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ﺿرورت ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ درﻣورد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی  ٣و  ٢۴ﺣوت
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 ٢٢ﻓﺒﺮوری ٢٠١٧

ﻗﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ در دوم وﺳوم ﺣوت  ١٣۵٨از طرف ﻣردم ﮐﺎﺑل ﺑراه اﻧداﺣﺗﮫ ﺷد ،از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﯾری را ﺗرﺳﯾم ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣردم
ﺳراﺳر ﮐﺷور اﻟﯽ ﺧروج ﻧﯾرو ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺷوروی ﺳﺎﺑق آﻧرا ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣودﻧد .ﺑﻌﺑﺎرۀ دﯾﮕرﺗﺎﺛﯾرات اﯾن ﻗﯾﺎم ﮔذرا ﻧﺑود و ﻣﺣدود ﺑﮫ
ﺷﮭرﮐﺎﺑل و ﺳﺎل ١٣۵٨ﻧﻣﺎﻧد .ﻣﺑﺎرزﯾن ﺿد اﺷﻐﺎل در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل اﻟﯽ ﺧروج روﺳﮭﺎ ،ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ از ﺳﺎﻟروز ﻗﯾﺎم ﻣردﻣﯽ و ﺧود
ﺟوش ﺳوم ﺣوت ،ﺑﺎ ﺑﺧطر اﻧداﺧﺗن ﺟﺎن ھﺎی ﺷﺎن ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧودﻧد.
طﯽ  ١۴ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﻠق وﭘرﭼم ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣﺗﻌددی ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و روﺳﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓت .اﻣﺎ درﯾن ﻣﯾﺎن دو ﻗﯾﺎم ٢۴
ﺣوت  ١٣۵٧در ھرات و ﻗﯾﺎم ﺳوم ﺣوت  ١٣۵٨در ﮐﺎﺑل ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﺎخ ﮐرﻣﻠﯾن را ﺑﮫ ﻟرزه در آورده و ﺗﺎﺛﯾرات ﭘﺎﯾدار و ﺳرﺗﺎﺳری
ﺑر روﻧد ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﺟﺎوزﯾن روس و رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺑﺟﺎ ﮔذارﻧد .ﺟﻧرال ﮔروﻣوف در ﮐﺗﺎب ارﺗش ﺳرخ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﺻﻔﺣﮫ  ۶ﺑﮫ ﺑﻌد ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺗﻌدد را ﺑﮫ ﺑﺣﺛﮭﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛر ﻗﯾﺎم  ٢۴ﺣوت ھرات در ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﺟرﯾﺎن
داﺷت ورھﺑران ﺷوروی را ﻣﺗوﺟﮫ درﺟﮫ ﺑﺎﻻی ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾری ﺣﮑوﻣت ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﺷﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﭘرده ﺑرﻣﯾدارد.
ﮔروﻣوف /ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺳﻧﺎد ﻣﺣرم ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺻف اﻟﺗﻣﺎس ﺗره ﮐﯽ واﻣﯾن روﺳﮭﺎ در
اوج ﻗﯾﺎم ھرات ﺗواﻧﺳﺗﻧددرﺑراﺑر ﺧواﺳت ﺗره ﮐﯽ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗطﻌﺎت ﺗﺎﻧﮏ و ھﯾﻠﯾﮑوﭘﺗر ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘرﺳوﻧل روس ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ روﺳﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﺟر ﻓﮑری ﺣﺎﮐم در رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾری ارﺗش ﺳرخ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
درﺳت از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻧﺷدﻧدو ﺑرﻋﮑس ﺑﺎ ﺷﺎرﯾدﮔﯽ روز اﻓزون در داﺧل ﺣﮑوﻣت ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﯾﺎم ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻗﮭرﻣﺎن
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر در  ١۴اﺳد  ١٣۵٨آﻧرا ﺑﮫ وﺿﺎﺣت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری اﻣﯾن ﺑﺎ
اﺷﻐﺎﻟﮕران وﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ﻣطﻠق ﺣﮑوﻣﺗش در ﻣورد داﺧل ﺷدن ھزاران وﺳﺎﯾط ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﮭﺎ طﯽ روزھﺎی  ۴و ۵ﺟدی ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟت دﻟﮭره واﺑﮭﺎم ﺑﺳر ﻣﯾﺑردﻧد .ﺑﺎ دﯾدن ﺗﺎﻧﮑﯾﺳﺗﮭﺎی روس در ﭼﮭﺎر راھﯽ ھﺎی ﺷﮭر ﺧوﯾش ﺷوک دﯾدﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻣﺻداق اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ آش ﻣردھﺎ دﯾر ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﺳوم
ﺣوت ﺗﺑﺎرز ﯾﺎﻓت.
