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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  Political  سياسی  

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ سپتمر ١٦برلين، 

 
  
  

  درود و تحيات به روان پاک شهيدان راِه استقالل
 

  چرا هفتۀ گراميداشت از شهداء به تقريب سالروز قتل
  

  برگزار ميگردد؟؟؟" سعـود مساالرجنگ"
  

واليت هرات را هنوز هم، خفيف و دست کم جلوه " شيندند"ولسوالی " عزيز آباد"قوای اشغالگر قتل عام قريۀ 
تشکيل ميدادند ــ سر باز ــ که اکثريتشان را اطفال و زنان معصوم ميدهند و از اقرار تعداد واقعی قربانيان ملکی 

جهانخواران هيچگاه حقايق را بر زبان نمی آرند، تا خشم خلق . است رسم و روش جهانخوارانميزنند؛ و چنين 
.   در جنگ دوم عراق چنين نمودند و مينمايندتنام و جنگ اول عراق چنين کردند ،در جنگ وي. ها را برنيانگيزند

  .در مورد افغانستان نيز قضيه غير از اين نيستو 
يت ميکنند و در حاليکه  نفر ملکی حکا٩٠هدان عينی از شهيد شدن بيشتر از در حالی که تمام شواهد و شا

قربانيان، پشت سرهم قطار گشته و همه حاکی از جنايتی هولنک دارند، قوای اشغالگر بر جنايت گورهای 
ـشرِ  آشکارا، غير قابل کتمان و انکارناشدنی خود ، بيشرمانه پردۀ ساِتـر کشيده و تعداد تلفات را کمتر از ع

  !!!!رانِ  جفاکاراعـشير آنچه بوده و کرده اند، جلوه ميدهند، و چنين است رسم جهانخو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  "عزيزآباد"      پيرمردی حين اتحاف دعاء به روان  شهيدی از 
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  " :هفتۀ شهداء"در مورد 
ــ "  وارسته و آزادهانانسان"ورت کار ــ و در هر ص" اوالد آدم"حکومت پوشالی افغاستان که هيچ کارش به کار 

را بخشيد، " قهرمان ملی افغانستان"، نه تنها به يک فرد خائن لقب "لويه جرگۀ فرمايشی"نميماند ، بنا بر تصميم 
نيز ساخت، عينًا بمانندی که " تعطيل عمومی" مشهور را )٢( و جنگرۀ) ١(لچر اين تفنگساالر  بلکه روز قتل

اين حکومت به .  ميباشند" رخصتی عمومی"، "عاشورای حسينی"يا " دهم محرم" و "مولود شريف"روزهای 
درست بکند، به تقريب روز قتل مسعود، هفته ای را برای تجليل از " بينی خميری"منظور اينکه برای خود 

وز ر"با " هفتۀ شهداء"هموطن ارجمند خوب دقت بفرمائيد که . ، تخصيص داده است"شهدای راِه آزادی وطن"
 اسفل ِ"وآتش ک"نميرفت وبه تحت السقر  اگر قوماندان مسعود ئی جنگساالر مسعود پيوند ميخورد، گو" قتل

کسی روزی را و هفته ای را تخصيص نميداد و بر " شهدای استقالل افغانستان"برای نمی گشت، ، السافلين
  !!!روان پاک و روح پرفتوح ايشان درودی و تحيتی نمی فرستاد

   
بت هفتمين سالروز قتل جنگساالر مسعود، جنگساالران و اورگانهای حکومت دست نشانده داد سخن داده به مناس

چشم "با دنائتی بی مانند و با بی حيائيی در حد و به مانند وبسايتهای اجير انترنتی  و جرائد و ميديای آلوده، 
، " تاريخ"اختند، بی خبر از اينکه س" مرجع سجود"و " معبود"و " بت"از آن جنايتساالر معروف، ، "پارگی

 تاريخ،  ِ"بت شکن. "هم از قبل صادر کرده است" بت برنجی"است و حکم خود را در مورد اين " بت شکن"
به گرزِ  گران و کوپال ضرورت ندارد، تا بمانند  ابراهيم خليل و محمود غزنوی ، بتکدۀ مکه و سومنات را از 

