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  ٢٠١٩  فبروری٢٢

 

   حوت ھرات٢۴ام ي از قیھائدرس
 و سوم حوت کابل

ن ين و با عظمت تريام، بزرگترين قي ا. گذردی سال آزگار م٣٩ان کابل، يش شھر١٣۵٨ حوت سال یام عموميازق

 . بودیست شوروياليال امپريه اشغال گران سوسي مردم کابل علی عمومیج حماسيبس

کپارچه شدند و نفرت و انزجار خود را يج و ي آمدند، بسیمل دن اشغالگران به شھرشان، به شوريمردم شھر کابل با د

 .ش در عمل تبارز دادند١٣۵٨ و شکوھمند سوم حوت سال یام عموميگانگان در قي بۀه سلطيعل

مرگ به اشغالگران  "یادھايتافت و با شعارھا و فردان شين حرکت خودجوش، جسورانه به مي کابل دراۀديخلق ستمد

 یتي امنی و پوسته ھایسات دولتيسأورش به تي، تا !"ديرون شويروس ھا از ملک ما ب"و " ی پرچم- یو نوکران خلق

  . ازشھر، جلو رفته و خود را مسلح ساختیقسمت ھائ

 و پشتگاه، با ی بدون رھبریخي تارۀحماسن ي شان در واکنش به ای و پرچمی ھم اشغالگران و چاکران خلقیازسوئ

ک ي بنا برنبود توازن قواء ونداشتن تاکتیول  درگرفت،یابانيجنگ خ. زرھپوش ھا ومسلسل ھا برمردم آتش گشودند

گر ي دید وعده ايزان مان شھين عزي از ایع سرکوب و عده اي ما به طورفجۀام کنندي، ھموطنان قی سالم مبارزاتیھا

، ی متشکل ملیک رھبريدا کرد؛ اما با درد و اندوه که با نبود يک روز دوام پيش از ي بیارويرد رونب .  شدندیزندان

  .دي کابل به شکست مواجه گردۀپاخاسته ام خود جوش مردم بيافت؛ بلکه قي سالم و تداوم نینه تنھا سمت وسو

، "خلق و پرچم" مزدور یاندھادن بين سال به قدرت رسين حماسه، مردم ھرات باستان در نخستيک سال قبل ازاي

ز خود جوش مردم ين رستاخي ش، ا١٣۵٧ حوت سال ٢۴ یام ھمگانيق. ام نمودنديج شده و قيه شان بسيکپارچه علي

  .  شان را به استھزاء گرفتیري شکست ناپذۀ غالمان روس به لرزه درآورد و افسانیر پاين را زيھرات، زم
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دند، يدان رفتند، سالح گرفتند، جنگيج شدند، به مي خود جلو افتادند، بسیاسيھنگان ساشيز مردم از پين روز نيدرا

  . ت را ھم تصرف کردنديشھر و وال

ش وجود ي و حفاظت از دست آوردھای در سمت دھی متشکل و کارساز سرتاسریغ و درد که رھبرياما با در

. رکوب شدند و زندان ھا را پُرساختندام گران سي گذاشتند؛ سرانجام، قیجاه ولذا با آن که  ھزاران کشته ب. نداشت

 . زدندی خود را رھبر و وارث آن، جا میکيبھره اش را الشخواران مزدور اجانب غارت نموده و ھر

 ی ملۀ به گسترید و از حالت مجزا و محلي رسی عطفۀ، با آن که به نقطیئ خود جوش توده یزش ھاين جنبش و خيا

 و ی و نبود رھبریکمبود آگاھ. ده بودي بود که از آن تولد گردیطي و شرات خود محصول آن اوضاعيپا نھاد؛ در کل

  . بودن افتاد" له جاري"ب يبودند که جنبش در فقدان شان به سراش یياصل سالم، عوامل یسازماندھ

ً در کمبود آگاھ"له جاري" و یضعف خود جوش  از تفکر یوه ھائيرفتن به دنبال آن ش  ۀجي و در نتی ملی، اساسا

