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 6تر 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 

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

 2/6/2020قاسم باز                                                                                 

 

 پیام های غمشریکی و تسلیت به فامیل مرحوم شهید بازمحمدخان منګل

 پیغام: تسلیت محترم،محمد اسماعیل یون

  یوسړی کتاب او حساب د

 او شوه تباه ټولنه چې ، کوو فکر موږ نو ، شي الندې خاورو تر څېره نامتو کومه چې کې ټولنه په زموږ

 خو ، دي نه مشهور ډېر کې ټولنه په چې ، ژړلي کم مو خلکو هغو پر خو ، شول متضرر او متزلزل څه هر

] باز [  تېمور. ورکړه السه له څېره یوه همداسې مو نن.  دي خلک کتاب او حساب د ډېر او موثر ګټور، ډېر

 چې ، و ماشوم خاپوړو د ال تېمور. څېره ځوانه یوه کورنۍ مشهورې د محمدخان باز مرحوم د ، یادوم منګل

 حاجي ؛ ورور مشر خپل د دی ، شول قربانیان لومړني ناورین شوي پیل د یې هونتر] دوه [  او ، نیکهپالر

 پوهنتون د زما ازب محمد خان حاجي. شو لوی را کې سیوري په مینې د ترونو نورو او منګل باز محمد خان

 د.  لرم اړیکي کورني سره ور شان په ورور یو د لکه ، کېږي کاله (۳۳)دی، انډیوال او ټولګیوال دورې د

 ډاکتر ، منګل باز قاسم ؛ غړو پتمنو ټولو کورنۍ د خان بازمحمد مرحوم د ګډون په محمد خان صیب حاجي

 تېرو په هریو نورو او وزیر خان صیب حاجي ، اکرم صیب حاجي ، عمر صیب حاجي ، باز کریم صیب

 ، کړی السنیوی دومره زما یې شخصا   او کړی مالتړ دومره مبارزو ملي او کلتوري د زما کې کلونو دېرشو

 ورځ دویمه یا او لومړۍ اختر د مې متوار کاله لس نږدې. کوالی ادا شم نه هېڅکله پور ښېګڼو د یې زه چې

 کور د اوس نو تېمور. و هم به بنډار غرمې د او وه هم به مبارکي اختر د ، رسوله کورته دوی د غرمه

 خانۍ پاتې ور د څخه نیکه او پالر له یې ورو ورو خو ، شو ستر را کې دردونو په هغه و، غړی منځنی

 هم یې دسترخوان نیکه او پالر د بلکې ، کړل زده مسایل کاروباري یوازې نه هغه ، کړل خپل خویونه

 وروره تېموره ؛ وویلې مو به ته ورور تېمور نو ، شوې کار په پیسې زموږ به چې کله وساته، غوړېدلی

 ، وو پاتې حسابونه ده د کلونو او میاشتو په به بیا ، شه غمه بې ته ویلې به ده ، کوه چاره یوه ، خوره غم

 نو ، ورغلو به چې ته کور. کاوه نه غږ نه حیا له به ده نو ، کړې وه نه مراجعه ورته خپله به موږ چې څو

 د ، وړی ور و نه الس ته ډوډۍ مېلمنو ټولو چې ، و والړ دی به پورې هغه تر و، والړ به نامه په الس

 عزت ډېر ، ورغلو ته کور وړاندې روژې تر و، مټ ښي محمد خان صیب حاجي د بیا تېره په کورنۍ ټولې

 یوه یوازې نه چې ، و رسېدلی ته پړاو یو داسې انسانیت او سړیتوب د مهال دا نو تېمور ، وکړ زموږ یې

 سږ.  وې ښېرازه سره ور هم کورنۍ نورې لسګونو په بلکې ، وه ودانه پرې کورنۍ سیاسي او قومي لویه

 و اراده تګ د چېرته مې ورځ لومړۍ پر اختر د نو ، و مړاوی ډېر الندې اغېز تر وبا کرونا د اختر چې کال

 مې بجې نیمې دوه ماسپښین ورځ دویمه اختر د. ورکړه مبارکي ټلېفون هپ مې ته دوستانو ټولو ، کړه نه

