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√ 

با اداها باناها  االساالکابلدرآغازسالروانسعینمودتااشاروالی

باتعادادتاشهاکابلرارویدستگیاد الپارکگذشت ،کاربهسازل

وزهین  التفایحوآسایشهادمپارک اواهاکنتفایحیشهاافزوده

.فاا مگادد

هطابقایانباناها ،ااااراساتاایساالروانبا تعاداداهااردهپاارک

تفایحیدرنواحیوساحاتهختلفشهاکابلبهسازلوب بهاهبادارل

.واستفادۀشهاوندانسپادهشود

ایان وانادلبا کا ازیادد ای ایشود،پارکک دیدههیاهااورل

درهااو یازباایاااا ،درشااهاتاساای ویااابهسااازلگادیاادهانااد،

 الآنلگدهال، التعدادلازشهاوندان،سبزه اوبیپاواییگیروی 

هنادپاوحتیوسایلواسبابتفایحیآننیزخسارهآنپا الگلشاخ 

 ااییکابلهجبوراستتا زینا گادیدهاستک بااینوضعیتشاروالی

.راباالتاهیمویاساسبزلآنساالن ب هصا باساند

روناد،درتفایحیبا شامارهایهحالتتاین اک ازههم اوباغپارک

حالاینپاساشهطاا .گاددتلقیهیوقشهاوندانحقازنیاز اووااع

گادد،ک هادرباابااینتأسیساتعامالمنفع ،اقادرتوانسات ایامدرهی

 اسهمخاودراایفااکنایمویااالااالازنگهدارل،هااابتوپاورشآن

هندسازلآن لوگیالنماییم؟خساره

زراهاال ااوسااحاتسابتاشهاوندان،پاارکداردانتظارشاروالیکابل

خوددانست درحفظوساسبزلوتنظیفآنهساعیب خاجد ند،زیااا

هااواریاینیادشاهازیباا،ساساابز،خااموپاااااوتای ساتیم،کاا در

 .ساسبزلوزیباییآنزبانزدعاموخاصبودهاست اگذشت 

بااااااآنکااااا درایاااااناواخاااااا

کابل،باالکا شازدحامشاروالی

درشااها،کار ااالوتااأهیننظاام

عملیراآغازکاده،اهاتفاوتاین

 ادرایناست،ک باناه باگذشت 

شاروالیکابلاینبارنخواسات با 

اصطال عوام،دیواررایداافا 

گاالنمایااد،بلراا باااهصااداق کا

هقولاامهعاااو ،سااعیکااادهتااا

ن سای »درعملیکادناینباناه 

نالباهبک «!هیبسوزدون کباب

آن، مدستفاوشانیک درکنار

 اااوپیااادهرو اااهصاااو  اااده

 ااالااتصااادل سااتند،باا فعالیاات

یابنادو امهرانهناسبدستهی

رو اکا درواااعحاقهاادمپیاده

است،دوبارهدراختیارشاهاوندان

روناادااااارکاا پااالپیااادهراههاای

ازدحاموبینظمایکا گیادوهی

ای افگنادهاسات، ادرشهاسسال

.یابدهیکا ش

درهحالتیکا ایانباناها عملای

شدهاست، منظمتاحدلتاأهین

 االهناسابگادیدهو مفاصت

باالدستفاوشانفاا مآهدهوب 

 الااتصاادلخاااآرامب فعالیت

اهااادرباخاایاز.پادازناادشااانهاای

کا ،هحلایبادیلدرهحالتباآن

انگذاشات شادهاختیاردستفاوش

رو ااوکنااراهادوباارهرولپیااده

شوندووضاعیت اساازیاهی اده

.گاددب حالتابلیباهی

احمدفیصلهحصلپو نتاونکابال

 اانادبا بااورآگا اان:گویدهی

فاا مآورلفاصت  الااتصادل،

 ااانبااوده،شاایلی،وفیفاامشاااروالی

بلراا ساارتور الدیگااادولتاای،

یلیراباالهاادمدر الشفاصت

والیاتدورافتادهوروستا اک با 

دلیلااتصادلویااهنیتایبا کابال

آهاادهانااد،فاااا مسااازدتااازهیناام

. اهساعدگاددبازگشتدوبارۀآن

 االزندگیشهالباهبنالآهوزه

شهالاستواراست، اشهاونددر

هحاالویاااهحیطاایکاا زناادگی

ااتصااادلکنادویااابا فعالیاتهای

 
 

پادازد،درتأهیننظم،زیباییوپاکیهی

 ااوالزاهااتیدارنادآنهحلهسوولیت

کاا بایاادباا عنااوانخاافااهاازوفیفاام

شهال،ازآنعبورنرنند،بلر ب ایفال

.نقششهاوندلشانبپادازند

 اال ناوواز انبدیگاا،درساال

درپهلولسایاخساراتهادلهها ات

 ااالواردشاد،ارزشکا با ایانشاها

فا نگینیزآسیبفااواندیدکا احیاا

کااااادندوبااااارۀآنباااا کار اااااال

سیسااتماتید،هاانظم،فااگیاااوعمااوهی

نیااازداردکاا بااادریاا درایاانزهیناا ،

پادازنادوحتایدرتااهای اکامرسان 

باخاایهااوارد،زهااانیکاا بااایاادهشاارل

شوندودیدگاهشهاوندانشهالهوا  هی

پاساااند،ایااانساااوالراهطاااا راهااای

سازند،ک شهاونداناا نقشایرادرنمی

ساختارشهالدارنادواا کاارلرابایاد

یرایازهاواردلکا در انجامد ند؟هثالً

 اااییهوا اا بااوده،ایاانروز اااباااپاسااش

 ااالهوساامیسااببشاادهتااادربارناادگی

باخیهحالتشها،نسبتانسادادآباو اا

کمنماید،اینک ااا اتااآبرول اده

شاوندواا کساانیبااآباو اهسدودهای

 ا،آباو اراانداختنهواداضافیوناپاکی

پاسشایدرهیاانهسدودهی سازند،اصالً

بینایمکا ،دساتآید؟ویاواتیهاینمی

روب فعالیتااتصادلهیفاوشیدرپیاده

پادازد،شایدایانیاداهااعاادلتلقای

ب اصطال خمب ابااوشودو یچکسی

 الپایشدرحالیک درسال.آوردنمی

از ناااو،فا ناااوعالیاااق،دلبساااتگی

باشااندگانشااهاباا اهااورنظاام،زیباااییو

اناداختنا اییداشت،حتساسبزل،فاازه

شدویدتوت کاغذنیز امپنداشت هی

ازساولشاهاوندانتنبیا ویااهاوردبااز

ندلیلاست،گافت،ب  میپاسااارهی

کابالدرکا ازساولشااروالییکار ای

شااودوباا خصااوصدرشااهاعملاایهاای

دارباآوردهشدننظمشهال،اندانپای 

.لنگدهاندونظمشهالهینمی

 ااالدارلفعالیااتهااازهااانیباا پایاا 

شااویم،کاا کاباالباورهناادهاایشاااروالی

شاااهاوندانخاااودرادربااباااااصاااول،

پابناادوهلاازمهقاااراتوآدابشااهال

بدانند،زیاادر م کشاور اوشاها ال

 االشااروالیباا مراارلدنیا،هوفقیت

.هادمبستگیدارد
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اارلیافیاانیو مراارانشبااحاکاات

یایرابا  البودیدنیتو   اابینناده

 اا امزهینامکند،زیااآنخود لبهی

سازندو متفایحراباالهادمفاا مهی

.زهینمآهوزشرا

هحمدکایمهسوولنهادفا نگیو نال

:گویدیه(اارلیافیانی)تیاتاپاوان 

نااامتیاااتا«باااابیعااتههابااانباشااید»

یاایاسااتکاا هاااباا  مرااارلخیابااانی

شاروالیکابلآنراراهانادازلنماودیم،

درحقیقتاینکمپاینبزرگایاساتدر

راسااتالآهااوزشفا نااوشااهانشااینیو

.حفافتازهحیفزیست

 االاییدسالاخیا،هسووالنبخاش

ساساابزلشااها،هحاایفوهاااحولشااان

تاساایا مواناانمبعادازایانبیشاتاازبایدیادآورشدک ،روناد.سهمبگیاند

رادرباااغوحااشکاباال«اااارلیافیااانی»