  .  مردم ما سازگار بودۀ عقب ماندیئ بدایقاً با زندگيمل است که عموع

 برند  و با ی سھم می ملین کمبود آگاھي ازھمیز به نحوي کشورما نی دموکرات و انقالب– ی ملیاسي سیروھاين

ً به ھمانه سازگارتراندي و گروھگرای انفرادۀ عقبماندی بدائیزندگ الت يجاد تشکيل، نتوانستند با اين دالي و عمدتا

  .   کنندین جنبش ھا را کمائي ای رھبریستگيمناسب عصر و زمان، شا

، ی اشغالگرشوروی و قوای ثورۀم دست نشاندي ضد رژهام شکوھمند سوم حوت کابل بي حوت ھرات و ق٢۴ ۀحماس

 .دي تواند آن را از لوح روز گار بزدایچ کس نميخ شده و ھي تارۀبيثبت کت

" له جاري "یش، و جنبش ھاي ھای خودما و قربانیئ توده یام ھا و شورش ھاين قيد ازاي ما بایاما چه درس ھائ

  م؟يج شان، به دست آوريو نتا... ، "بھارعرب"، چون یجھان

ر و ناتوان، ي فقید که ملتيگر به اثبات رسانيک بار دي مردم، یز ملين حماسه ھا و رستاخينست که اين درس اياول

 .ن قدرت ھا را به زانو درآورد و به شکست مواجه سازدي تواند بزرگتری استوار، مۀدن، با عزم و اراياما مت

ج شدن يل بسيت و پوتانسين نشان دادند که ظرفي خونیام ھاين قيمردم افغانستان درا: نست کهي آموزنده اۀن نکتيدوم

فقط از کمبود . ، را دارندیان، تا شرکت درجنگ مسلحانه و دادن ھزاران کشته و قربیات انقالبيوعمل کردن درعمل

" له جاري" خودجوش باعظمت و بزرگ شان ھم به جنبش ی است  که جنبش ھای سالم سرتاسریالت و رھبريتشک

  . شودیمنتج م

و " له جاري"چ جنبش يمت گزاف ثابت کرد که ھين ھمه خون مردم و وحشت دشمن، به تکرار و با قيا:  سومۀ نکت

 متشکل، ۀک دور باطل توسط طبقات حاکميدر  نجامد؛ وي تواند به سود خلق بی نمیا شهي اندیافته و بيسازمان ن

  ...و  .دي آی به سود خلق ھا از آن به بار نمی مثبتۀجي شوند و ھرگز نتیدست به دست م

ن ھمه تجارب ي کشورما، با ایک و انقالبي دموکرات– یبنا برعوامل گوناگون، جنبش مل: نست کهي چھارم اۀنکت

 ۀ پراکندیا کم اثر بودن عملکردھاي اثر ویرغم ب ی فراوان؛ علی ھای خلق ما و با دادن قربانین مثبت ومنفينخو

 سالم و تشکل  یجاد رھبري، که ای مردمیازمبرم جنبش ھاي اش، نتوانسته به خود تکان دھد و به نی و گروھیفرد

 ی و کشورھای ارتجاعیروھاي و چراگاه مساعد نمانده" له جاري"ولذا جنبش ھا کماکان .  است، پاسخ دھدیسراسر

  .... و.  شوندیاشغالگر و مداخله گر م

جاد ي درای وجھانیئ، منطقه یگرملي ازعوامل فوق، درجوارعوامل دیم که برخيني بیبا ارج نھادن به نکات مثبت، م

 . کشورما نقش داشته اندیار وحشتناک کنونيط بسيشرا
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 یشه، به رھبريرُسم اشغالگران ستم پي ما زۀن به خون خفتيه است که سرزمم دھيک ونيش از ي ھم اکنون، ب

ن در راه تحقق اھداف اش فوج متجاوزيکا، قرارداشته و ارتجاع ھار، از ھمه قماش آن، به عنوان پيسم امرياليامپر

