
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2016/  02/  17 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 به کابل انتقال یابدد میت اعلحضرت مرحوم امان هللا خان بای

به مرحوم امان هللا خان  اعلحضرت ۀمقبر هدایت داده تا رهارگکه جناب اشرف غنی به والی نن شد کابل خبری نشر در

مسموع  . قرارجالل آباد رفته استه سازی )آقای سالک( به این منظور ب معاون وزارت شهر شاندار ترمیم شود و طور

بدهللا ع مین وحدت افغانها تقدیم شده، ولی داکترأبه منظور ت به کابلهای زیاد برای انتقال میت اعلحضرت مرحوم ء تقاضا

 فکره ، ب به کابلاشرف غنی به عوض انتقال میت  داکتر موافقت نکرده، لهذا به کابلسعود به انتقال میت و برادران م

 جالل آباد برآمده است. ترمیم آن در

به ملت  خواهم این سوابق را ساله موجود است، می 12مجلۀ آئینه افغانستان درین موضوع یک سابقۀ  از آنجائیکه در

کبیرهللا سراج، برادرزارۀ  سال قبل در دورۀ حکومت حامد کرزی سردار 12اول حدود  بدهم. بارشریف افغانستان انتقال 

یت که م نمودء تقاضا و مجلۀ آئینه افغانستان نشره )که پنجسال قبل وفات یافته(، پیشنهادی ب اعلحضرت مرحوم

 یازا )آقایان محمد اروپا خبره مقیم امریکا وجانب اهل  ازء این تقاضا انتقال یابد. به کابلاعلحضرت مرحوم از جالل آباد 

راجع به محل  اما شد، ئیدأموش شده(تعبدالرحمن زمانی وعدۀ دیگرکه اسامی شان فرا داود مومند، داکتر محمد –نوری 

 کابل نظریات مختلف ارائه گردید: کسانی تپۀ مرنجان، عده ای تپۀ بی بی مهرو، برخی چمن حضوری و دفن میت در

عکس العملی نشان  عالقه نگرفت و کردند. اما حکومت کرزی به نظرات افغانها پیشنهاد د عیدگاه راجهم مس نفر چند

 کابل کرزی در شد، ضمن یک مکتوب به آقای حامد با نظرات وارده که حدود بیست صفحه می من این دوسیه را -نداد

 و مخالفت قسیم فهیمه تالشی کرده، اما ب تپ و ردحلقه های دوستان شنیدم که شاغلی کریم خرم درین مو از فرستادم و

  جانب حکومت کرزی درین مورد هیچ تماسی با من گرفته نشد.        مواجه شده است. از برادران مسعود

 ماا ،می باشدحسن نیت او  گرچه بیان رگاعلحضرت غازی در جالل آباد ا ۀی ترمیم مقبرااقدام فعلی آقای اشرف غنی بر

م ترمیم یتصم د، اینموافقت نکردن به کابلعبدهللا و شورای نظار که به انتقال میت  مخالفت داکتر ۀادام درمسموع  قرار

حقیقت بیانگر یک واقعیت تلخ است که مقبرۀ اعلحضرت  در این کار است که برایش باقی مانده وانتخابی مقبره، یگانه 

اکثریت ملت افغان مخالف  ، شایدلت نظرخواهی صورت بگیردم از که اگر ماند خواهد جالل آباد غازی برای دایمی در

 جالل آباد دفن کرد، زیرا امانت در به طور را خود مجبوریت میت پدر اعلحضرت مرحوم از چنین موقف باشند. پسر

اتخاذ یک تصمیم بزدالنه، اجازه نداد میت اعلحضرت  و با ترسید امان هللا خان می جسد حکومت وقت از سلطنت و

یک صحبت  کابل دفن شود. یگانه فرزند اعلحضرت مرحوم که هنوز حیات دارد، محترمه شاهدخت هندیه، در مرحوم در

دفن گردد، اما حکومت وقت بدون مشوره  به کابلاجازه داده شود میت  کردء من گفت که برادرم تقاضاه درالس انجلس ب

 انتقال داد. جالل آباده را ب با خانوادۀ اعلحضرت مرحوم، تابوت او

 شمشیر که با آن پادشاهی یک پادشاه افغانستان، که چرا تصمیم بگیرد اکنون این فیصله به ملت شریف افغان تعلق دارد تا

تقل هستم، مستقل و من یک پادشاه مس کابل چیزهایی ازین قبیل گفته بود: "افغانستان یک کشور انگلیس در به سفیر خود

 کشورش نباشد؟ اینکه مقبرۀ اعلحضرتین محمد مرکز او در گردنش را میزنم." چرا مقبرۀ کسی نپذیرد با این شمشیر اگر

 رعایای محصل استقالل اعلحضرت امان هللا خان بودند، چرا از دو هر باشند، و کابل می خان در ظاهر خان و نادر

دلسوزانه خدمت نکرده است  صادقانه وابل نباشد؟ هیچ پادشاهی مانند مرحوم امان هللا خان ک در نیز مقبرۀ پادشاه آنها

کابل، هدف وحدت ملی را  دفن آن در انتقال میت و تساند حقیقی ضرورت دارد، !!! درینوقت که ملت افغان به وحدت و

 کند. تضمین می مین وأت
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را به  زیکنم موضوع انتقال و دفن میت اعلحضرت غا می ءکه فروخته شده نیستند، تقاضا میدیای افغان، آنهائی من از

جالل آباد تا معلوم  حال حاضر موضوع ترمیم مقبره در حکومت مطابق نتیجۀ آن عمل کند. در تا نظرخواهی بگذارند

   2016فروری  17 –سیدخلیل هللا هاشمیان  –شدن نتیجۀ نظرخواهی، ملتوی گذاشته شود. باعرض احترام 

E-Mail : afghanmirror3@yahoo.com  
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