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   نسيم رھرو:فرستنده
  "نيزک"زنده ياد داکتر محمد ايوب: نويسنده 

  
 است نگارشۀ درعرص . رسنديمی اودانگـج به انـزم ابيغ دری خيتاری ھا حادثه که است نوشتار و متنۀ وزـدرح
 کی يخوان باز که است کرديرو نيدر ؛ شودی م افراشته بار باری خيتارۀ حافظ درون از سکوت وی فراموش که
  . گردديم ليتبد بخشيآزاد نگاه و احساس به متن

.  است شده ءاھدا خيتار به) زکين (وبيا ديشھ یحماس انگشتان با ،  "نيخونی گلھا شگاهيرو ھرات"  نوشتار
 ٢۴ی مردم اميق فعال کنندگان اشتراک و سازماندھندگان ازی ک يخود بلکه نينش هيحاشۀ سندينوۀ مثابه ب نه ،زکين

  . است ھرات حوت
   دری آگاھ و تعھد ، رتيبص با زکين ديشھ که شودی م کينزد افتيدر نيا به مقاله متن از ) مخاطب(  خواننده
 به هـرانيدل عشق با و بيتعق قدم به قدم را ھرات حوت ٢۴ اميقی ھا داديرو ۀريزنج و کرده شنا حوادثۀ خانرود
  . است ردهــکی حکاکی آزاد نيخونی شانيپ

 ليتحل و ھا گزارش نيتر قمؤث ازی ک ي، سندهينوی نيب جھان و احساس قلمرو در مقاله نيا که ميتوانيم گفته ، بنابران
  . است آمده نگارش به ھراتی باستان تيوال یاسيس فعال کۀ يمثابه ب زکينی بايز و پرصالبت قلم از که ستا ئیھا

 ارگان" یآزادی ندا) "١٣۶٢ حوت و دلو -  چھارم سال دوم دوره ( پنجم و چھارمۀ شمار در  مقاله نيا پسانھا
  . ديرس نشر به) ساما (افغانستان مردم بخشيآزاد سازمانی نشرات

 ديشھ و زنده قھرمانانی جانباز و مقاومت از پاسداشت وی خيتار و لرزاننده ، پرشکوه روز نيا از بود اد يخاطره ب
   . ميسپاری م نشر دست به ساز حماسه روز نيا شوازيپ به را مقاله نيا ما ، اميق نيا

 به را شيخو انيپای ب نينفر و لعنت ، ميخواھيم شاد رای خيتار روز نيا انيقربان روزمنديپ ارواح که ھمانگونه
  . ميکنی م نثاری مردم برحق اميق نيای شھدا شرمسار و خورده شکست قاتالن

  ! بادی گرام زکين ديشھ ادي                                                                          
   خورشيدی۱۳۸۷حوت  ۲۱  - نسيم رھرو                                        
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  ده مقالهنياد داکتر نيزک نويسزنده 

  
  بهار ةآستان

  نيخوني گلها شگاهيرو هرات
  

ا  وزآنگھی که گيتی شاھد مولود بد     ز ب ين ني ان زم سرشت ديگری است به نام سوسيال امپرياليسم روس، خطۀ افغ
رن بعازنای ر سياسی ــ نظامی حاکم بر آن در درش وبا اندام پوسيدۀسيمای رنجور اجتماعی ــ اقتصادي دی از ق   و ان

اريخ ميگردد، پيشمرئیزمينۀ نفوذ نا شت ت يه کن ود س ذاری آن مول ه گ را در . روی دمل وار و الن اميمون آن د ن و پيآم
ل  دن اليعق شه"  "جمھوری روی"لمي ر سرير سرنوشت خويش  م"خوئی شھن ديي ب ام. اب رد لگ د در فراگ گی آن دري

ـ زائيده، شاھد شبيخونی طوال بر سرتاپای خود است که با مراسم تاجپوشی خونين دون رچم ـ  ھمتان تاريخ ــ خلق و پ
د ، و ١٣٥٧ ابد و بدينسان گه شمارۀ ييآغاز م ری برميگردان ياھرنگ ت ذاری س  برگ ھفتم ماه دومش را با عالمت گ

تبداد ب شير اس ه تاريخ کشور ما نيز ناگزير است صفحۀ ديگری برگشايد، ولی اينبار در صدرش سردمداری را با شم
  . اما نه لميده ، بل دوپا برمسند قدرت نشسته به تصوير ميکشددست برکشيده از نيام استعمار،

 ش از سرمايۀ رساند وثمرۀ آبستني اليه  ره به سوی بلوغ را به منتھا،بايدسوسيال امپرياليسم روس در کوتاه مدتی که 
  "یخلف" زند زودی به ھويت سوسيال کلونياليسم تولد  فره  ب،متمرکز دولتی با واپس گذاشتن دوران بارداری صدور

از تن عروسک قبلی، " جمھوری"    مندرسا خواست تا با بيرون کشيدن لباس و در ميھن م. را به نمايش گذاشت
 تن عروسک ديگری را بيارايد تا مگر با اين ،رنگ دموکراتيک دادن به آن رو کردن و هبعد از تکان و چپ
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، ولی آنچنانکه بايسته اش  بود، مديونغان را و ملت اف عروسک بازی مضحک ، ملتھای جھان را افسون کند 
  . خلقھای جھان را به سوگ نشاند و خلق افغان را بر فراز سيالب خون

بھای خون  ميگيرد و در " خاندانی " به سادگی قدرت را از ،سوسيال کلونياليسم روس با به پايان رساندن کنش کودتا
 و با اين ژست گستاخانه اش تاری را از شبکه بندی و تنش ، بيمقدار ارزانی ميدارد] دھاره["دارۀ " ملت افغان به 

 اجتماعی، - ر اعضای ي کشورما کش مينمايد و آنرا با سا دور و پيش قلب ــ اقتصاد ــ عنکبوتی چندين ده ساله اش به
ياری بدينگونه به آب. ش به طور کامل به بند ميکشدجوالی استعماري ۀمحفظ ميھن ما در -سياسی، فرھنگی، نظامی

 خويش ميپردازد و نوکران سيمين طوقش ــ خلق وپرچم ــ در ئیشاگگوشۀ ديگر از دشت خارآلود ھوس آزمند جھان
 ۀاين ساقيان زشت کرشم. نوکری سفت ميبندند کمر به خدمت  ادای حق به باداری که در دامنش پرورش يافته اند، 

ھرآنچه مردم  .ديم ارباب ميدارند تا الجرعه سرکشدخون مردم را قدح پشت قدح تق) خلق وپرچم ( بزم استعمار 
نو دولتيان " داشتند   ھستی در بساط به عنوان فرھنگ و معنويت افغان از فراخنای پرنشيب و فراز تاريخ خويش 

مجال بودن لمحه ای رادعی را   به خوان استعمار گذاشتند و در اين بخشايش خود ، ھيچ مانع و آنرا  "نوکرزاد
درين ويرانگری ددمنشانه است . دست می يازند... ريختن و بريدن و  بی محابا به کشتن و بستن و شکستن و.نميدھند

