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  ايوب نيزکزنده ياد : نويسنده
  عزت آھنگر نيزک: فرستنده

 ٢٠١٣ مارچ ١٧

 

  زنده ياد ايوب نيزک
  آستانۀ بھار

 ھرات رويشگاه گلھای خونين

د بد سرشت ديگری است به نام سوسيال امپرياليسم روس، خطۀ افغان زمين نيز با سيمای وزآنگھی که گيتی شاھد مولو

 و اندی از قرن زمينۀ  رنجور اجتماعی ــ اقتصادی اش وبا اندام پوسيدۀ سياسی ــ نظامی حاکم بر آن در درازنای ربع

را در لميدن  آمد ناميمون آن و پی. دگرد نفوذ نامرئی، پيشروی دمل وار و النه گذاری آن مولود سيه کنشت تاريخ می

در فراگرد لگام دريدگی آن زائيده، شاھد . يابد  می بر سرير سرنوشت خويش" شھنشه خوئی " "جمھوری روی"اليعقل 

يابد و  شبيخونی طوال بر سرتاپای خود است که با مراسم تاجپوشی خونين دون ھمتان تاريخ ــ خلق و پرچم ــ آغاز می

گرداند ، و تاريخ کشور ما   برگ ھفتم ماه دومش را با عالمت گذاری سياھرنگ تری برمی١٣٥٧  ارۀبدينسان گه شم

دست برکشيده از ه نيز ناگزير است صفحۀ ديگری برگشايد، ولی اينبار در صدرش سردمداری را با شمشير استبداد ب

  .کشد نيام استعمار، اما نه لميده ، بل دوپا برمسند قدرت نشسته به تصوير می

 رساند وثمرۀ آبستنی اش از سرمايۀ  سوسيال امپرياليسم روس در کوتاه مدتی که بايد، ره به سوی بلوغ را به منتھا اليه

را به " خلفی "  فرزند  متمرکز دولتی با واپس گذاشتن دوران بارداری صدور، بزودی به ھويت سوسيال کلونياليسم تولد

از تن عروسک قبلی، بعد از تکان " جمھوری "   مندرس  با بيرون کشيدن لباسو در ميھن ما خواست تا. نمايش گذاشت

د تا مگر با اين عروسک بازی و چپه رو کردن و رنگ دموکراتيک دادن به آن، تن عروسک ديگری را بياراي

ن را به  بود، خلقھای جھا که بايسته اش  و ملت افغان را مديون، ولی آنچنان ، ملتھای جھان را افسون کندمضحک

  . سوگ نشاند و خلق افغان را بر فراز سيالب خون
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   گيرد و در بھای خون می" خاندانی "سوسيال کلونياليسم روس با به پايان رساندن کنش کودتا، به سادگی قدرت را از 

ش عنکبوتی  و با اين ژست گستاخانه اش تاری را از شبکه بندی و تن دارد، بيمقدار ارزانی می" دارۀ " ملت افغان به 

 اجتماعی، سياسی، -ر اعضای يرا با سا نمايد و آن  دور و پيش قلب ــ اقتصاد ــ کشورما کش می چندين ده ساله اش به

بدينگونه به آبياری گوشۀ . کشد  ميھن ما در محفظۀ جوالی استعماری اش به طور کامل به بند می- فرھنگی، نظامی

پردازد و نوکران سيمين طوقش ــ خلق وپرچم ــ در ادای حق  ی خويش میئديگر از دشت خارآلود ھوس آزمند جھانگشا

 ساقيان زشت کرشمۀ بزم استعمار اين. بندند  نوکری سفت می  کمر به خدمت به باداری که در دامنش پرورش يافته اند،

افغان از فراخنای ھرآنچه مردم . دارند تا الجرعه سرکشد خون مردم را قدح پشت قدح تقديم ارباب می) خلق وپرچم(

 به  را  آن "نو دولتيان نوکرزاد "  در بساط ھستی داشتند  به عنوان فرھنگ و معنويت پرنشيب و فراز تاريخ خويش

بی محابا به . دھند خوان استعمار گذاشتند و در اين بخشايش خود ، ھيچ مانع و رادعی را لمحه ای مجال بودن نمی

ين ويرانگری ددمنشانه است که کيف مدھوشی ادر. دست می يازند... ختن وکشتن و بستن و شکستن و بريدن و ري

ه ھای اسارت را در نغمه پردازی گيرد و دست پليد استعمار ھر روز رشته ھا وبافت قدرت شان روز تا روز باال می

يل ھا، مسجدی ھا ، ريسد، غافل از آنکه اينجا بسوس ھا، ابومسلم ھا، بابه کرخ بر تن زخم آزردۀ ملت ما می" فرامين"

 :آزادساالرانی از اين خيل خفته اند و سخن ساالران اين تيره گفته اند که ... مال مشک عالم ھا، خوشحال ھا و 

  زنــدگی در پــنـجـۀ عــفـريـت استعــمار نــنـگ است

  گ استــشيــــوۀ آزادگان با ظـــلـــم واستـــبـــداد جـن

چراغ ساالران اين نژاد، بيدار و ايستاده اند تا تحفۀ جان را نثار دفاع از جانان ــ ميھن ــ وقھرمانان ضريح برتن آزاده و 

  .نمايند

ديری نگذشت که سپه ساالران سالک آزادی، " خلق و پرچم"ازقدح نوشی استعمار روس و ازمدھوشی ساقيان ! و آری 

و در پی آن دلير مردان رزمندۀ .  درآوردند    وا آ سرود رزم در کوھپايه ھای غرورانگيز و پرعظمت کنر و پکتيا به

در تعاقب نزديک آن، حماسۀ ھميشه جاويد درۀ صوف به دست . بدخشان خوانساالران خوان پرشکوه آزادی گشتند

پيشمرگان اسارت نا پذير آن دياران آفريده شد که برزگران پابرھنه بيل و داس خويش و کارگران قھرمان پتک خود را 

بدين سان اين شورشگران آزاد پوی افغان . را به نبردگاه مبدل کردند زم استعمار زدای، و ميدان کار شانبه سالح ر

 و برگھای گھنامۀ ميھن را به خون رقم زدند و اين برھـۀ تاريخ آريانای کھن را  يکی پی ديگری به قربانگاه شتافتند

  .فروغی ديگر بخشيدند

 برتارک تاريخ مبارزات پرفتوح ملت نستوه افغان، قنديل فروزندۀ ،ن خصم افگندرامتداد ناگسل اين خيزشھای شھابگو

شود و با آفرينش قيام  دست کف آبله گان پابرھنه و قھرمانان ستيزنده و گمنام ھريوا زمين برافروخته میه ديگری ب

