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  آھنگر. ش : از
  ١٣٨۶ حوت ٢۴

  

   حوت هرات24تاثيرات وپيامدهاي جنبش 
  و

  برخورد نيروهاي مختلف به آن
  )بخش دوم ( 

  
گفتمان نشر شده و ھم اکنون نيز نیوز  جرمن آنالين وسايت - فغان    در بخش اول اين نوشته که در پورتال وزين ا

 ١٣۵٧ حوت ٢۴در آرشيف شان موجود است، نگاھی مختصر به علل و عوامل وجودی و پس منظرتاريخی جنبش 
ھکذا از پس منظر . درآنجاعوامل اقتصادی ، سياسی وفرھنگی آن حرکت رامشخص ساختم . ش ھرات کردم 

" محفل ھرات"ھمچنان از نقش  . *ی مختلف در ھرات يادآوری نمودمی از جنبش ھای توده ئ آن جنبش يعنتاريخی
چھره ای معروف (به رھبری خردمندان شجاع و پاکبازی چون استاد عبداالله رستاخيز ، نعيم ازھر ، کريم 

 وشھدای ديگر وھم ، غالم محمد که ھراتی ھا او را غالم محمد سياه می گفتند ، انجنيرقدوس) ومحبوب ھراتی ھا
عده ای که خوشبختانه ھنوز در تداوم راه آن جانباختگان    می رزمند و درفش پر افتخار شانرا ھمچنان بر دوش 

درآنجا متذکرشدم که در نتيجۀ کار و زحمات ھمين مبارزان و ھمسوئی مردم با آنان ، ھرات . دارند ، يادکردم 
رھبران مرتد اين  باند جنايت کار و .  پرچم نيفتاد – ھای مزدور خلق  تشکيالتی باند–ھرگز در دام اسارت فکری 

 پرچمی ھا را ھميشه نداشتن تسلط بر –ولی خلقی .  خيانت پيشه آرزوی تسلط بر ھرات را باخود به گور بردند
 زمان حکومت را در چنانکه برخورد عقده مندانۀ شان. ھرات ، عقده مندانه آزارداده ، وتا اکنون ھمچنان می آزارد 

تمام دوران حاکميت آنھا شاھد اين .  پوشالی ودست نشاندۀ شان با خشونت وخونريزی در ھرات تبارز دادند
 ش نقطۀ عطف و تبارز ١٣۵٧ حوت ٢۴مدعاست ، که سرکوب و قتل و کشتار مردم و بمباردمان ھرات در 

در مورد ھرات، )  پرچم–خلق (ی باند ھای منفور حتی ھم اکنون نيز در نوشته ھا وآثار بقايا. وحشيانۀ آن می باشد 
در نھايت کفاندن عقده ھای حقارت . . . به انبانی از تحليل ھای توطئه گرانه ، تھمت ، تحقير ، توھين ، نيش زدن و 

  .نسبت به ھرات و ھراتيان بر می خوريم 
 به ويژه مردم – تا آرنج به خون مردم که والی ھرات بوده و دستش) نظيف هللا نھضت(   يکی از بدنام ترين خلقيھا

آشوب "  آلوده است درھجويه نامۀ ازمردم و اعتراف نامه اش به جناياتی که انجام داده ، وتحت نام –ھرات 
نشرگرديده است ، چرنديات اليعنيی را ارائه داده ، که اگرمحاکمه و دادگاھی برای جنايتکاران جنگی " بيگانگان 

 شاين اعتراف نامه ، خود کافی است تا طناب دار را بر گردن نويسندۀ آن کتاب وشرکای جرمدرافغانستان دايرشود 
يکه دوسيه ھای جنايتکاران جنگی درافغانستان را دنبال ميکنند با دردست داشتن ادھائنميدانم شخصيتھا ونھ. بيندازد 

