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  آھنگر. ش
  ٢٠١٧ مارچ ٢٧

 اول قسمت -ھرات حوت ٢۴ جنبش ...تاريخ از برگی
  

  آن تاريخی منظر پس و وعوامل علل

 حرکت واليت آن قھرمان مردم روز ھمين در ھرات ھرش در قبل ھا سال .ھستيم حوت وچھارم بيست آستانۀ در

 دست رژيم مرگ شيپور ديگر برخی .خوانند می انقالب در عطفی نقطۀ را آن برخی که .دادند انجام ای جسورانه

 زنده ھميشه را روزخونين اين که دارد یجا و است درست آن ھردوی من نظر به .نھند می نامش پرچم – خلق نشاندۀ

 .بفرستيم درود وطن آزادی راه شھدای کليۀ و روز اين کفن بی شھدای پاک روح بر و نگھداريم

 مردم ئی توده حرکات منظرتاريخی پس درآن، مردم عملکرد حرکت، ايجاد ونحوۀ وعوامل علل مورد در اما و

 ...و کشور درمجموع و غرب درحوزۀ حوت ٢۴ جنبش پيامدھای و اثرات درآن، سياسی نيروھای نقش درھرات،

 کرده تبارز ھائی ناآگاھی و اشتباھات ھا ازآن برخی در که شده ارائه سال وھشت بيست اين طی متفاوتی ھای ديدگاه

 .است

 نظرات از برخی دليل ھمين به و دارم آگاھی آن وچون چند از حدی تا که ھستم روز آن عينی شاھدان از يکی نگارنده

 شدن روشن در بتوانم اميدوارم و باشم داشته اشاره نکته چند به شمکو می دراينجا .است عجيب برايم مورد دراين

 می اشارتی عمده وعوامل علل برخی بهً مختصرا نوشته اول قسمت در .باشم کرده کمکی امروزين ھای نسل به قضيه

 حوت ٢۴ جنبش پيامدھای و ثيراتأت بعدی دربخش .داشت خواھم آن منظرتاريخی پس به ھم گذرا خيلی ونگاھی کنم

 :که برسانم عرض به بايد ھمه از قبل اما و .کرد خواھم بررسی آن به را مختلف نيروھای برخورد و

 شود می ديده نشرات دربعضی که طور آن نه و افتاده اتفاق شمسی ١٣۵٧ حوت ٢۴ تاريخ در ھرات مردم حرکت ًاوال

 ًبناء .است تر پيش سال يک ًريباتق کابل در ش١٣۵٨ حوت سوم جنبش از حرکت اين لذا .ش ١٣۵٨ حوت ٢۴ در

 وجانباز قھرمان مردم و انقالب، در نوين دوران يک آغاز ھرات ش ۵٧ حوت ٢۴ حرکت بگوئيم که است درست

 اند اشتباه در خوانند می کابل حوت سوم تکامل يا و تداوم را آن که دوستانی .ھستند خونين آغاز اين دار طاليه ھرات

  .است ھرات حوت ٢۴ تکامل و تداوم کابل حوت سوم حرکت يعنی .دارد واقعيت آن عکس بلکه

 صورت افغانستان به ھا روس مستقيم کشی لشکر و تجاوز از قبل ھرات در ش ۵٧ حوت ٢۴ حرکت که اين دوم

 روس گانبچ مغال مقابل در ھرات مردم يعنی .پرچم – خلق مزدور و وابسته رژيم ضده ب است جنبشی و است گرفته

 لشکر افغانستان به ھرات حوت ٢۴ حرکت از بعد ماه ده يعنی ش١٣۵٨ جدی ۶ تاريخ به روسھا چه، .دندشوري چنين
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 – خلقی حاکمان ھرات، حوت ٢۴ جنبش از ترس که شود می گفته شده نشر اسناد و آثار از بسياری در .کردند کشی

 خود پوشالی حاکميت از دفاع در ستقيمم ای خواستارمداخله ھا روس از ھا آن و انداخت مرگ لرزۀ تب به را پرچمی

 آلود لجن وجدان با و بيشرمانه خيلی ارباب، حمايت جلب برای که بود ارتباط درھمين .شدند ما کشور خلق سرکوب و

 وطنفروشی کمال اين و .خواندند گانبيگان تحريک را زمين ھريوا گانپابرھن پرستی بيگانه ضد حقه ب شورش خود

 .است ھرات مردم از شان گيری انتقام وجا و ھا پرچمی – خلقی

 محصول کليتش در حرکت اين درھرات یئ توده ھای جنبش تاريخی پشتوانۀ موجوديت رغم علی که اين سوم

 ازطرف بودن، موجد يا حرکت اين به دادن سازمان ادعای ھرگونه .نيست تنظيمی يا و گروه ھيچ تدارکی و کارسياسی

 حوت ٢۴ حرکت آمدن وجود به در آن و اين فتوای ھای سازی افسانه .است گوئی زافهگ و ناموثق ادعای باشد، ھرکه

