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۱۸/۰۳/۲۰۱۷                                                                                           یهرو یغن لیجل  
 

هرات امیسالگرد ق نیو هشتم یس  
 

گلگون کفنان و حماسه  امیسالگرد ق نیو هشتم ی، س1357حوت 24مارچ مصادف بود با  14شنبه گذشته  سه
ملت افغانستان در برابر حکومت  امیق انیکه در جر یروز و همه شهدا نیا یامردم هرات. به روح تمام شهد نیآفر

 یدرود م دندیجام شهادت نوش تانوقت و حضور قشون سرخ و متجاوز آن کشور در افغانس یشورو یۀتحت الحما
 1357خلق در هفتم ثور  کیحزب دمو کرات ی. کودتامیآور یفرود م میشان محترمانه سر تعظ شگاهیو به پ میفرست

ها  و  یرانیکردن ها، زنده به گور کردن ها، و یزندان ،یدسته جمع یها، قتل ها یزیها، خونر بتیسر آغاز مص
 .در افغانستان بود یو فرهنگ یاجتماع اتیو همه شئون ح یاقتصاد ،یاسیس نظام یها رازهیبردن تمام ش نیاز ب
خود جوش  امیق کی نی. ادیاطراف شهر آغاز و به شهر رس یوستا هاهرات از ر 1357و چهارم حوت  ستیب امیق

و زنده جان، کرخ و رباط  انیغور یها یگذره، و ولسوال یدر ولسوال یمیسل یۀآن بود و از قر یواقع یبه معن
 یو اجازه ا زیدستاو یو نه در پ یقوماندان هو ن یرینه ام ،یشوائیداشت و نه پ ینه رهبر امیق نیآغاز شد. ا یسنگ

کلمه خود  یواقع یاز افراد. فقط به معن یو نه گروه  یدران دست داشت و نه رهبر یمینه تنظ ام،یق نیا یبود برا
راه حق و عدالت صادقانه و با  ۀسر سپرد یو پنج هزار فدائ ستیتا ب ستیب نیجوش بود. در مدت شش روز، ب

و  یدتیعق یواال یمقدسات و فرهنگ و عنعنات و ارزشهاحفاظت و حراست از  یبرا ،یدار مانیو ا  تیخلوص ن
شان  یو مل ینید ۀبیانجام وج یو برا یستیحکومت کمون یها و اهانت ها استیمقاومت در برابر س یشان، برا یمل

 .دندیجام شهادت نوش
و استبداد و قتل و  یعدالت یو ب یحرمت یخلق و ب کیو خونخوار حزب دمو کرات ینظام الحاد هیبرعل امیق نیا

و  لیو اعتقادات، عنعنات و فرهنگ اص یمل سیافغانستان و تجاوز بر نوام یکیزیو ف یمعنو یرانیو و یزیخونر
 .بود تیو افغان تیانسان یواال یو باور مند به ارزش ها نیمردم متد یبوم
 مینمائ یآنها اتحاف دعا م یو بر روح پاک و ملکوت میکنیو بزرگداشت م لیتجل یگمنام دیشه ونیمل کیاز  شیب از

کلمه  یقیو حق یواقع یبرده نشده و به معن یسند چیو ه یاثر چیه ،ینوشته ا چیه ،یجائ چیآنها در ه تیکه نام اکثر
.  اند دهیشان جام شهادت نوش شیآال یاز اعتقادات پاک و ب اعو دف دهیو عق مانیگمنام  در راه حراست و  دفاع از ا

شهدا  نیمبارک ا یو اسما یملکوت یمایبه غم نشسته  که س یو خانواده ها کانیشان، نزد زانیپُر درد عز ۀنیجز س
 .شود ینم دهیاز آنها د یو نشان یدران حک شده، نام

 ایو  یخواه یآزاد یکه از سربازان سابقه و کشته شدگان جنگ ها یکه همواره زمان نستیجهان هم رسم بر ا در
بنام "  ۀبر آبد د،یآ یبود به عمل م ادی  یارض تیو تمام یمل سیوطن خواهانه و دفاع از نوام گرید یهر جنگ

سلطان  و  ایجمهور و  سیرئ ایجنگ و  ریوز ،قوماندان جبهه کی ۀشود،  نه بر مقبر یم یگمنام" گل گذار یسپاه
 .همان زمان ریام

موالنا  ،یچون: خواجه عبدهللا انصار یافتخار و نام آور پر یعلما و فضال ستگاهیپرورشگاه و ز هرات،
 ریمعروف و دانشمند او ام ریوز قرا،یبا نیبهزاد، سلطان حس نیکمال الد ،یراز نیامام فخرالد ،یعبدالرحمن جام

