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          22/ 02/ 2010                                                                                                            حميد انوری

                                          حماسۀ سوم حوت                 
  می بر پوزۀ خونين تجاوز و استعمارمشت محک

  
هرگاه تاريخ کشور . تاريخ پر از فراز ونشيب سرزمين کهن افغانستان هميشه شاهد حماسه های به ياد ماندنی بوده است

خويش را ورق زنيم و حماسه ها و رشادت های باشندگان اين مرز وبوم را مطالعه کنيم ، ديده ميشود که اين کشور در 
با عظمت خويش هميشه و هميشه شاهد تاخت و تازها و تجاوزات اجنبی ها بوده است و تجاوزگران مختلفی طول تاريخ 

کشور ما را پامال هوس های شوم شان نموده و به کشور ما هجوم آورده اند و دريايی از خون جاری ساخته اند تا باشد 
اما با افتخار .وم تجاوزگرانۀ شانرا جامۀ عمل پوشندسطيرۀ شوم شانرا بر سرزمين مقدس ما پهن نموده و خواسته های ش

ديده شد و بار ها به اثبات رسيد که اين سرزمين دليران و اين خاک پاک افغان ، تسخير ناپذير است و مردم آزادۀ آن 
ر يکبار تجاوزگران اگ.تسليم ناپذير و هر مشتی را در هر وقت و زمانی با لگد جواب گفته اند و هنوز هم جواب ميگويند

به تاريخ پر از فراز ونشيب افغانستان مراجعه کرده و آنرا عميقًا مطالعه نمايند ، هرگز و هرگز شوق تجاوز به اين 
، روس ها اشتباه 1358با هجوم نامردانه و وحشيانۀ روسيۀ شوروی بر افغانستان در ششم جدی .کشور را نخواهند کرد

نستان فرو رفتند و سر انجام روسيۀ شوری و ارتش سرخ تجاوزگر شان بزرگی را مرتکب گرديده و در باطالق افغا
-شرمسارانه خاک پاک ما را ترک نموده و رو به فرار گذاشتند و کشور شورا ها از هم فروپاشيد و روس ها جنگ افغان

گذشته بود که هنوز دو ماه از تجاوز بی شرمانۀ روس ها بر سرزمين مقدس ما ن.ناميدند) زخم خونچکان ( روس را يک 
 قيام نموده و بصورت يک پارچه ، مشتی شدند و بر فرق متجاوز کوبيدند و روز روشن 1358مردم کابل در سوم حوت 

  . را بر متجاوزين و نوکران بومی شان سياه و تيره و تار ساختند
نرا به وحشت انداخت و و اين گونه بود که حماسۀ ماندگار سوم حوت ، متجاوزين روسی و غالمان بی مقدار داخلی شا

جنراالن و مشاورين نظامی روس با وحشت تمام سوار بر زرهپوش های روسی . خون را در رگ های شان منجمد نمود
به سفارت يا النۀ جاسوسی شان پناه بردند و فرمان حمله بر مردم غير مسلح کابل را صادر نمودند و در يک چشم برهم 

گنده و هلی کوپتر های توپدارروسی فضای کابل را تيره و تار ساخت و از زمين زدن طيارات غول پيکر و جت های جن
روس ها و . هم تانک ها و زرهپوش ها به حرکت درآمدند و حماسۀ سوم حوت مردم کابل را به خاک و خون کشيدند

ت جنگی بر مردم ايادی شرف باختۀ شان با تمام سازو برگ نظامی شان و در پناه توب و تانک و زرهپوش ها و طيارا
کابل که بجز مشت و لگد ، سالح ديگری نداشتند، چنان يروش بردند که تو گوئی با يک ارتش منظم و مسلح در نبرد اند 

خون و خاک در هم آميخت و در هر کوچه و خيابان و هر مسجد و ميدان، افراد بيشماری در خون خويش غلطيدندو . 
و اجيران داخلی شانرا به وحشت انداخته بود که مرگ را در دو قدمی جنگ مشت و درفش چنان تجاوزگران روسی 

 با نعره 1358اين جنگ نابرابر و اين حماسۀ ماندگارواين قيام پر ابهت که از شب دوم حوت .خويش مشاهده ميکردند
وبيده شدکه خون شهريان شرافتمند و نترس کابل آغاز شده بود، در شامگاه سوم حوت در حالی درهم ک) اهللا اکبر( های 

پاک شهريان آزادۀ کابل کوچه ها و خيابان ها و ميادين شهر را رنگين کرده بود و در هر کوچه و برزنی شهيدی در 
خون غيش غلطيده بود و مردم مشغول جمع آوری شهدا و زخميان خويش بودند و حزبی ها و سازمانی های بی مقدار و 

وسی ، هموطنان شريف ما را دسته دسته دستگير نموده و با خود ميبردند و بی وجدان خلقی و پرچمی به زور سرنيزۀ ر
به ضم خودشان آن حماسه را سرکوب نموده بودند، غافل از آنکه در آن سرزمين حماسه آفرين ، حماسۀ سوم حوت 

