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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درن آنالين افغان جرم  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م٠٤/٠٣/٢٠١٠                                    نجيب  داوری
  

  »فصل بهار ميرسد«
  

   مبارزه عليه آلوده گی هواايجاد فضای سبز راه مؤثِر غرس نهال و
  

در ميان ده ها مشکلی که مردم افغانستان در زندگی روزمره شان به آن مواجهه اند، يکی هم مشکل آلوده گی هوا و 
به .  تنفس در شهر کابل ميباشد؛ که شهريان کابل از اين بابت شاکی و در رنج بسر ميبرندکمبود هوای صاف و قابل

و چهار صد مريض که اکثريت آنان به مشکل روزانه حدود دوهزار اساس آمارها وداده های وزارت صحت عامه 
داوی داخل بسترمی شوند؛  و حدود دو صد تن آنان بخاطر تطرق تنفسی مبتال ميباشند به شفاخانه های دولتی مراجعه

  .که بدون شک ارقام درشت فوق بازگو کننده عمق فاجعه و مشکل حاد مردم  و شهريان کابل در زمينه ميباشد
گرچه دولت حامد کرزی از بدو تاسيس تا کنون مطابق به روال وعادت هميشگی و ذاتی اش عالقمند  بهبود و ارتقای 

ه ونيست؛ مگرعصريکی از روزهای تابستان سال گذشته وقتی جناب حامد سطح زندگی ورفاه مردم افغانستان نبود
کرزی حين قدم زدن در حويلی ارگ رياست جمهوری افغانستان دچار ٌعسرت تنفس ناشی از هوای آلوده موجود در 

تضی شهر کابل شد، بال فاصله مسؤولين مربوط را جهت رفع معضله فرا خوانده، تا در رفع مشکل اقدامات الزم ومق
در راپوريکه از طرف رئيس اداره محيط زيست افغانستان به ارتباط آلودگی و نامساعد بودن هوای صورت پذيرد؛ و 

بی کيفيتی مواد نفتی، کثرت وسايط نقليه " شهرکابل برای تنفس درحضور حامد کرزی قرائت گرديد، آمده است که 
کيمياوی بجای مواد سوخت و استفاده بيحد از  جنراتورهای ، استفاده ازمواد )١(وکهنه گی قسمت اعظم آن درشهرکابل

ولی از ." نفتی جهت توليد برق سبب شده است که هوای کابل آلوده گردد و تاثيرسؤ باالی صحت مردم داشته باشد
 ذکرعوامل ديگر که موازی با عوامل باال باعث آلودگی هوای شهرکابل ميشود،  يا آگاهانه کنار رفته شده است و يا

که از آنجمله ميتوان از خرابی جاده ها و . هم مسؤولين اداره محيط زيست افغانستان هنوز قادر بدرک آن نشده اند
سرک های شهر کابل و بلند شدن گرد و خاک درهنگام عبور و مرور و سايل نقليه، وهمچنان قطع بيرحمانه اشجار 

زيرا اين يک امر .  امرسرسبزی شهر کابل می باشدطی سی سال اخير و کوتاهی در امرغرس نهال وعدم توجهه در
مسلم  و ثابت شده است که موجوديت اشجار و فضای سبز دريک محيط، نه تنها باعث زيبايی همان محيط  ميگردد 

روی همين ملحوظ  است که . بلکه عامل فلتر شدن هوای ساحه مذکور از آلودگی، دود و گرد و غبار نيز ميگردد
  .   جهان در امر سرسبزی شهرها ومحالت مسکونی توجهه خاص وجدی مبذول ميدارندکشورهای پيشرفته

تا قبل از دهه سی خورشيدی توجهه نسبی در امر سرسبزی شهرکابل وجود داشت، و در آنزمان آبياری نهال های 
شهيد سردار غرس شده بصورت عموم با مشک سقأ و صورت گرفته و با مشکالت زياد همراه بود؛ ولی بعد از تقرر 

محمد داوود خان بحيث صدراعظم افغانستان در پهلوی چهره بدل نمودن شهرهای بزرگ افغانستان در امر ساختمان 
جاده ها و تعميرات عصری، درحصه سرسبزی شهرها نيز توجهه جدی صورت گرفت و بخاطررفع مشکل آبياری 

 ٢٦ر انداخته شد، که اين پروسه بعد از تحول نهال های غرس شده درشهرها، تانکرهای آب موتوری وارد  و بکا
چنانچه باالثر توجهه خاص شهيد داوود خان، دولت وقت نه تنها پالن .  با جديت تمام نيز دنبال گرديد١٣٥٢سرطان 

