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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق                                 
  

  )پنجممقالۀ (
  

مجال دوبارۀ نشر ميدهم ، "ه مسعوداحمد شا" قتل و سه مقالۀ ديگر اين سنخ را ،  به مناسبت هفتمين سالروزاين مقاله 
، بهتر است موضوع  در مورد نفس قتل او و علل و عواملش". افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"و اين بار در پورتال 

 .را خواهد دريد ای که خود پردۀ اسرار" آينده"به آينده واگذاشته شود ؛ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                         

  ٢٠٠٧ سپتمبر ١١برلين، 
   

  
  

  ؟؟؟احمد شاه مسعـود ــ کابل گيرک ثانی
  به تقريب قتل مسعود

  
مبالغه ميشد و در " مارشال شاه ولی خان غازی"در دورۀ زمامداری اعـليحضرت محمد ظاهـرشاه از بس در مورد 

 را "کابل گيرک"ترکيب " کــَور گوی"ياد ميگرديد، کابليانِ  طنز پرداز و " فاتح کابل"مطبوعات از وی به لقـب 
  .برايش اختراع کرده بودند

به مناسبت  ، هم ــ شده اند" کابل گيرک"ــ و شايد " فاتح کابل"مسحور ترکيب که  "عـبدالحی خراسانی"اينک آقای 
 ، که سخت به "ظ استقالل افغانستانـود فاتح کابل و حافـمسع"  زير عـنوانندقـتل قـوماندان مسعـود مقاله ای نوشت

" واقعيت بينی"بلی به شگفـتم انداخت، که چطور حب و بغـض نسبت به کسی، قـضاوت آدمی را از . ِشِگـفـتم انداخت
آنقـدر مسحور شخص مسعود و کارنامۀ روی " عـبدالحی خراسانی"آقای . به فـرسنگها دور می اندازد" انصاف"و 

ميخواهم از جنابشان بپرسم، .  ببيندپرده اش گرديده ، که نميخواهـد واقعيت های تلخ و سخت تباهکن کارستان وی را
که آيا مسعود را گاهی به نظر انتقادی هم مطالعه کرده اند؟؟؟ آيا نظرات و نوشته هائی را که بر جنبه های منفی 

گوشه زندگانی و کارنامۀ قـوماندان مسعـود انگشت ميگذارند ــ و چنين نوشته ها کوت کوت و خروار خروار در هـر 
ردند ــ هم  موقع داده اند که به چشم و گوششان برسد؟؟؟ يقـين دارم که اگر ايشان و همه  سراغ ميگو کنار

جند " ذره ای از  انصاف و واقعيت بينی ميداشتند ، اينقـدر به مداحی و ُمداَهـنۀ شبيه به افـسانه های "مسعـودپرستان"
اصطالح ايرانی ه ی ديگر از سرسپردگان بدرست به ياد دارم که سالها پيش کس. ، نمپرداختند) جن وپری"(و پری

مسعـود، آنقـدر از کارستان احمد شاه مسعـود به وجد آمده بود، که آرزو ميکرد، فـردوسی ديگری " پر و پا قـرص"
احمد شاه "ای بالتبع بايد به نام " شاهـنامه"بيايد و شاهـنامۀ ديگری در وصفـش بسرايد؛ و من می گويم که چنين 

  )١.( ياد ميگرديد"مسعـود نامه
. ياد غازيان جنگ استقالل وطن گرامی باد و ياد کسانی که وطن را از آشوب اغـتشاش حبيب اهللا کلکانی رهانيدند 

يکی از افـسران واالمرتبتی که در نجات پايتخت از شر ظلمت و تاريکی،  سعی بليغ نمود و عمليات قاطعش کابل را 
وی چون در . را کسب کرد" مارشال"بود، که بعـد بزرگترين لقـب عـسکریِ  آزاد کرد، سپاهـساالر شاه ولی خان 

نبرد استقالل در جبهۀ پکتيا در پهلوی برادران غازی خود، سپهساالر شاه محمود خان و خصوصًا برادر ارشد خود 
ابوالفـضل و چون کابل عـزيز را و به گفـتۀ . گرفـت" غازی"سهم چشمگير داشت ، لقـب " سپهساالر نادر خان"

