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  ٢٠١٣/ ٢٨/٤کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                                 
  

  :به افغانھا دادثور ٨درسی که داؤودخان درصبح
  "!بجز خدا، ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شوم"

 

ن به نشر رسيده ، ولی خواندن مقاAت آقای جميلی وآقای نوری مرا واداشت تا آنرا ًاين مقاله قب8 درپورتال افغان جرم[
  ]سيستانی. د، برآن نظر بيندازندن آنرا نخوانده باش کهیانکس شايد درمعرض ديد خوانندگان بگذارم ثور٨بمناسبت 

  

  

  با يقين ميتوانم بگويم که درميان انق�بيون دو آتشه ودرميان رھبران سياسی چپ
وراست  ونيزقوماندانان جھادی افغان در سه دھه اخير،ھيچ يکی را نميتوان سراغ داد که 

مگر داوودخان، اين . مرگ را در يک قدمی خود ببيند ولی به دشمن تسليم نشود
 ساعت تمام در برابر بمباران طيارات ٢٠رھبرشجاع وپرغرورومصمم افغان برای 

 ٧ ظھر١٢کودتا چيان، از ساعت ٢١ک وغرش زھره ترقان وطاقت شکن طيارات مي
 صبح فردای آن برسرپا ايستاد واز غرورش نکاست ودر آخرين دقايق ٨ثور تاساعت  

حياتش وقتی به او اب�غ شد که اگر ميخواھد زنده بماند،بايد تسليم شود، ولی او با شھامت 
اگرچه " !مبجز خدا، ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شو: "وشجاعت کم نظير افغانی گفت

ميگويدکه وقتی به داوود خان اب�غ گرديد که ) متھم به قتل داؤودخان(جنرال امام الدين،
مگرداود خان بدون ! قدرت به حزب دموکراتيک خلق افغانستان انتقال يافته، تسليم شود

 داؤودخان ھنگام فير آنکه حرفی برزبان آورد، با تفنگچه براو فيرکرد، ولی عقل سليم چنين شھادتی را نمی پذيرد که
گيريم که داودخان بدون اظھار ھيچ سخنی برامام الدين فيرھم کرده باشد، اين خاموشی  .برامام الدين سخنی نگفته باشد

به (آيا به اين معنی نيست که او، اين افسرپائين رتبه را ھمطرازخود )  امام الدين(داؤودخان در برابر يک افسرکودتاچی 
نمی ديده است،و بنابرين براو فيرکرده تا لب فروببندد ودستور تسليمی به وی ) لی اردوی افغانستانعنوان قوماندان اع

  ندھد؟

خواسته اين درس ." بغير ازخدا،ھرگز به دشمن تسليم نمی شوم " اين جمله بيان با حقيقت اينست که داؤودخان
 عقيده وايمان خود  نبايستی زبون شد و نبايد تسليمی وطن پرستی را به فرزندان دليروآگاه افغان بدھد که در برابر دشمن

  .را بخاطر زنده ماندن در ذلت وخفت قبول نمود

 زورمندان، شھامت وغرور ملی خود را  تبارز داد، بلکه  او آن ۀاين نخستين بارنبود که داؤودخان در برابرديکت
را ھم در امور داخلی ) بريژنف(دشوروی خواه اتحارھبرخودشخصيت آزاده و وطن دوست و مغروری بود که ديکته 

بقول عبدالصمدغوث،در آخرين سفريکه او به مسکو انجام داد، باری بريژنف ضمن مذاکرات رسمی . کشورش نپديرفت
از روش حکومت داری داوودخان ، مبنی بر افزايش کارشناسان کشورھای عضو ناتو در افغانستان انتقاد کرده، اظھار 

آنچه ھمين حاA بوسيله رھبر اتحاد «: داؤودخان در جواب بريژنف گفت.  افغانستان خارج نمايدنمود تا آنان را از
از نظر افغانھا اين اظھارات دخالت صريح در امور . شوروی گفته شد، ھرگز مورد قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت

