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  2017/ 22/3                                                                                 محمدانور آڅړ
 

 ات	ن پٻژنی؟

  ) پنځه لسمه برخه(
  

  :جګړې) ترورستي(په کابل کې د احمدشاه مسعود ترھګريزې
ښودونکی دی او له احمدشاه ،ل،ل غميزې اصلي عامل او بنسټ اي١٣٧١سترجنرال نبي عظيمي چې د ھيواد د 

مسعود سره د ھيواد او د کابل په ورانولو کې سم نيم شريک دی، په کابل کې د مسعود او خپلو جنايتونو او ترھګريزو 
او د ) چې له امله يې خپل ځان پخپله اعدام ته برابر کړی دی(کړنو حال په غير شعوري توګه باندې پخپلو ګوتو ليکلی،

کانو په ځانګړي توګه د مسعود د نظار شورا او نورو بانډونو وحشتونه، غBګانې، لوټمارۍ، خپلو جنايتکارو شري
اردو و سياست، در سه دھهء اخير (تښتونې، بې ناموسۍ، ورانۍ او نورې ھر ډول ناوړې کړنې په خپل کتاب

دي، څه چې جنرال عظيمي په يوه اوږده بحث کې د يو څه مبالغې سره سره، په ډٻره ښه توګه بيان کړي ) افغانستان
ليکلي دې ډٻرې پٻښې موږ ليدلي او يا اوريدلي دي، موږ د جنرال عظيمي اعترافات چې د مسعود لوموړۍ درجه متحد 

احمدشاه مسعود باPی تپهء «:ؤ، د مسعود د ترھګريزو اعمالو د ثبوت په توګه وړاندې کوو، نوموړی جنرال ليکي
.  کابل را که در آتش و دود ميسوخت و حاصل خوش باوري وی بود نظاره می کردتلويزيون باP شد و از ھمانجا شھر

جنازه ھا در روی سرکھا افتاده بود، آمبوPنس ھا نه بود . در آن روز صدھا نفر جان سپردند، ھزاران تن زخمي شدند
ادند و مردم اجساد زيرا که به سرقت رفته بودند، کراچې ھای دستي، کراچي ھای اسپکي، چھارپايي ھا بکار افت

. خسارات زيادی در ميدان ھوايي، چھارصدبستر و ساير ادرات دولتي وارد آمده بود. عزيزان خود را حمل نمودند
شھر کابل مې سوخت و کسی نه بود که حريقھا را خاموش سازد، زيرا که موترھای اطقائيه سرقت ګرديده بودند، يا 

در شفاخانه ھا دوا وجود نداشت، آکسيجن نبود، خون سراغ نمی شد، . ه بودندتيل نداشتند ويا دريوران آنھا فرار کرد
اردو (» ... .برق نبود، آب نبود، داکتر و پرستار ګريخته بودند، تجھيزات ضروری اتاقھای عمليات سرقت ګرديده بود 

  )،مخ۶٠١وسياست، در سه دھهء اخير افغانستان 
در کابل آن روزھا ديګر ھيچ نشانی ار تمدن انساني «:کې زياتويجنرال نبي عظيمي د کتاب په پوه بله برخه 

باقي نمانده بود، برق، آب، سرويس، تيل، تلفون، که مظاھر تمدن اند وجود نداشت، دکانھا و مغازه ھا غارت شده بودند 
 تفنګھا و تن سرکھا و پيکر عمارت ھا با ھزاران مرمي و شراپنل،.] شده بودند[ويا از ترس غارت شدن تخته کوب

توپھا سوراخ، سوراخ ګرديده بود، حفره ھای عميقي در ھر ګوچه و ھر کوی و برزن به چشم ميخورد، حفره ھائيکه 
به ګورھای شوم تاريک وسياھي شبيه بودند از قساوت، بې رحمي و بې مروتي آدمھا سخن ميګفتند، درھا، کلکين ھا، 

الي ھا، کتابھا، ميسوختند و ھمراه با چمنزارھای بھشت ګونهء کابل سقف ھا، درختان، موترھا، ګادي ھا، کراچي ھا، ق
  .به خاکستر مبدل می شدند و آخرين ميخ ھا به مظاھر ترقي و تمدن انساني کوبيده می شد

