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  :يادداشت پورتال

واقعاً  .کرده اندخويش ياد پورتال باز ھمايون نصرتی بعد از مدتھا محمد خوشحاليم که ھمکار گرانقدر ما جناب 
طن نائل گرديده و مدتی در آنجا شان درين مدت محسوس بود و از بخت نکو دانستيم که ايشان به زيارت و غيابت

ۀ خود شان در چند بخش ارسال تھيه ديده اند که بگفت رھاورد سفر خودبحيث گزارشی را ايشان . ده اندبسر بر
ً  گزارش جالبقسمت درين خوانندۀ ارجمند  .دش دخواھ   :ديگردخواھد  دو نکتهمتوجه  حتما

اين شھر به جان برابر را  بسيطِ و  هديگردکابل نازنين  رھسپار کوچه کوچۀ ت ما را گرفته،يکی اينکه نويسنده دســ 
  .يند استسخت خوش آبالخاصه برای کابليان دور افتاده از کابل، ترسيم ميکند؛ که 

. ميشوداثر سوئی از فارسی ايران ديده  رتند بهه نويسندۀ ارجمند نثر زيبای کابلی مينويسد، که در آن کو دگر اينــ 

اصطRحات  بدون استمداد از را اتو موضوعلب امطاين نثر ميرساند، که ما افغانھا از خود کامRً پوره استيم و 
زبان دری را باتمکين قدمای و روان که روح ی در کمال فصRحت و سRست و جزالت ،نامأنوس فارسی ايران نيز

  .بيان کرده ميتوانيمد، شاد ميگردان

  .را نشر ميکنيم و منتظر قسمتھای ديگر نيز ميباشيمامروز قسمت اول گزارش ارسالی شان 

 !خانۀ شان آباد. زود زود برای ما بنگارندو سرفراز باشند و  ، کاميابصحتمند
  

  با محبتھای فراوان                                                                                      

   AA-AAادارۀ پورتال                                                                                    

 

  

  

  رتیـــــــون نصـھمايمحمد 

    2011جو�ی  16ھمبورگ ــ  

  

  

  

  

 !!!بيائيد از کابل جان بگوئيم
 

  )قسمت اول(
  

زيز ی ذريعۀ طيارۀ آريانا عازم کابل عماه گذشته بعزم زيارت وطن و دوستان و بدست آوردن يکی دو سند دفتر
به ھمه معلوم است که وزن بکسھای مسافران . پرواز خوب بود و مھمان نوازی عملۀ طياره قابل توصيف. شدم

سن و زم آن ديار اند، خصوصاً اشخاص مميباشد؛ ازينرو کسانی که بار اول عا تراز حد معمول زياد ھميشه افغان
سمۀ اتومات تا نزديک سرويس و انتقال آن بداخل سرويس و تخليۀ دوباره متوجه خود ناتوان در انتقال بکسھا از ت

  .طRح از کمر می اندازداشند که شخص را ذله ساخته و به اصب
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کی دو چارراھی کنجکاوی انسان را بعد از عبور از ي. بھر صورت به مجرد رسيدن به کابل، سوار تکسی شدم
بايد گفت اصRً سرک اصلی و فرعی برای راننده مفھوم ندارد، زيرا . متوجه بی نظمی ترافيک و سرکھا ميسازد

رفت و آمد من ھمه روزه . و سبقت نادرست امريست عادیسرعت زياد . سرکھا بدون عRئم و چراغ ترافيکی است
گرچه بارھا ميگفتم خليفه جان . و پرکار بود، ميتوانست بسرعت سبقت جويد با تکسی بود و ھر دريوری که �يق

ند که او کاکا جان فتبعضاً ميگ .ن بزور خدا از سر کلش پيش ميکنمسلو، در جواب ميشنيدم ھيچ ری نزنييک اندازه 
دست کپرک و انم روز چارصد افغانی برای اجارۀ موتر از کجا پوره شود؟ قسم ميخورم که از اگر ھمينطور ندو

ديگری ميگفت قيمت بنزين را . خرابی سرکھا بمه کمر نمانده و وقتاً فوقتاً جين ھا از بين ميرود و پول کار است
  .اين گرد و خاک و کثافات را مجبورم ھر سه چار ھزار کيلومتر مبRيل تبديل کنم ببين و

را سر گپ می آوردی عقدۀ دل خود را  به مجردی که ايشان. رانی در شھر کابل حوصله ميخواھد یبراستی تکس
به ھمين ترتيب ازدحام . سزا ميگفتند؛ نه زن ميماندند و نه فرزندنا باز ميکردند و به اصطRح يک لک کفر و
وجود ه بودند، برای مدت زياد بندش ترافيکی ب در تردد می "گرامی"ترافيکی و اگر اشخاص ذی نفوذ و مھمانان 

