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  م١٢/٠٣/٢٠٠٨                           آهنگر. ش :  از    
  
  

   حوت هرات٢٤تاثيرات وپيامدهای جنبش 
  و برخورد نيروهای مختلف به آن

  )بخش دوم ( 
  

گفتمان نشر شده و هم اکنون نيز نیوزسايت      در بخش اول اين نوشته که در پورتال وزين افغان جرمن آنالين و
 ١٣٥٧ حوت ٢٤گاهی مختصر به علل و عوامل وجودی و پس منظرتاريخی جنبش در آرشيف شان موجود است، ن

هکذا از پس منظر . فرهنگی آن حرکت رامشخص ساختم  درآنجاعوامل اقتصادی ، سياسی و. ش هرات کردم 
به " محفل هرات"همچنان از نقش  . *تاريخی آن جنبش يعنی از جنبش های توده ای مختلف در هرات يادآوری نمودم

چهره ای معروف (، کريم اد عبداالله رستاخیز ، نعیم ازهرهبری خردمندان شجاع و پاکبازی چون استر
هم  شهدای ديگر و ، غالم محمد که هراتی ها او را غالم محمد سياه می گفتند ، انجنيرقدوس و) ومحبوب هراتی ها

ر دوش فش پر افتخار شانرا همچنان بعده ای که خوشبختانه هنوز در تداوم راه آن جانباختگان می رزمند و در
، هرات هرگز ن مبارزان و همسوئی مردم با آناندرآنجا متذکرشدم که در نتيجۀ کار و زحمات همی. ، يادکردم دارند

رهبران مرتد اين  باند جنايت کار و خيانت . فتاد پرچم نی– تشکيالتی باند های مزدور خلق –در دام اسارت فکری 
 پرچمی ها را هميشه نداشتن تسلط بر هرات ، عقده –ولی خلقی  .ر هرات را باخود به گور بردندپيشه آرزوی تسلط ب
دست  چنانکه برخورد عقده مندانۀ شانرا در زمان حکومت پوشالی و. تا اکنون همچنان می آزارد  مندانه آزارداده ، و

اکميت آنها شاهد اين مدعاست، که سرکوب و تمام دوران ح.  خونريزی در هرات تبارز دادند نشاندۀ شان با خشونت و
حتی هم . حشيانۀ آن می باشد   ش نقطۀ عطف و تبارز و١٣٥٧ حوت ٢٤قتل و کشتار مردم و بمباردمان هرات در 

در مورد هرات، به انبانی از تحليل های توطئه )  پرچم–خلق (آثار بقايای باند های منفور  اکنون نيز در نوشته ها و
در نهايت کفاندن عقده های حقارت نسبت به هرات و هراتيان بر . . . ، تحقير ، توهين ، نيش زدن و گرانه ، تهمت 

  .می خوريم
 به ويژه مردم –که والی هرات بوده و دستش تا آرنج به خون مردم ) نظيف اهللا نهضت(    يکی از بدنام ترين خلقيها

آشوب " تحت نام   اش به جناياتی که انجام داده ، و آلوده است درهجويه نامۀ ازمردم و اعتراف نامه–هرات 
  نشرگرديده است ، چرنديات اليعنيی را ارائه داده ، که اگرمحاکمه و دادگاهی برای جنايتکاران جنگی "بيگانگان

شرکای جرم  درافغانستان دايرشود اين اعتراف نامه ، خود کافی است تا طناب دار را بر گردن نويسندۀ آن کتاب و
نهادهاييکه دوسيه های جنايتکاران جنگی درافغانستان را دنبال ميکنند با دردست  نميدانم شخصيتها و. ندازدبیاش 

  . داشتن چنين اعترافات صريحی نويسندۀ آنرا چرا مورد پيگرد قانونی قرارنميدهند 
، هنوزهم ه است ش در هرات کرد١٣٥٧ حوت ٢٤     نويسندۀ عقده يی کتاب، با آن همه کشتاری که در جنبش