 اين .کنند می بازارعرضه به آن با را خود سياست مکارۀ بازار فروشان خود که ايست کارانه فريب ھای کالم ھرات

 به رسيدگی جای به ولی گذشته ازحد شان زندگی مشکالت که بود فقير مردمی جوش خود حرکت يک کليتش در حرکت

 را مردم خشم وضعی چنين .کردند می دريافت خود مقدسات و ھا ارزش به توھين ثوری کودتاگران از شان مشاکل

 روز درھمان ازآن برداری وبھره دھی سمت و کنترول به قادر کس ھيچ ًبناء .بود ساخته ميدان وارد را وآنھا برانگيخته

 شدند، می ديده نيز معروف ھای لومپن برخی شان درميان که روستائی دار تفنگ ای عده فقط روز دراواسط .نبود

 قطره چون آن متن در راست يا و چپ ھای سياست به متمايل باسوادان يا و روشنفکران از ای عده .بيشترکردند تبارز

  .خواند واھيدخ بعدی سطور در را آن بيشتر شرح .باشند آن رھبر يا جلودار که اين نه شدند، می برده دريا در

 حوت ٢۴ افتخارآفرين جنبش .تواند نمی وجودآمده به درگذشته ای ريشه و وعوامل علت بدون حرکتی ھيچ حال اين با

   :ميکنيم آن به کوتاه اشارتی جا دراين .دارد را خود فرھنگی و سياسی اقتصادی، وعوامل وعلل تاريخی ريشۀ نيز ھرات

 

   :اقتصادی عامل -١

 آن مردم بر ترقی و پيشرفت جای به حاکم ھای نظام که بوده ايستائی ًتقريبا و شده نگھداشته عقبکشور افغانستان

 سلطنت زيرسيطرۀ در کشورما .کردند تحميل را قبيل ازاين بالھائی و مرض بيسوادی، جھل، استبداد، گرسنگی، فقر،

 دست تدريجی مرگ با نمير و بخور ندگیز يک با فقط مردم و داشت قرار زمانه و عصر زندگی سطح ترين درابتدائی

  .کردند می نرم پنجه و

 شان ای داشته دست ھای تريبون از فراوان وعيدھای وعده مردم برای قدرت به رسيدن از قبل ھا پرچمی – خلقی

 ميان شعارھای با و شد چندان و چند وعيدھا وعده اين شان شوروی اربابان توسط قدرت به رسيدن با و بودند داده

 پوشالی ھای کرسی در که ھمين اما .بردند بلند را مردم توقعات ) نان لباس، مسکن، ( "دودی کالی، کور،" تھی

 .کردند شروع خلق توھين و سرکوب و مردم ھستی چپاول و غارت به خلق، به خدمت جای به زدند، تکيه قدرت

 ھرگز که است زمينه بی و پايه بی و سروته بی فرمان چند صدور فقط ثوری آزرم بی کودتاگران پرطمطراق دستاورد

 روز مردم اقتصادی وضع ًبناء .يافتند را آن توفيق ھم نه و کردند می نه کردند، عملی سالم اقدام نه آن تطبيق به

 مختلف، ھای مناسبت به نمايشی تظاھرات به شان دادن سوق و روزگار و کار از مردم کشيدن .شد می بدتر تاروز

 اصطالح به فرمان ًعالوتا .ساخت محروم ھم آوردند می دسته ب کارشان از که نميری و بخور نان قمۀل از را مردم

 به آن، عملی امکانات تدارک و تھيه و جامعه در آن ذھنی و عينی ھای زمينه ساختن مساعد بدون ارضی اصالحات

 دريک و روزگاری بی و بيکاری به ار دھقان ھا ليونيم و بازداشت کار و کشت از را آنان دھقانان به کمک جای

 بحث .کرد شان دامنگير را بيشتری گرسنگی و فقر و داد سوق زمينداران با پشتوانه وبی نابرابر نتيجه، بی جنجال
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 مختصر نوشتار اين حوصلۀ از کردند تحميل ما مردم بر ثور گران کودتا که اقتصادی مشاکل روی تحليلی و مفصل

 زد ضربه اجتماعی ھای واليه ھا گروه کليۀ منافع به که بود چنين ثوری حاکميت عملکرد ۀوخالص نتيجه .است بيرون

 واوباش لومپن واقشار حزبی ئی عقده افراد مشت يک به فقط .داد قرار خود تقابل در و رانده ازخود ًکامال را ھا وآن

 دشمنی مردم وجان مال به وتجاوز اولوچپ وچور خود وحشيانۀ عملکردھای روزبا تا روز آنھاھم که کرد تکيه جامعه

 واليات در و شد لبريز مردم صبر کاسۀ که آنجا تا .ساختند می وبيشتر بيشتر "ثوری" کودتاچی حاکميت با را مردم

