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( قسمت دوم )گزارشهای مصوری ازکابل   
  گذری در پایتخت                                         

شهرنو، پل باغ  به ساحات تنها سی چهل سال قبل نبوده کهآن شهریگرکابل دیر ما اطالع دارند شهرطوریکه هموطنان عز     

 ملیون ،ششپنجکابل به شهری با  و چند منطقه رهایشی دیگر محدود گردیده بود،اکنون یرخانهخ انمیدیس میرو،عمومی

ازکوتل خیرخانه درشمال  وسعت شهرکابل مبدل گردیده است،امروز قابل تصوریافته استچهارسمت وسعت غیراز باشنده که

والیات شمال ذریعه موتر به شهر کابل کابل وصل گردد،سالها قبل وقتی ازبه ولسوالی های شمال  شهر عبور و نزدیک است

کنون همان ساحه سرکوتل بچشم میخورد افاصله دوراز شهر کابل منظرهسفر صورت میگرفت با رسیدن به کوتل خیرخانه 

، فروشگاه ها،شمال کوتل  تاستقامه بل ودر دو طرف جاده عمومی یبدتز عمده خرید و فروش وسایط نقلیه مراکبه یکی از

 .دشاهده کرن مرا میتوابلند منزلها و حتی شهرک های رهایشی 

و تا نزدیکی های بند قرغه و ساحه کمپنی امتداد یافته  نموده کابل بطرف غرب نیزتوسعه بی سابقهبه همین منوال شهر   

پروژه ارزان قیمت به یکی از بزرگترین ساحه رهایشی و یافته رشگستبتخاک  یک بهدنز در شرق تا مناطق ، شهر کابلاست

شهری و  هاینه براساس پالن  سفانهأمت دراستقامت های مختلفشهر افقی این توسعهولی در شرق کابل مبدل گردیده است،

 خود سربطور و منازل صورت گرفته بلکه اکثراین ساختمانها شهرسازیهای ستندردواروالی مطابق به نورمهاماسترپالن ش

  .ستا بودهزورآباد و چورآباد  شکل اصطالح به دولتی به آن هم در زمین های

ون شکنی و انرشی که طی سیزده سال در کشورحکمفرما بود هر جا قان با استفاده از فردی زورمند زورآباد بدین معنی که  

کاری  وقتاداره فاسد تهیه آن دربرای آن اسناد ملکیت که  أزمین، پارک،ویا میدان سپورت را مشاهده نموده آنرا احاطه و بعد

در زد وبند با مافیای اداری بشکل  وغصب  نبود ترتیب نموده و یا هم زمینهای دولتی بوسیله غاصبین بزرگمشکلی نیز

بطورمثال براساس گزارش رسانه ها نجیب هللا کابلی در منطقه کاریزمیر بیش از هفتصد  درآمده، شهرک های رهایشی

زت در قرغه ازاراضی دولتی شهرکی بنام شهرک مال عزمین را غصب و بعدا آنرا باالی مردم بفروش رسانیده ، مال  بجری

است را بفروش رسانیده مت هنگفت آنو به قیمال تره خیل در شرق کابل هزاران جریب زمین دولتی را غصب  وعمار عزت ا

اینها تنها مثالهای کوچکی ازغصب ملیونها جریب اراضی دولتی بوسیله زورمندان  (ها و گزارش پارلمان رسانه  -منبع ) 

 چپاول و اند که دست به هآن بوده ولی تنها این جنگساالران و زورمندان نبود همحوالران در شهر کابل و مناطق نگساوج

 غصب زمینهای دولتی دست پایه و اطرافیان جناب کرزی نیزدرزده اند، تعدادی از مامورین بلند  عامه غصب ملکیت های
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 "اسم بامسمی  ، در ساحه شیرپور کابل که اکنون در بین هموطنان ما بهاند کمی از مال عزت و مال تره خیل نداشته

ولتی آنقدر ظالمانه بوده که مقامات دولتی  معروف بوده غصب زمین های دولتی بوسیله مامورین عالیرتبه د "شیرچور

منازل و قصرهای گرانبها اعمار نموده  ل غصب و درآنقلب شهر کابی دولتی سرک های عمومی را نیز دربرعالوه زمین ها

 .شیرپور برداشته شده توجه فرمائیداند ،لطفا به تصویر آتی که چند روز قبل از منطقه 

 

یکبار به سرک کم عرض یکطرفه مبدل و  در منطقه شیرپور دو طرفه فراخ  دیده میشود سرکطوریکه در تصویرباال   

و الگو باشند جاده عامه را که بر اساس سنت های  نمونهمامورین عالیرتبه دولتی که می باید در تطبیق قانون برای دیگران 

غاصبان ملکیت این  اند نموده د وغصبمسدوغیرقانونی بطور دینی ما در صورت ضرورت حتی بر مسجد رجحان داده شده

شان این منازل را به رورتی به آن نداشته اکثرر کابل بوده ضدچون قبأل مالک منازل و اپارتمان های متعددی های عامه 