گو برون آی " با ندای بود ، » خلق و پرچم « شرارت " معتکف پردۀ  " آزادگی را که" صبح اميد "  حوت٢۴خونين 

ی اين جنبش جانبازانه ئرا طھارت دادند و با برپا ، فراخواندند و با خون خويش آفاق ديار شان" که کار شب تار آخر شد

و به حق افتخاری بزرگ . چرخشگاه و نقطّۀ عطفی مشھود برلوحۀ تاريخ نبرد ملت ما با سوسيال کلونياليسم حک نمودند

  . دشوار ملت ما عليه استعمار روس کردند  مبارزات تمديدگاه  و تمکينی سترگ منقوش

درين جا به عنوان يادوارۀ اين خيزش حماسه ساز تاريخی به حد توش وتوان خويش به توصيف تجليل گونۀ فراز و 

نبش ،  ھزار شھيد زنده ياد آن ج به پيشواز ده ھا "برگ سبزی " شويم و به قدر  فرود ھای آن، پيرايشگر سخنی چند می

  . داريم تقديم می" درويشگرانه "

" ھريوا"و " ھريا "    نام  و درخشندگی  آريانای پيشينه و باختر پارينه بيفگنيم، برجستگی  گذرا نظری بر تاريخ ھرگاه

و جالی اسامی برازندگان . يابيم را نيز در مبارزات مردم آنزمان عليه يغماگران و آزمندان زورمدار وقت، درمی

يابد که   اين قھرمانی تا بدان عرش افتخار ره می . اش نيز خيره گر چشمان ھر پويشگر بی پيرايه استرزمنده
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 و  چه، اينان با يَـل صفتانی ھمچون سياووش ھا!  و اسکندر ھا خود معترف اند ، که چنين بايد و چنين باد کوروشھا

  . پنجه نرم کرده اند   دست و ساتی بارزانس ھا

 و ھرات امروزين   آثارکھن و تاريخی موجود در ديار ھری ديرين ان مدنيت خراسان چشم اندازی کنيم، دور و چون به

ه  و اگرنيک بنگريم، بر سر زبانھای مردم ھنوزھم زير و بم اصواتی از روايات ب .گردد جلو چشم مان قد افراز می

حماسه آفرينی و ُسلطه زدائی مردم آنوال در  حکايتگرتمدن ارزندۀ آن و بيانگر ،شود که ھمه گذشتۀ دور زمزمه می

ھم اکنون نيز مردم ھرات ھمه به ياد دارند که با ايلغار وحشيانۀ چنگيزيان و با مقاومت دليرانۀ مردم . آنموقع است

در بردند، آنھم در منار مسجدی از چشمرس جالدان چنگيزی به دور مانده ه ھرات فقط سه نفر از معرکه جان سالم ب

ين زمان نيز چون گذشته، ادر. رسيد و به قول روايتگران بعد از شانزده سال تعداد اھالی شھر به چھل نفر میبودند 

رود،  ين مقطع ھرات که تمرکزگاه خراسان به شمار میاسرزمين ثمرخيز و مدنيت شگوفای کشور ما، به ويژه در

 به اين سرزمين را در سر پرورانده و ھمواره چشمان طماع جھانکشايان را خيره کرده است و آنان خيال دست درازی

 خويشتن اسارتگر خويش را با ،پای از حد خويش فراتر گذاشته و بارھا آھنگ تسلط بر اين رقعه کرده اند که پيوسته

ين سلسله جنگ ھای مقاومت آزاديخواھانه، فداکاری و ا و در .مقاومت و نبرد جانبازانۀ مردم آن سامان مقابل يافته اند

ستواری مردم ھرات تجلی بخش صفحات تاريخ گشته است و ستبر مردان بزرگی را در عرصه گاه نبرد ضد تجاوز به ا

اسامی عياران آزادکيشی چون قارن و نيزک، سنباد و استاد سيس، سمک و . بھای آزادگی به قربانی گذاشته است

  .را تاريخ به خاطردارد... مازيار، يعقوب و فوشنجی و

جمله مردم ھرات در  چنان در سراسر خويش شاھد حرکت شتابگير کشتی بی لنگر مقاومت افغانيان و منسدۀ پيش ھم

ين برش زمان نيز مردم اين کرانۀ ميھن اتموجگاه دريای بيکران خون و آتش در ھمآوردگاه آزادی طلبانه است ، که در

 باری ، روشن است که شرح گستردۀ ھر يکی از ما درسھای عبرت انگيزی به آزمندان تاريخ به يادگار گذاشته اند، و

  . در حد اين مقال نيست سری نبرد ھای آزادی طـلبانه آن مردم،

ی که ئی ھای آگاھانۀ مردم ستمديده و فقرزده بود، شورش ھائيکدھه قبل نيز بوم و بر ھرات نمايشگر قيام ھا و راھپيما

در جھت دگرگونی شالودۀ اقتصادی ــ اجتماعی حاکم و فرسودۀ توأم با خواستھای عدالتجويانۀ مردم و حرکتی است که 

 ، خون در رگ  ش که از بيداد بيعدالتی رژيم١٣٤٨و ازآنجمله است شورش فداکارانۀ مردم در دھم سرطان. بيدادگر

بار   يکخيزند و با رستاخيز جسورانه يآيد که با سازماندھی فرزندان پاک شان به پا می کــوخ نشينان فقير به جوش می

آورند، که اين حماسۀ دليرانه مردم  ديگر نيز شھر را با سالح مشت گره شده، چوب و سنگ در تصرف خويش می

باز ھمان مردم رنج کشيده، ١٣٤٨چھارم اسد . ھرات در مطبوعات و رسانه ھای گروھی جھان انعکاسات شايانی داشت

را که  م را ويران کنند وعده ای از فرزندان پيشکسوت شانکنند تا کاخ ست ھدفمند و پالن شده، شورش ديگر به پا می

 و از جمله   ونواحی شھرالنه ھای امنيتی رژيم، ين روز در گردادر.  برھانند،دشمن در آنجا به زنجير کشيده بود

  .زدپردا گيرند که زره پوش ھای عسکری به حمايت اين النه ھای ظلم وفساد ميــ قوماندانی امنيه را به محاصره می

ريزند ، در محل دروازۀ قندھار اين شھر  سی ام ميزان ھمانسال که مردم برای برکشيدن نعرۀ دادخواھی به خيابانھا می

 ش قحطی وحشتناکی بال سياھش را بر سر فقيران سيه ١٣٥١  سال. دھند  پاسخ بالمثل می به حمالت قوای امنيتی رژيم

در دھم . ر قحطی جان ميدھند و با چشم باز مرگ را به آغوش ميکشندگسترد وصدھا انسان مظلوم در کام قھا روز می

