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 آھنگر.ش : از 
     ١٣٨۵ حوت ٢۴

                                                                          

  حوت هرات24 جنبش

   پيامدهاي آنعلل وعوامل ، پس منظر تاريخي و
   
 سال قبل در شھر ھرات در ھمين روز مردم قھرمان آن واليت ٢٨درست . بيست وچارم حوت ھستيم در آستانۀ  

برخی ديگر شيپور مرگ رژيم .  عطفی در انقالب ميخوانند که برخی آنرا نقطه. انجام دادند حرکت جسورانه ای 
 را نیناست وجا دارد که ياد اين روزخو ھردوی آن درستبه نظر من  .  پرچم نامش می نھند–خلق ۀ دست نشاند

واما  .  شھدای راه آزادی وطن درود بفرستيمپاک  شھدای بيکفن اين روز وکليهھميشه زنده نگھداريم و بر روح 
ايجاد حرکت ، عملکرد مردم درآن ، پس منظرتاريخی حرکات توده ئی مردم درمورد علل وعوامل ونحوۀ 

. . .  غرب ودرمجموع کشوروۀ  حوت درحوز٢۴ای سياسی درآن ، اثرات و پيامدھای جنبش  نقش نيروھ،درھرات
ديدگاھھای متفاوتی طی اين بيست وھشت سال ارائه شده که دربرخی ازآنھا اشتباھات و نا آگاھی ھائی  تبارز کرده 

  .است 
ھمين دليل برخی از ه دارم وبنگارنده يکی از شاھدان عينی آن روز ھستم که تا حدی از چند وچون آن آگاھی 

درينجا ميکوشم به چند نکته اشاره داشته باشم و اميدوارم  بتوانم در روشن . نظرات درينمورد برايم عجيب است 
 اساسیدرقسمت اول نوشته مختصرا به برخی علل وعوامل . نسل ھای امروزين کمکی کرده باشم  به شدن  قضيه

دربخش بعدی تاثيرات وپيامدھای جنبش . به پس منظرتاريخی آن خواھم داشت اشارتی ميکنم ونگاھی خيلی گذراھم 
  . حوت وبرخورد نيروھای مختلف را به آن بررسی خواھم کرد ٢۴

 شمسی اتفاق افتاده و ١٣۵٧ حوت ٢۴ حرکت مردم ھرات در تاريخ ًواما قبل از ھمه بايد به عرض برسانم که اوال
ش ١٣۵٨لذا اين حرکت از جنبش سوم حوت .  ش ١٣۵٨ حوت ٢۴ود در نه آنطور که دربعضی نشرات ديده ميش

ش ھرات آغاز يک دوران ۵٧ حوت ٢۴ درست است که بگوئيم حرکت ًبناء. بل تقريبا يکسال پيش تر است درکا
 دوستانيکه آنرا تداوم ويا تکامل. نوين در انقالب ، ومردم قھرمان وجانباز ھرات طاليه دار اين آغاز خونين ھستند 

 ٢۴يعنی حرکت سوم حوت کابل تداوم وتکامل . سوم حوت کابل ميخوانند دراشتباه اند بلکه عکس آن واقعيت دارد 
  . حوت ھرات است 
 ش در ھرات قبل از تجاوز ولشکر کشی مستقيم روسھا به افغانستان صورت گرفته ۵٧ حوت ٢۴دوم اينکه حرکت 

يعنی مردم ھرات درمقابل غال م بچگان روس چنين .  پرچم –است وجنبشی است برضد رژيم وابسته ومزدور خلق 
 حوت ھرات به افغانستان لشکر ٢۴ يعنی ده ماه بعد از حرکت ش١٣۵٨ جدی ۶چه ، روسھا به تاريخ . شوريدند 

 – حوت ھرات ، حاکمان خلقی ٢۴در بسياری از آثار واسناد نشر شده گفته ميشود که ترس از جنبش . کشی کردند 
مستقيم در دفاع از حاکميت پوشالی خود خواستارمداخلۀ مرگ انداخت و آنھا از روسھا ۀ به تب لرزپرچمی را 

ه وبا وجدان لجن درھمين ارتباط بود که برای جلب حمايت ارباب ، خيلی بيشرمان. وسرکوب خلق کشور ما شدند 
واين کمال .  خواندند گانانتحريک  بيگگان ھريوا زمين را  پابرھنضد بيگانه پرستیحق آلود خود شورش به 

  . پرچميھا واوج انتقام گيری شان از مردم ھرات است –وطنفروشی خلقی 
ی درھرات اين حرکت در کليتش محصول ۀ تاريخی جنبشھای توده ئرغم موجوديت پشتوان سوم اينکه علی
 ،رکت يا موجد بودنی ھيچ گروه ويا تنظيمی نيست  ھرگونه ادعای سازمان دادن به اين حکاتکارسياسی وتدار

