
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 14/03/2016             سیدهاشم سدید
 

 قصر داراالمان

 ان ترمیم گردد!به پول وطن فروشنباید 
 

ی ورط "وارثان اقتصادی جهاد"پیشنهاد هموطنی به نام بیکمراد تاش برای ترمیم قصر داراالمان به پول به اصطالح 

 ته با عالقمندی مورد تأئید قرار گرف که دیده می شود از سوی یکی ـ دو تن

در  کوششی است ، این پیشنهاد دانسته یا ندانستهاست، ولی از نظر بسیاری از مردم این کشور

جانیانی که نه تنها شهر کابل را با خاک یک ها جنایت استای کشیدن پرده ای به روی هزارر

بی گناه، اعم از طفل و پیر و جوان و زن و  سان ساختند، که کم و بیش یک صد هزار انسان

      تمام به قتل رساندند. و شقاوت در این شهر در عرض کمتر از ده روز با بیرحمی را مرد

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

ادمرد دلیر به دست های آن را این آزت ها و سنگو بسا خش ،ن مرحوم ساخته شدکه با عالقمندی خاص آداراالمان 

عزیز وی برای  بسیار ارجمند و یکی از یادگار ،های خویش به دست اوستا کاران برای اعمار دیوار های آن داده بود

 است.و برای تاریخ کشور ما  ما

نت و وطن فروشی نباید ترمیم خیا قاچاق و دزدی و تقلب و اخاذی و اختالس و  چنین قصری را با پول رشوت و

 دلیل:   چند کنیم؛ به

با چنین کاری بدون تردید روح این مرد نجیب را سخت از خود آزرده خواهیم ساخت. مردی که قلبش تنها  اول(

برای آزادی، ترقی، سربلندی، نیرومندی و استقالل وطنش می زد، هرگز، اگر زنده می بود، نمی گذاشت هیچ یک 

وطن فروشی ترمیم گردد. ترمیم قصر داراالمان از پول  از یادبود های مورد عالقه اش با پول قاچاق و خیانت و

 به دست وطن فروشیند و تمام سرمایه های شان از راه همین اکنون عمالً در خدمت بیگانگان قرار دار کسانی که تا

 به عقیده من بزرگ ترین توهینی است که ما می توانیم به آن مرحوم کنیم.  آمده

باید ن و قدردانی از افکار مترقی وییزه خو و محصل استقالل وطن کپای، ملی، ه مترقبناًء به خاطر احترام به این شا

و ویرانی تمام شهر کابل نقش داشتند،  مان با پول کسانی که در ویرانی این قصراجازه دهیم خرابی های قصر داراال

لیل هم به دو دغانستان بدون آنملت افحتی اگر آن ها برای این کار حاضر شوند، که هیچ فکر نمی کنم، ترمیم شود. 

 وام دار این مرد سترک است:
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 3از 2

گذاشتند جنازه او خالف که ـ زمانی 2ـ زمانی که او را در برابر حبیب هللا معروف به بچۀ سقأ تنها گذاشتند؛ و 1

ه کابل ب یادآوری این نکته بدان معنی نیست که من طرف دار انتقال میت وی انتقال و دفن گردد.وصیتش به جالل آباد 

 هستم. اعتقاد من همین است که سنگ به جایش سنگین است. و به کاری که شده است تن بدهیم.

 که یکی از یادگار های معروف و به فکر من چنین انسان واالئی هرگز مستحق این چنین جفائی کالن و نمایان نیست

. من شرم آور به دست آمده است ترمیم گرددی، ممنوع و خیلی ناز راه های ناروا، غیرقانو هکمشهورش با پول های 

 !با این پیشنهاد موافق نیستمشخصاً به هیچ وجه 

ساالرانی  چهرۀ زشت و کریه جنگ داراالمان از پول وطن فروشان، بیگمان مردم نمی خواهند با ترمیم قصر دوم(

از ده روز به تل خاکی تبدیل کردند  در جریان کمتر را که تمام شهر کابل، به شمول قصر زیبا و تاریخی داراالمان را

حالت ها کشتند به تصویری از انسان های خوب و به دردناک ترین شهریان کابل را از و در حدود یک صد هزار 

ه رار بــ هرچند چنین امری به مشکل متصور است، اما فراموش نکنیم که آنچه از راه چشم و به تک ملی مبدل سازند

  .دـن انتقال می یابـبه ذهو به ندرت د تا آنچه از راه گوش ـن باقی می مانـبیشتر به ذه دـن انتقال می یابـذه

گداز جنگ های کابل در حافظۀ تاریخ، به خصوص حال  رای زنده نگهداشتن خاطره های تلخ و جانبنابرین ب سوم(

 مان اصالً دو باره ترمیم نشود. های شهر تقریباً به صورت کلی دو باره آباد شده است، باید قصر داراال که خرابی

رات دلخراش آن ـو اث ای کابل ـبهتر است این قصر به عنوان یادگار جنگ ه

 به همین شکل مخروبه نگه داشته شود. 

