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                                           سوسيال امپرياليزم شورویافگندۀ ارتش  سر                                 ميھن فروشان                        
  

 و مصيبت ھای عظيم بشری توسط باند ميھن فروشان و  دو سال از آن فاجعه ھای خونبار انسانی

در کشور سپری نشده بود که اژدھای ھزار دھان سوسيال ") حزب دموکراتيک خلق" ( جنايتکاران مزدور

طور ه ش در منطقه و ب بنابر الزامات منافع )١٣٥٨ جدی ٦ (١٩٧٩دسمبر  ٢٧امپرياليزم شوروی به تاريخ 

به قصد تسخير و تاراج اين سرزمين به پرواز درآمده ، تنوره کشيد و آتش زد به ) خود(اخص در افغانستان 

ه به  و غارات نمود ھر چ  و کوه و بيابان و رود و دريا و چشمه و قنات و کاريز و چاه انسان و حيوان و نبات

با بالھای ) ١٣٦٨ دلو ٢٦ (١٩٨٩ فبروری١٥  سان امپراتوريھای ديگر ، سر انجام به تاريخه ب. چنگش آمد 

به جانب النه اش به آھستگی خزيد و مدتی نگذشته بود ) با افتضاح و رسوائی( خميده  مشبک و سوخته و گردن

به ھر طرف پرتاب گرديد و طعمۀ درندگان و که از دروِن منفجره شده اش ، ريزه پاره ھای پانزده تکه ئی اش 

  .خزندگان و پرندگان الشخوار سرمايۀ جھانی گرديد 

   



   !فدا کردند رين شان را به خاطر آزادی افغانستان يبه تمام آزاديخواھانی که جان ھای ش

   

   

  [*]   فتـح محـال

   

  کـابل ؛

  !ای شھر آتش و خون 

  !محـزون ۀ ای مخـروب

  ؛ " مائی    آسه "  که ھر ترک ديوار

   ؛ "شيِر دروازه " و ھر جدار 

  )١(      ؛ "شاخ برنتی" سان ه ب

  . ديده بان نبرد ھای تست 

  چرا خفـته ای در خون ؟

  !بر خيز و با ددان بستيز 

                ***           

                               ھـزارخامـه بسود 

   فرسود  ورق وھـزار

  توۀ اب ھر رزم ِ پر فساندر پيـچ و ت

  توۀ متب و تاِب ھر بـزم ِ پر چکادر 

  )٢(   گـر سخن سرای کـھـن سـال

  در ھـزارمـين پاريـنه سـال

  :سه ھای بی مثـال تو حمابسرود 

  نبرِد رســـتـِم داســتان

  با ددان و تھـمـتـنان 

  جـداِل آرِش کـمانگـيران

  با سـپاه تورانيـان

   آھـنـگرانۀپيکار کاو

  با ضحاک مـاران 

    ؛ لــيک 

  ) ٣ (  ی تو " کـابورا " انگـشت بشکـستۀ کـودکان 



  -..." غـوالن"  در فرجامـين عـصر عروج -

  کـشيده بــر مـدار جھان

  تصويِر آشوِب بی شمار تو

  تـنديـس قامِت اسـتوار تو

  تمـثال پيکـر ِ خونبار تو

  )۴ (          پايــداِر تو نماِد ديـوار ِ

               ***           

  در استمرار ايام

   ھا که پلـنـگ لحـظه

   نوشيد عـمر زمـان جرعه جرعه ،

  !با چه ريوه ، با چه شيوه 

  !باچه خدعه ، با چه حيله 

  که در فتـح تو کرد

  ؛... اسکـندر و منصـور 

  ؛... چنگـيز و تيمـور 

  ".خرسان قطبی"وحشی و " انگريزان" 

             ***              

   

  در امـتداد ايــام

  که شرنگ لحـظه ھا

  قطره قطره ، لغـزيد در ظرف مکان

  ء ، با چه جفــاءبا چه ريــا

  !باچه تـزويــر ، با چه تـکـبـيـر

   فـتـح تـو کــرد که در

   پاک ، بی مايه و بد بوی  نا "جرنيالن" 

