
1387 حوت 24    فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان                                     

قيام حوت و.يت ھرات نمودی ازطوفان خشم خلق                  

شورش وقيام خلقھای ساکن اين سرزمين عليه مھاجمين وسلطه گران غارتگرخارجی وبرضد استبداد 
واختنا ق حکام  داخلی تاريخ طو.نی دارد.  افغانستان بنابرموقعيت جغرافيائی سياسی حساس آن درمنطقه
درطول  تاريخ وجودی اش درمقاطع مختلف تاريخ بارھا مورد ھجوم قدرتھای سلطه گروتاراجگراعم
ازترکھای  چادرنشين آسيای مرکزی،کوروش توسعه طلب وبرخی ازدولتھای بعدی ايران، سکندريونانی،
قبايلPPPP باديهPPPP نشينPPPP عربPPPP استيRگرکهPPPP تشنهPPPP ثروتPPPP وزمينPPPP بودند،مھاجمينPPPP وحشی،
ويرانگروغارتگرمغل(چنگيزواو.دۀPP او)،PP استعمارگرانPP انگليسPP وسوسيالPP امپرياليستPP ھایPP روسی
قرارگرفته ھربارمردم تسليم ناپذيراين کشورباقيام ھا ومقاومت ھای شجاعانۀ شان مشت محکمی بردھان

 PPPاند.ازسال PPکوبيده PPامپرياليستی2001ھرمتجاوزی PPابرقدرت PPنظامی PPاشغال PPبارديگرکشوربه PPدیRمي  
  قدرت نظامی  جھان41امريکاومتحدين آن درناتودرآمده وخلق مظلوم وستم ديدۀ ما درسلطه استعماری 

قراردارد. 
  ھرات برعليه استبداد وفاشيسم رژيم مزدورخلقی پرچمی1357  حوت سال 24درتاريخ معاصرکشورقيام 

م ھا درافغانستان بود.  گرچه درھمين سال قبل ازاين شورشھای دربعضی ھا يکی ازگسترده ترين قيا
  درولسوالی1357  حوت 12ازولسوالی ھای و.يات شرقی (  کنرونورستان ولغمان)  ودرشمال کشورقيام 

  شھرکابل؛ قيام ھای بوسيله مردم برضد رژيم1358دره صوف -  و.يت سمنگان-  وقيام ماه حوت سال 
حزب«دموکراتيک خلق»  برپاگرديد؛ .کن شورش وقيام و.يت ھرات چنان سراسری وگسترده بود که

برای چندرروزبساط  رِژيم منحوس مزدورروسی را ازآن و.يت برچيد. 
علیPP رغمPP ادعایPP کودتاچيانPP خلقیPP پرچمیPP کهPP بيشرمانهPP کودتایPP شانرا«انقRب»  ودولتPP پوشالی
شانرا«دموکراتيک»  خواندند؛ رژيم شان نتيجۀ يک کودتای نظامی عليه رژيم ولی نعمت شان(داوودخان) 
بود که به ھمکاری مستقيم مستشاران روسی مربوط به سازمان جاسوسی نظامی اتحادشوروی ( جی آريو)
و(ک گ ب)  انجام شد.ازجانب ديگربادرنظرداشت ماھيت ايدئولوژيک سياسی حزب رويزيونيست خلقی
ظ طبقاتی ه لحا ا ب م آنھ ل امپرياليستھای روسی؛ رژي ه سوسيا ا ب پرچمی ھاووابستگی وسرسپردگی آنھ
نميتوانست يک رژيم دموکراتيک باشد.  زيراآن رژيم براساس مبارزات توده ھای خلق افغانستان وخواست
وارادۀ آنھا بوجود نيامده بود؛ بلکه رژيمی بود که بوسيله کودتابرآنھا تحميل شده بود.  بدين لحاظ اصو.
درنزدمردم افغانستان نه قانونيت داشت ونه مشروعيت.  زيرايک رژيم دموکراتيک بورژوائی ھم سعی می
کند تا بنحوی قانونيت خودرا ازطريق شرکت مردم درانتخابات حاصل کند.  ازاين مطلب اين طوراستنباط
نشود که رژيم ھای که ازطريق انتخابات پارلمانی بوجود می آيند واقعاًدموکراتيک اند ونزدتوده ھای مردم
ه لحاظ ماھيت وخصلت طبقاتی آنھا واقعا م ھای ب قانونيت دارند.  انتخابات پارلمانی ھم درچنين رژي
دموکراتيک نيستتند.  البته به لحاظ فورماليته اين انتخابات را«آزاد»  ورژيم را «دموکراتيک»  می گويند.
درچنين رژيم ھای به اشکال وشيوه ھای مختلف توده ھای مردم اغواشده وبپای صندوقھای رأی کشانده
می شوند تابرای يکدوره چند ساله افراد موردنظرطبقات حاکم راانتخاب وبه پارلمان بفرستند تاآنھا ادعا