سارت را که کيف مدھوشی قدرت شان روز تا روز باال ميگيرد و دست پليد استعمار ھر روز رشته ھا وبافته ھای ا
از آنکه اينجا بسوس ھا، ابومسلم ھا، بابه بر تن زخم آزردۀ ملت ما ميريسد، غافل " فرامين" در نغمه پردازی 

 اين خيل خفته اند و سخن ساالران ی ازآزادساالران... کرخيل ھا، مسجدی ھا ، مال مشک عالم ھا، خوشحال ھا و 
  :اين تيره گفته اند که 

  زنــدگی در پــنـجـۀ عــفـريـت استعــمار نــنـگ است
  ـداد جـنگ استشيــــوۀ آزادگان با ظـــلـــم واستـــبــ

تا تحفۀ جان را نثار دفاع از جانان ــ  اند بيدار و ايستاده ، برتن آزاده و چراغ ساالران اين نژادضريحان وقھرمان
  .ميھن ــ نمايند

 سالکديری نگذشت که سپه ساالران " خلق و پرچم"استعمار روس و ازمدھوشی ساقيان ازقدح نوشی ! آری و 
و در پی آن دلير . آوردند    درآوا  عظمت کنر و پکتيا به  پره ھای غرورانگيز و سرود رزم در کوھپاي،آزادی

در تعاقب نزديک آن، حماسۀ ھميشه جاويد درۀ . مردان رزمندۀ بدخشان خوانساالران خوان پرشکوه آزادی گشتند
خويش و کارگران داس  ان آفريده شد که برزگران پابرھنه بيل وير آن ديارذدست پيشمرگان اسارت نا په صوف ب

بدين سان اين . را به نبردگاه مبدل کردند  و ميدان کار شان،قھرمان پتک خود را به سالح رزم استعمار زدای
اين  برگھای گھنامۀ ميھن را به خون رقم زدند و  و پوی افغان يکی پی ديگری به قربانگاه شتافتندشورشگران آزاد 

  .خشيدندھـۀ تاريخ آريانای کھن را فروغی ديگر ببر
درامتداد ناگسل اين خيزشھای شھابگون خصم افگن برتارک تاريخ مبارزات پرفتوح ملت نستوه افغان، قنديل     

با  و گمنام ھريوا زمين برافروخته ميشود و ستيزنده پابرھنه و قھرمانان به دستانآبله کف ه فروزندۀ ديگری ب
  با ندای  ،بود» خلق و پرچم « شرارت " معتکف پردۀ "آزادگی را که  " صبح اميد" حوت  ۲۴ خونين آفرينش قيام

 ئیبا برپا را طھارت دادند و با خون خويش آفاق ديار شان ، فراخواندند و" گو برون آی که کار شب تار آخر شد"
 .ّاين جنبش جانبازانه چرخشگاه و نقطۀ عطفی مشھود برلوحۀ تاريخ نبرد ملت ما با سوسيال کلونياليسم حک نمودند

  .دشوار ملت ما عليه استعمار روس کردند  مبارزات  تمديدگاه به حق افتخاری بزرگ و تمکينی سترگ منقوش  و
درين جا به عنوان يادوارۀ اين خيزش حماسه ساز تاريخی به حد توش وتوان خويش به توصيف تجليل گونۀ فراز و 

اد آن به پيشواز ده ھا ھزار شھيد زنده ي"  برگ سبزی " فرود ھای آن، پيرايشگر سخنی چند ميشويم و به قدر 
  . تقديم ميداريم" درويشگرانه "  ،جنبش

و " ھريا"   نام  و درخشندگی   آريانای پيشينه و باختر پارينه بيفگنيم، برجستگی  گذرا نظری بر تاريخ ھرگاه 
و جالی اسامی . ابيميی مرا نيز در مبارزات مردم آنزمان عليه يغماگران و آزمندان زورمدار وقت، در" ھريوا"

ی اين قھرمانی تا بدان عرش افتخار ره م.  گان رزمنده اش نيز خيره گر چشمان ھر پويشگر بی پيرايه استبرازند
وش ـل صفتانی ھمچون سياَچه، اينان با ي! و اسکندر ھا خود معترف اند ، که چنين بايد و چنين باد ابد که کوروشھا ي
  .ست و   پنجه نرم کرده اند د  ھاساتی بارزانسو   ھا

 و ھرات  تاريخی موجود در ديار ھری ديرين دوران مدنيت خراسان چشم اندازی کنيم،  آثارکھن و و چون به 
 از زير و بم اصواتیو اگرنيک بنگريم، بر سر زبانھای مردم ھنوزھم .  افراز ميگردد امروزين جلو چشم مان قد

ُ آن و بيانگر حماسه آفرينی و سلطه زدائی مردم مه حکايتگرتمدن ارزندۀ ميشود که ھگذشتۀ دور زمزمهه روايات ب
ھم اکنون نيز مردم ھرات ھمه به ياد دارند که با ايلغار وحشيانۀ چنگيزيان و با مقاومت . آنوال در آنموقع است

الدان چنگيزی دليرانۀ مردم ھرات فقط سه نفر از معرکه جان سالم بدر بردند، آنھم در منار مسجدی از چشمرس ج
درين زمان نيز .  مانده بودند و به قول روايتگران بعد از شانزده سال تعداد اھالی شھر به چھل نفر ميرسيدوربه د

 به ويژه درين مقطع ھرات که تمرکزگاه خراسان به ،چون گذشته، سرزمين ثمرخيز و مدنيت شگوفای کشور ما
ده است و آنان خيال دست درازی به اين سرزمين را در سر شمار ميرود، چشمان طماع جھانکشايان را خيره کر

پرورانده و ھمواره پای از حد خويش فراتر گذاشته و بارھا آھنگ تسلط بر اين رقعه کرده اند که پيوسته خويشتن 
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 و درين سلسله جنگ ھای مقاومت.  اسارتگر خويش را با مقاومت و نبرد جانبازانۀ مردم آن سامان مقابل يافته اند
آزاديخواھانه، فداکاری و استواری مردم ھرات تجلی بخش صفحات تاريخ گشته است و ستبر مردان بزرگی را در 

اسامی عياران آزادکيشی چون قارن و نيزک، . ضد تجاوز به بھای آزادگی به قربانی گذاشته است عرصه گاه نبرد
  .يخ به خاطرداردرا تار... سنباد و استاد سيس، سمک و مازيار، يعقوب و فوشنجی و

جمله مردم  سدۀ پيش ھمچنان در سراسر خويش شاھد حرکت شتابگير کشتی بی لنگر مقاومت افغانيان و من   
 است ، که درين برش زمان نيز مردم اين انهھرات در تموجگاه دريای بيکران خون و آتش در ھمآوردگاه آزادی طلب

ريخ به يادگار گذاشته اند، و باری ، روشن است که شرح کرانۀ ميھن ما درسھای عبرت انگيزی به آزمندان تا
  .گستردۀ ھر يکی از سری نبرد ھای آزادی طـلبانه آن مردم،  در حد اين مقال نيست

 ھای آگاھانۀ مردم ستمديده و فقرزده بود، شورش ئیبر ھرات نمايشگر قيام ھا و راھپيما يکدھه قبل نيز بوم و   
 در جھت دگرگونی شالودۀ اقتصادی ــ اجتماعی  که مردم و حرکتی استالتجويانۀ خواستھای عدا که توأم بئیھا