 مراقبت ورشد جنگالت واليات پکتيا، کنرا و درختان پسته در شمال کشور رويدست –های مشخصی در مورد حفظ 
 –دولت وقت پالنی را اتخاذ نمود تا دامنه ها، تپه ها و کوه های دو طرفه شاهراه کابل ١٣٥٦ال گرفت، بلکه در س

 هجری شمسی زمانيکه قطعات ١٣٦٧در بهارسال . جالل آباد را با غرس درختان متنوع و زينتی سرسبز سازد
فاع افغانستان، فرقه نمبر نظامی اتحاد شوروی وقت برای خروج از افغانستان آمادگی ميگرفت؛ مسؤولين وزارت د

 پياده ننگرهار را بجای قطعات درحال خروج شوروی در ثمرخيل جابجا ساختند و امر سفربری قطعات قول ١١
نويسنده اين سطور . پياده در قرارگاه فرقه مذکور جابجا شوند١١اردوی مرکز صادر نمودند تا بعوض قطعات فرقه 

دوی نمبر يک بودم؛ حين عبور درمسير راه کابل جالل آباد صاحب منصبی که در آنوقت سرباز قطعه مخابره قول ار
بنام عبداالحمد که رتبه تورنی ومعاونيت قوماندان تولی تلفون را بعهده داشت و خود قبالً  باشنده قريه کچ  عزيز خان 

ای را برايم نشان داده و ولسوالی قرغه يی واليت لغمان بود، در دامنه های محلی بنام سرکند و بابا بقايای نهال ه
اظهار داشت که نهال های مذکور توسط باشندگان محل و اطراف که تعداد شان بصد نفر ميرسيد وتوسط دولت 

غرس گرديده بود؛ طوريکه هرنفروظيفه داشت بتعداد يکصد نهال را که ١٣٥٦استخدام شده بودند در اواخرسال 
صصين وزارت زراعت غرس و برای مدت سه سال مراقبت، ازطرف دولت دراختيارش قرارميگرفت زيرنظر متخ

و درمقابل دولت متقبل شده بود تا برای هرکارگر ماهانه مواد کوپونی و پنجصد افغانی معاش . پرورش و آبياری نمايد
  . بپردازد و همزمان کارگران مذکور آزاد بودند تا درجريان روز به کار زراعت ومالداری شان نيز بپردازند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ً درهمين مورد ضمن صحبت بايکی از مامورين بند آبگردان درونته، که پسرش در قطعه نظامی که بنده وظيفه بعدا 
  :اجرا مينمودم تازه سرباز شده بود، چنين شنيدم که 

خورشيدی، سوار بر اليکوپتر در ١٣٥٧داوود خان مرحوم ضمن ديدارش از واليت شرقی کشور در اوايل سال " 
انجينران و مامورين بلند رتبه وزارت آب  و برق، دو نفر متخصص هندی، من و يکی ديگر از حاليکه تعدادی از 

مامورين بند آبگردان دورنته وی راهمراهی مينموديم، برفراز مسير ساحه ای که دريای کنر به بند آبگردان درونته 
 داد و از انجنيران و ديزاينران ميبايست وصل ميشد چند بار دور زد و در دو محل هم  پيلوت را هدايت به نشست

مربوط خواهان تشريحات شد؛ موصوف بعد از شنيدن حرف های متخصصين که بيشتر آنرا انجنيران هندی ارائه 
ميداشتند، فرمودند که کار ديزاين کانال مذکور بايست هرچه زود تر تمام شود تا کار عملی ساختمان حفر کانال آغاز 

 وصل دريای کنر به بند آبگردان درونته  و ازدياد آب در بند مذکور بايست ساحه ذخيره گردد و اضافه نمودند که با
آب بند درونته انکشاف يافته و تالش صورت خواهد گرفت تا با پمپ نمودن آب توسط واتر پمپ های برقی  از دريای 

باد، کوه ها، تپه ها ودامنه های  جالل آ–کابل و بند دورنته بطرف کوه ها، تپه ها ودامنه های مسير شاهراه کابل 
مذکور آبياری و سرسبزشوند؛ موصوف در ختم سخنان شان عالوه نمودند که وی ميداند کارگران تازه استخدام شده 
جهت آبياری نهاالن دامنه های سرکندو بابا با چه مشکالتی آبرا در سطل و کوزه روی شانه های شان حمل خواهند 