کنند که رژيم شان«مشروعيت»  خودراازآرای مردم گرفته است . 
 ھمچنان ھيچيک ازبرنامه ھای «اصRحی»  رژيم کودتائی که بوسيلۀ فرامينی چند به منصه اجرا قرارمی
گرفت ماھيتاً بنفع توده ھای مردم نبود.  باين عبارت که آن «اصRحات»  اساساً برمبنای تأمين منافع مردم
ه و م دست نشاند ی بود که براساس برنامه ھای اقتصادی وسياسی رژي م نمی شد بلکه رفورمھا انجا
ه به م ھای  وابست م رژي نيازسرمايه ھای  اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی پياده ميشد.  مھمترين اقدا
سوسيالPP امپرياليستPP ھایPP شورویPP درکشورھایPP تحتPP سلطهPP درآسيا،PP افريقاوامريکایPP .تين؛PP انجام



اصRحات ارضی بورژوائی وعيردموکراتيک بود که ظاھری فريبنده برای دھقانان داشت. باين عبارت که
چون اين کشورھا به لحاظ ساختاراقتصادی اجتماعی کشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره اند وتضاد بين
توده ھای خلق اين کشورھا بافئوداليزم وطبقه بورژوازی د.ل وابسته به امپرياليسم تضاد اساسی جامعه را
تشکيل ميدھد؛ ازاينرواقدام به رفورم ارضی، تقسيم اراضی فئودا.ن بين دھقانان بيزمين وکمزمين ظاھری
نھايت اغواکننده داشته ودارد.  دھقانان که دراين جوامع بيش ازدوثلث جمعيت راتشکيل می دھند انجام اين
گونه رفورم ارضی تضادآنھاراباطبقات حاکم تخفيف می دھد.  درکشورھای عقب نگداشته شده  منجمله
ن که به د.يل معين طبقات حاکم فئودال وکمپرادوروقدرتھای استعماری وامپرياليستی درطی افغانستا
قرنھاازرشد وتکامل نيروھای توليدی دراين کشورھا جلوگيری کرده  وتوده ھای خلق رادرعقب ماندگی
ً دھقانانPP ازدرکPP مسايلPP اساسی ا سياسیPP وفرھنگیPP عميقیPP نگھداشتهPP اند.ازاينروتودهPP ھایP خلقPP عمدت
کشوروسرنوشت سياسی شان تاحدزيادی عاجزاند.  ازاينجاست که دراين کشورھا نيروھای مدافع منافع
بورژوازی د.ل ويا «بورژوازی ملی»  زمانی ازطريق کودتاھا بقدرت رسيده اند(چه اين کودتا به حمايت
ل امپرياليسم شوروی وقت)  درھردوصورت ه وچه سوسيا ی بود ی غرب ی امپرياليست ی قدرتھا وپشتيبان
براساس منافع طبقاتی خود آنھا وسرمايه ھای امپرياليستی وسوسيال امپرياليستی وضربه واردکردن به
طبقه فئودال؛ اين رژيم ھا به منظورجلب حمايت کتله ھای دھقانان اکثراً اقدام به انجام اصRحات ارضی
کرده اند .دھقان بيزمين وکمزمين که درطی قرنھا اجداد وآباء وخودش صاحب زمين نبوده وبنابرخصلت
طبقاتی اش درحسرت مالک شدن زمين بوده است، دراين گونه اصRحات ارضی درابتدا به شدت فريب
خورده وبعدازآنکه کارکرد سرمايه امپرياليستی وسرمايه بورژوازی بوروکرات کمپرادورراعمRً باگوشت
وپوستش لمس کرد که چگونه اکثريت دسترنج اورا بانکھای سرمايه گذاری امپرياليستی وکئوپراتيف ھای
دولتی چپاول کرده وسرانجام بعلت عدم توان پرداخت بديھی ھايش مجبوربه فروش تکه زمين وازدست
دادن ھمه وسايل وامکاناتی می شود که ميتوانست حداقل زندگی اشرا توسط آن درده تأمين کند، شده
وبرای پيداکردن لقمه نانی راھی  شھرھاگرديده وبااسکان درحلبی پوشھا درمناطق کثيف وغيرصحی
دراطراف شھرھای بزرگ سرگردان به جستجوی کاربخاطرزنده ماندن برآمده است.  درآنوقت است که
بصورت عينی تاحدی درک می کند که آن اصRحات ارضی که رژيم ونويسندگان مزدبگيرش دروصف

