مې مور ویل چې د جالل اباد ځمکه طال ده څلورفصله کرل کیږي داسې راته 

 نګرهار کې نوره نو کرنه مړه شوې ده.معلومه شوه چې په ن

 
   

په ګډه سلنه کورونه ړنګ وو د ښارجوړونې وزارت او ښاروالیو کوالی شول چې  ۸۰په دې څوارلسو کلونو کې چې دپیسو باران وو او  

نوره هم دانجنیرۍ او مهندسۍ  د لویو ښارونو لپاره ماسترپالن جوړ کړي. افغانستان ته هللا پاک خاصه ښکال ورکړي ده چې کیدای شول 

خاصو کلتوري دیزانونو او د معیارونو له مخې یو داسې هیواد یې جوړ کړای وای څو دنړۍ له نورو هیوادونو څخه خلک یې لیدلو ته 

اوس هم که څوک غواړي چې دنړۍ بدرنګه ښارونه وویني نو کوالی شي چې افغانستان ته راشي او له نږدې یې وویني.  راغلي وای 

هیڅ یو ښار ته پاملرنه نه ده شوې او له ښارونو نه دکورتو کیچړۍ جوړشوی. په ښارونو کې حتی هرمتر ځمکه پرته له کوم پالن څخه 

 جوړ کړي بس جوړوي یې.  واړي هرډول ودانۍ او تعمیرونهخرڅه شوې ځمکې غصب شوي او هرڅوک،چې وغ

یو ښه ښایسته آبي یخن قاق او   دا ښارونه داسې راته ښکاري لکه یو نارینه چې له سوررنګې نکټایي سره یوه منظمه ښارداري نشته    

 وې او خپلې دندې ته روان وي. شنه کورتۍ اغوستی وي او دپتلون پرځای یې پرتوګ اغوستی وي، زیړې پالستیکې چپلکې یې پرپښو

په یقیني توګه د تاسف او دډیرې بدبختۍ ځای دی چې په کرنیزو ځمکو کې کورونه او سوداګریز تعمیرونه جوړشوي دي. کورونه په    

ۍ دسړکونو پرغاړو دسګرتو، ترکارۍ، شرینې، بوالني او شربت پلورلو کراچ ښونځیو او روغتونونو بدل شوي دي سړکونه بند دي 

والړې دي .د دې ترڅنګ دسړکونو پرسر لیالمي خرڅیږي او خلک هم ورته والړ په سړکونو دموټرو دتګ پروړاندې ستونزې پرتې دي 

ورته وایي شتون نه لري، ښاري بسونه   او موټرونه مجبوردي چې په ډیر احتیاط سره پرسړک حرکت وکړي. لویه الر چې موټر وې

تمځایونه شتون نه لري دجالل آباد ټول ښار ریکشاوو نیولی دی او په دودونو یې آسمان   کشاوو لپارهنشته دي، دبسونو ، ټیکسي او ری

تور کړی دی. دهرې ریکشا له څنګه به چې تیریدم نوسخته به ټوخیدم په دې وخت کې مې له ځانه پوښتنه وکړه چې آیا ښاروال او والي 

سترګو نه ویني؟ د سړکونو ترڅنګ سرخالصې جویچې موجودي دي چې ډیر بد بوی  له خپل دفتر نه بهر نه راوځي او داحالت په خپلو

 ورڅخه راوځي او ځوانان دسړکونو پرسر کرکټ او فوټ بال کوي.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

د ښار جوړولو او مهندسۍ زده کړې  نه یوازې زه بلکې هرشخص چې احساس ولري ددې حالت په لیدلو خفه کیږي او هغه څوک چي   

له الرې د نړۍ مختلف  د انټرنیټ  ره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی . نن ورځ یو ماشوم هم کوالی شي چې یې کړي وي دهغوی لپا

او د یوښه ښار د ښایسته اړخونو په اړه نوي معلومات ترالسه کړي. زما لپاره مهمه پوښتنه داده چې ولې نن ورځ   ښارونه مطالعه کړي

 ولې زموږ حکومت په دې اړه جدي اقدامات نه کوي؟ و هم ښارجوړولو ته الزمه پاملرنه نه کیږي ا