 کنيد که چگونه کشور خود را اداره کنيم و ما ھرگز به شما اجازه نخواھيم داد که به ما ديکته. داخلی افغانستان است
ًاينکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنيم انحصارا و کام8 . چه کسی را در افغانستان استخدام نمائيم

گيری خود آزادی  افغانستان اگر Aزم باشد، فقير خواھد ماند، اما در عمل و تصميم. حق دولت افغانستان خواھد ماند
 )، فصل چھارم١٩٩۶کودتای ثور وپيامد آن درافغانستان، ازاين قلم، چاپ (» .ود را حفظ خواھد کردخ

ًاين مذاکرات در فضای صميمانه خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از مسکو به کشور برگشت و متعاقبا به 

ھای کشورھای ھمسايه،  ھد و کمکد ميخواست افغانستان را از زيربار و نفوذ شوروی نجات دوداو. پاکستان سفر نمود
گان  اما متاسفانه که گماشته. ايران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غيره را در جھت عمران کشور جلب نمايد

ودخان را ھمراھی ميکردند، جزئيات مذاکرات سفر داودخان را در کشورھای اس�می ؤشوروی که در اين سفرھا، دا
ود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونين ؤارش ميدادند و بنابراين دسايس شوروی بر ضد دامنطقه به مقامات شوروی گز
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ودخان وکودکان ؤخون دا. اش کام� نابود گرديد تن اعضای خانواده١٧ود خان با ؤدا) ١٩٧٨آپريل ٢٧ (١٣۵٧ثور 
برضد رژيم آغاز گرديد معصومش، دامن کودتاچيان را گرفت ويکی دوماه بعد از پيروزی کودتا، شورشھای مردم 
برای کسی معلوم امروز وظرف يک دھه تمام سران کودتا يکی بعد ديگری سربه نيست شدند،چنانکه حتی قبر آنھا ھم 

 .نيست

 وشھامت تسليم ١٣۵٧ودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان درھفتم ثورؤاستقامت و پايداری دا
ود خان نخستين شھيد ؤ دا:ًواقعا درتاريخ افغانستان بی نظيراست وميتوان گفتناپذير وی به دژخيمان فاجعه ھفتم ثور،

ومرگ مردانه وشرافتمندانه .سر به کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم به  دشمنان خود فرود آورد
ته پذيرفت و نام خود را برتسليم شدن وبه  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رھبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخ

  .وخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتاريخ ثبت کرد

داودخان از جمله آن شخصيت ھای شجاع و وطن پرست افغان است که می بايد وی را درصف احمدشاه درانی 
قی کشور چه ت8ش ھای  وطن پرستانه وی برای اعت8 وتر.، وزيرفتح خان واعليحضرت امان هللا خان به حساب آورد

در دوره صدارتش وچه پس از تاسيس نخستين جمھوريت درافغانستان ، جای ھيچ شک وشبھه نيست واقدام مدبرانه 
، يکی از آن اقداماتی است که زنان کشور ١٩۵٩وانق8بی  اش درجھت آزادی زنان افغانستان از زندان چادری در

 .او را حامی حقوق وآزادی ھای مدنی  خود  بدانندبايستی بيش از ھرکس ديگری ازاو ممنون ومشکورباشند و
،بازتاب يافته است که من پژواک بزرگ از قول مرحوم  داؤودخانپروين پژواک، سحنانی به آدرس مقالۀ خانم در

مرحوم پژواک در سفريکه با . تا کنون نظير آن را از زبان ھيچ يکی ازرجال سياسی ھمزمان داوودخان نشنيده ام 
پاکستان داشته ، ودر م�قات با جنرال ايوب خان رھبر نظامی پاکستان که بشکل احساساتی صحبت ميکرده  داودخان به 

ووی سخنان وی را با نرمی ترجمه ميکرده است تا احساسات افغانی سردار جريحه دار نشود، تحمل داوودخان را در 
  :گويدبرابر حريف پاکستانی اش به حيث يک زعيم ملی صبور می ستايد  و مي