 شي کېدی وجې له کرونا د کال سږ ووایم ورته چې و مې زړه نو ، وکړ تلیفون ته محمد خان صیب حاحي

 درې تلیفون ، ومنه مبارکي تلیفوني همدا یوازې اوس مې ځکه نو شي، نه و بنډار اختریز زموږ کره تاسو

 خان صیب حاجي ویل ما و، غلی غږ ، و اشنا نا ځواب راغی، ځواب غلی وروسته ، کړ تېر زنګ څلورځله

 ویل و ما بیا کړ، نه را سم یې ځواب خو ، ولې دې غږ ویل ما ، یم خپله زه وویل ده دی، کار په مې محمد

 اختر ، راغی ږغ سلګیو او ژړا د اخوا له نو سره کلمې اختر د ، وواهه زنګ درته مې ځکه دی اختر چې
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 6تر 2 له :اڼو شمیرهد پ

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

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

 

 را ټکه غم د چې شوم پوه خو ، شوه نه تکمیله جمله....  حق ، حق په تېمور تېمور.. غم موږه پر خو

 و ځان مې ته کور باز کریم صیب ډاکتر د ، وې بندې هم الرې ، وغوښت را ډرېور مې عاجل ، پرېوتې

 ته څنګ((  داود باغ))  د اوس همدا یې جنازه چې وویل تن یو ، وه خپره خاموشي غم د هلته ، رساوه

 وو راټول قبر پر خلک ، وو پاتې مراسم تدفین د خو و، شوی تېر لمونځ جنازې د ، الړو هلته چټک ، یوړه

 وزیر خان حاجي او باز عمر حاجي د ، راکړه الره خلکو ته ما و، تاو را کې کفن سپین په ځوان ګالب یو ،

 دې دیدن وروستی ملګري او ورور د راشه صیب یون ، کړ یې غږ را نو ، ولګېدې سترګې ما پر چېباز 

 ، وکړ ورته مې سالم ، وه ویده خوب پر کې په ځواني ګالب یوه ، کړ لرې کفن ورته یې مخه له ، وکړه

 اوه شپږ لرې هلته شوې، تېرې را قبر پر تختې اوږدې تورې ژر ، و نه مجال خبرو د ، سالم وروره سالم

 یې زوی ځوان تېمور صیب حاجي د ، دی ناست کې خاورو خړو په باز محمد خان یبص حاجي وړاندې متره

 ورو محمد خان حاجي ، الوتې یې ژړا ، ککړ خاورو په کېناستم، څنګ تر هم یې زه ، دی ناست څنګ تر هم

 ته ، یې نه وراره زما نور ته!  مه ژاړه بچیه ؛ وایي کې سلګو سلګو په ته وراره خپل او وهي سلګۍ ورو

 شی څه نوم ستا:  وویل ورته غږ ژړغوني په یې بیا ، تېمور وایم تېمور نور زه تاته ، تېمور یې تېمور نور

 څپه دردوونکې یو سلګیو او ژړا د نو سره دې ، تېمور دی تېمور وویل کې سلګو سلګو په یې وراره ؟ دی

 وراره او تره ، شوې انبار خاورې برق پر چې ، وې نه غلې ال څپې سلګیو د وراره او تره د شوه، راپورته

 قبر د کې سلګو سلګو همدې په کتالی، شول نه درده ډېره له یې خواته قبر د چې ، وو نیولي سلګیو دومره

 پر. ونیوله یې لمن سفر دایمي خپل د او شو فنا او جال موږه له لپاره ابد د هم تېمور او ودرېدلې هم ډبرې

 .ګلونه ژېړي یې مخه

 

 . لیت محترم داکتر فاروق وردګام تسپیغ
 

 .ودردولم ډیر مړینې ناڅاپي ]باز[سرفراز تیمور حاجي مرحوم د

 .راجعون الیه انا و هلل انا

 چې نشته شک هم کې دې په. یو ورګرځیدونکي ته ذات همغه او یو مخلوق( ج) هللا د ټول دی، حق مرګ

 تیمور ځوانیمرګ د مګر. کیږي مخکې نه کیږي وروسته ساعت یو نه راځي؛ وخت شوي ټاکل خپل پر مرګ

