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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire         طنز

        
 

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و يکم مقالۀ ( 
 

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٨ اپريل ٢٧بريلون، 
  

  

  

  رمانانـــــفرار قه
  

  ـزـــــــــنـــــط
  

 

  
  

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

  . خارجی  از قبيل آيساف قهرمان و ناتوی قهرمان پا به فرار می گذارنداردوی ملی قهرمان و قهرمانان 
  

 ، قوماندان صاحب احمد شاه "شيرک پنجشير" سپهساالر بزرگ جهاد و "قهرمان ملی افغانستان"پرفتوح روح 
که اگر زنده می بود، زودتر از همه قهرمانان ديگر فرار را بر قرار ترجيح داده و باد، مسعود شاد و جايش خالی 
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آن قهرمان بزرگ که در همه کارها  قهرمان بودند، راه و رسم  فن شريف . رخ بطرف  غارهای پنجشير می نهادند
گر ايشان زنده می بودند، اين همه گدودی و  را از همه بهتر ميدانستند و ا"فرار" و مسلک نجيب "گريز"

ياد شان گرامی باد که چه يک . سراسيمگيی  که حين فرار قهرمانان امروزی رخ داد، اصًال به وقوع نمی پيوست
  .انسانی بودند

ما امروز شهامت و غيرت سپهساالر بزرگ جهاد، آمر صاحب مسعود شهيد را در وجود پيروان و رهروانش سراغ 
يونس خان قانونی ، نه " دگر جنرال"توانيم ؛ نه در وجود دلگی مشر صاحب قسيم خان فهيم، نه در وجود کرده نمي
تورن اسماعيل خان، نه در وجود " َچکـَه َسَرک"قومندان گلم جم، نه در وجود " خالد بن وليد ثانی"ود در وج

سرداران تنظيمی از قبيل مال قهرمان ربانی، مال قهرمان سياف، مال قهرمان خليلی ، مال قهرمان محقق، مال قهرمان 
  .طالب مآب و چلی منش ديگرقهرمان، ولی محسنی و دهها مالی 

خود نهفته ميدارند، هرگز به و کله و سلۀ ن قهرمانان که هرکدام جهانی از قهرمانی را در تنه و توشه و سر و ريش اي
 پای طالبان چنان سراسيمه گشت گـَـرِد سردار سرداران جهاد، سپهساالر سعيد شهيد نمی رسند که از اولين تپ تِپ

ض کرده و بدون اينکه دنبش به خاشه هم بند شود، رهسپار که دو پای داشت و چار پای ديگر از ممالک همسايه قر
ياد آن قهرمان ملی گرامی باد  و راهش پر رهرو ، که در همه چيز قهرمان بودند ، مگر . غارهای پنجشير گرديد

  .،  قهرمان بودند"قهرمانی"ست، چون آن شهيد سعيد در فن و مسلک " قهرمانی"بزرگترين قهرمانی ايشان در نفس 
زد که امروز به قهرمانان خود بنازيم و نام های گرامی ايشان را به خط زرين نوشته ، در قـفسچۀ تاريکخانۀ می س

  .تاريخ بگذاريم
وقتی اين شرح افتخار آميز را می نويسم و به نسل های آينده به يادگار می گذارم، جای يک نکته باقيست و جای يک 

   را نصيب اين گلۀ قهرمانان گردانيده است؟؟؟سؤال که چه چيزی اين وديعۀ بزرگ خداوندی
را "   ثور٨انقالب اسالمی و ظفر نمون "امروز که قهرمانان  سراسر افغانستان جمع گرديده و ميخواستند سالگرد  

چهار تن طالب پای لـُچ جان فدا . جشن بگيرند، حادثۀ کوچکی روی داد و ُمهر حشمت و آبرو بر جبين قهرمانان نهاد
 اين روز را حافظۀ تاريخ . د و تاج و اورنگ شهامت را بر فرق تمام اين قهرمانان داخلی و خارجی گذاشتندبرخاستن

هرگز از ياد نخواهد برد و هرگز از ياد  نخواهد برد، که يک جهان از دست چهار تن طالب سرکنده و پای ترقيده ، 
  .پا به فرار می نهند

  
  "!!!!!قهرمانانروز فرار "، " روز هشتم ثور"زده باد 

  
 
 
 
 