 گذرانۀ خود و جسورانه حرکت آن اوج نقطۀ که کرد تبارز ثوری مزدور گران کودتا ضد اعتراضی حرکات مختلف

 ضد و ملی ضد انقالبی، ضد حاکميته ب هھميش برای جنبش اين .است ش ١٣۵٧ حوت ٢۴ در ھرات قھرمان مردم

 کتيبۀ ثبت ھزارقربانی ازبيست بيش باخون را آن و زد مھربطالن شان شوروی اربابان و ثور کودتاگران مردمی

 پاياست جاودانه مرد، و زن از اعم زمين، ھريوا فرزندان دلير برای جانبازانه حرکت اين افتخار .ساخت تاريخ خارائين

   .است باقی ابد تا ھا پرچمی -خلقی کثيف دامان در نازدودنی طور به گناھان بی آن خون ريختن و آن سرکوب ننگ و

 

   :ھا پرچمی – خلقی پرستی بيگانه از مردم نفرت - سياسی عامل -٢

 چون که نيز ھرات قھرمان مردم ."بدرشود جان با شده شيراندرون با" معروف قول به افغانستان درمردم ويژگی اين

 سياسی – فرھنگی رشد از و اند نکرده سرخم نامی ھيچ تحت و ای بيگانه ھيچ ھرگزبه وطن دلباختۀ سايرفرزندان

 منشانه برده ماھيت بهً مخصوصا ھراتيان .دارند نفرت پرستی بيگانه و متجاوز بيگانۀ ھرگونه از دارند، برخور نسبی

 ش ۴٨ و ۴٧ سالھای ويژه به شمسی چھل دھۀ سالھای از ) وپرچم خلق( خلق اتيکدموکر حزب شوم اھداف و

 حدی به ھرات در روشنفکران اين ۀ گسترد ثيرأت .بودند شده ساخته آشنا بيشتر خود روشنفکران از ای حلقه توسط

 محصل، ازمتعلم، اعم خود، مخالف ھراتيی ھر، زمان، ھم ھا اخوانی ھم و ھا پرچمی – خلقی ھم سلطنت، ھم که بود

 سياسی حريف يک حيث به آن با و گفتند می "یئ شعله " را مسجد امام مال و روحانی دکاندار، موردولت،أم معلم،

 رستاخيز، عبداالله استاد ازشھيد توان می محفل اين سرشناس ھای ازچھره .کردند می برخورد خود پرداختۀ و ساخته

 محمد، غالم ماما شھيد ،)ھا ھراتی سرشناس و مردمی چھرۀ( کريم شھيد ا،مام قدوس انجينر شھيد ازھر، نعيم شھيد

 استاد شھيد منصوری، رحمان شھيدانجنير کارمند، قدوس استاد شھيد احمد، استادسلطان شھيد ، انجينيرحفيظ شھيد

 شان عدۀ که .دبر ديگرنام قھرمان ھا ده و )برقی( آصف شھيد نيزک، داکترايوب شھيد زاده، آخند محمد شھيد واجد،

 ھای شکنجه از بعد و انداخته ھا زندان به جويانه ثورانتقام کودتای روزھای اولين ازھمان ھا پرچمی – خلقی را

 مبارزات درجريان ھم ای وعده رسيدند شھادت به شان روسی اربابان و پرچمی -خلقی کاران جنايت دست به فراوان

  .اند جانباخته سرفرازانه شان ھموطن و نوط سنگرآزادی در بعدی وغيرمسلحانۀ مسلحانه

                  
 محمد غالم شھيد                  کريم شھيد                    ازھر شھيد               رستاخيز .ع شھيد             
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 باند کريه چھرۀ داشتند، شدرجنب ای برجسته ھای نقش که قھرمانان اين راه رھروان از ديگر ای عده و گانجانباخت اين

 عينی پايۀ شناخت، آن به ھا پرچمی -خلقی عملکرد .بودند شناسانده ھرات مردم رابه ثور کودتای ماھيت و پرچم و خلق

 در که اين تا داشته آگاھانه و تاريخیً نسبتا سياسی ريشۀ "ثوريان" و ثور کودتای از ھرات مردم نفرت ًبناء .داد اثباتی و

   .دادند تبارز زايدالوصفی خشم با را نفرت اين ش ١٣۵٧ حوت ٢۴ روز

 

  :مردم ودينی فرھنگی ملی، نواميس و ھا ارزش به تجاوز و نابخردانه  برخوردھای: فرھنگی عامل - ٣

 به نسبت کنند، تبارز چشمگير نيروی يک عنوان به ھرات در سال ده طی بودند نتوانسته ھرگز که ھا پرچمی – خلقی

 پاک را ھرات ما تا " :بود گفته اش سخنرانی يک در امين هللا حفيظ که چنان .بودند شده مند عقده مردمش و ھرات

 چنان ھم ."توانيم نمی کرده پياده افغانستان در را ثور انقالب اھداف نخشکانيم درآنجا را ھا یئ شعله ريشۀ و نکنيم