گيرد و از ھر  گان گرسنه آتش مینگران آن ديار، خرمن خشم پابرھن ش در نتيجۀ کار تدارکاتی روش١٣٥١ماه حمل 

تی کنار و گوشۀ شھر وقصبه با داس وبيل و کلنگ و چوب به تظاھرات وسيع دست ميزنند و در اطراف مراکز امني

 و با تعيين ضرب العجل خواستار فوری گندم ميشوند و چون رژيم ميدانست که اين عصيان  رژيم به تحصن می نشينند

  .تواند جلو بگيرد، لذا ھمان خواستھای اوليه مردم را برآورده ساخت سرکش را با زور و سر نيزه نمی
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ين ادحام ستم گستری، فرصت نظر افگنی برو اما سردمداران امپرياليسم استعماری روس در کاخ کرملين از از

درسھای پرآزمون را نداشته و گوش شان از عبرت پذيری بی نيوش ماند و خواستند تا خود طعم اين آزمون را بنوشند و 

 ُگرد  ر يالن خصم افگن ميھن،يبرمبنای اين طعم نوشی استعمار است که مردم بر و بوم ھرات باستان نيز چون سا

 را برای درسی نوين در عصری تازه با دشمن درنده خوی ميگشايند تا اسارت گران را  و فصل جديدیميدان ميشوند 

  .به دست خشم خويش سيلی محکم نوازند و آزاديخواھان را نويد اميد بخش سرايند، و آری چنين شد

 و  ن است ش ھرات در آستانۀ عطرآگين غرش نوازشگر رعد و فروغ آذرخش بھارا١٣٥٧نيمۀ دوم ماه حوت 

و اما آدميان اين سرزمين را شور ديگری بر سر و نوای تازه ای بر زبان است، . ھرجنبنده ای در تک و پوی بيدرنگ

  .ين که بھار را از رنگ اسارت سترده و با رنگ آزادگی زيبنده سازندارا صالح برآنست و عزم بر  شانۀگواينکه ھم

و " . چگونه آغاز کنيم؟" و " کی شورش ميشود؟: " اخته ميشود که ين روز در ھر کوی و برزنی اين زمزمه نوادر

اينست ميل درونی وخواست منطقی ھر فرد آزادۀ اين ديارکه فقط با احساس درد تازيانۀ ستم و سوزش تيغ استبداد بر 

 درندۀ اين نوای نوازشگر آزادگان و دل. تن، فرياد خويش را در الی آن نوا از گلون به ھر سو انعکاس ميدھد

 از درون غژدی باديه نشينان تا کلبۀ گلين برزگران، از  استعمارگران، فضای ھرات را از دوردست ترين روستاھا،

کوچه ھای تنگ و تاريک داالن دار شھر تا زير سقف دکانھای عطاری و بقالی، از ايوانھای سر به فلک مساجد تا 

و ھر بلند و پائين را فرا گرفته بود، ھر پير وبرنا و ھر قوی و دھليز ھای طوالنی مکاتب، ھمه جا، ھر يسار و يمين 

  .ضعيف را اراده برآن بود تا گرد بيختگی ظلم استعمار را از خاطر آزاد شان بروبند

مواد : "ين شب و روزھا ھر کسی در تھيه و تدارک آذوقه و علوفه است و ھرکس به کسی اين توصيه را دارد کهادر

اگر خنجر وشمشير ، سنان و " و ! " در و ديوار و برج وباروی خانه خويش را محکم بدار" ، ! " خوراکی ذخيره کن

و اين آن فرمان تدارک گيری است که ھر گوينده ای به عنوان وظيفۀ ! ". کمان، گرز و تفنگی ھم داری حدادی اش کن 

ن است که خود به چشم ديده و بر پوست خويش بر زبان ميراند، واين نيز فرمان تعقلی ذھنش از دھشت افگنی ستم خويا

  .لذا ھر آزاده ای فرمانده و نيز فرمان پذيِر آتش افروختن بر کاخ ستم است. لمس کرده است

گی ھر گوشه و خلقی ــ پرچمی ھا با سراسيم. وداين جو آبستن برای فردای خونين، گوش و ھوش دشمن را نيز ربوده ب

ند و در آن ميخزيدند و بر دوش و کمر خويش سالح می آويختند و ھر جا که النۀ کنار شھر و روستا را کمينگاه ميساخت

گويا اينکه اينھا از چھرۀ پرتپش شھر و از نبض پر جنبش دھات دريافته بودند که فردای .  سنگر سازی داشتند،شان بود

ی ئين ھرزه گواودر. ف سردادندلذا تبليغات متعفن و متھوع شانرا به ھر دور و طر. تذليل و جزا دھی شان نزديک است

کشيدند و سعی  خويش، پيوسته اعجاز تسليحاتی و زورمندی ارباب خويش ـــ امپرياليسم روس ـــ را به رخ مردم می

و .  به خاک يکسان کردن امکنه و از به نيستی کشاندن امتعه در دل مردم ترس وبيم بيفگنند داشتند تا از بمباردمان، از

م شان يکی بود و راسخ، اين ھمه خيز و تالش بيھودۀ دشمن را فقط با نيشخندی تمسخرآميز ، بی اثر اما مردم که تصمي

خير است اين چشم ترسانی : " در برابر اينھمه رخ نمائی تسليحاتی خصم بدکين، مردم به ھمدگر ميگفتند. می ساختند

و اين درک عميق مردم است از زبونی استعمار، ". افتد آيد، اين ھمه سالح به دست ما می است، کاری از دستش برنمی

  .وفان سھمگين خشم خلق طھرچند زورمدار ، و از بی اثر شدن سالح، ھر چند مخرب در برابر 

زيرا ھمه به . مردم با ناشکيبائی لحظه شماری ميکردند و لمحه ھای زمان بــــر دوش و کول آزادگان سنگينی ميگذاشت

کسی نميدانست آنروز کی است؟ و چه  اما ھيچ.  روزگاران را بر اسارتگران وارونه کنندانتظار آنموقع موعود اند تا

وقت فرا خواھد رسيد؟ انتظار سخت گذر است و تحمل بار گران اسارت سخت تر از آن ، و ھيچ آزاده ای را بيش ازين 

: دارد که را مشغول می ذھن شان ولی ھمه به فکر تدبير آغاز گران نشستند و اين پرسش  .يارای حمل اين بار نبود

  "آغازگران کيانند و کجا؟"
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 که از خيزشھا و جنبشھای آزاديخواھانۀ نياکان خويش در دل تاريخ به ياد دارند و  مردم آزادی جوی و پويشگر ھرات

ره کرده خود نيز رزمنامۀ تازه رقم زده اند و به ويژه از مبارزات مثمر دھۀ قبل در خاطر خويش ارزنده تجاربی ذخي