نظريه اکثريت مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«
اما معلوم شد که مردی بی سنجش نبود واگر » سردار مردی احساساتی وعصبی است«: شوم، غلط يافتم که ميگفتند

در مذاکرات مھم در اختيار ) ًاق8 با خارجيان(واظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به کار می بست واحساسات ا
ًانصافا شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان « :پژواک ادامه ميدھد» .وزيرکنترول او بود

 )٢٠١٢ نومبر ١٧پورتال افغان جرمن ،(».نظيرومثال او را  در تاريخ افغانھا سراغ کرد

ؤودخان زندگی کرده اند و يا با او ھمکار بوده اند، خوبتر ميتوانند در مورد کسانی که در دورۀ حيات و اقتدار دا
شخصيت  او و آروزھايش نسبت به افغانستان قضاوت کنند و نظر بدھند، چنانکه آقايان انجنير کريم عطائی،داکتر حسن 

ودخان در ؤستانه داختلف ازکارکردھای وطن پر از ھمکاران نزديک داؤودخان درمواقع م جميلیجليللشرق وعبدا
ھردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف وترقی وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکرده اند که بسيار 

ودخان ندارند، ؤآموزنده است و برای آنھای که درک درستی از اوضاع افغانستان وجھان ومنطقه در دوره اقتدار دا
گيورگی پترويچ " بنام  من،بسيار پراھميت است، نظريات يک متخصص روسی، اما چيزيکه برای. بسيار کمک ميکند

ودخان است که اينک پس از سی ؤ،مشاور امور پ�ن و اقتصاد دروزارت پ�ن افغانستان در عھد صدارت دا"يژوف
  .خن ميگويدسال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفته واز شخصيت وبرنامه  ھای انکشافی  او برای توسعه افغانستان س

از ديدگاه من رئيس جمھور محمد داوود، يکی :"گيورگی پترويچ يژوف، درجايی از مقاله اش چنين نوشته ميکند
نام و . از بزرگترين، برجسته ترين چھره ھای سياسی و اجتماعی افغانستان در نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می رود

لکه سياست و طرزالعمل او به طور غير مستقيم باAی سياست ھای نقش او نه تنھا در تاريخ افغانستان جاودان است ب
در بارۀ کوايف انسانی محمد  .دو ابر قدرت آن زمان يعنی اتحاد شوروی و اياAت متحدۀ امريکا نيز تاثير داشته است

ا نظريات داوود می توانم بگويم که به نظر من او شخصی بود پيچيده، دوست داشت يکه تاز باشد و تحمل مخالفت ب
اگرچه بايد بگويم که در موارد معين وقتی مطمئن می شد که مخالفت ھا می توانند به خير و ص8ح . خويش را نداشت

چون خودم بارھا (می خواھم اذعان نمايم . وطنش تمام شوند، به آنھا گوش می داد و حتی از آن قدردانی می نمود
 قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا ھم صحبتش را قناعت که محمد داوود از استدAل و برھان) شاھد بودم

تصور من اين است که محمد داوود قلبا ً می خواست افغانستان را ....دھد و موضعگيری خويش را باAی او بقبوAند
 "(. را شمرداما پروژه ھا آنقدر زياد بودند که دشوار بود آنھا. عصری بسازد و سطح زنده گی مردم را بھبود بخشد

  )٢٠٠٩مقالۀ داودخان ، يک مرد ويک انسان، ترجمه غوث جانباز، سايت افغان جرمن، 

 برمبنای شھادت صادقانه اين متخصص روسی،  برنامه ھا وپ�نھای که توسط داؤودخان برای انکشاف وترقی 
ان را با روحيه ملی ووطن خواھی اين ًافغانستان طرح و قسما به منصه اجرا درآمد و با مرگ او بقيه نا اجرا ماند، انس
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شخصيت بزرگ آشنا ميسازد و با مطالعه اين افکار و ايده ھای او برای وطن ما است که به مرگ او افسوس ميخوريم 
  . وقتل او را ضايعۀ جبران ناپذير برای  ملت خود ميشماريم 

