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  :اظھار امتنان

تاد " روشنگر. س"نخست بايد خدمت ھمکار گرامی ما  ائی از اس تادن پارچه شعر زيب ا فرس ه ب ايم ک ابراز امتنان نم

ار "ستهبه طوفان پيو"زير عنوان " رستاخيز" نگپارچه ھای روزگ ر کوھی از س ه درزي ، انبوھی از خاطره ھا را ک

تانيکه درآن  ه کمک برخی از دوس ا ب پنھان شده بود، از آن ژرفنای حوادث بيرون کشيده و اين قلم را بر آن داشت ت

اريخ معاصپرخيزش  ال و ت دگان پورت ه و خدمت خوانن ر کشور شکوه از نزديک سھمی داشتند، اين مختصر را تھي

  اميد اين نقطه گذاری آغازی گردد برای آن عده از قلم به دستانيکه می توانند آنرا کامل نمايند. تقديم نمايم

                                                                                                                         با عرض حرمت 

                                                                                                               موسوی               

  

  موسوی

٠١.٠٧.١٠  

  

  برگی درخشان

   مردم ھراتمشعشعمبارزاتی از تاريخ 
  

ينی بين جوانان معارف  به دنبال درگيری ھای خون١٣۴٨ سرطان ١٠ سال قبل از امروز، يعنی به تاريخ ۴١درست 

ائی در شھر" نادری"و پوليس وحشی خاندان سفاک  ان آس ه در آخر ھرخيزش مردمی طوف وع پيوست، ک ه وق ات ب

. روز به فرار نيروھای امنيتی انجاميده مردم قادر شدند، برای سه روز ادارۀ شھر را به دست توانمند خويش بياورند

  :اصل آن واقعۀ فراموش ناشدنی چنين بود

ا ١٣۴٨در جريان سال  ال ده ھ  ھش، که می توان آنرا به سال تظاھرات سرتاسری در افغانستان مسما ساخت، به دنب

داف صنفی و سياسی مشخص ه خاطر اھ  و مظاھره و متينگ شاگردان معارف به ويژه ليسه ھای جامی و سلطان ب

ی و ارت د ذھن ق رش ردم و از آن طري ين م وين ب شۀ دموکراتيک ن ردن اندي ار، ب ردم آن دي ام م اتی تم اھی طبق ای آگ ق

ا جوانی و " فخرالمدارس"شاگردان الی ت رون وسطائی در داخل مدرسه از خردس که تا آنزمان به ھمان شيوه ھای ق

وبزرگسالی زير نام  ام حق دند، متوجه اوضاع تعليم و آموزش مذھبی، از تم ته می ش ه دور نگھداش سانی شان ب ق ان

  .اسفناک خويش گرديدند
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دير مدرسه آن ه م د ک ه بودن ه دريافت انوادگی، در داخل مدرسه " راشد سلجوقی"ھا به تجرب ام خ تفاده از ن ا سوء اس ب

ه را  اگردان مدرس وچکترين حرکت ش ود و ک اخته ب اکم س رون وسطائی را ح رور و وحشت ق ه فضای ت ضمن آنک

رين ادارۀ " ضبط احواالت"ابتداء خود با خشونت پاسخ داده و به تعقيب با اطالع به  د ت ود؛ ب ًعمال جاسوسی می نم

اگردانتمام ممکن را نيز در آنجا قايم نموده در  دشخودشخص  ،زمينه ھا از استحقاق ش ه وجود آورده  وبان ه ب ی ک

  .فاقه کشی شاگردان عجين می ساختبا  سرقت نموده، فشار جو پوليسی را بود

ود، در شاگردان مدرسه، که در جريان تظاھرات ھای پرشکوه آن سا ل تا حدودی چشم شان به ديدن حقايق باز شده ب

ا شخص  ضيه را ب ی ق سيار آرام ا ب تند ب داء خواس لجوقی"ابت د س رقت " راش ردار زشت و س رح و وی را از ک مط