آن مديحه سرائی ميکردند،واقعاً بنفع آنھا نبوده است. مثالھای آن درکشورھای تحت سلطه زياد است.  
رژيم خلقی پرچمی ھا وسوسيال امپرياليست ھای روسی درافغانستان ازاصRحات ارضی شان ھمين ھدف
راتعقيب می کردند که به اثرشورش ھا وقيام ھا وجنگ مقاومت مردم افغانستان نتوانستند برنامه ھای
اسارت آوراقتصادی وسياسی شانراعملی کنند.  بفرض اگررژيم خلقی پرچمی ھا با شورش وقيام مردم
مواجه نشده  ودرزيرضربات مقاومت گسترده مردم افغانستان قرارنمی گرفتند؛ شرايط زندگی کتله ھای
دھقانان وکارگران وسايرزحمتشکان افغانستان به ھمين منوال سيرمی کرد.  خوب بھرصورت مقاومت
دليرانه وفداکارانه مردم افغانستان مانع ازپياده شدن برنامه ھای اقتصادی وسياسی  رژيم مزدوروسوسيال

امپرياليست ھای روسی درافغانستان ومنطقه گرديد. 
باين نکته بايد توجه داشت که  ماھيت فکری وسياسی ووابستگی وسرسپردگی حزب«  دموکراتيک خلق»
به سوسيال امپرياليست ھای روسی درنزد روشنفکران انقRبی ومترقی کشوروبخشی ازتوده ھای مردم
درشھرھای بزرگ افشا بود.زيرا درسالھای دھه چھل شمسی (دھه «دموکراسی»)  که طيف ھای مختلف
نيروھا باتفکرات وبرنامه ھا ی سياسی مختلفی درصحنه  سياسی کشورحضورداشتند، ماھيت ايدئولوژيک
سياسی خلقی پرچمی ھا وگروه اسRمی«اخوان»  ووابستگی ھای آنھا به قدرتھای سوسيال امپرياليستی و
امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی وتاحدی ھم ازگروه ناسيونال شئونيست «افغان ملت» عمدتاًتوسط مبارزات
ايدئولوژيک سياسی منسوبين جريان دموکراتيک نوين، افشا شده بودند.  درآن شرايط جريان دموکراتيک
نوين يگانه خط فکری وسياسی ای بود که ازمنافع مردم واستقRل کشوردفاع می کرد وعليه امپرياليسم
وسوسيال امپرياليسم وارتجاع فئودال کمپرادوری{  دررأس آن خاندان شاھی}  قاطعانه مبارزه می کرد.  به
ھمين سبب بود که زمانی خلقی پرچمی ھا بقدرت رسيدند بيش ازھمه عليه منسوبين اين جريان وحشت



