
 

 

 باالگرفت! سیاسی  بازهم بوی تعفن

اتحاف دعا به روان پاک همه شهدای گلگون کفن وطن وخاصتآ قربانیان حوادث  ضمن
المناک وقایع مختلف درصفحات شمال کشور وابرازتسلیت وهمدردی بی پایان برای 

شهدای ولسوالی ارگوی والیت زیبای بدخشان که عزیزترین اعضای بازمانده گان 
  .فعلی ازدست داده اند های شانرابه اثربی توجه یی دولت غرقه درفسادخانواده 

 

 به بل از آن مردم بیدفاع و واقعآ محتاجزیزما میداننداز روزشنبه گذشته وققراریکه همه هم میهنان ع
آنان با ازدست دادن . کمک ما دروالیات شمالی کشوردرسوگ عزیزان ودلبسته گان شان نشسته اند

ش به تنهایی به گلیم غم نشسته وحتی دربدخشان زیبا ، درنزدیکی کوه های سربه فلک نزدیکان خوی
دولتی که تاحال  .به ماتم سرایی بزرگی تبدیل شده است برای شان کشیده پامیرشهرودهکده خودشان

آنانرا قبل ازوقوع این حوادث هرگاه  نتوانسته کوچک ترین توجه یی به حال این مسکینان نماید و
 سرازیر المناک به جای مطمین تری انتقال میداد، چرا این مصیبت بزرگ باالی شان میآمد؟؟ آیا با

که تقریبآ ازسراسر جهان بدست زمامداران دولت فعلی  (میلیاردها دالر) شدن اینهمه کمکهای مادی
اقعآ نمیشد که حداقل سرپناه های مطمین ودورازمناطق اسیب پذیربرای این مردم و –قرارگرفت 

یعنی کم کاری های مقامات  –به همه حال گفتنی ها دراین موارد محتاج وقابل ترحم ساخته میشد؟؟ 
  .باشد از حوصله مطالعه شما خواننده گان گرامی باالتر مسئول آنقدرزیاد است که شاید

 گاهی حاصل نماییم،پایتخت کشورعزیزخود آ –ولی هرگاه با یک نگاه گذرا ازوضعیت درشهرکابل 
درمناطق آسیب دیده  عزیزما ازحالت سایرهموطنان هم متآسفانه دیده میشود که وضع پایتخت نشینان

همانگونه که دراثرسرازیرشدن باران های موسومی کثافات وتعفن ازجوچه های  .کشوربهترنیست
 ریان ماگردیده است، به همان شکل بویشهرکابل باال آمده وباعث ایجادمشکالت عدیده برای همشه

یعنی  –تعدادی ازمسئولین بشمول بعضی ازبه اصطالح نماینده های مردم  سیاسی تعفن وگنده گی
تعدادی ازاعضای شورای ملی نیزبیشترازگذشته باالگرفته ومردم را یکباردیگرنسبت به آینده ومقامات 

 انچنانچه همه درجری. مسئول دولت فعلی وبخصوص نماینده های شان درشورای ملی بی باورساخت
آقای یونس نواندیش به اوج خودرسیده  -کشمکش ها میان شورای ملی وشاروال کابل مسئلههستند 

باتآیید به گفته مشهورکه آفتاب رانمیتوان با . وسواالت زیادی را درمیان مردم بوجودآورده است
یی های دوانگشت پنهان کرد میتوان اذهان کردکه این جنایات ، آدم ربایی ها، غصب زمین هاو دارا

که بزرگترین میراث دولت فعلی به رهبری  دیگر عامه ، اختالس، چوروچپاول وده ها پدیده منفی
برای مردم مامیباشد توسط خودهمین اراکین بلندپایه  آقای کرزی ودار و دسته ارگ نشین شانجناب 

دولتی انجام پذیرفته که خوشبختانه هرکدام شان بابرداشتن نقاب از روی همدیگرچهره های اصلی 



این اعمال ناشایسته که اکثرا برخالف احکام وقوانین نافذه  .دنشانرا برای مردم به نمایش میگذار
نست که چگونه دست اندرکاران ومقامات بلند پایه دولتی با کشورصورت میگیرد همه وهمه دال برآ