افسانه سازی ھای فتوای اين وآن در به وجودآمدن حرکت . ازطرف ھرکه باشد ، ادعای نا موثق وگزافه گوئی است 
سياست خودرا با آن به بازارعرضه ۀ  حوت ھرات رکالمھای فريبکارانه ايست که خود فروشان بازارمکار٢۴
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می فقيربودکه مشکالت زندگی شان ازحد گذشته ولی به اين حرکت در کليتش يک حرکت خود جوش مرد. ميکنند
چنين وضعی . جای رسيدگی به مشاکل شان ازکودتا گران ثوری توھين به ارزشھا و مقدسات خود دريافت ميکردند 

 ھيچ کس  قادر به کنترول وسمت دھی وبھره برداری ًءبنا. خشم مردم را برانگيخته وآنھارا وارد ميدان ساخته بود 
دراواسط روز فقط عده ای تفنگ دارروستائی که درميان شان برخی لومپن ھای معروف . رھمان روز نبود ازآن د

عده ای از روشنفکران ويا باسوادان متمايل به سياست ھای چپ ويا راست در . نيز ديده ميشدند ، تبارزبيشتر کردند 
شرح بيشتر آنرا در سطور بعدی .  آن باشند متن آن چون قطره در دريا برده ميشدند ، نه اينکه جلوداريا رھبر

  . خواھيد خواند 
 حوت ٢۴جنبش افتخارآفرين . بااين حال ھيچ حرکتی بدون علت وعوامل وريشه ای درگذشته به وجودآمده نميتواند 

درينجا اشارتی کوتاه به آن . ی تاريخی وعلل وعوامل اقتصادی ، سياسی وفرھنگی خود را دارد اھرات نيزريشه 
  :  يکنيم م
 ايستائی بوده که نظامھای حاکم به جای پيشرفت ً افغانستان کشورعقب نگھداشته شده وتقريبا : عامل اقتصادی-١

کشورما . وترقی بر مردم آن فقر، گرسنگی ، استبداد ، جھل ، بيسوادی ، مرض وبالھائی ازين قبيل راتحميل کردند 
عصروزمانه قرارداشت و مردم فقط با يک زندگی بخور ونمير سلطنت درابتدائی ترين سطح زندگی ۀ درزيرسيطر

  .  با مرگ تدريجی دست وپنجه نرم ميکردند
شان داده ۀ  پرچمی ھا قبل از رسيدن به قدرت برای مردم وعده وعيدھای فراوان از تريبونھای دست داشت–خلقی 

     ند چندان شد وبا شعارھای ميان تھی بودند و با رسيدن به قدرت توسط اربابان شوروی شان اين وعده وعيدھا چ
اما ھمينکه درکرسی ھای پوشالی قدرت . توقعات مردم را بلند بردند ) مسکن ، لباس ، نان " ( کور ، کالی ، دودی"

دستاورد  .تکيه زدند، به جای خدمت به خلق، به غارت وچپاول ھستی مردم وسرکوب وتوھين خلق شروع کردند
ی آزرم ثوری فقط صدور چند فرمان بی سروته وبی پايه وبی زمينه است که ھرگزبه پرطمطراق کودتاگران ب

 وضع اقتصادی مردم روز تاروز ًبناء. د ونه ھم توفيق آنرا يافتند تطبيق آن نه اقدام سالم عملی کردند ، نه ميکردن
ا از سبتھای مختلف ، مردم رکشيدن مردم ازکار و روزگار وسوق دادن شان به تظاھرات نمايشی به منا. بدتر ميشد 

 فرمان به اصطالح اصالحات ًعالوتا.  ھم محروم ساخت ،دست ميآوردنده  نان بخور ونميری که از کارشان بلقمۀ
ارضی بدون مساعد ساختن زمينه ھای عينی وذھنی آن در جامعه وتھيه وتدارک امکانات عملی آن ، به جای کمک 

زداشت ومليونھا دھقان را به بيکاری وبی روزگاری ودريک جنجال بی نتيجه ، را از کشت وکار با  آنان،به دھقانان
بحث مفصل وتحليلی . نابرابر وبی پشتوانه با زمينداران سوق داد وفقر و گرسنگی بيشتری را دامنگير شان کرد 

. رون است اين نوشتار مختصر بيۀ روی مشاکل اقتصادی که کودتا گران ثور بر مردم ما تحميل کردند از حوصل
گروھھا واليه ھای اجتماعی ضربه زد وآنھارا ۀ عملکرد حاکميت ثوری چنين بود که به منافع کليۀ نتيجه وخالص

 حزبی واقشار لومپن واوباش جامعه مندفقط به يک مشت افراد عقده . خود قرار داد با کامال ازخود رانده ودر تقابل 
خود وچور وچپاول وتجاوز به مال وجان مردم دشمنی ۀ  وحشيانتکيه کرد که آنھاھم روز تا روزبا عملکردھای

