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 ۲1/۰۲/۲۰1۹              ینادر پرتو
 

 سوم حوت امیق هٔ یحاش در
 

 یب ی! را با فشار بالشتی، تره کری! رهبرکبنیهللا ام ظیمتجاوز چهره بدل کرده بودند. شاگرد وفادار حف یهایشورو
 کهیر ارب« و عدالت تیقانون ت،یمصون»  نیبدهد به جهنم فرستاده بود و خود با شعار دروغ شیبرا یآب الهیآن که پ

 .دیگرد ربارانیت یجدششم  یشامگاه یشورو قوای لهٔ یبود که به وس
 : دشمن از آمو گذشت انیاز سپاه یوار همراه با انبوه ابیافراس کارمل،

 
 یرود در کنارهٔ  روزید

 دمیحادثه را د ابیافراس
 گذر کرد رهیت یآبها از
 مباد گرید اما
 رستم گریهٔ  یها یها کز

 یپرتو نادر           !آشنا شود یرا به خنده لب کاووس
 

 سمیونالیانترناس»  نیسرخ و خون غیبود و زبان اعتراض با ت بیشهر بر صل یدر چهار راه ها مانی، شرافت و ا یآزاد
 .در گلوگاه دهیبر «یپرو لتر

 یتماشا م یبا شگفت هاانابینامبارک کارمل در خ یمایعبور شاه شجاع را در س گریبار د کیشور ک قلب تپندهٔ  کابل
شهر  یدر کوچه ها و پسکوچه ها ثهیچنان ارواح خب یبغض آسمان را پوشانده بود و سربازان شورو یکرد.ابر ها

 نیسکوت سنگ یاز ارغنون آزاد ییشود و زمزمه  هافروخت ییه در خان یداریاز ب یدادند تا مبادا چراغ یم کیکش
 .و هولناک شب را بشکند

 دارانیپبر س یو برده گ یزبون یاز دشت ها دهیفرا رس زاغهارا بر هر کران بر افراشته بود و  ناکشیبو مهٔ یخ یاهیس
، دوب یجار یاهیس لیآشفت. شط ذل یشان خواب کودکان شهر را برم ینام و ننگ النه آراسته بودند و قار قار صدا

 .بود یو آزاده گ ینور بالنده گ زیبود و آن چ نیدر حال تکو یاهیدر درون س یزیحال چ نیبا ا
انفجار  به نیدر حال تکو یستبود و اما آن ه ریخود در زنج دیر چند خورشبود، ه یدی( خورش1358سوم حوت) شب

و  دیکران تا کران روزگاران را لرزان بزرگ که امیق کیکشان در که یدیبود. انفجار خورش بدل شده یدیخورش
 .ختیبر انگ نیتحس را به خیتار

 !یانابر قدرت جه کیدولت، بل در برابر  کیدر برابر  م نهبودند. آنه کرده امیکابل ق همشهریان
 

 :داشت یآغاز شکوهمند امیق
 !اکبر هللا
 !اکبر هللا
 !اکبر هللا

 یرفت تا مبادا او راه آسمان آزاد یم منیو به جنگ اهر دیجه یبر م یان آذرخشها چن نهیداغ س از کورهٔ  ریتکب نعرهٔ 
 !ابدیرا در مانیو ا

از نوربدل کرده بود. کابل سراپا حنجره شده بود. حنجره  ییآسمان را به هاله  شیخو ینور یبا پژواکها ریتکب نعرهٔ 
 یاز حنجره ها را بدرد تا صدا کیدانست که نخست کدام  یم هساطور به دست شب، ن میو دژخ یو آزاد مانیاز ا یی

 .دشدن یبدل م یلیو به شط جل ختندیآم ینور باهم در م روشن یها باریخاموش گردد. صدا ها چنان جو ریتکب نعرهٔ 
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 یدیخورش 1358سوم حوت  امیبه خاطر خواهد داشت که تا ق خیتار میاوری، اگر ما به خاطر ن میاوریخاطر ب به
ها در کابل  امیداشتند. ق هن یو نشان یو پاکستان، نام رانیدر ا سرحد یدر آن سو یجهاد میهمه تنظ نیا شتریشمار ب

 نیزم و سر نی، دی. مردم خود به پا بر خاسته و سر برسر آزادختهیبودند خود انگ ییامهایکشور ق یودر دهکده ها
 .کرده بودند شیخو

مردم.  یمقاومت سراسر دیداد. خورش یخبر م یدیبود که از طلوع خورش یئ عهیسوم حوت در کابل چنان طل امیق
 یروزیکه پس از پ یشقراوالنیاند. پ شقراوالنیو پ شگامانیکشور از پ امیکابل در امر جهاد و ق شهریان دیبدون ترد

الق اهانت ش وستهین روزگار را پشت سر گذاشتند؛ بلکه پیتر نینه تنها خون بیبر نظام دکتور نج یجهاد یها میتنظ
 .آمد یبر فرق آنان فرو م ریو تکف
ست و شک یدیدشمن راسر بر سنگ نا ام وستهیپ و استقالل، که یگ از آزاده یرستم است و رستم نماد زادگاه کابل
 .تاس رفته دشمن فرو نه یاز گلو یراحت آب به یچگاهیه نیسرزم نیاست. در ا دهیکوب

