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 11/33/3313                       فــــارو

 بازماندگان شهدا ازديد حوت هرات32قیام مردمی 
 

 ترور خلق افغانستان و ديموکراتیکمظالم حزب  وات علیۀ رژيم تحت الحمايۀ شوروی هر 1331حوت  32قیام پرشکوه 
افغانستان  تأريخ شدنی دراخلق، حادثۀ فراموش ن ديموکراتیککنندگان توسط رژيم تحت رهبری حزب  تظاهر وحشتناک دولتی
قیام  آنانگیزۀ . رفتگ حوت تدريجأ تمام شهر را فرا 32شروع شد الی  ولسوالی ها حوت از 33 تأريخکه ب یقیام. است

اين قیام کامأل  قرار اظهارات شهود عینی،. ها بود تحت الحمايۀ روس و اعتراض مردم به موجوديت يک رژيم جبار
به فرمان منشی کمیتۀ  کنندگان منشانۀ تظاهر بربر کشتار. فاقد هرگونه پشتیبانی خارجی بود خودجوش، فاقد رهبری واقعی و

خلق باعث تشديد  ديموکراتیکاعضای ملکی حزب  افسران حزبی اردو، پولیس و واليتی حزب و شخص والی هرات توسط
که توسط  یخونهاي: ))حوت را چنین گزارش میدهد 32روز  يک شاهد عینی چشم ديد خود از. شد مردم می خشم پرغرور

توپ  از رگبار مردم هرات بدون ترس. نديده بودم چنان حالت را من هرگز. خشم مردم را برانگیخت حکومتی ها ريختانده شد
حزبی فرقۀ  حوت افسران غیر 31 تأريخه ب. با دست خالی تانکهای دشمن را تسخیر میکردند رفتند وی تفنگ دشمن پیش م و

صديق فرهنگ اين افسران  به شهادت محمد. قیام کنندگان را در اشغال فرقه کمک نمودند نیز به جبهۀ مردم پیوستند و 11
تورن ګرمن محمد انور نصرتی ، جګتورن نوراحمد، دګن عبدالعزيز، جګړج، خان عبارت بودند از عالالدين خان، سردار

ن غالم رسول ړګن شمشیر خان، ظابط خلیل احمد، جړګن سید اسداهلل ، جړګن شايسته ، تورن نجیب اهلل ، جړګعالوالدين، ج
درين  برين نقش افسران اردوبنا( ".   فعأل وزيرآب وبرق)وتورن اسماعیل  بصیر خان ،بلوچ، ظابط سلطان احمد، شیرين گل

 .روز بعد از شروع قیام مطرح شد 2قیام 
طبق نوشتۀ آقای فرزان . ومت تحت الحمايۀ شانحک ها و بود برای روس یبزرگ به قیام زنگ خطر11فرقه پیوستن افسران 

 بهخود را  نموده و همه کارۀ فرقه فرار سیاسی و امور مسؤولرسول سرده  موقعدرين ( ثقافت جهاد تأريخرجوع شود به )
 شدندوالی پنهان  قصر بهنموده  ترک راقرارگاه  روسی مشاور چند با 11 فرقهحزبی  قوماندانمکرم  سید. رسانیده بود شیندند

 طريق میدان هوائی هرات به میدان هوائی نظامی روسی اش از جنرال واسیلويچ مشاور ت وهرا والی شمول به همه آنجا از و
 بحیث والی و( اعضای گروپ حفیظ اهلل امین)اظهارات شهود از نظیف اهلل نهضت وعبدالحی يتیم  رقرا .کردند فرار شیندند

 . منشی کمیتۀ واليتی آنزمان هرات نام برده شده است
قیام کنندگان به اين . شدند ظاهرهرات  -شاهراه قندهار درلباس ملکی  و بعد قوای دولت تحت الحمايه با بیرقهای سبز دو روز
غافل از اينکه حزب . نیز به کمک مردم هرات آمده اند واليات همجوار در ، قوای مستقر11همانند فرقۀ  افتادند که تصور

خواهد  با اين حیلۀ می شهريان هرات قوای تازه نفس فرستاده و افغانستان به هدف قتل عام دهاقین و" خلق ديموکراتیک"
همگانی بود، فريب اين حیله را  فاقد رهبری آگاه و جوش مردمی که جنبش خود. به شهر راه يابد مدافعین هرات را بفريبد و

در نوشته های ذيربط از افراد ذيل بحیث . قطعۀ کوماندو جزء اين قوا بودند شیندند و گروه اوپراتیفی زون شمالغرب از. خورد
 سترتیژيک در قوای دولتی به مجرد اشغال مواضع.  یرگلڂتنی و ان شهنواز: قوماندانان اين قوای تهاجمی نام برده شده است

