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سال قبل در شهر هرات در همین روز مردم قهرمان آن والیت حرکت جسورانه ای انجام    44درست  

ثور میخوانند . برخی دیگر شیپور مرگ    7دادند . که برخی آنرا نقطهء عطفی در کودتاه / فاجعه  

رست است وجا دارد که  پرچم نامش می نهند . به نویسنده هردوی آن د   –ی خلق  ا رژیم دست نشانده  

یاد این روزخونین را همیشه زنده نگهداریم و بر روح پاک شهدای بیکفن این روز وکلیه ی شهدای  

  . راه آزادی وطن درود بفرستیم

تاریخی حرکات    ، پس منظر، عملکرد مردم درآننحوه ای ایجاد حرکت   واما درمورد علل وعوامل و

  ۀ حوز   حوت در  24های جنبش    ، اثرات و پیامد آن  اسی در، نقش نیروهای سیتوده ئی مردم درهرات 

  برخی از   سال ارائه شده که در   43های متفاوتی طی این    و. . . دیدگاه   مجموع کشور   در   غرب و 

 .  آنها اشتباهات و نا آگاهی هائی تبارز کرده است 

شمسی    1357حوت    24حرکت مردم هرات در تاریخ    قبل از همه باید به عرض برسانم که اوالا 

ش . لذا این حرکت    1358حوت    24بعضی نشرات دیده میشود در    اق افتاده و نه آنطور که دراتف

ا   ش در 1358از جنبش سوم حوت   . بنأ درست است که بگوئیم حرکت  یکسال پیش تر است   کابل تقریبا

مردم قهرمان    ، وش هرات آغاز یک دوران نوین در انقالب خود جوش ضد اشغال 1357حوت    24

 . د الیه دار این آغاز خونین هستنوجانباز هرات ط

لشکر کشی مستقیم روسها به افغانستان    در هرات قبل از تجاوز و   1357حوت   24و اینکه حرکت  

است و وابسته ومزدور  صورت گرفته  برضد رژیم  است  دیمکراتیک    جنبشی  به رهبری حزب) 

ین شوریدند .  پرچم( . یعنی مردم هرات درمقابل جالدان دوران دست نشانده های روس چن   –خلق

حوت هرات به افغانستان    24ش یعنی ده ماه بعد از حرکت  1358جدی    6، روسها به تاریخ  چه

حوت    24. در بسیاری از آثار واسناد نشر شده گفته میشود که ترس از جنبش  لشکر کشی کردند 

  ی مرگ انداخت، روسها با درک این موضوع و اپرچمی را به تب لرزه    –هرات ، حاکمان خلقی  
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اشغال مستقیم در دفاع از حاکمیت پوشالی    ،داشت پالن تجاوز شان با همکاری حزب حاکمنظر  در  با 

، خیلی بیشرمانه  . درهمین ارتباط بود که برای جلب حمایت ارباب سرکوب خلق کشور ما شدند   خود و

پا  و گان هریوا زمین را تحریک  هنرب  با وجدان لجن آلود خود شورش برحق ضد بیگانه پرستی 

ها واوج انتقام گیری شان از مردم هرات    پرچمی  –این کمال وطنفروشی خلقی    گان خواندند . وبیگان

 . است 

هرگونه ادعای   ،یا تنظیمی نیست  تدارکی هیچ گروه و  سیاسی و این حرکت در کلیتش محصول کار

  . است گزافه گوئی    ، ادعای نا موثق و ازطرف هرکه باشد   ، سازمان دادن به این حرکت یا موجد بودن

درین قیام محسوس نبوده . این حرکت در کلیتش یک حرکت خود جوش   اصالا   ،ت بودهیو اگر حکا 

ظلم و اختناق در زندگی شان ازحد گذشته با    ،که تحدید تجاوز را احساس کرده بودند  بود   فقیر مردم

عی  . چنین وضگران ثوری توهین به ارزشها و مقدسات خود دریافت میکردند کودتا  گذشت هر روز از

ا  خشم مردم را برانگیخته وآنها سمت دهی   هیچ کس قادر به کنترول و  را وارد میدان ساخته بود . بنا

 .  بهره برداری ازآن درهمان روز نبود   و

کل از شور و اعتقادات مردم بر میخیزد و این خود مردم    نباید فراموش کرد که قیام های مردمی در

 .سازمانده آن میباشند  مصمم و 

های بی آزرم از پشت مکروفون    پرچمی   –حوت خلقی    25و   24مان هرات به تاریخ  جریان بمبارد   در

ی مسجد جامع به سرتاسر  اهای مسجد جامع هرات که توسط بلندگوی از گلدسته ها ) مناره ها (  

، هرات  بیشرمی اعالن میکردند که ” ما مردم هرات را بکار نداریم  ، با وقاحت وشهر پخش میشد 

پرچمی    – دل میکنیم ” و. . . این عقده مندی ها سبب شد که نابخردان خلقی  را به تلی از خاک مب

برسند .    ،شان که تسلط بر هرات بود   ۀ، تابه آرزوی دیرین وعجوالنه ترعمل کنند   درهرات خشن تر 

توهین    نوامیس مردم و   ، اعتقادات و در راستای این هدف شان از موضع قدرت به تعرض به ارزشها

خالصه تعرض و    ، زنان و ، ریش سفیداناعم از روشنفکر، روحانی  ،هراتیانبه زندان انداختن    و

روستا پرداختند . این برخورد نو به    توهین به مجموع هستی مادی و معنوی مردم هرات در شهر و

پرچمی عامل شد که مردم هرات یکدست و یکپارچه به دفاع از حیثیت    – دوران رسیده های خلقی  

، شهر و روستای شانرا  حوت   24مانند دفعات قبل به حرکت درآیند و در    ،اعتقادات خود   ، نوامیس و

  . ها پاک بسازند  پرچمی  –از لوث پلید خلقی 
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