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 Political  ياسیس

  
  لی مشرفع
 ٢٠١٩ اپريل ٢٣

  

  با سيالبمستعمراتی حاکميت ھمدستی دزدان و جواسيس 

  !خريب پل کمپنیت و 

  
خود متوجه می شويد که پايۀ پل بدون عمق بر روی گل و بستر رودخانه اعمار شده کنيد با دقت نگاه ًلطفا به عکس 

  است

به شمول چند شاخۀ و اعمار شده است ، می گذردکابل از غرب که  اين پل که بر روی يکی از شاخه ھای دريای کابل

 ھجری کار آن بر مبنای قرضه ھای ٣٠، دراواخر دھۀ دننامگذاری شده ا" چمچه مست"ديگرش از طرف مردم کابل 

ع بعد از پل باالی دريای  اکمال و بھره برداری از آن آغاز يافت، درواق٤٠طويل المدت امريکا آغاز يافته در دھۀ 

  . می باشد ھرات- ھريرود، طوالنی ترين پل در مسير کابل

در . ختالفات جدی بين انجنيران دلسوز افغانستان و مھندسان امريکائی وجود داشتدر اعمار اين پل از ھمان آغاز ا

" چمچه مست"حالی که انجنيران و مھندسان افغان، با شناخت از اين دريای تمام وقت خشک و نامگذاری مردم به آن 

 کار گرفته، ماری مانند ھميشه از کبر و نخوت استعت به طغيان آن برحذر می داشتند، آنھا بهمھندسان امريکائی را نسب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بلکه در ساختمان پل يکی از ،دفاع اعمار نمودند بی" چمچه مست"مقابل سيالبھای خروشان نه تنھا قيقت در حرا پل 

، نيز ناديده ًکه رودخانه ھا و دريا ھا در نيم کرۀ شمالی عمدتا ساحل راست خود را تخريب می نمايندرا  وانين طبيعتق

  .گرفته، تدارکان الزم را جھت جلوگيری از تخريب پا اتخاذ ننمودند

بر تمام  و آگاھانه از يک سو و فساد اداری حاکم " چمچه مست" در ھمان زمان به خروش بی اعتنائی امريکائی ھا

از جانب ديگر موجب گرديد که اين پل از ھمان آغاز افتتاح نزد ھا  تحت نظارت امريکائی پروژه ھای ساختمانی

سرقت مواد و  که * و به چشم ديده بودندشاھده نموده بودندساختمان آن را منخبگان و آنھائی که گاھگاھی جريان 

 استفاده از ريگ ناشسته و حفر عمق ناکافی و امتناع از مصالح ساختمانی از ترکيب درصد سمنت با ريگ گرفته تا

يک و يا چند پايه کاسته شود، پل را تا چه اندازه آسيب پذير بر ب در تمام پھنای دريا تا از فشار خطر ھای تقسيم آ

  .بودساخته است، با دلھره و انتظار سقوط توأم 

 به خصوص وزارت فوائد ادارات مرکزی در افغانستاندر ريان دھه ھای بعدی به خصوص تا زمانی که جبا آنھم در 

ً رشوت و فساد بيداد نمی کرد، تقريبا ھمه ساله از جانب نيروھای ساختمانی آن ،عامه و رياست حفظ و مراقبت سرکھا

 آن را "انگاف کاری"سری به آن پل زده،  معمار و است افراد اھل فن و متخصص از مھندس گرفته تا برآوردیري

رروی گل و ًيبا ھمه ب تقرهھميشه تازه می نمودند تا به آب اين امکان را مساعد نسازند که بيشتر در داخل پايه ھای پل ک

  .بدون عمق الزم و ضروری بنا يافته بودند، خود را برساند

 اعالم داشتند و ھرکس ھر "درزورخو"ميدان ستان به وسيلۀ امريکا و شرکاء که تمام افغانستان را بعد از اشغال افغان

 آن را غارت نمود و از که تا مه ادارات افغانستان به مرکز رشوت و فساد مبدل گرديد و فساد  دستش رسيدچيزی به

  .  چه بايد آمده باشدکمپنیپل  بيچارهبر سر د، واضح است که اداری در روز روشن لباس از جان مردم بدر نمو

 ساخته شده بود، در جريان حاکميت اشغالگران امريکائی و نوکران دزد و ناين پل که نوشتم از آغاز برای فروريخت

ظ و مراقبت سرکھا را نديد ه تنھا يک بار يک ھيأت حفدر تمام اين سالھا نبه استناد گفتۀ عابران ھمه روزه اش، خاينش، 

ظ و مراقبت سرکھا و  داخل اتاق ھای رياست حفردو تمام بودجه ھای اختصاص داده شده برای مرمت و ترميم آن 

غارت گرديد، مورد تھاجم نابخردانۀ برخی از ھمشھريان طماع و نادان کابل نيز قرار تقسيم و وزارت فوائد عامه 

