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 هرات را آسیب نرسانید
 

ی ئها  های درخشان خراسان دیروز و افغانستان امروز است. چهره هرات یکی از نگین
شاه  مانند فخر رازی، شاهرخ میرزا، گوهرشاد بیگم، امیر علیشیر نوایی، بهزاد، احمد
 .درانی، و بسیاری دیگر در دامان آن زاده شده، یا در آغوش آن بالیدند و نامور شدند

 
های تاریخ، از اسکندر   ها و تاراج  ترین حمله وار، از سخت هرات توانسته است، ققنوس

های سخت و   رغم آسیب ها تا هجوم طالبان، علی کبیر تا چنگیز خان، از حمله روس
 .اش را بازیابد شود و شکوفایی دردناک، سرافراز بیرون

 
های  ینئهای پر پیچ و خم تاریخ یاری کرد فرهنگ و مدنیت آن بود که عصاره آ  چه هرات را در گذار از کوچه آن

های زرتشتی و مانوی تا دین اسالم. فرهنگ   ینئها را برگرفت و در تار و پود فرهنگ خود تنید، از آ بزرگ زمانه
ای برگرفته، انتساب به  سار آن جرعه  رود پیوسته پویا و جاری بوده و هرکس از چشمههری هرات همچون رودخانهٔ 

 .هویت فرهنگی و تمدنی آن را برای خویش بسنده دانسته است
 

از همین رو است که شیعه و سنی، تاجیک و پشتون و ایالت، هزاره و ایماق و ترکمن، و سایر عشایر و قبایل، 
شکاف و  ها مایهٔ  ها و عنوان  اند این نام  ته در محبت و صمیمیت زیسته و اجازه ندادهها در این شهر پیوس  برای سده

 .اختالف گردد  ٔپایه
 

اند، اجازه ندهیم هیچ   در این روزها که لشکریان جهل و وحشت چنگ و دندان خود را به جان هرات تیز کرده
  خدمتی به تروریست  حقیر خود به خوشخناسی در صف استوار مردم ما شکاف اندازد، و برای منافع شخصی و 

ین به مدنیت بزرگ ئها کمر ببندد. هر کسی که هراتیان را به قوم، قبیله، مذهب و زبان تقسیم کند دشمن هرات و خا
 .آن است

 
های کلیت کشور است. آسیِب هرات به آسیِب کابل منتهی خواهد شد و آسیب کابل به   هرات همچنان یکی از ستون

 .از قندهار و هلمند تا بدخشان و تخار آسیب همه کشور،
 

های همدیگر   ها بایستد. ما باید دست تواند در برابر این سیالب هرات اما بدون بادغیس، غور، فراه و نیمروز نمی
 .را صمیمانه و همدالنه بفشاریم

 
ثبات و کس نیست، اما   مرزی ما هم بهتر است درک کنند که آسیب دیدن هرات به سود هیچ  همسایگان برون

های مشترک داریم. اگر سیاست ما را از هم جدا کرده است، فرهنگ و   استواری آن به سود همه است. ما ریشه
 .های هویت خود نزنید  پیوندد. برای سیاست تیشه بر ریشه تمدن ما را به هم می

 .هرات را آسیب نرسانید
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