کردند.اگرچه استبداد وفاشيسم رژيم حدومرزی نداشت؛ ھرناراض رژيم بمثابه دشمن آشتی ناپذيررژيم
کودتائی تلقی شده وبروی حمله  ميکردنداما شدت جنايت رژيم مزدوروباداران روسی شان بيش ازھمه
عليه منسوبين جريان دموکراتيک نوين(  شعله ايھا)  بود.  ناگفته نماند گروه «اخوان»  که ازجانب جناحی
ه جريان م علي ت می شد باشدت تما د حماي ه بو ی وابست ی غرب ه امپرياليست ھا ه ب ت ک م سلطن ازرژي

دموکراتيک نوين خصومت می ورزيد.
 چند ماه بعد ازکودتای ثورگروه «اخوان»  براساس جھان بينی وسياست طبقاتی اش ازطريق سرحدات
شرقی کشور(  پاکستان)  درچند نقطه حمRتی را عليه رژيم انجام داد.  بعدازآن ماشين تبليغات رژيم وحامی
آن اتحادشوروی طيف ھای مختلف مخالفين  رژيم رامورد حمRت لفظی ھمه جانبه قرارداده وبيش ازپيش
م مخالفين راتسريع کرد.  توده ھای مردم نيزازاين وحشت واعمال بگيروبه بند وشکنجه وزندان واعدا
م نيزبا.گرفت ه ھای مرد ه تود م علي ه شدت منزجرشدند.  سوءظن رژي م ب ضدمردمی وضدانسانی رژي
وسياست تعقيب وزندان واعدام راعليه آنھا نيزبکابربست.  باآنکه دھقانان کشورتکه زمينی ازدولت کودتائی
دريافت کرده بودند ولی ھميشه نسبت به دوستی وصداقت رژيم نامطمئن ومشکوک بودند.  اعمال استبداد
وفاشيسم ھمه جانبه ولجام گسيخته رژيم  درفضای جامعه سايه انداخته بود که ھيچ کس حتی عادی  ترين
مردم ھم احساس آرامش وامنيت ازطرف رژيم نمی کردند.  ترس ازحمله رژيم برگروه ھای سياسی وتوده
ھای مردم درسطح گسترده درجامعه بوجودآمده بود.  اکثريت قاطع جامعه ديگرازرژيم بيزارشده بودند
وبرخوردرژيم و شرايط حاکم برجامعه خوددربوجودآوردن شرايط عينی درجامعه بيش ازپيش نقش داشت. 
.کن دراين ضمن نقش نيروھای سياسی مختلف مخالف دولت کودتائی را درجامعه که عليه رژيم کودتائی
مبارزه می کردند نبايد ناديده گرفت.  ناگفته نماند که ھريک ازاين گروه ھای سياسی مطابق به خط فکری
ً ھزاران تن ازدھقانان وسياسی وازديدگاه منافع طبقاتی خاص شان عليه رژيم مبارزه می کردند.  عRوتا

  باثربيکاری وفقرگسترده برای کاربه ايران1352عمدتا ازمناطق غربی وجنوب غربی کشورکه بعدازسال 
رفته بودند تعدادی ازآنھا ناگزيرتحت تأثيرمبارزات خلق ھای ايران عليه رژيم استبدادی وضدمردمی شاه
نيزقرارگرفته بودند.  افرادی ازاين کتله ھای دھقانان ومزدورکاران که به کشوربرمی گشتندتاحدی اين
روحيه راباخود داشتند.  ھمچنان تعقيب اخبارجريان سرنگونی رژيم استبدادی  شاه ايران خواھی نخواھی
برمردم و.يات غربی کشوراثرگذاربود.  البته نه تبليغات سياسی گروه ھای مخالف دولت  ونه ھم روحيه
ای اين بخش ازدھقانان وکارگران عامل عمده درشورش وقيام مردم درھرات وبادغيس وسايرو.يات
کشوربود؛ البته درتسريع پروسه نقش داشتند.  عامل عمده استبداد وفاشيسم لجام گسيخته رژيم ضدمردمی