شھر پر از طنين و غرش راکت ھا، ھاوان ھا، سکرھا و اورګان ھا بود، انفجار ھا Pينقطع ادامه داشت و 
ف شھر، به طرف ديګر آن فير می ګرديد و خطوط آتشينی در آسمان کابل از خود بجا می مليونھا مرمی از يکطر

ګذارد، راکت ھای دستی بی شمار بودند و در دست ھر عجمی و عربی صدای انفجار اين راکت ھای مرګبار که از 
يده موی مخلوط می ګرديد زير ګوش انسان فير می ګرديد با صداھای مقدس i اکبر و نعره ھای تکبير تفنګداران ژول

و شھر کابل را به روز رستاخير شبيه ميساخت، روزی که آدمھا سر در ګم اند و کسی در ھوای ديګری نيست ھمه 
ميدوند، ميدوند، تا بجايی برسند، در سرکھای به حفره نشسته و داغدار کابل، موتر ھای پيکپ، لندکروزرھا، 

ی پاکستانی، آدمھايی با قيافه ھای بيګانه و پر از پشم و ريش با سرعت پيژاروھای آخرين سيستم با نمبر پليت ھا
سرسام آوری به اين طرف و آن طرف در حرکت اند آدمھايی با دريشی ھای کوماندويی پاکستانی و عربی، آدمھايی با 

رد، سياه، سفيد پتوھا، پکول ھا، دستمال ھای راه راه، عرقچين ھا، دستارھا و غرق در اسلحه، با ريش ھای سرخ، ز
ھر چه ! و دراز و موھايی که حلقه حلقه از پښت ګوش ھا جوانه زده است و دPلت بر تشخص) ١(نارنجی، پھن کوتاه

بيشتر مالک آن می نمايد، در شھر ديګر دريشی پوشی را نمی توان يافت زيرا که از وزير تا کاتب پيراھن و تنبانی 
اند با کBھی يا پکولی و پتويی، پتوھای پاکستانی و ايرانی مد روز شده است دست و پا کرده و به تن خويش چسپانيده 
ريش ھای مردم کابل با چنان سرعت . که خريدارانی از ھر قماش دارد! و پکول ھای شورای نظار باب بازار

ند، مرد ريش محيرالعقولی قد می کشند و رشد می کنند که تشخيص آشنا و بيګانه مشکل ګرديده است برايت سBم ميدھ
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يکبار ) ج(دار و پکول به سری و تو با تحير و تعجب به وی می نګری و بخود فرو ميروی و به قدرت خداوند يکتا 
ديګر سر تعظيم خم ميکنی متوجه می ګردی که مردم چګونه با سرعت غير قابل تصوری خود را با نظم جديد، 

فت بدقت بنګری اشخاص زيادی را می بينی که تسبيح پيدا خواست جديد و آدمھای جديد عادت ميدھند، اګر در اطرا
کرده اند و دانه ھای آنرا به صورت اتوماتيک می ګردانند زيرا که داشتن تسبيح ھای صدفی، چوبی، مساله يی، شيشه 
يی، کھربايی در نزد اشخاص و افراد شھر، ضمانت مطمئنی برای زيستن است و وسيلهء تقرب و نزديکی با جنګ 

ان جديد، خوف و دھشت در قلب ھا و در چشم ھا خانه کرده است ترس از تفنګھا و راکت ھا که بدون ھيچ ساPر
  .ميفرستند(!) انديشه يی فير می کردند که ګويی ګناھکار را به دوزخ و بی ګناه را به جنت

ده اند ديګر زنھا نيز روزګار دشواری را می ګذرانند، آنھا ديګر محکوم به عمری نشستن در کنج منزل ش
زنان که حتی در منطقه از برکت آزادی ھای دموکراتيک ګذشته، . ادعای تساوی حقوق زن و مرد رنګ باخته است

صاحب دانش، شعور سياسی و فرھنګ پيشرفته نسبت به ديګران بودند و حتی در چوکی ھای وزارت و شورا مقام 
دګی بر مرګ تمدن و زندانی شدن خويش در کنج خانه قانع ھای بلندی را احراز کرده بوددند، نمی توانستند بدين سا
  .ګردند و بر مرګ آزادی زن ګريه سر ندھند و ماتم نګيرند