سوء استفاده از اعتماد همین مردم شرافتمند نه تنها اینکه درفساد وبیکاره گی مشغول بوده واصآل به 
فکرکار و خدمتگذاری برای مردم شان نبوده ونیستند، بلکه بخاطرپوشانیدن حقایق هرکدام نقاب پابندی 

را بروی خودکشیده وجانب مقابل را به قساد، ارتشاء ، چوروچپاول، غصب به قانون ومقررات 
   .دارایی های عامه و ده ها موارد دیگرخالف قانون وحتی منافع ملی کشوروخیانت متهم می نمایند

امروز زمانیکه مردم ما درسوگ عزیزان شان نشسته ودرتالش بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر 
اصطالح نماینده های شان در زیرخیمه تحصن با نوش جان کردن قابلی پلوهای گرم خاک هستند ، به 

واه . وچرب وکباب های گوناگون درحال تجلیل ازجشن سبکدوشی شاروال کابل دورهم جمع شده اند
 !.اینرا گویند انصاف واینراگویند همنوایی وغم شریکی با مردم عذاب دیده ؟!! به این عدالت 

؟ بجای اینکه به محل !یدمردم هیچ چیزی پنهان نبوده وبخصوص نماینده های ملتدر حالیکه ازد 
کارخود تشریف داشته ضمن تدویرجلسات عمومی واتخاذ تصامیم جدی وعملی برای رسانیدن 
کمکمهای عاجل به موئکلین شان به مناطق مختلف کشور راه وچاره های معقولی بسنجند،برعکس با 

که ! " تحصن؟" طه شاروالی شهرکابل وبا اجرای عمل به اصطالح به اصطالح لم دادن درمحو
خودبه یک نمونه یی ازکارگریزی وایجادمراحمت به مردم وخاصتآ نیروهای امنیتی کشورتبدیل شده 

ازرفتن به کار اباء ورزیده وبا مالقاتهای مقامات بلندپایه دولتی از ایشان میخواهند به مردم  –است 
سال گذشته را هموطنان عزیزما خوب بخاطردارند که . گویا حق به جانب هستندنمایش دهندکه ایشان 

لوایح  چندیدن بار همین اعضای محترم شورای ملی کشور ودر رآس آنان همین نحصن کننده گان
کابل بخاطرانجام صادقانه وظایف وتغییرچهره  تقدیر ومکافات را برای شاروال صاحب محترم

پس چه شد که به یکباره گی کاسه راسته همین نماینده های ملت . مودندشهرکابل برای شان تفویض ن
مهلت ( دهم ماه می)برعکس شد وحتی اینکه برای شخص رئیس جمهورکشورالی روزشنبه آینده 

تعیین نمودند که بایدشاروال راسبکدوش نمایند، درغیرآن همه کسان دیگری که شریک این مجرمان 
 .اند با سایرین خواهندپیوست

 

دراین روزها روزنامه های کابل بانشرسرمقاله ها وعکسهای جالب ازاین حوادث مردم را درجریان 
 :بصورت مختصرنگاهی به بعشی از آنان میاندازیم . حقایق قرارداده اند



 

 

نوشت که از دید ' مسابقه طناب کشی مجلس و شهرداری'با درج تیتر تحت عنوان  چراغروزنامه 

کارگران شهرداری کابل، گماشته شدن محمد یونس نواندیش به عنوان شهردار کابل به جای فردی 

این روزنامه مدعی شده که سکانداری چند . تجربه کار مطلوبی بوده است سواد، بی صالحیت و بی بی

دهد که وی توان اداراه متعادل و مطلوب پایتخت را ندارد و  توسط نو اندیش نشان می ساله شهر کابل

تاکنون نتوانسته است که رضایت اقشار و اقوام مختلف ساکن این شهر و مسئوالن نهادهای مدنی را 

افزوده که یکی از دالیل اصلی این کار نبود بودجه و برنامه برای  چراغسرمقاله نویس .بدست آورد

بودجه کافی باعث شده که شهرداری کابل به کارهای عدم . ارهای استراتژیک و طوالنی مدت استک

