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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 
 

طرٔه ُپر افتخارنخستین قیام شھری علیھ ارتش اشغالگر روسخا  
مردم شریف ھ توسط است کحرکت اعتراضی   حماسھ ھاست. یکی از این حماسھ ھامزین بھ افغانستان معاصرتاریخ 
سال قبل، ٣٨کابل  .ھ شدانداخت  در شھر کابل براه  ١٣۵٨بتاریخ سوم حوت    فرقٔھ چھلم ھمان سال جدی  ۶بتاریخ   

. ه شدبھ افغانستان فرستاد  ماھٔھ حزب خلق(خلق وپرچم) ٢٠ارتش شوروی برای جلوگیری از سقوط حاکمیت کودتائی 
شھر کابل خون مردم کابل را بھ جوش آورد. طرح وتدارک یک حرکت حضور تانکھای روسی در چھار راھی ھای 

روسھا می دیدند. گل ریزی  توسطشده  اشغالبود کھ وطن خود را در حالت  یاعتراضی شھری محصول خشم مردم
بر دلھای کھ بر تانکیستھای روسی از جانب اعضای بھ اصطالح ((سازمان دموکراتیک زنان افغانستان)) نمکی بود 

قیام آمادٔه اجرأ بود. ختھ میشود)). ھشت ھفتھ بعد پآش مرد ھا دیر اشیده شد. اما بھ گفتٔھ کابلی ھا ((پمردم کابل  زخمی
 ١٣۵٨وم حوت بھ روز دوم حوت ھمھ دکانداران برای اعتراض بر اشغال افغانستان دکانھای شان را بستند. شام د

صبح سوم حوت تظاھرات وسیع  .وتا صبح ادامھ یافت طنین انداز شدنعرٔه هللا اکبر بر نود فیصد بام ھا در شھر کابل 
در تقریبأ ھمھ نقاط شھر کابل وبرخی قریھ ھای متصل بھ شھربا شورو ھیجان آغاز یافت.   

دامنٔھ قیام:  

مینویسد: ٢٠١۵در فبروری شبکٔھ تحلیلگران افغانستان بعد از بررسی آثار موجود در زمینھ و استماع شھود عینی 
در شھر کھنھ مناطق   نعره ھای اعتراضی هللا و اکبر و سپس تظاھرات تمام ساحات شھر کابل را احتوا میکرد.((

اطراف چنداول و پل خشتی، در خارج از شھر کھنھ مناطق چھلستون وداراالمان، افشار، خوشحال مینھ وقلعھ فتح   
این دشت برچی))  چون ق شیعھ نشینطحصار و منا، بنی ټوا گو سالن ټال مینھ، سرکھای محمد جان خان واجم هللا،

بخشی از مناطقی پذیرفت کھ قیام در آنھا انجام شده است. از صحبتھای کھ   ران را میتوان بحیثلیست شبکھ تحلیلگ
د، کارتٔھ نو،انجام داده در می یابیم کھ در شاه شھی  کمیتٔھ حقوق بشر فارو با شھود عینی  ی، ده بوری، کوتھ سنگ  

ور، سمنت خانھ وحتی برخی قریھ ھای ھمجوار کابل نیزمردم ھم نعره ھای اعتراضی هللا و اکبر وھم تظاھرات شیرپ
در  ندیخ نویس کشور کھ خود و اطفال اش ھم در قیام اشتراک داشتررا ھمرائی کرده اند. داکتر محمد حسن کاکرتا

قریھ جات اطراف کابل ھم در سردادن نعره   مھ داشت.کتاب ((افغانھا)) مینویسد: ((نعره ھای هللا اکبر تمام شب ادا
نظامی مستقر در شھر راکتھا را بھ ھوا فیر  مراکزھای هللا اکبر مردم شھر را ھمراھی میکردند. اشغالگران از 