:کاد،گفتتماشاهی










ایاانکاا ،ازدیاادنحاکاااتدرپهلااول

 الاابوآهوزناادۀاااارلیافیااانیلااذت

 اابادم،اینرانیزآهوختمک نبایدگال

 ااطعکنیمواینپیامراباالراازگلبت 

رسانمک ،سااحاتسابز ممدوستانمهی

 ااهفیاادبااالصاحتوسااالهتیانساان

است،پ نبایددستب تخایبساحات

.سبزبزنیم

ناسانوآگا اناهاورا تمااعی، اهع ش

 اارادرنقشراهاندازل مچاوکمپااین

العااادهتااوی فا نااوشااهانشااینیفااوق

.کنندهفیدعنوانهی

یاااار اهعااا شاااناسحرااایمتیمورشااااه

:گویدهی
















تواندبستاهناسابا االنمایشاتتیاتالهی

 ابا ویا هوآهوزندهباال اافتادنفا نو

نشینی،ک س د   ناوآنرافا نوشها

درکشور الپ از.صده زدهاست،باشد

 الآهوزنادهو ا،سایالنقشرسان ، نو

 االشاانتیاتادرهورد ااافتاادنفا ناو

.نقشکلیدلداشت است
 

آهوزانیمک بایاد ااکادامازخاودهی

شاوعکننادتاایادتحاولبازر در

اناانازهسایلشهالرونماگاادد، ام

شتااال«دلتاا گااوره»اایااقکمپاااین،

داریامکا هتخلفاینراهتو ا تخلفااات

شانبسازیمتادرآیندههتو ا باشاندو

شهختلاافشاااروالیکاباالسااعیوتااال

ورزندتافا نوشهانشینیرادرهیانهی

هااادمعااامبسااازند،باا  مااینهنظااور

ازخااودشاااوع» ااالتحااتنااامکمپاااین

را«تاخیاباانیهیرنم،دلتا گاورهوتیاا

تااهاادمرابا فا ناوراهاندازلکنناد

.هدرنشهانشینیدعوتنمایند

اوریاریی آگاا یوارتبااععاهامباشنا

درایاانهاااورداناااینشاااروالیکابااال،

:گویدهی

ب خاااتااوی فا ناوشاهانشاینیدر

هیانهاادم،هااازاایاقکمپااینآگاا ی

بااالهاادم«ازخودشاوعهیرنایم»د ی

 د اصلیواساسایهااازراهانادازل

تیااااتاخیاباااانی،حفافاااتازسااااحات

وا میات«... اا،نهاالدرختان،گل»سبز

. اااساتساحاتسبزدرزندگیانساان

انانتوانستیمکا با  مراارلتایم م

اتاپاوان ،تاحاالدر نالوفا نگیتی

س هحلتفایحی،باغبابا،باغوحاشو

باغزنان ،هادمرابا تماشاالتیااتاکا 

ب گونمغیاهستقیم،حفافاتازپیامآن

اتسابزاساتدعاوتنماودیم،با ساح

 مینتاتیبدراندینلیسمشهاکابال

تیاااااتاتوانسااااتیم ااااالبااااانمااااایش

درآهوزانراعالامنادبساازیمتاادانش

√ 

«باابیعتههابانباشیم»کمپاینتیاتاخیابانی

.درتماهیهراتبشهاکابلاداه دارد

اا الک یرایازتماشااایاناهاالدین

تیاتاخیابانیدربااغوحاشکابالباود،

:گویدهی

تسابزبا هنآهوختمک ن تنهاسااحا

وی هدرختان،هحیفوهاحولهارازیباا

سازد،بلر در لوگیالازآلودگیهی

 وانقشباازندهدارند،بناءًالزماسات

√ 

گذشت درتالشحفافاتازساسابزل،

 ااباشاندوایان ااونهاالدرختان،گل

.اادامشاروالیکابل،اابلادراست

هوصو پیاامخاودرابااالشاهاوندان

:کابلانینبیانداشت

 ممشاهاوندانبایادشاهاخاودراهثال

خانمخوددوستداشات باشاندوتو ا 

.ب نظافتوساسبزلآنداشت باشند

 االهاوهک بافاهیلخودیرجانمایش

 اگااااهبااا احاااداوبنااادشااااتوتو

هدیایتتوزیعآبآشاهیدنیازسول

دولت،در م سااحاتشاهااعاماز

پالناایوغیاااپالناای،تو اا  اادل

صورتنگیاد،تشویشازکا شاابل

 السطحزهاینوپاایینهالحظمآب

تا الزیازهینیبیشنسطحآبآهد

 .گاددهی

ب ارتباعهواردیاادشادهب  احال،

 ااییبااباناها ریازلتااگااددسعی

 اواهراناتهو وددرتو  ب زهین 

 هااتایجااادواحااد التولیاادلو

ازهنااابعوصااورتگافتاا خاادهاتی

هو ااودباا حیااناهراناااتاساساای

،گاددبهین ۀاستفاد،فعالیتااتصادل

تاااگاااهیدرراهخاادهتگااذارلباا 

شهاوندانو مب هنظوررشدااتصاد

.کشورباداشت شود

 

اینرا م هیدانند،کا اهااوزهآب

سازایی در هانازا میتوارزشب

بادرنظاداشتا میات.باخورداراست

اینهایمحیات،کارشناساناانحاضا

از.رااانآبنامگاذارلکاادهاناد

مد  هانایدوتااینک ، م ههم

آیناادهبااابحاااانشاادیدکمبااودآب

،کارشناسانباورب .هوا  خوا دشد

 االآلودگیآبماینبحااندرنتیج

زهااینوهنااابعزیازهیناای،عاادمسااطح

هشارکتکشور ال هاندرهصاا 

اناانو امآبوسوءهادیایتمبهین

 االد امتیییااالایموخشادساالی

کاا باااایاان.ایجااادخوا اادشااداخیااا،

هشاایول،باخاایازکشااور ال هااان

ذخیاهساازلآبهو اودخاودبااال

اهااایجاداهنیتآبیدرآینده ستند،

باآلودهکادن،باخیدیگاازکشور ا

 السطحزهینوباداشتبیشازآب

حدازذخاایازیازهینای،درحاالاز

ک آب ستندۀبینبادنذخایاآیند

 االاخیاا،هاانیازبایشازایساال

 ماا ،گااواهایاانهسااال درپایتخاات

کشااورخااود سااتیمکاا بیشااتاین

باشندگاناینشها،باحفاخودساان 

 ااالعمیااق،وغیاااتخصصاایااااه

صا درصدددستاسیب هنابعآب

 ستندودراینهیاانباااساتفادۀبای

 ال بااانناپاذیالرویمآب،زیان

راباا هنااابعآباایشااهاواردخوا نااد

باکمباودآبودیگا،ازسول.کاد

تقاضالزیاددرهقابلهناابعهحادود

آن،آبیارلناهناسباراضای،ازباین

لاااا شها ازهینترفتنحاصال

بااا،لزیسااتهحیطااییودیگاااهسااا

 االتوانگفتک درسالتادیدهی

باخااااوردارکااااافیازآبآینااااده

توانک ،نگادیم،زیاا مینحاالهی

دردریااالکاباالنموناامبااارزآنرا

راب یاد الاخیاسالهالحظ کادو

،لساااافصااالایااانداریااامکااا در

زیااادلداشااتوآبکاباالدریااال

 ایانآبباال م باشندگانشها،

لذتگذشتند،ک ازکناراینرودهی

ک ریازشاهاوزباآناها،بخشبود

باااراندرشااهاوباخاایازوالیااات

اادرریااآنآبدراینداداه دارد،

ک  م راب خاااا ایانداردبطی

.التآببا تشاویشانداختا اسات

ها مفید است نقش تیاتر در زمینۀ ترویج فرهنگ  
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با وبااران،هقاوهاتنتوانسات واز