بيعدالتی و  که از بيداد ش١٣٤٨ مردم در دھم سرطان ازآنجمله است شورش فداکارانۀ و.حاکم و فرسودۀ بيدادگر
با  ميخيزند وشان به پا بازآيد که با سازماندھی فرزندان پاک يی خون در رگ کــوخ نشينان فقير به جوش م ، رژيم 

شھر را با سالح مشت گره شده، چوب و سنگ در تصرف خويش ميآورند، که نيز ر رستاخيز جسورانه يکبار ديگ
 چھارم اسد .اين حماسۀ دليرانه مردم ھرات در مطبوعات و رسانه ھای گروھی جھان انعکاسات شايانی داشت

     به پا ميکنند تا کاخ ستم را ويران کنند ویگرباز ھمان مردم رنج کشيده، ھدفمند و پالن شده، شورش دي١٣٤٨
 ونواحی  درين روز در گرد.  برھانند، که دشمن در آنجا به زنجير کشيده بوداعده ای از فرزندان پيشکسوت شانر

ندانی امنيه را به محاصره ميگيرند که زره پوش ھای عسکری به حمايت  از جمله قوم و، شھرالنه ھای امنيتی رژيم
  .ی ظلم وفساد ميــپردازداين النه ھا

 قندھار اين خيابانھا ميريزند ، در محل دروازۀميزان ھمانسال که مردم برای برکشيدن نعرۀ دادخواھی به  مسی ا    
 ش قحطی وحشتناکی بال سياھش را بر سر ١٣٥١سال  . شھر به حمالت قوای امنيتی رژيم  پاسخ بالمثل ميدھند

نسان مظلوم در کام قھار قحطی جان ميدھند و با چشم باز مرگ را به آغوش ترد وصدھا اسفقيران سيه روز ميگ
 آتش  گرسنهگان خرمن خشم پابرھن، ش در نتيجۀ کار تدارکاتی روشنگران آن ديار١٣٥١در دھم ماه حمل . ميکشند

 و در  شھر وقصبه با داس وبيل و کلنگ و چوب به تظاھرات وسيع دست ميزنند و گوشۀميگيرد و از ھر کنار
ن ضرب العجل خواستار فوری گندم ميشوند و چون رژيم ييبا تع  و اطراف مراکز امنيتی رژيم به تحصن می نشينند

ميدانست که اين عصيان سرکش را با زور و سر نيزه نميتواند جلو بگيرد، لذا ھمان خواستھای اوليه مردم را 
  .اختسبرآورده 

ن از ازدحام ستم گستری، فرصت نظر افگنی برين يس در کاخ کرملو اما سردمداران امپرياليسم استعماری رو
ستند تا خود طعم اين آزمون را درسھای پرآزمون را نداشته و گوش شان از عبرت پذيری بی نيوش ماند و خوا

ر يالن خصم افگن يبر و بوم ھرات باستان نيز چون سااستعمار است که مردم چشی شند و برمبنای اين طعم چب
ُ گرد ميدان ميشوند و فصل جديدی  را برای درسی نوين در عصری تازه با دشمن درنده خوی ميگشايند تا  ،ميھن
  .دست خشم خويش سيلی محکم نوازند و آزاديخواھان را نويد اميد بخش سرايند، و آری چنين شده  گران را بارتاس
عد و فروغ آذرخش بھاران است  و ر ش ھرات در آستانۀ عطرآگين غرش نوازشگر ١٣٥٧نيمۀ دوم ماه حوت   
و اما آدميان اين سرزمين را شور ديگری بر سر و نوای تازه ای بر زبان . پوی بيدرنگ جنبنده ای در تک وھر

 هاست، گواينکه ھمه شانرا صالح برآنست و عزم برين که بھار را از رنگ اسارت سترده و با رنگ آزادگی زيبند
چگونه آغاز " و " کی شورش ميشود؟: "  که  اين زمزمه نواخته ميشودبرزنی در ھر کوی و  درين روز .سازند
و اينست ميل درونی وخواست منطقی ھر فرد آزادۀ اين ديارکه فقط با احساس درد تازيانۀ ستم و سوزش " . کنيم؟

 گان و وازشگر آزاداين نوای ن. تيغ استبداد بر تن، فرياد خويش را در الی آن نوا از گلون به ھر سو انعکاس ميدھد
دل درندۀ استعمارگران، فضای ھرات را از دوردست ترين روستاھا،  از درون غژدی باديه نشينان تا کلبۀ گلين 
برزگران، از کوچه ھای تنگ و تاريک داالن دار شھر تا زير سقف دکانھای عطاری و بقالی، از ايوانھای سر به 

ه جا، ھر يسار و يمين و ھر بلند و پائين را فرا گرفته بود، ھر پير فلک مساجد تا دھليز ھای طوالنی مکاتب، ھم
  .وبرنا و ھر قوی و ضعيف را اراده برآن بود تا گرد بيختگی ظلم استعمار را از خاطر آزاد شان بروبند

 مواد ":يه و تدارک آذوقه و علوفه است و ھرکس به کسی اين توصيه را دارد کهھدرين شب و روزھا ھر کسی در ت
اگر خنجر وشمشير ، سنان " و ! " ديوار و برج وباروی خانه خويش را محکم بدار و در" ،  ! "خوراکی ذخيره کن

و اين آن فرمان تدارک گيری است که ھر گوينده ای به عنوان ! ". و کمان، گرز و تفنگی ھم داری حدادی اش کن 
 دھشت افگنی ستم خويان است که خود به چشم ديده و وظيفۀ خويش بر زبان ميراند، واين نيز فرمان تعقلی ذھنش از

  . آتش افروختن بر کاخ ستم استِلذا ھر آزاده ای فرمانده و نيز فرمان پذير. بر پوست لمس کرده است
گی ھر خلقی ــ پرچمی ھا با سراسيم. گوش و ھوش دشمن را نيز ربوده بود اين جو آبستن برای فردای خونين،

 سالح می آويختند و ھر بر دوش و کمر خويش در آن ميخزيدند و روستا را کمينگاه ميساختند وگوشه و کنار شھر و 
گويا اينکه اينھا از چھرۀ پرتپش شھر و از نبض پر جنبش دھات دريافته .  شان بود سنگر سازی داشتندجا که النۀ

. ع شانرا به ھر دور و طرف سردادندلذا تبليغات متعفن و متھو. دھی شان نزديک است بودند که فردای تذليل و جزا
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 خويش، پيوسته اعجاز تسليحاتی و زورمندی ارباب خويش ـــ امپرياليسم روس ـــ را به رخ ئیودرين ھرزه گو
کردن امکنه و از به نيستی کشاندن امتعه در دل يکسان مردم ميکشيدند و سعی داشتند تا از بمباردمان، از  به خاک 

راسخ، اين ھمه خيز و تالش بيھودۀ دشمن را فقط با  و اما مردم که تصميم شان يکی بود و. ترس وبيم بيفگنند مردم
 در برابر اينھمه رخ نمائی تسليحاتی خصم بدکين، مردم به ھمدگر . ساختند مینيشخندی تمسخرآميز ، بی اثر

اين  و". ه دست ما ميافتدخير است اين چشم ترسانی است، کاری از دستش برنميآيد، اين ھمه سالح ب " :ميگفتند
 ھر چند مخرب در برابر ، ھرچند زورمدار ، و از بی اثر شدن سالح،مردم است از زبونی استعمارعميق درک 