 مسجد ھای مکروفون پشت از آزرم بی ھای پرچمی – خلقی حوت ٢۵ و ٢۴ تاريخ به ھرات بمباردمان درجريان

 و وقاحت با شد، می پخش شھر سرتاسر به جامع مسجد ی)ھا مناره( ھا گلدسته از بلندگوی توسط که ھرات جامع

 عقده اين ...و " کنيم می مبدل خاک از تلی به را ھرات نداريم، کار به را ھرات مردم ما" که کردند می اعالن بيشرمی

 که شان ديرينۀ آرزوی تابه کنند، ترعمل وعجوالنه تر خشن درھرات پرچمی – خلقی نابخردان که شد سبب ھا مندی

 مردم نواميس و اعتقادات ارزشھا، به تعرض به قدرت موضع از شان ھدف اين راستای در .برسند بود ھرات بر تسلط

 به توھين و تعرض خالصه و زنان ،سفيدان ريش روحانی، روشنفکر، از اعم ھراتيان، انداختن زندان به و توھين و

 – خلقی ھای رسيده دوران به نو برخورد اين .پرداختند روستا و شھر در ھرات مردم معنوی و مادی ھستی مجموع

 دفعات مانند خود واعتقادات نواميس حيثيت، از دفاع به پارچه يک و دست يک ھرات مردم که شد نيزعاملی پرچمی

  .بسازند پاک ھا پرچمی – خلقی پليد لوث از را شان روستای و شھر حوت، ٢۴ در و درآيند حرکت به قبل

 ھای جنبش )ش ۵٧ تا ۴٧( دھه يک طی ھرات .نيست ھرات مردم یئ توده حرکت اولين ش ۵٧ حوت ٢۴ جنبش

 هشد بدل ناشدنی فراموش روزھای به آن در پارچه يک مردمی گستردۀ حرکت دو جمله آن از که داشته خود در متعددی

  .آيند می شمار به ش١٣۵٧حوت ٢۴ تاريخی منظر پس و پشتوانه حق به و اند

 

   :ھرات در مردمی جنبش تاريخی منظر پس

 را شان صدای مستبد ھای حاکميت فشار و ظلم برابر در زندگی مختلف مقاطع در ھرات مردم که برسانم عرض به بايد

  .است ھراتيان پسنديدۀ سنت استبداد و ظلم عليه اعتراض يعنی .اند زده دست جمعی دسته اعتراض وبه کرده بلند

 برابر در ھرات مردم جمعی اعتراض يا و مختار حاجی جنبش به معروف ازحرکت ًمثال حتی يا و دور ھای گذشته از

 بی و استبداد مقابل در مردم اعتراض از توان می بگذريم؛ شھرکه بيرون به تا آن دواندن و صدراعظم خان سردارھاشم

 خيابانی تظاھرات شکل به اعتراضی دموکراتيک جنبش که سال دراين .کرد ياد ش ١٣۴٨ درسال وقت حکام عدالتی

 اختالس تلفی، حق عليه اعتراض در فخرالمدارس دينی مدرسۀ از نيزحرکت درھرات .بود گرفته فرا را سرتاسرکشور

 مقامات .شد آغاز بود، روحانی اصطالح به فاشرا ھای خانواده از يکی مربوط که مدرسه مديرآن اخالقی ضعف و

 فخرالمدارس پناه بی شاگردان .پرداختند آن سرکوب به پوليس توسط مدرسه، طالب شکايات به رسيدگی جای به حاکمه

 يک ايجاد به حمايت اين و شده مواجه متعلمين مثبت پاسخ به که کردند مراجعه مکاتب متعلمين به کمک جلب برای ھم

 منطق با و کردند تبارز محمد وغالم کريم چون نامداری ھای چھره که بود تظاھرات اين در .انجاميد هگسترد حرکت

 روز چندين تظاھرات اين .نمودند کمائی خود باحرکت را مردم ۀجانب ھمه حمايت شان غرای ھای سخنرانی و رسا
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 حمله متعلمين آميز مسالمت تظاھرات بر وحشيانه شکل به ليسوپ که ش١٣۴٨ سال سرطان دھم روز .کرد پيدا ادامه

 مرکز تا را ليسوپ و برخاسته خود ازفرزندان حمايت به يکپارچه ھرات مردم کشيد، خون به را مردم فرزندان و کرد

 .دواندند امنيه قوماندانی

 
 .آمدند ینم بيرون شان ھای گاه پنھان از ساعت ۴٨ که بودند ترسيده مردم از حدی به روز آن در حکومتی مقامات

 حاکميت ساعت ۴٨ ظرف که بود کنترول زير تظاھرات سازماندھندگان طرف از و منظم چنان مردم حرکت روز اين در

 بازمانده که ھائی دکان و مردم اموال از ای ذره به وحتی نگرفت صورت نظمی بی ترين شھرکوچک تمام در مردم