ھا ورتبه ھا ودرجات والقاب مختلف توجه خاص داؤودخان به عصری ساختن  اردوی ملی افغانستان وتعيين نام 
ردو از کارھای مھمی است که صاحب منصبان تحصيل کرده اردوی افغانستان بھتر از ھرکسی ديگر صاحب منصبان ا
داؤودخان شخصيتی وطن دوست بود که تعصب قومی ومذھبی نمی شناخت وآبادی وترقی افغانستان . آن را درک ميکنند

ادی خانه مشترک افغانھا می ھرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،برای عمران واب. بزرگترين آرزوی او بود
احداث شاھراه ھا،اعمار بندھای آب، مراکز صحی وشفاخانه ھا، پوھنتونھا وپولی تخنيکھا،ساختن ميدان ھای . گذاشت

ھوائی بين المللی درکابل وقندھار، وشيندند ھرات، اعماربندھای برق نغلو وماھی پر وبند درونته در ننگرھار واحداث 
بندکوکچه،  اعت وآبياری در ھده وغازی آباد ننگرھار، ھلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد وپروژه ھای انکشافی زر

تاسيس شرکت قند بغ�ن وفابريکه روغن سپين زر درکندز ونساجی گلبھار و بگرامی و کارخانه کود و برق 
 سيلوی مرکزی در کابل مزارشريف، فابريکه ھای پروسس ميوه و پشيمينه بافی کندھار وتاسيس فابريکه نان پزی

وقندھار، اعمارفابريکه خانه سازی درکابل وکارخانه سنگ رخام در لشکرگاه واز ھمه مھمتر تقويت اردوی ملی وتامين 
امنيت سرتاسری درکشور، از جمله ھای کارھای ماندگار حکومت اين مرد وطن پرست است که ھمگی در دوره رژيم 

از بيخ ) ISI(وماندانان جھادی وبه دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستانحزب دموکراتيک خلق توسط مجاھدين وق
  .وبنياد منفجر ساخته شدند وسامان آ�ت آن ھا به توسط مجاھدين صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد

جانی ومالی در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستيھا وبی عدالتی ھای اجتماعی، ھمه  مردم از امنيت 
. ناموس وحيثيت شان مورد تجاوززورمندان قرار نميگرفت. عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود. بودند برخوردار

کسی اگر ميخواست ھروقت شب ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول . خانه وملکيت ھای شخصی مردم در امان بود
اد مسافرت کند، کسی نبود که راھش را ميگرفت و يامی پرسيد که چه ازکابل تا مزارشريف ويا ھرات وقندھار وج�ل آب

باخود حمل ميکند ؟ خ�صه مردم اگر ھيچ نداشتند، امنيت داشتند وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در يک 
  . دادندمتاسفانه با کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت خود را از دست. کشوراست

  :پيامد قتل داؤودخان 
، توسط کودتاچيان ١٣۵٧ ثور ٨روزھموطنان ما می دانند که ، قتل سنگد�نه داؤودخان وخانواده اش، در بامداد 

منسوب به حزب دموکراتيک خلق افغانستان، سرآغازتمام مصيبت ھا وبدبختی ھا وخونريری ھای پايان ناپذير درسه 
 اگراين فاجعه دردناک تاريخی رخ نمی داد و يا اگر کودتا رخ داده بود، ولی از قتل و. دھه اخيردر افغانستان است

داؤودخان به عنوان يک الترنتيف آينده خود داری ميشد، شايد فاجعه افغانستان به اين گستردگی نمی کشيد و موقع به 
بل به دستورحاميان تنظيمھا به تجاوزشوروی و بالنتيجه  بخون ريزی ھای مجاھدين نوبت نميرسيد و شھرتاريخی کا

  .  ھزارانسان بيگناه کابل خشت وسنگ  آن شھررا رنگين نميکرد۶۵ويرانه موحشی مبدل نميگرديد و خون 

