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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Martyrs   جانبازان

  
  2009 می 7

   :يادداشت پورتال
بود از مرحوم   دنيا سپاس که با ارسال مطلبی ارزنده بخاطر ياد،  يک"مراد"از نويسندۀ گرانقدر، جناب 

آرزومنديم که جنابشان همکاری خود را با پورتال . نش را خشنود نموده انداد را گرامی و رو، ياد آن شهي"مقبل"
  .مه داده و خوانندگان را از چنين مطالب بهره ور گردانندااد

  تقديم محبتبا                                                                   
  AA-AAپورتال                                                                 

  
  
  
  
  

  مراد: نگارنده 
       

  

 
 
 

 جانباخته ای از تبار جاودانگان" مقبل"
  

در ) شش سال پس از اعدام وحشيانۀ عمويش ميرزاجان (شمسی 1312فرزند احمد جان در سال " مقبل"خانجان 
 سرنوشت خونين تنهاه وی ن. ل چشم به جهان گشوديک خانوادۀ تهيدست قريۀ کمری ولسوالی بگرامی واليت کاب

گی را با قصه های پدر بزرگش از ايام آوخانوادۀ خود را روی قطرات اشک بزرگ ساالن دهکدۀ خود ميخواند و
 برعالوه آثار موجود يک تمدن  بلکهشد،  بزرگ می،ن خانادر هندوستان حين تبعيد جمعی شان توسط عبدالرحم

کنونی قرار "  کابلردخ"ن کابورای اوستا که درغرب کابل خرد يا هما(م اندود کابل بزرگ متالشی شده و تاريخ غ
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تن از  جاد گورستان اضافه تر از ده هزار، تاريخ شفاهی اي)بتخاک ميشد  سهاک و شيوه کی تاایداشته شامل قر
 آتش شدن وايسرای  تجاوزگر انگليس و طعمۀدویکنونی، جنايات ار" شهدای صالحين" متجاوزين لشکرعرب در

آن در باالحصار کابل، ولجه و حمله بر آنان حين فرار شان و باالخره نحوست قرون وسطايی استبداد و ارباب و 
ساخت که کودک با ذکاوت  فرهنگی اين منطقه را می ی وهای عينی و واقعيت های تاريخ رعيتی حاکم؛ آن فکتور

  .اندزدروس عياری و آزادگی می آموگی،  را در مدرسۀ زند"مقبل"و با شهامتی چون 
 از صنف ششم آن 1327 شامل مکتب ابتدائيۀ بگرامی شده و در سالشمسی 1321در سال" مقبل" زنده ياد خانجان

وی که در دورۀ مکتب ابتدائی هم در امور درسی و هم در امور تربيوی درخشش خاصی داشت، در . فارغ گرديد
دورۀ ليسۀ " مقبل. "و سالمت جسمی برای ليسه حربيه انتخاب گرديد با داشتن نمرات اعلی شمسی1328سال 

وی در برج عقرب همان .  به بسيار خوبی به پايان رسانيد1334مندی آغاز کرده و در سال ه حربيه را با عالق
جۀ اعلی فارغ التحصيل و شامل  پيادۀ آن به دری از پوهنشمسی 1337ه در سال  شدامل پوهنتون حربیسال ش
  . گرديدوارد

ت های ضابط اداری  در بخش های مختلف اردو، از سمشمسی 1357 تا 1337زنده ياد خانجان مقبل طی سالهای 
 همان 38 ، آمر سفربری و اوپراسيون غند7  فرقۀ55کندک غند   ريشخور تا قوماندان تولی و7 و ضابط امر فرقۀ

  . وايی خواجه رواش کابل اجرای وظيفه نمودفرقه، آمر شفر قول اردوی مرکزی و قواماندان محافظ قوای ه
  . ارای چهار پسر و چهار دختر گرديد ميالدی ازدواج نموده و د1960 مطابق شمسی 1339سال  زنده ياد مقبل در

فرو نمی نشست، باعث ميشد تا "  سفيداردوی" يککه در چوکات های متحجر نظام" مقبل"عطش آزادی خواهی 
 سرودن اشعار و نوشتن نظامی به فقانۀ دروس علمی وصيل در پهلوی تعقيب مو تعليم و تحوی در دوره های