صبر مردم لبريز شد ودرواليات ۀ تا آنجا که کاس. مردم را با حاکميت کودتاچی ثوری بيشتر وبيشتر ميساختند 
 ۀ اوج آن حرکت جسورانه وخودگذرانۀمختلف حرکات اعتراضی ضد کودتا گران مزدور ثوری تبارزکرد که نقط

 بر حاکميت ضد انقالبی ، ضد ملی هاين جنبش برای ھميش.  ش است ١٣۵٧ حوت ٢۴ان ھرات در مردم قھرم
بيش ازبيست ھزارقربانی ثبت کتيبۀ وضدمردمی کودتاگران ثور واربابان شوروی شان مھر بطالن زد وآنراباخون 

اعم اززن ومرد، جاودانه  زمين ، افتخار اين حرکت جانبازانه برای دلير فرزندان ھريوا. ئين تاريخ ساخت خارآ
 پرچميھا تا ابد باقی -پاياست وننگ سرکوب آن وريختن خون آن بيگناھان به طور نازدودنی دردامان کثيف خلقی

  . است 
   : پرچميھا – نفرت مردم ازبيگانه پرستی خلقی -  عامل سياسی -٢   

مردم قھرمان ھرات نيزکه چون ". بدرشود با شيراندرون شده باجان "اين ويژگی درمردم افغانستان به قول معروف 
 سياسی –وطن  ھرگزبه ھيچ بيگانه ای وتحت ھيچ نامی سرخم نکرده اند واز رشد فرھنگی ۀ سايرفرزندان دلباخت

 به ماھيت برده منشانه ًھراتيان مخصوصا .نسبی برخوردارند، ازھرگونه بيگانۀ متجاوز وبيگانه پرستی نفرت  دارند
  ش توسط ۴٨ و ۴٧ويژه سالھای ه ش ب۴٠ ۀاز سالھای دھ) خلق وپرچم (وکراتيک خلق واھداف شوم حزب دم

اين روشنفکران در ھرات به حدی بود که ۀ تاثير گسترد.  از روشنفکران خود بيشتر آشنا ساخته شده بودند  ایحلقه
 محصل ، معلم ، زمتعلم ،ی مخالف خود ، اعم ا ھم اخوانيھا ھمزمان ،ھر، ھراتي پرچميھا و–ھم سلطنت ، ھم خلقی 

حيث يک حريف سياسی ساخته  ه ميگفتند و با آن ب" شعله ای" ماموردولت ، دکاندار، روحانی ومال امام مسجد را  
ازچھره ھای سرشناس اين محفل ميتوان ازشھيد استادعبداالله رستاخيز، شھيد .خود برخورد ميکردند ۀ پرداخت و

، شھيد ماما غالم محمد ، )  مردمی وسرشناس  ھراتی ھاۀچھر(ا ، شھيد کريم نعيم ازھر ، شھيد انجينر قدوس مام
شھيد انجينيرحفيظ ، شھيداستادسلطان احمد ، شھيد استاد قدوس کارمند ، شھيدانجنيررحمان منصوری ، شھيد استاد 

ۀ که عد. نام برد ودھھا قھرمان ديگر) برقی(واجد ، شھيد محمد آخند زاده ، شھيد داکتر ايوب نيزک ، شھيد آصف 
 پرچميھا ازھمان اولين روزھای کودتای ثورانتقامجويانه به زندانھا انداخته  و بعد از شکنجه ھای –شان را خلقی 
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يان يدند وعده ای ھم درجران پرچمی و اربابان روسی شان به شھادت رس- فراوان به دست جنايتکاران خلقی
  .      ادی وطن وھموطن شان سرفرازانه جانباخته اند  بعدی در سنگرآزمبارزات مسلحانه وغيرمسلحانۀ

  
    

          
  

 شھيد غالم محمد شھيد کريم شھيد ازھر رستاخيز. شھيد ع 
 
  

کريه ۀ گان و عده ای ديگر از رھروان راه اين قھرمانان که نقشھای برجسته ای درجنبش داشتند ، چھر اين جانباخت
 پرچمی ھا به آن شناخت ، -عملکرد خلقی .  ثوررابه مردم ھرات شناسانده بودند باند خلق و پرچم وماھيت کودتای

 نفرت مردم ھرات ازکودتای ثورو ثوريان ريشه سياسی نسبتا تاريخی وآگاھانه داشته تا ًءبنا. عينی واثباتی داد ۀ پاي
  .  ش اين نفرت را باخشم زايدالوصفی تبارز دادند ١٣۵٧ حوت ٢۴اينکه در روز 

    : برخوردھای نابخردانه و تجاوز به ارزشھا و نواميس ملی، فرھنگی ودينی مردم - عامل فرھنگی - ٣    
 پرچمی ھا که ھرگز نتوانسته بودند طی ده سال در ھرات به عنوان يک نيروی چشمگير تبارز کنند ، نسبت –خلقی 

تا ما ھرات را پاک : " گفته بود سخنرانی  امين در يک چنانکه حفيظ هللا. به ھرات ومردمش عقده مند شده بودند 
  " . شعله ای ھا را درآنجا نخشکانيم اھداف انقالب ثور را در افغانستان پياده کرده نميتوانيم ۀنکنيم وريش