ھمه صاحب نظران افغان بدين باوراند که تاروزيکه داؤودخان براريکه قدرت افغانستان تکيه داشت ، پاکستان 
نگاه کند، ولی با از ميان رفتن داؤودخان از صحنه سياسی افغانستان، پاکستان جرئت نميکرد بسوی افغانستان به چشم بد 

توسط جواسيس رنگارنگ خود که در لباس رھبران تنظيمی ظاھر شدند،سعی کرد ھمه داروندار وھستی تاريخی 
ريشه از ميان ببرد وتمام اردوی افغانستان را که نيرومند ترين اردوی منطقه بود، از بيخ و . افغانستان را به باد فنا بدھد

و ديگرطيارات حمل ونقل نظامی وده ھا ھزاروسايل ٢٢ و٢١وسايل وتجھيزات نظامی را بشمول طيارات جنگی ميگ 
زرھی وموتوريزه وغيره را با ذخاير راکت ھای دوربرد سکاد ولونا و ديگرتجھزات ثقيله نظامی ھمگی توسط 

شورھای پاکستان وتاجيکستان وغيره انتقال گرديد و يا به نرخ کاه ماش رھبرجمعيت اس�می ويا رھبرشورای نظار به ک
  .فروخته شد و به حساب ھای شخصی ايشان  ريخت و ذخيره گرديد

پيامد، از ميان رفتن داؤودخان،تنھا به از ميان رفتن اردوی افغانستان خ�صه نميشود، بلکه درمدت سی سال 
ه شده، تمام تاسيسات زيربنائی ،اقتصادی وآبياری وبھداشتی وصحی اخير پيوسته خون افغان توسط افغان ريخت

ومخابراتی ومواص�تی و تعليمی وخدماتی  و غيره وغيره بوسيله اجنت ھا وجواسيس پاکستان درلباس رھبران و 
  .قوماندانان جھادی درافغانستان از ميان رفته واز ميان برده ميشود

 ١١ن، ب�ی طالبان را پاکستان بر اين کشورنازل کرد و براثر حادثه اين درحالی است که بدنبال آفت مجاھدي
 کشور جھان دريک ائت�ف ضد تروريزم برافغانستان حمله آوردند و از زمين وھوا بر اين کشور ۴٠سپتمبر در امريکا، 

يريزند واز اين  بدينسوبمب ھای چندھزارکيلوئی م٢٠٠١  سالاکتوبرويران شده و اين مردم بدبخت  و ب� کشيده از 
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درحالی که اگرداودخان زنده می بود، بال وپرکسی .کشور�براتوار آزمايش آخرين س�ح ھای کشتار جمعی ساخته اند
  .ميسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند

  

  :جاذبۀ شخصيت داودخان
 ومناعت نفس درميان ھيچ يکی از رھبران سياسی افغانستان در سه دھۀ اخير به اين پايه ازعزت وافتخار

جاذبه شخصيت مرحوم . جامعه تحصيل کرده افغانستان روبرو نشده بود، چنانکه داوودخان با آن روبرو گرديد
داؤودخان ،درميان روشنفکران افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زھره نعيم،خانم برادر 

،در بی بی سی انتشاريافت، ١٣۵٧ثور ٧ن وخانواده اش درشب  شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داوودخا،داؤودخان
 چگونه " ساعت واپسين زندگی داؤودخان٢۴ "که بيفتد آنب8فاصله داکتر سياه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی 

 ساعت واپسين زندگی پرزيدنت داودخان ، داکتر سياه سنگ را واداشت تا دراين ٢۴گذشته است؟ وسواس بازشناسی 
 به ھموطنان ما عرضه کند،وبا اين »وآن گلوله باران بامداد بھار« زيرنام   يک پژوھش بی  نظيرتاريخی  رازمينه

داکترسياه .کارخود، دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت ھرچه بيشتر بخوانند و ديدگاه ھای خود را  ابراز کنند
 حتی از ،وخلل ناپذيری ادامه داد ودرپايان اثرشسنگ، با توجه به  ھمه عکس العمل ھا، کارش را بطور استوار 