اغالط  از سبک نگارش و. با نيش قلم زهرش را بر پيکر مردم زخم ديدۀ ما تزريق می کند  ساديسم اش ارضا نشده و
نگارشی آن که بگذريم ، اين نوشته سراپاغرق درتناقض گوئی، تهمت ، خودبزرگسازی ، چرنديات  ماالمال اماليی و

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

  .خلق ما با اين گونه تراژيدی ها رقم خورده است 
. . .  ش ولسوال غوريان ١٣٥٧ . ١٢. ١١به تاريخ  " :ويسنده می نويسد     به قسمتی ازين چرنديات توجه نمائيد ؛ ن

." از ايران وارد افغانستان می شوند . . . غير مسلح در لباس افغانی   به من اطالع داد که عدۀ زيادی افراد مسلح و
ص . . . ( جوم آوردند و اجنت های خارجی ه. . . نظاميان ايران در لباس افغانی  جاسوسان و: در ادامه می افزايد

  )  آشوب بيگانگان ٣٩ و ٣٧
 ش افراد مسلح ، جاسوسان و ١٣٥٧نويسنده می نويسد، به تاريخ يازدهم حوت !     خوانندۀ ارجمند خوب دقت کنيد 

  . به افغانستان هجوم آوردند ) نظاميان رژيم آخوندی ايران يعنی افرادمسلح ، جاسوسان و(نظاميان ايران 
 ۀ روز فاصل١٩زدهم حوت از بيست و دوم دلو تا يا.  ش به پيروزی رسيد١٣٥٧) بهمن (  دلو ٢٢ن در انقالب ايرا
 يا حد اقل به گفتۀ يکی ازاساتيد ادبيات ما درليسۀ جامی هرات  کسيکه الفبای مسايل اجتماعی را بداند و. زمانی است
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ز يک انقالب و درهم و برهمی ، که درآن نظام می داند که بعد ا" شعورش چهارناخن از شعور حيوان بلندتر باشد"
 حاکمیتی را مسلط تمام نظم اجتماعی بهم می خورد ، هيچ کس قادر نيست طی نوزده روز، سلطنتی فرو می ريزد و

بخشی از آنرا به خارج از کشور جهت براندازی رژيم  ، دستگاه جاسوسی و نيروهای مسلحی تنظيم کند وبسازد
  . . . . هرات را هم خريده باشد ١٧افسران فرقۀ .  . و . ديگری بفرستد 

ظرف اين مدت گردانندگان انقالب ايران هنوز خودشان نمی دانستند .     آخر چرندگوئی وهذيان بافی هم حدی دارد 
در همان روزها راديو . که چگونه از چپاول پادگانهای نظامی کشورشان و از غارت اموال عمومی جلوگيری کنند 

فرياد می زد که حد اقل راکت های بزرگ را نبريد که خطر ناک است ، به قول ايرانيها به ده هاهزار مسلسل ايران 
، قالب شرکت داشتند در مناطق مختلفهای مختلفی که در ان گروه. ن روزها از پادگانها به سرقت رفتدر هما

ازهمان مقر  حکومت مستقلی داشتند وهرکدام  را باز نموده و مخصوصا دانشگاهها و مدارس، دفاترمخصوص خود
  .فرمانروائی می کردند 

      اين نکته زمانی اهميت پيدا می نمايد که بدانيم ، خمينی به مثابه سياست گزار وخط ده اصلی انقالب اسالمی 
ک کلمه در حتا تا ماه ها بعد از آن ، ي حوت و٢٤ 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
بزرگ را   صفحه را احتوا نموده ده ها مطلب خورد و٤٠٠اين مدت ، که در کتاب نامبرده .  مدت را پوشش ميدهد

  .   تان ، در آن ديده نمی شود در خود دارد ، کمترين تماسی به قضايای افغانس
حمالت پيهم شان برای گرفتاری ام ، چهارماه واندی بعد   پرچمی ها ، تالش و–    من درنتيجۀ فشار و تهديد خلقی 

