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 آھنگر. ش: از

  ٢٠١٢ مارچ ١٧

   حوت ھرات و پيامد ھای آن٢۴جنبش 
  )بخش سوم(

      

       مــردم  آزاد  با عـزم  و  ثبات در قيام  حوت خونين  ھــرات "

  ١"يا مرگ يا راه نجات!  يک گفتند با فرياد خون        کی بشربه يک    

سازمان يافته  ش ھرات يک جنبش ازقبل تدارک ديده و ١٣۵٧ حوت سال ٢۴در بخش اول اين نبشته گفتيم جنبش 

در رأس آن قرار گرفته و آن را )  حوت٢۴(ه منظور برپائی آن کار کرده و در روز موعود نبود که کسی شخصاً ب

در عين حال به استناد واقعيات و تاريخ . ی خوانديمئبدين اساس آن را يک جنبش خودجوش توده . ری کرده باشدرھب

ی ھم تصادفی نبوده بلکه علل و عوامل اقتصادی، سياسی و فرھنگی ئنشان داديم که اين جنبش خود جوش توده 

 ش تداوم آنھا ۵٧ حوت ٢۴ھرات که جنبش ی در ئبرآن مبنا بر پس منظر تاريخی جنبش ھای توده  و. داشته است

 . است  اشاره کرديم

حق، ه چرنديات اليعنی عده ای وطن فروش بی مقدار که جنبش خونين ب دربخش دوم به ادعاھای دشمنانه و ھکذا

خوانده اند پاسخ " آشوب بيگانگان"و " تحريک اجانب"ش ھرات را ١٣۵٧ حوت ٢۴مردمی   سرنوشت ساز و

  . داديم

 حوت اشارتی خواھيم داشت و نشان ٢۴ثيرات و پيامدھای جنبش أخش درحد حوصلۀ يک بخش مقاله به تدراين ب

. زمينه ساز حداکثر شرايط و امکانات برپائی يک جنگ مسلحانه گشته است  حوت٢۴جنبش خواھيم داد که چگونه 

ا مشروع و ناسالم ازآن،  اجتماعی کشور، وحتی اجانب ضمن بھره گيری ن–و چگونه برخی ازنيروھای  سياسی 

و درکشتزار خونين آن بعضاً چون علف ھرز . ماھيت اين جنبش را تعبير و تفسير سودجويانه وغير واقعی کردند

  .روئيدند

 پرچمی ھا برای توجيه وحشی گری ھای خود جنبش ضد استبدادی و حق طلبانه و خودجوش مردم ھرات –خلقی 

نيز نسبت دادند و آن قدر ) اخوان المسلمين"(اخوان الشياطين"اندند، به خو" آشوب بيگانگان"که  را درعين اين

رھبری پاکستان نشين . دراين راستا تبليغ کردند که حتی برخی ھا به اين پندار افتادند که شايد چنين بوده باشد

ده و محرک جنبش ھم که کاری نکرده قھرمان ساخته شده بودند، بعد از پسان خود را طراح، فتوا دھن" اخوانی ھا"
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 پرچمی ھا و رھبری –بدين ترتيب به ھمکاری مشترک خلقی . مطرح ساخته و برای خود افسانه سازی نمودند

 حوت ھرات لکۀ گروھی خورد و اين يکی از بدترين نتايج تحميل شده  ٢۴تنظيم ھای پشاورنشين، جنبش مردمی 

ما ھمه شاھديم  و اگر کسی مغالطه نکند . تبدادی استبر آن جنبش عظيم، جانبازانه  و پُرشکوه مردمی  و ضد اس

درھيچ شھری از کشور نمی توانستند يک مظاھرۀ )  ش۵٧سال (می داند که احزاب ساخت پاکستان در آن زمان 

چه رسد به سازماندھی و رھبری چنين جنبش . معمولی و يا يک اعتصاب  و تحصن را سازماندھی کنند، که نکردند

درھراتی که حتی بعد از سرازير . رھرات که ھرگز محل مناسبی برای رشد آن ھا تا آن زمان نبودعظيمی، آن ھم  د

شدن امکانات وافراجنبی توسط اين تنظيم ھا، شما يک گروپ مسلح تحت رھبری يک عضو سرشناس شان نمی 