 پرچميھای بی آزرم از پشت مکروفون ھای - حوت خلقی ٢۵ و٢۴ ھمچنان درجريان بمباردمان ھرات به تاريخ 
مسجد جامع به سرتاسر شھر پخش ميشد ، با ) مناره ھا  ( یی از گلدسته ھاھائگو بلندمسجد جامع ھرات که توسط 

. ..و" را به تلی از خاک مبدل ميکنيمکار نداريم ، ھراته ما مردم ھرات را ب" وقاحت وبيشرمی اعالن ميکردند که 
ل کنند ، تابه آرزوی  پرچمی درھرات خشن تروعجوالنه ترعم–اين عقده مندی ھا سبب شد که نابخردان خلقی 

در راستای اين ھدف شان از موضع قدرت به تعرض به ارزشھا ، .  شان که  تسلط بر ھرات  بود برسند ۀديرين
اعتقادات ونواميس مردم وتوھين وبه زندان انداختن ھراتيان اعم از روشنفکر، روحانی ، ريش سفيدان ، زنان 

اين برخورد نو . عنوی مردم ھرات در شھر وروستا پرداختند وخالصه تعرض و توھين به مجموع ھستی مادی و م
 پرچمی نيزعاملی شد که مردم ھرات يکدست و يکپارچه به دفاع از حيثيت ، نواميس –به دوران رسيده ھای خلقی 

 – حوت ، شھر و روستای شانرا از لوث پليد خلقی ٢۴واعتقادات خود مانند دفعات قبل به حرکت درآيند و در 
  . ا  پاک بسازند پرچميھ

جنبش ھای ) ش۵٧ تا ۴٧(ھرات طی يک دھه . ی مردم ھرات نيست  ش اولين حرکت توده ئ۵٧ حوت ٢۴بش جن
مردمی يکپارچه در آن به روزھای فراموش ناشدنی بدل ۀ متعددی در خود داشته  که از آنجمله دو حرکت گسترد

  .شمار می آيند  هش ب١٣۵٧ حوت٢۴شده اند وبه حق پشتوانه وپس منظر تاريخی 
         

  پس منظر تاريخی جنبش مردمی در ھرات    
 بايد به عرض برسانم که مردم ھرات در مقاطع مختلف زندگی در برابر ظلم وفشار حاکميت ھای مستبد صدای  

ان ھراتيۀ يعنی اعتراض عليه ظلم واستبداد سنت پسنديد. را بلند کرده وبه اعتراض دستجمعی دست زده اند  شان
  . است 

ازحرکت معروف به جنبش حاجی مختار ويا اعتراض جمعی مردم ھرات " از گذشته ھای دور ويا حتی مثال
دربرابر سردارھا شم خان صدراعظم ودواندن آن تا به بيرون شھرکه بگذريم ميتوان از اعتراض مردم در مقابل 

 که جنبش دموکراتيک اعتراضی به شکل درين سال.  ش ياد کرد ١٣۴٨استبداد و بيعدالتی حکام وقت درسال 
در  مدرسه ی دينی فخرالمدارسدرھرات نيزحرکت از . تظاھرات خيابانی سرتاسرکشور را فرا گرفته بود 

اعتراض عليه حق تلفی ، اختالس  وضعف اخالقی مديرآن مدرسه که مربوط يکی از خانواده ھای اشراف به 
جای رسيدگی به شکايات طالب مدرسه ، توسط پوليس به ه کمه بمقامات حا. اصطالح روحانی بود ، آغاز شد 

شاگردان بی پناه فخرالمدارس ھم برای جلب کمک به متعلمين مکاتب مراجعه کردند که به . سرکوب آن پرداختند 
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درين تظاھرات بود که چھره ھای . پاسخ مثبت متعلمين مواجه شده واين حمايت به ايجاد يک حرکت گسترده انجاميد
مردم را ۀ امداری چون کريم وغالم محمد تبارز کردند وبا منطق رسا وسخنرانی ھای غرای شان حمايت ھمه جانبن

 ش که پليس به ١٣۴٨روز دھم سرطان سال . اين تظاھرات چندين روزادامه پيدا کرد. باحرکت خود کمائی نمودند 
خون کشيد ، مردم ھرات ه ن مردم را بشکل وحشيانه بر تظاھرات مسالمت آميز متعلمين حمله کرد وفرزندا

  .ندانی امنيه دواندند خودبرخاسته وپليس را تا مرکزقوميکپارچه به حمايت ازفرزندان
. نھانگاه ھای شان بيرون نمی آمدند ساعت از پ۴٨مقامات حکومتی در آن روز به حدی از مردم ترسيده بودند که 