وتشديد تضادمردم بارژيم بود.ھمه عوامل دست بدست ھم دادند وزمينه شورش وقيام مردم فراھم گرديد. 
ن بودکه ستم م درو.يت ھرات وبادغيس يک شورش خودجوش توده ھای خشمگي م مرد شورش وقيا
واستبدادرژيم آنھارا به طغيان واداشته  بود.  ھمان بود که توده ھای دھات وشھرھا بپا خاستند وچون سيل
م رادرو.يت ھرات درھم شکستند.  قابل د وبرق آسا مقاومت رژي ه افتادن م برا خروشان وطوفانی عظي
ه وقيام م لبريزشد ه روزی کاسه صبرمرد ه حوت احساس ميشد ک ل ازما ه قب ه يکی دوما تذکراست ک
خواھندکرد.عمRً ديده می شد که ھرقدروحشت واستبداد رژيم عليه مردم  زيادترمی شد؛ برخRف آن که
رژيمPP مزدورتصورمیPP کهPP باکشتاروزندانPP وشکنجهPP ميتواند«زھرچشم»  نشانPP دادهPP وروحيهPP مردم
؛ اما ن برداری وسکوت وادارد ه فرما ه وآنھاراب ن مردمی وميھن دوست را درھم شکست وروشنفکرا
برخRف  اعمال رژيم برروحيه شورشگری ومقاومت آنھا افزود.  ناگفته نماند که ھيچ يک ازگروه ھای
سياسی نمی تواند ادعا کند که قيام وشورش ھرات محصول فعاليت سياسی آنھا بود.  حتی گروه ھا ومحافل
منسوب به جريان دموکراتيک نوين نيزاين توانائی رانداشتند که چنين يک شورش گسترده را براه انداخته
ورھبری کنند.  تاآن شرايط منسوبين جريان دموکراتيک نوين(  شعله ای ھا)  ھنوزدرچوکات محافل وحلقات
ويابشکل انفرادی عليه رژيم مبارزه می کردند .  بعدازکودتای ثوراين گروه ھا ومحافل جھت ايجادتشکل
بزرگ به منظوربھره برداری ازاوضاع وشرايط بوجودآمده درکشور( مساعدت شرايط عينی درجامعه
وتحرک توده ھای مردم عليه دولت)  وسمت دھی ورھبری مبارزات مردم عليه رژيم خلقی پرچمی ھا



وباداران روسی شان فعاليت ھای راجھت وحدت وايجاد يک تشکل انقRبی آغازکردند.  .کن اختRفات
ايدئولوژيک سياسی بين گروه ھا ومحافل اين جريان مانع ازآن شد که بتوانند يک تشکيل سياسی انقRبی
مردمی  واحدی راايجادکنند.  اکثريت اين گروه ھا ومحافل وافراد مستقل درچوکات چند سازمان وگروه

مبارزاتی باخطوط ايدئولوژيک سياسی مشخص متشکل شده ومبارزه می کردند. 
با.خره مردم  و.يت ھرات قيام کردند.مردم ولسوالی ھا ودھات نزديک شھربعدازتصرف مراکزحکومتی
درولسوالی ھای شان بجانب شھرھرات حرکت کرده ويکجا بامردم شھرآن شورش وقيام عظيم راعليه
رژيم مزدوران بی مايۀ کرملين باشدت وگستردگی کم نظيری تا سرنگونی حاکميت آن درو.يت ھرات
وبادغيس ادامه دادند.  کتله ھای ازمردم که چون سيل خروشان بجوش آمده بودند با وسايل وامکانات دست
داشتۀ شان، دستک چوب، بيل وکلنگ وتبروتيشه، سيRبه  وسRح ھای ابتدائی گرم وسRح ھای که
ازمزدوران خلقی پرچمی غنيمت گرفته بودند، بعد ازشکستاندن مقاومت نيروھای رژيم درشھربجانب فرقه
عسکری رژيم درمحل " زلميکوت"  واقع دربيرون شھرروی آوردند که به ھمکاری منصب داران مخالف
رژيم آن دژنظامی رژيم ھم به تصرف مردم درآمد.  بخشی ازعساکرفرارکردند وبخشی ھم درکنارمردم
قيام کننده قرارگرفتند.  خRصه شھرھرات توسط مردم قيام کننده سقوط  کرد.  باسقوط و.يت ھرات و.يت
بادغيس نيزبدست مردم سقوط نمود. بعدازآنکه مردم باقيام دليرانۀ شان ظاھراً ازشررژيم جانی ودشمن آنھا
خRص شده بودند باتشکيل گروه ھای کمک رسانی کمکھای غذائی را برای اعاشه عساکرفرقه تشکيل
دادند.  خRصه آن حرکت شجاعانه ومتھورانه و آن قيام خونين مردمی وآن فداکاری وازخودگذری ونه