  ."  ای مذکور را آبياری نمايندکرد، تا نهال های دامنه ه
درست يکماه بعد از مسافرت مرحوم داوودخان به واليات شرقی کشور کودتای ثور رخ داد، و رژيم جمهوری محمد 

 اقتصادی مردم  افغانستان حد اقل برای –داوود خان سقوط و همراه با آن تمام پالن ها و پروژه های رشد اجتماعی 
د؛  و شايد هم بعضی از اين پروژه ها چون وصل دريای کنرا به بند آبگردان درونته با نيم قرن به عقب انداخته ش

موجوديت پاکستان اتمی و زورگو در پهلوی افغانستان که آب دريای کنرا  را مال خود ميداند، شايد تا مدت های 
  .مديدی الی دست يابی افغانستان به قدرت وتوانايی مشابه، غير قابل اجرا باشد

 که صفحه سياه  در تاريخ کشورما گشوده شد، نه تنها در امر تعالی، ترقی وسر سبزی ١٣٥٧ ثور٧ از کودتایبعد
 ناشی از ندانم کاری های کودتاچيان هفت -کشور کوچکترين قدمی برداشته نشد، بلکه بنا به جو و شرايط بوجود آمده 

ور در سطح گسترده و وحشتناک نيز فراهم  گرديد؛ که ثوری زمينه نابودی جنگالت افغانستان در بسياری نقاط از کش
بخشی از سه چهارم جنگالت و باغات کشور يا به اثر بمباران های وحشيانه طيارات روسی و ورژيم وابسته به آن  
نابود گرديد؛  و يا هم بنا به توطئه سازمان استخبارات نظامی پاکستان، توسط  گماشته گان و به اساس پالن های 

 سازمان مذکور در راه نابودی داشته ها و سرمايه های ملی، اقتصادی  و فرهنگی ملت افغان،  جنگالت مشخص
  . طبيعی کشور نيز، بخصوص در ساحات جنوبی  و شرقی افغانستان محو و نابود گرديد

ه و  داراالمان الی سه راهی کارته س– خورشيدی بخشی از درختان دوطرفه سرک دهمزنگ ١٣٥٧در خزان سال 
 بنا به هدايت شنهواز تنی وزير ١٣٦٨عألالدين بدون کدام دليل  و برهان مشخص قطع گرديد، و متباقی هم در سال 

  . دفاع وقت به بهانه اينکه مبادا کسی از عقب درختی برعليه جناب خودش کمين بگيرد، نابود گرديد
بعضی ازحصص شهرکابل غرس نهال  گرچه در بهاران جريان سالهای که رژيم کودتا بر سرقدرت بود، در 

صورت ميگرفت؛ اما درميانه سال بخصوص در فصل تابستان دراثربی توجهی مسؤولين مربوط درامر آبياری و 
 شاروالی کابل تحت هدايت ١٣٦٤چنانچه در بهار سال . حفظ ومراقبت،  نهال های مذکور ميخشکيدند ونابود ميشدند

کراتيک خلق اعالن کرد که با غرس هزاران نهال تپه های ساحات شيرپور، مستقيم کميته حزبی شهرکابل حزب دمو
وزير اکبر خان و بی بی مهرو را به پارک تفريحی برای شهريان کابل تبديل خواهد کرد، و روی همين منظور از 
 اواخر ماه حوت الی شروع ماه ثور همان وقت، روزهای جمعه صدها نفر بشمول کارمندان وکارگران دولتی،
متعلمين و محصلين را جهت کار داوطلبانه وغرس نهال به تپه های مذکور گسيل داشته وهمزمان مليون ها افغانی 
پول جهت اعمار تپه های مذکور به پارک تفريحی ازمامورين دولت وحتی از محصلين پوهنتون ها وموسسا ت عالی 

 ثور ارگان کميته مرکزی حزب بر سر اقتدار نامه دراين ميان روزنامه حقيقت انقالب. طور اعانه جمع آوری گرديد
به نشر سپرد که  در آن از ]  پاما [ ای از انجنير غالم سخی غيرت رئيس وقت موسسه خدمات ساختمانی وانجنيری

کمبود ها ونقايص عمده تخنيکی و بعضی نقايص ديگر که  در آينده مانع اصلی د رامر تبديل تپه های مذکور به پارک 
خواهد شد، ياد آوری نموده ، مسؤلين را در رفع آن متوجه ساخته  و خاطرنشان کرد که بدون درنظرداشت تفريحی 