  . چنين اعترافات صريحی نويسندۀ آنرا چرا مورد پيگرد قانونی قرارنميدھند 
 ھرات کرده است ، ھنوزھم  ش در١٣۵٧ حوت ٢۴ی کتاب، با آن ھمه کشتاری که در جنبش     نويسندۀ عقده ئ

ز سبک نگارش واغالط ا. ش ارضا نشده وبا نيش قلم زھرش را بر پيکر مردم زخم ديدۀ ما تزريق می کند ساديسم
اقض گوئی، تھمت ، خودبزرگسازی ، چرنديات ی ونگارشی آن که بگذريم ، اين نوشته سراپاغرق درتنماالمال امالئ

 پرچمی بيشتر پی - و درعين حال اعترافاتی است که با خواندن آن آدم به ديده درآئی و بی حيائی جنايتکاران خلقی
گرچه آن نوشته ونويسندۀ بی مقدارش به ذکرنام شان روی کاغذ نمی ارزند،  ولی چه می توان کرد، . می برد 

  .اين گونه تراژيدی ھا رقم خورده است سرنوشت خلق ما با 
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. . . ولسوال غوريان   ش١٣۵٧ . ١٢. ١١به تاريخ "  :    به قسمتی ازين چرنديات توجه نمائيد ؛ نويسنده می نويسد 
." از ايران وارد افغانستان می شوند . . .   به من اطالع داد که عدۀ زيادی افراد مسلح وغير مسلح در لباس افغانی

ص . . . ( و اجنت ھای خارجی ھجوم آوردند . . . جاسوسان ونظاميان ايران در لباس افغانی : ه می افزايددر ادام
   ) آشوب بيگانگان ٣٩ و ٣٧

 ش افراد مسلح ، جاسوسان و ١٣۵٧نويسنده می نويسد، به تاريخ يازدھم حوت !     خوانندۀ ارجمند خوب دقت کنيد 
  . به افغانستان ھجوم آوردند ) اسوسان ونظاميان رژيم آخوندی ايرانيعنی افرادمسلح ، ج(نظاميان ايران 

 روز فاصلۀ ١٩از بيست و دوم دلو تا يازدھم حوت .  ش به پيروزی رسيد١٣۵٧) بھمن (  دلو ٢٢انقالب ايران در 
ليسۀ جامی  ادبيات ما دراستادانکسيکه الفبای مسايل اجتماعی را بداند ويا حد اقل به گفتۀ يکی از. زمانی است 

می داند که بعد از يک انقالب و درھم و برھمی ، که " شعورش چھارناخن از شعور حيوان بلندتر باشد" ھرات 
ھم می خورد ، ھيچ کس قادر نيست طی نوزده روز، ه درآن نظام سلطنتی فرو می ريزد وتمام نظم اجتماعی ب

نظيم کند وبخشی از آنرا به خارج از کشور جھت حاکميتی را مسلط بسازد ، دستگاه جاسوسی و نيروھای مسلحی ت
  . . . . ھرات را ھم خريده باشد ١٧افسران فرقۀ . .  و . براندازی رژيم ديگری بفرستد 

ظرف اين مدت گردانندگان انقالب ايران ھنوز خودشان نمی دانستند .     آخر چرندگوئی وھذيان بافی ھم حدی دارد 
در ھمان روزھا . ظامی کشورشان و از غارت اموال عمومی جلوگيری کنند که چگونه از چپاول پادگانھای ن

 ايران فرياد می زد که حد اقل راکت ھای بزرگ را نبريد که خطر ناک است ، به قول ايرانيھا به ده ھاھزار یراديو
 مناطق گروھھای مختلفی که در انقالب شرکت داشتند در. مسلسل در ھمان روزھا از پادگانھا به سرقت رفت 

 دانشگاھھا و مدارس، دفاترمخصوص خودرا باز نموده وھرکدام حکومت مستقلی داشتند ًمختلف ، مخصوصا
  .وازھمان مقر فرمانروائی می کردند 

