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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ مارچ ١٤برلين، 
  
  
  
  

  حوت ــ تقابل شهامت  با  دنائت٢٤
  

سه دهه پيش از امروز شهر قيقًا د. ١٣٨٧ حوت ٢٤  و مصادف است با ٢٠٠٩م مارچ هامروز چارد
هريوۀ باستان، شاهد قيام پرشکوهی بود که در دفتر مبارزات تاريخی ما و جهان، باعظمت هرات، 

تنگ " خلق ــ پرچم"برخاستند و عرصه را بر دار و دستۀ درين روز هراتيان دلير . زرينصفحه ايست 
 و افتخار کرد، از جانب دگر يادگاريست اين روز از يک طرف روزيست که بايد بدان باليد. ساختند

هشتناک از رژيم دست نشانده ای که ميخواست وطن و افتخارات ما را يکسره در پای خوکان کرملن 
يادآور شمرده ميشود، " خلق ــ پرچم" بيگانه پرستان  عطفی در مقاومت ضد باندکه نقطۀاين روز . بريزد

  : دو پديده متقابل و متضاد است 
  عد و واندگر نحس ــ يکی س

   ، سرکوب بی اماندگرز و  ، ــ از يکی خروش و طغيان
  ــ از يکطرف دالوری  و شجاعت، و از جانب دگر شناعتی در حد دنائت

  تير، و در طرف ديگر رژيمی پندناپذير سرمحرومانــ يکطرف  
  ترس و انجا بزدالن خداناترســ اينجا شيردالن  بی 

   اکبر و آنجا سبعيت رژيمی بيدادگرــ اينجا ندای اهللا
  ــ در يکطرف  ادعای برحق و در طرف ديگر وحشت مطلق

  ــ اينجا مردمان پاکدل و آنجا االغان فرورفته در گل
  ــ در يک سو جوشش مردمی و در سوی دگر ستمی جهنمی

  ــ اين خواهان آزادی و آن جويای بربادی
   از خدا دورــ اين طرف مردان جسور و آن طرف  نامردان

  است؛" شهامت و دنائت"و " مشت و درفش"آری هموطن؛ اين روز يادآور دو پديدۀ متضاد  
  ی مايۀ سرخروئی ابدی يک

  و                                    
  .!!!ياهی فراموش نشدنیديگری باعث روس                                       

  
  ، هزاران درود و هزاران سالم 

  !!!بر روان پاک شهدای قيام تاريخساز هرات                       
  
  

  !!!زنده و جاويد باد، روحيۀ ضد انقياد
     

 