 اندی هنوز هم اين چهارماه و از انقالب ايران ، اجبارا به آنجامانند صد ها هزار هموطن ديگرم آواره شدم ، بعد از
پرچم . ها فعال بودند در دانشگاه. . . ، چريکهای فدائی خلق ، حزب رنجبران ، حزب توده ولقدفاتر مجاهدین خ

مت واحدی در يعنی هنوز حکو. هرکدام نيز در آن برافراشته و نيروهای مسلح هر کدام از آن پاسداری می کردند 
نی ، آنهم يک عده آخند ، قادر شده کدام عقل سليم می پذيرد که ظرف نزده روز مقامات ايرا. ایران حاکم نشده بود

به افغانستان  باشند تا ضمن استحکام بخشيدن امورديگر، دستگاه جاسوسی و نيروهای مسلحی را سازماندهی کرده و
  بفرستند ؟ 
، با وجود خود جوشی اش ، بيست روز قبل عاليم آن تبارز ریم که درچنین حرکت و جنبش عظیمی   اگر بپذی

در زمان آغاز حرکت که در ولسوالی پشتون زرغون ، درشرق هرات و خيلی دور از  صورت،کرده بود ، دراين 
  . مرز ايران صورت گرفت ؛ هنوز رژيم آخندی ايران به قدرت نرسيده بود 

 پرچمی که لکه های خون بی گناهان در دامن آلودۀ شان باقی است به جای اعتراف به گناهان خود –    قصابان خلقی 
جبران گناه درعمل ، در توجيه کشتار بيرحمانۀ مردم ما به ياوه گوئی های متوسل می شوند   از مردم ووطلب بخشش

  . که موجب برانگيختن نفرت بيشتربه حق مردم ؛ نسبت به خود می گردند 
 قدرت يکی ازقسی القلب ترين(طرفداران سينه چاک حفيظ اهللا امين  که خود از" آشوب بيگانگان"     نويسندۀ کتاب 
 حوت، ٢٤است و درنوشته اش پيوسته می کوشد امين را نيز برائت بدهد ، در برخورد به جنبش ) طلبان کشورما

برپايۀ "  :به گزارش اندری گروميکو وزير خارجۀ وقت اتحاد شوروی توجه کنيد . دهدخالف گفتۀ امين نظر می 
 دست آورده ايم ، اوضاع در افغانستان به شدت وخيم از رفيق گوريلف ورفيق الکسيف به. . . آخرين گزارشهايی که 

  ." گرديده است و اکنون هرات در مرکز نا آرامی ها قرار دارد
از امين پرسيدم شما کدام . . . تخمين شمار شورشيان دشوار است ؛ اما رفقای ما می گويند سر به هزاران می زنند " 

قالب داخلی ، روحانيون ومانند اينها انتظار نداريد ؟ امين ناخوشنودی را از سوی کشورهای همسايه و يا ضد ان
در پايان امين خواهش کرد تا درودهای اورا به اعضای دفتر . برای رژيم تهديدی وجود ندارد . قاطعانه پاسخ داد نه 
بسامانی  هرات ناسه ساعت بعد از رفقای خود اطالع گرفتم که در. . .  برژنف برسانم . ای . سياسی به ويژه ال 
و . ر از مردم در شورش شرکت کرده اندآندروپف می گويد در هرات بيشتر از بيست هزار نف. های رخ داده است

  ." گروميکو عالوه می کند که بيش از هزاران نفر کشته شده اند 
س خطر امين که درراس امور قرار داشت تا سه ساعت قبل از وقوع جنبش در هرات، از آن احسا!     توجه کنيد 

مینه هیچ گزارشی نظيف اهللا نهضت والی هرات هم درين ز ، هيچ مداخلۀ بيگانه ای را هم نمی ديد و کردنمی
ونظيف اهللا (امين حتی در شکرگزاری از اربابش به جالد تاريخ ، به بريژنف درود می فرستد . برایش نداده بود