آنھايی که برکار او خرده گرفته بودند و اتھاماتی ھم بر او وارد کرده بودند، نيز باسپاسگزاری ياد آوری نمود وافزود 
  !زھی براين سعه صدر. که اگر انتقادات اين ھموطنان نمی بود، شھرت کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيد

مله بايد گفت که آنچه را سياه سنگ در مورد قتل نامرادانۀ داودخان وخانواده اش به بررسی نشسته بدون مجا
  . سياسی تاريخ نگاران وتحليل گران کشور ما در سه دھه اخير بی نظير است–است، درميان نوشته ھا تاريخی 

بررسی گرفته که روح وروان جناب داکتر سياه سنگ داستان مرگ شجاعانه  داودخان را با چنان مھارتی به 
ًخواننده را کام� تسخيرميکند تا آنجا که برای خواندن بقيه سرگذشت غم انگيز ودرعين حال شرافتمندانه داودخان 

  .احساس بی حوصله گی ميکند

 افغانستان  که نه تھا متن دری اين کتاب با استقبال گسترده اھل بصيرت  در داخل وخارج بايد ياد آورشدبا مسرت
تکميل ) رحمت آريا(، ترجمه پشتوی آن از قلم نويسنده محبوب افغان چيز فھمروبرو شد، وبراثرھمين استقبال مردم

د،بلکه ترجمه روسی اين کتاب درزمان کمتراز يک ماه بعد از طبع متن دری آن ، در مسکو آماده گرديچاپ وبرای 
 آمد ودر دسترس ع�قمندان دريافت حقايق آغاز تراژيدی از چاپ بر) غوث جانباز(نيزبه ھمت نويسنده قوی دست افغان

من باوردارم که ياد داشتھا و تذکرات مختلف در اين کتاب، چون ش�قی برپھلوی . افغانستان در سه دھه اخيرقرارگرفت
 آن عده از رجال وشخصيتھای سياسی ونظامی شوروی خواھد خورد که نقشی در ايجاد و يا آغاز اين تراژيدی داشته

 .اند، وممکن است برخی را وادار بنمايد تا قلم بردارند وگوشه ھای ديگراين حقايق را برم� کنند

نوشته ام، »وآن گلوله باران بامدادبھاری« تکرار احسن خواھد بود اگر جم�تی را که در پايان تقريظ  برکتاب
به داود خان، نخستين رئيس جمھور "جھادقھرمان "يا " قھرمان ملی"جای دارد که لقب «: دراينجا بارديگر بياورم

 نه به آنانی که دردوران جھاد ويا قبل ازجھاد درخدمت منافع بيگانه افغانستان ونخستين شھيد جھاد داده شود،
قرارگرفته  وتا روز مرگ خود درخدمت سازمانھای استخباراتی پاکستان، امريکا، روسيه، ايران، ھند ، انگليس 

نجيب  خيرات  ھمان خدمات جاسوسی به عنوان قھرمان ملی؟ برشانه ھای ملت شت ، واکنون از وفرانسه وغيره قراردا
واما شھيد داؤود خان،اين قھرمان  .افغان تحميل  شده و پيوسته از پول بيت المال،برای او تبليغ ميشودحوصله   پر و

بايستی در باره  اين قھرمان جھاد وطن نام افغانان وطن پرست می . تسليم ناپذير، به تبليغات ھيچ کسی احتياج ندارد
را به شھـيد داود » جھادقھرمان «ومن لقب . ولقب درخور شخصيت وشھامت واستقامت او جستجو کنند وپيشنھاد نمايند

صدمين سال . خان، نخستين رئيس جمھور افغانستان ضمن يک محفل پرشکوه از صدمين  سال  تولد وی پيشنھاد مينمايم 
 ». است مي�دی٢٠٠٩ جو�ی ١٨خان برابر باتولد داؤود

  !نام وياد آن شھيد قھرمان ھمواره زنده وجاويدان بادا 
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