میکردند تا مردم را بترسانند. نگ وصدای راکتھا در فضا ی کابل پدیدارمیشد، اعتراضیون فریاد ھای رھمینکھ   
وئی مسابقھ ئی در جریان بود.)) گبلند تر ورساترمی ساختند. تو  راخویش  ود قیام بنام باقر مصباح زاده ھیکی از ش  

از قرار داشتن مراکز رھبری قیام محالت مختلف در خانھ ھای مردم صحبت کرده و اظھار داشتھ کھ در قلعھ شھاده 
ادی بوده است.بق آقای  مرکز رھبری در خانھٔ   
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شکل قیام:  

اصناف و اقشار مختلف مردم کابل در نظر داشتند یک   طالعٔھ گزارشات وتحلیل ھا بر می آید کھ قیام آن چنانی کھازم
قیام عاری از خشونت بود. اجزای این قیام عبارت بودند از اعتصاب ھمھ دکانداران ومکاتب، سردادن نعٔر هللا اکبر - 

مرگ بر کارمل ر روسھامرگ ب - از طرف شب از فراز بام ھا و ارمل شاه شجاع ثانی کمرگ بر اشغالگران و -
.ت با ھمین شعار ھاتظاھرات بزرگ سوم حو مردم مسلح خواست این قیام خروج فوری روسھا از افغانستان بود.   

اه ھدف این قیام نبود. ولی مثل ھر حرکت اعتراضی دیگر، درقیام سوم حوتگخشونت و تخریب ھیچنبودند و عدٔه ھم   
مردم ، تسلیمی اسلحھ و اشتراک ھمگانی مردم استقبال در فضای نتوانستند  ند کھه اافرادی موجود بودانگشت شمار

توسط ورنالیست یک ژھدارند. گرا تحت کنترول نخود احساسات ابراز عدم مداخلھ توسط سربازان اردو پولیس و   
اه حریق این بس ناشی از گملی بس در این تظاھرات صحبت میکند. ھر ور مثال از حریق یک بس بلغاریائیطب روسی
ی نداشتھ طرتباقیام ا و برنامھٔ و با شکل هبود احساسات جوانیباشد، محصول ھمین بوده تانکھای دولتی ن ھایفیر
است. ھ روسھا ھدف مردم کابل از این قیام اعالم موضع بود در برابر اشغالگران روس. پیام قیام حوت بھ خوبی ب  

 ٢٢تا  ٢٠کتاب (ارتش سرخ در افغانستان) مینویسد: (( رویداد ھای  ٨۶انتقال یافت. جنرال گروموف درصفحٔھ 
ری معینی ھم بکنیم. بیش از گیکھ ما را بران داشتند تا نتیجھ فبروری در کابل نھ تنھا برای ما غیر منتظره بودند، بل

ود اتحاد شوروی در حلقٔھ دوستانھ نھ بلکھ در احاطٔھ مخالفان قرار کھ نفرات محد ندھمھ این رویداد ھا نشان داد
د.))ندار البتھ دولت روسیھ شوروی در آن زمان لجوج تر از آن بود کھ بعد از نتیجھ گیری فوق بھ اخراج قوای خود   

اران نفر اعم از . در کابل ھزندسرکوب مردم افغانستان را شدت بخشیدمقامات شوروی از افغانستان بپردازد. برعکس 
زندانبھ شکل بیرحمانھ دستگیرشده و بھ مراکز بی حساب شکنجھ و زن ومرد وطفل  پل چرخی فرستاده شده و   
ند. دشحزبی(نخستین ھستٔھ سازمان جھنمی خاد) شکنجھ توسط فعالین تمرین نخستین قربانیان    

  :مشخصات عمدهء قیام سوم حوت

احزاب براه انداختھ نشده بود. جای  ائتالفوش بوده از طرف ھیچ حزب و یا یک قیام خود ج  الف: قیام سوم حوت 
احزاب را در این قیام بزرگان اقشار ونماینده ھای اصناف گرفتھ بودند. اعضای احزاب وجریانھای سیاسی در این قیام 

