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 قاسم باز                                                                          

  ٢٠١۶ فبروری ٢٩
  

 !"نا هللا خناغازی ام" شاه بی بديل جسدتقال نادر مورد 
 تقاد مینا و ملک ھميشه نافت، از خگ وی ھميشه  راست می)  نامال قرب(نام ه رھار يک مال داشتيم بگی ننآنيگدر خو

 ی منطقه از دست اين مالآن نا و ملکنانافت، خگ کرد و از کسی نمی ترسيد، ھر چی که حقيقت و واقعيت می بود می

 منطقه بودند به آن ی ھا و ملک ھانا و امر خنا منطقه که تحت فرمآنمردم از مدند، يک عده آ گت بسيار به تنأجر با

 آن نا و ملکنانا ضد خهکه برا و گ راست ۀ بيچاریھا اين مالآنجا باھم جمع شدند آن نا و ملکنانادستور و ھدايت خ

ب محترم که جای داکتر صاح) حرمنه(نام ه  ب ایی به منطقهنايگ وزيری خوۀفت ، از منطقگ منطقه ھميشه حق می

جا به مشکالت زياد امامت کدام مسجد را پيدا و دوباره آن بيچاره در ی، اين مالند است به زور  تبعيد کرد"صمد حامد"

 داشته ناب فروآن افتاده ولی ئيی پانايگيست که از سطح زمين ھموار خوئبه وعظ و نصيحت  شروع کرد، حرمنه جا

طرف باال به ه  و ب ن شودئي منطقه يا قريه پاآنوقتی کسی در  اينست ،جا آنبرای زراعت بسيار مساعد است، مشکل در

 مرز و بوم  آنھمين خاطر مردم ه ب. دناتو  را ديده میناسمآ يک روپيه سفيد سابق ۀدازآناه کننده به گاه کند ، نگ  نآنسمآ

متمادی در بين مردم ولسوالی  در طول سالھای در نتيجهد، نی کنگجا زندآند تا در نکن جا خوش نمیآندل خود را به 

 :دنويگ وجود دارد  که می) متل(ضرب المثل يا ی يک نايگخو

 .)ن کولی چی حرمنه ئی ځای شواسپينی خبری مال قرب( 

  .حرمنه نشود) نامال قرب(گفتن جای من مثل جای  دغسی پغسیترسم که از دست بسيار  من می

 مندی زياد به علی کرمه هللاه  از ارادت و عالقناناسياری از مسلمب. دنويگ در بين سنی مذھبھا يک مقوله است که می

ھر صورت مالک دلھا خدا ھدد، بن ميروآن خليفه به دوزخ يک عده از مخالفت زياد به آند و ھمچنن ميرووجھه به دوزخ

  .است

مرد  راد آن نا هللا خناھای وجود شاه غازی امنااستخو(نتقال ميت يا االين باالی آن جرمن ناامروز که در سايت افغ

حيث يک فرد کوچک و دوست دار اين شاه واالمقام عرايض خود را ه  دارد، من ھم بنااد جريحبحث ھای بسيار ) وطن

ه خواھشمندم به ناد احترامنباش که مخالف نظرمن میی ناآننمايم، ولی از   اين پورتال تقديم میناگندناخدمت خو

  . ببخشدواری اين بنده حقير و فقير راگبزر

کرد و   بد مییعادب مقابل خود  ناجه شد ، قھر شونده ب ر قھر میگکه يک شخص باالی فرد دي ھای قبل وقتینادر زم

در کابل .ور شود گ آن به اين و نا تگت مرده يا ميتيعنی بعد از مر. ور سازدگور به گرا  نا تۀفت ، که الھی مردگ می
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 زياد ۀدرد و وطن دوست از دست عالق  بانا زياد ھموطنۀم که يک عدناد اين يک ضرب المثل خاص و عام بود، می

  ارج میآننظر اين برادره باشند، من ب  شاه بی بديل به مرکز کشور يعنی شھر  کابل میآنتقال ميت ناطرفدار پيشنھاد 