حکم خود را بر دم شمشير ُبّران واقعيات و حقايق انکار ناپذير نهاده، که پردۀ " بتشکِن تاريخ. "بنياد براندازد
فکر با انصاف و هر استحکام و استواریِ  مدارک متقن تاريخی در حديست، که هر مغز سليم و . اوهام را ميدرد

ده ای کجمزاج و  را قانع و مطمئن ميگرداند ؛ و چه باک است اگر درين ميانه، دل و ديدۀ عمعرفتبصير و با 
زمرد "از هر قماش، به مناسبت قتل آن " دروغبافان"و " کج مزاجان"دروغـباف از پذيرفتنش طفره بروند؟؟؟؟ 

از جنس ، سخنها گفتند و نوشتند، و هرچه گفتند و نوشتند، چرند بود و "دالل منافع ميهن"و آن " فروش مشهور
کجروان و "رد پای !!!! خنده و جهانی افسوس" يک شکم " و در آخرين تحليل ، در خور"سفسطه" و "َزخَرفه"

  !!!!!شان، مطرود و محکوم تاريخ اندملعون  کنيم، که ايشان به مانند معبودرا رها" خيالبافان
   

 را در سراسر وطن به ياد بود از قتل جنگساالر مسعود سپری ٢٠٠٨مقامات حکومت دست نشانده،  نهم سپتمبر 
، از هزاران قهرمان گمنام محاذ آزادی و هزاران شهيد پاک راِه  "زک چينی پنجشيرب"و از خيرات سر کرده 

  .کردنديادی ، استقالل نيز 
هزار و چارصد سال پيش جگرگوشۀ پيامبر اسالم ، امام حسين، را شهيد ساختند و مسلمانان معتقد، لقب يک
 تراشيده شد و کس "سيدالشهدای ثانی"ن، حاال بعد از سير چارده قر. را برای آن حضرت گزيدند" سيدالشهداء"

و در تبانی با " جنگ قدرت"ندانست، که چطور ممکن است، يک انسان مشکوک را که تمام زندگانيش در 
  .بخشيد" امام حسين"دشمنان خونخوارۀ وطن گذشت، بتوان مرتبتی در حد 

  
صًال انتظارش نميرفت، به مداحی  درحدی که ار، طوری که در باال تذکر رفت،جرائد و صفحات انترنتی مزدو

و ُمداَهـنه و چاپلوسی دست يازيدند و از آن جنگساالر تردامن و بزهکار، بتی تراشيدند، باالتر از مقام خداوند 
  "!!!!!!!العياذ باهللا"عالميان ؛ 

ر  سرسپرده ددر پهلوی گزافه روی و گزافه گوئی های اغراق آميز و تهوع آور مقامات دولتی و مطبوعات
جرائد و نشريات فراوانی ــ حتی در داخل افغانستان ــ  قلم های حقنويس و بودنداما مورد قوماندان مسعود، 

  :در زمينه چنين داد سخن داد "  صلحدر راه"مثًال جريدۀ . که از گفتن حقايق و برمالساختن واقعيتها نهراسيدند
 

  داشته؟ ين چه تاثير مثبت در افغانستانزندگی مسعود و گلبد ــ   سالگرد مرگ احمد شاه مسعود« 
  
  راه صلح در  ٠٩٫٠٩٫٢٠٠٨ 
          

از . راکت زن تخريبگر، دو نوکر خارجی، دو نفر يکی با روسها ساخته بود ديگری با پاکستان دو
  ! جشن ميگيريم،مخربين و جنايتکارانی که افغانستان را ويران کردندسالگرد مرگ 

ششمين سال  بازهم يکبار ديگر بقايای جهادی و جنايتکاران جنگی دست به دست هم داده و سالگرِه
و متخلفين حقوق  بلی مسعود برای اين جنايتکاران. مرگ شير پنجشير احمد شاه را جشن ميگيرند

ين ئکه ايشان را از پا  موهبت الهی بود ،ران و متجاوزين ناموس افغانستانبشر، برای اين تخريبگ
  ،کاری ها با خارجی و داخلی  افغانی با چور و چپاول، چال و فريب و ساختهۀترين قشر جامع

 .آنها را به پول و دولت رسانيد
اط طبازهم انح  چور و چپاول اشخاص قرار داشته وۀبينيم که افغانستان بازهم در ساحوز می امر

