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  مقدمه 
 هجري شمسي،  تحت عنوان بلديه 1298نخستين بار شهرداري كابل در سال براي 

فعال .  تشكيل يافته ومسئوليت آن را با تشكيل محدود كه داشت اميرالدين به عهده گرفت
 كارمند كه با  1439 رياست نواحي، 22 رياست مركزي و 15تشكيالت شهرداري كابل داراي 

  .   نفر مي رسند5429ن و پرسونل خدماتي شهرداري جمعا  به اجيران و كارگرا
 هكتار،  براي دو ميليون نفر در نظرگرفته 32840مساحت شهر كابل نظربه ماسترپالن 

 هكتار و جمعيت آن نزديك به  پنج ميليون 103051اما مساحت فعلي شهر كابل .   شده بود
رشد غير پالني داشته  %  60و  %  50تا  45تطبيق پالن در شهر كابل حدود .  نفوس مي رسد

  .است
شهر كابل از نظرخدمات شهري در تمام ابعاد هميشه با مشكالت وموانع رو برو بوده  و   

امروزه پس از جنگ هاي خانمانسوز  داخلي  جاي خود را دارد؛ اكنون پس از سه دهه جنگ 
در شرايط فعلي نياز مبرم به اين شهر تاريخي و پر آوازه به مخروبه اي تبديل گرديده كه 

بهسازي و نوسازي دارد؛ چه بهتر كه اين پروسه جامع در چارچوب و ضوابط ايجاد يك شهر 
مدرن امروزي با تمام زير ساخت هاي خدمات شهري مطابق استانداردهاي شهرهاي پيشرفته 

را موضوعات در آن منظور گردد؛  هر چند  اين پروسه در عمل،  زمان زيادي را  مي برد؛  زي
  .حقوقي، مالكيت وسكونت كوتاه مدت و ميان مدت شهروندان بطور جدي مطرح است

 شهردار كه در هفتاد و نه سال گذشته كليد دار پايتخت كشور بوده 32بنا بر اين از ميان 
اند و تعداد محدود آنان در دو مرحله مديريت اين اداره را به نام خويش زدند، هركدام به گونه 

ش هاي داشتند، هرچه به گذشته ها ي دور برگرديم، در مي يابيم كه شهرداران قبل از اي تال
سه دهه با همت بلند، متعهدانه و رسالتمندانه احساس مسئوليت مي نمودند و آنها در حد توان 

  .دست آوردهاي را داشتند
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 هفت پس از فيصله اجالس بن و روي كارآمدن دولت انتقالي و جمهوري اسالمي در اين
سال شهركابل مشكالت فراواني را پشت سرگذاشته  وشهرداران كه دراين مدت كليدار 
پايتخت كشور بودند رضايت شهروندان كابل را نتوانستند جلب نمايند، تنها كسي كه براي 
اولين بار در مرحله اول مسئوليتش ماسترپالن شهركابل را طراحي كرده و او چنان بوده كه در 

او شهرداري . اران گذشته وحال  در مرحله دوم مسئوليتش  لقب برتر را گرفتقياس با شهرد
بود كه معروف است در دو سال و هشت ماه  از مسئوليتش با  توكل به پروردگار و اعتماد به 
نفس در برابر زور مندان ايستادگي نموده و با اقتدار ازپشت ميز رياست مستقيم  در ساحه كار 

به شهروندان خويش گرديد وبدين جهت  نام داكتر غالم سخي نور زاد رفته و مصدر خدمات 
  .هميشه برزبانهاست

نگارنده كه از ماههاي اخير مسئوليت داكتر غالم سخي نورزاد در شهرداري كابل 
مسئوليت رياست نشرات شهرداري و مديريت نشريه پامير را تاچندي قبل به عهده داشتم ، از 

كاركردهاي آقاي داكتر غالم سخي نورزاد، ديپلوم انجنير روح اهللا نزديك در جريان فعاليت و
از « شهرداري كابل در چنبرة مافيا«امان و انجنير ميرعبداالحد صاحبي بودم،  اين كتاب زيرنام 

مديريت وبخشي از كاركرد ورفتار آنها با مسئولين رياست نشرات، كاركنان ديگر بخش هاي 
  .شهرداري وشهروندان كابل است

بدون ترديد يكي از ويژگي هاي مهم يك  اداره،  مديريت سالم،  طرح،  تعيين شفافيت  
وپاليسي روشن مطابق با بافت هاي اجتماعي وفرهنگي جامعه  است وميزان كارايي هر اداره  
وابسته به نهادينه سازي پالن ها وخط مشي هم سنگ با شرايط اجتماعي،  سياسي  و 

  .اشد فرهنگي آن جامعه  مي ب
با كمال تأسف  دوران رياست آقاي امان و آقاي صاحبي در شهرداري كابل معضالت 
ومشكالت فراواني را براي همشهريان وكارمندان اين اداره به بار آورده بود، مخصوصا در 

از ميان . دوران آقاي صاحبي،  شهرداري كابل در سياه ترين دوران تاريخ خويش قرار گرفت
قاي صاحبي  وحلقه اطرافش بوجود آورده بود، ازجمله  موفقيت هاي  دهها پرابلم كه آ

چشمگيرمسئوولين نشرات كه  با  نگاههاي عقده مندانه ناديده گرفته و توانايي هايشان را با 
جبر واختناق تحت فشار هاي غير قانوني قراردادند و براي بركناري مسئووالن رياست نشرات 

اواني نموده كه  بدين جهت از رئيس جمهور منتخب كشور بدون دليل منطقي  تالش هاي فر
جناب آقاي حامد كرزي تقاضا مي گردد تا با توجه به آراي مردم و مدت كوتاهي كه از 
ماموريت شان باقي مانده است نگذارند تا بيش از اين كرسي هاي دولتي مخصوصاً شهرداري 
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امله گران بي كفايت و ضد ملي كابل پايتخت كشور در معرض معامله ها و مصلحت هاي مع
  .قرار گيرد

در حاليكه بسياري از اهل قلم و ژورناليستان معتقدند كه نشريه پامير پس از حضور ما  
پيش رفت هاي مثبتي داشته وتغييرات اساسي در شكل ومحتواي نشريه پامير ايجاد گرديده 

م  اين نشريه واقعيت ها را بودي» پامير«تا زمانيكه ما با واين را هم با صراحت مي گويم، 
صدايش » پامير«انعكاس مي  داد و  محدود به يك دفتر، به يك زبان، به يك نژاد ني، بلكه  

در مورد انعكاس » پامير«با آنكه . را به تمامي هموطنان حق بين و عدالت خواه مي رسانيد
حدوديت ها برايش واقعيت ها گاهي با موانعي رو برو گشته و به سانسور كشانده مي شد و م

ايجاد مي گرديد بازهم نگارنده  وهم فكرانم  تالش نموديم، واقعيت ها را انعكاس دهيم و در 
كه   بطور قطع  بنفع دولت  و .... ارتباط فساد اداري، تجمل گرايي، رشوه ستاني، جناح گرايي و

  .رسيدضرر عدة خاصي بود كه منافع شان با اين گونه موارد گره خورده به نشرمي 
اما تحول وتغييراتي كه حدود هفت ماه قبل  در رهبري شهرداري  كابل شكل گرفت و با 
آمدن  آقاي صاحبي از سوي وي وحلقه اطراف او  به بهانه هاي مختلف ما  بارها مورد تهديد 

  .قرار گرفتيم  و آنها به خود سانسوري نشريه پامير هم اقدام نمودند
ي و شهروندان شهر كابل  با دقت وتأمل در باره حوادث و اميد است تا كاركنان شهردار

موانع كنوني  دررابطه به سر نوشت خود از هوشياري الزم كار گيرند،  سره را از ناسره 
رياست .  تشخيص داده وبراي ايجاد يك جامعه همسو ومترقي تالش جمعي بخرج دهند

 دارند، مطابق قانون اساسي شهرداري كه  در حقيقت مسئوليت خدمات شهري را براي مردم
كشور به رأي مردم بسپارند، نه اينكه با گماشتن اشخاص و افراد گمنام، مصلحتي و بي كفايت 

  .سبب ايجاد دهها مشكالت  دردناك براي كاركنان شهرداري و شهروندان كابل شوند
رداري با توجه به اينكه در طول دوسال گذشته بنياد و ساختار هاي خدماتي واقتصادي شه

كابل از هم گسيخته و شالوده هاي ادارات كليدي سست وبي بنياد گرديده و در اين مدت  
پالن هاي قبلي تخريب و از بودجه در دست داشته استفاده هاي نادرست صورت گرفت كه 
طبعا خدماتي جبران نا پذير بر آن،  سالهاي متمادي را در بر خواهد گرفت؛ جبران اين خرابي و 

ا احساسات تعهد، صداقت، دلسوزي و مسئوليت پذيري توسط افراد مورد اطمينان و ويراني ب
  .طرف  اعتماد اجرا مي گردد

جا دارد كه در پايان اين نوشتار  از مهرورزي همكاران رياست نشرات، مخصوصا جناب 
آقاي ثاقب معاون رياست نشرات و سكرتر مسئول نشريه  پامير،  نجيب اهللا نائب خيل مدير 
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طالعات، محمد قاسم قانع مدير تحريرات، سيد احمدضياء خاللي، زاهد ملنگ، زيداهللا ناصري،  ا
مدير صادق، احمدشريف، اسداهللا بيات، زكريا عكاس و ساير مديران  و كارمندان اين رياست 
قدر داني نموده و همچنين از همكاري هاي صادقانه معين خدمات شهري وهاب الدين سادات، 

راقبت كار ديپلوم انجنير محمد عظيم،  رئيس عمومي تفتيش داخلي عبدالستار رئيس حفظ م
اميني،  رئيس عمومي تنظيف  نثار احمد حبيبي،  رئيس تنظيم ماركت ها  خيرمحمد صفدري، 
مشاور حقوقي شهردار حاجي ميرزا محمد، رئيس عوائد عبدالرزاق سروري، رئيس اسبق طرح و 

ريشي، رئيس استمالك اميرمحمد وردك، سيد تيمور تهور تطبيق پالن هاي شهري فاروق ق
عضو بورد مشورتي شهرداري، رئيس اسبق ناحيه نهم رجب علي شيرزي، معاون رياست 
كنترول ساختمانهاي اساسي انجنير سيد برهان،  مديرعمومي خدمات گالب الدين شجاع ، 

دشاه دالور،  رئيس اسبق ،  مدير ترانسپورت ميرپا پرهيزگارحاج سميعمديرتهيه وتداركات 
رياست كلتوري شهرداري محمد آصف اكبري،  معاون اسبق رياست عوائد عزيزاهللا مهرپور،  
مهتاب الدين احمدي رئيس كلتوري، آقا شيرين گلبهاري رئيس اسبق ناحيه دهم، احمدزي 
رئيس اسبق ناحيه ششم، عبدالقادر خاكساري رئيس ناحيه هجدهم، حسين بيات رئيس اسبق 
ناحيه سوم، قاري ضياء مديرعمومي كنترول، جعفرخان مديراسبق توزيع زمين، غالم نبي 
انصاري و بسيار از روسا، مديران و كارمندان شهرداري كابل، كه هركدام به گونه اي نسبت به 

  .حقير و همكارانم در رياست نشرات  حسن نظر داشتند تشكري وسپاسگذاري نمايم
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  نگاهنگاهشهرداري كابل در يك شهرداري كابل در يك 
 در زمان  بعنوان اداره عام المنفعه وخدماتي فعاليت دارد، كابل كه هرداري شــرياست 

هجري 1298در  سال  .  مدآامان اهللا خان به نام مديريت بلديه شهر كابل به وجود  سلطنت
شمسي پس  از كسب  استقالل  افغانستان،  اولين  مرتبه در اين كشور اداره اي  به اسم 

امير الـدين خان تا به مسئوليت  امير  الدين خان  عبادي تأسيس گرديد و » ديهمديريت بل«
بعدها اين  مديريت  ؛   به حيث مدير بلديه كابل ايفاي وظيفه نمود شمسي هجري1302 سال 

ارتقا  يافت  و نظامنامه  مخصوص آن نشر و تطبيق گرديد،  »  رياست  بلديه كابل«به  نام 
ا يك  تعداد  و كيالن  تشكيل  ميداد  كه  از  بين  مردم  شهر  كابل  اعضاي اين  رياست  ر

انتخاب مي شد ند  بعد  ها  در سمت  جنوبي درياي كابل،  پل، به نام  پل  باغ عمومي  
احداث  و با تنوير  شهر از برق  فابريكه  جبل السراج  و  آب رساني  شهر  از  پغمان، صورت 

  . گرفت
 گرديد به رياسـت بلديـه       اسحساكه    مطابق به ايجاب زمان و ضرورتي      مديريت بلديه بعداً  

محمد يونس خان بـود  ) جنرال (جر نيل ـيـس بلديه كابل ئكابل ارتـقـأ يافت و اولين ر شــهر
  رئـيس   .در اين مقام ايفـاي وظيفـه نمـود   )  شمسيهجري  ( 1306سال تا  1302كه از سال 

اال  پدر  مرحوم  دكتر محمد انيس وزير  اسـبق  معـارف   بلديه  كابل  محمد  يونس  خان احتم 
  .دوره صدارت   دكتر  يوسف  خان  باشد 

در  دوره  كار  اين  شخص بناي  جديد  شهر  در  حصه  افشار  نـانكچي و  سـر  آسـياب                
در باالي  تپه  ها،  قـصر دارالمـان           . اساس گذاشته  شد   » دارالمان«چهار دهي  كابل  به  نام         

  . تاج  بيگ،  آباد گرديد و  اطراف قصر داراالمان به كارته  ها  منقسم شد وتپه  
خان كارهاي عمراني بسياري صورت گرفت كه مثال آن  در دوران رياست محمد يونــس

نمودن ســــركهاي كابل توســـــط برق كـه از بنـد بـرق     اعمار باغها در شهر كابل، روشن
اعمار قصر تـاريخي داراالمـان كـه     رساني كابل،  بكه آباحداث ش جبل السراج انتقال ميافت،
  .آرتل طرح و ديزاين شده بود توسط انجنينر جرمني بنام

كـه  سـت  ي اينادر شاه سـالها  سالهاي ســـلطنت محمداز جمله كابل هرداري در تاريخ ش
رياسـت بلديـه كابـل در     چنانچـه . كابل با انكشاف مزيدي وارد ساحه عمـل گرديـد  هرداري ش
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انتقال يافت و اساس شهر نو  رت جديدي كه براي خود در ســـاحه باغ عمومي ساخته بودعما
رياست بلديه تاسيس گرديـد   به همين سلسله شركت ساختماني عمران در پهلوي. گذاشته شد

. تعميرات جديد به تـصويب رسـيد   نامه  طرح و اصــول»نوي كابل«و پالن شهر جديد را بنام 
پارتمانهاي متعـددي در   ونيز آكابل و باغبان كوچه در هر دو طرف دريايســــركهاي اندرابي 

  .يدداين زمان اعمار گر
كابـل  هرداري  تقويه شدند و نظامنامـه شـ  هرداريظاهر شاه ادارات ش در زمان سلطنتاما 

آن يك اداره مركب از وكالي انتخابي بميـان آمـد و امـور متعـدد از      تدوين يافت كه بر اساس
 انجـام داد و    كار هاي انكشافي راديگررساني و  تنوير شهر و شبكه آب –  باغ هاقبيل احداث

  .انكشاف گذاشت رو به توسعه و
ي كابل به حيث يك ادارةِ ملـي و مـستقل   هرداراولين انتخابات، ش فقانهوبعد از برگزاري م

  : شامل اين ادارات بودشهرداري مقطع زماني  در اين.  روي كار آمد
  سركوظيفه اين رياست رسيدگي به امور تعميرات و ساختمان    :ساختمان  ورياست كار

 .كابل بود در شهر

الـصحه   و ظيفه اين رياسـت رسـيدگي بـه امـور صـفايي ، حفـظ        : رياست حفظ الصحه
  .محيطي ، و تامين نظافت درشهر كابل بود

ــيش ــو      :رياســت تفت ــت از اصــناف ب ــازار و مراقب ــرول ب ــن رياســت كنت ــه اي  .دوظيف

 وظيفه اين رياست اداره و سوق تمـام ايـن دسـتگاه وسـيع كـه عبـارت از           :اداري رياست
 .ي كابل است بودهردارش

اما اشخاص كه  از زمان تأسيس مديريت بلديه تا هم اكنون به رياست شهرداري كابل بـه           
  :مدت هاي مختلف  متصدي  امور  اين اداره گرديده اند عبارتند از

   هجري شمسي1302 تا 1298خان اولين مدير بلديه كابل از  سال  اميرالدين  – ١
  هجري شمسي1306 تا  1302  محمد يونس رئيس بلديه كابل از سال - ٢

  هجري شمسي1308 تا 1306 عبدالرحمن لودين رئيس بلديه از سال – ٣

   هجري شمسي1311 تا 1308 غالم قادر خان رئيس بلديه كابل از سال – ٤

     1315 تا 1311د  ملك يار رئيس بلديه كابل از  سال   سناتور گل  احم- ٥
 هجري شمسي
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گل احمد ملك يار،  برادر  بزرگ عبداهللا  ملك يار كه  بعدا سالها ي  زيـادي  بـه  حيـث                          
نايب  الحكومـه  واليـت مـزار شـريف،  هـرات  و ظـايفي  را  انجـام داده  و در  دوره  دهـه                                

  .د دموكراسي  باز هم سناتور  انتصابي ش
 هجري شمسي  1317  تا  1315  احمد علي خان لودين رئيس بلديه كابل از سال  - ٦

  هجري شمسي1320  تا 1317محمد عثمان امير رئيس بلديه كابل از سال   - ٧

  محمد اسماعيل  مايار  از واليت وردك  كه  زماني  نايب  الحكومه  قطغن – ٨
والي   كابل  بود  وبا ال خره  سناتور  انتصابي و ) واليت  هاي تخار، قندوز  و  بغالن امروزي(

 رسماً به نام  شمسي هجري1320 در سال رياست بلديه كابل  براي اولين بار هم گرديد ونيز
 تا 1320 كابل در سالهاي هردارشد و آقاي محمد اسمعيل مايار به حيث ش شاروالي كابل ياد

 .وظيفه نمود  ايفاي1322

 در  هجري شمسي، نامبرده 1327 تا 1322كابل از سال   عزيزاهللا خان شهردار - ٩
 .دوره  حكومت  محمد داود خان معين  وزارت  ماليه  بود

 هجري 1332 تا  1327 انجنير غالم محمد فرهاد اولين شهردار انتخابي از سال – ١٠
 هجري  شمسي زمان  صدارت  شاه محمود خان، اولين  بار  در بهار  1327در سال    .شمسي

 مذكور  حكومت  تصميم  گرفت  تا به  كار  انتصابي  و رئيسان  شهرداري  كابل  خاتمه  سال 
بدهد  و اين  امر  مهم را از  طريق انتخابات آزاد، سروسامان تازه  ببخشد  چنان  كه  شاه 

بلديه  هاي  «:  چنين  گفت 1327 حمل  31محمود  خان  در كنفرانس مطبوعاتي   روز  
سات  ملي  نام نهاد  شده است  بايد  به  مفهوم حقيقي  ملي  و انتخابي  باشد  كشور  كه  موس

و به تعقيب آن قانون  جديد  بلديه  ها  تدوين و مراحل  قانوني خود  را در  » نه  انتصابي
  ».پارلمان  طي  نمود  و بعد  از  توشيح  شاه مورد  اجرا  و تطبيق  قرار  گرفت

فعاليت  هاي  انتخابي  شهرداري ها در تمام  كشور آغاز  گرديـد                به اساس اين ن قانون،        
تن  از معـارف،  جوانـان         ) 140( به  تعداد       1327  برج  ثور        19تا    16و در شهر كابل  از تاريخ        

و ساير  اشخاص سر شناس كابل از  نواحي پانزده  گانه  آن  خود  را  به  رياسـت  شـهرداري                           
 اهـالي   1327 جوزا ي 24 تا  22ميته مركزي  انتخابات در  روزهاي        كابل  كانديد نمودند؛ در ك     

و نواحي  كابل  جمع شده  آراي خود را  در مورد  كانديدان مقام  شهرداري كابل به  صـندوق                        
هاي راي  انداختند در صـحنه كانديـدا شـدن بـه  مقـام رياسـت شـهرداري كابـل، اشـخاص                        

نامـه  انـيس،  ميـر محمـد  صـديق  فرهنـگ،         سرور  جويا مدير مـسئول روز      : سرشناس چون   
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بعد ها رئيس پوهنتون  كابـل       ( محمد  حسين نهضت،  برات علي تاج ، داكتر عبداهللا  واحدي                
  .و انجينر غالم  محمد  فرهاد  رئيس  شركت  برق كابل  اشتراك داشتند ) و والي كابل 

رداري كابـل  كـه  در        در اولين  جلسه  انجمن  و كيالن  منتخب  در سالن  رياسـت شـه                  
 داير گرديد،  سرور جويا  مشاور مطبوعـاتي و منـشي مجلـس و انجينـر                   1327 جوزاي     25روز

غالم  محمد  فرهاد  رئيس شركت  برق كابل  در اثر راي  گيري  به  صفت  نخستين رئـيس                          
  .انتخابي شهرداري كابل  مقرر  شدند 
شمسي مجلسي  تحت  رياست انجنيـر          1327 جدي     21بعد  از ظهر روز سه شنبه مورخ         

غالم محمد فرهاد  در سالن  شهرداري كابل  داير  و تصميم  اتخاذ  گرديد كه از  ابتداي سال                        
  : سه كار مهم ذيل  آغاز گردد 1328

  .  احداث سرك  از  قلعه هزاره  هاي  چنداول تا مناره نجات  واقع مقابل  چمن  حضوري -
  . شتي شروع  و در دامنه  كوه خواجه صفا ختم شود  احداث سرك كه از پل  خ-
  احداث سرك و تعمير آپارتمان هاي جديد  دو طرفه  درياي كابل  از پل خشتي تـا پـل       -

  تخريـب  منـازل،  سـراي،          1327محمود  خان؛ به استناد  فيصله  فوق الذكر، در مـاه حـوت                  
ه سيمي قلعه با قر خـان و از  آنجـا  تـا                دكان ها از  حصه   قلعه  هزاره  هاي  چنداول ،  درواز                

بازار  كتابفروشي  و سراي مادر وزير، آغاز  و سركي احداث  شد كه  طول  آن يك هزار  متر و                   
 ده  بـوري ،      4  متر بود و  براي صاحبان جايداد هاي تخريـب شـده در كارتـه                    84عرض آن     

تح اهللا  خان هركدام  به  اندازه نـيم   كوته  سنگي ، سراي  غزني،  شاه شهيد،  شهر نو،  قلعه  ف  
همچنين بـراي اشـخاص  بـي خانـه  در  جـوار شـاه       . ، زمين توزيع  گرديد   )ده بسوه (جريب      

،  ده نو، ده بوري  و كنار درياي ، چمچمه مست،  جوار  باال حـصار،     4شهيد، زنده  بانان ، كارته     
اص بـي خانـه داراي  سـر پنـاه              اشـخ   دامنه كوه  آسمايي و  جمال  مينه  زمين  اعطا  و بـسا                

  .شدند
  حصه  دوم  سرك مطلوبه  ا ز حصه  كتاب فروشي تـا چمـن                    1328 ميزان   16در تاريخ       

  متر احداث و مورد بهره برداري        85 متر و عرض       1350 روز  به  طول         15حضوري  در ظرف     
  .قرار گرفت 

هوتـل  منـدوي در حـصه  اول      تعدادي  آپارتمان،  يـك سـينما و    1329در طول  سال       
  85  متـر و عـرض    2350سرك  اعمار  گرديد و اين دو حصه سرك  احداث شـده كـه داراي          

متر ميباشد  به نام  جاده  ميوند  مسما شد و در وسط اين سرك  اوالً آبده سپاهي گمنام و بعد                        
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 ميوند  و قـسمت       ها در عوض  آن آبده  ميوند  ساخته  شد،  غرب  اين آبده  حصه  اول  جاده                      
  .شرقي  آن تا  چمن حضوري  حصه  دوم جاده  ميوند  را تشكيل  مي دهد 

در آغاز سال سوم دوره  انتخابي شهرداري  كابل  كار احداث  جـاده  نـاد رپـشتون شـروع             
كرديد در وسط چوك جاده ميوند نمونه از قبر سپاهي گمنام  اعمار  و بر فراز  آن  مشعل آبـي                       

در جاي گنبد  كوتـوالي ميـدان  پشتونـستان  و بعـد  هـا  وزارت                     .  روشن گرديد رنگ و  برق       
  .ماليه  به  وجود آورده  شد 

 متر عرض  اعمـار  گرديـد    35 متر طول و  75سينما  پامير به نام  پامير  پالس در ساحه       
  آغـاز   شمسي به نشرات  خود1330/  8/ 15 چوكي بود  نشريه   پامير  روز          1200كه  داراي      

  . سرك و جاده  كابل  نام گذاري  شد 123 به تعداد  1330  حمل  23در تاريخ  . كرد 
از  فيصله سه گانه  كه  قبالً ذكر  شد ، فقرات  اول و دوم جامه  عمل پوشيده  يعني جاده                          

هم چنان  از حـصه  سـينما آريانـا،  پـل            . ميوند از  سينما  پامير  تا چمن  حضوري احداث  شد             
شتي ، آبده ميوند  و به  امتداد  آن سركي به وجود  آورده  شد كه  به نام  جاده  نادر پـشتون                       خ

 حصه اول  از سينما  آريانا  تا چوك  كابل و حصه  دوم  آن  از  تعمير  نـساجي                      -مسما  گرديد  
  .تا موقع  سنگ تراشي و جانب چپ آن شور بازار  قرار  دارد 

تم دوره كار  غالم  محمد فرهاد رئـيس شـهرداري  كابـل  بـه                  اما فيصله  سومي  بنا بر خ       
 30تعويق افتاده و تا  امروز  هم  به همان  حال  باقي است  دوره  كار  مرحوم فرهاد در تاريخ                          

 ساله  رياسـت شـهرداري   5 خورشيدي  خاتمه  يافت  و ميگويند  فرهاد در دوره    1332سنبله    
  .كابل  قطعاً معاش  نگرفته  است 

شـهر كابـل را از دسـت راسـت كـه در        انجنير غالم محمد فرهاد براي اولين بار ترافيك
ايشان با وجود مشكالت بسيار بـا    همچنان؛ انگلستان معمول است به دست چپ تــغــير داد

 اولـين  1327 در سـال  .احـداث كردنـد   جـاده مـشهور ميونـد را    ساكنين شهر كهنــــه كابل،
بل بصورت حقيقي شروع شد كه در نتيجه از طرف وكالي شهر كابل  كاهرداريشـــ انتخابات
  1327 انتخابي كابل انتخاب گرديد كه از سال هردارغالم محمد فرهاد بحيث اولين ش انجنير

 . در اين سمت باقي ماند1332تا 

  .  هجري شمسي1337 تا 1332  داكتر محمد آصف سهيل شهردار كابل از سال - ١١
الم  محمد  فرهاد  اولين رئـيس انتخـابي  شـهرداري كابـل،  بـازهم                   بعد از  ختم دوره  غ      

انتخابات  براي دوره  دوم  شهرداري  كابل  آغاز  گرديـد  و در نتيجـه  داكتـر  محمـد آصـف              
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 21سهيل  به اثر  راي  گيري  به حيث  دومين  رئـيس  شـهرداري كابـل  انتخـاب  و در روز                 
  .اليت ها  در اين دوره از اين  قرار است  به كار خود  شروع نمود؛ فع1332عقرب 
  . شمسي سنگ  تهداب  مسجد  جديد  پل  خشتي گذاشته  شد 1334   در اوايل  سال  -
  .  فابريكه  قير ريزي  در ساحه  سياه سنگ بنا  نهاده  شد 1334  در برج ثور  -
جان  خان     سنگ  تهداب تعمير  جديد  شهرداري در حصه  جاده محمد                 1339  در سال     -

وات گذاشته شد و هم  جاده  محمد  جان  خان وات  د راوايل كار شهرداري احداث  و تسطيح                
  .گرديد
  . كار مقدماتي پروان  مينه  آغاز  گرديد 1335  در سال  -

  . چاههاي آب عالء الدين كارته سه  به  بهر ه برداري  سپرده  شد 1336/ 6/ 31  در تاريخ  -
يري مردانه و زنانه  در مساجد و سالن فاتحه خواني  پارك  شهر نو  در                   مراسم  فاتحه گ    -

عمـارت   )  1336( همين  دوره  اساس گذاشته  شده كه تا امروز ادامه دارد،  در همـين  سـال                   
سـينما آريانـا  ، وزارت  ماليـه و عمـارت تلفـن                ) محل موجود  وزارت  عدليـه          (وادي هيرمند   

  .اتومات هم افتتاح گرديد 
در دوره  كار  دكتر  سهيل  در اكبر خان  وات  تعمير  جديدي به نام  لوژ سلطنتي سـاخته                         
شد ه و از آن روز به بعد  تا امروز همين  لوژ مقابل عيدگاه مورد اسـتفاده قـرار ميگيـرد كـه در             
محل  موجود  غازي  ستديوم  يك تعمير  دو منزله  به سبك معماري قدم وجـود  داشـت كـه          

ارت  فوايد  عامه  بود و اين تعمير  قبل ازروز اول  جشن استقالل به اختياراداره  جـشن                      مقر وز 
گذاشته  مي شد  و چند  روز  قبل  از آغاز جشن تعمير مذكور بـا پـرده  هـاي رنگـين تـزيين                             
ميگرديد  و  محمد  ظاهر شاه  با  اراكين دولتي در  بالكون بااليي  تعميـر قـرار گرفتـه رسـم                          

بايد عالوه  كنم كه  سينما  پارك  شهر نو و سـالن فاتحـه    . كري را معاينه ميكردندگذشت عس 
 .زنانه  در  جنب  سينماي مذكور در دوره  كار سهيل تكميل گرديد ه بود

 .  شمسي1342 تا 1337   محمد صديق خان شهردار كابل از سال – ١٢
نايب الحكومه قندهار بـه      در دوره سوم  انتخابات   شهرداري كابل محمد  صديق،  سابق                 

حيث  سومين  شهردار كابل  انتخاب و توظيف  گرديد فعاليت  اين دوره  ادامه  فعاليـت هـاي                       
نيمه كاره  دوره اول و دوم بود،  تنها  در اين  دوره  تعمير  جديد  شـهرداري كابـل تكميـل و                           

  .پرسونل شهرداري كابل به اين تعمير  جابه جا شدند
 . هجري شمسي1346 تا 1342د محمد اصغر شهردار كابل از سال   سناتور پوهان- ١٣
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دوره  چهارم  شهردار انتخابي كابل، اين طور  خالصه مي شـود كـه بعـد از طـي مراحـل                       
 پوهاند محمد  اصغر به حيـث        1341مقدماتي  انتخابات و كيالن  شهرداري كه در ماه   جدي              

به مقام شـهرداري  بـه حيـث  معـين  وزارت               شهردار كابل  انتخاب  گرديد، وي قبل  از احراز            
  .داخله  كار مي كرد و پيشتر از آن دو دوره  رئيس  انتخابي پو هنتون  كابل  بود 

 تصميم گرفته شد    1342 قوس   29در زمان  پوهاند  محمد اصغر  شهردار كابل  در تاريخ                
ي و  بوسـتان  سـراي        كه سينما  كابل، تعمير سابق وزارت  معارف  و تعمير هاي گلستان سـرا               

شامل  آن بود، كتابخانه  مشهور وزارت معارف دكان ها  و منازل  جاده  شـاهي كـه   از جـوار            
سينما كابل آغاز و  به  پل باغ عمومي منتهي مي شد،  اين جايداد هاي تاريخي تخريب گرديد                    

پارك  پا بر جـا       ساخته  شده و  مقبره  عبدالرحمان  خان در جوار               » پارك زرنگار «در جاي آن    
ميباشد هر گاه طور مشخص بگويم  ساحه  بين جاده شاهي و جاده  محمـد  جـان  خـان وات               

 جريب زمين  را احتوا  مي كرد  براي احـداث پـارك  زرنگـار  تخـصيص داده شـده  و                          32كه  
 افغاني  بوده است  باالخره  روز  دوشنبه            27427935قيمت مجموعي  زمين داران موقع  مبلغ         

 برف سنگيني  سرازير گرديد  با زدن اولين  كلنگ  و به  كنج  ديـوار  احاطـه                       1342 جدي   15
وزارت معارف از طرف  پو هاند محمد  اصغر  كار تخريب  همان  سـاحه  آغـاز گرديـد  و سـر                        

 پارك تكميل و از طرف مرحوم داكتر محمـد  يوسـف صـدر               1343 قوس   16انجام  در تاريخ       
  .اعظم  افتتاح گرديد 

از احداث  پارك مذكور سا ل ها گذشت و پوهاند محمد اصغر ، بعـد از اكمـال  دوره  كـار                        
شهرداري كابل  در اولين  كابينه  مرحوم  نور احمد  اعتمادي صدر اعظم به حيث  وزير عدليـه          
انتخاب شد  و در هنگام  كابينه  دوم صدر اعظم مذكور از وزارت منفصل و در خانـه  نشـست،                      

  . خورشيدي بود1348ان  سال  اين زم
  1348 تا 1346  داكتر محمد عمر وردك سرپرست شهرداري كابل از سال - ١٤

 .هجري شمسي
وقتي كه  دوره  انتخابي  مرحوم  پوهاند  محمد اصغر مرحوم  در ماههاي  اخير  صـدارت                       

ه زمـاني    داكتر  محمد عمـر وردك  كـ         1346محمد  داود خان،  خاتمه  يافت،  روز  دوم  ثور                 
  .وزير داخله  هم بود  با فرمان  دارالتحرير شاهي  به  حيث  سر پرست  شهرداري مقرر شد

 هجري 1351  تا 1348  محمد كبيرنورستاني سرپرست شهرداري كابل از سال - ١٥
 .شمسي

 . هجري شمسي1352 تا 1351 دوست محمد فضل شهردار كابل از سال– ١٦
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 . هجري شمسي1357 تا 1352ل از  سال  داكتر غالم سخي نور زاد شهردار كاب– ١٧
از زمان تأسيس جمهوريت  در افغانستان داكتر غالم سخي  نـورزاد بـه حيـث  شـهرداري                    

كابل در زمان صـــدارت و حكومت ســـردار داوود خان فعاليـت   انتصابي گماشته  شد، شهردار    
  .زيادي داشت هاي انكشافي

وزير اكبر خان، شاه  روژه كارته چهار، شهر نو،پروژه هاي متعددي مانند اعمار خانه ها در پ
همچنـان  . زير كار بـود  شهيد، مكروريان ها و ديگر پروژه هاي مســــــكوني در همين زمان
سپرده شد كه اين پروژه  پروژة ترانسپورت عامه بس هاي برقي در همين زمان به بهره برداري

 هردارآخـرين شـ    غالم سخي نور زاد،      داكتر. توسط كشور چكسلواكياي وقت تمويل گرديده بود      
 سـقوط  تا به 1352از سـال  بود كهدر اين كشور كابل قبل از تهاجم روسها و جنگهاي داخلي 

 هردار بـه حيـث شـــ   1357 ثـور  7 ها در  ستيكمون حكومت داوود خان توســــــط كودتاي
 كمونيست هـا،  ـــط بعد از ســــــرنگوني دولت داوود خان توســ     د كه   كابل ايفاي وظيفه نمو   

 . ســـاله برداشت25افغانســـــتان اولين قدمهاي خود را به طرف جنگهاي داخلي 

 . هجري شمسي1357 / 5 / 5  تا  1357 / 2 / 10  محمد عزيز شهردار كابل از – ١٨
 از طـرف رژيـم   1357كابـــل در دهـــــــم ثـور  هردارمحمد عزيز به حيث شــــ آقاي

  .گرديدكمونستي موظف  جديد
 . هجري شمسي1358 تا 1357 انجنير شيرآقا حركت شهردار كابل از سال – ١٩

 . هجري شمسي1360 تا 1358  اسداهللا پيام شهردار كابل از  سال – ٢٠

 . هجري شمسي1362 تا  1360  ادينه سنگين شهردار كابل دوره اول  از سال - ٢١
 .هجري شمسي  1365 تا 1362  داكتر ولي محمد عبدياني شهردار كابل از سال -  ٢٢

در عهد  حكومت  داكتر  نجيب اهللا ، داكتر عبدياني  جمعيتي  را به نام جمعيت  رستگاري                      
 نفر از وزيران حكومت هاي سابق بود و         15ملي تاسيس كرد كه  موسسان اين جمعيت  تقريباً           

محمـد شـاه      پروژه سيد نور     1343 دلو     5فعاليت  دوره  كار داكترعبدياني،   در جلسه  تاريخي             
مينه  در كارته  نو منظور  شد و محل مذكور به نمره هاي يك و نيم بسوه اي و سه بـسوه اي                        
تقسيم گرديد  مردم  آنقدر ها به پروژه  مذكور  رغبت  نشان نمي دادند زيـرا  ا زحـصه  سـياه                          

ار  سنگ كوتل  يك لنگه  تماماً تپه ها بود ولي بعد ها خانـه هـاي زيـادي در آن سـاحه  اعمـ                         
  .گرديد  هم اكنون پروژه مذكور يكي از  قشنگ ترين  كارته هاي كابل است 

 . هجري شمسي1367 تا  1365 ادينه سنگين شهردار كابل دوره اول  از سال - ٢٣

 . هجري شمسي1369 تا 1367 عبدالكريم ميثاق شهردار كابل از سال – ٢٤
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 1371 تا 1369ال   انجنير لطيف نور زاد شهردار انتخابي شهرداري كابل از س– ٢٥
 .هجري شمسي

صورت  )  ميالدي 1990برابر   (خورشيدي   1369 كابل در سال     شهرداري  آخرين انتخابات   
هاي خود را به شوراهاي ولســـوالي و واليتي انتخاب نمودند كـه   و مردم كابل نماينده گرفت

 سه ســـــــال  را برايهرداري و ســـكرتريت شهرداري، معاونين شهردارش آنها به نوبه خود
  نفر و در شــــــورا 100 تا 80تعداد وكالي مردم در شوراي واليتي به تعداد . نمودند انتخاب

كابل هردارشـ   نفر بودند كه آنها آقاي لطيف نورزاد را به حيـث 30 تا 15هاي ولسوالي به تعداد 
اهـدين درسـال   مج آقاي نورزاد تا زمان سقوط حكومت داكتر نجيب اهللا بدست. انتخاب نمودند

  .كابل ايفاي وظيفه نمودهردار به حيث ش1371
 ه بـود،   به عمران و آبادي شهر توجـه شـد        تا حدي   در مجموع   داكتر نجيب   زمان زمامداري   

افغانستان در گير جنگهاي داخلي بود پالن هـاي جديـدي بـراي توسـعه روي      از آنجاييكه اما 
توسط داكتـر غـالم سـخي    (ن داود خان نشــــد و پالن هاي عمراني كه در زما دست گرفته

در آن وقت نمونه هاي پروژه هاي عمراني د كه گردي تطبيقتا حدي طرح گرديده بود، ) نورازاد
 بگـرام ، توزيـع   –پروژه مسكوني مكروريان ها، سـرك جديـد كابـل    : از شهر كابل عبارت اند
 500ن، پـروژه مـسكن   قيمت، احداث پروژه برق حرارتي، پروژه تهيه مسك پروژه مسكن ارزان
 .ديگر پروژه هاي خورد وبزرگ فاميلي خير خانه و

          1374 تا  1371 فضل كريم ايماق شهردار كابل دوره اول از سال -  ٢٦
 .هجري شمسي

 هجـري و بـه ميـان آمـدن          1371بعد از ســــــقوط حكومت داكتر نجيـب اهللا در سـال            
لي و واليتي متوقـف شـدند و آقـاي فـضل     مجاهدين فعاليت هاي شوراهاي ولســـوا حكومت

كه به گروه هاي مجاهدين و حكومـت وقـت ارتبـاط نزديـك داشــــــــــت از       كريم ايماق
  . كابل گماشته شدهردارمجاهدين به حيث شـــ طرف حكومت

اين زمـان آغـاز ميـشود ، كاركنـان و مـسولين        و شهر كابل ازهرداريبد ترين روزهاي ش
يا تجارب در راستاي كار شان داشـته باشـند    ل بدون اينكه تحصيالت وو نواحي كابهرداري ش

. بدون رهبـري و سـتراتيژي معـين سـاخت          ،  ي را يك اداره ميان ته     هرداري  تعين شدند كه ش   
همچنان در جنگ هاي داخلــــي بين گروه هـاي ذيـدخل مجاهـدين شـــــــهر كابـل بـه                   

شخصي و تاسيسات دولتي ويران و يـاچور   فيصد خانه هاي 60وحشتناكي مبدل گشت،  ويرانه
شدند، زير بناي شهر كابل كه با زحماتي زيادي سرو سـامان داده شـده بـود در يـك      و چپاول
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از بين رفت، مردم اليق و پركار كابل مجبور به ترك شـــــهرو مهاجرت به كشور  چشم زدن
 .ابل بودكهمشهريان همسايه شدند و اين خود يك ضربه بزرگي بر اقتصاد  هاي

 . هجري شمسي1375 تا  1374  محمد ابراهيم ورسجي شهردار كابل از  سال - ٢٧

      1375 / 11 / 3 تا 1375 / 7 / 17  مولوي عارف اهللا شهردار كابل از – ٢٨
  .هجري شمسي

 1377 / 8 / 20 تا 1375 / 11 / 3شهردار كابل از » آخند« مال عبدالمجيد -  ٢٩
 .هجري شمسي

   1379 / 6 / 5 تا 1377 / 8 / 20شهردار كابل از » سعيد« مال سعدالدين -  ٣٠
 .هجري شمسي

 1380 / 8 / 20 تا 1379 / 6 / 5شهردار كابل از » نعماني« مال احمد اهللا -  ٣١
 .هجري شمسي

 . هجري شمسي1381 تا 1380 فضل كريم ايماق شهردار كابل دوره دوم از سال - ٣٢

   1382 / 12 / 29 تا  1381  /5 / 7  محمد انور جگدلك شهردار كابل از - ٣٣
 .هجري شمسي

 1381آمدن حكومت موقت حامـد كـرزي در سـال     بعد از ختم موعد اداره انتقالي و بميان
مجاهدين ارتباط نزديك داشـت بـه حيـث     هجري آقاي محمد انور جگدلك كه به گروه هاي

 هـم ايفـاي   يس كميته ملي المپيـك ئر  كابل تعين شد كه ايشان در عين وقت به حيثشهردار
خسته شده بودند و ميخواسـتند كـه كابـل      ساله25شهريان كابل از جنگهاي ، نمود وظيفه مي

 كابل هيچ كاري مثبتـي  شهروندان خالف خواست  دوباره آباد و به زيبايي قبلي خود برسد، اما
دولتي و شخصي با زور و جبر به تصرف كساني درآمد كـه   زمين هاي. در اين زمان شروع نشد

عمارت ها و خانه هاي زيادي بي نقشه آباد شـدند كـه بـه     ؛  گروه هاي مسلح ارتباط داشتندبا
قادر نبود كه كساني را كه به اين كارها دست زده انـد منـع    زشتي شهر كابل افزود و هيچكس

  . تا اينكه  آقاي نورزاد به سمت رياست شهرداري كابل از سوي حامد كرزي مقرر گرديدكنند
  /9 / 22 تا  1383 /  1 / 1م سخي نور زاد شهردار كابل دور دوم از   داكتر غال- ٣٤

رئيس دولت انتقالي افغانستان طي » حامد كرزي« هجري شمسي به فعاليت آغاز نمود؛  1385
ه و داكتر غالم سخي نورزاد را به عنوان هرداركابل را بركنار كرد، محمد انور جگدلك شحكمي

 .شهردار انتصاب  نمود
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نورزاد براي دومـين بـار بـه حيـث       داكتر غالم سخيخورشيدي  1382سال ه  در وقتي ك
   بـود،  شهرداري مثبتي در رهبري     اتشاهد تغير شهروندان كابل    ،  شدمنصوب  كابل  هردار  شـــ

  به، يكي از افراد با تجربه »غالم سخي نورزادداكتر «  به گفته اي بسياري از شهروندان كابل
آقاي نورزاد ماستر پالن كابل را در زمان داود خان تهيه           گرديده و   ب  سمت شهردار كابل منصو   

او پس از  اشغال وظيفه دست به تغييرات اساسي . دقرار داكار خود   رهنماي و آن را بودنموده 
ومهم در سطح شهر زد كه مي توان از تخريب برخي تعميرها ومنازل خود سـر و انتقـال مـوتر                     

و غـرب و نقـاط   هـاي شـمال    سرك  وضع نام برد و همچنان فروشي ها در حاشيه شهركابل
  .كابل را به قدر چشمگيري بهبود بخشيدمختلف شهر 

اعمار كرده بودند و جايداد مردم و  با كساني كه عمارات خودســـر(   مبارزة زيادينورزاد، 
رداري  شـه  قبل از وي در حالي كه ، بود كرد و تا جايي موفق هم) دولت را غصب كرده بودند

، بـا  ؛ آقاي نورزاد قرار داشتهمگاني داخلي وخارجي كابل در زير باراني از انتقادات رسانه هاي       
خواند شـمار زيـادي از مقامـات    مي هدف آنچه بهبود اوضاع شهر و ايجاد يك تشكيالت سالم           

از سـابق   نين  معـاو  حتـي    .ارشد شهرداري را بركنار كرده و به جاي آنان افرادي ديگر را برگزيد            
و محمـد فقيـر بهـرام بـه     نمـوده   بركنـار   وانجنير اميرالدين سالك  را  جمله حبيب اهللا اصغري   

سـومين  پس از سـقوط حكومـت طالبـان    قاي نورزاد نمود؛ آعنوان تنها معاون شهرداري تعيين      
 كابل را بـه عهـده       داري امور شهر   خويش،    سال مديريت  سه   كه در    بود  پايتخت كشور  شهردار
 از 1385 عقـرب  24تـاريخ   كابل بـه هردارعد از سه سال اجراي وظيفه به حيـث شـ  ببود گرفته 

 شهرداراهللا امان به حيث   كابل برطرف شد و بجاي ايشان انجنير روحشهرداريسمت رياست 
توسط احمد ضياء مسعود معاون اول رياست جمهوري كه سرپرستي رياست جمهـوري را              كابل  

  . شددر آن وقت عهده دار بود معرفي
      1386 /   11 / 29 تا  1385 /  9 / 22 روح اهللا امان شهردار كابل از -  ٣٥

 .هجري شمسي
قبال تصور غالب درباره روح اهللا امان شهردار قبلي اين بود كه آقاي روح اهللا امان نظـر بـه          
قرابت فاميلي كه با محمديونس قانوني رئيس ولسي جرگه داشـت شـايد درچـوكي شـهرداري                 

شد اما بعدها معلوم شد آقاي روح اهللا امـان مـشاور اقتـصادي معـاون اول رياسـت                   تكيه زده با  
جمهوري بوده و به اثر حمايت احمدضياء مسعود معاون اول رئيس جمهور به اين سمت رسيده                
بود،  زمانيكه آقاي كرزي در يك سفر رسمي به كشور هندوستان داشت او بـه امـضاء معـاون                     
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ي را بعهده داشت بحيث شهردار كابل مقررشد و تـا آخـر دلـو        اول كه سرپرست رياست جمهور    
  . اين مسئوليت را عهده دار بود1386

 قوس 20 تاهم اكنون كه 1386 /   11 / 29 انجنير مير عبداالحد صاحبي از  – ٣٦
 . هجري شمسي هست به صفت شهردار كابل مي باشد1387

، روح اهللا امـان     وراي وزيران  و فيصله اي ش    فرمان حامد كرزي   به اساس    1386 دلو   30در  
در سوابق كاري آقـاي      شد؛   عبداالحد صاحبي به جاي او برگزيده     مير   و    شهردار كابل را بركنار   

كه او داراي تحصيالت عالي در رشته انجنيري و برنامه ريـزي شـهري       بود  صاحبي اعالم شده    
روح اهللا امان  بود،  اما ننمودهمشخص را دولت  قبلي كابل شهردار دليل بركناري را دارا است؛  

عـالوه بـر اجـراي شـماري پـروژه      و انـدي از مـسئوليتش   و ظرف يـك سـال     ادعا داشت كه ا   
 .ي داشته استكابل كار كردهاي مهمهردارسرك سازي در اين شهر به عنوان ش هاي

 جديد، پنجمين فردي است كه در شـش سـال گذشـته بـه عنـوان                 هردار صاحبي، ش  آقاي  
ن است كه تقرر آقاي ميرعبداالحد صـاحبي        گفته ها حاكي از آ     ؛   مي شود   انتصابكابل  هردارش

  .بحيث شهردار كابل به درخواست و وساطت برادران كرزي صورت گرفته است
 كابل امروز با مشكالت فراواني در گير است و فساد اداري ريشه هاي خودرا درشهرداري 

ن كابل با اميد به اينكه شهر كابل با صرف ؛ شهروندا به صورت بي مثالي دوانده است   اداره  اين  
پول هاي هنگفت وحمايت برخي نهادهاي بين المللي در زمينه زيباسـازي وتـرميم سـرك هـا                  
تبديل به يك شهر زيبا ومطابق با نورم هاي بين المللي گردد، اما متأسفانه آنان شاهد مناظري                 

شـهر   بـه يـك   نمودند كـه    مشاهدهيأس مبدل ساخته و شهر خود رابه بودند كه اميد آنان را 
مكـان نـا مناسـب از ديـدگاه زيـست           كثيف، بدون سرسبزي، بدون مسكن، بدون پـالن و بـه            

  . تبديل شده استشناسان وكارشناسان شهري 
آمار و اطالعاتي كه تا كنون انعكاس يافته است بيانگر اين واقعيت اسـت كـه  شـهركابل                   

يد كننده كثافت درمقياس جهاني ميباشد كه از هيچ نـوع           بعنوان پايتخت افغانستان باالترين تول    
  .برخوردار نيست...  سيستم هاي عصري چون كاناليزاسيون و

در اين نوشـتار يـاد آوري از تمـامي مـشكالت وموانـع فـرا روي شـهروندان شـهركابل و                      
كارمندان شهرداري كابل خارج است و در ايـن كتـاب سـعي مـي گـردد كـه تنهـا بـه برخـي                         

اي دوره هاي نورزاد ، امان و صاحبي متمركز گرديده  و  به وضعيت رياست نشرات در        كاركرده
بايد بر اين موضوع مهم تأكيد ورزيد كه در اين نوشـتار سـعي شـده                . اين سه مرحله اشاره شود    

است تا وضعيت هاي عيني و مشهودي نشان داده شود و بيشترين معلومات و اطالعات داخـل                 
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 برمستندات ومشاهدات تحقيقي دارد كه بدينوسيله كوشش مي شود تـا            اين كتاب تكيه اساسي   
شهروندان كابل از واقعيت هاي شهر وشهرداري شان آگاهي يابند وچه بسا افراد و اشخاصـيكه      
برچوكي مسئووليت پذيري تكيه زده اند و چه آنانيكه صادقانه ومتعهدانه به خدمتگـذاري شـهر                

از قدرت بدست آمده ظلم واجحـاف بـه حـال ايـن مـردم روا                ومردم آن پرداخته و چه آنانيكه         
داشته اند و درمحضر تاريخ ونگاههاي موشكافانه مردم شهركابل معرض و به تـصوير كـشانده                
شوند،  تا باشد مردان آهنين وفداكار شهر كابل در نسل هاي بعدي و در اوراق تاريخ به عنـوان             

المانه حقوق مردم را ضايع وبه سالمت اجتماعي        قهرمانان كابلستان ثبت گردند و افرادي كه ظ       
  .  شان صدمه وارد نموده اند در پيشگاه تاريخ محاكمه ومورد انتقاد قرار گيرند

  .خود خوان حديث مفصل از اين مجمل:  به گفته شاعر كه
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  رريي  پام  پامههيي نشرات و نشر نشرات و نشراستاستيي ر رييخط مشخط مش
  )ري پامهيشرات ونشر ناستيمشكالت و موانع ر(

مردم مسلمان افغانستان تابحال نظامهاي متعددي سياسي، از دوره اي پادشاهي مطلقه تـا              
جمهوريت سردار محمد داوودخان، نظامهاي تند و انقالبي كمونيـست هـا، حكومـت ناپايـدار و       

عـه  بحراني مجاهدين، امارت استبدادي و معما برانگيز طالبان و حكومت فعلي بـه حمايـت جام               
نـشريه  «جهاني را تجربه كرده است؛ اينها تحوالتي بودند كه با سابقه ترين نشريه شهر كابـل                 

زمـان كمـي بـود تـا ايـن          . در آن يا به انزوا يا به تهديد و يا به برده گي كشيده مي شد               » پامير
  .نشريه آزاد و مستقل بر مفكوره هاي ملي و مردمي محور باشد

 خورشيدي، توسط نويسنده اي     1330مي باشد كه در سال      نشريه شهرداري كابل    » پامير«
از همـان روزهـاي نخـستين، مـشكالت         » پـامير «تأسيس گرديد؛   » احمد مير رويان  «آن وقت   

 پـس از  1375شهروندان كابل را ابتداء ماهانه وبعد ها هفته وار انعكاس مي داد، اما  در ميـزان   
 پنج سال از نـشر بـاز مانـد؛ بـا روي كـار        حدود» نشريه اي پامير  «بقدرت رسيدن گروه طالبان     

 به رياسـت حامـد كـرزي،  هفتـه نامـه پـامير  دور دوم                  1380آمدن اداره موقت در اول جدي       
 بـه فعاليـت     1382 تا نيمه    1381نشراتي خويش را   با مديريت محراب الدين يوسفزي از سال             

ادر خاكـساري عـالوه     آغاز نموده و پس از آن براي مدت كوتاه محمد آصـف اكبـري و عبـدالق                
برسر پرستي رياست نشرات شهرداري به صفت مدير مسئول هفته نامه پامير ايفاي وظيفه مـي    

  .نمودند
از آنجاييكه  آقاي خاكساري سرپرست رياست نشرات را عهده دار بودند،  شهردار آن وقت                

نگارنده  بـا    در صدد جايگزين رئيس و مدير مسئول مسلكي در امور فرهنگي شده بود تا آنكه                  
 پيشين و حكم رئيس جمهـور اسـالمي افغانـستان،            هردارپيشنهاد  داكتر غالم سخي نور زاد ش       
 به سمت رئيس نشرات شهرداري و مـدير مـسئول           1385محترم حامدكرزي در نيمه دوم سال       

معرفي گرديدم كه از همان تاريخ تـا بركنـاري ام  بـه صـفت سـيزدهمين                  »  هفته نامه پامير  «
بايد گفت كه در  مدت مأموريتم،  در فراز          .  اين نشريه ايفاي وظيفه مي نمودم     » ئولمدير مس «

ونسيب هاي متعددي در شهرداري كابل ايفاي وظيفه نمودم كه در اين گذار واقعيت هاي تلـخ              
  .و شيرين وپستي بلندي هاي گوناگون و فراواني را احساس نموده ام
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  1385 عقرب  23 سه شنبه 208 - 209  شماره-  شهر كابل هي نشرريپام
مصاحبه اختصاصي با رئيس نشرات شهرداري

  
  
  
  
  

  
  

 هجري شمسي به مناسبت بزرگداشت از پنجاه و پنجمين سالروز 1385 عقرب  15
بر آن شديم، تا مصاحبه ي با رئيس نشرات و مدير ) نشريه شهرداري كابل(» پامير«تاسيس 

داشته باشيم؛ در اين » حسيني« جعفر عادلي سيدآقاي جناب » پامير«مسوول هفته نامه 
      به حضور رئيس محترم نشرات طرح » پامير«مصاحبه اولين پرسشي از پيشينة تاريخي 

  مي گردد؟
ابتدا . با استعانت از قادر اليزال، سالم و صلوات بر خاتم پيامبران و عترت پاك ايشان :ج

 دست اندركاران اين نشريه تبريك گفته و بر را به خوانندگان و» پامير«سالروز هفته نامه ي 
آناني كه همچو شمع در جاده هاي تاريك و سنگالخ ها روشني بخش حيات ما شدند و به 

در اين فرصت كوتاه . حيات ما معني دادند، مخصوصاً شهداي شهرداري كابل درود مي فرستم
در سال » پامير«: اشاره كنم» پامير«مي خواهم بدون مقدمه و  بطور فشرده به پيشينة تاريخي 

 خورشيدي، توسط نويسنده آن وقت، احمد ميررويان تاسيس گرديد، اين نشريه در 1330
رسيد و بعدها در مطبعه   تحرير در ماشين به چاپ مي مراحل ابتدايي به شكل ورقي و تايپ

ل را از همان روزهاي نخستين،  مشكالت شهروندان كاب» پامير«. هاي دولتي چاپ ميگرديد
فراز و نشيب هاي فراواني را طي پنج » پامير«. ابتدا ماهانه و بعدها هفته وار انعكاس مي داد

رخ نامه، گاهي به صفت نشريه حزب حاكم وقت و ندهه پشت سر گذاشت، گاهي در قالب 
گاهي به حيث يك نشريه شهري اظهار وجود نموده و تمامي حقايق و كاستي هاي شهروندان 

در هر زمان و شرايطي بلند همت، بدون هيچگونه » پامير« كرده و مانند كوه كابل را مطرح
  .ترس و وحشت زبان گوياي شهرداري كابل بوده است
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 1345 در چهار صفحه ماهانه منتشر مي گرديد، اما بعد ازسال 1345تا سال » پامير«
 كه 1355 درهشت صفحه بصورت هفته نامه فعاليت خويش را گسترش داد، مخصوصاً از سال

مردم افغانستان در يك فضاي نسبتاً آرام روال عادي زندگي خود را طي مي كرد و اين كشور 
درآن زمان به پيشرفت هايي دست مي يافت،  شهردار كابل در آن وقت محترم داكتر غالم 

ن اما در پناه همي. هفته نامه پامير به وجود آمده بوددر سخي نورزاد بود كه  موفقيت هايي نيز 
حركت آرام نطفة جريانات سياسي منعقد گرديد و دموكراسي پا به عرصه وجود گذاشت كه با 

 آغاز دگرگوني  و بحران در كشور پديد آمد و 1357يستي در هفت ثور سوقوع كودتاي مارك
اما در اواخر دهه شصت تا . هفته نامه پامير از هشت صفحه به چهار صفحه نشر مي گرديد

در هشت صفحه به چاپ رسيد،  وقتي كه «دن طالبان هفته نامه پامير زمان به قدرت رسي
از تشكيل شهرداري كابل حذف و از فعاليت » پامير«طالبان قدرت را بدست گرفت، هفته نامه 

 و با روي كار آمدن دولت موقت، 1380پس از سقوط برق آساي گروه طالبان در سال . باز ماند
  .نون هفته ي يكبار منتشر مي گرددمجدداً در هشت صفحه تاك» پامير«

سيس أ زمان ت  ازمعاون رياست نشرات شهرداري را  اسامي روسا،  مدير مسوول و :س
  آن تا هم اكنون معرفي بفرماييد؟

       هجري شمسي توسط احمد 1330همان طوري كه در ابتدا گفتم، پامير درسال  :ج
  .مسئول نشريه پامير را عهده دار بود وي مدير1338مير رويان تاسيس و از همان سال تا 

  . سيد عزيز اهللا مرموز مدير مسوول نشريه پامير بود1341 تا دلو 1338از سال 
  .مدير مسوول نشريه پامير بود» مرزي« رويدار 1343تا ثور 1341از دلو 

  . محمد ناصر غرغشت مدير مسوول نشريه بود1354  تا 1343از سال 
  . جاويد فاطمي مديرمسئول و ضياء روشن معاون بود1356 تا سرطان 1354از سال 

  . تا آخرهمان سال ضياء روشن مدير مسئول نشريه پامير بود1356از سرطان 
  . محمد نسيم نادم مديرمسئول و ضياء روشن معاون بود1358 تا اسد  1357از  سال 
  . و ضياء روشن معاون  بودمدير مسوول شيرعلي ودان 1359 تا ثور 1358از اسد 

  . فضل الحق موج  مدير مسوول وضياء روشن معاون بود1360 تا ثور1359از  جوزا  
  . محمد بصير كابلي مدير مسوول وضيا روشن معاون  بود1361 تا 1360ازسال 
  .  فريد سياووش مدير مسئوول و ضياء روشن معاون بود1361 تا دلو 1361از جوزا 

  .رئيس نشرات و مديرمسئوول نشريه پامير بود عنايت پژوهان گرداني 1368 تا 1361از دلو 
  . رئيس نشرات و مدير مسئوول نشريه پاميرعزيز آسوده بود1371 تا 1368از سال 
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  . رئيس نشرات ومديرمسئوول نشريه پامير مهردين مشيد بود1375 تا اسد 1371از سال 
آمدن حكومت اما با روي كار . نشريه پامير در سالهاي حاكميت طالبان از نشر بازماند

 انتشار يافت و از حمل 1381 حمل 17موقت اولين شماره  دور دوم نشريه پامير روزشنبه 
 تا اواخرهمين سال  سيد فاروق هيبت رئيس ومدير مسئول وبراي مدت يكماه سيد 1381

مقصود هوفياني وپنج ماه محمد نسيم نادم وبعد آقاي محمد اسحق صمدي به عنوان معاون 
  .سكرترمسئول نشريه پامير ايفاي وظيفه مي نمودندرياست نشرات و

وول نشريه پامير محراب الدين ئ رئيس نشرات و مدير مس1383 تا 1381از اخير سال 
  .محمد اسحق صمدي بودرياست و سكرتر مسئوول نشريه پامير يوسفزي و معاون 

آصف  سرپرست رياست نشرات ومدير مسئوول نشريه پامير محمد1384 تا 1383از سال 
  .اكبري ومعاون رياست نشرات وسكرتر مسئوول نشريه محمد اسحق صمدي بود

 سرپرست رياست نشرات ومدير مسئوول نشريه پامير 1385 تا نيمه 1384از سال 
  .عبدالقادر خاكساري و معاون رياست وسكرتر مسئول نشريه محمداسحق صمدي بود

ول نشريه پامير و معاون  حقير به صفت رئيس نشرات ومدير مسئ1385از اسد سال 
  .رياست وسكرترمسئول نشريه پامير محمدمهدي ثاقب مي باشد

چنانچه مردم بخواهند با پامير مشاركت داشته باشند، طريق اين مشاركت را بيان : س
  فرماييد؟
پامير داراي سابقه درخشان، بيانگر آرمانها و خواسته هاي واقعي شهريان كابل مي : ج

مه سعي مي نمايد كه پل ارتباطي ميان همشهريان عزيز و شهرداري كابل باشد، اين هفته نا
ي پامير ستون  باشد، تا از اين طريق خدمات شهري را بهتر انجام دهد، در اين زمينه هفته نامه

خوانندگان را ايجاد نموده كه در هر شماره هفته نامه منتظر نظرات، پيشنهادات و انتقادات سالم 
  .باشيمشهروندان كابل مي

  در پايان اگر توصية خاصي داريد بيان بفرماييد؟: س
توفيقات روز افزون، شادكامي و سعادت تمامي خيرانديشان بويژه همكاران و همراهان : ج

اين نشريه را از حضرت ايزد منان استدعا مي نمايم و اميدوارم كارنامة خدمات اين عزيزان 
  .مورد توجه پروردگار قرار گيرد
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  يي نورزاد، امان وصاحب نورزاد، امان وصاحبيي كابل در دوره ها كابل در دوره هاييهردارهردارشش
از  شخـصيت    » شـهرداري «در اين بخش  مي خواهم بطور فشرده ضـمن ذكـر  وظـايف                

به عنـوان پـل ارتبـاطي ميـان مـردم و            » نشريه  پامير  «دوران مسئوليتم و نقش     » شهرداران«
  .شهرداري ياد آوري نمايم
عنوان نهاد مهم خدماتي قابل توجه بوده      در جهان به    » شهرداري ها «بي ترديد كه وظايف     

صرف در تنظيف شهر و سر سـبزي نيـست، بلكـه خـدمات حفـظ                » شهرداري ها «و حوزه كار    
صحه محيطي، تدوين برنامه هاي عمراني و انكشافي، نظارت برساختمان هـا، تـأمين مـسكن،       

ي،  تنظـيم    و آشـاميدن  اداره قبرستانها، ساخت سرك ها، سيستم فاضالب،  تأمين آب مـصرفي             
سيستم برق،  حمل و نقل مسافرين در داخل شهر،  خدمات اطفائيه،  نظم واداره ترافيك شـهر                   
وظايف مربوط به امنيت و نظم اجتماعي، اداره كتابخانه هاي شهر، ايجاد فرهنگسراها، تـشويق            
پيش رفت اقتصادي و دههـا وظـايف ديگـر مربـوط بـه شـهرداري هـا مـي باشـد؛ متأسـفانه                         

» شهرداري هاي جهـان   «در شرايط فعلي از تمامي صالحيت هاي كه ساير          » ي كابل شهردار«
منحيث يك بخش بزرگ جامعه مـدني       »  شهرداري كابل «دارند، بدور مانده است و تا زمانيكه        

را » شهرداري«اظهار وجود نكند، صالحيت هاي قانوني به اين  اداره واگذار نگردد و مسئوليت               
 و با تجربه از طريق انتخابات آزاد و مردمي نگذارند، بطـور قطـع               به عهده اي شخص شايسته      