بايد سپه ساالران مدبر و قافله جنبانان خبره در پيش باشند تا نظم ھمآھنگ را : لذا ھمه برين يقين پای ميفشارند که . اند

 را در ھدف گيری قلب چرکين دشمن به کار برند تا يند، تاکتيک ھا و تدبير ھای الزموفنده برقرار نماتين حرکت ادر

ين خويش ثمرات مطلوبی را بچينند و قافلۀ آزاد سواران به منزلگۀ آزادی ره به بدينگونه از جنبش و مقاومت خون

  .اطمينان پيش برد و از تير رس قافله دزدان در امان باشد

ين روزھا که ميخواھند به قيامی عظيم دست زنند، بی صبرانه انتظار الذاست که مردم با اين دريافت دقيق خود ، در

عاقل و ! بايد جلوداران فھميده باشند: " در بين مردم اين زمزمه طنين انداز است که.  دارندپيشا پيشی رھبرانی آشنا را

 و رھبری شورشھا  سزايی در ايجاد، تنظيم معروفی را که در دھۀ پيش سھم بونيز نامھای پيشکسوتان". با تجربه باشند

را   وجود پويای آن فرزندان مبارز و آگاه شانو. آوردند و قيامھای مردم عليه حکام ستمکيش زمان داشتند، به ياد می

 به جلو  اما، دريغا که اين انتظار به پايان نمی رسد و مردم. ين خيزش ضد استيالی بيگانه، نيز آرزو ميکردندادر

 ربوده است و جمعی وارث و رھرو را   اھريمن دارانی و رھبرانی دست نمی يابند چه ، جمعی از بھترين ھا را دست

و از جانبی مردم ، ديگر توان پذيرش بيداد گری ھای جانيان خلق و پرچم را ندارند . ن اين رسالت سترگ نيستھم توا

توانند ، لذا سيل عصيان  ين وجود گند آلود اين دون پايگان را در زمين و فضای ميھن خويش پذيرفته نمیاو بيش از

  .دندشان سر می کشد و خود آغازگر و جلو دار خويشتن خويش گردي

نخست در ولسوالی ھا و قريه ھای خيلی دور از مرکز شھر ، شورش ھای تکجوشی جرقه زد و خروشيد ، و شماری 

ولی چون اين حرکت ھای قھرمانانه از نيروی ھمگانی برخوردار .  پرچمی را به کام آتشين خود کشيد–از اراذل خلقی 

اين اعمال سرکوبگرانۀ رژيم مزدور، آتش .  سرکوبش نمايداً نبود ، دشمن کين توز با وحشت و دھشت تمام توانست موقت

راه انداختن شورشی دشمن کش ، ه  و آمادگی خويش را برای ب خشم مردم آزادۀ ھرات را بازھم بر افروخته تر می نمود

  .بيشتر عيار می کردند

 شروع قيام ھمگانی به ھمه شايعات پر آب و تاب. دشمن با چشم دوزی بر جريانات ، سراسيمگی اش افزونتر می گشت

 در  که فردا ھمۀ مردم شھر و ده.  حوت اين آوازه به ھر دروازه رسيد٢۴پنجشنبۀ قبل از . جا پخش و پراگنده ميشد

مسجد جامع بزرگ شھر ھرات حضور به ھم ميرسانند تا بعد از ادای نماز جمعه ، با مشتی واحد به سوی کاخ ستمگران 

با . نيمۀ دوم يکروز ھمه کس با خبر شد که فردا جمعه بايد به سوی مسجد جامع بشتابددر . غارت پيشه يورش برند

لذا به تدارکات فوق العادۀ استحکاماتی . اينحال ، دشمنان را نيز آرام نبود و ترس و لرز فراوان بر اندام شان چيره گشت

توپ ھا نيز دھان به سوی مسجد جامع . کردند محکم کاری  پرداختند ، گرداگرد مسجد جامع را با پياده کردن غند ضربه

مسلسل ھای سنگين نيز در پشت بام . گشودند ، و تانک ھا دروازه ھای بزرگ مسجد جامع را زير نشانۀ خود گرفتند

  کار گذاری شد و جاده ھای حدود آن– که در مقابل مسجد جامع به فاصلۀ عرض جاده موقعيت دارد –ھای قوماندانی 

  .تير باران در آوردند  را در زاويۀ

. صبح جمعه ، شھر ھرات شکوه ديگری داشت ، شکوھی که ديباچۀ صيقل زنی رخسار شھر از غبار اسارت بود

.  دراز پنج ، شش ساعته را پيموده بودند و به جانب موعود گاه می شتافتند مردمان دسته دسته از دور ترين قصبات راه

صحن فراخ مسجد جامع . می دشمن سوز ، و دور نمای روشن اما خونين بودچھره ھا بر افروختگی داشت و گويای خش

ايوان ھای نقاشی شدۀ سقف بلند آن اکنون انتظار گاه صد ھا پھلوان قوی دل . ھرات را ديگر جای پای گذاشتن نماند 

مجويانۀ بی ھمتا را شايد نخستين بار است که مسجد جامع از روزگاران قديم بدينسو اين عظمت و جالل رز. گرديده بود

 را نفس ھای تبدار عاشقان حق و آزادی گرمی – مسجد جامع –فضای گشادۀ اين صورتگر ازمنۀ پيشين . نصيب می شد

 –دوشان خلقی ه  پرالتھاب مردم ، سالح ب ھمھمۀ. بيش از حد می بخشيد ؛ پھنۀ مسجد جامع ميثاق گاه داد خواھان گرديد
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رنگ از روی و رمق از جان شان . از ھراس ، دل در سينۀ شان نمی گنجيد. انده بودپرچمی را در بيغوله ھای شان خز

  .پريده بود ، و زمين و زمان بر آنان تنگی ميکرد

ھرکسی را در سينه . نبض ھا به تندی ميزد و قلب ھا تپشی پر شتاب داشت. با اتمام نماز ، مردم ھمه به پا ايستادند

کشيدنش ، چشم ھا خيره خيره در پويش فرياد گری بود ، تا فرياد او نيز رھی پرواز فريادی خفته بود و در انتظار بر

و اما پيشروان آغازگر پديدار . دست و پا ھا را نيروی حرکت به پيش در خود می فشرد. بيابد و قلب دشمن شگافد

 خشمی دو چندان سوی کاشانۀ ير تجمع شان پراگنده شد و ھرکس با پای خسته راه خود بگرفت و بازناگبه لذا . نگشتند

  ".  شروع ميشود اً يکروز ديگر حتم: " ولی شاخۀ اميد در دل شان نشکست و به يکديگر می گفتند. خود شد