ر پيشرو بود ، نه حماسۀ اول بود و نه آخر و تجاوزگران روسی و نوکران بومی شانرا ، هر روز حماسۀ ديگری د1358
و چون حماسه ها با همديگر پيوند خوردند، سيل خروشانی گرديد که تجاوزگران روسی و ايادی داخلی شانرا در خود 
غرق کرد و گند تجاوز و استعمار و انقياد طلبی را از سرزمين مقدس ما روفت و حماسه ها در قلوب مردم جاودان شد و 

 کابل جاودان و گرامی باد و روح 1358ياد شهدای سوم حوت . عزيز ما گرديدبا خط زرين نقش تاريخ پر افتخار ميهن 
شان شاد و درود و دعای بی پايان بدرقۀ راه پر افتخار تمام شهدای افغانستان که در راه آزادی کشور شان جان های 

اينکه يک مشت اجير بيگانه و خود فروختگان بی آزرم و دين فروشان خائن به ملت و . شرين خويش را قربان نمودند
، باالی خونهای پاک شهدای پر افتخار افغانستان تجارت  سياسی کردند و حاصل جهاد مردم افغانستان ........مملکت و

مبارزه و جهاد مردم افغانستان رابا يک مشت پول و چهار روز قدرت موهوم مبادله کردند، هرگز بدان معنی نيست که 
به ثمر نرسيد، بلکه ثمرۀ آنرا دکان داران دين و معامله گران جهاد،زير نام اسالم و جهاد و مجاهد، به غارت بردند و در 
حق بيش از يک و نيم مليون شهيد راه آزادی و عدالت خيانت کردند و رو سياه و منفور گرديدند که لعنت خدا و نفرين 

ر آنها باد که از نام مجاهد و جهادو دين و مذهب سخت نا مردانه استفادۀ سؤ نمودند و هنوز هم با خون شهدا خلق خدا ب
(( بعضی ها هنوز هم داد و فغان راه می اندازند که چرامجاهدين و قوماندانان شان ،. بی شرمانه مشغول معامله هستند
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فت که اگر جنابان ميخ به فرق کوبيدن ها ، رقص مرده و رقص ،در جواب بايد گ........ناميده ميشوندو)) جنگ ساالر
زنده و بينی بريدنها و گوش بريدنها و چشم کشيدنها و سينه های زنان مظلوم را بريدن ها و از آنها شوربا پختن ها و 

دختر و بخورد مردم اسير دادن ها و شبش های مو های کشال و چرکين خويش را باالی مردم فروختن ها و به زن و 
فرزندان مردم تجاوز کردن ها و دختران صغير و نا بالغ را با سگ های جنگی معاوضه کردن ها و بعد به آنها دسته 

همه و همه رابه مجاهدين نسبت ميدهند، اختيار شان، اما با اين کار و اين طرز تفکر ......... جمعی تجاوز کردن ها و
اگر اين تبليغات را منسوبين حزب منحلۀ .عی کشور ، سخت توهين روا ميدارندخويش فهميده يا نافهميده به مجاهدين واق

ديموکراتيک خلق براه می اندازند، باکی نيست چون از آن جماعت توقع ديگری داشتن خطاست، اما اگراين تبليغات از 
رت ميگيرد، بايد گفت که جانب آنانی که به نحوی خود را وابسطه به مجاهدين ميدانند و دستی در جهاد داشته اند، صو

در 1996-1992بين اين يک مشت رهزن و جانی و زيردارگريختگی که اعمال فوق را بين سالهای . سخت اشتباه ميکنند
افغانستان و بخصوص در شهر زيبای کابل که آنرا به مخروبۀ غم انگيزی مبدل کردند،انجام دادند و هنوز هم از جنايت 

و مجاهدين واقعی افغانستان که بعد از سقوط رژيم دست ...........شيده و خسته نشده اندوو خيانت و نوکر منشی دست نک
نشاندۀ روس در افغانستان ، سالح های خويش را بر زمين گذاشته و جهاد را خاتمه يافته اعالن کردند و به کار و غريبی 

دگی بخور ونميری داشته ولی همچنان خويش برگشتند و دستان شان هرگز بخون بی گناهان رنگين نشد و امروز زن
سرافراز و پر غرور و با وقار اند،دريای از خون فاصله است و اگر بازهم شوق دارند تا همين يک دسته رهزن و يک 

جازنند، به خود شان ارتباط دارد، اما ديگر اين مطاع کهنه شده و خريداری نداردو )) مجاهدين سابق (( مشت جانی را 
  .می نامند)) جنگ ساالران (( ن به حق که آنانرا مردم افغانستا

  
                                   گرامی باد ياد حماسۀ سوم حوت کابل

  
       درود و دعای بی پايان بدرقۀ راه شهدای سوم حوت کابل و همه شهدای راه آزادی

  
  وان آنها                          ننگ و نفرين باد بر متجاوزين و دنباله ر

 
   بی سر وپائی که داد از دست او بر چرخ رفت             

  کی  سزاوار  نگين  و در خور  اورنگ  بود                                            
                          

***********                                  
  خطا زما                گويند لب ببند چو بينی

                                                   راهی است ناصواب که تکليف ميکنند
 

 