 .دی دردوونکی سخت مرګ زلمیتوب د او ناڅاپی څیر په

 هسک د یې ته خواخوږو ټولو او کورنۍ درنې غواړم، جنت فردوس ته مرحومي چې کې حال داسې په زه

 .کوم استدعا عوضونه نودار د او حوصله صبر، زړه د درباره له خالق

  مو غم! منګل باز کریم ډاکتر       او وزیر خان حاجی ، باز خان قاسم ،باز سرفراز دمحم خان حاجي وروڼو ګرانو

  السونه عجز د ورته چې شي کموالی غم او درد ستاسو ذات الیزال خالق یوازې محسوسوم، حواسو ټولو په
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 6تر 3 له :اڼو شمیرهد پ

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

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

 

 .ساته کې ناما په غمونو نورو له مو رب لوی. یم شریک درسره کې غم جبرانېدونکي نه دې په. کوم پورته

 

 .تسلیت محترم محمد عمر داودزی پیغام  

 

 .پیغام ډاډګیرنی او خواشینۍ د

 انا هلل و انا الیه راجعون.

 دولت د او باز سرفراز محمد خان حاجي د مخکې ورځې څو چې کړ ترالسه خبر مې سره خواشینۍ ډېرې       په 

 حق په باز سرفراز مورتی حاجي ورور باز سرفراز وزیر خان حاجي غړی کمیټې سیاسي د ټیم جوړوونکی

 .دلیرسی

 داکتر ، باز وزیر خان حاجي باز، محمد خان صاحب حاجي الفردوس جنت ته مرحوم څخه دربار تعالى هللا د

 .غواړم صبر جمیل یې ته خواخوږو ټولو او کورنۍ درنې باز مرحوم د او باز کریم صاحب

 

 .نیازیم جناب شهسوار سنګروال پیغام تسلیت محتر

 

 ، ویرنه غمجنه یوه

 000 وخوړه مخ پر ړهڅپی ترخه یتیمي د چې ٬وو ماشوم تنکی ال دی

 راکاږلی پسې ځان ،چې وو نیولی ګوتې خچۍ له ر پال خپل یي نه او نلري عکسونه جوړه سره ر پال له دی

 000وی

 ستونی تنکی ههغ د استازي ماښامونو د چې ، شو برخې بې ږېغی تودې له پالر د وخت هغه ال دی

 000ومروړه

 ، کړي تاوده وو نه هډوکي غرونو د ال وړانګو لمر د چې ، وو څاښت تنکی هغه ژمي د دی...یادوم تیمورجان

  .کړه تته تودوخه لمر د وریځو تورو چې

 ...کړي ماته مال ګلبوټو یوتنکی د ،چې ږلۍ لکه ، ورژوه داسې توپان خونړي دی

 ...کړې کاواکه مالوې دوستانو ټولو او یوبچی یوتنکی د ده د ویر غمجن ده د

  به ته اوجرې چې یادونه هغه او وي تلپاتې سره موږ له یي به یادونه خو ، نشته کې مینځ په زموږ نور دی

  ځان د درنه کې کور پخپل چې وو نه رڅی په چا هغه د دی...وو والړ نامه په الس درته به دی نو الړې یی

  دسترخوان خپل د ده.  وکړي سپکاوی میلمه خپل د کې اوجره پخپله چې وو نه هم هغسې دی او غوښته عزت
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 6تر 4 له :اڼو شمیرهد پ

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

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

 

 راغلم سپکو په او شوم درون راغلم درنو په خبره چا د هغه او کاوه درناوی مېلمه درانه خپل د درنښت په

 چې نشته کلیمات دومره سره ما له چې ، وو انسان ناک مینه او درون دومره جان مورتی خو... شوم سپک