    اين نکته زمانی اھميت پيدا می نمايد که بدانيم ، خمينی به مثابه سياست گزار وخط ده اصلی انقالب اسالمی 
حوت وحتا تا ماه ھا بعد از آن ، يک کلمه در ٢۴ دلويعنی روز ورودش به ايران الی تاريخ ١٢ايران ، قبل از تاريخ 

است که تمام اين " صحيفه نور " انکار ناپذير ترين سند در اين امر، جلد ششم . مورد افغانستان ابراز نکرده است
وده ده ھا مطلب خورد وبزرگ را  صفحه را احتوا نم۴٠٠اين مدت ، که در کتاب نامبرده .  مدت را پوشش ميدھد

  .   در خود دارد ، کمترين تماسی به قضايای افغانستان ، در آن ديده نمی شود 
م ، چھارماه واندی بعد از ش وحمالت پيھم شان برای گرفتاري پرچمی ھا ، تال–    من درنتيجۀ فشار و تھديد خلقی 

طن ديگرم آواره شدم ، بعد ازاين چھارماه و اندی ھنوز ھم  به آنجامانند صد ھا ھزار ھموًانقالب ايران ، اجبارا
پرچم . در دانشگاھھا فعال بودند. . . دفاتر مجاھدين خلق ، چريکھای فدائی خلق ، حزب رنجبران ، حزب توده و

يعنی ھنوز حکومت واحدی در . ھرکدام نيز در آن برافراشته و نيروھای مسلح ھر کدام از آن پاسداری می کردند 
کدام عقل سليم می پذيرد که ظرف نزده روز مقامات ايرانی ، آنھم يک عده آخند ، قادر شده . ران حاکم نشده بود اي

باشند تا ضمن استحکام بخشيدن امورديگر، دستگاه جاسوسی و نيروھای مسلحی را سازماندھی کرده وبه افغانستان 
  بفرستند ؟ 

 ، با وجود خود جوشی اش ، بيست روز قبل عاليم آن تبارز کرده    اگر بپذيريم که درچنين حرکت و جنبش عظيمی
بود ، دراين صورت ،در زمان آغاز حرکت که در ولسوالی پشتون زرغون ، درشرق ھرات و خيلی دور از مرز 

  . ايران صورت گرفت ؛ ھنوز رژيم آخندی ايران به قدرت نرسيده بود 
ناھان در دامن آلودۀ شان باقی است به جای اعتراف به گناھان  پرچمی که لکه ھای خون بی گ–    قصابان خلقی 

ی متوسل می ئخود وطلب بخشش از مردم وجبران گناه درعمل ، در توجيه کشتاربيرحمانۀ مردم ما به ياوه گوئی ھا
  . شوند که موجب برانگيختن نفرت بيشتربه حق مردم ؛ نسبت به خود می گردند 

يکی ازقسی القلب ترين قدرت (که خود ازطرفداران سينه چاک حفيظ هللا امين " گانآشوب بيگان"     نويسندۀ کتاب 
 حوت، ٢۴است و درنوشته اش پيوسته می کوشد امين را نيز برائت بدھد ، در برخورد به جنبش ) طلبان کشورما

برپايۀ "  :يد به گزارش اندری گروميکو وزير خارجۀ وقت اتحاد شوروی توجه کن. خالف گفتۀ امين نظر می دھد 
از رفيق گوريلف ورفيق الکسيف به دست آورده ايم ، اوضاع در افغانستان به شدت . . .  آخرين گزارشھايی که

  ." وخيم گرديده است و اکنون ھرات در مرکز نا آرامی ھا قرار دارد
از امين پرسيدم شما . . . تخمين شمار شورشيان دشوار است ؛ اما رفقای ما می گويند سر به ھزاران می زنند " 