خواجه محمد  گم،یملکه گوهرشاد ب قرا،یبامهم سده دهم دربار سلطان  سیخوش نو ،یهرو یرعلیم ،یینوا ریش یعل
 کم،ینقاش، شاه عباس  نیالد اثیشاهرخ،  غ نیالد نیمع ،یابو عبدهللا هرو ،یواعظ، خواجه غلطان ول دیابوالول

 یفیس ،یکرخ یدایس ،یمال واعظ کاشف ،یخواجه موفق هرو ،یهرو یفوشنج ،یموالنا سفنج، خواجه محمد تاک
 یعالمه استاد فکر ،یسلجوق نی(، عالمه استاد صالح الدرخواندی)م انیموریت ۀمورخ معروف دور ،یهرو

 سیخوش نو سنده،یبهزاد، شاعر، نو نیاستاد کمال الد یناتوریمکتب م ۀکنند ایمشعل اح دیاستاد محمد سع ،یسلجوق
 رگید سندهیو هنر مند نو بیعلم و هنر و فرهنگ و فلسفه وده ها دانشمند و اد یاینامدار دن تیو ده ها شخص بیو اد
 .است
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و خو، پاسدار فرهنگ و علم و هنر  امیشرق و غرب و هرات شهر ق یتمدن ها یهرات بستر مناسب تالق      
 .افغانستان باستان و منطقه یخیو تار لیاص

و  امیو پول و جاه و منال و ثروت و نام دران ق یکه بدون چشم داشت و حرص مقام و چوک یبه آن سر بازان درود
استعمار سرخ و حکومت ظالم و غدار نه تنها  وغینجات وطن و وطن دران از  یبرا ریگ یان و پام یب ۀدر مبارز

 دندیگرد یشرق یدوست و استقالل طلب تا اروپا یآزاد یانهایوطن و وطنداران را نجات دادند بلکه الهام بخش جر
  .نمودند فایا یدیمستبد  و استعمار گر سرخ نقش کل میو رژ  یستیو در سقوط نظام کمون

جاه و مال و منال و ثروت و مقام  به زر  یمعامله نمودند و برا نیراست یشهدا نیبا خون ا کهیبر آنان نینفر و
در سر تاسر افغانستان  یبعد یها امیدر هرات و ق امیق نینخست انیقربان یواال یپا نمودن آرمانها ریو ز یاندوز

 نیا ۀافغانستان را گرو گان گرفته و خود را بر گرد ملت نیاد راستجه نیمعامله گران هنوز هم ا یپرداختند و حت
  .کنند یفکر نم یگرید یبه منفعت یو گروه یو جز منافع شخص کنندیم لیتحم دهیملت مظلوم و بال د

نمودند و گم نام  امیمناطق افغانستان است که گم نام  ق ریکنندگان هرات و سا امیو ق نیآن مجاهد یبود برا ادی نیا
 .شدند یبه نام جهاد در جست و جو و کسب نام و شهرت کهیآنان یدادند نه برا یقربان
 تیآن، همه نخبگان علم و هنر و فرهنگ و مرکز مدن یخیرا با همه مفاخر تار بایهرات ز  ،یلیهللا خل لیخل استاد
به چنان  افت،یبه رنساس شرق شهرت  و دینقاط منطقه  را نور بخش یکه درخشش آن تا اقص یبا شکوه یها
به « به دوستان هرات امیپ» عنوان  حتبود، ت یلیخل یو ادب ینبوغ شعر  ۀکه خاص یو عظمت و صالبت یبائیز

 امیکه گم نام ق یانیآن قربان ادیاست به  اریآن د  یها بتیآالم و مص انگریب بایز ۀقطع نیاست. ا دهیکش ریتصو
اعتقادات، فرهنگ و اصالت  ،یمل سیدر راه دفاع از نوام رینظ ینمودند و جوان مردانه و با شهامت و شجاعت ب

و تا امروز هم همانگونه گم  دندینمودند و همان گونه گم نام جام شهادت نوش یشان جان فدائ یو اخالق یاجتماع یها
رفتند. روح شان شاد و  یتواند داشته باشد به خواب ابد یمانسان متعهد  کیکه  یبا همه افتخارات و سعادت ینام ول

 امیاز هرات و خاطرات آن پ یافت نامه ایبه جواب در  یلیهللا خل لیقطعه را استاد خل نیباد. ا یشان گرام ادی
  .درد مند، نگاشته است ۀآورند

 
به دوستان هرات امیپ  

 

