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  ٢٠١٣ مارچ ١٧

  

  توانند بار ديگر ھم حماسه بيافرينند مردم شجاع ھرات می
  

 مردم ما شمن شکن ھرات ھرگز از ذھن و قلب مردم د١٣۵٧ حوت سال ٢۴قيام ضد استعماری و ضد مزدوران اجنبی 

 حوت را به ياد می آورد و با سرافرازی اين ٢۴ که به خاک و ناموس کشورش صادق است، ھر افغان. فرار نمی کند

 پرچميان خاک فروش را به زمين –مردم ھرات پوز خلقيان .  روز تاريخی را به اوالد خويش خاطر نشان می سازد

.  آموزش دادندری و شکست ناپذيری را به باداران سوسيال امپرياليستی اين گروه ھای نابکار تاريخ ماليدند و درس دالو

 ١٣۵٧ حوت ٢۴ ملت ما در ھمين جا به پايان می رسد؟  آيا ۀآيا رسالت تاريخی و ضد استعماری مردم ھرات و بقي

  روز نھائی شجاعت مردم ھرات و ساير ملت افغانستان است؟

توانند از قيام ضد استعماری و ضد مزدوران اجنبی   ميھن دوست کشور میساير مردمانردم ھرات و از نگاه من، م

 حوت درس ھای مفيدی بياموزند و از آن در شناخت، توسعه و تکامل مبارزات ضد استعماری و ضد نوکران بيگانه ٢۴

 ناکامی را در پی دارد که می تواند نمونه ای ھر قيام و جنبش دارای ابعاد مختلف است که موفقيت ھا و.  استفاده نمايند

 حوت ياد کردن اما نياموختن از تجارب آن ٢۴صرف با غرور از .  برای تکامل و رفع نواقص مبارزات بعدی باشد

روز با عظمت تاريخ کشور و يا پايان دانستن مبارزات ملی و ضد استعماری، خيانت بزرگ در حق کشور و ملت ما 

مردم ھرات راه طوالنی در پيش دارند که خود را از گزند ھر نوع تجاوز نجات  دھند و بار ديگر .  محسوب می شود

  .  حماسه و حماسه ھای  ديگری خلق نمايند

 و تاروپود نظام مستعمراتی کابل نفوذ نموده درعمال نظام اخندی در تمام سطوح . نظام آخندی ايران در کمين است

ائی جغرافيموقعيت ھرات به حکم .  رھنگی افغانستان توسط نظام آخندی آماده می سازندزمينه را برای بلع سياسی و ف

 و يرانی ھای ناشی از تجاوز امريکا و شرکاء در کنار ضرباتمردم ھرات .   نظام آخندی است حمالت آماج اولاش 

اين جاست که مردم دشمن افگن ھرات بايد بار ھا . وران ايران متحمل گرديده اندزدضربات خطرناکی را از جانب م

موفق به تار ومار کامل مزدوران ايران از خطۀ زيبای ضمن بيرون راندن اشغالگران ناتوئی، دست به قيام بزنند تا 

بند کشيدۀ ما مثال بی مانندی می با اين ابتکار، مردم ھرات حماسۀ جديدی می آفرينند و برای ساير مردم در .  خود شوند

  . گردند

تجاوز امريکا و ناتو به  افغانستان و تداوم مداخالت حيوانی  پاکستان در امور ميھن ما، خواب را از چشمان مردم ما 

فاسد و ضد ملی صرف با شعار ھای دروغين " روشنفکران.  "ربوده و کشور ما را در آستانۀ نابودی قرار داده است

اين خاينان گردند، اما وابستگی شان به استعمار جھانی و حمايت آنھا از عمکرد امپرياليسم،  حوت را يادآور می ٢۴قيام 
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تجاوز خواه زير عنوان دفاع  ازسوسياليسم . رديف خلقيان و پرچميانی ساخته است که ميھن را به تباھی کشانيدندرا ھم

اخوت اسالمی، برای مردم ما قابل پذيرش " تفکر" يا پيش گذاشتن باشد، خواه به بھانۀ ترويج ليبراليسم دموکراتيک و

ع و مدافعان امپرياليسم جھانی اميد که مردم شريف ھرات و بقيه توده ھای مبارز ما  در دام کاسه ليسان ارتجا.  نيست

  .  نماينددفاع از ميھن است، فراموش نفتند و رسالت تاريخی خود را که ھمان ني

افتخار .   جديد ملی و ميھنی بوده استینھائی مبارزات ضد استعماری نيست، بلکه سرآغاز قيام ھا حوت روز ٢۴قيام 

 با خود خواھند داشت، الکن تا رسيدن به آزادی کامل و رھائی از قيد ه حوت را مردم مبارز ھرات برای ھميش٢۴قيام 

م جھانی خون مردم ما را می مکد و افغانستان را امپرياليس.  استعمار جھانی راه طوالنی و دشوار در پيش خواھند داشت

  .   ين حالت دفاع می کننداصرف اين ناموس فروشان اند که از. در زنجير بردگی  می بندد

ھرات يکی از مراکز نظامی قوای متجاوز امريکا و ناتو است که مردمش مانند ساير نقاط کشور از شر متجاوزين 

  .    فرينندتوانند بار ديگر ھم حماسه بي مردم شجاع ھرات می.  آسوده نيست

 

 

 


