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 ۰۱/۰۱/۴۱۰۲         هاشمیان هللا خلیل داکترسید

 !!! میسازد زایل را کابل نامی نام کرزی، نامگذاری
 

بعنوان" شخصیت ملی باید دارای کدام صفات و سیستانی درمقالۀ جامع خود اعظم  محمد دانشمندجناب استاد 
افغان جایزه ای به شخصیت را که باید بیک همه مواردی  جرمن آنالین(،–)افغان منتشرۀ وخصوصیات باشد ؟"، 

ی کابل داده شود، وهم همه مواردی را که چنین یک جایزه بیک افغان داده نشود، توضیح کرده یعظمت میدان هوا
 مایار، داکترسیدعبدهللا انجنیراحسان هللا ،، و دانشمندان و نویسندگان نخبۀ دیگری ازقبیل )جمال خان بارکزیاند

عزیزی ویکتعداد وطندوستان دیگر(  احمد عیسی توخی، عزیز کاظم، حفیظ هللا خالد، نجیب هللا داوری، محمد
کرزی( نامگذاری شود، انتقاد وانزجارنشان داده اند.  که )میدان هوایی کابل( بنام )حامد نیزباالی این انتخاب ناروا

بوده ام. امیدوارم دامنۀ این  بستر در یگیرم اینست که ازمدت سه ماه باینطرف اکثرقافله قرارم دلیل اینکه من در آخر
  ضدیت ملی" بمقابل این "ازکیسۀ خلیفه بخشیدن" ها تسجیل گردد.  آن یک "طومار از یابد تا قافلۀ وطندوستان دوام

الۀ جناب جمال خان ذیحق نبودن آن درمق سیستانی ومعاییر درمقالۀ استاد اعطای اینچنین جوایز درحالیکه معاییر
روشنی می اندازم که چرا این جایزه  مورد مهمترسه باالی  باساس تجارب زندگی خودبارکزی توضیح گردیده، من 

 : د گردمسترد  یا منسوخ باید

ازدواج با یک خانم انگلیس بوطن برگشتم،  اثر که من ازماموریت درسفارت افغانستان درلندن در 1591درسال 

صدارت بود، معرفی  آن در که مرکز بیک پروژۀ جدید التاسیس )شرکت هوایی آریانا( خارجه مرا وزارت امور
گفت دولت  یک شعبه بود، و او احمدزی( معرفی شدم که مدیر شخصی بنام )اقای فیض محمد کردند ودرآنجا با

رسیدن مالک آن  انتظار ما در باشتراک یک کمپنی امریکایی یک شرکت هوایی کوچک تاسیس کند و درنظر دارد
امورهوانوردی ملکی نداریم باید  که هیچ سابقه ای در دونفر آمدی زیرا ما خوب شد توعالوه کرد  –شرکت میباشیم 

دیگری ازامریکا رسیده وهنوزسربسته بودند،  که یکی ازهندوستان و دوپاکت کالن را آنگاه او -بسازیم این پروژه را
 بسازیم. درمدت یکنیم ماه بعدی، ما آشنا را خوددرین ساحه  بخوانیم تا گذاشت و گفت باید این اوراق را روی میز

بکابل رسید، بالدوین(  اینکه شخصی بنام )پیتر تا قسمت های آنرا ترجمه میکردیم میخواندیم و روزآن اوراق را هر
حال حاضرشش  گفت در و را بحیث رئیس یک شرکت کوچک باربری هوایی بنام )اندیمار( معرفی کردداو خو و

 مسافر اگر ، ودارد مال را کیلو( 2000) تندو و مسافر 22ه هرکدام ظرفیت طیارۀ کوچک درهندوستان دارد ک
اشتراکی  ۀسرمایه )شرکت هوایی آریانا( ب دوماه مذاکرات از . خالصه بعدتن مال را انتقال داده میتواند    20انباشد ت

احمدزی بحیث رئیس شرکت، آقای بالدوین بحیث  آقای فیض محمد -سیس شدأت % بالدوین(15 -% افغانستان91

