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	ھ�د ����     
                         

                      

  �وت درھرات ���24م 
                 

  
                � ھرات ا�ر �� �و�ط ��ح ھ�ی �دھش ��ری و ���وت و������" . . . ���م  و��ن و �

��د -� �رگ را ��#ت #� +��� �ز#�  و ��ز���� ھ� درھم �)�ت ، ا�� �)#�ر د�'ر �ردم ا&%�����ن $�#ت �� 

  �ر/�. ��دھ�د . . . "

  

                                    
  
  
  

  ز��د #�د �وادث ��� �وان  د�دن                                        
                                      �� #وده ا�ت �� �����  درا�ن ��ن -� 

  
  

ا���	�ر، ���ن �ردر �	� را، در ���ن ����ق  و رو�داد ھ�ی ��ر���  	� �� و�ود  �و�	�دا��، �� 	زد���ران
آورده ا�د، �� �� ا	روز، 	� $�در � ده ا�م ��� رھ�ران وا$�� �ظ�	�، ����� و �� 	ذھ�� �و�ش را � ����م . از 

  ل 'ذ�را  و�م .دل و ��ن �� آ�(� ��ور دا �� �� �م،  دور او �	)  و '� وا��  ��را  را �� ��ن و د
  

ھ	�ن و/) ��.ث  ده �� �رز	�ن 	� �� ������  ��ھت '�دا ��د �� ھر $وم و $��,� ای در آن �ت �و�ش را 
  �'ر��د . درد��ک �ر ا��0� ا�ن ھ	� �ت ھ� ،  ���� � ای ��ھ��ن ا���� �رای 'ر��دن 	� �را �ده  ده ا�ت .

و '� وا���� �دا �� ا�م ، ���ر. 	�در ا�ن آب و ��ک ، ا�ن �دان 	��� ���ت  �� 	� در �ذ �� و ��ل ، رھ�ر 
  ھزاران $(ر	�ن و '� وا   در دا	ن �و�ش 'رورده ا�ت .

  
ا	� از آ����� �� ��4� آ	د، ا���	�ر و ا��دی آن، ���ن ا�ن �(ره ھ�ی �����ک را �� ��ر��0 ھ� 3رو �رده ا�د �� �و 

  �و�� :
  در ا�ن �	ن �� �,� �وده ا�ت و �� �	�� . 
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��ری درد����ر و ا�دوه ��ر�ر ا��0� : ��ل ا	روز�ن 	� �� و7ف آ�0� �� دھ� �ون و آ�ش را �� �و ت و 'و�ت 
�و�ش 9	س �رده ا�د، �� � 	�ن �ود د�ده ا�د، �� 7د ھ� $(ر	�ن �رز	�ن 	� در ا�ن �� دھ� ای �ون آ�ش  از 

�ر وا����� و =>	� �م ���د . 	�ر در  دروازه ��ر�; �ر �,�د �ذ ��د، �� آ�0� �� ھ�: د 	ن و ������ ای
  3ر��م .. �� ��و�م .. 

  
  

�,� ھ	�ن ��< �� ��ی '� وا��ن �ر �,�د �	��� ھ�ی �و��ن �� دھ� ا��ر ، د 	��ن و 	زد���ران ا����، 
  $رار�0� ��4�  د �رای 	� �ود �ت ھ�ی �ر ر�A و 	��ل ( $(ر	���ن و '� وا��ن )  �را �ده ا�د  .   

  
�وت ھرات ھم از ا�ن د�ت �واد�B  ا�ت �� �� ��ل ، ����ق ، .��7ر �و�ود آور�ده و $(ر	���ن  24$��م  

  �����  آن  در ھ�9� ای از =��ر '�����ده  ده ا�ت ...... �� ھر ��ل  .
  

