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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۲۴/۱۲/۲۰۱۷          احسان لمر

 تصویر ها سخن گویند
 

 ؟ اجک هب ات تساجک زا  هر توافت نیبب
 

وشانه در عقب محبس دهمزنگ خام  )موسس و بانی جریدۀ ملی و آزاد در کشور( سیان نیالد یمحدر حالی که جسد 

 .را کسی نمی داند نزیر خاک شد و تا امروز محل آ
 

)بنیان گذار و پدر  محمود طرزی اما

ناشر  (ژورنالیسم نوین در کشور
نشریۀ که در بیداری « سراج االخبار»

و بیدار گری نقش نهایت سزاوار 
مار عاین جریده پشت است .داشت

بریتانیه و تزار روس را به لرزه أورد 
و ورد و مطالعه آن در قلمرو شان 

مقاله  500ممنوع شد، و خود طرزی 

 کتاب نوشته و ترجمه دارد 40حدود و

 هللا امان» سلطنت فروپاشی ایام در
 نو و تجدد نهضت شکست و «خان

 ابد برای افغانستان از باره دو گرایی
 جوار در ترکیه در و یافته وفات سالگی 68عمر به م( 1933نومبر 22) در آوارگی و  غربت دیار در و شد آواره

عالقه مند نه بود و  به انتقال جنازه او به وطن خانواده نادر خانرژیم  .شد سپرده خاک به انصاری ایوب ابو  زیارت
   به خود زحمتی نداد.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  فهیم قسیم محمد

 حامد» جمهوری ریاست معاون
 در بیماری دلیل به که «کرزی
 9) 1392 حوت 20 روز گذشت،

 بادام تپه درم(  2014فبروری 

و  شد سپرده خاک به کابل باغ
غضب برای او تمامی تپه را 

  .نمودند
 قرار اطالع دقیق تر از هواداران
او در کابل شب فردای مراسم 
رسمی به خاک سپاری پسرش 
جنازه فهیم را از انجا برون نموده 
و مخفیانه در پنجشیر به جای نا 

   ؟؟؟معلوم دفن نموده

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/lemar_ahsan_ganjinahee_sfaratee_qaherah.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/lemar_ahsan_ganjinahee_sfaratee_qaherah.pdf


  
 

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 

قتل و سرقت مسلحانه سه  ،یقیمسلحانه، قطاع الطر یهاغارتمتعدد اختطاف، یایدر قضا که «استالف بیحب»

مورد قتل،  ۲۱ مجموع در وو عراده جات مردم  طیدر کابل و وسا یبانک جهان یگندیاز نما ییکایدالر امر ونیلیم
م(  2013) 1392در خزان  ،یتیامن یروهاین بیسال تعق ۱۰دست داشته است. او پس از  ییرباسرقت مسلحانه و آدم

 هلعفو هلمع زانفر 2000در مراسم تدفین او حدود . دیدرگاعدام م(  214اکتبر  8) 1393میزان  16و در  دش ینادنز

شهید حبیب »  ار وا او بر مزارش ۀشیپ  مهوو همزاد  هم تباران شرکت نموده،  هدش رنویلم  یداهج یاه نادناموق
  ؟؟؟ «.... رفتی و از غم تو جهان گریه می کند» .و اشعاری در مدح او حک نمودند  هدرک باطخ «استالف

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 

 یربان نیالد برهاناستاد 
 رئیس حزب جمعیت اسالمی

 20) ۱۳۹۰سنبله 29در 

 کیدر اثر م(  2011 سپتمبر

 شدر منزل یانفجار انتحار
و در تپه بی بی مهرو کشته 

.آن تپه تاریخی هم دفن شد
  غضب شده.
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 ۱۸در روز یکی از قوماندانان جهادی  احمد شاه مسعود

دو  ی، در اثر انفجار انتحار(۲۰۰۱سپتامبر  ۹) ۱۳۸۰ سنبله
کشته کرده بودند،  یکه خود را خبرنگار معرف عربیمرد 
  شد.
 
