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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠١١ اپريل ٢٨برلين ــ 
  ١٣٩٠ هشتم ثور           

  
  
  
  

  نانرار قهرماــــف
  

 يعنی سه سال و يک ٢٠٠٨ اپريل ٢٧خ مقالۀ طنزيی که زير اين عنوان قيد گرديده است، نوشته ايست که بتاري
که در آن ــ " افغان جرمن آنالين"المان نوشته شده و بالفاصله در پورتال  Brilon" بريلون"پيش در شهرک روز 

ودم و از همانجا هم يگان چيزی نوشته نشر ميکردم، با دوستان در سفر ب.  نشر گرديد ــزمان عضويتش را داشتم
  :گفته اندبزرگان که 

  
  »!!!وجب مرض استترک عادت ُم« 

  
باصطالح شيرين ب اين روز را جنبه های منفی و مخّر را به باد استهزاء و استحقار ميگيرد و "هشتم ثور"مقاله 
  .ميسازد" خيله"کابلی 

جنبۀ مثبت و خالق ". منفی و تباهکن"و ديگر " خالق و مثبت"داشت، يکی دو جنبه " هشتم ثور"چنان که ميدانيم، 
" خلق ــ پرچم"ِ  " دنيا و آخرتروی سياِه"و " خدا شرمانده"اين روز درينست، که در همين روز، رژيم منفور و 

سياه و " روئی ،"هشتم ثور"با تأسف که روز . به نابودی گرائيده و از  لوح سياسی افغانستان پنسل پاک زده ميشود
 ت، که امروز کسی باصطالح نرخ جنبۀدر حديسمتأسفانه  آن" سياهی و تاری و تاريکی"  هم دارد و"تار و تاريک

  .  را نميخواندتاريخی  اين روز "مثبت و خالق"
د، هم که نويسن ماست، بسيار نوشته اند و هر قدر يخ ُمعاصردر مورد هفتم و هشتم ثور که دو روز نيرنگی در تار

 و عناوين مختلف نوشته شده که تعدادی در اسماءازين قلم هم در زمينه مقاالت فراوان زير . بسنده نيستکافی و 
  . نشر گرديده استرتال آزادگانهمين پو

 مقاالتم را  سايتهای مختلف بودم،"کرا نشين" در واقع ، که"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پيش از تأسيس پورتال 
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال با ياران همرزم و هم نظر از زمانی که . ن سايتها منتشر ميساختمدر هما

نيستم و مقاالتم منحصرًا در همين سايت آزاده ــ که ضد استعمار و ضد ارتجاع " خانه بدوش"را بنياد نهاديم، ديگر 
  .است ــ افتخار نشر مييابند و ضد خرافات

 هم بدانها عالوه ميگردد، هر قدر نوشته شود ٢٠٠١روزهای شوم هفتم و هشتم ثور که روز دهم اکتوبر در زمينۀ 
د، ندر مواردی که به سرنوشت يک ملت مظلوم و يک سرزمين مقدس و دوست داشتنی تعلق ميگير بلی؛. کم است

گفته های  . ادامه يابد و کماکانهمچنانو رسواکننده  ی روشنگر، کوبندهد و سلسلۀ گفتارهاوته شبايد هميشه نوش
در شرائطی که . مردم داغديده و جفاکشيده را ميکشد" اخ دل"ن اينست، که الاقل د و آنه يک حسن دارکوبند

گير مردم و  از "لذیمفت و ک"به اصطالح از خيرات سر اشغالگران بقوماندۀ اتازونی، جفاکاران و جنايت پيشگان 
و تعزير يگانه راه اعمال و تعميل مجازات  ه اند، کوفتن و تقبيح و رسوا ساختن،رهائی يافتو ُمجازات حاسبه ُم

  :من مگر بدين نظرم که . نابکاران است
  . استتير زهرداره تر از هزار نفرين و دشنام و کوبند" طنز آميز"و " پهلودار"بعضًا فقط يک سخن 
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ــ افغانستان آزاد " در پورتال ٢٠٠٨ نومبر ٢٥اريخ ته بيکبار  را که قبًال يشسال پيش خوسه   نوشتۀبر همين نمط
  .نميک آورده و بدرقۀ اين روز سياه و تاريک م، از آرشيف بدر بودنشر شده" آزاد افغانستان

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٨ اپريل ٢٧بريلون، 
  

  

  

  رمانانـــــرار قهــف
  

  زــــنـــــــطـ
  

 

  
  