  . توفان سھمگين خشم خلق
زيرا . سنگينی ميگذاشتگان  مردم با ناشکيبائی لحظه شماری ميکردند و لمحه ھای زمان بــــر دوش و کول آزاد

اما ھيچکسی نميدانست آنروز کی . ر آنموقع موعود اند تا روزگاران را بر اسارتگران وارونه کننداھمه به انتظ
است؟ و چه وقت فرا خواھد رسيد؟ انتظار سخت گذر است و تحمل بار گران اسارت سخت تر از آن ، و ھيچ آزاده 

ن نشستند و اين پرسش ذھن شانرا ولی ھمه به فکر تدبير آغاز گرا.  يارای حمل اين بار نبودبيش ازين ای را 
  "آغازگران کيانند و کجا؟: " مشغول ميدارد که

خ به ياد دارند مردم آزادی جوی و پويشگر ھرات  که از خيزشھا و جنبشھای آزاديخواھانۀ نياکان خويش در دل تاري
ش ارزنده تجاربی ذخيره  تازه رقم زده اند و به ويژه از مبارزات مثمر دھۀ قبل در خاطر خويو خود نيز رزمنامۀ

بايد سپه ساالران مدبر و قافله جنبانان خبره در پيش باشند تا نظم : لذا ھمه برين يقين پای ميفشارند که . کرده اند
ھمآھنگ را درين حرکت توفنده برقرار نمايند، تاکتيک ھا و تدبير ھای الزمه را در ھدف گيری قلب چرکين دشمن 

ز جنبش و مقاومت خونين خويش ثمرات مطلوبی را بچينند و قافلۀ آزاد سواران به منزلگۀ به کار برند تا بدينگونه ا
 . دزدان در امان باشدطمينان پيش برد و از تير رس قافلهآزادی ره به ا

 لذاست که مردم با اين دريافت دقيق خود ، درين روزھا که ميخواھند به قيامی عظيم دست زنند، بی صبرانه انتظار
عاقل ! بايد جلوداران فھميده باشند: " در بين مردم اين زمزمه طنين انداز است که.  رھبرانی آشنا را دارندشیپيشا پي

و رھبری   در ايجاد، تنظيم ئیسزاه که در دھۀ پيش سھم ب ونيز نامھای پيشکسوتان معروفی را". و با تجربه باشند
وجود پويای آن فرزندان مبارز و آگاه  و.  به ياد ميآوردندشورشھا و قيامھای مردم عليه حکام ستمکيش زمان داشتند،

 به  مردم و رسدی نم انيپا به اما، دريغا که اين انتظار. را درين خيزش ضد استيالی بيگانه، نيز آرزو ميکردند شان
 و وارثی جمع و است ربوده  منياھر  دست را ھا نيبھتر ازی جمع ، چه ابندی ينم دستی رھبران وی داران جلو

 و خلق انيجانی ھای گر داديب رشيپذ توان گريد ، مردمی جانب از و. ستين سترگ رسالت نيا توان ھم را رھرو
 لذا ، توانندينم رفتهيپذ شيخو ھنيمی فضا و نيزم در را گانيپا دون نيا آلود گند وجود نياز شيب و ندارند را پرچم
  .دنديگرد شيخو شتنيوخ دار جلو و آغازگر خود و کشدی م سر شان انيعص ليس

 و ، ديخروش و زد جرقهی تکجوشی ھا شورش ، شھر مرکز از دوری ليخی ھا هيقر و ھای ولسوال در نخست
ی ھمگانی روين از قھرمانانهی ھا حرکت نيا چونی ول. ديکش خود نيآتش کام به رای پرچم –ی خلق اراذل ازی شمار

ۀ سرکوبگران اعمال نيا. دينما سرکوبش قتأمو توانست مامت دھشت و وحشت با توز نيک دشمن ، نبود برخوردار
 راهه بی برا را شيخوی آمادگ و  نمودی م تر افروخته بر بازھم را ھرات ۀآزاد مردم خشم آتش مزدور، ميرژ

  .کردندی م اريع شتريب ، کش دشمنی شورش انداختن
 بهی ھمگان اميق شروع تاب و آب پر عاتيشا. گشتی م افزونتر ش ایمگيسراس ، اناتيجر بری دوز چشم با دشمن
  ده و شھر مردمۀ ھم فردا که. ديرس دروازه ھر به آوازه نيا حوت ۲۴ از قبلۀ پنجشنب. شديم پراگنده و پخش جا ھمه
 کاخی سو به واحدی مشت با ، جمعه نمازی ادا از بعد تا رساننديم ھم به حضور ھرات شھر بزرگ جامع مسجد در

 جامع مسجدی سو به ديبا جمعه فردا که شد خبر با کس ھمه کروز يدوم ۀمين در. برند رشو يشهيپ غارت ستمگران
 فوق تدارکات به لذا. گشت رهيچ شان اندام بر فراوان لرز و ترس و نبود آرام زين را دشمنان ، نحاليا با. بشتابد
 زين ھا توپ. کردندی کار محکم  ضربه غند کردن ادهيپ با را جامع مسجد گرداگرد ، پرداختندی استحکاماتۀ العاد
 مسلسل. گرفتند خودۀ نشان ريز را جامع مسجد بزرگی ھا دروازه ھا تانک و ، گشودند جامع مسجدی سو به دھان
 کار – دارد تيموقع جاده عرضۀ فاصل به جامع مسجد مقابل در که –ی ندانقومی ھا بام پشت در زين نيسنگی ھا

  .آوردند در باران ريت ۀ يزاو در آنرا حدودی ھا جاده و شدی گذار
. بود اسارت غبار از شھر رخساری زن قليصۀ باچيد کهی شکوھ ، داشتی گريد شکوه ھرات شھر ، جمعه صبح

ی م گاهيعادم جانب به و بودند مودهيپ را ساعته شش ، پنج دراز  راه قصبات نيتر دور از دسته دسته مردمان
 فراخ صحن. بود نيخون اما روشنی نما دور و ، سوز دشمنی خشمی ايگو و داشتی افروختگ بر ھا چھره. شتافتند
 ھا صد گاه انتظار اکنون آن بلند سقفۀ شدی نقاشی ھا وانيا . نماند گذاشتنی پای جا گريد را ھرات جامع مسجد
 جالل و تعظم نيا نسويبد ميقد روزگاران از جامع مسجد که است بار نينخست ديشا. بود دهيگرد دلی قو پھلوان
 تبداری ھا نفس را – جامع مسجد – نيشيپۀ ازمن صورتگر نياۀ گشادی فضا. شدی م بينص را ھمتای بۀ انيرزمجو
 لتھاباپر ۀ ھمھم. ديگرد خواھان داد گاه ثاقيم جامع مسجدۀ پھن ؛ ديبخشی م حد از شيبی گرمی آزاد و حق عاشقان
. ديگنجی نم شانۀ نيس در دل ، ھراس از. بود خزانده شانی اھ غولهيب در رای پرچم –ی خلق بدوشان سالح ، مردم
  .کرديمی تنگ آنان بر زمان و نيزم و ، بود دهيپر شان جان از رمق وی رو از رنگ
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 نهيس در رای ھرکس. داشت شتاب پری تپش ھا قلب و زديمی تند به ھا نبض. ستادنديا پا به ھمه مردم ، نماز اتمام با
ی رھ زين او اديفر تا ، بودی گر اديفر شيپو در رهيخ رهيخ ھا چشم ، دنشيبرکش انتظار در و بود خفتهی اديفر