 ه ز یاران مهربان آوردـامـسته نـخج  تان آوردــام دوسـاصد و پیغــد قـرسی

 ریخ باستان آوردأـه کوچه کوچۀ تــب انـدستم گرفت و گام زن دوست ز سفیر

 و جهان ستان آوردــار گاه خدیـــبه ب  دنانیــاخ عـرا رساند شتابان به کـــم

 ر به آسمان آوردـــلمش ســه قُبۀ عـک مودـن شاه بت شکن محـیمین ملت و دی

 شهی که چرخ نظیرش نمی توان آورد  دینـال د غیاثــنـرفت ره مســسپس گ

 شان آوردــه نــارگاه شهنشاه شــه بــب  لوه تخت شاهرخیـز دور داد بمن ج

 ردهان آوـر جـگ گارشــبه درسگاه ن  قراـین بایـد سلطان حســـسوی مرقــب

 غان آوردـارمه ـتاره بـاه و سـهزار م  ویـــز خوابگاه مهین خواجۀ الهی گ

 ان آوردـز خاک درگۀ وی کیمیای ج  رنجور این فلک زدگان ربرای خاط

 ان راه دان آوردــای بوس بزرگـه پـب  ان رهابـب خیـانـرا جــمود مــس نـس

 نشان آوردیر زرـچه تحفه ها که ز زنج  الصـگردن اخیم از بهرز خاک جام

 ون کشان آوردـای خـبهشت به دری آناز ده راه من که قاصد یارـی نشـهنوز ط
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 ان آوردــن زمــریمــوی مسلخ اهســب شهرماتم و صحرای داغ و وادی اشکب      

 تان آوردـداسه ار سخنها بـب رمـه شـچ قتل و غارت و آدمکشان وحشی روس ز     

 ان آوردـکه شعله ام به جگر آتشم به ج  به سوز گفت چنان قصۀ مظالم حوت       

 گان آوردــون سرخ کشتـــگل مزار به خ رین ز گلزمین هراتـبه جای الله و نس

 ادران آوردـاد مـریـــودک و فــو کــریـغ رود جای خندۀ موجـچ و تاب هریــز پی

 ره از شاخ ارغوان آوردـنظـزار مـــه  ر به خون گشتهـامت یاران تـبه یاد ق

 اودان آوردـر دالن نقش جـبه خون شی  دودشـن لعل انـگاه نگاریــامــه شـــب

 رانه ها نشان آوردــبه شهر شهر ز وی  دان گفتــدشت دشت زه شهنامۀ شهیب

 جان آوردحکایتی که از آن سوخت، مغز  ان سپرده عروسان ماه سیمایشــز ج

 ر زبان آوردـد سـیایـه نـــعی کــایـــفج  ریانـۀ عــرسنـیم گــان یتـــودکـــز ک

 د ماه و کهکشان آوردصکه روز معرکه  جویش گفت تیغ جوانان جنگز برق 

 مان آوردهرــوم قــار چنین قـــروز گــب ادری که دامن ویـت آن مـدای همــف

 درت جهان آوردـر قـت ابــرزه پُشله ب خشمخواه مردمی کز  خدا شناس و وطن

 درخشنده اختران آورد وـها چ راغـــچ نشـون کفــیدان الله گـگاه شهــخواب ز

********** 

 ران آوردـگـه دیــی بـــحاد مثالــــز ات  خوشا به دانش قومی که در دل سنگر

 یان آوردـم نه دررخدچه دشمن صاگر بر" ــ"خیجدا ندیده کسی" ذوالفقار" از

 زان آوردـو دی و خهار قسم به آنکه ب  ررات با پنجشیـرادر هـدلند و ب دو هم

 رقتان آوردـار که تعظیم خخوش آن دی  اتدوشهراست قندهاروهرین خرقه ام

 یان آوردــچه شیر غزنه چه شهباز بام   یر در دل کهسارـرۀ تکبــیست نعـکـی

 ن و آن آوردـدا کسی که تفاوت به ایــب استصدای گردیزبدخشان صدای بلخ و

 توان آورد که یاد از این دل محزون نا  یلـاسماعیر ـهد و داد امع م زـوشــخ

 در دان آوردــشان قــیام "مشعل" رخــپ  الـته بـوخــگان سـروانــقد پـــی تفــپ

 و ضمیران آورد چمن چمن گل و نسرین  به فصل پیری من شعر نغز رنگینش

 فشان آوردـر اندود و گلــه ئی گهــچکام  ر بار اشک آلودمـشم گهــاس چــبه پ
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 یان آوردـــی ز آشــنشان ،ارـــاد گــه یــب  مهجوربه مرغ بی پر و بال ز آشیان 

 ان آوردـرم زیـــیری در پیکـــیل پـکه س  ه مرا آب می کند اینستـتی کـــخجال

 نان آوردـوان دست در عــنه طاقتی که ت را به رکابنه قدرتی که نهم پای خویش

 بیان آوردرم است در ــمذلتی است که ش  رارۀ دگرانـوم در شـرم شــز دور گ

 تان آوردـــه بوسـد بــیباــدرخت خشک ن  ویندـکه می گ عمر شده مانعم گذشت  

 پایان
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