باااینرفتااا انااادواغلااابعمااااراتو

 اودکاکینب  اوکاروانسااحویلی

شرلدیگالتبدیلویاتخایبشاده

.اند

 ااوعلتدیگالکا آن مامداشات 

ایجاداتازبینرفتا اناد،هو ودیات

 الداخلیوتها موحماالت نو

 یبودکا اسامتزیاادازاوالخار

 النظاهیدرایاافیاا اوپایگاهاشل 

توپوهوادهنفجاه،تخایبوهنهادم

گادیاادهانااد،انانچاا العاامتاااریخی

العماالت،اهاراتا  باالحصارکابل،

خاااانوالعااامباااازاروالعااامنشاااان

هحمودخاااان،العااامهاااددخان،العااام

تاریخیفااه،باالحصاارغزنا واهثاال

.تواننامبادهیآنرا

کا درزهاانیایفااهوشنرنیم،زلزلا 

خااانباا واااوعپیوساات،اهیاشاایاعلی

اسمتبیشتاآبادلشاهاکابلوشاش

کاو یراویاااننماودکا هتأسافان 

 اارادوباارههادماادرنبودنادتااآن

 ااالاحیااانماینااد،ضاامناًتطبیااقنقشاا 

 دیااددرصاادسااالاخیااا،درازبااین

 ااالدیایناا وراتوگااذربااادنعمااا

تبدیلکادنشارلگاذر اواساواق،

باعنگادیدکا نسالاهااوزنا تنهاا

 اهحاوماند،بلر ب ناموازدیدنآن

. ابلدیتنیزندارندنشانآن

اهیدوارمک ر باالشااروالیکابال،

 االب ایننرتا تو ا نماینادتااناام

گذشتمگاذر اوهحالتایراکا  اا

 ا،نمایاانگاهقاوهاتودفااعیدآن

هقدسشهایانکابلرادرهقابلتجاوز

 اااازنااادهگااااندرخااااااهبیگانااا 

ازنظادورنداشت باشند .نگهمیدارند،

 ااااویاااااحیانااااًاگاااااعماااار ااااده

 ال دیدرولدستباشاد،ساختمان

 الگذشتمآنراحفظوتصااویانام

 ااااباالازتخایاابآنرادرآرشاایف

.هدارندنگ

ازاا دیگا،ازاایقوسایلارتبااع

 ااهااوزازشامار معیک تعدادآن

 الآهوزشایراگاامبیاوناست،پاو

ب خاااپاکیوصفاییشهاب نمایش

سافان أبگذارندتا مواناانهااکا هت

خودرادرایانراساتابایتفااوتهای

گیاند،هتو  شوندک اینشاهاحاق

نشانداردتااالااالگادبزرگیرابا

.درتنظیفوصفاییآنسهیمگادند

پایان

 

:ت پیوستب گذش

یـی چنـد را بـه ارتبـا       جا نکته در این

 : داریم کابل پیش از اسالم ارایه می

گاهفاتحینوههاا مینکابلازادیماالیامگذر

بزر بودهونفاوذهلالهختلاف،ااون ناد،

انین،یونان،فارس،عاابوهیاولرادرخاود

ااورلکا . ذبوب دیگاانانتقالدادهاست

نان،عاابو نادرادر یاتاشارهشد،نفوذیو

 اااراآرت،صاانعتوتقالیاادفا نااوهلاات

درخودآهیازشوتحلیالنماوده،بعادآنرابا 

 ند،انینوشااقدوروبااالعر تااساواحل

.هدیتاان وروم،عزیمتدادهاست

سالپیشازهیالد،بعاداز جاوم052درحدود

وتشااریلدولاات«قم332»ٌاساارندرهقاادونی

باختال،هدنیتااتصادکابلروب تعاالیویونان

تااینهادهبود،زیااخفالسایاساپاهاسارندرو

هدنیتیونانیب سولنیماارۀ ند،با صاورت

 ااازوسیعازکابلعبورنمودهاساتوتخاارل

شااقبعادازآغااازاااناولاباالازهایالد،کاا 

«هاد اا»دولتیونانیانبل ب واسطمحملمهیادیا

 اازغابداخلدورۀانحطااعزشمالوپارتا

 ااادرصاافحاتوانقااااگگادیااد،دولااتآن

 نااوب ناادوکشاسااتقااریافااتوباا تاااای

هدنیتکابلبیشاتاافازودوایانتمادنتااباالد

غزنی،بست،گاشد،سیساتانوساواحلساند

.اهتدادیافت

باا گفتاامتاهاااراتااالبوت،ایاانیااانشااهالراکاا 

نامدارداز ندوساتانگافتناد،ولایاهاوزکابل

ک اسرندرباآنشهاتسلفپیاداکااد، نگاهی

اسارندرااونباا.آنراب برتایاپیوستنماود

ا میتاینناحی ب عنواندروازۀ ندوساتانپای

بادهبود،درهحلتقااعدورودپاسایشایاکا 

بعد اب پنجشیاوغوربنادبا صاورتپایتخات

کیلااو02آهااد،ولهحلاایرادرایاانهنطقاا در

 االهتالشمالکابلباگزیادکا درکناارراه

کارواناولک ب  ندوستانهنتهیهیشاداااار

تناوعن اد اایی.داشت،اهاوزآنرابگاامناهیاد

خواستدرکاپیسوهقایمساازد،ک اسرندرهی

در نااینهنطقا هانعر شادهاسات،ایانتاا

الدهیتایاوساول اییب سببکوشاشاندازه

 اا،خواساتباکتایااییپادشاهیونانیبودک هی

 اخودرا داناشدنیبداننادو او ندلیونانی

اوک خونیونانیداشت،ساعیهایکاادتاااز

حینفا ا، ندلباشدوتاهادتیکاپیساو ام

.پایتختسلوکیانوپایتختکوشانیانبود

درتآنااان،الماااوساالواکیانباکتایااادراوجااا

سااالپاا ازهااا «02»یعناایااایاایااب

یایوساعتدیودوتوس،پدردهتایوسب انادازه

داشتک ب اا غاابشااهلاسامتاعظام

تا یرساااتانکناااونی،ازبیرساااتان ناااوبیو

 ااییازشامالغابایایااانودر مچنینبخش

شاااقباا سااساااافیانسااتانکنااونیباا شاامول

هتهاورا»هااتورا«ولپندلرا»تاکسیالاز«کاپیسا»

رادرباااهاای«کابلسااتان»درپنجااابوگنااد ار«

ااارگازارشباساتانشاناسفاانساول،.گافت

هایالدلدرافیانساتانصاورت7201ک درسال

ییوهسیهاباوعگافت است،هسروکاتنقاه

 ااهاایوس»ب آخاینپادشااهیوناانیکابال

ابالک درآغازاااناولهایالدل،حااکمک«

بودهاست،شناسااییگادیادوآیااربازیافات

شدۀآن،در مانواتب هاوزیمهلایکابال

.تحویلدادهشدهاست

هوسیوفوش ساهحققگاوپباساتانشناساان

 البا دساتآهادۀکابالرافاانسول،سر 

 الآیارتخاترساتمدرسامنگانوبانوشت 

ننگا ارهقایس نمودهوبا ایاننتیجا رساید،

 الآنانبا حااو زباانآریااییک نوشت 

 الصورتگافت وساحمنفوذآنراازکوه

«ایاانشاها» ندوکشتانزدیریپاسپولی 

ایاانسااخنبیااانگاآناساات،کاا .داناادهاای

 اااتحااتعواهاالوتااأییااتهاادنی،یونااانی

فا نگیوهحیطی،دستبا ایجاادوضااب

تااایانهسروکاتخودزدهاندوحوزۀکابل

وات،با هادنیتوفا ناوبااختادستاسای

.کاهلداشت است

شاااوا دتااااریخیکااا ازایااااتحقیقااااتو

 الباستانشناسانداخلایوخاار یکاوش

 ااا،داهااانکو ساااراندرکوتاالازسااینمتپاا 

خیاخان ،تپمهانجان،تپمخزان ،خوا  صافا،

کی،کمال،امانحواورلتختشاهشیوه

 اا،هساروکاتفلازلساتوپ وغیاهب شرل

 الهعابدهذ بی،هنار اواهثاالایشاانخااب 

ب دستآهدهنشاانهید ناد،کا بعادازااان

 ااودومهیالدل،هعابدباوداییدرپاالکاوه

. الکابلآبادگادیدهاندرولتپ 

ازنقاعذکاشده،آیاروعالیمههاموبسایار

 البباساتانیبا دساتآهادهکا آهاوزش

 ال البتااری کابالرا اشگفتیایقآند

باا.درادوارابلازاسالمصااحتهیبخشاد

کشفهجسممبزر ساوریاوهعبادبازر 

ازخیاخانا و«ربالنوعآفتااب»آیینههال

هواعیتآندرکنارسایانقاعههمهاذ بیو

تاریخی،اوناسرندرتپ درسایکیلاوهتال

درارتبااع ام نوببگااموباجکافاک 

هطالع هیشوند، ایگاهههمکابلدرتااری 

با .فا نووتمدنهنطق ،با ست هیگادد

 مینتاتیبپیااهونشهالک شاوانزاناو

سای» الخاویشبا ناامآنرادریادداشت

یادکاادهوتوساففااامپاشاو«پیتوفاالتزو

پاتالشیوازیمتسخیاگادیادهباودبا ایباات

است،ک اینشاهاتپاماسارندرفعلایرسیده

»اهاهحلیآلودناوشینیاتپ وکاوه.هیباشد

 الشاوانک نظاب یادداشت«ارونا»یا«ارون

زانودر نوبسیپیتوفاالتزو،یعنیتپام

سرندروااعهیباشدک تاکنونهشا اهباین

دانشمنداندرتعیاینهواعیاتاصالیآناداها 

 اال اودریافتابپ و شداردوتا نوزب

.تازهدراینزهین بازهیباشد

باستانشاساناهیدواراندک تحقیقاتآیناده

یایازدرایننقاعباستانیبتوانندشوا دزناده

. الدورکابلستانرابیاننمایندگذشت 

پایان

 