 آغازگر شروانيپ اما و. فشردی م خود در شيپ به حرکتی روين را ھا پا و دست. شگافد دشمن قلب و ابديب پرواز
ی سو چندان دوی خشم با و فتبگر خود راه خستهی پا با ھرکس و شد پراگنده شان تجمع ًاريناگذ لذا. نگشتند داريپد

   ". شوديم شروع حتمأ گريد کروزي: " گفتندی م گريکد يبه و نشکست شان دل در ديامۀ شاخی ول. شد خودۀ کاشان
 اميقی برای ريگ تدارک. بود ريناپذ اسارت انسان ھر گوشۀ زيآوی سر سرتا اميقی برپائۀ زمزم. شد آغاز نوۀ ھفت

 فشار  رای پوی آزاد انيآدم اندام شيخو قوت ھمان با نامعلوم روز دنيرس فرا انتظار. داشت را اشی گرم ھمان
ی ھا روين مضطربی ھا حرکت. شدی م پخش آنجا و نجايای ھائ هيقر تک انيطغ ازی ھائ خبر روز ھر. داديم

 شوندی م قيدق آنجا تا مستندی ھا خبر کسب در مردم. ھاست خبر نيا مدلول ، آنطرف و طرف نيا به ميرژی نظام
 خودی ھا ويراد قيطر از دشمنی نظامی ھا روينی مخابرات روابط دنيشن به اطالعات کشف خاطر به کباره يکه

 رای شفر و رمز  نوع چيھ شيھا مخابره در که است بدانجا تا خصمی روھاينی گچاری ب و اضطراب. دادنديم گوش
 وی رانگريو  به چگونه پرچم و خلقۀ گانيب ميرژ که ابندی يدرم  یخوب به قيطر نيا از مردم و ، برندی نم کار به

  . است پرداخته ، شان انيھمشھرۀ رحمانيب کشتار
  ھا پوش زره و ھا تانک عيسر آمد و رفت ، ھرات شھر که  استی باق) حوت ۲۴ ( دايناپ روز آن به روز دو ھنوز 
 حوت ۲۲ و ۲۱. است شاھد شيخو نيبال و نيزم بر رای جنگ اراتيط و  کوپترھايھل -نيآھن کرگسانی اپيپ پرواز و
 فراوانی روھاين منش دد ميرژ. زننديم دست شورش به مردم ) زرغون پشتون و انيغور( ی ولسوال دوی ک يدر
 شيب ميب و ترس را دشمنی سراپا حوت ۲۳.  شوديم دوامدار مردم مقاومت ، دارديم ليگس بدانجاھا شورش دفعی برا
 و رهيت ،ی ھائ هياطالع پخش با را ھرات شھری فضا  کوپترھايھل بار نياولی برا روز نيدر ، رديگی م فرا حد از
 پا و دست ، دنيسربر اخطار " و  "اشرار تا چندی نابود وی سرکوب " از استی حاک ھا هياطالع. کنندی م تار

 و گرم ،جھاد و  رزم شور و نجايھ ". باشند داشته رای حرکت نيچن نيا آھنگ کهی آنھائ به زندان و بند و شکستن
 ،بانگ نيا روز نيھم عصر. چديپی م خود در را شھر سراسر آندم و دم نيدر اميق شروعۀ ھمھم. شوديم گرمتر

 گريد که استی درد و سوز ھمان نعره نيا! " . شوديم اميق فردا ، ! شوديم اميق فردا " که افگندی می آوائ پر نيطن
 نيا زمان ضرورت فرمان به و شيخو خواست به مردم و ، کرد شيرھا ديبا و نبود گلو و نهيس در حبسشی جا
 از رايز ، را نانينش شھر ژهيو به ، شوديم اميق فردا " که ستين کامل نيق يرای کس آنھم با. کشندی م بر را اديفر
 نيا و  "شوديم اميق فردا " که است دل بر ديام نيا را ھمه که اما و است گذشتهی روز چند ھنوز شيپ ۀھفتۀ جمع
ی پا برھنه پھلوانان و ارانيع ، جوانمردان حوت ۲۳ شبانگاه ، اما و" ؟ چه نشد اميق فردا اگر " که نيجب بر شيتشو
 ، شانی آزادگ رتيغ ، نبود شان فراخور گريد خواب بستر و  آمد سر به جانکاه انتظار را روشندل و روز رهيت

 بری مردانگ و  رزم لباس شبۀ مين از جات هيرق و ھا روستای اھال. داد نشيگز اسارت خواب بر رای دار زنده شب
 روديھر امواج غرش که آوردند بری گوارست خروش دند،يدر بر را شبی گريتی آزادگی ھا اديفر با و  آراستند تن
 رای کس ھر. ھادندن گام نبردگاهی سو به ھمه و گشتی تھ مردان وجود از ھا کلبه و ھای غژد . نھفت خود در را
 زندهی ادگار يبه زينی تفنگ دانه ، دانه. بود دست به خنجر و کمان و سنان ، ريشمش و چوب ، کلنگ و داس و ليب
  . نمودی م رخ هنيشيپ انادي

 با. افت يآغاز شان خوار رهيج جاسوسان و ھای پرچم –ی خلقی ھا خانه بر حمله از جنبش حرکت – قدم نينخست در
 کم. رفتيم شيپ به رو  آسا برق شتاب با  مردم حرکت. شد آورده بر نانيا روزگار از دمار ،ی نزد برھم چشم
 بر حمالت. دادی م ليتشک رای تر برنده موج و تر انبوه ليخ ، مختلف جات هيقر از پراگندهی ھا دسته کمک
 چون ، خلق ورش يخروشان ليس را مسلحی ھا النه نيای زود به ، شد متمرکز دھات مکاتب در دشمنی ھا نگاهيکم
 از تر غرنده شيآوا و گشتی م تر توفنده امواجش خروش و شتافتی م شيپ به بازھم حرکت. ديبلع خود دری خس
  .بود کرده بدل دلفروزی روشنائ به را شب ريدلگی اھيس مردم خشم تشآ.  آن
 که ھا جا نيدر. آمد در جنبشی آسا ليس امواج حصار در ھای ولسوال مراکز حوت ۲۴ دم دهيسپی ھا دمدمه در

 لشکر و مردم سالحی ب سپاه نيب نيسنگی نبرد ، بود دهيسنج شتريب تدارکات شينظامی روھاين کردن ادهيپ با دشمن
 مردم ھجوم برابر در  ھا گلوله ازی سد و کردی م آتش قوا تمام با درنده خصم. گرفت در ، ميرژ مسلح پا سرا

 برپا تاب برابرش در  رای واريد چيھ و نبود برتافتنی روی جای سد و مانع چيھ از را خلق توفانی ول. بود ساخته
. تاختندی م دشمن بر رستمانه و افگندندی م. . . ی اپيپ تن نيروئ جوانان. ختيريم فروی گريدی پی ک يو. ستادنيا