مي توان گفت كه  نتايج  پس از سه دهه جنگ كه اين شهر زيبا را به مخروبـه تبـديل نمـوده              
  .راه  حل عادالنه اي ديگري  نخواهد داشت

بـه  » شهرداري«همانطوريكه قبال گفته شد، اينجانب بدون شناخت قبلي با دست اندكاران            
عنوان نويسنده و ژورناليست و همچنين كاركردهاي فرهنگي ديگري كـه داشـتم  بـه دعـوت                  
داكتر غالم سخي نورزاد، شهردار آن وقت وارد اين اداره شـدم، در ايـن مـدت بـا چهـره هـا و                      
شخصيت هاي  متفاوت از قبيل تندروان، محافظه كاران و ميانه روان آشنا گرديدم  كه در ايـن    

مي گردد كه حوزه فعاليت هاي كاري شهرداران اين دوره تشريح وعملكردهاي            نوشتار كوشش   
بـه  ميرعبداالحـد صـاحبي     هركدامشان چون  داكتر غالم سخي نورزاد،  انجنير روح اهللا امان و              

  .خوانندگان محترم به معرفي گرفته شود
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   نورزاد نورزاديي كابل در دورة غالم سخ كابل در دورة غالم سخييشهردارشهردار
وم خود را  از پوهنخي انجنيري دانـشگاه  كابـل در رشـته               داكتر غالم سخي نور زاد،  ديپل      

تعميرات و شهر سازي اخذ كرده است و متعاقبا دكتراي خويش را در رشـته سـرك سـازي بـه                     
  .درجه اعلي در اتحاد جماهير شوروي سابق به پايان رسانيد

 به صفت اولين شهر دار حكومـت جمهوريـت سـردار محمـد داوود               1352نامبرده در سال    
صوب گرديد، اما پس از بقدرت رسيدن كمونيست ها با توجه به شرايط بحرانـي كـشور،  بـه              من

 سال دوري از وطن به دعوت رئيس جمهور اسـالمي افغانـستان              22خارج عزيمت نمود وبعد از      
  . تقرر حاصل نمود1383محترم حامد كرزي دو باره به صفت شهردار كابل در سال 

له اشخاص و افراد پرتالش و با همتـي بـود كـه وي  را در                 داكتر غالم سخي نورزاد از جم     
دوران مسئوليتش كسي نمي توانست به راحتي  در دفتر كارش  مالقـات كنـد، زيـرا او كمتـر                     
شعار مي داد و بيشتر عمل مي نمود و در حقيقت عمل گرايي در وجـود ايـن مـرد بـا صـالبت                 

كابل مصروف وظيفـه مـي بـود و يـا در            نهادينه گرديده بود، او بيشتر در ساحات مختلف شهر          
مراسم افتتاح پروژة در نقطه ي از شهر بسر مي برد، به همين دليل نـورزاد پـس از دو سـال و                       
هشت ماه فعاليت در شهرداري كابل، محبوبيت خوبي را در ميان شهروندان كـسب نمـود؛ بـه                   

ن القاب را مي تـوان      جرأت مي توان گفت كه اگر بهترين لقب را براي وي برگزيند مناسب تري             
نام گذاشت؛ چرا آنكه در بدترين شرايط  و تحوالت نورزاد با گـام              » مرد آهنين شهركابل  «لقب  

امـا صـداقت، قـانون      . هاي آهنين و استوار در راه آبادي و تطبيق پالن هاي شهري پيش رفت             
ني هاي سرمايه   مندي و مقابله با زورگويان، مخالفيني را در ميان برخي از مسئولين نظام و كمپ              

پيدا نمود، رشد غير قابل تصور وخدمات ارزنده وي در شـهر            مخصوصا باندمافياي زمين    گذاري  
كابل و با التر از آن محبوبيت ايشان در ميان مردم ومهمتر از آن عدم سازش داكتر نـورزاد بـا                     

نـار زده   برخي جريانات وگروههاي مافيايي باعث گرديد تا او در اواخر ماه عقـرب از سـمتش ك                
  .شود و به جايش انجنير روح اهللا امان به صفت شهردار جديد به كار آغاز كند

  :پروژه ها
پس از فيصله اجالس بن وروي كارآمدن دولت انتقالي و جمهوري اسـالمي، داكتـر غـالم       

 مسئوليت ايـن اداره را بعهـده        1383سخي نورزاد سومين شهرداري  است كه از اول ماه حمل            
مدت دوسال و هشت ماه دوران رياست شهرداري با تجارب فراواني كـه داشـت   گرفت؛ وي در  
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توانست با صداقت، دلسوزي و ارادة آهنين فعاليت وكاركرد هـاي مفيـد و مـؤثري در پايتخـت                   
  .كشور داشته باشد

بعـــد از بركنـــاري نـــورزاد پـــروژه هـــاي شـــهرداري كابـــل در دوران روح اهللا امـــان  
رديده وآنها موفق به ايجاد يك چهار راهي هم نگرديدند؛ جالب           وميرعبداالحدصاحبي متوقف گ  

 را بـه روزنامـه اصـالح    1386اين جاست وقتي كه روح اهللا امان گزارش كاركردهايش در سال   
 در صفحه سوم    1387 حمل   29جهت نشر مي سپارد، وي در آن گزارش كه روز پنجشنبه موخ             

نيست بلكه كاركرد هاي داكتر غالم سخي        1386روزنامه اصالح به چاپ مي رسد مربوط سال         
 بوده است كـه بـه طـور ماهرانـه آن گـزارش را               1385 و   1384 ،   1383نورزاد مربوط سالهاي    

 خـويش بـه مطبوعـات و      1386سرقت نموده و جزء اجراأت و دست آورد وفعاليت هـاي سـال              
ــه   ــت ارائـ دولـ

  .ميدارد
متأسفانه در  
ــال  ايـــن دوسـ
پالن هاي قبلي   
ــشده  ــراء نـ اجـ

لكه تخريب و   وب
از بودجه مربوط   
شــــــهرداري 
ــاي   ــتفاده ه اس
نادرست صورت  
گرفـــت كـــه  

جبران اين خرابي ها با احساس مسئوليت، تعهد، صداقت ودلسوزي افرادي همانند داكتر غـالم               
سخي نورزاد را مي طلبد؛  جا دارد كه ضمن قدرداني از تالش هاي شبانه روزي نورزاد حقـايق                   

 در بخـش هـاي سـاختمان هـا ،            1385 و   1384،  1383ر سالهاي     ناگفته از كاركردهاي وي د    
پاركها ، فاتحه خواني ها ، تشناب ها ، تعميرات نواحي ، پاركينگ ها ، كا نال ها ، پل و پلچك                      

  .ها ، جويچه ها و نام گذاري جاده ها و امثال آن صورت گرفته ياد آوري نمايم
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  حقايق ناگفته

 غالم سخي نورزاد بـا درك مـسئوليت وظيفـوي پالنهـاي             شهرداري كابل در دوران داكتر    
عادي و انكشافي سرك ها ، پل ها و پلچك ها دوصد و پنجاه كيلومتر قير ريـزي جـاده هـاي                    

 به وزارت هاي ماليه و پالن فرستاد كـه وزارت ماليـه يـك كـاپي                 1388شهر كابل را تا  سال       
ي كابل را به بودجه پـيش بينـي         شهردار 1385بودجه مصرفي شش ماه اول كاركرده گي سال         

 را به رياست پالن و پاليسي شهرداري ا رسال نموده كـه             1388 و   1387 و   1386شده سالهاي   
  .فعالً  در شعبه مربوطه موجود است

بودجه ا نكشافي خود را كـاركرده        %  6/48 ،   1385شهر داري كابل در شش ماه اول سال         
اه هـاي ديگـر دوايـر دولتـي جمهـوري اسـالمي             و به مصرف رسانيده بود كه هيچ كدام دستگ        

افغانستان برابر شهرداري كابل از بودجه انكشافي در پروژه هاي مربوطـه خـويش كـار نكـرده                   
 قرار داده شده به اسـاس       1386بودند،  بودجه ا نكشافي كه به دسترس شا روالي كابل در سال              

 پـالن انكـشافي ديگـري در سـال        همان پالن هاي انكشافي دوران داكتر نورزاد ميبا شد كدام         
 از طرف شهرداري كابل به وزارت هاي ما ليه و اقتصاد صورت نگرفته و راجع به ا سـناد               1386

تخنيكي سرك هاي مختلف شهر كابل بايد خا طر نشان گردد كه در دوران داكتر نورزاد تمـام                   
ما ت بازسـازي و     اسناد تخنيكي آن سركها تر تيب و بـه دسـترس وزارت اقتـصاد و ا داره خـد                  

انكشاف افغانستان قرار داده شد،  متا سفا نه تا هم اكنون شهرداري كابل نتوانسته كـه بودجـه                   
مورد ضرورت و عده داده شده را بدست بياورد و از آن در سركهاي مـذكور اسـتفاده نمـا يـد و                       

ئي موافقـه   همچنين اسناد پروژه كثافات جامد كه بودجه آن در حدود سه  ميليون دالـر امريكـا                
ايـن  . شده بود در دوران داكتر نورزاد ترتيب و طبق مقررات به بانك  جهاني تـسليم داده شـد                    

اجراات و فعاليت هاي كه در دورا ن داكتر نورزاد در گزارش كاركردهاي شهرداري كابـل طـي                  
 به دور از حقيقت گنجانيده اند ممكن مردم تصور نمايند كه شهرداري كا بل عجب                1386سال  

 نموده است؛  در حاليكه ايـن گـزارش مربـوط            1386اجرا أت سريع وفوق العاده اي را در سال          
  .كاركردهاي داكتر نورزاد مي باشد

 تـا   1382در قسمت سركها و قير ريزي آنها توسط شركت هاي سكتور خصوصي از سـال                
غـرب   متـره  70هم اكنون صورت ميگيرد عبارت از سرك ميدان هوائي تـا بـاغ بـاال ، سـرك              

 متره پروژه احمد شاه بابا مينه از        60ميدان هوائي تا چهارراهي سراي شمالي خير خانه ، سرك           
 كيلـو متـر،      5/9 متره پروژه احمد شاه بابا تا قلعه زمان خان به طول             60طريق بگرامي ، سرك     
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 كيلو متر ميباشد كه طول مجموع پنج سرك مـذكور           5/7  متره رحمان مينه به طول        60سرك  
  .كيلومتر ميگردد 39

 كيلو متر خامه كـاري،  جغـل انـدازي و قيـر ريـزي آنهـا                  26در دوران داكتر نورزاد حدود      
صورت گرفت كه كارهاي ساختماني سركهاي مذكور به جديت دوام داشته و پـيش بـرده مـي                  

اما بعد از بركناري نورزاد  در مدت نزديك بـه دو سـال كارهـاي سـاختماني سـركها از                     . شد،    
  . بازماندجريان

ناگفته نماند كه قبل از تقرر داكتر غالم سخي نورزاد ، قرار داد هاي پنج سرك ذكـر شـده                    
طوري  صورت گرفته بود كه به كلي اليحه طاقت كار وزارت فوايد عامه مد نظر گرفتـه نـشده    
بود و د رحقيقت قرار دا د ها به قيمت بسيار زياد و گزاف همراه  شركت هاي سكتور خصوصي                    

توكل شده بود،  از آنجاييكه  د اكتر نورزاد  در مـورد پـروژه سـازي و سـاختمان سركـسازي                       پر
تجارب خوب علمي،  فني و انجنيري كافي دا شـت وقتيكـه قـرار داد هـا را مطالعـه كـرد وي                 
هئيت فني و انجنيري با تجربه كاري را تعين نمود تا پروژه هاي پنج سرك مذكور را دقيقاً علم      

سي نمايندو با ساحات و مناطق مربوطه تطبيق و نتايج را مستند تصديق و گـزارش                آوري و برر  
دهد،  د ر اثر علم آوري و بررسي هئيت فني وا نجنيري تعين شده واضح و ر وشن گرديـد كـه       

 ميليون افغاني كم و تنقيص گردد تا به مفـاد       2500از قرار داد هاي پنج سرك مذكور بايد مبلغ          
تمام شود، در مرتبه اول در مورد تفاوت و فرق قيمت سرك  هاي مذكور بـا  بيت المال و دولت    

ما لكين شركت هاي سكتور خصوصي مذاكر ه و مفاهمه صورت گرفت بعد از تفا هم و كـسب                   
 مطابق به اليحه طاقـت كـار وزارت         1383قناعت آنها  قرار دا د با پنج شركت مذكور در سال             

قررات و شركت هاي سكتور خصوصي عقد قـرار داد صـورت            فوايد عامه دوباره طبق قانون و م      
 ميليون افغاني از قرار داد هـاي پـنج سـرك مـذكور مقامـا ت                 2500از كم كردن مبلغ     . گرفت

محترم دولت اطالع كافي دارد زيرا داكتر نورزاد موضوع را به رياست جمهـوري و مقامـات ذي          
  .صالح گزارش داده بود

 1386رك ها و جاده ها طوريكه در پالن و پروگرام سـال             شهرداري كابل در مورد ديگر س     
 –چنانچه اهـالي و مـردم منـاطق كمپنـي           . گنجانيده شده بود اجراات و ساختمان نكرده است         

كوتـه  (  ديوان بيگي شاهد هـستند كـه در مـسير سـرك ميـرويس                – نياز بيگ    –فاضل بيگ   
فيـك بـاالي آن جريـان دارد        كه يك لين آ ن در سال هاي قبل قيرريزي شـده و ترا             ) سنگي  

همه ساله در يك لين سر ك مذكور چندين تصادم ترافيكي صورت گرفته بود كه تلفاتي را نيز                  
داشت؛  اهالي متذكره از شهرداري كابل در زمان داكتر نورزاد تقا ضا نمودند كه بايـد لـين دوم                    



 32 .……….……………... چنبره مافيا شهرداري كابل در      

،  داكتر غالم سـخي      سرك مذكور ساختمان و قيرريزي شود تا بيش از اين  مردم آسيب نبينند             
  60 كيلـو متـر وعـرض        7/5نورزاد خاطر نشان ساخت كه سرك كوته سنگي تا كمپني به طول           

متر ساختمان آن درجمله كمك هاي كشور امارات متحده عربي مي باشد و اسناد تخنيكـي آن                 
مراحل خود را طي كرده و به دسترس شعبات مربوطه ا ما رات متحده عربي گذاشته شـده هـر                    

يكه كمك براي ساختمان سرك مذكور برسد كار ساختمان آن شروع ميشود و برعالوه هر               زمان
قدر داليل برايشان گفته شد مورد قبول اهالي مربوطه واقع نشد و تكراراً اظهار ميدا شـتند كـه                   
حيات اين منطقه نزد شهردراي كابل  ارزش ندارد و عـالوه آنهـا ميگفتنـد كـه انتظـار كمـك                      

كشيد و غم ما مردم بيچاره را بخوريد همان بود كه شـهرداري كابـل انتظـار                 مملكت ديگر را ن   
كشور امارات متحده عربي را نكشيد نظر به مشكالت مردم به ساختما ن و بازسازي سرك لين                 

پلير شاني گلـدان وسـط دو لـين سـرك و چهـار راهـي       . دوم كوته سنگي تا كمپني اقدام كرد  
 بازسازي و لوركاري سرك جريان دا شت كه داكتر نـورزاد            كمپني تكميل گرديد جغل اندازي و     

برطرف گرديد و كار ساختمان سرك مذكور تا هم اكنون قريب دوسال است كه متوقف مانـده                  
در حاليكه بعد از نورزاد يك موتر جغل در آن  سرك انداخته نشده  و به اثر بي توجهي و غفلت                      

ي گلدان و چهار را هي كمپنـي تخريـب و از بـين    مديريت ناسا لم شهرداري كا بل اكثر پلر ها   
 شهردار كابل داكتر غالم سخي نورزاد هفت پروژه سرك          2006 ما رچ    26به تاريخ   .  رفته است 

هاي مهم شهر كا بل را به دفتر معاون اول رياست جمهوري بـراي نمـا ينـده وزارت ا قتـصاد                      
  :  ذيل است آقاي فرهاد تسليم نمود كه خالصه با زرسي پروژه ها قرار

 متر مصرف تخميني آن مبلغ 60  كيلو متر و عر ض 6/7سرك داراالمان به طول  -1
  .  ميليون دالر امريكايي 30/6

 متر مصرف تخمين 60 كيلو متر و عرض 7/5سرك كوته سنگي تا كمپني به طول  -2
 .  ميليون دالر امريكايي 51/5آن 

 تا 11  كيلو متر و عرض 4/6سرك ده افغانان تا بره كي و مكتب نادريه به طول  -3
 . ميليون دالرامريكايي54/0 متر مصرف تخميني آن مبلغ 40

 متر و 40 كيلو متر و عرض 0/9سرك هاي شمال و جنوب درياي كابل به طول  -4
 .  ميليون دالر امريكايي60/4مصرف تخميني آن 

 متر و مصرف 7  كيلو متر و عرض 0/3سرك وال يت كابل تا جوي شير به طول  -5
 . ميليون دالر امريكايي73/0ميني آن مبلغ تخ
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  متر و مصرف 60 كيلو متر و عرض 5/8سرك احمد شاه مينه تا بگرامي به طول  -6
 .  ميليون دا لر امريكايي81/9تخميني آن مبلغ 

 متر 60  كيلومتر وعرض 8/3 كارته  مامورين مقابل پلتخنيك طرف قرغه به طول  -7
 .امريكايي ميليون دالر39/4ومصرف تخميني آن 

 ميليون دالر 32  يا 88/31 سرك مذكور بالغ بر 7در مجموع قيمت تخميني و برآورد اول 
امريكايي گرديد كه از طريق دفتر مر بوطه معاون اول رياست جمهوري پيشنهاد شهرداري 

بازسازي و .  كابل براي كمك ما لي و بودجوي به كشور امارات متحده عربي ا رائه شد
 شهر كابل ميباشد تا 1357 هاي مذكور مطابق ماستر پالن فني و علمي سال ساختمان سرك

مشكالت موجوده مردم و مسايل ترا فيكي را رفع سا زد راجع به سرك دشت برچي و سرك 
گردنه سخي بايد گفت كه تمام پالن و پروژه هاي سرك هاي مذكور در دوران داكتر نورزاد 

 كارهاي سا ختمان آن به سرعت جريان داشت و مصا مراحل قانوني خود را طي كرده بود و
رف هر دو سرك از بودجه انكشافي دولت صورت مي گرفت و كار هاي ساختماني آن ها 
توسط وسا يط مورد ضرورت و پرسونل مجرب رياست حفظ و مرا قبت كارشهرداري  تحت 

روگرام گرفته شده نظارت هئيت فني ، انجنيري و اداره مجرب پيش برده ميشد و در پالن و پ
 تكميل ميگرديد و در 1386بود كه تمام كا رهاي ساختماني سرك هاي مذكور ماه سنبله 

بسياري از منا طق شهر راه بندان د ور ساخته مي شد،  اما متأسفا نه بعد از برطرفي  داكتر 
ول نورزاد كار ساختمان هر دو سرك همانند ديگر پروژه ها توقف دا ده شد،  در حاليكه پ

مصارف كافي از بودجه انكشافي دولت به حساب مربوطه شهرداري  قرار داشت اما  نسبت 
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ضعف مديريت و غير مسلكي بودن شهرداران دوسال اخير بودجه انكشافي هر دو سرك به 
مصرف نرسيد در حاليكه وسايط كافي و پرسونل با تجربه در رياست حفظ و مرا قبت كار 

با عدم امكانات شهرداري كابل،  1384 و 1383اد  حتي در سالهاي شهرداري موجود بود؛ نورزد
كاركردهاي ودست آورد هاي قابل توجهي را داشته كه در اين قسمت به برخي از فعاليت هاي 

  :  در عرصه هاي1384سال 
 ساختماني  
  استمالك  
 طرح و تطبق پالن هاي شهري  
  يق پالنهاي انكشافي كه هركدام از بخش هاي فوق جهت تحقق و تطب( ملكيت ها

  .)ساالنه به اساس نيازمندي هاي عاجل شهريان كابل پيش بيني وترتيب مي گرديد
  با آنكه وسايط محدود و ناكافي در اختيار اين بخش بود  ولي با آنهم به ( تظيف

  .)وضعيت تنظيفي شهر رسيدگي صورت مي گرفت
 سرسبزي  
 عوايد  
 تنظيم ماركت ها  
 تفتيش داخلي  
 كلتوري  
 نشرات  

 درك ضرورت و پرابلم هاي   با1384داكتر غالم سخي نورزاد شهرداركابل در سال 
 ميليون دالر امريكايي 302 پروژه را به ارزش مجموعي 35  شهروندان  پايتخت كشور به تعداد

 و اقتصاد   پيشبين و پروپوزل آن را ترتيب و به وزارت هاي ماليه از بودجه انكشافي دولت
 ميليون دالر براي پروژه 122 ازجمله مبلغ   مالي آن ارسال نموده بود كه تمويل و جوه غرض

 مليون دالر براي ساير پروژه هاي عام المنفعه در نظر گرفته 180  هاي سرك سازي و مبلغ
شده بود كه با تطبيق آن بخش از مشكالت عمده شهري تا حدي مرفوع ميگرديد، بنابر 

 داشت پول هاي پيشنهاد شده در اختيار شهرداري مشكالت مالي كه در سطح دولت و جود
  قرار نگرفت و با آنهم بعضي از كاركردهاي اين اداره از عوايد داخلي شهرداري تمويل گرديده

 ميليون 405 ميليون دالر امريكائي معادل 8ر1 بعمل آمده آن بالغ بر بود كه مجموع مصارفات
  : ازافغاني گرديده بود  كه اين پروژه ها عبارتند



 35 .………………..……… شهرداري كابل در چنبره مافيا      

 وات اعتبار از باغ زنانه   امور خامه كاري، جغل اندازي و قيرريزي سرك جاده سالنگ - 1
 ريزي آن به   متر كه از جمله امور آسفالت60 كيلو متر و عرض 4تا  ده كيپك به طول 

 چهارراهي هاي ترافيك، ساحات سبز،   كيلومتر همراه با ساختمان3 متر و طول 14عرض
رك و ساختمان جويچه هاي كنار سرك بطول چهار كيلومتر تكميل و به گلدان هاي بين س

  .بهره برداري سپرده شد
 ميدان هوائي به طور –امور ساختمان و آسفالت ريزي سرك هوتل انتر كانتيننتال   -  2

   متر كه از جمله امور ساختمان بدنه خاكي و اساس سرك70 متر و 60 كيلومتر و عرض 12
  . كيلومتر انجام يافته است2وآسفالت ريزي آن بطول  كيلومتر 8بطول 
 8 ، 5امور ساختمان سرك پروژه احمد شاه بابا مينه از طريق ولسوالي بگرامي بطول  -  3

 كيلومتر و 8 ، 5 بدنه خاكي و اساس سرك به طور  متر كه امور ساختمان60عرض . كيلومتر و
 سرك، ساختمان پل ها و  هاي بغلي   كيلومتر جويچه4 متر همراه با ساختمان 30عرض 
  . پلچك اساسي موتر رو آن تكميل گرديده است3تعداد 
 متر، 60 كيلو متر و عرض 5، 7امور ساختمان سرك پروژه رحمان مينه به طول   -  4

 كيلومتر همراه با ساختمان جويچه 3 بدنه خاكي و اساس سرك بطول   امور ساختمان كه
  . استهاي بغلي سرك اعمار گرديده

 متر كه 60 كيلومتر و عرض 9 ، 5امور ساختمان سرك پروژه قلعه زمانخان بطول   - 5
      . كيلومتر اعمار گرديده است6امور ساختمان بدنه خاكي و اساس سرك متذكره بطول 

 4 و آسفالت ريزي سرك هفتاد متره غرب ميدان هوائي به طول  امور ساختمان  -  6
 كيلومتر و امور 3 امور ساختمان بدنه خاكي و اساس سرك بطول  متر كه70كيلومترو عرض 

  . كيلومتر تكميل گرديده است2اسفالت ريزي سرك بطول 
 6 متر كه به طول 40 كيلومتر و عرض 13امور ساختمان سرك دشت برچي بطول   -   7

وسط كيلومتر ساختمان بدنه خاكي و جغل اندازي ان تكيمل گرديده و كار باقيمانده سرك ت
  .شهرداري كابل به شدت ادامه و جريان دارد

   متر خامه500 متره از پل سوخته بطرف داراالمان بطول 60امور ساختمان سرك  -  8
  .كاري ان تكميل و آماده جغل اندازي ميباشد

 متر كه سرك عمومي كابل 40 و 30كار ساختمان دو سرك فرعي به عرض   -   9
  . برچي و صل مينمايد آغاز گرديده و كار ان جريان دارد متره دشت40قندهار را باسرك 
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توسعه سركها از چهارراهي كلوله پشته تا چهار راهي ترافيك و از چهارراهي كلوله   - 10
 تا چهارراهي حوزه چهارم پوليس و از   كلوله پشته پشته تا  پروان دوم و از چهار راهي

 سرك هاي   تا چهارراهي تنظيف كه جديدا پوليس تا  پروان سوم و چهارم چهارراهي حوزه
مذكور خامه كاري، جغله اندازي و قيرريزي شده و در بين سركهاي مذكور ساختمان هاي 

  .گلدانها،  چم شاني و گل شاني شده است
انتقال تمام موتر فروشان و موتر شوئي ها از ساحه بره كي تا ساحه نود فاميلي و  - 11

  . و دشت چمتله  پغمان ات قصبه ، دوراهيچهاراهي كلوله پشته به ساح
 كانتينر ها و غرفه ها از ساحات مختلف شهر به ساحات تعيين 3000انتقال بيش از  - 12

  .شده 
  . پلچك در نقاط مختلف شهر50اعمار و ساختمان بيش از  -  13
ه ساختمان جزاير ترافيكي در چهار راهي هاي بره كي، پروان سوم، پروان دوم، تهي - 14

مسكن، ده كيپك، حوزه چهارم پوليس، رياست تنظيف، كلوله پشته ، پل سوخته، دوراهي 
  . پغمان و قندهار صورت گرفته

قيرريزي و ترميمات سرك عقب سينما زينب از چهارراهي حاجي يعقوب تا   - 15
  .چهارراهي شيرپور

 كمبود دفاتر  بر اتاق و دوازده تشناب منزل چهارم شهرداري كابل بنا 18ساختمان  - 16
  .تكميل و آماده بهره برداري كرديده است

   كيلومتر كه1، 5 متره قسمت پنج خيرخانه به طول 70احداث سرك و ساحه سبز   - 17
  .بدنه خاكي ان تكيمل و كار آن جريان دارد

 فيصد تكميل گرديده و متباقي 80ساختمان و توسعه پل باغ عمومي كه كار آن  -  18
  . دارد جريان

 تن 30  تا 25ساختمان هاي تعميرات و فابريكه قير شهرداري به ظرفيت توليدي   -  19
  .در ساعت

   پروژه هاي اساسي شهري كه نقش اساسي در كاهش حركت و سايط از جمله  - 20
 مندوي هاي چهار سمت شهر كابل   مهم بوده اعمار ثقيله در داخل شهر دارد و فوق العاده

 هنگري به طول 17 و 15ن مندوي هاي سمت شرق و غرب ان كه داراي ميباشد كه ساختما
 متر توسط سكتور خصوصي تكميل و كار ساختمان دو مندوي ديگر آن 20 و عرض 70 تا 60

  .جريان دارد
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سنگ و خشت فرش تعداد زياد پياده رو هاي شهر و جلب همكاري اصناف در  - 21
، محمد جان خان وات، و اطراف . نوساحات مختلف شهر مثل ساحات وزير اكبرخان، شهر

  . متر مربع تكميل گرديد45000   زرنگار، وزارت محترم زنان در حدود پارك
  :در بخش كنترول ساختمانها 

از ساختمانهاي خود سر در تمام نواحي شهر كابل خصوصا از ساختمان خود سر ملكيت 
  .خريب گرديده استهاي دولتي جلو گيري صورت گرفته و اكثرا ساختمانهاي خودسر ت

  :در بخش استمالك
 قطع ملكيت 301به منظور احداث سرك ها، جاده ها و تطبيق پروژه هاي شهري 

 قطعه به 208 و حويلي غرض استمالك قيمت گذاري و از ان جمله  اشخاص به شمول زمين
 جريب 4858   افغاني استمالك و موازي– 47452124 متر مربع به قيمت 147503مساحت

 جريب زمين در پروژه قلعه زمان خان از تصرف اشخاص 2800در پروژه چهل دختران و زمين 
 متر مربع كه شامل منازل و زمين ميباشد استمالك و از 20000  كشيده شده است و همچنان

  .تصرف اشخاص و افراد كشيده و به ملكيت هاي شهرداري كابل قيد گرديده است
  :در بخش ملكيتها

 نمره زمين رهايشي و به تعداد 799  نان دولت طبق سهميه به تعدادبه مامورين و كارك
 نمره زمين براي مهاجرين در پروژه چهل 2000 نمره زمين براي معلولين و معيوبين و 550

 براي كسانيكه جايداد هاي شان در اثر توسعه سرك دشت برچي به كلي  دختران و همچنان
 براي شان نمرات زمين رهايشي توزيع گرديده تخريب و تحت استمالك قرار كرفته در عوض

  .است
  :در بخش طرح و تطبيق پالنهاي شهري

 بالك 182 هكتار زمين كه شامل 125پالن تفصيلي شهر دشت پتوله به مساحت    -1
  . مكتب ترتيب گرديده است3 كودكستان و 4 نفر و به تعداد 37000 اپارتمان براي 4735
 تايمني و 1  ر4خوشحال مينه، پروژه / ج/لند منزل قسمت ترتيب پالنهاي تفصيلي ب   -2
 24 و 22 صنعتي غرب كابل و ترتيب دو پالن ساحات رهايشي دشت برچي، مكروريان  ساحه

قصبه خانه سازي و شهرك براي معلمين در دشت چهل دختران و ترتيب پالنهاي چهار 
  . در وازه و رودي شهر  عمده ماركيت

  .خوشحال مينه/ ب./ خط اندازي قسمت طرح پالن تفصيلي و -3
  .طرح ستركچر پالني ساحات غرب ،شرق و جنوب شهر كابل  -4
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  .تثبيت ساحات چهار ترمينل ترانسپورتي در چهار دروازه ورودي شهر  -5
  .پار كينگ هاي پالني و تثبيت ساحه در ده سبز براي مركز تصفيه كاناليزاسيون شهر  -6
  .گاه پروسس رودهترتيب پالن عمومي دست  -7
  .كشتار گاه و سرد خانه هاي تذخير مواد در ساحه پلچرخي  -8

  :در بخش سرسبزي
  . اصله نهال در كنار جاده ه و تپه ها غرس گرديد40000    - 1
  . متر مربع در سطح شهر چم كاري وسرسبز ساخته شد34000   - 2
گلدانها   منظم ر آب ياريبه منظو/  سي - في- پي  / حفر چاه هاي آب و نل ها    - 3

  . ساحات سبز توسط و سايط تانكري و آب ياري
 باغ عمومي   باز سازي پارك هاي حصه اول خيرخانه، پارك نوروز، پارك آزادي،   - 4

 . مقابل سيلو پغمان و پارك

  . پارك دهمزنگ و تفاهم با سازمان اقتصادي ايكو  ترتيب اسناد تخنيكي   - 5
سيلو و جزاير   بته گل در پارك مقابل1000خانه در پغمان و غرس  اعمار يك گل  - 6

  .ترافيكي و گلدانهاي بين سرك
  در بخش تنظيف

 متر مكعب زباله و كثافات از سطح نواحي شهر كابل بعد از جمع آوري 392000  مقدار- 1
  .به ساحه دشت چمتله انتقال و دفن گرديده است

ز سطح درياي كابل بخارج از شهر منتقل شده  متر مكعب كثافات ا38578  مقدار - 2
  .است

 متر طول جويچه هاي سطح شهر پاك كاري گرديده و كثافات آن 25720 به اندازه  - 3
  .بخارج شهر نقل داده شده است

 سوخته تا  پل مكروريان و ازپل حسن خان تا پل   پاك كاري درياي كابل از پل - 4
  :در بخش عوايد.گذرگاه انجام يافت 

  ميليون افغاني پيشبيني شده بود كه تحقق / 1383/400 پالن عوايد سال   -1
  . چهل و هشت فيصد1382 افغاني گرديد ه و تزئيد عوايد نظر به سال -482517261

 مبلغ 1384 ميليون افغاني پيشبيني و تاختم ميزان سال   هفتصد1384  پالن عوايد سال
  . افغاني تحصيل شده-490658409
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 -8141148 مبلغ1384 جمعا از مجموع عوايد سال 1384ايد شش ماه اول سال تزئيد عو
  .افغاني، زياد تحصيل گرديده است

 و مصارف داخلي شاروالي را تقليل بدهد  شاروالي كابل هميشه كوشيده تا عوايد را افزايش
 افغاني در بخش هاي مختلف برويت اسناد قانوني -586386541در طي يكسال مجموعا مبلغ

 افغاني در بخش پروژه هاي -290728468به مصرف رسيده است از جمله مصارف فوق 
 .انكشافي وسر كهاي شهركابل و استمالكي جايداد هاي تحت پروژه توسعه سركها

    :در بخش تفتيش داخلي
در بخش اصالحات و مبارزه با فساد اداري و امور مالي و اقتصادي تمام واحد هاي تحت  

 موضوع دعاوي همشهريان را حل و فصل كه 145  .ل را بررسي نموده استاثرشهرداري كاب
 نسبت   موضوع19 و تثبيت كيس جرمي به ثارنوالي ارسال و   موضوع نسبت كشف18ازجمله 

  .داشتن كيس حقوقي غرض اتخاذ تصاميم به محاكم محول گرديده 
 ها طبق قانون  تن از مامورين اين اداره نسبت تخطي ها و خالف ورزي44برعالوه 

 تن از كارمندان نسبت سوء استفاده از پست دولتي به ثارنوالي 6 گرديده و  مجازات تاديبي
 اينكه منظور نشدن وجوه انكشافي براي شهرداري  قابل ياد اوريست. معرفي گرديده است

 شده بصورت درست تحقق نيافته و   سبب شد تاپالنهاي ترتيب1384 و 1383كابل در سال
  .بروز مشكالت به شهروندان گرديدباعث 

  :در بخش تنظيم ماركيتها
 نفرشان محكوم به 57412   كه  نفر اصناف بنابر تخلفات تنبيه59434 طي يك سال - 1

  . دكان به مدت هاي معين مسدود گرديده است2892  جريمه نقدي و
ر و انتقال  ايجاد و افتتاح سه نخاس مواشي در دروازه هاي شرقي، غربي وشمالي شه - 2

  .نخاس از پروان سوم به سه دروازه اطراف شهر
 تاسيس و ايجاد فابريكه توليدي آب صحي اشاميدني و مشروبات غير الكولي در   - 3

  . جريب زمين در مشاركت با سكتور خصوصي16مساحت 
 دكان و وركشاپ ها به 1800 احداث ماركيت بزرگ پرزه فروشان موتر به تعداد   - 4 
 دكان در ساحه بگرامي بمنظور انتقال پرزه فروشان و وركشاپ هاي كه در توسعه 1000تعداد

  .سركها قرار ميگيرد
  . غير استندرد پيوسته كار صورت گرفته   جلو گيري از استفاده اوزان- 5
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كيلوگرام گوشت فاسد از قصابي هاوتنبنگي ها كه در سطح شهر 4700 مقدار   - 6
 تن گوشت مرغ 64تفاده را نداشت به باغ وحش انتقال و مقدار  ميرسيد و قابليت اس بفروش

توريدي كه يخ آن باز و فاسد شده بود بعد از نظر دو كتوران صحت عامه ازطرف اين اداره 
 هاي فروش در  ضبط و دفن گرديد و براي عرضه منظم گوشت هاي توريدي نماينده گي

  . مجهز به فريزر اماده گرديده است سطح نواحي شهر
  با مشاركت كمپني انكشافي نان پزي انادولم تركيه، دركابل بخش فابريكه انادولم - 7

  .طي قرار داد رسمي بنام فابريكه نان پزي شهرداري كابل عقد گرديد
  : كلتوري در بخش خدمات 
  . ماهيان در باغ وحش تاسيس و ايجاد موزيم  -1
جاده هاي شهر با همكاري وزارت ايجاد سيستم نصب لوايح اشتهاري ، نام گزاري    -2

 كانال و سيستم رد آبهاي  اطالعات و فرهنگ، باز سازي و سرسبزي باغ بابر شاه و همچنان
  .اضافي ساحه كاه فروشي

  .15 و 11نمره گزاري سركها و جاده ها در نواحي    -3
  .احيا و باز سازي مجدد باغ وحش كابل   -4

  :در بخش نشرات
ور منظم دست آوردهاي ساختماني، تنظيفي، ترميم كاري و غيره هفته نامه پامير به ط

 شهر را مطابق  كارهاي شهرداري كابل را با نظريات و پيشنهادات مردم و مطالب مربوطه به
 تلويزيوني شهر ما خانه ماست را به همكاري  پاليسي مطبوعات به نشر رسانيده و پرو گرام

  .ش نموده و اجراات شهرداري كابل را نشان ميدهندتلويزيون ملي افغانستان هفته يكبار پخ
  :دربخش قرار دادبا موسسات و سكتور هاي خصوصي   

  :با موسسه پاملرنه
 اعمار و ساختمان جويچه هاي كنار سرك در ساحات نواحي دوم و چهارم شهر به  - 1
  . كيلومتر آن تكميل شده است8 كيلومتر كه 12طول 
  . كيلومتر12 به طول 12  يه جغل اندازي سرك در ناح - 2
 براي بهسازي و توانمند سازي اجتماعات شهري در ساحات غير پالني نواحي ششم،  - 3

هفتم،و هشتم با جلب مساعدت بانك جهاني و همكاري مستقيم اهالي منطقه در جهت بهبود 
، پته  وتنظيف مانند ساختمان جويچه ها ، پلچك ها ، ساختمان زباله داني  و ضعيت سرپناه
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 كوچه درنواحي مربوط 350زينه و جويچه هاي كنار پته زينه كارها انجام يافته كه برعالوه 
  . و آب روهاي آن به جوي عمومي رد شده است كانكريت ريزي

 سه كيلومتر جوي كنار سرك از باغ بابر تا  قلعه غيبي به منظور رد آبهاي سطحي  - 4
  .اعمار شده است

 قلعه نعمان، ميانه جوي و اطراف آن بطول دوازده كيلومتر و  جوي هاي قلعچه و  - 5
 فاميل از 15662 خانه و 7831  كنارسرك آن كانكريت ريزي شده است كه جمعا در اين پروژه

  . مشترك شهرداري و هبيتات مستفيد شده اند تسهيالت و مفيديت اين پروژه
تن تشناب هاي شهري،  بخاطر رفع مشكل شهر وندان شهر كابل از ناحيه نداش - 6

ترميم هشت تشناب سابقه و ساختمان شانزده تشناب جديد در نقاط مختلف شهر از طرف دو 
 از طرف يك موسسه  موسسه تحت كار بوده، عالوه بر پنج باب تشناب شهري بسيار مدرن

هندي بنام سوالب انترنيشنل تفاهم بعمل آمده كه كار آن انشا اهللا در ماه حمل سال آينده 
عمال  آغاز ميگردد، همچنان يكباب تشناب در گوشه پارك زرنگار از طرف موسسه آغاخان 

  . اتاق مردانه و زنانه مي باشد20داراي 
 حلقه چاه با نصب بمبه هاي دستي در 120  درقسمت حفر چاه ها جمعا به تعداد - 7 

 مبرز شخصي در 190ساحات نواحي مختلف شهر به بهره برداري سپرده شده است و به تعداد 
  . به سيستم صحي اعمار و احيا گرديده است13ساحه ناحيه 

 تعمير   ساختمان سه تعمير اداري براي نواحي شهرداري كابل و همچنان ساختمان  - 8
  .سالن فاتحه خواني در ده دانا تكميل و مورد استفاده قرار گرفته است

گ باالي ديوار هاي استنادي در  هزار بوجي ري90 پركاري و جابجا ساختن تعداد   - 9
 محتمله آب خيزي در درياي كابل و لوگر صورت  ياي كابل بمنظور جلو گيري از خطرات

  .گرفته
 در جهت مشكل سرپناه همشهريان با يك تعداد از شركتهاي ساختماني و  - 10

سكتورخصوصي طي قرار دادهاي جداگانه توافق صورت گرفت تا با ساختمان بالكهاي 
شي در ساحات مختلف شهر يك مقدار مشكالت بي سرپناهي را با توزيع آپارتمانهاي رهاي

  .رهايشي به همشهريان مستحق مرفوع گردد
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  :امكانات خريداري شده

 داكتر نورزاد نظر به تجارب فني و اداري كه داشـت پـس از معرفـي اش بعنـوان شـهردار       
ديدن كرد از  جمله فا بريكه قير و دسـتگاه           كابل، از تما م شعبات مربوطه شهرداري  وارسي و           

سنگ شكن رياست حفظ و مرا قبت كار كه در زمان رياست جمهوري سردار محمد داود خـان                  
مجهز و فعال ساخته شده بود وآما ده تهيه كردن قير مورد ضرورت سرك ها و جاده هاي شهر                   

در اثر جنـگ هـاي خانمانـسوز      كابل بود،  فابريكه با تما م وسايط و ساما ن آالت و تعميراتش               
داخلي تخريب و وسايل آن به سرقت برده شده وفابريكه  به ويرانه تبديل گرديده بـود بازديـد                    
ازين فا بريكه نورزاد، را  سخت متأثر و نا راحت ساخت ،  از همان روز به بعـد نـورزاد تـصميم                        

الن هـاي كـه در بـاره        گرفت فابريكه قير و دستگاه سنگ شكن دوباره فعال شود در غير آن پ             
ساختمان چهار راهي ها و عريض ساختن ووسعت دادن سرك ها و جاده ها مطابق ماستر پـال                  
ن عمومي شهر كابل مد نظر گرفته شده بود بدون فعال ساختن فا بريكـه، عملـي شـده نمـي                     

وي اقدام  به خريداري و تهيه ماشين و آ الت مورد ضـرورت دسـتگاه فـا بريكـه قيـر و                       . تواند
 30سنگ شكن و وركشاپ مجهز آن نمود و  بدون فعال ساختن فابريكه  امكان ندا شـت كـه                     

  . كيلو متر سرك هاي ساخته شده جديد يك طبقه قير ريزي و آسفالت ميگرديد
 وسايط محدودي كه در اختيار  دا        1382رياست حفظ و مرا قبت كار شهردار كابل در سال           

  :شت عبارت از
اده كرن،  يك عراده تا نكر آب پـاش و چهـار عـراده مـوتر هـاي           يك عراده لودر، يك عر    

  .دمترك بود
 شهرداري كابل به اثر زحمت كشي و تالش شـبانه روزي داكتـر غـالم    1383اما  در سال    

  :سخي نورزاد امكانات و وسايل را كه خريداري نموده بود عبارتند از
   عراده گريدر4
   عراده لودر1
   عراده رول 2
   چين بلدوزر4
   عرا ده اسكواتور2 
   عراده كرن هاي مختلف3 
   چين آسفالت كلچ1
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   عراده تانكر آب پاشي5
   عراده موتر هاي دمترك35
  : شهرداري كابل تعداد1384 دستگاه مكمل فابريكه قير خريداري نموده بود و در سا ل 1
   عرا ده گريدر3
   عرا ده لودر5
   عرا ده رول هاي مختلف السايز8
   چين بلدوزر4
   عراده اسكواتور چين دار و تايردار5
   عرا ده كرين مختلف2 
   چين آسفالت كليچ4
   عراده موتر برف پاك4
   عراده تا نكر آب پاشي3
   عراده موتر هاي كالن براي انتقال وسايط ثقيله5
   عراده وركشاپ هاي سيار2

   عراده موتر هاي دمترك50
   دستگاه فا بريكه قير و سنگ شكن2
  پريسور عرا ده كم2

   عراده موتر هاي جاروب10
   عرا ده لفت كرن فور كلفت3
   پايه ما شين خرا دي خورد و بزرگ3
   پايه ما شين تست ديزل پمپ 2 
   پا يه ماشين فريز عمودي و افقي1

  : به تعداد1385داكتر نورزاد  شهردار كابل در سال 
   عراده موتر دمترك8 
   عرا ده رل1 
   عرا ده سكواتور1
  لدوزر چين ب1
   چين اسفالت كلفت1
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   عراده لودر1
 عراده تانكر آب خريداري شده و آما ده است وسايط فوق الذكر ظرفيـت كـاري رياسـت                   2

حفظ و مراقبت كا ر شهرداري كابل را فوق العا ده بلند برد و آ ما ده فعاليت براي هر نـوع كـار                        
تـر غـالم سـخي نـورزاد، ديگـر          اما متأسفانه در سـالهاي بعـد از داك        .  هاي ساختماني گرديده    

شهرداران طوريكه ايجاب ميكرد از رياست حفظ و مرا قبت كار استفا ده در ست نكردند  و قرار              
معلوم فابريكه قير و دستگاه سنگ شـكن توقـف دا د ه شـده و اكثـراً وسـايط سـاختما نـي و                          

فاده ازيـن امكانـات    ترانسپورتي در رياست حفظ و مرا قبت كار را كه بال ا ستفا ده است كه است                
  .در حقيقت كار فرما ميخواهد

 بـراي بلنـد بـردن ظرفيـت         1385 و   1384 ،     1383 وسايط خريداري شده در سال هـاي        
  : كاري رياست تنظيف شهرداري كابل قرار ذيل است

  . عراده 94موتر دمترك هاي مختلف النوع كثافات كش  -1
 . عرا ده 30تانكر ها و مو تر هاي كثافت كش  -2

 . عراده 20هاي هينو شش سلندر موتر  -3

 . عراده 27موتر هاي تاتا هندي سربسته و سرباز  -4

 . عرا ده 10موتر هاي جاروب  -5

 . چين3بلدوزر  -6

 . عراده 4لودر  -7

 . عراده 2اكسكوا تور  -8

   عراده1 كرين 
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 شماره نوعيت واسطه  تعدادوسايط

 1  لودر 9

 2 گريدر 8

 3 اسكواتور تايردار 4

 4 اتورچين داراسكو 5

 5 رول 13

 6 پيور 5

 7 بلدوزر 10

 8  تن16كرن 3

 9  تن12كرن  2

 10  تن40كرن  1

 11 لفت كرن 2

 12 رول دستي 2

 13 كمپريسور 8

 14 دمپر 3

 15 كتر 2

 16 فورد كلفت 1

 17 واتر پمپ 1

 18 ماشين مخلوط مصاله كانكريت معه لفت 1

 19 تن20   دمترك چينايي  46

 20 تن12    دمترك تاتا 16

 21 تن6    تانكر قيرپاش 1

 22  تن6-4   دمپترك 26

 23 تن10  كراز بادي چوبي  1

 24  تن  40-  30 ر تريل 2

 25   تن3   تانكر روغنيات 2
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  شهرداري كابل) ساختماني(تمامي وسايط وماشين هاي مربوط رياست حفظ و مراقبت كار 
 بـراي   1385 و     1384 ،     1383وسايط خريداري شده طبق قا نون  و مقررات در سا لهاي             

  .ن ظرفيت كاري رياست سرسبزي شهرداري كابل قرار ذيل است بلند برد
  . عرا ده 35موتر هاي تانكر آبياري به تعداد  -1
 . عراده6موتر هاي باربري و دمترك  -2

 . عراده3تراكتور زراعتي به تعدا د  -3

 . عراده3 موترهاي مورد ضرورت كارمندان رياست سرسبزي به تعداد  -4

 قا نو ن و مقررات جهت انتقال پرسونل و كارمندان           وسايط ترانسپورتي خريداري شده طبق    
  : قرار  ذيل است1385 و 1384، 1383شهرداري و جنازه وغيره در سالهاي 

  . عراده 9موتر هاي جنازه  -1
 27موتر هاي سرويس خورد و كال ن جهت انتقال كارمندان شهرداري و شهروندان  -2
 ) .به تعقيب موترهاي جنازه(عراده

 . عراده2خدمات مركز شهرداري موتر باربري براي  -3

موتر هاي جيپ ، كروال ، والگاه ، سوزوكي ، داتسن ، سرف و كروزين جهت انتقال آمرين 
  . عراده 58و روساي مركزي ونواحي  شهرداري  

 26  تن10- 6ش  تانكر آبپا 14

 27  تن4 – 6الري بادي چوبي 11

 28 موتر تيز رفتار 9

 29 موتر سرويس هينو 3

 30  موتر سرويس ايتالوي 2

 مجموع وسايط ماشينري 75

 مجموع وسايط عراده جات 131

 مجموع وسايط 206
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  دستگاه توليد آسفالت كه در هر ساعت يكصد تن قيرتوليد دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :استفاده اين دستگاه در دو مورد
   جك همر،  براي شكستاندن سنگ هاي          - اكسكواتور،  جهت كندن كاري 
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  بلدوزر براي زيرساخت ها وبدنه خاكي سركها،  با توان بسيار قوي استفاده ميشود

   داردموترهاي دمترك با تناژ بلند كه توان انتقال بارسنگين را
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  تن كه سيستم لرزه را دارد12رل  

   متر عرض سرك را آسفالت  مي نمايد14كه)پيور(آسفالت كلج
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   تن كه براي انتقال ماشين هاي ساختماني بكار برده ميشود45موترتلر

  تن براي انتقال ماشين آالت سنگين45دو عراده تلر



 51 .………………..……… شهرداري كابل در چنبره مافيا      

  
ار اسبق پايتخت كشور، عالوه  بي ترديد در دوران مسئوليت داكتر غالم سخي نورزاد شهرد

 در عرصه هاي پروژه سازي،  بازسازي نموده، بر خدمات فراوان كه وي به شهروندان محترم 
براساس ارزيابي وزارت ماليه، شهرداري و موفقيت هاي خوبي را از آن خود كرده و بهسازي 

ادارات دولتي كابل در دوران داكتر غالم سخي نورزاد بيشترين دست آورد نسبت به ديگر 
 تا 1386سالهاي  پالن داشته كه جهت اطالع خواننده گان محترم جدول درصدي كاركرد و

  . شهرداري كابل به حضور شما ارائه مي گردد1388
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  1385  عقرب 23شنبه   سه 208 – 209نشريه  پامير شماره 
  
 آقاي نورزاد ميخواهم كه :س ٍ

نيم،  شما وقتي بي پرده صحبت ك
كه به شاروالي آمديد با وضعيت نا 
هنجار ازنگاه مشكالت شهري 
روبرو شديد و دربين صحبت هايتان 
هم شما ذكر از مبارزه با رشوت 
كرديد وحـاال هـم بسياري ميگويند 
كه رشوت ستاني درشاروالي كابل 
زياد است،  شما ازابتداي وظيفه تان 

ين تااكنون چقدر توانسته ايد با ا
  پديده شوم مبارزه نمائيد؟   

سال قبل كه من ريس شاروالي كابل بودم در همان وقـت            27 سوال بسيار خوبي است،      :ج
 نفر مامور را بـه جـرم رشـوت    8-7مبارزه برضد رشوت را روي دست داشتم كه ازخود شاروالي       

 شـهر كثيـف     امـا .  فيصد پاك شده بـود     98گرفتم وبه مراجع قانوني سپردم وشاروالي كابل تا           
است دواير شاروالي هم كثيف بود؛  وقت كار دارد،  من خود را در مبارزه موفق حس ميكنم وتا                    
اندازه زيادي توانستم كه رشوت را از شاروالي كم بسازم، اما روزي خواهد رسيد كه انشااهللا مثل                 

  .سابق رشوت از شاروالي كابل دور خواهد شد
ان كه در ذهن وخاطر شـهريان كابـل بـه يـاد گـار                 يكي از فعاليت هاي خطر آفرينت       :س

خواهد ماند، بزرگ كردن سرك، ميادين و چوك هاي شهر كابل مخصوصاً سرك پروان سـوم،                
موترفروشي هاي كه متعلق به بعضي سرمايه دارها، گروپ ها واحزاب سياسي حتـي قومانـدان                

م كنيد وآماده بهره بـرداري   ها ميشد، در اين زمينه شما چطور موفق شديد تا اين سرك را تنظي             
  نمائيد؟
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من  در رشته سرك سازي ديپلوم و دكتراي خود را گـرفتم همـان وقـت يـك انـدازه         :ج
بيشتر تجربه دارم از همين سبب بود وقتي كه همين مـسووليت بـزرگ بـار دوم بـراي مـن از                      

ن جانب جاللتمĤب  رئيس جمهور جمهوري اسالمي افغانستان آقـاي حامـد كـرزي بـدوش مـ                 
گذاشته شد ديدم كه جاده ها بكلي مسدود است ومشكالت مردم فوق العاده زياد است، من بـه                  
صفت يك انجينر فكر كردم كه اين مشكالت را چگونـه رفـع نمـايم، بايـد يـك انجينـر، اول                      
اقتصاد دان باشد، شروع كـردم از سـاختمان چـارراهي هـا، وقتـي مـن رفـتم بـه خيرخانـه در                        

 دقيقه موتر  ما توقف كرد از خيرخانه به راهي ديگري آمدم ديـدم               34 تا   8ز  هرچارراهي تقريباً ا  
كه عين مشكل در اين چارراهي ها نيز موجود است، لذا پيش خـود فكـر كـردم كـه بايـد سـه           
مشكل اساسي  را من از پيش روي  شهروندان كابل و مردم كه از  بيرون كابل مي آينـد بايـد                       

 صحت مردم بسيار ارزش دارد، چرا كه شفاخانه هاي مـا درقـسمت          آنرا دور بسازم، اوالً نزد من     
مركز كابل واقع است و اگر از اطراف هر كسي مي آمد در هر چارراهي همينطور توقف ميكرد،                  
فرض كنيد يك همشيره  ما حمل مي داشت لـذا اگـر در هـر چهـارراهي مـريض ده ، پـانزده                        

خانه  ميرسيد يا خودش تلف مي شد يا طفلش،          وبيست دقيقه منتظر ميشد تا كه به داكتر و شفا         
نزد من يك مفكوره خلق شد كه بايد اول اين مشكل چهارراهي ها را رفع بسازم، تا مريض ها                   
به شفاخانه ها بصورت درست وبه وقت كم برسند ، دوم وقت مامورين برايم اهميت داشـت، در      

 اقتصاد كـه اگـر در هرچهـارراهي         هر چهارراهي بند مي ماندند وقت زياد تر را مي گرفت، سوم           
 دقيقه در شهركابل بـيش      20 دقيقه؛ اوسط اين را من گرفتم        34 تا   8يك موتر ايستاد ميشد، از      

از چهارصد هزار موتر رفت وآمد دارند لذا من فكر كردم كه اگـر در هـر چهـارراهي يـا در هـر                        
، چهارصـد هـزار     منطقه كه اينها حركت مي كنند در يك ساعت يك گيلن تيل مصرف بكننـد              

 150گيلن تيل مي شود من نزد خود سنجيدم كه يكصد هزار گيلن تيل را پيش خود في گيلن                   
 مليـون   15 افغـاني بكنيـد      150افغاني سنجش كردم، يكصد هزار گيلن تيل را اگر شما ضـرب             

افغاني در يك ساعت مصرف روغنيات مي شد، بدون اينكه برك ميكرد يـا از نگـاه اسـتهالك                   
يره، اينها را كه من سنجيدم ديدم كه واقعاً يك مصرف بسيار گزاف است، بايد در قـدم                  موتر وغ 

اول چهارراهي ها را درست كنم كه هم از نگاه صحت، هم از نگاه وقـت هـم از نگـاه اقتـصاد                       
براي مردم مفيد واقع شود فعالً اگر مردم كابل ومردماني كه از اطراف داخل كابل ميشوند ايـن                  

ر كنند من پانزده مليون افغاني را در يك ساعت مفـاد بـراي مـردم رسـانيده ام،  از                     را دقيقاً فك  
همين سبب بود كه من چهارراهي ها و سرك ها را طبق پالن از نگـاه فنـي وعلمـي اعمـار و                       

  .توسعه دادم  ومشكالت مردم را رفع نمودم
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ك جرئـت خـاص      جناب شاروال شما بار ها وبار ها در مقابل كمره هاي تلويزيون باي             -س
ايستاده شديد وجرئت وشهامت تا ن را در راه تطبيق پالن هاي تان ابراز كرديد حتي به فكر به              
خطر افتادن جان تان نبوديد، آيا كدام جريان به اين شهامت تان قـوت داده اسـت و يـا كـدام                      

  پشتوانة ديگري پشت سر شما است ؟
مرا رنـج مـي داد، دوري مملكـت را          در طول مدتي كه من از مملكت دور بودم بسيار             :ج

فقط با مصروف ساختن به مطالعه در كتابخانه ها رفع مي ساختم، در جـايي كـه بـودم هـم در                      
مسلك خود تتبع مي كردم و الحمداهللا در مسلك علوم ديني نيز مطالعات زياد كردم، من چهار                 

خداوند مي فرمايد كه    تفسير شريف را در طول دوري از مملكت مطالعه كردم وبا آن آشنا شدم               
عقيده راسخ به من داشته باش، من آرزو دارم چيزي را كـه خداونـد فرمـوده پيـروي وراه مـن                      
همان باشد، از همين سبب است كه خداوند براي من جرئت داده كه من هيچ ترس نـدارم، آن                   

است كه  چيزي را كه خداوند برايم مقرر كرده آنرا هيچ كس گشتانده نمي تواند، از همين سبب                 
من در بين مردم هستم ، صبح كه از خانه بيرون مي شـوم تـا سـاعت ده الـي  يـازده جاهـاي                
مختلف شهر را  مي بينم، بعداً به دفتر خود به شاروالي مي آيم وتا ناوقت هاي شـب كـار مـي                       
نمايم، از همان سبب است كه من هيچ ترسي ندارم غير از خالق  وخود را به خداوند سـپرده ام                     

  .و دارم كه به مردم ، مملكت و خاك خود خدمت بكنموآرز
  شما هميشه ازناحيه بودجه وپول شاكي بوديد به نظر شما براي پروژه هاي كه شـما                  :س

  در نظر داريدچقدر امكانات مالي دراختيار تان قرار گيرد ؟
مليـون  ) 116( پروژه سرك سازي وساختماني عمده داشـتيم كـه           19 – 1385در سال   :  ج

 مصارف را ايجاب ميكرد كه اين پيشنهاد را من به وزارت محترم پالن وهمچنان به وزارت                 دالر
محترم ماليه تقديم كردم اما شما بهتر ميدانيد كه وضـع اقتـصادي شـاروالي كابـل وهمچنـان                   
وزارت محترم ماليه به اين اندازه نبود كه براي من تمام پول را كه در پـالن داشـتم بدسـترس                     

 مليـون دالـر بـراي پـروژه هـاي      23زير محترم ماليه امـسال بـسيار لطـف كردنـد     بگذارد اما و  
 جاي شهر كابل پالن هـا عملـي مـي    25فعالً شكر مي كنم كه در  ساختماني شهر كابل دادند 

گردد كه يك تعداد آن از پول جمع آوري تكس ها و صفايي خود شاروالي كابل اسـت و بـراي                    
صيص داده است كه انشاء اهللا به اميد خالق، كار آن پروژه ها             چهار پروژه ديگر  وزارت ماليه تخ      

به صورت درست پيش مي رود و از وزارت محترم ماليه قلباً تشكر مي كنم و اميدوار هستم كه                   
  در سال آينده به شاروالي كابل يك اندازه

  .پول بيشتر كمك نمايند تا در پالن هاي بعدي درنظرگرفته شود
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سات  وكشورهاي خارجي  به افغانستان را چطور ارزيـابي مـي               روند كمك هاي موس     :س
  كنيد،آيا همكار خوبي با شاروالي كابل هستند؟

  تا حاال پروژه هاي عمده كه بايد دونرها كمك مي كردند به دسترسي شاروالي كابـل                  :ج
از سفارت محتـرم    . در قسمت تنظيف كمك هاي بسيار جزيي شده است          مثالً. قرار نگرفته است  

كـه  . ريكا تشكر مي كنم كه سال گذشته يك اندازه در قسمت قيرريزي جاده ها كمك كـرد                آم
البته آن كمك از نظر ما ناچيز بود اما باز هم قلباً تشكر مي نمـايم كـه در ايـن قـسمت بـا مـا             

ما پيشنهادات خود را تقديم كرده ايم، اما نسبت اينكه دونرها مستقيماً با شـاروالي               . كمك نمود 
 تماس نيستند اميد است از طريق وزارت هاي محترم خصوصاً وزارت محتـرم ماليـه و                 كابل در 

  .اقتصاد ما بتوانيم كمك هاي آنها را جلب بكنيم شهر كابل توسط آن بازسازي شود
    در مورد تنظيف چه گفتني هايي داريد؟:س
و قـدرت    به شما بهتر معلوم است كه عمله و فعله شاروالي كابل تـا جـايي كـه تـوان                     :ج

در دو تايم، كار مي كنند، دو مرتبه مـا دريـاي            .   ساعته كار نمي كنند     24دارند، اگر بگوييم كه     
كـه حتـي مـا اسـكواتر     . كابل را از پل محمودخان پل آرتل از طرف شب پـاك كـاري كـرديم            

بل ما ساعت دو هزار و پنجصد افغاني، اسكواتر را به كرايه گرفتيم و دومرتبه درياي كا             . نداشتيم
را از پل محمودخان و از قسمت مكروريان تا به پارك دهمزنگ پاك كرديم اما متاسـفانه شـما     
مي بينيد كه باز هم در دوطرفه درياي كابل تركاري فروشان و دست فروشان كثافـات خـود را                   

هر قـدر كـه از نزدشـان خـواهش كـرديم در ايـن قـسمت                 . دوباره به  درياي كابل مي اندازند      
 كمتر شنيده شد و شما بهتر مي دانيد كه امروز در شهر كابل بعضي كراچي ها را                  پيشنهادات ما 

از بعضي نقاط دور ساختيم در اينجا چندين گروپ آمد به رتبه دگرمن دگروال، گفتنـد كـه دي                   
پس مـا چكـار     . و از همين كراچي يك لقمه نان براي فاميل خود تهيه مي كنيم            . شديم دي آر 

تند كه آيا ما دزدي بكنيم؟ از همين سبب است كـه مـشكالت عمـده                بكنيم و حتي صريحاً گف    
شهر كابل از نگاه تنظيف و از نگاه اينكه اينها را در جاهاي كه فعالً باقي مانده قابل غور اسـت                 
و بايد كوشش كنيم كه براي آنها جاي مناسب تهيه بكنـيم چنانچـه شـما مـي بينيـد در يـك                       

ريبات شـروع كـرديم كـه در آنجـا چنـدين پاركينـگ              قسمت سالنگ وات ما طبق پالن به تخ       
ساخته شود و شركت هـا در آنجـا سـرمايه گـذاري كنـد و انـشاء اهللا طبـق قـانون و مقـررات            
بدسترس شان خواهيم گذاشت كه اينها هم براي مردم كار ايجاد كنند و هم بازسازي  در شهر                  

  .جريان پيدا كند
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اروالي كابـل مـي خواسـتم ايـن را از            ضمن عرض تسليت به خانواده هاي شهداي ش        :س
شما بپرسم كساني كه در راه تنظيف و پاك كاري شهر كابل جان هاي  خـود را از دسـت داده                      
اند و خون خود را ريختند، شما چه پيامي داريد تا حاال شاروالي كابل در اين رابطه چه كارهاي                   

  را انجام داده است؟
 خدمت فرد فرد اعضاي فاميل آنها تقديم مي كـنم             من قلباً تاثرات و احترامات خود را        :ج

و واقعاً قابل قدر هستند و تا جايي كه توان و قدرت شاروالي بود در خدمت آنها رسيدگي شـد و                    
يك مشت پول ناچيز را خدمت شان تقديم كردند و همچنان ما قلباً از جاللتمĤب محترم جناب                 

قسمت به فاميل شهدا كمك الزم كردند       رئيس جمهور آقاي كرزي تشكر مي كنيم كه در اين           
و من بصفت شاروال كابل به نماينده گي اين فاميل ها قلباً از جاللتمĤب محترم رئيس جمهـور                  

و از خداوند متعال براي كساني كه در اين راه شهيد شده انـد مغفـرت و جنـت                   . تشكر مي كنم  
  .فردوس را و  به بازمانده گان شان صبر جميل آرزو مي كنم

 كمي بر گرديم به مسايل نشرات و هفته نامه پامير و با توجه بـه اينكـه سـالگردش                     :س
من مي  .  مين سالگرد هفته نامه پامير است      55و اين مصاحبه هم به مناسبت       . شروع خواهد شد  

  توانم از شما بپرسم كه نشرات هر اداره را در يك جمله بيان كنيد؟
ست و خواهش مي كنم تـا جـايي كـه امكـان       نشرات هر دستگاه آينه همان دستگاه ا     :ج

دارد در قسمت نشرات خود كوشش بكنيد تا حقايق را به مردم تقـديم كنيـد تـا از واقعيـت هـا        
  .باخبر شوند
 سالگي خود رسيد و طبعاً از با  تجربـه تـرين و مـسن تـرين                  55 هفته نامه پامير به       :س

 سـاله بـسيار احتـرام       55ايـن نـشريه     خوب است كه مـا بـه          نشريات در افغانستان است و طبعاً     
بگذاريم شما براي بهتر شدن، پيشرفت و باال رفتن كيفيت كاري رياست نـشرات و مخـصوصاً                 

  هفته نامه پامير به عنوان شاروال كابل چه خواهيد كرد؟
  .  خواهش من اين است كه اين هفته نامه بايد واقعاً هفته نامه شود:ج 