کدام ناخوشنودی را از سوی کشورھای ھمسايه و يا ضد انقالب داخلی ، روحانيون ومانند اينھا انتظار نداريد ؟ امين 
در پايان امين خواھش کرد تا درودھای اورا به اعضای دفتر . برای رژيم تھديدی وجود ندارد . قاطعانه پاسخ داد نه 
سه ساعت بعد از رفقای خود اطالع گرفتم که در ھرات نابسامانی . . .  رژنف برسانم ب. ای . سياسی به ويژه ال 
و . آندروپف می گويد در ھرات بيشتر از بيست ھزار نفر از مردم در شورش شرکت کرده اند . ھای رخ داده است 

  ." گروميکو عالوه می کند که بيش از ھزاران نفر کشته شده اند 
س امور قرار داشت تا سه ساعت قبل از وقوع جنبش در ھرات، از آن احساس خطر که دررأامين !     توجه کنيد 

زارشی برايش نمی کرد ، ھيچ مداخلۀ بيگانه ای را ھم نمی ديد ونظيف هللا نھضت والی ھرات ھم درين زمينه ھيچ گ
ونظيف هللا نھضت (فرستد  در شکرگزاری از اربابش به جالد تاريخ ، به بريژنف درود می امين حتا. نداده بود 
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و اما سه ساعت بعد ) . درکتابش چه موذيانه وعبث   ميکوشد ، تا امين وشرکای جرم وی راضد روسی معرفی نمايد
اينک .  در جنبش اعتراف می کند فقط مردم ھرات ، آری از مردماندروپوف به شرکت بيش از بيست ھزار نفر 
ز لکه ھای خونين دامن کثيف خود وھم دستان جنايتکارش ، آن حرکت شاگرد حقيری بيست وچند سال بعد با ترس ا

می خواند ، قربانيانش را که گروميکو بيش " آشوب بيگانگان"جانبازانۀ مردم در برابر ظلم و وابستگی را، 
ازھزاران نفر می گفت ، حتا اکنون ، آنھم بعداز کشف گورھای دسته جمعی درھرات ، اين آدمکش چند نفر 

  .  وانمود می کند و برکوھوارۀ گناھان وجناياتش می افزايد محدودی
ارج افغانستان است ، که     و اما بعد از اين طوفان بنيان برافگن مردم ھرات و بازتاب آن در سراسر کشور و در خ

و تکدی ھا ، در گان قدرت به تقال وتکدی می افتند تا آنرا سرکوب کنند و يا از آن بھره بگيرند و اين تقال ھا ھمه تشن
در پيامد اين جنبش است که برخی معامله گران سياسی ايجاد . جريان و در پيامد آن جنبش عظيم است نه درايجاد آن 

و تدارک آنرا ميخواھند به خود نسبت دھند و برخی ديگر، برای توجيه ناتوانی از مقابله با آن و جلب کمک اربابان 
س اين توجيه گران مفتری ، تره کی دررأ.  به بيگانگان نسبت می دھند ا ، آنراشان و توجيه قتل عام مردم آزادۀ م

در گفتگوی ". بيگانه را به خانۀ ملت صال زدند"حق مردم بی شرمانه بش به وامين قراردارند که برای سرکوب جن
ارتش سرخ  "تلفنی که الکسی کاسگين صدر اعظم وقت اتحادشوروی با نورمحمد تره کی دارد و سند آن درکتاب

گروموف قوماندان عمومی قوای روسی درافغانستان نشر شده  ببينيد که رھبران خلقی را . نوشتۀ  ب" درافغانستان
  :  حوت ھرات چه قدر زبون وبيچاره کرده ، که ھجويه سرائی می کنند وبه پای اربابان می افتند ٢۴جنبش 

  .دھيد ممکن است اوضاع افغانستان را شرح : . . . کاسگين " 
 ٢۴و نيم ماه قبل از  توجه کنيد يک(طی يک ماه و نيم گذشته . رو به خرابی دارد . اوضاع خوب نيست : تره کی 