تدارک گيری برای قيام ھمان . زمزمۀ برپائی قيام سرتا سری آويزۀ گوش ھر انسان اسارت ناپذير بود. ھفتۀ نو آغاز شد

ھر .  فشار ميداد انتظار فرا رسيدن روز نامعلوم با ھمان قوت خويش اندام آدميان آزادی پوی را. گرمی اش را داشت

حرکت ھای مضطرب نيرو ھای نظامی رژيم به اين . نجا پخش می شدروز خبر ھائی از طغيان تک قريه ھائی اينجا و آ

مردم در کسب خبر ھای مستند تا آنجا دقيق می شوند که يکباره به خاطر . طرف و آنطرف ، مدلول اين خبر ھاست

اضطراب و . کشف اطالعات به شنيدن روابط مخابراتی نيرو ھای نظامی دشمن از طريق راديو ھای خود گوش ميدادند

 رمز و شفری را به کار نمی برند ، و مردم از  بی چارگی نيروھای خصم تا بدانجا است که در مخابره ھايش ھيچ نوع

 ويرانگری و کشتار بيرحمانۀ ھمشھريان شان ،   درمی يابند که رژيم بيگانۀ خلق و پرچم چگونه به اين طريق به خوبی

  . پرداخته است

 و   که شھر ھرات ، رفت و آمد سريع تانک ھا و زره پوش ھا باقی است)  حوت٢۴(ھنوز دو روز به آن روز ناپيدا 

 حوت در ٢٢ و ٢١.  و طيارات جنگی را بر زمين و بالين خويش شاھد است  ھليکوپترھا- پرواز پياپی کرگسان آھنين

اوان برای دفع رژيم دد منش نيروھای فر. زنند مردم به شورش دست می) غوريان و پشتون زرغون(يکی دو ولسوالی 

 حوت سراپای دشمن را ترس و بيم بيش از حد فرا ٢٣. شورش بدانجاھا گسيل ميدارد ، مقاومت مردم دوامدار ميشود 

.  فضای شھر ھرات را با پخش اطالعيه ھائی ، تيره و تار می کنند ين روز برای اولين بار ھليکوپترھاامی گيرد ، در

اخطار سربريدن ، دست و پا شکستن و بند و زندان "  و  "نابودی چند تا اشرارسرکوبی و " اطالعيه ھا حاکی است از 

ھمھمۀ . شود  و جھاد، گرم و گرمتر می ھيجان و شور رزم". به آنھائی که آھنگ اين چنين حرکتی را داشته باشند 

پر آوائی می افگند که عصر ھمين روز اين بانگ، طنين . ين دم و آندم سراسر شھر را در خود می پيچداشروع قيام در

اين نعره ھمان سوز و دردی است که ديگر جای حبسش در سينه و گلو نبود ! " . ، فردا قيام ميشود! فردا قيام ميشود " 

با آنھم کسی را . و بايد رھايش کرد ، و مردم به خواست خويش و به فرمان ضرورت زمان اين فرياد را بر می کشند

قيام ميشود ، به ويژه شھر نشينان را ، زيرا از جمعۀ ھفتۀ پيش ھنوز چند روزی گذشته است فردا  " يقين کامل نيست که

، و اما" اگر فردا قيام نشد چه ؟"  و اين تشويش بر جبين که  "فردا قيام ميشود" و اما که ھمه را اين اميد بر دل است که 

 و بستر   روز و روشندل را انتظار جانکاه به سر آمد حوت جوانمردان ، عياران و پھلوانان برھنه پای تيره٢٣شبانگاه 

اھالی روستا ھا . خواب ديگر فراخور شان نبود ، غيرت آزادگی شان ، شب زنده داری را بر خواب اسارت گزينش داد

گی شب را بر دريدند،  و با فرياد ھای آزادگی تير  و مردانگی بر تن آراستند و قريه جات از نيمۀ شب لباس رزم

غژدی ھا و کلبه ھا از وجود مردان تھی گشت . گی بر آوردند که غرش امواج ھريرود را در خود نھفت ش وارستخرو

ھر کسی را بيل و داس و کلنگ ، چوب و شمشير ، سنان و کمان و خنجر به دست . و ھمه به سوی نبردگاه گام نھادند

  . خ می نموددانه ، دانه تفنگی نيز به يادگاری زنده ياد پيشينيان ر. بود

با .  پرچمی ھا و جاسوسان جيره خوار شان آغاز يافت– حرکت جنبش از حمله بر خانه ھای خلقی –در نخستين قدم 

کم کمک .  رو به پيش ميرفت  با شتاب برق آسا حرکت مردم. چشم برھم زدنی ، دمار از روزگار اينان بر آورده شد

حمالت بر کمينگاه ھای . نبوه تر و موج برنده تری را تشکيل می داددسته ھای پراگنده از قريه جات مختلف ، خيل ا
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دشمن در مکاتب دھات متمرکز شد ، به زودی اين النه ھای مسلح را سيل خروشان يورش خلق ، چون خسی در خود 

 مردم  آتش خشم .حرکت بازھم به پيش می شتافت و خروش امواجش توفنده تر می گشت و آوايش غرنده تر از آن. بلعيد

  .سياھی دلگير شب را به روشنائی دلفروز بدل کرده بود

ين جا ھا که دشمن ادر.  حوت مراکز ولسوالی ھا در حصار امواج سيل آسای جنبش در آمد٢۴در دمدمه ھای سپيده دم 

 سرا پا با پياده کردن نيروھای نظامی اش تدارکات بيشتر سنجيده بود ، نبردی سنگين بين سپاه بی سالح مردم و لشکر

ولی .  در برابر ھجوم مردم ساخته بود خصم درنده با تمام قوا آتش می کرد و سدی از گلوله ھا. مسلح رژيم ، در گرفت

و يکی پی .  در برابرش تاب برپا ايستادن وفان خلق را از ھيچ مانع و سدی جای روی برتافتن نبود و ھيچ ديواری راط

باران گلوله ھای دشمن . می افگندند و رستمانه بر دشمن می تاختند. . . ياپی جوانان روئين تن پ. ديگری فرو ميريخت

جوانان آزاده را سينه می شگافت ، قد افراشتگان آزاده دسته دسته نقش زمين می گشتند تا نقش پای بيگانه متجاوز را از 

 و دمبدم  گونه ره می سپردندديگران بی ھراس و نترس سيالب وار و خيزاب . زمين مرد پرور خويش به خون بشويند

صدای . آتش سالح عدوی بد کين با ھمان شدت و حدت خويش کارگر نمی افتاد. عرصه را بر دشمن تنگ می آوردند

ی را ئھر رزمجو. انفجار گلوله ھای توپ و تانک به گوش عصيانگران پاکدل به سان آوای جغد و کرگس بی اثر بود