�� ���� �� ا	�0ن 	��ر ا�ت، در ا�ن 	��7ر �� �ر  ��  رح  و$��)   �ظ�	� ا�ن ��زش 'ردا��� 	� ود . �� 
آ�0� در آ��ده ����ق �� 7ورت ��	ل در �	�	� رو�داد ھ�ی �وب ز ت �رز	�ن 	� رو ن �ردد ، �� 	ردم ا	�د 

  و آ��د��ن 	� در 'ر�و آن  آ��ده �و�ش را ��D ���ر�د و ا��وار ���ز�د  .   �� ا	�د ���ن روزی ....
   
  

               
�ت در ھ�ات ���24م   

  ��ر���ی 1357
  

،	ردم ا�����F3ن  در ھر �وی  57	,� و /د ا����� رژ�م 	زدور،��د از �ود��ی Bور  �� رو ن  دن 	�ھ�ت /د
  و �رزن �(ت �ر ��دن رژ�م و طو	�ر ��دارا� �ن (رو�(�) د�ت �� ��ر  د�د .

 ، ��در ا�ن ھ��0م ھر 	��د و 	در�� ،ھر د�3ر و د�وان ھر ��=وش و $و	��دا�� و �>7� ھر ���� و ھر �و
ن �7دق �رز	�ن 	� "ا�����F3ن" �(ت '�دا �ردن راه ھ�ی 	وBر �رای �ر ��و�� رژ�م /د 	�ل �,��ت 3رز�دا

	,� "�,ق و 'ر�م" �رد�ده �ود .�ر ا���م 	,ت و 	ردم 	� آ	�دۀ $��م  ده و او�9ن �ر$� ھ�ی ا��>ب 	,� در 	��ن 
�را�ر ا������F3را  3را دره ھ�ی ز��� و د وار �ذار" ��ر و �ور���ن " �� �>9و �ر�� �ت و ز���� ھ�ی آن 

  �ر3ت .
                                 

	��و��ن ��  رف اردوی ا�����F3ن �� �� �ر از د��ران در ��ر �,�� ھ�ی �����ت 	زدوران روس $رار�ر�3� 
�ود�د، درھر $د	� و $ط�� �� و7ف ھ	� �طرات و 	 0>ت ��  ور آ	ده و 	�ؤو�9ت 	,� و ��ر���  ��را در 

رھ� ز	�ن ر3) �����د، �� $��م " 3ر$� �>ل آ��د " ، $��م " 3ر$� �(ر�ن "، $��م " ��<��7ر ���ل " ،" $��م ا�ن �
=�د �وھ� ا�	�ر" ،$��م " '���0 "،$��م  "9وای "���ن �وت" $��م '�,و��ن " 	�دان ھوا��  ��د�د " را 	��وان 	 ت 

  �	و�K �روار 	�Bل  زد.
  

  ت ھرات و ا�� ���م #��ت و ��2رم �و
  

ھرات �� �(ت 	و$��ت �ود در�ر�د ، ��0 از $ط��ت ��	ل اردوی ا�����F3ن �� ���ب آ	ده ، ��  317ر$� 
 Lدر �ط �ھوا�� �ود ، � ��	ز�د �ر�زو ��	(�ی '��ده، دارای $ط��ت زرھدار، 	���ره ،�و'�� و 	دا3

�ی Bور در رآس ا�ن 3ر$� اردوی ا�����F3ن �D 3ر$� ��	> 	�(ز و 	0	ل  	رده 	� د .��د از �ود�
 Lدر �ط �	.� و ��� �ظ��	از �ظر 3(م  ا�� �روس  � �� �ھ�ی وا��� ���	0رم" ��0 از ��ز	د ��"
'���ن $رار دا ت ، �� ��ر �	� ��  د  . $��وت $,ب و �� 'روا�� ا�ن  �ص ، 	���د ا�Bر�ت ��ز	��� 

