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   المان- تيمورشاه تيموری

  ٢٠١۴ اکتوبر ١۵

  اندازه ای دارد بيشرمی ھم حد و
گردد يعنی   مسما میرزیحامد کشود که ميدان ھوائی کابل به اسم  ين روزھا ازاين طرف وآن طرف چنين شنيده میادر

 کرزینام ميدان ھوائی ه سيس تاکنون به اسم ميدان ھوائی کابل شناخته شده بأاين ميدان ھوائی که ازروز ت بعدمن 

 و استفاده نموده واکه دردورۀ حاکميتش از  کسانیکرزیشود که دار ودستۀ  ازقرائن چنين معلوم می. دھد تغييرنام می

 درصدد اند تا نام بدی را که او درطول مدت سيزده سال حاکميتش کمائی کرده باگذاشتن نوائی شده اند مالک برگ و

  .    يک نام ولقب کذائی بپوشانند

 گردانندۀ يک پروگرام آزاد درتلويزيون آريانا منتشرۀ امريکا در فيس دوزھره يوسف داو  خانم ٢۴ / ٠٨/ ١۴بتاريخ 

توان اورا   ئی موجود بود اما می دراجراآتش خالھاکرزیئيس جمھوراگرچه دردورۀ حاکميت ر: (بک خود نوشته بود

 زھره يوسفمن بال درنگ سطور ذيل را درفيس بک به آدرس خانم ) پدرآزادی بيان درين دوره نام گذاست 

  :کردمءانشا

خود بدون درنظرداشت موقف وصالحيت   درضميرشما لبريزشده وکرزیدانم چه چيز سبب شده که محبت آقای  نمی (

که سالھاست يک   شما،  عزيزم."پدرآزادی بيان "زرگ ازدھن کوچک شما دربارۀ او برون جستهبيک لقب بسيار 

بريد و کم وبيش حيثيتی کسب کرده ايد، نبايد با چنين بذل وبخشش  پروگرام آزاد را دريک تلويزيون مشھور به پيش می

  ردهآزادی بيان را درافغانستان کسی نياو. دراجتماع ازدست دھيدرا   حيثيت باقيماندۀ تان،صالحيت خارج از ھای بيجا و

 است که ٢١يعنی قرن  زمان خود آزادی بيان درافغانستان مولود. جز ملت افغانستان کسی ديگری نيسته پدرش ب و

 ی می ونه کسی ديگرکرزیآن نه  از خود جوش درمقابل اعمال منفی دولت مردان مانند کوه آتشفشان انفالق کرده و

توانستيد به صفت يک خانم منور ازھمجنس تان  شما می. کردند  جلوگيری می،توانستند توانست جلوگيری کند واگر می

که به فاميل خود  کسی  و داخل ارگ محبوس است ه ين مدت سيزده سال با  حمايت وطرفداری کنيد که درکرزیخانم 

  .        باشد وياغير آن آزادی ندھد اصالً  طرفدارآزادی نيست چه آزادی بيان

داغ شده که ميدان  و ين روز ھا اين موضوع حاداکه در را ازھيچ طرف نشنيدم تااين ھر علتی بود اين صداه بعد ازآن ب

"        بيشرمی ھم حد واندازه دارد"بناًء بايد گفت که . ری شده ا تبديل ونام گذکرزیھوائی کابل به اسم ميدان ھوائی 

 خودرا مستحق جناب کرزیدرمقابل کدام خدمت، کدام صداقت، کدام ازخودگذشتگی وفداکاری، کدام پيشرفت وترقی 

حدود صدنفر اززن ومرد، پيرو  وسط روزانه در ين مدت سيزده سال حداکه در داند ؟ درمقابل اين  مییچنين نوازش

ميليون ھا  سيس کرد وأکه شورای عالی صلح ت بل ايندرمقا.  کشته شدند وبه شھادت رسيدند ،که بود ھرقسمیه جوان ب

 کرد و مدارا که بادشمنان ملت افغانستان رفق و رفت ؟ درمقابل ھمين  را به مصرف رسانيد بدون نتيجه ھمه برباددالر
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تند، محابس رھاکرد وھمانھا دوباره ماراکش از چه پنھانی به بھانۀ فرار طور علنی وه طالبان  قاتل افغانان را چه ب

که زن  که ھزاران تجاور، اختطاف به ناموس مردم صورت گرفت وھيچ يک پرسان نشد، درمقابل اين درمقابل اين

که افغانستان  چشيدند، درمقابل ھمين رفت ديدند و را که تصورش نمی ستيزی عام شد و زنان بيچاره تمام ظلم ھائی

دار ودسته اش تا توانستند مال   وجناب کرزی.  ره وغيره يدرکشت کوکنار وفساد اداری درجھان مقام اول را گرفت وغ

ين کالبد بيجان ببرند امنفعت معنوی ھم از خواھند بھره و بيت المال را خوردند و بردند ، اکنون می ودارائی عامه  و

  .را نيز بدزدند وبه تاراج ببرند  آن،وآنچه باقيمانده که اسماء تاريخی اين مملکت است

 بازی انش ين به حيثيت وشرافتاخواھد بيش از مردم ما نمی.  وشرکايش موفق نيست حامدکرزی گام ھای  اما درين راه

ده ھا  تواند اين لقمۀ چرب را نيز ازگلو فروبرد وھمين اکنون صدای آگاھان مملکت بلند است ، و  نمیحامدکرزی شود و

 ح نمیوافتضا بدون رسوائی حامدکرزی رسد و می وجرايد به نشر رسيده  ل ھا وين باره به پورتااله ومضمون درمقا

  .تواند چيز ديگری را نصيب گردد

 وانگھی اين نام گذاريھای کذائی دوام پذير نيست تنھا آن نام گذاری جاودانی است که ازطرف مردم صورت گرفته باشد 

  :مثالً 

که درگذشته برای مدتی به قدرت  یزمام دار بودھر جادۀ احمدظاھر، چھارراھی حاجی يعقوب وغيره اگر چنين نمی

وطن   ازخيانت ھا،حامدکرزی. ماند  چيزی باقی نمیحامدکرزیکرد حاال برای  نام خود میه را ب رسيده بود آبده ای

که اين محاکمه را اگر .  ضدار است رکه درحق مردم افغانستان کرده يک محاکمۀ علنی ق عدالتی ھائی فروشی ھا و بی

   .دوش خواھد کشيد درغير آن ملت افغانستان مرده اش را محاکمه خواھدکرده دگی بکرد، درزنءعمرش بقا

 

  