 به چنانچه باری. ی نيز برايش می گرديدئ سبب درد سر ها سياسی و اجتماعی بپردازد که بعضًا گرانۀمقاالت افشاء
از همين . شدجازات ی هفتگی ُمترخصاثر راپور يک همدورۀ تحصيليش که هم دهکدۀ وی نيز بود به محروميت از 

گرانۀ خود را ن؛ مضامين و اشعار انتقادی و افشاء جاست که خانجان مقبل منحيث نويسنده ای جوان و شاعر پرتوا
 در مطبوعات "همسايه" و "آموزگار"، "همجوار"، "سنگتراش"،  ."ل .م"، "عنقا"، "کمريوال":  با نام های مستعار

  . کابل به نشر می سپارد
مجلۀ ژوندن، روزنامه انيس، جريدۀ سبا، مجلۀ پشتون ژغ : شعارش به اسم خود وی نيز دربعضی از مضامين و ا

يکی از همکاران فعال و با ابتکار " مقبل"زنده ياد .  به نشر ميرسيداهی هم در مجلۀ اردو و سايرجرائدو گاه گ
  . جريده موجود استنيز بود که نوشته ها و اشعار شور انگيز و پر محتوايش در همين" شوخک"مجلۀ آزاد 

چاپ سال " خسته"تأليف شادروان موالنا خال محمد " معاصرين سخنور" کتاب 180از شادروان مقبل در صفحۀ 
 بمثابه شمسی 1377چاپ سال " کمال"تأليف محمد ناصر " سرزمين آريا" کتاب 246 و در صفحۀ شمسی 1339

  .شاعر و نويسندۀ مبتکر و با رسالت ياد آوری شده است
تنها نمونۀ کار فرهنگی يکی از انگشت شماری منسوبين ه ار مقبل با آنکه در اوزان کالسيک سروده شده ولی ناشع

اردو بود بلکه بازتابی از رنج ها، محروميت ها، احساسات و تمايالت انسانی نسل بسيار جوان جامعه و باحالوت 
تلويزيون افغانستان  گان شهير و نام آور راديو وبنابر همين دليل است که هنرمندان و سرايند. بخصوص آن ميباشد

زنده ياد احمد ظاهر، خانم :  ازنداز اشعار ايشان تصنيف و آهنگ ميساختند که برخی ازين هنرمندان محبوب عبارت
افسانه، خانم پرستو، آقای جمعه گل خوشخوی، آقای حبيب شريف، استاد حفيظ اهللا خيال، آقای رحيم مهريار، خانم 

  . غزنوی و خانم ماری مهتاب، آقای شمس الدين مسرور، آقای شير محمد"ژينوس"خانم سلما، خانم شاه پيری ژيال، 
    اما دورۀ ليسه و سال های تحصيل مقبل با جو سياسی حاکم بعد از جنگ دوم جهانی و تالطم آغاز نيمۀ دوم قرن 

تحوالت جدی و جديدی   آبستن جنبش ها وبيستم هم زمان بود که در آن سراسر جهان بخصوص کشورهای همسايه
 در قلمرو های قبلی و حصارهای منطقوی متوقف شده ه داری غربی موقتًددورانی که در آن انحصارات سرماي. بود

 اش به بيرون سر بر داشته و جهان را به ه ئیوری سرخ تزارهای نوين از مرز های افسانالی امپراتو بر عکس هيو
  .بلعيدن تهديد ميکرد

ما   قرون وسطايی کشور در چنين شرايطی است که اميال استعماری خرس های قطبی بر بستر عقب ماندگی مفرط
 است که وابسته سازی در همين مسير. د را باز کندرو به جنوب سيالن ميکند تا راه رسيدن به آب های گرم بحر هن

های اسارتبار جهت " کمک"وغات قرضه و ارتق و سر ما را با اعمال نفوذ فرهنگی و تاقتصادی و نظامی کشو
 و آماده سازی پرسونل ا روسی ساختن تخنيک و تاکتيک اردوتطبيق پروژه های استعماری، تعبيه و تدارک نظامی ب