رديد که بسياری گور آ بايد ياد . عزيز استناستناب وطن خاک افغوجبنده ھر  نظره نمايم، ولی ب ی میناذارم و قدردگ

 "احمدشاه بابا"ور تامپرا طور مثال،ه ، به اندرديدگ مدفون ناستنا در واليت ھای مختلف افغناستنا نامور افغناگاز بزر

رھار، و گدر نن) امير شھيد(ن ا خ"حبيب هللا" در کابل، امير "تيمورشاه" در غزنه، " محمود غزنویناسلط". در قندھار

 شھر نای خود در واليت لغمنادنا در وقت قدرت و اقتدارخ"ناداوودخ" پدر شھيد ناھمچن ر،گ در جاھای دينارگدي

ه   بناست در وقت قدرت رياست جمھوری خويش ميت پدر خود را از لغمناتو  نيز می"ناداوودخ". رديدگمھترالم دفن 

  .ن، وطن وی استب خاک وطوجب وج نکرد که نزد وی یخاطره تقال دھد، ولی وی اين کار را بناکابل 

  . محترمناگندناخو

حيث عضو کميسون ه  بناستنا سابق ريس جمھور افغ"حامد کرزی"قای آاز طرف  محترم ) قاسم باز(که بنده  ینازم

 آن اعضای ًاھا توظيف شدم، واقعآن اجساد ئی عضو کميسون شناساًدا و بع"ناداوودخ"پيدا کردن اجساد مرحوم 

 زياد اعضای ۀ و عالقزحمتلچسپی و ظايف محوله را به وجه احسن اجرا نمود، از برکت کميسونھا به بسيار عالقه و د

، ممديآشکل بسيار خوب بدر ه  اين کار بۀکميسون بود که خداوند به اعضای کميسون توفيق عنايت فرمود و ما از عھد

شخصيت محترم ) نافاميل محمد داوودخ (ی اجساد شھدائیبايد متذکر شوم که در اين راستا خدمات ريس کميسون شناسا

  .وری استآ معين مسلکی وزارت صحت عامه قابل ستايش و ياد "فيض هللا  کاکړ"قای داکتر آو عاليقدر 

رفت که ميت وی در گ در بين اعضای کمسيون ما جر و بحث صورت "ناداوودخ"بعد از پيدا شدن اجساد فاميل شھيد 

فت ھر جا گ مرحوم داد، و آن ۀوادنا صاحب، اولين حق را به خ"حامد کرزی" قای ريس جمھور محترمآکجا دفن شود، 

 ه مشوره داد"ناداوودخ"جا دفن خواھيم نمود، من به فاميل شھيد آنرا در ) نامحمد داوودخ(ھا الزم ببيند ما ميت آنکه 

 وی در اينجا خشک شده نادنا جسد وی و خون تمام اعضای خًعالکه ف) ون پلچرخیگيپل(در ھمين جا « . فتم گ انبرايش

نبد گيد يک ئ ده جريب زمين از حکومت خريداری نماۀدازنايد در ھمين جاه به ناتو ر میگبايد در ھمين جا باشد، شما ا

 زيارت بسازيد، چون از آن ناھبگاق برای نتال و درخت با يک چاه عميق با دو سه اگ همقبول با يک مسجد مقبول ھمرا

مد مردم عام است، آر اينجا راه  رفت و گکند، از طرف دي  نو کابل نيز تا اينجا وسعت پيدا میينده شھرآطرف در  يک

شنويم که  پ بيچاره را بشنود، امروز میگوش شنوا که گه کو نا راد مرد در اينجا باشد، ولی بدبختآنبھتر است ميت 

 ما ھستند و ھيچ کس ۀ ھزارنا برادرًاکه عموم به دھا قبر مردم آن نزديک قصر داراالمۀ شھيد در تپآنپھلوی قبرھای 

  .رديده گی، رھزن، و يا مجاھد دفن آنند که چی قسم اشخاص ؟ جانمی د

 به شھر کابل ھستم و الزم نمی "نا هللا خناغازی ام" ناستنازادی افغآتقال ميت سپھساالر نامن در شرايط فعلی مخالف 