 تا گشتندی م نيزم نقش دسته ستهد آزاده افراشتگان قد ، شگافتی م نهيس را آزاده جوانان دشمنی ھا گلوله باران
 و وار البيس نترس و ھراسی ب گرانيد .نديبشو خون به شيخو پرور مرد نيزم از را متجاوز گانهيبی پا نقش
 و شدت ھمان با نيک بد یعدو سالح آتش. آوردندی م تنگ دشمن بر را عرصه دمبدم و  سپردندی م ره گونه زابيخ

 جغدی آوا سان به پاکدل انگرانيعص گوش به تانک و توپی ھا گلوله انفجاری صدا. افتادی نم کارگر شيخو حدت
ی م کينزد بامدادان دم دهيسپ. ديجوی شيپی گريد از تا بود آن بر شتاب را ئیرزمجو ھر. بود اثری ب کرگس و

  . کيتار گران سلطه بر روزگاران و گشت
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 نيخون افق. شگفت ھمنوا ، غماگران يبر آوران رزمی روزيپی ھا شگوفه با آفاق دمان صبحۀ ديسپی گلھا سرانجام
 و دشتی پھنا از اسارت بساط شدن دهيچ بر اميپ نشيرنگ خون به نيجب بر حوت ۲۴ صبح دنيدم نگونهيبد و ، شد
 شوازيپ به حوت ۲۴ روز و کرد هتراسيپ را نيزمۀ کران ،نيخون تن  ھا صد. آورد ارمغان به را روستا دامن و کوه

 زمزم با را روستا سرسبز اندام  - یجوی آزاد دالن ناب نيا – انيروستائ نجايا تا ،ی بار . افت يبار ، خون بارگه
  . دنديرس شھری ھا دروازه آستان به اکنون و دادندی رھائ طھارت خون
 زشيخ توفان با انيروستائ ورش يامواج ، اگر که بود افتهيدر طرف نيا به روز چند از مکار و گر لهيح دشمن
ۀ آستان ، خودی استحکامات تدارکات در لذا. ماند نخواھد اريد نيدر دنيدم نفسی جا را او گريد ، شودی ک يانيشھر
 ساز حماسه مردم نبرد نگونهيبد. بود کردهی بند سد شب انيجر در ، ھا پوش زره استقرار با ، را روستا و شھر
  .شھر داخل در و شھر رونيب از ، افت يتداوم جبھه دو رد حوت ۲۴ روز غازآ در ،اريب استعمار ميرژ با ھرات
 ، ديخورش خونرنگ مجمر ئیگشا چھره با ، بودند برده سر به صبح دنيرس فرای تابيب در را شب تمام که انيشھر

 نيکم در و درآمدند  ھا جاده ميحر به ھا محله نيحص از دسته دسته و سپردند  ھا شل و کور  به را ھا خانه درنگيب
ی اھال : " که داديم ھوشدار نيآفر وحشت التماس با  توأم هيکر آواز بای لير ويراد از دشمن. افگندند کمان شمناند

 بدل خاک تل به را باستان ھراتی بايز شھر دينساز مجبور را ما! دينشو رونيب خود منازل از ! ھرات محترم
 ديگردی صوت واريد گر شکسته عمالش و روس بر نينفر یھا رينف تندر وی آزادگی ھا اديفری بلند اما"!!! . ميساز
  .ختيری م فرو الگرانياست کاخی ھا اديبن و ميرژ کرگسان آواز و

. شد غازآ شھر ۀگوش و  کنج ھر در ) ھا تيمامور ( ميرژی تيامنی ھا النه بر مردم حمالت که بود زود صبح ھنوز
 بر آلود خون کهی جوانمرد قد سرو ھر. بود ھودهيب ، دممر ساز دگرگون عزم برابر دری تيامنی روھاين مقاومت

ی ھا کشته آنکه با. گشتی م تر بيمھ جنبش توفان و ديجوشی م شتريب شان خشم گريد ھمرزمان ، ديغلتی م نيزم
 دست به برآنھای آزادگ وی روزيپی ھا پرچم و ديگرد فتحی تيامنی ھا النهی زود بهی ول ، شدی م پشته قدان آزاد

  .شد افراشته بر  شهيپ آزادی پا برھنه مردان
 لند و غر سرگردان ، شھر بزرگی  ھا کوچهۀ نيس در و جاده بستر در دشمنی نظام جات عراده و ھا تانک

ی قربان به را جان و مال که مردم. دادنديم قرار  ھا مسلسل رگبار ريز ، را خود دور چھار وار وانهيد و کردنديم
ۀ ھم . بردندی م حمله ھراسی ب وی پ دری پ دشمن بر سو ھر از ، بودند کرده دعوت  یآزادگ  فرازگاه  عروج
 زرهی ھا تانک بر مردمۀ غانيدری ب و فداکارانه ھجوم. بود آمده دری آزادی برا جنگ خدمت در " ما و من"ی ھست
 گريد بار مردمۀ درزمنۀ اراد برابر در را سالح بودن اثری ب ، چوب و سنگ سالح با وی خال دست با دشمن تن

 به زيچ ھمه از توانستنديم که ؛ بود شگفته چنانی کبارگ يبهی نظام ريتداب در مردمی ھا استعداد. ساختی م گر جلوه
 نيماش بر را عبور راه ، ھا جادهيۀ حاش از سرو و ناجو تنومندی ھا درخت دنيبر با. برند استفاده رزم سالح عنوان
 شان خشم کانونۀ ريآتشگ و متوقف  پوش زره تانک ھا ده. بردنديم حمله آنھا رب و بستندی م دشمنی نظام آالت
 یگون گونه ريتداب خودی ھا خانه درون از زين – ھای مالل چونی واالتباران ۀ سالل نيا – سلحشوری ھا زن. گشت
 دشمنی نظام آالت و هينقل ليوسا ،تانک ی رو  ھا بام پشت از را زده آتش ِآلود نفتی ھا لحاف. بردندی م کار به

  .شدی م سريم دشمنی ريغافلگ فرصت جنگجو مردانی برا نصورتيبد. آوردندی م فرود
 ۀزبونانی فگن دھشت شگرينما ومي و بود گشتهی آزاد عابدان –ی فداکار وی جانباز ،ی گذر خود از گاه جلوه شھر

