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  حوت اگر حوتی کند
 
 

من مصداق اين گفته مشهور را )).  کند حوت اگر حوتی کند، موش ها را در قطی: (( ضرب المثلی داريم که ميگويد 
روزيکه مردم  .، روز قيام وحماسه باشندگان با شهامت کابل به چشم سر مشاهده کردم١٣٥٨در روز سوم حوت 

هر چه موش سرخ و  و ف کابل در برابر تجاوز وحشيانه متجاوزين روس و نوکران داخلی شان قيام کردندdشر
در حقيقت قيام  و حماسه مردم از شامگاه دوم حوت . ها پناه بردند) ک و زرهپوش تان( هنی آگالبی بود به قطی های 

که از هر خانه و از هر کلبه ) اهللا اکبر( آغاز گرديد و با آغاز شب، تمام کابلِ  در سکوت فرو رفته را نعره ملکوتی 
مرگ (، )مرک بر روسها (يزدند که مردم فرياد م. ای  و از هر بام و دری هم زمان  بلند گرديده بود، به شور آورد

  .....، روسها از ملک ما بيرون شويد و)بر ببرک
   در آن شب با عظمت مردم کابل يک پارچه شور و غوغا بودند و با تمام قدرت خود و با تمام گوشت و پوست و 

 ساعات آغاز قيام مشاورين روسی با عجله تمام، در نخستين. استخوان خويش فرياد آزادی خواهی سر داده بودند
سوار بر زرهپوشها به سفارت خويش در کابل پناه بردند و نوکران داخلی شان آن چنان دست و پاچه شده بودند که 

همه موش ها به قطی ها خزيده بودند ولی مردم با هيجان هرچه بيشتر بر ضد تجاوزگران روسی و . نگو و نه پرس
  . و يکپارچه شور و هيجان بودندحکومت دست نشانده شان شعار سر داده بودند

   آنگاه که سياهی شب جای خود را بر روشنائی روز خالی کرد و صبح دميدن گرفت، مردم همه به سرک ها کوچه 
) مرگ بر روسها(ها و خيابان ها برآمده و دست به تظاهرات وسيع و پردامنه ای زدند که در سر تا سر کابل فرياد 

  :عار ها پارچه شعری در زبان همه جاری بود که ميگفت در ميان اين ش. پيچيده بود
  

  ورنه غرق رود بار خون  شويد    روس ها از ملک ما بيرون شويد
  مهد شيران ميهن شمشير هاست     اين بخارا نيست ،خاک آسياست 

  که اين وطن  چون النه زنبور ها ست   رو به ويتنام و چک سلواک و حبش 
  

نان ادامه داشت و تمام باشندگان کابل يکپارچه در مقابل تجاوز و زورگوئی قيام کرده قيام مردم با شهامت کابل همچ
مردم از هر گوشه و کنار شهر خود را به مساجد و ميدان های بزرگ شهر رسانده و خشم خود را فرياد . بودند

 هلی کوپتر های روسی ميکردند که تانک ها و زرهپوش ها در حرکت آمده و مردم را محاصره کردند و اندکی بعدتر
نمايان شدند و باالی  اجتماعات مردم در چرخ زدن گرديده و فاصله خود را از زمين کم و کمتر ميکردند و ساعاتی 

مردم از زمين و آسمان در محاصر قرار گرفتند، اما اندک . نگذشته بود که طيارات جت جنگی نيز به پرواز درآمدند
روسها از ملک ما بيرون شويد،  : ( ردم به مشاهده نمی رسيد و همچنان فرياد ميزدند ترين تزلزلی در اراده پوالدين م

  ....و) مرگ بر ببرک (، )مرگ بر روس 
سازمانی .    و چنان بود که موش های روسی و نوکران داخلی شان به وحشت افتاده و بر روی مردم آتش گشودند

ا و زرهپوش های روسی سنگر گرفته و مردم را به رگبار کلوله گک ها به جاده ها فرستاده شده و در پناه تانک ه
حماسه  سوم حوت به خاک و خون کشيده شده و خون مردم بی گناه و مظلوم کابل در جاده ها و خيابان ها و . بستند

به هر کوچه و پس کوچه که سر می زدی، حزبی ها و سازمانی های حزب ديموکراتيک . حتی مساجد سرازير گرديد
  .، هر جنبنده ای را به رگبار گلوله ميبستند !!! ق، سنگر گرفته و ديموکرات منشانه خل

