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حوت ٢۴و  ٣ضرورت تحقیق تاریخی درمورد قیامھای   
  قیام سوم حوتسالروز مین ٣٧بمناسبت 

٢٠١٧فبروری  ٢٢  

وتقیامی کھ در دوم وسوم ح از طرف مردم کابل براه انداحتھ شد، از لحاظ سیاسی مسیری را ترسیم نمود کھ مردم  ١٣۵٨  
را نبود و محدود بھ گذ. بعبارۀ دیگرتاثیرات این قیام سراسر کشور الی خروج نیرو ھای جنگی شوروی سابق آنرا تعقیب نمودند

خروج روسھا، ھمھ سالھ از سالروز قیام مردمی و خود نماند. مبارزین ضد اشغال در شھر کابل الی ١٣۵٨شھرکابل و سال 
جوش سوم حوت، با بخطر انداختن جان ھای شان تجلیل مینودند.   

 ٢۴رفت. اما درین میان دو قیام گم قیامھای متعددی علیھ رژیم دست نشانده و روسھا صورت چوپر سال حاکمیت خلق ١۴طی 
توانستند کاخ کرملین را بھ لرزه در آورده و تاثیرات پایدار و سرتاسری  در کابل ١٣۵٨در ھرات و قیام سوم حوت  ١٣۵٧حوت 

روموف در کتاب ارتش سرخ در افغانستان از گذارند. جنرال گعلیھ متجاوزین روس و رژیم وابستھ بھ آنھابجا  گبر روند جن
ی حزب کمونیست شوروی جریان حوت ھرات در بیروی سیاس ٢۴بھ بعد صفحات متعدد را بھ بحثھای کھ بھ اثر قیام  ۶صفحھ 

داشت ورھبران شوروی را متوجھ درجھ باالی ضربھ پذیری حکومت تحت الحمایھ شان در افغانستان ساختھ بود، پرده برمیدارد. 
روموف /بر مبنای اسناد محرم بیروی سیاسی حزب کمونیست شوروی می نویسد کھ با وصف التماس تره کی وامین روسھا در گ

ی با پرسونل روس مقاومت کنند. گتوانستنددربرابر خواست تره کی برای فرستادن قطعات تانک و ھیلیکوپتر جن اوج قیام ھرات
قادر بھ نتیجھ گیری ، اما روسھا بنا بھ تحجر فکری حاکم در رھبری حزب کمونیست و با اعتقاد بھ شکست ناپذیری ارتش سرخ

 قھرمان زون در داخل حکومت تحت الحمایھ کھ قیام نظامیاندرست از وضع موجود نشدندو برعکس با شاریدگی روز اف
 ھمکاری امین با بنا بھ فتند. گر، تصمیم بھ اشغال افغانستان آنرا بھ وضاحت بھ نمایش گذاشت ١٣۵٨اسد  ١۴باالحصار در 
مردم  جدی ۵و ۴روزھای  ومخفی کاری مطلق حکومتش در مورد داخل شدن ھزاران وسایط نظامی روسھا طی اشغالگران

تانکیستھای روس در چھار راھی ھای شھر خویش شوک دیدند ولی بھ افغانستان در حالت دلھره وابھام بسر میبردند. با دیدن 
ساختند. این پاسخ با قیام سوم  طی چند ھفتھ پاسخ خویش را بھ اشغالگران آمادهفتھ کھ آش مردھا دیر پختھ میشود، مصداق این گ

حوت تبارز یافت.   

تدارک دیده بل قیام ھا علیھ مکناتن و شاه شجاع را بصورت خفیھ و با استفاده از مجاری ارتباطی طبعی ومستقیم خویش مردم کا
قیام ھای انند ھمقیام سوم حوت سوم حوت علیھ روسھا و ببرک کارمل نیز استفاده نمودند.  بودند. از عین شیوه برای تدارک قیام

اکنین کابل در قیام سھیم خودجوش وفاقد رھبری سیاسی بود. اعضای برخی سازمانھا وتنظیمھا بحیث سضد انگیس و شاه شجاع 
شدند. اما سازماندھی وتصامیم بھ عھده بزرگان محالت وحرفھ ھا بود. وسعت قیام بھ حدی بود کھ ھم حکومت وھم روسھا خود 