و اما سه ) . ی جرم وی راضد روسی معرفی نمايدشرکا نهضت درکتابش چه موذيانه وعبث   ميکوشد ، تا امين و
. کند در جنبش اعتراف می فقط مردم هرات ، آری از مردمساعت بعد اندروپوف به شرکت بيش از بيست هزار نفر 
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هم دستان جنايتکارش ، آن  چند سال بعد با ترس از لکه های خونين دامن کثيف خود و اينک شاگرد حقيری بيست و
، قربانيانش را که گروميکو بيش خواندمی " آشوب بيگانگان"مردم در برابر ظلم و وابستگی را، حرکت جانبازانۀ 
، اين آدمکش چند نفر محدودی داز کشف گورهای دسته جمعی درهرات، حتا اکنون، آنهم بع گفتازهزاران نفر می

  . جناياتش می افزايد  وانمود می کند و برکوهوارۀ گناهان و
اين طوفان بنيان برافگن مردم هرات و بازتاب آن در سراسر کشور و در خارج افغانستان است، که     و اما بعد از 

تکدی می افتند تا آنرا سرکوب کنند و يا از آن بهره بگيرند و اين تقال ها و تکدی ها ،  همه تشنه گان قدرت به تقال و
د اين جنبش است که برخی معامله گران سياسی در پيام.  آن جنبش عظیم است نه درایجاد آندر جريان و در پيامد

ايجاد و تدارک آنرا ميخواهند به خود نسبت دهند و برخی ديگر، برای توجيه ناتوانی از مقابله با آن و جلب کمک 
 راس اين توجيه گران مفتری ،  در. اربابان شان و توجيه قتل عام مردم آزادۀ ما ، آنرا به بيگانگان نسبت می دهند 

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

انستان نشر شده  ببينيد که رهبران خلقی گروموف قوماندان عمومی قوای روسی درافغ. نوشتۀ  ب" سرخ درافغانستان
  : به پای اربابان می افتند   حوت هرات چه قدر زبون وبيچاره کرده، که هجويه سرائی می کنند و٢٤را جنبش 

  .ممکن است اوضاع افغانستان را شرح دهيد : . . . کاسگين " 
 ٢٤و نيم ماه قبل از  توجه کنيد يک( هطی يک ماه و نيم گذشت. رو به خرابی دارد . اوضاع خوب نیست: تره کی 

حاال .  نفر نظامی با لباس غير نظامی به افغانستان فرستاده شده اند ٤٠٠٠ از سوی ايران نزديک به ) نگارنده–حوت 
آتش گشوده اند ، در دست  پياده به عالوۀ واحد های توپخانه و دفاع هوائی که به روی هواپيماهای ما ١٧تمام لشکر 
  . " در شهر جنگ جريان دارد . آنان است

 ٢٤ ش يعنی در متن جنبش ١٣٥٧ حوت ٢٤    از فحوای صحبت بر می آيد که اين صحبت تلفونی بايد به تاريخ 
چه ، دو روز بعد از آن جنبش توسط بمباردمان وحشيانۀ طيارات روسی که از آن سوی مرز . حوت انجام شده باشد 

تانک قطعات کوماندو به قوماندۀ جالد معروف جنرال شهنواز تنی   توسط توپ وگلوله باران فرقۀ هرات می آمدند و
رگل"و گروپ اوپراتيفی زون شمال غرب به قوماندۀ  ازمنسوبين فرقه به   نفر٣٠٠٠بيش از جالد، سرکوب و" ان

  .خون کشيده شدند و پس از آن شهر دو باره به تصرف روسها ومزدوران خلقی شان درآمد 
" او می گويد . نيد که تره کی چقدر دستپاچه شده و برای جلب کمک و ترحم به اربابش دروغ بافی می کند     حال ببي

