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۲۰۲۱وری  جن ۰۵سه شنبه                                                            حمید انوری      

  افتاد...آ چنه از قمل

جناب"یارمحمد تره کی"، برادرزادۀ "نورمحمد تره    ۀ شته بر نوبر آن بودم که در قسمت آخر تبصر

کی، "نابغۀ شرق"، چشم دید یک هموطن محترم را نیز عالوه کنم، اما"دروغ چرا"، راست و صاف  

 د. کنده بگویم، آن چشم دید مختصر کامالً فراموش شد تا در آن قسمت درج گرد  و پوست 

اندک اندک رو به زوال    فظهاکه ح  متوجه شدمبصره،  آن تقسمت چهارم و اخیر    و اما بعد از نشر  

، ولی با آنهم خوشحالم که در همان قسمت، همان چشم دید  و آن چشم دید از قلم افتاده است   میرود 

قسمت تبصره  چون از نگاه این کمترین؛ در آن چهار  هموطن گرامی ما، فراموش شد تا درج گردد،  

بر نوشتۀ رفیق"یارمحمد تره کی"، باوجود آنکه، آن جناب مورد خطاب بودند، هدف اصلی و اساسی،  

با تمام اعضای    ،) هردو جناح آن خلق و پرچم(، بصورت ُکل بود موکراتیک خلقحزب منحله ای د 

عادی    ی اعض ااز  ، از سازمانی گرفته تا حزبی،  زن گرفته تا نامرد نا  از    ،یگرفته تا    الف آن، از  

و...، همه و همه مورد خطاب بودند و تنها به یک نفر که  گرفته تا کمیته مرکزی و شورای انفالقی،  

می شد به  ، تعلق نداشت؛ پس چه بهتر که آن چشم دید که مختص  د باشبوده  رفیق"یارمحمد تره کی"،  

 در آن تبصره از قلم افتاد... "یارمحمد تره کی"، 

از  گرامی، ایمیل شانرا در این قسمت می آورم که چشم دید خود را  ا اجازۀ آن هموطن  اینک اما ب 

سه ایمیل دیگر نیز عین    - طی دوقیام سترگ سوم حوت کابل نوشته اند. الزم به یادآوری است که  

 چشم دید به ما رسیده است. 

 رادر گرامى انورى صاحب،ب} 

 .... 

شوروى این خلقى   تره كى قاتل است. در روز سوم حوت بعد از تجاوز    ۀ این لعنت شده برادر زاد 

در قسمت مكتب ثانوی در سرای غزنی با خادیست ها سنگر گرفته بود و باالى مظاهره كننده گان  
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د كه من به چشم خود دیدم و چندین نفر از مردم مظلوم هزاره در مقابل  فیر مى كردند. این چیزى بو

  . د چشمان من به زمین افتیدن

جنرال شده پرسیدم كه این فیر ها از كجا مى    یك خلقى كه فعالً ،  نروز از پسر كاكاى خود آ  یفردا

   ؟شد 

نگر گرفته  تره كى بود كه در قسمت مكتب ثانوى س   ۀجوابش به افتخار این بود كه دو برادر زاد 

 بودند. 

 این كثافت خلق و پرچم به لعنت عالم باشد 

 با احترام 

 { حیدرى. و  .  ع  

شاهد  کابل    –مان قیام خودجوش و دلیرانۀ مردم کابل، در کارتۀ سه  این کمترین در همان زمان و ه 

از آنکه طیارات جت جنگی و  کابل بودم و بعد    -محاصرۀ تمام کوچه ها و پسکوچه های کارتۀ سه

موجب وحشت در میان مردم  فاصلۀ کم از زمین،  روسی با پرواز های متواتر و    تر هایپ هلی کو

  و عساکر اکثریت راه های عبور و مرور مردم را مسدود ساخته بودند    پوش هازره گردیده بودند،  

شان  دست به گیر و گرفت زده و از سنگر های  و سازمانی های شرف باخته و وجدان مرده،    اجیر

که در باالی بام خانه های مردم و دفاتر بود، دست به کشتار زده بودند. در هر خیابان و هر کوچه،  

 جاده ها و خیابانها را سرخ ساخته بود. های پاک قیام کنندگان،  خون

عدۀ بیشماری مردم به مساجد پناه برده بودند، اما آن جانیان قرن، به زور سالح داخل مساجد گردیده  

 و دست به گیر و گرفت زدند و.... 

 . قصۀ این غصه و شرح آن قیام افتخارآفرین سِر دراز دارد... 