را که پاينده باد ــ  از شر ظلمت  و شرارت رژيم وحشت آور حبيب اهللا کلکانی ) ٢" (حضرت بزرگوار"بيهقی ــ اين 
  .را حاصل نمود" فاتح کابل"نجات داده بود، عـنوان 

  کرد؟؟؟چطور کابل را گرفـت و با اين شهر عاليشان چه " کابل گيرک ثانی"يا " فاتح ثانی کابل"حال ببينيم که 
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اولی کابل را گرفـت ، تا دوباره نظم .  شاه ولی خان و احمد شاه مسعـود در دو قـطب کامًال متضاد بهم قـرار گرفـتند
  اما دومی چه کرد؟؟؟. و آرامش بوجود آيد و قـلب تپان و چشم و چراغ افغانستان دوباره نفـس براحت بکشد

گويا وی کابل را از رژيم داکتر نجيب اهللا . يرانۀ غمينی بسازدکار دومی اين بود، که از يک شهر شاد و آباد، و
و به اصطالح اروپائی " شهر مردگان"گرفـت ، تا تار و پود و رگ رگش را ببرد و از يک شهره زنده و تپنده، 

  .درست کند) ٣"(شهر اشباح"و " شهر ارواح"
ــ ...   ــ اعـنی گلبدين و دوستم و مزاریو حريفان رنگ رنگش" کابل گيرک ثانی"ضربه ای را که کابل از دست 

و يا در کرونولوژی ويرانی شهرهای المان در هـنگام جنگ عمومی " ساينس فـکشن"چشيد ، فـقـط در داستانهای 
ای و " افـسانه"و چه بسا که ويرانی کابل خود .  ميتوان سراغ کردDresden" دريسدن"دوم و شهرهائی نظير 

ی برای آيندگان گردد؛ آيندگانی که ان شاء اهللا از شر جنگ و تباهی نجات يافـته باشند و در رفاه عام و تام و "مثل"
موطنانم باد، که خدای مددگار وطن و ه. در فـوز و فالح دنيای ُمعاصر و  در سطح و شرايط  جهان متمدن بسر برند

چنان روزهائی را به چشم سر ببينند و  چنين روزهای نکبتبار سه دهه جنگ را فـقـط در کتب تاريخ يا در يادداشتها 
  .و حافـظۀ بزرگساالن و معمران ، سراغ  کنند

برای  " کابلفاتح "مردم افغانستان و خصوصًا کابليان درد رسيده و هـردم شهيد، خوب ميدانند که دادن لقـب کذائی 
مسعود را . کسی که با همدستی جنايتکاران ديگر کابل را به ويرانۀ وحشتناکی تبديل کرد، کاريست سخت جفاکارانه

  .بر زخمهای صدها هـزار کابلی مظلوم  را دارد"  نمک پاشيدن"ناميدن، در واقع  حکم " فاتح کابل"
  .نيست" فاتح کابل"م بساخت و بر کابل مسکين بتاخت، ــ  کسی که برای قـپيدن انحصاری قـدرت با جناحی از پرچ

  .نيست" فاتح کابل"ــ  کسی که بخاطر حفـظ  يکه تازانۀ قـدرت با تمام گروههای مجاهـدين جنگيد ، 
  و طرح انتقال صلح آميز قـدرت دولتی به  يک"  بينان سوان"ــ  کسی که بخاطر کسب يکه تازانۀ قـدرت دولتی پالن 

  .نيست" فاتح کابل"حاضر و آماده  را برهم زد، " کراتتيم تکنو   "
  ــ  کسی که دستگاه منظم دولتی رژيم داکتر نجيب اهللا را متالشی ساخت ، تا طرفـداران و جنگجويان بی بند و بار

  .نيست" فاتح کابل"    خود را بر اوضاع مسلط  سازد و روز روشن  کابليان مظلوم  را شب تار گرداند، 
  که اردوی مجهز و کوره ديده و مقـتدر افغانستان را تار و مار کرد و زمينۀ مداخالت  همسايگان و خصوصًاــ  کسی 