.  نفر نظامی با لباس غير نظامی به افغانستان فرستاده شده اند ۴٠٠٠از سوی ايران نزديک به )  نگارنده–حوت 
 پياده به عالوۀ واحد ھای توپخانه و دفاع ھوائی که به روی ھواپيماھای ما آتش گشوده اند ، در ١٧حاال تمام لشکر 
  . " در شھر جنگ جريان دارد . دست آنان است 

 ٢۴ ش يعنی در متن جنبش ١٣۵٧ حوت ٢۴ی آيد که اين صحبت تلفونی بايد به تاريخ     از فحوای صحبت بر م
چه ، دو روز بعد از آن جنبش توسط بمباردمان وحشيانۀ طيارات روسی که از آن سوی مرز . حوت انجام شده باشد 

جنرال شھنواز تنی می آمدند وگلوله باران فرقۀ ھرات توسط توپ وتانک قطعات کوماندو به قوماندۀ جالد معروف 
 نفرازمنسوبين فرقه به ٣٠٠٠جالد ، سرکوب وبيش از" رگلځان"و گروپ اوپراتيفی زون شمال غرب به قوماندۀ 

  .خون کشيده شدند و پس از آن شھر دو باره به تصرف روسھا ومزدوران خلقی شان درآمد 
او می گويد . ه اربابش دروغ بافی می کند     حال ببينيد که تره کی چقدر دستپاچه شده و برای جلب کمک و ترحم ب

 - به قول ھميشگی تره کی ازسوی رژيم ماليان ساخت لندن و پاريس ( طی يک و نيم ماه گذشته از سوی ايران " 
  " .  نفر فرستاده شده است ۴٠٠٠) نگارنده

 روز به عقب ۴۵ که از بيست وچھار حوت.  روز می شود ۴۵برابر با " يک و نيم ماه گذشته ! "     يا للعجب 
ارسال يک پيام (درين تاريخ خمينی حتی درايران نبوده و در پاريس زندگی می کرد. برويم به تاريخ نھم دلو ميرسيم 

عنوانی ملت ايران مبتنی برتداوم مبارزه عليه بختيارــ صحيفه نورــ جلد ششم ــ صفحه اول ــ محل ارسال نوفل 
به ايران وارد شد ) بھمن (  دلو ١٢خمينی به تاريخ . نوز رژيم ماليان وجود نداشت ، بنابر آن ھ)  لوشاتو ــ فرانسه

دلواست که خمينی می ١٢درھمين روز . در ايران حکومت می کرد ) شاھپوربختيار(و درين وقت ھنوزنمايندۀ شاه 
ماليان ساخت پاريس حال چگونه ممکن است اين " . من دولت تعيين می کنم ، من توی دھن اين دولت ميزنم"گويد 

 نفر نظامی را سرھم بندی کرده و پيش ۴٠٠٠و لندن قبل از ايجاد دولت و استقرار رژيم شان در ايران ، از پاريس 
از حل و فصل انقالب و مسايل خود ايران ، آنھا را برای شورش به افغانستان فرستاده باشند ؟ کس چه می داند شايد 

  !. باور داشته اند ؟تره کی ويارانش به معجزۀ مالھا 
    می بينيد که ادعاھای تره کی ودلقکان دنباله روش ھمه چرند است و توجيه بی معنای ظلم و کشتار جالدان خلقی 

نستان و به ويژه مردم ھرات و تقالی موذيانه ای برای جلب ترحم و کمک ارباب شوروی در  پرچمی بر مردم افغا–
به ضجه و زاری ھای خجالت آور و اعترافات تره کی .  پرچم می باشد –لق حفظ قدرت پوشالی باند ھای منفور خ

  : برای جلب کمک در ھمان صحبت تلفونی توجه کنيد 
  در ميان کارگران ، شھر نشينان وکارمندان ھرات آيا کسانی ھستند که از شما پشتيبانی کنند ؟ : کاسيگين " 

خلقی ھا و پرچميھا چه اغواگرانه ازحمايت مردم دم می . ( ودپشتيبانی فعال از سوی مردم ديده نمی ش: تره کی 
زدند ولی واقعيت ھمين است که تره کی اعتراف می کند و اين عقدۀ ھميشگی خلقی ھا و پرچميھا از مردم ھرات 

