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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئ يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢/ ٢٠١۶/٢٨                                                                                       قاسم باز                  

 

 ! امان   خانی غازلي بدی شاه بتيدر مورد انتقال م

 

 شهيخان و ملک ھم ، از فتيګ  راست مشهي ھمیو)  م& قربان (  بنام مي م& داشتکي رھارګ ننیانګي خودر
 خانان و ملکان ان منطقه از دست فت،يګ بود می متي و واقعقتي که حقی ھر چد،ي ترسی نمی و از کسکرديانتقاد م

ن منطقه آ و ملک ھا ی فرمان و امر خان ھاحت عده مردم ان منطقه که تکي امدند، ګ به تناري م& باجرات بسنيا
 که بر ضد خانان و وګ راست چارهي م& بنينھا اآ.نجا باھم جمع شدند  خانان و ملکان اتيبودند به دستور و ھدا
 داکتر یکه جا) حرمنه (  به منطقه بنام یانګي خویري را از منطقه وزینھا وآ ، وفتيګ حق مشهيملکان ان منطقه ھم

 کدام مسجد را  امامتادينجا به مشک&ت زآ در چارهي م& بني، ان<<<د کردديصاحب محترم صمد حامد است به زور  تبع
 اب ی افتاده ولنيي پایانګي ھموار خوني که از سطح زمستي حرمنه جا.  شروع کردحتي و دوباره به وعظ و نصدايپ

 شود، و نيي پاهي قراي ان منطقه ر دی کسی ،وقتنستي مساعد است، مشکل درانجا ااري زراعت بسیفروان و برا
 خاطر نيبھم. تواندي مدهي سابق اسمان را ددي سفهي روپکي اندازه  کننده بهاهګ کند ، ناهګبطرف باE به اسمان  ن

 ی متمادی اساس در طول سالھاني کند، به ھمګی تا در انجا زندکنديمردم ان مرز و بوم  دل خود را به انجا خوش نم
 ديويګوجود دارد  که م) متل  ( اي ضرب المثل کي یانګي خویوال مردم ولسنيدر ب

 . ) شویاځ يی حرمنه ی چی م& قربان کولی خبرینيسپ                   (                  

 .حرمنه نشود) م& قربان  ( ی من مثل جای جافتنګ ی پغسی دغساري که از دست بسترسمي ممن

 کرم ی به علادي زی از مسلمانان از ارادت و ع&قمندیاري بس:دنيويګ مقوله است که مکي مذھبھا ی سنني بدر
 بھر صورت مالک دلھا د،نروي م به دوزخفهي به ان خلادي عده از مخالفت زکي و ھمچنان دنروي م به دوزخوجه  

 .خدا است

 نآ امان   خان ی وجود شاه غازیاستخوانھا ( اي تي انتقال می باEني افغان جرمن ان&تي که در ساامروز
 شاه واEمقام ني فرد کوچک و دوست دار اکي ثي دارد، من ھم بحانياد جرح اري بسیبحث ھا) رادمرد وطن 

 احترامانه باشدي مخالف نظرمن منکهناآ از ی ولم،ينماي ممي پورتال تقدني اانګ خود را خدمت خوانندضيعرا
 .دن را ببخشري و فقري بنده حقني ایوارګخواھشمندم به بزر

 کرديعا بد مبجانب مقابل خود  د ، قھر شونده شدي قھر مريګ فرد دی شخص باEکي کهي قبل وقتی زمانھادر
در . شود ورګ و ان ني تان به اتتي ماي ات مرده ګ بعد از مریعني.  سازدورګ به ورګ مرده تانرا ی ، که الھفتيګو م
درد و وطن دوست از دست ع&قه   ھموطنان بااديز عده کي که دانمي ضرب المثل خاص و عام بود، مکي نيکابل ا
 برادران ارج ني من بنظر اباشند،ي شھر  کابل میعني به مرکز کشور لي بدی ان شاه بتيتقال م انشنھادي طرفدار پاديز
 از یاري که بسديردګ اداوري ديبا . استزيب وطن خاک افغانستان عزوج بنظربنده ھر ی ولم،ينماي می و قدردانذارميګم
. بطور مثال،امپراطور احمدشاه بابا در قندھار د،يردګ مختلف افغانستان مدفون ی ھاتي نامور افغانستان در وEانګربز

 در رانيګ و درھار،ګدر نن ) دي شھريام(    خان بي حبري در کابل، اممورشاهي در غزنه، تیسلطان محمود غزنو
 لغمان شھر مھترEم دفن تي خود در وEی اقتدارخاندانو داوودخان در وقت قدرت دي پدر شھر،ھمچنانيګ دیجاھا
 پدر خود را از لغمان  بکابل انتقال دھد، تي مشي خوی جمھوراستي در وقت قدرت رتوانستي مزيخان نداوود. ديردګ
 . استی حب حب خاک وطن، وطن وی کار را بخاطر نکرد که نزد وني ای ویول

 . محترمانګخوانند

عضو  ثي جمھور افغانستان بحسي سابق ری حامد کرزیاز طرف  محترم اقا) قاسم باز(  بندهکهيزمان
 ی شدم، واقعآ اعضافي اجساد انھا توظيی شناساسوني کردن اجساد مرحوم داوودخان و بعدآ عضو کمداي پسونيکم