ی ميگفت بارھا خواسته ام ازين پيشه صرف نظر کنم ولی کار ديگری از من يک. می آمد و درد دل شروع ميشد
ميروم خدا شاھد است که و حينی که شب خانه ام از دست ازدحام و خاک ديوانه شده  ديگری ميگفت .ساخته نيست

  .نان ناخورده خوابم ميبرد

. پياده روی ھم آسان نيست .کرد شيشه را پائينھم برای سه دقيقه  حتینسبت آلودگی ھوا نميتوان از داخل تکسی 

دھيد، تا سه چار قطار  مجبور عراده جات را دست. اگر بخواھيد عرض جاده را عبور کنيد، نمدانيد از کدام نقطه
اولين فکر ميکنم که کابل در دنيا . و سرعت خود را کم نمايند و شما را اجازه دھند که بگذريدشده موتر مھربان 

 مات ترافيکی و چراغھای اشاره و خط اندازی سرکھاست؛ با وجود تRش دوستان خارجیبدون عR پايتخت باشد که

  !!!ا مبلغ در مدت ده سالو ملياردھ) بزعم زمامداران مملکت(

ومی کوتۀ سنگی، سرک اطراف پوھنتون، دھمزنگ الی ليسۀ حبيبيه، سرک عم جا دارد بگويم که سرکھای
و تيمورشاھی، سرک گذرگاه الی چھل ستون اصRً قابل  سرکھای فرعی کارتۀ سه، سرک روبروی فروشگاه

و اگر ھم باشد يکی دو سرک است  در شھر کابل تا به امروز کدام سرک جديدی احداث نگرديده. استفاده نيستند
  .عتر شده مانند سرک باغ با�يسصرف و

  .برای لقمۀ نانی تRش دارندخRصه آفرين بر لياقت تکسی رانھا و آفرين به حوصله و طاقت عابرين که ھمه و ھمه 

عدم نسبت سرک سه بروم، جويچه ھای دو طرف  يک روز عصر بعد از ختم ژاله و باران خواستم با تکسی کارتۀ
از چارراھی صدارت، سالنگ وات، سرک آسمائی، سرک . بدررفت کافی و زيادی خاک و کثافات مسدود شد

روبروی باغ وحش، سرک دارا�مان و سرک پھلوی دريای کارتۀ سه ھمه مانع رفت و آمد عابران شده ارتفاع آب تا 
ط سرک دارا�مان مردی با دخترک خردسال خود در بين آب ايستاده و محتاج در وس. سينۀ عراده جات ميرسيد

. را تا فاصله ای ھمراھی کنيدگفت ما مرد با عجله  ينی که دروازه باز شدح. دادمدريور را توقف . کمک بودند

  .شايد برای او واقعۀ جديدی بوده است. ميلرزيدمثل برگ ک وحشتزده شده بود و ردخت

ايستاده و  ميرفتم؛ از سرک گذرگاه تا خود آغاعلی شمس تکسی مانند کشتی بروی آبِ  روز بعد طرف آغاعلی شمس
ر خوشبختانه مملکت آفتابيست و در اندک مدت آبھا تبخي .پياده روھا ھم گل آلود و کثيف کثيف در حرکت بود و

 .ب در سرکھا باقی بماند، در غير آن شايد روزھا آميشود

  

  :قسمت ديگر شھر کابل

و سه دکان چنداول، کوچۀ اچکزائيھا، اطراف  ، عقب اپارتمانھای جادۀ ميوند، چنداولکوچۀ مندوی و باغبانکوچهدر 
، کسی خشت حصاربا� کاھفروشی، سر چوک و کتابفروشی الیسينمای بھزاد و عاشقان و عارفان، پخته فروشی، 

ل شکست در حاا خانه ھ .نگذاشته و بعض کوچه ھا اصRً قابل شناخت نيست، بيحد کثيف و ھمه خامهرا با�ی خشت 
در بعض محRت به . ت، با آن ھم مردم بی بضاعت از ناچاری گذاره مينمايندقابل سکونت نيس حتیو ريخت و بعضاً 

کابل را ببينند اميد به  کسانی که ميخواھند شھر زيبای. که قابل تحمل نيستدارد  اندازه ای بوی بد و خاکروبه وجود
آنچه  ؟تآوردھائی داشته اس تچه دس ت ده سالنمايند که دولت درين مد قسمتھائی که ذکر شد، سری بزنند و قضاوت

کسانی که  ۀی قسمتھای شھر را ميگذارم به عھدمينويسم از مسير گشت و گذار و چشمديد و برداشت خودم است، باق
  .قضاوت منصفانه دارند، تا بتوانند حقايق را خوبتر و بيشتر تشريح نمايندنيز 

در حرکت  صرف در کنار چپ سرکعراده جات ومی شروع از پل شاه دوشمشيره الی پل باغ عمومی در جادۀ عم
اجناس را پھن نموده مصروف خريد و فروش  توانشاندازۀ بوده و قسمت زياد سرک الی کنار پياده رو، ھر کس به 