 -به قول هميشگی تره کی ازسوی رژيم ماليان ساخت لندن و پاريس ( طی يک و نيم ماه گذشته از سوی ايران 
  " .  نفر فرستاده شده است ٤٠٠٠) نگارنده

 روز به عقب ٤٥از بيست وچهار حوت که .  روز می شود ٤٥برابر با " ماه گذشته يک و نيم ! "     يا للعجب 
ارسال يک پيام (درين تاريخ خمينی حتی درايران نبوده و در پاريس زندگی می کرد. برويم به تاريخ نهم دلو ميرسيم 

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

دلواست که خمينی می ١٢درهمين روز . در ايران حکومت می کرد ) شاهپوربختيار(درين وقت هنوزنمايندۀ شاه 
حال چگونه ممکن است اين ماليان ساخت پاريس و " . ، من توی دهن اين دولت ميزنممن دولت تعيين می کنم "گويد 

 نفر نظامی را سرهم بندی کرده و پيش از ٤٠٠٠لندن قبل از ايجاد دولت و استقرار رژيم شان در ايران ، از پاريس 
ند ؟ کس چه می داند شايد تره حل و فصل انقالب و مسايل خود ايران ، آنها را برای شورش به افغانستان فرستاده باش

  !. کی ويارانش به معجزۀ مالها باور داشته اند ؟
 –    می بينيد که ادعاهای تره کی ودلقکان دنباله روش همه چرند است و توجيه بی معنای ظلم و کشتار جالدان خلقی 

م و کمک ارباب شوروی در پرچمی بر مردم افغا نستان و به ويژه مردم هرات و تقالی موذيانه ای برای جلب ترح
به ضجه و زاری های خجالت آور و اعترافات تره کی .  پرچم می باشد –حفظ قدرت پوشالی باند های منفور خلق 

  : برای جلب کمک در همان صحبت تلفونی توجه کنيد 
  ی کنند ؟ در ميان کارگران ، شهر نشينان وکارمندان هرات آيا کسانی هستند که از شما پشتيبان: کاسيگين " 

خلقی ها و پرچميها چه اغواگرانه ازحمايت مردم دم می زدند  (.پشتيبانی فعال از سوی مردم ديده نمی شود : تره کی 
 -ولی واقعيت همين است که تره کی اعتراف می کند و اين عقدۀ هميشگی خلقی ها و پرچميها از مردم هرات است 

  )نگارنده
  رات را چگونه می بينيد ؟ شما دورنمای اوضاع در ه: کاسيگين 
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  . فکر می کنيم امروز شام يا فردا صبح هرات سقوط می کند و به دست مخالفان خواهد افتاد: تره کی 
  شما نيرو نداريد که آنها را شکست بدهيد ؟ : کاسيگين 
ات را شکست ادعای نظيف اهللا نهضت که گوياخلقيها بدون مداخلۀ روسهاجنبش مردم هر(.کاش می داشتيم : تره کی 

   ) نگارنده-دادند چقدرپوچ وبی پايه است 
  شما در رابطه به اين مساله چه پيشنهاد های داريد ؟ : کاسيگين 
اگر شما حاال به هرات . . . . ما خواهش می کنيم که شما به ما کمک های عملی ، انسانی و تسليحاتی کنيد : تره کی 

اين اوج وطن فروشی است وبايدمايۀ ننگ  .(ا نجات بدهيمضربۀ کاری وارد بياوريد ممکن است انقالب ر
  ) نگارنده–وسرافکندگی هميشگی خلقيها وپرچميهاباشد

  . . . جهانيان همه ازين کار آگاه خواهند شد : کاسيگين 
ی کنم من پيشنهاد م. . . پيروزی در هرات کليد حل بقيه مسايل افغانستان است . . . تمنا می کنم ، کمک کنيد : تره کی 

نيروها را بايد از . هيچکس چيزی نخواهد دانست . تا شما بر روی تانکها وهواپيما های خود عاليم افغانی بزنيد 
اين همان تقاضا وتمنای وطنفروشانه ايست که تره کی ،امين وشرکا آغاز و  (".جانب تورغندی به کابل سوق داد 