 ادي و ع&قه زاري از برکت زنمود، محوله را به وجه احسن اجرا في و ظای ع&قه و دلچسپاري به بسسونھايان کم



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 خوب اري کار بشکل بسني فرمود و ما از عھده اتي عناقي توفسوني کمی بود که خداوند به اعضاسوني کمیاعضا
)  محمد داوودخان ليفام(  اجساد شھدا يی شناساسوني کمسي راستا خدمات رني متذکر شوم که در ادي با.ميمدآبدر 
 ی اورادي و شي وزارت صحت عامه قابل ستای مسلکني معړ    کاکضي داکتر فی اقاقدري محترم و عالتيشخص
 .است

 تي که مرفتګ ما جر و بحث صورت وني کمسی اعضاني داوودخان در بدي شھلي شدن اجساد فامداي از پبعد
 فتګ حق را به خانواده ان مرحوم داد، و ني صاحب، اولی جمھور محترم حامد کرزسي ری اقا؟ در کجا دفن شودیو

 داوودخان دي شھلي من به فام.د نموميواھرا در انجا دفن خ) محمد داوودخان  ( تي ما منديھر جا که انھا Eزم بب
 در ی خاندان وی و خون تمام اعضایY جسد وعکه ف ) ی پلچرخونګپلن(  جا نيدر ھم « : فتمګ شيمشوره دادم برا

 یداري از حکومت خرني زمبي به اندازه ده جر جاني در ھمديتواني مرګ جا باشد، شما اني در ھمدي خشک شده بانجايا
 ان ھبانګ نیاق برات با دو سه اقي چاه عمکي و درخت با لګ ی مسجد مقبول ھمراکي  مقبول بانبدګ کي ديينما
 نجاي اريګ ھمچنان از طرف دکند،ي مداي وسعت پنجاي تا ازي شھر نو کابل نندهيآ در کطرفي چون از د،ي بسازارتيز

 پګ شنوا که وشګنه کو  بدبختایول باشد، نجاين راد مرد در اآ تيمد مردم عام است، بھتر است مآراه  رفت و 
ھا قبر مردم که ه  قصر داراEمان به دکي در تپه نزددي ان شھی قبرھای که پھلوميشنوي امروز م! را بشنودچارهيب

 مجاھد دفن ايد و م رھزن، چورا،ی قسم اشخاص ؟ جانی دانند که چی کس نمچي ما ھستند و ھهعمومآ برادران ھزار
  .دهيردګ

 امان   خان به شھر کابل ھستم و ی افغانستان غازی سپھساEر ازادتيانتقال م مخالف ی فعلطي در شرامن
 ناخواسته ی که خداترسمي مردد،يګ واقع می تواند که فردا چی کرده نمني کس تضمچي ھکهي بخاطرنم،ي بیEزم نم
مھا و ھم مفکوره  پدرافي مثل لطکطرفي از نکند، چو صدمه وارد تي مسولی اشخاص بی و مقبره وارتيفردا به ز

 در دست دارد، و از جانب  را کشور و شھر کابلیاسي افغانستان بخصوص قدرت سیاسي قدرت س٪٧۵ ی ویھا
 ادي احتمال زکند،يم ) پورچور ( رپوري افغانھا را بنام شی افتخارینھا جاھاآ که ی خارجی قوتھاتي در موجودريګد
 اي انجاستيسوال در ا. دي چورپور نمازي پور،نرير را مانند ش باEحصایخي تاری جایج خاری قوتھاني که ارود،يم

 دينھا خوش امدآورده شود و آ امان   خان را بکابل ی غازتي مطي شراني حاضر اند که در ای خارجیقوتھا
حترم  خان نظر استاد م  امان ی شاه غازتيمن در مورد انتقال م. نھا را از کشور شرمنده  راندندآ کهي کسد؟نيوګب

 که رھار،ګ ننتي باشنده وEکي ثي ھمچنان بحم،ينماي مديي صاحب را صد در صد تایستانيعظم سا ی اقاوارګو بزر
 رھارګباد ننل آ شاه امان   خان را از ج&تي انتقال م،افغانستان بودشاھان  ی زمستانتختي پايک زمانی تي وEنيا
 ميعز کي  ني تدفاقتي حق و لرھارګ ننتي وE آيا کهی معنني به اانم،دي متين وEآ انګ به تمام باشندنيکابل توھه ب
 ی، بنظرم مقبره غاز )يږی نه ورستی په اوبو کڼیکا. ( ديويګ که ممي داری پشتو متلنيري در زبان ش؟ را نداردیمل
 و تطنپرست اس و ولي اصی محبوب القلوب افغانھای وکند،ي افغانستان که باشد فرق نموشهګ در ھر    خانامان

 مقدار کي ومي بسازی کارمي تکي خود ني از بمي کوشش کن.ميذارګ بکطرفي احساسات خود را ديئايلطفآ ب. خواھد بود
مت و شان و شوکت ان ظ را به مثل عم مردګ و مقبره ان بزرمي کنیجمع اور ین غازآ مقبره شنيپول را بخاطر رنو

 . و صوابري راه خنستيا. مي سازمي مرد از سر ترمګبزر

 

  اني                                                پا