 پخش ديگری راديوھای وBBC راديوی از زمان ھمان شھرھرات در مردم حاکميت کنترول خبر .نرسيد زيانی بودند

 و مورينأم تا محصل و متعلم از خواه حق انسان ھا ده .گرديد سرکوب زور و نيرنگ با ًبعدا حقه ب جنبش اين .شد

 اھ برآن مجموعی زندان سال ١٠٠ از بيشتر و شدند زندانی یئ شعله نام به مسجد امام و مولوی کسبه، اھل و معلمين

 افتخار اسناد حيث به مردم مبارزين اين محکم و مستدل ھای دفاعيه و زندان در پايداری و مقاومت .شد تحميل

ه ب کابل دھمزنگ زندان در که رستاخيز استاد سال درھمان .است گشته جنبش تاريخ ثبت زمان از ُبرھه آن مبارزاتی

 .کنم می صفحه اين زينتبخش ازآن مصراعی دچن کرد، توصيف و استقبال شعری با را روز اين برد می سر

  خلق آمال قاصد توفان پيک "

  کھن مرز از رزمنده رسد می

. . .  

  گوشم به گويد می باز

 ھريوا از ھائی قصه

. . .  

 روشن چنين اين اندرصبحگاھی باز اينک اينک

  آفرينش تاريخ خلق

  بينش تيز مزاج شاھين تودۀ انقالبی

  پيش به يدآ می خيز وفانتو مست

  حرمان گرد او رخ از زدايد می

  ھريوا جوشد بازمی

  ھريوا جنبد بازمی

  ھريوا جوشد می باز

  ھا توده انقالب رودبار درخروشان
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 ھريوا دل توفان به بندد بازمی

 " . . .باز   . . .باز

 ما بالکشيدۀ مردم زيادی ای عده به گرسنگی و فقر بالی تشديد با خشکسالی که آنگاه ش ١٣۵١ سال بھار در ھکذا

 دست از را شان فرزندان و خود جان انسان ھزاران و صدھا نان لقمۀ يک نبود خاطر به و بود آورده ھمراه را مرگ

 زنده که اين برای را شان ھای گوشه جگر مردم که سختی روزگار درآن .شد ھمگانی ھرات مردم اعتراض موج دادند،

  .ندکرد می واگذار ديگران به بمانند

 بودند، برخوردار تنعمی ازھرگونه که زمان حکمرانان سلطنت، سايۀ زير در مردم، زندگی سخت لحظات درآن !آری

 بودند گماشته مسلح محافظ برآن و بسته را غله ھای گدام ھای دروازه منشانه حيوان بيشترخود سود و تقدم ما حفظ برای

 می احتکار بيشرمانه را آن که دادند نمی گندم روز نرخ به پول بدل در حتی مرگ درحال محتاج مردم به تنھا نه و

 مردم .بدھند گندم مردم به کار دربدل حاضرند که کردند اعالن کاذبی جلوۀ در حاکم ستمگران براين عالوه.کردند

 مرگ از تا بگيرند گندم کيلو چند فقط آن بدل در و بدھند تن جسمی کارھای ترين شاق به را روز تمام شدند حاضر

 نيز آن نواحی و درھرات مردم ماھۀ يک کار برابر در حتی افغانستان داد خدا سلطنت امور مجريان ولی .يابند رھائی

 شان کمک به نيز مردم اصيل فرزندان شد، لبريز مردم صبر کاسۀ که جاست اين .کردند داری خود گندم پرداخت از

 دھم تاريخ به منظم سازماندھی و تدارکاتی کار ھفته يک بعداز .تندرف روستاھا به مردم بسيج برای ای وعده شتافتند

 جنبش توانستند ھرات، در شده پذيرفته و اعتماد قابل ھای چھره ھمان ،"ھرات محفل" گردانندگان ش ١٣۵١ سال حمل

 شھر فطر به روستاھا از توده موج نيز روز آن در .سازند سرازير شھر طرف به ھا ولسوالی تمام از را وسيعی

 و خشمگينانه مردم و داد می زينت را مردم پرآبلۀ ھای دست ...تبر و چارشاخ و داس و بيل نيز روز درآن .شد سرازير

 شان تدارکی کار با مبارزه آھنگان پيش که بود اين روز آن ويژگی فقط .دادند سرمی دولت بر مرگ شعار حق به

 حرکت يک بلکه نه، خودیه خودب حرکت يک حرکت آن يعنی .ندکن رھبری و بدھند نظم را جنبش آن بودند توانسته

 مردم و شد می ھدايت مردم پاکباز و کف سربه آگاه، فرزندان توسط که بود مشخص اھداف و ھا شعار با شونده رھبری

 .پذيرفتند می را شان رھبری و کردند می اعتماد ھا آن به داشتند، ھا آن از که شناختی با نيز

