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قاسم باز

در مورد انتقال ميت شاه بی بديل غازی امان

خان!

در خوګيانی ننګرھار يک مال داشتيم بنام ) مال قربان ( وی ھميشه راست ميګفت  ،از خان و ملک ھميشه
انتقاد ميکرد و از کسی نمی ترسيد ،ھر چی که حقيقت و واقعيت می بود ميګفت ،خانان و ملکان ان منطقه از دست
ا ين مال باجرات بسيار به تنګ امدند ،يک عده مردم ان منطقه که ت حت فرمان و امر خان ھای و ملک ھا آن منطقه
بودند به دستور و ھدايت خانان و ملکان انجا باھم جمع شدند .آنھا اين مال بيچاره راست ګو که بر ضد خانان و
ملکان ان منطقه ھميشه حق ميګوفت  ،آنھا وی را از منطقه وزيری خوګيانی به منطقه بنام ) حرمنه ( که جای داکتر
صاحب محترم صمد حامد است به زور تبعيد کردن>>>د ،اين مال بيچاره در آنجا به مشکالت زياد امامت کدام مسجد را
پيدا و دوباره به وعظ و نصيحت شروع کرد .حرمنه جايست که از سطح زمين ھموار خوګيانی پايين افتاده ولی اب
فروان و برای زراعت بسيار مساعد است ،مشکل درانجا اينست ،وقتی کسی در ان منطقه يا قريه پايين شود ،و
بطرف باال به اسمان نګاه کند  ،نګاه کننده به اندازه يک روپيه سفيد سابق اسمان را ديده ميتواند .بھمين خاطر
مردم ان مرز و بوم دل خود را به انجا خوش نميکند تا در انجا زندګی کند ،به ھمين اساس در طول سالھای متمادی
در بين مردم ولسوالی خوګيانی يک ضرب المثل يا ) متل ( وجود دارد که ميګويد
)سپينی خبری مال قربان کولی چی حرمنه يی ځای شو( .
من ميترسم که از دست بسيار دغسی پغسی ګفتن جای من مثل جای ) مال قربان ( حرمنه نشود.
در بين سنی مذھبھا يک مقوله است که ميګويند :بسياری از مسلمانان از ارادت و عالقمندی زياد به علی کرم
وجه به دوزخ ميروند و ھمچنان يک عده از مخالفت زياد به ان خليفه به دوزخ ميروند ،بھر صورت مالک دلھا
خدا است.
خان آن
امروز که در سايت افغان جرمن انالين باالی انتقال ميت يا ) استخوانھای وجود شاه غازی امان
رادمرد وطن ( بحث ھای بسيار حاد جريان دارد ،من ھم بحيث يک فرد کوچک و دوست دار اين شاه واالمقام
عرايض خود را خدمت خوانندګان اين پورتال تقديم مينمايم ،ولی از آنانکه مخالف نظرمن ميباشد احترامانه
خواھشمندم به بزرګواری اين بنده حقير و فقير را ببخشند.
در زمانھای قبل وقتيکه ي ک شخص باالی فرد ديګر قھر ميشد  ،قھر شونده بجانب مقابل خود دعا بد ميکرد
و ميګفت  ،که الھی مرده تانرا ګور به ګور سازد .يعنی بعد از مرګ ات مرده يا ميتت تان به اين و ان ګور شود .در
کابل اين ي ک ضرب المثل خاص و عام بود ،ميدانم که يک عده زياد ھموطنان با درد و وطن دوست از دست عالقه
زياد طرفدار پيشنھاد انتقال ميت ان شاه بی بديل به مرکز کشور يعنی شھر کابل ميباشند ،من بنظر اين برادران ارج
ميګذارم و قدردانی مينمايم ،ولی بنظربنده ھر وج ب وطن خاک افغانستان عزيز است .بايد ياداور ګرديد که بسي اری از
بزرګان نامور افغانستان در واليت ھای مختلف افغانستان مدفون ګرديد ،بطور مثال،امپراطور احمدشاه بابا در قندھار.
خان ) امير شھيد ( در ننګرھار ،و ديګران در
سلطان محمود غزنوی در غزنه ،تيمورشاه در کابل ،امير حبيب
جاھای ديګر،ھمچنان پدر شھيد داوودخان در وقت قدرت و اقتدارخاندانی خود در واليت لغمان شھر مھترالم دفن
ګرديد .داوودخان نيز ميتوانست در وقت قدرت رياست جمھوری خويش ميت پدر خود را از لغمان بکابل انتقال دھد،
ولی وی اين کار را بخاطر نکرد که نزد وی حب حب خاک وطن ،وطن وی است.
خوانندګان محترم.
زمانيکه بنده) قاسم باز( از طرف محترم اقای حامد کرزی سابق ريس جمھور افغانستان بحيث عضو
کميسون پيدا کردن اجساد مرحوم داوودخان و بعدآ عضو کميسون شناسايی اجساد انھا توظيف شدم ،واقعآ اعضای