انوادگی يک " راشدسلجوقی. "بيشرمانه اش باز دارند ه پادشاھی"که خود را بر مبنای روابط خ ر "پاي سته و کمت  دان

نج"از  لطان س اگردان " رس ورد آرام و دموکراتيک ش ست برخ ی دان ه را نم خ گفت اعی پاس ر ارتج ا قھ ستب  در نخ

وقتی شاگردان از خشونت وی خود . حمايت چند تن اخوان بدنام، خود بنای لت و کوب شاگردان معترض را گذاشت

لجوقی"ند، را به عقب نکشيدند و خواستند خشونت ارتجاعی را با خشونت به حق و انقالبی پاسخ گوي دست " راشد س

ودھم به دامان واليت و قومندانی پوليس دراز نمود، پوليس  اخته ب سلح س ز م االی در حاليکه عناصر اخوان را ني ، ب

   .آوردحمله " فخرالمدارس"شاگردان

ته  وقتی شاگردان معارف به خصوص شاگردان ليسه ھای نامبرده از آن واقعه مطلع گرديدند، صنوف درس را گذاش

د" فخرالمدارس" حمايت از شاگردان به ود، حرکت نمودن ده ب وليس . به طرف مدرسه که توسط پوليس محاصره ش پ

صا نيروکه خود را  ردم در اق ه سرکوب قھری تظاھرات محصالن و م ز ک مند دانسته و سياست رسمی دولت را ني

دو ليسه نيز آتش کشوده دامنۀ جنگ نقاط کشور بود، به خوبی می دانست؛ با سالح دست داشته بر روی شاگردان آن 

  .را وسعت بخشيد

اگردان  ان اعتراضات ش اد در جري انبی زي ه از ج دارس"مردم ھرات ک تند و از " فخرالم رار نداش ا طرفق  ديگر ب

اط دور دست  ه در خون شاگردان آنجا که ھمه از نق دان خود شان را غرق ی فرزن تند، وقت نائی نداش د آش ھرات بودن

ه فرزنديدند، تحمل را جايز ندانسته ھمانطوريکه بار ھا در تاريخ نشان داده بودند، ب انيدند ک دان ارديگر به اثبات رس

ه"ده،  و ساير رزمندگان فراز گردن تاريخ بو"قارن ھا"، "استاد سيس ھا" "ساتی بارزانس ھا"راستين اوه گون از " ک

وليس  ه جان پ ار ظاھرشاھی، ب وليس قھ بازار آھنگری با بيل و کلنک به قصد حمايت از فرزندان شان و سرکوب پ

  .افتادند

پوليس که ھيچ فکر نمی کرد در عاقبت با مردم خشماگين رو به رو خواھد شد، فرار را بر قرار ترجيح داده، ھمه به 

د در . ندطرف قومندانی امنيه عقب نشست ده بودن ه خشم آم ام شاھی سخت ب وليس نظ ائی پ ه از بيحي مردم معترض ک

دانی  ه طرف قومن ا ب راری ساختن آنھ اندک زمانی، تمام ماموريت ھای پوليس را از لوث وجود افراد آن پاک و با ف

ا دو ساعت بلکه ب. امنيه، در عمل کنترول شھر را به دست گرفتند يم روز و آنھم نه برای يک ساعت و ي رای دو ون

  .متوالی

رار ١٣۴٨بدان معنا که در تمام دو روز بعد از خيزش مردم ھرات در دھم سرطان  ردم ق ه دست م ، کنترول شھر ب

اکم "خروش خشم"گرفته، به اساس گزارش آنھائيکه خود در آن  ام شھر ح ۀ در تم ان امنيت آگاھان د، چن  سھيم بودن

  .ا به خاطر نداشت مانند آنرگرديد که تا آنزمان ھيچ کسی

ه " امير دوست محمد خان"نوادۀ سلطان محمد طالئی و وارث به حق " ظاھر" رای بيگان اکری ب ه چ به مانند اجداد ک