ه شد تا بتوانيد اين هفته نامه را با همكاران مجرب خود بـه  در اينجا براي شما وظيفه سپرد    
يك هفته نامه بسيار دلچسپ براي مردم بسازيد تا حقايق هويدا شود و  مردم بفهمند كه واقعـاً         

مـن از شـما بـرادران قلبـاً تـشكر مـي كـنم و                . در شاروالي كابل چه اجراات صـورت ميگيـرد        
شريف و نجيب خود اين هفته نامه را به اوج آن برسـانيد   اميدوارهستم كه انشاء اهللا با همكاران     

و از شما قلباً اين آرزو را دارم كه اين هفته نامه را كه قدامت تاريخي دارد به مدارج عالي خـود                      
  .برسانيد
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    هفته نامه پامير طبعاً با مشكالت بسيار زيادي مواجه است امـا مـن از شـما ايـن را                      :س
مير چه كند كه از آخرين رويـداد هـاي داخـل شـهر، رياسـت هـاي                  مي پرسم كه هفته نامه پا     

مركزي و رياست هاي نواحي شهر كابل و مشكالت آنها باخبر شوند و بتوانـد در رفـع مـشكل                    
  شان اقدام نمايد؟

  در مجالسي كه روساي مركزي، و همكـاران و  روسـاي نـواحي موجـود بودنـد، مـن                      :ج
 كردم كه شما تمـام اجـراات تـان را بـه دسـترس      خدمت همه همكاران خود به صراحت اظهار    

هفته نامه پامير بگذاريد و همراه شان مصاحبه ها داشته باشيد تا كـه هفتـه نامـه بتوانـد تمـام                      
مشكالت و اجراات شما را در هفته نامه بگنجاند و به مردم توضيح بدهند كه شاروالي كابـل در     

خود دارد و فعالً از شما همين تمنا و توقع         حقيقت چه اجراات مي كند و چي مشكالت را مقابل           
را دارم كه به رياست هاي مركزي و نواحي در تماس شويد همراه شان مصاحبه بكنيد، نظريات       

من  از شما همين توقـع را        . تان را تقديم كنيد و نظريات صحيح آنها را در هفته نامه نشر كنيد             
ا آنها در تماس شـويد و مـشكالت خـود و    دارم اجرااتي كه در هر ناحيه صورت مي گيرد شما ب          

  .آنها را مدنظر گرفته و اجراات كنيد
  در ساليان گذشته بسيار كساني بودند كه به امضا شما زمين گرفتند  صاحب خانـه و                   :س

  سرپناه شدند آيا به امضاي خود براي خود و يا اعضاي فاميل تان كدام نمره اخذ كرده ايد؟
من سكونت دارم مربوط به قبله گاه مرحومم بوده  از خشت خام                فعالً در خانه اي كه         :ج

و از چوب دستك ساخته شده است كه فعالً در آن برادرم نيز زنده گي مي كنـد و مـن هـم در                        
آنجا مي باشم چون خانه را قبله گاه مرحومم آباد كرده بود افتخار هـم مـي كـنم بـراي اينكـه           

 سال قبـل مـن      27يادي در وقت و زمانش داده ام،        وجدان خود را پاك نگاه كردم من نمرات ز        
در اينجا شاروال بودم در  ساحات خيرخانه و ساحات پالني شهر كابل به هزاران فاميـل زمـين                   

اما وجدان من تقاضا نمي كرد كه من بـراي خـود نمـره زمـين         . دادم كه طبق پالن ساخته شد     
 در شهر كابل بسيار كساني هستند كه        چرا؟ براي اينكه من با شان گفتم كه از من كرده          . بگيرم

مستحق خداي خود تعهد كرده ام كه اول بايد به بشر و همنوع  خود كمـك كـنم و بعـد از آن            
بلي در همين دفعه دوم كه آمدم در همـين  . كه احتياجات آنها رفع شد بايد كمكي به خود بكنم     

ي گفـت كـه شـاروال       حتي معاون صاحب شـاروال    . جلسه روسا و معاون صاحب تشريف داشتند      
صاحب خودت مستحق يك نمره زمين هستي، سرپناه نـداري چـرا برايـت يـك نمـره زمـين                    
نميگيري، در اين شهر مستحقيني زيادي  هستند بايد اول مشكالت آنها رفـع شـود مـن يـك                    
سرپناه گلي كه از پدرم  است، در آنجا همراه برادر خود زنده گي مي كنم، لذا يك سـرپناه دارم                     
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آنهـا  . ن دلم بحال آن كساني مي سوزد كه در زير خيمه زنده گي مي كنند و سرپناه ندارند    اما م 
مستحق درجه اول هستند، هر وقتي كه مشكالت آنها رفع شد و من مستحق شدم در آن وقت                  
به اجازه مردم كابل، امكان دارد كه اگر زنده بودم و در خدمت شان قرار داشتم ممكن صـاحب                   

  .ير آن هيچ آرزويي ندارم و به همين مفكوره از اين جهان خواهم رفتسرپناه شوم در غ
  شما با مردم، مخصوصاً روزهاي جمعه در تنظيف از نزديك روبرو هستيد با كارگران                :س

شاروالي اجراات كاري را از نزديك مشاهده  مي كنيـد طبعـاً خـاطرات بـسيار فراوانـي داريـد،                     
ند سال براي شما بوجود آمـده مـي شـود يكـي از ايـن                خاطرات تلخ و شيرين زيادي در اين چ       

  خاطرات را براي خواننده گان نشريه پامير بيان كنيد؟
 عـراده وسـايط درحـالي    460 سال قبل 27  من خاطرات بسيار خوب و غمگيني دارم،   :ج  

 هزار نفر بود داشتم و هر روز قبل از اينكـه مـامورين حركـت                900 تا   800كه نفوس شهر بين     
 وسايط فعال مي شد و شهر را جاروب مي كرد و در عقب آن آب پـاش، آب پاشـي مـي                بكنند،

كرد بعد از آن  مامورين و مردم حركت مي كردند، اما ايـن مرتبـه كـه ايـن مـسووليت بـزرگ                     
بدوشم گذاشته شده تمام وسايطي كه فعالً بخاطر تنظيف و يا حفـظ و مراقبـت در اختيـار دارم         

شود حتي يك موتر جاروب ندارم تا سرك ها جاروب شود و همـين  عراده نمي » 120«بيش از   
و از ايـن نگـاه      . عمله و فعله با جاروب هاي دستي كار مي كنند و سرك ها را جاروب مي كنند                

در آن وقت خاطرات خوشي داشتم و شهر بسيار پاك بود حتي وقتي سفيرصاحب هاي ممالـك        
احافظي مي آمدند و مـي گفتنـد كـه  اي            خارجي كه مدت كارشان تكميل مي شد و بخاطر خد         

كاش يكي دوسال ديگر هم در اينجا باشيم تا از آب و هواي صاف شـهر كابـل از ميـوه هـاي                       
  .لذيذ آن استفاده بكنيم

اما حاال شهر كابل به اندازه كثيف شده است كه اگر هرسفير تبديل مـي شـود و يـا ميعـاد                
ايـن  .  زودتر به وطن خود عـودت بكنـد        اش تكميل مي شود كوشش مي كند كه از شهر كابل          

  .يك خاطره بدي است كه امروز من دارم و از اين فوق العاده رنج ميبرم
 داكتر صاحب به عنوان آخرين سوال، پيام تان براي شهروندان و مردمي كه از ديگـر                 :س

  واليات و يا خارج كشور به كابل مي آيند چي است؟
د فرد باشنده گان محترم شهر كابل و برادران كه            من احترامات قلبي خود را خدمت فر        :ج

از واليات در اينجا تشريف مي آورند، تقديم ميدارم  و تمنا دارم كه در قـسمت بازسـازي شـهر             
كابل و درقسمت تنظيف با شاروالي كابل همكاري كنند و چنانچه كـه مـن مـي بيـنم بعـضي                     

 انداختـه انـد لـذا مـا تمنـا           موترها حتي سگرت شان و قطي سگرت و قوطي كوك را به سرك            
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داريم تا در قسمت تنظيف شهر كابل ،شهروندان كابل، فاميل هاي شـهر كابـل  و تمـام خانـه        
هاي شهر كابل با شاروالي همكار باشند و  كثافات و خاكروبه هاي مربوط خود را در پالستيك                  

قالً در هفته اي يك     جمع بكنند و در پيش روي دروازة خود بگذارند كه ما آن را توسط موترها ا               
يا دو مرتبه از پيش خانه هاي شان جمع آوري و به جاهايي كه الزم است نقل بدهيم ما ازتمام                  
شهروندان كابل ازدوكانداران و   تاجران خواهش داريم كه درقسمت پياده روهـاي پـيش روي                 

فـات را   دكاكين و جويچه هاي مقابل دكاكين خود، خاكروبه هـا، و پالسـتيك هـا و سـاير كثا                  
نيندازند و با شاروالي كابل همكاري و كمك كنند من تمنا ميكنم كه اين آرزوي من را برآورده                  
بسازند چرا پاكي جز ايمان است ما و شما الحمداهللا مسلمان هستيم بايد در نظافت و پاكي خود          

  .و محيط خود عرق ريزي بكنيم و با شاروالي كابل همكار باشيم
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  مرد آهنين شهر كابلمرد آهنين شهر كابل

  مهدي ثاقب
  1387  ، عقرب 7مجله شبديز،  شماره 

داكتر غـالم سـخي     
نورزاد كه بيـشتر از يـك     
ــرش را در  ــه عمــ دهــ
شاروالي كابل به عنـوان     
شاروال گذارنيـده اسـت     
مي تـوان او را در زمـره        
ــا   ــين و بـ ــردان آهنـ مـ
صـــالبت شـــهر كابـــل 

  .محسوب نمود
ــالهاي  ــا 1352س  ت

انيكه سردار محمد داود خان حكومت جمهوري را برعهده داشت بيشتريت پالن             دقيقا زم  1357
هاي انكشافي و توسعوي شهركابل را برعهده داكتر نـورزاد گذاشـت وطبعـا بـا حاكميـت فـرد                    
مقتدري چون داود خان تمامي امور حكومتي مخصوصا در پايتخت بصورت دقيق ومنظم پيش              

را مي توان با مأخذ به بيوگرافي تحصيلي وكـاري اش       مي رفت، همچنين اين شاروال با تجربه        
از جمله نوابغ كشور دانست كه سخت ترين و طاقت فرسا ترين وظـايف را در بيـشترين نقـاط                    
كشور مخصوصا ساحات دور افتاده و صعب العبور بصورت صادقانه و متعهدانه پيش برده است،               

مدارج انجنيري را در دوكشور روسـيه   دكتراي خود را در رشته سرك سازي اخذ نموده وبهترين           
  .وامريكا كسب نموده است

موضوع مهمي كه در پيشرفت وشهرت وي نقش بسزا داشـته اسـت مؤلفـه هـاي تقـواي                   
به همـين سـبب در دوره هـاي كـاري اش     . كاري وايمان وي به معتقدات ديني و ارزشي است   

خورد قاطع وجدي مي نمـود، بـه        بيشترين بساط فساد و رشوت را از ميان برده و با متخلفان بر            
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فرضيات ديني چون بجا آوردن نماز وروزه اهميت خاصي قائل بود وبيشترين كـسانيكه بـا وي                 
  .در ارتباط بوده اند از ايمان وتدينش تعريفات و توصيفات گوناگون مي كنند

در دروة اول كاري آقاي نورزاد يعني برهه حكومت سردار محمد داود خان بيشترين تهداب               
ها وساختارهاي شهري وتوسعه مبنايي آن ايجاد گرديـد وعمـال پـروژه پـنج سـاله داود خـان                    

  .برهمين اساسات استوار بوده و بيشترين نقطه ثقل اين برنامه متوجه شاروالي كابل بوده است
ايجاد جاده بزرگ ميوند، اعمار وبهره برداري سرك مقابل سيلو، انكشاف سرك داراالمـان،              

قرغه، پروژه هاي توسعوي شهر، ايجاد و تهداب گـذاري برخـي شـهرك هـا،                سرك منتهي به    
تجهيز ومدرنيزه شدن شاورالي كابل به دستگاههاي پيشرفته وعصري ودهها فعاليت ديگر كـه              

البته اين انكشافات تنها به     . پايتخت كشور مان؛ دوره طاليي خود را بصورت برق آسا مي پيمود           
 داكتر نورزاد اولين شاروال افغانستان بود كه تهـداب سـرك را             افغانستان محدود نمي شد، بلكه    

  .در چابهار كشور ايران گذاشته وبرگ زريني را در كارنامه كاري خود برجاگذاشت
ترقي خواهي وروحيه باالي رئيس جمهور وقت مبني بر آقا بودن افغانستان در ميان كشورهاي               

از كشورهاي منطقـه مخـصوصا همـسايگان    منطقه سبب گرديد تا افغانستان نسبت به بسياري    
  .خود پيشي گرفته وعصري ترين تجهيزات و تسهيالت مناسب را درشهركابل بوجود بياود

 نورزاد در دهـم ثـور همـان سـال از كـار              1357با بقدرت رسيدن كمونيستها در هفتم ثور        
است تا اينكـه در   سال از كشور دور بوده 22بركنار شد و به خارج از افغانستان مهاجر و به مدت      

 به دعوت حامدكرزي رئيس جمهور اسالمي افغانستان مجددا به كابل برگشته و به              1383حمل  
  .صفت شاروال ايفاي وظيفه نمود

آمدن نورزاد در شاروالي كابل در زماني صورت گرفت كه بـسياري از سـاختارهاي اساسـي               
ي جدي برخوردار بودنـد، بـي نظمـي         ادارات از فرسوده گي وناكارآمد    . اين اداره فروپاشيده بود     

موتر فروشان، پرزه فروشان، كانتينرهاي زنـگ زده و وركـشاب           . درشهر به اوج خود رسيده بود     
هاي متعدد در مركزيت شهر باعث اختالل روند شـهري گرديـده ونبـود يـك مـديريت قـوي                    

  .دبرمشكالت عديده مي افزود كه چهره شهر را بيش از پيش زشت ومنفور نشان مي دا
قد رتمندان وزورمندان از شريان هاي مختلف با اتكـا بـه خـود محـوري وخـشونت هـاي                    
مافيايي  فردي را كه صداقت وتالش در او موج ميزد و سازش گري ومعامله گـري در نهـاد او                     
نمي بود تحمل نمي كردند و مي توان با جرئـت بيـان داشـت كـه داكتـر نـورزاد در شـرايطي                        

 به عهده گرفت كه مبارزه با اين گونـه خطـرات  خـود يـك انتحـار                   مسئوليت شاروالي كابل را   
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جدي به حساب مي آمد؛ اما نورزاد با سرسختي تمام وتوكل به خداوند مبارزه را پذيرفتـه و بـه                    
  .صورت عملي برنامه ها را در حاليكه شخص وي باالي تطبيق پروژه ها حاضر بود آغاز نمود

 ايجاد پانزده چهارراهي باعث گرديد كه شـاروال         مفكوره بزرگ نمودن سركهاي تقاطعي و     
تا پاي جان، پروژه هاي خود را يكي پس از ديگري عملي نمايد، بدين صورت كه موترفروشـي          
ها را از پروان سوم به خارج از شهر انتقال دهد؛ اين خطـر بزرگـي بـود بخـاطر آنكـه مالكـان                        

ان سياسي ويا سردسته هاي گروههاي      وشركاي اين موتر فروشي ها را عمدتا قوماندانان، حاكم        
  .مافيايي تشكيل مي داد و طبعا اين عمل در تضاد بامنافع اين نوع گروهها بشمار مي آمد

كانتينرها  وخانه هاي خود سر به شمول برخي كراچي ها وموانع ديگـر از جملـه مـواردي                   
ده هـاي شـهر     بودند كه بتدريج تصفيه و به جاي آن توسعه سرك وفراخ شدن بـسياري از جـا                

روي دست گرفته شد، بوجود آمدن تغييرات جديد مخصوصا ايجـاد چهـارراهي هـا وسـركهاي                 
چهل متره دست آورد بزرگي براي شاروال محسوب مي گرديد چنانكه اين وضع كمك بزرگـي          

  .به ترافيك شهر وراه بندهاي چند ساعته نموده بود
 با صراحت كامل اعـالن      1385عقرب  آقاي نورزاد در مصاحبه اختصاصي با نشريه پامير در        

نمود كه عملي شدن اين پروژه ها وساخت بيش از پانزده چهارراهي در سطح شهر كابل سـبب                 
. گرديده تا بتواند از اين طريق في ساعت پانزده ميليون افغاني به مردم شهركابل مفـاد برسـاند                 

 مـردم نـسبت بـه       وي زمان، اقتصاد وصحت را عامل اساسي اين طـرح دانـسته و معتقداسـت              
گذشته با كمترين زمان به اشتغاالت وامور يوميه خـود رسـيدگي مـي تواننـد، مفـاد زيـادي در                     
قسمت مصرف تيل و استهالك موترهاي شان برده ومهم تر از آن صحت مردم بيشتر از قبـل                  

  .تضمين ميگردد ومريضان بصورت عاجل به شفاخانه ها انتقال مي يابند
عـراده وسـايط مختلـف را در چهـار بخـش حفـظ           ) 578(ي نـورزاد    عالوه برموارد فوق آقا   

مراقبت وكار، سرسبزي، تنظيف و انتقاالت كارمندان خريداري و در معرض بهره بـرداري قـرار                
تهيه فابريكه بزرگ قير ودستگاه سنگ شكن از جمله وسايط با اهميتي هستند كـه               . داده است 

 باالبرده ونـوعي خودكفـايي در رونـد ايـن اداره            توان كاري شاروالي كابل را بشكل فوق العاده       
  .بوجود آورده است

باب تشناب شهري در نقاط مختلف شهر وايجاد يازده پارك شهري از ديگر             ) 25(همچنان  
نمره زمين به ادارات مختلف دولتـي،  ) 1785(توزيع . كاركردهاي مثبت اين دوره بشمار مي رود  
انفرادي براساس احكـام مقامـات ذيـصالح از جملـه           معلولين ومعيوبين وبرخي افراد واشخاص      

مواردي است كه روند رو به رشد شاروالي كابل را نشان مي دهد؛ با تمام اين اوصاف بايد يـك                    
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موضوع مهم واساسي را ياد آور شد و آن اينكه داكتر غالم سخي نورزاد در حاليكه هزاران نمره               
اما خود در خانه قديمي پـدري اش در قـول           زمين را به فاميل هاي مستحق توزيع نموده است          

  .آبچكان شهر كابل زندگي مي نمايد
داكتر نورزاد بعد از سپري شدن دوسال وهشت ماه از وظيفه اش در غياب رئـيس جمهـور                  

با تكيه زدن   . كرزي بركنار شده وبه جاي وي روح اهللا امان بعنوان شاروال كابل مقرر مي گردد              
الي كابل يك تيم منسجم با وي زمام امور را بـه دسـت گرفتنـد؛                روح اهللا امان در چوكي شارو     

دوره روح اهللا امان هرچند در ابتداء تشريك مساعي سكتورهاي خصوصي را در بر داشت اما بـا                  
گذشت زمان چنگال هاي مافيا و دسته هاي غول هاي تجارتي باعث گرديد تـا روح اهللا امـان                   

ان وبلند منزل سازان از شرايط به دست آمـده          دربرخي معامالت غرق شود وبعضي شهرك ساز      
نهايت بهره برداري را ببرند؛ فساد اداري به اوج خود رسيد و افراد جاه طلب و فاسد روز بـه روز                     

  .حلقه شاروالي را تنگ تر ساخته واسباب تباهي شهر را به تدريج مهيا مي نمودند
يف موضوع قابل اهميتي بود كه      ميليون دالر در عرصه تنظ    ) 28(پروژه بانك جهاني مبني بر    

براثر عدم سازمان دهي وبرنامه ريزي دقيق از سوي امان با يك چالش اساسـي مواجـه گـشت       
  .واين پول ها نتوانست با توجيه اساسي ومنطقي به درون شاروالي نفوذ كند

در اين زمان بود كه داكتر نورزاد بعنوان مشاور در ارگ رياسـت جمهـوري بـسر مـي بـرد                     
با مشاهده وضعيت نا بسامان دوره آقاي امان آرزوي برگشت داكتر نورزاد را در سر مـي                 ومردم  

  .پروراندند
 بود كه مير عبداالحد صاحبي به جاي روح اهللا امان تقـرر حاصـل نمـود؛                 1386اواخر سال   

حضور صاحبي در شاروالي به يك معماي سردرگم تبديل گرديده بود، فردي كه بـيش از سـي                  
فغانستان زندگي نموده بود آيا مي توانست درك جـامعي از بافـت هـاي اجتمـاعي         سال دور از ا   

  جديد در شهركابل داشته باشد؟
شاروال جديد كه مطبوعات او را بعد از هفت ماه كارخاموشانه اش او را بـازهم جديـد مـي                    

گاهان آ. پنداشتند فردي عليل، دم دمي مزاج، فراموش كار، بيمار وبي تفاوت به امور شهري بود              
شهري براين باورند كه بدترين وضعيت ورقت بارترين شرايط در تاريخ شـاروالي كابـل در دوره      

  .آقاي صاحبي بوده است
در مجموع مي توان گفت كه دوره صـاحبي دوره اختنـاق، بـي تفـاوتي، اوج فـساد اداري،                    

بـه سـمت    برطرفي، مجازات هاي بدون موجب وبسياري از تخلفاتي بود كه شـاروالي كابـل را                
قهقرا ونابودي سوق مي داد؛ واضع تر آنكه در اين دوره پروژه هاي سرك سازي عمال با يـك                   
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ميليون دالـري   ) 28(ركود وحشتناك مواجه گرديد وكار پارك هاي تفريحي متوقف شده، پروژه            
ميليـون دالـري امـارات      ) 18(بانك جهاني در عرصه تنظيف همچنان راكد باقي مانـد وپـروژه             

برطرفي، اخطار وتهديدات متعدد روسا،     . بي بصورت سليقه گونه سبوتاژ واز كار بازماند       متحده عر 
كارمندان، اجيران و دريوران از جمله عملكردهاي ديگري بود كـه وضـعيت شـاروالي كابـل را                  

  .بيش از پيش متشنج  مي ساخت
كابـل  اين گونه حاالت سبب شد تا آوازه هاي مجدد مبني بر بـازنگري در سـطح شـاروال          

روي دست گرفته شود وبازهم دسته هاي مافيايي وشبكه هاي مخوف ومشكوك تاجران زمين              
  .به اين فكر  گرديدند تا فرد مورد نظر خود را جستجونمايند

با توجه به عملكردهاي آقايان روح اهللا امان وصاحبي كه نتـايج ودسـت آورد هـاي كـاري       
 است تا با درنظر داشتن واقعيت هاي عيني از         آنان به مردم آشكار وهويدا گرديده است ضرورت       

اين روند، فردي برمسند مسئوليت مندي شاروالي كابل قرار گيرد كه تجارب طـوالني از روزنـه       
هاي كاري، مشكالت و تهداب هاي كهن اين شـهر داشـته باشـد و بـا قـوت ايمـان وبـدون                       

اختن آرزوهـاي   درنظرداشت خواست هاي شخصي با گامهاي اساسـي كوشـش در بـرآورده سـ              
مردم مبني بركابل زيبا مترقي و پيشرفته داشته باشد ، كه با توجـه بـه ايـن مطلـب بيـشترين                      
نگاهها بسوي داكتر نورزاد دوخته شده است ،گويي  تنها كسي كه ميتواند دردهاي اين شهر را                 

وبـاره  درمان و در مان حالت اجتماعي اين مردم را تجويز نمايـد او اسـت و طبعـا آوازه هـاي د                     
آمدن غالم سخي نورزاد تكانه جديدي در روند ترقي شهر كابل داشـته و چـه بـسا در صـورت                     
آمدن  شارواالن ديگر نيز كاري را كه بايد نورزاد انجام دهد و اساساتي را كـه وي پـي ريـزي                      
نمايد؛ نداشته وبدرستي وپختگي او نمي توانند سكان كشتي لجام گسيخته  شـاروالي كابـل را                 

يي نمايند؛ بنا براين ما به دنبال حقيقتي باشيم كه اين حقيقت از گلوهاي فريـاد كـشيده                  راهنما
كابليان حكايت نمايند ودرجستجوي واقعيتـي باشـيم كـه شايـستگان واهـل كـار در جامعيـت                   
محتوايي خود در مسند عمل قرار گيرنـد؛ نتيجتـا آنكـه تـاريخ قـضاوت گـر كاركردهـا وعـدم                      

  .ل است كاركردهاي شارواالن كاب
بطور حتم مي توان گفت كه نورزاد بعد از گذشت نزيك به ده سال شاروال بودن هنوز هم                  
بخشي از واقعيت فراموش شده عصر ماست ونابغه اي در حيطه انجينري و شهرسازي كه ما تا                 
هنوز اورا كشف نكرده ايم، پس بهترخواهد بود با اسـتفاده از فرصـت بهينـه بـارديگر شـاروالي            

 تخصص وكار آيي فردي متدين و آگاه به دردهاي شهري عجين گردد وصداي تـنفس                كابل با 
  . شهركابل دوباره به گوش تمام جهانيان طنين انداز شود
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  استاد خليلياستاد خليلي  معاون دوم رئيس جمهورمعاون دوم رئيس جمهورديدار هيأت سازمان صلح جهاني با ديدار هيأت سازمان صلح جهاني با 

تقدير نامه صلح به داكتر غالم سخي نورزاد تقدير نامه صلح به داكتر غالم سخي نورزاد از طرف سازمان صلح جهاني از طرف سازمان صلح جهاني 
  ..ر كابل اهدا گرديدر كابل اهدا گرديدشهرداشهردا

  1385 سرطان 05دوشنبه  168هفته نامه مشاركت ملي شماره 
  

هيئت سازمان صلح 
جهاني روز جمعه با استاد 
خليلي معاون رياست 
جمهوري در دفتر كارشان 

  .ديدار و مالقات نمودند
به گزارش دفتر 
مطبوعاتي رياست جمهوري، 
در اين ديدار ابتدا داكتر 

خش كريستوفركيم رئيس ب
آسيايي و سرپرست هيئت 

سازمان صلح جهاني ضمن ابراز خرسندي از سفر به افغانستان، وجود مشتركات زياد بين 
آرمانهاي جنبش صلح و باورهاي عمومي مردم افغانستان اشاره نموده گفت؛ هماهنگي و 
نزديك ساختن حكومت ها، جوامع و اديان و تقويت سازمان ملل متحد از اهداف اساسي 

ان صلح جهاني است و اين سازمان با ترويج فرهنگ همكاري و خدمت به مردم و تقويت سازم
  . بنياد خانواده به منظور استحكام پايه هاي صلح در جهان فعاليت مي كند

همچنين داكتر حماد تاج عضو ديگر هيئت و نماينده خاص رئيس عمومي سازمان صلح 
افغانستان گفت؛ از اينكه در افغانستان آمادگي جهاني با ستايش از روحيه صلح خواهانه مردم 

براي پذيرش و ايجاد صلح جهاني بيشتر و شديدتر از هر جاي ديگر است تحت تاثير قرار 
  . گرفته و تصور قبلي اش نسبت به اين كشور تغيير كرده است

سپس استاد خليلي معاون رياست جمهوري با ابراز خرسندي از گسترش روز افزون داعيه 
خوشبختانه در تاريخ بشريت هيچ گاهي مثل امروز نفرت از :  خواهي در سطح جهان گفتصلح
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جنگ و خشونت و اشتياق براي صلح و امنيت فراگير نبوده و اين مسئله اميدواري به تحقق 
  . صلح بنيادين در سطح جهان را بيشتر كرده است

ي اسالمي و ديني خويش ملت و دولت افغانستان در پرتو اعتقادات و باورها: وي افزود
حمايت از هر حركت صلح جويانه براساس عدالت و انصاف را وظيفه ايماني و وجداني خويش 

  .شمرده و از تالش مسئوالنه در راه تحقق صلح فراگير دريغ نخواهد كرد
براساس خبر ديگر،به منظور تقويت صلح جهاني، هماهنگي و تقريب ميان اديان و 

  .همايي در هتل سريناي كابل برگزار گرديدفرهنگها، شب جمعه گرد
در اين مراسم كه از طرف سازمان صلح جهاني و هماهنگي دفتر معاونيت دوم رياست 
جمهوري اسالمي افغانستان برگزار گرديده بود، استاد خليلي معاون رياست جمهوري، تعدادي 

اجتماعي، اساتيد و از اعضاي كابينه، وكالي پارلمان و مقامات دولتي، شخصيتهاي علمي، 
  .محصالن دانشگاه و اعضاي نهادها و سازمانهاي غيردولتي اشتراك داشتند

پس ازاجراي . آيي با سخنراني استاد خليلي معاون رييس جمهور افتتاح گرديد اين گردهم
سرود شاگردان اناث ليسه الفتح درباره صلح ، داكتر كريستوفركيم رئيس بخش آسيايي و رئيس 

ي سازمان صلح جهاني به افغانستان درباره فعاليت هاي اين سازمان درسطح جهان هيأت اعزام
  .وبه خصوص دركشورهاي آسيايي صحبت نمود

همچنان داكتر حماد عضوي ديگر اين هيئت پيام آقاوخانم مون بنيانگزاران سازمان صلح 
آن روي اهميت جهاني را خواند كه درآن به اهداف تشكيل اين سازمان اشاره شده ودر بخش از

نهاد خانواده ،محبت وعشق واقعي درميان اعضاي خانواده كه اساس يك جامعه سالم وسنگ 
  . تهداب تمدن است، تاكيد شده بود

در بخش ديگر اين مراسم تقدير نامه صلح به داكتر غالم سخي نورزاد شهردار كابل و 
. صلح جهاني اهدا گرديدمحمد جمعه رئيس فدراسيون معلولين افغانستان، از طرف سازمان 

همچنان ازسوي فدراسيون معلولين افغانستان نيز يك تخته قالين كه درآن آرم سازمان صلح 
  . جهاني طراحي شده بود به نمايندگان سازمان صلح جهاني اهدا گرديد

گفتني است كه سازمان صلح جهاني با هدف تقويت سازمان ملل متحد، تقويت صلح جهاني، 
 مذاهب و جوامع و جلوگيري از برخورد و حل منازعات در سطح جهان، فعاليت تقريب اديان و

  .مي نمايد كه درآن درحدود پنجاه هزار نفر از اقشاروكشورهاي مختلف جهان عضويت دارند
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  روح اهللا امانروح اهللا امانانجنير انجنير  كابل در دورة  كابل در دورة ييشهردارشهردار

همزمان با سفر رسمي  رئيس جمهور حامد        
تان، قبـل از    كرزي كشورما  به كـشور هندوسـ       

 انجنيـر روح    1385 عقـرب    25ظهر پنج شـنبه     
اهللا امان از سوي احمد ضياء مسعود معاون اول         
و سرپرست رياست جمهوري به صفت شـهردار        
كابل معرفي گرديد؛  محمد اسماعيل خان وزير        
انرژي و آب برخي وزراء، معينان وبرخي افراد از         
  .دفتر معاون اول رئيس جمهور اشتراك ورزيدند

انجنيــر روح اهللا امــان فــارغ التحــصيل    
انيستيتوت پولي تخنيـك پوهنتـون كابـل مـي          
باشد و ماسـتري خـود را در علـوم انجنيـري و             

ــت   ــوده اس ــسب نم ــت ك ــان . منجمن او در زم
حكومت مجاهدين به رياست استاد برهان الدين رباني و حكومت انتقالي افغانستان بـه رياسـت      

يانا تقـرر حاصـل نمـوده و پـس از آن بـه حيـث مـشاور                  حامد كرزي،  رئيس شركت هوايي آر      
 1385 عقرب   25اقتصادي معاونيت اول رياست جمهوري ايفاي وظيفه نمود، تا اينكه به تاريخ               

به صفت شهر دار  معرفي گرديد؛ با روي كار آمدن شهر دار جديد كوشش گرديـد تـا موضـوع                     
همگان براين تصور بودند كه با  همكاري سكتورهاي خصوصي با شهرداري كابل تشديد گردد و        

آمدن امان به شهرداري سيستم جديد ومجهز تري با همكاري سكتورهاي خصوصي روي كـار               
بيايد، اما اين تصور بعد از مدتي نقش بر آب شد و نا بساماني، هرج ومـرج، برطـرف شـدن هـا                       

 و رسـم    واوضاع متشنج جايگزين روند سالم در شهرداري كابـل گرديـد از جانـب ديگـر شـيوه                 
نادرستي كه در اكثر ادارات دولتي جا افتاده كه هر مسئول جديد آن اداره تغييرات وتبديلي هاي         
را بوجود مي آورند كه  مي توان گفت در دوره آقاي امان پرسونل شهرداري كابل نيـز  از ايـن                      

در برنامه مستثني نگرديدند وچه بسا تبديلي ها ومقرري هاي حلقـه هـاي نزديكـان ودوسـتان              
  .پست هاي مهم بصورت برق آسايي آغاز گرديد

با توجه به بيانيه شهر دار جديد در نخـستين روزهـاي مـسئوليتش  كـه در جمـع روسـاي                      
مركزي و نواحي داشت و روي آن پافشاري مي نمود و ضابطه ها را بهترين راه گزينش قلمداد                  
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وابط را بر ضـوابط ارجحيـت   نموده و گفته بود كه در محدوده فعاليت هاي وظيفوي هيچگونه ر         
اما پس از چند روزي،  تغييرات اساسي وبنيادي در رياست هاي مركزي و نـواحي     ... نخواهد داد 

 به اساس پـشنهاد وي تعـدادي  از روسـاي جديـد              1385ايجاد گرديد و در نيمه اي ماه جدي         
ر اين ميان   مركزي و نواحي تقرر يافت و روساي قبلي از كار شان سبك دوش گرديدند؛ حتي د               

اين تغييرات بصورت نا مـنظم تـا زمـان          . ميزان سرپرستي ها نيز بصورت عجيبي افزايش يافت       
بركناري آقاي روح اهللا امان   دوام يافت و  برخي افراد ضـعيف جـايگزين رؤسـاي فعـال و بـا                       

امـان در جمعـي از رؤسـاي        ... تجربه گرديدند؛ پس از يك سال، شـهردار كابـل، انجنيـر روح ا             
زي ونواحي به اين واقعيت اعتراف مي كند كـه در انتخـاب افـراد تـيمش اشـتباه كـرده و                      مرك

قبـل  . كساني را  كه او در اين اداره استخدام نموده  در اجراي وظيفه محوله شان ناموفق بودند                 
 قوس شهردار كابل پيرامون كاركردهاي يك سـاله اش از مـشكالت             11از ظهر يكشنبه مورخ     

يكي از چالش هايي كه شهرداري كابل بـا آن مواجـه            «: ه ميان آورده وگفت   وپرابلم ها سخن ب   
است، فساد اداري مي باشد، تغييراتي را كـه در مـدت يـك سـال مـأموريتم در رياسـت هـاي                       
مركزي ونواحي بوجود آوردم وضعيت بدتر از گذشته گرديد  و فـساد اداري مخـصوصا رشـوت                  

روندان به  مقامات بلندپايه حكومتي  ورسـانه هـا           ستاني افزوده شد  و تا حدي كه شكايات شه         
  .»نيز رسانيده شده است

امان به صفت شهردار كابل همزمان با ايـن نـوع تغييـرات ناگهـاني وغيـر          ...  حضور روح ا  
منتظره، تبليغات وسيع وگسترده اي در بهتر شـدن وضـعيت شـهر كابـل از سـوي وي بـه راه                      

 كـه سـكتورهاي خـصوصي جهـت بهبـود شـهر كابـل               انداخته شد، اين تبليغات به نوعي بـود       
همكاري فعاالنه با شهر داري  مي نمايد و از سكتورهاي خصوصي خواهـان  همكـاري مـالي                   
شدند و اين كمك ها تا يك ماه اول به شدت زياد همراه بود ولي به مرور زمان اين همكـاري                     

 در دفتـر كـاري خـود        ها كمرنگ شد و شهر دار جديد كه در سرك ها نمايان بـود بـه تـدريج                 
مصروف شد و نتوانست قناعـت مـردم را  حاصـل نمايـد و در نقـاط مختلـف شـهر شـكايات                        
شهروندان  باالگرفت و از طرفي شعار همكاري سـكتورهاي خـصوصي كـه از طـرف روح اهللا                   

از سـوي ديگـر روح   . امان داده مي شد در معامالت پنهاني به وي و هم پيمانانش داده مي شد              
 و تيمش در آوان فعاليت هايش تغييرات جدي در دفتر خود وارد نمـود، ايـن تغييـرات                   اهللا امان 

همراه با تبديل لوازم و امكانات دفتري بود و به سـرعت ميزهـاي لـوكس،  كوچهـاي مفـشن،                   
قالين هاي گرانبها وارد دفتر شهردار گرديد، اين تجمل گرايي تنها بـه دفتـر شـهر دار محـدود                   

 در دفاتر دوستانش كه بعنوان معين و رئيس آغاز به كار كرده بودند سرايت               نگرديده و آرام آرام   
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طبعا تجمالت در دفتر شهر دار بصورتي بود كه حتي گارد تشريفات بوجود آمـد و مـردم                   . نمود
نمي توانستند شهر دار  را ببينند و تنها كساني كه شهر دار  را مالقات مي نمودند افراد كمپنـي                

  .يايي بودند كه نفع اقتصادي شهر دار  در آن حتمي بودها و گروههاي ماف
 اينك در صفحه جديد از شرايط سياسي كشور قرار داريم كه در آن گفتمان هاي داغ )ج

در مورد دموكراسي و آزادي بيان و انديشه جريان دارد و در چنين شرايطي باور داريم كساني 
. به اوج و پيشرفت و ترقي قرار گيرد» رپامي«بودند وهستند كه نمي خواستند و نمي خواهند

پامير بيش از پنجاه وهفت سال نشريه مردم شهركابل و شهرداري كابل بوده است ودر اين 
شايد، شاهد اين موضوع باشيد كه . دوره طالني در فرازو نشيب هاي متعددي قرار گرفته است

 تنها نسبتي كه به اين زخم هاي زيادي بر پيكره اي  اين نشريه مسن خورده باشد و شايد
اما بايد پرسيد كه علت اين . باشد» ناتواني«و » ضعف«نشريه وارد نمايند عناوني چون  

سست و فرسوده شده » پامير«چيست و چرا محتوا، ويرايش، موضوعات و خط مشي » ضعف«
 ت رهبري شهرداريأو پايه هاي آن لرزان و متزلزل است؟ در اين مورد شايد هيچ كسي از هي

را ياري نرسانده ايم و آزادي » پامير«نخواهد پذيرفت كه ما به وعده هاي خود عمل نكرده و 
  !بيان و فعاليت هاي ژورناليستي را از اين نشريه سلب نموديم

به خاطر روشن شدن موضوع الزم است كه در اين موضوع را ياد آورشديم كه بعد از آمدن 
ي كابل براين بود تا از دريچة نشريه پامير وعده روح اهللا امان كوشش هيئت رهبري شهردار

هاي بزرگي را كه به مقامات ذيصالح داده بودند بصورت راست يا دروغ تبليغات نمايند وعكس 
ها وتصاويرشان را در كنار فعاليت هاي نمايشي ونمادين به چاپ برسانند؛ اين روش آهسته 

د وعمال غرزي خوا خوژي معين خدمات آهسته در ميان ديگر مقامات شهرداري كابل رسوخ كر
شهري اين اداره كوشش وافر نمود تا نشريه پامير را به عنوان اداره نشراتي شخص خود در 
آورده و با تهديد، سانسور وكنترول بيش از اندازه توقع داشت كه نشريه پامير در راستاي 

  .رنگارنگ تبليغاتي شان عمل نمايد
 شهرداري مدت كوتاهي بيشتر از سوي معين موضوع سلب صالحيت رياست نشرات

كه اصالتا از قوم بلوچ بوده ولي از طريق نسبيت خود به ) غرزي خوا خوژي(خدمات شهري 
واليت كندهار وپشتونها به مدارج باالي سياسي وحكومتي رسيد؛ بر اساس مسائل لسان گرايي 

يت هاي زيادي را بر انگيخت و قوميت گرايي باال گرفت و با دامن زدن به مسائل نژادي حساس
دامن زدن به مسائل ليساني وقومي در تاريخ «به اعتقاد اكثرهمكاران در شهرداري؛ كه  

ناگفته نماند كه اعمال نفوذ و تحميل سليقه  وخواسته   .»گذشته اين اداره سابقه نداشته است
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 نبوده هاي شخصي بر رياست نشرات تنها از سوي معين خدمات شهري غرزي خوا خوژي
است؛  گاها برخي معينان ديگر نيز به گونه اي در امورات رياست نشرات مداخله مي نمود، كه 

در رقابت ميان، » روز نامه پامير«براي اولين بار در ) تخويف وتهديد(اين خود سانسوري 
  زيرا .شهردار و معينيت هاي اين اداره  ايجاد گرديده كه با قانون رسانه ها كامال مخالفت  دارد

دولت «:  آمده است2ماده چهارم وبند ) حقوق و مكلفيت ها(در فصل دوم قانون رسانه ها 
هيچ شخص حقيقي يا حكمي . آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت، تقويه و تضمين مي نمايد

به شمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند فعاليت آزاد رسانه هاي خبري يا معلوماتي را منع، 
 سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشرات رسانه هاي همگاني و تحريم،

  ».مگر مطابق احكام اين قانون. معلوماتي مداخله نمايد
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  1385 عقرب  30 سه شنبه 210 شماره -  شهر كابل هي نشرريپام

  

ند و هستند تا شما را از نزديـك ببيننـد و بـا              آقاي شاروال وقتي شما آمديد همه منتظر بود       
نظريات شما آشنا شوند، براي همه جالب است مردي كه مي خواهد بـا مـشكالت بـي نهايـت                 
شهري مبارزه نمايد كيست؟ و اين مـرد چـه تـصاميم  و اهـداف و پـالن هـايي را در سـرش                         

  .جستجو مي كند
ابل سـكونت دارنـد بـا آن هـر          ؛ واژه اي كه نفوس چند ميليوني آن در شهر ك          »مشكالت«

را نه در حرف و شعار بلكه بايـد در عمـل و آنهـم بـصورت                 » مشكالت«لحظه رو برويند؛ اين     
در اين شهر افسانوي به هر شكل و چهره كه بخواهيد وجود دارد با انديـشه  . پيگير كاوش نمود  

هند كه منـافع  هاي متفاوت، با سياست هاي متضاد و با خشونت هاي مافيايي، عده اي مي خوا              
شان ولو به قميت يك كودتا هم كه باشد حفظ گردد و تعدادي نيز هـستند كـه بـا توسـل بـه                        
خودسري ها و بي قانوني ها بر شهر حكومت مي كنند، چه بسا اين افراد خود در مقامات باال و                    

مـات  كل» ن. و  . ن. ا. ق«يا خواه وابسته به جريانات قدرتمند حكومتي باشند، براي ايـن قـشر              
غبار آلود كهنه و پوسيده است كه بايد مانند دود سگرتشان در فضا گـم گـردد، اگـر دقيـق تـر                    
شويد كساني هم هستند كه ناتواني و ضعف تمام وجودشان را مسخ نمـوده و حقـوق شـان در                    

  
  

  
  
  
  
  
  
  

عنوان فوق  مطلبي است كه در نخستين روزهاي حضور روح اهللا امـان              
رياست شهرداري كابل، توسـط  آقـاي محمـد مهـدي ثاقـب،  معـاون                  
رياست نشرات و سكرتر مسئول نشريه پامير،  در ايـن نـشريه بـه چـاپ                 

رد  از آنجاييكه مطلب مورد نظر با موضوع اين مجموعه همخـواني دا            
  .  تقديم  مي گرددحضور شما خوانندگان محترم 

در 

رسيد؛
به 



 72 .……….……………... چنبره مافيا شهرداري كابل در      

ناپديـد مـي گـردد و تمـام         « صاحب هـا  «گرد و غبار موترهاي مودل باال و امتيازات مشكوك          
  .يك درامه تراژيدي نه چندان خوشايند پايمال مي گرددموجوديت شان در 
شما در اين شهر عجايب،  با كساني روبرو خواهيد شـد كـه بـه نفـع مـردم                    ! آقاي شاروال 

گلويشان را پاره مي كنند اما پشت ميز شما كه مي رسـند نفـع شخـصي شـان را مطالبـه مـي           
ت شيطاني را متوقع اند و اشخاصـي        افرادي هم هستند كه در نقاب معرفت و ايمان، نيا         . نمايند

.  كه قانون شان پول باشد و اين قانون را در هر جايي كه بخواهنـد مـي تواننـد بـه كـار ببرنـد                        
قانون آنها مخالف قانون شما است و مخالف پاليسي و برنامه كاري تان، شما فرد پر معلومـاتي                  

هم قومانـدان،  هـم   .  استهستيد؛ مي دانيد به واقع شاروال يك شهر رئيس جمهور يك  شهر          
پس ضرورت نيست كه بسيار گفته شود  در اين شهر از طيف هاي              ... قاضي،  هم طبيب و هم       

مردمي متعددي وجود دارند، از واليات مختلف، از اقوام مختلف، از مذاهب مختلـف و از سـمت       
د بلكه شما   هاي مختلف تجمع كرده اند؛ شما نمي توانيد به يك گروه مردمي تعلق داشته باشي              

با گروه هاي متعدد انساني مواجه هستيد كه شما مي توانيد زبان گوياي هر كدامشان باشـيد و                  
را هميشه در سرلوحه بودنتان قرار دهيد و همزبـاني و همراهـي را       » حضور«در ميان آنها كلمه     

  .تداوم دهيد
 در پهنـاي    شما رنج هاي مـردم شـهر كابـل را در تلويزيـون دفترتـان نـي،                ! آقاي شاروال 

گزارشات و نوشته هاي تكثر آور ني، بلكه تمام اهرم هاي حقيقت را در يـك واقعيـت مجـسم                    
دستفروش هاي شهر، كراچي بان ها، تبنگي ها، قصاب         . ببينيد، و اين واقعيت تنها واقعيت باشد      

. ها همه و همه جز اينكه در كـسب روزي حـالل راحـت باشـند ديگـر تـوقعي از شـما ندارنـد                   
ران، تعمير كاران، خبازان، صنعت كاران وتمامي كاسبان اين شهر فقط روزي حالل را در               دكاندا

سايه يك عدالت شهري جستجو مي كنند، تـاجران، سـرمايه گـذاران، كمپنـي هـاي مختلـف                   
ضرورت نيست تا همه . هميشه سعي كرده اند اعتماد خود و شهرشان را به درجة اعال باال ببرند           

م هاي تان را براي پيدا كردن آنان سست نمائيد؛ قدم هايتان بـراي روزهـاي      آنها را ببينيد و قد    
آينده پر خطر كار خواهد آمد، اين مردم همه روزه با شما هستند، با شما خواهند بود ولـي شـما                     

  .آنها را در نيمة راه رها نكنيد
 شـود، بـه     اگر وزيري يا سفيري يا فرد باالي مملكتي برطرف گردد، بي آبرو           ! آقاي شاروال 

ثارنوالي كشانيده شود و يا معاوضة جدي در عزل ها و نصب ها بوجود آيد به حـال ايـن مـردم                      
عوام فرقي نخواهد كرد چرا آنكه آن را رسمي از رسـوم قديمـه مـي داننـد و پادشـاه گردشـي                       

اما در مورد شاروال شهرشـان متوجـه انـد،          . هميشه در ذهنشان رسوب كرده و حك شده است        
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آنهـا شـما را     .  دارند كه شاروال را ديده با وي حرف مي زده  و صحبتش را بشنوند               بسيار خوش 
در زنده گي خود شريك مي دانند و جاي پاي شما رادر منطقه ، سـرك، ناحيـه كوچـه و حتـي               

  .خانه شان احساس مي نمايند
» نـان «مردم اين شهر نان مي خواهند و جائيكه براي ايجاد كردن مفهـوم              !  آقاي شاروال 

يك مأمن و پناهگاه باشد، اين مأمن خواه حجرة تنگ و تاريك باشد يا دكان و يا يك ماركيت                   
مردمي كه معاشات هزاران دالري دارند بـسيار تفـاوت          » نان«اين مردم با    » نان«. بسيار مجهز 

اين مردم در محدودة شهر شماست كساني كه با آب فروشي، پالسـتيك فروشـي،        » نان«. دارد
  . اسپندي و غيره امرار معاش مي نمايندكچالو فروشي،

هر كسي در ابتدا آمده به يكباره خواست تا  رفـع مـشكالت را بـه يـك روز                  ! آقاي شاروال 
تمام نمايد ولي تجربه برعكس آن را نـشان داده؛ اميـدواريم كـه تعهـد و قـول هـاي محكـم                       

در مقابل هيوالي گروپ امروزتان لرزان نشود اميد است كه صداي طنين انداز تان بعد از مدتي      
ها و باندهاي متعدد آهسته و يا خاموش نگردد، اميد است كه دروازة دفتري كه اكنون باز است                  

  .روزي به روي مردم بسته نگردد
شما مربوط به خودتان نيستيد، مربوط به واليت و منطقه تان نيـز نخواهيـد               ! آقاي شاروال 

 و قبـول داشـته باشـيد كـه شـما مربـوط بـه            بود شما مربوط به يك حزب و يا جريان نيـستيد          
دوستاني كه از شما توقعاتي دارند نيز نيستيد، بايد با جرات گفت كه شما مربوط به شـهر كابـل           
  .هستيد و شما مربوط به ثانيه ها و دقيقه هاي مردم اين شهر هستيد كه از شما انتظاراتي دارند

نشده است مي خـواهيم كـه شـما بـا           اصل شايسته ساالري تا اكنون تفسير       ! آقاي شاروال 
روساي نواحي و رياست هاي كليدي به افراد اليق و كـاردان    . عملكردتان مفسر اين واژه باشيد    

خوب است كه شما تشخيص را به عملكردها        . ضرورت دارد نه به افراد فرصت طلب و سود جو         
ندي در باطلـه دانـي      و چشمديدهاي خودتان واگذار نماييد نه به پرزه هاي كاغذي كه بعد از چ             

  .ها جاي خواهد گرفت
زمان . ما براي شما آرزوي موفقيت داريم، دعاي مردم شهر كابل پشت سر شما خواهد بود              

لحظه به لحظه خواهد گذشت و اين نبشته  هم از تاريخ خود خواهد گذشت ولي كارهاي نيك                  
 شـاروالي كابـل نقطـه هـاي         تان به يادگار خواهد ماند و اميدواريم كه در كارنامه كاري تان در            

  .سياه و مبهم وجود نداشته باشد
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  13861386 /  / 55 /  / 3030  يي خدمات شهر خدمات شهرتتييننيي مع مع642642مكتوب شماره مكتوب شماره 

  !برياست محترم نشرات
بنا برحكم جناب محترم شـاروال      
صاحب كابل رياست نـشرات موظـف       
شد بود كه جريده پامير قبـل از نـشر          
توسط اينجانـب مـورد ارزيـابي قـرار         

ــابق   ــرد ومط ــت  گي ــسي دول ــا پالي ب
ــستان و   ــالمي افغانـ ــوري اسـ جمهـ
ــانون   ــا مطابقــت ق شــاروالي كابــل ب

  .اساسي كشور به نشر برسد
 23 مـورخ    1381چنانكه شـماره    

 جريـده پـامير كـه بـدون         1386اسد  
چك من به نشر رسيده بـه مـشاهده         

  :مي رسد
  عنوان جريـده كـه خـالف         - 1
قانون اساسي كه زبانهـاي     ) 16(ماده  

انهاي رسمي دولت مي    پشتو ودري زب  
باشد بدون اخذ منظور مقـام محتـرم        

  .شاروال صاحب تغيير نموده
جريده مصاحبه  ) 3( در صفه    – 2

ــشرات  ــيس ن ــا «رئ ــود محروميه وج
تحريريافتـه كـه واضـح نـشده كـدام صـالحيتهاي را             » ونبوده صالحيت ها در شاروالي كابـل      

  شاروالي كابل ندارد؟
ئيس نشرات پروگراف سوم شهرداري كابـل تحريـر           در صفحه سوم جريده مصاحبه ر       - 3

قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان مي باشد كه در آن ذكـر             ) 16(يافته كه خالف ماده     
  »مصطلحات علمي واداري ملي موجود در كشور حفظ گردد«شد 

  .  در تمام جريده مضامين بد ذكر اسماي مستحار تحرير يافته است- 4
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د تا مسولين معلوم و وجهت باز پرس بـدارگان هـاي عـدلي معرفـي                بنا موضوع نگاشته ش   
  .گردد و همچنان جريده بدون چك من به نشر نرسد
  

  با احترام
  

  »خوا خوژي«الحاج غرزي 
  معين خدمات شهري

  كاپي برياست محترم دفتر
  كاپي برياست محترم عمومي ارتشا و فساد اداري

  
  ي خدمات شهرتيني مع642جواب مكتوب شماره 

   !به معينيت محترم خدمات شهري
  : شما نگاشته مي شود30/5/1386 مورخ 642به جواب مكتوب 

مكتوبي كه به امضاء محترم معين خدمات شهري عنواني رياست نشرات به امضاء رسـيده               
حاوي محتوا و موادي مي باشد كه قابل تأمل و تعمق است كه در چهـار بنـد تحريـر يافتـه و                       

خطي هاي متعدد دانسته و به صورت رسمي به رياست محترم عمـومي             مسوولين آن را عامل ت    
ارتشاء و فساد اداري جهت بازپرسي به ارگان هاي عدلي معرفي نمودند، كه بـه خـاطر روشـن                   
شدن ذهنيت هاي ادكن و مغشوش ارسال كننده مكتوب جواب موادات ارسـالي را بـه صـورت                  

جـواب گـو    ) منجمنـت (رداشـت قـانون اداره      كامل و مبسوط البته بصورت محترمانه و در با نظ         
  :باشيم
رياست نشرات بنابر حكم جنـاب محتـرم        «:  در ابتداي مكتوب اين طور تحرير يافته كه        -1

شاروال صاحب كابل موظف شده بود كه جريدة پامير قبل از نشر توسط اينجانب مورد ارزيـابي                 
ان و شاروالي كابـل بـا مطابقـت         و مطابق با پاليسي دولت جمهوري اسالمي افغانست       . قرار گيرد 

  ».قانون اساسي كشور به نشر برسد
در اين رابطه بايد گفت كه حكمي مبني بر ارزيابي جريدة پامير از جانب هيچ فرد يا افرادي       
به امضاء شاروال محترم كابل به اين اداره مواصلت نورزيده و گذشته از اين تعبيرات سـليقوي،                  

 حـق محفـوظ و مـسلم مـدير     16قانون رسانه ها،  ماده سوم بنـد  ارزيابي يك نشريه مطابق با  
مسوول است كه پاليسي و سياست گذاري دولت جمهوري اسالمي افغانستان و شاروالي كابـل               
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را در سرخط اهداف خود قرار مي دهد و در اولويت بعدي سابقه نشراتي و تخـصص در حيطـه                    
و پاسخگو مي باشد نـه فـرد و شـخص           مطبوعات است كه مدير مسوول در نزد مراجع جوابگو          

  .غير مسوول ديگري
 در مورد عنوان جريده كه ادعا صورت گرفته بود كه تغييرات بدون اخذ منظور مقام -2

هيچگاه تغيير نكرده و عنوان » عنوان«:  محترم شاروال كابل صورت گرفته است بايد گفت كه
ت و معين خدمات شهري بايد تفاوت بوده اس» پامير«از پنجاه و پنج سال به اين طرف همان 

در ثاني جناب ايشان مي توانند با مراجعه به اولين . را قائل شوند» كليشه«و » عنوان«بين واژه 
كليشه  نشريه، تغييرات را تا اكنون مشاهده فرمايند، براي معلومات بيشتر مي توانند به صفحه 

 بار كليشه و نشان 10نمايند كه  مراجعه 1385 عقرب 24 ، 288هشتم و نهم شماره مسلسل 
  .تغيير نموده است 

وجود «:  در مكتوب ذكري از مصاحبه رئيس نشرات به ميان آمده كه بر جملة-3
محروميها و نبوده صالحيت ها در شاروالي كابل تحرير يافته كه واضح نشده كدام صالحيت 

  »هاي را شاروالي كابل ندارد؟
 ششم ، بند اول قانون رسانه ها، ژورناليستان در اجراي الزم به ياد آوري است كه در مادة

فعاليت هاي مسلكي مربوط به نشر گزارشها و نظريات انتقادي مورد حمايت قانوني قرار مي 
هرچند جمله از نگاه نگارش مشكالت خاص خود را دارد، اما در مورد محتواي اين جمله . گيرند

يشتر نيست چرا آنكه همه برمحروميت ها و عدم در مورد محروميت ها توضيح ب: بايد گفت كه
اما در مورد نبود صالحيت ها تعاريف و تفاسير مشرحي . امكانات شاروالي كابل واقف هستند

  .وجود دارد كه ضرورت به وقت كافي و گنجايش مناسب حجمي مكتوب دارد
الي و اگر ديد موشكافانه معين محترم به مصاحبه جلب شده باشد صالحيت هاي شارو

كابل در مقايسه با ديگر شاروالي هاي جهان مورد نظر قرار گرفته است چنانچه ما شاهد اين 
هستيم كه در ديگر كشورهاي جهان، پوليس، ترافيك، اطفائيه، استقالليت امور مالي و بسياري 
از موارد ديگر تحت كنترول شاروالي مي باشد در حالي كه شاروالي كابل اين صالحيت ها را 

مجموع كلي در زير ساخت هاي بنيادي خود ندارد كه باز هم تاكيد مي گردد براي تشريح و در 
  .بسط درونمايه مصاحبه ضرورت به مناظره و رويارويي كالمي وجود خواهد داشت

در » شهرداري كابل« مورد ديگري كه روي آن انتقاد صورت گرفته عنوان نمودن واژه -4
موردي كه .  قانون اساسي افغانستان دانسته اند16ف ماده مصاحبه است كه اين واژه را خال

بايد روي آن پافشاري نمود اين است كه احساسات ميهن دوستي و حفظ كردن لسان هاي 
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ملي و مخالفت با برخي لهجه هاي خارجي ديگر قابل قدرداني است اما اهميت تر و سزاوارتر 
نيست؛ بلكه » شهرداري «يا  » شاروالي«: اين است كه مشكل شهر كابل واژگاني چون

مشكل شهر كابل وضعيت نا هنجار مشكالت عديدة مردم و همشهريان است؛ واژه ها و 
كلمات قابل تغيير و تصحيح هستند اما ضرورتر وضعيت نامتجانس و نابسامان شهر است كه 

ه از گذشت. بيشتر مورد نگاههاي منتقدانه مردم، رسانه ها و طيف هاي شهري قرار مي گيرد
را بارها مقامات شاروالي كابل، رسانه ها ونهادهاي » شهرداري«تمام اين موضوعات اصطالح 

علمي و فرهنگي بيان نموده اند و از نقطه نظر جنبه زبان شناسي مشكلي نداشته و اين واژه از 
واگر معين محترم خدمات شهري تشويش مادة شانزدهم . لحاظ دستوري نيز درست مي باشد

اميدواريم بعد از اين در مكتوب شان .   و دلسوزي به زبانهاي دري و پشتو دارندرا داشت
را كه نه واژه دري و پشتو » چك«چنانچه در اين مكتوب ارسالي شان مشاهده مي گردد واژه 

بلكه يك واژه انگليسي التين مي باشد تبارز ندهند و در نوشته و گويش خود اين كلمه بيگانه 
  . قانون اساسي به كار نبرند 16 در مكاتيب رسمي دولتي مطابق ماده خارجي را مخصوصاً

 مورد ديگري كه براي معين محترم مشكل ساز گرديده است اين بوده كه ايشان در -6
معين محترم بايد معلومات .  مكتوب؛ از مضامين با اسامي مستعار در جريده انتقاد نموده اند

از خود اسامي مستعار دارند و آثارشان بعضاً نه با اسم داشته باشند كه نويسندگان و شاعران 
واقعي بلكه با اسم مستعارشان به چاپ مي رسد و اين موضوعي نيست كه ما مانع آن گرديم 

  .بلكه يك روند جهاني در دنياي ادبيات كالسيك و مدرن است
   مهمترين قسمت اين مكتوب كه حائز اهميت مي باشد اين است كه معين محترم-7

خواهان اين شدند تا مسوولين اين نشريه جهت بازپرسي به ارگان هاي عدلي معرفي گردند و 
.  همچنان كاپي اين مكتوب به رياست محترم عمومي ارتشاء و فساد اداري ارسال گرديده است

در اين باره جوابيه هاي باال براي جناب معين محترم خدمات شهري و ديگر كساني كه 
الت ايشان دارند مقنع و كافي مي باشد وضرورت به پاسخ ديگري نيست  و عالقمندي به سئوا

جهت بازپرسي به ارگان هاي عدلي راجع گردد داليل و استنادات محكم و » قلم«اينكه يك 
»  پامير«قوي مي طلبد كه در اين جا  بيشتر احساسات سليقوي فرد تبلور يافته است و نشريه 

نه جرمي مبني بر اختالس، رشوت، احكام رنگارنگ و منحيث يك اداره نشراتي هيچ گو
قابل ذكر است .   فريبكاري نداشته و جاي اين نوع تخلفات  نبايد در نشريه پامير جستجو گردد

كه در صورت  موجه بودن اين مكتوب؛  از نقطه نظر اداري و مرتبطيت  آن با فعاليت هاي 
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رتشاء و فساد اداري بلكه به كميسيون خبرنگاري و روزنامه نگاري نه به رياست عمومي ا
  .تخطي مطبوعات در وزارت اطالعات و فرهنگ رابطه مي گيرد

 وجود سلسله مراتب و نزاكت هاي اداري با توجه به قانون اداره  باعث آن گرديده تا -8
اما اين موضوع بدين مفهوم نيست كه .  رياست نشرات قوانين رابطه هاي اداري را حفظ نمايد

هاي ژورناليستي زير سوال برود و اصوالً غير از مدير مسوول كه طرف اعتماد  صاحب شاخص 
امتياز مي باشد هيچ كس حق دخالت و تشبث در امور نشراتي را ندارد و از اين اصل نه تنها 

 2 بند 4نهادهاي ژورناليستيكي بلكه دولت قوياً حمايت مي كند همچنانكه در فصل دوم ماده 
) دولتي و شخصي(دولت آزادي رسانه هاي همگاني «:  صريحاً آمده است كه قانون رسانه ها

هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و ادارات . را حمايت، تقويه و تضمين مي نمايد
دولتي نمي تواند فعاليت آزاد رسانه هاي خبري يا معلوماتي را منع، تحريم، سانسور يا محدود 

ور نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايند مگر نموده و يا طور ديگري در ام
  ».مطابق احكام اين قانون

 متأسفانه نگارش مكتوب از معايب و نقص هاي فراوان برخودار بود كه بخاطر -9
جلوگيري از تكثر اين اشتباهات ضرورت است مواردي از آن را  بر شمرده تا خطاي مكرر به 

  .وجود نيايد
كه بدون و چك « جمله - درج گرديده است1381 مي باشد كه 39ماره سطر چهارم ش« 

» وجود محروميها و نبوده صالحيت ها«. كه ساختار جمله ناقص مي باشد» من به نشر رسيده
درست آن » صفحه«كه » صفه«. » وجود محروميت ها و نبود صالحيت ها«كه درست آن 

مي » پاراگراف«مي دهد درست آن كه در انگليسي  معني ديگري » پروگراف «-مي باشد
  .باشد

» در تمام جريده مضامين بد ذكر اسماي مستحار تحرير يافته است« :در جاي ديگر آمده
كه جمله از توازن و تعادل واژگاني برخوردار نيست و واژه مستحار،  معني و مفهوم نداشته كه 

ت نامتداول و عاريتي يك صف» مستعار«درست آن مستعار است وبراي معلومات بيشتر كلمه 
موضوع نگاشته شد تا مسئولين معلوم  و وجهت «: جمله.  است كه قبال توضيح داده شد

هر نويسنده و كاتب عادي مرتكب اشتباه جمالتي » .بازپرس بد ارگان هاي عدلي معرفي گردد
رسي زائد در جمله، بازپ» واو«در كلمه مسوولين و دو » واو«چون جمله باال نمي گردد وحذف 

شده و كلمه گردد كه در جمله مفرد »  بد«كه تبديل به » به«كه تبديل به بازپرس گرديده، 
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كه كلمه انگليسي است وبايد » چك«مي باشد و در آخر واژه » گردند«آمده كه صحيح آن 
معادل آن به يكي از لسان هاي ملي كشور 

 قانون اساسي نگاشته 16مطابق با ماده 
  .شود

يحات فوق، بسيار خوب با توجه به تشر
خواهد بود كه معين محترم خدمات شهري 
قبل از آنكه يك نشريه هفته نامه را ارزيابي 
يا به اصطالح ايشان چك نمايند بهتر است 
تأمل كافي و وافي بر چگونگي تنظيم سطور 
و تعادل و توازن جمالت داشته باشند و امالء 

 در پايان . حروف را مورد ارزيابي قرار دهند
ضمن قدرداني و سپاسگذاري از احساسات 
نيك و شايسته معين محترم خدمات شهري 
نسبت به قشر فرهنگي مخصوصاً قلم به 
دستان نشريه پامير آرزومند آنيم تا زاويه ديد 
مثبت نسبت به فرهنگيان داشته چه آنكه 
فرهنگ،  اصلي است پايدار و هميشگي  كه 