.خان،گذرس دوکانعاشقانوعارفان

:نتیج 

تیمورشاااهبناااباذوقوعالااامخااویش،

یااااترادروالیااااتعماانااااتوایجاد

هختلفافیانستان،اونکابال،اناد ار،

 اات،بل ،غزن ، اللآبااد،پشااورو

کشمیانماودهباودکا اهااوزبیشاتاین

گاااذر ال. ااااازباااینرفتااا اساااتآن

با  شهاکابل،هحالتواصبات،اکثاااً

نامافاادوهتنفذیننامگزارلگادیاده

ک دیدههیشاود،درآنتا ایی.است

دوره،دفتابلدی یاشااروالیبا شارل

اهاوزلنبود،تنهاازاهاورسااختمانیو

عماانیوصفاییونامگزارلگذر او

کنتاولناخونواوارسیهیکاد،اهاا

ییهو ودبودکا توانگفت،ادارههی

ازکاروبارواهورآبرسانیبااخبال

.نمودهی

دک دربایداذعاننمود،اینهادمبودن

:پیوستب گذشت 

 ا،گذردیاوانبیگای،گذراارزایی

ذرآ نگاااال،گاااذرانااادرابی،گااا

گذرحوااااتصااااحب،گاااذربابال

خودل،گذرباران ،گاذرعلیهاادان،

گذرباغبانکوا ،گذربوریافاوشی،

گذرباروتخان ،گذرپایانااوک،

 ااا،گااذرتختاا پاال،گااذرپاانچاا 

گذرتنورسازل،گذرتوپچیباغ،گذر

تیلااایکواااا ،گاااذراهاااارساااوق

اهارات ،گذر وانشیا الانداول،

 ا،گذرخیابان،گذراوبگذرعمل 

 ااالانااداول،فاوشاای،گااذرخافی

گاااااذرخاابات،گاااااذرخوابگااااااه،

گذرخیابان،گذردرختشنو،گذر

ذغالفاوشی،گاذرهاادخاانی،گاذر

سااادو ا،گااذرسااپاههنصااور ا،گااذر

سااااا ی،گاااذرریرااااخانااا ،گاااذر

 ا،سادار هانخان،گذرسنوکش

√ 

ارلوپاکیوصفاییشهانقاشذنامگ

عمدهراداشتند،هادم یچگاهدرهقابل

 االفاادلخاویشدراباالهسوولیت

 اهع ،بیتفاوتنبودندویاابا عباارۀ

دیگا،هناافعشخصایخاودرادربااباا

.دادندهنافع اهع تا یحهی

گااذر الکاباالباااو ااودخااموپاایچ

ارتباعداشتندباریدوعایض،بین م

تااشااهاوندانکابالدرهوااااعالزم،باا 

یردیگاکمدو مراارلنماودهودر

 نگاااام ناااووتجااااوزوحماااالت

.گان،ازخوددفاعنمایندبیگان 

 التعجبنیستکا هاادرهطالعاات

تااااریخیوادبااایخاااویش،هناااااقو

خوانیمک ،اهاوزباالگذر اییراهی

خوریموهیتثبیتهحلآنب هشرلبا

ازنامآنخبالنیست وااعیت.یااحیاناً

ک هاانتوانساتیمهحالایناست،زهانی

دایقیدهنطق ویااگاذررابیاابیماز

هو ودیتآناشمپوشیهاینمااییم،

کااا اغلااابایااانبنا ااااودرحاااالی

 اااازگاالوخشااتخاااموساااختمان

گادیادهاسات،ک پخس واوباعمار

الدربااباااشاادتساا«052»باااگذشاات

عاشقانوگذرس دکانانداول،گذر

 ا،گذرسایفپالن،گذرسوت عارفا

 ا،گذرشان الملوک،گذرسدبچ 

 ا،گاذرشاان ساازل،گاذرشااهای

ریز اا، الانداول،گاذرشامعسون

گذرشوربازار،گاذرصاابونساازل،

ساااااازل،گاااااذرگاااااذرصاااااندوق

 اا،گاذرلایرضااخان،گاذرفاهعلی

 االفقیاو،گاذرااضای،گاذرااات

گاذرانداول،گذرالعامحیادرخان،

اصااابکوااا ،گااذرالعاامباااخااان،

گااذرالعاامهحمودخااان،گااذرالعاام

 ااال ااا،گااذرالعاام اازاره اازاره

هاادخااانی،گااذرگااالبکوا ،گااذر

هاال ا،گذر ا،گذرهسلیهادهشول

اه،غالم،گذرهندول،گذرهاوایپا

گذرندافی،گذر ندویا ندوگاذر،

گذروزیا،گذرکبالو االاناداول،

اوشی،گذرکنگا ا،گاذرگذرکاهف

کاک بخشو،گذرکتابفاوشی،گذر

کانیللطیف،گذرکشامشفاوشای،

 اا،گذرکفاشدوز اا،گاذرکاللای

گااذرکلاا خور ااالانااداول،گااذر

گو الو الانداول،گاذرخانهاال

√ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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،آغازکاادم،تحتنظاعبدلواسعایوهی