در کابل نھ  فبروری ٢٣الی  ٢٠کتاب مذکور می نویسد: ((رویداد ھای  ٨۶را با خطرجدی مواجھ میدیدند. گروموف در صفحھ 
یری معینی ھم بکنیم. پیش از ھمھ این رخداد ھا نشاندادند کھ گتنھا برای ما غیر منتظره بودند، بلکھ ما را بر آن داشتند تا نتیجھ 

مدارن تحت الحمایھ کھ چدر احاطھ مخالفان خویش قرار دارند)). پر نفرات محدود نظامی در حلقھ دوستانھ بسر نبرده، بلکھ
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 " رف ازرقیب درون حزبی خود یعنی امین میترسیدند، اکنون دانستند کھ در عقب ھر دیواردر شھری کھ آنراتادوماه قبل ص
ی میکنند کھ معیار وطنپرستی شان مخالفت با متجاوزین شوروی بود. سرکوب گتلقی مینمودند، انسانھایی زند "گھواره انقالب

ی گچرخی از تظاھر کنندگان، ناشی ازترس ودستپاچای زندان پل نظامی تظاھرات مردمی سوم حوت و ُپر ساختن مجدد سلولھ
روسھا وحکومت تحت الحمایھ شان بود.   

بھ مخاطبین خویش آموخت: ذیل را  درس عملیبھر صورت این قیام چند   

رد و وجود ندامتجاوزین روس  این قیام بھ روسھا وضاحت داد کھ در افغانستان وحتی در شھر کابل جای مصئونی برایالف: 
وطرفدران تره کی میباشند کھ حتی در شھر کابل ھم پشتوانھ مردمی  ھا پرچمی یگانھ کسانی کھ از آمدن روسھا پشتیبانی میکنند،

.ندارند  

این قیام بھ دولت پوشالی :.ب: داد کھ مردم افغانستان برای حزب سیاسی ورھبرانی کھ بخاطر منافع بیگانھ کشور خود را  آموخت 
جز ترد  پاسخی   تانک روس ھا ومردم خود را طعمھ بمبھای بیرلی طیارات جنگی یک ابرقدرت متجاوزمیسازند،پامال چینھای 
  .ونفرین ندارند

جوانب مختلف دارد. رھنمود این محتوی .قیام سوم حوت بھ مردم افغانستان بودرھنمودعملی مھمترین ج:  بصورت مختصر   
احزاب ساخت پاکستان و ایران  بھ شوند، متحد اشغالگران با مبارزه برای کھ داد رھنمود انمیتوان گفت کھ این قیام بھ مردم افغانست

د. اگر مورد حملھ قرار گرفتند با دست خالی بر دشمن ود قیامھای خودجوش را براه اندازنخھ نیروی اعتماد نکنند و با اتکا ب
   .متجاوز حملھ ور شوند واسلحھ را از خود دشمن بگیرید

ھادرس این در شام دوم حوت ھا دادنرا قیام کنندگان سوم حوت با نوع عملکرد خویش و با شعار   از فراز بامھای خانھ ھای خویش   
حوت ھرات و  ٢۴قیامھای حماسھ آفرین جوانب مختلف  . برای بررسی دقیقانتقال دادند  ،روز سوم حوتتظاھرات و در جریان 

 جوانھتحت الحمایھ در شرایط اختناقی رژیم سوم حوت کابل و اینکھ چگونھ این قیامھا 
-از جانب کدام نیروی بیگانھ تمویل و تجھیز شوند، بھ تحقیقات تاریخی اینکھ بدون آفریدند حماسھ و کردند رشد رفتند،گ ریشھ زدند،

زنده اند واین امر  ھنوز شھود عینی و عده ای از اشتراک کنندگان این قیامھا  .سیاسی و جامعھ شناسانھ دامنھ دار ضرورت است
در وتحقیق تاریخی وجامعھ شناسانھ بھترین تجلیل ازین قیام ھای مردمی و خود جوش، ھمانا کاوش کار تحقیق را تسھیل میبخشد.  
.میباشدو آموختن ازآنھا مورد جوانب مختلف این قیامھا   

 

فارو"اجراییھ  ھیأت"  

 