است، بقا و تداوم يك جامعه به آن وابسته 
  .پس به اميد آرزوي روند كيفي خوب در تمامي ادارات كشور

  با احترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  رئيس نشرات  شاروالي كابل
  :كاپي به

           معينيت محترم شاروالي
          معينيت محترم ساختماني شاروالي
          رياست دفتر مقام محترم شاروالي

   اداري        رياست محترم عمومي
          رياست محترم عمومي تفتيش داخلي
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  13861386 /  / 77 /  / 3535 دفتر شاروال  دفتر شاروال استاستيي  ر  ر17711771مكتوب شماره مكتوب شماره 
  !برياست محترم نشرات

بمنظور فعاليت هاي گسترده و متوسع نشراتي از لحاظ كميـت و كيفيـت و سـليتا محتـرم                   
مــشاور » رحيمــي« ســردار محمــد 

تي  كابل در امور فرهنگـي ونـشرا       
 گرديد زمينـه همكـاري را فـراهم         
 و با در يافـت كـاپي مكتـوب هـذا            
رياسـت هـاي مركـزي ونـواحي در          

  . بوده باشند
  

  با احترام
  »امان«ديپلوم انجنير روح اهللا
  شاروال كابل

  
پيشنهاد به جواب مكتوب شماره پيشنهاد به جواب مكتوب شماره 

   شاروال كابل شاروال كابل17711771
  !به مقام محترم شاروالي كابل

   ! اشته ميشوداحتراماًنگ
نامه كه حاوي معرفي داكتر سردار 

مشاور شاروالي در امور » رحيمي« 
 و نشراتي به صفت همكار 

رياست نشرات مي باشد  از سوي رياست محترم  دفتر مقام اصدار و به اداره پامير مواصلت 
له قابل مكث و ئند مسچ. ورزيده كه بعد از مالحظه هيأت تحرير هفته نامه پامير در اين نامه 

  :تأمل مي باشد
 در نامه واضح نگرديده كه آقاي رحيمي به صفت همكار رياست نشرات معرفي گرديده -1

رياست نشرات و هفته نامه پامير . اند و يا هم مشاور اگر صرف پاي همكاري در ميان باشد

داكتــر
شاروالي
معرفي
ساخته
تمام 
جريان

محمد
فرهنگي
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ظار همكار ي شان ورود ايشان را در صف همكاران قلمي خويش استقبال نموده بي صبرانه انت
  .را آرزو مي نمايند

 اگر منظور از آمدن آقاي رحيمي مشاوره و رهنمايي ايشان به اين اداره باشد بايد گفت -2
كه؛ رياست نشرات و هفته نامه پامير در تركيب آن كادر هاي مسلكي و كار از موده مصروف 

ار رسانه يي را خوب تر با توجه به تجار ب و اندوخته هاي فرهنگي شان نبض ك. خدمت اند
درك و  همواره  تالش هاي گسترده يي را به منظور بلند بردن كيفيت و كميت نشريه انجام 

  .به مقام محترم پيشكش  كرده اند ين راستا  طرح هاي را به منظور برآورده سازي اداده كه در
ر  مطابق قانون مطبوعات ، صالحيت ها و مسئووليت هاي مديرمسئوول، سكر ت-3

مسئوول و اعضاي هيأت تحرير بر جسته بوده   وهفته نامه پامير نيز با توجه به خط نشراتي 
با در ك اين اصل ، فكر مي كنيم كه . خود در راستاي مفاد قانون مطبوعات، عمل مي نمايد

هر گونه ، مشوره ، اعمال نفوذ ، دساتير و رهنمايي ، در مغايرت با پاليسي رسانه يي قرار مي 
  .دگير

به گمان اغلب ، آقاي داكتر رحيمي در رشته ديگري تخصص  داشته و گواهي نامه -4
مسلكي در ژورناليزم ندارد با اين حال چگونه ممكن خواهد بود كه در بعد فرهنگي  و رسانه 
يي  كادر هاي مسلكي،  با تجربه و سابقه كار اين اداره را  مشوره اكا دميك دهد و  و راه  

  .و كميت نشريه را شناسايي نمايدتوسعه كيفيت 
بدينوسيله موضوع به مقام محترم پيشنهاد گرديددر زمينه طوريكه الزم دانند هدايت 

   خواهند فرمود
  با احترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  رئيس نشرات
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   رسانه ها رسانه هااتاتيي شكا شكايي بررس بررسونونييسسيي كم كمييچشم پوشچشم پوش

 به يدگي ورستاي شكاي بررسونيسي و كمي جمعي با رسانه هايسخن
  يتخلفات رسانه ا

همانگونه كه آزادي بيان به عنوان بزرگترين دستاورد نظام  اسالمي كشور تبارز يافتـه، بـا                 
انفاذ قانون رسانه ها، صالحيت ها و مسئوليت هاي رسانه ودر رأس آن مدير مسئول نشريه نيز                 

 آزاد، خـط معينـي را       مشخص گرديده است، كه با توجه به آن هر نهاد نـشراتي، چـه دولتـي و                
اما در اين ميان هرگونه اعمال نفـوذ، تحميـل          . تعقيب كرده و در برابر قانون پاسخگو مي باشد        

سليقه ها، افكار وانديشه هاي فردي و امثال آن، سانسور قبل از نشر تلقي شده و تخطي آشكار                  
ز يك سـو اگـر خـط        از مفاد قانون رسانه ها بشمار مي آيد، كه بدون شك توسل به اين امر،  ا                

نشراتي نشريه را به عنوان وسيله اطالع رساني انعكاس واقعيت ها و تنوير آگاهي عامه خدشـه                 
دار مي سازد و از سوي ديگر تعهد ژورناليستان را در قبال وظايف ومكلفيت هاي مسلكي شـان    

  .زير سئوال مي برد
د، منحيث يك ارگـان     در آن صورت است كه نشريه ماهيت اصلي اش را باخته و نمي توان             

زنده و فعال در وجود دست اندكارانش، خدمتي را به خوانندگانش ارائه دهد، با ارائه نكات چنـد                  
و كوتاه اين نتيجه را بدست مي آوريم، كه هرگونه اعمال نفـوذ،  سانـسور،  تهديـد و تخويـف                      

ابل شدن در   ايجاد نمودن به اهل رسانه، معضله بسيار بزرگ محسوب مي شود كه اين عمل مق              
اما در اين جا است كه كميسيون تخطـي      .  برابر قانون با استفاده از پوزيشن و موقف خواهد بود         

مطبوعات به دور از تعصبات سمتي ولساني  به مشكالت و موانع رسانه ها رسيدگي كنـد، زيـرا            
يكي از دست آورد هاي مهم و قابل لمس نظام اسالمي  ايجاد فـضاي بـاز و فـراهم سـاختن                       
فعاليت ها وحمايت رسانه ها توسط كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه اي               
است ودر غير آن اگر چنين نباشد،  رسانه هـا هيچگونـه نيـاز منـدي  بـه كميـسيون بررسـي                         

  .ندارند... شكايات
  !خواننده گان محترم

و همچنـين   با آوردن متن مكتوب معين خدمات شهري وپاسخ آن توسط رياست نـشرات                
متن  مكتوب رياست نشرات شهرداري كابل و فيصله اي كميسيون بررسي شكايات ورسيدگي              
به تخلفات رسانه اي  بحضور شما پيش كـش مـي گـردد،  اينـك قـضاوت بـه عهـده  شـما                          

  .خوانندگان محترم است
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  13861386/ / 66 /  / 77  يي نشرات شهردار نشرات شهرداراستاستيي ر ر529529مكتوب شماره مكتوب شماره 

  
  !گ به وزارت محترم  اطالعات وفرهن

  !قابل توجه كميسيون تخطي از رسانه ها
اخيرا از آدرس معين خـدمات      
شهري شاروالي كابل، نـا مـه اي        
عنواني اين اداره مواصـلت ورزيـد       
كه در آن به زعم معـين خـدمات         
شــهري، از تخطــي هــاي آشــكار 
مسئوولين نشريه سخن گفته شده     
وبــه كــاپي نامــه شــان، رياســت  

ــز د  ــساد اداري را ني ــشاء و ف ر ارت
جريان گذاشـته تقاضـا كـرده تـا         
موضوعات مورد نظـر را تعقيـب و     

نامـه فـوق    . اجراات قانوني نمايند  
كه در ناآگاهي از كـار مطبوعـاتي        
ترتيب اثر داده شده، آنچـه كـه از         
اين نامه برمي آيد، مداخله آشـكار       
و اعمال نفوذ باالي نشريه را مـي    

بناء اداره پامير به    . توان تعبير كرد  
ته معين محترم پرداخته    پاسخ نوش 

  .ويك كاپي آن نيز به هدف آگاهي وزارت محترم نگاشته شد
  

  با احترام
  

  »حسيني«سيد جعفر عادلي 
  رئيس نشرات  شاروالي كابل
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  13861386 /  / 88 /  / 1414  اتاتيي شگا شگايي بررس بررسونونييسسيي كم كم174174مكتوب شماره مكتوب شماره 

  
  !به دفتر محترم جريده پامير

يـسيون بررسـي شـكايات ورسـيدگي بـه          شكايت نامه ارسالي آن دفتر محترم از طرف كم        
تخلفات رسانه اي در جلسه نوبتي      

 مـورد غـور     1386 / 6 / 20مورخ  
وبررسي قرار گرفـت كـه بعـدا در         
:  مورد چنـين تـصميم اتخـاذ شـد        

چون جريده پامير ارگـان نـشراتي       
شاروالي محترم كابـل مـي باشـد        
ــاروالي    ــسي ش ــابق پالي ــد مط باي
محترم نـشرات نمايـد واز جـانبي        

وع ياد شـده مطلقـا موضـوع        موض
داخلــي آن اداره بــشمار مــي رود، 
مي توانند از طريق خويش بـراي       
برطرفي مشكل عايده شان، خـود      

  .عمل نمايند
  با احترام

  عبدالكريم خرم 
رئيس كميسيون بررسي 

شكايات و رسيدگي به تخلفات 
  رسانه اي
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  جمهورسيرئ به 1386 / 6 / 6 خي نشرات بتارسي رئبركناري شنهاديپ

  
يكي از مـشكالت كـار      
ــن  ــستان ايـ اداري در افغانـ
اســت چنانكــه كارمنــدي از 
اوامر شخـصي و سـليقه اي       
آمر خويش سـرپيچي كنـد،      
آن را بدون دليـل از وظيفـه        
  .أش سبك دوش مي نمايند

ــهردار  ... روح ا ــان ش ام
وقت نيز به بهانه اصـالحات      
ــشنهاد   ــهرداري،  پيـ در شـ
محمد بشير هـاتف يكـي از       

طاقان تلويزيون شمـشاد را     ن
بــه عنــوان رئــيس نــشرات 
ــت   ــه رياسـ ــهرداري بـ شـ
جمهوري پيشنهاد نمود، امـا     
اين پيشنهاد به دليل حركت     

  .عقده مندانه مستردگرديد
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  يي صاحب صاحبرعبداالحدرعبداالحدييمم انجنير  انجنير  كابل در دورة  كابل در دورة ييشهردارشهردار
ي است كه به از زمان سقوط طالبان تا كنون انجنير ميرعبداالحد صاحبي پنجمين فرد 

آقاي صاحبي كه به فرمان حامد كرزي رئيس . عنوان شهر دار پايتخت كشور تعويض مي شود
 دلو 30جمهوري اسالمي افغانستان به حيث شهردار كابل تقرر حاصل نموده بود، روز سه شنبه 

 طي مراسم رسمي در تاالر شهرداري كابل با حضور يوسف پشتون وزير انكشاف 1387
نبي فراهي معين وزارت اطالعات و فرهنگ، آقاي جالل زاده معين وزارت شهري، غالم 

انكشاف شهري، رحمت اهللا منگل رئيس اداره مكافات رياست عمومي اداره امور و داراالنشاء 
شوراي وزيران، خليل فيروزي و ديگر مهمانان و همچنان انجنير روح اهللا امان شهردار اسبق 

  .نواحي و منسوبين شهرداري كابل رسما معرفي گرديدكابل، معينان، روساي مركزي و
رئيس نشرات شهرداري » حسيني«سيد جعفرعادلي(مجلس معارفه با گردانندگي  نگارنده 

پيش برده مي شد، پس از خواندن فرمان رئيس جمهور، پشتون وزير انكشاف شهري، ) كابل
  به نوبت صحبت نمودند،  روح اهللا امان شهردار اسبق و ميرعبداالحد صاحبي شهردار جديد

آقاي صاحبي در اين مراسم از دولت و شهروندان شهر كابل سه ماه مهلت خواست تا پس از 
سه ماه رسيدگي به وضعيت نا هنجار و پاسخ گوي مشكالت شهروندان پايتخت كشورخويش  

ت تصريح كرده بود كه عمال بازسازي و فراهم آوري سهول تقررش آغازوي در همان گردد؛  
  . هاي شهري براي شهروندان پايتخت را به مردم نشان خواهد داد

 در يازدهمين روز پروسه حساب دهي حكومت به ملت در رياست عمومي همچنين وي 
موفقيت چنداني در جهت فراهم آوري سهولت هاي الزم براي پايخت يك : اداره امور گفت

 سال گذشته، 6 هاي سابق در طي رشهرداكشور صورت نگرفته گفت، كاركردها و فعاليت هاي 
  .ناموفق و نتيجه خوش آيندي را به دنبال نداشته است

در حالي كه انتظار مي رفت آقاي صاحبي شهردار جديد به خواسته هاي مردم رنجديده 
كابل با ارائه طرح هاي مشخص پاسخ دهد و برخي معتقد بودند كه وي از تجربيات اجراي 

 اداري بهره منداند، زيرا او با شهرداري دبي همكاري داشته ولي پروژه انكشافي، شهرسازي و
بعدا معلوم گرديد كه آقاي صاحبي هيچگونه تجربيات در شهرداري و ادارات نداشته و فقط  در 
يك شركت خصوصي در دبي كار مي كرده كه مشهور است وي در آنجا موظف بوده تا 
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به دبي انتقال دهد،  اطالعات عمومي حاكي از ...  كارگران  را از كشورهاي هند، بنگالدش و
آن است كه مقرري آقاي مير عبداالحد صاحبي بحيث شهردار كابل به درخواست و وساطت 

  .برادران كرزي صورت گرفته است
لذا  وي پس از قبول مسئوليت در شهرداري كابل  تا هم اكنون كدام دست آورد نداشته 

كساني كه براي ماه دم به اين محور مي چرخد كه گويا  با اين گفته هاي فوق تصور مر. است
  .يس جمهور براي آنها، پست شهرداري را تحفه مي دهدئعسل به افغانستان مي آيند، ر

، شهردار كابل، در پاسخ به سوالي كه در يك كليپ ويديويي نشر »مير عبداالحد صاحبي «
داشته باشم كه بعضي از ) لدر كاب(من مي خواستم سي روز، ماه عسل «: شده، مي گويد

  .» شاروال شدم يس صاحب پيشنهاد كردند و مهئ به رن دوستا
به نظر مي رسد كه شهردار جديد آنچنان در فساد غرق است كه فرصت رسيدگي به 
مسايل ديگري مثل بهسازي جاده ها، ساختن ورسيدگي به پاركها و نظافت شهر را ندارد، در 

نيمه اجرايي وجود داشت كه جاده هاي تخريب شده را حداقل زمان روح اهللا امان يك رسم 
حاال همان رسم كهنه هم منسوخ شده اما به عوض آن از زمان معرفي آقاي . ترميم مي كردند

صاحبي به جاي امان مشكالت و معضالت اداره شهرداري و نا هنجار و نا بساماني شهر روز به 
يت زندگي     مي كنند و شهردار در قبال آن روز افزوده مي گردد و مردم به بدترين وضع

  .كامال بي تفاوت است و به وظيفه أش توجه ندارد
شهريان كابل، همواره از مو از آمدن آقاي صاحبي  به اين سو شهركثيف تر، بي نظم تر و 

شهرداري شكايت دارند، تاهنوز كار چشم گير براي رفع  جوديت فساد و رشوه ستاني در نهاد
اداره، نه تنها صورت نگرفته، بلكه با آمدن شهردار جديد،  هروندان و اصالح اين شت مشكال
  .گذشه افزايش يافته است بد تر ازبازسازي و حتي هرج و مرج در اداره شهرداري   وضعيت

 نبود ست شهر كابل گرفتار  ادر شرايطي كه شعار بازسازي در كشور ورد زبان خاص و عام
يفاي خدمات شهري و بد سليقگي و بدسازي فاجعه باري گرديده مديريت اجرايوي، فقدان ا

سالها پيش حسرت ميخورديم كه كاش يك شهردار دنيا ديده و مجرب ميداشتيم تا . است
سواي تواناييهاي اقتصادي و امور بود جوي شهرداري توانايي فكر كردن و انديشيدن پيرامون 

  ، ولكن فعال بازسازي افغانستان را ميداشتحل چالشهاي شهري با استفاده از فضاي موجود در
بدينسو چند ماه و از مدت ، پيرفراموش كارگرديده  شهردارشهروندان پايتخت كشور گرفتار

 حكومت  كه هيچگونه آشنايي با شيوه وروش كار اداري ندارد، ين پايتخت  عليل و بيمارابر
چند چهار به دي نداشته و  كه از زمان اشتغال وي به پست شهرداري هيچ دست آورميكند
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راهي و سرك كه در زمان داكتر غالم سخي نورزاد ساخته شده بود تا كنون كدام كار جهت باز 
  .سازي شهر كابل  صورت نگرفته است

با اينهمه كمبود و كاستي ها و ضرورتهاي تكان دهنده اجتماعي آقاي شهردار تمام امور 
و خود عامل مساعدي را به سود شيوع فساد و  معطل قرار داده، هردارياجرايوي را در ش

ولي حلقه اي كه  معطل قرار داده شده است هرداراز سوي شكارها با اينكه ؛ رشوت بوجود 
با اخذ مبالغ هنگفتي محرمانه هميشه در هردوره  با مهارت خاصي برشهردار مسلط بوده آنها 

منظور «اه امضاي شهردار را با درج  و آنگ نمايندتهيه ميكارهاي معطل شده را با يك توجيه،  
  .وردĤ بدست مي»است

عصباني و  پير هردارو وضع شرمشاهده س زيرا شود، نكات متأثر از بيان اين كسي نبايد 
 با فرد اگر چنين نبود چه لزومي داشت كه اين . خود اين گفته را اثبات ميكندفراموش كار،  
تجربه و به دور از فاميل و خانواده، خود را  و ضعف اعصاب  و كمبود مديريت و كهولت سني 

 در هرداري نمايد و سرانجام جز غوطه ور ساختن اداره شهرداريدچار جنجالهاي عديده ش
  .انجام داده نتواندو خدمت به شهروندان زجر ديده دوستي  گندفساد اداري كاري بنام وطن

ه مرد دين دار و متواضع و قابل ياد آوري اينكه عبداالحد واحد معين فني و ساختماني ك
كاردان و همچنين وهاب الدين سادات معين خدمات شهري انسان پرتالش و فعال در راستاي 
خدمات شهري و رسيدگي به مشكالت شهروندان هستند و هركدام با تيم كاري شان تالش 

 آنها هاي را داشته اند، اما به دليل بي كفايتي و كچ انديشي و ضعف مديريت شهردار، تالش
نيز  جاي را نمي گيرد؛ از سوي ديگر برخي مصلحت انديشان همانند محمدفقيربهرام معين 
مالي و اداري بخاطر حفظ مقامش حاضر نيست به عنوان همكار صادق صاحبي، مشوره هاي 

اداري و پالني را بصورت حقيقي و واقعي به شهردار بدهد و به همين دليل وي بدون اطالع  
 كه دلش مي خواهد بي موجب كارمندان پايين رتبه و اجيران بي گناه را  خساره از قانون هرچه

مند مي سازد؛ با تقرر آقاي صاحبي به صفت شهردار،  آتش خودكامگي،  استبداد،  قانون 
شكني و زورگويي  دامنگير كارمندان شهرداري گرديده و روزي نيست كه كارمندي  بدون 

عاش نگردد  و يا با دريافت  سند  انفكاك با  اين  نهاد  كه هيچ گونه توجيه  قانوني كسر م
عمري را در خدمت مردم گذشتانده اند  و داع نگويند، حتي  رياست نشرات  هم  با اين گونه 
مشكالت روبرو هست، اين رياست همزمان با حضور شهردار جديد  سعي نموده كه با جديت و 

تبديل نمايد و كاركردهاي ضعيف شهردار را بصورت دلسوزي هفته نامه پامير را به روزنامه 
قوي انعكاس دهد، اما  دربرابر اين لطف و احسان رئيس وتيم كاري اين رياست؛  مدير 
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مسوول،  سكرتر مسوول  اعضاي  هيئت تحرير روز نامه پامير  را  با سه  روزه كسر معاش  
 شان   بارها از سوي مراجع آنهايي  را كه در  درازناي  ماموريت . مجازات  مي نمايد

. تحسين نامه  ها و مكافات نقدي  گرديده اند. باصالحيت دولت مفتخر  به تقدير نامه  ها
آنهايي را مجازات نموده  كه فريادگرانديشه  ها  آرمانها  واهداف  واقعي مردم هستند و با سعي 

  .وتالش مسلكي شان رابطه ميان دولت و مردم را تحكيم مي بخشند
با ضعف مديريت و نداشتن سواد كافي  صاحبي آقاي ا اين حال بهتر خواهد  بود كه  ب

بجاي اينكه در اواخرعمر بخاطر جيفه دنيا، موانع و برد ومي بايست در دامان فاميل بسر 
 مشكالتي را  براي كارمندان ايجاد نمايد و يا به مقدسات و ارزشهاي ديني  دهن كچي نمايد، 

  . مي نمودوجايب ديني خود پايان عمر خويش را آبرومندانه سپريبا اداي نماز و 
رياست  شهرداري پايتخت كشور با برگزاري انتخابات آزاد مي بايد به عهدة فرد متعهد، 

 پست شهرداري، به  نيزدر قانون اساسي افغانستانچنانچه . پرتالش وصادق گذاشته مي شد
 سال از تصويب اين قانون،  نزديك ششذشت بيني شده است؛ اما با گ  صورت انتخابي پيش

  .انتصابي است ، همچنان، هاپست شهرداري
  مردمي به كسي در انتخابات) شهرداري كابل( به اين باورند تازماني كه اين پست  مردم

  .واگذار نشود، مشكالت شهري، حل نخواهد شد
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  رريي پام پامههيي چاپ نشر چاپ نشررريياستعالم شهردار كابل جهت تأخاستعالم شهردار كابل جهت تأخ

  
  !ترم جريده پاميربه رياست مح

به منظور اجراات كـه در      
نظــر اســت مــواد آتــي را    

  .معلومات ميد هند
 داليل تـاخير چـاپ      – 1

ــاري   ــه ج ــر هفت ــماره اخي ش
  جريده پامير چه بوده؟

ــديره و  – 2 ــأت مـ  هيـ
هيأت تحرير اعم از همكاران     
ــا   ــامير و ي ــت پ ــل رياس داخ
همكاران خارج چند نفر بـوده      

  و برويت لست برشماريد؟
جريده در كجا و يـا       – 3

كدام مطبع به چاپ رسـانيده      
  مي شود؟

ــه  - 4 ــه ب ــا در زمين   آي
چاپ جريـده كـدام قـرار داد        

  عقد گرديده و يا خير؟
  .در صورت موجوديت همچو قرار داد يك كاپي آن همزمان با پاسخ ضما ارايه شود

  .علومات دهيدم.   در هر هفته به چه تعداد هفته نامه طبع و به كيها توزيع مي گردد- 5
  

  با احترام
  »صاحبي«ميرعبداالحد 

  كابل شاروال
  



 91 .………………..……… شهرداري كابل در چنبره مافيا      

  
  يي نشرات شهردار نشرات شهردارسسييجواب استعالم شهردار كابل توسط رئجواب استعالم شهردار كابل توسط رئ

  
   !به مقام محترم شاروالي كابل

به جواب استعالم بدون شماره و تاريخ، كه  از آدرس سكرتريت رياست عمومي دفتر 
در پنج سئوال  اصدار گرديده،  حاوي عنواني رياست نشرات به امضاء شاروال محترم كابل 

  .محتوا و موادي مي باشد كه قابل تأمل و تعمق است
در اين » به رياست محترم جريده پامير«:  در ابتداي استعالم چنين تحرير يافته كه-1

  :مورد بايد گفت
 كه نام اين اداره رياست نشرات مي باشد نه رياست جريدة پامير،  وبايد گفت كه رياست 

از جانبي ديگر در پنج سئوال . رات بخش هاي ديگري  از جمله نشريه پامير را به عهده داردنش
بيش از پنج غلط اماليي وجود دارد، در حاليكه در هشت صفحه نشريه پامير  همين مقدار 

  .اشتباه اماليي وجود ندارد
:    گفت كه در مورد تأخير چاپ شماره اخير نشريه سئوال گرديده؛ در اين مورد بايد-2

قرار بود نشريه پامير روز دوشنبه چاپ شود، اما به داليل مختلف تخنيكي به روز بعد موكول 
  .گرديد
هيأت مديره و هيئت تحرير اعم از همكاران داخل رياست پامير «:  در استعالم ذكري از-3

له از نگاه نموده ايد، هرچند جم»  و يا همكاران خارج چند نفر بوده و برويت لست برشماريد؟
مسلكي مشكالت خاص خود را دارد، ولي با آنهم در مورد سئوال شما الزم به ياد آوري است 

در تشكيل رياست نشرات،  در گذشته و حال  بخشي بنام هيئت مديره وجود نداشته و : كه
ندارد كه البته اصطالح هيئت مديره  براي شركت هاي تجارتي و سازمان هاي صنفي اطالق 

: اما در مورد هيئت تحرير بايد گفت.   و در نشريات چاپي هيئت تحرير مسما مي شودمي گردد
اطالعات،  دانش وفرهنگ و امور :  در تركيب هيأت تحرير نشريه پامير مسئولين بخش هاي

  .اجتماعي قرار دارند
:   استعالم يك سئوال را تشكيل مي دهد كه در پاسخ  بايد گفت4 و 3 مورد بند -4

نخستين مسئوليتم به صفت رئيس نشرات، هفته نامه پامير در مطبعه آگاه هر عدد به روزهاي 
 افغاني به چاپ مي رسيد، اما پس ازآن، اين نشريه  در مطبعه بلخ كه نازل ترين قيمت در 7

 افغاني به چاپ مي رسد ودرحال حاضر پرتوكول به قوت خود 6بين مطابع بوده  تا كنون به 
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قام محترم شاروالي، رياست نشرات و مطبعه  نامبرده امضاء نمودند و همه باقيست كه در آن م
ساله برويت سه ورق جگره،  پروتوكل انجام مي گردد، امسال نيز پس از پروتوكل  قرار داد 
طبق هدايت معينيت اداري و مالي چندين بار  از سوي مديريت عمومي خدمات اعالن آن به 

  . هيچ مطبعه تا كنون به همين نرخ آمادگي نشان ندادندافغان اعالنات سپرده شده و لي
 موضوع ديگري كه هميشه براي شاروال محترم  مشكل ساز گرديده است، تيراژ -5

 به چاپ مي رسيد و با 2500نشريه پامير مي باشد، نشريه پامير قبال هفته يكبار به تيراژ  
ه از هفته يكبار به دو بار منتشر تشريف آوري محترم انجنير ميرعبداالحد صاحبي، اين نشري

  .مي گردد و به همان تيراژ به چاپ مي رسد
اميد است پاسخ به سئواالت شما  :  در اخير نكته اي را كه قابل ياد آوري مي دانم اينكه

مقنع و كافي  باشد وضرورت به پاسخ ديگري نباشد، وجود سلسله مراتب و نزاكت هاي اداري 
  باعث گرديده تا رياست نشرات قوانين رابطه هاي اداري را حفظ نمايد،  با توجه به قانون اداره

جهت بازپرسي؛  به داليل و استنادات محكم و قوي ضرورت دارد  كه » قلم«در غير آن  يك 
منحيث يك اداره »  پامير«در اين جا  بيشتر احساسات سليقوي تبلور يافته است و نشريه 

اختالس، رشوت و فريبكاري نداشته و جاي اين نوع تخلفات نشراتي هيچ گونه جرمي مبني بر 
  .را  نبايد در نشريه پامير جستجو نمود

اين موضوع را  نبايد ناديده گرفت كه از آزادي فكر و انديشه نه تنها نهادهاي 
ژورناليستيكي كه رياست محترم جمهوري اسالمي افغانستان  بارها از آن دفاع نموده و از اين 

 قانون رسانه ها 2 بند 4ولت قوياً حمايت مي كند همچنانكه در فصل دوم ماده اصل مهم د
را حمايت، تقويه ) دولتي و شخصي(دولت آزادي رسانه هاي همگاني «: صريحاً آمده است كه 
هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند . و تضمين مي نمايد

 يا معلوماتي را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور فعاليت آزاد رسانه هاي خبري
ديگري در امور نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايند مگر مطابق احكام اين 

  ».قانون
كه  اهميت تر و سزاوارتر اين است كه مشكل شهر : با توجه به تشريحات فوق، بايد گفت

ار نشريه پامير نيست؛ بلكه مشكل شهر كابل وضعيت نا هنجار،  كابل نشر هفته يك بار و يا دوب
معضالت  عديدة همشهريان است و دراين باب مردم متوقعند تا شاروال كابل از زماني جلوس 
شان برمسند شاروالي تا اكنون كه مدت زمان زيادي را سپري نموده مشكالت شان را مرفوع 

د هاي بين المللي كوشش جدي نمايند و از نموده و در جهت سهولت هاي شهري با ستندر
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اصل وظيفه مقدس شان به حواشي امور توجه ننمايند و ضرورتر رسيدگي به وضعيت 
نامتجانس و نابسامان شهرونداني  
است كه بيشتر مورد نگاههاي انتقاد 
گونه كابليان و رسانه هاي همگاني  

  .قرار مي گيرد
در پايان  ضمن قدرداني و 

از احساسات نيك و سپاسگذاري 
شايسته مقام محترم شاروالي كابل 
نسبت به قشر فرهنگي مخصوصاً 
قلم به دستان نشريه پامير، اميد 
واريم تا در صورت بروز نقاط مبهم 
وادكن موضوع يادشده،  ما را در 
جريان قرار داده تا باشد منطق 
اصيل روزنامه نگاري جايگاه خود را 

بل در افغانستان مخصوصا شهر كا
  .پيدا نمايد

  
  با احترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  رئيس نشرات  شاروالي كابل
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  رريي نامه پام نامه پامرروزرروزيي تحر تحرأتأتيي معاون و ه معاون و هس،س،ييمكتوب و استعالم  كسر معاش رئمكتوب و استعالم  كسر معاش رئ

  
  !به مديريت محترم استخدام مامورين

ــر  ــوب نمب  1387 / 4 / 15) 803(مكت
مديريت عمـومي اسـناد و ارتبـاط رياسـت          

  :م شاروالي واصل و نگاشته انددفتر مقا
بنا برتعلل كه از جانب مسئولين امـور        (

رياست جريده پـامير بخـصوص در عرصـه        
چاپ و نشر يك شماره جريده پامير بعمـل         

) 66(مـاده   ) 1(جـز   ) 6(آمده مطابق فقـره     
قانون مامورين هر يك رئيس جريده پـامير       
معاون وهيئت تحرير به سه سـه روز كـسر          

  .)يدندمعاش تاديب گرد
بناء جريان ذريعه مكاتبه هـذا بـشما و         
شعبات مربوط اخبار شد تـا هركـدام طبـق          

  .هدايت قانون مامورين در حصه خويش اجراات نمائيد
  

  با احترام
  »رضائي«الحاج محمد ظاهر 

  رئيس عمومي اداري
  
  
  
  
  
  

  1387/ 5/  12مورخ )  405بر  851( و مكتوب  1387/ 4/ 27به  جواب  استعالم  مورخ  
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  !برياست محترم  عمومي  اداري  شاروالي كابل 
  :قابل توجه  مديريت  محترم  سوانح مامورين
  :در رابطه  به  اسماي  هيئت  تحرير  نشريه  پامير نگاشته  مي شود كه 

محترمان  هر يك  سيد  مقصود هوفياني  مسوول 
بخــش دانــش و فرهنــگ ، نجيــب اهللا  نائــب  خيــل 

عــات  و محمــد  زاهــد ملنــگ مــسوول  بخــش  اطال
مسوول  امور  اجتماعي در اين  اداره  در تهيـه  وارايـه 
مطالب  و محتويات نشريه  پامير  جز و هيئـت تحريـر 

  .مي باشند 
ــر  عبداالحــد صــاحبي  ــان  مي ــان  محترم همنچن
سياستگذار  و پاليسي ميكر  نـشريه  پـامير  و محمـد               

ــسجام  ــر ،  ان ــيس دفت ــايون  رئ ــاظم  هم ــده ك   دهن
گزارشات  شاروالي كابل  بـه  اداره  نـشريه  پـامير  و                 
تطبيق  كننده و نظارت  كننده  پاليسي و  خط  مـشي           
شاروالي كابل شامل  هيئـت  تحريـر  نـشريه  پـامير                

  .قرار  دارند 
و تعدادي  از همكاران قلمي خارج  از  ايـن  اداره              
كــه وظيفــه  رســمي ندارنــد  شــامل  هيئــت  تحريــر  

اهند  بود كه  در صورت  كـسر معـاش ايـن افـراد                 خو
  .طالب  هدايت  بعدي  ميباشيم 

فوقاً موضوع تحرير  است اميد  در  حصه  خويش            
  .اجراات  قانوني ، اصولي و عادالنه  را مرعي  داريد 

  با احترا م
  سيد جعفر عادلي حسيني

  رئيس نشرات
  

  ههيي عدل عدل وزارت وزارتننيي قوان قواناستاستيي به ر به ريي نشرات شهردار نشرات شهردارسسييمكتوب رئمكتوب رئ
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  !به وزارت محترم جليله عدليه جمهوري اسالمي افغانستان

  !قابل توجه رياست قوانين
متكي از احترام ومطيع بودن به قوانين تنفيذ شده كشور در همه عرصه ها بخصوص در 
چارچوب قانون مطبوعات كشور از جمله نشرات جمعي، طالب معلومات مزيد از صالحيت هاي 

در خصوص در تشكيل نشرات مطبوع در كشور به توضيح از معلومات آمرين با زير دستان 
مكمل بوده تا بعد از دريافت معلومات حكم قانون اجرات كه در نظر است به تعميل آن طبق 

  .حكم ثانوي عمل و بهره برداري صورت گيرد
صالحيت و وظايف يك آمر اعطاء در برابر زير دستان و مادونانش در رابطه از نتايج 

يف كاري انجام يافته زيردستان، در صورتيكه نتايج كار كدام زمان يا بصورت قصدي و وظا
عمدي و يا سهوا تقرب بطرف منفي از اصل غايه بوده باشد، صالحيت آمر اعطا در اين مرحله 
اولي كاري ومقطع زماني در كدام حد باحكم قانون بوده و مي باشد به ترتيب صالبا در نظر 

  .توضيح گرددداشت مقاصد فوق 
زيرا گاه گاه يا عمدي يا سهوا طوري تصادف و آنا براي يكباره گي مادون را به سه روز يا 

مجازات به كسر معاش مي نمايد، صراحت حكم قانون دولتي در اين رابطه به چه ... چهار روز و
ين منوال بوده طالب هدايت معلومات از موضوع بوده تا باشد بعد ازمعلومات شفاف مسئوول

محترم، اجرأت فعاليت هاي كاري خويش را ترتيب وتنظيم داشته و در پر توحكم قانون اجرأت 
  .عملي را مرعي نمائيم

ديگر روي اين لحاظ رياست نشرات از كمك هاي مداوم و هميشگي مرجع مسئوولين 
  .قانون گذار كشور قبال قلبا  سپاسگذاري مي دارد

  
  با احترام
   » حسيني«سيد جعفرعادلي  

  رئيس نشرات 
  

  
    به وزارت اطالعات وفرهنگ  به وزارت اطالعات وفرهنگيي نشرات شهردار نشرات شهردارسسييمكتوب رئمكتوب رئ

 !به وزارت محترم اطالعات و فرهنگ جمهوري اسالمي افغانستان 
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  :احتراما نگاشته ميشود
اخيرامقام محترم شاروالي كابل  به دليل تاخير در چاپ يك شـماره نـشريه  پـامير، مـدير                    

ت تحرير نشريه را با سه  سه روز كسر معـاش و ثبـت               مسوول،   سكرتر مسوول و اعضاي هيئ       
قانون مامورين دولت مجازات تـاديبي      ) 66(ماده  ) 1(جز  ) 6(در دفتر سوانح شان با استناد فقره        

اين مجازات را كه ظـاهرا رنـگ و بـوي  قـانوني داده انـد  در چنـين مـاده  قـانون                          .كرده اند 
طـي و يـا جـرم مـشهود   بـا رعايـت  مراتـب                  صراحت  دارد كه مجازات  با در نظرداشت  تخ          

مجازات  ازسوي آمر اعطا  صورت ميگيرد   در حالي كه يك  طرف تخطـي مـشهود نبـوده  و                   
تاخير اخبار  بدليل عارضه دار  بودن  ماشين مطبعه  صورت  گرفته است مشكلي كـه همـواره                      

زات  رعايـت  نگرديـده       نشرات چاپي كشور آن را تجربه كرده اند  واز سويي هم  مراتب  مجـا                
  .زيرا  مجازات  با توصيه آغاز يافته  و پله هاي  بلندي را مي پيمايد

با اينحال چنين استنباط ميگردد  كه اين مجازات از جويبار  سـليقه هـا واحـساسات              
مسله مهمتر  ديگر اينكه در تصميم گيري مقام شاروالي  چيزي كه جالـب و                . سيراب مي گردد  
نمايند  اين است كه اعضاي هيت تحرير نشريه نيز زير حالجي مجـازات آورده                در خور تامل مي   

در حـالي كـه مطـابق قـانون        .  شده و آن هارا نيز  با سه سه روز كسرمعاش  سرفراز كرده انـد               
مطبوعات و اليحه وظايف   اعضاي هيئت تحرير در تهيـه وانتخـاب  مـضامين مطـابق  خـط                  

حيت هايي مشخصي اند كه  هيچ گونه رابطه وظيفوي بـا            نشراتي  نشريه داراي وظايف و صال      
( كار هاي تخنيكي واداري  ندارند،  اداره  روزنامه پامير اين اقدام شاروالي  را  به قول معروف                       

تلقي نموده  از وزارت محترم اطالعات و فرهنـگ،   منحيـث كـانون          ) نيكي كرده و گناه الزم      
ار دارند تا در  رفـع مجـازات  از آدرس  قـانون مطبوعـات                 حمايت  از حقوق  ژورناليستان  انتظ       

اقدام  فرموده تا باشد  ژورناليستان پاداش  كارهاي مسلكي شان را از لبه تيزمجـازات ناموجـه                     
  .دريافت ننمايند

  بااحترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  مدير مسئول روزنامه پامير
  
  

  العات وفرهنگالعات وفرهنگ كابل به وزارت اط كابل به وزارت اطيي نشرات شهردار نشرات شهردارسسيياستعالم رئاستعالم رئ
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  به وزارت محترم اطالعات و فرهنگ
 !جمهوري اسالمي افغانستان 

رياست نشرات پامير شاروالي كابل  از همكاري و كمك هـاي هميـشگي وزارت  محتـرم                   
اطالعات و فرهنگ طي زمان  هاي متمادي  سپاس   گذار  بوده  ثانياً نيز  متمني  است تا  در          

شكل  عايده، اين  رياسـت  را كمـك  نمـوده  طالـب  معلومـات            رابطه  غرض از رفع ايجاد  م       
واضح در يك تشكيل  نشراتي مطبوع از  اعضاي  هيئت  تحرير  ميباشيم كه   ايـن  اعـضاي                         
هيئت  تحرير  شامل  حال  كدام  بست هاي  تشكيالتي  و يا  افراد و اشخاص دولتي ميگردد                        

د د ر هيئت تحريـر نـشريه دولتـي نقـش داشـته              و آيا هيئت رهبري يك اداره دولتي مي توانن        
  . باشند؟  اميد است  بعد از  معلومات دادگي شما اجرا اتيكه در نظر  است عملي  گردد

  
  با احترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  رئيس  نشرات
  

  
  ستانستانيي ژورنال ژورناليي مل ملههيي كابل به اتحاد كابل به اتحاديي نشرات شهردار نشرات شهردارسسييمكتوب رئمكتوب رئ

  
  !ن افغانستان به اتحاديه محترم ملي ژورناليستا

  :احتراما نگاشته ميشود
اخيرامقام محترم شاروالي كابل  به دليل تاخير در چاپ يك شـماره نـشريه  پـامير، مـدير                    
مسوول،   سكرتر مسوول و اعضاي هيئت تحرير نشريه را با سه  سه روز كسر معـاش و ثبـت                      

ورين دولت مجازات تـاديبي     قانون مام ) 66(ماده  ) 1(جز  ) 6(در دفتر سوانح شان با استناد فقره        
  .كرده اند

اين مجازات را كه ظاهرا رنگ و بوي  قانوني داده اند  در چنـين مـاده  قـانون  صـراحت                         
دارد كه مجازات  با در نظرداشت  تخطي و يا جرم مشهود   با رعايت  مراتب مجازات  ازسوي                      

 و تاخير اخبار  بـدليل       آمر اعطا  صورت ميگيرد   در حالي كه يك  طرف تخطي مشهود نبوده                 
عارضه دار  بودن  ماشين مطبعه  صورت  گرفته است مشكلي كه همواره  نشرات چاپي كشور                   
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آن را تجربه كرده اند  واز سويي هم  مراتب  مجـازات  رعايـت  نگرديـده زيـرا  مجـازات  بـا                            
  .توصيه آغاز يافته  و پله هاي  بلندي را مي پيمايد

 ميگردد  كه اين مجازات از جويبار  سليقه ها واحـساسات  سـيرا                  با اينحال چنين استنباط   
مسله مهمتر  ديگر اينكه در تصميم گيري مقام شاروالي  چيزي كـه جالـب و در                  . ب مي گردد  

خور تامل مينمايند  اين است كه اعضاي هيت تحرير نشريه نيـز زيـر حالجـي مجـازات آورده                     
در حـالي كـه مطـابق قـانون        .  ش  سرفراز كرده انـد     شده و آن هارا نيز  با سه سه روز كسرمعا          

مطبوعات و اليحه وظايف   اعضاي هيئت تحرير در تهيـه وانتخـاب  مـضامين مطـابق  خـط                  
نشراتي  نشريه داراي وظايف و صالحيت هايي مشخصي اند كه  هيچ گونه رابطه وظيفوي بـا                  

( قدام شاروالي  را  به قول معروف           كار هاي تخنيكي واداري  ندارند،  اداره  روزنامه پامير اين ا            
تلقي نموده  از اتحاديه محترم ژورناليستان  منحيث كانون حمايت  از             ) نيكي كرده و گناه الزم      

حقوق  ژورناليستان  انتظار دارند تا در  رفع مجازات  از آدرس  قانون مطبوعات اقدام  فرمـوده                     
  .ا از لبه تيزمجازات ناموجه  دريافت ننمايندتا باشد  ژورناليستان پاداش  كارهاي مسلكي شان ر
  بااحترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 

  مدير مسئول روزنامه پامير
  
  

 به  به ههيي وزارت عدل وزارت عدل23042304مكتوب شماره مكتوب شماره 
  13871387 / /55 /  / 66 كابل  كابل ييشهردارشهردار

  
  !به شاروالي محترم كابل 

  !قابل توجه رياست محترم نشرات
 4 / 31مورخ  ) 344(به جواب مكتوب شماره     

  : مديريت تحريرات شما نگاشته مي شود1387/ 
در رابطه بـه مطلوبـه آن اداره محتـرم مـواد            

قانون كار منتشره جريـده رسـمي       ) 98 و   97،  95(
  : چنين صراحت دارد1385سال ) 914(شماره

  :ماده نود و پنجم
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  :كاركن در برابر تخلفات از انضباط كار، حسب احوال قرار ذيل تأديب مي گردد
   توصيه – 1
   اخطار– 2
   كسرمعاش– 3
   تبديلي– 4
   فسخ قرار داد كار– 5

  :ماده نود و هفتم
مودات تأديبي عليه كاركن بعد از توضيح تخلف وي، طبق احكام قانون تطبيـق مـي                 )1(
  .گردد
ايـن  . در صورت تخلف از نضباط كار صرف يك مويده تأديبي تطبيق شده مي توانـد               )2(

 .ه اطالع متخلف رسانيده مي شودمويده طور كتبي صادر و بعد از ثبت، رسما ب

هرگاه كاركن مويده تأديبي را غير موجه تلقي نمايد، با ارايه داليل يا شواهد مبنـي برغيـر                  
  .موجه بودن آن، مي تواند به كميسيون حل اختالفات كار اداره مربوط، شكايت نمايد

  .كميسيون مركزي حل اختالفات شكايت نمايد
  .ضوع به محكمه مربوطه ارجاع مي گردددر صورت عدم توافق طرفين، مو

  .فوقا احكام قانون نگاشته شد اداره محترم مي تواند در روشني آن حل مطلب نمايد
  

  با احترام
  »حليم«قانونپال سيد يوسف

  رئيس عمومي انستيتوت
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   نشرات  توسط وزارت اطالعات وفرهنگ نشرات  توسط وزارت اطالعات وفرهنگاستاستييجواب استعالم رجواب استعالم ر
  

  !به رياست محترم نشرات 
جه به اليحه وظايف كارمنـدان،      با تو 

هيأت تحرير نـسبت خـصوصيت وظـايف       
. نمي تواند در امور تخنيكي مداخله نمايـد       

زيرا تايب، تهيـه پـروف، وديـزاين اخبـار،          
ترست وبعدا انتقـال آن تـا ماشـين چـاپ           
ــدير    ــام م ــصورت ع ــر وب ــه ديزايني وظيف

  .مسئول است
ــين   ــر، تعي ــأت تحري ــه هي ــا وظيف ام

ب مضامين بـوده بـا      پاليسي، تهيه و تهذي   
در نظر داشت ويژگي كاري نمي توانـد از         
فعاليت ديزاينيـر، ماشـين چـاپ كنتـرول         

  .نمايد
  با احترام
  محتاج 

  معاون روزنامه اصالح
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران  نشرات  توسط  نشرات  توسط استاستييجواب استعالم رجواب استعالم ر
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  !به شاروالي محترم كابل
  :قابل توجه رياست نشرات

  آن رياست محترم 343 و مكتوب نمبر 1387 / 4 / 31حتراما به جواب استعالم مورخ ا
نگاشته مي شود قراري كه استعالم ومكتوب رياست محترم نشرات شاروالي كابل مطالعه 
گرديد اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران افغانستان بادر نظر داشت قانون اساسي، قانون 

  :ون كارمندان دولت در مورد چنين معلومات را ارايه ميداردرسانه هاي همگاني، قان
 هر نشريه كه مربوط به ارگان دولتي، سازمانهاي اجتماعي، فرهنگي و احزاب سياسي – 1

باشد استراتيژي وپاليسي همان نشريه از طرف ارگان مربوطه تعيين مي گردد كه كدام پاليسي 
  .را دنبال نمايد

يكر اداره و استراتيژي از طرف مسئوولين ارگان مربوطه تعيين  در صورتيكه پاليسي م– 2
گردد هيئت رهبريو مسئولين 
مربوطه در برابر نشرات 

  . اداره مسئوليت دارد
:  وظايف هيئت تحرير– 

 مطالعه مضامين، بررسي 
 انتخاب مضامين، 
 مضامين، تعيين پالن 
 از جمله وظايف هيئت 

  . مي باشد
 مسئوليت چاپ نشريه – 

ير چاپ نشريه بدوش 

 قانون 66 و 65 ماده – 
 در مورد حقوق 
 دولت، مسئوليت،  
 عدم مسئوليت، 

اداره 
همان
3
طرح،

مضامين،
اديت
كاري
ريرتح

4
را مد
  .دارد

5
مامورين
كارمندان
فعاليت،
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تحريراست كه بايد امر اعطا با در نظرداشت موادات قانون اجراآت نمايد با اول توصيه،  بار دوم 
  .م كسر معاش وباالخره اخراج از وظيفهاخطار،  بارسو

   تطبيق باالي تمام اتباع– 6
  . كشور يكسان مي باشد

  بنا به جواب نامه ارسالي اداره محترم پاسخ ارايه گرديد آنچه اجراآت كه در نظر 
  .داريد مرعي خواهيد داشت

  
  با احترام

  
  پروفيسور داكتر محمد هاشم عصمت اللهي

  افغانستان رناليستان و خبرنگارانمعاون اول اتحاديه ملي ژو
  

  
  

   نشرات به شهردار كابل نشرات به شهردار كابلاستاستيي و معاون ر و معاون رسسيينامه سرگشاده رئنامه سرگشاده رئ
  1387 اسد 26 شنبه  124 شماره –روزنامه پيمان 

  
  !نامة سرگشاده به محترم ميرعبداالحد صاحبي شهردار كابل

 اخير با تقديم سالم؛ ما هريك رئيس، معاون وهيئت تحرير نشريه پامير در مورد حكم
جناب شما مبني بركسر معاش به دليل تأخير در چاپ نشريه پامير اعتراض داشته و اين حكم 

  .را برخالف قوانين نافذه در كشور و قانون مطبوعات مي دانيم
جناب شاروال محترم كابل، ما با توجه به احترام به كرامت انساني جنابعالي كوشش بعمل 

دل، منطقي و قابل قبول ارائه گردد و از وجايب و مي آوريم تا اين اعتراض بصورت مست
حقوقي كه اتباع كشور از آن مستفيد مي باشند استفاده نموده ومطابق به اسناد ومدارك كافي 

  . دستور شما را در تضاد قانون دانسته و آن را بصورت محض مطرود و مردود بر مي شماريم
به كسر معاش برخي كارمندان رياست اينكه چه علت و داليل باعث گرديد كه شما اقدام 

نشرات نمائيد توضيحات تفصيلي و قابل تشريح مي طلبد كه در فرصت كافي و وافي آن را 
بنا براين كوشش مي گردد در اين مقوله از محوريت مبحث دور نرفته . توضيح خواهيم داد

  .مشخصا در موارد سوژه مورد نظر نگاشته شود
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ا بصورت شفاهي چندين بار تهديد به مسدود نمودن دروازة از آنجاييكه شم! آقاي صاحبي
نشريه پامير نموده ايد اما بارها يك جواب را شنيده ايد كه انحالل، لغو و يا تغييرات در نحوة 
كار نشريه پامير در صالحيت رئيس جمهور بوده و يا فيصله شوراي وزيران را در مورد فوق مي 

شما در مكتوب شماره . اره از صالحيت شما خارج استطلبد و بايد گفت كه انحالل يك اد
بنا برتعلل «:  از طريق رياست دفتر چنين حكم اصدار نموده ايد1387 / 4 / 15مورخ  ) 803(

كه از جانب مسئوولين امور رياست جريدة پامير به خصوص در عرصه چاپ و نشر يك شماره 
قانون مامورين هريك رئيس جريده ) 66 (مادة) 1(جزء) 6(جريدة پامير بعمل آمده مطابق فقره 

 ».پامير، معاون و هيئت تحرير به سه سه روز كسرمعاش تأديب گرديدند
اگر بخواهيم نظر موشكافانه و تحليل گونه به اين حكم داشته باشيم متأسفانه متوجه مي 

االت گرديم كه اين سطور از نگاه قانون كارمندان دولت و ديدگاههاي ژورناليستي دچار اشك
محتوايي و مفهومي بوده و فرد و شخص كه اين جمالت را ترتيب داده است جوانب و ابعاد 

  .مختلف قانون را با جزئيات آن ندانسته ودرك الزمه از مفاهم آن نداشته است
واژه تعلل كه فقره ششم را به آن ارتباط داده اند براي هيچ كدام از مراجع ژورناليستي قانع 

 مخصوصا اينكه اين تعلل در زمينه چاپ نگاشته شده باشد؛ كه البته باكمال كننده نمي باشد،
احترام اداره نشريه پامير قبل از وصول اين مكتوب پاسخ هاي روشن و مشخص به استعالميه 

 ترتيب داده است كه دليل تأخير يك روزة چاپ 1387 /4/ 12شما  در )  بدون تاريخ و شماره(
. نيكي و فني دانسته و به وضوح جواب قناعت بخش ارائه نموده استنشريه پامير را اشكال تخ

براي روشني موضوع وجهت اطالع جنابعالي بايد گفت كه در كشور ما امكانات تكنالوژي و 
الكتريكي به اندازه ثابت و ثانيه وار تنظيم نگرديده است و چه بسا بسياري از رسانه هاي كشور 

الت و نواقص تخنيكي گرديده اند؛ وهيچكدام از  رسانه چه دولتي و چه خصوصي دچار اشكا
ها از معاش و يا مزد شان رقمي كسرنگرديده ومجازات هاي غير موجه نشده اند چه آنكه 
حاالت غيرمترقبه از جمله نبود برق، تخريب سافت ويرهاي كمپيوترهاي يك اداره نشراتي، 

فونت هاي يك كمپيوتر به نرم ويروس شدن آنان در يك لحظه زماني وعدم پذيرش برخي 
افزار ديگر از جمله مواردي است كه مكانيزم برنامه ثابت نشراتي را از حالت عادي به اختالل 
. مي كشاند و دربرخي از رسانه ها ما شاهد عوارض تخنيكي در مدت زمان بيشتري بوده ايم

هرگاه در نتيجه «: ست كهبنا براين در ماده هفتادو چهارم قانون كارمندان دولت صريحا آمده ا
حادثه ناگوار يا غير مترقبه يا نظر به عوامل فني توليدي با وضع جوي نا مساعد، در امور توليد 

از اين رو عبارت تعلل و تأخير در چاپ » .توقف رو نما گردد مزد كاركن پرداخت     مي شود
قانون ) 74(ت كامل با مادة منافا) 66(دليل توجيهي از سوي مقام شاروالي كابل نداشته و مادة 

در حاليكه يگانه دليل يك روز تأخير در چاپ نشريه پامير عدم پذيرش . كارمندان دولت دارد
فونت انتقال يافته از كمپيوتردفتر به كمپيوتر مطبعه بوده كه مجددا اين فونت از طريق اين 
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ه اين روند يك روز را در اداره در انستال گرديده و به مطبعه غرض چاپ ارسال گرديد ك اداره 
  . برگرفت

  مراحل مجازات در حكم مقام شاروالي كابل رعايت نگرديده است
موضوع ديگري كه ضرورت به واشكافي قانوني و حقوقي دارد، طريقه استعمال مجازات در 
مورد رئيس، معاون و هيئت تحرير نشريه پامير مي باشد،  چه آنكه مجازات تأديبي از خود 

ستپ هاي مختلفي دارد و نمي توان بدون به كار بودن مورد اول به مورد دوم و يا مراحل و ا
از آنجائيكه در اين باره هيچكدام از افراد فوق الذكر قبال تأديب . موارد ديگر داخل گرديد

قانون كارمندان دولت عدول نموده ودو ) 66(نگرديده اند باز هم جناب شاروال كابل از مادة 
) 95(بلكه در مادة ) 66(در حاليكه نه تنها در مادة . لي آن را ناديده گرفته استمورد قانون قب

قانون مامورين خدمات ملكي مشخص وروشن آمده است ) 31(اين قانون وفصل پنجم مادة 
كاركن در برابر تخلفات از انضباط كار بار اول با توصيه، بار دوم با اخطار و بار سوم با «: كه

  ».ي گرددكسرمعاش مجازات م
 / 31مورخ ) 344(كه رياست نشرات جهت تثبيت اين موضوع رسما تحت مكتوب شماره 

 خواستار واضح گرديدن اين ماده گرديد كه رياست محترم انستيتوت امور 1387 / 4
 / 5 / 6مورخ ) 2304( حقوقي وزارت عدليه در مكتوب شماره –قانونگذاري و تحقيقات علمي 

ازات معلومات موثق ومستند ارايه نمود و در اخير مكتوب جهت  از صورت مراحل مج1387
در صورت عدم توافق طرفين، موضوع به محكمه مربوطه ارجاع مي «: راهنمايي آورده اند كه

همچنان اتحاديه ملي ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان نيز در مورد پنجم مكتوب » .گردد
  .ا تأكيد داشته استارسالي خود به رياست نشرات اين موضوع ر

جالب اينجاست كه در حكم شاروال كابل تعلل در چاپ نشر يك شماره جريده پامير تذكر 
بعمل آمده است و قبل از آن شماره و ديگري كه تعلل وتأخير را ثابت نمايد نبوده و اين خود 

 مورد سئواالت بيشماري را به سوي شاروال كابل گسيل مي دارد كه چرا و به چه داليلي دو
اول يعني توصيه و اخطار در مجازات كارمندان نشريه پامير به كار نرفته است، آيا غليان 
احساسات شاروال كابل به جوشش آمده و يا نگرش عقده مندانه نسبت به اين طيف ويا هم 
استفاده سوء و مستبدانه در راستاي اهداف شخصي؛  به هر حال هرچه بوده باشد قانون صورت 

پس . رد ودر قانون جاي خطا، احساسات، عقده گشايي و ديكتاتوري نابخردانه نيستديگري دا
خوب است آقاي صاحبي در مقابل قانون جوابگوي اين اشتباه بارز و خطاي محرز خود باشد و 

  .متقابال قانون نيز سعي مي ورزد بصورت يكسان باالي اتباع افغانستان تطبيق گردد
  دليل مشكالت تخنيكي و فني مورد سئوال قرار نمي گيرد در هيچ قانون هيئت تحرير به

. هيئت تحرير نشريه پامير نيز از جمله كساني هستند كه شامل مجازات شده گان هستند
به كدام دليل؟ و يا با تمسك به كدام قانون؟ اينها  سئواالتي هستند كه بارها و بارها پرسيده 

ستيابي به حقيقت كوشش هاي فراواني را داشته ما براي د. شده و پاسخ هايي داده شده است
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اينكه هيئت . ايم تا روايت ها و گفتمانهايمان براساس منطق و اصل قانون ساالري استوار باشد
تحرير درنشريه پامير نيز به داليل فني و تخنيكي محكوم به مجازات مي شوند خواستيم 

شته باشيم؛ روي اين محلوظ استعالميه نظرات ادارات ذيدخل در امور نشراتي را نيز با خود دا
 از جانب رياست نشرات عنواني وزارت محترم اطالعات 1387/ 4 / 31مورخ ) 340(اي شماره 

به رياست محترم «: و فرهنگ ترتيب يافت كه وزارت مذكور متقابال چنين جواب ارائه نمود
ت وظايف نمي تواند با توجه به اليحه وظايف كارمندان، هيئت تحرير نسبت خصوصي! نشرات

زيرا تايپ، تهيه پروف، ديزاين اخبار، ترست وبعدا انتقال آن تا . در امور تخنيكي مداخله نمايد
اما وظيفه هيأت تحرير، تعيين . ماشين چاپ وظيفه ديزاينر و بصورت عام مدير مسئول است

 از فعاليت پاليسي، تهيه و تهذيب مضامين بوده با در نظر داشت  ويژگي كاري نمي تواند
  ».ديزاينر و ماشين چاپ كنترول نمايد

همچنان اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران افغانستان نيز وظايف هيئت تحرير را طرح، 
مطالعه مضامين، بررسي مضامين، انتخاب مضامين، اديت مضامين و تعيين پالن كاري دانسته 

  .است
حرير بدست آوريم  متوجه يك نكته مهم پس با توضيح، تشريح و تعريفي كه ما از هيئت ت

مي گرديم كه هيئت تحرير نشريه پامير بدون موجب و بدون داليل مقنع به كسر معاش 
محكوم گرديده اند كه اين مورد نيز از موارد بارز خطاي حقوقي محترم مير عبداالحد صاحبي 

لقي گردد و محاكم بوده كه در صورت تطبيق قانون عامل اين حكم به طور قطع بايد مجرم ت
  .حقوقي در اين مورد خواستار داليل مستند مبني بر تخلف از قانون گردند

  آقاي مير عبداالحد صاحبي نيز به كسر معاش محكوم مي گردد
اگر شاروال كابل از حكم خود مبني برمجازات هيئت تحرير اصرار ورزد و لجوجانه به 

اي صاحبي شاروال كابل نيز در زمرة كسرمعاش قانون سرعناد ورزي را بردارد نا چارا خود آق
شده گان مي آيد؛ به خاطر آنكه شاروال كابل روي برخي داليل از شاملين هيئت تحرير بوده و 
مجازات كسرمعاش و معامله در دفتر سوانح وي مطابق اصرار خودش تطبيق و عملي مي 

  .گردد
دله شاروال كابل شامل هيئت اما شايد با تعجب و تعمق فراوان بپرسيد كه روي كدام ا

بايد در اين مورد گفت كه در نشريات آزاد و خصوصي، مديرمسئول، خود . تحرير مي باشد
سياست گذار و پاليسي ميكر و خط دهنده اهداف ومقاصد يك اداره نشراتي مي باشد،  اما در 

دولتي آمر نشرات حكومتي پاليسي ساز و سياستگذار و ارائه طرح وخط مشي براي يك نشريه 
همچنان كه در مادة هشتم بند سوم قانون مأمورين .   با صالحيت يك اداره دولتي است

ادارة ) پاليسي(خدمات ملكي از معيارهاي رئيس يك اداره قابليت طرح و تعيين خط مشي
در اين باره خط مشي و اهداف كاري به اداره نشريه،  سازمان . مربوطه عنوان گرديده است
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مي شود و مدير مسئول همراه با كارمندانش مكلفيت دارند تا موضوعاتي را انعكاس دولتي داده 
  .ومنتشر نمايند كه خالف اهداف، پاليسي و سياستگذاري هاي ادارة  دولتي نباشد

 و مكتوبي به 1387 / 4 / 31 در اين مورد نيز رياست نشرات استعالميه اي به تاريخ 
 پاليسي ميكر و فرد اول يك اداره در تركيب هيئت براي مشخص شدن شموليت) 343(شماره 

تحرير عنواني اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران افغانستان اصدار نمود كه اتحاديه محترم 
ضمن تشريح اين موضوع بر اساس قانون اساسي، قانون رسانه هاي همگاني و قانون 

صورتيكه پاليسي ميكر اداره و در «: كارمندان دولت در مورد دوم خود صراحتا آورده است
استراتيژي از طرف مسئوولين ارگان مربوطه تعيين گردد هيئت رهبري و مسئوولين مربوطه در 

 و در مورد سوم يكي از وظايف هيئت تحرير را ».برابر نشرات همان اداره مسئووليت دارند
  .تعيين پالن كاري عنوان نموده اند

 افتخار شموليت در هيئت تحرير نشريه پامير را شاروال محترم كابل عالوه برخود كه
. كسب نموده است اين افتخار را شامل رئيس دفتر خود،  محترم كاظم همايون نموده است

واضحا اينكه پيشنهاد رياست نشرات مبني بر ارائه گزارشات وموادكاري از طريق خويش به 
وال كابل چنين حكم فرموده  شار1387 جوزاي سال 13مورخ ) 1143(نشريه پامير به شماره 

در مورد از هيچ نوع همكاري الزم بخاطر بهبود كارهاي جريده پامير دريغ ! رياست دفتر«: اند
  ».نكنيد

اين حكم قاطع آقاي صاحبي بيانگر اين مطلب است كه خود آقاي همايون نيز در 
  .ده اندموضوعات ژورناليستي آگاهي دارند و بخاطر بهبود كارهاي نشريه توظيف گردي

بنا براين آقايان ميرعبداالحد صاحبي شاروال كابل و محمد كاظم همايون رئيس دفتر 
ايشان با اسناد و شواهدي كه در نزد اين اداره موجود مي باشد شامل هيئت تحرير نشريه پامير 

) 6( هيئت تحرير را مطابق فقره 1387 / 4 / 15مي باشد و از آنجائيكه شاروال كابل بتاريخ 
قانون كارمندان دولت به سه سه روز كسر معاش تأديب نمودند به اين دليل ) 66(مادة ) 1(ء جز

دو نفر مذكورقانونا، اصوال و بصورت عادالنه بايد به سه سه روز كسرمعاش مجازات  و به 
 4 / 17جاي ياد آوري است كه اين اداره در جواب به استعالم مورخ . سوانح شان معامله گردد

ز سوي مديريت سوانح رياست عمومي اداري مبني بر مشخص شدن اسماي هيئت  ا1387/ 
تحرير به رياست نشرات ارسال نمودند كه بعد از غور، تحقيق و تعريفي جامع از هيئت تحرير 

 متقابال به مديريت محترم سوانح جواب ارائه 1387 /5 / 13مورخ ) 394( مكتوبي به شماره 
برسه نفر از مديران بخش هاي مربوطه در قالب هيئت تحرير گشت كه در اين مكتوب عالوه 

از آقايان مير عبداالحد صاحبي و محمد كاظم همايون نيز در تركيب  هيئت تحرير تذكر بعمل 
اما با تأسف ادارات سئوال كننده در مورد اسماي هيئت تحرير از گرفتن خود داري . آمده است

  .موجود مي باشدورزيدند كه جواب استعالم ضم اين نامه 
  !جناب آقاي مير عبداالحد صاحبي شاروال كابل
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نتيجتا اينكه؛ ما در اين مقوله نه در كوشش حفظ بست ها و و ظيفه هاي مان هستيم و نه 
در پي مجادله و محاربه لفظي و فكري با جناب شما،  بلكه ماخواستار تعيين حدود وصالحيت 