آنگاه موسم  –طیاره آغاز یافت  دو های باربری با ابتدا کار شدیم و عمومی ترافیک مقرر من بحیث مدیر عاون وم
حاجی توسط همین طیارات  هزار اول بتعداد دو خان فیصله کرد که بار داود رفتن حج فرا رسید وحکومت سردار

 -یات من درقندهار ثثبیت شدمرکزعمل شدم و وچک به جده انتقال یابد. من بحیث )امرعمومی آپریشن حج( مقررک
طیارهء که ابتدا بدسترس ما قرارداشت به  آنجا توسط چهار از آورده میشدند و والیات به قندهار حجاج افغان ازسایر

مرجع )زاهدان وبحرین(  دو نفرمیشاندیم باید از 23حاجی،  22عوض  . طیارات کوچک که ماندیافت جده انتقال می

برای  -بحرین شب پای بود سه ساعت، اما توقف در زاهدان دو توقف در -دنتوانستیتا به جده رسیده م تیل میگرفتند
 یک حاجی خانه ساختمجده  در که در آنوقت یک مستعمرۀ انگلیس بود وهم این منظور من درمیدان هوایی بحرین 

) اگرچه توسط پیلوتهای  قدیمی کهنه و طیارات بسیار -گوشت( عرضه میشد حجاج نان افغانی)کشمش پلو باه ب و
تا سه  و گاهی دو میکرد عوارض تخنیکی پیدا میشد، معهذا درهر پرواز هندی، کانادایی وامریکایی( تدویر ماهر
آنوقت پاکستان راه های  جده که طیارات خالی میبود، و در برگشت از دربحرین می ماندند. دربا حجاج شب 

مال التجارۀ مهم دولتی  سایر کرد تا سامان آالت بندبرق سروبی و ساخته بود، صدراعظم امر مسدود ترانزیتی را
شده بود، توسط طیارات آریانا بکابل انتقال یابد، لهذا طیارات  انبار اروپا وامریکا به بیروت که توسط کشتی از

قندهار به  بار از 1 3دراین مدت سه ماه، من  -زاهدان( بکابل میرفتند –بیروت )بحرین  خالی ازجده به بیروت واز

 پهلوی پیلوت می نشستم، چونکه در )کاکپت( در اشتم وهمیش درغرفهءد مدآ بیروت رفت و -جده  –بحرین 
وقتی طیاره از جده جانب بحرین یا بیروت پرواز میکرد، نداشت.  )معاون پیلوت( وجود آریانا -طیارات اندیمار
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میدانهای بحرین یا بیروت تماس میگرفت،) بحرین،  بحرین...(  داشت، با مخابره که اطاقش درعقب من قرار انجنیر
 -اطالع میداد خود را خط سیر سرعت و هوا و در را ا )بیروت، بیروت ...( میگفت، موقعیت و ارتفاع خودی

 قندهار هرگاه از ، ومیکرد، )قندهار، قندهار...( میگفت پرواز زاهدان بطرف قندهار وقتی طیاره از همینطور
 اطالع میداد. را و وقت رسیدن خود خط سیر ،ارتفاع )کابل، کابل...( میگفت و بطرف کابل پروازمیکرد

      م: نرسابحامد کرزی  و اولیای امورکابل نکته را باستحضارسه تا من این داستان رابخاطری درینجا ثبت کردم 
برج ترصد میدان  میکنند با بطرف کابل پرواز خارج کشور داخل و تجارتی که از همه طیارات نظامی و اول()

انجام  این بدعت را حکومتاگر حتی  – ، نه بنام )حامد کرزی(هوایی کابل بنام )کابل، کابل، کابل...( مخابره میکنند
نمی پذیرند، بلکه صدای )کابل، کابل،  راخوش ندارند و آنرابدهد، ترافیک هوایی بین المللی نام )حامدکرزی( 

میدان خود را بنام )داالس( یا ) جان. اف. کنیدی(  تقلید ازامریکا که دو -شد .( شان مانند سابق شنیده خواهدکابل..
 با پالن )مارشال( خود اروپافقید داالس  کرزی بخاک پای آن دوشخصیت رسیده میتواند؟؟؟  ، آیا حامدمسمی کرده