 سرشناس جبھه ساختند و خالف آنچه مثالً درمزار، پروان، پنجشير و جاھای ديگری که اخوانی ھای مکتبی و. بينيد

يکی دوعضو بومی بلند پايۀ . ندان شدند، درھرات چنين امکانی برای شان ميسر نبود و تا آخر ھم ميسرنشدخود قوم

ندان و امير برشانۀ عناصر استفاده جو و ی کردن القاب قومتنظيم ھا ھم فقط با پھن کردن دام پول و سالح و ارزان

دو قومندان باسوادی ھم  که .  بازکردند و ازپشت صحنه کار روائی می کردندی جای پاعمدتاً  لومپن و بی بند و بار

" حزب اسالمی"و يا " جمعيت اسالمی"در ھرات نام کشيدند، ھيچ کدام شان سابقۀ گروھی با " جمعيتی ھا"برای 

 درھرات سخت عکس با اخوانی ھای سرشناس مکتبیه  ايديولوژيک آن ھا نبودند، ب-نداشته و پروردۀ سياسی

ولی انگيزه ھای . ندان ھم به مسايل سياسی از کانال ھای غيرتنظيمی استين دو قومآشنائی ھرکدام ازا. درافتادند

بناًء جنبش عظيم . انداخته است، که ھمه ھراتی ھای آگاه آن را می دانند" جمعيت اسالمی"مختلف آنان را به دامن 

. نبوده، رنگ گروپ خاصی را نيز نداشته است"  آشوب بيگانگان"ش ھرات ھمچنان که  ١٣۵٧ حوت ٢۴توده ای 

به ارمغان می آورد، و نه ھم " دولت دموکراتيک نوين"به زودی " شعله ای ھا"اين  جنبش توده ھا  نه برای 

 حکمتيار وطالب يا کرزی و –وحاکميت ھای مزدور، وحشی، ويرانگر و خونريز ربانی " جمھوری ھای اسالمی"

و من از ھراتی ھائی که ھم .  خلی و خارجی شان پيامد و دستاورد آن جھاد و مبارزۀ کبير مردم استشرکای دا

اکنون تعلقات گروپيک و ايدئولوژيک خاصی دارند، چه چپ و چه راست، صميمانه تقاضا می کنم که  دامن اين 

  وء آنھائی که ھر روزخون شھداجنبش خونين  و پاک مردمی را با تعصبات گروپيک نيااليند و افتخار آن را به

بگذارند حد اقل .  دستاورد جھادگران پا برھنۀ ميھن ما را دربازارھای مکاره به حراج می گذارند، تحويل ندھند

، به جھادگران واقعی، به مردمی که  با دست خالی و با آری اقالً افتخار آن آن جنبش ھای به تاراج برده شده، افتخار

، درمقابل استبداد، بی بند و باری، مقدسات ستيزی و بی ناموسی خلقی "مرگ بردولت"و "  اکبرهللا"فرياد خشماگين 

، افتخار ھمۀ چنين افتخاری، يعنی افتخار مردم.  برسدمردم ھرات پرچمی ھا ايستادند و قربانی آن را داده اند، به –

ر برآستان ھيچ اجنبی خم نکرده و ھمچنان  مبارزان و جھادگران آزادۀ ميھن ما درھر گوشه و کنار کشوراست که س

  . سر بلند و پرغرور در موضع مردم آزادی خواه خود قرار دارند

 حوت ھرات توسط نيروھای ھوائی و زمينی تجاوزگران روسی و ٢۴پس از سرکوب جنبش : واما پيامد ھای ديگر

کی اين که به تأسی ازشبنامۀ منتشرۀ ي.  عمده چشم گير و قابل توجه استأله پرچمی شان چند مس–نوکران خلقی 

به بيرون ) زلمی کوت (١٧درھمان زمان، ھزاران قبضه سالح و به  ُتن ھا مھمات از قشلۀ عسکری فرقۀ " گمنام"

 آن مينات نظامیأ از مردم و ته ایيکی از پيامدھای اين جنبش مسلح شدن عدلذا . رفته و در دست مردم افتاد

ی که می خواست جنگ مسلحانه را عليه ئ پيش ساخته و آماده ای بود برای ھرنيرو ازه ایاين خود زمين. ھاست

  .  پرچمی سازماندھی کند–رژيم خلقی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھمراه باجمع کثيری ازسربازان ) افسران(صاحب منصبان عسکریاز  دوم اينست که به تعداد زيادی ألۀمس

