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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٨برلين، 
  
  
  
  

  عاصردو روز جلی در تاريخ ُم
  

  بخش اول ــ قتل جنگساالر مسعود
  

  . ٢٠٠١د دو روز از ماه سپتمبر چيزکی بنگارم؛ دو روز از سال ضمن اين مختصر ميخواهم در مور

 است، که در تاريخ ُمعاصر بخط جلی نوشته شده اند؛ يکی ٢٠٠١سپتمبر  مراد ازين دو روز نهم و يازدهم  ماه
 روز مرگ بزرگترين ٢٠٠١چنانکه ميدانيم، نهم سپتمبر . در وطن عزيز ما افغانستان و دگری در کل جهان

قلمم که اين شخص ــ .  و ويرانگری در تاريخ ُمعاصر افغانستان استر و يکی از اعاظم  و اکابر تباهیجنگساال
 در نزد دنباله روان کوتهنظر و کور و کرش، َمقامی شرم دارد ــ " انسان"و حتی " ردم"از ناميدن او به حيث 

 منتقم ۀ مردم داغديده، حقبين، عقده بدل وبحاصل کرده است، در نزد قاط" خدائی"باال تر از پيامبران و تا سرحد 
افغان، کسيست، که عزت و آبروی يک ملت و مملکت مغرور و معزز را در پای خوکان ريخت؛ در پای 

و معلوم نيست، که اگر سرش را زير بالــَش نميکردند، چه بالهای . خوکان متجاوز روسی و ايادی منطقوی آنها
بيشک که جزای عمل حق است و خداوند منتقم، .  ما می آوردو وطن محبوبديگری را بر سر مردم هردم شهيد 

  !!!!!که سزای تبهکاران را ميدهد

سخن خواهد گفت و حديث واقعۀ يازدهم سپتمبر را ميگذارم به بخش " ابر نامرد"اين قسمت در مورد همين 
حضرت حافظ . تصور کرده استدر بارۀ قتل احمد شاه مسعود و کيف و کانش ظاهرًا هرکس حکايتی به . بعدی

  :شيرازی در بيتی فرمايد

  خ بر نميکشد        هر کس حکايتی به تصور چرا کند؟؟؟ون حجاب ز ُرمعشوق چ
درينجا چيست؟؟؟ حاشا و کال که در نوشتۀ من، مراد " معشوق"خوانندۀ ارجمند خوب دقت فرمايد، که مراد از 

او در " سر به نيست شدن"و " انعدام"و " قتل"اما عمليۀ !!!!!! دخود جنگساالر معدومِ  ملعون باش" معشوق"از 
مراد از ذکر اين بيت فقط اينست، که چون . را نيز دارد" معشوق"هر صورت عين مراد و منظور است و  حکم 

تاکنون نزد اکثريت مطلق افغانان مکتوم مانده است، هرکه بزعم خود چيزی " روسياه تاريخ"حقايق قتل آن 
. مختلف و حتی متضاد و متناقض گفته اندنگيزۀ قتل اين جنگساالر را و ا" به قتل رسيدن"تاکنون نحوۀ . ميگويد

در هر صورت، دو ورشن عام وجود دارد، که يکی ورشن طرفداران وی است و ديگر ورشن کسانيست، که با 
" مسعود" را با ورشن ُمناديان ما. چشم باز و وجدان پيراسته و شفاف ، بدون مجامله با موضوع برخورد ميکنند

  !!!کاری نيست، که سراسر دروغ است و جعل است و تقلب است و خاک زدن در چشم  خلق اهللا است

در قتل مسعود هيچ دست نداشته " دو ژورنالست عربی"ورشنی که متقن به نظر ميرسد، آنست که آن باصطالح 
را در " منبع انفجار" صرف نظر از ديگر مدارک، کيف و کان انفجار ضمن ويديوئی آشکاره گرديد، که .اند

و اين . خارج اتاق کار مسعود ــ يعنی جائی که مسعود با آن دو نفر عرب مصروف مصاحبه بود ــ نشان ميدهد
وۀ انگيزه و نح. بوده ميتوانستکاری نيست که بدون دست داشتن نزديکترين ياران و نگهبانان وی امکان پذير 
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چون در نتيجۀ اين عمل، حياِت آن . قتل هرچه باشد، بر نتيجه مگر اثری ندارد و مهم برای ما خود نتيجه است
  !!!خاتمه يافته و طومار حيات ننگينش پيچيده ميشود" جنايتکارِ  اعظم"

ا حادثۀ يازدهم سپتمبر ارتباطی دارد و يا يک سؤال کالن مگر قد بر می افرازد و آن اينست که آيا قتل مسعود ب
هم به صحنه می آيند، مستقل از هم بوده است؟؟؟ تنها قضاوتهای دو روزی که، يک در ميان، پشت سراينکه اين 

اگر اجازه داشته باشم، . ارزيابی نمايد" بدون ارتباط بهم"و " غير مستقل از هم"عاجل و ميتواند اين دو روز را 
وقوع ه بود، آيا واقعۀ يازدهم سپتمبر ب سؤال اينست، که اگر مسعود زنده می. کنم ينه طرح میسؤالی را در زم

چنين مسعود، " زنده بودن"می پيوست؟ آيا واقعه ای که بهانۀ تهاجم اتازونی بر افغانستان گرديد، در صورت 
ريم، گمان نکنم که چنين  جامۀ عمل ميپوشيد؟؟؟ با شناختی که از مسعود و کارروائی هايش داسست و ارزان

مسعود به حيث . ميشد و اگر چنين هم ميشد، عکس العمل رقيبان جهانی  اتازونی اين طور ُسست و بيحال نميبود
حامی منافع دولت خبيث روسيه و حمايتگر منافع ايادی و مدافعان منطقوی روسيه از قبيل ايران و ممالک آسيای 

به آن را  اتازونی، تا عمليات سياسی ــ نظامی   جهانید برای مخالفانمرکزی، احتماالًَ منفذ و معبری ميبو
  .اصطکاک مواجه سازند

اگر ايادی و دوستان نزديک مسعود در قتل او دست داشتند، چرا : يک سؤال ديگر نيز الجواب ميماند و آن اينکه
را برايش " انی ملی افغانستانقهرم"بعد از هالک وی همهمه و عالال برپا کردند، از وی معبود ساختند، لقِب 

. ؟؟؟ جواب ميتواند مفصل باشد و يا اينکه مختصر و مجمل"ظاهرفريب"تسجيل کردند و ازين قبيل کارهای 
مسعود کوشيدند، تا "  جانجانی"و باصطالح ايرانيان " جاناجانی"جواب موجز و مجمل اين تواند بود، که ياران 
ضوع، هرگونه سوِء ظن را از خود بزدايند و  سر تاس خود را از از طريق مغشوش ساختن و پلپوت کردن مو

کتاب هائی که غربيان درين زمينه و زمينه های مرتبط با آن نگاشته اند، ميرساند که ياران !!! پاکی خالص کنند
  والسالم . همکاسه و همطبق مسعود ، در بدل پولهای گزاف دالری، زمينۀ امحای وی را مساعد ساختند

  

  

 