  ا �ر��� دار 	����ت .ھ� ، در 	���ل 	���ل 3رھ��� و 	,� ا�����ت 	��و��ن 3ر$� ر
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	وازی �� او در ���� 	,�0 "�ظ�ف N �(/ت" وا�9 	��و�� رژ�م ، �� �	) د��ر از �و �� دو9ت ر��د��ن ، �� 
�ر��ت ��ھ>�� و ظ�9	��K �و�ش، 	ردم را �� ط��Fن وا	�دا ��د و ھر روز �� �ر از روز د��ر ، ا�ن �4رت و 

  ر���ری را آ	�ده  	����ت .ا�ز��ز 3زو�� ���3� و ز	��� �D ���ش �
: �,�  

ز	���0� ا�����رات رژ�م از �� ر/���� و �4رت 	ردم و 	��و��ن 3ر$� .,�� دو9ت و �	� ���ن  �ن اط>ع ����3د 
، �	�م �زو��	(�ی 3ر$� را از "ز9	� �وت" ��رون و �7ورت 'را��ده در دا	�� ھ�ی "��ت 47ر"�����ه �	ود�د . 

  �و�ش �,و��ری �رده ��وا��د . �� از �ر��ت ا��	��9 .,��
  

�� و7ف ���ن او/�ع، �,��ت و د�د واد�د ھ� �(ت ��وط رژ�م 	زدور در 3ر$� ھرات و در ��رج از آن 
  �ر��ن دا ت .

  
�,��ت �ظ�	��ن /د رژ�م �� �ر در 	�زل د�ر	ن "�ور 	�	د ��ن" $�دھ�ری و ��رن " 	 �ر" ��ن ��ری 

�ر،�ر �'رد��ن د��ر 	���د :د�ر	ن 	�ر.,م ��ن �3�7 ،��رن داوود 7ورت 	��ر3ت ، �� 	ز�د �ر ا�ن دو رھ
��ن ا3ر�دی ،�����0ت 3ردوس ��ن ��ری ،��رن  ����� ��ن ،=>م ر�ول ��ن �,وچ ، �ورن ا�	�.�ل ��ن 
ھرا�� ، �ورن .>وا9د�ن ��ن ، 9	ری �ر�د	ن �,�ل ��ن �رخ ، 9	ری �ر�د	ن ��7ر ��ن در آن  ر�ت 

  	�0رد�د .
  

3���9ت ھ�ی �ظ�	��ن /د رژ�م در ���� 	,�0 ��ز �ردھ	��� ھ�ی �د�ن 	�ظور در �ر��ن �ود ، �� 	وازی  ��
����0� 	���) 	و�ود ذ�ر �رده ، ���� و ��=�� "	�	د ا3/ل ��ن  (�ر" ��0 از '����ھ(�ی /د رژ�م �ود �� 

ر 	��رف آن و<�ت ، ���� ا�Bرا در ا���� ، 	و9وی .�دا9�ز�ز، �ط�ب 	��د ��	) ھرات ، $�ری ا�و�0ر 	د�
  .�دا�9>م =ور���� ، ��د ا���ق د�9و ، =>م ر�ول ا�راری �رد ھم 	� آ	د�د .

  در ا�ن و$ت و<�ت ھرات در اBر ���ن 3���9ت ھ� �� ا���ر ��رو��  ��ھت دا ت �� 	��ظر �D �ر$� �ر�ق �ود .
  

 دن �ردی ھوا ،=رش ر��دن �و�3ن �� '���ن �ود �زد�D 	� د، ھ	��م ��  ��0�  1357ز	���0� ز	���ن 
  ا��>ب 	,� در ھرات ، ھ	���د دره �ور���ن و ��ر �� �و (� ط��ن ا�داز  د .

  در $ر�� �,�	�، $ر�� =ور��ن، ' �ون زر=ون ، ز�ده ��ن و دره �ذره ، .>�م 	��و	ت .	,� ھو�دا �رد�د . 
�دار دا ت  ،�وا�ش �3ط �,و9� و آ�ش �ود .   �ون رژ�م �ود��ی وا���� �� روس �ر	�ت $درت �ود  و ا��0ه �� �

  و د��ر ھ�: ...
  