 

 در پنجشیر مسعود  آرمگاه اولی 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آرامگاه 
 دومی

در  او
ۀ در

  پنجشیر
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 امانی مکتب متعلم یک گلوله   ضرب به (م ۱۹۳۳ نوامبر ۸)ش ۱۳۱۲ عقرب ۱۷ در شاه نادر محمداعلیحضرت 

 .ه و در تپه مرنجان دفن گردیدشد کشته ها نامه شهادت توزیع مراسم در عبدالخالق بنام

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 زوریخ، در (۱۹۶۰ یلاپر۲۵)1339ثور  5 خیرات هب ناتسناغفا رد  یقرت راذگ ناینب  امان هللا خان علیحضرتا

و در تمامی  شد سپرده خاک به پدر و کاکایش جوار در و منتقل آباد جالل به اش جنازه. تسب ناهج زا مشچ سویس
 غازی  سنگ نبشته هم روی مزار اعلیحضرتسال ها حتی  بودداشته شده  نگه خانواده نادر خان به این گونه دورۀ 

بعد از ترور حاجی قدیر قوماندان سابق جبهه ننگرهار و وزیر فوائد عامه دولت حامد .نگذاشتند و خود شاهد آن بودم
در آن  تغییراتیگونه  دفن نمودند و بدیندر جالل آباد  ان هللا کرزی جنازه او را در جوار آرامگاه اعلیحضرت ام

 وارد ساختند.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 
م(  1978اپریل  28) ۱۳۵۷ ثور 8صدراعظم و بعداً اولین بنیان گذار نظام جمهوری در  سردار محمد داود خان

در جریان  کودتا نهایت خونین افسران عضو حزب دموکراتیک خلق   نزدیکش افراد و خانواده از عضو 17 با همراه

 سپرده خاکه ب بیگ تاج تپه در سپس و شد کشف کابل پلچرخی نزدیک در ۱۳۸۷ سال درشان  اجساد بقایای و کشته
 .ندشد

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 محض به طالبان را هللا دکتور نجیب

 سازمان دفتر از  کابل شهر به ورود
 میزان 5 و کردند بیرون کابل در ملل

 در م( 1996سپتمبر  26) ۱۳۷۵ سال

و  .آویختند برق پایه به آریانا راه چهار
 جنوب متری کیلو ۲۰در بعداً جسد او

 رود ولسوالی میلن دهکده گردیز،
 دفن گردید احمدزی

 
 
 

که می توان  داریمداشتیم و افتخارات فراوان از آغاز قرن بیستم مانند گذشته ها در حالی که در والیات کاپیسا و پروان 
فقیر احمد خان  اوی، مرزامحمد عثمان خان پروانی، جوهر شاه خان غوربندی، لعل محمد خان تگ ا هر یکدشه از

نام برد و... را  و...، الدین هاشمی مولوی عبدالحی پنجشیری، استاد غالم علی آهین، استاد پوهاند سید سعد پنجشیری و
 راهی و جاده و مکتب و کتابخانه به آنها نشدند امار هیچ روزی از آنها یادی نکردند و یا در فکر نامگذاری چها که

رفقای »به هم دستی  استالفو حبیب  هللا کلکانی و سید حسین و ملک محسن ی هم جنس و هم طراز حبیبعده ا
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نفر را در گذشته بنام ارتجاع سیاه اعدام و زندانی حتی هزاران } که صد ها  یدیروز« و سویتیست سیونالیستانترنا

 21 که در و داره  او حبیب هللا کلکانیهای  در جستجو استخواننمودند{ 

 را  آن  گویااز هشت دهه   بعد گردید،در محل نا معلوم دفن شده بودند و اعدام  م(1929اکتبر  13)مطابق 07/1308/

 
} به گونه تجلیل از روز شهید در یک  د مسلحانهزد و خورحمل سالح و با و مفتضح و مسخره بسیار شکل ه بپیدا و 

بدین سان حمایت شان را از جهل و بربریت و عقب گرد  نمودند.در تپه شهر آرا دفن شب هنگام  نیم دهه اخیر{
 .ثابت نمودندبه ارباب بریتانوی  و غالم گونه مزدورانه

و حریص فقط مشغول  یک عده بکلی جاهل و نو به دولت رسیده "شادروان غبار در باره حلقۀ حبیب هللا می نویسد: 
ر نوعی بود تصاحب می ه هر جا زمینی و باغی و قصری می یافتند به رپول اندوختن بودند و از گرسنگی بسیا

را منزل شخصی خود ساخته بودند، در حفظ ظواهر هم هر روز ریش و بروت  این ها کوتاه  کردند، عمارات دولتی
نه و تر، روب دریشی رسمی شان قطور تر، و القاب مرده قدیم زنده تر می شد از قبیل نایب السلطنه و معین السلط

اینها چون علم و عقلی  در ماحول خود نداشتند، دشمن کفایت و فضیلت بودند و هر جا  جرنیل خود مختار و غیره.
ی سر هائدر یک عرصه درو شده هیچ سری باقی نماند و آنها به تنمی یافتند در صدد بریدن آن می شدند، تا  سری

  1  ."افرازند

   مجمل. این از بخوان مفصل حدیث خود تو  
******************************************************************************** 

 826کابل مطبعه دولتی ص  1346ــ غالم محمد غبار ــ افغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد اول طبع سال  1
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