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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                             

  ٢٠٠٧ سپتمبر ٧رلين، ب
  

  
  
  

  روز نهم سپتمبر ــ  روز عـزا يا روز جزا ؟؟؟
  

حاجت به . جهان در مورد دو روز ماه سپتمير بسيار گفـته و نوشته شده ؛ يکی در سطح افغانستان و ديگری در سطح
ن دو روز صرف اي.  است و دومی  روز يازدهم  همين ماه  و همين سال٢٠٠١تذکر نيست که اولی روز نهم سپتمبر 

  :نظر از تقارن تاريخی، چند وجه مشترک دارند 
تاکنون هـيچ کس ــ نه در اينجا و نه در . عـلل، عـوامل و مجريان آنهاست" مرموز ماندن"و " مرموز بودن"ــ يکی 

ز حکم آنجا ، نه در جابلسای عالم و نه در جابلقای آن ــ در مورد عوامل پشت پرده و ُمجريان حوادث اين دو رو
پنهان بماند و تا قاف قـيامت " اسرار خانۀ تاريخ"شايد اين راز سر به ُمهر در . قاطع و صريح صادر کرده نميتواند

  .فاش و برمال نگردد
در حالی که روز نهم سپتمبر . ــ وجه مشترک ديگر اين دو روز ارتباط  آنها به کشور عـزيز ما افغانستان است

، مستقـيمًا با سرنوشت جنگهای داخلی " احمد شاه مسعود"شهور افغان به نام بخاطر قـتل يک جنگ ساالر م
  .افغانستان ارتباط ميگيرد، روز يازدهم سپتمبر، سياست جهانی را با وطن ما مستقـيمًا گره ميزند

 شد، که ، بهانه ای"تحريک طالبان"و اسامه بن الدن و ميزبانش  " القاعـده"يازدهم سپتمبر و ارتباط دادن آن به 
بالفاصله متوجِه افغانستان گردد، رژيم طالبان را بروبد و به کمک  ايادی " جهانبان کرۀ زمين"اتازونی بحيث 

  Nine - Eleven" نان الون"موضوع بررسی . خود بگيرد" باکفايت"غـربی خود، سرنوشت وطن ما  را در کف 
بحث من روی نهم سپتمبر . مبر نميتوان ناديده انگاشتدرين مقال مطرح بحث من نيست، ولو ارتباطش را با نهم سپت

  .است که صفحه ای را در جنگهای داخلی وطنم رقـم ميزند
  :در بارۀ روز نهم سپتمبر که ارمغانش را همه ميدانيم ، چند برداشت  متفاوت وجود دارد 

يا بهتر بگوئيم " رای نظارشو"ــ يکی برداشت سرسپردگان و طرفـداران مسعـود است، که از جميعت اسالمی  و ١
. ايشان ميتراود" ظـُالم"و " ظلمه"و ايادی و انصارشان و بگفـتۀ آقای قـوی کوشان " شورای زمردفـروشان پنجشير"

را بر حکومت کرزی رسميت " قهرمان ملی افغانستان"ساختند و لقـب " قهرمان"اينان همان طوری که از مسعود 
" اماچ بی بی غـريب"و " نذر لب جوی"و " حلوا"و " شلۀ شيرين"ی ميدارند، بخشيدند، روز مرگ مسعود را گرام

اگر به دل ايشان ميبود، روز قـتل مسعود را به . اتحاف دعا ميکنند" جنگساالر فـقـيد"ميپزند و به روح پرفـتوح آن 
را " عمومیرخصتی "درج تقـويم ها کرده و " مولود شريف"و " دهم محرم"همتراز " روز مذهـبی"حيث يک 

" پنجشير"برای " احمد شاه مسعود"جيفه خواران بخاطر . فـرض ذمۀ هـر افغان و شايد هـر فـرد مسلمان ميساختند
با .  ميگويند و مينوشتند" پنجشير شريف"، پيوسته " مزار شريف"را  تراشيده و به تقـليد از " شريف"پساوند وصفی 

شاه "را " احمد شاه مسعود"انه،  از ايشان خيلی سپاسگزار بايد بود، کهاين همه مبالغات اغـراق آميز و افـراطگراي
  .را برپا نکرده اند" شاه شهيد ثانی"نخوانده و در پنجشير زيارت ) ١" (شهيد

ايشان ميکوبند، مگر متوجه  نيستند، که خودشان از همه " افـراطگرائی"اينان هـردم  طالبان و القاعـده را بخاطر 
اين افـراطيان دو آتشه آنقـدر در مدح و ثنای احمد شاه مسعود می گويند و می نويسند، که اگر . ندافـراطگرا تر ا
از خواب چندقـرنه  بيدار شوند، همينکه نوشته های مسعودپرستان را بخوانند فـکر " اصحاب کهف"اشخاصی مانند 
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من ميگويم که طالبان و . بوده است"  ُمـنَزلوحی"و صاحب " پيغمبر"العياذ باهللا " احمد شاه مسعود"خواهـند کرد که 
اند، فـرق بين ايشان درين است، که طالبان در تفـسير و تطبيق " افـراط پسند"و " افـراطگرا"مسعودپرستان هـردو  