  و ا�� /ر� ا��5ب !
  

ھ�ری �� =ر�و و آ� 4 ��� �ر���ت و آ=�زش ���ن  �1357وت  �23ر$K ا7,� ا��>ب و ��زش ھرات در 
  �ود :

  
�ردد  ��   " دره ز	���0� �� �ر�د	ن "�,�ل ��ن "آ	ر �طر�� �وپ از طرف 	 �ور رو�� 3ر$K ھرات  ا	ر 	�

�ذره " را ز�ر /ر��ت �,و9� $رار دھد ، �,�ل ��ن از ا	ر �ر'��� �رده �واب 	�دھد �� ��<ی 	ردم ��د�3ع 
�	� �وا�م آ�ش ��م . و$�� �� ��0م 	 �ور رو�� 	وا�� 	��ردد ،ا�����ت 	,� و �ظ�	� او �ر ا������  ده ، �� 

   �ور را �� �,و9� 	� ��دد .�ر.ت ا�� ت ��<ی 	� � 	� ��دار �ذا �� و 	
���ب آن ا	ر 	��0د �� �طر�� �وپ را �� ا����	ت 	��زل رھ�� � 	 �ور�ن روس �����ه ، و آ��� را ز�ر � ��

  /ر��ب آ�ش $رار دھ�د . 
  

ا�ن �ر�ت 	�(ورا�� �,�ل ��ن �ون ا	واج �و�3ن �� ھ	� �� 	�'��د و ھرات �� ���ن را �� 9رزه 	� آورد ، او< 
��ن"  �ذره " �� ��داد  �ن �� دو ھزار �4ر 	�ر�د، ھ	�� ب را در ���,� �رد آ	ده ، ��  ور و ����ش �� �ده 

  	� 'رداز�د ... 
�وت ��د از ادای �	�ز، �� ��رق ھ�ی ��4د و  ��رھ�ی 	,� و ا�>	� �� رھ�ری "�ل 	�	د ��زا�� و  324ردا 

  	و9وی L9�7 	�	د "  �� طرف 	ر�ز  (ر 	�رش 	���0د .
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د��� ��ت د��ر 	ردم از و�9وا�9 ا���ل ��  (ر رو آورده  و اھ��9 	ر�ز  (ر �� در راس  �ن "���� �>ل  

  ا9د�ن 	(	�د ، ��د 4F3ور ،'(,وان 	�	د .,� و ار��ب =>م ر/�"$رار دار�د �� 	�رش ���د��ن 	� '�و�د�د .
  

ردم آ�ش ��ز �رده ، �� در ����� ��دادی در ا�ن ھ	(	� و =ر�و، �ز�� ھ� �� ا	ر 	 �ور�ن رو�� �روی ا��وه 	
  از 	ردم �,ف 	� و�د ، 	�ر 	ردم از 	��و	ت د�ت �0 �ده ، �� ��A و �وب �� 	���,� و 	��و	ت ادا	� 	�دھ�د .

  
���� �� زد و �ورد در  (ر 	��ن 	ردم و ��ز	��� ھ� در �ر��ن �ود ، �ظ�	��ن �ر �'ردۀ 	ردم �� �ر.ت 

  د�ت �� ��ر  د�د .
  
�� �4ر ��7ب 	�7ب �� $و	��ده " ��0ورن ھ�دی ��ن �ره ��,� " ، در ��0�9� 	� ��دار �� د�ت دار�د  ���ت 

، �� ��<ر ط��م �وری ��7ب 	���7ن" ز9	� �وت " وارد  ده ، ا�3ران روس و ��ز	��� ھ��� را �� در آ��� 
  �رای �,�� �	)  ده و ��داد  �ن ��  7ت �4ر 	�ر��د، �� آ�ش ����د . 