وباشمسبدفالفایتهیی یرخودم

عوویتتیمهلیکشورم،0272سالدر

دراماولاینهساابق در.راکسبکاادم

کیلااوگاامساا حایاافخااودرا01وزن

شرستدادموحایزهدالاالشدمودر

اناادینحایااف، وانااانبااینهسااابقات

هدالااالۀباندساختموخودراهیلوب

مدرهساابقاتهنتخابتای.شناخت شادم

باااشرساات،یلااوگاامک10هلاایدروزن

حاایزهقااماولوخود،دادنس حایف

درهسابقاتتیم.مگادیدهدالاالۀباند

اناادینکاااراندرآنورزشهلاایکاا 

هندر،والیتکشورحوورفعالدشتند

1گااماداه صفح کیلو10وزن











اهاهانوزنخودشاناخت شادموهادال

پاهاهاانیکیدوادماالراکسبک

نیزشااهلدساتآورد االداخلایهان

خاار یهاندرماولاینهساابق .اشدبهی

درآنکشااااور ندوسااااتانبااااودکاااا 

کشورآسایاییحواور70کارانورزش

هاانباا نمایناادگیازندوفعااالداشاات

کیلااااوگاامباااا 10افیانسااااتاندروزن

شرستدادنسا حایافازکشاور ال

هقاااماولرا،ازبرسااتان، ناادوایاااان

هادالااالشاناخت ۀکسبکادموباند

هساااابقاتم،در0277درساااال.شااادم

درکشورتاکی باگازارشادهک  هانی

کشااور هااان03ورزشکاااران،بااود

بااادرنتیجاا کاا داشااتنداشااتااکدرآن

دوۀبانادخاود،حایف4شرستدادن

در0270درسال.هدالاالشناخت شدم

درکشاورایااانراههسابقاتآسیاییک 

دروزن،باز متوانستماندازلشدهبود

منکیلوگاامب هقاماولدستپیداک11

راامکشاورخاودنااموهدالاالرابا 

درهساابقات هاانی0273درسال.بزنم

باز مدردورشت یعنایپاارتفایاتو

هیلاوبباامکا دادفالفایاتهساابق 

وهادالدۀبانادحایفخاود،5ساختن

یک درهسابقات0274درسال.االشدم

راهانادازلگادیادهپاکساتاندرکشور

20دروزنواشاااتااکنماااودمباااود،

 یو یسااتووفااالمکیلااوگاامدررشاات

ک درنتیج انجامدادماترافایتهسابق

رایدکمابنداهاهانیویدهدالاال

ک تاحالخالص این.ازآنخودساختم

اهاهانآسیاو هاندروزنخاودبار2

هاادالاااالشاااهل74ومهاشااناخت شااد

درید7310عفیویدرسالیعبدالسم

روشنفراوورزشدوستدرۀخانواد

فااارغوشااودهگکاباالاشاامباا  هااان

.هاایباشاادمتحصاایلصاانفدوازد ااال

عوااوتاایمهلاایفااالفایااتهوصااو 

،دروزنخوداستک تاحالافیانستان

اهاهانآسیاو هاانشاناخت بار شت

پاااهیا،خبانگااارورزشاای.شاادهاساات

ورزشکااررابااایانتوشانودلگف

عالااا هنااداننجااامدادهکاا تقاادیما

:گاددهیورزش

آوردیادروب ورزشیازا زهان-س

دارید؟یا دستآورد ایتاب حالو

نو وانیشوقوعالا ۀهنازدور-ج

دهساالو االرزهایداشاتمب ورزش

ورزشفااالفایااترا،اباالازاهاااوز

ک هاهصاو دیدنیدفلمویازهانی

هاا،شویم، وشوفراایدسایالهی

گاانرولهحتواوداستانیک  ناپیشا 

اهابایخباا.کنند،تماکزداردبازلهی

 خصوصاًازآنیمک ،رفتنید ناپیش

دختااارولصااحنمیبااتیاااتیاااتادر

.خوا دتاهیافیانستان، ائتبیش

گانزن،گاهازنیم راهبسیارلاز ناپیش 

 االشاانبا عقبزدههیشوندوباخی

د ناد،کاارلکا کاردراینراهاداه هی

.شاود ااواااعنمایاا عالاامبسایارل

خبانگااارنشااایمپاااهیا،درایاانشااماره

عااالمییاایانجااامدادهبااافاشاات احب هصاا

:گاددک تقدیمهیکار ناپیشمتازه

رااگون آغازکادید؟7321سال-س

سااااال ااااارلراباااااآرزو اااااو-ج

 الخاوبآغاازکاادم،از ما آرهان

 ااالکاا ،دریراایازتپاا تاااایاانههاام

شهاکابل،یدنهالراب اساتقبالساال

 مسبزنوغاسکادمتااینک فوارا

و اامبتااوانمباا عنااوانیاادبسااازم

،باااشاااندنیاادنهااال، ااوالشااهاوند

پاکرابااالشاهاونداندیگااهسااعد

.بسازم

درهااوردخااودوتحصاایالتتااان-س

بگویید؟

هنبیساتویادساالساندارمو-ج

هحصلسالاولرشتمااابلگیدریرای

. الخصوصیهیباشمازپو نتون

ودکا با  نااشاا زهانیهایاز-س

سینماروآوردیادوانگیازۀکاارکاادن

تاندرسینماا است؟

س سالپیشب دنیالشیاینورنگا-ج

رنوسینماواردشدم،کارلکا بااال

بسااایارلازدختاااااندشاااواروحتااای

ناهمرناستوخواساتمبااایانانگیازه

کارمرادرسینماآغاازکانمتااهانبا 

انافیاانواااععنوانیدالگوباالزنا

شوموبتوانمازایناایقباالسازهین

.وهادمخودخدهتکنم

درشااااایفکناااونی،کاااارکادن-س

دختاااانافیاااندرحااوزۀ نااا،تااابول

بزرگاایاساات،باااایاانو ااوداگوناا 

کنیدوحمایتا کسیرابالیتهیفعا

خوددارید؟

کشااورهااایااددرشاااایفکنااونی-ج

اندب صحن باود،تودختاب آسانینمی

اونبار ااتفااقافتاادهکا در ایاان

 االیبت،ب یادخااااتتل وحاا 

 ابیفتیمک حالوزشتوناپسندبعوی

ربایاد،اهاا والکارکادنراازهاهای

 امبا  ایچعناوانکنااررفاتنازباآن

 االآگااهوهیادانهباارزه،کاارانساان

مایاتوعاالنیستوکسانیک هاااح

.کنند،تنهاخانوادۀهناستتشویقهی

تاحالدراندفلاموانادساایال-س

 ا؟نقشبازلکادیدوباکدامسوژه

تاااحااالدردوفلاام،ساا سااایالودر-ج

کااادهام، ااالزیااادلنقااشبااازلاسااپات

 الباازلکانمکا دوستدارمدرسوژه

نشانبد م،زناانافیانساتان ماوارههاورد

.گیاندواذیتدر اهعمشانااارهیآزار

شماک  مهحصل ستیدو مدر-س

کنیاد،ایاندوتفااوتسینمافعالیتهای

بسیارلدارند،ااانخواستیدسینماراب 

گونمعلمیپیشبباید؟

هندرکناردروسخود،بسیارلاز-ج

 الزیادلب عنوانبلی،درکلیپ-ج

ارمهااادلکاااارکاااادهامودوساااتد

 الهتفاوتراداشت باشام،اهاااستایل

کاا باا ااا اسااتایلیفااا اشااوم،ایاان

.تاهاتبفاستباکارگادانانبیش

شیاینیوسختیکارباالخودت-س

 ا ستند؟درسینما،ا 

سختیکاردرسینما مایناسات،-ج

ک هادمدیدبسیارهنفینسبتب کاار

 ایچهادراینزهین دارنادوهاارابا 

 االایانعنوانابولندارند،اهاخوبی

عاصاا  اامدرایااناسااتکاا باااال

 ااالکاا باا نحااولهاااراردانسااان

 اارابا پذیاناد،پیاامکننادونمایهی

 الآهوزشایساینمارا امفاااکورس

راحتاایگافتاا ام،باااسااینماباا بساایار

توانپیامراب هخااابوشاهاوندانهی

ارایاا کاااد،اهااادوسااتدارمدرآینااده

توسااافاباباااتهصااادرخااادهتبااا 

شااهاوندانیباشاامکاا ااتصااادضااعیف

دارندوازتاسهخارجزیاد،نزدداکتاا

.کنندهاا ع نمی

شماب ا اندازهفلمهیبینیدوبا -س

عناوانیاادهخاااب،بیشااتادنباالااا 

 ا ستید؟یز ادرفلما

هاانسااختعالااا هناادفلاامدیاادن-ج

تباشمدوساک فاصتهی ستم،زهانی

ودویو اال االدارمهطالع کانموفلام

تااادنبااالدراتماشاااکاانموباایشووبااالی

 ال ستم،ک ب ساختیحقایقوسوژه

.توانآنرادرزندگیروزهاهیافتهی

ساینماازکارکدام ناپیشم هاان-س

آید؟خوشتانهی

 ناپیشمهوفق ندوساتانرا«کاتاینا»-ج

.زیاددوستدارم

 ااا اامدیاادهدرباخاایازکلیااپ-س

 ااشدید،دوستداریدب کداماساتایل

کنیاادیاادفااا اشااوید،آیااافراااهاای

 ناپیشمب هدروزباشید؟

توانیمباالشانارای کنیموراحتیهی

. اراآگاهبسازیمآن

دریرااایازتیاتا اااا،درهقابااال-س

ریاای  مهورکشااوردرار ،نقااش

کادیااد،کاااردرسااینمابساایاربااازل

شیایناستیاتیاتا؟

سینماوتیاتا، ادو ذاب ستند،-ج

اهاا اارولاستی تیاتا،کمی اذاب

وپا یجاناست،حایننقاشآفاینای

العااادهخااوبدرتیاااتااحساااسفااوق

کانمتمااامداشات باشاموفرااهایهای

.زندگیهن مینصحنمتیاتااست

ارلتاااندرسااال ااالکااباناهاا -س

 ارلا است؟

 الکاارلاهساالتاینباناه ههم-ج

 ایی ذابودیدنی ستندهن،سایال

 ااپخاشک ب زودلازاایقرساان 

.خوا ندگادید

درپایانبا عناوانیاد ناپیشام-س

 ااوان،پیااامتااانراباااالخوانناادگان

پاهیاا است؟

دوسااااتدارمباااا آنعاااادهاز-ج

ایااننشااای بگااویم،اگاااخوانناادگان

سااینماوسااینماگاانتااانرادوساات

 . اراتو ین منرنیدندارید،لطفاًآن

 

بااال واناان،وبخشدهینیاوا تماعی

تقویااتباادنوباااالیایهاا یااوساایل 

 ال سمانیوحاکتایافزایشآهادگی

راههناسببااال،تا اباالبزر  مو

هعماوالً.باشادتقویاتبادنهایحفظو

1اداه صفح بازل ندبالبین  

 

 

 

 الهاوجازبازل،یریورزش ندبال

اهادرکشورهاا،.درکشور الدنیااست

ایاان.هااادمکمتاااباااآنآشااناییدارنااد

ک توسف الورزشهاننداکثاورزش

باالگیاد،هخصوص،صورتهیتوپ

رشاادخادساااالنونو وانااانازنظااا

بااادنی،روانااای،ههاااارتی،فراااالو

√ 

 مرور مختصری بر بازی هندبال
 

 
 
 
 الاامسااااشااممدریااالنااوراساات
 الاامشایسااتمدسااتحوااوراساات
 الاااااامآیناااااا دارزندگانیساااااات
 الاااااامآنداناااااامدرهعانیساااااات
 الاامسااازندۀعلااموکمااالاساات

تالمنقااش ااحسانو ماالاسا  
 الااامتااااجساااا ااااهاااادداناسااات
 الاامدردساات اااانسااانزیباساات
 الااااامتااااااری دنیااااااراراااااامزد
 کاا خاهااملااو هحفااو راالاامزد
 الااامفخاااا هاااان ساااتیهاسااات
 الاااامانگیاااازۀ مدسااااتیهاساااات
 الاامفاهااانروالدار سااتیاساات
 الاامحا ااتروالنیاادبختاایاساات
 الاامدردسااتشااا انشاااهباشااد