ش غرض اعمال کودتا ها در ازماندهی و نصب عمال خود فروختۀ بوميمتناسب آن آغاز کرده و علی االصول با س
  .اردو ادامه داد

 با محدوديت های افغانی آن دولت روس را در سر يک دوراهی قرار عی از سازماندهی آنهم در اردوئیين نو  البته ا
 ممکن نبود و يا اينکه بايد ُدم آنان ت داشته باشد، امری که عجالتًا در دس سوق و اداره آنان را نيز مستقيمًاميداد که؛ يا

يانت دومی در وجود باند معلوم الحال دموکراتيک خلق امکان را به گله ای از جواسيس غير نظامی گره زند که ور
دماسنج اين آلۀ فشار يعنی چگونگی کام کرملين می توانستند در صفحۀ ح. تحقق و تجسم منحوس خود را يافت

حرارت مناسبات فی مابين عمال مزدور خود و دولت های پوشالی حاکم، ميزان تضمين منافع خود را در کشورما به 
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 سرمايه اش را در  خطر به باد رفتن فايده و1357چنين معياری است که دولت روس در آغاز سال با. يرندسنجش گ
دۀ بومی اش نيز آنرا  ثور را صادر کرد و مزدوران بی ارا7 لمس نموده؛ فرمان عاجل کودتای افغانستان دقيقًا
شايد " خلق ـ پرچم" از سردسته های باند ، ضمنًاچه اگر اين اقدام ديرتر صورت می گرفت.  کردندمطيعانه اجراء

و ده ها جاسوس ديگر اين دستگاه . بی. جی. کارتوتيست ارشد کی" واسيلی متروخين"چيز های بيشتر از آنچه که 
  .  کردند، بدست می آمدت روس در افغانستان افشاءجهنمی پس از شکس

آغاز يافت " خلق ـ پرچم"حتی بيسواد مربوط باند رد ضابطان کم سواد و ودتا که توسط  مشتی از ضابطان و خ اين ک
زودی با مقاومت غيرقابل تصور برای اين خود فروختگان و باداران روسی شان مواجه شد؛ سردارمحمد داوود ، ب
 آن از وجود عمال روس دو و ديرجنبيدن خود را در تصفيۀحالی که در آخرين لحظات حيات، شکنند بودن ار در

آن که " قطعۀ محافظ"قوماندان دلير " مقبل"ی جان مقاومت کرد و در قوای هوايی خواجه رواش تجربه ميکرد تا پا
امر محافظت قوای مذکور را بدوش داشت، چنان شجاعانه به مقاومت پرداخت که افسانۀ تسليم بی چون و چرای 

مقبل که قدرت حرکت . ردآن بيرون ک" خلقی ـ پرچمی"اردو را از مغزهای پوسيدۀ حکام روس و جواسيس بيمقدار 
پوشی از بيرون مواجه شد، وی با تفنگ القادر سلب کرده بود با هجوم زرهمستقالنه را از خود فروختگانی مانند عبد

کره بين پهره دار نظام قراول قطعۀ خود ضرب دست يک افسر وطن دوست را در سينۀ دلقک وطن فروشی بنام سيد 
يی و جنگ در اين استقامت ولی حمله بر قوای هوا.  محاربه بيرون کردمحمد گالب زوی گذاشت و وی را از صف

 يگانه امکان جلوگيری از شکست کودتا و هم در صورت ناکام شدن آن منحيث يگانه سکوی فرار کودتاچيان به مثابۀ
فق به رگی از آتش ستون تانک های دشمن مرمفرزۀ کوچک محافظ با امکانات محدود خود در شريد بز. ادامه يافت

حفاظت دوامدار زون دفاعی خود نشده و در نتيجه قرارگاه قوماندانی قوای هوايی و مدافعه هوايی در محل چنار 
چند طياره و هليکوپتر توسط پيلوت های تربيه و تعبيه شده بوسيلۀ روس ها امکانات پرواز و . بدست کودتاچيان افتاد