��رن  	 �ر ��ن �� ا3راد 	���� و و���ل ��ت $و	��ده اش دا�ل  (ر  ده ، �� د3) و طرد ���0(� و  �'س
  زرھ'وش ھ�ی ��ز	���  ھ� ، �� .,�� 	ردم 	,�0 دا�ل ��A  ده �ود�د ، 'ردا�ت .

  
<�ت �و'�� ، 	ر�ز $و	�دا�� در "��غ 3را	ز ��ن" و 	ر�ز و 28ھ	ز	�ن "د�ر	ن 	�ر.,م ��ن �3�7"$و	��دان 

  را ھدف �,و9� ھ�ی �وپ $رار 	�دھد .
  

�� در ����� ا�ن آ�ش ،$و	��دان 3ر$�،  وا�9 	��و�� رژ�م �� 	 �ور�ن �ود ،���ت �� 	�دان ھوا�� ھرات و از 
  آ��� �� " ��د�د" 3رار �	ود�د .

  
�� L,�	 ردم را	$��م، د�'و ھ�ی �>ح را � وده و  �	، رھ�ران �ظ� �,�	د از ا���م ا�ن .�  ���د .�

  
�وت درھرات اوج $��م �ود . در ا�ن 	دت �	�	� 	را�ز 	��و	ت ��ز	��� ھ� درھم �و��ده  د ،  26و  25روز 

ا�Bر�ت آ�(� ��  	ول '���ه �4ر 	 �ور روس �� $�ل ر��د�د ، �ظ�	��ن �� ھ	�0ری 	ردم ���ط ���م  (ر را �� 
  9وث روس و وا������ش '�ک �����  د ..  �وپ و 	� �دار ھ�ی ��Bل ا����0م �� �د�د  و  (ر �0,� از

  
   1357�وت  27ا�� .. 

دو9ت /د 	,� وا���� �� روس از ا�ن �ر�ت .	و	� 	ردم �را��	�  ده و ���وس  �0ت و ���ودی،رگ رگ 
آ�(� و ��دار  ��را �� 9رزه در آورد. "�ر��"�� .�,� �� "�ر�ژ�ف" در �	�س آ	ده و �واھ�ن ���ل �ر��زان رو�� 

  رد	�ن 	��طق آزاد  ده �رد�د .و �	��
  

�را���م 	 �ور�ن ار د �ظ�	� و ����� روس �� ھ	�0ری 	زدوران �و�ش د�ت �� ���ن ��,� و �زو�ری 
  زد�د : 

  
���ت �D $ط�� 	�(ز زرھدار در ��0�9� �� ��ر$(�ی ��ز و �,	�  (�دت 	ز�ن �����  ده �ود، از $�دھ�ر ��  

  طرف ھرات �وق داده  د .
  
�� �زد�D  دن آ�(� �� دروازه   (رھرات ، دو "ھ,�0و'�ر �و'دار"   �� .�ن  0ل "�ز��ن �,	�  (�دت ھ	ز	�ن  

"�ر 3راز  (ر ھرات ظ�ھر  ده ، �� 	ردم و �'�ھ��ن L��3 �د�ن ��ور  و�د �� $ط��ت د��ر $��م ���ده �� آ�(� 
  .'�و��� ا�ت. 	ردم و �ظ�	��ن ھم 3ر�K�4 ا�ن ا�ن ��7� ��زی  د�د    ..

  9(ذا .وض 	���,� �� ا�����ل آ�(�   ����3د .
  

و$�� ���0(� دا�ل  (ر  ده و �زد�D" ز9	� �وت " ر��د�د ، ���0ره .,�� 	ردم و �ظ�	��ن $��م ���ده آ�ش 
  � ود�د ...
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ھ	ز	�ن ط��رات �م ا�3ن از 	�دان ھوا��  ��د�د و ��ک  وروی و$ت ، �� 'رواز آ	ده   و �� �	��ری  د�د و ��  
  	�ن  ، ا���0ر .	ل را از $��م ���د��ن �ر��3د .ا

  
  �� آ�(م 	ردم .�دی و �ظ�	��ن $��م ���ده  �� 3دا��ری و رو��K �,�د �� 	���,� ادا	� 	�داد�د ... 
  