 آنجا در و آمده بود شده تعيين ميعادگاه که شھرنوھرات چوک سوی به طرف ھر از تظاھرکنندگان ۀمبرنا طبق !آری

 .شدند می مواجه مردم شور پر استقبال با و کردند می بيان را مردم دل درد ھمه سخنرانان .شدند مستقر

 
 ھرات شھرنو چوک از یئنما
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 به خود ميل رغم علی که بود مردم درحضور شان محاکمۀ يا پارلمان وکالی کشيدن ستيژ به روز اين جالب نکتۀ يک

 ديگرکشورسابقه جای درھيچ ه ایمحاکم چنين .کردند اعتراف وحکومت پارلمان مردمی ضد وعملکردھای بندھا زدو

  .ندارد

 نشود يعتوز گندم ھرات مردم به امشب اگرھمين" که داد اخطار و شده متحصن امنيه ندانیقوم مقابل برنامه طبق جنبش

 گندم اند، ديده خشکسالی از را صدمه بيشترين که نيمروز و فراه غور، بادغيس، واليات به ساعت ۴٨ ودرظرف

 مردم اين شست ضرب که سلطنت مرتجع دولت ".بود خواھد دولت دوش به آن ناگوار عواقب وليتؤمس نشود فرستاده

 را گندم موترھای روز ھمان وعصر ترسيده خشمگين یھا انسان موج ازاين بود، چشيده ش ۴٨ سال سرطان دردھم را

 واليات به روز درھمان ھمچنان و .شد توزيع آن عادالنۀ شکل به که سپرد چيان مظاھره به و آورده ندانیقوم روی پيش

  .گرديد ارسال گندم ھای کاروان نيز ھمجوار

 محفل(مبارزش ياران و رستاخيز دااللهعب استاد خردمندانۀ رھبری به و مردم بازوی به ش ١٣۵١ حمل دھم جنبش

 اولين جنبش اين .برگشتند ُپر دست با شان روستاھای به خاصی نظم با مردم و رسيد ھدفش به پيروزمندانه )ھرات

 رھبری و ھا توده بازوی و خواست با روشنفکرانه خواست ھرنوع از دور که بود کشورما در یئ توده جنبش

 يدؤم و شاھد ھمه است گذشته سال ۴٠ از شان وسال سن اکنون که ھراتيانی .رسيد ھدف به شان پاکباز روشنفکران

 قربانی چه و است متعلق زمانی چه به ھرات در منظم سياسی کار ريشۀ که دانند می ھمه .ھستند شد گفته فوق در آنچه

 را ديارش آور نام پاکباز و مبارز انفرزند آن نام تواند نمی پاسی با و قدردان ھراتی ھيچ .است شده داده راه دراين ھائی

 شانۀ به شانه ھراتی زنان شير مردمی ھای جنبش اين تمام در که متذکرشوم بايد جا درھمين .کند میون کند فراموش

 .اند ساخته جامعه تقديم ھم توانمندی کادرھای و دست چيره سخنوران و اند افتخارآفريده و کرده مبارزه مردان

 از توان می که است بوده شان حقۀ حقوق از دفاع به مردمش پارچۀ يک حرکت شاھد نيز گریدي روزھای در ھرات

 اگر نيز روز دراين .کرد ياد بود ھرات امنيه ندانیقوم روی پيش در آن اوج نقطۀ که ش ١٣۴٨ سال اسد چھارم روز

 ماشۀ روی شان ھای دست که حکومتی جويان وحادثه ماجراجويان بود، نمی مردم فرزندان ھمان خردمندانۀ رھبری

 به شان داشتۀ دست سالح رگبار با را مردم و بياورند دست به ه ایبھان کوشيدند بار چندين بودشده  گذاشته ھا مسلسل

  .کرد می خنثی را ھا توطئه خردمندانه مظاھره رھبری ولی .بکشند خون

 سخنرانی درحين .شدند جمع گذرشان خود دانفرزن دور به قندھار دروازۀ در مردم نيز ش١٣۴٨ ميزان ٣٠ تاريخ به

 به باخود وشتم باضرب را آن رھبران از نفر وسه کشيد خون به را وجمعی کرد حمله بيرحمانه مظاھره برآن پوليس

  .کردند تحمل استوارانه را زندان و تبعيد رنج ھا سال که برد زندان

 ٢۴ جنبش و ھستند ھرات مردم آسای موج و جمعیه دست حرکات تاريخی ھای ريشه يا و تاريخی منظر پس ھمه ھا اين

 با جنبش اين که دراينست آن بودن خودیه خودب اما .خورد می آب تاريخی وغنای ريشه يک چنين از ش ١٣۵٧ حوت

 حيطۀ از را آن ناپذير نظم دسته ب تفنگ ای حضورعده و نشد زار کار وارد منظم سازماندھی و تدارکی کار يک

 از خطيرقسمتی وليتؤمس بايد بکنند، را آن رھبری و تدارک ادعای حق نا کسانی اگر .کرد می خارج رھبری ھرگونه