قیام نقشی نداشتند. عمومی سھیم بودند اما در رھبری وسازماندھی   

را افراد بارسوخ و مورد اعتماد این اقشار و اشتراک ھمھ اقشار و اصناف مردم  .ب: سوم حوت یک قیام ھمگانی بود
میگویند حتی از بام ھای تأمین نمودند. اتحاد و ھمدلی ایجاد با استفاده از شیوه ھای عنعنوی رابطھ گیری و با صنوف 

ھمھ اقوام وپیروان ھمھ مذاھب افغانستان  ھموطنان ما در ھندوگذر کابل ھم نعرٔه هللا اکبر بلند بود. کابل آنزمان خانھٔ 
 ، صدمھ بزند.تفرقھ اندازی ھای تره کی وامین نتوانستھ بود بھ اتحاد مردم کھ در جریان قرون شکل گرفتھ بودبود. 

  .وعلیھ عمال داخلی شان اشتراک داشتند  علیھ متجاوزین نظامی ارتش شوروی  ھمھ شھریان کابل در قیام سوم حوت

  :مت پوشالی کارملوحکعکس العمل 

از طرف تازه ) کھ در آن وقت )بود کھ مقابلھ با آن برای ھستٔھ خاد ((فعالین حزبی  آنقدر وسیع  این جنبش اعتراضی
بودند.   ی شدهمک.گ.ب تعلیم و تربیھ میشدند ممکن نبود. بھ ھمین جھت رژیم وروسھا ھردو غافلگیر و دچار سردرگ

  دست یازیدند.اعتراضیون در ھر قدم بھ سرکوب وحشیانھ ب مردم داشتند وروسھا تجربھ زیاد در سرکواما 

ام نفر از جانب رژیم بھ اتھ ٢٠٠مینویسد: ((قبل از آغاز قیام  فوق الذکرروفیسور حسن کاکړ در کتاب پالف:  
ردیدند کھ چند نفر خلقی ھم شامل دستگیر شدگان بودند.گیر وزندانی گتحریک بھ قیام دست   

بعد از ظھر سوم حوت نانکھا بھ جنگ مظاھره چیان ((توماس روتگ محقق شبکٔھ تحلیلگران افغان مینویسدب: آقای 
ست گفت: (( بیاد دارم کھ من بھ سالھ ا ۶٣ن محصل بود وحاال ایکی از مظاھره چیان کھ در آن زم فرستاده شدند.

ار راھی ھای مٓنطقٔھ چھلستون رسید، مورد حمالت قٔھ ده دانا پیوستم. وقتی مظاھرٔه ما بھ یکی از چھنطاھره چیان مظم
(( تاریخدان کاکړ مجموعھ اضافھ میکند:  آقای روتگدر ھمانجا شھید شدند.)) ما نفر  ٧٢تانک روسی قرار ګرفتیم. 
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یک آژانس خبری افغان حین تجلیل از این قیام در سال   نفر تخمین کرده است ولی ٨٠٠ این قیام را   انکشتھ شدگ
)).یر شده ھا ھم نابدید شدندنفر دانست. بسیاری از دستگ ٢٠٠٠جموع کشتھ ھا را م ٢٠١١  

)دختران محصل و ١٩٨٠سرکوب سریع قیام سوم حوت موجب ارعاب وسکوت مردم کابل نشد. دو ماه بعد (اپریل 
گرم  متعلم دست بھ اعتصاب و تظاھرات طوالنی زدند. عمال روس حتی ھمین اعتراض دختران را ھم با اسلحھ

 لولھٔ یھ حکومت پوشالی مینمود، بھ ضرب گسرکوب نمودند. ناھید دختر قھرمانی کھ عساکر دولتی را تشویق بھ قیام عل
زمین زیر پای نظامیان در سرتاسرافغانستان چند ماھی از این حوادث نگذشتھ بود کھ یک نامرد بھ شھادت رسید. 

متجاوز روس آتش گرفت.   

ھیأت مدیرٔه فارو  

 