 .یشدند و امروز کارمل و شورو دهیم کوبدره سیشجاع و انگل شاه روزید
است. آن  نه بوده نیچن یچگاهیبودند؛ ه رفتهیرا پذ نیو ام یتره ک تیکابل حاکم ریانههمشپنداشت که  نیچن دیبا نه

مورد غضب مردم و نفرت مردم  زیرا با خود دارند ن خیتار یگ شهیهم نیکه نفر شی، آن دو هتلر ک خیدو بدنام تار
 .قرار داشتند

 همه یشهر کانیاز چر تیپخش شبنامه ها، حما گر،ید مسلحانهٔ  ورشیافسران باال حصار و دهها  امیچنداول، ق امیق
ران چنداول و افس یامهایاست. اگر ق نیام – یتره ک یدر برابر نظام استبداد انیکابل و کابل تیو همه گواه بر ضد

را به خاک وخون نشاندند  یادیز یخانواده ها دند،یدرهم کوب نآ وهٔ یش نیتر انهیبا وحش نیو ام یکه را تر حصارباال
آسمان  یرو سو یو آزاده گ مانیآن همه دود وخاکستر ققنوس ا انیاز م یول دند؛یاز شهر را به آتش کش یو بخش

 .کشور به پرواز در آمد
اتکا  نی. مردم به خدا اتکا داشتند و ایبود و شور آزاد ریتکب سالح داشتند و آن نعرهٔ  کیان کابل یحوت، شهر امیق در

 .زد یم وندیبود که آنها را با هم پ ییروین نیبزرگتر
 خاست. نعرهٔ  یمرگ بر م کبود مسلسل ها نعرهٔ  از حنجرهٔ  یکابل بلند بود و اما در آن سو از حنجرهٔ  ریتکب نعرهٔ 
 .کرد یو کابل را به شهر حماسه وخون بدل م ختیآم یبر انداز مسلسلها به هم م یده گزن ادیفر ریتکب

د. تبسم شدن یم دهیمرگ کش یبه خاموش گرید یپ یکی ییو حنجره ها دیگرد یشوم مسلسلها بلند و بلند تر م یصدا
اعر ش مردم بود که به گفتهٔ  یصدا نیسر انجام ا یبست؛ ول ینقش م مانیبر لبان دژخ یروزیاز غرور و پ ییابلهانه 

 .دیروزگاران کوب نیخود را بر جب یروزیغلغله بر گنبد افالک افگند و مهر پ
 دیچیو پ دیچیپ امیق نیخون یچنان در اقصا انیکابل ریتکب هٔ نعر یصدا -نه بود یخاموش یبرگشت و صدا یصدا صدا

 .از حماسه کران تا کران کشور را فرا گرفت یایکه در
نگر س ر را بهخود را بلند کردند و مکاتب شه یگ و آزاده مانیا یدختران مکاتب کابل صدا بود که گذشته نه یرید

 .مقاومت بدل ساختند نیخون
ر آمدند. د یاز پا با تبر حادثه نو رسته یاچنان شمشاد ه گرانیو د دی. ناهدیمسلسل دشمن داغ گرد گلوگاه زیبار ن نیا

 .دندیخاک و خون غلت به
تان را از پس امیو ق یکودک آزاد هنیو مادر م ستادیا یباز نه م شیو رو شیاز پو یباغستان زنده گ داد،یهمه ب نیا با

 .فرستاد یداد و جوانانش را دسته دسته به سنگر م یم ریو شجاعت ش مانیا زهٔ یپاک
ود ب ابتر شده یابر قدرت. ستین نیجز ا ی، شرمسار و زبون. متجاوز را عاقبت شدند. شکست خورده رانده اهیشورو

 .رفتیو ارتش سرخ داغ شکست را پذ
را  ییافغانستان گلوله  یبه سو شیخو یگذشت با سالح کمر رتانیآن گاه که از پل ح یجنرال شورو نیآخر ندیگو
 شیخو کیشل نیاو با آخر دی. شایدیبزرگ شکست و نا ام کار واداشت جز عقدهٔ  نیاو را به ا یامر یکرد. چ کیشل
 .را شگافت شیخو اهیس یآروز ها نهٔ یس
 را به شگاهیرنگ سرخ جا ییسبز. گو یادان آمدند با پرچم هدر افغانستان . مجاه اهیبود فرجام شورو نیچن یآر

از  یالبیس بود که گرفته نور کامالً رنگ نهتبسم ه نیگرفت؛ اما ا یبر لب مردم رنگ م یبود. تبسم رنگ سبز داده
 .دیگرد یو برزن جار یر کواشک و خون در ه