 پناه بردند و شماری ھم به طرف مرز ايران عده ای به روستاھا. برآمده و متواری شدند) ارتش( ازقطعات اردو

 بودند که به برخی ازآن ھا به عنوان شکار حاضر و آماده، تنظيم ھای نيروی آمادۀ مسلحیاين ھا خود . رفتند

 پرچمی و برخوردھای –ازسوئی ھم موج گرفتاری ھا  توسط رژيم خلقی . ساخت پشاور و مشھد جال پھن کردند

  لشکری از توده ھا مردم، روز تا روز بردامنۀ فرارمردم  از وحشت افزوده و خشن منسوبين حزب حاکم با

درآغازحرکت مجموعۀ . رھسپار مرزھای خارج از کشور و يا روستاھا گشتند و برای بقای خود بايد می جنگيدند

بود و با درد اين امکانات به صورت پراکنده در دسترس مردم قرارگرفته و از نظم و سازماندھی منظم برخوردار ن

درطول " يله جار"جنبش ھای .  تقرب می کرد"يله جار"حرکات و اندوه که عملکردھای پراکندۀ نظامی اش ھم به 

تاريخ چراگاه نيروھای فرصت طلب بوده و اکثراً مورد غارت و دستبرد طماعان قرار گرفته و به بی راھه برده 

  .ب درامان بماندحوت ھرات نيز نتوانست ازاين آسي٢۴جنبش . شده اند

آری ازاين به بعد و دراين زمينه ھای مساعد درھرات و درپی آن در واليات ديگربود که ھمسايگان طماع ما به 

و سمارق وار درپشاور وُ قم و . دستياری امپرياليسم و ارتجاع جھانی به سازماندھی عوامل مزدور شان شتاب کردند

نگاھی به چگونگی تشکل و سازماندھی . ھا را برگردۀ مردم سوار کنندمشھد حزب وسازمان اسالمی ساختند، تا آن 

  .ندازيد  تا بر صحت گفتۀ اين قلم مطمئن شويدبيھفت تنظيم پا کستانی و ھشت تنظيم ساخت ايران، 

مردم از  عمق نفرت بی حد وحصر حوت ھرات خواند، ٢۴زمينه ھای ديگری که می توان آن ھا را پيامد جنبش 

اين نفرت عميق و اين .  ضد مردمی بودن و خون خواربودن اين رژيم بوده  و باورکامل مردم ب پرچم–رژيم خلق 

باورکامل آنچنان که دربخش ھای قبل گفتيم ريشه در کارتاريخی روشنگرانۀ روشنفکران صادق ھرات و پايه در 

ت به مردم داشت و نيازی به  پرچمی  نسب-واقعيت وعمل، در برخوردھای روزمرۀ وابستگان حزب و دولت خلقی 

لذا تحريک مردم عليه رژيم، ديگرھنر تبليغاتی نمی خواست چون . تبليغ و کار تبليغاتی بيشتری به اثبات آن نبود

اين جاست که دوشرط اصلی .  پرچمی ھا ھم در ھر برخورد شان مردم را عليه خود تحريک می کردند–خود خلقی 

که مردم  اول اين. انه که ِعلم انقالب  آن را الزمی می داند، ميسر می گرددبسيج مردم برای برپائی قيام مسلح

بناًء اکثريت عظيم .  رژيم ھم قادرنيست براين مردم انقالبی حکومت کنددوم آن که. پذيرندحاکميت رژيم را نمی 

ند که پشتوانۀ قيام قرار داشت  سياسی جبھۀمتحدمردم، علی رغم ھر اختالفی، در روياروئی با رژيم عمالً در يک 

  . ھای مسلحانۀ بعدی شد

 حوت ٢۴ پرچمی بعد از –پيامد ديگر اينست که پاکسازی روستاھای ھرات از لوث وابستگان حاکميت خلقی 

 پرچم مبدل ساخته بود و لذا ھر – عليه رژيم خلق پايگاه ھای مطمئن مبارزۀ مسلحانه ش روستا ھا را به ١٣۵٧

 ھرات تفنگ ١٧عده ای از روستائيان که از فرقۀ . می توانست از اين پايگاه بھره ببردت می کرد، أمخالفی، که جر