بندش ال داد که ھمه و ھمه ميباشند، که ميتوان جادۀ مقابل تيمورشاھی و سرک مقابل فروشگاه بزرگ را نيز مث
  .ترافيکی را بار آورده و کثيف بودن سرکھا را موجب شده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

 وکثافات و خاکروبه  که مردم ھمه تاسآب دريای کابل که از برکت دولت دست نشانده بکلی خشک گرديده غنيمت 
ان اميد ميبخشد که مملکت بزودی ی کابل روح را شاد ساخته و به انسراستی ديدن درياب. بريزند ندر آرا  باقی اشياء

  .ايستد یآباد و سر پای خود م

توسط ديوارھای کانکريتی به بلندی تقريباً چار متر و عرض يک متر و ضخامت ممکن سی سانتی  اکثر دوائر مھم
  .جادۀ و�يت با ديوارھای کانکريتی کم ارتفاعبق قوای مرکز و پياده رو حتی شفاخانۀ سا. طه و حفاظه ميشودمتر احا

  ؟عام المنفعه بمصرف رسيده نيست چه مقدار پول درين پروژۀ معلوم

سبزرنگ پوليس ھای کانکريتی و موجوديت جيپ  ديوارھایديدن سنگرھای ترصدی با خريطه ھای پر از ريگ و 
  .به شھر کابل بوقوع ميرسدحمله يک احتمال  ندر ھر جاده انسان را مشکوک ميسازد که ھر آ

در  نکه حفظ و مراقبت وجود ندارد، بعض قسمتھايمرغوب فرش گرديده و از ایھبايد گفت اکثر پياده روھا با خشت
  .حال شکست و ريخت باقی مانده و محتاج ترمييم مجدد است

ل و زو خيرخانه، اپارتمانھای بلند من مناطق خصوصاً چارراھی ملک اصغر، شھر نودرست است که در بعض 
ن نقشه و از ھمه مھمتر بدون بدرفت وآباد گرديده که متأسفانه ھمه بزور و بدفروشگاھھای مجلل و خانه ھای لوکس 

  .نازل اکثر مناطق به سبک پاکستانی آباد گرديده و ارتفاع منازل مشکRت زيادی به ھمسايه ھا بار آوردهم .است

تعمير چند ھوتل لوکس و نھا را نميتوان با آرمی کثافات، خاک و پريشانی مردم و ناآوضعيت عمومی شھر، سرکھا، 
 ای کاش ھمه امور متناسب پيش. عروسی و چند ساختمان چند طبقه ئی، ناديده گرفتسالونھای مجلل پذيرائی برای 

و کباب ھای شھر نو و  فته اندستند کسانی که رھ .رفت، زورگوئی نمی بود و اينقدر افراط و تفريط وجود نميداشتمي
وده و بعد از پذيرائی مکمل فاميل نوش جان کرده و با تکسی و موترھای شخصی قرغه و پغمان ميله نمکرائی 

  .دوباره کابل را ترک نموده اند؛ غافل از اندک توجه در سرنوشت ملت و مملکت

ھای بعض دفاتر تا الحال طرفۀ سرک و پايه ھای برق و ديواراز انتخابات پارلمانی چند ماه گذشت، ديوارھای دو 
در زمينۀ کندن اين  خود رابه زيبائی شھر افزوده و احدی  باقی مانده و" نمايندگان مردم" باصطRح مزين با فوتوھای

اينست . ادث طبيعی و باران و برف به داد عکسھا برسدماھھای ديگر بگذرد و ممکن حو. اندکاغذھا مسؤول نميد
  ."نمايندگان ملت"آن ھم  ،مسؤوليت پروری و احساس نيک بوطن و مردم

بجز چند تعمير قابل ذکر مانند پشتنی بانک و  ؛هودکابل از مدتھا قبل ھم آباد نب بايد اين طور قضاوت نمود که شھر
جنگ داخلی . و چند تعمير معدود ديگر ھوتل کانتی ننتالمعارف و  وزارتل و بکا ھایکو ھوتل کابل و بانسپين غر 
ون يستاای يک شھر مدرن با کاناليزعلی با يک عالم امکانات مادی، بنبھتر بود که دولت ف. ويرانه تبديل کردشھر را ب

ا �تری چنانکه در روزھای اول تشکيل دولت ميشنيديم که گوي. ت تا سبب افتخار ھمگان ميشدو مترو را ميگذاش
 ترشل قبلی و بيشکبه ھمان  شھر کابلسفانه متأاما . شود نند سويس میافغانستان برآمده و پنج سال بعد افغانستان ما

  .ممکن سالھای متمادی باقی بماند ه،بدقوار

  

  ھمايون نصرتی                                          

 