ا	� آ�ش ��Bل ���0(�ی 	(��م و �	��رد ��در�W ط��رات ، �,�4ت ������ �� ��ر آورد .ا�Bر�ت $��م ���د��ن �ظ�	�  

  ا�ن ��D ��  (�دت ر��د�د �� "د�ر	ن �ور	�	د ��ن " ��ز از �	,�  (دا در ا�ن روز �ود .و 	,�0 در 
  

�/� از رھ�ران �ظ�	� ا�ن $��م 	���د �ورن ا�	�.�ل ��ن و .>وا9د�ن ��ن �� .ر7� را ��A ����3د ، �� �'� �
  ھ�ی 	��ور '��ه �رده ��دھ� �� � �0ل �روه ھ�ی �ر��0 'ردا���د .

  
  ا��دی رژ�م �� �	D 	���م  رو�(� �ر  (ر ھرات 	�,ط �رد�د�د ... �وت ، 29در 

  
  �وت ��د از '�X روز �>طم در ھم  ��0�  د . 24و  �� ا ���و�� $��م 	,� و �و��ن 

  
�د از ا���رار دو ��ره رژ�م در  (رھرات، د����ری ھ� ��,� ای ا.م از اھ��9 	,�0 و �ظ�	� آ=�ز �رد�د، �

از  ��0� ھ�ی =�ر ا����� د��� �	�� ��ر��ران  ده و �� �4ره ھ�ی �زرگ  �� $�> ا�داث �ر��3ر  ده ��ن ��د 
   ده �ود  روی ھم ا���ر 	� د�د .

  
ھزار ا3راد 	,�0 و �ظ�	� �� �� ھر ��ط� ا�����F3ن ��,ق  45ھزار ��  25در ا�ن $��م و ا.دا	(� �دودا 	��ن 

  دا ��د از ��ن �رده  د�د .
  

�� روس از ا�ن $��م �ر���ری  �� در آن �ظ�	��ن �� �رادران 	,�0  �ن  ��� ��  ���، �� �ون رژ�م وا���� 
��طر طرد ا���	�ر و ا��رت � ر�D 	��.� �	وده �ود�د ، د��ر �وف و واھ	�  ده  �(ت �,و��ری از �0رار 

���ن ��زش ، د�ت �� د����ری ھ�ی و���� ،  در اردو زد�د .  
  
�4ر ��7ب  1200) در $ط��ت $وای 	ر�ز  �� ��داد �دودا   �27وت ا�9  24( ��(� درا�ن �رھ� از ز	�ن 

  	�7ب �ر��3ر و �� ز�دان ',�ر�� و د��ر ز�دا�(�ی 	ر�ز �'رده  د�د ...
�� ھر��ل . $��م �و��ن و 	,� ھرات ا�ر �� �و�ط �>ح ھ�ی 	دھش .7ری و $��وت و� ���K �ز��  و  

د��ر 	ردم ا�����F3ن ��Bت �����د �� 	رگ را ���ت �� =>	� �ر��L ��ز	��� ھ� درھم  �0ت ، ا	� ���0ر 
  	�دھ�د .

  
  ��د  (دای $��م ھرات �را	� و روان  �ن  �د ��د .

                                                                              
  

                                                   ###  
  
  
  -�ر :  �ذ
  

3(ر�ت ا�	�ی �ظ�	���� �� ذ�ر �رد�د ، 	0	ل ��وده ، ا	�د �� د��ر�� �� ا���د و  واھد �� �ر در آ��ده ، ��م  و 
  ھو�ت  �� �ر ا�ن �����زان  راه آزادی ،  درج ��ر�; �و��ن �ر ز	�ن 	� �ردد  .

  
  

  .����� 2001����دا    	������� ، ا���ر�و ،                                              
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