 ساعت ۴٨ھندگان تظاھرات زير کنترول بود که ظرف درين روز حرکت مردم چنان منظم واز طرف سازماند
حاکميت مردم درتمام شھرکوچکترين بی نظمی صورت نگرفت وحتی به ذره ای از اموال مردم و دکانھائی که 

يوھای ورادBBC  خبر کنترول حاکميت مردم در شھرھرات ھمانزمان از راديوی . بازمانده بودند زيانی نرسيد 
دھھا انسان حق خواه از متعلم ومحصل .  با نيرنگ  وزور سرکوب گرديد ًحق بعدااين جنبش به . ديگری پخش شد 

 سال زندان ١٠٠تا مامورين ومعلمين واھل کسبه ، مولوی وامام مسجد به نام شعله ای زندانی شدند وبيشتراز
يه ھای مستدل ومحکم اين مبارزين مردم به حيث مقاومت وپايداری درزندان ودفاع. مجموعی برآنھا تحميل شد 

درھمان سال استاد رستاخيز که درزندان . اسناد افتخار مبارزاتی آن برھه اززمان ثبت تاريخ جنبش گشته است 
چند مصراعی ازآن زينتبخش اين صفحه  سر ميبرد اين روزرا با شعری استقبال وتوصيف کرد،ه دھمزنگ کابل ب

  .ميکنم  
  ان قاصد آمال خلق پيک توف " 

  ميرسد رزمنده از مرز کھن 
 . . .  

  باز ميگويد بگوشم 
  قصه ھای از ھريوا

 . . .  
  اينک اينک باز اندرصبحگاھی اين چنين روشن

  خلق تاريخ آفرينش 
  انقالبی توده ی شاھين مزاج تيز بينش 

  مست وتوفان خيز می آيد به پيش 
  ميزدايد از رخ او گرد حرمان 

  يوا بازميجوشد ھر
  بازميجنبد ھريوا 

  باز ميجوشد ھريوا 
  درخروشان رودبار انقالب توده ھا 

  بازمی بندد به توفان دل ھريوا
  . . . باز
  . . . "باز

ما ۀ  ش آنگاه که خشکسالی با تشديد بالی فقر وگرسنگی به عده ای زيادی مردم بالکشيد١٣۵١ھکذا دربھار سال 
را ازدست  نان صدھا وھزاران انسان جان خود وفرزندان شانۀ د يک لقمخاطر نبوه مرگ را ھمراه آورده بود وب

را برای اينکه  درآن روزگار سختی که مردم جگر گوشه ھای شان. دادند ، موج اعتراض مردم ھرات ھمگانی شد
انان سلطنت ، حکمرۀ در آن لحظات سخت زندگی مردم ، درزير ساي! آری . زنده بمانند به ديگران واگذار ميکردند 

زمان که  از ھرگونه تنعمی برخوردار بودند ،  برای حفظ ما تقدم وسود بيشترخود حيوان منشانه دروازه ھای گدام 
ھای غله را بسته و برآن محافظ مسلح گماشته بودند ونه تنھا به مردم محتاج درحال مرگ حتی دربدل پول به نرخ 

کاذبی اعالن کردند که ۀ عالوه برين ستمگران حاکم در جلو.د روزگندم نميدادند که آنرا بيشرمانه احتکار ميکردن
مردم حاضر شدند تمام روز را به شاق ترين کارھای جسمی تن بدھند ودر . حاضرند دربدل کار به مردم گندم بدھند 

 در برابر اخدا داد افغانستان حتولی مجريان امور سلطنت . بدل آن فقط چند کيلو گندم بگيرند تا از مرگ رھائی يابند 
صبر مردم لبريز ۀ اينجاست که کاس. مردم درھرات و نواحی آن نيز از پرداخت گندم خودداری کردند ۀ کار يکماھ

بعداز يک ھفته . شد ، فرزندان اصيل مردم نيز به کمک شان شتافتند وعده ای برای بسيج مردم به روستاھا رفتند 
، ھمان چھره ھای " محفل ھرات" ش گردانندگان ١٣۵١مل سال کار تدارکاتی وسازماندھی منظم به تاريخ دھم ح

. قابل اعتماد و پذيرفته شده در ھرات ، توانستند جنبش وسيعی را از تمام ولسوالی ھا به طرف شھر سرازير سازند 
. . . درآن روز نيز بيل وداس وچارشاخ وتبر. در آن روز نيز موج توده از روستاھا به طرف شھر سرازير شد 

فقط ويژگی آنروز .  مردم را زينت ميداد ومردم خشمگينانه وبه حق شعار مرگ بر دولت سرميدادندۀ تھای پرآبلدس
يعنی آن . اين بود که پيشاھنگان مبارزه با کار تدارکی شان توانسته بودند آن جنبش را نظم بدھند و رھبری کنند 

ا شعار ھا واھداف مشخص بود که توسط ده ببلکه يک حرکت رھبری شخودی نه ، ه حرکت يک حرکت خودب
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فرزندان آگاه ، سربه کف وپاکباز مردم ھدايت ميشد ومردم نيز با شناختی که از آنھا داشتند ، به آنھا اعتماد ميکردند 
  .ورھبری شانرا ميپذيرفتند 