اشااادالااامفاهاااان ااااپادشااااهب  
 الاامایجااادگااااااا  دیااداساات
 الاامپیوناادعافااانرانویااداساات
 

√ 
 

 الزردنف  ایمراباگل

بتو دی هید م

...!الزندگی

مبست بودلهنزنجیافلمتراک درپای

شرست ام

دیگاآسودهام

؟...زیاا

...ازاینبعد

نخوا مشنیدونخوا مدید

پدرودبادگی

 پدرودزندگی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

0321حمل           22چهارشنبه     –دور دوم نـشـراتـــی     -   شــصــت و هفتمســال   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاااشخصایت ن ب ،دوستتدارم -7

خاااشخصیتیک  نگامبا بلر ب ،تو

 .کنمتوبودنپیداهی

 ااالتااوراکاا لیااااتاشااد اایچ-0

نااداردوکساایکاا انااینارزشاایدارد

 .شودباعناشدریختنتونمی

کاا اااورلاگاااکساایتااوراآن-3

یخوا یدوستناداردبا ایانهعناهی

نیستک بااتماامو اودتاورادوسات

 .ندارد

دوسااتوااعاایکساایاسااتکاا  -4

البااترااحساااس، ایااترابگیاااددساات

 .کند

بدتاینشرلدلتنگیباالکسیآن -5

استک درکنااراوباشایوبادانیکا 

 . اگزب اونخوا یرسید

احتاا ، اگاازلبخناادراتاااکنراان -0

ااون ااکا اهرااان،وااتنااراحتی

 .دعاشقلبخندتوشوددار

توهمراناساتدرتماامدنیاافقاف-1

تماام  اایدنفاباشیولیباالبعوی

 .ییدنیا

 اگزواتترابااکسایکا حاضاا -2

 ،نیسااتوااااتشراباااتاااوبگذراناااد

 .نگذران

شایدخداخواست اساتکا ابتادا-2

بسیارلازافاادناهناسبرابشناسایو

اتیبب اینت،سپ شخصهناسبرا

تاااوانیواتااایاورایاااافتیبهتااااهااای

 .شراگذارباشی

ب  ،ب ایزلک گذشتغمهخور -72

 .آیدلبخندبزنا ک پ ازآنهیآن

 میش کساانی ساتندکا تاورا -77

باااایاانحااال مااوارهباا ،آزارناادهاای

دیگااااناعتمااادکاانوفقاافهوافااب

باشب کسیکا با تاوآزاررساانده

 .نرنیدوبارهاعتماد

خودراب فادبهتالتبادیلکان -70

 شناساینباشک خودراهاییوهطم

کاا شااخصدیگااالرااباالازآن

بشناسیوانتظارداشت باشایاوتاورا

 .بشناسد

زیااادهازحاادخااودتراتحاات -73

بهتاینایز اادرزهاانی ،فشارنگذار

.افتدک انتظارشراندارلاتفاقهی

 

 

 

ک

ک
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زندگیشهالوا تماعییدسلسال اصاول

واواعدوهقاراتیراباالهاوضعکادهاست

زنادگی.ساازدک هاراب رعایتآنهلزمهی

رابااالخوا دک کار ااییا تماعیازهاهی

خودوفااتاازآنباالشاهاودیگااانانجاام

آنا گفت آهادیمدرایانبا امزهاان.د یم

نقشوهسوولیتهابیشاز ااوااتوزهاان

 اادیگالهتبارزاست،زیااهابایادازفاصات

تااستفادکادهوشاهاپا از ناوراخوب

 ااالبسااازیم،شااهالراکاا  نااو،ویااناای

درابعادهختلفآنب و اودآوردهفااوانیرا

 اا ا،اهراناتوداشت استوبسیارلفاصت

بااایانحاالآناا کا .راازهاربودهاسات

تواناادهاااراباا بازسااازل،احیااالهجاادد،هاای

نوسازل،توساع ورفااهوانرشاا بباادکاار

هشتاکوفراهشتاک،رعایتاصول،اواعد

الهاراهلزمب وهعیار الاستک نظامشه

آنداشت است،درآنصاورتاساتکا هاا

تااوانیم اهعاا راباا سااولرفاااه،تاااایوهاای

تااازیاداضااف .پیشافتسمتوسود ایم

د اامگذشاات وبالخصااوصاناادهاااهاخیااارا

تاواننقطا عطفایبدونکدامشدوشب هی

دراحیالهجدد،بازسازل،توسع ،نوساازل

درابعادهختلفشاهالناهیاد،وانرشا شها

 االوسایع ااوباناها زیاادرایناواخاپالن

 الهستمالدرایانریخت شده،کاروتالش

زهین درحالانجاماستک نتای هلموسآن

.راشهاونداندرآیندههشاا دهخوا نادنماود

 الکارلدرشاها،خاودب کارگیالپاوژه

 اایی ااوباناها گاگستادگیتاالشنشان

کاباالعملاایاسااتکاا ازسااولشاااروالی

آنا گفت آهادیموتحقاقآنرا.شودهی

ییاساتکا  اوباناه کنیم،پالنتجاب هی

اهاا.ازسولشاروالیراهاندازلشدهاسات

تواناادایاانروناادراعنصاااههماایکاا هاای

گستادهوتسایعوفااگیاابساازند،ساهمو

توانادفااتااباشدک هایینقششهاوندانه

از ااانهااادلتااأییاگااذارودگاگااونساااز

 اگاهشهاوندانهاااصاولوضاوابف.باشد

 ااالشااهالرارعایااتکااادهوهسااوولیت

شااهاوندلشااانراایفاااکنناادودرکار ااال

سهمفعالبگیاند،بدونشاددرالمنفع عام

 ااالهختلاافزناادگیشااهالهاااباااعاصاا 

شااویم،اناایروباا روهاای ااالفااودسااتاورد

دساااتاورد اییکااا هنفعاااتآنبااا  مااا 

ازآن.شااهاوندانوشااهاشااانهاایانجاهااد

 اییک تجاربکشاور الپا از ناو

نشانداده،نقششهاونداندراحیالهجددو

توسع وانرشا شهابیشاز انهااددیگاا

هتبارزبودهوباازد یخاوبیبا دنباالداشات 

الدولتاایباالخصااوصاساات،زیاااانهاد اا

 اال ا،هنحیننهادبااااا باناها شاروالی

شااهالوپالیساایسااازودرهااواردلعملاای

کنناادهبااوده،اهاااگسااتاهکار اااعماادتاًباا 

شهاوندانباهیگاادد،کا هنحیانباازول

توانالشاروالیعملکادهودریداشتااک

هساااعیکار ااارادرشااهاسااایعتاساااخت و

.هازودتاباآوردههیگادد الآرهان
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هاکاباز فاتنفااتایم اادوتیم،کا 

وهیادانبازلکن،کا شاشنفااداخال

،صاااورتیااادنفاااادروازهبااااناسااات

 ااا،درهقاباال اامااااارتاایم.گیااادهاای

بازیرناان،.د نادگیانادوهساابق هایهی

 اییبااستفادهازتواناییتادنکنتالشهی

ۀلراوارددروازوبیشاتاینگا،دناک دار

شاودهایونهایتاًتیمیبانادهدنحایفکن

.زدهباشدرالوگتاینبیش،ک 

،هیدان اوشاایفدربازل ندبال،اندازه

 الوی ۀپاتابودریافتتاوپ،روش

دو البازیرنانالعملوعر تاحاک

دراهاراوبهقاراتوااوانین،اا 

باادااتتوساف،ورزشیمبازلوروحی

.شودلهیوداورکنتا

داشاتنآهاادگیوشادکا بایدیاادآور

 ال سمانی،روانایوحاکتایههارت

هناسااب،هاننااداااد،وزن،اسااتقاهتدر

نوسااعت،اادرت،نیااو،ترااار،زهاا

اابریعموهیوتخصصایوساجایال

فرال،عاافیوا تمااعی،درباازل

لضااور، ندبالباالیدورزشرار

.است

،سال70تا70بازل ندبالباال وانان

تاا2یوباال وانانیدایق 05مدونیم

اساتکا یایدایق 02مدونیم،سال70

اساتااحتاواف یادایق 72بین اکدام

.و ودداردنیز

 الیدتوپدراندازهدراینبازل،

درب نسبتشااایفسانی،3یاو7،0

.گیادهیدان،هوردکاربادااارهی

 

 