ن کلیسائی را که در جریان جنگ عمومی ـیـر برلـدر کشور آلمان، در شه

ده اش، ـیدف به همان شکلی آسیب دـبه همین ه ،ودـده بـدوم قسماً تخریب ش

ته ـه داشـروز نگـا امـوده است، تـای تاریخی و مهمی بـم این که بنـه رغـب

 اند. 

ً ویران استفاده ای صورت نمی گیرد، در کنار آن، کلیسا چون از ی قسما

شکل می شود، کلیسای جدیدی را بدیده  طرف راستعکس طوری که در

 مدرن اعمار نموده اند.

 

در کشور آلمان،  یادگاری در کشور جاپان هم به خاطر نفرت از جنگ و تبلیغ برای صلح، موجود است.  یک چنین

نوز هم به همان ه آثار دیگری از جنگ عمومی دوم به خصوص در کشور پولند، الگر ها، کوره های آدم سوزی

 کنند. دیدن می  ها آن ها موجود است و همه ساله هزاران انسان از آن شکل تخریب شدۀ

دادی ستبجنگ و نتایج داشتن تفکرات ا رحمی ها و آثار مخربجنایات، بیغرض از این کار این است که مردمان جهان 

سطح جهانی های سیاسی در عمل و در برخوردد این اندیشه دربعضی موارلقه را فراموش نکنند ـ اگر چه درو مط

 شود!!نادیده گرفته می
 

 اراالمان پیشنهاد من این است که:به جای اعمار مجدد قصر د

، به بزرگی حداقل کس های از دو حالت قصر، یکی قبل از ویرانی آن و دیگری بعد از ویرانی اشــ در قدم اول ع

 قصر نصب گردد.  در صحن ،هم پنج متری در پنج متر در کنار
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  قصر داراالمان بعد از تخریب                       قصر داراالمان قبل از ویرانی       
 

اسم، مقام دولتی، منزلت، افکار،  عکس اولیبوط به آن عکس نوشته شود. به طورمثال زیرعکس مطالبی مرهر ، زیردر قدم دوم

نویسند. ب همراه با تاریخ اعمار آن، سیاسی ـ ملی کسی را که به ابتکار وی این تعمیر باشکوه اعمار شده بود، اجتماعی ـ کار های

بودند، نام  تاریخچه جنگ های کابل، نام رهبرانی احزابی که این جنگ ها را به راه انداخته ،و زیر عکس ویران شدۀ قصر

، لهای کاب جنگ ذکر تعداد مقتولینبا خاک یک سان شدۀ کابل و  یبعدی شان، با عکسی از شهر رسوای احزاب و کارنامه های

ً ت آفرینی های انواع جنایات و وحش نوشته شود تا خاطره  سیاف و عبدالعلی مزاریاحزاب به اصطالح جهادی، مخصوصا

و هم نسل های آینده آگاه  ؛فراموش مردم نشودهیچ وقت و تروری که طی آن اتفاق افتاد  جنگ های کابل و همه کشته ها و ترس

شوند که زمانی شهر کابل چگونه به دست یک مشت انسانان درنده خو، قدرت طلب، جانی، ناانسان و وطن فروش ویران گردید، 

 پرتگاه نابودی کامل کشانده شد.لبۀ ین انسان ها به هزاران انسان به قتل رسید و چگونه کشور شان با جاه طلبی های شرم آور ا

و  دانستن قدر و ارزش صلح و نفرت از جنگبرای و جنگ افروز  گ طلبجن قید نام انسان های جنگ ها و وجود خاطرۀ

بسیار ضروری است. چنین  به ملک و وطن از طرف دیگر،از یک طرف و تفکیک انسان های خادم و خائن  جنگ افروزان

 حفظ گردند! ها باید، به هر قیمتی است،ه خاطر

 

 پایان

 

      

 