روسها از میدان هوائی  قوای هوائی حکومتی و. آتش گرفتند را زير 11مدافعین هرات، از جمله فرقۀ  تجمع شهر، مراکز
در ها  دولتی بسیاری از اجساد. ی نمودندهقیام کنندگان هرات هفته ها همرا کشتار مجدد شیندند قوای دولت تحت الحمايۀ را در

پروژۀ . اين منطقه را مکان شهدای گمنام نامیدندمردم هرات . فر و باغ ملت مدفون شده اندست گورهای دسته جمعی بین تخ
مورد اقدامات بعدی حکومت تحت رهبری حزب  در" های سرنوشت ساز گیتیر"گزارش تحقیقی  عدالت افغانستان در

. را انجام داد وسیعیگیری های زمانی که دولت کنترول شهر را دوباره گرفت، دست: ))خلق چنین مینويسد ديموکراتیک
ملل  خاصارماکورا، خبرنگار گذارش طبق . بسیاری از دستگیر شدگان مفقود شدند و احتمااًل بدون محکمه به قتل رسیده اند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_2013_decl_Herat_uprising_aniv.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_2013_decl_Herat_uprising_aniv.pdf
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نفر، اگر بیشتر نباشد، در جريان اين  1333داده شده بیان می دارد که در حدود  خاصاصل معلوماتی که به خبرنگار  :متحد
در برخی موارد دستگیری های زندانی های سیاسی با توقیف . بعد از قیام شهر هرات دستگیر شده اند 1111ريل دوره تا آپ
اعضای گروه های بنیاد گرای مذهبی تا  يافته از توسعهدامنه اشخاص دستگیر شده . ودشان همراه ب شان و فرزندان همسران

ر، ديپلمات ها ، افراد علمی، و اعضای بلند رتبه گروهی را اعضای گروه های چپ و همچنین اعضای دولتی، متعلمین، تجا
 (( .در برداشت

 .قريه جات مختلف واليت هرات شد اين قیام سرکوب شده، مادر ده ها جبهۀ نظامی ضد روسی در
 :حکومت دست نشاندۀ شان اعالم نمودند که هرات با براه انداختن اين قیام به روسها و مردم سلحشور

 .ه فاقد پشتیبانی مردمی در افغانستان بوددولت تحت الحماي  -
 محلی بدون هیچ اتهامی کاسۀ صبر مردم را لبريز نامدار افراد ساير پذير، دستگیری روحانیون واختناق تحمل نا -

 . ساخته بود
برچه تطبیق میگرديد،  بزور فرامین عجوالنه آن که بشکل مستبدانه و خلق و ديموکراتیکرژيم تحت رهبری حزب  -

 . ای مردم افغانستان قابل قبول نبودندبر
 . مقاومت کنند های شان مجادله و ها با فدا کردن جان روس اين رژيم و بودند در برابر مردم حاضر -
 

نظامی مستقیم  تجاوز قطع حمايت از حکومت دست نشانده اش، به تعويض  مهره و ها بعوض درس گرفتن ازين قیام و روس
رۀ صوف و قیام بزرگ هرات راله، دک سلسلۀ کشتار دسته جمعی مردم افغانستان که ازبدين ترتیب . به افغانستان دست زدند

کاشانۀ  شعله های آتش آن هنوزهم خانه و ختم نشد و 1311سال  يافته بود، حتی با سقوط رژيم دست نشانده در غازآ
 .روستائیان ما را ويران میکند

 

 
 

 3313مارچ  12حوت هرات،  31الی  32تظاهرات بازماندگان شهدای قتل عام  
  

هرات  خلق در ديموکراتیکدولت تحت رهبری حزب  فعالیتیت حکومت کودتائی آن زمان، صرف نظر از عدم مشروع
 :بداليل ذيل جنايت جنگی تلقی میگردد دوستانۀ ژنیو بوده و های بشر کنوانسیون نقض آشکار

 

http://www.pajhwok.com/en/photo/199367
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 ديموکراتیکدستگاه دولتی تحت رهبری حزب . ات تظاهرات سراسری مردم هرات علیه رژيم بوداصوأل قیام هر -
کنندگان ملکی که اکثريت مطلق شان را دهاقین تشکیل میداد، کوشید  با تظاهر ديموکراتیک خلق بعوض برخورد عامالنه و

جنايت علیۀ  اعتراضات بوده و دی بیان واين حرکت که بذات خود غصب آزا. گلوله پراکنده سازد کنندگان را با رگبار تظاهر
 . افراد ملکی است، باعث تحريک خشم مردم شد