        .سپيده دم بامدادان نزديک می گشت و روزگاران بر سلطه گران تاريک. جويدشتاب بر آن بود تا از ديگری پيشی 

افق خونين شد ، . سرانجام گلھای سپيدۀ صبح دمان آفاق با شگوفه ھای پيروزی رزم آوران بر يغماگران ، ھمنوا شگفت

ت از پھنای دشت و کوه و  حوت بر جبين به خون رنگينش پيام بر چيده شدن بساط اسار٢۴و بدينگونه دميدن صبح 

 حوت به پيشواز بارگه ٢۴ روز  تن خونين، کرانۀ زمين را پيراسته کرد و صد ھا. دامن روستا را به ارمغان آورد

 اندام سرسبز روستا را با زمزم خون طھارت   - اين ناب دالن آزادی جوی–باری ، تا اينجا روستائيان . ، بار يافت خون

  .آستان دروازه ھای شھر رسيدندرھائی دادند و اکنون به 

وفان خيزش طدشمن حيله گر و مکار از چند روز به اين طرف دريافته بود که اگر ، امواج يورش روستائيان با  

لذا در تدارکات استحکاماتی خود ، آستانۀ . ن ديار نخواھد مانداشھريان يکی شود ، ديگر او را جای نفس دميدن دري

بدينگونه نبرد مردم حماسه ساز ھرات . قرار زره پوش ھا ، در جريان شب سد بندی کرده بودشھر و روستا را ، با است

  . حوت در دو جبھه تداوم يافت ، از بيرون شھر و در داخل شھر٢۴با رژيم استعمار بيار، در آغاز روز 

ر خونرنگ خورشيد ، ی مجمئشھريان که تمام شب را در بيتابی فرا رسيدن صبح به سر برده بودند ، با چھره گشا

 درآمدند و در کمين   سپردند و دسته دسته از حصين محله ھا به حريم جاده ھا  کور و شل ھا بيدرنگ خانه ھا را به

اھالی محترم : "  با التماس وحشت آفرين ھوشدار ميداد که  دشمن از راديو ريلی با آواز کريه توأم. دشمنان کمان افگندند

اما "!!! . ما را مجبور نسازيد شھر زيبای ھرات باستان را به تل خاک بدل سازيم! يرون نشويداز منازل خود ب! ھرات 

بلندی فرياد ھای آزادگی و تندر نفير ھای نفرين بر روس و عمالش شکسته گر ديوار صوتی گرديد و آواز کرگسان 

  .رژيم و بنياد ھای کاخ استيالگران فرو می ريخت

.  و گوشۀ شھر آغاز شد در ھر کنج) موريت ھاأم( مردم بر النه ھای امنيتی رژيم ھنوز صبح زود بود که حمالت

ھر سرو قد جوانمردی که خون آلود بر زمين . مقاومت نيروھای امنيتی در برابر عزم دگرگون ساز مردم ، بيھوده بود

 آنکه کشته ھای آزاد قدان با. وفان جنبش مھيب تر می گشتطمی غلتيد ، ھمرزمان ديگر خشم شان بيشتر می جوشيد و 

پشته می شد ، ولی به زودی النه ھای امنيتی فتح گرديد و پرچم ھای پيروزی و آزادگی برآنھا به دست مردان برھنه 

  . بر افراشته شد پای آزاد پيشه

د و تانک ھا و عراده جات نظامی دشمن در بستر جاده و در سينۀ کوچه ھای بزرگ شھر ، سرگردان غر و لند ميکردن

    فرازگاه مردم که مال و جان را به قربانی عروج.  قرار ميدادند ديوانه وار چھار دور خود را ، زير رگبار مسلسل ھا

در " من و ما "ھمۀ ھستی .  دعوت کرده بودند ، از ھر سو بر دشمن پی در پی و بی ھراس حمله می بردند  آزادگی
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ارانه و بی دريغانۀ مردم بر تانک ھای زره تن دشمن با دست خالی و ھجوم فداک. خدمت جنگ برای آزادی در آمده بود

استعداد ھای . با سالح سنگ و چوب ، بی اثر بودن سالح را در برابر ارادۀ رزمندۀ مردم بار ديگر جلوه گر می ساخت

با . رزم استفاده برندبارگی چنان شگفته بود ؛ که ميتوانستند از ھمه چيز به عنوان سالح  مردم در تدابير نظامی به يک

بريدن درخت ھای تنومند ناجو و سرو از حاشيۀ جاده ھا ، راه عبور را بر ماشين آالت نظامی دشمن می بستند و بر آنھا 

    اين ساللۀ–زن ھای سلحشور .  متوقف و آتشگيرۀ کانون خشم شان گشت ده ھا تانک زره پوش. بردند حمله می

لحاف ھای نفت آلوِد آتش .  از درون خانه ھای خود تدابير گونه گونی به کار می بردند نيز–واالتبارانی چون ماللی ھا 

بدينصورت برای مردان .  تانک، وسايل نقليه و آالت نظامی دشمن فرود می آوردند  روی زده را از پشت بام ھا

  .جنگجو فرصت غافلگيری دشمن ميسر می شد

ۀ  عابدان آزادی گشته بود و يوم نمايشگر دھشت فگنی زبونان–اری شھر جلوه گاه از خود گذری ، جانبازی و فداک

 حوت ، با مردانگی و شھامت بينظير توانستند تمام ٢۴ تا آخر نيمروز اول روز  مردان شير دل شھر. استعمارگران

   .، سر به نيست کنند) جز قوماندانی امنيه( و برزن شھر  ر را از تمامی کویھرزه گياھان خارگين استعما

ر اين پاکبازان را بر تخت اجساد مطھ. بستر و بالين شھر به غنود گاه ھزاران شھيد از خود رھيدۀ در خون تپيده بدل شد

در آغوش ھم گذاشتند و بعد تحويل آغوش پر مھر خاک پاک وطن می کردند تا در آنجا ) کراچی ھای دستی(روان 

 باری، شھر که اکنون پيوستگاه موج خروشندۀ روستا     .مدندروستائيان قھرمان نيز به شھر در آ. مطمئن بياسايند

حال که نطع چرکين ضحاکان خلق و پرچم . وفان ھيبت انگيز شھر وندان گشته بود ، نخوتگر زيبنده داشتطنشينان و 

 –ه جا را از دامن شھر به زور يد خلق برچيده شده بود ، ھليکوپتر ھا و ميگ ھا بر فراز شھر به پرواز در آمدند و ھم

 زير ضربت خود در آوردند که کودکان و نوباوگانی نيز خونين کفن –خانه ھای مسکونی تا درون کوچه ھا و جاده ھا 