می فرو رفته، بی قومانده و منفعل شده بود اما با آن هم کودتاچيان تا اردو در سردرگ. فعاليت به نفع کودتا را يافتند
بعد از . رسيده و مهمات آنان قريب به اتمام بودنی به کدام دست آورد چشم گيری نحوالی ظهر در استقامت های زمي

ت مستقيم روسها در اين کودتا صندوق های مرمی و مهماتی که با چنين غرضی در منازل ظهر به ادامۀ مشارک
جواسيس روس که با عناوين ديپلومات، مشاور و غيره در مکروريان کهنه اقامت داشتند، انباشته شده بود، توسط 

بودند و بدون عالقه ای به  نظاره گر اين جريانات و حوادث کابل صرفًاان اما شهري. ان به کودتاچيان رسيدخود آن
مشارکت مستقيم جواسيس و افراد نظامی روس  سرنوشت خود ساختۀ داوود، سقوط دولت وی را با برنامه، فرمان و

  .مشاهده ميکردند
 به ادامۀ آدمکشی هستريک کودتاچيان؛ منسوبين قوای هوايی و مدافعه هوايی 57 ثور 7در بعد از ظهر سياه روز
تيمورشاه خان  و" اخذ خبر"آن خانجان مقبل، قاسم خان مدير ايت ديگرآنها بودند که در اثرخواجه رواش شاهد جن

و ديگر اجنت های سازمان " سگ"مدير لوژستيک قوای هوايی با دست های کثيف جنايتکارانی مانند عبدالقادر 
يدن به قدرت راهی جز که برای رس به شهادت رسيدند؛ يعنی توسط کسانی.) يو. آر. جی(اطالعات نظامی روسيه 

آری، درحاليکه چگونگی اعدام . ليالم نواميس ملی ما به بيگانگان در مخيلۀ شان هم خطور نميکرد خود فروشی و
 اين توحش تفسيری از تعبير متش، وثيقه ايست از ريکارد وحشت ايادی روس،بدون محاکمۀ مقبل و ياران با شها

بار شعار آزادی را با خون خود در صفحۀ ديگری از تاريخ  قبل که اينو م. را نيز  ارائه کرد" دموکراسی خلقی"
ه ها گور دستپيکر خونچکان وی را در يکی از صدميهن ما رقم زد، در کنار آرامگاه يک سپاهی گمنام دفن نشد بلکه 

  .يباشند اشغالگر روس و عمال داخلی آن در افغانستان مارنامۀ اردویجمعی زير خاک کردند که از بزرگترين ک
قرار داده و " نصيحت پدرانه"پرچمی که غرض تضعيف روحيه و رشادت مقبل وی را مورد " جنرال"به قول يک 

مقبل تو که بخاطر اعاشۀ خانوادۀ ده نفری بار قرض کمرت را خم کرده است، ميدانی که اگر تو نباشی بر :  گفته بود
  ! ومت دست کشيده و همانند بقيۀ اردو تو هم تسليم شویهشت فرزندت چه خواهد آمد؟ پس بهتر است که از مقا سر

آنان است و هيچ دسيسۀ خارجی ها و عمل تجاوزگرانۀ ، مقبل به وی گفته بود که اين "جنرال"به اعتراف خود همين 
افغانی تا اين حد بی ناموس نميباشد و من که به نام وطن و ملت آزادۀ خود سوگند ياد کرده ام، مرگ خود و تمام 

آری، سی سال از حماسۀ . اعضای خانوادۀ خود را بر اسارت در دست بيگانگان و جواسيس آنان ترجيح ميدهم
خونين مقبل و هم سنگران رشيدش گذشت و تمام تجارب سه دهه پس از اين جايگاه خونين تاريخی؛ عالوه بر شهامت 

 مقاومت را نيز  بصيرت ژرف اين اسطورۀمنطق علمی وو رشادت اين خلف راست قامتان و آزادگان، وثيقه ای از 
  .ثبت تاريخ کرده است

کليه مزدوران رنگارنگ بومی  اما درعين حال توحش افسارگسيخته وهمداستانی کنونی جامعۀ جنايتکاران جهانی و
شان، کماکان ضرورت نبرد دليرانه و عقيم کردن اغراض، دسايس و توطئه های اين دشمنان سوگند خوردۀ مردم ما 