 تمام توانستند رينظيب شھامت وی مردانگ با ، حوت ۲۴ روز اول مروزين آخر تا  شھر دل ريش مردان .استعمارگران
  . کنند ستين به سر ، ) هيامنی ندانقوم جز ( شھر برزن و  یکوی تمام از را استعمار نيخارگ اھانيگ ھرزه
 بر را پاکبازان نيا مطھر اجساد. شد بدل دهيتپ خون درۀ ديرھ خود از ديشھ ھزاران گاه غنود به شھر نيبال و بستر
 تا کردندی م وطن پاک خاک مھر پر آغوش ليتحو بعد و گذاشتند ھم آغوش در) ی دستی ھای راچک ( روان تخت
   .آمدند در شھر به زين قھرمان انيروستائ. ندياسايب مطمئن آنجا در
 نخوتگر ، بود گشته وندان شھر زيانگ بتيھ توفان و نانينش روستاۀ خروشند موج وستگاهيپ اکنون که شھر ،یبار
 کوپتريھل ، بود شده دهيبرچ خلق د يزور به شھر دامن از پرچم و خلق ضحاکان نيکچر نطع که حال .داشت بندهيز
 – ھا جاده و ھا کوچه درون تای مسکونی ھا خانه – را جا ھمه و آمدند در پرواز به شھر فراز بر ھا گيم و ھا
 ، ديباری م شھر بر ژاله چون بمب. شدند کفن نيخون زينی نوباوگان و کودکان که آوردند در خود ضربت ريز
 به ھمچنان فرمان و نداشت ھمی زيشپ رچونيثات آزادگان نيآھنۀ اراد بهی ول ، ديبلعی می ھست و ساختی م رانهيو
 با غولهيب نيا ، چه. کرديمی جان سخت ھنوز ، ) هيامنی ندانقوم( ی  تيامنی روھاينی فرماندھ مرکز و. بود شيپ

 نيا بر مردم ورش ينگاهيا تا. شدی م محافظت دار زرهی ھا تانکی تعداد با و مسلحی حد از شيبی نظام مھمات
 راست نيا – مردمۀ ھم گريد حال. بود کردهی جار خون ازی ليس و گذاشته جا بر ديشھ ھا صد به دشمن مھم موضع
 ميرژی اعضا ازی اديزۀ عد کشتار وی حصر و حدی بی ھای قربان دادن با و آوردندی رو بدانسو ، ھمت بلند قامتان
 با – هيامن ندانقوم شمول به – گانشيپ تيجنا ازی معدود شمار. ندينما سالح خلع زين رای ندانقوم توانستند ، مزدور
  .شدند نيگز پناه آنی ھا گلدسته در و رساندند جامع مسجد به را خود ھا تانک از استفاده
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ی آزاد ديخورش نيخون طلوع ، بھارۀ آستان در ديخورش زيانگ دل غروب با ، حوت ۲۴ روز ساعات نيفرجام در
  .بودند دهيمآر خون کفن در شماری بی دانيشھ ، کوچه و جاده ھر در و گوشه و کنار ھر در. شد گر جلوه شھر

ی ھر بار رود به را مردان آزاد خون لحظات نيدر ديشد باران زشير. بود گشته خون زار الله شھرۀ پھن سراسر
 به صعود نردبان ، ديشھ ھزاران دادن با مردم. کند رابيس جا ھمه رای آزاد بذر قيطر آن از تا ساخت لمتص

. بودی دانيشھ و ديشھی رايپذ و ديگرد ھموار خون خوانی ا کلبه و خانه ھر در شامگاھان. ساختندی آزادگ معراج
 گذار مرحم پرستاران تا بود شهيپ شھامتی اھ زن رسالت اکنون. شد تن بر زخم جوانان گاهشماآری مادر ھر دامان
  . گشتی م آزادگانی مداوا ھا زخم اريش در ، بانوانی آزاد شوق اشک لغزش. باشند ھا گلزخم
 نوبت ، رفتيم اکمال به رو روز نيا در شان مقدسی مأوای ساز آزاد در قھرمان مردم زيانگ شگفت رسالت چون

 ورش يبرگ و ساز دنيچ در زشيخ شدنی توفان آوان ھمان از که -ی عسکرۀ فرق داخل در خلق وفادار فرزندان
 قلب ، فرقه درون در افگن، خصم رزم آغاز با خلق ۀزند شهيھم داران راز نيا. ديرس فرا – بودند دشمنۀ کنند نابود
 ،شب امتداد در نيسھمگی نبرد با ، رتمنديغ و دوست ھنيم افسران و سربازان نيفوالد عزم. دنديدر ھم در را دشمن
ی اعضا ۀديگندۀ الش ھا ده. انداختبر اديبن از را شانۀ نيس به دست نوکران وی روس گران استعماری فرعون قصر
. فرستادند کرگس و سگ گاه طعمه به ، روسی نظام مشاورانی اديز تعداد بای آغوش ھم در را پرچم و خلق باند
 را استعمارگر نانينش نيکرمل ، مردم جنبش با ونديپ در – باد شان نوش وطن مام ريش که – انيارتش روزمنديپ اميق

 آتش فرمان تاجکستان و ازبکستانی ھا دانيم از را افگن بمب کريپ غولی ھا گيم که ، ساخت آلود خشم چنان
ی ھا بمب برد کار به با ، را – ھرات ۀفرقۀ محوط – مبارز سربازان و افسران گاه سنگر رينظيبی دھشت با و. دادند
ی قدنماۀ نيآئ مرخين آن ، استعمارۀ ددمنشانی وحشتزا جنون نيا .دادند قرار بمباردمان ريز ،ی ا خوشه و ناپالم
 از ،ی نفر ھزار صدی کش لشکر و  "انيعر تجاوز" ی فردا در آنرا گريد رخ مين شديم که بود سمياليامپر اليسوس
  .کرد مشاھده نراآی رسوائ بيسراش باز چشم با و بود نيشبيپ اکنون نيھم

 ، دشمنی آسا غول حمالت برابر در – نيزم افغان سلحشور پاکزادگان نيا – افسران و سربازانی داريپا و مقاومت
 بری نيسنگ تلفات آوردن وارد و گيم فروند دو کردن سرنگون با ، حوت ۲۵ سحرگاه دنيرس فرا تا و. بود رينظيب

 موادی ھا لهقاف بود، شده پخش شھر ونيانقالب حلقات از کهی ا هياعالم پاسخ به وال آن مردم. افت يتداوم ، دشمن
 دنيکش رونيب با انيارتش آنروز صبح. رفتنديم بدانجا شدن مسلحی برا و کردند ريسراز فرقه جانب به رای غذائ
 جوانان ميتقد را سالح انواع ازی شماريب تعداد. درآمدند مردم گرم آغوش به ، فرقه ازی نظام مھمات و اھ اسلحه
  .کردند رزمنده

  کوپترھايھل. است روس سمياليامپر اليسوس استعمارگران کاملی افگن نقاب وی گشائ چھره روز بعد به حوت ۲۵ از
 باز و دنديزائی م توپ و تانک ھا ده شيخو بطن از و آمدندی م فرودی پ دری پ ، بال نيآھن کرگسان ليخ چون
 تانک گريد کبار ي، را شده آزاد شھرۀ ديدر نيخونۀ نيس نسانيبد. نديبزا باز و شوند گرآبستنيد بار تا کردنديم پرواز

 در باروت و بمب انفجار اهيسۀ الھ را شده رھا شھری مايسی روشنائ. کرد مستور نيآھنۀ پرد با زرھداری ھا توپ و
 در گروه ، گروه را انيآدم و دياربی م شھری رو و سر بر باران شدت به توپی ھا گلولهھا و  بمب. دانپوش خود
ی رحميب با استواری ھا انسانۀ کل و نهيس ، دوش و پشت ، بازو و گردن ،ی پا و دست. ديکشی م فرو خود مغاک

 برداشته فشيکث تن بر  خلق اميق از ناجوری زخم که استعماری اژدھا. شدی م له تانکی ھا ريزنج ريز شرمانهيب
  . زديم دندان و چنگ اريد نيا زيچ ھر بر اکنون ،بود