گرفته بودند، به شکل گروه ھای مسلح کوچک بدون تعلق حزبی و گروھی در روستاھا بود وباش داشتند و بعضاً 

ه ايران يا پاکستان می جالب توجه است که ھروقت يکی از اين افراد مسلح ب. عمليات نظامی ھم از آن ھا سرمی زد

 شکارچيان احزاب اسالمی ساخت پاکستان و ايران خود را به شيوه - مخصوصاً اگر کمی سرشناس می بود–رفت 

ھای مختلف، مناسب و يا نا مناسب، به او می رساندند تا او را به تنظيم خود جذب کنند، و بعد ادعای داشتن گروه 

اين روستائيان ھوشيارھم که . دست بياورنده لی نعمتان شان جيرۀ بيشتر بھای مسلح در داخل را بنمايند، و از و

، را می ديدند برای رفع نيازھای شان و استفاده از امکانات "کميته نشين"عطش معامله گران، به اصطالح آن زمان 

. . . ی و مانند پول، مھمات، نامه ھای رفت وآمد  در ايران و شھرھای مختلف آن، سھولت ھای مرز" کميته"
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سری می جنباندند و اسم شان را ثبت می کردند  و چيزی ) سه چار تنظيم وحزب(درعين زمان به سه، چار جای 

ش در جبھه با گروه ھائی سرخوردم که کارت عضويت چند تنظيم ۵٨نگارنده دراوايل خزان سال . می گرفتند

 پرسيدم که چطور در عين زمان عضو چند تنظيم از سرگروه ھا. اسالمی ساخت ايران و پاکستان را باخود داشتند

برادر ما به حزب مزب کاری نداريم، ھمين : "آن ھا با صداقت روستائی و لھجۀ شيرين شان گفتند . وحزب شده اند

کميته ھا امکانات دارند، ماھم از آن ھا می گيريم، ھرکس ھرچی ھست به خود خود باشد، نه حزبی ميشيم 

تا وقتی که پای عناصر وابسته به . واقعاً ھم ھمين طور بود".  ونه ھم حرکتی و دگه و دگه اش، نه جميعتی )ميشويم(

اين تنظيم ھا  و اربابان خارجی شان به جبھات باز نشده بود، ھمه گروه ھای مسلح مردمی با يک سازماندھی نسبی 

 در حزبی، قومی، لسانی و مذھبیھيچ اختالف مشترکاً عليه دشمن می رزميدند و به ياری ھمديگر می رسيدند، 

بارھا اتفاق افتاده که گزارش يک جنگ را مشترکاً نوشته ايم و ھرگروپ آن را به يکی دو . ميان شان راه نيافته بود

ازنمونه ھای بارز چنين جنگ ھای مشترک عليه دشمنان متجاوز و رژيم مزدورشان می توان . تنظيم فرستاده است

دراين . ش نام برد۵٩ و۵٨ جنگ کبرزان وجنگ ھای ديگری درھرات درسال ھای از جنگ خيلی معروف تالب،

جنگ ھا، که نگارنده به عنوان يک سربازمردم خود افتخارحضور درآن ھا را داشتم، افراد تمام گروه ھا 

. ی شان درسنگرھای مشترک قرارمی گرفتند و باھم عليه دشمن وطن آتش می کردندکارآئبادرنظرداشت سالح  و 

اين درمراحل بعدی است که جنبش خود جوش و يک پارچۀ مردم مورد ھجوم بيگانگان و دستپروردگان بومی شان 

به يک پلوراليسم ناھنجار در می غلتد که نھايتاً به جنگ ھای ندی ھای گروھی شده و  بقرار گرفته و گرفتار قطب

 سی سال از آن می گذرد از ويرانی ملک ما  منجر می شود و تا ھنوزکه ھنوز است و حدود)جنگ نيابتی( تنظيمی

و روز تا روز برتعداد و حضور نا مشروع بيگانگان مغرض و خون آشام . و کشتار مردم آن دست بردار نيست

و اما که اين ملت به گواھی تاريخ تعھد کرده است که سلطۀ ھيچ بيگانه . برکشور مظلوم و درخون تپيدۀ ما می افزايد

خونين گفت به سيطرۀ امريکائيان ومتحدين شان وطبيعتاً !" نِه " نان که به سيطرۀ روس ھا  ای را نپذيرد وھمچ