ما با . هستيم» ولقد كرمنا بني آدم«ش مداري به ها، به كرسي نشاندن منطق و قانون و ارز
واژه مقدس قلم هيچ خدمتگذاري را نشانه نمي رويم،  اما خواهان به نشانه رفتن هيچ فردي با 

  .استفاده سوء از مسند و مقامش به سوي مستمندان، ضعيفان و بي واسطه ها نيستيم
الن دنيايي نمي باشيم، ما خواهان برطرف شدن، كسرمعاش و يا مجازات هاي كوچك وك

بلكه خواستاريك سيستم معياري با شاخص هاي درست و قانوني برمبناي كرامت انساني 
هستيم تا هيچ فردي در هر مقطع و هر بست بدون موجب به بهانه هاي غير موجب و ناروا 

  .مجازات نگردند
ير نشرية نمي دانيم به چه علت مشخص و به كدام داليل مقنع هيئت تحر! آقاي صاحبي

پامير را به مجازات محكوم  نموده ايد، خبرنگاران  اين نشريه از شما توقع تقدير و رويكرد 
مناسب فرهنگي را داشتند، هيئت تحرير با متحمل شدن سخت ترين حاالت و قبول نمودن 

ه ژورناليستان پامير هميش. شرايط تنگ اقتصادي صادقانه در كنار شما زبان و بيان شما بوده اند
گاه دركنار شما و هيئت رهبري قرار داشته اند و تا پاسي از شب و در اوقات رخصتي نيز 

اينها كه شما بد بينانه به آنان بي توجه هستيد،  از آن .  فعاليت خود را صادقانه انجام مي دادند
حدي كه شما فكر  مي كنيد بهتر و باالتر كار مي نموده اند و باالخره اينكه شما در يك 

نشور كاري بيان و زبان خود را مجازات نموده ايد بايد تأكيد نمائيم براينكه ما تنها مدافع م
ژورناليستان رياست نشرات نمي باشيم، بلكه خواهان تقرر دريوران، اجيران وكارمندان ضعيف و 

چه .  بيچاره اي هستيم كه به خاطر داليل غير موجه بدترين مجازات ها را متحمل گرديده اند
وب خواهد بودكه شهر كابل خواهان، اخطارها، كسرمعاش ها و منفك شده ها بدون دليل خ

نباشد، شهر كابل به توسعه، ترقي، پيش رفت و سازندگي شديدا ضرورت دارد؛ كابل مي خواهد 
سرك هاي شهر را با . آزاد نفس بكشد؛ شما كثافات شهر را با كسر معاش نمي توانيد بروبيد

كاناليزسيون و پاكي درياي كابل با برطرف كردن .  نمي توانيد توسعه دهيداخطار هاي سليقوي
چند دريور كه طبعا نان آوران خانواده اي هستند ايجاد نمي گردد و يا ازدحام شهر با منفك 
شدن كارمندي كه تمام خانواده اش را در حادثه انفجار سفارت هند از دست داده است پاك 

  .نمي گردد
ر به همت ونيروي افراد صادق، پرتالش وخدمتگذار آباد مي گردد، شه! آقاي صاحبي

شارواالن زيادي برچوكي شما تكيه زدند و در آخر رفتند؛ شما هم روزي خواهيد رفت، اين روز 
چوكي هاي دنيايي در نزد بزرگان دين ما از بوت كهنه هم بي . را خداوند تعيين خواهد نمود

ييم كه خود را به كهنه گي هاي مشمئز كننده دنيوي ارزش تر است و ما با جرأت مي گو
وابسته ننمائيد؛  اگر شما رفتيد عكس تان در چوكاتي كوچك چون ديگر شارواالن كابل 
. برسينه تاالر شاروالي خواهد ماند، كوشش كنيد خاطرات منفي وخراب از خود برجاي نگذاريد
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خون را تجربه كرده است؛ شهري كه شهري كه سالها رنج، بدبختي، جنگ و . اينجا كابل است
مردم . مردم آن گرسنگي را بارها چشيده ولمس نموده اند ومرگ را با  آغوش بازپذيرفته اند

اين شهر فرازو نشيب هاي زيادي ديده اند، آنها كشته شدن را بارها تجربه كردند و امروز نمي 
ود شما اگر مي خواهيد سازنده خواهند آبرو، حيثيت و روحية كاري شان نيز بدون دليل كشته ش

گي شهر را بصورت اساسي از شاروالي كابل آغاز نمائيد فرمول و معادله  را اشتباه پيموده ايد 
اگر بدنبال مجرمان هستيد تا آنان را مجازات نمائيد، مجرمان را ميان چند دريور، اجير، 

  .كارمندان پايين رتبه و ژورناليستان متعهد نمي توانيد بيابيد
اميد است كه اين سطور طوالني را نه يك بار بلكه چندين بار بدون بروز ! آقاي صاحبي

احساسات به خوانش گيريد؛  شما خود تعيين كننده راه هستيد؛ شما مي توانيد نقطه پايان 
برضعف هاي كاري خود بگذاريد و تمامي كساني كه بدون موجب خساره مند گرديده اند آنان 

  .به وظايف شان باز گردانيدرا دلجويي كنيد و 
اما اگر شما بازهم برطريق سابق خود گام مي گذاريد قانون با تمام عظمت در مقابل ديده 

به زودي آيت  »  الحق و زهق الباطل جاء«گانتان ظاهر خواهد شد و زبان حقيقت و تفكر 
 و توقع اعاده جديد را تفسيرگر خواهد بود و ما نيز چاره اي جز اعاده حيثيت براي همكاران

  .جبران خسارت براي ژورناليستان خود نداريم
بنا براين محكمه اسالمي با استفاده از قوانين قرآن مقدس فيصلة نهايي عادالنه را در 

  .حضور تمام مردم مسلمان افغانستان خواهدنمود
  

  با عرض حرمت و احترام
  

 »حسيني«سيد جعفرعادلي 

  اميررئيس نشرات  ومدير مسئول روزنامه پ
  

  محمد مهدي ثاقب
  معاون رياست نشرات و سكرتر مسئوول روزنامه پامير

  
  1387 اسد 20
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  ااييكابل در چنبرة مافكابل در چنبرة مافي ي شهردارشهردار

شايد كـسي بمعنـي     » حلوا را حاكم خورد، سيلي را يتيم      «: ضرب المثلي را از قديم گفته اند      
  .نيز سرمي زنداين ضرب المثل پي نمي برد كه اين مثال روزي در اداره شهرداري كابل 

با روي كار آمدن آقاي صـاحبي       
به عنوان شهردار كابل كارهاي ايـن       
اداره به ظاهر متوقـف گرديـده و در         
حقيقت افراد فرصت طلب بـا كلمـه        
مالحظــه شــد، منظوراســت؛ امــضاء 

  .شهردار را دريافت مي نمايند
اما جناب آقاي صـاحبي جهـت       
بررسي تخلفات مامورين پايين رتبـه      

ــي  ــران ب ــيشواجي ــضاعت را تفت  ب
مي نمايد، بايست به جاي برطرفـي       
ــا    ــستان و ي ــب ژورنالي ــدون موج ب
مامورين، دريـوران واجيـران بـدون       
واسطه تفتيش وبررسي دارايي هاي     

مقامات بلند رتبه و حلقه ي اطرافش كه بعنوان معين و رئيس خودشان را بظاهر مـورد اعتمـاد                   
رمندان ضعيف پشت هيوالي فساد اداري وبي عدالتي را به          وي قرار داده آغاز وبجاي تأديب كا      

  .زمين بزند
جلوگيري از استخدام پنهاني برخي افراد در برابر پول ويا  تصاحب بلند منزل هـاي كـه در             

  .سطح شهركابل را  شناسايي نموده و به چنگال قانون بسپارد
اي صـاحبي اعتراضـات     امروز نقطه نقطه شهر كابل از بي عدالتي ها شكايت دارد مگر آقـ             

وشكايات شهروندان كابل را در رسانه هاي جمعـي نمـي بينـد و مطالعـه نمـي فرمايـد، مـا از                       
شكايات رسانه هاي صوتي و تصويري مي گذريم فقط به برخي از شكايات و اعتراضات مـردم                 
 كابل در رسانه هاي چاپي كه در دوران شهردار فعلي كابل آقاي صاحبي  داشته اند  نظـر مـي                    

  .افكنيم
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   نشرات با شهردار كابل در رسانه ها نشرات با شهردار كابل در رسانه هااستاستيي و معاون ر و معاون رسسييانعكاس جنجال رئانعكاس جنجال رئ

  بحران مديريت در شهرداري كابل
جنجال رئيس ومعاون رياست نشرات با شهردار كابل در رسانه هـا و از طريـق ديـده بـان                    

نشرات رسانه ها به  نشريات خارجي ودا خلي و همچنين نامه سرگشاده رئيس و معاون رياست                 
  روز نامـه    1387 اسـد    26 مورخ   124به شهردار در سايت ها و نشرات داخلي از جمله درشماره            

پيمان و شماره هشتم نشريه افغانستان كابل به نشر رسيد انعكاسـات زيـادي را بـه بـار آورد و                     
بسياري از اهل مطبوعات در اين زمينه  اظهار تأثر و اعالم همكاري نمودندكه از يكـا يـك آن              
عزيزان سپاسگذاري و قدر داني مي گردد؛ در اين قسمت نظر يكـي از روزنامـه نگـاران را كـه                   

 اسـد   16در شماره هفتم افغانستان كابـل مـورخ         » شاروال و سانسور نشريه پامير    «تحت عنوان   
  : به نشر رسانيده بود نقل مي شود1387

  !شاروال و سانسور نشريه پامير
 در نظر داشت قـوانين مطروحـه        آقاي صاحبي شاروال كابل بدون    «

در كشور محترم عادلي و ثاقب، رئيس ومعاون نشرات را با دسـت انـدر               
قانون رسانه هـاي    .  كاران نشريه پامير كسر معاش و مجازات نموده اند        

كشور از ايشان قضا دارد تا در نظريات غير اصـولي شـان تجديـد نظـر                 
در .  بعدا كـسر معـاش در نظـر گرفتـه مـي شـود             زيرا در تمام قوانين توصيه، اخطار و      .  فرمايند

نشريه پامير  . حاليكه شاروال كابل تابع قانون اساسي بوده و تعهد به دموكراسي بايد داشته باشد             
در حقيقت بعد از ساليان طوالني شكل و محتواي دوران محترم آقاي عزيز آسـوده را بـه خـود                    

ي مي باشد و ابتكارات جديد و قابل قـدر          گرفته و واقعا يك نشريه مردمي و بدرد بخور شهردار         
  ».دست اندركاران نشريه پامير قابل قدر و تقديراست

  با احترام
  مدير مسئول نشريه دنياي زن» حبيب«گاللي
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  1387 اسد 38 بان رسانه ها شماره دهيگزارش د

   بان رسانه ها بان رسانه هادهدهييگزارش دگزارش د
 و معاون رياست نشرات شهرداري سه تن از هيئت تحرير روز نامه پامير به شمول رئيس

كابل از سوي ميرعبداالحد صاحبي شهردار كابل به سه 
روز كسر معاش مجازات گرديده اند كه گزارشگر ديده 
بان رسانه ها محترم ذبيح اهللا نورزي در گزارش ماهانه 

)  1387شماره  سي و هشتم ماه اسد (اين اداره  
د تهيه  آن گزارشي را در اين مور11 تا 9صفحات 

  :نموده كه  چنين آمده
رئيس » حسيني«بگفته اي سيد جعفرعادلي

 ماه 10 و مدير مسئول روزنامه پامير در تاريخ 
 سال روان چاپ يك شماره آن روز نامه را به 
مشكالت فني در مطبعه كه اين روزنامه در آن 
 مي رسد براي يك روز به تأخير افتاد كه اين 
براي ميرعبداالحد صاحبي شهردار كابل قابل قبول 

 22واين باعث شد تا ذريعه مكتوبي در تاريخ 
. سرطان سال روان عنواني مديريت استخدام مامورين آن اداره پنج نفر را كسر معاش نمايد

بنا برتعللي كه از جانب مسئولين امور رياست جريده «: دراين مكتوب چنين نگاشته شده است
 1 جزء6پامير بخصوص در عرصه چاپ و نشر يك شماره جريده پامير بعمل آمده مطابق فقره

 قانون مامورين هريك رئيس هفته نامه پامير معاون و هيئت تحرير به سه روز كسر 66ماده 
آقاي حسيني اين اقدام شهر دار را غير قانوني دانسته و به » .معاش هر كدام تأديب گرديدند

در مكتوب كه براي ما آمده است واضع نوشته بود كه صرف به «: ه ها گفتديده بان رسان
علت يك روز تأخير در چاپ نشريه به سه روز كسر معاش مجازات شوند نظر به قانون 
مامورين افغانستان در اين مورد سه چهار موارد آمده كه هيچ كدام آنها مربوط به حال ما نمي 

 كارمند يا مامور صورت بگيرد اول بايد توصيه شفاهي بعدا شود و موارد كه آمده اگر تخطي از
توصيه كتبي شود در مراحل اخير كسرمعاش مي شود، اوال ما اين را قبول نداريم بخاطر كه 

  ».مشكل تخنيكي بود و اين نظر به قانون مامورين جرم بوده نمي تواند

»
نشرات
سرطان
دليل 

به چاپ
 كار

نبوده 
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ل بخش دانش در عين حال آقايان مهدي ثاقب معاون، سيد مقصود هوفياني مسئو
وفرهنگ، نجيب اهللا نائب خيل مسئول اطالعات و محمد زاهد ملنگ مسئول امور اجتماعي 
رياست نشرات، دريافت مكتوب مبني بركسر معاش خويش را عجوالنه دانستند كه آقاي سيد 

شهردار «: مقصود هوفياني اين تصميم شهردار كابل را يك تصميم غير عادالنه خوانده گفت
ميمي را كه ميگيرد بايد اوال در مورد آن خوب فكر نمايد، زمانيكه به اين نتيجه كابل هر تص

رسيد كه كارمندان رياست نشرات جرمي را مرتكب شده است مجازات كند اما مشكل اساسي 
ما خرابي ماشين هاي چاپ مطبعه بود كه يك شماره روزنامه ما از چاپ باز ماند كه ما از اين 

  ». طبعا مورد قبول ما نيستبابت مجازات مي شويم
گزارشگر ديده بان رسانه ها با كوشش هاي فراوان خواست تا در مورد با مسئولين 

  .شهرداري كابل نيز صحبت نمايد اما هيچ يك از مسئولين حاضر به گفتگونشد
  : قانون مامورين چنين آمده است66 ماده 1در جز

ماموردر موارد ذيل بار اول 
با اخطار، با ر با توصيه، بار دوم 

سوم با كسر معاش الي پنج 
  :روز تأديب مي شود

تخطي از احكام : يك
شرعي و متهم بودن به سوء 

  اخالق
عدم پايبندي به : دو
  وظيفه
برخورد نا مناسب با : سه
  مراجعين
عدم دقت در اجراي : چهار

  اوامر قانوني و وظايف
تخطي از احكام، : پنچ

  مقررات و لوايح داخلي اداره
تعلل و يا تأخير در : شش

  اجراي وظايف و اوامر قانوني
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  عدم دقت در نگهداشت و نظافت دفتر ولوازم كار: هفت
  عدم رعايت انضباط كار: هشت

  بهانه جويي به مقصد گريز از وظيفه: نه
توصيه واخطار به ترتيب از صالحيت آمرين درجه اول «: و در اخير اين ماده آمده است كه

 ورقه يعني فورمه اهليت ترفيع وكسر معاش از صالحيت وزير و يا آمر و دوم ارزيابي كننده
  .اعطاي درجه اول مي باشد

اين در حاليست كه نصراهللا استانكزي استاد حقوق دانشگاه كابل به اين باور است كه نظر 
به قانون مامورين شخص متخلف نخست بايد توصيه، بار دوم با اخطار و در نهايت مجازات و 

اگر مسئولين شهرداري كابل طي مراحل قانوني «: وي در ادامه توضيح نمود. ش گرددكسر معا
را در نظر نگرفته باشند در آن صورت كارمندان مجازات شده روزنامه پامير مي توانند عليه 

  ».مسئوولين اقامه دعوي نمايند
هد تا طبق ديده بان رسانه ها از كارمندان رسانه اي و خصوصا از مقامات مسئوول مي خوا

قانون رفتار نموده و نگذارند رسانه هاي كشور چي دولتي و يا غير دولتي مورد مجازات قرار 
  .گيرند وروند آزادي بيان در كشور صدمه ببيند

شهردار كابل مي توانست با شخص متخلف طبق قانون مامورين بار اول توصيه، بار دوم 
چنانچه ديده مي شود مقامات . خورد كندبا اخطار و بار سوم با مجازات يا كسر معاش بر

شهرداري كابل سلسله مراتب قانوني را در نظر نگرفته و اشخاص متخلف را مستقيما با كسر 
معاش مجازات نموده اند كه اين عمل به خودي خود يك عمل خالف قانون پنداشته شده و 

ين شهرداري كابل شده خبرنگاران موصوف قرباني ناديده گرفتن مراتب قانوني از جانب مسئول
ديده بان رسانه ها از مقامات مسئول شهرداري كابل مي خواهد تا در مورد تجديد نظر . اند

   ».نموده وموارد قانوني را در مورد كارمندان روزنامه پامير درنظر گيرند
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   كنند كنندتتييشكاشكا   تواند از شهردار كابل تواند از شهردار كابلييمم  رريي روزنامه پام روزنامه پامننييمسئولمسئول

  1387 سنبله 16) سآواپر( افغان ي صدايخبرگزار
  
  

سه تن از هيئت تحرير روز نامه 
پامير به شمول رئيس و معاون رياست 

نشرات شهرداري كابل از سوي 
ميرعبداالحد صاحبي شهردار كابل به 
سه روز كسر معاش مجازات گرديده 

اين موضوع ازسوي اين افراد . اند 
مورداعتراض قرارگرفته وطي يك نامه 

ركابل مراتب اعتراض خودرا به سمع ونظر آقاي صاحبي رسانده ونيز سرگشاده عنواني شهردا
درآخرين اقدام ، گزارشگرديده بان رسانه . اين نامه ازطريق مطبوعات هم انتشاروسيع پيداكرد 

ها هم ازاين برخورد شهرداركابل واعتراض جناب آقاي سيدجعفرعادلي رييس نشرات شاروالي 
 ماه اسد ارگان نشراتي اين نهاد 38نموده كه درشماره كابل وهمكارش گزارش مفصلي تهيه 

  . به دست نشر سپرده شده است 
  : ماهم جهت اطالع عموم عين گزارش اين نهادرا به سمع ونظر خوانندگان محترم مي رسانيم 

 10رئيس نشرات و مدير مسئول روزنامه پامير در تاريخ » حسيني«بگفته اي سيد جعفرعادلي« 
روان چاپ يك شماره آن روز نامه را به دليل مشكالت فني در مطبعه كه اين ماه سرطان سال 

روزنامه در آن به چاپ مي رسد براي يك روز به تأخير افتاد كه اين كار براي ميرعبداالحد 
 سرطان 22صاحبي شهردار كابل قابل قبول نبوده واين باعث شد تا ذريعه مكتوبي در تاريخ 

دراين . ستخدام مامورين آن اداره پنج نفر را كسر معاش نمايدسال روان عنواني مديريت ا
بنا برتعللي كه از جانب مسئولين امور رياست جريده پامير «: مكتوب چنين نگاشته شده است

 ماده 1 جزء6بخصوص در عرصه چاپ و نشر يك شماره جريده پامير بعمل آمده مطابق فقره
ير معاون و هيئت تحرير به سه روز كسر معاش  قانون مامورين هريك رئيس هفته نامه پام66

آقاي حسيني اين اقدام شهر دار را غير قانوني دانسته و به ديده بان » .هر كدام تأديب گرديدند
در مكتوب كه براي ما آمده است واضح نوشته بود كه صرف به علت يك روز «: رسانه ها گفت
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نظر به قانون مامورين افغانستان در . ندتأخير در چاپ نشريه به سه روز كسر معاش مجازات شو
اين مورد سه چهار موارد آمده كه هيچ كدام آنها مربوط به حال ما نمي شود و مواردي كه آمده 

اگر تخطي از كارمند يا مامور صورت بگيرد اول بايد توصيه شفاهي بعدا توصيه كتبي شود در 
اريم بخاطر كه مشكل تخنيكي بود و مراحل اخير كسرمعاش مي شود، اوال ما اين را قبول ند

  » .اين نظر به قانون مامورين جرم بوده نمي تواند
در عين حال آقايان مهدي ثاقب معاون، سيد مقصود هوفياني مسئول بخش دانش وفرهنگ، 

نجيب اهللا نائب خيل مسئول اطالعات و محمد زاهد ملنگ مسئول امور اجتماعي رياست 
ركسر معاش خويش را عجوالنه دانستند كه آقاي سيد مقصود نشرات، دريافت مكتوب مبني ب

شهردار كابل هر «: هوفياني اين تصميم شهردار كابل را يك تصميم غير عادالنه خوانده گفت
تصميمي را كه ميگيرد بايد اوال در مورد آن خوب فكر نمايد، زمانيكه به اين نتيجه رسيد كه 

ه است مجازات كند اما مشكل اساسي ما خرابي كارمندان رياست نشرات جرمي را مرتكب شد
ماشين هاي چاپ مطبعه بود كه يك شماره روزنامه ما از چاپ باز ماند كه ما از اين بابت 

  » .مجازات مي شويم طبعا مورد قبول ما نيست
گزارشگر ديده بان رسانه ها با كوشش هاي فراوان خواست تا در مورد با مسئولين شهرداري 

  . ت نمايد اما هيچ يك از مسئولين حاضر به گفتگونشدكابل نيز صحب
  :  قانون مامورين چنين آمده است66 ماده 1در جز

ماموردر موارد ذيل بار اول با توصيه، بار دوم با اخطار، با ر سوم با كسر معاش الي پنج روز 
  : تأديب مي شود

  تخطي از احكام شرعي و متهم بودن به سوء اخالق : يك
  بندي به وظيفه عدم پاي: دو
  برخورد نا مناسب با مراجعين : سه

  عدم دقت در اجراي اوامر قانوني و وظايف : چهار
  تخطي از احكام، مقررات و لوايح داخلي اداره : پنچ

  تعلل و يا تأخير در اجراي وظايف و اوامر قانوني : شش
  عدم دقت در نگهداشت و نظافت دفتر ولوازم كار : هفت
  نضباط كار عدم رعايت ا: هشت

  بهانه جويي به مقصد گريز از وظيفه : نه
توصيه واخطار به ترتيب از صالحيت آمرين درجه اول و «: و در اخير اين ماده آمده است كه
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دوم ارزيابي كننده ورقه يعني فورمه اهليت ترفيع وكسر معاش از صالحيت وزير و يا آمر 
  . اعطاي درجه اول مي باشد
راهللا استانكزي استاد حقوق دانشگاه كابل به اين باور است كه نظـر         اين در حاليست كه نص    

به قانون مامورين شخص متخلف نخست بايد توصيه، بار دوم با اخطار و در نهايت مجـازات و                  

اگر مسئولين شهرداري كابل طي مراحل قانوني       «: وي در ادامه توضيح نمود    . كسر معاش گردد  
ت كارمندان مجازات شده روزنامـه پـامير مـي تواننـد عليـه      را در نظر نگرفته باشند در آن صور  

  » .مسئوولين اقامه دعوي نمايند
ديده بان رسانه ها از كارمندان رسانه اي و خصوصا از مقامات مسئوول مي خواهد تا طبق                 
قانون رفتار نموده و نگذارند رسانه هاي كشور چي دولتي و يا غير دولتي مـورد مجـازات قـرار                    

  . آزادي بيان در كشور صدمه ببيندگيرند وروند
  

شهردار كابل مي توانست با شخص متخلف طبق قانون مامورين بـار اول توصـيه، بـار دوم بـا                    
چنانچـه ديـده مـي شـود مقامـات          . اخطار و بار سوم با مجازات يا كـسر معـاش برخـورد كنـد              

تقيما بـا كـسر     شهرداري كابل سلسله مراتب قانوني را در نظر نگرفته و اشخاص متخلف را مس             
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معاش مجازات نموده اند كه اين عمل به خودي خود يك عمل خالف قانون پنداشـته شـده و                   
خبرنگاران موصوف قرباني ناديده گرفتن مراتب قانوني از جانب مسئولين شهرداري كابل شـده              

ديده بان رسانه ها از مقامات مسئول شهرداري كابل مي خواهد تـا در مـورد تجديـد نظـر                    . اند
  » .وده وموارد قانوني را در مورد كارمندان روزنامه پامير درنظر گيرندنم

 
  ::شاروال كابلشاروال كابل

   سال گذشته ناموفق بوده است سال گذشته ناموفق بوده است66سابق، طي سابق، طي    هاي هاي  كاركردهاي شاروالكاركردهاي شاروال
  1387 حمل  29 روزنامه راه نجات پنج شنبه

در  روز گذشته، شاروال كابل در يازدهمين روز پروسه حساب دهي حكومت به ملت
  سال ناموفق6كاركردهاي شاروال هاي سابق در طي اين «: مومي اداره امور گفترياست ع
  .»بوده است

اذعان بر اين  به گزارش گروه اجتماعي راه نجات، ميرعبداالحد صاحبي، شاروال كابل، با
كشور صورت  كه موفقيت چنداني در جهت فراهم آوري سهولت هاي الزم براي پايخت يك

ناموفق و   سال گذشته،6 و فعاليت هاي شاروال هاي سابق در طي نگرفته گفت، كاركردها
  .نتيجه خوش آيندي را به دنبال نداشته است

كه ناكارآمدي شاروال هاي سابق باعث شده است كه تعداد  شاروال كابل، در ادامه افزود
  درصد از مجموع سرپناه70شهر كابل، بي پالن و در كل  زيادي از ساختمان هاي موجود در

  .ها، خودسر آباد شوند
 ميليون نفر 5به مشكالت شهر كابل چون افزايش نفوس كه به تعداد نزديك به  صاحبي

اشاره نموده و تصريح كرد، نبود يك استراتيژي مناسب با تمام ابعاد پايتخت، باعث  مي رسد
  .است كه كابل به يك شهر بي در و پيكر تبديل شود شده

شده در سطح كابل تخريب مي شوند و غير  اثوي، علت اين كه سرك هاي احد
چنين نداشتن يك آزمايش گاه جهت بررسي  استاندارد هستند را نداشتن كادر مسلكي و هم

برند، در شاروالي كابل دانست و گفت كه  كيفي مواد كه شركت هاي سرك سازي به كار مي
ي دونر جهت كمك ها از سوي كشورها در اين خصوص، شاروالي كابل براي جلب و جذب

 .كارهايي را صورت داده است ساخت يك آزمايش گاه مجهز و تربيه كادرهاي مسلكي،
، سال بازسازي پايتخت اعالم 87 موصوف با خاطرنشان كردن اين كه از سوي شاروالي، سال

وجود دارد كه بايد بازسازي   كيلومتر سرك در كابل350شده است گفت كه به طور كل، 
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 16سوي بانك جهاني و   كيلومتر از سرك هاي مركزي، از50ص، در همين خصو. شوند
كشور امارات متحده  كيلومتر ديگر مربوط به سرك هاي مواصالتي به مركز شهر، از سوي

  .تكميل خواهد شد  درصد آن80، نزديك به 87عربي تمويل گرديده است كه تا پايان سال 
 اشاره كرده گفت، بودجه 86در سال ارگان  شاروال كابل به بودجه عادي و انكشافي اين

 درصد آن را به 80افغاني بود كه توانستيم   صد هزار4 ميليون و 662عادي اين نهاد، مبلغ 
 70 صد هزار افغاني، 6 ميليون و 826مبلغ  مصرف برسانيم و در قسمت بودجه انكشافي از

 صد ميليون و 5يارد و رسانديم كه مقدار يك ميل درصد آن را در پروژه هاي مربوطه به مصرف
صفايي، محصوالت خدمات شهري، اجاره ملكيت هاي   افغاني از بخش هاي322 هزار و 309

 758 هزار و 972 ميليون و 477، مبلغ 85به سال  شاروالي، عوايد به دست آورديم كه نسبت
   .افغاني افزايش ديده مي شود

بل خبر داده و گفت كه كار آغاز اخير، صاحبي از ايجاد كمربند سبز در سرك حلقوي كا در
  .پروژه از اواخر سال جاري به مرحله اجرا در خواهد آمد اين

 ماه مي گذرد كه در آغاز، وي 3زمان تقرر شاروال جديد كابل،  قابل يادآوري است كه از
بازسازي و فراهم آوري سهولت هاي شهري براي شهروندان  تصريح كرده بود كه عمال

   .داد  نشان خواهدپايتخت را به مردم
  

 
  رئيس جمهورنامه سرگشاده جمعي از شهروندان كابل به 

 1387 سنبله 30شنبه    392 شماره صبح 8و روزنامه  1135روزنامه چراغ شماره  -سايت نما 

اطالع داريد كه دراثر بي توجهي مقامات محترم شاروالي و سهل انگاري ادارات تنظيفاتي 
 جريان روز كثافات جمع شده در امتداد سركها را كه جستجو مي مربوطه، اطفال خورد سال در

آيا مقامات . كنند و پوستهاي خربزه وتربوز گنديده را از آن ميان برمي دارند و مي خورند
محترم مسوول شاروالي كابل حاضراند تا اوالد وجگرگوشه هاي عزيزشان به چنين كاري 

  دست بزنند؟ 
  ن كابل  به رئيس جمهورنامه سرگشاده جمعي از شهروندا

  !!واي به حال شهري كه شاروال آن چنين باشدواي به حال شهري كه شاروال آن چنين باشد
پايتخت كشورها سمبول صلح، ترقي، وحدت ملي، هم باوري، قانون مندي،  نمادي از 

متاسفانه اين مقوله در مورد . فضيلت، تمدن، فرهنگ،  پويايي و خالقيت  كشور ها  مي باشد
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ابل بي اعتمادي سايه انداخته است و مردم نسبت اكنون در شهر ك. شهر كابل صادق نمي باشد
اين را مي تواند در گفتگوي روزانه ميان  مردم و  در كوچه  و بازار . به  حكومت بي باور هستند

اغلب شاهد هستيم كه وقتي خبري دباره وعده هاي و برنامه هاي دولت از رسانه ها . شاهد بود
همه گپ است و اين كار باعث مي شود كه با نشر مي شود مردم مي گويد كه  بابا اينها 

  .گذشت هروز افتراق بين شهروندان و زمامداران بيشتر و بيشتر شود
ما همواره شاهديم 
كه  مشكل شهروندان 
كابل، شهري با جمعيت 

 ميليون كه 5نزديگ به 
فيصد  راي 20بيش از 

دهنده گان كشور را 
تشكيل مي دهد  از 
طريق رسانه ها  به 

شاروالي كابل رسانده مي شود،  ولي متاسفانه اين نهاد ملي كه مي تواند با تغيير چهره اطالع  
كابل چهره جديد از افغانستان به جهان نشان دهد در مقابل رسانه ها  مصوئنيت يافته است،  

 درصد از جمعيت كشور  شنيده نمي شود و يا عمدا زمامداران اين نهاد ملي خود 25ناله و فغان 
  .  ناشنوايي مي زندرا به

  !جاللتمĤب محترم
شما آگاهيد كه ديو استبداد و جنگ، جهل و .      ما نسل برخواسته از جنگ و خاكستريم

آنان نه مرجعي داشتند . تندروهاي كور در سه دهه گذشته مردم ما را سخت بي پناه ساخته بود
اكنون كه اين . ك بريزندبراي بازگوي دردهاي شان و نه دلي كه  بر غم هاي آنان قطره اش

مردم با داشتن يك زعيم دلسوز، رهبر انتخابي مردم افغانستان،  مي خواهند  كه گذشته ديگر 
  .تكرار نگردد و همه داد و فرياد شهروندان شهر بزرگ كابل را كسي بشنود

شايد  اشك و ناله  مادران  ساكن  گردنه  سخي در مركز شهر براي هرشهروند  با 
مردمي كه اكنون از سر ناچاري دل كوه را . غانستان زجرآور و غير قابل تحمل باشداحساس  اف

آنان نسل . سوراخ كرده تا زمستان از سرما و تابستان از گرما  فرزندان خود را نجات دهند
جنگ هستند، جنگي كه همه چيز را از ما گرفت و اكنون شاروالي كابل به تخريب خانه هاي 

ساكنان اين براي ادامه زنده . است تا النه هاي  محقر شان را ويران كندآنان كمر همت بسته 
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ولي از جانب مقامات . گي شان  تذرع مي نمايند تا دردي را به دردهاي آنان اضافه نكند
اين تنها نمونه اي از مشكالت . رهبري شاروالي محترم كابل تحقير و توهين مي شوند

  .شهروندان در اين شهر مي باشد
ن صداي اعتراض سكتور خصوصي، صداي احتجاج شركت هاي ساختماني و سرانجام اكنو

صداي واحد و متحد همه شهروندان كابل به خاطر نارسايي ها، بي تفاوتي ها، بي عدالتي ها، 
عدم توجه به صحت وسالمت  شهروندان، سوء استفاده  از امكانات دولتي، سودجوئي هاي 

  .روالي كابل ناديده و نا شنيده گرفته مي شودشخصي و ساير تخلفات مسوولين شا
كابل شهري  است كه در كثافت از آلوده ترين  شهرهاي جهان گوي سبقت را ربوده ولي 
مقامات رهبري شاروالي اش تامل شنيدن اين واقعيت را ندارند و اين واقعيت را توطيه عليه 

  .موقف خود دانسته و شايع كنندگان آنرا كسر معاش مي نمايند
كابل اكنون به شهري  تبديل شده كه اكثر نواحي اش از داشتن ابتداي ترين سرك هاي 

  محروم است و شهروندانش هر روز با اين مشكل  دسته و - يك خط آسفالت شده-شهري
ولي شاروالي اش با تخريب منازل مردم از يك پروژه به پروژه ديگر خيز . پنجه نرم مي  نمايند
ه و كثيف شهر را به  يك جهنم  واقعي مبدل مينمايد ولي هيچ كاري را به ميزند، و محيط آلود

  .انجام نمي رساند
 !   جاللتمĤب محترم

ما به توسعه و انكشاف  شهري  ايمان داريم و معتقديم كه داشتن يك شهر مدرن مي 
موش ولي اين را  نيز نبايد فرا. تواند باعث تغيير اساسي مدني  و فرهنگي در كشور مي شود

ما در ابتدا نياز داريم . كرد كه ابتدا ما نياز به احيا شهر قديم و ايجاد امكانات اوليه در آن هستيم
كه  بازسازي شهري از  نقاط مركزي شهر آغاز كنيم  اكنون سرك هاي اطراف رياست 

ولي شاروال ما با تخريب النه هاي . جمهوري به گودال هاي مخوف مبدل گرديده است
  متره اعمار مي نمايد، سركي كه دوازده خط - 45 -يوه زنان در گردنه سخي اد سركفقيرانه ب

  .موتررو، دو خط بايسكل رو، و دو خط پياده رو مي داشته باشد
در كدام كشور : مي خواهيم خدمت جاللتمĤب محترم، آقاي شاروال كابل عرض كنم كه

اين نوع سركها را ديده و يا شنيده اند، غير ازافغانستان در داخل مناطق مسكوني شهر چند تا از 
شهروندان كابل مي خواهند بدانند كه اين سرك .  مثال در نيويارك، در توكيو، لندن وغيره

  .لينه وصل مي گردد) 16 تا 14(متره باالخره در كجا و به كدام سرك بزرگتر ) 45(
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واجه اند موضوع ناكارآمدي ديگري كه كه مقامات محترم رهبري شاروالي كابل به آن م
سرك بزرگي در باغ باال مي باشد كه ده ها منزل را تخريب، محيط زيست را تخريش و سرك 
هوتل انتركانتينينتال را نيمه بند كردند، ولي بعد از دويا سه روز كارآن مانند ده ها پروژه مشابه 

هاي موسمي شاروالي كابل متوقف گرديد، ولي توده هاي خاك در امتداد سرك، در اثر باد 
  .محيط زيست منطقه را با چالش عمده مواجه ساخته و امراض گوناگون را شايع كرده است

  !جاللتمĤب محترم
اطالع داريد كه دراثر بي توجهي مقامات محترم شاروالي و سهل انگاري ادارات تنظيفاتي 

ه  جستجو مربوطه، اطفال خورد سال در جريان روز كثافات جمع شده  در امتداد سركها را ك
آيا مقامات . مي كنند و پوستهاي خربزه وتربوز گنديده را از آن ميان برمي دارند و مي خورند

محترم مسوول شاروالي كابل حاضراند تا اوالد وجگرگوشه هاي عزيز شان  به چنين كاري 
دست بزنند؟ اگر موافق نيستند چرا در جمع آوري به موقع آن اقدام نمي ورزند تا از وقوع 

  وادث خطرناك جلوگيري نمايند؟ح
  ! جاللتمĤبا

اگر شما يك شهروند عادي  بوديد قبول كرده مي توانستيد  كه منزل مجلل تان را  قبل 
از اينكه مطابق احكام قانون استمالك گردد و به صورت عادالته مصارف ساختماني تان  قبال 

  پرداخت گردد، تخريب گردد؟
  !جاللتمĤب محترم
شهروند مي پذيريد كه نمرات داده شده براي استمالك منزلتان بعد از آيا به حيث يك 

تثبيت دوباره تنظيم گردد،  يك زورمند خدا نترس يك مقدار از زمين تثبت شده اي كه براي 
شما قبال تعيين وسجل گرديده بود را بدون استحقاق براي خودش جدا نموده و حق قانوني 

چنانچه قرار مسموع اين كار در حق برادران مستحق ما كه شما و امثال شما را اشغال نمايد، 
منازل شان در باغ باال تخريب گرديده عملي شده است، بر اساس گزارشها كدام ظالم خدا 
نترس براي خود و دوستانش دو نمره زمين چند بسوه اي از استحقاق جايز ديگران را انتخاب و 

  .د مثنوي هفتاد من كاغذ شودتصاحب نموده اند؟ اگر در اين باره نوشته شو
در سرتاسر جهان و حتي در شهرهاي كشورهاي همسايه شاروالي ها با ارائه خدمات 
شهري به شهروندان  از قبيل خدمات تنظيفي، شهري، وضع تكس هاي گوناگون، اجازه نامه 

 شمار مي ها، اجاره ها، جريمه ها و ساير موارد در آمدزا  يكي از بزرگترين منبع عايد دولت به
آيد، و عالوه بر تمويل پروژه هاي خدمات شهري، ساير ادارات و خدمات شهر راتمويل مي 
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ولي متاسفانه برحسب عادت مقامات محترم شاروالي كابل كه توانايي مديريت شهررا . نمايند
دارا نمي باشند، مدعي اند كه بودجه اي را در دست ندارند، در حاليكه بعضا بودجه هاي از 

رها را يا مصرف كرده نمي تواند و يا اينكه در پروژه هاي چون هزاران مترمكعب پركاري دون
شهروندان كابل خواهان محاكمه علني . سرك در باغ باال و غيره حيف و ميل مي گردد

  .  مسولين اين پروژه مي باشند
  !جاللتمĤب حامدكرزي

از نقشه سياسي جهان زدوده جدائي بين دولت و ملت مصيبتي است كه  تعداد از كشورها  
درتجربه كشور ما در زمان سردارمحمد داود خان اين جدائي كشور را به چنگال . است

كمونيسم فرو برد و در زمان حكومت مجاهدين افغانستان را تسليم  القاعده نمود و اگر امروز 
پنج ميليون زعامت خردمندانه شما به اين افتراق پايان ندهد و بنابر ملحوظاتي پايتخت و 

  . شهروند را فداي ملحوظات نمايد، به يقين  بر مشكالت شهر وكشور افزوده خواهد گرديد
  
  

  نامه سرگشاده به رييس جمهور كرزي
  !كابل، شهري بدون شهردار

  حبيب الرحمان / 1387 سرطان 2 كشنبهي 318 صبح شماره 8روزنامه 
سيماي شـهر كابـل بايـد نـشان         ! جاللتماب حامد كرزي رييس جمهور اسالمي افغانستان      

دروازه ورودي كـشورها    "دهنده پيشرفت و ترقي كشور ما باشد، چنانچه كه گفتـه شـده اسـت                
  ".مظهر پيشرفت و تمدن كشور ها به شمار مي آيند

  !جاللتماب محترم رييس صاحب جمهور
 و در   "باشـد  شـت مـي   اولين برداشت آخرين بردا   "گويند خارجي ها اصطالحي دارند كه مي     

اگر مهماندار بـا    . " پذيرايي از مهمان نصف مهماني است      " كه   رهنگ افغاني خود ما نيز داريم     ف
لب و روي كشال از مهمان پذيرايي نمايد، ديگر در آن مهمـاني مـزه و لـذتي وجـود نخواهـد                      

وقتي خريدار مي خواهد بـه خريـداري يـك خانـه بـرود اول از همـه در مـورد منطقـه                       . داشت
ميل مي نمايد، بعد محيط ماحول را ارزيابي نموده و سر انجام براي تصميم              معلومات خود را تك   

   .گيرد گيري وارد خانه مي شود و تعمير را ارزيابي نموده و بعد تصميم مي
هـاي   وقتي كسي وارد ميـدان هـوايي كابـل وسـاير دروازه           . اكنون بايد در باره كابل بگويم     

ن از همين چشم ديد هـاي اول خـود قـضاوت         وضعيت تمام افغانستا   ورودي اين شهر مي شود    
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هايش  ميدان هوايي كه رنگ آسفالت اش پريده و شهري كه رونق از ديوارها و سرك              . مي كند 
   بود؟كوچيده است، چگونه خواهد

. هر مسافري كه وارد اين شهر شود بايد از دل دود و خاك وهواي مسموم كننده عبور كند                 
ت افغانستان به كمـك يـك نهـاد تحقيقـاتي امريكـايي      بر اساس تحقيقي كه اداره محيط زيس     

انجام داده، در حال حاضـر ذرات كوچـك سـمي در فـضاي ايـن شـهر هفـت برابـر بيـشتر از                         
 درصد امراض و بيماري ها در ميان مراجعين بـه شـفا             80كشورهاي ديگر جهان است و تقريبا       

و ميـزان آلـودگي هـوا سـه         خانه ها و مراكز درماني ناشي از آلودگي هوا و محيط زيست است              
   .باشد مي) در ديگر شهرهاي جهان(برابر بيشتر از حداكثر ميزان آلودگي مجاز 

چندي قبل نيز اين اداره اعالم كرد كه بر اساس استانداردهاي جهـاني هـم اكنـون شـهر                   
كابل قابل سكونت نيست و اگر اين ميـزان آلـودگي در كـشورهاي پيـشرفته جهـان مـي بـود                     

 ها و ادارات دولتي تعطيل و يا ساكنان آن بايـد از آن          لعاده اعالم مي شد و مكتب     وضعيت فوق ا  
  . جا مهاجرت مي كردند

دولت افغانستان اكنون سياست بازار آزاد و حمايت از آن را در پيش گرفته، ولي وقتـي كـه                   
ـ                   ا يك خارجي وارد كشور و يا يك شهروند از منطقه ديگري كشور به پايتخت سفر مي نمايد، ب

ديدن دروازه ورودي كشور يعني ميدان هوايي ويا ساير بنادر دخولي و محيط اطراف آن وحشت      
مشكل ديگرش پاكي و صفايي و تسهيالت الزم در شهر مي باشد كـه هـر بيننـده را                   . مي كند 

نسبت به اوضاع كشور نا اميد مي كند و ديگر جرات براي ماندن و فعاليت در ايـن كـشور را از                      
  . ددست مي دهن

هر چند كه شهر كابل بـا سـابقه ديرينـه تـاريخي، اكنـون چهـره مبـدل نمـوده و بخـش                        
خصوصي به نحوي از انحا در آبادي و احياي مجدد شـهر، نقـش عمـده را بـازي كـرده، ولـي                       

 داشته است، نهاد زيربط، شاروالي محترم كابل، خـدمات          جايي كه به دولت تعلق     متاسفانه تا آن  
و در موارد زياد باعث بروز مشكالت متعدد در ايـن شـهر شـده اسـت، كـه                   الزم را انجام نداده     

ولـي مختـصرا بـه چنـد نكتـه بـسيار عمـده اشـاره                . تفصيلش از حوصله اين نامه بيرون است      
  :نماييم مي

مخالف تمـام   (ـ تعديل ساحات سبز داخل شهر به نمرات رهايشي خاصتا براي زورمندان             1
  . ي از قانون مدني و اساسي افغانستان بـه حـساب مـي آيـد              وتخط) معيارهاي ملي و بين المللي    

ـ با داشتن تشكيل كالن در بخش تنظيف با تغافل كامـل در امـور تنطيـف ، ايـن شـهر بـه                        2
  .كثافت داني كالن مبدل گرديده است
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 شهر و خـالف كـاري       هاي خود سر در سراسر     ـ اجازه دادن غير قانوني به دكاكين وغرفه       3
  .عضي كارمندان شاروالي محترم كابلهاي الزم از جانب ب

  .ـ بي كفايتي در اداره عوايد شهرداري4
  .ـ فساد كامل اداري دربخش هاي مختلف اداره شاروالي كابل5

 كابل نتوانست در شـش      ها همه مواردي هستند كه سيماي اصلي شهر        اين!جاللتماب عزيز 
شهر به صورت كل به يك      . دسال آخر توجه ساكنين، مسافرين و خارجي ها را به خود جلب كن            

كثافت داني مبدل گرديده است و شاروالي كابل با تمام امكاناتي كه داشت، پالني را طرح نكرد         
  .تا با حل اين معضالت، مقداري از عدم رضايت شهروندان از دولت را رفع نمايد

 وسـيله نقليـه را      هاي داخل شهر، مخصوصا، شهر نوكابل، كـه چقـوري هـايش هـر              سرك
ه مند مي سازد، حد اقل به انداختن چند موتر جغل براي حل مشكل شبانه روزي عـابرين                  خسار

پارك شهر نو كه ميتواند تفريحگاه خوبي براي مردم كابل باشـد و در گذشـته نيـز                  . اقدام نشده 
 خارجي هاي مقـيم شـهر كابـل         وطنان و  چنين بود، مي توانست محل قابل ديد براي تمام هم         

مصرف اندك، اين پارك مي توانـست سرسـبز و قابـل اسـتفاده گـردد و در                  كه با   . تبديل شود 
مقابل شاروالي محترم كابل با يك طرح دقيق و دريافت پول اندك از مردم ، مـصارف حفـظ و                   

  .مراقبت آن را تمويل كند كه متاسفانه وضع پارك خرابتر مي شود
 دسـت   داران و  ، تبنـگ  شاروالي محترم كابل به صورت غيرقانوني به غرفه هاي غير صحي          

. فروشان داخل پارك اجازه داده، ولي در حفظ و مراقبت پارك هيچ نوع توجه صورت نمي گيرد                
غرفه هاي غير قانوني اطراف پارك هم از نظر زيبايي پارك را به كمپ هاي مهاجرين شباهت                 

يـك   بايست تحـت . سازد داده و هم از نقطه نظرصحي، صحت شهروندان را به خطر مواجه مي 
 هـم   شد، تا با اعمار غرفه هاي مـدرن        پالن منظم و تحت شرايط خاص به مردم اجاره داده مي          

به زيبايي پارك افزوده مي گرديد وهـم از عوايـد قـانوني آن درجهـت حفـظ ومراقبـت پـارك                      
  .آمد استفاده به عمل مي

ي استفاده شخصي وتجارتي از پياده رو ها و ملكيت هاي عامـه غيـر قـانوني اسـت و يكـ                    
 متاسفانه شاروالي محتـرم كابـل       باشد كه  ها مي  ها حراست از اين ملكيت     ازداليل ايجاد شاروالي  

در اين راستا هيچ دست آوردي نداشته و دراثر سهل انگاري اين اداره محترم، منظره شهررا بـه                  
كه در بعضي مـوارد     . اند محالت مسكوني غير قانوني ويا هم كمپ هاي مهاجرين مبدل ساخته          

 از اين هم فرا گذاشته شده و در نواحي چون ليسه مريم و غيره نصف سرك عمـومي هـم                     پاي
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ها مشت نمونـه   اين. گردد اجاره غيرقانوني گرديده و جاده به روي ترافيك گاه گاهي مسدود مي    
  .خروار مي باشند

 .تپه باغ باال، يگانه تفرج گاه هزاران شهروند كابل به شاروالي محترم كابـل تعلـق گرفـت                 
ولي درجهت احيا وانكشاف آن هيچ توجه صورت نگرفتـه و وضـعيت آن بـدتر از گذشـته مـي                     

توانست با احيا وبازسازي آن از بابت عوايد حق الدخول     در حالي كه يك شاروالي موثر مي      . باشد
 مالحظه بدست آورده و در حفظ ومراقبت آن از طريق بخش خصوصي توجـه بيـشتر                پول قابل 
  .گرديد مبذول مي

وسعه سرك باغ باال به قسمت ساحه سبز و پركاري ساحه و توقف كار آن بعد از آن همـه            ت
مصارف با درك اين مطلب كه اعمار همچو يك سرك با عرض كه امتـدادش نـاممكن اسـت                   

 صـورت   جـايي كـه    اي است كه با يد مسوولين آن محاكمه علني گردند و از مصارف بـي               فاجعه
  .گرفته جوابگو باشند

  : محترمجاللتمĤب
صفايي، تنظيف
معجزه نمي طلبـد 
ابتكار عمل است كه
هاي شهرداري كابل
درحال حاظرفاقد هر
اند، چون كه انتصاب

كـه  در حالي . است
د اقدامات سليقويموار
 آوردهاي عظيم سليقوي را بايد همراه داشـته باشـد كـه در              اقدامات سليقوي همواره دست    ولي

شاروالي كابل اين اقدامات خالي از هرگونه دست آورد بوده و باعث ايجاد فاصله بـين حكومـت    
  .وشهروندان گرديده است

 و بـه خـاطر جلـب توجـه     بنا بر اين به خاطر حل معضالت دوامدار شهر و شهروندان كابل      
مردم كشور وجهان در انكشاف افغانستان وپروسه بازسازي دركشور الزم است تا به شهر كابـل            
توجه جدي وعاجل صورت گيرد تا بتوانيم شهروندان كابل را معتقـد بـه خـدمات حكومـت بـه                   

از مردم شـهر كابـل حـق دارنـد          .مردم بسازيم تا اعتماد سازي ميان دولت و مردم صورت گيرد          
 سـال گذشـته حكومـت از طريـق شـاروالي كابـل              چون كه طي شـش    . مند باشند  حكومت گله 

 و تنظيم يك شـهر       
بلكـه مـستلزم يـك          
 متاسـفانه رهبـري        
 هم درگذشته وهم      
 گونـه ابتكـار بـوده         
 شان سليقوي بوده       
سياسـيون در بعـضي      

دهنـد،   نجام مي  ا   
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اي شاروال صـاحبان ايـن امكـان را از           انتصاب سليقه . نتوانست معضالت اين شهر را حل نمايد      
 از چانس هـاي طاليـي اش را در كـسب اعتمـاد     دست دولت گرفته بود، و بنابراين دولت يكي  

 افغانستان به چالش گرفت كه يك ريـسك فـوق العـاده خطرنـاك                فيصد آرايي ملت   15حدود  
اكنون به حيث آخرين چانس وظيفه جناب شما اسـت تـا بـا              . بوده واين ريسك هنوز ادامه دارد     

فرصت با حل مشكالت كابليان اقدام كنيد و شـاروالي را انتخـاب كنيـد كـه                 استفاده از آخرين    
  :دارايي پنج خصوصيت ذيل باشد

  .پركار ومردمدار باشدـ با تقوا 1
  .ـ مدير خوب و صاحب ديدگاه وسيع براي آينده كابل باشد2
  .ـ متعهد به حل مشكالت مردم شهر كابل باشد3
  . ـ در مسايل انجنيري وشهر سازي حد اقل صاحب نظرباشد4
  .ـ در امور شهرداري و مردمداري تجربه داشته باشد5

  !جاللتماب محترم
پاك طينت، مردم دار و پـر تـالش اداره شـاروالي كابـل را               با تقرر يك شخص پاك دل و        

ازچالش وبن بست موجود رهايي بخشيد و سيماي شهر كابل را مظهر بازسازي و پيـشرفت در                 
 . رقم زنيد

  ؟؟ شود شودييچرا كابل آبا د نمچرا كابل آبا د نم

افغانستان واذهان جهانيان
  

  خواندن اين مطلب براي شهروندان كابل ضروري است
  1387 سوم عقرب ، شماره هرنشريه شعبداهللا حسني،  

داليل متعدد وجود دارد كه پايتخت كشور بازسازي نمي گردد و مورد توجه قرار نمي گيرد،                
نمي خواهم مقدمه طوالني بنويسم چون حوصله خواندن متن هاي تـشريحي طـوالني وجـود                

  .ندارد پس نخست مي پردازيم به داليل اوليه، چرا كابل آباد نمي شود
ار كابل براساس سليقه ها وروابط،  بدون در نظرداشـت توانمنـدي كـاري     نصب شهرد  – 1

  .شخص كه بحيث شهردار تعيين مي شود
 عدم هماهنگي درست ميـان ارگانهـاي دولتـي دروظـايف مـشخص و عرصـه هـاي                   – 2

  .مختلف كاري در پايتخت كشور
 شـهر    عدم آگاهي وبلديت شهردارها از زندگي پس از دو دهه جنـگ و ويرانـي هـاي                 – 3
  .كابل
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 نبود رهبري درست در اداره شهرداري وبرخورد نا مناسب با پرسونل تحت امـر و زيـر                  – 4
  .دستان  و همچنان تأمين روابط و سليقه ها با اشخاص و افراد حلقات خويش

  . تغيير دادن پالن هاي منظم وترتيب شده شهردار قبلي– 5
  .ر حال اجرا بوده اند توقف دادن كارهايي كه نيمه كاره بوده و يا د– 6
  . تغيير دادن پروژه هاي تحت كار شهردار به سليقه وميل خود– 7

  !همشهريان رنجكشيده ي كابل
ضرورت است تا كاركردهاي شهردار فعلي، جناب انجنير ميرعبداالحد صاحبي را كه مـدت              

  :هشت ماه از تصدي كارشان مي گذرد مي شماريم
اري كابل كه عنقريب زمـستان مـي رسـد و بـه            توقف پروژه هاي سرك سازي شهرد      – 1
  . منتقل مي شود1388سال 
 توقف كار پارك هاي تفريحي در سطح شهر،  كه اين سئوال ايجاد مي گردد كـه آيـا              – 2

  امروز شهروندان ما  به پارك ضرورت ندارد؟
 توقف پروژه هاي بانك جهاني در امور نظافت شهركابل كه عنقريـب مـسترد خواهـد                 - 3
  . ميليون دالر است28 حجم اين پول ها شد و
 براي امور سرسبزي شهر بصورت قطع كارنشده صرف غرض يك تعداد نهال ها كـه                – 4

معمول هميشگي است استفاده گرديده آن هم نهال هاي درخت نـاژ و در وسـط گلـدان هـاي                   
  .سرك ها كه عواقب وخيم دارد

مامورين و كارگران در رياست هاي        كسر معاش، اخطار ومنفك نمودن تعداد زيادي از          – 5
شهرداري كابل به جرم اينكه صادقانه كار وفعاليت مي نمايند وبدون موجب از كار بركنـار مـي                  

  .شوند
 1387 ميليون دالري امارات متحـده كـه  بـشكل سـليقه ي از سـال               30 توقف پروژه    – 6

  .بازمانده است
ه همين دليل بدنه خـاكي سـرك    فسخ قرار داد سنگ وريگ توسط شهردار كابل كه ب – 7

ها از كار باز مانده است و امسال شهردار كابل موفق نشده حتي پنج كيلو مترسرك را اسـفالت                   
  .نمايد

 ميليون افغاني براي جويچه هـاي شـهر         62 از بودجه عادي شهرداري      1387 در سال    – 8
  .كابل در نظر گرفته شده بود كه حتي پنج كيلومتر سرك را اسفالت كند



 129 .………………..……… شهرداري كابل در چنبره مافيا      

 مراجعين شهرداري تا كنون موفق نشده اند شهردار را مالقات نماينـد ومـشكل شـان         – 9
  .حل شده باشد

  . عقده مندي شهردار با تمام منسوبين شهرداري و شهروندان كابل– 10
   شهرداري كابل كارنكرده است؟1387چرا در سال 

ي وپـنج سـال از   علت اين داليل نيز برمي گردد به تقرر ميرعبداالحد صاحبي كه مدت سـ             
وطن دور بوده و در طول اين سال ها مصروف كارهاي شخصي در كوچه ها وبازار هاي غـرب                   
و دور از وطن كه آن را با فرهنگ اسالمي، سنت ها، آداب ورسوم مردم افغانستان كامال بيگانه                  

ر  سال وعدم توانايي خواندن خط دري و دوري حدود چهل سال از كا             78ساخته و با سن باالي      
دولتي وعدم بلديت با سيستم كاري اداره دولتي بخصوص شهرداري كابل از جمله بـسيار زيـاد                 
داليل ديگري اند كه شهردار كابل از مسير اصلي خدمت گـذاري خـويش بـه مـردم منحـرف                    
گرديده ودريك حالت ركود و انحالل قرار گرفته است، واقعا كسي كه فرهنگ اسالمي خـود را                 

و بامردم ما بيگانه شـده باشـد چـه تـوقعي  از آن داشـته باشـيم،  گرچـه                      فراموش نموده باشد    
معامالت واستفاده جويي هاي آقاي صاحبي بسيار مرفورانه و زيركانه بوده و توانـست در مـدت     
هشت ماه سوء استفاده هاي زيادي بكندكه اسناد وشواهد دال براين گفته ها است  و متأسـفانه         

براي كابل زخمي خدمت كـرده باشـد، اميـد واريـم رهبـري              لحظه اي هم نشده است كه وي        
جمهوري اسالمي افغانستان به حال كابل نيمه ويران و پايتخت كشور عزيز ما كه بـراي تمـام                  
دنيا و براي افغانستان آيينه ي است كه اين كشور را به دنيـا معرفـي مـي نمايـد دل بـسوزانند                    

 آبادي و بازسازي اين شهر غمديـده كـسي را           وبراي آبادي آن توجه عميق مبذول دارند وبراي       
بگمارند كه فرازو نيشيب هاي متعدد شهر را احـساس نمـوده و روحيـه مـردم دوسـتي وشـهر                     

  .دوستي در وي تبلوركرده باشد  و با ترحم و دلسوزي با شهرومردم آن  برخورد نمايد
  !شهروندان عزيز كابل

 پول هنگفت براي كاركردن  در اختيار        باور كنيد كه شهرداري كابل امكانات كاري خوب و        
دارد، اما متأسفانه دچار فقدان رهبري است و مسئووليني كه در رده هاي باال وپست هاي مهم                 

  .وحياتي اين اداره قرار دارند  به اين شهر دلسوز نيستند وفقط به خود فكر مي كنند وبس
ازي مي گرفتند، امـا معينـان       معينان شهرداري كابل مبلغ يكهزار دالر امريكايي معاش امتي        

جديد به آن معاش امتيازي بسنده نكرده و از خون چشم كابليان از پول بانك جهاني كـه بايـد                    
به خدمت شهريان كابل مصرف مي شد هركدام مبلغ شش هزار دالرامريكـايي بـراي خويـشن                 

 مي نمايد كه با تعيين نموده اند، اي كاش كار آنها پايان داده نمي شد و يا جناب صاحبي اصرار               
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 دالر امريكايي قرار داد شود، آخر چراكـسي سـئوال  نمـي              850فالن شركت قير مايع به قيمت       
كند براي يك شخص دايم الخمر وفراموش كار كـه حافظـه خـود را از دسـت داده چـرا ايـن                       

  .رياست مهم را واگذار مي كنند وكابل را چندين سال به عقب مي برند
  . كابل ساخته مي شودآيا با همچون كاركردها -
 .آيا با توقف تمام پروژه ها كابل ساخته مي شود -

 .آيا باكسرمعاش، اخطار ومنفك ساختن ها كابل ساخته مي شود -

 .آيا با فريب دادن ودروغ گفتن كابل ساخته مي شود -

 .آيا با خوردن حق مردم كابل، كابل ساخته مي شود -

 .خته مي شودآيا با دروازه هاي بسته دفتر شهردار، كابل سا -

 .آيا باعدم توزيع نمرات زمين به مستحقين آن، كابل ساخته مي شود -

 .آيا با گرفتن صالحيت هاي كاري روساي شهرداري، كابل ساخته مي شود -

 .آيا با امضاء ننمودن تمام اسناد شهرداري، كابل ساخته مي شود -

 مـي شـود وهـزاران        آيا با توهين نمودن و تحقير نمودن منسوبين شهرداري، كابل ساخته           -
آياي ديگر مي شود، از ناكارايي، نابلدي، نا فهمـي، نـاداني، فرامـوش كـاري، بيـسوادي و                   
ضعف جسماني آقاي صاحبي ياد نمود، اما چه تأثير دارد كه اين هم نا بـساماني هـا ديـده                    
نمي شود و تصميم گرفته نمي شود، اي كاش تصاميم مبني بر سرنوشت كابـل بـه وقـت                   

 .دگرفته مي ش

  حافظ وظيفه ي تو دعا گفتن است و بس          در فكر اين مباش كسي شنيد  و يانشنيد
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   در كابل در كابلييروز حشر عمومروز حشر عموم، ، چهارم اسدچهارم اسد

 سحر / 1387 سرطان 13 پنج شنبه 328 صبح مشاره 8روز نامه  

 خدمتكاران شهر كابل    ونيسيكم
 ي حشر عموم  يكه به منظور راه انداز    

 شهر كابل از وجـود      ي پاك كار  يبرا
 ي طــروزيــ شـده، د ليكثافـات تــشك 

 رسانه ها، از تمام  ني با مسوول  ينشست
 ي و صوت  يري تصو ،ي چاپ يرسانه ها 

 را در   ونيسيـ  كم نيـ تقاضا كـرد تـا ا     
 . كنندياري ي اطالع رساني نهيزم

 گفتند ونيسي كمني امسووالن
 شهر ي پاكسازي برايموم در با خبر ساختن مردم از حشر عتيكه رسانه ها نقش بس با اهم

 .كابل از كثافات دارند
 ي پاكسازي برازي درازمدت ني قرار است تا برنامه هاونيسي كمني مسووالن اي گفته به

  . شوديزي بزرگ افغانستان از كثافات، طرح ري شهرهاريشهر كابل و سا
 ني خدمتكاران شهر كابل گفت كه اونيسي كمسيي رب،ي الرحمان حببي حبريانجن

 شهر كابل ي جز پاكسازي هدفچي بوده و هي دولتري و غي انتفاعري غ،ياسي سريهاد مستقل، غن
 در ي همكاري شان براي آمادگي دولتري و غي مختلف دولتي افزود كه تاكنون نهاد هااو .ندارد

 شي شهر كابل از كثافات را اعالم كرده اند، چنانچه وزارت معارف وعده داده است تا بيپاكساز
 . در روز چهارم اسد آماده خواهد كردي همكاري دانش آموز را براونيلي مكياز 

 جمع ي را برايكي پالستي هاطهي گفته است كه خرزي نستي زطي حفاظت از محي ملاداره
 . دهدي كابل قرار ماني شهراري كثافات در روز حشر آماده كرده و در اختيآور

 را يكي تخنلي وساري ها وساليا موترها، ب كرده اند تي اعالم آمادگي نهاد خصوصنيچند
 . مردم قرار دهنداريدر روز چهارم اسد در اخت

 مكرر هنوز موفق نشده است تا با مقامات ي گفت كه با وجود تالش هابي حبيآقا
 ي ولد،ي خاك نمودن آن، گفتگو نماري كابل در مورد انتقال كثافات به خارج ازشهر و زيشاروال

 خاك ري در زي شود در مكان مصووني كه از شهر خارج ساخته مي تا موادتالش ها وجود دارد
 .ها پنهان شود
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 شده ي هزار متر مكعب كثافات از تمام نقاط شهر جمع آور30 افزود كه قرار است حدود او
 .ابدي از شهر انتقال رونيو در ب
 ي موادري وسايكي پالستي از شركت ها بوتل هاي قرار است بعضبي حبي آقاي گفته به

 نموده و با دادن قلم و كتابچه يداري ذوب و استفاده دوباره را دارند، از كودكان خرتيرا كه قابل
 . شوديجمع آور
 متفاوت ي با رنگ هايي هاكي كثافات مختلف، پالستي جمع آوري روز چهارم اسد برادر

 ي را براي ايت خدمتكاران شهر كابل گفتند كه در خواسونيسي كممسووالن.  خواهد شدعيتوز
 ي پاك كاري فرستاده اند تا براي كشور خارجي وسفارت خانه ها،ي و خارجي داخلينهاد ها

 كه شهر كابل به ي گفت در صورتبي حبيندآقاي نماي شهر همكارنيشهر كابل با مردم ا
 كند، بلكه ي شهر كمك نمي حشر نه تنها به پاك كارني نشود، اي پاك كاريكيصورت تخن
 . را ببار خواهد آورديشتريمشكالت ب

باعذر و « نكند، ي انتقال كثافات همكاري نهي كابل در زمي كه شاروالي گفت در صورتاو
 مردم شهر را نهي زمني كند تا در اي رود و از آنها تقاضا مي مي مسووالن شاروالشي پ»يزار
 . رسانندياري