انزوی که یک آقای داود سلطساخت !  قارهء امریکا دور شوروی را از کیوبا و فقید را ازسقوط نجات داد، و کنیدی
مادی  زاویۀ خسارات اشتباه بزرگ را از این بدعت و تجربه است، باید جرات بخرچ بدهد و با و پیلوت ماهر

قندهار دونامیست  کابل و -تشریح نمایدبه همکاران خود میسازد  افغانستان وارد بحیثیت که این نامگذاریومعنوی 
امی بنام هیچیک ازشخصیت های تاریخی، حالیه و آیندۀ نام ن ارد، این دود در بر فرهنگ افغانستان را که تاریخ و

 شما نمیتوانید نام کابل زیبا ومرکز -کرزی قربان نام نامی کابل باد هزاران حامد - افغانستان اعطا شده نمیتواند
 خودش، بلکه درجهان بنام )ام الفساد( شناخته شدهدرکشور  که نه تنهابشخصی اعطا کنید  سیاست دولت افغانستان را

به جنگ ساالران وغاصبین هم کیسۀ  واقارب خود  ن وافغانستان را به برادرا برای امداد ملیارد دالر 103کرزی  –

آبادانی  ومثبت  را که فرصت خوب برای تحول 21سال اول قرن  1 1کرزی  حامد –میل کرد حیف و خود

شخص بیسواد را ازترس  یککه  بودبی مایه کرزی چنان رهبر حامد – افغانستان بود، بکلی تلف وعبث ساخت
حامد کرزی یک نظام  -حکومت میکرد "بنام"محض  یک قاتل معروف امر تحت او در "مارشال " ساخت و

 11درمدت  –بودخواهد  ملت افغان دامنگیر دیگر نسل تا دوگذاشت که  غاصب، قاتل وچوکی پرستی ازخود بیادگار

 درافغان )زاید ازنیم ملیون( نفر  صد رروزاحصائیه های بین المللی ه رارحکومت "گوداگی" کرزی، بقسال 
نام  ،بربادیها خانه وسرپناه بخاک برابرشده، گویا دستمزد اورا ازین همه قتلها و هزار ها افغانستان بقتل رسیده، صد

بدوام "ازکیسۀ  و کرزی، بنظرمن درمقایسه با حامد! "تفو برتو ای چرخ گردون تفو !" میدهند نامی )کابل( قرار
  توانند !؟میقرارگرفته  ین چنین جوایزمستحقلست  درهرکدام  نیز حفیظ هللا امین و ببرک کارمل ،ها خلیفه بخشیدن"

باید بسنجد که آیا امکانات فسخ یا  اعطای یک جایزه  قبل از نکتۀ دوم اینست که هرحکومت جدید وهررئیس جمهور
دون سنجش ب هوایی کابل بعجله واعطای جایزۀ میدان  زمان ممکن است یاخیر؟ تعویض عطیه وجایزه اش درمسیر

! من یقین دارم که اگر حکومت موجوده این بدعت را اصالح نکند، ملت "عجله کارناصواب" استصورت گرفته و
نام دیگر، دیکتاتورطریق یک حکومت یا  یا از طریق لویه جرگه و شهروندان ناراض کابل یا از و ناراض افغان

 .افتخاراست،  زایل خواهند ساخت ممثل کابل پر ی کابل( که معرف و)میدان هواینامطلوب حامدکرزی را از نام 
است تا با  دهد و بسنجد که اکنون بخیر او ترازوی عدالت قرار در شخص حامد کرزی باید خود رانکته سوم اینکه 

خان و اعلحضرت ظاهر شاه  داود این جایزه را مسترد کند، زیرا مستحقینی مانند مرحومین سردار تشکر قدردانی و
آیندۀ مردم در! عوض آنکه هردو بانی )میدان هوایی کابل( بودند، نخواستند این میدان بنام آنها نامگذاری شود که

این خوش خدمتی شود. فاعتبروا یا اولی  زایل سازند، بهترخواهد بود خودش مبتکر أقهرنزدیک نام حامد کرزی را 
 االبصار.

 

 