  ...ښاده اروایې ټیټووم سر درناوي د یې ته محبت...ولوروم پرې دی

  :ډالۍ یوه دشعرونو زما ته اروا مورجانتی د

 شو چپه سر زړه د او تور سترګو د

 شو چپه اختر جانان جانان ما په

 شوکې شوکې شوه غوټۍ بڼ د پرون

 شو چپه ور کال لوې د مې نن

 پرېووت را برج او پرېوته را شمله

 شو چپه غر سپین چې چیغه کړه اسمان

 نمکی چیرته اوس شوه شړه مې دېره

 شو چپه نښتر دنګ او چنار زلمی

 والړه ده په خاني زړه د زما

 شو چپه باور غوندې غره د مې اوس

 رانه کړل لوټ ستوري او سپوږمۍ ماښام

 شو چپه سهار والوته را تیاره

 وکړه کډه جانان پټخولي زما

 شو چپه لمر ېړیز وه مازدیګر زېړ

 موسکا غوړېدلې شوڼډو په ده د

 شو چپه سمندر لوې محبت د

 شې سردار جنتو د کووم به دوعا

 شو چپه ساغر زما کوثر زما

 یاره تلپاتې کې زړه سنګروال د
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 6تر 5 له :اڼو شمیرهد پ

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

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

 

 شو چپه سکندر وایې راته زړه

 بجې2 دشپې ۱۳۹۹\۳\۵

 

 .تسلیت محترم عبدالستار سعادتپیام 

 هم یې به ته نورو بلکې درېغول، نه څه نه شتمنۍ خپلې د یتیمانو له اسراء د یوازې نه ځوانیمرګ ښکلي دې

 پټولو تن او مړولو نس په هغوی د کړ، اوږد الس لپاره کسانو اخته برخلیک په ماشومتوب د ص پیغمبر د

 کسانو دوه او ج هللا د پایه تر شي، یاد یې نوم چې غوښتل ونه هم یې څکلههی. کړه راټوله مرسته یې به لپاره

 هغه. دی همدا څراغ بل ښکلې ټولو تر یو( اسراء) مزل کې تیارو په یتیمانو د چې دلنپوهی پرې څوک بغیر نه

 په یې ختم قرآنکریم د کړه، تکمیله یې روژه. و مددګار او یار بنیادم وزليبی هر د بلکې نه، یتیمانو د یوازې

 .ورسوله ته اختر یې ساه وروستۍ خپله او وکړ کې

 یې، ته کورنۍ. و څراغ لپاره ترږمیو نورو د هغه چې څنګه لکه وي، رڼا هسې لحد یې دې ته مورتی اجيح

 .وایم تسلیت یې ته خواخوږو ټولو او ملګرو

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 هللا خان و تیمورشاه بازاطفال یتیم خانه اسرا                                 خانم هندیا دخترغازی اعلیحضرت امان 

 

  قاسم باز

چی که یکی از اعضای فامیلم و دیګر  من روز سوم فوت و فاتحه خوانی جوانیمرګ تیمور شاه باز، تا

 نمی دوستان ایشان  بغیر از جناب اقای عبدالستار سعادت سابق ریس شکایات کمیسیون انتخابات

از مدت ده سال به  کابل شهر در(  باز شاه رتیمو)  من جنت مکان مرحومی برادرزاده که دانیستیم

 نماید. می کمک کارطاسیه و نان ، لباس درک از را اسرا بنام خانه یتیم اینطرف
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 6تر 6 له :اڼو شمیرهد پ

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

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

 

 در والیت ننګرهار بضاعت، بی و فقیر خانواده ۷00 به کابل شهر در وی رمضان مبارک ماه در همچنان

 روغن بوتل یک و ارد بوجی یکنادار  خانواده ۳20 به پکتیا والیتدر و خانواده ۶۵0 به  خوګیانی ولسوالی

  .نموده کمک

 کمک چرا نکنید نمایشی بطور انرا میکند، کمک بینوایان به وقتی »، میګفت و بود این وی فلسفههمیشه 

 .«ندارد صواب و اجر عالمیان پروردګار نزد نمایشی

 ، کمیسیون مستقل انتخابات انتخاباتی شکایت کمیسون ریس سابق سعادت عبدالستار محترم عالیقدر جناب از

. ساختند اګاه وی خواهانه خیرو  نیک کار این از را وی دوستان و اشاره موضوع این به اول بار برای که

  .مینمایم سپاس جهان

 .العالمین رب یا امین. باد جایت نعیم جنت. جوانمرد باز جان تیمور. خود کاکا دل عزیز ای شاد روحت

 .باز تیمورشاه مکان جنت اکاک باز، قاسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والیت پکتیا                                                                                 والیت ننګرهار

 دردی جناب محمد شریف منصور صاحب پیام تسلیت و هم
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