 وقتی مثال طور به .نبود شده رھبری جنبش آن که اينست واقعيت ولی .بگيرند برعھده ھم را شده ريخته ھای خون آن

 را خاصی اھداف .سازند رھا را ندانيانز و شکسته را محبس دروازۀ تا شدند حرکت در ھرات محبس طرف به ای عده

 سد به محبس نزديک که ھنگامی .بودند خبر بی قضيه اين از مردم .کردند می دنبال شان دوستان يا و اقارب درنجات

 پرچمی – خلقی کشان آدم رگبار مورد نگرفته تصميم ھنوز شدند مواجه مسلسل و زرھپوش و تانک از محکمی

 کردن کم فکر به و بگيرد را مردم خشم جلو نبود قادر کس ھيچ ديگر اينجا .تپيدند خون هب زيادی عدۀ و قرارگرفتند
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ً مثال يا .کشيدند می وخون خاک به را ھا آن بيرحمانه پرچمی - خلقی وحشيان و رفتند می پيش ھمچنان مردم .شود تلفات

 پای مسجد ديوار به پشت شان قابلم در زرھپوش و آمدند می کھنه شھر یچارسو طرف از مردم حصار، پای چوک در

 .است یه ئافسان جا دراين وطندارما يک ۀحماس .غلتيدند می خون به دسته دسته و کرد می رگبار شان باالی حصار

 جسد فقط ولی رساند، مسلسل به را خود برد، حمله زرھپوش مسلسل بر و بسته خود دورشکم را دستارش جسورمردی

 ھرطرف به را سالحش ميلۀ سادگی به توانست نمی رحم بی چی مسلسل ديگر .گرفت آرام مسلسل ميلۀ روی مشبکش

 را وکارش بردند يورش براو خال ھمان از مردم و شد نفوذ قابل سنگرش اصطالح به از ھائی گوشه ًبناء بدھد، دور

 ).بينيد می را صحنه آن تصوير زير در( .گرفت زيادی قربانی نيز حماسی صحنۀ اين .ساختند

 
 ش ١٣۵٧ سال حوت ٢۴ روز در ھرات حصار پای در مردم کشتار خونين صحنۀ

 کتاب بايد مردم ھای جانبازی و ھا حماسه ازاين ھريک شرح برای که ديگر جاھای و قندھار دروازۀ در ترتيب ھمين به

 ھزاران قتل به منجر که شد شروع آن دفاع بی مردم و شھر بمباردمان شب، ويژه به و ظھر از بعد .شود نوشته ھا

 .شد می ديده انسان تن ھای پاره نيز درختان ھای برشاخه حتی .شد بدل گناه بی مردم قتلگاه شھربه .گرديد گناه بی انسان

  :بودم سروده باری که آنچنان بود، رنگين خون به ھا سرک

 پا به عاشورا بيش ھزاران از      کربال شد ما خاک از وجب ھر

 برعاملين تاريخ نفرين و ننگ .بکند درستیب تواند نمی خوانی مرثيه و وصاف ھيچ را وصفش که بوده ای صحن ...و

 را عظيمی جنايات چنين عاملين ندارد حق کس ھيچ و .است باقی ھميشه برای مردم وحشيانۀ کشتار اين پرچمی – خلقی

  .ببخشد

 عده يک از ما که بود اين گرفت صورت تلفات کردن وکم جنبش رھبری جھت آن فردای و روز آن در که تالشی

 ستيشن از تا بگذارند ما دسترس در تانک )دوعراده يا( چاين دو که خواستيم بودند ما ارتباط در که منصبانی صاحب

 نصب شھر سراسر در که گوھائی بلند طريق از بتوانيم ريلی راديو تصرف با ما شايد .کند محافظت ھرات ريلی راديو

 ولی دادند را کار اين وعدۀ مذکور منصبان صاحب .کنيم رھبری بھتر سمت به را وجنبش يريمبگ را تلفات جلو است

 منصبان صاحب ازاين ای عده .زدند قيام به دست عسکری فرقۀ در درعوض و نيافتند توفيق آن کردن درعملی

  .است شان يادً حتما ميگويم من وآنچه ھستند زنده اکنون ھم خوشبختانه
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 از پرچم، – خلق رژيم جنايت کردن محکوم و مردم از تمجيد ضمن که شد پخش ای شبنامه حوت ٢۶ يا ٢۵ تاريخ به

 اند کرده قيام که وافسرانی عساکر واز برسانند وآذوقه نان )کوت زلمی( عسکری فرقۀ کنندگان قيام به بود خواسته مردم

 از تا پيوندندب مردم به نيز خود و بسازند مسلح را مردم که بود خواسته کننده قيام افسران از حال درعين .کنند حمايت

 وعساکر منصبان صاحب و مردم گرم استقبال مورد شبنامه اين .شود جلوگيری فرقه بمباردمان از ناشی تلفات