ورفع نقايص برشمرده شده، کار وسرمايه گذاری درامر تبديل تپه های مذکور به پارک تفريحی بی نتيجه خواهد بود؛ 
به امضای ظهور رزمجو منشی کميته  حزبی شهر اما درست بعد ازدو يوم  روزنامه حقيقت انقالب ثور نامه ديگری  

به نشر سپرد که در آن تمام نظريات "  تشويشی که بنياد علمی ندارد" کابل حزب دموکراتيک خلق  تحت عنوان 
وپيشنهادات رئيس موسسه خدمات ساختمانی و انجيری پاما ، رد گرديده و تشويش آغای غيرت را درمورد بی بنياد 

ولی  گذشت زمان ثابت ساخت که چه کسی حق به جانب بود ه است ؛ سخی غيرت و .  ه شده بودوغيرعلمی خواند
ياهم ظهور  رزمجو؛ زيرا باگذشت چند سال محدود و قبل از اينکه حاکميت حزب دموکراتيک سقوط کند ، تمام 

که البته . نابود شده بودندغرس گرديده بودند؛  ازبی آبی خشکيده و١٣٦٤درختان و نهاالن تپه های مذکور که در سال
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اين خود مثال کوچکی بود از بی برنامه گی و اجراات عجوالنه حاکميت چهارده ساله کودتاچيان هفت ثوری درکليه 
  .شئون زنده گی مردم ما

بدنبال سقوط رژيم  داکتر نجيب اهللا، ايجاد خأل قدرت و پديد شدن حاکميت جنگ ساالران وتفنگ ساالران در  گوشه 
ر کشور از يکطرف و از طرف ديگر بستن راه های مواصالتی ومحاصره اقتصادی شهر کابل ذريعه گروه های وکنا

 و ضرورت حاد مردم به مواد سوخت بخصوص چوب درايام زمستان،  ١٣٧٥-١٣٧١مسلح مخالف طی سالهای 
رايطی بوجود آمد تا وهمزمان ش. زمينه نابودی هرچه بيشترپارک ها و درختان زينتی شهر کابل فراهم گرديد

چپاولگران در واليات شرقی وجنوبی افغانستان اين بار بدون تشويش ودغدغه از بمباران طيارات رژيم کابل وبا 
  .تشويق هر چه تمامتر پاکی ها  به چور، چپاول وقطع بيرحمانه هرچه بيشتر جنگالت ساحات ذکرشده  ادامه بدهند

 رفتن ونابودی  بخش وسيع جنگالت وفضای در سبز کشوراز يکطرف و از  بناً  در نتيجه قطع بيرحمانه ، بغارت
طرف ديگر نبود يک استندرد معين وقبول شده در امر پس دادن دود و مواد زائد ناشی ازسوخت مواد نفتی در عراده 

ن گاز از جات، استفاده از جنراتور های نفتی جهت توليد برق  درسطح گسترده، عدم توجهه درحصه تمديد پايپ الي
 و استفاده مردم از چوب وذغال سنگ جهت پخت -سمت شمال کشور بطرف شهر کابل وديگر شهر های افغانستان

وپز وتسخين درحدباال، خرابی جاده ها و سرک های شهر کابل وديگر شهر های  افغانستان وعدم توجه درامر اسفالت 
  .  افغانستان را بيشتر از پيش فراهم ساختآن و غيره عوامل آلوده گی هوای شهر کابل وغيره شهر های

بناً اگر دولت حامد کرزی واقعاً  در جستجوی رفع مشکل آلوده گی هوای شهر کابل وغيره شهر های افغانسان ميباشد 
بايست راه های مؤثر و عملی را در زمينه جستجو نموده و دراجرای آن صادقانه بکوشد؛ بناً  الزم  بنظر ميرسد تا 

جهت جاگزينی  برق " که افغانستان خوشبختانه وسيعاً  امکانات آنرا نيز دارد" امر توليد گسترده برق آبی دولت  در
جنراتور ها با سوخت فوسيلی ، تمديد پايپ الين گاز از سمت شمال کشور به شهرهای بزرگ افغانستان جهت 