 جاده کم عرض کعبور و مرور ازی سبب شده که یهدر این ناحه عامده غصب جااکنون ،موسسات خارجی به کرایه داده

 .ببارآورد کابل همشهریانبرای مشکل بزرگی رایکطرفه 

قرار  دولتی و بلند پایه گان زورمندان اخت وتازبه اشکال دیگری نیز مورد ت وملکیت دولتی در شهر کابل راه های عام  

خویش منازل  مقابلهای محافظتی سمتی دردیواربا نصب  پارلمان اکثرأمحترم وکالی بشمول ، مقامات عالیرتبه دولتی گرفته

از پیاده رو ها برای  بی قانونی موجود استفاده و نیز از ، دوکانداران و دست فروشانوام الناس بستهراه های عامه را بروی ع

گر ه این عقیده است که انگارنده ب، وضع سبب بندش در جریان ترافیک شهری گردیده این فروش امتعه شان استفاده نموده ،

درجه بندی نماید  بیدون  "ترافیک جام"عمومی یا  ندش جاده هایتحقیقاتی شهرهای مختلف جهان را از لحاظ ب یمرجع روزی

 .از آن شهر کابل خواهد بود مقام اول شک

 دمیگرد در شهر کابل ترافیکیدوامدارهای اکثرأ باعث بندشدر جاده های کابل نیز  افزایش وسایط نقلیهفوق عوامل  ر پهلوید

جاده ،در حالیکه بر اساس نظر مقامات ترافیک  هدیرسون عراده اکنون به قریب نیم ملی وسایط نقلیه در جاده های کابل تعداد ،

در شهر کابل بیمه الزامی بر وسایط نقلیه  چون ازیکطرف هزار وسیله نقلیه را دارد، ۰۱تا  ۲۱تنها گنجایش  کابلهای شهر

نب جود ندارد از جاومپردازد  به شرکت بیمه ماهانه مبلغی را بنام بیمهوج بوده و مالک وسیله نقلیه که در اکثر کشور ها مر

لذا  گرفتهکار  در شهرمانند تکسی  از وسایط شخصی خویش در حمل و نقل مسافرین اکثرأ دیگر مالکان وسایط نقلیه شخصی
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در  سایط نقلیهبه همین علت است که تعداد ومد بوده درآو منبع پیدا کردن نفقه ها خانوادهاشتن وسیله نقلیه برای تعدادی ازد

در  یشهری و محیطۀ ش وسایط نقلیه باعت مشکالت عدیدواین افزای قه درحال افزایش بودهبی ساببطورروزبروز شهر کابل

 .است کابل گردیدهشهر

 .دنشان میده "کوته سنگی "منطقه میرویس میدان  ذیل یکی از جاده های مزدحم شهر کابل را در رتصوی 

 

 "در مورد جاده های شهر بکار میبرند  شهریان کابل اصطالح را کهشهر کابل  جاده ها درو اسفلت زی یقیر در مورد وضع  

فقط  اکثر این جاده ها بعد از سپری شدن شاید حالت کنونی جاده های شهر را بخوبی بازگو نماید چه"  جاده های یکبار مصرف

چقوری های بزرگی در آن بوجود آمده که باعث اذیت عابرین و کندی جریان ترافیک گردیده البته این یک زمستان ازبین رفته 

کلوخ  ساله جناب کرزی اکثرأ مانندیزده تنها جاده های شهرنیست که بعد از یکسال دوباره تخریب گردیده پروژه های دوره س

نیز دوام  یک سال پروژۀ سرسبزی چمن حضوری بوده که حتی   در آبه اینگونه کلوخ ماندن رین نمونآخ ماندن در آب بوده و

.میدان پر از گرد وخاک مبدل گردیدهمان دوباره به نیاورده و چمن حضوری   

کوه افشار و سایر مناطق کابل یگانه پایتخت در جهان باشد که فاقد سیستم کانالیزسیون است، باشنده گان دامنه های سیلو،  شاید  

پورت، تنظیفات پارکهاوسایر سمرتفع شهر آب مورد ضروت شانرا با استفاده از االغ به خانه های شان انتقال میدهند، وضع تران

.قرار دارد آنترین سطح  متأسفانه در نازل خدمات شهری  

" معموأل  های خویشنیها وناتواکم کارییت و موجه دادن امور برای گریز از مسئول که مسئولین هبود نطی سالهای اخیرعادت چنی

مالی که حتی  یزده سال گذشته  منابع کافیو طی سمشکل امنیتی نیزوجود نداشته را بهانه آورده ،در شهر کابل که " نبود امنیت

در جریان سیزده سال نتوانسته  اینکه علتمسئولین امور معلوم نیست لذا مصرف نرسیده در اختیار بود انکشافی بهنصف بودجه 

را در شهرکابل احیا نمایند چی دلیلی  شهری ت ترانسپورتحد اقل خدماضع فالکتبار بیرون وکابل پایتخت افغانستان را ازین و

       .پرسش باید اولیای امور پاسخ بدهند؟ والسالم این خواهند داشت ؟ به

 نور بیا