علی الخصوص که مکاتب بسته شد، پوھنتون و پوليتخنيک کابل و ساير مراکز علمی و فرھنګی از فعاليت باز 
ری، نه کتابی، نه تخته يی، نه دری و نه دريچه يی ماندند، ديګر در ھيچ مکتب و ھيچ مؤسسه يی، نه کاغذی، نه دفت

ًوجود داشت، معارف و فرھنګ کامB دستخوش چپاول و غارت قرار ګرفته بود و ديګر فاتحه علوم و فنون عصری 

  .خوانده شده بود
به غارت و چپاول در شھر بيداد می کرد، ھمه چيز از مرغ ګرفته تا آدم دزدی می شد ھمه چيز از سير تا پياز 

يغما می رفت ديګر غارت متداول و چور شيوع يافته بود، اولتر از ھمه حساب موتر ھای دولتی اعم از موترھای 
سواری، جيب و Pرې را رسيدند موتر ھای آب پاش، اطفائيه، جنازه، آمبوPنس ھا، موتر ھای ملی بس و حتی 

 بدست آمد فروخته شد، سپس به سراغ موتر ھای ګرديدند و آنچه )٢(سرويس ھای برقی ربوده شدند و يا قطعه قطعه
شخصی رفتند آنھا با پر رويی و وقاحت مردم را از موترھايشان پياده کرده و با تھديد موترھا را تصاحب ميکردند و 

کرده با خود می بردند، ) جر(با ګستاخی کم نظيری ګارژھای مردم را باز می کردند و يا می شکستاندند و موترھا را 
کراچی ھای دستی، ) از پارک وزارت خارجه موتر خالقيار صدراعظم را ربودند(ھا از پارک ھا ناپديد می شدند موتر

ګادی ھا، بايسکل ھا و آنچيزيکه P اقل دو عرابه داشت و دور ميخورد مورد دستبرد قرار می ګرفتند به طور يکه آدم 
نصاف ھا، حتی ھمين پاھا را نيز از آنھا می ګرفتند و با ھای مظلوم شھر پای پياده طی طريق می ګردند ولی آن بی ا

فير ھای کBشينکوف ھا و راکت ھا رحم را انصاف را و عدالت را مسخره می کردند بی رحمی سرحدی نداشت و 
  .ظلم و ستم تمام مرز ھا را شکستانده بود

ی ګشت و برای تصاحب آن از زمان سياه برای کابل فرا رسيده بود، زمانيکه تاج سلطنتی دست بدست م! آری
ھر کوی و برزن کابل ناګزير خون ھای پاک و مقدس شھريان جاری شده بود، کابليان ديګر عشق و محبت خويش را 
نسبت به آنھا فراموش کرده بودند مرض، ګرسنګی، آوارګی و نګون بختی مردم را از پا در آورده بود و موج دريا ھا 

  .ن کابل، بازتاب دھندهء آغاز شوم و اندوھباری بودندو جويبار ھای خوني
... در دفاتر دولتی، در مؤسسات، کارخانجات، فابريکات، سينماھا، کلوبھا، ديپوھا، تصديھا، شرکتھا، بانکھا

زبان نداشتند که از بی ... قيامتی بر پا بود، بزن و بشکن، تاراج و غارت، چوکی ھا، ميزھا، کوچ ھا، الماری ھا 
نګی، بی رحمی و بی مسئوليتی آدمھا سخن بګويند زيرا که ھر ميز و چوکی و اثاثيهء ديګر ھيزم چای جوش و فرھ

ديګ آنھا ګرديده بود، تلويزويون ھا و يخچال ھا بادپکه ھا، تلفون ھا، کولرھا، مرکز ګرمی ھا، قنديل ھا، ګروپ ھا 
دستشويی ھا، آيينه ھا ھمه و ھمه چيز يک اداره يا سوچ ھا، در پرده، ظروف چينی، کاردھا و پنجه ھا،کمود ھا، 

سرقت ګرديده بود و يا توسط ضربات راکت کBشينکوف و نيش برچه ھا سوراخ سوراخ ګرديده و از ريخت افتاده 
بودند، ماشين ھا، جنراتورھا، پمپ ھا، سليندرھا، چکش ھا، برمه ھا و اره ھا دزدی ګرديده بودند و در بازار کابل يا 

