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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جوالی ٢٣
  

  !ضی خدمت جناب سيستانی صاحبيعرا
  

سالمتی . کورماز نظر نيک تان در مورد مطالب شامل مقاله ای که من نوشته بودم، مش. تبصرۀ شما محترم را خواندم

باور کنيد آن مقاله به مقصد رضايت و شادی يا نارضايتی و تکدر خاطر ھيچ انسانی و خالی . شما را نيز آرزو دارم

  . کردن عقده يا از اين قبيل مطالب نوشته نشده بود

ده بود، چون کسی از ميان ھموطنان عزيز ما آغاز مصيبت ھای موجود ما را کودتای بيست و شش سرطان معرفی نمو

بدون اين که آن ھا را در ال به الی وقايع تاريخی و در نتيجۀ يک سلسله واقعيت ھای ديگر، به شمول کم کاری يا بی 

اعتنائی يک تعداد از سردمداران گذشتۀ کشور و رقابت ھا برای رسيدن به قدرت و مکنت و ترجيح دادن منافع شخصی 

ير شدم، با آن که می دانم برای زقبيل سخنان جست و جو کند، من ناگاز اين و فاميلی و قومی به منافع ھمگانی و ملی و 

عقيدۀ من ھمواره اين بوده است . برخی از دوستان بسيار عزيز ابراز اين حقايق بسيار ناگوار است، آن مقاله را بنويسم

ی است که جرأت گفتن  کسی انسان واقعصد در صد موافقم که" شکسپير"من با اين نظر .  گفتبايدکه حقيقت را 

   .واقعيت را داشته باشد

را که ديگر وجود ندارد به خاطر نداشته باشند، ما، که چند سال پيشتر به دنيا آمده " مرادخانی"اگر جوانان ما محلۀ 

ا بوديم، آن را خوب به خاطر داريم که اين محله با آن خانه ھای محقر و گلی و کوچک و در ھم تنيده اش، با دکه ھای ت

نيمه در زمين فرو رفته و دروازه ھای کلکينچه مانند و ديوار ھای شکسته و ريخته و کوچه ھای کثيف و خاک آلود و 

تاريک و باريکش تا يک دھه يا کمی کمتر از سقوط نظام شاھی در صد يا يک صد و پنجاه متری ارگ قرار داشت و 

ی و نوکری و چوب ئ سقا ھائی که عمر شان در حمالی وفقير ترين انسان ھای شھر در آن زندگی می کردند؛ انسان

شکنی و کاالشوئی در خانه ھا گذشته بود و ھر روز با لباس ھای ژنده و بوت ھای پاره در نواحی ارگ و وزارت ماليه 

  . و وزارت معادن و صنايع از خانه به شھر و بازار و از شھر و بازار به خانه در تردد بودند

مانند چنداول و عاشقان و عارفان و بابای خودی و بارانه و سراجی و ھندو گذر و کوچه مرده شوی مناطق ديگر کابل، 

ًغالبا در يک کيلومتری ارگ نيز با ... ھا و گذرعلی رضا خان و رکاخانه و باغ علی مردان و گذر سردار جان خان و

د بر پيشانی سند بی مھری و کم کاری و بی مردمان پابرھنه و ژنده پوش و فقير آن، مانند مرادخانی مھر ھای بودن

  .تفاوتی ھای شاھان کشور ما نسبت به مردم و کشور و ضرورت تفکر برای تغيير
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مور دولت در مديريت آب ھای تحت االرضی رياست سروی آب و أبعد از فراغت از مکتب، شروع کار من به صفت م

تا آن زمان، طوری که من اطالع دارم، حتی . رضا بودخاک وزارت زراعت در زمان جمعه محمد محمدی و مير اکبر 

در درون ارگ برای فراھم کردن آب آشاميدنی سالم چاه عميق وجود نداشت و تمام فاميل سلطنتی از آبی که توسط نل 

رگ ُاز پغمان به شھر، از جمله به ارگ انتقال داده می شد، استفاده می کردند و کرد ھای گل و بته ھا و اشجار درون ا

از آب کثيف، اما غنی از کود انسانی دريای کابل، که از منطقه ای به نام بند کاله دوز ھا، بعد از عبور از محلۀ اندرابی 

  .و پارک زرنگار به ارگ می رسيد، آبياری می شدند

  
ز آن يگانه محل بازی در تمام شھر کابل، تا زمان کودتای بيست و شش سرطان، حتی بعد ا. به عکس باال نگاه کنيد