  ) نگارنده-است 
  شما دورنمای اوضاع در ھرات را چگونه می بينيد ؟ : کاسيگين 
  .  يا فردا صبح ھرات سقوط می کند و به دست مخالفان خواھد افتادفکر می کنيم امروز شام: تره کی 

  شما نيرو نداريد که آنھا را شکست بدھيد ؟ : کاسيگين 
ادعای نظيف هللا نھضت که گوياخلقيھا بدون مداخلۀ روسھاجنبش مردم ھرات را شکست (.کاش می داشتيم : تره کی 

   ) نگارنده- دادند چقدرپوچ وبی پايه است 
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  ی داريد ؟ ئله چه پيشنھاد ھاشما در رابطه به اين مسأ: ين اسيگک
اگر شما حاال به ھرات . . . . ما خواھش می کنيم که شما به ما کمک ھای عملی ، انسانی و تسليحاتی کنيد : تره کی 

اين اوج وطن فروشی است وبايدمايۀ ننگ  .(ضربۀ کاری وارد بياوريد ممکن است انقالب را نجات بدھيم
  ) نگارنده–افکندگی ھميشگی خلقيھا وپرچميھاباشدوسر

  . . . جھانيان ھمه ازين کار آگاه خواھند شد : کاسيگين 
من پيشنھاد می . . . پيروزی در ھرات کليد حل بقيه مسايل افغانستان است . . . تمنا می کنم ، کمک کنيد : تره کی 

نيروھا را بايد از . ھيچکس چيزی نخواھد دانست . نی بزنيد کنم تا شما بر روی تانکھا وھواپيما ھای خود عاليم افغا
اين ھمان تقاضا وتمنای وطنفروشانه ايست که تره کی ،امين وشرکا آغاز و  (".جانب تورغندی به کابل سوق داد 

  ) نگارنده–نجيب وشرکا به انجام رسانيدند ومصيبت حاصله ازآن تاھنوزدامنگيرخلق مظلوم افغانستان است  ببرک ،
والتجای ننگين اين ننگ تاريخ که سمبول " تمنا " من بيش ازين نمی خواھم وقت شما را به !    خوانندۀ عزيز

برجستۀ به اصطالح حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، ھر دو جناح خلق وپرچم و به قول خودشان روح اين حزب 
  . مزدور بود ؛ تلف کنم 

خون کشيده شدۀ ه د حاال بيشتر به عظمت جنبش حق طلبانه وبنزيزمی توان عاست اينکه خوانندگانکيد آنچه قابل تأ
د ؛  که چگونه دشمن را زبون ساخته بود و ن ش مردم قھرمان ، وطن پرست وآزادۀ ھرات پی ببر١٣۵٧ حوت ٢۴

  پرچمی ھا تا چه حد در سرکوب آن تالش وعجله به خرج دادند و با چه قوای عظيمی از داخل وخارج آن–خلقی 
  . را سرکوب کردند ، مردم راقتل عام نمودند وشھر ھرات را به تاالب خون بدل کردند 

تھام حضور و يا دست داشتن بيگانگان در ايجاد ه خوانندگان عزيز پی برده اند که ا   از جانبی با اطمينان می دانم ک
از ضد ونقيض . يه وبی منطق است وراه اندازی اين جنبش عظيم و خودجوش پابرھنگان غيرتمند ھراتی چقدر بی پا

 پرچمی ھا که فقط برای جلب کمک اربابان و توجيه قساوت وکشتار بی رحمانۀ مردم ھرات، -گوئی ھای خلقی ھا 
که به دست اين جانيان بی آزرم تاريخ صورت گرفته ، می توان به طور دقيق ، به بی پايه بودن چنين ادعاھای 