 شده آزاد شھر از دفاعی برا شان ھنگآھم جيبس عدم و حوت ۲۴ روز در شھر کردن آزاد از بعد مردم شدن پراگنده
 کمبود – داشتند ارياخت در رای اديز سالح ، افسران و سربازان ، شان نيراست فرزندانی واال ھمت به آنکه با

 دم تازهی روھاين کردن ادهيپ با تا آمد متيغن مجال را خورده زخم دشمن . . . و سالح برد بکار در مھارت وی کارآئ
 و مذبوحانه زدن پا و دست با گريد بار و بپردازد شھر سراسر سرکوب وی رانيو به شيقوا ديدج شيآرا با خود
ی فرماندھ مرکز و حيتسل دوباره استعمارۀ شد سرنگونی ھا النه. آورد در شيخو تصرف در را شھر ، بار تيجنا
 غول پناه در ، بودند برده بدر زنده جان ، آلود زخم که ميرژ ھرز مزدوران. شدی پراگن ستم وی بارگ تيجنا

 و جان ساختن نگون و سوختن ، کردن غارت و مار و تار به جنون وی مست با.  افتند يدنيکش نفسۀ لحظ استعمار
  .پرداختند مردم مال

 زهيسرن نوک بر را اطفال. بستند رگبار به جوخه جوخه را سالخورده و مسن ، زن ريپ و نوباوه ، نوجوان و کودک
 دسته. شکستندی پا و دست را رمردانيپ و دنديکش حدقه از چشم غيت با را جوانان. دنديبر پستان را دختران و دنديکش
 رای برخ و کردند شق دو انيم از اری ا عده. کردند گور به گردن تا زنده را تن ھا صد و پراندند توپ با را آدمی ھا

 زيچنگ آنچه ھر و . . . و شگافتند ساطور به سر و دنديکش کام از خنجر با را زبان و دنديبر تن از گوشت لخته لخته
  .شدند آن ده انجام حانهيوقی گديدر چشم با نانيا ، بودند کرده فراموش خيتار جالدان گريد و . . . و فرانکو ، تلريھ و
 نيا ازی ا عده که ، غلتاند خون به و ديدر و کشت بدانجا تا اش افته يپرورش نوکران دست به استعمارۀ الدانج غيت

 ، انيآدمی پا و سر و دستی ھا خرمن ، ھا منار کله قماش از زين خود – پرچم و خلق – نوش خون باختگان تيآدم
 و مست – گانشد کش مين ازی ليخی ھا ناله و ضجه دنيشن از – خون باريجو انيجر از ابيآسی ھا سنگ گردش
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 به و شد کردنش چيپ ريزنج به مجبور ميرژ که تيوال هيامن ندانقوم شدن وانهيد است آنجمله از و. شدند وانهيد
  .داشتند اعزامش نيدارالمجان عزلتگه

 در. آمدی شگفت رای اربھ بلبالنی نوا ، پروران آزادی فضا در توزان رزم ويغر پژواک بھارۀ آستان در! ی آر و
 بری ھری ھا دامنه و ھا تپه در ارغوان و قيشقای گلھا ، شگفت گلگونه آزادگران تن بر زخم چو بھارۀ آستان

 بھارۀ ستانآ در نسترن شد کفن ۀراستيپ دانيشھ تن چون ، بردند فرو ميتکر سر گونه آزرم ھا گلخونی ارجمند
  روديھر موج خروش ، گشت رھبری آزادی بلندا به چون خون وجم نيسھمگ غرش ، ديدر تن از کفن نانهيشرمگ
 اللهی جا بھارۀ آستان در را نيزم ديرس ھزاران ده به ن چو دانيشھ نيخون تن ، کردی نمی نمائ خود بھارۀ آستان در
ۀ آستان در نگونهيبد و. گشت خون بھار ، ھرات بھار . . . و شدند خونرنگ بھار آستانی ھا نهيسبز نبود، دنيروئ
 حاکمی گريد بار ھرات و زد نگاره خون به نيغم خونبار فرود و نيخون روزمنديپ فراز ھرات درخشانۀ پھن بھار
  . ديگرد خيتار

   :که برد ره نيچن ئیراستا به توانيم خون به آغشته فرود و خون به نيرنگ فراز آن از ، که اما و 
 و آب و کنند نيزر هپنجر را قفس نيا اگری حت ، گنجدی نم اديانق قفس در و است گسل ريزنج ما قھرمان خلق - - 

  . نيريش ھم اش دانه
 از ديبا که است دشمن نيا بالشک ، دو نيا از ، زديدرستی خصم با جزم عزم با و زديخ پا بهی ملت ھرگاه  - - 
  .ايدنی نظام غولی حت ا يو باشد گاه هيتک را او مدرن و مدھش سالح ازی الوند ھم اگر ، زديبگر دانيم
 نديفرا در چه ؛ شوديمی روزيپ آبشخورھرگونه که استی نينھاد ۀيجانما آنی کپارچگ يو وحدت عنصر –- 
ۀ جلو ۱۳۵۷ حوت ۲۴ و  زديبی م " مرگ غبار ستمکاران بر توفان ھمچو "  ھا تنش و ھا شيپو که استی گانگي

  .است توفان نيا ازی فروزان
 کاروان شآھنگانيپ از ھا منزل ، شانۀ توفند جھش با پرور لی يوايھر دامان رد پرورده قھرمانان رزمنده  - - 
 تر شتابندهی حرکت با روشنگر ساالران کاروان ازی ا توده جنبش کاروان که فھماندند و افتادند شيپ به استيس
 ليخ نيای ساالر هقافل که بل ،ندبرس آن به تنھا نه که شوند ريشتابگ آنچنان ستيبا شقراوالنيپ که است دهيجھ

  .شوند دار عھده را آزاده
 امواج زين ماھر سکاندار بدونی کشت ؛ که شودی م نيچنی گھگاھ ، داد نشان حوت۲۴  نيآتش فراز نيفروغ  - - 

 فرود اما و ، شود رد  ًاناياح ھمی گرداب از و بدرد رای رومندين آبۀ نيس و کشد  نهيس ريز رای پرطالطم
 در و برد ساحل به ره تواندينم مدبر و ماھر سکاندار بدون ھم مست و شتابدار زورق هک کرد ديتأک شدازخونگ
 ريخم و خرد آن نيخشمگ شکنج در و افتد ريگ گريدۀ ورط به که بسا چهی ا. اندازد لنگر دلخواه به ديامۀ کران
  .شود

 افغانستان خلق شکوھمند انقالب دری عطف ۀنقط ا يو چرخشگاه را حوت ۲۴ فراز فرخنده نکهيا گريد و  - -  
ی تيوال آن آمدی پ در و ساخت خروشان و توفنده را جنبش ما نيسرزم کھن از ئیھا قسمت در که برشمرد توانيم

 انيخلق نيننگ بساط نيزم وايھر سراسر در و گشتی روس بچگان غالم دوزخی شھر پشتی شھر وی تيوال پشت
   . . . و زدنديم خصم ۀميھ به آتش ) روستا (مطمئن سنگر نيا از زين رزمگران و شد دهيبرچ ھا روستا از خلق ضد
    .نوشت ھا وانيد اش باره در ديبا آنچه گريد
 
 