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

به اصطالح حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، هر دو جناح خلق وپرچم و به قول خودشان روح اين حزب مزدور 
  . ود ؛ تلف کنم ب

 ٢٤آنچه قابل تاکيد است اينکه خوانندۀ عزيزمی تواند حاال بيشتر به عظمت جنبش حق طلبانه وبخون کشيده شدۀ 
 – ش مردم قهرمان ، وطن پرست وآزادۀ هرات پی ببرد ؛  که چگونه دشمن را زبون ساخته بود و خلقی ١٣٥٧حوت 

ه خرج دادند و با چه قوای عظيمی از داخل وخارج آنرا سرکوب پرچمی ها تا چه حد در سرکوب آن تالش وعجله ب
  . کردند ، مردم راقتل عام نمودند وشهر هرات را به تاالب خون بدل کردند 

   از جانبی با اطمينان می دانم که خوانندۀ عزيز پی برده است که ا تهام حضور و يا دست داشتن بيگانگان در ايجاد 
از ضد ونقيض . م و خودجوش پابرهنگان غيرتمند هراتی چقدر بی پايه وبی منطق است وراه اندازی اين جنبش عظي

 پرچمی ها که فقط برای جلب کمک اربابان و توجيه قساوت وکشتار بی رحمانۀ مردم هرات، -گوئی های خلقی ها 
دن چنين ادعاهای ناروا که به دست اين جانيان بی آزرم تاريخ صورت گرفته ، می توان به طور دقيق ، به بی پايه بو

  . پی برد و بر مدعيان بی آزرم آن لعنت و نفرين فرستاد 
 ش هرات ، بلکه در بهره گيری از پيامد آن است که ١٣٥٧ حوت ٢٤دست اندازی مقامات ايرانی نه در ايجاد جنبش 

 با ساختن گروه های پس از آنست که ايرانی ها با استقرار رژيم آخندی و. بعد از سرکوب جنبش اتفاق می افتد 
هشتگانۀ مزدور افغانی خويش به عالوۀ حمايت گسترده از حاميان اسالم سياسی نشسته در پشاور، نه تنها در هرات 

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

زاديبخش آمزدور بنيادگرا و جنگساالران وحشی ، زيرنام جهاد در افغانستان ، فاجعه آفريدند و به عالوۀ آنکه جنبش 
 آنرا به بيراهۀ عقب بخش ملت مظلوم ما را نگذاشتند تا تکامل منطقی خودرا به جنبش رهائيبخش مردمی ارتقا دهد ،

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

و حال با سرودۀ ديگری که برمبنای چشمديد . م با تفصيل بيشتر پی خواهم گرفت اين بحث را در بخش سو. می مکد 
 حوت در وصف اين جنبش عظيم مردمی سروده ام وتقديم آن به مردم زحمتکش ٢٤خودم و با الهام ازمحشر 

  . وافتخارآفرين هرات ؛ اين بخش را پايان می دهم 
        

  خون نگار                   
  م تيره ایشب است ، شا

  و جغد حاکم زمين ،
  هوا چه سرد و بی رمق
  ببين چسان ستاره ها ،

  به سوگ وغم نشسته اند 
  ورخ زما ببسته اند ،
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  زمين ببين ، زمان نگر،
  همه زجور ناکسان ،
  ز ظلم خيل کرگسان ،
  زخلقيان ضد خلق ،

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

  .ميکنند به شام تار 
  درون اين نياز ها ، 
  به قلب اعتراض ها ،
  ميان شهر عاشقان ،

  در آن هرات قهرمان ،
  سروش رزم می چمد ،

  در آن کرانه ها ببين 
  يکی هوای ديگر است 

  !نگاه کن ، نگاه کن 
  ز شهر و روستای او
  زبرج و باره های او 

  چه پويشی ، چه غرشی 
  دريده شام تار را 
  سپيده برق ميزند 
  شفق دميده ميرود
  بهار تازه ميرسد 