این روزنامه تاکید کرده که نمایندگان . موقت و روز مره به جای کارهای زیربنایی و بلند مدت رو آورد

ای برکناری کند و اکنون بر های بزرگ متهم می شورای ملی افغانستان شهردار را به فساد و اختالس

 .شهردار کابل در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تحصن کرده اند

این . نیز نوشته که انتخاب شهردار شهر کابل باید به عهده شورای والیتی واگذار شود انصار روزنامه

روزنامه توضیح داده که در تمام دنیا شهرداریها یکی از پرکار ترین سازمانهای عمومی هستند که بخش 

کنند و  عظم از شهروندان بنا به دالیل گوناگونی در ارتباط با امور شهری خود به شهرداری مراجعه میا

با اشاره به نقش شوراهای والیتی در  انصار.گذر مردم به شهرداریها با عدم رضایت همراه بوده است

ارج از شورای اگر شهردار خ. جهان نوشته است که در اغلب کشورها، شهردار رئیس شورای شهر است

سرمقاله نویس این روزنامه پیشنهاد کرده که با . کند شهر باشد، مشروعیت خود را از دولت کسب می

همکاری رئیس جمهور، نمایندگان مجلس با تغییر اساسنامه کاری شورای والیتی، اجازه دهند تا شوراهای 



ید از این شورا و یا توسط این والیتی مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری باشد و شهردار نیز با

 .شورا انتخاب شوند

نیز نوشت که تا هنوز خواست اعضاء مجلس نمایندگان افغانستان برآورده نشده؛  باز جامعه کلیکروزنامه 

فضای شهرداری از اداره غیر نظامی به مقر نظامی . اما وضعیت شهرداری کابل کامالً تغییر کرده است

 . تبدیل شده است

های  جنگ سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که وضعیت وخیم کنونی شهرداری، یادآور دهه نود و

های سبک و سنگین در اطراف  چون محافظان نمایندگان با لباس نامنظم و آشفته و سالح. داخلی است

مقامات  گردد، که رئیس مجلس نمایندگان افغانستان یا  تر می وضعیت وقتی پیچیده. شهرداری حضور دارند

نیز نوشت  کلیکانصاف کلیکروزنامه .یابد کنندگان به صحن شهرداری حضور می برای دیدن تحصن  دیگر

ها، اوضاع امنیتی کابل را شکننده دانسته و  که پلیس و مسئوالن امنیتی کشور در مصاحبه با رسانه

های بدون برنامه، بر شکنندگی اوضاع امنیتی پایتخت  معتقدند که حرکتهایی چون تحصن و راهپیمایی

 . کند فراهم می بیشتر افزوده و موجبات سوء استفاده اراذل و اوباش و افراد غیر مسئول را

این روزنامه افزوده که اگر فرض را بر این بگذاریم که این کشور دارای دولت و حکومت است و 

نهادهای عدلی و قضایی دارد که بر اساس قوانین مدنی و جزایی که بر گرفته از قانون اساسی آن است، 

دگان مجلس و شورای والیتی و با کند، دیگر نوبت به آن نخواهد رسید که تعدادی از نماین حکم صادر می

بی اعتنایی به قوانین نافذه کشور، همراه با تعدادی از طرفداران خویش، در صحن شهرداری کابل، خیمه 

  .و خرگاه بر پا کرده و موجبات تشویش ذهن و روان مردم پایتخت را فراهم کنند

یم جدی وطرح پالنهای طویل المدت در امیدوارم تا دولت آینده ومنتخب مردم روی کارآید وبا اتخاذ تصام

راه تحقق آرمانهای مردم گام برداشته وبتواند ازباراینهمه مسئولیت تاریخی درجهت رفاه وآسایش مردم 

موفقانه بدرآید، تا دیگرزجه وناله یتیمان ومسکینان بازهم به آسمان ها بلند نشده وجای تعفن وگندیده گی 

 .، آسایش ورفاه همگانی پرکند تامردم نفس راحت بکشند سیاسی فعلی را بوی معطرصلح ، صفا
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