 همكاران ميت» :ل گفت كثافات از شهر كابي جمع آوري وهي در رابطه به شبي حبيآقا
 ي كنند و نقاط جمع آوري شهر كابل كار مي هي هر ناحي نقشه ي ما هم اكنون بااليخارج

 شود و توسط ي نقطه مشخص م20 اول شهر كابل هي كند، مثال در ناحيكثافات را مشخص م
  شده به خارج ازي شود و بعد كثافات جمع آوري رسانده ممردم نقاط به سمع نيرسانه ها ا

 . شوديشهر انتقال داده م
 خدمتكاران شهر كابل اعالم ونيسي رسانه ها با كمني از مسوولي نشست شمارني ادر
 ني در ازي را نيي گرد هازي كردند و گفتند عالوه بر نشر گزارش ها و اعالن ها، ميهمكار

 ي كار پاكي در شهر كابل براي سرتاسري هاي كنند تا در روز حشر آمادگي بر گزار منهيزم
 .شهر گرفته شود
 كردن فرهنگ نظافت و نهي نهادي را برايي گفتند كه برنامه هاونيسي كمني امسووالن

 . دست دارندري ززي از آلوده شدن شهر، نيريجلوگ
 كثافات و تي بار هشدار داده بود كه موجودني چندستي زطي اداره حفظ محني از اشيپ
 دي كند و باي كابل مانيمتوجه صحت شهر را ي جدي هادي شهر كابل تهدي هوايآلودگ
  .ردي صورت گي راستا اقدام جدنيدرا
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  !!حشرعمومي؛ سيلي بر صورت شارواليحشرعمومي؛ سيلي بر صورت شاروالي

 محمد عزيزي / 1387 اسد 7 دوشنبه 274 شماره يهفته نامه مشاركت مل

شهر قديم كابل از عاشقان 
و عارفان چنداول تا قلعهء 
بينيحصار در دامنهء آسمايي، 

اله دارد و از تاريخ دوهزارس
كابلشاهان و رتبيل شاهان تا 
احمدشاه باباي دراني كه 
پايتخت افغانستان متحد و 
يكپارچهء امروزي را از قندهار 
به كابل انتقال داد، شاهد 

  .تحوالت و تغييرات زيادي بوده است
لشكركشي ها و كشورگشايي هاي اقتدارگرايانهء شاهان و اميران دنيا از حملهء اسكندر تا 
هجوم اعراب و تهاجم تاتار و اشغال انگليس و تجاوز روس و خانه جنگي ها و قبيله ستيزي 
هاي اميران داخلي، همه و همه مصيبت ها و بدبختي هايي بوده كه شهر باستاني و كهن 
كابل، از سر گذرانده و درهردهه و برهه، ويراني و بربادي آستان و ساكنان خود را به شهادت 

  .نشسته است
دخانهء كابل در آن دوره ها با وسعت بي انتهاي آبي خويش، ميزبان صدها هزار مرغابي رو

بومي و ديگر پرندگان مهاجر فصلي بود و در پوشش سبز و سحرانگيزي از گل و گياه و 
درخت، بخصوص نيزارهاي بلند و شكوهمند حوالي و حواشي خويش، ميان كوهسار سبزپوش 

بهشت را تمثيل مي كرد و از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، يي از  و آسمان به دوش، قطعه
وجب به وجب، لطف و زيبايي، هر دل و ديده يي را در بر مي گرفت و شيفته و شيداي جلوه و 

  !جمال دختر زيبا و دلرباي كابل مي شد
حاشيهء شمالي رودخانه تا هرجا كه ديده ياراي ديدن داشت، نقطه به نقطه آراسته از آب و 

در فصل بهار؛ هر نقطهء بلند، به جزيره يي از گل و گياه . االب و پوشيده از جنگل و نيزار بودت
تبديل مي شد و در سالهايي كه نزوالت آسماني بيشتر و ديرتر صورت مي گرفت، عبور و مرور 
از يك نقطه به نقطهء ديگر، دشوار مي گشت؛ تپه هاي كلوله پشته، شيرپور، بي بي مهرو و ده 
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هرو، هركدام همچون كشتي در اقيانوس، از ميان ميليونها درخت و جنگل تيره و انبوه، سر ما
  .مي كشيد و گاردهاي امنيتي و ديدباني شهر را بر فراز خود جاه و پناه مي داد

غرب كابل نيز تا پغمان و گلباغ، بر همين حال و منوال بود و لشكر اعراب كه با پيام و 
ل آمدند، به مشكل توانستند راهي از ميان نيزارها به سوي تنگي پرچم اسالم به فتح كاب

گذرگاه و تصرف شيردروازه باز كنند؛ اما به دليل صعوبت ساحه و سوق الجيشي بودن شهر 
كهنه در احاطه يي از آب و كوه، با ديوارهاي دفاعي و كمين خوردن در خم و پيچ هر نيزار و 

.  اول از خط دفاعي شهر بگذرند و مقاومت كابل را بشكنندفرورفتن در تاالب ها، نتوانستند بار
بار ديگر كه با آمادگي و تداركات و نفرات بيشتري در فصل خشكابي سال حمله آوردند، 

  .توانستند با تلفات و خسارات سنگين به ديوارشهر نفوذ كنند و كابل را متصرف شوند
درهمين نبردهاي سخت و ) ص( عم رسول اهللا "ليث ابن قيس ابن عبداهللا ابن عباس"

دشوار شهيد شد و در مقتل خود دفن گشت؛ مسجد شاه دوشمشيره عليه الرحمه بعدها به ياد 
ايشان كه گفته مي شود، با دو شمشير مي جنگيده است، در جوار زيارت شان ساخته شده و از 

  .بناهاي زيباي معنوي و ديني كابل به حساب مي آيد
 مهم و مشرف بر رودخانه، با آن پيشينه و پيوند از معنويت و  قطهءاگر اين مسجد، در اين ن

قداست، در كشورهاي ديگر مي بود، يقيناً همطراز تاج محل هند، اهميت و شهرت مي يافت و 
بيشترين سرمايه براي جمال و جالل آن به كار مي رفت؛ اما در افغانستان، اين مسجد عظيم 

ن، چنان حقير و فقير است كه هنوز يك دستشويي ندارد و با آن زيارتگاه از همچو شهيد وزي
حول و حوش آن از بول و غايط نمازگزاران و زايران، پر است؛ عذره و فضلهء مراجعين اين 
زيارت و مسجد، مستقيم در رودخانهء شهر مي ريزد، با آب آن مي آميزد، در طول شهر جاري 

  !!و سند، سوغات مي بردمي شود و آبروي هرچه افغان را با خود تا هند 
بهرحال در مرور زمان كه ميزان آب و تاالب كم شده رفت و جريان روخانه با مسير 
مشخصي به شكل امروزي ته كشيد و محدودشد، بخش هاي وسيعي در شمال رودخانه از 
تاالب ها تهي و كم كم براي اسكان آدم ها مساعد گشت؛ امير عبدالرحمن خان، بناي ارگ 

در ساحهء امروزي گذاشت و به تعقيب آن همپاي ازدياد نفوس شهر و گسترش حول دولتي را 
و حوش ساحهء مسكوني در ادامهء زمان، رفته رفته شهرجديد برابر با ظرفيت نيم قرن پيش، 

  .طرح و شكل يافت
افزايش تدريجي جمعيت و گسترش متاني حوزه هاي سكونت، بر طول و عرض شهر و 

 و مضيق آن نيز افزود؛ در دوران پنجسالهء جمهوري محمد داودخان، امتداد سرك هاي محدود
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برنامه هاي بزرگ انكشاف ملي و ماسترپالنهاي شهري در كابل و واليات، طرح و تطبيق شد 
و در همان زمان، شهر كابل، اندكي از حالت يك دهكده بيرون برامد و رنگ و رخي از مدنيت 

  . كرد و مدرنيته را پيدا
 حوزه ها و نواحي كابل در شرق و غرب و شمال و جنوب تا اوايل دههء هفتاد، پس از آن،

روز به روز گسترش يافت و همپاي توسعهء شهري، خدمات و امكانات صحي، رفاهي و امنيتي 
عليرغم آنكه كابل از هر طرف محاصره و دولت . نيز تمام نقاط كابل را تحت پوشش قرار داد

سوالي ها ارتباطي نداشت و از حيث بودجه سخت در مضيقه بود؛ اما داكتر نجيب با واليات و ول
شاروالي، با درامدي كه از شهر كابل داشت، تمامي سيستم هاي خدماتي خويش را فعال 
نگهداشته و رفاه و آسايش شهروندان را فراهم مي كرد و نظم و نظافت شهري به طور شايسته 

  .و احسن، تامين مي شد
بل به دست مجاهدين و شروع جنگهاي تحميلي تا سقوط شهر به اما پس از تصرف كا

دست طالبان، و باالخره اخراج آنان از پايتخت با آمدن دور جديدي از حاكميت تحت نظارت 
جامعهء جهاني، مجموعاً ده سال تمامي سيستم هاي رشد و انكشاف شهري، نه تنها متوقف 

دولت موقت و .  پيشين نيز از دست رفتماند بلكه از پايه تخريب شد و همان داشته هاي
انتقالي و انتخابي آقاي كرزي نيز طي شش سال گذشته نه تنها طرح و پالن جديدي برابر با 
مقتضاي مدنيت موجود در احياي سيستم تازه و پيشرفتهء نظم و نظافت شهري ايجاد نكرد، 

ز نتوانست احيا نمايد؛ بلكه همان سيستم فرسوده و كهنهء به ميراث مانده از گذشته را ني
عليرغم آنكه بودجه هاي كالني را به بهانه هاي مختلف، هدر وهبا داد، هيچ بخشي از شاروالي 
را نتوانست فعال كند و گذشته از طرح و تطبيق ماسترپالنهاي جديد شهري و معياري برابر با 

رو سامان دهد و ظرفيت و جمعيت امروز كابل، حتي عملهء نظم و نظافت شهري را نتوانست س
  .پايتخت كشور را از لوث زباله ها نجات بخشد

شش سال و صدها مليون دالر بودجه؛ فرصت و سرمايهء كمي نبود كه اگر شارواالن شهر، 
احساس مسئوليت مي كردند و اگر مقامات مسئولي باالتر از شاروالها در راس دولت و مملكت، 

هر آدم را قرباني يك شخص و چندشخص وجدان حسابگر و حسابگير مي داشتند و يك ش
رابطه و واسطه و رفاقت و سالم و عليك خود نمي كردند، و از خير آدمهاي سودجو و سوداگر 
مي گذشتند و از پرسونل مجرب و كاركشته و سابقه دار مسلكي و دلسوز و باوجدان شاروالي، 

و نظم و نظافت و مدرنيزه يكي را بر مي گزيدند و اختياردار عام و تام طرح و تطبيق پالن 
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سازي سيستم خدمات شهري مي كردند، يقيناً كابل امروز، اين آشفتگي و اشغال و خفگي و 
  !فلك زدگي موجود را نمي داشت

بعد از شش سال حكومت قانون و 
نظم و برنامه و دموكراسي و حضور 
زميني و هوايي جامعهء جهاني، هنوز در 
پايتخت افغانستان، سيستم آب و 

سيستم . فاضالب ساخته نشده است
آب . كاناليزاسيون شهر فعال نيست

سركهاي . آشاميدني صحي وجود ندارد
نرخها كنترول . شهر، خامه و خاكه است

گادي هاي مملو از نجاست، . نمي شود
با كروزين هاي مقامات دولت در يك 

گله هاي بز و . خط حركت مي كنند
گوسفند، در سطح شهر از روي هر گل 

شهر را شبانه ده ها . نهالي مي گذرندو 
فضاي شهر از دود و خاك، پوشيده است و به گفتهء مسئولين محيط زيست، . را مي بندند

فيصدي بيشتر غبارهاي شناور در هوا را مواد فاضالب تشكيل مي دهد و صحت و سالمتي 
  . يد مي كندجامعه را به شدت تهد

شاروالي كابل نه تنها به توسعه و پخته كاري سركها اقدام نمي كند بلكه سركهايي كه 
توسط انجوها داغگيري يا پخته كاري شده اند را هم حفاظت و نگهداري نمي فرمايد؛ صدها 
موترشويي سيار در سطح شهر، آب و اشغال و كثافت و الي و لجن شانرا بر روي جاده ها مي 

 و تخريب سركها را تسريع مي كنند؛ بعنوان نمونه در سرك سوم حوت از چوك ميرويس ريزند
ميدان به طرف ده بوري مقابل مكتب رحمن بابا، چند موترشويي فعال و آب شان بر سطح 

يك شلينگ آب به قطر يك يا دواينچ، از داخل اين مكتب براي . سرك جاري است
. ن كاريز بر روي پياده رو كنار سرك جاري استموترشويي، به بيرون آورده شده و همچو

جريان مداوم آب، باعث نشست پياده رو شده و چاله يي به عمق و عرض چند متر ايجاد كرده 
و اين آب متصل به داخل آن مي ريزد و معلوم نيست كه باالخره منجر به نشست و شكست 

هء موظف ندارد تا از همچو شاروالي شهر، يا عمل! سرك سوم حوت مي شود، يا احاطهء مكتب

هزار سگ ولگرد اشغال مي كنند و راه رفت و آمد مردم 
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تخلفات جلوگيري كند؛ يا پول مي گيرد و در قبال منفعت شخصي، سرمايهء ملي برايش ارزش 
وگرنه هيچ توجيهي ندارد كه سطح سرك، موترشويي شود و جريان هميشگي آب در . ندارد

مكتب نپرسد پياده رو، چندمتر مكعب گودال ايجاد كند؛ اما شاروالي، بي خبر بماند و از مسئول
كه به چه حقي، يك يا دواينچ آب را بر روي پياده رو، جاري مي گذارد و زمينهء تخريب و 

  !تصرف منافع عامه را فراهم مي نمايد
حشر عمومي روز جمعه از سوي نهادهاي مدني؛ سيليي بود بر صورت شاروالي در پاسخ به 

 كابل نشان داده؛ و ثانياً فريادي شش سال بي تفاوتي و بي كفايتي كه در قبال شهر و شهروند
بود به گوش جناب كرزي كه سال يك شاروال را با زدو بند شخصي و سليقه اي خود نصب 
مي كند؛ بودجهء شاروالي را منحيث يك فند و وند، پيشكش شان مي فرمايد و بي آنكه از آن 

 اين مرجع بي يكي حساب بگيرد، اين ديگري را انتصاب مي كند تا كسري هاي خويش را از
  !پرسان ملي و مردمي، جبران كند و دعاگوي اكرام و احسان ابدي جناب ايشان باشد

طرح و اجراي پروگرام هاي مدني و مردمي ازين قبيل، با آنكه اثر استمراري ندارد و در نبود 
فرهنگ شهرنشيني و خأل كاري پرسونل شاروالي، سطح شهر بار ديگر ظرف يك هفته به 

و وضعيت سابق در مي آيد؛ اما خالي از فايده هم نبوده، ظاهراً با يك تير دو همان هيئت 
جلو شر، هر اندازه و از هركجا "نشان زده مي شود؛ از يكسو سيماي شهر، منباب اينكه 

، اندكي از آلودگي ها و زباله ها پاك و تمييز مي گردد؛ و از سوي "گرفته شود، خير است
ين آگاهي دهي به مردم و برانگيختن حس مسئوليت پذيري ديگر در حد خود يكنوع كمپا

در حصهء نظافت و زيبايي شهر، در تمامي شهروندان است؛ سهمگيري همگاني در پاكي و 
صفاكاري شهر، باعث مي شود كه دلها بيدار شوند، وجدانها تكان بخورند؛ مردم با 

ند و با نفرت از آشفتگي سهمگيري دراين حشر، عمالً در جريان زشتي آلودگي ها قرارگير
و آلودگي، در حد و حدود خود، براي حفظ پاكي شهر و زيبايي محيط زيست، بكوشند و در 

اين حركت هرچند نمادين؛ در   .قبال آلودگي شهر و آاليش پايتخت، بي تفاوت نمانند
احياي فرهنگ شهرنشيني جامعه، كمك مي كند، آهنگ جمعي و حركت عمومي را سامان 

 و نشر و پخش اين آهنگ و فرهنگ از طريق رسانه ها و رساندن آوازهء آگاهي و مي دهد،
اخبار آن، به خانه ها و آدم ها، هوش جمعي و احساسات ملي را در پاكي و زيباگري شهر، 
بر مي انگيزد و مي فهماند كه نظافت، الزمهء مدنيت است و كابل پايتخت بعنوان مظهر 

تان، بايد آيينهء روشني از نظم و زيبايي و پاكي و پيشرفت باشد، اقتدار و اعتبار مردم افغانس
  !نه تابهء تيره يي از آشفتگي و اشغال و آاليش و آلودگي
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  !!به اين جاده نگاه كنيد آقاي شهرداربه اين جاده نگاه كنيد آقاي شهردار

  ويسزهرا مو / 1387 سرطان 17 دوشنبه 90روزنامه پيمان شماره 
جاده هاي پايتخت به حدي شكسته 
و ريخته وعبرت شده اند كه حتي الري 
هاي سنگين نيز به آساني نمي توانند از 

اما اخيرا شهرداري . روي آن عبور كنند
كابل دست به يك ابتكار جالب زده است 
كه در قدم اول، موتر هاي تيزرفتار با 
سختي و جان كني از روي جاده شهر نو 

اين شايد رفتار جديد شهردار هاي . رندبگذ
تعداد جاده هاي پر از چقري . مدرن باشد

و حفره هاي چهاركنج در گوشه و كنار شهر زماني افزايش يافت كه شهرداري كابل به عوض 
آن كه جاده ها را بازسازي و يا مرمت كند، با وسايل عصري و پيشرفته، حفره هاي بستر جاده 

فايده اين چاه كني در .  شكل حفره هاي مثلثي و مربعي درآورده استرا عميق تر كرده و به
روي سرك اين است كه هيچ موتري نمي تواند سريع تر از يك مورچه از باالي حفره ها عبور 
كند و اين وضع نشان مي دهد كه شهرداري تدبير سودمندي سنجيده است تا از تيز راني موتر 

حفره . سايط را در ساعات پاياني روز، به بن بست بكشاندها در شهر جلوگيري كرده و تردد و
 چهار راهي حاجي يعقوب محدود نمانده و دامنه اين -زني روي جاده ها به سرك شهر نو

ابتكار به ساير نقاط شهر از جمله سرك هاي فرعي كارته پروان و جاده فرعي به سوي پروان 
 شهرداري در بستر جاده ها اين است كه يك امتياز ديگر قبر كني. سوم نيز كشيده شده است

هرگاه موتري بخواهد با سرعت از روي آن بگذرد، تاير خود را از دست مي دهد و سرنشينان 
  .موتر ها مجبور اند كه موتر شان را روي سرك رها كرده و با تاكسي به خانه هاي شان بروند

مه اجرايي وجود داشت كه در زمان شهرداري غالم سخي نورزاد و انجنير امان يك رسم ني
حاال همان .  مي كردند» پينه«جاده هاي تخريب شده را حداقل ترميم و يا به اصطالح عوام

رسم كهنه نيز منسوخ شده اما به عوض آن دوران قبركني سرك ها به عنوان دست آوردهاي 
 نورزاد اكثر جاده هاي جديد كابل از بركت فعاليت شباروزي غالم سخي. جديد آغاز شده است

وي حتي در ساعات دو و سه بعد از نيمه شب ها در حالي كه يك چراغ دستي را با . ساخته شد
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اما اخالف وي معلوم . خود مي داشت، از جريان كار و ساختمان سرك ها مراقبت مي كرد
نيست كه از كدام مدل كار استفاده مي كنند؛ شايد شهر دار جديد به كار هايي مشغول است 

يه مردم عادي باال است ؛ اما شعور جامعه زماني قانع مي شود كه در شهر شان، كه از سو
از فعاليت شهردار جديد فقط اين قدر فهميده مي . تغييرات مثبت و سودمندي را مشاهده كنند

كابل اكنون لقب آلوده . شود كه روز تا روز چهره شهر كثيف تر، بي نظم تر و خرابه تر مي شود
روزانه موتر هاي . ين و بي نظم ترين شهر جهان را به خود اختصاص داده استترين، ويرانه تر

. وزيران دولت نيز از جاده هايي كه قبركني شده اند، با نفس تنگي و دشواري عبور مي كنند
وزيران حكومت اين وضع را مشاهده مي كنند اما آيا هيچ حرف و سخني در باره اين كه چه 

 جاده هاي كابل وجود دارد، با يكديگر رد و بدل مي كنند؟ اگر ما به راه و چاره اي براي ترميم
شهردار نزديك شده نمي توانيم؛ اگر نياز هاي مردم براي مقامات شهرداري اهميتي ندارد؛ اگر 
زيبايي و زشتي شهر براي مقامات حساسيت برانگيز نيست، بايد به وضع اين شهر و سرنوشت 

 دعا به سوي آسمان بلند كرد و به درگاه خداوند استدعا رد مردم اين شهر گريه كرد و دست
مگذار اين شهر در گودال . تو ما را ياري رسان. خدايا همه اين كشور را فراموش كرده اند: كه

  . ذلت و آلوده گي و كثافت بپوسد
  

  م ميليون دالر رشوه گرفتم ميليون دالر رشوه گرفتيك انجنير شهرداري يك و نييك انجنير شهرداري يك و ني
  1387 اسد 5 شنبه 106روزنامه پيمان شماره 

گزارش مستند ودقيقي در دسـت      
است كه يك تن از انجنيـران پـروژه         

كـه  ( سرك سازي شـهرداري كابـل       
فعال از ذكـر نـامش خـود داري مـي           

سال گذشته به جـرم اخـتالس       ) شود
يك و نـيم ميليـون دالـر، سـه بـاب            

روزر تحـت   حويلي وسـه مـوتر لنـدك      
تحقيق قرار داشت، با دادن رشوه بـه        
اداره هاي قضايي ، از بنـد آزاد شـده          

خبر مي افزايد كه ايـن انجنيـر        . است
هم اكنون دو باره در يكي از شـعبات         
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اسناد مربوط به رشوه و فساد اين شخص به طور مستند وجود            . شهرداري كابل مقرر شده است    
مأمور پائين رتبه شهرداري فرصت داشته است كه بـه          جالب اين جاست كه چه گونه يك        . دارد

يك چنين غارت و فساد بزرگ دست بزند و سر زنده و سالمت وبدون مجـازات از زنـدان رهـا                     
پرونده اين خبر به زودي از طريق روزنامه پيمان به          . شده و دو باره به شهرداري برگردانده شود       
شك در اثـر پـي گيـري ايـن قـضيه، دسـت          بدون  . محضر مردم افغانستان انتشار خواهد يافت     

در . بسياري از مقامات شهرداري كه در فعاليت هاي رشوه و فساد غرق اند، بـرمال خواهـد شـد        
گزارش همچنان آمده است كه اين انجنير شهرداري كابـل، در چنـدين دور تمـاس ،در بنـد و                    

كه قسمتي  ) فعال نامش محفوظ  ( بست و شراكت با يكي از شركت هاي شخصي سرك سازي            
از سرك هاي كابل را قرار داده كرده و اعمار كرده بودند، صد ها هزار دالر به حـساب خـود در                      

مـا بـه عنـوان    .بانك ريخته و آبادي هاي زيادي را نيز به طور نا مشروع به دسـت آورده اسـت               
اين شخص با پرداخـت پنجـاه هـزار دالـر           . مشت نمونه خروار به اين مساله توجه خواهيم كرد        

مريكايي خودش را از چنگ قانون رها كرده است وتاكنون هيچ مرجعي پيدا نـشده اسـت كـه                   ا
  .اين قضيه را پي گيري كند

  
  

   روز ديگر بازسازي سرك هاي كابل آغاز مي شود45تا : شهردار كابل
   ماه پيش هم چنين گفته بود4فريب نخوريد او ! مردم

   شهروند منتظر شهروند منتظر - 1387 اسد 5 شنبه 274فته نامه اقتدار شماره ه
شايد كابل تنها پايتخت منحصر به فرد جهان باشد كه از هيچ شاخصه و ويژه گي شـهري                  

داشتن سرك قير ريزي شده به يكي از آرزوهـاي دسـت نيـافتني شـهروندان                . برخوردار نيست 
كابلي تبديل شده است و حال اينكه نخستين و اولين ضرورت يك شهر داشتن سرك مناسـب                 

  . است
 تاكنون،  بهانه مسووالن شهر كابل دو چيز بوده 2001ان  سقوط طالبان در سال از زم

است؛ اول اينكه بودجه الزم براي بازسازي در اختيار ندارند، دوم اينكه ماستر پالن شهر كابل 
پيش از همه بايد يادآور شد كه در ساير كشورها، شايد شهرداري ها جزء . هنوز آماده نيست
 اجرايي حكومت باشد؛ زيرا شهرداري ها با گرفتن ماليات مختلف از صفوف متمول ترين نهاد

گوناگون، نه تنها توان اجراي پروژه هاي انكشافي خود را دارد؛ بل مي تواند در پروژه هاي 
  .سرمايه گذاري كند... بزرگ ديگر مثل زراعت، صنعت و 
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 فساد شديد اداري، مالياتي در افغانستان قضيه به گونه ديگري است، در اين كشور به دليل
كه از وسايط نقليه و ديگر موارد وصول مي گردد به جاي مصرف براي بهسازي جاده ها، در 
جيب كساني سرازير مي شود كه مسوول مستقيم وصول ماليات اند و يا روسايي هستند كه 

در اين ميان بنابراين چيزي كه . زمينه ي اشتغال اين پست ها را براي آنها فراهم آورده اند
نبود جاده مناسب، گذشته از صدها مليون دالر . فراموش مي شود وضع اسفبار جاده ها است

خسارت به وسايط نقليه ي در حال حركت در جاده ها، به صحت مردم و سالمت جسمي 
  .شهروندان نيز آسيب هاي جبران ناپذيري وارد مي كند
 از خاك گم مي شود، اين خاك از كوه بعد از ظهر هاي تابستان، كابل در ميان توفاني

هاي اطراف  بر نمي خيزد؛ بل عامل اصلي آن جاده هاي مضر است؛ زيرا به گفته سازمان 
بهداشت جهاني و محيط زيست كشور،  در صد باالي مواد غايطه را كه بر اثر سرازير شدن 

اما ماستر پالن . اردفاضالب از تشناب هااي سنتي به كوچه ها، به آن اضافه مي شود با خود د
و بودجه؛ اول بايد گفت كه هفت سال از سقوط طالبان مي گذرد، هر شهرداري كه به سمت 
شهرداري كابل انتخاب شده است صدها ويژگي و تخصص و تجربه ي كار در شهرهاي مهم 

 سوال اساسي اين است كه اگر اين. دنيا مثل دبي، پاريس، تورنتو به آنها نسبت داده شده است
 سال گذشته موفق به داشتن 7ها از چنان تخصص و تجربه يي برخوردار بودند چرا در  طي 

مگر اينكه بپذيريم هر شهردار جديد به . ماستر پالن شهري براي پايتخت افغانستان نشده اند
اگر چنين باشد كه بعيد . تمام كارها و پالن هاي شهردار قبل از خود خط  بطالن كشيده باشد

به نظر مي رسد كه شهرداري نيز .  كابل با يك فاجعه ي برنامه ريزي مواجه است– نيز نيست
مانند ساير اداره هاي دولتي از سويي دست خوش رقابت هاي سياسي، قومي  و زباني است و 
از سوي ديگر آنچنان در فساد غرق است كه فرصت رسيده گي به مسايل ديگري مثل 

  .ي به پارك ها و نظافت شهري را نداردبهسازي جاده ها، ساختن و رسيده گ
اما بودجه، در زمان آقاي سخي نورزاد كه شايد نسبت به ديگران موفق تر  نيز بوده باشد، 

وزارت ماليه مدعي بود كه .  بحث داغي ميان وزارت ماليه  و شهرداري كابل درگرفت
 خود را به مصرف  مليون دالر از بودجه اختصاص يافته ي37شهرداري كابل نتوانسته است 

  .برساند، اين سناريو در سالهاي گذشته همچنان ادامه پيدا كرده است
بر اساس احصايه وزارت ماليه تمام نهادهاي اجرايي دولت به شمول شهرداري تنها موفق 

پس مشكل بودجه نمي تواند به عنوان .   درصد بودجه ساالنه  خودگرديده اند54به مصرف 
 1387شهردار جديد كابل در ماه حمل . ويراني خانه هاي كابل باشدعامل اصلي و خرابي و 
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اعالم كرد كه براي قير ريزي اساسي سرك هاي كابل مبلغ يكصد مليون دالر امريكايي 
 كيلومتر از 50اختصاص يافته است بنابراين شهرداري تصميم  گرفته است كه در سال جاري 

زسازي كند و اين كار را از مركز شهر كابل و  كيلومتر سرك قير شده سابق را با370مجموع 
  .چهار جهت مختلف آغاز مي كند

 خبرنگار هفته نامه اقتدار ملي كوشيد تا با 1387بعد از گذشت سه ماه در ماه جوازي      
شهردا كابل مصاحبه كند و از پيشرفت پروسه قير ريزي سرك هاي كابل مردم را مطلع 

 با شهردار صحبت كند؛ بل ساعت ها به دنبال محلي مي سازد اما نه تنها موفق نشد كه
گشت كه  شهردار كابل سه ماه قبل از آن در رسانه هاي تصويري شروع قير ريزي سرك 

اكنون بعد از . ها را از آنجا به مردم نشان داده  بود اما موفق به يافتن محل مذبور نگرديد
اهر شده و به مردم كابل قول شروع گذشت چهار ماه دوباره شهردار به صفحه تلويزيون ظ

مردم ديگر اعتمادي به اين . به كار قير ريزي سرك ها را در يك و نيم ماه بعد مي دهد
حرف ها ندارند و اگر شهردار مي خواهد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، بهتر است بر 

به قول خود شهردار سر قول خود باشد و مردم را تا يك سال ديگر به انتظار نگذارد زيرا 
  .كابل،  اكنون بودجه آن نيز منظور شده است

  
   ماه عسل آمده است ماه عسل آمده است  شاروال كابل برايشاروال كابل براي

  1387  سرطان 16 كشنبهي  330 صبح مشاره 8روز نامه 
  

نمايندگان پنج نهاد 
خصوصي در امور تنظيفي 
روز گذشته ازعدم پرداخت 
حقوق شان توسط شاروالي 

اين . كابل شكايت كردند
ندگان مي گويند كه در نماي

زمان رياست شاروال سابق، 
آقاي روح اهللا امان و پس از 

 6طي مراحل قانوني تنظيف 
  . جدي سال گذشته رسما به اجرا در آمد8ناحيه به بخش خصوصي واگذار شد و از تاريخ 
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 شركت لغو شده و هيچ 4به گفته اين نمايندگان پس از آمدن شاروال جديد قرار داد با 
اين نمايندگان ادعا مي . ماه كار پرداخت نگرديده است6حقوق از سوي شاروالي بابت گونه 

كنند كه شاروال جديد در برابر مطالبات آنها مي گويند حقوق شان را از روح اهللا امان، شاروال 
نمايندگان اين شركت مي گويند كه در اين مدت شكايت هاي را عنواني . سابق اخذ نمايند
ست جمهوري و كميسيون سمع شكايت پارلمان ارايه كرده اما تاحال نتيجه اي معاون اول ريا

  .در يافت نكرده اند
هرچند شاروال جديد، آقاي صاحبي تاكنون در اين مورد اظهار نظري نكرده اما محمد 
كاظم همايون رييس دفتر وي اشكال هاي فني در اجراي قرار دادها را عامل اصلي لغو آن 

شاروالي كابل يكي از نهاد هايي است كه با تغييرات زود هنگام در مديريت . ذكره كرده است
تغييرات در رهبري شاروالي نشان مي دهد كه مقام هاي بلند رتبه ي . اش همراه بوده است

. حكومتي در تالش اند تا با تاثير گذاري بر اين نهاد به اهداف و مقاصد كالن مالي دست يابند
از گاهي شاروالي بر گزيده مي شود و بدون آن كه راهكاري براي از همين جهت است كه هر

نگاه سياسي و . حل معضل شهر كابل ارايه نمايد، جاي خود را به فردي ديگري واگذار مي كند
 سال هنوز آلوده ترين شهر و فاقد 7شخصي به اين نهاد سبب گرديده تا شهر كابل پس از 

كنون از درياي كابل به عنوان زباله دان شهر كار گرفته هم ا. امكانات اوليه شهري به شمار آيد
مي شود و در كوچه و پس كوچه هاي غير پالن شده شهر انبار هاي از زباله انباشته شده 

 در مسير جريان آب كه صرفا در بدل مبلغي از يساخت و ساز هاي خود سرانه و حت. است
، وسايط نقليه و آلودگي هوا و افزايش سوي شاروالي اجازه به آن داده مي شود، تراكم جمعيت

امروز آلودگي هوا در كابل به . زباله شهر كابل را به محل زندگي مخاطره آميز بدل كرده است
ميزاني رسيده است كه اگر درهر كشوري ديگر به اين پيمانه مي رسيد، حالت فوق العاده اعالم 

شهر به خصوص كساني كه به عوارض ناشي از اين وضعيت براي ساكنان اين . مي گرديد
در برخي از قسمت . مرض هاي قلبي و تنفسي، مبتال مي باشند جدي و خطر آفرين مي باشد

هاي شهر كه پس از ده ماه انتظار پايه هاي از چراغ روشنايي نصب شده است، بيش از آن كه 
دل در قسمت استفاده روشنايي از آن اقدام گردد به محل نصب براي اعالن شركت ها ب

  .گرديده است
جاده هاي داخل شهر كابل به رغم كمك هاي صورت گرفته در برخي مسير ها غير قابل 

زمستان وفصل هاي بارندگي و گودال هاي ايجاد شده در سرك ها، تردد را . تردد مي باشد
  .براي عابران دشوار مي سازد
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استه هاي مردم كابل در حالي كه انتظار مي رفت تا آقاي صاحبي، شاروال كابل به اين خو
با ارايه طرح هاي مشخص پاسخ دهد، اما وي از حضور خود در اين سمت به عنوان ماه عسل 

هر چند در ديگر كشور ها سفر براي ماه عسل در خوش آب و هوا ترين مناطق . ياد مي كند
س صورت مي گيرد، ولي معلوم نيست كه آقاي صاحبي ماه عسل را در كنار درياي كابل بر اسا

شايد براي آقاي صاحبي از اين جهت ماه عسل به شمار آيد . كدام اهميت انتخاب كرده است
كه وي در يك سمت با عوايد و در آمد هاي كالن قرار گرفته كه هيچ ضرورت و مصلحتي 

  .براي مصرف آن از سوي ايشان وجود ندارد
  

   شهرداري مردم را بر انگيخت شهرداري مردم را بر انگيخت  ناكارآييناكارآيي
  1387  اسد 3  پنج شنبه 346 صبح مشاره 8روز نامه 

پس از آن كه شماري از 
شهريان كابل پي بردند كه شهر 
داري كابل قادر به پاك كاري 
شهر و عملي كردن وعده هاي 
خود نيست، در يك اقدام غير 
منتظره به تاريخ ششم سرطان 
سال جاري كميسيون 
خدمتگاران شهر را ايجاد كرد و 
تصميم گرفته اند كه روز جمعه 

  .م اسد، در يك حشر عمومي شهر كابل را تنظيف كنندچهار
اين كميسيون شماري از نهاد هاي دولتي را نيز واداشته است تا امكانات شان را براي 
انتقال كثافات از داخل شهر به بيرون در اختيار اين كميسيون بگذارند و در حشر عمومي چهارم 

  .اسد شركت كنند
شهريان كابل و اعالم همكاري وزارت هاي دفاع، ظاهرا اقدام كميسيون خدمتگاران 

داخله، زراعت و مالداري، سرحدات و قبايل، انكشاف شهري، تحصيالت عالي، صحت عامه، 
انرژي و آب و شوراي ملي و شوراي واليتي كابل، دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل 

بود كه محيط كثافت بار و پر تعفن و شماري از نهاد ها و افراد ديگر، ناشي از وضعيتي خواهد 
  .بر رخ پايتخت نيشنيان مي كشاند
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اين اقدام كه از سوي خيلي از افراد يك اقدام تاريخي خوانده شده است، مورد استقبال 
  .دفتر رياست جمهوري نيز قرار گرفته است

حبيب الرحمن، رييس كميسيون خدمتگاران شهريان كابل، روز پيش در جمع وزيران 
ت عالي، انكشاف شهري، زراعت و مالداري، سرحدات و قبايل و شماري از افراد ديگر تحصيال

از تمامي شهروندان كابل خواست تا در روز جمعه از ساعت شش صبح الي دوازده ظهر براي 
  .پاك كاري شهر در حشر عمومي شركت كنند

و يوناما را نيز وا وجود بوي و كثافات بيش از حد در شهر كابل، دفتر نمايندگي ملل متحد 
داشته است كارمندان شان براي پاك كاري شهر از جيب خود پول بپردازند و در حشر عمومي 

  .شركت كنند جمعه چهارم اسد،
كرستف الكساندر، معاون يوناما در كابل گفت كه تمام كارمندان داخلي و خارجي اين دفتر 

خوشحال اند كه اقدام عمومي براي خود را باشنده اين شهر احساس مي كنند و از همين رو 
  .تنظيف شهر صورت مي گيرد و آنان نيز شركت مي كنند

هرچند حشر عمومي براي پاك كاري شهر كابل به عنوان يك آغاز، قابل ستايش است، 
اما آنچه كه بيش از همه ضرورت آن احساس مي شود ترويج فرهنگ شهر نشيني و اهميت 

با توجه به ناتواني حكومت و . گان پايتخت مي باشددادن به محيط پاك از سوي باشند
شهرداري كابل در پاك كاري شهر از كثافات، مردم نيز نسبت به اين پديده با بي تفاوتي 
برخورد كرده، به طوري كه حتما از پاك كاري محيط كار، زندگي و كوچه و محله شان غافل 

باله ها انباشته شده كه با نبود فضاي سبز و هم اكنون در بيشتر نواحي شهر انبوه از ز. مانده اند
انتظار اساسي اين است كه . پارك هاي تفريحي به محل بازي كودكان بدل گرديده است

شهرداري كابل و نهاد هاي فعال در امر محيط زيست و رسانه ها در راستاي آگاهي بخشيدن 
اك و خالي از كثافات مردم به اين مهم كمك نمايند تا در پرتو آگاهي عمومي به محيط پ

اقدام خدمتگزاران شهر مي تواند يك الگوي خوبي براي شهر هاي ديگر كشور . دست يابيم
  .شده و در فصل هاي مختلف تكرار گردد
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  مردم به ستوه آمده اند

   مردم كابل اداره شود مردم كابل اداره شودشهرداري كابل بايد به وسيله نمايندگانشهرداري كابل بايد به وسيله نمايندگان
  1387 اسد 24 پنج شنبه 123 شماره مانيروزنامه پ

يك نگاه به فعاليت هاي شهرداري كابل نشان مي دهد كه شهر كابل روز تا روز به گودال 
  .زباله مبدل مي شود و شهر به سرعت قيافه مدني خود را از دست مي دهد

اند و برخي جاده ها به دليل خيانت، در كابل تقريبا تمامي جاده ها در آستانه تخريب 
رشوت، دزدي و فساد ناتمام گذاشته شده و از ساخت و ساز جاده و اصالح طراحي هاي 

 با طمطراق ياد "ارگان هاي حراست از قانون"درحالي كه در لفظ از . ساختمان خبري نيست
مي شود، هيچ يك از خيانت 
كاران شهرداري درين هفت 

ه نشده اند سال به دادگاه كشانيد
وهيچ مرجعي از كار اين اداره 

حاصل كار . بازرسي نكرده است
اين آشفته حالي را اكنون به 
خوبي مي توانيم در محيط زنده 

  .گي خويش مشاهده كنيم
يك نگاه به سيماي شهر 

كابل نشان مي دهد كه اين شهر كامال بي صاحب مانده و معلوم نيست كه مقامات و معاش 
ه به چه كاري مشغول اند؟ در حالي كه طبق گزارش ها ، فساد و چور و چپاول بگيران اين ادار

همچنان ادامه دارد، چهره شهر به شدت نا متوازن مي شود و كمترين عالمت چاره جويي به 
هيچ كس به مشكالت مردم جوابده . هدف حل مشكالت شهريان پايتخت به چشم نمي خورد

دولت بايد اداره .  مردم را به ستوه آورده استنيست و فضاي گنديده و مسخ شده شهر،
  .شهرداري را به نماينده گان بخش هاي مختلف شهر بسپارد

مقرري ها و نصب افرادخاص وارد شده از بيرون از روي اهداف سياسي صورت مي گيرد و 
شوراي وزيران . سرنوشت مردم و پايتخت قرباني گرايش هاي شخصي و گروهي شده است

خود زحمت نداد كه در باره چه گونه گي اداره و فعاليت شهرداري كابل تدابير هيچ گاه به 
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اين آقايان در موتر هاي يك صد هزار دالري روي سرك هاي دو . مثبت و مردمي اتخاذ كند
  .دالري جوالن مي كنند وبه حيثيت و وقار پايتخت توجهي ندارند

اه وسرخ و سبز، مردم را فريب دهند اين آقايان فقط مي خواهند با خريدن چند متر تكه سي
مردم خواهان تغييرات انساني در !! و به اصطالح از افتخارات تاريخي كشور نيز تجليل كنند

. اما به نظر مي رسد كه همه چيز به سوي بن بست پيش مي رود. محيط زنده گي شان هستند
ي ديگري شكسته مي اين احتمال هميشه وجود دارد كه بن بست اجتماعي هميشه به شيوه ها

  .شود كه جز ندامت چيز ديگري در قبال نخواهد داشت
  

  دعواي شهر داري و سكتور خصوصيدعواي شهر داري و سكتور خصوصي
  سهيال وداع خموش

  1387 سرطان 17 دوشنبه 90روزنامه پيمان شماره 
شهردار كابل را به خاطر مخالفت با اتحاديه سكتور خصوصي در امور تنظيف شهركابل، 

سكتور خصوصي و متوقف نمدن كار آن ها ، مورد انتقاد قرار داده و خواهان اعاده حقوق 
  .چندين ماهه شان از سوي اين نهاد شده اند

داكترايوب قاسمي سخنگوي اتحاديه سكتور خصوصي در امور تنظيف شهر كابل، در يك 
 زمان روح اهللا امان، شهردار سابق، با شهرداري شش شركت خصوصي در: نشست خبري گفت

كابل، قبآل قرارداد يك ساله راامضاء نموده بودند؛ اما شهرداركنوني كار سه شركت را متوقف 
. ساخته و همچنان يك شركت ديگرشان نيز نسبت ضعف اقتصادي از كار باز مانده است

از بابت حقوق چندين ماهه شان،  ميليون افغاني 90سخنگوي اين اتحاديه ضمن مطالبه حدود 
شهردار را مورد انتقاد قرار داده است كه با بي انصافي كار سكتور خصوصي را براي اين توقف 

  .داده است كه قراردادآن در د وره شهردار سابق امضا شده است
نماينده گان شركت هاي منعقده به اين باورند كه آن ها به اعتبار شهرداري كابل قرارداد 

  .ه اند نه به آدرس شخصبست
ما مجبورهستيم به خاطر اعاده حقوق خويش از آن چه كه قانون : قاسمي اضافه نمود

هنگامي كه جهت روشن . اساسي براي يك شهروند اجازه داده است از حق خود دفاع نماييم
شدن موضوع به شهرداري كابل مراجعه شد، شخص شهردار به مصاحبه حاضرنگرديد؛ اما 

م همايون، رئيس دفتر شهرداري كابل، امضاي اين قرارداد را يك عمل غير محمد كاظ
كارشناسانه و مصلحتي دانسته و مي گويد كه در اين قرارداد نواقص زيادي وجود داشت و 

  .شهرداري كابل و هيات اداري، تصميم بر بازنگري روي اين قرارداد گرفتند
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از عمل كرد شركت هاي متذكره، او مي افزايد كه به اساس شكايات شهريان كابل 
اوگفت، اين . شهرداري كابل يك سلسله محدوديت هايي را بر آن ها وضع كرده است

اما . محدوديت ها موضوع فيصدي كاري آن هاست است كه بر بناي ، براي شان پول بدهيم
  .متاسفانه اين موضوع قناعت طرف را حاصل نكرده است

نظر به : ره پول شركت ها را خواهند پرداخت يا خير؟ گفتاو در پاسخ به سوال كه آيا باالخ
گزارشي كه از كار آن ها دارند، اين شركت ها صد فيصد كار موثر انجام نداده اند بنĤ پول شان 

سخنگوي شهرداري كابل مي افزايد كه پول . به اساس فيصدي كار شان پرداخته خواهد شد
 مراتبه باالتر از عوايد 4را دريافت كند، تقريبĤ اين قرارداد، كه سكتور خصوصي مي خواهد آن 

. صفايي شهرداري كابل مي باشد و اين موضوع داللت بر مصلحتي بودن اين قرارداد مي كند
همايون ادعا مي كند كه كار شهرداري كابل نسبت به زمان كاري سكتور خصوصي بهترتر 

وثريت فعلي كارشهرداري كابل با يك نظر خواهي مي توان ميزان م: آقاي همايون گفت. است
  .را نسبت به كار سكتور خصوصي كه در گئشته انجام داده اند، مقايسه كرد

: با اين وجود محمد سرور مالستاني يكي از اعضاي شركت هاي خصوصي منعقده گفت
چرا دولت مخالف به قانون اساسي و فيصله بن در تعيين بستي شهردار انتصابي عمل مي كند ، 

او به اين باوراست كه شهردارفعلي اصآل به . ه شهردار بايد انتخابي باشد نه انتصابيحال آن ك
او گفت با وجود اين كه در اين مدت از مشكالت مردم كم . درد مردم و جامعه نمي خورد 

  .نشده است برعكس برآن افزوده گرديده است
بود كه در مدت كوتاه اين در حاليست كه شهرداركابل در روز حسابدهي وزرا بيان داشته 

به مشكالت مردم درقسمت شهرداري رسيده گي خواهد شد، اما امروز بيشترين مشكل مردم 
 .از ناحيه معضله هاي شهري مي باشد

  
 شهرداري كابل به عنوان جزيي از مافياي حكومتي عمل مي كند: واقف حكيمي

  شهرداري كابل دزد چراغ به دستي است 
  كه صاحب مال را مي بندد رئيس جمهوراغفال شده است

 1387 ميزان 20 شنبه 168روزنامه پيمان، شماره 

  
. در اين اواخر از فساد اداره شهرداري كابل بسياري از رسانه ها گزارش هايي داشته اند

در چنين . سب سايدي قرارداد نموده اندبرخي ها مدعي اند كه گروهي غارت گر اين اداره به 
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كسي كه عليه شهرداري (احوالي عبدالشكور واقف حكيمي وكيل مدافع حاجي محمد اقبال
  :گفتدر تماس با روزنامه پيمان ) كابل اقامه دعوا كرده است

شهرداري كابل به همدستي يك گروه مقتدر در دولت، 
كه برخي از ملكيت هاي 

كرده  در ناحية پانزدهم شهر
است، در حالي كه پروندة 
ها تحت غور و بررسي 
به  همه ي قوانين و موازين

تصرف و ساخت و ساز 
ش از حكم محكمه است، آنچه در اين روزها شهرداري و غاصبان ديگر بر آن اين البته پي

استناد مي كنند حكم محكمة حوزه چهارم شهر كابل است كه به نفع آن صادر كرده است؛ اما 
 عنواني شهرداري كابل و 1387 سنبله 31همين محكمه به امضاي رئيس آن رسماً به تاريخ 

س مكتوب صادر كرده است كه اين حكم محكمه قطعيت وزارت داخله و حوزة پانزدهم پلي
نيست، با آن كه اين مكتوب ) حاجي محمد اقبال( قضايي ندارد و مزيل ملكيت صاحب آن 

 ميزان در دفتر اسناد و ارتباط رياست شهرداري كابل ثبت شده 7رسمي محكمه به تاريخ 
صرف غير مشروع و غير قانوني است، تا كنون شهردار كابل از تكثير آن خودداري كرده و به ت

  .خود در آن ساحه ادامه داده است
 ميزان وقتي مؤكل من 17مضاف به اين كار، روز چهارشنبه : واقف حكيمي مي گويد

حاجي محمد اقبال جهت اطالع گرفتن از سرنوشت مكتوب دادگاه، به دفتر شهرداري مي رود، 
كه پس از چندين ساعت در انتظار قرار دادن، نه تنها شهردار كابل به او اجازة ديدار نمي دهد 

 منتقل - چون يك مجرم-او را با همراهش توسط محافظان شخصي اش به حوزة دوم پليس 
  . شب او را در اتاقي بد وضعيت زنداني مي سازد10مي كند و تا حوالي ساعت 

مت من به يقين مي توانم بگويم در پشت سر اين قضيه مافياي حكو: واقف حكيمي گفت
قرار دارد، و مي ترسم كه حكم محكمه ابتدايي هم از همين عامل متاثرشده باشد؛ چون آن 

  .فيصله كامالً غير عادالنه و نا مبتني بر اسناد و شواهد پرونده، صادر شده است
اسناد و قباله موكلم از سوي تمامي مراجع عدلي و قضايي و : واقف حكيمي اضافه كرد

گرفته است و اگر پاي مافياي حكومتي در ميان نباشد تأييد يك مرجع دولتي مورد تأييد قرار 
 1615كميسيون تطبيق حكم . براي اثبات حق موكلم كافي است چه رسد به اين همه مراجع

را مؤكل من حاجي محمد اقبال 
 كابل موقعيت دارد، غصب 

 اين موضوع مدتي است در دادگاه
 قرار دارد، شهرداري كابل مخالف

 حقوقي با تكيه بر زور دست 
  .در اين ساحه زده است
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رئيس جمهور كه ده وزارت خانه عضويت آن را دارند و از سوي رئيس جمهور تعيين شده است 
چندين بار، و رياست ) لوي ثارنوالي(دادستاني كل وزارت عدليه به امضاي شخص وزير عدليه، 

مبارزه با ارتشا و فساد اداري، خود شهر داري كابل، وزارت زراعت و مالداري و رياست تفتيش 
از مراجعي ) ستره محكمه(به امر رئيس محترم دادگاه عالي ) ستره محكمه(قضايي دادگاه عالي

اييد و تثبيت كرده اند، اعمار شهركي در اين هستند كه صحت قبالة موكلم را در اين ملكيت ت
ساحه به عنوان ملكيت موكلم از سوي شهرداري و وزارت انكشاف شهري منظور شده است 
كه در سال گذشته از سوي شهرداري رسماً به صورت ملكيت موكلم افتتاح شد و در مطبوعات 

 اغفال كردند و پرونده را با اين همه مافياي حكومتي رئيس جمهور را. رسمي هم بازتاب يافت
  .به محكمه راجع ساختند تا به دزدي آشكار شان جامة قانوني بپوشانند

به عنوان مسئول » من به عنوان وكيل حاجي اقبال از رئيس جمهور مي خواهم كه شخصا
عدالت كه در پيشگاه خدا و مردم پاسخگو خواهد بود، به اين مسأله رسيدگي كند و فريب 

( افع از اعضاي دولتش را در اين زمينه نخورد و از جناب رئيس دادگاه عاليبرخي اصحاب من
نيز توقع مي رود به عنوان مرجع تطبيق كننده عدالت توجه كند و دست ظالمان ) ستره محكمه
  .را كوتاه سازد

به احتمال قوي شهردار كنوني هم به صورت دقيق از قضيه آگـاه             : واقف حكيمي مي گويد   
مسأله آلت دست برخـي از شـاخه هـايي مافيـاي حكـومتي موجـود در داخـل                   نيست و در اين     

  .شهرداري كابل شده است
به حدي كافي در اين زمينه اسناد و شواهد دارم و در صورت لزوم آن               : واقف حكيمي گفت  

 .ها را به دسترس رسانه ها قرار خواهم داد

  
  

  شكر كه كابل هم صاحب ديوار چين شد
  انجنير حبيب

  1387ميزان  24دوم ، شماره نشريه شهر
حسب تصادف ديروز از طريق كارته آريانا وگردنه سخي ميخواستم  به كارته سخي وعلي 

  .آباد بروم، اين سفر اولم ازاين طريق بود، بنابران خيلي جالب هم بود
اول وقتي از سرك شهرآرا به طرف سرك جديد تحت اعمار داخل شدم به يك ميدان 

ر ميكردم آغاز كدام رنوي جديد باشد، ولي متوجه گرديدم كه طولي وسيع برخوردم كه فك
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وقتيكه يك كمي پيش رفتم ديواري افسانوي  گونه اي توجه ام را جلب كرد، . چنداني ندارد
ديوار كه خيلي زياد به ديوار تاريخي چين شباهت دارد، احساس كنجكاوي ام مراواداشت تا 

ررسي كنم ،در ضمن چشمم به وسايل وماشينري نزديك تر بروم وموضوع را از نزديك ب
تخنيكي بسيار مدرن خورد كه لوگوي شاروالي كابل را داشت، متيقين شدم كه حتما از 

  .ابتكارات شاروالي محترم كابل است
  .ازدريوراسمش را پرسيدم ، معذرت خواست وگفت برطرف ميشيم صاحب

   گفتم چرا؟
 گفت امر همي رقمي است كه 

  .نيمباكسي گپ نز
اصرارم بي نتيجه بود، داخل 
تونل ايجاد شده بين ديوار بزرگ و 
منازل زيباي رهايش منطقه رفتم 
،كوچه گي ها عالقه گرفتند تا با 
من حرف بزنند وگفتند اين ديوار 
استنادي است كه هنوز چار تا پنج 
مترد ديگه هم بلند ميشه، گفتم 
چرا؟ گفتند بخاطريكه با اوطرف 

وقتي اوطرف سرك برابرشود، 
 چل تا پنجاه متررفتم –سرك 

ارتفاع ديوار موجود در بعضي قسمت ها همين اكنون تخمينا تا . دريافتم كه واقعيت همين است
  .متر ميرسد) 18-17( متر ديگر به 5-4سيزده متراز سطح زمين ارتفاع دارد وبا عالوه نمودن 

 متر 2 ارتفاع موجود حدود عرض وارتفاع تهداب ديوار قابل ديد نيست ، ولي عرض  در
 50- متر تخمين نماييم درهرمتر طول ديوار تخمينا5تخمين ميگردد كه اگر عرض تهداب را 

در ساختمان ديوار هيچ گونه فلز وسيخ گول . مترمكعب سنگ مورد استفاده قرار گرفته است
  .بكار نرفته وكيفيت كار اش هم فكر ميكنم مطمين نيست

ارتفاعات بايد پركاري شوند كه پركاري هاي صورت گرفته مطابق عقب ديوار ها به همين 
معيار هاي انجنيري نبوده وعوض مواد سبك وزن از خاكهاي كه وزن زياد دارند استفاده به 
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چون احتماال مليون ها تن خاك .عمل آمده است كه فكتور مصون بودن آن رازيرسوال ميبرد
  .گردددر عقب اين ديوار ها پركاري و بعد تپك مي

جالب تر اينست كه در ارتفاع بااليي ديوار هاي تحت كار به ارتفاعات بلند اطفال خورد 
سال بازي ميكنند كه شاروالي كابل دراين مورد هيچ نورم امنيتي را رعايت نكرده واين بي 
اعتنايي ميتواند باعث مرگ اطفال گردد ، مسوول اين واقعات شاروالي كابل به نماينده گي از 

آميدوارم به خاطر جلوگيري از فاجعه انساني مقامات مسوول دراين .مت افغانستان ميباشدحكو
  .مورد توجه جدي وفوري مبذول دارند

  از اهالي پرسيدم كه اين همه فعاليتها به خاطر چيست؟
 متره، وقتي به سمت جنوبي تپه رفتم دريافتم كه فاجعه 45به خاطر اعمار سرك : گفتند

ه مقامات ومردم فكرش را ميكنند،بايد كندن كاري وپركاري صدها هزار بزرگتراز آنست ك
  .مليونها دالر ناكام بماند.... مترمكعب باشد وسرانجام پروژه بعد ازصرف و

 شاروالي كابل طرح پروژه را به نمايش ميگذاشت " ديوار چين"الزم بود قبل ازآغاذ اعمار
 ميĤمد كه متاسفانه  چنين نشد و همانند ده واز صاحب نظران و شهروندان نظر خواهي به عمل

ها پروژه ناكام ديگر شاروالي كابل اين پروژه هم  بدون نورم هاي فني ومسلكي آغاذ گرديد 
  .لذا اين پروژه بايد بصورت فوري متوقف گردد.كه انجام آن نامعلوم است

  :داليل كه بايد هرچه زودتر جلو اين عمليات ومصارف بيجا گرفته شود
  .سال ديگر متصور نيست) 50(متره دراين منطقه در ) 45(ضرورت احداث سرك  -1
كه درادامه اين پروژه به مصرف مي رسد ازتوان مالي ) مليونها دالر( مصارف هنگفتي-2

  .دولت افغانستان نبوده و اگرهم تدارك گردد ارزش سرمايه گذاري را ندارد
مشوره نگرديده و اسناد تخنيكي ان بدسترس چونكه با مردم ( ادامه اين پروژه بي بنياد -3

باعث مخالفت مردم وحتي فعالين سياسي واجتماعي با ) مردم جهت اظهار نظر ارايه نگرديده
  .دولت ميگردد

 شاروالي كابل برآورد دقيق ازحجم كندن كاري و پركاري پروژه ارايه نكرده ، وادامه -4
  .ش آلوده ميسازداين پروژه محيط زيست شهر كابل را بيشتر از پي

 وسايل مدرن تخنيكي شاروالي كابل مي تواند ضروريات عاجل شهروندان كابل -5
  .رادرساير مناطق رفع نمايد

 پول پس انداز شده از ادامه پروژه نصف شهر كابل را داراي سركهاي اساسي و تمام -6
  .ساكنين تپه سخي وكارته آريانا را صاحب آب آشاميدني صحي ميسازد
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ساكنين منطقه حفظ وبالوسيله هزاران هموطن ما از آواره ) پناگاه(ا منزل محقر صده-7
  .گي نجات ميابند

  :راه حل بحران ترافيك منطقه
متره ) 15( بااستفاده از همكاري شهروندان وساكنين منطقه يك سرك خوب وعصري -1

  .كه دو خط رفت، دو خط آمد بايك گلدان سبز يك متره  احداث گردد
كنار جاده در فاصله هاي معين و بااستفاده از امكانات موجوده طبعي ايستگاه  در دو-2

  .هاي بس وعراده جات كه مسافرين را حمل ونقل مينمايند، جدااز دو خط موتررو احداث گردد
  . براي حفظ محيط زيست در سرسبزي منطقه توجه عاجل معطوف گردد-

  :نتيجه
ستان ودر شهر كابل زنده گي مينماييم، بلند بايد بخاطر داشته باشيم كه ما در افغان

، چه الزم است كه ما درتپه )زاغ مي ماند وهم از رزاق"پروازيهاي بيجا دراين شهر مارا هم از 
را اعمار نماييم ولي توانايي ترميم اساسي سرك كه به پارالمان ) 22(علي آباد سرك قرن 

 ازمسوولين شاروالي كابل تمنا ،" نماييمپينه"افغانستان وصل ميگردد را نداشته باشيم وآنر 
دارم تا به واقعيتهاي زنده گي مردم اين شهر خودرا آشنا بسازند،اگر سركهاي اطراف ارگ 

 50-40(جمهوري كه مرجع رفت وآمدي ز عماي جهان است معياري نباشد، ايا به سركهاي 
  متره ديگر ضرورت داريم؟)

هم مربوط به زنده گي و چالشهاي زنده گي بايد بااشتراك مردم در تصميم گيريهاي م
شهروندان، پالن وپاليسي هاي خود را به اساس ضرورتهاي عاجل وآني شهروندان عيار 
نماييم،واز بلند پروازيهاي كه هم شهروندان را ناراضي بسازد و هم سبب ايجاد مخالفت مردم 

  .بانظام گردد خودداري نماييم
مت به مردم نماييم وجلو فسادرا دراداره شاروالي بگيريم درپايان بايد اكيدا خودرا وقف خد

تا شهروندان بما اطمينان نمايند وبتوانيم در پروسه تطبيق پالنهاي شهري كه منطقي باشد 
  .همكاري مردم را باخود داشته باشيم
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  در شهرداري كابل چه مي گذرددر شهرداري كابل چه مي گذرد

  org.afg-noma.wwwايت نما  شماره دوم نشريه شهر وس1387ميزان  24  -ميراحد شاه صفا 
از بدو حضور آقاي مير 
عبداالحد صاحبي در شهرداري 
كابل وضعيت متشنجي بر اين 
اداره حاكم گرديد، بسياري از 
افراد واشخاصي كه شايستگي و 
لياقت پست ومسئوليتي را 
نداشتند بر اساس يك سري 

ي در رأس امور ارتباطات بانديست
قرار گرفته و كوشش نمودند تا 
رقبا، حريفان و كساني كه بعضاً 

     .صادقانه كار مي نمودند از صحنه كاري شهرداري كابل كنار بزنند
صاحبي شهردار كابل با عدم شناختي كه ازشهرداري كابل داشت برخي گروهها وجريانات 

نهايت بهره برداري نمودند و كوشش مرموز وخطرناك داخل شهرداري از فرصت بوجود آمده 
كردند تا دراين زمان طاليي مهره هاي خودرا در نقاط حساس وكليدي جابجا سازند، از اين رو 
يكي از اين نمونه ها كاظم همايون بود، اين فرد قبالً معاون رياست عوايد شهرداري كابل بوده 

ا بدست آورد، وي بامطرح و كوششهاي نمود تا با جوسازي ها ي عجيب وغريب موقعيتي ر
نمودن حساسيت هاي نژادي، زباني ومنطقوي استفاده نموده واز دامن زدن به اين گونه 

اين بود كه به . اختالفات منافع خود و حمايت گران پشت پرده خودرا تأمين و تضمين مينمود
 هويدا ظاهر چهره اي آرام، متين و خوش بر خوردي داشت اما در باطن كه بر همه دوستانش

شد هيواليي در قلب، مغز و وجودش مستولي ورخنه كرده بود؛ همانطوريكه قبالً گفته شد با 
آمدن آقاي ميرعبداالحد صاحبي كه نزديك به سه دهه خارج از افغانستان بودند و از نقطه نظر 
مردم شناسي، رعايت نمودن فرهنگ وسنن جوامع سنتي ودرنظر نگرفتن احترامات ونزاكت 

تماعي چهره منفوري نزد بسياري از شهريان كابل پيداكرده بود، با اين اوصاف فرصتي هاي اج
خوبي براي عده ي فرصت طلب مهيا شده بود واين شد كه به پيشنهاد آقاي محمد فقير بهرام 
معين اداري ومالي شهرداري كابل، كاظم همايون به عنوان مهره كليدي در پست رياست دفتر 
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محمد فقيربهرام از جمله معدود كساني است كه ظاهري آرام و . ش كش شدبه شهردار كابل پي
خند رو اما مكر ودغل كاري هاي نهان بسياري دراو بوده كه ساليان متمادي در شهرداري 
كابل حضور دارد، وي در ضمن اين اوصاف فردي آشنا به پستي وبلندي ها وتلخ وشيريني 

 تاريخ شهرداري را بداند، محمد فقير بهرام بهترين هاي اداره اش مي باشد، كسي اگر بخواهد
 1383او در زمان داكتر غالم سخي نور زاد در سالهاي . نمونه وتاريخ زنده شهرداري كابل است

معين شهرداري كابل بود؛ گفته ميشود در بر كناري داكتر غالم سخي نورزاد آقاي 1385تا 
دن خودبه احمد ضياء مسعود، معاون اول بهرام رايزني هاي بسياري نموده و با نزديك كر

رياست جمهوري زمينه را براي آمدن روح اهللا امان بعنوان شهردار كابل هموار نمود؛ هر چند 
اين خطر بزرگ را بهرام قبول نموده بود و در حقيقت خود را در پشت پرده يك كودتاي 

ود از فرصت بوجود آمده سياسي عليه رئيس جمهور قرار داده بو د ولي با آنهم كوشش مي نم
استفاده شايان برده وموقعيت خود وطرفدارانش را در شهرداري كابل تسجيل نمايد؛ اما روح 
اهللا امان كه سابقه درخشاني در عرصه فساد اداري داشت كوشش نمود محمد فقير بهرام را 

شخص شد كه بعنوان اولين كسي كه از تيم كاري خود خارج مي سازد انتخاب نمود ولي بعداً م
پيشنهاد بر طرفي محمد فقير بهرام توسط روح اهللا امان به رئيس جمهور از جانب داكتر غالم 

اين كمك فراواني بود . سخي نورزاد كه اكنون مشاور رئيس جمهور كرزي است خنثي گرديد 
نجا كه نورزاد به بهرام نمود واورا از سخت ترين مهلكه نجات داد اما درد سر هاي بهرام به اي

خاتمه نيافت و فردي به نام غرزي خوا خوژي به عنوان معين خدمات شهري شهرداري كابل 
ق مامون داشت وي را قاتل زاانتخاب شد، اين فرد كه نظامي بود و مطابق اسناد وكتابي كه ر

داكتر نجيب رئيس جمهور كمونستي افغانستان دانست، از طرفي ديگر غرزي خوا خوژي يك 
ستفاده از نام و نشان پشتون موقعيت هاي خوبي در عرصه هاي سياسي بدست بلوچ بود وبا ا