  . زرم آن لعنت و نفرين فرستاد ناروا پی برد و بر مدعيان بی آ
آن ھای  ش ھرات ، بلکه در بھره گيری از پيامد ١٣۵٧ حوت ٢۴دست اندازی مقامات ايرانی نه در ايجاد جنبش 

پس از آنست که ايرانی ھا با استقرار رژيم آخندی و با ساختن گروه . است که بعد از سرکوب جنبش اتفاق می افتد 
ويش به عالوۀ حمايت گسترده از حاميان اسالم سياسی نشسته در پشاور، نه تنھا در ھای ھشتگانۀ مزدور افغانی خ

کما اينکه پاکستانی ھا ، امريکائی . ھرات بلکه در سر تا سر افغانستان مداخله ودست درازی ھای خاينانه نمودند 
 طريق تنظيم ھای ھفتگانۀ  اروپائی ھا ، مرتجعين عرب ، چين وغيره نيز با دست درازی ھای بيشرمانۀ شان از،ھا

زاديبخش  آمزدور بنيادگرا و جنگساالران وحشی ، زيرنام جھاد در افغانستان ، فاجعه آفريدند و به عالوۀ آنکه جنبش 
ملت مظلوم ما را نگذاشتند تا تکامل منطقی خودرا به جنبش رھائيبخش مردمی ارتقا دھد ، آنرا به بيراھۀ عقب 

پيامد اين دست درازی اجانب و . يدند ، که نتايج آن تا اکنون ھم دامنگير خلق ماست ماندگی و وابستگی نيز کشان
برده منشی مزدوران رنگارنگ است که تجاوزی را جايگزين تجاوز قبلی کرده و روز تا روز خون بی گناھان 

دۀ ديگری که و حال با سرو. اين بحث را در بخش سوم با تفصيل بيشتر پی خواھم گرفت . بيشتری را می مکد 
 حوت در وصف اين جنبش عظيم مردمی سروده ام وتقديم آن به مردم ٢۴برمبنای چشمديد خودم و با الھام ازمحشر 

  . زحمتکش وافتخارآفرين ھرات ؛ اين بخش را پايان می دھم 
        

  خون نگار                   
  شب است ، شام تيره ای

  و جغد حاکم زمين ،
  مقھوا چه سرد و بی ر
  ببين چسان ستاره ھا ،

  به سوگ وغم نشسته اند 
  ورخ زما ببسته اند ،

  زمين ببين ، زمان نگر،
  ھمه زجور ناکسان ،
  ز ظلم خيل کرگسان ،
  زخلقيان ضد خلق ،

  .گاليه ھا ، شکايه ھا به روزگار ميکنند 
  وجست و جوی صبح را،

  .به شام تار ميکنند 
  درون اين نياز ھا ، 
   ،به قلب اعتراض ھا
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  ميان شھر عاشقان ،
  در آن ھرات قھرمان ،
  سروش رزم می چمد ،

  در آن کرانه ھا ببين 
  يکی ھوای ديگر است 

  !نگاه کن ، نگاه کن 
  ز شھر و روستای او
  زبرج و باره ھای او 

  چه پويشی ، چه غرشی 
  دريده شام تار را 
  سپيده برق ميزند 
  شفق دميده ميرود
  بھار تازه ميرسد 
  ون شده افق چه سرخگ