غيره نوکران  ی او واز مرگ مسعود توسط دست نشانده هاديگری در تاريخ افغانستان بعد 
  .خارجی به وقوع پيوست
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افغانستان در آن زمان که روسها بودند امروز  جالب است که دوران سازش مسعود را با دشمنان
رای ترانزيت قوای روسی را تونل سالنگ ب مقاومت؟ حفظ  کدام . نامند بنام دوران مقاومت می

کوالب (معاش گرفتن از روسها و زندگی کردن در خاک روسيه  می توان مقاومت خواند؟
 ، با دشمنی شخصی خودًامقاومت خواند؟ مسعود و همکارش گلبدين که بعد را می توان) تاجکستان

اين .  ايشان گرفته شود افغانستان ازکردند بايد محاکمه شده و حق مردم بيگناِه افغانستان را تخريب
 مله گرانی بودند و هستند که در تاريخ تابناک آزادیامتجاوزين ناموس افغانستان مع دزدان و

 . مقيم می باشند"زباله دان تاريخ" جا نداشته بلکه در  ،خواهی افغانستان
و  امروز فاميل مسعود. گراميداشت مسعود، گراميداشت گلبدين وغيره همکاران وی ميباشد

بوده و  مکاران دزد رهزن وی شرافت افغانستان را زير پا گذاشته در حال دزدی ثروتهای ملیه
کسانی که . هستند هستند يکبار ديگر با خارجی ها پيوسته و معاش خوران متجاوزين در افغانستان

و باشند افغانستان و ملت افغان مي از مسعود تعريف ميکنند خود از همان نوع و قماش بوده، دشمن
ختم ( ».افغانستان و دزدان تاريخی شرافت ملت افغان مرگ بر دشمنان.  را ندارند"راست گفتن"شجاعت 
 )نقل قول

  

  :سؤال بزرگ درينجاست که 
گردد ــ که بايد و حتمًا و هرو مرو هم برگزار برگزار گردد " هفتۀ شهدای جهاد افغانستان"که اگر قرار می بود 

؟؟؟؟ به تقريب قتل کسی که با روسها بياغازندقتل جنگ ساالر مشهور روز ه تقريب  را ب ، چرا آند ــيگردو مي
به . بساخت، تا عمر ننگين اشغال وطن را بدست قوای اشغالگر شوروی ملعون، چند صباحی دراز تر بسازد

را تقريب قتل کسی که از شرق و غرب ، طعمه گرفت و در خدمت هردو درآمد، تا اميال شوم و شيطائی خود 
گبر يهود و در خدمت هندو و مسلمان و ِ  هر شيطان گرديد و شاطربه مناسبت قتل کسی که  .جامۀ عمل بپوشاند

اضمحالل و زمينگير کردن و باآلخره آماده ساختن زمينۀ "و ترسا درآمد، تا هدف غائی باداران خود ــ مبنی بر 
  .ــ  را در عمل پياده نمايد" تجزيۀ افغانستان

 

زهای بسا زندگان ما سوار است، ـود نه تنها بر شانه ها و مغـمی بينيم که مردۀ مسعمتأسفانه 
راِه آزادی  شهداء و جانبازانحتی سرنوشت کشتگان و " مردۀ مقهور دربار رب"اين بلکه 

مردۀ قوماندان مسعود تعيين می کند که به پايواز آری هموطن دردمند؛ . رقم ميزندوطن را نيز 
در " هفتۀ شهداء"و " روز شهيد"روز و هفته ای بنام روز قتل آن جنگساالر، و  از برکت سال

و هفتۀ روز "،  و به جهنم نمی فرستادنديعنی اگر او را نمی کشتند. افغانستان برگزار گردد
 ، تا  که فرهنگ و ارزشهای واالی معنوی آن وای بر ملتی!!!!!!!هم تجليل نمی گرديد" شهداء

  !!!!!!لتد و آلوده گرددـال تبهکاران بغاين حد در گودال امي
  

و مبارز نستوِه افغان، ندۀ نويسندۀ ملی کوب را به پايان ميرساندم، مقالۀ واقعبينانه، دلسوزانه و نوشتهوقتی اين 
در ، " هدايات شيطانی حکومت مستعمراتی کابل"که معنون است به  مير عبدالرحيم عزيز را جناب داکتر