حاد، نهاد ها و توده های تحت ستم و يان فاجعۀ جاری در پيش پای کليه آ پاثابه يگانه راهکار ممکن در مسير بمرا
 از تجارب گران بهای مستلزم شهامت، ژرف نگری و استفادهآزادی خواه سرزمين ما گذاشته است؛ تحقق اين امر 

و دلقک های بيمقدار و جنايت . بی. جی. م کشان کیهزاران شهيد به خون خفته و مقبل تباری ميباشد که با غضب آد
پيشۀ بومی شان در پوليگون ها به جوخه های اعدام سپرده شدند و بر روی پيکر های آغشته به خون آنان در گور 

  . جمعی با بلدوزر خاک کشيدنده های دست
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ولت روس و ايادی بومی آن اين نمونۀ مقاومت در برابر تجاوزات افسار گسيختۀ د" مقبل"ازمحمد صديق فرهنگ 
 71ايشان در صفحۀ . بعنوان يک افسر صادق و وطن دوست ياد کرده است" افغانستان در پنج قرن اخير"در کتاب 

از وظيفه شناسی ) هاد لبيبآقای فر(همچنان وی : " همين کتاب چنين نوشته اندشمسی 1374جلد سوم چاپ سال 
  ".داد ياد ميکند وای هوايی و جنرال موالن خانجان مقبل، مرتضی قل سر انجينر قج

اردو و سياست در سه " کتاب به اصطالح 141 و140، 132 در صفحاتمحمد نبی عظيمی پرچمی معلوم الحال،
حاليکه اين   در.ود نام برده استداومحمد   نظام جمهوری سردارعنوان مدافعه از شهيد مقبل ب" دهۀ اخير افغانستان

وری روس تا زمان گرم بودن مناسبات داوود و برژنف در ليسيدن دست و تعماری امپراخلوقات پروژه های استم
سرخ، رهبر انقالب و مجسمۀ آزادی ساخته و  پای داوود هر يک از رفقای ديگر شان پيشی ميگرفتند، او را سردار

ردوی مرکز به قوای اما مقبل زمانی به تبديلی اش از قول ا. اين مجسمۀ ساخت خود را بيشرمانه سجده ميکردند
 موافقت کرد که داوود را در ندامت ءابول مقام قوماندانی محافظ اين قومدافعه هوايی در خواجه رواش و ق هوايی و

پس معلوم است که شرط . از گذشته، روگشتاندن از روس و تصفيۀ اردو از وجود عمال مزدور آن مصمم يافت
رک وابستگی به اجنبی، تمايل وی به استقالل و دفاع از منافع و همکاری مقبل با داوود نه دفاع از وی بلکه ت

  .  کردمين آرمان انسانی جان خود را نثارنواميس ملی بود که به حکم تجربه، خود نيز در راه تحقق ه
  !يادش گرامی و راهش پر رونده باد

  
  

  نمونه ای چند از اشعارش
  

  

  "مقبل"  :       شعر از 
  اهراحمد ظ: آوازخوان      

  
  

   خاکت مادر من دور ردم ـــ پاکت مادر من       بگ ازم قلبــــــبن
  از من جدا شد  مادرم  دا ياـــخ   ار من سياه شد    ـسياه شد روزگ

   که يکدم مادرم از من جدا کرد  فلک با من چرا اين ناروا کرد    
  ردن توــــــــنبود دستم به دورگــــــتتان کندن تو      نبودم لحظۀ ج

  دا يا روزگار من سياه شدـــخ
  که يکدم مادرم از من جدا شد

  
                                                                *******  

  

  
             "     مقبل: "               شعر از

  خانم افسانه : خوان آواز           
  ساربان                           

  
  

  سر و سامانه شدم ميروی افسانه شدم ميروی        بی  ال که ح
  که ديوانه شدم می روی  شدم ميروی        حال  افسانه ميروی 
   به فدايت مرو        سوختم از جور و جفايت مرو جانم ميروی 
  حال که ديوانه شدم می روی می روی         شدم   پيمانه  تشنۀ

