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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ١۵

 

 نقشه ھای بی سروپای بلند منزل ھا
  

ی در امور ساختمانی و نظافت شھر ھا تی است، بلکه ھمچنان از بی توجھافغانستان نه تنھا دچار بی ثباتی و بی امني

ھر کس ھر چه خواست د رھر جا .  در نقشه ھا و تعمير عمارات نکرده است یولت کمترين توجھد. برد رنج می

  . کند آباد می

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان و سرازير شدن دالر امپرپاليستی ھمراه با پول ھای قاچاق، دزدی و جاسوسی، 

رقابت ميان جنگ ساالران شدت .  اعمار کردندقومندانان و جنگ ساالران وابسته به اجانب در ھر سو بلند منزل

ھيچ گونه معيار برای اعمار . سازند يافته و يکی از لج ديگر، تعميرات را بيشتر زرق و برق ميدھند و بد ريخت می

نقشه ھا گاھی در داخل و اکثراً از پاکستان وايران . بلند منزل ھا وجود ندارد و دولت اصالً به فکرش ھم نيست

شوق اعمار . دھد شوند که واضحاً ذوق مردم ھمان کشور ھا را در رنگ آميزی و ساختار ھا نشان می آورده می

مواد .  رود بلند منزل آنقدر زياد است که فکر لوله کشی آب ھای فضله، پارکنگ و ساير تسھيالت از ياد می

مردم .  گردد شود که بعد از مدت کوتاه عيب در آن ظاھر می تعميراتی بی کيفيت از کشور ھا ھمسايه آورده می

شود که نل دوانی تشناب و آشپزخانه در ايام زمستان به کفيدن آغاز  نيری الزم باعث میفقدان انجشکايت دارند که  

 اين شوند و لفت اکثر بلند منزل ھا دايمی مراقبت نمی. جران خلق می نمايدأنموده و مشکالت عظيمی را برای مست

  کوتاه از کار می افتد و به آسانی کسی پيدا نمیینوع تعميرات که از نگاه کيفيتی در سطح پائين است، بعد از مدت

  منزل برای اشخاص معمر و مريض نھايت درجه طاقت فرسا می١٢ يا ١٠باال شدن . شود که آن را ترميم نمايد

طه قادر به حل و فصل موضوعات جنائی و بی امنيتی شکايت ھم سودی ندارد، زيرا دولت و مقامات مربو. گردد

  .   به شکايات مدنی مردمدنيستند چه رس

مدنيت در ساختمان . دھد ما برای افغانستان تمدن آورده ايم اين ھم يکی از نتايج تجاوز امپرياليسم است که نشان می

د صيقل داد و آنھا را متمدن ساخت و کشور را بلند منزل ھا تجلی نمی يابد، بلکه دماغ کھنه کاران و اخوانيت  را باي

 . از بردگی نجات داد

 