  .نيست" فاتح کابل"     پاکستان را آماده ساخت ، 
  رد و زمينۀ هـرج و مرج و هـزار وــ   کسی که قـوای صدهـزار نفـری ژاندارم و پوليس افغانستان را رخصت ک

  .نيست" فاتح کابل"ئی را در شهرها و خصوصًا شهر مليونی کابل مهيا گردانيد، ناروا يک     
   هـزاران خواهـر و برادر هـزارۀ ما را،ــ   کسی که غـرب کابل را به تل خاک مبدل ساخت و ضمن قـتل عام افـشار

  .نيست" فاتح کابل"    سر به نيست کرد ، 
  ز قبيل برهان الدين ربانی، دلگی مشر قسيم فهيم، يونس غيرقانونی وــ اخود " شورای نظار"ــ  کسی که با ايادی 

   و نشو و نمای طالبان شد ، تاعامل اصلی بربادی وطن بعد از سقـوط داکتر نجيب  گرديد و زمينۀ بروز    غيره ــ 
  .نيست" فاتح کابل"بيايند و پوست از سر مردم جدا سازند،     

  . گناهـيست نبخشودنی و توهـينيست به خون پاک  شهيدان کابل،واندنخ" فاتح کابل" بلی چنين کسی را 
  
 : از اين بدترش هـم اينست که" :م بترش نيز بگويم که چه باشد؟ـزين ه"
  

 بخوانند" افـظ استقالل افغانستانح"چنين کسی را 
  

  ! !!!(٤)ند ندارمـرم هــــــــــو از خدا و خلق خدا ش                       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
مضمونی نوشت  و " اميد"ـبل در جريدۀ نام دارد، که حدودًا ده سال ق" محمد نعيم کبير"ــ اين وطندار عـزير ما   ١

  .را سر دادرومانتيک و شاعـرانه ای چنين نغمه 
کلمه ايست زيبا و قـديم  که در دری متقـدمان فـراوان بکار رفـته و من اين لغت را تيمنًا برای " حضرت" ــ ٢

و " شهر اعـظم" ، "شهر بزرگ"در معنای " حضرت"در کالم پيشينيان مفخم ما . پايتخت وطنم بکار ميبرم
در مورد "  تاريخ بيهقی"يا " تاريخ مسعودی"ابوالفـضل بيهقی در تاريخ معظم خود . استعمال گرديده" پايتخت"
  :فـرمايد " غـزنين"

 بزرگوار که پاينده باد ، آن واجب حضرتو چون در اول اين تاريخ فـصلی دراز بياوردم در مدح غـزنين ، اين ... « 
ينم که کسانی که ازين شهر باشند و در ايشان فـضلی باشد ، ذکر ايشان بياوردن ، خاصه مردی دارم و فـريضه ب

مردم را رايگان عـلم چون بوحنيفه که کمتر فـضل او شعر است  و بی ِاجری و مشاهـره درس ادب و عـلم دارد و 
   ) ١٣٧٠شارات خاجو ، چاپ چهارم ، باهـتمام داکتر غـنی و داکتر فـياض، انت" تاريخ بيهقی "٢٧٥ص ( ».... آموزد

و غـيره  که از روی اخالص دينی و " بی بی"و " حضرت"در متن مقاله با لغـت اعـزازی " حضرت"استعمال 
  .مذهـبی پيش روی نام  مردان و زنان خاص بکار رود، ارتباطی ندارد

ست، که در زبانهای مختلف غـربزمين ترجمۀ تحت اللفـظ  ترکيبات فـرنگی ا" شهر اشباح"و يا " شهر ارواح" ــ ٣
    . Geisterstadtبکار برده ميشود،  در المانی مثًال بشکل 
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" مضارع"، و ديگر در مفهوم " فعل حال"يکی در مفهوم . در عين تلفظ در دو مفهوم استعمال ميگردد" دارد" ــ ٤
در .  بکار می برند"داشته باشد"م ، به شکل در زمانۀ ما حالت دوم  را بخاطر سهولت تفهي. را ميرساند" التزام"که 

  .  ، استعمال گرديده است"التزامی"وجِه  ، يعنی در "شرم نداشته باشد" در مفهوم "شرم ندارد"متن باال 
   
  
  
 
 

 