  . پل ھا را نيز برھنه نمودند عمق در جريان ساليان متوالی تھداب کمغير فنیشی ھای گرفته، با ريگ ک

ی کند و پايه ھای فرسودۀ پل را چون مقوائی از زمين برداشته، به ديگر سو در چنين شرايطی، چمچه مست، مستی م

 سيالب را  تذکار يافت، به ھيچ صورت حق نداريمبه مثابۀ تاريخ اين پل ادرنظرداشت تمام آنچه در باال ب .می افگند

بر  یکه نمی خواستند گرد" طالئی"بابت ويران کردن آن مالمت و محکوم نمائيم، زيرا در ھمان زمان مقامات خاندان 

بنشيند نه به صدای ده ھا مھندس و انجنير افغانستان گوش دادند و نه ھم از خود پرسيدند که چرا ھا  رخسار امريکائی

 نام نھاده اند، در نتيجه می توان نوشت مسؤول اول ويرانی اين پل و "چمچه مست"يک رودبار خشکشھريان کابل بر 

 که سرک نداکمپنی ھای ساختمانی امريکائی ندسان و ھيليونی بر دوش مردم افغانستان، متحميل يک ھزينۀ چند ده م

  . نموده اندظارتن به نحو کلوخ ماندن و از آب گذشتن  آن را اعمارنقشه کشی و برنامۀ کابل و قندھار را 

 مرجع مسؤول کمپنی ھای ساختمانيی اند که در ساختن پل ھا، پلچک ھا و بروق ھا با کمپنی امريکائی قرار دومين

لوط به تقلب حين مخھا امريکائی "  گذشتنکلوخ ماندن و از آب"سو با سياست  که ھمندداشتند، چه اين آنھا ھا بود

  . چند کمتر از ريگ، پايه ھای پل را به مثابۀ يک بند ريگی اعمار نمودند٦  و گاھی تقليل مقدار سمنت تا مصالحه

کاری و ترميم مسؤول ديگر وزارت فوائد عامه و رياست حفظ و مراقبت سرکھاست که تمام بودجۀ الزم جھت مرمت 

 از هً ھای پل را خود غارت نموده اند و به گفتۀ دوستان و خويشاوندان اين قلم که تقريبا ھمه روزسمبه/سنبهسوراخ و 
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 در طول اينھمه سال حتا يک بار يک گروپی از کارگران را در دور و پيش و يا باال و پائين  آمد داشتندالی آن رفت واب

  .نديده اند که از پل بيچاره و تنھا خبری بگيرندپل 

 به بھره برداری بی رويۀ یآن، نخواسته است سرمسؤول ديگر رياست شاروالی کابل است که با تمام طول و عرض 

تاده است، آنھا ھم با گرفتن مقداری  بزند اگر گاھی ھم  کس و يا کسانی را بدان سمت فرسريگ از بستر دريای کابل

  .ن، کار ديگری انجام نداده اند و يا خرکاراپول و عقد قرار داد ھفته وار با الری ھای ريگ کش

 و سری به آنجا جھت حفاظت از پل نزده  چون کمترين توجھی به اين مال مردم نکرده انداين دو نھاد در تمام اين مدت

عامل ائتکال يا نه تنھا نقايص فنی اولی را در کشيدن جويبارھا جھت پھن ساختن آب از بين نبرده اند بلکه اند، در نتيجه 

، به ست نزدهدکه آب دريا آنھا را پر نموده بود نيز را ريب طبيعت را نيز ناديده گرفته، جويبارھائی ھمان ترميم و تخ

  .و مستی کنان عربده کشدابق دلخواه حرکتش را عيار چمچه مست امکان دادند تا مطدريای 

  :ته باشيم از بحث ما نتيجه بگيريم، می توانيم بنويسيمھرگاه خواس

 چمچه یدر اينجا دريا-از ھمان آغاز با بی اعتنائی به خشم طبيعت ونوکران زرخريدش  ارتگر امريکاغامپرياليزم 

  .ابديت تا اين پل سرانجامی چنين درد انگيز بطی مراحل مختلف زمينه ساز آن بوده اس مروزا تا - مست

  

  :يادداشت

ًمعلومات اين قلم راجع به اين پل که بيشتر از صد ھا بار از باالی آن عبور نموده ام، قسما تکيه بر چشم ديد خودم و بقيه 

. و می آيندمه روز از باالی عبور کرده جھت انجام وظيفه به شھر کابل می آمدندھوندانی است که دوستان و خويشا
که قعلۀ آخوندزاده ده بعدی و " عبدالعلی"آمد و به نام قلعۀ  اولين دھی که می ينبگذشته از پل که وۀ آن ماخود به عال

، از ھمين رو بوديز از آن ما وندانی داشتيم، يکی دو بلست زمين و چند درخت ناخويش ندمعروف بود "چھل تن"ھمه به 
  .ًو ساختمان پل تقريبا جلو روی خود ما صورت گرفته است.  در آنجا رفت و آمد داشتيمًتابستان اکثرا

  مشرف. ع
  

  