خ  ل 24ھراسيدن ازمرگ که بوسيله مردم ھرات بتاري   بنمايش گذاشته شد درتاريخ اين1357  حوت سا
ن قيام م وآ ل آسای مرد ن شورش سي ه است.  آ ن کم سابق م افغانستا کشوردرمبارزات ضداستبدادی مرد
ن شرايط بحيث يکی م ضدمردمی خلقی پرچمی ھا که قصرکرملين را(که درآ ه تنھا رژي سراسری ن
ازدژھای بزرگ امپرياليسم بين المللی دررأس بلوک شرق با بلوک امپرياليستی غرب چلنج ميداد)  به
وحشت انداخته بود وديوانه وارباافسانه سازی آن قيام خودجوش مردمی را تحريک ومداخRت  کشورھای
خارجی خاصتاً رژيم نوبنياد اسRمی ايران وانمود می کرد.  ولی خلقھا، نيروھا وگروه ھای مترقی منطقه
وجھان براين امرصحه نگذاشتند وباارزيابی اوضاع بادرنظرداشت ماھيت رژيم وحاميان خارجی اش آن
قيام مردم را ناشی ازاستبداد وجوروستم رژيم ضدمردمی خلقی پرچمی ھا ارزيابی کردند.  قابل تذکراست
که درآن دريای خروشان خشم مردم ھيچ کسی به تأسيسات دولتی واموال عامه ومردم صدمه ای وارد

نکرد. فقط ھدف ھمه نابودی رژيم حاکم بود.
 حدودچھارروزو.يتPP ھراتPP درکنترولPP مردمPP قيامPP کنندهPP بود؛PP .کنPP ھيچPP نيرویPP سياسیPP نتوانست
مرکزرھبری ھدف مند تشکيل داده وبابھره برداری ازحمايت گسترده وھمه جانبه مردم مراکزدفاعی
ايجادکرده وبامسلح کردن مردم اززرادخانه دولت سقوط داده شده اداره کنترول و.يت رابدست گيرد. 
وباھوشياری نيرنگھای احتمالی دشمن را حنثی کرده ودرصورت حمله دوباره رژيم ازشھرومردم دفاع
کند. رژيم ازآن حالت پراکندگی وبی برنامه گی وعدم  رھبری  قيام استفاده کرده وبااستفاده ازافکارعمومی
که فکرمی کردند مردم قندھاربه کمک آنھا خواھند شتافت وباتوسل بيک نيرنگ شيطانی(نوشتن شعارھای
مذھبی برروی پارچه ھای سبزونصب آنھا برروی تانکھا ورزه پوش ھا)  وباتدارک نظامی گسترده
ازقوای زمينی وھوائی وتوپخانه سنگين برمردم حمله کردند.  رژيم قبل آنکه واردشھرشود توسط عمالش
م بااين نيرنگ ً فرقه قندھاربه کمک آنھا می آيند.  رژي درشھرشايعه انداخته بود که مردم قندھارخاصتا
واردشھرھرات شد.  البته که ابتدا ھمه اطراف شھروفرقه زلميکوت راتوسط تانکھا محاصره کرده وھمه
نقاط نظامی حاکم برشھرراتصرف کرده بود.  مردم ساده انگارانه به تصوراينکه مردم قندھاربه دفاع ازآنھا
آمده اند، به استقبال برآمدند که ناگھان اززمين وھوامورحمRت وحشيانه رژيم قرارگرفتند.طبق شاھدان
عينی تانکھای توپداربرجمعيت ھای انبوه آتش می کردند ومردم دسته دسته بخون می غلطيدند ودرعين
زمان مردم توسط طيارات جت ازھوانيزمورد بمباران قرارمی گرفتند.  قراريکه بعدھا آشکارشد طيارات
ن می کردند.  باين ه وشھررابمبارا ی اتحادشوروی آمد ل غرب ازجمھوريت ھا جنگی ازمرزھای شما



