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  ]٥[   فتـح محـال  

  

  كـابل ؛

  !اي شهر آتش و خون 

  !اي مخـروبه يي محـزون 

   ؛ " آسه  مايي"كه هر ترك ديوار  

    ؛" شيرِ دروازه "و هر جدار 

  ) 1 (        ؛  " شاخ برنتي"بسان 

  . بان نبرد هاي تست ديده 

  چرا خفـته اي در خون ؟

  !بر خيز و با ددان بستيز 

  
                ����     

  

    هـزار خامـه بسود  

  وهـزار  ورق  فرسود

  در پيـچ و تاب هر رزم ِ پر فسانه يي تو

 در تب و تابِ هر بـزم ِ پر چكا مه يي تو

  ) 2(                ن سـالـر سخن سراي كـهـگ

  رمـين پاريـنه سـالدر هـزا

  :بسرود حما سه هاي بي مثـال تو 

  نبردِ رســـتـمِ داســتان

  با ددان و تهـمـتـنان 

  مانگـيرانـجـدالِ آرشِ ك

  با سـپاه تورانيـان

  پيكار كاوه آهـنـگران

  6  2013 / جنوري/  24  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
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  با ضحاك مـاران 

  يك  ــ ؛ ل

  ) 3 (       ي تو "ابورا ـ ك"ودكان ـكة انگـشت بشكـست

  _ "... غـوالن"صر عروج  در فرجامـين عـ_

  كـشيده بــر مـدار جهان

  تصويرِ آشوبِ بي شمار تو

  تـنديـس قامتِ اسـتوار تو

  تمـثال پيكـر ِ خونبار تو

  )  4(           پايــدارِ تو نمادِ ديـوار ِ

  
                ����    

  

  در استمرار ايام

  كه پلـنـگ لحـظه  ها

  انـمر زمـجرعه جرعه ،  نوشيد ع

  !ه ريوه ، با چه شيوه با چ

  !باچه خدعه ، با چه حيله 

  كه در فتـح تو كرد

  ؛... اسكـندر و منصـور 

  ؛... چنگـيز و تيمـور 

  ."خرسان قطبي" وحشي و " انگريزان"

  
                ����   

  

  امــتداد ايـدر ام

  كه شرنگ لحـظه ها

  قطره قطره ، لغـزيد در ظرف مكان

  با چه ريــا ، با چه جفــا

  !باچه تـزويــر ، با چه تـكـبـيـر
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  ردــو كـكه در  فـتـح ت

    نا  پاك ، بي مايه و بد بوي" جرنيالن"

  ويــتر سوار ِ باديـه خــ اش" شيخان"

 يه رويـيه انديش و سـ  س" دجاالن"

  " نظم نوين"كه سر نهاده اند بر آستان 

  از براي آنكه،

  ... به امارت رساند مزدور بچگان شانرا

  
                ����    
  

     )  5                        (در اين ايـام،  

  كه  خـدنگ لحـظـه ها، 

  _ با انگـشت ومشـت _

  مي كـوبد  برطبـل  زمـان

  :فريـادي  مي رسد بگـوش 

  ! عبرت نا گـرفـتـگانِ زبـون ،آي «  

  _كه  بر پا  كـرده ايد آتـش و خـون _

  از سر بـدر كـنيد، 

    سر زميـن را  فتـح ايـن

    .»  كه خـيال است و محـال است و جـنـون 

  

          ❐ ❐ ❐ ❐  
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 و در 1994 جون-1373اسد» پيام زن «37 فرياد شده؛ ودر شماره1372،درحوت"فتح محال": -]5[■

 نيز برقرار "جرمن آنالين -افغان" و"دعوت"؛)www.payameazadi.org(" پيام آزادي"سايتهاي

  .مي باشد

 در - كه از خود تاريخ و قصه اي دارد - "منار چكري"كوه ايست در جنوب شرق كابل كه  "برنتي" - 1

ساالن  كهن. ناميده ميشود "برمتي"   يا "شاخ برنتي"بلنداي آن قرار داشته وبلند ترين قلعه آن بنام 

 چنين نقل "مرنجان " و " برنتي" سال قبل از زبان اسالف پير و موسپيد شان در مورد 60كابل حدود 

  :قول ميكردند

 نام "مرنجان ديو"يكي .  در گذشته هاي بسيار دور، در  قديم االيام ، دو ديو نگهبان شهركابل بود«  

) تپه مرنجان كه در قلب كابل موقعيت دارد( بزرگي مبدل شدة اولي به تپ. "برنتي ديو" ديگرش داشت،

در .   بود به كوه تبديل گرديد" مرنجان"بزرگـتر از كه هيكلش بسيار " برنتي"ديــوي دومي يعني 

 به اندام و .خود خواه ، مغرور و متكبر بود بسيار بود، جسمش به بزرگي كوهبه خاطري كه  اصل اين ديو

 به سبب همين غرور. مسمي نموده بودند) نيـبرت ( خاطر   همينمردم  او را به. زور خودش مي نازيد

    »كرد  به كوه تبديل خدا او را  و  "  آمدزوالي اش "  ش بود كهوكبر

جوانان  مغرور و متكبر، خودنما و : ، كامال به خاطر دارد)در كابل ( نگارنده سالهاي دهه بيست وسي را

زورمند كه به امور ديگران مداخه ميكردند و ياسبب آزار و اذيت مردم مي شدند، كس و ياكساني هم 

براي ما خود ( چه بري ما خوده « : ا خشونت مخاطب قرار داده مي گفت بودند كه مثال يكي از آنان را ب

ـُم  ! شاخ برنتي ساختي)  را ( در فرهنگ هاي فارسي[ ») شاخ ات را مي شكنم ( شاخ ته مي  شكنا ن

به معني خود بيني، خود نمايي، كبر و غرور آمده، اين واژه به مرور ايام و به خاطر سهولت در  ) بـرتـنـي

  ، دراين اسطوره شفاهي علت مبدل شدن است تغيير  نموده" برمتي" و " برنتي"از بـرتـنـي به تلفظ 

 در زمينه  باز كردن بازهم ، اميد كاوشگران اساطير كشورچندان روشن نيست، ، به  كوه و تپهانديو

  .] فرمايندبيشتر اين اسطوره توجه

  ). سرآينده شهنامه (  حكيم ابوالقاسم فردوسي شاعر حماسه سراي بزرگ - 2

  .  يكي از نامهاي قديم كابل مي باشد" كابورا"_ - 3

  . بر فراز كوه آسه مايي و شير دروازهي  اشاره ايست به ديوار هاي- 4

، در نخستين  روز تجاوز امپرياليزم امريكا به افغانستان؛ سروده  اين پارچه پيكره اخير- 5

  .  ه استشد

   
 


