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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 داکتر رحيم آذر  

  ٢٠١١ مارچ ١٨
  

  يادی ازقيام حوت ھرات
  

ان درست سی و دو سال قبل از امروز بود که مردم قھرم.  امروز، در آستانۀ بيست و چھارم ماه حوت قرار داريم

قيام ! بلی .  را به صدا در آوردند)  خلق و پرچم(ھرات با خيزش مردمی خويش، شيپور مرگ رژيم دست نشاندۀ 

رژيم بيداد گريھا و جنايات ی عليه ئ ھمه گير توده جنبش خود جوش وماه حوت در ھرات باستان، در حقيقت، يک 

                                 .   و ارباب روسی آن در افغانستان بود)  پرچمی–خلقی (سفاک 

حمله ور ) خلقی ھا و پرچمی ھا(ن روز،  مردم سلحشور ھرات در نقاط مختلف شھر، بر مزدوران  روسی  آدر

 چوچه سگان  روس،  قيام کنندگان، دسته دسته به خاک و خون می غلتيدند و آميزشدند که در اثر شليک جنون 

ی را که نوکران اکشتار بيرحمانه و ظالمانه . ختندن پاک شان الله فام ميساکوچه ھا و خيابانھا ی شھر را با خو

  . صورت بخشودنی نبوده و نخواھد بود روسی در ھرات انجام دادند، به ھيچ

حق مردم اين سرزمين نبود، بلکه باشنده ھای دليرھرات ھميشه و در درازنای تاريخ، به ه اين، البته نخستين قيام ب

لگران، جنايتکاران و زورگويان خودی و بيگانه دست به چنين قيام ھای خونين و جانسپارانه زده کرات عليه اشغا

 آزادگان ۀی عدالتخواھاناعتراضات وقيام ھااندازی   راهبهمورد خواھد بود ھرگاه گفته شود که ه جا و به بسيار ب. اند

 سی و دومين سالگرد قيام ۀدرحالی در آستان ز  امرو.ين اين مردم ثبت تاريخ گرديده استعنوان سنت ديره ھرات ب

ی ما بار دگر مورد ھجوم نظامی ئيريم که با دريغ ميھن آبا ھرات قرارمی گ١٣٥٧بيست و چھارم حوت سال 

تفاوت اين ھجوم نظامی با ھجوم نظامی قشون روس .  اشغال و انقياد در آمده است ۀگان واقع گرديده و در حلقگانبي

به را در اشغال خويش در آوردند، امروز بيشتر از چھل کشورجھان   تنھا روسھا کشور مادر اينست که ديروز

اين جباران زمان ميخواھند  . به چنين عمل نا روا زده اندسرکردگی امپرياليسم امريکا وشرکای اروپائيش دست 

 دست خودشان ۀه و پرداختگروه طالبان را که ساخت. مرام خود را بازور و جبر بر مردم اين کشور تحميل نمايند

  .ی برای تجاوز و استمرار اشغالگری خويش قرار داده اندااست ، فقط وسيله 

بوم را  و اين مرزۀمين اساس است که ھمه روزه، با دستياری طالبان خون آشام، ده ھا و صد ھا انسان رنجديد ھ به

ا و اعمال تروريستی در صورتی روز به روز کشتار ھ. بيباکانه از ھستی ساقط ميکنند و َخم به ابرو نمی آورند

تقويت شده و استمرار می يابد که جھان غرب و قدرت ھای اشغالگر از ھمه گونه امکانات تکنالوژی پيشرفته 

 عراق را از زير زمين بيرون می ۀيس جمھور سابقئالً صدام حسين ربرخوردار ھستند و اگر بخواھند ميتوانند مث
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را درخاک خودش دستگيرنموده به امريکا می آورند و به حبس ابد ) نورياگا( برحال پانامه يس جمھورئ، رآورند

محکومش ميکنند، ذخاير زيرزمينی کشور ھا را تنھا با پرواز يک بال طياره و به کمک وسايل کمپوتری، تخمين، 

. . . تحليل و تجزيه ميکنند و اندازه گيری و حتا قيمت گزاری مينمايند و حرکات و تعامالت کھکشانھا را عکاسی و 

  نادان و بی سر و پا عاجز می ۀمگر اين قدرتمندان و  اشغالگران عصر ما گويا در برابر چند صد نفر استخدام شد

درامه بنابران، اکنون مردم افغانستان اينھمه . را به صدا در می آورند" دشمن"آيند و آھنگ شکست خود و پيروزی 

مردم ما . ی بزرگ درحق ميھن و سرنوشت ملی شان را عميقاً درک کرده اندرتھابازيھای شيطنت آميز قد

خوشبختانه ميدانند که شعار صلح و دموکراسی و تأمين امنيت  و جنگ عليه تروريسم و غيره، جز فريب افکار 

  .عامه و پيشبرد اھداف خاص سياسی و اقتصادی شعاردھندگان چيز ديگری نيست

ر برابر تجاوز، اسبتداد و زور  افغانستان ھيچگاه  دۀجان رسيده بدانند که ملت سر فراز و بقدرتمند بايد  شيادان 

                   .ی سر تسليم فرود نياورده  و در آينده نيز تسليم ھيچ قدرتی نخواھد شدئگو

:                                         ه سرود  زيبای شاعر را باھم بخوانيم کۀسرودحوت ھرات قسمتھائی از ٢٤به ياد رستخيز خونين يد ئبيا

  نگاه کن، نگاه کن

  "                                                                          بيست و چارحوت"  به صبح  

  به رستخيز توده ھا

  به موج بيکران خلق

  به جنبش و قيام او

  چه محشری ، چه لشکری

  بل سپاه دونمقا

  سان کوه استواره ب

  سان موج بيقراره ب

  سالح زرم شان ببين 

  چه پُرشرنگ و با شکوه

  اويکی به دست داس 

  دگر گرفته بيل را 

  ھزارھا به مشت خود

  به جنگ خصم ميروند

  ھدف، نجات ميھن است

  . زدرد و مرگ، بيم نيست 

.......  

  عروس شھر يک قلم

  زند به خود" نگار خون"

  يرزادگان و خيل ش

  درفش رزم خويش را

  به موج خون ھمرھان
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  به پيش، پيش ميبرند

.......  

  " رستخيز"درآن ديار 

  وشاھد زمانه ھا 

  درفش افتخار ما

  به اھتزاز ميشود

  "بيست وچار حوت"و روز 

   به گھنامۀ زمان 

  .ميخورد" خون نگار" به 

                                           ***********   

  !                                           حق مردمه   جاودان باد خاطرۀ قيام ب

   !                                                                                            وعمال بومی شانمتجاوزين بر نفرين  

                                                              !    ھم بستگی ملت دلير افغانستان صلح وزنده باد  

  