 ترميم واسفالت جاده های شهرهای -جلوگيری از سوخت چوب وذغال سنگ  در امر پخت وپز و تسخين،  ساختمان 
بزرگ کشور توجهه جدی مبذول داشته  و در  پهلوی تدابير ذکر شده  بايست درحصه غرس نهال  و بوجو آوردن 
فضای سبز که يکی از بهترين مؤثرترين وکم مصرفترين راه های پاک سازی هوای محيط زيست  ميباشد اجراات و 

گرچه در سالهای قبل و در هنگام فصل نهال شانی وبهاران حامد کرزی بدون . ردتدابير الزم را جداً  روی دست گي
اينکه به ادارات مربوط دولتی هدايات الزم ومشخص را داده باشد، با وعظ و نصيحت  مردم را تشويق به غرس نهال 

رت خواهد بود، واقعاً  ولی اين کافی نيست ؛  اگر دولت  حامد کرزی که تا مدت پنج سال ديگر بر سرقد.  نموده بود
خواسته باشد در امر سر سبزی شهرها، جاده ها ومبارزه عليه آلوده گی هوای شهرهای کشورتوجه جدی مبذول 
بدارد؛ راه های آسان وبسياری  وجود دارد که ميتوان با عملی ساختن آن هم شهر ها وجاده ها را سرسبز، زيبا وخرم 

  :کرد؛ که از آنجملهساخت وهم عليه آلوده گی هوا مبارزه 
 هم اکنون بيشتر از دو هزار انجو وسازمان غير دولتی در افغانستان درحال فعاليت وکشيدن پول درسطح گسترده - ١

از دونر های بين المللی  به بهانه کمک به مردم افغانستان اند، که با در نظر داشت تعدد زياد اين انجو ها  دولت 
  زير نظر متخصصين وزارت زراعت  وظيفه سرسبزی وغرس نهال در نواحی شهر ميتواند به تعدادی از اين  ها

های عمده  وجاده های افغانستان را بدهد؛ اين فکر در صورتی قابل اجرا خواهد بود که دولت به پخپل سری انجوها  
نجوی که نتواند خاتمه داده، وبا ايده رمضان بشردوست از آنها اجراات ومسؤليت بخواهد، که به اساس  آن هر ا

  . وظيفه اش طور معقول انجام بدهد، امتياز انجو از  گرداننده و صاحب انجوگرفته شود
 طوريکه در باال هم  تذکار رفت،  در شروع فصل بهار سالهای قبل حامد کرزی مردم را دعوت به نهال شانی – ٢

حرف مفت حتی پياز هم پوست نميکند، وغرس نهال درمحالت مربوط شان نمود، ولی نا گفته پيداست که کسی به 
وآن هم حرفی که از زبا ن حامد کرزی باشد، بناً  راه عملی اين دعوت ها اينست که دولت برای آنهای دست به غرس 

  .نهال وپرورش آن ميزنند به قرارشرح زير  پاداش قائل شود
ه دربين  آن نهال ودرخت وجود نداشته درشهر کابل وغيره شهر های افغانستان کمتر حويلی وحياطی  پيدا ميشود ک

باشد؛ ولی جلو يا پيشروی اکثر خانه ها چه در شهر کابل وچه درديگر شهر های افغانستان خالی وعاری از درخت 
بناً  دولت با مشوره و همکاری وزارت های زراعت وماليه به هر خانواده ايکه بتواند در مقابل خانه . ونهال ميباشد

درخت زينتی از نوع سبر را پرورش دهد ساالنه بطور متداوم ده فيصد امتياز ماليه بدهد بدين معنی اش حد اقل چهار 
وهمچنان طوريکه مشاهده ميشود جلو بسياری دکان ها در . که ساالنه  در درصد از ماليه چنين خانه ها کاسته شود 

ند خالی بنظر ميرسد که عين امتياز برای شهر کابل و ديگر شهرهای افغانستان که جا وامکانات غرس نهال را دار
دکاندارانی که درمقابل دکان شان امکان غرس نهال را داشته باشند در نظر گرفته شود با اين تفاوت که دکانداران فقط 

که التبه هر خانواده وهر دکاندار براحتی ميتواند از عهده . ميتوانند يک نهال زينتی در مقابل دکان شان غرس نمايند
  .ياری و حفظ  ومراقبت نهال های غرس شده بدر آيدآب
  به وزارت زراعت وظيفه داده شود تا در فصل بهاران نهال های زينتی را به قيمت ارزان وحتی االمکان - ٣

  .رايگان دراختيار مردم قرار دهد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