 آمده ودر آنجا سوی چوک شھرنوھرات که ميعادگاه تعيين شده بوده طبق برنامه تظاھرکنندگان از ھر طرف ب! آری 
 يک نکته . ور مردم مواجه ميشدند سخنرانان ھمه  درد دل مردم را بيان ميکردند وبا استقبال پر ش. مستقر شدند 

 رغم ميل خود به زد شان درحضور مردم بود که علیۀ جالب اين روز به ستيژ کشيدن وکالی پارلمان يا محاکم
درھيچ جای ديگرکشورسابقه ۀ چنين محاکم. اعتراف کردند وبندھا وعملکردھای ضد مردمی پارلمان وحکومت 

  . ندارد
اگرھمين امشب به مردم ھرات گندم توزيع "ندانی امنيه متحصن شده واخطار داد که   جنبش طبق برنامه مقابل قوم

 ، ديده اند ساعت به واليات بادغيس ، غور ، فراه ونيمروز که بيشترين صدمه را از خشکسالی ۴٨نشود ودرظرف 
دولت مرتجع سلطنت که ضرب شست ."   دوش دولت خواھد بوده وليت عواقب ناگوار آن بگندم فرستاده نشود مسؤ

روز  ش چشيده بود ، ازين موج انسانھای خشمگين ترسيده وعصر ھمان ۴٨اين مردم را دردھم سرطان سال 
وھمچنان . آن توزيع شد ۀ  شکل   عادالنندانی آورده و به مظاھره چيان سپرد که بهموترھای گندم را پيش روی قوم

  . درھمان روز به واليات ھمجوار نيز کاروانھای گندم ارسال گرديد 
محفل ( استاد عبداالله رستاخيز وياران مبارزشه بازوی مردم وبه رھبری خردمندانۀ  ش ب١٣۵١جنبش دھم حمل 

اين جنبش اولين . تند  شان با دست پر برگشپيروزمندانه به ھدفش رسيد ومردم با نظم خاصی به روستاھای) ھرات
ی در کشورما بودکه دور از ھرنوع خواست روشنفکرانه با خواست وبازوی توده ھا و رھبری جنبش توده ئ

يد  سال گذشته است ھمه شاھد ومؤ۴٠ھراتيانی که اکنون سن وسال شان از . روشنفکران پاکباز شان به ھدف رسيد 
کار سياسی منظم در ھرات به چه زمانی متعلق است وچه ۀ ھمه ميدانند که ريش. د  ھستن،آنچه در فوق گفته شد

 ھيچ ھراتی قدردان وبا پاسی نميتواند نام آن فرزندان مبارزوپاکبازنام آور. قربانی ھائی درين راه داده شده است 
مردمی شيرزنان ھراتی شانه درھمينجا بايد متذکرشوم که درتمام اين جنبشھای . ديارش را فراموش کند ونه ميکند 

مردان مبارزه کرده وافتخارآفريده اند و سخنوران چيره دست و کادرھای توانمندی ھم تقديم جامعه ساخته ۀ به شان
  .اند

شان بوده است که ميتوان از ۀ مردمش به دفاع از حقوق حقۀ ھرات در روزھای ديگری نيز شاھد حرکت يکپارچ
درين روز نيز .  يادکرد ،ندانی امنيه ھرات بودۀ  اوج آن در پيش روی قومقط ش که ن١٣۴٨روز چارم اسد سال 
روی را ھمان فرزندان مردم نميبود ، ماجراجويان وحادثه جويان حکومتی که دستھای شان ۀ اگر رھبری خردمندان

سالح دست داشته دست بياورند ومردم را با رگبار ه ی با چندين بار کوشيدند بھانه ند مسلسل ھا گذاشته بودۀماش
  . ولی رھبری مظاھره خردمندانه توطئه ھا را خنثی ميکرد . خون بکشند ه شان ب

درحين . قندھار به دور فرزندان خود گذرشان جمع شدند ۀ ش نيز مردم در درواز١٣۴٨ ميزان ٣٠به تاريخ 
رھبران آنرا باضرب وشتم خون کشيد وسه نفر از ه سخنرانی پوليس برآن مظاھره بيرحمانه حمله کرد وجمعی را ب

   .باخود به زندان برد که سالھا رنج تبعيد وزندان را استوارانه تحمل کردند 
 ٢۴اينھا ھمه پس منظر تاريخی ويا ريشه ھای تاريخی حرکات دستجمعی وموج آسای مردم ھرات ھستند وجنبش 

ن آن درينست که اين جنبش با خودی بوده اما خودب.  ش از چنين يک ريشه وغنای تاريخی آب ميخورد١٣۵٧حوت 
ھرگونه ۀ دست نظم ناپذير آنرا از حيطه تفنگ ب ۀيک کارتدارکی وسازماندھی منظم وارد کار زار نشد وحضورعد