آمدن غرزي براي بهرام يك مصيبت فوق العاده بود واز همان آغازين روزها اختالفات . آورد
دامنه وسيع تري به خود گرفت اينجا بود كه اختالف غرزي خوا خوژي با مسئوولين رياست 

 محمد مهدي ثاقب براساس به استثماركشاندن اين و» حسيني«نشرات سيد جعفرعادلي 
رياست به جنجال بزرگ تبديل شد و تهديدات عليه اين دو نفر بيشتر گرديد ولي با استقامت و 
ارائه جواب هاي منطقي ومستدل، غرزي خوا خوژي در مقابل اين روند سكوت نمود و ترجيح 

 بسيار به نفع بهرام وطرفدارانش تمام شد داد خودرا با ژورناليستان گالويز نكند اما اين قضيه
چه آنكه بهرام، كاظم همايون وبرخي افراد ديگر كه هر لحظه مورد تهديد جدي غرزي قرار 
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ميگرفتند توانستند از اين فرصت و تشديد اختالفات ميان معين خدمات شهري با رياست 
    . تمديد نمايندنشرات از آب گل آلود ماهي بگيرند وبه نوعي ابقا وموجوديت خودرا

با آمدن آقاي صاحبي كه از شهر چاريكار و اليت پروان هست، بسيار ي خوشبين به اينكه 
از دست غرزي خواخوژي خالص يافته اند اما اين موضوع دوامي نيافت و صاحبي با ريشخند 
 قرار دادن، توهين كردن و اكثراً با مجاز ات هاي نا جايز و غير منطقي شرايط وخيمي براي

كارمندان شهرداري كابل بوجود آورد، دراين ميان از رؤسا، معاونين، مديران تا اجيران و 
دريوران از وضبعيت بحراني ناراضي بودند جز افرادي چون محمد فقير بهرام، كاظم همايون 

    .وبرخي طرفداران شان
عفا داد، شرايط به گونه اي شد كه تغيرات جدي آورده شد؛ غرزي خواخوژي از سمت خود است

برخي رؤسا جابجا گرديدند و مهم تر از همه كاظم همايون مهره درشت بهرام، رياست دفتر را 
با به دست آوردن اين رياست تيم آقاي بهرام كوشش داشتند تا رياست نشرات را . بدست آورد

ون نيز از خود نمايند و تغييراتي در هرم بااليي نشرات بوجود بياورند اين شد كه كاظم هماي
تا محمد مهدي .رئيس نشرات پيشنهاد نمود » حسيني«بطور محرمانه به سيد جعفرعادلي 

ثاقب معاون رياست نشرات بر كنار وبه جاي وي فرد ديگري انتخاب و گزينش شود ، دليل 
همايون مبني به بر طرفي ثاقب اين بود كه نامبرده با غرزي خواخوژي ارتباطات مخفي داشته 

قات وبا بسياري از حل
ميخواست تا با برداش

واز جانب  خاص خود را براي تبلي
و ثاقب در دوران غرزي به نفع شان » حسيني«خالف اينكه عادلي ديگر نيز آنها ميخواستند بر 

طور نا خواسته عمل مي نمودند اين بار افراد جنجالي و قدرتمندرا حذف نمايند كه تمام اين 
طراحي ها حاصل فكر وپالن آقاي بهرام بود ولي اين افراد به اشتباه رفته بودند چه آنكه قدرت 

ل آنان به خداوند وعزت نفس شان بود را در نظر نگرفته بودند نهايي اين افراد كه همانا توك
به شدت رد شد واين موضوع آغاز گر تحوالت » حسيني«پيشنهاد همايون از جانب عادلي 

   .بعدي گرديد كه اختالفات ميان نشرات ورياست دفتر شدت يافت 
انب صاحبي شهر دار مجازات، تهمت نمودن، تحت فشار قرار دادن وانواع واقسام تهديدات از ج

وثاقب به حدي قاطع وارد گرديد كه بسياري از ادارات، نهادها » حسيني«كابل به عادلي 
    .وتشكل هاي دولتي وغير دولتي ازاين اختالفات آگاهي يافتند

نتيجه جالب بود، سه روز كسر معاش رئيس، معاون وهيئت تحرير نشريه پامير، اين اقدام 

خطر ناك سياسي رابطه دارد؛ اما واقعيت طور ديگري بود، همايون 
هموار سازد وبعداً افراد » حسيني«تن ثاقب زمينه را براي حذف عادلي 

غات هر چه بيشتر چهره هاي معدود تيم خود به كار بگمارند 
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دار به بهانه هاي واهي اسباب درد سر وي شد وحتي توصيه هاي سليقه ي وغير قانوني شهر
اگر ميخواهي دوام ! جناب شاروال صاحب«:غرزي خوا خوژي را هنگام استعفايش كه ميگفت 

و لي اين نكات از گفتار غرزي را آقاي » داشته باشي عادلي وثاقب را در كنار خود داشته باش
    .صاحبي فراموش كرده بود

و مهدي ثاقب نامه سر گشاده ي و اسناد مستدل وفراوان به شهر » حسيني «سيد جعفرعادلي
دار ارائه نمودند ودر نامه شان تصريح كردند كه مجازات شان اصولي وقانوني نبوده وبر اساس 

    .احساسات سليقه ي وشخصي اصدار يافته است
 انترنتي وراديوها اين نامه در مطبوعات چون روزنامه ي پيمان، افغانستان كابل، سايت هاي

وتلويزيونها انعكاسات وسيعي يافت، دراين هنگام نود وپنج فيصد اقدامات شهردار كابل، محمد 
بروز . فقير بهرام و كاظم همايون را محكوم نموده و عليه عملكرد هاي آنان اعتراضات داشتند

تجويز نمود وآن اين رويداد شهردار كابل را عصباني ساخت اما عالج اين عصبانيت را بهرام 
تهيه پيشنهاد هاي دو مهره كوچك واستعمال شده چون محمد اسحق صمدي وسيد مقصود 

ومحمد مهدي ثاقب بعنوان رئيس ومعاون » حسيني«هوفياني بود كه بجاي سيد جعفرعادلي 
    .نشرات انتخاب شدند

د وبر عليه صمدي وهوفياني از جمله كساني بودند كه در رياست نشرات وظيفه اجرا مي نمودن
آمرين خود توطئه ها ودسيسه هاي درون تشكيالتي را سازماندهي ميكردند؛ اين دو نفر از 
جمله كساني بودند كه براي بدست آوردن پول وچوكي از هيچ عملي خود داري نمي ورزيدند؛ 

ت آنها با تخريب نمودن اخبار پامير وسپس راپور دادن به مقامات بااليي كوشش داشتند تا فعالي
هاي آمرين خود را ضعيف و نا كارآمد جلوه دهند؛ در قسمتي ديگر آنها تالش نمودند تا 
اطالعات و داده هاي اشتباه به محمد فقير بهرام داده و ذهنيت وي را بدتر از قبل نمودند، اما 
در مقابل رئيس ومعاون نشرات هميشه در مقابل اين دوتن از گذشت كار مي گرفتند، مي توان 

ه صمدي از مهره هاي كهنه و قديمي بهرام بود كه بعد از آمدن روح اهللا امان بسيار گفت ك
تالش نمود تا وانمود كند كه روح اهللا امان شهردار وقت پسر خاله اوست وجوسازي هاي 
تبليغاتي نمايد و از اين درك به منافع خود برسد اما هيچ وقت چانس يار او نشد، بلكه ضربات 

وثاقب چندين جبهه را » حسيني«ميتوان گفت عادلي .  خوداو متردي گرديدرواني دوباره به
بصورت همزمان اداره ميكردند وتوطئه هاي عاملين اين رويداد را در داخل وخارج رياست خود 
تحت نظر داشتند؛ جالب اينجاست كه آقاي هوفياني يكي از مديران رياست نشرات نيز از 

ر كابل در امان نمانده بود، وي حتي در مصاحبه أش با مجازات كسر معاش از جانب شهر دا
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گزارشگر ديده بان رسانه ها مجازات شهردار را تصميم عجوالنه و غير عادالنه خوانده بود؛ اما 
براي بهرام وعامل ديگر آن همايون آب خيط كردن پيش چشمان شهردار كار ساده ي بود و 

رقبه به عنوان معاون اين رياست پيشنهاد هوفياني را كه مجازات شده بود بصورت غير مت
نمودند اما تمام اين نقشه ها طوري كه پيش بيني مي شد پيش نمي رفت، پيشنهاد بر طرفي 

و ثاقب در اداره امور به داليل نداشتن منطق شفاف براي بر طرفي، خنثي » حسيني«عادلي 
وري با تالشهاي زيادي گرديد و هم چنان درزمان سر پرستي احمد ضيا مسعود ازرياست جمه

كه بود عقيم ماند و دفتر معاون اول رياست جمهوري متوجه اين توطئه ودسيسه ي داخل 
    .شهرداري كابل گرديده بود

   
  دروغ مي بافد؟دروغ مي بافد؟) ) شهرشهر((چرا نشريه چرا نشريه 

  1387ميزان  25  -  318، شماره نشريه پامير
در شهرداري «نوان ميزان نشريه شهر زيرع24به پاسخ مقاله منتشره شماره دوم مورخ 

  :كه با آب تاب فراوان قلمفرسايي كرده محترمانه و بااختصار مي پردازيم» كابل چه مي گذرد
 ادعاي نويسنده مقاله مبني بر برطرفي رئيس نشرات ومعاون پيشين نشريه پامير و تقرر 
اشخاص جديد وارتباط آن با زدوبندهاي دروني در شاروالي وسرانجام انداختن بارهمه 

به گردن شهردار فعلي كابل، به مثابه آب در هاون كوفتن ) طبق معمول(سووليتهاي يكدهه م
  .وزيره به كرمان بردن است

نخست اين پرسش را مطرح مي كنيم كه چرا اين دست اندركاران نشريه وزين شهر به 
آيا ! عوض نشرمطالب سودمند، براي شهر وشهريان ما، به جان شخص شهردار كابل افتاده اند؟

همه كارها دركشور به سامان آمد كه اين آقايان با طمطراق وسنگ پراني مي خواهند شيشه 
  هاي شهرداري كابل را پارچه پارچه كنند؟

آيا اگر شهرداركابل بخواهد براي بهبود وارتقاي سطح نشرا ت نشريه و يا بصورت عمومي 
بايد به همين پيمانه ) ر بيعاربيكا(اداره شهرداري، دست به تقرر وسبكدوشي بزند، مطبوعات 

  !برايش صغرا وكبرا بچينند؟
... آيا پس وپيش شدن يكي دونفر كه آنهم دليل ديگر از جمله تنبلي، بيكاري، بي غوري و

  در نشرات نشريه بايد اينهمه سروصدا وغوغا برانگيزباشد؟
  :ما از خيرهمه قضايا مي گذريم و به چند پرسش اكتفا مي كنيم

  بهتراست يا نشرات زمان رييس ومعاون سبكدوش شده؟) پامير(نونيآيا نشرات ك
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آيا رئيس ومعان قبلي مسلكي بودند؟ كه نبودند، در حاليكه هردورئيس ومعاون فعلي 
ژورناليست بوده وهردو سه سال پيش يكي بعدديگر معاون وسكترترمسوول بوده وهركدام 

ي مامور تنظيف شاروالي بود وبنا برهمان سابقه پانزده، بيست سال دارند، درحاليكه رييس قبل
ارتباطاتي كه همه پايه هاي اين كشور را متالشي كرده وشما روي آن تاكيد مي كنيد، از 
دوسال پيش درين پست خلوت اصل شايسته ساالري به رياست ومعاونيت نشرات مقرر شده 

  .بودند
 زدن به شهردار كابل را شما آقايان كه به دور نشريه شهر گرد آمده ايد وهدفي جز نيش

دلقكان زنگ (نداريد، چرا نشريه شهر را وقف اصالحات وپيشنهادهاي سازنده نمي كنيد ومانند
  سنگ را در دبه انداخته و به صدا در مياوريد؟!) خطر

شما چرا به مسايل حاد كشور در سطح جامعه كه هرروز كشتي ما را به سوي تباهي 
ي امنيتي، فساد اداري، ارتشا وهزار ويك معضله ديگر سياسي وغرقاب فنا مي كشاند از جمله ي

واجتماعي وقف نمي كنيد كه با نامهاي مستعار گليم ماتم وسوگ برطرفي رييس ومعاون 
  .نشرات پامير را هنوز هم هموار نگهداشته ايد

آيا شما نمي بينيد كه نشرات پامير در طي يكماه اخير از زمين تا آسمان تفاوت كرده 
   آيا حرافي وكاغذ سياه كردن شمابي مورد نيست؟است؟

آيا شما همان هايي نيستيد كه هرروز عليه شخص بي ادعا وفعالي مانند شهردار فعلي 
  توطئه مي چينيد وترفند مي بافيد؟

شما اين تلخه را نداريد كه شاروال هاي همين يكدهه گذشته را مقايسه كنيد وكاركرده 
شما كوركورانه از .  ها وفساد برجاگذاشته را برجسته بسازيدگي ها، صداقت ها وبي كفايتي

آنهمه اوامر غيرقانوني، بلند منزل سازيها، استفاده جويي ها وغيره چشم پوشي كرده ايد وتنها 
  .همين دو تا آدم پس وپيش شده را يافته ايد

د به سخن بسيار است وكاغذ وفرصت اندك، الزم نيست شما نا دانسته با : چه بايد گفت
  .گلو اندازيد

اگر چشم شما نمي بيند كه همين حاال در طي شش ماه بخشي از دوازده پروژه در 
شاروالي به بهره برداري سپرده شده وبخشي ديگر در حال اتمام است، شايد نيم كاسه ماندن 
شما جرئت آن را نمي دهد كه كاركرده وناكرده را تفكيك  وتشخيص نماييد، ولي گفته معروف 

اگرقهرمان نيستيد، ال اقل مرد «: دانشمند وبزرگ را به خاطر بسپاريد كه گفته استيك 
  !با اين حال دروغ نبافيد وتوطئه نكنيد» !باشيد
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  تملقات كاغذي تملقات كاغذي 

  1387 قوس ، سوم، شماره نشريه شهر
  ما براي وصل كردن آمديم             ني براي فصل كردن آمديم

  »دروغ مي بافد) شهر(چرا نشريه «به جواب مطلب 
   نشريه پامير318 شماره 1387 ميزان 25منتشره 

به »  در شهرداري كابل چه مي گذرد«در شمارة دوم نشريه شهر، مطلبي تحت عنوان 
نشر رسيد كه اين مطلب از سايت نما اقتباس گرديده وسپس در نشريه شهر به چاپ رسيده 

گان نشراتي شهرداري كابل داشته است؛ نشر اين مطلب انعكاس عجيبي در نشريه پامير ار
نويسنده مطلب كه بسيار عصباني وعقده مندانه به نظر مي رسد با جمالت سبك وعاري . است

از فنون نويسنده گي وژورناليستي به پاسخ مي پردازد كه اين جواب ضعف اين نويسنده  ودر 
  .مجموع ادارة آن را مي رساند

يه ها وپيشنهاداتي داريم كه اميد است بدون ماجهت روشني به اين نويسنده محترم توص
  .لجاجت وپرخاشگري پذيرفته وخود را در حقيقت وارد اصل دنياي ژورناليزم قرار دهند

نويسنده مطلب رئيس ومعاون نشرات فعلي را افرادي با تجارب پانزده الي بيست ساله در 
بيشترين انتقاد حضرات عالي عرصه ژورناليزم دانسته ومحتويات نشريه شهررا دروغ مي پندارد و

  .باالي نشريه شهر؛ رئيس ومعاون قبلي نشريه پامير و زنگ خطر بوده است
: بايد به اطالع و دادن معلومات كافي به دوستان ما در نشريه پامير عنوان كنيم اينكه

از سايت انترنيتي نما اقتباس وسپس در نشريه شهر » درشهرداري كابل چه مي گذرد«مطلب 
پ رسيده است و در آخر اين مطلب آدرس انترنيتي اين سايت با فونت يا خط بزرگ تري به چا

درج گرديده تا خوانندگان محترم بدانند كه اين مطلب از سايت گرفته شده نه از طرف اداره 
بدون «نشريه شهر؛ با اين همه ما در قسمت مشخصات اين نشريه موردي را  ذكر نموديم كه 

در حاليكه اين » .شه هاي مطرح شده مربوط  به نويسنده گان آن استسرمقاله سائر اندي
مضمون به نام ميراحدشاه صفا نگارش يافته و گزينش يك مطلب كه به منافع ملي وارزش 
هاي ديني ومذهبي تصادم ننمايد نشر آن در هيچ رسانه پيگرد قانوني ندارد،  چه بسا بسياري 

طالب ومضاميني از انترنيت تبادل اطالعات مي نمايند، از نشريات جهان با گزينش و انتخاب م
پس فهميده مي شود كه مسئوالن فعلي نشريه پامير با توجه به تجارب بيست ساله در عرصه 
ژورناليزم هنوز اطالعات ابتدائي در مورد تكنالوژي پيشرفته امروزي وقوانين اطالع رساني 
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 ايمل ساده براي خود ندارند تا ما از طريق انترنيتي ندارند وحتي با تأسف فراوان يك آدرس
  .ايمل برايشان پاسخ هاي خوبتر وروشن تر بدهيم

موضوع دوم كه ضرورت به بيان اين مي باشد اين است كه نويسنده مطلب از سواد كافي 
در نثر نويسي واز ادبيات درست در نگارش بي بهره اند و درچند جاي؛ اصطالحات كوچه وبازار 

ته با عقده هاي طمع و آزا است همراه شده ومعجوني از جسارت وكينه توزي را كه عجين ياف
مانند «، »شما كوركورانه«، »شما اين تلخه را نداريد«: در نبشته شان رسوخ داده اند، بطورمثال

  .»دروغ نبافيد وتوطئه نكنيد«، »بيكار وبيعار«، مطبوعات »دلقكان زنگ خطر
 موضوع است كه نويسنده نتوانسته حرف دل خود را در تلفظات  وكلمات فوق نشانگر اين

قالب جمالت ادبي و احترام آميز و در حقيقت ژورناليستي ارائه نمايد وكوشش نموده تا 
بازيرپاگذاشتن عفت و عزت قلم بي پروا به فحاشي ها وقلدرمĤبي هاي كوچه وبازاري،  نقطه 

  .منطقي به تصورات خود بنهد
جاه طلبي اين افراد در نوشته خودشان محسوس وملموس موضوع بعدي خودخواهي و

آيا رئيس ومعاون قبلي مسلكي بودند؟ «: بطور مثال، در جايي از اين مطلب آمده است. است
كه نبودند، درحاليكه هردورئيس ومعاون فعلي ژورناليست بوده وهردوسه سال پيش يكي بعد 

مثال معروفي » .ده، بيست سال دارندديگر معاون وسكرترمسئوول بوده وهركدام سابقه پانز
اينكه رئيس ومعاون قبلي . درخت پربار هميشه شاخه هايش پايين است: داريم كه مي گويند

مسلكي بودند يا نبودند در ابتدا خود مسلك بايد تعريف شود؛ افراد مسلكي درعرصه ژورناليزم 
ري را بدون موجب هيچوقت شعار من اين هستم و من آن هستم نمي دهند وهيچ فرد ديگ

فاقد مسلك نمي خوانند در حاليكه با توجه به تحقيقاتي كه از رئيس قبلي بعمل آمده است وي 
صاحب چند كتاب و آثار متعدد در نشريات خارجي وداخلي بوده است؛ اينكه شما در جاي ديگر 

شود ، بايد عرض »رئيس قبلي مامور تنظيف  شهرداري بوده است«مطلب تان آورده ايد كه 
كه اين نمونه آوردن ها در سطح بينش يك طفل خردسال نيز نيست چه آنكه بسياري از 
نويسنده گان، ژورناليستان، مقامات عاليرتبه كشور وحتي وزرا وسفراي افغانستان در بدترين 
شرايط سياسي در داخل كشور و يا در دنياي مهاجرت دست فروشي، كراچي باني و يا فعاليت 

صادي نموده اند كه اين موضوع عيب وعار محسوب نمي شود وبراي يك هاي پايين اقت
ژورناليست ويا نويسنده بسي افتخار است كه به حيث مأمور تنظيف كشور خود چند صباحي 

بيان اين موضوع از جانب نويسنده مطلب اين پيام را مي رساند . مصروف ومشغول شده باشد
وان مامور تنظيف در انظار مردم وخوانندگان يك كه در حقيقت خواسته تا رئيس قبلي را بعن
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فرد فاقد ارزش نشان دهد كه متأسفانه اين موضوع بيانگر ضعف اخالقي و تربيتي نويسنده 
  .مطلب را مي رساند

بهتر است يا نشرات زمان رئيس ومعاون ) پامير(آيا نشرات كنوني«: جمالت ديگري چون
ه نشرات پامير درطي يك ماه از زمين تا آسمان آيا شما نمي بينيد ك«و يا » سبكدوش شده؟

نويسنده در اين استقامت كمي بسيار خود خواهانه وجاه .  قابل تأمل است»  تفاوت كرده است؟
طلبانه پيش رفته است ورئيس ومعاون فعلي را اسطوره هاي درخشان در آسمان ژورناليزم 

داري كابل، امكانات اداره نشريه از در حاليكه پول چاپ نشريه از شهر. جهان معرفي كرده است
بودجه شهرداري كابل، معاشات و امتيازات گوناگون از شهرداري كابل، حمايت، تقويت 
وپاسخگويي مطالب در بيرون،  از جانب شهرداري كابل؛ پس اين سئوال مطرح مي گردد كه 

ست سال ژورناليست اين آقايان به كدام استقالليت خود مي نازند و خود را اعجوبه هايي با بي
در شهرداري چه «نويسنده اين مطلب اگر به صورت محققانه مطلب . بودن معرفي مي كنند

خوانده باشد متوجه خواهد شد كه رئيس ومعاون فعلي در حقيقت  از جمله مامورين » مي گذرد
ن رئيس ومعاون قبلي بوده اند؛ و چرا اين شاهكاري هايشان را  در زمان رئيس ومعاون پيشي

انجام نمي دادند كه حال الف خودستايي مسئوولين فعلي از دريچه نويسنده مطلب هويدا مي 
شود و صفحات نشريه پامير را دفاعيه ها پرساخته است؛ در ابتدا ما باور مان نمي شد كه در 
مطلب آقاي صفا كه در انترنيت نشر شده بود مسئووالن فعلي نشرات را توطئه گران عليه 

معرفي نمايد واكنون ما باالف وگزاف نويسنده مطلب  برايمان يقين حاصل شد كه آمرين خود 
  . زير كاسه اي نيم كاسه اي وجود دارد

در جايي ديگر شما  از شهردار عزيز ونازدانه ما سرسخن باز نموده ايد ودر پاره اي از نبشته 
دار فعلي توطيه مي شما هرروز عليه شخص بي ادعا وفعالي مانند شهر«: هايتان آورده ايد

جرئت آن را نمي دهد كه كاركرده وناكرده  را تفكيك و «، »آيا اگر شهردار بخواهد«، »چينيد
  ».تشخيص نمائيد

اوال ما هيچگاهي هر روز عليه شخص فعال وبي ادعائي چون شهردار فعلي توطئه نمي 
اكرده را تفكيك نمي چينيم؛ چون نه وقت ونه حوصله اش را داريم و دوم آنكه ما كاركرده و ن

كنيم بلكه مردم هستند كه چشم دارند؛ عقل وهوش وضمير آگاه دارند وچوكي ومقامي چون 
شما ندارند كه بخاطر حفظ آن از هرناكاركرده گي ها؛ كاركرده گي ها درست كنند وكاه را كوه 

  .عيار سازند
  .انتقاد مي كنندهمه روزه مردم ومطبوعات هستند كه حقيقت را مي بينند وبازبان باز 
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نتيجتا اينكه ژورناليستان پانزده الي بيست ساله كوشش نمائيد مشكالت خود را در ابتدا 
درعرصه اخالق ژورناليستي تصفيه نمائيد و از شهردار كابل نه پيش خود ونه در محضر مردم 
ه بت نسازيد وعيوب آن را چون كاهنان مصر توجيه ننمائيد؛ زنده گي ارزش اينگونه مديح

سرائي ها وچرب زباني ها را ندارد؛ شما اگر مي خواهيد در خانواده ژورناليزم جاي خود را بيابيد 
در ابتدا به رسالت ژورناليستي و صداقت قلم متعهد باشيد وتحت تأثير افراد، اشخاص ومقامات 

يد اما مقطعي نگرديد؛ امروز شما با ضمانت قلم به مسئوليت مندي يك اداره نشراتي تكيه زده ا
اگر اين تعهد وايمان شكست وفروپاشيد يقين داشته باشيد كه هيچ گاهي نزد اهل قلم 
ومطبوعات جايگاهي نخواهيد داشت وچهره هاي مكدر تان تا آخرين نفس هاي عمرتان بربي 

پس شما نيز به قلم . تعهدي به قلم ووجدان ژورناليستي در باتالق بي هويتي خواهد ماند
  .س آن دروغ نبافيد و توطئه نكنيدوجوهرة پاك ومقد

  
  بحران نا بساماني در ادارة شهرداري كابل

  غالم محي الدين بهرام
  1387ميزان   30 سه شنبه  177، شماره روزنامه پيمان

شهرداري كابل بعد از تقرر ميرعبداالحد صاحبي به عنوان شهردار،  دچار نا بساماني و 
د كه  با آشفتگي هاي متعدد در اين اداره گردي

تأسف،  بسياري از ساختارها و تهداب هاي اين 
  .اداره را با تزلزل وركود آتي مواجه ساخت

اين موضوع در حالي صورت مي گيرد كه 
عمال پايه گذاري هاي مهندسي شهري در 
زمان داكتر غالم سخي نورزاد تخريب شده و 
دستاوردها ونتايج فعاليت هاي وي دچار 

  .ار گرفتشكننده گي و التهاب قر
نگاه سليقوي واحساساتي شهردار كابل به 
تنظيم امور به اندازه اي ضعيف تبارز نموده كه 
پايين ترين سطوح اين اداره مورد آسيب جدي 
قرار گرفته  وبسياري از اجيران ودريوران مظلوم 

از برخي رياست ها بدون موجب از كار بركنار گرديدند و طبعا برخي روسا وآمرين بخش ها نيز 
  .قلم نيفتاده و آنها هم بدون دليل واضح و منطقي برطرف و يا سلب صالحيت گرديدند
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يكي از نمونه هايي را كه مي توان بدان اشاره نمود، موضوع رياست حفظ مراقبت و كار 
شهرداري كابل است كه اين رياست با وسايط وپرسونل متعدد وظيفه سنگين وبس مهمي را به 

  .دوش دارد
بل در ابتداء اعضاء وكاركنان اين اداره را به شمول رئيس آن تحت فشار هاي شهردار كا

معما برانگيز قرار داد وسپس بعد از چند روزي دستور داد تا رئيس ناحيه دوازدهم از چگونگي 
روند كار اين رياست بازرسي و وارسي نمايد كه به تعقيب آن دستور،  رئيس ناحيه دوازدهم به 

ت حفظ ومراقبت كار پيشنهادي را از جانب اين رياست عنواني مقام همراه معاون رياس
اين . شهرداري ارائه مي دارند كه خواهان كسب صالحيت به رئيس ناحيه دوازدهم مي گردند

درحالي است كه رئيس اين رياست از موضوع با خبرنبوده وتوطئه اي بس عجيب در حال 
به «: هردار در مورد اين پيشنهاد مبني برجالب اين جاست كه حكم ش. شكل گيري بوده است

منظور پيشبرد امورات كارات فني واداري رياست حفظ مراقبت بدينوسيله هدايت داده مي شود 
كه » .كه تمام صالحيت هاي مذكور در همه امورات به انجنير طاهر رسولي تفويض گردد

دوازدهم نگارش يافته برخالف تمامي موازين اداري به قلم خود آقاي رسولي رئيس ناحيه 
  .امري تصادفي نبوده وشهردار كابل نيز فقط زحمت امضاي آن را مي كشند

اين عمل غيرقانوني يك روند كامال غير قانوني ومنافات با اصل منجمنت را به تصوير مي 
  كشد چه آنكه

شهردار كابل بايد براي اين عمل خود داليل درست، شفاف واصولي داشته باشد :   اوال
گر داليل و اسناد كافي بربي كفايتي مسئوول مربوطه داشته باشد بايد او را برطرف نموده آن وا

هم به پيشنهاد شهرداري به رياست جمهوري ومنظوري رئيس جمهور مبني بر برطرفي رئيس 
  .مورد نظر
سلب صالحيت از رئيس حفظ ومراقبت كار شهرداري وكسب صالحيت به رئيس : دوما

ر مورد رياست ديگري از عجايب هشتگانه جهان به حساب مي آيد كه مسلما ناحيه دوازدهم د
رئيس يك اداره در مقابل قانون پاسخگو خواهد بود و در صورت مشكالت عديده آيا يك فرد 

  مي تواند به قانون پاسخگو باشد؟» آورده شده بدون منظوري رئيس جمهور«
 وقلم رئيس ناحيه دوازدهم نگارش نگارش حكم شهردار كابل به مفكوره، سليقه، ذهنيت

يافته و شهردار كابل بدون تعمق و تأمل در مقابل عمل انجام شده و براساس احساسات،  
چطور .  چشم بسته امضاء نموده وعمل غير قانوني را بصورت واضح وعميق مرتكب مي گردد

ع او مي چرخد قانون اين اجازه را مي دهد كه فرد ديگر كه اصل پيشنهاد  در محوريت مناف
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حكم مقام باالي يك اداره را به ميل وخواهش شخصي خود نوشته وهيچگونه پرواي از قانون 
  .و قانون مداري نداشته باشد

از اينرو متوجه اين نكته مي گرديم كه آقاي صاحبي شهردار كابل دست به يك بي هويتي 
 غيرقانوني را بصورت اداري وبي نظمي وناهنجاري را در مجموعة كاري ايجاد وميكانيزم

  .وسيعي گسترش مي دهد
از اينرو از رئيس جمهور كشور خواهانيم تا نگذارند اين گونه افراد كه از تجربه، تخصص، 
كارايي و قوت الزمه در برخي ادارات دولتي بي بهره اند به فرسوده گي وپوسيده گي ادارات 

ه اشخاص از مسند قدرت هاي دوام دهند ورئيس جمهور مي توانند با كنار زدن اين گون
اجرايوي، آبرو وعزت دولت جمهوري اسالمي افغانستان را در آخرين روزهايش در تاريخ كشور 

  .تثبيت و تسجيل نمايند
  ييكنفرانس مطبوعاتكنفرانس مطبوعات

  )تهديد ژورناليستان حكومتي(
و محمد  » حسيني«سيد جعفرعادلي   

 ميــــزان  3مهــــدي ثاقــــب مــــورخ 
قبـل از    11 تا   10روزچهارشنبه از ساعت    

ظهر در مركزاتحاديه ملـي ژورناليـستان       
»  تهديـد ژورناليـستان حكـومتي     «زيرنام  

ــونگي    ــاتي چگ ــرانس مطبوع ــي كنف ط
برطرفــي خــويش را  از ســوي شــهردار  
كابــل بــه رســانه هــا تــشريح داده كــه 
خبرآن بشكل كسترده  از طريـق رسـانه         
هاي جمعي نشرگرديد،  با آنكه تلويزيون       

نامـه هـاي خبـري      ها  و راديو هـا در بر       
سراسري شان بصورت برجسته انعكـاس      
داده بود،  اين موضوع در برخي از رسانه         
هاي چاپي وسـايت هـاي انترنيتـي نيـز          

انتشار يافت كه ما  مطالب  بعضي از سايت ها و نشرات چـاپي را در ايـن بخـش حـضور شـما        
  .خوانندگان محترم ارائه مي داريم
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  بل در جمع خبرنگارانبل در جمع خبرنگاران كا كايي و معاون نشرات شهردار و معاون نشرات شهردارسسييرئرئ
  »حسيني«صحبت سيدجعفرعادلي

در ماه ضيافت الهي قرارداريم، خداوند      
طاعات و عبادات ما را قبول فرمايد؛ در اين        
جمع اوال از زحمات رئـيس اتحاديـه ملـي          
ژورناليستان جناب آقـاي مبـارز و اعـضاي         
محترم اين اتحاديه قدرداني و سپاسگذاري      

رانس مطبوعاتي  مي نمايم كه در زمينه كنف     
را » تهديد ژورناليـستان حكـومتي    «زيرنام  

ــما    ــك ش ــضور يكاي ــوده واز ح ــراهم نم ف
اصحاب مطبوعـات ورسـانه هـاي جمعـي         
دراين كنفرانس خـوش آمـد مـي گـويم و           
ــشگاه   ــزان را از پيـ ــما عزيـ ــت شـ موفقـ

دراين فرصت كوتاه مي خواهم بطور فشرده علـت برطرفـي ام را بـه               . قادراليزال آرزوي ماست  
  .ور شما عزيزان پيش كش نمايمحض

شهرداري كابـل منحيـث يـك بخـش بـزرگ اداره خـدماتي در چندسـال اخيـر                   ! دوستان
مشكالت فراواني را دارد، در اين شش سال گذشته تنها در دوران داكترغالم سـخي نـورزاد بـا                   
ايجاد چهارراهي و ساخت سازسرك هـا فعاليـت هـاي چـشمگيري صـورت گرفـت و بـادرك                    

دلسوزي جناب آقاي نورزاد تا حدودي به مشكالت شهروندان رسيدگي گرديده بود،  مسئوليت و   
اما پس از آن مخصوصا دوران آقاي صاحبي تا كنون جهت بهبـود وضـعيت شـهروندان هـيچ                    

  .اقدامي نشده است
ما چندي قبل بخـاطر كـسرمعاش بـدون موجـب خـود وهمكـاران در هيئـت تحريـر بـه                      

گه رفته بوديم، يكـي از اعـضاي كميـسيون مـي گفـت در           كميسيون سمع وشكايات مشرانوجر   
ميان ادارات بيشترين شكايات از شهرداري كابل است و در بين شهرداران عليه آقـاي صـاحبي                

به گفته وي ديگرشهرداران بـه گونـه        . شهردار فعلي به حد بسيار باال شكايت دريافت مي كنيم         
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 صاحبي عالوه برعدم توانايي كاري كـه        ي باهمكاران و شهروندان كابل مي ساختند ولي آقاي        
  .از خود دارد روحيه ي همكاري ومعاونت  با كسي را ندارد

متأسفانه با آمدن آقاي صاحبي به حيث شهردار انتصابي، به تدريج تعـداد عناصـر مفـسد و                
استفاده جو برچوكي هاي مهم شهرداري تكيه زده كه دراين مدت زمان كوتاه ريشه هاي مافيا                

طرناك درشهرداري كابل ريشه دوانده كه رشوت ستاني، فساد اداري، استفاده جـويي          بصورت خ 
  .ها به اوج خود رسيده و روز به روز وضعيت متشنجي بر اين اداره حاكم گرديد

در دوران آقاي صاحبي بسياري از افراد و اشخاص كه شايستگي و لياقت پست ومسئوليتي               
انديستي در رأس امور قرار گرفته وكوشش نمودند تـا          را نداشتند براساس يك سري ارتباطات ب      

  .كساني كه بعضا صادقانه كار مي نمايند از صحنه كاري شهرداري كابل كنار بزنند
در هشت ماه حضور آقـاي      
ــل،  صــاحبي در شــهرداري كاب
روز به روز هرج ومـرج در ايـن         
اداره افزايش يافتـه و بـسياري 
از  رؤسا وكارمنـدان شـهرداري      

وهين، تحقير و اسـتهزاء     مورد ت 
ــا مـــن   ــد، بارهـ ــرار گرفتنـ قـ
وهمكارانم به دليل نشرحقايق،     
چاپلوسي نكردن، بـه اتهامـات      
ناروا و عليه ما به مستند سازي       

دست زدند، به دروغ صحنه سازي هاي كاذبي را نمودند وسعي كردند با ايجاد اختالف در ميان                 
  .من وهمكارانم شكاف ايجاد نمايد

طان امسال در مكتوبي با امضاء صـاحبي از طريـق رياسـت دفتـر، رئـيس،                 در نيمه ماه سر   
معاون و هيئت تحرير به دليل يك روز تأخير در چاپ نشريه پامير هركـدام بـه سـه روز كـسر                      

  .معاش مجازات شديم
در حاليكه تأخير يك روز در چاپ مشكل تخنيكي وجود داشت و ما در اين زمينـه داليـل                   

از آنجاييكه آقاي صـاحبي بـا       . اليل خود  را به شهردار هم عنوان كرديم        قانع كننده داريم كه د    
استدالل وداليل منطقي حساسيت دارد هيچگاه به گفته هاي ما توجـه نكـرد؛ از سـوي ديگـر                   
طريقه استعمال مجازات تأديبي از خود مراحل مختلفي دارد و نمي توان بـدون بـه كـار بـردن                    
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 قـانون   66د آن داخل شد و اين تخلف شهردار كابل از ماده            مورد اول به مورد دوم و ديگر موار       
  .كارمندان دولت است

ما رسما موضوع را از برخي ادارات زيربط از جمله وزارت عدليه خواستار واضح شـدن ايـن                  
 حقـوقي وزارت    –ماده گرديديم كه رياست انستيتوت امور قـانون گـذاري و تحقيقـات علمـي                

 از صورت مراحل مجـازات معلومـات موثـق و           6/5/1387رخ   مو 2304عدليه در مكتوب شماره     
درصورت عدم توافـق طـرفين،      «: مستند ارايه نمود و در اخير مكتوب جهت راهنمايي آورده اند          

  ».موضوع به محكمه مربوطه ارجاع مي گردد
ما طي نامه سرگشاده به آقاي صاحبي خواستار تجديد نظر وي در اين موضوع گرديـديم و                 

آورده بوديم كه تمامي فعاليت هاي ما براساس قانون كارمندان وقـانون رسـانه هـا                در آن نامه    
صورت مي گيرد و اين مجازات خالف قوانين نافذه كشور اسـت، زيـرا در هـيچ قـانون هيئـت                     

پس از آن آقـاي صـاحبي       . تحرير به دليل مشكالت تخنيكي وفني مورد سئوال قرار نمي گيرد          
  . راستاي اهداف شخصي اش اقدام به برطرفي من و معاونم نمودبااستفاده سوء و مستبدانه در

از آنجائيكه شهردار كابل در برابر ما حركت عقده مندانه نموده ما داليل محكم داريـم و از                  
طريق كنفرانس از حكومت و نهادهاي عدلي وقضايي و اتحاديه ملـي ژورناليـستان افغانـستان                

ينك از همكارم جناب آقاي محمدمهدي ثاقب مـي         ا.  خواهان رسيدگي به اين موضوع هستيم     
خواهم، نكاتي را كه من نگفته باشم و ضرورت به توضيح داشته باشد آن را تكميل نمايند و در                   
پايان كنفرانس مطبوعاتي در خدمت خبرنگاران عزيز هستم و به پرسش هاي شان پاسـخ مـي            

ة را در مورد آقاي ثاقب بگـويم؛        دهم؛  عزيزان اجازه دهيد كه قبل از صحبت هاي همكارم نكت           
ايشان عالوه بر داشتن ليـسانس علـوم سياسـي، تجربيـات خـوب واثربخـشي در زمينـه اداره                    
وژورناليزم دارد كه خوشبختانه سوابق كاري وي در رياست عمـومي اداره امـور و داراإلنـشا ي                  

هـم بـه پيـشنهاد      شوراي وزيران ثابت مي سازد كه فردي فعال و دلسوز بوده است وبعد از آن                
شهردار كابل وحكم رئيس جمهور؛  معاونيت رياست نشرات شهرداري را به عهده مـي گيـرد و               
ايشان همچنان در بسياري از  مراكز علمي و فرهنگي فعاليت هاي مطبوعاتي وفرهنگي قابـل                
مالحظه اي داشته اند، بطور مثال آقاي ثاقب  در مسابقات بهتـرين نـشريات تجربـي در ميـان      

 نشريه از چهار كـشور ايـران، افغانـستان، عـراق و پاكـستان مقـام اول را كـسب نمـود و                  263
همچنين او در داستان نويسي چندين بار مقام اول را گرفته، اين نويسنده چيره دست با توانايي                 
هاي كه در عرصه هاي فرهنگي و مطبوعاتي دارد، با جرئت مي گويم، آنهاييكـه ادعـا ي كـار                    
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دارند به هيچ وجه جاي آقا ي ثاقب را پر نمي توانـد و شـهردار كابـل هـم بـراي      ژورناليستكي  
  .بهبود كار نشراتي اين اقدام را ننموده بلكه حركت وي كامال  عقده مندانه بوده است

  
  صحبت محمد مهدي ثاقب

برطرف گرديدنـد             خبـر بـسيار    . رئيس و معاون 
ت؛ و براي بسياري سواالت گوناگون خلق خواهـد شـد كـه چـرا و چگونـه؟ آنهـم در                     كوتاه اس 

واقعيت شاروالي كابل بـر خـالف       . اداراتي كه از جنجالي ترين ادارات دولتي محسوب مي  شود          
چرا رئيس و معاون رياست نـشرات برطـرف گرديدنـد؟ آيـا            . اين خبر كوتاه بسيار طوالني است     

س كالني را مرتكب گرديده اند و يا هم در رياست نشرات كودتـا و               رشوت گرفته اند و يا اختال     
توطئه فراوان بود اما اينطور نبوده و رياست نشرات جاي رشوت گرفتن و اختالس كردن نيست                
جاي رشوت گرفتن هاي مليوني جاي ديگري است كه عاملين آن آزادانـه از زنـدان بـه كـدام                    

رات فضاي مناسب  و مساعدي براي ايجاد انعقـاد          رياست نش . علت معلوم نيست آزاد مي شوند     
پروژه هاي كاري به دسته هاي مافيا نيست و يا هم معامالت پنهاني و پشت پرده اي كـه بـه                     
نفع تعدادي از اربابان زمين و بلند منزل باشد، ما اين افتخار را داريم كه در طول بيش از يك و                     

تعدد در زمينه هاي سياسي، فرهنگي واجتماعي       نيم دهه فعاليت ژورناليستي و نوشتن مقاالت م       
رسالت ژورناليستي خود را ادا نموديم و با هيچكدام از گروههاي سياسي واقتصادي سازشـگري        
نداشته ايم، ما به صراحت اعالن نموديم كه جاي يك نـشريه واقعـي دروغ، مديحـه سـرايي و          

 در شاروالي كابل مواجه با صـدها        تملق گرايي نيست،  در حالي كه ما  از بدو فعاليت هاي خود             
سليقه، پاليسي ومصلحت ها بوده ايم وحتي با تهديدات گوناگون نيز حاضـر نـشديم بـه مـردم                   
ومطبوعات دروغ بگوييم و اعمال نادرست هيئت فعلي شاروالي كابل را توجيـه وتبرئـه نمـائيم                 

نشرات شاروالي كابل از جانب شاروال كابل 
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 صاحبي شب وروز كـار      وكاري كه انجام نشده ما اعالن نمائيم كه شاروالي كابل در وقت آقاي            
برطرفي رئيس و معاون نشرات گفتن حقايقي بـود  كـه            .  ما نمي توانيم دروغ بگوييم    . مي كند 

تعجب اين است كه جنـاب شـاروال محتـرم          .  براي معامله گران با مافيا گران ويرانگر مي آمد        
ز دسـت داده  كابل چرا به جاي برطرف كردن انجينري كه خانواده اش را در حادثه انفجار هند ا            

است و يا منفك نمودن چند دريور مظلوم  بيچاره و يا هم تهديد ژورناليستان نشريه پامير؛ كـار          
بزرگتري نكرده و كسي كه در مسند رياست و يا معينيت قرار گرفته و در سطح شهر كابـل بـا                     

دام معاش ماموريت  اكنون صاحب بلند منزل ها، ماركيت ها، منازل و معامالت ديگر اسـت اقـ                 
  .به برطرفي آنان نكرده است

موجوديت و تداوم حضور فزيكي شاروال كابل انواع سواالت را بوجود مي آورد كه چطور و                
چگونه با بي  كفايتي و بي كاره گي كه وي دارد باز هم بر چوكي مسئوليت پذيري  شهر تكيه                     

مـشكالت شـهر كـه      فردي كه از وجود تحرك الزم بي بهره بوده و غافل از تمامي              . زده است 
مردم را به شكايت رسانده است؛ مشكالت مردم قلعه زمانخان، مشكالت مردم گردنـه سـخي،                
ساحه بي بي مهرو و دهها ساحات مختلف شهر كابل كه گوياي واقعيتي است كه اين فـرد نـه                    
 تنها به نفع شهر و مردم شهر كابل فعاليت نمي نمايد بلكه به گروههاي مافيا و اشخاص و افرد           

شاروال . فرصت طلب اجازه جوالن دادن و ظلم و تعدي بيش از  حد به مردم را مهيا مي نمايد                  
كابل متاسفانه بعد از گذشت  نيم سال بيـشتر؛ باعـث تـرويج  وتكثـر جرثومـه هـاي فـساد در           

  .شاروالي كابل و تخريب اساسات اداري  و  تخنيكي در  اين اداره گرديده است
؛ فراموش كار، عليل و ضعيف نمي تواند ادارة  پايتختي را برعهده      طبعاً  فردي دمدمي مزاج    

گيرد كه پنج ميليون نفوس را در بردارد، ما اسناد فراواني براي دفاع از خود وحق تلفـي كـه در                     
مورد ما گرديده است داريم ومي خواهيم كه شاروال كابل يك مورد برعليه مـا ارائـه نمايـد تـا                     

ما به عنوان مسؤولين نشرات شـاروالي  كابـل كوشـش     . ي باشد ثابت گردد چه كسي متخلف م     
نموديم تا با حفظ نزاكت هاي انساني و اداري شاروال كابل را مجاب و اقناع نماييم كه درگيـر                   
شدن و گالويز نمودن  با نشرات فرصت را براي استفاده جويان بيشتر از قبل آماده مي كنـد و                    

اذب بـراي شـاروال بوجـود آورده و خـود مـصروف             كساني كه مي خواهند نوعي مصروفيت كـ       
آمدن شاروال هاي گذشته و عزل        كساني كه با چال و فريب در        . معامالت گوناگون  خود شوند    

  .نمودن آنان تالش هاي وقفه ناپذير داشته اند
نشرات هميشه به اين فكر بوده است تا  اين ريشه ها را شناسايي و عـاملين آن بـه پنجـه                  

بايد قانون باالي همگان به درستي عملي گردد اما با تأسـف در موجوديـت        .  شودقانون سپرده   
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اين شاروال قانون باالي يك ژورناليست تطبيق مـي گـردد امـا بـاالي يـك مقـام بـاال رتبـه                       
حكومتي تطبيق نمي گردد، واضح و روشن مي گوييم كه مسؤولين نشرات بـه دليـل يـك روز                   

ل تخنيكي داشته است سخت مجازات مي  شوند و بر خالف            آنهم دلي   تأخير در چاپ نشريه كه      
قانون مامورين به كسر معاش و تخريب دوسيه هاي كاري شان ترتيب عمل صورت مي گيرد،                 
در حالي كه فعاليت هاي ژورناليستي از لحاظ مسلكي بودن استثناء بوده و تهديد و يا مجـازات                  

ما نامه سرگشاده   .  حرفوي محسوب مي گردد   از جانب آمر با صالحيت امري غير قانوني و غير           
به شاروال كابل ارائه نموديم،  اما هيچگونه تأثيري برتغيير موضع غيرقانوني ايشان نكرد بلكـه                
خشم وي را مضاعف نموده و چاپ آن در رسانه هـا و سـايت هـاي انترنتتـي عـزم وي را بـه                         

الب كميسيون سـمع شـكايات      اينجا حتي محافظه كاري  هاي  ج       . برطرفي ما جزم نموده است    
مشرانو جركه نيز هويدا شدكه ما در وقت حضور ما در رياست نشرات به اين كميسيون مراجعـه   
كرديم، اما افسوس كه اعضاي اين كميسيون بيشتر از شاروال كابل بدون كدام دليل جانبداري               

وز كسرمعاش هـم    سه ر «و يا   » .آمرتان است، حق دارد   «: مي نمودند بطور مثال آنان مي گفتند      
درحالي كه يك ساعت خالف قانون حقوق يـك فـرد           » .چيزي است كه شما شكايت مي كنيد      

اسناد ومداركي كه ما در اختيار داريم مبـين يـك           . تضعيع گردد بايد قانون از آن به دفاع پردازد        
اي اصل درست و سالم مي باشد كه ما نه به دنبال جنجال آفريني بلكه تثبيت واقعيت ها و افش                  

جالـب ايـن    .  تخلفات برخي افراد كه به عنوان مقام عالي رتبه حكومتي ياد مـي شوندهـستيم              
است كه از ميان انبوعي از اين بي عدالتي ها وبي انصافي ها يك نمونه را ياد آور مي شـويم و                      
آن اينكه اسنادي در دست است كه شاروال كابل فرمان رئيس جمهور مبنـي بـر احكـام هـاي                

تي باالتر از شش ماه نيز به تأخيرر انداخته است كه مطابق بـه قـانون جـزا تـأخير                    مختلف را ح  
حكم رئيس جمهور مستلزم حبس متوسط مي باشد اما چرا هيچگاهي شاروال بخاطر اين تأخير            

آيا قانون فقط براي ضعفا و افراد سطوح پايين جامعه است و يا اين قـانون در                 . مجازات نگرديد 
ما افتخار داريم كه قلم،  انديشه و تفكـر مـا در راه              .  رتبه حكومتي  وجود ندارد    مقابل افراد باال    

اهداف انحرافي و فساد انگيز اربابان تخطي از قانون قرار نگرفته است وتوقع جدي داريـم  كـه              
از ژورناليستان حكومتي نبايد منحيث  برده وغالم استفاده شود و امروز اعـالن مـي كنـيم كـه            

 انتخاب شاروال اليق، كاردان، با تجربه، مؤمن و مردمي هرچه عـاجلتر اقـدام               رئيس جمهور در  
نمايد در غير آنصورت شهر كابل و پايتخت افغانستان نه تنها ضربه مهيبي خواهد خـورد بلكـه                  
پايه هاي حكومت جناب رئيس جمهور بر اثر ضعف و ناتواني شاروال عليـل، فراموشـكار و بـي     

  .احساس متزلزل خواهد شد
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نتيجتاً اينكه امروز ما شاهد تهديد ژورناليستان حكومتي هـستيم؛ ژورناليـست ژورناليـست              
امـروز وظيفـه    . است آزاد و يا حكومتي همه در مقابل قداست قلم متعهد و راستين مـي باشـند                

ژورناليستان حكومتي بسي بيشتر از ديگران است چه آنكه آنان در دو جبهه بروني و دروني بـر                  
 بي عدالتي مبارزه مي نمايند و امروز ضـرورت اسـت تـا از ژورناليـستان حكـومتي       عليه فساد و  

حمايت الزمه صورت بگيرد تا اينكه  هر مقام عاليرتبه حكومتي نتواند قلم، فكر و انديشه يـك                  
ژورناليست را به برده گي گرفته و از او به عنوان تحريف كننـده واقعيـت و مـداح و ستايـشگر                      

نمايد ومن صراحتا مي گويم كه ما مداح وستايشگرنيستيم ونمي توانيم به   شخصي خود استفاده    
ميل و اشتياق شخص شاروال وتيم كاري شان دروغ به مردم ارائه كنيم، توقع شاروال از ما اين            
بود كه عكس هاي وي را بصورت بزرگ در نشريه چاپ كنيم، در حاليكه ما مخالف سيـستم و                   

ن با صراحت و روشن مي گويم كه  شاروالي كابـل تـا عمـق در     ميكانيزم فعلي بوده وهستيم م    
چنگال مافيا فرو رفته است، هيچگاهي نمي خواهيم كه قلم وانديشة ما به بـرده گـي وغالمـي     

در اخير بايد اين نكته را نيز تأكيد نمايم و آن اينكه  شـاروالي كابـل و يـا هـر اداره           .  قرار گيرد 
گروه خاصي نيـست بلكـه ايـن ادارات مربـوط بـه مـردم               حكومتي مربوط به فرد، شخص و يا        

افغانستان است و مردم افغانستان و مخصوصاً مردم شهر كابل بر سر تعيين شاروال كابل سهيم      
باشند و از حق تلفي ها و ظلم و اجحاف باالي شان توسط عده اي فرصت طلب كه چوكي هـا    

را بطور ميراثي قـرار داده انـد جلـوگيري          و پست هاي شاروالي  كابل  و يا ديگر ادارات دولتي               
  .بعمل آورند

ژورناليستان و خبرنگاران اين حق را دارند تا از عوايـد، جايـدادها و سـرمايه هـاي هـوايي                    
برخي استفاده جويان نامشروع در شاروالي كابل جويا شوند و معامالت پنهاني و پشت پـرده اي    

ء نمايند ونتيجتـا اينكـه مـا يـك ژورناليـست            كه در اين اداره صورت مي گيرد به همگان افشا         
هستيم وبه رسالت ژورناليستي خود  پايبند هستيم و واقعيت ها را مالك و ارزش دانـسته و بـه               
آن قداست مي بخشيم، من از كساني كه در اين راه ما را حمايت، پشتيباني ودلگرمي داده انـد                   

هاي جمعي، اتحاديه ملـي ژورناليـستان       تشكر وقدرداني مي كنم؛ از ژورناليستان محترم رسانه         
افغانستان وتمامي كساني كه به نوعي با ما همراه وهمگـام بـوده انـد تـا حقـوق ژورناليـستان                     

  .مخصوصا ژورناليستان حكومتي توسط برخي افراد كوته انديش پايمال نگردد
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  پامير برطرف شدندپامير برطرف شدند مسئول نشريه  مسئول نشريه مديرمسؤول و سكرتر مديرمسؤول و سكرتر 
  Sep 24, 2008 - 14:00 -زينب محمدى  1387 زاني م3اك  پژوي آژانس خبر-كابل 

مديرمسؤول وسكرتر مسؤول هفته نامه پامير، برطرفى شان را از سوى شاروال كابل يك 
  . ناشى ازعقده  خوانده و خواهان توجه مسؤولين در زمينه اند

د مهدى رئيس نشرات و مدير مسؤول هفته نامه پامير و محم»  حسيني«سيد جعفر عادلى
در كنفرانس )  ميزان3(معاون رياست نشرات و سكرتر مسؤول هفته نامه پامير، امروز 

  .  روى همين موضوع، در مركزاتحاديه ملى ژورنالستان در كابل اشتراك نمودند
 به اين طرف به نشر 1330هفته نامه پامير مربوط به شاروالى كابل مى باشد كه از سال 

   .  .رسد
وى افزودكه شاروال كابل اخيراً هيئت تحرير نشريه پامير را به علت تاخير يك روزدر نشر 

  . نامه پامير، به كسر معاش مجازات نمود 
 گفتة وى اين عمل موصوف با توجه به مشكالت تخنيكى كه علت اين تاخير بود، غير 

 تجديد نظر در زمينه بودند كه در  است و آنها روى اين موضوع تاكيد داشته و خواهان
  .  از اين وظيفه برطرف شدند

موصوف مى گويدكه شاروال كابل از آغاز كار خود نيز چندين بار كارمندان نشريه پامير را 
  . تهديد نموده و اخطار به مسدود كردن اين هفته نامه داده بود

عمل 

ثاقب 
مطبوعاتى

مى 

هفته 
به
قانونى
نتيجه
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حكومتى كار مى كردند اما هميشه ثاقب نيز مى گويدكه آنها با وجود اين كه در يك اداره 
  . به رسالت ژورنالستى خود در بيان حقايق پا ي بند بودند 

ما در يك هفتة نامه حكومتى مواجه با صدها سليقه و پاليسى هاى ريزه « : وى مى گويد 
  ».و درشت بوديم اما نمى توانستيم مداح و ستايشگر باشيم

ار داشتند كه مجبور به نشر مطالب دلخواه موصوف افزودكه آنها هميشه مورد تهديد  قر
  . مسؤولين شاروالى بودند 

در شهر كابل، سازندگى نيست آيا ما به عنوان ژورنالست مى توانيم « : اما وى مى گويد 
  » دروغ بگوييم ؟

موصوف سيستم موجود در شاروالى را يك سيستم خراب خوانده و گفت كه آنها به دليل 
  . رطرف شده اندمخالفت با اين سيستم ب

وى مى گويدكه شاروال طى مكتوبى به رياست جمهورى به خاطر بهبودى كار، خواهان 
برطرفى آنها شده بود كه مورد تاييد قرار گرفت، به گفتة وى آنها باوجودى كه در يك هفته 
نامه حكومتى كار مى كردند اما انتقاداتى را درزمينه با كارهاى شاروالى و دولت نشر مى 

  . دندنمو
موصوف در حالى كه مى گفت  شاروال و مسؤولين شاروالى  تحمل پذيرفتن و شنيدن 

ما هيچ وقت واژه جاللتمĤب را بكار نبرديم به اين دليل برطرف «: حقيقت را نداشتند، افزود 
  ».شديم، ماهميشه سعى مى كرديم روند درست ژورنالستيك را در پامير بگنجانيم 

 گرفتن نظر مسؤولين شاروالى در زمينه به شاروالى كابل  آژانس خبرى پژواك براى
مراجعه نموداما مسؤولين اين اداره حاضر به مصاحبه نشده و اين قضيه را يك موضوع داخلى 

  . اداره خواندند
عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه ملى ژورنالستان در كنفرانس امروزى، درحالى كه عمل 

فت كه رساندن حقايق به مردم، رسالت يك ژورنالست  چه شاروال كابل را تقبيح نمود، گ
  . دولتى و چه آزاد است 

وى افزودكه آنها كميسيونى را براى بررسى اين موضوع موظف خواهند ساخت و بعداً با 
توجه به ضرورت، رسيدگى به اين قضيه را به ثارنوالى، رياست جمهورى و يا خود شاروالى  

  . رجعت  خواهند داد 
  . ماه بدينسو در اين پست، ايفاى وظيفه مى نمايد7ل عبداالحدصاحبى  از شاروا
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  ::رئيس نشرات شهرداري كابل اعالن كردرئيس نشرات شهرداري كابل اعالن كرد

    گرديده است  گرديده است وي و معاونش وي و معاونش   دليل انفكاك دليل انفكاك  نشر حقايق در نشريه پاميرنشر حقايق در نشريه پامير
  1387 زاني م3) آوا( افغاني صداي خبرگزار-كابل 

قبل ازظهر روز چهار شنبه     
ــيد جع 3 ــاي س ــزان آق ــر  مي ف

رئـــيس » حـــسيني«عـــادلي 
ــل و   ــهردار ي كاب ــشرات ش ن
ــامير   ــشريه پ ــسئول ن ــدير م م
ومحمد مهدي ثاقب معـاون و      
سكرتر مـسئول آن نـشريه در       
مركز اتحاديه ملي ژورناليستان    

تهديد «افغانستان تحت عنوان    
طـي  . »ژورناليستان حكـومتي  

  .  مندانه خوانديك كنفرانس مطبوعاتي بر طرفي شان توسط شهردار كابل يك حركت عقده
ارگان ( ، او به دليل اينكه نظرات شخصي شهردار را در نشريه پامير              حسيني طبق اظهارات 

  . انعكاس نداده و به نشر حقايق پرداخته، اخراج شده است) نشراتي شهرداري كابل
وقـوانين نافـذه      با قانون رسـانه هـا       دفاع از هيات تحريرنشريه پامير مطابق      وي همچنين   

  . يل ديگر بركناري خود مي داند دلكشور
با اين حال آقاي عادلي، اين عملكرد شهردار كابل را خالف قانون عنوان مـي كنـد و مـي                

  و در قانون آمده است كه اگر شخصي مرتكب اشتباه شود، بار اول توصيه، بار دوم اخطار               : گويد
يه به كـدام دليـل و        وي اضافه كرد كه هيئت تحرير يك نشر        .بعد اقدام به منفك فرد مي شود      

قانون بايد مجازات شوند، در صورتيكه تمامي فعاليت هاي ما براساس قانون مطبوعات و قانون               
كارمندان دولت صورت پذيرفته و ما تهديدات، توهين و مجازات شهردار كابـل را بخـاطر يـك       

 بـا  روز تأخير چاپ نشريه پامير آن هم به دليل مشكل تخنيكـي عقـده مندانـه بـه ايـن طيـف           
  .استفاده سوء و مستبدانه در راستاي اهداف شخصي وي وحلقه متملق گر اطرافش مي دانيم

با توطئـه    به گفته وي، او پس از اينكه بر خالف سليقه هاي شخصي شهردار عمل كرده،                
  .  شده استو برنامه ريزي از سوي حلقه ي اطراف شهردار منفك
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 نيـز روشـنگري    مـسئول نـشريه پـامير   رياست نشرات و سكرتر   مهدي ثاقب معاون    محمد  
اذهان مردم، استقالل در نشر مطالب و حركت نكردن مطابق سليقه شهردار كابل را دليل ديگر                

  .بركناري خويش مي خواند
وي اضافه نمود كه حكم رئيس جمهـور در مـورد منظـوري نمـرات زمـين بـراي خـانواده         

ودهها مورد ديگر بيش از شش مـاه  شهداي حمالت انتحاري، اعضاي شورايعالي ستره محكمه      
به تأخير مي افتد وطبق يكي از ماده هاي قانون جزاء،  شـهردار كابـل بـه دليـل تـأخير حكـم              
رئيس جمهور و شوراي وزيران بايد به حبس متوسط محكوم شود، هيچ مرجع و قـانوني از وي                  

يـل مـشكل    نمي پرسد ولي خبرنگاران بخاطر يك روز تـأخير در چـاپ نـشريه آن هـم بـه دل                   
  .تخنيكي مجازات مي گردد

 پامير كه در محل اتحاديه ملي خبرنگـاران سـخن مـي             نشريه رئيس و معاون بركنار شده      
  . خواستار حمايت جامعه جهاني و دولت افغانستان از خبرنگاران  كشور شدنددر پايان گفتند 

ر اعـاده حقـوق     همچنان اتحاديه خبرنگاران افغانستان دراين كنفرانس مطبوعاتي، خواسـتا        
  . خبرنگاران گرديد

در هفتـه   اين در حاليست كه به گفته عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه خبرنگاران افغانستان،    
  .گذشته دو تن از خبرنگاران هفته نامه پامير از سوي شهردار كابل اخراج شدند

وان كـرد و   اين حال آقاي مبارز، اين موضوع را نوعي تهديـد در مقابـل خبرنگـاران عنـ             با  
  . خبرنگار چه دولتي باشد وچه غير دولتي، مطيع قانون اساسي وقانون رسانه ها است: گفت

اخراج دو خبرنگاري كه از آزادي رسانه ها دفـاع كـرده انـد و بـه نـشر حقـايق                     : وي گفت 
  . پرداخته اند، قابل توجيه نيست و بايد حقوق آن ها حفظ گردد

: ه جانبه خود را از خبرنگاران اعالم كرد و تاكيد كـرد           در همين حال آقاي مبارز حمايت هم      
مورد اهانت قرار گرفته انـد  ما تالش خواهيم كرد تا از خبرنگاراني كه به آن ها ناحق ظلم شده              

  . دفاع كنيم
، رئيس ومعاون نشرات شهرداري كابل    در خصوص اخراج    : همچنين اين مقام مسئول گفت    

وظيفه سپرده شده تا اين موضوع را       سئوليت آقاي توحيدي    به م به كميسيون دفاع از خبرنگاران      
  . پيگيري نمايند

نهاد هـاي اجرائـي وعـدلي كـشور         فيصله بعمل آمد كه اين موضوع به رياست جمهوري و         
  .ع گردد و آقاي مبارز تأكيد نمود كه ما اين پروسه را با قاطعيت پيگيري مي كنيمارجا
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   :ة پاميرنشريمديرمسؤول بركنار شدة 
  از ژورناليستان حكومتى نبايد منحيث برده و غالم استفاده شوداز ژورناليستان حكومتى نبايد منحيث برده و غالم استفاده شود

  1387 زاني م4 پنج شنبه 1295 شماره يروزنامه آرمان مل
در نشست خبرى اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان از رسانه هاى كشور 

  .ارك رمضان نشرات دارند، قدردانى صورت گرفتكه مطابق روحية ماه مب
رمـضان برنامـه    اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان از رسانه هاى كشور كه در ماه مبارك             

  .هاى ويژه دارند و مطابق روحية اين ماه مبارك نشرات مى دارند اظهار سپاس كرد
روز پيش از چاشـت در يـك        عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان دي       

نشست خبرى در مقر آن اتحاديه ضمن اظهار قدردانى از رسانه ها، از مـسؤوالن رسـانه هـاى                   
منـافع   كشور خواست تا نشرات خود شان را همچنان در راستاى وحدت ملى و با درنظر داشـت                

ارى علياى كشور، هم آهنگ سازند و در راستاى تأمين صلح و خشونت زدايى با يكديگر همكـ                
  .نمايند و از مسايلى كه در ميان مردم جدايى مى آورد ، پرهيز كنند

به همين قسم مبارز از نهاد هاى دولتى كه در برابر موضع اتحاديه مبنى بر دفاع از حقـوق                   
خبرنگاران، از بى تفاوتى كار مى گيرند، انتقاد به عمـل آورد و گفـت كـه اعتـراض مـا را بايـد                        

ت و فرهنگ و ادارات عدلى و قضايى كشور بشنوند و از خود واكنش      وزارت هاى عدليه، اطالعا   
وى مثـال زد كه در نشست خبرى پيش ما از انفكاك مير علـى               .چه مثبت يا منفى نشان دهند     