ه وبيدفاع توسط رژيم سفاک خلقی صورت درھمين روزبين بيست تابيست وپنج ھزارنفرازمردم بيگنا
پرچمی ھا وباداران روسی شان بقتل رسيدند.  اين جانيان جويھای خون درھرات براه انداختند.  بعد که قيام
شکست خورد ورژيم براوضاع مسلط گرديد به گيروبه بندوزندان وشکنجه واعدام را درسطح گسترده
آغازکرد.صدھا نفرازطيف ھای مختلف مخالفين رادستگيرو« بجرم»  قيام وشورش به جوخه ھای اعدام
سپرد.  وبه ھمين صورت رژيم قيام و.يت بادغيس را نيزسرکوب کرد.  بعد ازشکست قيام رژيم مانند سگ
ھاری برجان مردم افتاد وھرآن کسی که بارژيم مخالفت ميکرد بنام محرک شورش وقيام دستگيروسربه
نيست ميکرد.  آنعده ازمردم درشھرودھات که توانستند خودراپنھان کنند؛ بخشی ازآنھا به ايران فرارکرده
وبخش ديگرکه به کوه ھا متواری شده بودند باتشکيل دسته ھا وگروه ھای  کوچک جنگ چريکی راعليه

رژيم آغازکردند. 
بانگاھی کوتاه به علل وانگيزه ھا وچگونگی برپائی قيام ھرات  وشکست آن درسی که مردم افغانستان
بايدازآن گرفته باشند اينست که بدون رھبری مترقی وانقRبی وسازمان يافته؛ قيامھا، فداکاريھا ومبارزات
خونين آنھا عليه ارتجاع داخلی وامپرياليسم خارجی يا توسط رژيم حاکم وحاميان خارجی اش سرکوب شده
وبخاک وخون کشيده می شودويادرشرايطی اپوزيسيون رِژيم برآن مسلطه شده ودرجھت منافع سياسی اش
دربرابرجناح حاکم ازآن سوء استفاده می کند.  مثالھای زيادی ازاين دست درتاريخ مبارزات خلقھای جھان
عليه استعماروامپرياليسم وبرضداستبداد داخلی وجود دارد که باوجود فداکاری وقھرمانی وحماسه آفرينی
توده ھای خلق بازھم حاصل مبارزات آنھا توسط طبقات ارتجاعی وياجناحی ازارتجاع تصاحب شده
وموردمعامله قرارگرفته وبه شکست کشانده شده است.  چنانچه درقيام ھرات وبادغيس وکابل وو.يات
ديگروجنگ  مقاومت مردم افغانستان عليه سوسيال امپرياليستھای روسی ورژيم مزدورکه فاقد رھبری
مترقی وانقRبی بود، آن ھمه قربانی وفداکاری وقبول انواع تلفات وخسارات  ونابودی دست آوردھای
مادی ومعنوی حدود يک قرن مردم ما توسط گروه ھای ارتجاعی اسRمی وحاميان امپرياليست ودولتھای
ی مختلف ه ھا ی وگرو ی امپرياليست ل قدرتھا ه کشورازچنگا ه است ک ه شد.  وسه دھ ارتجاعی بربادداد

  قدرت امپرياليستی وارتجاعی دراشغال نظامی قرارداشته41ارتجاعی رھائی نيافته وھنوزھم کشورتوسط 
ومردم ما تحت سلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی ودولت مزدورمتشکل ازگروه ھای جنايتکاروميھن

فروش وخاين عذاب می کشند.
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