وليت خطيرقسمتی از آن خون ؤارک ورھبری آنرا بکنند ، بايد مساگر کسانی نا حق ادعای تد. رھبری خارج ميکرد 
   طور مثال وقتی ه ب. ولی واقعيت اينست که آن جنبش رھبری شده نبود . يرند ھای ريخته شده را ھم برعھده بگ

اھداف خاصی . محبس را شکسته وزندانيان را رھا سازند  ۀای به طرف محبس ھرات در حرکت شدند تا درواز عده
محبس به سد ھنگاميکه نزديک . مردم ازين قضيه بيخبر بودند . رادرنجات اقارب ويا دوستان شان دنبال ميکردند 

 پرچمی –محکمی از تانک وزرھپوش و مسلسل مواجه شدند ھنوز تصميم نگرفته مورد رگبار آدمکشان خلقی 
اينجا ديگر ھيچکس قادر نبود جلو خشم مردم را بگيرد و به فکر کم کردن . خون تپيدند ه زيادی بقرارگرفتند و عده 

ً يا مثال. پرچمی بيرحمانه آنھارابه خاک وخون ميکشيدند- مردم ھمچنان پيش ميرفتند و وحشيان خلقی. تلفات شود 
در چوک پای حصار، مردم از طرف چارسوی شھر کھنه ميآمدند وزرھپوش در مقابل شان پشت به ديوار مسجد 

.  يک وطندارما درينجا افسانوی است ۀحماس. خون ميغلتيدند ه پای حصار باالی شان رگبار ميکرد ودسته دسته ب
اند ، ولی فقط ارش را دورشکم خود بسته وبر مسلسل زرھپوش حمله برد، خودرابه مسلسل رسجسورمردی دست

سالحش را به  ۀچی بيرحم نميتوانست به سادگی ميلديگر مسلسل .  مسلسل آرام گرفت ۀجسد مشبکش روی ميل
بردند راو يورش  بء گوشه ھای از به اصطالح سنگرش قابل نفوذ شد ومردم از ھمان خالًاءھرطرف دور بدھد ، بن

 قندھار وجاھای ديگر ۀھمين ترتيب در دروازه ب.  حماسی نيز قربانی زيادی گرفت ۀاين صحن. وکارش را ساختند 
، ويژه شبه بعد از ظھر وب. که برای شرح ھريک ازاين حماسه ھا وجانبازيھای مردم بايد کتابھا نوشته شود 

شھربه قتلگاه مردم .  به قتل ھزاران انسان بی گناه گرديد بمباردمان شھرومردم بی دفاع آن شروع شد که منجر
سرکھا به خون رنگين بود، آنچنانکه .حتی برشاخه ھای درختان نيز پاره ھای تن انسان ديده ميشد . بيگناه بدل شد 

  :               باری سروده بودم 
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  ھروجب از خاک ما شد کربال        از ھزاران بيش عاشورا به پا
ين ننگ ونفرين تاريخ برعامل. بود که وصفش را ھيچ وصاف ومرثيه خوانی نميتواند به درستی بکند  ۀ صحن... و

کس حق ندارد عاملين چنين جنايات عظيمی  وھيچ.  مردم برای ھميشه باقی استۀ پرچمی اين کشتاروحشيان–خلقی 
  . را ببخشد 

ردن تلفات صورت گرفت اين بود که ما از يک عده تالشی که در آن روز وفردای آن جھت رھبری جنبش وکم ک
تانک در دسترس ما بگذارند که از ) يا دوعراده ( خواستيم که دو چاين ،ما بودندبا صاحب منصبانی که در ارتباط 

شايد ما با تصرف راديو ريلی بتوانيم از طريق بلند گوھائی که در سراسر . ستيشن راديو ريلی ھرات محافظت کند 
اين کار ۀ صاحب منصبان مذکور وعد. ی کنيم  جلو تلفات را بگيريم وجنبش را به سمت بھتر رھبرشھر نصب است

عده ای ازين صاحب . عسکری دست به قيام زدند ۀرا دادند ولی درعملی کردن آن توفيق نيافتند و درعوض در فرق
  . است منصبان خوشبختانه ھم اکنون زنده ھستند وآنچه من ميگويم حتما ياد شان 

 پرچم ، از –حوت شبنامه ای پخش شد که ضمن تمجيد از مردم ومحکوم کردن جنايت رژيم خلق ٢۶ يا ٢۵به تاريخ 
نان وآذوقه برسانند واز عساکر وافسرانی که قيام ) کوت زلمی( عسکری ۀمردم خواسته بود به قيام کنندگان فرق

ه خواسته بود که مردم را مسلح بسازند وخود نيز به مردم درعين حال از افسران قيام کنند.  حمايت کنند ،کرده اند
اين شبنامه مورد استقبال گرم مردم وصاحبمنصبان . پيوندند تا از تلفات ناشی از بمباردمان فرقه جلوگيری شودب

