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  AA-AA پورتال   ٢٧ اعالميۀ 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "
 ٢٠٠٩مارچ  ١٤ 

  
  
  

  قيام شکوھمند داشتگراميبه مناسبت 
  

  رات ھ١٣۵٧  حوت٢۴
  

  
 ھرات جنبش عظيمی را بر ضد دولت مزدور خلق و پرچم به راه  مردم قھرمان روزيست که١٣۵٧ حوت ٢۴

چنان عميق و   صورت گرفت،لشکر کشی مستقيم روسھا به افغانستان قبل از تجاوز و  کهاين خيزش .انداختند
   .ا پنداشته می شودم  آزاديخواھانۀ مردمامر مبارزۀ عطفی در ۀکه نقطگسترده بود 

 شھامت  وجان نثاری را به اوج  آزاده ، زنجير گسل واستبداد ناپذيرمردمی عطف بدان خاطر که در يکطرف نقطۀ
آن رسانيده بادستان خالی به جنگ اھريمن زمان شتافتند، واز جناب ديگرمشتی خود فروخته واجير به خاطر حفظ 

که به روايت اسناد تاريخی .  دنائت وشقاوت را به اوج آن رسانيدندمنافع بيگانگان ، بر روی مردم آتش گشوده،
  .وشھادت شھود زنده منجر به شھادت دلخراش بيش از بيست ھزار نفر گرديد

 جنبش جانبازاندر حاليکه عميق ترين تأثرات خود را نسبت شھادت "  آزاد افغانستانـافغانستان آزاد ـ"پورتال 
را   پرچمیـبگران خلقی ـ سرکو وياد و آرمان آن به خون خفتگان را گرامی داشته حوت ھرات بيان می کند، ٢۴

خونين   اين روز و افتخارکه يادپورتال باورمند است  .زاديخواھانه خود قرار می دھدآماج کين ونفرت انقالبی وآ
ردم برای ھميشه  مۀوحشيان  پرچمی اين کشتارـنفرين تاريخ برعاملين خلقی  ننگ ومی ماند و ھميشه زنده 

ان پورتال معتقد است که خونھای پاک قھرمان.  را ببخشدق ندارد عاملين چنين جنايات عظيمھيچکس ح. ستباقي
رختی که ھرگز نخواھد د.  درخت تنومند آزادی را آبياری کرده است، بلکهھدر نرفتهبه   حوت ھرات٢۴قيام 

  .بالنده شده می رودناتو و امريکا ان اينک در مبارزه با متجاوزخشکيد و 
  

  ھرات پرعظمت شھدای قيام  درود بر روح پاک
  

  ! آزادیِ شھدای راهو کليه
  

  !پاينده باد افغانستان
  