امال  ام ک د از قي د از آنکه طی دور روز بع ًو خشونت عليه مردم افغانستان فرھنگ خانوادگی آنھا را می ساخت، بع
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ارئن شد، که پای و حمطم شور خ يچ ک ين نيست و امايت ھ ر يجی در ب ا قھ ه قھر ارتجاعی را ب د، ک ردم ان ا م ن تنھ

ا " اردوی وفا شعار"انقالبی پاسخ گفته اند، به  وده، ب ه سلطنت امر سرکوب قيام را صادر نم بش ب شانيدن جن خون ک

  .ًکنترول شھر را مجددا به دست آورده به جان مردم و روشنفکران آن ديار افتاد

زدوران روس"با سرکوب " اھر شاھیظ"با آنکه نوع سرکوب  ه " م ان پنداشت ک د چن ود، مگر نباي ايز ب م متم از ھ

دار  دان غ ادری"گويا خان تند" ن ازات گذاش دون مج ردم را ب د و . خيزش م ه بن ا ب وان شان ب ز در حد ت آن جالدان ني

ع رای جم دان ب ار زنجير کشيدن ده ھا شاگرد مکتب و اھالی شھر و با بريدن بيش از صد سال زن تگير شدگان، ب  دس

ه خلقی  ائی ک ه در ھر کج ده، بلک اريس نمان ه کمون پ ديگر به اثبات رسانيدند که انتقام در فرھنگ ارتجاع محدود ب

  . مجازات ھا مواجه خواھد گشتشکست بخورد با شديد ترين و وحشيانه ترين

ان خيزش با آنکه اين قلم خود را در آن موقعيت و سطحی نمی دانم تا بتوانم مسؤوليت املی از چن دی ک دوين جمعبن  ت

  :پر شکوھی را به عھده گيرم، صرف برای جمع کردن بحث بايد بيفزايم

ردم در -١ ای م ان آس کوه و طوف زش پرش رطان ١٠ خي ای ١٣۴٨ س ه ادع شان داد ک ه وضاحت ن ده از ،  ب ی اي وقت

ا پذيرفته شود خود به نيروی مادی مبدل می گردد، حقانيت داشتهھا طرف توده  د حت  لذا برای پيشبرد امر انقالب نباي

  .يک لحظه، از تبليغ و ترويج انديشه ھای انقالبی و زنجير گسل غفلت ورزديد

ام -٢ اری را انج يچ ک ازند، ھ دا س ردم ج ی را از م د روشنفکران انقالب شده ان  ارتجاع و امپرياليزم تا زمانيکه قادر ن

ه  شد تا جقط زمانی قادر خواھندداده نخواھند توانست، ف د ک ون دست يازن لو جنبش مردم را گرفته به سرکوب انقالبي

  .جدا ساخته باشند" مردم بحر بيکران"را از " ماھيان انقالب"نخست 

ی درز -٣ نفکران انقالب ردم و روش ين م ا ب يد ت  از ھمان زمان به بعد اخوان در تمام اشکال اسالم سياسی سخت کوش

پروژه ای که اسماعيل خان معروف در ھرات، . زندان راستين شان استثمار نمايندايجاد نموده، مردم را در غياب فر

د مسعود در تمام  ديندن دامن و صفحات شمال و گلب را کوھ تعمار آن ع ارتجاع و اس ه نف ستان ب اطق افغان اير من  در س

  .، از ھمان سياست نمايندگی می نمايدعملی نمودند

اد ھمانطوريکه از درون جنبش خود جوش و -۴ ريم"ِپرشکوه مردم، قھرمانانی با صولت زنده ي اد" ک ده ي ا "و زن مام

اد " غالم محمد ده ي دۀ خود را در وجود زن ان آين ز يکی از قھرمان عرض اندام نمودند و جنبش روشنفکری کشور ني

ران از " ميرويس" ردد، رھب اکم گ ارزاتی ح ی فضای داغ خيزش مب ه وقت ود ک ئن ب د مطم ل به تاريخ شناساند، باي قب

  .جامه دوخته، جای شان را به کسانی خالی خواھند نمود، که آن جامه برتن شان راست و برابرآيد

۵-....   

 


