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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

  ٢٠١۶ مارچ ١۵
  

  !فروشان ترميم گرددھيم قصر داراالمان به پول وطننمی خوا
  

طوری " وارثان اقتصادی جھاد"به اصطالح  برای ترميم قصر داراالمان به پول "بيکمراد تاش"م پيشنھاد ھموطنی به نا

مندی مورد تأئيد قرار گرفته است، ولی از نظر بسياری از مردم اين ه که ديده می شود از سوی يکی ـ دو تن با عالق

کشور، اين پيشنھاد دانسته يا ندانسته کوششی است در راستای کشيدن پرده ای به روی ھزارھا جنايت جانيانی که نه تنھا 

ابل را با خاک يک سان ساختند، که کم و بيش يک صد ھزار انسان بی گناه، اعم از طفل و پير و جوان و زن و شھر ک

  .     مرد را در اين شھر در عرض کمتر از ده روز با بيرحمی و شقاوت تمام به قتل رساندند

قصر با شکوه .  پاکی بود مرحوم شخصيت بزرگ، باشرف، ملی، مترقی، درست کار، صادق و "امان هللا خان"شاه 

مندی خاص آن مرحوم ساخته شد، و بسا خشت ھا و سنگ ھای آن را اين آزادمرد دلير به دست ه داراالمان که با عالق

 بسيار ارجمند و عزيز وی ھایھای خويش به دست اوستا کاران برای اعمار ديوار ھای آن داده بود، يکی از يادگار

  . استبرای ما و برای تاريخ کشور ما

فروشی نبايد ترميم کنيم؛ به دی و تقلب و قاچاق و خيانت و وطن اخاذی و اختالس و دز چنين قصری را با پول رشوت و

  :چند دليل

مردی که قلبش تنھا برای . با چنين کاری بدون ترديد روح اين مرد نجيب را سخت از خود آزرده خواھيم ساخت) اول

استقالل وطنش می زد، ھرگز، اگر زنده می بود، نمی گذاشت ھيچ يک از يادبود آزادی، ترقی، سربلندی، نيرومندی و 

ترميم قصر داراالمان از پول کسانی که تا ھمين . فروشی ترميم گردده اش با پول قاچاق و خيانت و وطنھای مورد عالق

 من بزرگ ۀ دست آمده به عقيدفروشی به تمام سرمايه ھای شان از راه وطنًاکنون عمال در خدمت بيگانگان قرار دارند و

  . ترين توھينی است که ما می توانيم به آن مرحوم کنيم

ًبناء به خاطر احترام به اين شاه مترقی، ملی، پاگيزه خو و محصل استقالل وطن و قدردانی از افکار مترقی وی نبايد 

ويرانی تمام شھر کابل نقش داشتند، اجازه دھيم خرابی ھای قصر داراالمان با پول کسانی که در ويرانی اين قصر و 

ملت افغانستان بدون آنھم به دو دليل وام . حتی اگر آن ھا برای اين کار حاضر شوند، که ھيچ فکر نمی کنم، ترميم شود

  :دار اين مرد سترک است
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 او خالف ۀ جنازـ زمانی که گذاشتند٢ تنھا گذاشتند؛ و "بچۀ سقأ" معروف به "حبيب هللا"ـ زمانی که او را در برابر ١

يادآوری اين نکته بدان معنی نيست که من طرف دار انتقال ميت وی به کابل . وصيتش به جالل آباد انتقال و دفن گردد

  . و به کاری که شده است تن بدھيم اعتقاد من ھمين است که سنگ به جايش سنگين است. ھستم

ھای معروف و  کالن و نمايان نيست که يکی از يادگار به فکر من چنين انسان واالئی ھرگز مستحق اين چنين جفائی

من .  ترميم گردد، از راه ھای ناروا، غيرقانوی، ممنوع و خيلی شرم آور به دست آمده استمشھورش با پول ھای که

  !ًشخصا به ھيچ وجه با اين پيشنھاد موافق نيستم

ی خواھند چھرۀ زشت و کريه جنگ ساالرانی را که فروشان، بيگمان مردم نم ترميم قصر داراالمان از پول وطنبا) دوم

تمام شھر کابل، به شمول قصر زيبا و تاريخی داراالمان را در جريان کمتر از ده روز به تل خاکی تبديل کردند و در 

حدود يک صد ھزار از شھريان کابل را به دردناک ترين حالت ھا کشتند به تصويری از انسان ھای خوب و ملی مبدل 

 ـ ھرچند چنين امری به مشکل متصور است، اما فراموش نکنيم که آنچه از راه چشم و به تکرار به ذھن انتقال سازند