   روز کم کم به پايان خود نزديک ميشد و جنايتکاران خلقی و پرچمی با شدت هرچه تمامتر حماسه مردم را سرکوب 
مردم آهسته آهسته پراگنده ميشدند، عده ای مشغول انتقال زخمی هايشان بودند و عده ديگر شهدا را از کوچه . ميکردند

مرگ (های شش و هشت نفری هنوز هم با عصبانيت و خشم شعار گروپ . ها و خيابان ها به خانه ها انتقال ميدادند
را فرياد ميکردند، اما صفوف منظم و منسجم  و يکپارچه مردم متفرق شده ) مرگ بر ببرک (و ) بر روسها

  ......بودند
در سرک بزرگی که پل سرخ کارته سه را به دهدانا وصل ميکرد ، زرهپوشی به آهستگی .   دقايق آخرين روز بود

در حرکت بود و از بلندگو ايکه بااليش نصب شده بود مردم را به متفرق شدن فرا ميخواند، کسی گوشی بر آن نداشت 
پير مردی با ريش سفيد در حاليکه چوب بزرگی در دست داشت از عقب زرهپوش در . و مردم همچنان شعار ميدادند
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واهللا که تا ماسکو نه : (( ش می کوفت و فرياد ميزد حرکت بود و با همان سوته چوب خود با شدت بر بدنه ای زرهپو
در همين هنگام جوانک سازمانی ای سر از زرهپوش بدر آورد و با کلشينکوف ايکه بر دست داشت پير )). دوانم تان 

مرد را تحديد کرد، اما پير مرد بدون هيچگونه دغدغه ای  همچنان بر زرهپوش ضربه ميزد و شعار خود را تکرار 
همان فحش ها ايکه در ناحيه ( سازمانی گک بی مقدار شروع به فحش گفتن نمود و فحش های غليظ ناموسی . ميکرد

بر پير مرد ريش سفيد حواله کرد و اسلحه )  حزبی و در سازمان جوانان حزب ديموکراتيک خلق فرا گرفته بود 
گام صاحب منصب نظامی ايکه معلوم ميشد در همين هن. خويش را آماده فير نمودن ساخت و پير مرد را نشانه گرفت

صاحب منصب که از زرهپوش . حزبی نبود، سر از زرهپوش بيرون کرد و جوانک سازمانی بداخل زرهپوش خزيد
، پير مرد )) پدر جان صدقه ريش سفيدت شوم، برو با نی ما : (( بيرون شده بود ، رو به سوی پير مرد کرد ه  گفت 

، بعد چوب خود )خو اين طور بگو )) ( خو اينی تو بگو : (( احب منصب ديد و گفت لحظه ای درنگ کرد ، سوی ص
من که نظاره گر اوضاع بودم و در . را به زمين انداخت رويش را َدور داده و به صوب خانه اش رهسپار گرديد

آسان است با حرف همان جمع روان بودم در حاليکه به شهامت آن پير مرد آفرين ميگفتم با خود انديشيدم که چه 
خوشی دل مردم را بدست آورد و به قلب های شان حکومت کرد و چه مشکل است که با زور و سر نيزه و با حمايت 

چه خوب و چه آسان است دل مردم را بدست آوردن و بر قلب های شان حکومت . خارجی باالی مردم حکومت کرد
مردم دلير افغانستان ميتوانند . فغانستان خود را تحميل کردناما کامال غير ممکن است با زور باالی مردم ا. کردن

دوستان خوبی باشند و برای دوست خود حاضر اند از سر و جان و مال و زندگی خود و فرزندان خود بگذرند و اين 
د، دشمنان را بار ها و بار ها به اثبات رسانيده اند، همچنان اين مردم شريف و شجاع ، دشمنان آشتی ناپذيری نيز هستن

حال بايد از تاريخ افغانستان از تاريخ پرافتخار اين سرزمين آزادگان آموخت و . خيلی ها خطر ناک و بی باک ونترس
با تاسف که چنين نيست . دل شانرا به دست آورد و بر قلب های شان حکومت کرد و اين کاريست بسيار ساده و آسان

  .درسی از تاريخ نگرفته اندو هيچ خارجی و گماشتگان شان در داخل کشور 
   

  جاويد باد ياد شهدای سوم حوت کابل و تمام شهيدان راه حق و عدالت در افغانستان
                        

  پايان
 