دیوښار په جوړولو کې باید ځانګړي پاملرنه زونونو ته وشي یعنې په یوه ښار کې باید ښوونځي چیرته جوړ کړای شي او د ښوونځیو    

سپورتي ساحې، ټولنیزه ساحې باید څومره ووسي .ددې ترڅنګ دکرنې ساحې، روغتیایي ساحې، حکومتي ساحې، دفتري ساحی ، تران

ساحې، د مارکیټونو ساحې، تخنیکي ساحې، صنعتي ساحې اوسپورتي ساحې باید معلومې واوسي. څه ډول ښارګوټي باید جوړ کړای شي 

په دې صورت کې د انجنیرۍ او  او څه ډول آسانتیاوې باید په کې په پام کې ونیول شي نو که هر څوک وغواړي چې خود سري وکړي 

 سلک لوستل بې ګټې دي.مهندسۍ م

او یو څو محدوده او ابتدایي حل  وشي او دې پورتنیو ستونزو ته حل الرې شتون لري  نده او باید د ستونزو مخنیوی  اوس هم ناوخته  

 الرې یې داسې وینم :

 پور وسپاري.یو اوو کسیز پالوی باید جوړ شي دښارونو دې څارنه وکړي او په هره میاشت کې ولسمشر ته خپل را  ـ۱   

 ښه او بد ټکې دې راواخیستل شي او له ښه ټکو نه دې استفاده وشي.  ـ د نړۍ مختلف ښارونه دې مطالعه شي د هغوی۲   

وړوکي ښارونه باید داسې ډیزاین شي څو له نورو ښارونو اوښارګوټو سره اړیکې ولري .هرښارکوټی باید پارک،سپورتي  ۳

 ولري.میدانونه،مارکیټونه او شنه ساحه 

 بند شي.  ـ د ښارونو د ماستر پالن ترجوړلو پورې باید د ځمکو خرڅول۴   

 نه وي دلوړپوړو ودانیو)بلندمنزلونو(جوړول دې بند شي.  ـ ترڅو پورې چې په ماسترپالن کې زونونه معلوم شوي۵   

په دې توګه به  ایسته ښارونه جوړ کړای شي ـ افغانستان له ښایسته غرونو څخه ډک دی او ځمکه کمه لري په ښکلوغرونو کې دې ښ۶   

 وکوالی شوچې له ځمکې نه سمه او اعظمې استفاده وکړو.

ـ سړکونه باید داسې ډیزاین او جوړ کړای شي څو خلک په آسانۍ سره ادرس پیدا کړای شي ترانسپورتي الرې او تمځایونه باید جوړ ۷    

 یې پټ کړای شي.کړای شي، سرخالصه جویچې باید بندې شي او سرونه 

 ـ هر ساختماني کار باید دښارجوړولو دوزارت له لوري له تاید وروسته جوړ او بشپړ شي.۸   

 ولري.  او دموټرو د پارک کولو ځای  ـ هر سوداګریز تعمیر باید خپلې مخې ته حد اقل څلور متره ساحه۹   

 د مهندسانو ترمنځ پیل شي څو وکړای شي ښه ښارونه ډیزاین کړي.  بتـ د اعلی ښارونو د ډیزاین لپاره دې یو سالمه سیالي او رقا۱۰   

 ـ هره سیمه باید منظم کودونه ولري یومنزله سیمه، دوه منزله سیمه، درې منزله سیمه، بلندمنزله سیمه.۱۱   

 ـ ځمکې باید منظمې او دیو منظم پالن له مخې خرڅې کړای شي.۱۲   

 نګونه جوړ کړای شي.په هره سیمه کې باید منظم پارکی ۱۳

 لرونکو لپاره باید منظم بازارونه جوړکړای شي. ـ د غریبوکار او کار او بار۱۴   

 ـ هرهغه موټر او ریکشا چې دود کوي باید په ښار کې دګرځیدلو اجازه ورنه کول شي.۱۵ 

 اوښکلي شي.دنیالګیو او ونو دکینولو په وسیله نور هم شنه   ـ باید هڅه وشي چې ښارونه او کلي۱۶   

 ـ د کورونو جوړولو لپاره باید یو منظم سیستم او قانون رامنځ ته کړای شي.۱۷   
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