  . می يابد بيشتر به ذھن باقی می ماند تا آنچه از راه گوش و به ندرت به ذھن انتقال می يابد

 گداز جنگ ھای کابل در حافظۀ تاريخ، به خصوص حال که بنابرين برای زنده نگھداشتن خاطره ھای تلخ و جان) سوم

   .ًبايد قصر داراالمان اصال دو باره ترميم نشودًخرابی ھای شھر تقريبا به صورت کلی دو باره آباد شده است، 

  . بھتر است اين قصر به عنوان يادگار جنگ ھای کابل و اثرات دلخراش آن به ھمين شکل مخروبه نگه داشته شود

ًلمان، در شھر برلين کليسائی را که در جريان جنگ عمومی دوم قسما تخريب شده بود، به ھمين ھدف به اور در کش

  . ھمان شکلی آسيب ديده اش، به رغم اين که بنای تاريخی و مھمی بوده است، تا امروز نگه داشته اند

 که درعکس زير ديده می شود، کليسای ًچون از کليسای قسما ويران استفاده ای صورت نمی گيرد، در کنار آن، طوری

 .جديدی را به شکل مدرن اعمار نموده اند

  

  .چنين يک يادگاری در کشور جاپان ھم به خاطر نفرت از جنگ و تبليغ برای صلح، موجود است
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لمان، به خصوص در کشور پولند، الگر ھا، کوره ھای آدم سوزی آثار ديگری از جنگ عمومی دوم ھنوز ادر کشور 

  . شدۀ آن ھا موجود است و ھمه ساله ھزاران انسان از آن ھا ديدن می کنندھم به ھمان شکل تخريب 

غرض از اين کار اين است که مردمان جھان جنايات، بی رحمی ھا و آثار مخرب جنگ و نتايج داشتن تفکرات 

ی در سطح استبدادی و مطلقه را فراموش نکنند ـ اگر چه در بعضی موارد اين انديشه در عمل و در برخورد ھای سياس

  !!جھانی ناديده گرفته می شود

  :به جای اعمار مجدد قصر داراالمان پيشنھاد من اين است که

ی از دو حالت قصر، يکی قبل از ويرانی آن و ديگری بعد از ويرانی اش، به بزرگی حداقل پنج ئــ در قدم اول عکس ھا

  . متر در پنج متر در کنار ھم، در صحن قصر نصب گردد

به طورمثال زيرعکس اولی اسم، مقام دولتی، . ، زير ھرعکس مطالبی مربوط به آن عکس نوشته شوددر قدم دوم

منزلت، افکار، کار ھای اجتماعی ـ سياسی ـ ملی کسی را که به ابتکار وی اين تعمير باشکوه اعمار شده بود، ھمراه با 

 احزابی که اين جنگ ھای کابل، نام رھبراناريخچه جنگ و زير عکس ويران شدۀ قصر، ت. تاريخ اعمار آن، بنويسند

ھا را به راه انداخته بودند، نام احزاب و کارنامه ھای رسوای بعدی شان، با عکسی از شھری با خاک يک سان شدۀ 

ًن جنگ ھای کابل، انواع جنايات و وحشت آفرينی ھای احزاب به اصطالح جھادی، مخصوصا کابل و ذکر تعداد مقتوال

 ۀ جنگ ھای کابل و ھمۀنوشته شود تا خاطر"  ربانی- مسعود"و " حکمتيار"، " محسنی-لعلی مزاریعبدا" ،" سياف"

کشته ھا و ترس و تروری که طی آن اتفاق افتاد ھيچ وقت فراموش مردم نشود؛ و ھم نسل ھای آينده آگاه شوند که زمانی 

فروش ويران گرديد، ، ناانسان و وطنانسانان درنده خو، قدرت طلب، جانیاز شھر کابل چگونه به دست يک مشت 

ھزاران انسان به قتل رسيد و چگونه کشور شان با جاه طلبی ھای شرم آور اين انسان ھا به لبۀ پرتگاه نابودی کامل 

  .کشانده شد

وجود خاطرۀ جنگ ھا و قيد نام انسان ھای جنگ طلب و جنگ افروز برای دانستن قدر و ارزش صلح و نفرت از 

روزان از يک طرف و تفکيک انسان ھای خادم و خائن به ملک و وطن از طرف ديگر، بسيار جنگ و جنگ اف

  !چنين خاطره ھا بايد، به ھر قيمتی است، حفظ گردند. ضروری است

  ١۴/٠٣/٢٠١۶  

     

 

 
 