 کوت زلمی طرف به وغذا نان از یئھا کاروان و شتافتند روستاھا نيزبه روشنفکران از ای عده .قرارگرفت "شورشی"

 گروه( "گمنام" امضای خود پای در که شبنامه اين پخش .گرفتند سالح عسکری فرقۀ از نيز مردم زيادی ۀدوع شد روان

 "ھرات محفل" ھمان توسط و ابتکار به و گردد برمی ريشه ھمان به بازھم داشت، را )م – افغانستان نجات مبارزين

 براين و اند وخوانده ديده را شبنامه آن روزھا درآن زيادی ای عده نکند، حقيقت کتمان کسی اگر .است گرفته صورت

 در قطره مثل ش ۵٧ حوت ٢۴ جنبش تناسب در ما که کنيم می اعتراف صادقانه حال اين با .گذارند می صحه حقيقت

 ٢۴ جنبش عظمت .نداشت قرار عظيم جنبش آن رھبری در ديگری متشکل نيروی ھيچ نه و ما تشکل نه بوديم، دريا

 سازماندھی ادعای ھرگونه لذا .بگنجد آنزمان تشکالت رھبری و سازماندھی درحيطۀ که بود ازآن تر باال ھرات حوت

 و جھادی ھای وگروه ھا تنظيم پيدايش .گنجد نمی اند، ديده را روز آن که آنانی باور به روز درآن بودن رھبر و کردن

 ايران در جھادی ھای تنظيم دفاتر ردنبازک حتی غرب، حوزۀ درمجموع و ھرات در شھری و روستائی چريکی جبھات

 قسمتی وعملکرد سازماندھی در نيز قلم اين صاحب که آيند می حساب به ھرات ش ۵٧ حوت ٢۴ حرکت پيامدھای از

  .پرداخت خواھد آن شرح به و است داشته ناچيزی نقش آن از

 و کار آن به پرداختن و است رنگارنگ و بزرگ کشوربسيار کل درسطح حوت٢۴ حرکت پيامدھای و اثرات ھکذا

 سروده مناسبت ھمين به که را شعری واما .پرداخت خواھيم آن به بعدی ھای دربخش که طلبد می را بيشتری فرصت

  .سازم می نوشته قسمت اين بخش پايان شده نشر ھرات در ش١٣۵٩ سال در "خونين حوت "نشريۀ در و شده

 خروشان غوغای

 است زمستان ماه آخرين نوای

  است گريان حوت هما و

  دارد پا به رفتن ھنگامۀ ديگر روز سه دو

 نو بھار بر گشايد ره تا رود می زمستان

  حوت چار و بيست روز و

 دارد دگر قھری و غرش باران و باد و ابر

  گريان زمان ، گريان زمين

 .است ناالن جمله پرچم و خلق جور ز

 ما شھر امروز ولی

  خواند می رزم سرود

  گردد می تاريخ حاکم ديگر بار يک انقھرم ھرات

  خون فرياد با و

  مرگ يا آزادگی ٔنعره با

 .آرد می مردانه يورش دوران دژخيم بر

  جوالن کند می خون در باز ھريوا
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  دليران سلحشوران،

  روستاھا تمامين از

  دارند سفر آھنگ رزم شھر سوی

  را مزدور ھمت دون دشمن آن تا

  ندبردار خويش پاک خون با

  گويان وطن گويان وطن

  زبان بر اکبر هللا ھم و

  خالی دست با

  آزادی به ايمان از سرشار دلی با

 .آوردند حمله دشمن توپ و تانک به

  قساوت با دشمن و

  کين از آگنده دلی با

  خورده اجنبی بارگاه کز ای باده از مست و

  زحمتکش خلق روی به

  آتش دکن می مسلسل رگبار و تانک و توپ به

 سو ھر از طياره و افگن بمب غرش صدای

  پيچد ھمی درخود را شھر فضای

  شوند می درخون غرق دسته دسته جوانان

  را آزادگی و آزادی بيرق تا

 .نگھدارند باال خود شھر برفراز

  را "خلق" پليد حزب پيکر و روح و

 .بسپارند خاک سرد برقلب

  ندهکوب مشت و بيل و داس و چنگ و دندان با و

 .آرند فرود دم يک وطن اين دشمنان فرق به

  !آری

 ھريوا دليران آری،

  زمان شيرمردان

 ميدان ُگرد چون

 و قيام روز را روز

 و ساختند شھادت شھر را شھر

  را شھامت و مردی درس

 .کردند وطن تاريخ زرين دفتر نگار

 غوغا اين باد خروشان

  زورق اين باد شتابان
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  .فردا یئپيروز ساحل سویه ب

 ش ١٣۵٩حوت ٢۴ ، ھرات

 آھنگر  .ش :نگارش -١١٣ ص ، "فردا و امروز ديروز، افغانستان" کتاب از برگرفته

  ٢٠١٧ مارچ ١٣

 