 .بود آتش گشودند یگ و زنده یستانسان ، ه یر چبودند و بر ه نشسته نیچند در کم یطلبان قدرت
ا ر بتیو مص یعدالت یب مهآن ه یعدالت اسالم یوابود و در ه داده دیر شهشه کی روزیشاعر اگر د ریتعب به کابل

 بتیبودند، امروز چتر مص داشتهرا با اشک و خون خود سر سبز نگه ییبایو در خت شک وار تحمل کرده وبیا
 .را بر فراز سر دارند یگرید

خانه جز تل خاک و خاکستر  یشوند و جا یکنند، تاراج م یدهند، قافله قافله کوچ م یم دیامروز دسته دسته شه مردم
است. مدارس را  نیخون یها دنبر دانیها م یونورستی. ستین ینه دارند . مکتب و دانشگاه اریدر اخت یگرید زیچ

 .بسته اند
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 دانند یمن م کودکان
 مکاتب اهیس بر تخته که
 از آتش یریتباش با

 اند را نوشته یرانیو یالفبا
 باران سرخ فاجعه و

 مکتب را یترانه ها باغچهٔ 
 سکوت شگوفهٔ  از
 است کرده زیلبر

 دانند یمن م کودکان
 ستیی نهیتوز مکتب

 در جنگل کبود تفنگ شده اره
 ستیریحق یدیتبع مکتب

 تانک رهٔ یجز در
 

 آباد کرد، یآن شهر یبر کند و جا شهیاز ر دیکه شهر را با دیگو یم یرهبر متفکر یرا ملحد نام داده اند. گاه مردم
را  یسنگ یروبر کندند ؛ اما هنر گذاشتن سنگ  گاهیشهر را از جا یخواهند. آنها به راست یآن سان که مجاهدان م

ظام از . نواریماندند و نه د یبه کابل آمده اند. نه نظام بر جا یرانیو ینه ؛ بل برا یآبادان یآنها برا یینه داشتند. گو
است . چقدر  نیبرل واریجهان د یها وارید کردند که همهٔ  یفکر م دیها چرا؟ شا واریبود واما د یستینظر آنان کمون

نگاشتند ا یم نیبرل وارید بلرا در کا یواریهر د دیبر کنده اند ، شا شهیرا آنان از ر نیبرل واریکه د شندیاند یساده م
 !!!آوردند یدر م یو از پا

ختر را فرا نیخون یاجنگ ه دانیبر کندند تا م شهیاز ر زیا را نه مردم و خانواده یسته وارید خیبر اندازان تار وارید
 .سازند

 میژر یایبقا -افتندینام  میرژ یایگان، روزنامه نگاران همه و همه بقا سندهیشاعران، نو ،منداندولت ، دانش کارمندان
 یانگاشتند عامل جنگ م یم میرژ یایرا که بقا یکردند؛ اما آن چ یو قدرت جنگ م ی. خود بر سر چوکیستیکمون

 .دانستند
 مردم و انیدر م دانستند که یم ا نهوران آنه شهیو اند یادجه یاه میتنظ دیآمد؟ شا دینادرست پد یاپنداره نیچن چرا

 .وجود دارد یدولت تفاوت بزرگ
 مردم است که با ارادهٔ  ندهٔ یشکل آن نما کی. دولت ها در دموکراتستیهمان گونه که دولت مردم ن ستند،یدولت ن مردم

مردم نه بوده، حتا در  ارادهٔ  یممثل واقع یچگاهیدولت ها ه وستهیپ نیکه درمشرق زم یآمده باشند. در حال دیآنها پد
در افغانستان دشمن مردم افغانستان  یشورو ز بوده اند. دولت دست نشاندهٔ یمقابله با مردم قرار داشته و دشمن آنان ن

 !خواند میرژ یایشهر را بقا کیتوان  یگونه م یچ یوضع نیبود. در چن
 یابر ج وستهیپ ایدر انیچنان جر مردم است که نی؛ اما اشوند یو نابود م ندیآ یم دیپد ایدر یا چنان قف روه دولت

 .ماند یم
رسد  یشود چ یم رونیمفهوم دولت ب آن از حوزهٔ  متشکلهٔ  یپاشد اجزا یاز هم م ینظام ینظام است. وقت کی دولت

 .ستندیاز نطام دولت ن یبه مردم که اساساً بخش
مل سقوط عا نیاز عمده تر یکیدانند، مگر فرامش کرده اند که  یم بیر نجنظام دکت یایکابل را بقا انیکه شهر ییآنها

 .مردم کابل بوده است نینظام او هم
ت. نه برده اس ییمردم کابل راه به جا تیبدون حما یدولت چیمعاصر ه خیتار نیدر هم میاز گذشته ها هم که بگذر اگر

و  یآورد که بدون همکار ادیتوان به  یه مرا ن ینظام چیداشته اند. ه یمردم کابل در سقوط نظامها نقش بزرگ
 یبر م زهیکابل به ست انیبا شهر یکه به هر نام ییباشد. آنها دهیدوان یزنده گ نیدر زم شهیمردم کابل ر یبانیپشت
 کنند. یخود را بر م شهٔ یر قتیدر حق زندیخ

 پایان
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