ﻣردم ﮐﺎﺑل ﻗﯾﺎم ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮑﻧﺎﺗن و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع را ﺑﺻورت ﺧﻔﯾﮫ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺟﺎری ارﺗﺑﺎطﯽ طﺑﻌﯽ وﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧوﯾش ﺗدارک دﯾده
ﺑودﻧد .از ﻋﯾن ﺷﯾوه ﺑرای ﺗدارک ﻗﯾﺎم ﺳوم ﺣوت ﻋﻠﯾﮫ روﺳﮭﺎ و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد .ﻗﯾﺎم ﺳوم ﺣوت ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﯾﺎم ھﺎی
ﺿد اﻧﮕﯾس و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺧودﺟوش وﻓﺎﻗد رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود .اﻋﺿﺎی ﺑرﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮐﺎﺑل در ﻗﯾﺎم ﺳﮭﯾم
ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ وﺗﺻﺎﻣﯾم ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣﻼت وﺣرﻓﮫ ھﺎ ﺑود .وﺳﻌت ﻗﯾﺎم ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ھم ﺣﮑوﻣت وھم روﺳﮭﺎ ﺧود
را ﺑﺎ ﺧطرﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯾدﯾدﻧد .ﮔروﻣوف در ﺻﻔﺣﮫ  ٨۶ﮐﺗﺎب ﻣذﮐور ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد)) :روﯾداد ھﺎی  ٢٠اﻟﯽ  ٢٣ﻓﺑروری در ﮐﺎﺑل ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را ﺑر آن داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﻌﯾﻧﯽ ھم ﺑﮑﻧﯾم .ﭘﯾش از ھﻣﮫ اﯾن رﺧداد ھﺎ ﻧﺷﺎﻧدادﻧد ﮐﮫ
ﻧﻔرات ﻣﺣدود ﻧظﺎﻣﯽ در ﺣﻠﻘﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺳر ﻧﺑرده ،ﺑﻠﮑﮫ در اﺣﺎطﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧوﯾش ﻗرار دارﻧد(( .ﭘرﭼﻣدارن ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ
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اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﮫ درنښﺖ ﺗﺎﺳﻮ ھﻤﮑﺎرۍ ﺗﮫ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﮫ دﻏﮫ ﭘﺘﮫ ﻟﮫ ﻣﻮږ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ټﯿﻨﮕﮫ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
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ﺗﺎدوﻣﺎه ﻗﺑل ﺻرف ازرﻗﯾب درون ﺣزﺑﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ اﻣﯾن ﻣﯾﺗرﺳﯾدﻧد ،اﮐﻧون داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻋﻘب ھر دﯾواردر ﺷﮭری ﮐﮫ آﻧرا "
ﮔﮭواره اﻧﻘﻼب" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﻧﻣودﻧد ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎر وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺷوروی ﺑود .ﺳرﮐوب
ﻧظﺎﻣﯽ ﺗظﺎھرات ﻣردﻣﯽ ﺳوم ﺣوت و ﭘُر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺟدد ﺳﻠوﻟﮭﺎی زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﯽ از ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻧﺎﺷﯽ ازﺗرس ودﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ
روﺳﮭﺎ وﺣﮑوﻣت ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﺷﺎن ﺑود.
ﺑﮭر ﺻورت اﯾن ﻗﯾﺎم ﭼﻧد درس ﻋﻣﻠﯽ ذﯾل را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺧوﯾش آﻣوﺧت:
اﻟف :اﯾن ﻗﯾﺎم ﺑﮫ روﺳﮭﺎ وﺿﺎﺣت داد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺣﺗﯽ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺟﺎی ﻣﺻﺋوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺗﺟﺎوزﯾن روس وﺟود ﻧدارد و
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻣدن روﺳﮭﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ وطرﻓدران ﺗره ﮐﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ھم ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣردﻣﯽ
ﻧدارﻧد .
ب.: :اﯾن ﻗﯾﺎم ﺑﮫ دوﻟت ﭘوﺷﺎﻟﯽ آﻣوﺧت داد ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ورھﺑراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺷور ﺧود را
ﭘﺎﻣﺎل ﭼﯾﻧﮭﺎی ﺗﺎﻧﮏ روس ھﺎ وﻣردم ﺧود را طﻌﻣﮫ ﺑﻣﺑﮭﺎی ﺑﯾرﻟﯽ طﯾﺎرات ﺟﻧﮕﯽ ﯾﮏ اﺑرﻗدرت ﻣﺗﺟﺎوزﻣﯾﺳﺎزﻧد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺟز ﺗرد
وﻧﻔرﯾن ﻧدارﻧد .
ج :ﻣﮭﻣﺗرﯾن رھﻧﻣودﻋﻣﻠﯽ ﻗﯾﺎم ﺳوم ﺣوت ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﻣﺣﺗوی اﯾن رھﻧﻣود ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف دارد .ﺑﺻورت ﻣﺧﺗﺻر
ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻗﯾﺎم ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رھﻧﻣود داد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕران ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺣزاب ﺳﺎﺧت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران
اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﻧد و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧود ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﺧودﺟوش را ﺑراه اﻧدازﻧد .اﮔر ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑر دﺷﻣن
ﻣﺗﺟﺎوز ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷوﻧد واﺳﻠﺣﮫ را از ﺧود دﺷﻣن ﺑﮕﯾرﯾد .
اﯾن درﺳﮭﺎ را ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳوم ﺣوت ﺑﺎ ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوﯾش و ﺑﺎ ﺷﻌﺎردادن ھﺎ در ﺷﺎم دوم ﺣوت از ﻓراز ﺑﺎﻣﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧوﯾش
و در ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات روز ﺳوم ﺣوت ،اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .ﺑرای ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﺣﻣﺎﺳﮫ آﻓرﯾن  ٢۴ﺣوت ھرات و
ﺳوم ﺣوت ﮐﺎﺑل و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ در ﺷراﯾط اﺧﺗﻧﺎﻗﯽ رژﯾم ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﺟواﻧﮫ
زدﻧد ،رﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ،رﺷد ﮐردﻧد و ﺣﻣﺎﺳﮫ آﻓرﯾدﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از ﺟﺎﻧب ﮐدام ﻧﯾروی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻣوﯾل و ﺗﺟﮭﯾز ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ داﻣﻧﮫ دار ﺿرورت اﺳت .ھﻧوز ﺷﮭود ﻋﯾﻧﯽ و ﻋده ای از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ زﻧده اﻧد واﯾن اﻣر
ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯾﺑﺧﺷد .ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﻠﯾل ازﯾن ﻗﯾﺎم ھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﺧود ﺟوش ،ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎوش وﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ در
ﻣورد ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ و آﻣوﺧﺗن ازآﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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