عده ای ازروشنفکران نيزبه روستاھا شتافتند وکاروانھای از نان وغذا به طرف . قرارگرفت " شورشی"وعساکر 
پخش اين شبنامه که  در پای خود .  عسکری سالح گرفتند ۀمردم نيز از فرقازمی کوت روان شد وعده ای زيادی زل

راداشت ، بازھم به ھمان ريشه برميگردد وبه ابتکار وتوسط )  م–گروه مبارزين نجات افغانستان " (گمنام" امضای 
زيادی درآن روزھا آن شبنامه را نکند ، عده اگر کسی کتمان حقيقت . صورت گرفته است " محفل ھرات " ھمان 

 ٢۴با اين حال صادقانه اعتراف ميکنيم که ما درتناسب جنبش . ديده وخوانده اند وبراين حقيقت صحه ميگذارند 
 ش مثل قطره در دريا بوديم ، نه تشکل ما ونه ھيچ نيروی متشکل ديگری در رھبری آن جنبش عظيم ۵٧حوت 

سازماندھی ورھبری تشکال ت آنزمان  ۀ حوت ھرات باال تراز آن بود که درحيط٢۴نبش عظمت ج. قرار نداشت 
. لذا ھرگونه ادعای سازماندھی کردن ورھبربودن درآن روزبه باور آنانيکه آن روزرا ديده اند ، نميگنجد . بگنجد 

 اغرب ، حتۀ حوزپيدايش تنظيم ھا وگروھھای جھادی وجبھات چريکی روستائی وشھری در ھرات و درمجموع
ش ھرات به حساب ميآيند که صاحب ۵٧ حوت ٢۴بازکردن دفاتر تنظيمھای جھادی درايران از پيامدھای حرکت    

ھکذا اثرات . اين قلم نيزدرسازماندھی وعملکرد قسمتی ازآن نقش ناچيزی داشته است وبه شرح آن خواھد پرداخت
گ و رنگارنگ است  و پرداختن به آن کار و فرصت حوت درسطح کل کشوربسيار بزر٢۴وپيامدھای حرکت 

واما شعری را که به ھمين مناسبت سروده شده .  بيشتری را ميطلبد که دربخش ھای بعدی به آن خواھيم پرداخت 
  .          ش درھرات نشرشده پايان بخش اين قسمت نوشته ميسازم ١٣۵٩درسال " حوت خونين"  ۀودرنشري

                       
  غوغای خروشان

  نوای آخرين ماه زمستان است
  وماه حوت گريان است                                                                                                                                 

  دو سه  روز ديگر ھنگامه ای رفتن به  پا  دارد 
  شايد  بر بھار نوزمستان ميرود تا  ره گ

  و روز بيست وچار حوت 
  ابر و باد و باران غرش و قھری  دگر دارد

  زمين گريان ، زمان گريان 
  .ز جور خلق و پرچم جمله ناالن است 

  ولی امروز شھر ما
  سرود رزم ميخواند 

  ھرات قھرمان يکبار ديگر حاکم تاريخ ميگردد 
  و با فرياد خون 

  با نعره ای آزادگی يا مرگ 
  .ردژخيم دوران يورش مردانه می آرد ب

  ھريوا باز در خون ميکند جوالن 
  سلحشوران ، دليران 
  از تمامين روستاھا 

  سوی شھر رزم آھنگ سفر دارند 
  تا آن دشمن دون ھمت مزدور را 

  با خون پاک خويش بردارند 
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  وطن گويان  وطن گويان 
  و ھم  هللا اکبر بر زبان  

  با  دست خالی 
  ر از ايمان به آزادی بادلی سرشا

  .به تانک و توپ دشمن حمله آوردند 
  و دشمن با قساوت 

  با دلی آگنده از کين 
  و مست از باده ای کز بارگاه اجنبی خورده 

  به روی خلق زحمتکش 
  به توپ  و تانک و رگبار مسلسل ميکند آتش 
  صدای غرش بمب افگن و طياره از ھر سو

  فضای شھر را درخود ھمی پيچد 
  انان دسته دسته غرق درخون ميشوند جو

  تا بيرق آزادی و آزادگی را 
  . برفراز شھر خود باال نگھدارند 

  را " خلق"و روح و پيکری حزب پليد 
  . برقلب سرد خاک بسپارند 

  وبا دندان و چنگ و داس و بيل و مشت کوبنده 
  .به فرق دشمنان اين وطن يکدم فرود آرند 

  ! آری 
  آری ، دليران ھريوا

  شيرمردان زمان 
  ُچون گرد ميدان

  روز  را  روز قيام   و
  شھر را شھر شھادت ساختند  و

  درس مردی و شھامت را 
  .نگار دفتر زرين تاريخ وطن کردند 

  خروشان باد اين غوغا
  شتابان باد اين زورق 

  . بسوی ساحل پيروزيی فردا 
   

   حوت٢۴                                  ھرات ، 
                                    آھنگر     

 