  ".جنگساالر"و يک  " موجود خاکی"در حد يک " مسعود پرستان"افـراط  ميورزند ، و " دين آسمانی" يک
سنجند و بعد در مورد  ــ دگر برداشت اشخاص واقعـيتگراست که خوب و بد را در ترازوی عـقـل و انصاف می٢

اينان که اکثريت قـشر چيزفهم و تعليم يافـتۀ ما را تشکيل ميدهـند، از . کنند افـرادی نظير مسعود حکم صادر می
 و رشيد دوستم و ربانی و سياف  و دگر جنگساالران مسعود عـين چهره ای را ترسيم ميکنند، که از گلبدين حکمتيار

  .جنايت گستر
 ــ دستۀ سوم مگر کسانی اند که از برکت مسعود و مسعودخيل ها، همه چيز خود را از دست داده اند؛ دار و ندار و ٣

و زخمهای التيام برويد و از ايشان بخواهـيد ، که دريچۀ دل خود را بکشايند . مال و منال  و حتی عـزيزان دل خود را
را ... ناپذير دست مسعود و ربانی و دوستم و گلبدين و محقـق و دلگی مشر قـسيم فهيم و خليلی و سياف و مزاری  و 

 اينان درد رسيدگان . نشان بدهـند؛ بلی نشان بدهـند تا چشم کافـر و مسلمان و يهود و نصارا و گبر و ترسا خون بگريد
عود و مسعودخيلها و همترازان جنگپرور ايشان اند و اکثريت مردم مظلوم و دست  مس" ضرب شست ديدگان"و 

  .هـردم شهيد ما و خصوصًا کابليان ستمديده  را ميسازند
ايشان ، در حق " کابل سوز"با مد نظر گرفـتن تمام جناياتی که مسعود و مسعودخيل ها و همکيشان جنگ افـروز و 

احمد شاه "کرده اند، آيا بيائيم و روز قـتل جنگساالر ) ٢" (حضرت کابل"ر ما مردم ما و در حق پايتخت  به جان براب
  ؟؟؟"روز جزا"اعالن بکنيم  و يا که " روز عـزا"را " مسعود

بخاطر اعمال ضد انسانی خود در همين دنيای فانی جزای " قـوماندان مسعود"من ميگويم که جزای عمل حق است و 
زود باشد که ديگر جنگ افـروزان جنايتگر و جنايت . اودانی باشد سر جايشخود را ديد، جزای آخرت و جزای ج

گستر هم به سزای اعمال خود برسند و تا که مردم درد رسيده و ستمديدۀ دسِت  ستمکيشان سه دهۀ اخير در قـيد 
را ببينند و "   پرچمخلق ــ"حيات اند ، به چشم سر خود مرگ و قـتل و اعـدام  اين قاتالن و جانيان را و جنايتکاران 

  .بفـرستند" دعای رحمت"بر مردۀ ايشان 
و آنان که دست مردم بی نوا از دست ايشان از بام تا شام " جزای عمل حق است"بی شک که 

  !!!!سوی خداست، دير يا زود شالق دادگاه زمانه را خـواهـند چشيد
  !! !!و لعـنت خدا باد بر همه قاتالن و جنايتکاران و جنايت گستران

    آمين يا رب العالمين                                                                                 
  

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات 
که به گفـتۀ " شاه شهيد"زيارتيست بنام " چمن حضوری"و " پل مستان"در گوشۀ جنوبی شهر کابل و در جوار  ــ ١

محله ای  که در . است" شاه ابو اسحاق ختالنی"ــ  آرامگاه " مزارات شهر کابل"مرحوم استاد ابراهـيم خليل ــ مؤلف 
  .ياد ميگرديد که بعد ها در سطح يک کارته انکشاف داده شد" شاه شهيد" اين زيارت آباد گرديده نيز بنام اطراف

کلمۀ زيبا و قـديم است که در دری متقـدمان فـراوان بکار رفـته و من اين لغت را تيمنًا برای پايتخت " حضرت" ــ  ٢
" پايتخت"و " شهر اعـظم"، " شهر بزرگ"معنای در " حضرت"در کالم پيشينيان مفخم ما . وطنم بکار بردم
" غـزنين"در مورد "  تاريخ بيهقی"يا " تاريخ مسعودی"ابوالفـضل بيهقی در تاريخ معظم خود . استعمال گرديده

  :فـرمايد 
  بزرگوار که پاينده باد ، آن واجبحضرتو چون در اول اين تاريخ فـصلی دراز بياوردم در مدح غـزنين ، اين ... « 

دارم و فـريضه بينم که کسانی که ازين شهر باشند و در ايشان فـضلی باشد ، ذکر ايشان بياوردن ، خاصه مردی 
دم را رايگان عـلم چون بوحنيفه که کمتر فـضل او شعر است  و بی ِاجری و مشاهـره درس ادب و عـلم دارد و مر

  ) ١٣٧٠نتشارات خاجو ، چاپ چهارم ،  داکتر فـياض، ااهـتمام داکتر غـنی وه ب" 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
  
 

 