کسانی که با اين نظر موافق نيستند، می توانند برای رد اين نظر فقط . برای اطفال در پارک شھر نو در شھر کابل بود

سسۀ نسوان که برای اطفال چند ؤيک ميدان بازی ديگر را برای اطفال در شھر کابل، به استثنای آنچه در کودکستان م

  . علق به دربار مھيا شده بود، به رخ ما بکشندفاميل متمول و سرشناس و مت

وقتی وضع شھر کابل، به عنوان پايتخت کشور چنين زار است، شما می توانيد وضع سائر شھر ھا و واليات را پيش 

  .نظر تان بھتر مجسم کنيد

ب مانده ترين کسی که بخواھد شھر کابل آن زمان را، که حيثيت پايتخت کشور را داشت، با شھر پشاور، يکی از عق

 بی انصاف ترين انسان ھا ۀشھر ھای پاکستان، مقايسه کند و آن را بھتر از پشاور بخواند، به نظر نگارنده، بايد از جمل

در کدام يک از پايتخت ھای جھان محالتی مانند چنداول و باغ قاضی و تخته پل و انار فروشی و کوچۀ . خواھد بود

و مردمانی که در اين محالت زندگی می کردند، وجود داشت؟ آيا ...  قصاب کوچه ورنگريز ھا و خرابات و خوابگاه و

اين محالت را که ھيچ تفاوتی با روستا ھا نداشتند، ازجھاتی حتی می توان روستا ھا را به مراتب از اين محالت زيباتر 

  و قابل زندگی تر  يافت، از نگاه شھری می توان جزء شھر به حساب آورد؟

، يعنی چند سال قبل از سقوط ١٩۶٠عکسی از يکی از بازار ھای پايتخت کشور در سال ھای . ير نگاه کنيدبه عکس ز

  .نظام شاھی در افغانستان
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به  به عکسی از بند کاله دوز ھا، بين شاه دو شمشيره و پل باغ عمومی، مقابل مکتب تجارت و ليسه انصاری، جائی که 

محل تفريح و شنا برای اطفال غريب و محلی برای کاالشوئی يا ظرف شوئی برخی شھريان بی بضاعت شھر کابل 

  .به ارگ انتقال می شد، نيز نگاه کنيدتبديل شده بود و قسمتی از آب آن برای سرسبزی ارگ 

  
با چنين وضعيتی در کشور، که حاصل نامھربانی و غفلت زمامداران بی مھر ما در حق مردم بود، چگونه می توان 

ه به ھيچ وجه مستحق چنان برخوردی غيردوستانه نبود، کسی را که می خواست کشور و مردم را از اين کسی را ک

ھمه بدبختی و سرافگندگی نجات بدھد، با بی رحمی مورد انتقاد و عيبجوئی قرار داد و ھمه هللا و بالء را به گردن او 

  انداخت؟

بر اين گونه قضاوت ھای بيدادگرانه و واھی سکوت کرد؟ اين ی، در برائمگر می شود، با چه عذر و بھانه و توجيه گر

کار از من، با ھمه مالحطات و احترامی که نسبت به برخی از انسان ھا دارم و خيلی عزيز ھم ھستند، ھرگز و به ھيچ 

  .عنوان ساخته نيست

  :سه عکس باال، به خصوص دو عکس بعدی
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ی را در مورد افغانستان، افغانان، ئواقعيت ھا... و صد ھا عکس موجود در يوتوپ و ده ھا صفحۀ اينترنتی و گوگل و

ھمچنان شاھان و امرای بی غم باش و بزن و بروی کشور به ما بيان می کنند، که شايد صد ھا کتاب و ھزار ھا مقاله 

اين عکس ھا خوشبختانه از بی انصافی قلم  .  و با جزئيات الزم و کامل بيان کنند معنیبه تمامنتوانند آن واقعيت ھا را 

عکس ھائی . که در دست يکی يک گونه زبان پيدا می کند و در دست ديگری به گونۀ ديگر سخن می زند، مبراء ھستند

 آن زياد به انديشيدن نيازی آن گونه که برای درک محتوا و پيام. که ھر نکته را مو به مو و يک به يک بيان می کنند

  !نخواھد بود، اگر کسی در پی يافتن و دانستن حقيقت باشد؛ يا کمی احساس داشته باشد ـ که اگر نباشد، خدا عطا کند

٢٢/٠٧/٢٠١٧  

  

 