بمب چون ژاله بر شھر می باريد ، ويرانه می ساخت و ھستی می بلعيد ، ولی به ارادۀ آھنين آزادگان تأثيرچون . شدند

، ھنوز سخت ) قوماندانی امنيه ( مرکز فرماندھی نيروھای امنيتیو . بودپشيزی ھم نداشت و فرمان ھمچنان به پيش 

تا . چه ، اين بيغوله با مھمات نظامی بيش از حدی مسلح و با تعدادی تانک ھای زره دار محافظت می شد. جانی ميکرد

حال ديگر . رده بوداينگاه يورش مردم بر اين موضع مھم دشمن به صد ھا شھيد بر جا گذاشته و سيلی از خون جاری ک

 اين راست قامتان بلند ھمت ، بدانسو روی آوردند و با دادن قربانی ھای بی حد و حصری و کشتار عدۀ –ھمۀ مردم 

 به –گان يششمار معدودی از جنايت پ. زيادی از اعضای رژيم مزدور ، توانستند قوماندانی را نيز خلع سالح نمايند

  . از تانک ھا خود را به مسجد جامع رساندند و در گلدسته ھای آن پناه گزين شدند با استفاده–شمول قوماندان امنيه 

 حوت ، با غروب دل انگيز خورشيد در آستانۀ بھار ، طلوع خونين خورشيد آزادی شھر ٢۴در فرجامين ساعات روز 

  .ميده بودنددر ھر کنار و گوشه و در ھر جاده و کوچه ، شھيدانی بی شمار در کفن خون آرا. جلوه گر شد

ين لحظات خون آزاد مردان را به رود بار ھری اريزش باران شديد در. سراسر پھنۀ شھر الله زار خون گشته بود

مردم با دادن ھزاران شھيد ، نردبان صعود به معراج . متصل ساخت تا از آن طريق بذر آزادی را ھمه جا سيراب کند

دامان ھر . ای خوان خون ھموار گرديد و پذيرای شھيد و شھيدانی بودشامگاھان در ھر خانه و کلبه . آزادگی ساختند

اکنون رسالت زن ھای شھامت پيشه بود تا پرستاران مرحم گذار گلزخم ھا . مادری آرميدگاه جوانان زخم بر تن شد

  . لغزش اشک شوق آزادی بانوان ، در شيار زخم ھا مداوای آزادگان می گشت. باشند

ز مردم قھرمان در آزاد سازی مأوای مقدس شان در اين روز رو به اکمال ميرفت ، نوبت چون رسالت شگفت انگي

وفانی شدن خيزش در چيدن ساز و برگ يورش نابود ط که از ھمان آوان - فرزندان وفادار خلق در داخل فرقۀ عسکری 

ن، در درون فرقه ، قلب دشمن را اين راز داران ھميشه زندۀ خلق با آغاز رزم خصم افگ.  فرا رسيد–کنندۀ دشمن بودند 

عزم فوالدين سربازان و افسران ميھن دوست و غيرتمند ، با نبردی سھمگين در امتداد شب ، قصر . در ھم دريدند

ده ھا الشۀ گنديدۀ اعضای باند خلق و . را از بنياد بر انداخت فرعونی استعمار گران روسی و نوکران دست به سينۀ شان
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قيام پيروزمند . ی با تعداد زيادی مشاوران نظامی روس ، به طعمه گاه سگ و کرگس فرستادندپرچم را در ھم آغوش

 در پيوند با جنبش مردم ، کرملين نشينان استعمارگر را چنان خشم آلود – که شير مام وطن نوش شان باد –ارتشيان 

و با دھشتی . ان فرمان آتش دادندساخت ، که ميگ ھای غول پيکر بمب افگن را از ميدان ھای ازبکستان و تاجکست

 را ، با به کار برد بمب ھای ناپالم و خوشه ای ، – محوطۀ فرقۀ ھرات –بينظير سنگر گاه افسران و سربازان مبارز 

اين جنون وحشتزای ددمنشانۀ استعمار ، آن نيمرخ آئينۀ قدنمای سوسيال امپرياليسم بود که . زير بمباردمان قرار دادند

 و لشکر کشی صد ھزار نفری ، از ھمين اکنون پيشبين بود و با  "تجاوز عريان"  ديگر آنرا در فردای ميشد نيم رخ

  .چشم باز سراشيب رسوائی آنرا مشاھده کرد

 در برابر حمالت غول آسای دشمن ، – اين پاکزادگان سلحشور افغان زمين –مقاومت و پايداری سربازان و افسران 

 حوت ، با سرنگون کردن دو فروند ميگ و وارد آوردن تلفات سنگينی بر ٢۵دن سحرگاه و تا فرا رسي. بينظير بود

مردم آن وال به پاسخ اعالميه ای که از حلقات انقالبيون شھر پخش شده بود، قافله ھای مواد غذائی . دشمن ، تداوم يافت

 ارتشيان با بيرون کشيدن اسلحه جات و صبح آنروز. را به جانب فرقه سرازير کردند و برای مسلح شدن بدانجا ميرفتند

  .تعداد بيشماری از انواع سالح را تقديم جوانان رزمنده کردند. مھمات نظامی از فرقه ، به آغوش گرم مردم درآمدند

  ھليکوپترھا.  حوت به بعد روز چھره گشائی و نقاب افگنی کامل استعمارگران سوسيال امپرياليسم روس است٢۵از 

ن آھنين بال ، پی در پی فرود می آمدند و از بطن خويش ده ھا تانک و توپ می زائيدند و باز پرواز چون خيل کرگسا

بدينسان سينۀ خونين دريدۀ شھر آزاد شده را ، يکبار ديگر تانک و توپ . ميکردند تا بار ديگرآبستن شوند و باز بزايند

ا شده را ھالۀ سياه انفجار بمب و باروت در خود روشنائی سيمای شھر رھ. ھای زرھدار با پردۀ آھنين مستور کرد

گلوله ھای توپ و نواله ھای بمب به شدت باران بر سر و روی شھر می باريد و آدميان را گروه ، گروه در . پوشيد

دست و پای ، گردن و بازو ، پشت و دوش ، سينه و کلۀ انسان ھای استوار با بيرحمی . مغاک خود فرو می کشيد

 بر تن کثيفش برداشته بود ،  اژدھای استعمار که زخمی ناجور از قيام خلق. ر زنجير ھای تانک له می شدبيشرمانه زي

  . اکنون بر ھر چيز اين ديار چنگ و دندان ميزد

 حوت و عدم بسيج ھماھنگ شان برای دفاع از شھر آزاد شده با ٢۴پراگنده شدن مردم بعد از آزاد کردن شھر در روز 