 ، روزيست تاريخی و تاريخيت اين روز را يک حادثۀ کوچک رقم ٢٠٠٨ اپريل ٢٧   مطابق به١٣٨٦ ثور ٨امروز 
دستگاه پوليس "، يک "پارلمان قهرمان"، يک "حکومت قهرمان"، يک "دولت قهرمان"روزی که يک . ميزند

، سر از "ناتوی قهرمان" و "آيساف قهرمان"يل  خارجی  از قب و قهرمانان "اردوی ملی قهرمان"يک  ، "قهرمان
  . پا به فرار می گذارندپای گم کرده، دو پای داشته و دو پای ديگر قرض کرده،

 ، قوماندان صاحب احمد شاه "شيرک پنجشير" سپهساالر بزرگ جهاد و "قهرمان ملی افغانستان"پرفتوح روح 
ودتر از همه قهرمانان ديگر فرار را بر قرار ترجيح داده و که اگر زنده می بود، زباد، مسعود شاد و جايش خالی 

آن قهرمان بزرگ که در همه کارها  قهرمان بودند، راه و رسم  فن شريف . رخ بطرف  غارهای پنجشير می نهادند
 را از همه بهتر ميدانستند و اگر ايشان زنده می بودند، اين همه گدودی و "فرار" و مسلک نجيب "گريز"

گرامی باد که چه يک ياد شان . ی  که حين فرار قهرمانان امروزی رخ داد، اصًال به وقوع نمی پيوستسراسيمگي
  !!!!!!انسانی بودند
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ما امروز شهامت و غيرت سپهساالر بزرگ جهاد، آمر صاحب مسعود شهيد را در وجود پيروان و رهروانش سراغ 
، نه در يونس خان قانونی" دگر جنرال"جود هيم، نه در و؛ نه در وجود دلگی مشر صاحب قسيم خان فتوانيمکرده نمي

تورن اسماعيل خان، نه در وجود سرداران " َچکـَه َسَرک"قومندان گلم جم، نه در وجود " خالد بن وليد ثانی"وجود 
ی و تنظيمی از قبيل مال قهرمان ربانی، مال قهرمان سياف، مال قهرمان خليلی ، مال قهرمان محقق، مال قهرمان محسن

  .طالب مآب و چلی منش ديگر قهرمان، ودهها مالی 

خود نهفته ميدارند، هرگز به و کله و سلۀ اين قهرمانان که هرکدام جهانی از قهرمانی را در تنه و توشه و سر و ريش 
مه  طالبان چنان سراسيِ " پایتپ تِپ"گـَـرِد سردار سرداران جهاد، سپهساالر سعيد شهيد نمی رسند که از اولين 

گشت که دو پای داشت و چار پای ديگر از ممالک همسايه قرض کرده و بدون اينکه دنبش به خاشه هم بند شود، 
، رو ، که در همه چيز قهرمان بودندياد آن قهرمان ملی گرامی باد  و راهش پر ره. رهسپار غارهای پنجشير گرديد

،  "قهرمانی " شريف شهيد سعيد در فن و مسلکست، چون آن" قهرمانی"مگر بزرگترين قهرمانی ايشان در نفس 
  .قهرمان بودند

 قـفسچۀ تاريکخانۀ می سزد که امروز به قهرمانان خود بنازيم و نام های گرامی ايشان را به خط زرين نوشته ، در
  !!!!!!!!تاريخ بگذاريم

جای يک نکته باقيست و جای يک وقتی اين شرح افتخار آميز را می نويسم و به نسل های آينده به يادگار می گذارم، 
  سؤال که چه چيزی اين وديعۀ بزرگ خداوندی را نصيب اين گلۀ قهرمانان گردانيده است؟؟؟

"   ثور٨نمون انقالب اسالمی و ظفر"ند سالگرد  جمع گرديده و ميخواستو دنيا امروز که قهرمانان  سراسر افغانستان 
چهار تن طالب پای لـُچ جان . حشمت و آبرو بر جبين قهرمانان نهادرا جشن بگيرند، حادثۀ کوچکی روی داد و ُمهر 

اين روز را حافظۀ . فدا برخاستند و تاج و اورنگ شهامت را بر فرق تمام اين قهرمانان داخلی و خارجی گذاشتند
  : هرگز از ياد نخواهد برد و هرگز از ياد  نخواهد برد، که  ماتاريخ

  .کنده و پای ترقيده ، پا به فرار می نهند طالب سريک جهان از دست چهار تا
  

  ، " روز هشتم ثور"زده باد                

  "!!!!!رار قهرمانانــروز ف"                         
  

 

 

 

 