ر دست بدست می ګشتند و در بدل ارزانترين و ناچيزترين قيمت ھا فروخته می شدند و يا معاوضه می ګرديدند، پشاو
در صحن ادارات، در دھليز ھا، تشناب ھا بوی نصوار دھن، بوی تنباکو، بوی چرس، بوی ادرار و فضBت آدمھا، 

ود و غير قابل تحمل، سرکھا پر از خاک ګل و Pی مشام انسان را آزار ميداد و بوی ګند، عفونت و کثافت تھوع آور ب
شده بودند، ګرد و خاک فضای کابل را فرا ګرفته بود و انسانھای خاک آلود و ګردآلود شھر تقاص حق ناشناسی خويش 

  )،مخ۶١۴اردو و سياست، در سه دھهء اخير افغانستان، (.را پس ميداند
زرھپوشی و تانکی بچشم ميخورد قوماندان پادشاه خود در ھر چھار راھی، قوماندانی، پوسته يی، سنګری، 

مختار چھار راھی بود، آنچه می ګفت و آنچه انجام ميداد، قانون بود و باز خواستی در قبال نداشت، قانون مسلط در 
، بناًء ھر چه و ھرکس که از آنجا عبور می کرد، از بايسکل ګرفته تا مرکب و از ګوسفند ګرفته تا آدم... چھارراھی

  .می ګرديد(!) مال شخصی قوماندان بود و به يک اشاره او ضبط 
خانه ھا، تاريک، غمزده، عبوس، افسرده و ساکت به نظر می آمدند ديګر از ھيچ منزلی نور و روشنايی پيدا 
نبود در عوض از ھر در و ھر پنجره يی صدای ګريه، نوحه و شيون به ګوش ميخورد مردمی که در مرګ عزيزان 
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ی ګريستند و ماتم داشتند کسانيکه نتوانسته بودند اجساد عزيزان خويش را در قبرستان دفن نمايند و نا ګذير در خويش م
وقفهء آتشباری ھا در درون حويلی ھا صحن اتاقھای خويش دفن می کردند، مردمی که مرھمی برای تداوی جګر 

ری اندوه مرګ، نيستی و شرنګ تلخ و جانګداز ګوشه ګان زخمی خويش نمی يافتند می ګريستند به طوريکه از ھر د
ھجران احساس می شد، چه دورانی بود؟ دورانی که قيمت يک انسان معادل يک مرمی تفنګ و يک پارچهء نازک 

  .راکت تنزل کرده بود
کابل زخمی و خون چکان بود و داشت در حمام خون غرق می شد و به سختی سرش را باPی شانه ! آری

  ) مخ۶١۵اردو و سياست، در سه دھهء اخير افغانستان،(. بودھايش نګھداشته 
در تلويزيون، بزودی از ظاھر شدن زن ھا ممانعت بعمل آوردند زيرا که چھرهء زن برای تماشا چی مرد 

بود و برای زنان تماشا چی تلويزيون نا محرم شمرده نمی شد، نطاقان ! نامحرم بود اما ظاھر شدن چھرهء مردان روا
يد نکتايی بسته می کردند و سر و وضع مرتب می داشتند، موسيقی اسباب فساد شمرده شد و فلم ھای ھنری نيز مرد نبا

از تلويزيون پخش نګرديد، زيرا که در آن از شھوات و تمايBت احساسی آدمھا سخن زده می شد، سينما ھا نيز تعطيل 
افل عروسی به بخش ھای زنانه و مردانه تقسيم شد و شدند، سالون ھای ويديو و صحنه و تياترھا بسته ګرديدند، مح

مشروبات الکلی را در ھتل ھا، دوکانھا !! بزن و بشکن يک قلم حرام!! رقص و پايکوبی يک قلم ممنوع: فيصله شد که
و مغازه ھا بود بشکستند ولی کسی جلو چرس کشيدن، قمار بازی نمودن، ھم جنس بازی کردن را نګرفت، آدم کشتن 

سربسته اما مفھوم شده يی آزاد ګذاشته شد و ګناه کبيره شمرده نمی شد، دزدی و چپاول اموال دولت و مردم به طور 
  !!نيز چندان مھم تلقی نمی ګرديد و تجاوز باPی ناموس مردم نيز بی باز خواست بود