  .می گويد !"  نه"مداخالت پاکستان و ايران و ھرمداخله گر ديگری نيز 

  ملت ما  زير چرخ   آبنوس          سال ھا  زد  بر دم  شمشير  بوس"

  ٢"يکه و نفرين به روسنشنود گيتی زما جز اين صدا        مرگ بر امر

  :درجمعبندی اين بخش می توان گفت

حق مردمی فرا گروھی و فرا قومی و نمود وحدت ه خودی عظيم و به  حوت ھرات يک جنبش خود ب٢۴جنبش 

 زمينه ھای برپائی يک جنگ هملی تمام مليت ھا، زبان ھا و مذاھب کشور بود که درپيامد خود توانست تقريباً کلي

يعنی اين جنبش سالح ومھمات به دسترس مردم قرارداد، نيروی .  را عليه رژيم فراھم بسازدمسلحانۀ مردمی

آماده به جنگ فراھم کرد، پناھگاه و پايگاه نظامی روستائی تدارک ديد و باالخره روحيه ومورال نبرد مسلحانه 

درمجموع جنبش رھائيبخش اين جنبش نقطۀ عطفی است . ی طوالنی را گذاشتئايجاد کرد و بنياد يک جنگ توده 

خودی و فاقد رھبری آگاه وانقالبی ه با اين حال ازآنجا که يک جنبش خود ب. مردم افغانستان دراخير قرن بيستم

بود، مورد دستبرد فرصت طلبان داخلی و خارجی قرار گرفت وعلی رغم جانفشانی ھا و قربانی ھای عظيم مردم، 

و اين درسی است بزرگ، خونين و پربھا برای مردم و . ت نيافتحق و مردمی اش دسه به آرزوھا واھداف ب

  .  مبارزه می کنند،ھرگونه سيطره و ستمقيدنيروھای مردمی که برای آزادی کامل ملک وملت خويش از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

جانباخته و نامدار وطن ما  بگذاريد اين بخش را با شعرزيبای يکی از رھبران آگاه ، شجاع ، انقالبی و مبارز

و فرزند فرزانه  و برومند  ھريوا زمين، استاد عبداالله رستاخيز، که به مناسبت جنبش باشکوه مردم افغانستان، 

 : ش، سروده بود به پايان ببرم ١٣ ۴٨ھرات در دھم سرطان

 

  :از شھيد رستاخيز

  ياد خلق ستمکش مرز ھريوا ه ب

  به توفان پيوسته                 

  وفان قاصد آمال خلقپيک ط

  منده از مرز کھن می رسد رز

  با دلی از ذوق جنبش گشته ماالما ل

  بازمی گويد به گوشم راز ديگر 

  رمز رزم ديگر و پرواز ديگر 

  رمز ھستی بخشيی زحمت به انسان 

  اندرون سنگر پيکار 

  راز عشق  پرشکوه زندگی در کوره ھای مرگ 

  وز شکست نا اميدی ھای سامان سوز 

  از فروغ اختر اميد دوران ساز 

  ز طلوع آفتاب سرخ  در شرق کھنا

  از تالش بردگان بسته در زنجير استبداد 

  وفان نمايد راه برمن پيک طمی 

  بازمی گويد به گوشم 

  قصه ھائی از ھريوا 

  زان کھن ويرانه کامروز

  وفانزای خلقش از غريو خشم ط

  پايه ھای کاخ اربابان افسونگر ھمی لرزد،

  ن غارتگر زان کھن ويرانه ای کز مکر  دد خويا

   اين ملک ھا چون گوشه ھای ديگرقرن 

  .نوگل اميد او پژمرد

  اينک اينک باز اندر صبحگاھی اينچنين روشن 

  خلق تاريخ آفرينش 

  انقالبی توده ای شاھين مزاج تيز بينش 

  وفان خيز می آيد به پيش طمست  و 

  می زدايد از رخ او گرد حرمان 

  باز می جوشد ھريوا 
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  ا باز می جنبد ھريو

  باز می جوشد ھريوا 

  درخروشان رود بار انقالب توده ھا 

  وفان دل ھريوا باز می بندد به ط

  . . .  باز

  . . . باز 

-----------------------  

  . استاد فدائی ھروی است ء  اشعارمتن از شيخ الشعرا٢و١

  

 