اابلذکااست،باالاشتااککنندگان

اینورکشاپبعدازارزیاابی،تصادیق

 ااالکاا آهااادهگادیاادهبااود،ناهاا 

توسفسهاابصادیقیهشااورهقاام

کاباالدراهااورتاافیاادشاااروالی

.توزیعگادید

 

کاباالدرهعیااینهااالیوادارلشاااروالی

رابطاا باا دیتااابی یاااباناادهعلوهاااتی

 دید،کاا باا  مرااارلدفتااا بیتاااتباا 

 ااو ایاداد اایجاادخااایباتهلریات

گادیده، ما نگینواحیهابوا راباآن

دفتاااواسااتفادهازساااولویباات دیااد

 ارادرتحصیلعوایددرخصوصهلریت

.هحصولخدهاتشهالحتمیدانست

هوصااو  اادیت ایاادازکارهناادان

عوایدلرادر معآورلعوایدشاروالی

انشانکادک ،کابل،ضاورلدانست خاا

بایادعوایادشااروالی7321درسالهاالی

 مااع،کابالهطااابقبا پااالنتعیاینشااده

کابلب سولخودآورلگاددتاشاروالی

کفااایینزدیاادشااودوبتواناادباا شاارل

هعیارل،خدهاتپایداررادرسطحشاها

.ارای بدارد

گان لسا ، اکادامسپ اشتااککنند

التهو اود الکارل،هشررولشیوه

کااارلباخاایازنهاد اااودرعاادم اام

افاادلک درپاداخاتعوایادشااروالی

کابلسهلانگارلهینمایند،نظایااتو

پیشاانهاداتشااانرااباااازداشااتندکاا در

زهینا ،هعیااینهاالیوادارلرا رار ااال

هشخصراب خاااا ماعآورلعوایاد

باا هعافاایگافااتوتأکیاادورزید،کاا 

کاباالباااتطبیااقاصاالالیر بااالشااارو

هرافاااتوهجااازاتدرا اایاایشاادن

اوانینواصولشاهال،افااادهتخلافرا

.گاداانونیااارخوا ددادهوردپی

 

 

ریاستساسابزلبا کاارگاانذیالنیااز

:دارد

نفا02باغبانا یا-7

نفا72دریورا یا-0

نفا0بناساختمانا یا-3

نفا0باغبانباشیا یا-4

نفا7هعتمد سنی-5

نفا7هعتمدداغم  ات-0

نفا7خان ساهان-1

نفا7نلدوان-2

نفا7کلینا-2

نفا7هستال-72

نفااکاارگا42ااارشا فاوقبا تعاداد

ا یانیازداریم،اشخاصایکا خاوا ش

شمولیتراداشت باشند،بعدازاخذاهایم

هقامهحتامشاروالیکابلبااسناددسات

یاور2داشت وتاذکاۀتابعیاتبا تااری 

ناازد یاااتکمیساایونباا ریاساات7321

ساسبزلوااعپارکآزادلهتصلتاند

تیلسابقمانحصاراتدولتیواااعکوتال

خیاخان ساکحلقولخیاخان هاا عا 

.فاهایند
 

اهاهانوزنخودشناخت شدموهدالااال

پاهاهاانینیازکایادوراکسبکاادم

 .اشدبداخلیهنهیشاهلدستآورد ال

خاااار یهاااندرکشاااورماولاااینهساااابق

70کااراندرآنورزش ندوستانباودکا 

هنبا ندوکشورآسیاییحوورفعالداشت

10نماینااااااادگیازافیانساااااااتاندروزن

کیلوگاامبا شرساتدادنسا حایافاز

هقاماول،کشور الازبرستان، ندوایاان

اخت هادالااالشانۀراکسبکادموباند

هساابقات هاانیم،در0277درساال.شدم

،درکشااورتاکیاا باگاازارشاادهبااودکاا 

درآنکشاااور هاااان03ورزشکااااران

شرساتباادرنتیجا کا داشاتنداشتااک

دوهادالااالۀبانادخاود،حایف4دادن

درهسااابقات0270درسااال.شااناخت شاادم

آساایاییکاا درکشااورایاااانراهاناادازل

11دروزنتوانسااتم،باااز اامشاادهبااود

مونکیلوگاامب هقاماولدساتپیاداکا

.راامبازنمکشورخودنامهدالاالراب 

درهسابقات هانیباز ام0273درسال

دردورشاات یعناایپااارتفایااتوفااال

5ساختنهیلوببامک دادفایتهسابق 

.دوهادالااالشادمۀباندحایفخود،

 درکشاوریکدرهسابقات0274درسال

راهانااادازلگادیااادهباااود،پاکساااتان

کیلااوگاام20دروزنواشاتااکنماودم

 یو یساااتووفاااالفایاااتمدررشااات

یادک درنتیج انجامدادماتراهسابق

ازراکمابنداهاهاانیویادهادالااال

2ک تاحاالخالص این.آنخودساختم

اهاهااانآساایاو هاااندروزنخااودبااار

هادالااالشااهل74وماهشناخت شد

خلیوخاار یهانادستآورد الد

.شدباهی

اورزشرارانهلیپوشافیانستانب-س

؟ندست رو  اروبکداماالش

تعااادادزیااااددرشااااایففعلااای–ج

ورزشرارانهابا هشارالتااتصاادل

 االاساتندردوهراان ستند،رو روب

،ندارنددراختیاروسایلورزشیخوب

استتاادرازهیاانباداشاتنایانالزم

ورزشۀتاا اانهلایوادارهشرالت،

. دلنمایندتو  

دارید؟یا پیاهباال وانان-س

با یک  وانانپیامهنایناست،–ج

،بایاادآنرادنااورزشعالااا دار ااا

صاحتو ورزشباانجامد ند،زیااا

 .شودهفیدوااعهیانسانسالهتی

 

 

در ایانسال ارلبهساازلوبا بهااه

.بادارلسپادهشود

73کابلعالوهباسااختوساازشاروالی

،درحااال7321الاایخااتمسااالارکپاا

 الهتعدددیگاالهطالع وباناه ریزل

ب خاااساهولت االهحیطایوتاأهین

هحیفسالمباالشاهاوندانکابالباوده

.ک یریپیدیگالتطبیقخوا ندشد

 

ابالًبنابانباود:گفتب تفصیلصحبتنموده

یدسیستمهشاخصهادیایتیدرخصاوص

 ااکابل،اینادارهبااالش الشاروالیپاوژه

وهشرالتهختلافروبا روباودکا نمای

 االایانادارهراازتوانستیمب درستیپاوژه

احتماالاکیفیتبااالوحتالحا زهانبندل،

هاادیایتبهتاااداشاات باشاایم،،فسااادادارل

خوشبختان اهاوزباایجاداینسیستمهعیارلو

 االهیتودولوژلهادیایتپااوژه»بینالمللی

کاا ازسااولهتخصصااانو«کاباالشاااروالی

 الداخلیوبینالمللیآهادهاستفادهازروش

جیدهازاینپ سیستمهشخصوسن،گادیده

شاادهراخااوا یمداشااتوبااااسااتفادهازایاان

 الهاب شرلهعیارلوکیفیتسیستم،پاوژه

.بهتاآنتطبیقخوا دشد

نظاب  ادایت:کابلگفتساپاستشاروالی

 اللتمآبهحمداشا غنیریی  مهورل

کاباالواسااالهیافیانسااتان،ر بااالشاااروالی

این مرارانشان،اییدسالگذشت رول

هیتودولاااوژلوهعیاااارلساااازلسیساااتم

 اکاارنماودهانادکا اااارهدیایتپاوژه

استپ ازهاحلامنتیجا گیاال،بااساایا

 الدولتینیازبا اشاتااکگذاشات ارگان

باپیااولازایانسیساتم،کا اابالًدر.شود

افیانستانسابق نداشت است،هصار بود  

بهتاااکاااهالًشاافا گادیاادهودرکیفیاات

 ابهبوداابلهالحظمب هیاانخوا ادپاوژه

کاباال،باا اداهاامساپاسااتشاااروالی.آهااد

کاارایجاادیاد:ناد الشانگفتصحبت

 ااادرساااختارتشااریالتیهاادیایتپاااوژه

شاروالیکابلب شرلدایمیآغازگادیده

تابااستفادهازآن،نظاابا تقاضاالزهاانو

کارکنانایتی الهدیهعیار الروز،ههارت

باارارتقااایناداره،در ادورۀزهانییاد

 الهادیایتیبااالدادهشودوتصدیقناه 

ک گااهیرابا شانتفویضگاددتاباشد،

سولهعیاارلساازلعاضامخادهاتایان

.ادارهباداشت باشیم

ولخااانشانکااد،کا ایانسیساتمدر

پن هاحلماساسی،ر نمود اییداردکا 

هلایجادوشاوعپاوژه،پالنگذارل،شا

ا االپاوژه،نظاارتوارزیاابیوبساتن

اپاوژههیباشدو انهادهادیایتیوحتا

تواننادازاگاونگیشهاوندانهانیازهای

 الشاروالیکابلنظارتنماودهوپاوژه

.دستآورندهعلوهاتکاهلراب 

اهللصبورل،با نماینادگیازهتعااباًنجیب

کنندۀایانهیتودولاوژلوهحمادمتهی تی

کابالدراشا خانهشاورهقامشاروالی

،ک یدسالتماام ااهورهدیایتپاوژه

 ااالپاااوژه ااالترانظاااباا ضاااور

کاباالدرآهااادهساااختنایاانشاااروالی

هیتودولوژلکارنمودهاند،صحبتنموده

 ااراوایجادهیتودولوژلهدیایتپاوژه

کابلدانسات ،باالشاروالییدنیازهبام

گیاالازایانگفتندک درآیندهباابهااه

کابالبادون االشااروالیسیستم،پاوژه

.کمیوکاستیا ااخوا ندشد

 

