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 چته سر چوک کابل عقاب چهار

 

 

 

 

 

 

 
، با غیرت و صاحبان عزت نفس برای با شهامت ،میراثی است که از اجداد با ایمان، استقالل و آزادی طلبی جوانان عزیز

 اجیری تن در ندهیم !! ، وغالمی ،باشیم و به پستی ها ذلتمن و تو رسیده که ما باید مانند عقاب بلند پرواز 
 

خون هر افغان مسلمان است و ما را الزم است از مام وطن مثل مادر خود  ایمان تقوا غیرت مردانگی شجاعت در

  .خود ارادیت باشیم حفاظت نمائیم رهنمائی ها و احکام الهی و رسول مقبول را در نظر گرفته طالب آزادی و

توانند با قلم و سخن مبارزه با  که امکانات جهاد در سنگر را ندارند می ا بیاموزیم جهاد جهد است آنانیما باید جهاد ر

ول های معقه قلم کرامت دارد ما باید با حفظ کرامت قلم از را .فساد و دفاع از حقوق خود نمایند ،استبداد ،ظلم ،اشغال

 .یمهای داغ هموطنان آزادی طلب خود را داغتر ساز جهاد نموده سنگر
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چته نظر اندازیم مانند عقاب یا شاهین می باشد  چار ، اگر در تصویرر چوک کابل کار دست نیکان ما استچته س چهار

 .رسد چته عبور کرده به پایان چوک می یک هزار متر از چار سر چوک و بدن آن در حدود تخمینا   که سر آن دائره  

آن بکار رفته خیلی ضخیم بود چهار چته   چوبی که درسقف چهار چته با چوب های گردم خیلی ضخیم که قطر هر 

های قدیم ساخته شده بود که طرف شمال چوک تپه بی بی مهرو و طرف جنوب کوی شیر دروازه  کابل به فن معماری

و طرف غرب به کوی آسمایی این عقاب یا شاهین عظیم با چشم های تیز بین خویش از  طرف شرق تپه مرنجان 

  ؟؟هدین خوشحال شده به پرواز می آیدشاه کابلی با دیدن استشهادی های مجا نمناره های مسجد مستا
 

را  هار چته چوک که رسیدم عقابچ در سر . خود را مانند عقاب دیدمزادگاه  چته چوک کابل از باالی طیاره سر چهار

 .گردن آن دیدم و زنجیر در اسیر

 میرمسجدی"و دوستان اش   "یزوزیر اکبر خان غا"  ،جد مادری ام "میرویس نیکه"جوانان افغان شما مانند نیاکان خود  

ماللی " ،"مشک عالم"مشهور به  "مال دین محمد" "،خان شهید ایوب"هم سنگر جدم  "میربچه خان غازی"  ،"خان غازی

 و غیره مثل عقاب باید باشید. "بی بی درخانی"هم سنگر مادر کالنم غازی  "غازی ادی"شهید   ،"میوند

ند اداره گردند، مان به سوی پناهگاه پرواز می کنند و یا به دنبال سرپناه می عقاب وقتی که باران می بارد همه پرندگان

 اینکه از شالق باران و تر شدن( اما عقاب برای ع عبد = بنده و غ یعنی )غالم دست نشانده اچیر صلیبی )ع و غ( یعنی

 کند!؟ ها پرواز می ن بماند باالتر از ابروومص

هر  ً  اصوال .شود که به اوج برسد این باعث می کند و هایش را باز می بالعقاب هنگام پرواز مخالف جهت باد 

  .دهن شیر برون کند نامش ماندگار خواهد شداز را  حق خود و معقول حرکت کند موجودی که بتواند خالف جریان نا

 نیرنگ غرب بود نه اسیر عقاب بلند پرواز باید مانند

د نپنجاه روز دردی دردناک را تحمل نمایند تا بتوانکنند پس از چهل سال باید صد و  عقاب ها هفتاد سال زندگی می

 صورت باید مرگ را انتخاب نمایند. در غیر این ،بمانند هزند

 طعمه را گرفته و نگاه دارند، چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند عقاب به چهل سالگی که می رسد،

پرواز  ند وپکلفت شدن پرها به سینه اش می چس ر اثرسالش ب های کهن شهبال نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود،

 برایش دشوار می شود.
 

 آنگاه عقاب می ماند و یک دوراهی:

ه ین روند مستلزم این است که باینکه بمیرد یا اینکه یک روند دردناک تغییرات را برای صد و پنجاه روز تحمل کند. ا

د ، پس از آن منتظر می مانبه صخره ای بکوبد تا کنده شودرا خود در آنجا منقار  یک کوه پرواز کند و آنجا بنشیند، ۀقل

پرهای  بیاورد. می آورد تا چنگال جدیدی در تا نوک جدیدی به جای آن بروید. بعد از آن چنگال هایش را از جا در

 ا زندگیشود و مدته می می آید و عقاب مجدد عقاب تیز جدید عقاب بعد از پنج ماه از کندن پرهای کهنه اش دوباره در

 .های دیگر برای سال کند. می

دهد )و ایشان را از بدبختی به خوشبختی، از نادانی به دانائی، از  خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی

کشاند( مگر این که آنان احوال خود را خود تغییر دهند،  ذلّت به عّزت، از نوکری به سروری، و ... و بالعکس نمی

جاری در اسباب و مسّببات ظاهری است، ولی( هنگامی که خدا بخواهد بالئی به قومی نازل کند هیچ  و )این سّنت

  تواند یار و مددکار آنان شود. تواند آن را )از ایشان( برگرداند، و هیچ کس غیر خدا نمی چیزی نمی کس و هیچ
 

ٌر م   ٌح َقِریبٌ انشاء هللا عنقریب به امید استقالل وطن و پیروزی مجاهدین َنص  ِه َوَفت   َن اللَـّ
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