سته به دول  مختلف وابی ھایند و جناح ھا و دسته بندي سایج شده و به درگاه اشغالگران سر مياستعمار، بس

  . باھم در رقابت قراردارندی، در مزدورمنشیستياليامپر

 ھا یک رنگ دغلباز، پرچمي عار و ھزار و ی بیز، تکنوکرات ھاي و خونری وحشی طالب-  یميتمام مزدوران تنظ

" یصلح"ده اند، تا يک آخور به دورھم جمع گردي، به مثابه دشمنان خلق، در یئتکار حرفه يجنا" ی ھایسورخلق"و 

  .ندين خود برقرار نماي قدرت بۀم دوباري تقسیبرا

 فھمد ی خود می طوالنۀ و از تجرب داندی را بد تر از جنگ آن ھا مین مزدوران اجنبيف افغانستان، صلح ايخلق شر

شتر تن خونچکان وطن و مردم يدن بيش را به دري خوی دندان ھای، دشمنانش ھمچون گرگان وحش"صلح"ن يکه درا

  . کنندیز ميما ت

ک يجاد يان خود و اي افغانستان به جز از وحدت درمۀدير و زجرکشين است که مردم اسين حال، فرمان زمان چنيبا ا

  . جھت نجات خود ندارندیگريه اشغالگران و مزدوران وابسته بدان ھا، راه دي علی ملیج رزمنده و جنبش عموميبس

ر و يف "ی دسته جمعۀم و ھدف و نشانيزيابان ھا بريه سرک ھا وخب" له جاري"ک جنبش ين که با ين بار، نه اياما ا

ش، ي خوی مبارزاتید جھت ھم آھنگيم، باي رزم شویدان عملين که وارد ميم؛ بلکه قبل از ايدشمنان گرد" انفجار

 یوش را سمت وسيم جنبش خويم، تا توانسته باشيده را به وجود آوري مورد اعتماد، کا رآ و آبدیالت و رھبريتشک

 کشور وخلق ما از بند استعمار ی، که آزادی نھائیروزي تا به پی متناسب مبارزاتیوه ھايسالم و مطمئن داده و با ش

  . ميو ارتجاع  است، رھنمون گرد

 متشکل، یجنبش خلق را فقط سکاندار:  زند کهیاد مي فریھر زمانشتر از يج تجربه وعمل بيخ گواه است و نتايتار

، یون ھا مردم آگاه و انقالبيلي مین طبقات جامعه، به بازويبرخاسته از ستمکش تر ، یبط و منظم، آگاه و مترقمنض

 ۀن درس گرانبھا و تجربيا. برساند  و رفاهی تواند به سرمنزل آزادیشروعصر ميک و پي دموکراتیشه ھايبا اند

  .و آن را به کاربستد ازآن آموخت يجبرناموس تکامل است، که با و خ ي تارۀثابت شد

، بازھم از ی وجھانین ھمه تجارب خونبار ملي افغانستان، با دردست داشتن ایو انقالب  دموکرات-  ی ملیروھاياگر ن

 ۀانيت زداي شخصی ھایت نمائيانه، و شخصي جنبش خلق عقب مانده و درقشر گروھگرایج و رھبرياز مبرم بسين

دان ي و وارد می را سازماندھین سکانداري شان چنیکپارچگيحدت و انبارخود محصور بمانند و نتوانند با ويز

  !دير نشده متشکل شويپس تا د. تش باالتر از اشتباه استيگر مسئوولين بار ديکارزار سازند، ا

  ميمن اگر ما نشوم تنھا

  یشتني خویتو اگر ما نشو

   خواھد ی میچه کس

  ميمن و تو ما نشو

  !ران باديخانه اش و

  !یا آزاديامرگ ي

  )ساما(بخش مردم افغانستانيسازمان آزاد

 م ٢٠١٩ یفبرور ٢٢مطابق ش ١٣٩٧سوم حوت 

 