هائيکه غير موجهه دولت بايست در حفظ ونگهداشت جنگالت کشور و شهرها قوانين خاص را وضع نموده و به آن - ٤
  .دست به قطع جنگالت و نهال ها ميزنند جزای معين در نظر گيرد

درخاتمه يکبار ديگر تذکار داده ميشود که در شرايط فعلی افغانستان راه آسان وعملی مبارزه عليه آلوده گی هوا در 
  والسالم .  يباشدو بسشهر کابل وديگر شهر های افغانستان فقط وفقط غرس نهال وسر سبزی شهر های مذکور م

  
 در قسمتی از راپور اداره محيط زيست افغانستان  به ارتباط آلوده گی هوای کابل، کثرت وسايط نقليه و کهنه گی - ١

آنها در شهر کابل قلمداد شده است ؛ و حامد کرزی هم به همين ارتباط هدايت دادند تا وسايط نقليه ايکه بيشتر از ده 
حامد کرزی رئيس جمهور ومصطفی ظاهر رئيس اداره محيط .  باشند بايست توقف داده شوندسال عمر وقدامت داشته

زيست افغانستان  که خود سالهای سال در کشور های غربی زنده گی نموده اند، شايد بدانند که تعداد وسايط نقليه 
وجود در شهرکابل ميباشد؛ موتور دار  در هريک از شهر ها  اين کشور ها چند برابر وسايط نقليه موتور دار م

 -وهمچنان  موتر هايی دراين کشور ها در حال تردد اند که سالهای فعاليت شان حتی به سی الی چهل سال ميرسد
بخصوص افراد پير وسالخورده خوش دارند تا همان موتر های مودل سنين جوانی شانرا برانند، يعنی موتر های 

 کشور های امريکا وکانادا انجن موتر ها هر دو سال ذريعه دستگاهی بنام ولی در.  مؤدل پنجاه ، شصت  وهفتاد را
امتحان گرديده تا معلوم گردد در انجن موتر مورد نظر احتراق مواد سوخت بوجهه احسن صورت ] ايمشن تست[

يک موتر از گرفته و بيشتر از استندرد های قبول شده مواد زائيد و دود به هوای ماحول خود نيمدهد؛ و در صورتيکه 
ولی بايد تذکار داد با وجود آنکه قانون دراين . امتحان مذکور درست بدر شده نتواند، هدايت ترميم آن داده ميشود

کشور با دقت  وشدت هر چه تمامتر اجرا ميشود، مگر با آن هم در مورد فوق گاهی فساد وتخلفات زير ميز 
ه دولت وحکومت آن رتبه دوم را درامر فساد در سطح جهانی بنظرميرسد ؛ ولی  در کشوری چون افغانستان جايی ک

الی بوجود آمدن يک دولت و ( نصيب شده است، اجرای چنين پروسه باالی وسايط نقليه انجن دار در شرايط فعلی
گذشته از آن وقتی جناب کرزی صاحب هدايت ميدهند تا .  قطعاً  امکان پذير نيست)  حکومت با انضباط وبا دسپلين

يط نقليه ايکه باالتر از دهسال عمردارند توقف داده شوند؛ جناب شان که در غندی خير نشسته  و خبر ندارند که وسا
که چه تعداد از افراد وخانواده های بی بضاعت  درجامعه فقير افغانستان  فقط از اثر فعاليت همين تعداد وسايط که 

و کرزی صاحب بجای هدايت توقف موتر های کهنه، به تجار شايد تعداد آنها به ده ها هزار برسد نان ميخورند؛ 
 هدايت دهد تا بجای مواد نفتی بی کيفيت وآلوده، –ودالالن مواد نفتی که بيشتر آنها از شرکأ ورفقای خودش مييباشند 

  .مواد نفتی مرغوب واردنمايند
وه  همانا فلتر ساختن وصاف ساختن هوا ذریعه ایجاد فضای سبز و غرس نهال ميباشد، که از این شي

وجناب کرزی صاحب که خود . در بسياری از کشورهای جهان بصورت گسترده استفاده بعمل مياید
چند سبا در کشور های غربی از جمله ایاالت متحده آمریکا زنده گی نموده اند، ميدانند که تعداد 

کابل وسایط نقليه در هر یک از شهر های  ایاالت متحده آمریکا  چند برابر وسایط موجود درشهر
  .ميباشد، ولی هوای آنجا ها به تناسی هوای شهر کابل هرگز آلوده نبوده ونيست

   
  

  پايان
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