 

تحاتارزیاابیفنای ا،شماردیگااینپاوژه

 هااتآهااادهشاادناساانادتخنیراایآنااااار

.دارند

گااذرتحااتپاوگاااام02درسااالگذشاات ،

کابالاااارگافاتوشامارانرشافیشااروالی

 االشاها،کواا  ااوپا زیادلازکواا 

کانرایتریازلوبهساازلشادندکا سابب

.رضایتشهایانکابلوااعگادید

ابلذکااستکا بااکانرایاتریازلوا

 الفاعایواصالیدرپخت شدنساک

شها،ازهشارالتهحایفزیساتیکاسات 

 ااالهتعااددلشاادهوهااادمباا سااهولت

.دستخوا ندیافت
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اندلابلنمایشگاهبازر آیاار ناال 

کابل،ههاداهپااتاورلهیاولدر»مزیانا

دراصاهلرامبااغباباشااه«عصاباباشاه

درهااساامافتتااا ایاان .گشااایشیافاات

عباداهللداکتاعبداهلل اللتمآب،نمایشگاه

ریاای ا ااییاامحروهااتوحاادتهلاای،

زلساپاساااتحبیااابپو نیاااارعباااداهلل

یکابال،شامارلازهقاهااتعاالشاروالی

ارلماااااان،رتبااااامدولتااااای،وکااااااللپ

باااتاااری وتماادنگذشاات ،هاااراباا 

تاادرحفاظ،سازدبهتانزدیدهیآیندۀ

 اانگهداشتوپاسادارلازایانارزش

 االبهتاادررفااهتاادرسباداریمادم

 اااایاان. اهعاا وآیناادهداشاات باشاایم

ناادکاا نیااازباا پاااداختنآنهااواردلا

.و وددارد

یلایراازشماکا دورۀتمادنه-سوال

تصااویا الهیناااتورلشاادهباا اایااق

ازکجااادانسااتیدکاا هعافاایگافتیااد،

بااا خصاااوصدورۀباباشااااه،تااااریخی

کنید؟اگون ارزیابیهی

کابلازهحدودشها الههمو- واب

 االادیمیدنیابودهکا فااازونشایب

راپشتساگذشاتاندهودرااانتمدنی

اکاازشااهاهنحیاانههاایالدلایاان70

حصم5با7 درحدودپادشا یهیلک

زهااانزیاااتساالفداشاات،آندنیااارادر

زهانعاالوهبااک درآنبشمارهیافت

 ادرتمامدنیا،وفایفشاروالی- واب

درهجموعازنظاهوضوعیب دوبخش

تقساایم«نیوفا نگاایساااختما»اساساای

ال اااشااها ااشااودوشاااروالیهاای

 اااالزیاااادلرابااااالتقویااات زینااا 

باا ن ااالفا نگاایواحیااالآارزش

ک خوشبختان اسمی.رسانندهصا هی

هطابقپاالنکابلشود،شاروالیدیدههی

تو  ب فا نووپالن الخوبخود

 نااارایراایازوفااایفاساساایخااود

استکا توساع ورشادوالزمداندهی

شها،بااسااسسابدهعماارلاادیمو

 ااالتاااریخیایاانشااهاصااورتارزش

.گیاد





















پیامتانباالهادمشهاکابلاا -سوال

است؟

پیامهنبا شاهاوندانکابال- واب

ایناستک ،عاشقوانخودباشند

واتهایوسنباشندکا گویااو یچ

عقابازدیگااکشاور الهتااایها

،درحااالیکاا اهاااوزدنیااا سااتیم

فهمیاادهکاا شااهاکابل،یاادشااها

 ااااوافتخااااراتکهاااندارالارزش

باشدوایننشانمتمدنوفا ناوهی

غناایدرحیطاام یاافیااال هااانو

 .باشدافیانستانهی

 

:داریمهعطو هی

 ااانگیازهکاداملطفاًبگوییدکا -سوال

تحقیقااتیراشماراعالامندسااختتاا

کابالصااهیاولیدربارۀآیاار ناالع

هقایم الکشاور الخاار یدیپلوهات

کابل،تاری نگاران،فا نگیان،هحققانو

درایان. ااشتااکورزیادهبودنادرسان 

 ناالایا«12»بیشتاازنمایشگاه،ب تعداد

عصااادراالاابتصاااویاهیناتورلشاادۀ

لبیالرآاالهایهیولیافیانستانتوسف

ایرااعووانستیتیوتهطالعاتاههحققو

باا باااالهاادتساا هاااهباااالافیانسااتان

انجامد ید؟

هااایالدل،در7224درساااال- اااواب

ساافالکاا هاانبااا معاایازساایاحانو

هحققااانازافیانسااتانداشااتیم،ازباااغ

در.باباشاااهدرکاباالبازدیاادنمااودیم

 اعالوهبازیباییوسبدهعماارلاین

هیاولیدرساااختمانباااغواصاااهلراا ،

آیااارلاز نااووتخایاابایاانآیااار

√ 

افیانسااتانههاادوگنجیناامتماادنکهاان

باستانیبودهاست؟

هااانازتحقیقااااتیکااا در- اااواب

 الههمدنیاداشاتمدریاافتمکا هوزیم

،کشورتاریخیودارالتمادنافیانستان

،بااایم الابباود،کهنباساتانیباوده

 االتادرهعافایهیاااوتصمیمگافتم

 اااااال الااااابتمااااادنفا نگااااایو

داشت باشم الوات،آیارلاهپاااورل

 الاصیل ویتوارزشازاایقآنتا

ایااانهاااازوباااومرابااا هاااادمدنیااااو

.کشور ال هانب هعافیبگیام

هختلاافادوارماکاباالرادرشاا-سااوال

رشدفا ناواساالهیوتمادنبشاال،

تبعاایضدیاانگاایاایو ااودنداشااتو

واااتباا  ماادیگاپااذیال،هااادمآن

.داشاتندشاافتگاامبااهاییدوستیوپ

روابففا ناووتمادننزدیادباودو

انااانصاانعتوفااناسااالهیباادون اام

بطمنزدیدفا نگایو ابودک راتنش

لساانیهیااانشاها ال اااات،کنااد ار،

کاباال،بخاااراوایااااناهاااوزرادربااا

.گافتهی

وفایفشاروالیکابلرادرابال-سوال

اگونا حفظونگهدارلآیارتااریخی

؟هیبینید  .نمایشگذاشت شد

راالبیااالازاایااقتحقیااقوداکتاهای

 ستجولاینآیاردرهاوزیم االدنیاا،

 اااوارزشیراباااالهعافااتااالش ااایی

تاورلاهپاای الفا نگیوتمادنهیااو

،انجامدادهک یریهیلدرعصاباباشاه

پاافتخااار االدرخشااانفا ناوازدوره

خبانگاارپااهیاباا.شاودکابلشمادههای

اغتنامازفاصت،گفتوشانودکوتاا ی

راباآاالبیالانجامدادهاستک تو  

خواننااادگانگااهاااینشاااای رابااا آن

سااتانیباا نظااام الاابآهاادوهاااابا

عالامناااادساااااختتاااااایااااندورهرا

. ووتحقیقنمایمو ست

 ااد هشااخصتااانازایاان-سااوال

تحقیقاتا بود؟

افیانستان،ههدتمدندنیابودهو- واب

وباشادهیی ای اوهیااودارالارزش

 االتمادندرهعافیدوره م،لازسو

 مادلی،سیلمپیامووشها الافیانستان

صااالحو مااادیگاپاااذیالراتقویااات

آشناییوهعافاتفااتاازآن.بخشدهی