 کمبود کارآئی و –الی فرزندان راستين شان ، سربازان و افسران ، سالح زيادی را در اختيار داشتند آنکه به ھمت وا

دشمن زخم خورده را مجال غنيمت آمد تا با پياده کردن نيروھای تازه دم خود با . . . مھارت در بکار برد سالح و 

يگر با دست و پا زدن مذبوحانه و جنايت بار ، آرايش نوين قوايش به ويرانی و سرکوب سراسر شھر بپردازد و بار د

النه ھای سرنگون شدۀ استعمار دوباره تسليح و مرکز فرماندھی جنايت بارگی و . شھر را در تصرف خويش در آورد

مزدوران ھرز رژيم که زخم آلود ، جان زنده بدر برده بودند ، در پناه غول استعمار لحظۀ نفس کشيدن . ستم پراگنی شد

  . با مستی و جنون به تار و مار و غارت کردن ، سوختن و نگون ساختن جان و مال مردم پرداختند .يافتند

اطفال را بر نوک سرنيزه . کودک و نوجوان ، نوباوه و پير زن ، مسن و سالخورده را جوخه جوخه به رگبار بستند

دسته ھای . ند و پيرمردان را دست و پای شکستندجوانان را با تيغ چشم از حدقه کشيد. کشيدند و دختران را پستان بريدند

عده ای را از ميان دو شق کردند و برخی را لخته . آدم را با توپ پراندند و صد ھا تن را زنده تا گردن به گور کردند

يتلر ، و ھر آنچه چنگيز و ھ. . . لخته گوشت از تن بريدند و زبان را با خنجر از کام کشيدند و سر به ساطور شگافتند و 

  .و ديگر جالدان تاريخ فراموش کرده بودند ، اينان با چشم دريدگی وقيحانه انجام ده آن شدند. . . فرانکو و 

تيغ جالدانۀ استعمار به دست نوکران پرورش يافته اش تا بدانجا کشت و دريد و به خون غلتاند ، که عده ای از اين 

ز از قماش کله منار ھا ، خرمن ھای دست و سر و پای آدميان ،  خود ني– خلق و پرچم –آدميت باختگان خون نوش 

 مست و ديوانه – از شنيدن ضجه و ناله ھای خيلی از نيم کش شدگان –گردش سنگ ھای آسياب از جريان جويبار خون 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

تگه و از آنجمله است ديوانه شدن قوماندان امنيه واليت که رژيم مجبور به زنجير پيچ کردنش شد و به عزل. شدند

  .دارالمجانين اعزامش داشتند

در آستانۀ . در آستانۀ بھار پژواک غريو رزم توزان در فضای آزاد پروران ، نوای بلبالن بھاری را شگفتی آمد! و آری 

بھار چو زخم بر تن آزادگران گلگونه شگفت ، گلھای شقايق و ارغوان در تپه ھا و دامنه ھای ھری بر ارجمندی گلخون 

ۀ بھار شرمگينانه کفن از تن  سر تکريم فرو بردند ، چون تن شھيدان پيراستۀ کفن شد نسترن در آستانھا آزرم گونه

 در آستانۀ بھار خود نمائی  ، غرش سھمگين موج خون چون به بلندای آزادی رھبر گشت ، خروش موج ھريروددريد

 بھار جای الله روئيدن نبود، سبزينه ھای  به ده ھزاران رسيد زمين را در آستانۀ نمی کرد ، تن خونين شھيدان چون

و بدينگونه در آستانۀ بھار پھنۀ درخشان ھرات فراز . بھار ھرات ، بھار خون گشت. . . آستان بھار خونرنگ شدند و 

  . پيروزمند خونين و فرود خونبار غمين به خون نگاره زد و ھرات بار ديگری حاکم تاريخ گرديد

  :ی چنين ره برد که ئين به خون و فرود آغشته به خون ميتوان به راستاو اما که ، از آن فراز رنگ 

 خلق قھرمان ما زنجير گسل است و در قفس انقياد نمی گنجد ، حتی اگر اين قفس را پنجره زرين کنند و آب و دانه -- 

  .اش ھم شيرين 

شک اين دشمن است که بايد از ميدان  ھرگاه ملتی به پا خيزد و با عزم جزم با خصمی درستيزد ، از اين دو ، بال  --

  .بگريزد ، اگر ھم الوندی از سالح مدھش و مدرن او را تکيه گاه باشد و يا حتی غول نظامی دنيا

 عنصر وحدت و يکپارچگی آن جانمايۀ نھادينی است که آبشخورھرگونه پيروزی ميشود ؛ چه در فرايند يگانگی است - -

 جلوۀ فروزانی از اين ١٣۵٧ حوت ٢۴ و  می بيزد"  بر ستمکاران غبار مرگ وفانطھمچو  "  که پويش ھا و تنش ھا

  .توفان است

 رزمنده قھرمانان پرورده در دامان ھريوای يل پرور با جھش توفندۀ شان ، منزل ھا از پيشآھنگان کاروان سياست به   --

ه تر جھيده است که  با حرکتی شتابندی از کاروان ساالران روشنگرئپيش افتادند و فھماندند که کاروان جنبش توده 

  .يست آنچنان شتابگير شوند که نه تنھا به آن برسند، بل که قافله ساالری اين خيل آزاده را عھده دار شوندئپيشقراوالن با

حوت نشان داد ، گھگاھی چنين می شود که ؛ کشتی بدون سکاندار ماھر نيز امواج ٢۴   فروغين فراز آتشين  --

 رد شود ، و اما فرود خونگدازش   کشد و سينۀ آب نيرومندی را بدرد و از گردابی ھم احياناً  زير سينهپرطالطمی را 

تأکيد کرد که زورق شتابدار و مست ھم بدون سکاندار ماھر و مدبر نميتواند ره به ساحل برد و در کرانۀ اميد به دلخواه 

  . شکنج خشمگين آن خرد و خمير شودای چه بسا که به ورطۀ ديگر گير افتد و در. لنگر اندازد

 حوت را چرخشگاه و يا نقطۀ عطفی در انقالب شکوھمند خلق افغانستان ميتوان ٢۴ و ديگر اينکه فرخنده فراز   --

ی از کھن سرزمين ما جنبش را توفنده و خروشان ساخت و در پی آمد آن واليتی پشت واليتی ئبرشمرد که در قسمت ھا

غالم بچگان روسی گشت و در سراسر ھريوا زمين بساط ننگين خلقيان ضد خلق از روستا و شھری پشت شھری دوزخ 

  . . . آتش به ھيمۀ خصم ميزدند و ) روستا (ھا برچيده شد و رزمگران نيز از اين سنگر مطمئن 

  .ديگر آنچه بايد در باره اش ديوان ھا نوشت
   
  
 
 