ترسم که خدای  ردد، میگ د که فردا چی واقع میآنس تضمين کرده نمی توکه ھيچ ک خاطریه ، ب که جسد انتقال بيابدبينم

 و "لطيف پدرامھا"وليت صدمه وارد نکند، چون از يکطرف مثل ؤ وی اشخاص بی مسۀناخواسته فردا به زيارت و مقبر

د، و ندر دست داررا خصوص قدرت سياسی کشور و شھر کابل ه  بناستنا قدرت سياسی افغ٪٧۵ھم مفکوره ھای وی 

د، نکن می) چورپور(نام شيرپور ه ھا را بناھا جاھای افتخاری افغآنر در موجوديت قوتھای خارجی که گب دينااز ج

ال در ؤس. دننيز چورپور نماي ند شير پور،آنرود، که اين قوتھای خارجی جای تاريخی باالحصار را م احتمال زياد می

ھا خوش آنورده شود و آکابل ه  ب"نا هللا خنماغازی ا"شرايط ميت د که در اين نايا قوتھای خارجی حاضر آاينجاست 

 نظر "نا هللا خناام"تقال ميت شاه غازی نامن در مورد . ه استدناھا را از کشور شرمنده  رآنکه  د؟ کسینويگ بدمديآ

 ۀيک باشندحيث ه  بناد مينمايم، ھمچنئيأ را صد در صد ت*"ی صاحبناعظم سيستا"قای آوار گاستاد محترم و بزر
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باد ل آ را از جال"نا هللا خناام"تقال ميت شاه نا بود ناستنای افغنارھار، که اين واليت يک وقت پايتخت زمستگواليت نن

رھار حق و لياقت تدفين  يک گم، به اين معنی که واليت ننناد  واليت میآن ناگکابل توھين به تمام باشنده رھار بگنن

 ۀنظرم مقبره ب، )کاڼی په اوبو کی نه ورستيږی(. ويدگ  داريم که مییرين پشتو متلي شنادر زب. عيم ملی را نداردز

ھای اصيل و وطنپرست ناکند، وی محبوب القلوب افغ  که باشد فرق نمیناستنا افغۀوشگ در ھر " هللا خانناغازی ام"

 و نأ عزمت و شدر خورن  کوشش کنيم از بي،ذاريمگطرف ب يد احساسات خود را يکئ بياًالطف. است و خواھد بود

  .اينست راه خير و صواب.  مرد از سر ترميم سازيمگ بزرآنشوکت 

  ناپاي

٢٠١۶/٢۶ /٢  

 

  :يادداشت* 

  : نمی شود، تا نيفزائيمآنمانع از " قاسم باز"احترام ما به ھمکار گرانقدر ما آقای 
شور دا نمودن راه حل دشواری ھای کنونی کگذشته از اين که اذھان عامه و قلم به دستان کشور را به جای آن که به پي

 تجزيه قرار گرفته، به ھمچو مواردی معطوف داشتن، چيزی نيست به جز ترفند جديد خاينان و ۀستانکه با تأسف در آ
کشور عزيز موجوديت و وحدت تيشه بر ريشۀ "  جرمن-افغان "جواسيسی که با گردانندگی سايتک ملوث و استخباراتی 

را که تا ھنوز از نوک قلمش خون " اعظم سيستانی"؛ افراد وطنفروش و جنايتکاری از قماش ی زنندما افغانستان م
را به نيکوئی ياد کردن، نه تنھا با خط نشراتی ما " حامد کرزی"فرزندان اين ميھن می ريزد و وطنفروشانی از قماش 

 چنين اشخاصی بی حرمتی به خون شھدای ميھن مطابقت ندارد، بلکه با صراحت ابراز می داريم که احترام قايل شدن به
  . بدين سو به خاک افتاده اند، می باشد١٣۵٧ ثور٧به ويژه آنانی که از فاجعۀ 

 AA-AAادارۀ پورتال

 
 