  لۀ رخسار توـمرا شع سوخت فادار تو        يار تــــــــــوام يار و
  روی  شدم می ال که ديوانهـح  و پروانه شدم ميروی      ـزار چ

  سر سودايی ام حال   به  وای   نيست کسی مونس تنهايی ام      
   می روی  شدم  ميروی افسانه     شدم ميروی    حيف که بيگانه

   شدم ميروی   ديوانه حال که
  نه شدم ميرویبی سر و ساما

  
                                                                   *******  
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  "مقبل: "    عر ازش     
  "ساربان"عبدالرحيم :  آوازخوان     

  
  

  کنی  می   ون جگرمـــــخ   دلربا  ای غمت    از کنی        می درم  در ب  لقا   مه  کی ای به تا 
  م بيا ای صنم مه لقا چشم براهار توـــدر ره انتظ  کنی         می به سرم   خاک  ين اداای مِه شير

   برم   از   مرو   زود   من  رــــ به  نما  رحم ه پيکرم         م بت  ای  یـبه ک تا   جور و جفا 
  ه شيرين ادامن جفا ای مدا مکن برخ  بهرخدا بهران ز تن هوش از سرم       ـرفته ز سودای تو ج

  می کنی  چرا   ناله وــــــــــــتند خ  آن  غم   از  کنی        نوا می لب زار شور وـ ق تا به کی ای
   می کنی        ای دل من ای دل من بيتابی تو چرا ای دلک بينوا صبا  و شام ان ـ فغ  و  آه گريه و  

  
*******  

  
             "               مقبل: "     شعر از       
  "مسرور"شمس الدين  :  آواز خوان       

  
  
  

  ااطرم را بکن تو شاد بيــــــ      خـــل مراد بياـــآمدی ای گــ
  را به ياد بياـــــــــــ     تو بياور م بيا اک ما را مده به بادـــخ

  که ز جورت فغان فغان دارم
  دل افگار و خونچکان دارم

  ل نو رسيده ام باز آیـــ   ای گی    نور ديده ام باز آ آمدی
      درد هجران کشيده ام باز آیتو غزال رميده ام باز آی  

  که ز جورت فغان فغان دارم
  دل افگار و خونچکان دارم

  ارۀ رنگ زرد ما فرماــــــ  چ  ـــــالجی به درد ما فرما  تو ع
     فرش راهت ز درد من فرماگوش به اين آه سرد من فرما    

  ل مراد بياــــگ مدی ایآ
  شاد بياخاطرم را نمای

  
*******  

   
  :   لت مسأيک تذکر و دو

که جهت نشر به گونۀ يک کتاب به قلم خود ايشان در يک مجلد گردآوری " مقبل" مجموعۀ صدها قطعه شعر محترم
روسی " دولت ائتالفیدر سايۀ حاکميت " تنظيمی"شهريان شريف کابل، حين تاراج ود همب شده بود، همانند هست و

قربانی جنايات آنان شده و باعث فزونی درد کمبود حضور مقبل در جمع دوستان و گنجينۀ فرهنگی " ـ جهادی
حل مشخص بنابران همانگونه که معلومات منسوبين وطن دوست قوای هوايی برای دريافت م. ما شده است کشور

خلقی و پرچمی در آن مدفون شده است کمک ميکند، به که زنده ياد مقبل با شيوۀ تدفين جالدان  یگور جمعي
منثور و منظوم ايشان نيازمند سهمگيری صميمانۀ عزيزانی است که چيزی از اين  همانگونه گردآوری مجدد آثار

  .  را در دسترس خود داشته باشندسلسله
و چشم ديد های شما  معلومات، اشعار، مقاالت، خاطرات  درج است چشم براه وصولما در آدرسی که در زير

 در 1357 ثور7هستيم؛ چه گردآوری آثار ايشان را ممکن سازد يا چگونگی مشخص تر جريان فاجعۀ سياه روز 
  . قوای هوايی را بازتاب دهند
  با عرض سپاس و امتنان

 : آدرس
com.ymail@76kohsar-       

 
  