  افق چه سرخگون شده 
  !نظاره کن ، نظاره کن 

  »بيست وچهار حوت« به صبح 
  به رستخيز توده ها 
  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

   با شکوهچه پرشرنگ و
  يکی به دست داس او 

  دگر گرفته بيل را 
  هزار ها به مشت خود
  به جنگ خصم ميروند

  هدف نجات ميهن است 
  ز درد و مرگ بيم نيست 

  نه توپ سد راه شان
  نه تانک حايلی شود 

  همه شتاب ميکنند 
  همه به پيش ميروند 

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

  به رود بار ميرسد 
  عروس شهر يک قلم 

  زند به خود » نگار خون « 
  و خيل شير زادگان 

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

 + + + +        
  وليک در صف دگر

  نگر به خصم حيله گر 
  در آن سپاه تيره گی

  که سيل تانک و توپ شان 
  ز حد و از شمار نيست 

  دقيقه ای مسلسلش 
  خموش و انتظار نيست
  شمار آنچه کشته است 

  . . . کم از صد وهزار نيست 
  تگرک بمب آتشين
  زکرگسان آهنين 

  به فرق خلق رنجبر 
  !چه گل نثار ميکند ؟ 

   ز هيبتی قيام و از غرور و خشم خلقها 
  به مغز استخوان شان 

  فتاده ترس و بيم مرگ 
  فغان و ضجه های شان 

  ه ها رسد به بيکران
  همه فرار ميکنند و يا تفاله می شوند 

  و موج سيل توده ها 
  تمام شهر را ازين تفاله پاک ميکند 

  . . . و شهر 
  .وشهر فتح می شود 

  »رستخيز « در آن ديار 
  و شاهدی زمانه ها

  درفش افتخار ما 
  به اهتزاز می شود 

  »بيست و چهار حوت « و روز 
  به گاهنامۀ  زمان 

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

  
  :يک تذکر ضروری*

همين امروزازرسانه های خبری شنيدم که اتحاديۀ داکتران هرات به دفاع برحق ازيک همکارشان ، که فرزند دلبندش 
دست به اعتصاب زده واتحاديه های پيشه وران وهمچنين تاجران وصاحبان راجانيان وابسته به حاکميت ربوده اند ، 
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کارخانه ها نيزبه آنها پيوسته و دکانداران نيزدکانها ومغازه های شانرا بسته اند ودريک کالم مردم هرات دردفاع 
از اين سنت .ازيک حق مسلم شان حرکت وسيع مردمی را راه انداخته اند که بحق شايستۀ پشتيبانی همگانی است 

مبارزاتی پسنديده ومتمدن ، که من پس منظرتاريخی آنرا دربخش اول اين نوشته برشمردم وباهويت وتاريخ هراتيان 
  . عجين شده ، بايد به آنها شادباش گفت 

 اينبارنيزمثل بارهای ديگرخلق هريوا بايک حرکت متمدنانه ...".بازميجنبدهريوا ... باز ميجوشد هريوا"    آری 
اميداست مقامات حاکم با درس گرفتن ازتاريخ . دست خالی و به شکل مسالمت آميزبه حق خواهی برخاسته استبا

هرچه زودتربه خواست برحق مردم پاسخ بگويند و مثل حاکميت های سلف شان دررويارويی بامردم ، لعنت تاريخ را 
  . بيش ازاين کمايی نکنند

                    پايان بخش دوم                                     
  

************  
  :ماخذ ها

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

  . هنگرآ: ، از !..."                           اين ، بهار نيست 
حمل ٢٣ الی ١٣٥٧ دلو ٩ــ متن تمام پيام ها ، سخنرانی ها وفرمان های خمينی از تاريخ " صحيفه نور" ــ ٦ـ جلد٤

  . صفحه ٥٣٦ در ١٣٥٨
  

 