پرده " ی دولت کابل"هوايک بام و دو ""خواندم، که از سياست " زاد ــ آزاد افغانستانآ افغانستان"پورتال 
م به اتر ميرود، المحاله آنرا محول می ساز بر اين موصوع، از طاقت اين مضمون فر  چون تبصره.برميدارد

  )پايان. (مقالۀ جداگانه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   :اتتوضيح

 اطالق گردد، اصطالح عاميانۀ کابليست و به کسی" تبر"و " خطر"و " اثر" بر وزن ،) به فتحتين"(لچر" ــ ١
افغانی عبداهللا فرهنگ مرحوم .  کسی بدين سبب با وی طرف نگرددرآورد و چيغ بزند وکه بر هر کسی بانگ ب

  .قيد کرده است" آدم شطاح و بی حياء"اين کلمه را  در معنای ، نويس 
  
الح عاميانۀ دری ، اصط"زندقه"و " وسوسه"و " مزمزه"و " دغدغه"و " گندنه"بر وزن " جنگره"  کلمۀ  ــ٢

چشمان مردم کابل . به جنگ کرده و خوش دارد با هر کسی بجنگد، که عادت گفته شود به کسی کابليان است و
 که به ، درست کرده اند، جنگساالری"جنگ ساالر فقيد" بل چنين ترکيب با مسما را برایرا صدقه، که از ق

بجنگيد با بابه " گلم جم"بجنگيد، با دوستم " سالخ"خاطر تثبيت يکه تازانۀ قدرت، با همه بجنگيد؛ با گلبدين 
و از کجا . خود جناب جنگساالر بود" ذيجود" بجنگيد و يگانه کسی که با وی نجنگيد ، وجود "ميخکوب"ی مزار

  نيز پيوسته در جنگ بوده و خلق خدا نميدانسته است؟؟؟" خود"معلوم که با 
 بعضًا در عوض. را اداء ميکند" صيغۀ مبالغه"، مفهوم   در عمل و به اصطالح گرامریافراط" جنگره"ترکيب 

زبان عوام بعضًا دستگاه خاص دستوری خود . را نيز استعمال نمايند" جنگروک"ترکيب معادلش يعنی " جنگره"
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، " صيغۀ مبالغه"سياق  همين درمثًال . را دارد، که با گرامر معياری و صرف و نحو زبان ادبی دمساز نيست
  :ترکيبات ذيل را ساخته و پيوسته بکار ميبرد 

  ". ربانیمال"، به مانند  جناب زرد باشد" بيمارگونه" سی که هميشه رنگش يعنی ک" زردنبوک"ــ 
  ".حامد کرزی"که پيوسته و سر هر چيز بگريد، نظير جناب گويند،  کسی به" ــ گريانوک

و عبدالرب رسول " يم خان فهيمقس" که هميشه بالفد و بيشرمانه بالفد، مانند دلگی صاحب مشر آنست" الفوک"ــ
اين « : ناميده و آندگری فرمود که "  سپهساالر"و " فيل مارشال"و " سرخيل ميدان"ی خود را سياف، که يک

و حيف لغت مبارک  » .پدر کس زده نمی تواند) فتح نکند( را تا مجاهد نزند،) افغانستان جنگ(ميدان 
  .می افتد" سياف خان"که در دهن متعفنی نظير دهان  " مجاهد"و شاندار 

؛ و يا "سگهای خوردنوک" حيوان و انسانی گفته شود، که همه را و هر چه را بخورد، مانند به" خوردنوک"ــ 
 همه دار و ندار يک ملت مظلوم ، رت دولتی افغانستان نشسته اند وی که در صدر قد"آدمهای خوردنوک"

  .بيچاره و سر برهنه و پای ترقيده  را می بلعند و آروغی هم نمی زنند
 که بسيار بترسد و حتی از سايۀ خود نيز بترسد، چنانکه ترسندوک معروف ــ يونس ستکسي" ترسندوک"ــ 

ولسی "فتيد، که از قوای منيتی و لرز ۀ داکتر رمضان بشردوست، چنان به ترس دقانونی ــ در برابر سخنان گزن
  .، از صحنۀ شورا ييرون بکشند"غيرقانونی"خواست، تا آن وکيل حقگوی ملت را با روشی  " جرگه

 
 