ان کميسونھا به بسيار عالقه و دلچسپی و ظايف محوله را به وجه احسن اجرا نمود ،از برکت زيار و عالقه زي اد
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اعضای کميسون بود که خداوند به اعضای کميسون توفيق عنايت فرمود و ما از عھده اين کار بشکل بسيار خوب
بدر آمديم .بايد متذکر شوم که در اين راستا خدمات ر يس کميسون شناسايی اجساد شھدا ) فاميل محمد داوودخان (
کاکړ معين مسلکی وزارت صحت عامه قابل ستايش و ياد اوری
شخصيت محترم و عاليقدر اقای داکتر فيض
است.
بعد از پيدا شدن اجساد فاميل شھيد داوودخان در بين اعضای کمسيون ما جر و بحث صورت ګرفت که ميت
وی در کجا دفن شود؟ اقای ريس جمھور محترم حامد کرزی صاحب ،اولين حق را به خانواده ان مرحوم داد ،و ګفت
ھر جا که انھا الزم ببيند ما ميت ) محمد داوودخان ( را در انجا دفن خواھيم نمود .من به فاميل شھيد داوودخان
مشوره دادم برايش ګفتم  » :در ھمين جا ) پلنګون پلچرخی ( که فعآل جسد وی و خون تمام اعضای خاندان وی در
ا ينجا خشک شده بايد در ھمين جا باشد ،شما اګر ميتوانيد در ھمين جا به اندازه ده جريب زمين از حکومت خريداری
نماي يد يک ګنبد مقبول با يک مسجد مقبول ھمرای ګل و درخت با يک چاه عميق با دو سه اتاق برای نګھبان ان
زيارت بسازيد ،چون از يکطرف در آينده شھر نو کابل نيز تا اينجا وسعت پيدا ميکند ،ھمچنان از طرف ديګر اينجا
راه رفت و آمد مردم عام است ،بھتر است ميت آن راد مرد در اينجا باشد ،ولی بدبختانه کو ګوش شنوا که ګپ
بيچاره را بشنود! امروز ميشنويم که پھلوی قبرھای ان شھيد در تپه نزديک قصر داراالمان به ده ھا قبر مردم که
عمومآ برادران ھزاره ما ھستند و ھيچ کس نمی دانند که چی قسم اشخاص ؟ جانی ،رھزن ،چورامد و يا مجاھد دفن
ګرديده .
من در شراي ط فعلی مخالف انتقال ميت سپھساالر ازادی افغانستان غازی امان خان به شھر کابل ھستم و
الزم نمی بينم ،بخاطريکه ھيچ کس تضمين کرده نمی تواند که فردا چی واقع ميګردد ،ميترسم که خدای ناخواسته
فردا به زيارت و مقبره وی اشخاص بی مسوليت صدمه وارد کند ،چون از يکطرف مثل لطيف پدرامھا و ھم مفکوره
ھای وی  ٧۵٪قدرت سياسی افغانستان بخصوص قدرت سياسی کشور و شھر کابل را در دست دارد ،و از جانب
ديګر در موجوديت قوتھای خارجی که آنھا جاھای افتخاری افغانھا را بنام شيرپور ) چورپور ( ميکند ،احتمال زياد
ميرود ،که اين قوتھای خارجی جای تاريخی باالحصار را مانند شير پور،نيز چورپور نمايد .سوال در اينجاست ايا
خان را بکابل آورده شود و آ نھا خوش امديد
قوتھای خارجی حاضر اند که در اين شرايط ميت غازی امان
بګويند؟ کسيکه آنھا را از کشور شرمنده راندند .من در مورد انتقال ميت شاه غازی امان خان نظر استاد م حترم
و بزرګوار اقای اعظم سيستانی صاحب را صد در صد تاييد مينمايم ،ھمچنان بحيث ي ک باشنده واليت ننګرھار ،که
ا ين واليت يک زمانی پايتخت زمستانی شاھان افغانستان بود ،انتقال ميت شاه امان خان را از جالل آباد ننګرھار
به کابل توھين به تمام باشندګان آن واليت ميدانم ،به اين معنی که آيا واليت ننګرھار حق و لياقت تدفين يک زعيم
ملی را ندارد؟ در زبان شيرين پشتو متلی داريم که ميګويد ) .کاڼی په اوبو کی نه ورستيږی ( ،بنظرم مقبره غازی
امان خان در ھر ګوشه افغانستان که باشد فرق نميکند ،وی محبوب القلوب افغانھای اصيل و وطنپرست است و
خواھد بود .لطفآ بيائيد احساسات خود را يکطرف بګذاريم .کوشش کنيم از بين خود يک تيم کاری بسازيم ويک مقدار
پول را بخاطر رنويشن مقبره آن غازی جمع اوری کنيم و مقبره ان بزرګ مردم را به مثل عظمت و شان و شوکت ان
بزرګ مرد از سر ترميم سازيم .اينست راه خير و صواب.
پايان
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