  !نظاره کن ، نظاره کن 
  »بيست وچھار حوت« به صبح 

  به رستخيز توده ھا 
  به موج بيکران خلق
  به جنبش و قيام او 

  چه محشری ، چه لشکری 
  مقابل سپاه دون 
  بسان کوه استوار

  بسان موج بيقرار 
   سالح رزم شان ببين

  چه پرشرنگ و با شکوه
  يکی به دست داس او 

  دگر گرفته بيل را 
  ھزار ھا به مشت خود
  به جنگ خصم ميروند

  ھدف نجات ميھن است 
  ز درد و مرگ بيم نيست 

  نه توپ سد راه شان
  نه تانک حايلی شود 

  ھمه شتاب ميکنند 
  ھمه به پيش ميروند 

  ھزار نو جوان و پير 
  به خون کشيده ميشوند 
  ز جوی بار موج خون 

  به رود بار ميرسد 
  عروس شھر يک قلم 

  زند به خود » ن نگار خو« 
  و خيل شير زادگان 

  درفش رزم خويش را 
  به موج خون ھمرھان 
  به پيش ، پيش ميبرند

 + + + +        
  وليک در صف دگر

  نگر به خصم حيله گر 
  در آن سپاه تيره گی

  که سيل تانک و توپ شان 
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  ز حد و از شمار نيست 
  مسلسلش دقيقه ای 

  خموش و انتظار نيست
  ست شمار آنچه کشته ا

  . . . کم از صد وھزار نيست 
  تگرک بمب آتشين
  زکرگسان آھنين 

  به فرق خلق رنجبر 
  !چه گل نثار ميکند ؟ 

   ز ھيبتی قيام و از غرور و خشم خلقھا 
  به مغز استخوان شان 

  فتاده ترس و بيم مرگ 
  فغان و ضجه ھای شان 

  رسد به بيکرانه ھا 
  ھمه فرار ميکنند و يا تفاله می شوند 

  وج سيل توده ھا و م
  تمام شھر را ازين تفاله پاک ميکند 

  . . . و شھر 
  .وشھر فتح می شود 

  »رستخيز « در آن ديار 
  و شاھدی زمانه ھا

  درفش افتخار ما 
  به اھتزاز می شود 

  »بيست و چھار حوت « و روز 
  به گاھنامۀ  زمان 

  .می خورد » خون نگار « به 
                         ****                                                         

  
  :يک تذکر ضروری*

حق ازيک ھمکارشان ، که فرزند  اتحاديۀ داکتران ھرات به دفاع برھمين امروزازرسانه ھای خبری شنيدم که
نين تاجران دلبندش راجانيان وابسته به حاکميت ربوده اند ، دست به اعتصاب زده واتحاديه ھای پيشه وران وھمچ

وصاحبان کارخانه ھا نيزبه آنھا پيوسته و دکانداران نيزدکانھا ومغازه ھای شانرا بسته اند ودريک کالم مردم ھرات 
از .حق شايستۀ پشتيبانی ھمگانی است ه دردفاع ازيک حق مسلم شان حرکت وسيع مردمی را راه انداخته اند که ب

پس منظرتاريخی آنرا دربخش اول اين نوشته برشمردم وباھويت اين سنت مبارزاتی پسنديده ومتمدن ، که من 
  . وتاريخ ھراتيان عجين شده ، بايد به آنھا شادباش گفت 

 اينبارنيزمثل بارھای ديگرخلق ھريوا بايک حرکت متمدنانه ...".بازميجنبدھريوا ... باز ميجوشد ھريوا"    آری 
تن ازتاريخ اميداست مقامات حاکم با درس گرف. خاسته استبادست خالی و به شکل مسالمت آميزبه حق خواھی بر

حق مردم پاسخ بگويند و مثل حاکميت ھای سلف شان دررويارويی بامردم ، لعنت تاريخ ھرچه زودتربه خواست بھ
  .  ازاين کمايی نکنندتررا بيش

                                                         پايان بخش دوم
  :خذمأ

  
  .گروموف قوماندان عمومی قوای روسی درافغانستان . ب : ، نوشتۀ "ارتش سرخ درافغانستان " -١
  .، نظيف هللا نھضت" آشوب بيگانگان "-٢
  !نه"  دفترشعر     -٣

  . آھنگر: ، از !..."                           اين ، بھار نيست 
حمل ٢٣ الی ١٣۵٧ دلو ٩ی ھا وفرمان ھای خمينی از تاريخ ــ متن تمام پيام ھا ، سخنران" صحيفه نور" ــ ۶ـ جلد۴

  . صفحه ۵٣۶ در ١٣۵٨
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