اصغراكبرزاده رئيس نشرات پيشين تلويزيون ملى انتقاد به عمل آورديم، اما از جانب هيچ نهـاد                
 .واكنشى را دريافت نكرديم

آن رئيس اتحاديه از بركنارى رئـيس نـشرات شـهردارى كابـل و سـكرتر مـسؤول                پس از   
 پامير يادكرد و گفت كه ما باز هم انفكاك آنها را مورد غور و بررسى قرار مى دهيم و در                     نشرية

 .جلسات آينده تصميم مى گيريم كه با شهردارى كابل چگونه برخورد نماييم
ئيس نشرات شهردارى كابل و مـدير مـسؤول   ر» حسيني« همين قسم سيد جعفر عادلى    به
ثاقب سكرتر مسؤول آن نشريه بركنارى خود شان را از شـهردارى            محمد مهدي    پامير و    ةنشري

كابل غير موجه و سليقوى دانستند و گفتند كه آنها بنابر عقده هاى شخـصى شـهردار كابـل از                    
 .وظيفه سبكدوش شده اند
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كردند كه از ژورناليستان حكومتى نبايد منحيـث         توضيحات خود شان تصريح      ة در ادام  آنها
برده و غالم استفاده شود و بايد آنها هم بتوانند حقايق كشور شان را بيان كننـد و از مـداحى و                      

 .چاپلوسى اجتناب ورزند
 ثاقب به صراحت اعالم داشت كه در شهردارى كابل چنگال هاى مافيا تا عمق فـرو                  آقاى

خبرنگاران رسانه هاى خصوصى دفاع مـى كـرديم، مـورد تهديـد             رفته و زمانى كه ما از حقوق        
 .مسؤوالن شهردارى كابل قرار مى گرفتيم

 ختم توضيحات آنها، خبرنگاران حاضر از رئيس اتحاديه ملـى ژورناليـستان افغانـستان و     در
 پامير، سواالت خود شان را مطرح كردند كه از جانب آنهـا پاسـخ               نشريةمدير و سكرتر مسؤول     

 .شدداده 
  

   پامير برطرف شدند پامير برطرف شدندمسئول نشريهمسئول نشريهمديرمسوول و سكرتر مديرمسوول و سكرتر 
  1387 زاني م4 پنج شنبه 397 صبح شماره 8روزنامه 

مديرمسوول و سكرتر مسوول هفته نامه پامير، برطرفى شان از سوى شاروالي كابل را يك               
  .عمل ناشى از عقده خوانده و خواهان توجه مسوولين در زمينه شدند

 پامير و محمد مهدى ثاقب، معـاون        نشريهس نشرات و مدير مسوول      سيد جعفر عادلى، ريي   
 روز پيش در يك كنفرانس مطبوعـاتى گفتنـد كـه            نشريهرياست نشرات و سكرتر مسوول اين       

 ، بـه كـسر      آن را به علت تاخير يك روز در نـشر           تحرير نشريه پامير  شاروالي كابل اخيرا هيات     
  . معاش مجازات كرده است 

عادلي، اين عمل با توجه به مشكالت فني كه علت اين تاخير بوده ، غيـر                ي آقاي     به گفته 
 پـامير را  نـشريه  قانونى است و همچنين شاروال كابل از آغاز كار خود نيز چندين بار كارمندان              

  .تهديد نموده و اخطار به مسدود كردن اين هفته نامه را داده بود
نهـا بـا وجـود ايـن كـه در يـك اداره              در همين حال محمد مهدي ثاقب نيز مى گويد كه آ          

  .حكومتى كار مى كردند، اما هميشه به رسالت ژورناليستى خود در بيان حقايق پايبند بودند 
 حكومتى مواجه با صدها سليقه و پاليـسى هـاى خـرد و              نشريه  ما در يك    «: وى مى گويد  

  . »درشت بوديم، اما نمى توانستيم مداح و ستايشگر باشيم
ها هميشه مورد تهديد قرار داشتند كه مجبور به نشر مطالب دلخواه مـسوولين      او افزودكه آن  

  .شاروالي بودند 
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در شهر كابل، سازندگى نيست آيا ما به عنوان ژورناليست مـى تـوانيم              «: آقاي ثاقب گفت    
  .»دروغ بگوييم

  
حجت االسالم والمسلمين سيد جعفرعادلي در مصاحبه اختصاصي با هفته نامه 

  : گفترسالت حوزه
  ..ما خواستار تطبيق قانون بدون در نظر داشت رتبه و مقام،  باالي افراد هستيمما خواستار تطبيق قانون بدون در نظر داشت رتبه و مقام،  باالي افراد هستيم

  1387 زاني م21 كشنبهي  29هفته نامه  رسالت، حوزه شماره 
شهرداران در جهان به عنوان گردانندگان چرخهاي اداره خدماتي و عام المنفعه از طريق 

 گيرند؛ اما  در شهرداري كابل و ديگر واليات انتخابات آزاد اين مسئوليت خطير را به عهده مي
افغانستان اين پست مهم خدمات رساني و ديگر نهادهاي كه بايد از طريق انتخابات به عهده 
افراد اليق و شايسته گذاشته شود، متأسفانه در اين مسئوليت بسيار مهم بشكل ذوقي افراد 

  .شان بي تفاوت مي باشندضعيف  منصوب مي  شود كه آنها در برابر مسئوليت هاي 
انتظار مي رفت كه نظام جمهوري اسالمي  افغانستان با پشت سرگذاشتن دو دهه جنگ 
هاي خانمان سوز داخلي كه پايخت كشور را به مخروبه ي تبديل نموده،  در اين راستا اقدام 
جدي مي نمود تا معضالت ومشكالت كه فعال شهروندان ستمديدة  قريب پنج ميليوني 

  .كابل با آن دست و پنجه نرم مي كنند بوجود نمي آمدشهر
 يكي از مشكالت موجود در شهرداري كابل برخوردهاي سليقه گونه ي مسئولين آن با 
افراد و طيف هاي مختلف از جمله روزنامه نگاران  نشريه پاميراست كه بدين منظور آقاي 

سئول نشرية پامير روز مدير مسئول ومحمدمهدي ثاقب سكرتر م» حسيني«سيدجعفرعادلي
در مركز » تهديد ژورناليستان حكومتي« كنفرانس مطبوعاتي زير نام 1387 ميزان 3چهارشنبه 

اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان داشتند وبه گفته اي آنان عامل برطرفي شان جنبه شخصي 
  .گرفته استو عقده مندانه داشته كه اين عمل از سوي شهردار و حلقه ي اطراف  وي صورت 

» حسيني«بدين جهت رئيس نشرات و مدير مسئول نشريه پامير محترم سيد جعفرعادلي 
 در رابطه به هدف از تدوير اين كنفرانس و نتايج به دست آمده از اين نشست ژورناليستي به

  :ندلومات ارائه نمودچنين معاي طي مصاحبه خبرنگار هفته نامه رسالت حوزه  
 از دست اندركاران نشرية رسالت حوزه،  در پاسخ  سئوال شما بايد با تشكر وقدرداني) ج

با آمدن آقاي صاحبي در شهرداري كابل روز به روز هرج  و : اين نكته را ياد آوري نمايم كه
مرج در اين اداره افزايش يافت و بسياري از رؤسا وكارمندان شهرداري مورد توهين، تحقير، 
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ر گرفتند؛ برخالف تصورات كه در جامعة امروزي نسبت به استهزاء و اتهمات نا روا  قرا
كارمندان شهرداري هست، در ميان 
كارمندان اين اداره خدمات رساني،  افراد 
خوش نام و صادقي  هستند كه با آبرو 

زندگي مي كنند و از اين وعزت نفس 
وضعيت سخت متأثر هستند؛ شهردار كابل 

ري عده ي از رؤسا وكارمندان فعال شهردا
را نيز بدون موجب خساره مند و يا اخراج 

بدين لحاظ ما بارها به دفاع از . نمودند
اشخاصي كه بناحق مورد بي مهري قرار 
گرفته بودند به آقاي صاحبي اعتراض 
نموديم كه در نتيجه دفاع ما از آنان باعث 
برطرفي ما گرديد، دوستان كه در نهادها و 
متأثرشدند و بدين جهت خواستيم كنفرانس
را به رسانه ها ابالغ كنيم؛ در تدوير اين

همراهي كردند، مخصوصا جناب آقاي 
اتحاديه ملي ژورناليستان، ميرحيدر مطهرصاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه آرمان رئيس 

ملي، سيد عيسي حسيني صاحب امتياز هفته نامه هدف، سيد محمدعلي رضواني مدير مسئول 
هفته نامه اقتدار ملي،  رضواني بامياني رئيس بنياد فرهنگي سينا و صاحب امتياز  دو هفته نامه 

  .گر دوستان قدرداني و سپاسگذاري مي نمايمرسانه ها  و دي
 ستاني ژورنالي ملهي قبل از ظهر روز چهارشنبه گذشته در مركز اتحاديكنفرانس مطبوعات

 از شهردار كابل انتقاد به ستاني ژورنالي ملهي اتحادسي مبارز رئديبرگزار شد كه در آغاز عبدالحم
عدليه، اطالعات و فرهنگ و ادارات عدلى عمل آورد و گفت كه اعتراض ما را بايد وزارت هاى 

 نمود كه در ياظهار نگران ضمنا  وى ،  كشور بشنوند و از خود واكنش نشان دهندضايىو ق
 ميرعلى ي از جمله برطرفدندي بدون موجب برطرف گردزي نيگري دستانيگذشته ژورنال

 شي خوي قبلياصغراكبرزاده رئيس نشرات پيشين تلويزيون ملى كه ما در نشست مطبوعات
.  نددي شهردار كابل برطرف گردي از سوگري دستي ژورنالوانتقاد به عمل آورديم وپس از آن د

 را به يونيسي كمستاني ژورنالي ملهي وعده سپرد كه اتحادستاني ژورنالي ملهيرئيس اتحاد

اين حركت شهردار مراكز مطبوعاتي فعاليت دارند از 
 مطبوعاتي داشته باشيم و درآن علت برطرفي مان 
 كنفرانس مطبوعاتي كسانيكه به گونه ي ما را 
سنگچاركي سخنگوي جبهه ملي،  عبدالحميد مبارز 



 181 .………………..……… شهرداري كابل در چنبره مافيا      

ر  موضوع را مورد غوني سازد تا اي بان رسانه ها موظف مدهي مسئول ديدي توحي آقاتيمسئول
 كه با شهردارى كابل چگونه برخورد گيريمو بررسى قرار دهد و در جلسات آينده تصميم مى 

 .نماييم

 به سئواالت ي ثاقب توضيحات و پاسخ هاي مبارز من و آقاي از صحبت آقاپس
 .تميخبرنگاران داش

 از اشخاص اري با بسي صاحبي نكته اشاره كنم، كه آقاني خواهم به اي فرصت مني ادر
 ي و ساختماني فنني معي داكتر حسن عبداللهيرد عقدمندانه داشته از جمله برطرفبرخو

 يبي نثار احمد حبي آقاكهي در حال،ي شهردارفي تنظي عمومسي اخطار به رئاي و يشهردار
 ي طور عده ني شود و همي شهردار اخطار داده مي از سوب موجدونجوان فعال و متحرك ب

 بار ما وهمكاران ما از ني وچندگرددي  منفك مي منطقلين كدام دل  بدووران،ياز كارمندان و در
 م،ي نماي نشرات را مسدود ماستي گفت كه درب ري و او ممي شددي تهدآقاي صاحبي  يسو

 كار ة شنيد كه انحالل، لغو و يا تغييرات در نحوي ما مياما او هر بار يك جواب را  از سو
ده و يا فيصله شوراي وزيران و انحالل يك اداره از نشريه پامير در صالحيت رئيس جمهور بو

 از طريق رياست دفتر يتا آنكه پانزدهم ماه سرطان  در مكتوب.  صالحيت شهردار خارج  است
 هي در چاپ نشرري روز تأخكي لي به دلري تحرئتي معاون و هس،ي رئ:چنين حكم اصدار نموده

فت كه چه بسا بسياري از رسانه هاي كشور بايد گ.   به سه روز كسر معاش مجازات شدندريپام
چه دولتي و چه خصوصي دچار اشكاالت و نواقص تخنيكي گرديده اند و هيچكدام از  رسانه 

بنا براين در . ها از معاش و يا مزد شان رقمي كسرنگرديده ومجازات هاي غير موجه نشده اند
هرگاه در نتيجه حادثه ناگوار «: ماده هفتادو چهارم قانون كارمندان دولت صريحا آمده است كه

يا غير مترقبه يا نظر به عوامل فني توليدي با وضع جوي نا مساعد، در امور توليد توقف رو نما 
 دليل توجيهي از چاپاز اين رو عبارت تعلل و تأخير در » .گردد مزد كاركن پرداخت مي شود

قانون كارمندان ) 74 (ة مادمنافات كامل با) 66 (ة كابل نداشته و ماديسوي مقام شهردار
 مجازات تأديبي از خود مراحل و استپ هاي مختلفي دارد و نمي گري دي سواز. دولت دارد

  .توان بدون به كار بردن مورد اول به مورد دوم و يا موارد ديگر داخل گرديد

 به  رياست محترم انستيتوت امور ي نشرات جهت روشن شدن  موضوع رسما مكتوبرياست
حقوقي وزارت عدليه ارسال نموده  و از صورت مراحل  –گذاري و تحقيقات علمي قانون

در «: مجازات،  معلومات موثق ومستند ارايه نمود و در اخير مكتوب جهت راهنمايي آورده
 .صورت عدم توافق طرفين، موضوع به محكمه مربوطه ارجاع مي گردد
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  د،ي نماي سفر مي به دبي  وقتيب صاحي بوده  كه آقاني ما اي  برطرفي براگري دليدل
 نمود كه باعث مجازات ي مورد  او را عصبانني و اندي بي نمارهي را در داخل طري پامهينشر

 . گرددي نشرات ماستيكارمندان ر

 ماه 38در شماره از مجازات شده گان و معاون فعلي نشرات  ياني مقصود هوفدي سيآقا
 ري غمي تصمكي شهردار كابل را مي تصمني ها،  ا بان رسانهدهي گزارش ماهانه د1387اسد 

  . پندارديعادالنه م
تمامي فعاليت ما در اين مدت براساس قانون كارمندان دولت و رسانه ها صورت !  بهرحال

در هيچ قانون هيئت  پذيرفته و ما به كدام دليل و تمسك به كدام قانون بايد مجازات شويم؛ 
ني مورد سئوال قرار نمي گيرد واين حركت عقده مندانه تحرير به دليل مشكالت تخنيكي وف

به اين طيف با استفاده سوء و مستبدانه در راستاي اهداف شخصي شهردار قرار گرفته است  
وحتي پس از برطرفي ما  از شهرداري دوستاني كه با ما به گونه ي ارتباط داشتند آنها نيز 

 ماه قبل وقتي كه رياست نشرات به يك بعنوان نمونه؛ سه.  تهديد به برطرفي مي شوند
نفركامپيوتركار نياز پيدا مي كند، شخص بنام حسين خاوري بعنوان كامپيوتر كار از سوي معين 
اداري وپالن شهرداري  منظور مي گردد وهمزمان با بركنار ما بايد وظيفه أش را اشغال مي 

ربوط غرب كابل بوده و  با آنكه حكم نمود، اما از آنجائيكه نامبرده  منسوب به يكي از اقوام م
تقررش را معين محترم امضاء نموده ولي با حرف هاي ركيك و دور از نزاكت هاي اداري و 
اجتماعي، مسترد مي شود، بدون شك اين گونه حركت مرموز  به هيچ وجهه به نفع جامعة ما 

هيم اقدام عملي نيست كه ما در اين مورد از شهروندان كابل و حكومت بطور جدي مي خوا
نمايد و نگذارند كه بازهم عده ي فرصت طلب مصائب گذشته سمتي، لساني و مذهبي را دامن 

  .زند
كسانيكه اين مسائل را دامن مي زنند به ارزش هاي ديني باور ندارند و موضوعات اختالف 

  . زا را براي رسيدن به مقاصد و اهداف شان بهانه قرار مي دهند
ندگان محترم شوراي علماي سراسري افغانستان با آقاي صاحبي در مالقات كه نماي

داشتند، وي با علماي كرام برخورد توهين آميز و نا مناسبي را مي نمايد كه شيخ الحديث 
شنواري در يكي از جلسات مشترك شوراي علماء و رئيس جمهور با آقاي كرزي اين موضوع 

شوراي علماء آقاي مهدوي مشاور امور ديني را ياد آور مي شود ويا در يكي از جلسات ديگر 
رئيس جمهور موضوع دهن كجي هاي وي نسبت به مسائل اعتقادي را با آقاي كرزي مطرح 

  .مي كند كه نظير اين نكات فراوان است 
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  جناب آقاي عادلي شما مشكل عمدة شهرداري كابل را درچه مي بينيد؟):  س
م  مديريت سالم رو برو هست، كسانيكه از در شرايط فعلي،  شهرداري كابل با عد) : ج

توانايي كار ومديريت  كافي بهره مند نيستند در اطراف شهردار قرار دارند و آقاي صاحبي با 
چنين وضعيت وقت تلفي مي كند كه از ميان دهها مورد موضوع بازسازي سرك هاي 

 ساز سركها در شهركابل است كه  به اساس پيشنهاد رياست حفط مراقبت كار جهت ساخت و
خواست قرار داد جغل را   مي نمايد، آقاي صاحبي،  رؤساي اداري، عوايد،  پاليسي وانسجام و 
حفظ مراقبت كار را هيئت تعيين مي نمايد و آنها نيز طي ياداشتي مزين به امضاهاي شان 

فت قرارداد را ضروري مي داند و آن را به حضور شهردار  كابل پيش كش نموده كه با مخال
آقاي صاحبي مواجه مي گردد، اين خود مانع كار و باز سازي شهركابل توسط وي و دليلي بر 

 ثيبه حتنها كسي كه پس از حكومت انتقالي و موقت تا هم اكنون . وقت تلفي اوست
  توانسته تا رضايت مردم را جلب كند داكتر غالم سخي نورزاد مي باشد كهشـــهردار كابل 

 از اري بسيبه گفته اه و بودي شهرداري در رهبري مثبتراتييد تغشهروندان كابل شاه
  اداره ني در افهي اشغال وظ از پسكه  بود  ييكي از افراد با تجربه» نورزاد«شهروندان كابل  

 شمال و غرب و ي برد و وضع سرك هاني خود سر را از بي متعدديسلسله عمارات و خانه ها
 و در اين شش سال گذشته هيچ دي بخشبهبود يريچشمگنقاط مختلف شهر كابل را به قدر 

  .شهرداري به اندازه نورزاد خدمت نتوانسته  است
  در پايان سخني با خوانندگان نشرية  رسالت حوزه داشته باشيد بفرمائيد؟) : س

تا جاييكه نظر سنجي نسبت به نشرية پامير صورت گرفته اكثراهل قلم و مطبوعات ):  ج 
ه از زمان مسئوليت ما در اين نشريه از نگاه مطالب، محتوا و ديزاين هفتاد به اين باورند ك

درصد نسبت به گذشته تفا وت نموده و از آن زمان تا هم اكنون عالقمندان زيادي را نشرية 
پامير داشته كه ما بحمداهللا از اين جهت خوشحال هستيم و از اينكه در برابر ما حركت عقده 

 ما از نهاد هاي اجرائي وعدلي كشور مخصوصا  كابل صورت گرفتهمندانه از سوي شهردار
رياست جمهوري به عنوان يك تبعة اين كشور خواستار تطبيق قانون بدون در نظر داشت رتبه 
و مقام،  باالي افراد هستيم؛ به كسانيكه مي خواهند از اين فرصت سوء استفاده كنند توصيه 

ر درون شهرداري بپرهيزند و از پاسخ هاي ما كه در مي شود تا از اختالف افكني، تفرقه د
رسانه ها و كنفرانس هاي مطبوعاتي داشتيم جنبه هاي حقيقي داشته و نبايد مورد بهره برداري 
افراد مغرض قرار گيرد وآنها با يد درك درست و سالم داشته باشد و سعي نمايد در رفع نواقص 
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 و انفعاالت عقده مندانه شديدا پرهيزكنند، و معضالت اداره شان بكوشند از حركات وفعل
.لجاجت وسوء استفاده از اين وضعيت  به هيچ وجه بخير و صالح جامعة ما نيست

از آنجاييكه از جنجال هاي خفت بار وحلقات  افراد فرصت طلب و عقده مند دور هستم 
  :يخدا را سپاسگذارم و شايد خير ما  همين بوده  و بقول موالنا جاللدين بلخ

  تا تواني مي گريز از يار بد        يار بد بدتر بود از مار بد
  مار بد تنها تورا برجان زند      يار بد برجان و برايمان زند

در پايان بار ديگر از زحمات شما و دست اندركاران هفته نامه رسالت حوزه،  ارگان نشراتي 
  .پيروز باشيدمجتمع علمي فرهنگي رسالت سپاسگذاري مي نمايم، موفق و 

  
  :گفت» حسيني«سيد جعفرعادلي 

و به كار باور ندارد،و به كار باور ندارد،همانگونه كه آقاي صاحبي وقت تلفي مي كندهمانگونه كه آقاي صاحبي وقت تلفي مي كند

   مخالف آزادي بيان نيز هست مخالف آزادي بيان نيز هست
  1387 عقرب 12يكشنبه  سايت كابل ديلي 

بدون شك شهر كابل در حال حاضر چهره يك شهر را ندارد و به عنوان پايتخت يك 
كثرت جمعيت و كمبود امكانات شهري، . بول و پذيرش نيستكشور به هيچ وجه قابل ق

گيري را به وجود  آلودگي هوا و ترافيك سنگين كه توسط وسايط نقليه ايجاد شده ازدحام نفس
كننده  بر روح و روان شهروندان اثر مخرب و ناراحتاين وضعيت در شرايط كنوني  است، هآورد

ي خودسر و بدون نقشه شهر كابل چهره زشت و ها حجم كثافات و ساخت خانهوبه جا گذاشته 
روايي در يك  ، در حالي كه پايتخت به حكم مركز و محل حكمرا بخود گرفته استناپسندي 

  .شود، نبايد به اين وضعيت باشد كشور محسوب مي
ها و  كابل بسيار زياد است و نبايد فراموش كرد كه طرحشهروندان  مشكالت معضالت و 

 چندي . شود با پول كم ولي توأم با قاطعيت و جديت سالم انجام داد ا ميهاي زيادي ر پالن
قبل نشريه پامير با انتقاد از نشريه شهر براينكه چرا اين نشريه برعليه شهردار بي ادعا وفعال 

خواستم در اين زمينه نظر رئيس اسبق نشرات شهرداري كابل آقاي . توطئه مي چيند
  .يمرا بگير» حسيني«سيدجعفرعادلي

  
بـه نـشر   » چرا نشريه شهر دروغ مـي بافـد       « جوزا مطلبي در نشريه پامير زيرنام        25در   :ج

رسيده بود كه در آن عالوه به دفاع از كاركرد هاي شهردار فعلي، بـدور از اخـالق ژورناليـستي                    
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من در اين مورد حضورا     . نكاتي را در مورد رئيس ومعاون اسبق رياست نشرات ذكر نموده بودند           
مكاران ما در رياست نشرات شهرداري گاليه نمودم ولـي آنهـا در ايـن بـاره متأثربودنـد و                    با ه 

گفتند كه  ما اين نكات را تحميال از سوي هيئت رهبري شهرداري كابـل در نـشريه پـامير بـه         
  .نشر رسانديم

اما در بـارة آقـاي صـاحبي        
ــان    ــه وي در مي ــت ك ــد گف باي
شهرداران گذشته نا موفق تـرين      

ــسو ــرد محـ ــردد فـ ــي گـ ب مـ
وشهرداري كابل در شرايط فعلي     
ــاريخ  ــياه تـــرين دوران تـ در سـ
خويش بسرمي برد، مـن شخـصا       
با حضور آقـاي صـاحبي در ايـن         
ــستم و    ــشكوك ه ــسئوليت م م
ــز   ــل ني ــهروندان كاب ــان ش درمي
شايعه است كه وي آگاهانه براي      
تخريب اين اداره  موظف گرديده      
است، با اين همه انتقادات كـه از        

ه ها وشهروندان كابل    سوي رسان 
صورت مي گيرد، بهتر خواهـدبود     
ــه   ــاي صــاحبي آبرومندان ــه آق ك

استعفاء دهد ورئيس جمهوركشورنيز  مسئوليت اين اداره خدمات رسـاني را بـه عهـده شـخص                  
  .متعهد، كاردان و دين مدار بگذارند

   علت برطرفي شما از رياست نشرات شهرداري چه بوده است؟:س
 و تي بر اساس تعهـد، مـسول     ي مخصوصا ژورناليستان حكومتي   اط جمع  ارتب ييرسانه ها  :ج

 و  ي مثبت و منف   ي اطالعات در مورد كاركردها    ي هي مطالعه و ارا   ،ي اقدام به بررس   شيرسالت خو 
 انيـ ، جر اخير تأكيد مي ورزيـد     سالهاي   در   شهروندان كابل    ي آرمان ها   و بر آورده نشدن آرزو   

 را به سود خـود      شهرداري آن    حاكم   في كه ط  مي نموديم  اري ع ي به گونه ا    ما    را ياطالع رسان 
 ارتبـاط   يي رسانه ها  كهيي آنجا  از .بودند و هراسان    مناكي به شدت ب   شي خو ناكامي  ندانسته و از    
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 انيـ را به عهده دارند و در تالش هستند تـا بـه ب            درست و واقعي     ي اطالع رسان  تي مسول يجمع
 خـاردار در چـشم      ي بپردازند، به عنـوان سـد      اري  شهردصحت و سقم  كاركرد نهادها از جمله         

 آنـان قـرار گرفتـه و        يهـا    و اهمـال كـردن     هـا ي كم كار  هيتوج و    و مانع ترفندها   ستادهياشهردار
هيئـت رهبـري شـهرداري بـا تهديـدات و            لحـاظ    نيـ  از ا  اتهامات نا روا پرداخته و    همچنان به   

 نـشرنكردن دروغ بعنـوان حقيقـت،    گذاشته وبخاطر اني بي آزادي قدرت را بر گلو  غي ت تخويف،  
  .عدم تملق وچاپلوسي دربرابر زورگويان  نهايتا باعث برطرفي من ومعاونم گرديد

» تهديد ژورناليستان حكومتي بـود    «عنوان كنفرانس مطبوعاتي شما     :  س
  آيا واقعا خبرنگاران كشور در درون حكومت با تهديدات رو برو هستند؟

   
، نگراني هاي شـديدي را      يستان حكومتي، مخصوصا در اين  اواخير        ژورنال  هر چند تهديدات  : ج

 در انيـ  بي آزادوجود ه است؛  آوردحكومتي بوجود بيان و آينده رسانه هاي  در رابطه به آزادي
 اسـت و    ي جامعـه حتمـ    ي و فـور   ي ضرور يازهاي ن گري نافذه كشور به سان د     نيچهارچوب قوان 

 و  ديـ ده كـه بـه ت     را بدهـد   فرصـت    ني ا از مقامات   برخي  به  مسئولين درجه اول حكومت      دينبا
 ي نقد و نظر را نابود سـازد و حـق دسترسـ            نهي در كشور بپردازد و زم     يسانسور ابعاد اطالع رسان   
  .دي سانسور شده را از آنها سلب نماري و غفافشهروندان به اطالعات ش

 ي،  بـرا    اطالعـات وفرهنـگ    ريـ  وز ي از سـو   ان،يـ  ب ي خالف آزاد  يبا توجه به برخورد ها    
 نـشرات   اسـت ي ومعـاون ر   سي رئ ،ي مل ونيزي نشرات تلو  استي اكبرزاده از ر   ي جناب آقا  يبرطرف
ـ         ستاني ژورنال گري كابل ود  يشهردار  ي جمهوركـشورتقاضا مـ    سي نمونه بارز آن است؛ بنـاء از رئ

 يفكار جهان، بـه بركنـار      ا  نظام  در اذهان مردم افغانستان؛        ني نمودن ا  داي اعتبارپ يگردد تا برا  
 كند و به كار باور نـدارد         ي م ي همانگونه كه وقت تلف    ي صاحب ي آقا رايز،  شهردار كابل اقدام كند   

 كشور وحكومت خطر نـاك  ندهي آي تواند براي مي حالتني  هست  و چنزي ناني بيمخالف  آزاد  
 .باشد

فعاليت هاي فرهنگي وتبليغي در واقع نشركننده اهداف، پاليسي وخط          : س
ردهاي هر اداره را در انظار عموم به نمـايش مـي گـذارد،              مشي فعاليت وكارك  

شما بعنوان رئيس نشرات ومديرمسئول نشريه پامير دراين دو سال چه دست            
آوردي در راستاي فعاليت هاي نشراتي و تبليغاتي شـهرداري كابـل داشـتيد،              

  بطور فشرده به خوانندگان محترم بيان فرمائيد؟
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هاد دولتي بعنوان يك بخش قدرتمند تبليغـاتي عمـل          همانطوريكه رياست نشرات هر ن    : ج
مي نمايد و در صحنه بارز تر مي تواند نموداري از رشد صعودي و يا نزولي را عرضه نمايد ويـا                     
به تعبير شفاف تر، نقاط ضعف وقوت رياست ها و ديپارتمنت ها ي ديگر را شناسـايي و  در راه                     

د؛ رياست نشرات و نشريه پامير منحيث يك        بهبود وظرفيت سازي آن تالش بهينه به خرج ده        
تشكل فعال وسازنده شهرداري در اين دوسال پيش رفت هاي مفيد و مـؤثري را داشـته، نظـر                   
سنجي كه از اصحاب مطبوعات و اهل قلم و انديشه صورت گرفته نشانگر آن است كه نـشريه                  

 و محتـوايش بوجـود      پامير در اين دوسال حدود هفتاد درصد تفاوت وتغييرات اساسي در شـكل            
  .آمده است

ما در دوران آقاي امان وصاحبي طرح و دورنماي كاري بـراي فعاليـت هـاي فرهنگـي و                   
تبليغاتي در سطح شهركابل داشتيم، چنانچه شهرداران محترم به جـاي كارشـكني بـه نظـرات                 
وطرحهاي ما توجه مي نمود، ايـن نهـاد فرهنگـي و تبليغـي در حقيقـت نقطـه ارتبـاط دهنـده               

هرداري با رسانه هاي گروهي و مراكز فرهنگي و خدمات اجتماعي و از طريق اين شـبكه بـا                   ش
اقشار مختلف جامعه مي گرديد وبراي شهردار پايگاه قوي مردمـي ايجـاد مـي گرديـد و در آن               
صورت آنان با همكاري شهروندان كابـل جهـت بهـسازي وبازسـازي پايتخـت كـشور مـصدر                   

  .گرفتندخدمات عام المنفعه قرار مي 
پيشنهادات كتبي وشفاهي ما جهت بهبود اين اداره كار گر نگرديـد و بـرعكس نگاههـاي                 
عقده مندانه نسبت با اين طيف صورت گرفت كه من تفصيل معضالت ومشكالت عمده سرراه               
رياست نشرات و هرج و مرج در اداره شهرداري كابل را در كتـابي تنظـيم نمـودم كـه انـشااهللا                  

  .ددبزودي چاپ مي گر
چندي پيش در نشريه پامير مطلبي به قلم آقـاي خـزان بـه نـشريه                : س

رسيده بود كه در آن از دوره كاري شما بعنـوان دوره سـياه و از شـما بعنـوان                    
تبليغ گر  فرهنگ بيگانه ياد نموده بود، مشخصا در اين مورد نظرتـان را ارائـه                 

  فرمائيد؟
كابل، آقـاي خـزان را مـي شناسـم، و     من از بدو حضورم در رياست نشرات شهرداري        :  ج

ايشان گاها به دفترم تشريف مي آوردند و نسبت به حقير اظهار ارادت و اخالص مي نمـود و از              
كاركردها و فعاليت هاي فكري و فرهنگي ما تعريف و تمجيد مي نمود و همين طور ميان مـن             

هنـوز مطالعـه نكـردم،     وايشان احترام متقابل وجود داشت؛  هرچند من مطلب آقـاي خـزان  را           
قبل از خواندن نوشته وي زود است كه انسان قضاوت كند،  بعيد هم نيست كه چنين اظهاراتي                   
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در نشريه پامير به نشر برسد،  زيرا مقامات بلند پايه  آن  اداره گاهـا افـرادي را در  برابـر حـق                          
نند و اينكه دوره كـاري      الزحمه استعمال مي نمايد و مطالب دلخواه خود شان را به نشر مي رسا             

اين جانب را  سياه تعريف نموده خوب است كه در ابتداء اين دوستان از دوره سياه يك تعريـف                    
مشخص داشته باشند،  البته تا جايي كه اصحاب مطبوعات و انديشمندان عرصه فعاليت هـاي                

را يك نشريه خوب فرهنگي در مورد نشريه پامير در دوره اين جانب نظرياتي داشتند، آنها پامير             
مي دانند و اين نشريه در دوره سياه شهردار فعلي تحت هيچ شرايطي حاضر نگرديد تا واقعيـت                  

  .ها را باالعكس منعكس نموده و شروع به مديحه سرايي نمايد
اما تا جايي كه يادم مي آيد هيچ وقت كوشـش نكـردم در اداره خـود روش هـاي آمـر و                       

بط كاري با همكارانم  دوستانه و عاطفي بـوده اسـت و اينكـه در                مادوني را بكار ببرم، بلكه روا     
قسمت از سوال تان از تبليغ فرهنگ بيگانه در نشريه پامير در دوره كـاري ام يـاد نمـوده ايـد،                       
بايد گفت كه ما ميان فرهنگ اسالمي وفرهنگ بيگانه تفـاوت قائـل شـويم و نبايـد فرهنـگ                     

بپنداريم، من كوشش هاي فراواني نمـودم تـا مقـاالت،     عظيم الشأن اسالمي را بيگانه و اجنبي     
مضامين و گزارشات ارسالي به نشريه،  به مقدسات ديني و مذهبي ما تصادم ننمايد و همچنان                 
در بسياري از مناسبت هاي اسالمي و ديني در نشريه پامير از ايـن روزهـاي بـزرگ يـاد آوري                     

كاران با توجه به تضاد ايدئولوژيكي كـه بـا          وبزرگداشت بعمل مي آمد كه متأسفانه برخي از هم        
اسالم و مذهب داشتند تحمل اين وضعيت براي شان مشكل بوده است و بارهـا بـا ايـن رونـد                     
مخالفت داشته و از انعكاس فرهنگ و تربيت اسالمي در نشريه پـامير هراسـان بـوده انـد كـه                     

يگانـه وغربـي تقليـد نكـرده  و       خوشبختانه ما اين افتخار را داريم كه تا كنون از هيچ فرهنگ ب            
خود را با معيار هاي آن اسلوب عيار ننموده ايم و اكنـون كـه ايـن افـراد فرهنـگ اسـالمي را                        
فرهنگ بيگانه تصور مي كنند با تأسف اين مشكل عقيدتي ارتباط با خود شان مـي گيـرد و در                    

اييد خـود را در     اين جا توصيه ي كه به اين حلقات و مجموعه ها دارم اين است كه كوشش نم                
مقابل عظمت و بزرگي فرهنگ و تمدن اسالمي قـرار ندهيـد وتحـت تـأثير تبليغـات مـسموم                    

  .دشمنان اسالم نرفته و بنفع آنان كوركورانه تبليغ ننماييد
عملكرد افراد منافق ... البته در طول تاريخ بسيار از فتنه ها، نابساماني ها، كار شكني ها و

مان در سايه شوم اين صفت ناشايسته به خود صورت حق به جانب ودوچهره بوده كه در هر ز
. داده وخويش را دلسوز جامعه قلمداد نموده ولي آنها در باطن از گرگ هم درنده تر هستند

در باره آدم هاي دوچهره ومنافق  به اين مضمون مي ) ص(چنانچه پيامبر رحمت اللعالمين
كافر هراسان نيستم، زيرا مومن و كافر عقيده خود من در ميان امت خود، از مومن و «: فرمايد
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را آشكار ابراز نموده اند، ولي ترسم بيشتر از منافقان دوچهره و كسانيكه دو رو هست، آنها در 
به همين » .ظاهر صورت حق به جانب دارد ولي در باطن بد انديش بوده ومنكر حقايق هستند

نافقين نسبت به كفار برخورد شديدتري را دارد و لحاظ در آغاز سوره بقره، قرآن كريم نيز با م
يا موالنا جالل الدين محمد بلخي كه از افتخارات جهان اسالم است ، در مورد گزند از اين 

  :قماش افراد منافق و تأثير همنيشيني با آنان را اينگونه بيان مي كند
  دوستي با مردم دانا نكوست
  دشمن دانا به از نادان دوست

  بلندت مي كنددشمن دانا 
  برزمينت مي زند نادان دوست
  تا تواني مي گريز از يار بد
  يار بد  بدتر بود از مار بد
  مار بد تنها تو را برجان زند
  يار بد برجان و برايمان زند
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  نامة سرگشاد ه به جاللتمĤب حامد كرزينامة سرگشاد ه به جاللتمĤب حامد كرزي
  !!رئيس جمهور،  جمهوري  اسالمي افغانستانرئيس جمهور،  جمهوري  اسالمي افغانستان

 1387 عقرب  12يكشنبه   ديلي سايت كابل

رئيس نشرات شهرداري كابل به فرمان جناب » حسيني«اين جانب سيد جعفر عادلي 
شما در اين رياست فرهنگي و تبليغاتي  بصورت صادقانه ايفاي وظيفه نمودم  اما با آمدن 
مير عبداالحد صاحبي به حيث شهردار كابل ناگهان در سيستم اداري، كاري و تخنيكي 

رداري كابل ضعف هاي بيشماري  آشكار شد و ضعف مديريت به حدي از جانب وي شه
اوج گرفت كه فرصت طلبان و برخي جريانات استفاده جو از اين نقاط ضعف،  استفادهاي  
بي شمار نمودند كه ما بصورت شفاف، سالم و دلسوزانه برخي موارد را بخاطر اصالح روند 

ا با تأسف كه نامبرده بدون شنيدن كدام استداللي من، اداره به شهردار كابل گفتيم؛ ام
معاون و هيئت تحرير نشريه را بصورت عقده مندانه و سليقه شخصي به كسر معاش 
مجازات و بارها تهديد به برطرفي، زندان و يا دوسيه سازي مي نمود كه ما نيز با منطق و 

بطور مثال شهردار كابل ما . يمداليل كافي به عنوان يك تبعه افغانستان جواب ارايه نمود
را بدون موجب و با در نظر داشت مراحل مجازات غير قانوني تأديب نمودند آنهم بخاطر 
يك روز تأخير  تخنيكي و فني در چاپ نشريه؛ در حاليكه خود وي در احكام رياست 
جمهوري مبني بر توزيع نمرات زمين به برخي افراد مستحق از جمله بازمانده گان 

اي حادثه انفجار تعلل و تأخير ورزيده و شش ماه به اين حكم مطابق قانون رسيده شهد
گي مجمل نياورده است كه اين امر مطابق قانون قضا به حبس متوسط محكوم خواهد 

  .شد
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از طرفي ديگر شهردار كابل به جاي آنكه خود را مصروف خدمات عام المنفعه نمايد 
ه گي نمايد به موارد كوچكي چون نظارت به حاضري و به امور و اوضاع آشفته شهر رسيد

كارمندان، منفكي اجيران، مجازات هاي بدون موجب كارمندان خود را مصروف نموده 
  .است

اخيراً شهردار كابل به تحريك و ترغيب گروهي ماجراجو در درون شهرداري كابل دو 
اون من؛ حضور مقام نفر را به حيث رئيس و معاون رياست نشرات به جاي اين جانب و مع

رياست جمهوري پيشنهاد نموده اند و با مطرح نمودن مسايل حساس برانگيز مختلف 
  .كوشش ورزيدند تا از اين طريق به اهداف و مقاصد كينه جويانه شان دست يابند

اينكه شهردار كابل به عقايد، ارزش هاي ديني و مذهبي و شخصيت افراد توهين و 
از جانبي مردم كابل از شيوه برخود و عملكرد نامبرده به ستوه بي احترامي مي نمايد و 

  .آمده ا ند كه بحث كالني را مي طلبد
اميد است مقام محترم به خواست ما  مبني بر مجازات غير قانوني شهردار كابل 
الطافات داشته و پيشنهاد مكرر مبني بر برطرفي و تهديدات ديگر از جانب شهردار كابل را 

 باالي نهاد هاي ذيدخل هدايت نموده تا آنان به اين ماجرا  رسيده گي لطف فرموده
فرمايند و ادامه كار شهردار كابل را با تعيين هيئت با صالحيت بررسي و به جاي آن 
فردي دلسوز، متعهد و مردمي كه تجربه كافي و روحيه خدمت صادقانه همانند داكتر 

  .ته باشد مقرر و منصوب نمايندغالم سخي نورزاد در عرصه شهرداري كابل داش
  با احترام
  »حسيني«سيد جعفر عادلي 
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سيد مهدي موسوي: تهيه كننده

  
  
  
  
  
  

  
نسبت به نشريه پامير اين  ينيب  ناظران با خوشيات اكثر نظرمفكوره و انيماين در 

رسانه ي شان را رسالت  شفاف  ومستقلبوده است كه نشريه نامبرده در دوسال گذشته 
 ي رسمنشريهو عمال است  كه مربوط شهرداري كابل  نشريه پامير. به پيش مي برد

به انعكاس مواضع و گونه هاي مختلف به ر دوسال گذشته ي مي باشد، ولي ددولت
  .پرداختومشكالت شهروندان شهركابل مي  دگاههايد

از نقد مي پذيرفتند ورا منتقدان منصف و خردمند دست اندكاران اين نشريه نظرات 
مي نمودند، رئيس ومعاون رياست نشرات استقبال شهروندان كابل عالمانه و آگاهانه 
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تندترين نقدها را مي شود در يك بستر دوستانه و موثر نوشت و شهرداري معتقد بودند كه 
         به رسانه هانسبت اعتماد عمومي بي اقدامات موجب از بين رفتن گونه اين ؛ زيرا بيان كرد
 .مي شود

فرهيختگان علمي، فرهنگي و اصحاب ات ي نقطه نظر و ديدگاهدر اين قسمت 
مطبوعات را در باره  محتوا ومطالب نشريه پاميركه در دوسال گذشته به نشر مي رسيد 
مورد ارزيابي قرار گرفته كه از ميان صدها نظريه وگفتار چكيدة  از گفته هاي برخي 

  .ددبزرگواران  نقل مي گر
  :حاج شيخ نادرعلي مهدوي وزيرمشاور رئيس جمهور در امور ديني و قومي

نشريه پامير را  اكثرا در دوران مديريت جناب آقاي عادلي مطالعه مي نمودم،  براستي 
كه عمال وظيفه رسمي خويش را در شهرداري كابل انجام داده  و بخوبي و وجه احسن  

وديدگاهها ونظريات مردم را انتشار داده و بدون وقابل تأييد بگونه هاي مختلف مواضع 
ستايش وتعريف از قدرت مندان حقايق  موجوده را منعكس  ساخته كه بحق ايشان 

  . وهمكاران فعالش شايستة تشويق و تحسين مي باشند
  :حاج سيدحسين عالمي بلخي نماينده مردم كابل در پارلمان و صاحب امتياز روزنامه راه نجات

  جناب آقاي سيدجعفرعادلي مسئوليت نشريه پامير را به عهده گرفت، اين از زمانيكه
  .نشريه از نظر شكل، محتوا  وكيفيت رشد چشم گير وتغيير مثبت پيدا نمود

ديزاين وآرايش ظاهر آن جذاب شد واز جانب ديگر محتواي آن نسبت به گذشته با 
ي در دوران مسئوليتش در كيفيت عالي سبب جذب بيشتر خواننده ها گرديد؛ آقاي عادل

رياست نشرات شهرداري كابل توانست اين نشريه را كه درگذشته به صورت نا منظم 
هفته يكبار  منتشر مي گرديد،  هفته دو بار به دست نشر بسپارد، كه بي ترديد بيانگر 

  .تالش همه جانبه وپشت كار دلسوزانه مديرمسئول آن  را مي رساند
  : راشد رئيس آكادمي علوم  افغانستانمعاون سرمحقق عبدالباري

در عصركنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته، ملت ها وكشورهاي مختلف بيش از 
پيش به همديگر نزديك گرديده كه همگام با اين حركت عظيم متأسفانه برخي از رسانه 

يطي ها واهل مطبوعات كشور به مثابه حربة تبليغات بيگانگان  قرار گرفتند ودر چنين شرا
در مدت دوسال مسئوليتش در » حسيني«ژورناليست فرهيخته كشور جناب آقاي عادلي

مديريت نشريه پامير متعهدانه با نشرمطالب مفيد وارزشمند در جامعه  مصدرخدمات 
فرهنگ ديني قرار گرفته وبه قانون رسانه ها پايبند بوده واز قلم و فكرش در راستاي 
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.  تبخش اسالم سعي وتالش مؤثر نموده استپياده نمودن ارزش هاي مكتب حيا
همانطوريكه ما به عنوان مسلمان به نظام اسالمي رأي داديم وطرفدار حكومت اسالمي 
هستيم، در پياده كردن محتواي اسالم وسالم سازي برنامه هاي مطبوعاتي تالش نمائيم؛ 

  .دنميت دهبه خواسته هاي مردم اه  وودهمطبوعات واقعي بايد استقاللش را حفظ نم
) ص(رئيس بنياد فرهنگي، تبليغي پيامبراعظم» هادي«حاج سيدمحمدهادي
  :وعضوشوراي اخوت اسالمي

پس از توافق اجالس بن وروي كار آمدن دولت انتقالي و نظام جمهوري اسالمي در 
اين كشور و با پشت سرگذاشتن دو  دهه تحوالت سياسي عالوه بر جنگ هاي خانمانسوز 

 مسلمان افغانستان در پناه آزادي بيان و انديشه مورد تهاجم فرهنگي وتحميلي؛  ملت 
  .بيگانگان نيز قرار گرفتند

در چنين شرايطي حضور دانشمند فرهيخته جناب آقاي سيد جعفرعادلي و محمد 
مهدي ثاقب در بخش فرهنگي شهرداري كابل  زمينه فعاليت هاي فرهنگي و فكري در 

المنفعه ايجاد گرديد و نشريه پامير در پنجاه وهشت سال اين اداره خدمات رساني وعام 
عمرخويش  در دوسال اخير مطابق قانون نافذه كشور  مخصوصا قانون رسانه ها بطور 
شفاف وگويا در راستاي روشن سازي افكار عامه و به دفاع از ارزشهاي اعتقادي و ملي و 

  .ايجاد اعتماد شهروندان پيش رفت هاي مفيد و موثر داشت
بدون ترديد مديرمسئول نشريه پامير و همكاران صادق ايشان  رسالتمندانه مسئوليت 
هاي خطير فرهنگي و اطالع رساني شان را  شجاعانه،  با تالش پيگير شبانه روزي  

  .پيش  بردند كه قابل قدر و ستايش مي باشد
 سيدآقا حسين فاضل سنگچاركي سخنگوي جبهه ملي و معين اسبق نشراتي وزارت

  :اطالعات وفرهنگ
فكر مي كنم شخصيت علمي وفضل ودانش جناب آقاي عا دلي و همكارشان جناب 

آنان نويسنده . شناختني وقابل درك است» پامير«آقاي ثاقب فراتر از قالب تنگ نشريه 
هاي با احساس، باورمند و با انگيزه اي هستند كه به داشته هاي فرهنگي وتاريخي كشور 

 اين فرهنگ وهويت غني افغاني قلم زده ومي زنند، پامير اگرچه در زمان واقفند و در بستر
تصدي ايشان حال وهواي تازه يافت و فراتر از كليشه ها و رسميات معمول جلوه كرد، اما 
به حق بايد گفت كه اين نشريه ظرفيت بيان تمام شخصيت فرهنگي ورسانه اي آقايان 
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 اندك فرا روي ها  از چوكات مرسوم اين عادلي و ثاقب را نداشت وديديم كه همان
  .نشريه، درد سرساز شد وبقايشان در آن را برنتافت

من براي هردوتن، بويژه براي جناب آقاي عادلي كه دل و دماغ سرشار از آفرينش 
وكارهاي تحقيقي، پژوهشي دارد، آرزوي نشاط كاري بيشتر وفعاليت هاي رسانه اي 

به عادت ديرينه، سردر دامان » پامير«ر را دارم، بگذاريم گسترده تر در قالب هاي فراخ ت
  .... كوته نظري ها وخيره انديشي ها بگذارد و همچنان اسير كليشه ها باشد

  :مولوي حبيب اهللا حسام رئيس اسبق شوراي واليتي كابل و عضو شوراي اخوت اسالمي
استفاده درست اهل مطبوعات به خاطر اصالح جامعه بايد منصفانه از قلم و قدمش 

نمايند و با نشر مطالب مفيد و ارزشمند الگو ونمونه قرار گيرند؛ شهروندان كابل از گذشته 
هاي دور با سابقه ترين نشريه پامير آشنا هستند،  اين نشريه در دوره هاي قبل از دوسال 
گذشته متأسفانه به ارزش هاي دين مداري و فرهنگ شهروندي توجه نداشت؛ اما در اين 

و سال اخير كه آقاي عادلي مسئوليت اين نشريه را عهده دار بود،  من مقاالت ومطالب د
ارزشمنداعتقادي وشهري را  با مقتضيات زمان  تحرير مي يافت مطالعه مي نمودم و  
براي من خيلي جذاب بود و باورم اين است كه در اين مدت زمان تبلور فرهنگ اسالمي 

ه تبارز نموده و من به نوبه خود به  تالش وهمت و نيازهاي جامعه در اين نشري
گردانندگان آن ارج مي گذارم،  باآنكه آقاي عادلي وهمكارانش  در رياست نشرات 
شهرداري كابل با محدوديت هاي رو برو بودند، اما نشريه پامير را با محتواي آموزنده 

عهدانه رسالت خطير وجهت دهنده به نشر مي رسانيد و در اين مدت زمان، بطور جدي ومت
  .ژورناليستي خودشان  را با همت بلند و حفظ استقالليت مطبوعاتي ادامه دادند

  :سيدحسين اشراق حسيني نويسنده، پژوهشگر و معين اسبق وزارت معارف افغانستان
ساليان متمادي است كه من  نشرية پامير را مطالعه مي نمايم، بدون ترديد در دو 

اين نشريه  را جناب آقاي سيدجعفرعادلي كه  از جمله شخصيت سال گذشته كه مديريت 
هاي علمي وفرهنگي  كشورهستند عهده دار مي باشند، تحول مثبت در آن بوجود آمده 
بود كه نسبت به گذشته ها مطالب جالب و خواندني وقابل استفاده داشت؛  در اين  شكي 

عاليت هاي فرهنگي كشور از وجود ندارد كه قلم وقدم جناب آقاي عادلي در قلمرو ف
تأثيرات شاياني برخور دار بوده وهست كه مصداق بارز آن در نشريه پامير مربوط 
شهرداري كابل در زمان تصدي ايشان در جايگاه رياست نشرات و مديريت نشريه پامير 

  .مي توان ياد آوري كرد
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  : ديني و مدير مسئول مجله معرفترضواني بامياني رئيس بنياد فرهنگي سينا
نشريه پامير در طول تاريخ پنجاه وهشت سالة خويش هيچگاه از چنين غنا، تنوع، 
جامعيت وجذابيت برخوردار نبوده واين برجستگي از زمان حضور نويسنده چيره دست 
آقاي سيدجعفرعادلي وهمكار باذوق وسخت كوش ايشان جناب آقاي محمد مهدي ثاقب 

  .نمايان گرديد
  :ي رئيس عمومي آژانس باختراستاد بشيراحمد شبير

نشريه پامير يكي از نشريات باسابقه وقديمي افغانستان بوده كه مسئووالن زيادي را 
پشت  سرگذارنده كه هركدام از آن مسئووالن دست بلندي در مسائل فرهنگي كشور 

به عنوان » حسيني«داشته اند، بعد از آمدن دانشمند محترم آقاي سيدجعفرعادلي
شرية پامير وهمكار ايشان ژورناليزم چيره دست جناب آقاي محمدمهدي مديرمسئول ن

ثاقب اين نشريه از هر لحاظ بهبود كيفي پيدا نمود وسيرصعودي در مسائل فرهنگي 
واجتماعي داشته است، در اين ميان نشريه پامير به تدريج بعد از بحران تحوالت گوناگون 

وعات درجه اول كشور بدست آورد كه اين در كشور توانست جايگاه خود را در ميان مطب
همه مرهون زحمات ومشقات فراوان پژوهشگر فرهيخته وفرد با شهامت در عرصه 
انديشه و قلم جناب آقاي عادلي مي باشد كه اميد است كساني كه در آينده به عنوان 
مديرمسئول نشريه پامير مصروف وظيفه مي شوند رسالت درست ژورناليستي را همانند 

  .اب عادلي و ثاقب در نظرداشته باشندجن
  : استاد محمدعارف رحماني، مشاور ارشد وزارت ارشاد، حج واوقاف

نشريه پامير در عهد مديريت جناب استاد عادلي وهمكاران ايشان يكي از خواننده 
اين نشريه با مسائلي گسترده مرتبط با مديريت شهري . ترين نشريات پايتخت كشور بود

  .آشفتة مثل كابل مي پرداختبه ويژه شهر 
انصافا اين نشريه هم نگاه آموزگارانه به مسائل شهري داشت وهم نگاه نقادانه 
وآسيب شناسانه،  نا كارآمدي ها وكاستي هاي مديريت ارشد شهرداري كابل را كه خالف 

نكته جالب ديگر اينكه نشريه پاميربازهم برخالف تمام نشريات . معمول توجيه نمي كرد
تي ديگر به مسايل ومناسبت هاي ديني عميقا توجه داشت كه اين امر در ذات خود دول

  .ممتازترين ويژگي نشريه پامير در مديريت فرهيخته گرامي جناب آقاي عادلي بود
استاد لطف اهللا حق پرست، استاد و رئيس دانشكده  علوم اجتماعي دانشگاه  تعليم 

  :وتربيه كابل
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لعه نشريه پامير بودم كه در اين نشريه شهري مطالب من از آن جهت عالقمند مطا
مفيد،  مؤثر وارزشمندي مخصوصا به قلم جناب عادلي صاحب  و ثاقب صاحب به نشر 
مي رسيد كه هرنوشته ي آنان جوابگوي خواسته هاي شهروندان و جامعه ما بود؛ نشر 

ن در دانشگاه  مي مطالب ارزشمند آنان باعث افتخار ماست و همين طور دوستاني را كه م
شناسم، آنها نيز همين عالقه مندي را به مطالعه اين نشريه شهري دارند، اما در شماره 
هاي بعدي نشريه پامير آن سلسله موارد ديده نمي شود و تعريفات زيادي از كساني  
صورت مي گيرد كه مورد انتقادكابليان هستند و متأسفانه نشريه پامير در نزد اهل 

  .قلم آن جايگاه قبلي خود را نداردمطبوعات و
 : افغاني صداي خبرگزارسئي ري مزاريني حسيسيدعيس

جهت رشد ي كه زاني است وبه هرمدهيخوب وپسنددر جاي خود،  ينفس كار مطبوعات
محسوب مي شود؛   اتي كه ازجمله ضروركوي مطبوعات دركشوركارشود نه تنها نتيوتقو
 ور است،  من آن را  اكثرا مطالعه مي نمايم  كه از نشريات قديمي كشري پامهينشر

 ري به نام پامي اهي رو صرفا وجودنشرني از؛   داشته اميي آشناهي نشرنيا وازسابق هم با
 كابل است كاربس مهم ي شهرداري هاي شهري وبرنامه هاتيكه انعكاس دهنده فعال

 يندان چتيفي درگذشته ازكهي نشرني شود كه اي گفته مهرچند است ويوستودن
 كي شود به عنوان ي مه ام دي رادهي نشرني كه من ايري اما دو سال اخ، برخوردارنبوده 

 كه ي به موقع قبول كرد وقطعا آن طوري واطالع رساندهي خوب وبامواضع پسندهينشر
 محترم رمسولي به خصوص مدريپامان   دست اندركاراي گودابودي پهي نشرني كاراوهيازش

 در اين  رايي وطاقت فرسابهي شايزحمات ب وهمكارانش  يرعادلدجعفي سيآن جناب آقا
به .  بهتر به دست نشر سپرده شودتيفيباكپامير  هي نشرنكهيا  تاراستا محتمل شدند 

 تيفي ازكهي نشرنكهي است چه برسد به انيارسنگي كاربسيهرحال تنها خودكارنشرات
 قاتي ازتوفي عادليآقا كه جناب ميدواريام؛  هم بهره مند باشدييمطلوب وباال

 وتوسعه يآبادان، در دست گرفتهي را روهي نشرن اي بزرگترازي تاكارهاشتربرخوردارشوديب
  .يند نمافايا  راي مردم افغانستان نقش اساسي وفرهنگيفكر

  :ضيا دانش، روزنامه نگار ومدير مسئول دوهفته نامه گزيده رسانه ها
 طبق - دولت جمهوري اسالمي افغانستان خط مشي پامير، جوانمردانه ومنصفانه بود؛

 چند رسانه عمومي براي منعكس ساختن عملكردها وفعاليت دستگاه –متداول دول 
خويش واطالع رساني دقيق تر در اختيار دارد، اما اكثريت قريب به اتفاق رسانه هاي 
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زمان به دولتي متأسفانه كامال به تريبون يك جانبه دولت ودولتي ها تبديل شد وبه مرور 
همين دليل اعتبار مردمي و وجهه ي ملي خود را از دست داده اند، ولي در اين ميان 

از مدت دوسال پيش بدينسو، به صورت ) ارگان نشراتي شهرداري كابل(نشريه پامير
روشن وصريح، خط سيرخويش را از اين قافله جدا  كرد وخط مشي كامال معقول، مردم 

  . كشور از جمله قانون رسانه هاي همگاني را انتخاب نمودپسند ومبتني برقوانين نافذه
كه از قلم بدستان » حسيني«دانشمند ونويسنده قابل قدر كشور، جناب استاد عادلي

وبزرگان علمي وصاحب اثر تأليفات وزين مي باشد، توانست با مديريت وخردمندي قابل 
 سخن ها، كاركردها فعاليت ارج، پامير را هم به يك تريبون ملي تبديل كند ودرعين حال

چاپ . هاي بخش مربوطه دولتي را نيز كامال صادقانه ومنصفانه در جامعه منعكس كند
ودرج انتقادات، نظريات وپيشنهادات وگاليه هاي شهروندان در اكثريت از شماره هاي 
نشريه پامير، دفاع از ارزشها وآموزه هاي اسالمي  هموطنان، بيان كمي ها وكاستي هاي 

دارات دولتي ونشر جواب ها وپاسخ هاي مسئوالن نهادهاي شهرداري به انتقادات ا
واعتراضات مردم به صورت مساويانه وبدور از بي تعهدي هاي كه مسئوالن برخي از 
رسانه هاي دولتي مرتكب مي شوند، از ويژه گيهاي ممتاز نشريه پامير در دوران كاري 

  .اي همقطار هرگز رعايت نشد ونمي شوداين بزرگوار است؛ چيزي كه در رسانه ه
  :استاد عبدالوكيل عيار نجرابي، استاد دانشگاه پولتخنيك كابل

يگانه نشرية دولتي كه پيوند دستي را بين مردم وحكومت استحكام بخشيده 
ونارسايي هاي دولت را برجسته وراه حل برايش جستجو نمود، نشريه پامير مربوط 

 نشريه  با مديريت دانش پژوه گرامي برادرمحترم آقاي شهرداري كابل مي باشد، اين
عادلي داشته هاي ديني واسالمي را با مقتضيات عصر وزمان درهم آميخته از جمع آن 

  .راهكارهاي تازه اي جهت بهبود وضع شهر وشهروندان كابل پيش كش مي نمود
تگي داشته از ويژه گي هاي ديگر  دوره مديريت جناب آقاي عادلي را مي توان برجس

هاي ديني واسالمي وي درنشرية پامير كه باعث توجه نسل جوان  روشنفكر و شهروندان 
معارف دوست ودين پرور شهر كابل شمرد؛ اين نشريه در روزهاي قبل وبعد از آن عاري 
از چنين مميزات مي باشد، از بركت همين تالش ها بود كه نشريه پامير در سطح 

  .ندگان دانشجو را بخود جلب نموددانشگاهيان بيشترين خوان
  :احمد شفايي روزنامه نگار و مديرمسئول نشريه شهر
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مطبوعات دولتي افغانستان متاسفانه به دليل جو سياسي حاكم  همواره  به بيراهه 
بي ساماني هاي روزگار در اين كشور به گونه بوده است كه ما كمتر شاهد . رفته اند

به اين دليل است كه رشد مطبوعات آزاد . ر باشيمشكوفايي واقعي مطبوعات در كشو
همواره در كشور با چالش روبرو بوده  و تعداد اين نوع مطبوعات نيز در تاريخ كشور  از 

  .تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي كند
در اغلب نهادها و جريانهاي سياسي كشور زماني به مطبوعات احساس نياز مي شود 

و در ذم ديگران سخن رانده شود  كه اين خود آفت بزرگ براي كه بايد مدحي گفته شود 
مطبوعات ما درگذشته بوده و تا ايجاد  نهادها و يك سيستم ملي در كشور ما هر روز اين 

  .را شاهد  خواهيم
نشريه پامير نيز يكي از نشريات است كه در طول عمرش بيشتر وقت را در تمجيد و 

ي كرده و اكنون نيز برگشته تا گذشته خود را احيا تعريف از زمامداران شهر كابل سپر
و همكارش مهدي ثاقب اين » حسيني«در دوران مديريت محترم سيدجعفرعادلي . كند

نشريه گام هاي  اوليه را به سمت حرفه اي شدن برداشت و در افغانستان براي اولين 
و فقط باري بود كه يك نشريه به سمت حركت كند كه خالف ميل صاحبان امور  

  .منعكس كننده وقايع و دردهاي مردمش باشد
 در دوران اين دو فرهيخته نشريه پامير تك ستاره  در آسمان مطبوعات افغانستان 
بود كه تن به مديحه سراي زمامداران نداد و ذم ديگران را نيز به دستور افراد واال مقام 

هرداري  كابل خوش نيامد و ولي متاسفانه كه اين روند به مذاق ارباب قدرت در ش. نگفت
با كنار گذاشتن عادلي حسيني و  مهدي ثاقب بار ديگر ستارة از آسمان مطبوعات ما صيد 
كرد تا  پامير نيز به سرنوشت سايرين دچار شود و كارهاي نكرده را چنان بزرگ نشان 
 دهد كه چشم صاحبان چوكي كور گردد و اين روند مي تواند زهر كشنده براي روند ملي

  .سازي سياست و اداره  در كشور باشد
  :سيد زكريا راحل، روزنامه نگار، مديرمسئول مجله همدلي  و تحليلگر مسائل سياسي

اين . در افغانستان، بسياري از مطبوعات دولتي، با دردها ورنج هاي مردم بيگانه اند
در . ودويژه گي عمدتا از عدم شفافيت در گزارش دهي واطالع رساني آنان ناشي مي ش

واقع نشريات ورسانه هاي دولتي به گونه هاي مختلفي سعي مي كنند با پنهان كردن 
واقعيت هاي عيني زندگي مردم ورضايت بخش نماياندن اوضاع،  به جعل وتحريف 

اما در اين ميان، كارنامه ي هفته . واقعيت ها و درنتيجه انحراف ذهني مردم كمك كنند
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ولي . ري كابل منتشر مي شود، تأمل برانگيز ودرخشان استنامه پامير، كه از سوي شهردا
بايد به ياد داشته باشيم كه درخشان اين كارنامه، با دريغ فراوان مقطعي بوده و در يك 

زماني كه جناب آقاي عادلي مسئوليت اين نشريه ورياست : مرحله ي خاص تبارز يافت
  .فرهنگي شهردراي را بر عهده داشتند

نين جايگاهي، موجب تغييرات عمده وچشمگيري در اين هفته نامه حضور ايشان در چ
شد كه هم دگر گوني هاي صوري و ظاهري، به لحاظ برگ آرايي وديزاين جالب توجه را 

در واقع، با حضور جناب آقاي . شامل مي شود وهم ناظر به تغييرات محتوايي آن است
امير، بيش از آن كه يك نشريه عادلي در رياست فرهنگي شهرداري كابل، هفته نامه ي پ

. ي دولتي باشد؛ به نشريه اي تبديل شد كه به خواست ها و انتظارات مردم نزديك بود
چنين روي كردي، موجب آن شده بود كه مردم، ميان خود وارگان هاي دولتي، فاصله اي 
حس نكنند و به آينده ي مفيد وكار آيي سازمان هاي دولتي نسبت  به امور شهروندي 

اما اين احساس نزديكي، ديري نپاييد واكنون شاهد بازگشت اين . خود اميدوار شوند
نشريه به سياست هاي محافظه كارانه ي پيشين خود در زمينه ي سياست گذاري هاي 

اي كاش، اين روند مبارك ادامه مي يافت ومسئولين دولتي نيز در مي . نشراتي هستيم
  . مهم  وتعيين كننده استيافتند كه نقش مردم در همه ي امور،

در پايان پيروزي هاي ارجمند جناب آقاي عادلي  را به ايشان وهمكاران شان تبريك 
مي گويم و براي شان سودمندي و اثرگذاري بيشتر در انجام مسئوليت هاي فرهنگي 

  .شان آرزومي كنم
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