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مشکالت کشور ما نيست و  راه حلر نام محالت تاريخى و فرهنگى تغي

 نبايد اينطور شود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند و کسانیکه در  کلمات مقدس و خاصى و تردیدې وجود ندارد که شهید و شهدا در ذهن هیچ مومن و مسلمان شک
به اساس هدایات و ارشادات کالم الهى در قافله شهید و یا شهدا بحساب میایند و  راه خدا و یا بي گناه کشته میشوند

اکثر کشور در  .دارند درجات متفاوت مقام شهید و شهدااز دیدگاه علماى اسالم البته  .اجر شان نزد خداوند )ج( است
ملکى و اعم از و تحصیلى  مراکز تعلیمىمقامات ذیصالح اکثریت اجتماع و وم دید بنابر ضرورت و لزهاى جهان 

به اسم اشخاصى و تپه ها  ها چوک ،، جاده هاى عمومى، چاراهى ها، کتابخانه ها، عمارات مخصوصنظامى
براى بین المللى در سطح  و یا سطح ملىدر  کشورمات شایانى را در عرصه هاى مختلف که خدنامگذارى میگردد 

اسم گذارى همچو مکان ها به اسم همچو اشخاص یک کار نیک و شایسته شمرده  د. اساسا  نانجام داده باشبشریت 
 . شده میتواند

 حکومت هاى غیر ملىهمه که گذشته سال  ٣٨عرصه افغانستان در  جاى تاسف و تأثر درین است که حکومت هاى
تاریخى و  هاى جاىبه این امر  هاى قبول شدهاصول و معیار بهى با بى توجه ی اند روى صحنه آمده کامه و خود

سیاسى بدون در نظر داشت گذشته تاریخى، شده اند  گذارى و نام سابقه و تاریخ داشته قبال را کهفرهنگى کشور ما 
 . نام گذارى مى نمایند سیاسى و یا جریانىتنظیمى/ حزبى اشخاص و افرادى هاى به نام ، مجددا  آن و فرهنگى 

وغیره تغیر داده شد. در ، شفاخانه ها ، مراکز بعضى از والیاتبمکات در دوران کمونستان اسماىخوب به یاد دارم 
سران تنظیم هاى جهادى بخصوص آقاى سیاف در پاکستان زمانیکه جنرال ضیا الحق رئیس دوران جنگ و جهاد 

شاید هم اکنون  در کابل را به اسم او نامید کهى حادثه هوایى کشته شد، مسجد جامع پل خشت کستان در یکجمهور پا
 همان سران جهادى که حیات دارند از عمل کرد خویش درین مورد خجل باشند.
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شهر کابل مراکز مهم تعلیمى  در ؟؟ملى کرزى و فعال  در دوره حکومت وحدت حامددوران حکومت دارى آقاى در 
افغانستان ملت و خواست بدون اراده  وغیرههوایى  اىه ، میدانملکى و نظامى، چاراهى هااعم از  و تحصیلى

خالف اراده ملت همچو نام ها هر قدر اگر دولت ها و حکومت نام گذارى گردیده است. باید بخاطر داشت مجددا  
از جمله تغیر اسم را به اسم اصلى آن را یاد خواهد کرد. ساحات  ، مردم آندنالجرا بدارها را مرعى گذارى 

ساحه دهمزنگ از اهمیت تاریخى و نبوده زیرا و قابل قبول بجا مزنگ به چاراهى شهیدان یک عمل چاراهى ده
جنگ آزادى افغانستان و انگلیس یکى از مبارزین  نورستانى خان عبدالوکیلساالر  بود از نائب منار دهمزنک یاد

و  مناسب به نظر نمى آیدین مورد درغنى آقاى رئیس جمهور  ثبت تاریخ این کشور است و فرماناو است و به نام 
 ،دثبت شتاریخ ما بوده و در که واقعا  یک حادثه هولناک و دلخراش  ١٣٩٥اسد  ٢در عوض براى شهیدان حادثه 

که قبال  به  در نظر بگیرند)طورى مثال ازجائیکه این تظاهرات آغاز شد( شهر کابل در غرب  ى رایک قسمت دیگر
  باشد. مسمى نگردیدهدیگرى کدام اسم 
جاى هاى جدیدى را تأسیس و به نام شهید و یا  بنده حکومت و دولت در همچو موارد همت به خرچ داده و به نظر
نام گذارى نماید که یاد آن عندالموقع  الزم باشند واجد شرایط و معیار هاىکه را و یا هر شخص و یا جریان شهدا 

 اشخاص جاویدانه بماند.
 ٢از حادثه  تنها درشهر کابل در گذشته نه چندان دور حوادث خونین و بدترد بدانند که مسؤولین حکومت ع و غ بای

و انداخته  کرد را گوش هاى خو( ملى ؟؟وحدتقبلى و فعلى ) حکومت مسؤولین حکومت  رخ داده که ١٣٩٥اسد 
در افغانستان قطع  باید بخاطر داشته باشند که جنگ خونینسران حکومت ، اندرا نه کرده  آنقربانیان یادى از 
خونین تر ازین و در آینده امکان دارد حوادث بدتر روز قربانى میگیرد. هر  جریان دارد وهنوز هم  نگردیده و

نمیشود هچو حوادث کشته شوند، بنا  در  عى و یایبا مرگ طبهاى گذشته و فعلى دولت  یا مسؤولین رخ دهد و حادثه
ر دتحت هر اسم و نام و یا جریان نام گذارى کرد.  را سایر والیات افغانستانکه هر قسمت از ساحه شهر کابل و یا 

باید یک رهنمود واضح و روش از طروق مجراى قانونى داشته باشد و به اساس آن ها حکومت همچو موارد 
 تصمیم اتخاذ گردد.

 در افغانستان. به امید صلح و ثبات و ایجاد حکومت عدل ، انصاف و قانونمند
      لینا االلبالغ مبین و ما ع
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