  اشــتر سـوار ِ باديـه خــوی" شيخان" 

   سـيه انديــش و سـيه روی "دجاالن" 

  "نظم نوين" که سر نھاده اند بر آستان 

  از برای آنکه،

  ...به امارت رساند مزدور بچگان شانرا 

               ***                      



            ) ۵(           در اين ايـام،

   خـدنگ لحـظـه ھا،  که

  - با انگـشت ومشـت -

   زمـان ـل برطب می کـوبد

  :به گوش    می رسد   فريـادی

  ! آی ، عبرت نا گـرفـتـگاِن زبـون  «

  - کـرده ايد آتـش و خـون   بر پا که -

  از سر بـدر کـنيد، 

   سر زميـن را  فتـح ايـن 

                .» که خـيال است و محـال است و جـنـون  

   

          ********  

 -------------------------------------------------------------  

در  و١٩٩٤جون -١٣٧٣اسد» پيام زن «٣٧ۀ فرياد شده؛ ودر شمار١٣٧٢،درحوت"فتح محال: "-[*]■

  .نيز برقرار می باشد"  جرمن آنالين-افغان"سايت 

آن  در بلندای - که از خود تاريخ و قصه ای دارد - " منار چکری"يست در جنوب شرق کابل که کوھ" برنتی "-١

 سال ٦٠کھن ساالن کابل حدود . شود ناميده می" برمتی"  يا " شاخ برنتی"نام ه  آن بۀبلند ترين قل قرار داشته و

  :کردند چنين نقل قول می" مرنجان" و " برنتی"سالف پير و موسپيد شان در مورد قبل از زبان ا

نام داشت، ديگرش " مرنجان ديو"يکی . بل بود قديم االيام ، دو ديو نگھبان شھرکا در گذشته ھای بسيار دور، در« 

دومی ، يعنی  ديــو ) موقعيت دارد مرنجان که در قلب کابل ۀتپ(تپۀ بزرگی مبدل شد   اولی به ". برنتی ديو"

 به خاطری که -  در اصل اين ديو  .بود ؛ به کوه تبديل گرديد" مرنجان"که ھيکلش بسيار بزرگـتر از" نتیبر"

 او را  مردم. بسيارخود خواه ، مغرور و متکبر بود به اندام و زور خودش می نازيد  بود، جسمش به بزرگی کوه

خدا او را  و " زوالی اش آمد"به سبب ھمين غرور وکبرش بود که. مسمی نموده بودند) برتـنی(خاطر  ھمين   به 

   » به کوه تبديل کرد  

 مغرور و متکبر، خودنما و زورمند  جوانان: ه خاطر دارد ، کامالً ب) در کابل( بيست وسی را ۀنگارنده سالھای دھ

 مثالً يکی   که به امور ديگران مداخه می کردند و يا سبب آزار و اذيت مردم می شدند، کس و ياکسانی ھم بودند که

اخ ش!  شاخ برنتی ساختی )برای ما خود را(چه بری ما خوده « : از آنان را با خشونت مخاطب قرار داده می گفت 

نمائی،   به معنی خود بينی، خود ) بـرتـنـی( در فرھنگ ھای فارسی[ ») شاخ ات را می شکنم  (   شکنا نـُم ته می

  تغيير" برمتی" و " برنتی"  تلفظ از بـرتـنـی به  کبر و غرور آمده، اين واژه به مرور ايام و به خاطر سھولت در

 کوه و تپه، چندان روشن نيست، اميد کاوشگران  ديوان به  شفاھی علت مبدل شدن ۀنموده است، دراين اسطور

  .] بيشتر اين اسطوره توجه فرمايند  باز کردنۀاساطير کشور، در زمين



  ).  شھنامه ۀسرآيند(  حکيم ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ -٢

  . يکی از نامھای قديم کابل می باشد" کابورا " -٣

  . مائی و شير دروازه ھائی بر فراز کوه آسه   اشاره ايست به ديوار  -٤

    .رياليزم امريکا به افغانستان؛ سروده شده است روز تجاوز امپ  سروده ، در نخستين  اخير اينۀ پيکر-٥

 