ه فروش رسانيده شخصی از ميان انھا اشاره نموده باشد که تمام آثار تاريخی موزيم ملی غارت ګردد و ب... 
شود، زيرا که نسخه ھای خطی بی بديل قرآن شريف، کتابھای قلمی، آثار طBتپه، سکه ھای قديمی، سBح ھای منبت 
کاری شده و قيمتی و خBصه تمام ګنجينه و ثروت عظيم ملی در ظرف يک ماه، آب شد و به زمين فرو رفت و يا در 

ر کابل، آنچه ميخواستی به قيمت ارزان و نرخ مرده بدست ميآوردی از در شھ. بازار ھای پشاور به حراج ګذاشته شد
از دريشی ھای آخرين مد تا شيک ترين لباس ھای زنانه، از قالين ګرفته تا بھترين پرده . شير مرغ ګرفته تا جان آدم

يکاردر، کولر و ر) ٣(ھای مخمل و کم خاب، از مبل ھای قيمتی، فرنيچر، تخت خواب ګرفته تا يخچال، ويديو، تايپ 
  .باد پکه، از ماشين آPت صنعتی ګرفته تا سامان آPت و وسايط طبی، از موتر جنازه ګرفته تا بايسکل و ريکشا

سپس نوبت به فروش سBح ھا رسيد ، نرخ يک ميل کBشينکوف تا پنجھزار و يک ميل تفنګچه مکارف تا سه 
خريد و فروش می شد، توب ھا و تانک ھا اره می ګرديدند و ھزار تنزل کرد، راکت ھای دستی به ھغت الی ده ھزار 

قيمت ستنګرھا به اندازهء فھم و شعور تجارتی فروشنده و خريدار . به قيمت آھن و چدن در پاکستان بازار پيدا کردند
  .خريد و فروش می ګرديد

ون ارګان نشراتی مرکز مجله تعا: نبي عظيمي د خپلې اوږدې ليکنې په دوام کې د تعاون مجلې له قوله ليکي
 خويش تحت عنوان تجارت استخوان مردګان، تخطی و تخلف ١٣٧۵در شمارهء پنجم سال ) متا(تعاون افغانستان

پاکستانی ھا به اشتراک جنايتکاران و شرکای جرمی افغانی شان از غارت، چپاول «:صريح از موازين انسانی نوشت
غانستان دريغ نکرده اند، آنان تانک ھا، طياره ھا، توپ ھا وغيره و سرقت ھر نوع دارايی و ثروت ملی و شخصی اف

وسايل حربی و وسايط نقليه را به شمول ماشين آPت قيمت بھای فابريکه ھا به عنوان اموال داغمه،کھنه و به اصطBح 
  .به پاکستان انتقال داده و در بدل بھای نھايت کم به فروش رسانيده اند) کباړی(خود شان اموال

کنون ديګر ھمه چيز ما را به يغما برده اند اين بار قصد بردن استخوان ھای پدران و نياکان ما را به عنوان ا
متاع سود آور و تجارتی کرده اند که اين کار شان خBف ورزی صريح از حقوق بشر شمرده می شود، آنان يکبار 

  »کردندديګر دشمنی خويش را که با ملت و مردم افغانستان دارند آشکار 
مع الوصف کار چور و چپاول ملی به اين جاھا خاتمه نيافت آنھا ريشهء درختان پسته و شيرين بويه را که ارقام 
درشت صادراتی کشور را تشکيل ميداد نيز به تشويق پاکستانی ھا از بيخ و زير خاک بيرون کشيده و به بازار پشاور 

  )مخ۶١٧سه دھهء اخير افغانستان، اردو و سياست، در (. پاکستان به فروش رسانيدند
دا وې د جنرال نبي عظيمي څرګندونې چې د کابل تباھۍ يې بيان کړې، چې د ده او مسعود د ائيBف په نتيجه 

  .کې د کابل پر ښار باندې راغلی وې
 --------------------------------------------------------------------------  

  مخ۶١٢ سه دھهء اخير افغانستان،اردو و سياست، درــ ١
  مخ۶١٣ــ ھماغه،٢
   مخ۶١۶ــ ھماغه،٣
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