، 13های تی مرمی های تانک  بودند، با فیر سنگ مجهز ادامۀ اعتراض توسط مردم خشمگین که عمدتأ با چوب و -
. م جواب گفته شدبسوی جمعیت مرد 33 .يو .و اس 33میگ  ،31میگ  ی، جت های جنگ32 .آی .هیلیکوپتر های جنگی ام

 چوب که مردم بدست داشتند، حاکی از و سنگ و( طیاره توپ، تانک و)عدم تناسب بین وسايل استفاده شده از طرف دولت 
ولو چنین بپنداريم که حکومت در آنزمان درحال . زياده روی افراطی حکومت در استعمال خشونت علیه مردم ملکی میباشد

 . جنايت جنگی میباشد ردم توسط دولت حالت قتل عام مردم ملکی را داشته وداشت، بازهم شیوۀ سرکوب م جنگ قرار
قتل  شد در تظاهرات اشتراک کرده اند، دستگیری اعضای خانوادۀ آنها، شکنجه و که فکر می یدستگیری وسیع افراد -
در تطبیق اين اعمال يا اشتراک  و افراديکه مظنون به دادن دستور. نايات جنگ میشوندجدون محاکمۀ آنها همه شامل تعريف ب

 . محاکمه قرار بگیرند اند، بايد مورد بازپرس و
بشری هرات را  لیت جنايات ضدوبازماندگان قیام کنندگان به محاکمۀ آنانیکه مسؤجاست که چرا برای التیام زخمهای سوال اين

بشری  به اين جنايات ضدهمین اکنون که شهود عینی بیشماری برعلیه افراد مظنون  بدوش دارند، پرداخته نمیشود؟ چرا
خارج کشور صورت نمیگیرد؟ چرا  موجود است، اقدامی برای محاکمۀ آنها، حتی در سطح يک تربیونال مردمی در داخل يا

به خون بیگناهان، در کشورهای غربی موقف پناهنده داشته با  لودهزه دارند با دستهای تا شانه آین اين کشتارها اجامسؤول
 زندگی کنند؟مجازات  معافیت کامل از

 :توجه جدی اند خور ل دريدرين رابطه نکات ذ
لیت اساسی فرهنگ معافیت برای همه جانیان، که جانیان جنگی هم شامل آن میباشند، بدوش دولت کنونی ومسؤ -

 وزرای اين دولت در ها و ماتوديپل. جانیان جنگی را تصويب کرد قانون عفولمان نامنهاد اين دولت پار. افغانستان است
های که  دول اروپائی برای اعطای اجازه نامۀ اقامت برای سران رژيم التماس نزد خود به اروپا کار ديگری جزسفرهای 

 ساير که در هرات و یهم به جوهای خون ه ایخواهند لحظ اين دولتمردان نمی. جنايات سه دهۀ اخیر اند، ندارند مسؤول
 . کنند ، فکرريختانده شده است های سه ونیم دهۀ اخیر مناطق افغانستان توسط رژيم

عفوه پشتیبانی " قانون"در قدرت شريک بوده از  که طی يک دهۀ اخیر اين نوع دولتمردان آنانی اند يک بخش از -
پشتیبانان بین المللی  خواهی ازحکومت و کرده اند ولی درعین حال بخاطر اشتراک شان در قیام علیۀ روسها، مصروف امتیاز

نموده  خواهند خود را وارث مجاهدين واقعی قلمداد می و متاع قابل معامله میدانند اين دکانداران خون شهدا را هم. آن میباشند
 طلبان قرار در رأس اين امتیاز( تره کی)شاروال فعلی هرات  خان و اسماعیل. دولتی دست يابند های سود آور به چوکی

 . گذشته میباشندجنايات  تطبیق عدالت بر مانع بزرگ در برابر ها خیانت به خون شهدا بوده واين کار. دارند
اخیر، به  ۀهمحاکمۀ جنايات جنگی سه ونیم د برای جدی دنبال نکردن خواست ما ما بازماندگان قربانیان نیز بخاطر -

با عزم  شهدای هرات توانستند ديروز. بقای فضای معافیت برای جانیان جنگ شريک هستیم لیت تداوم وومسؤ سهم خويش در
 مسکو را تکان بدهند و آگاه بودند، با قیام خود کابل و فاقد رهبری سراسری و های شان خالی بوده و حالیکه دستر د راسخ 

از عزم راسخ شهدای ما را داشته باشیم،  ه ایاگرما بازماندگان آن شهدا ذر. ندجهان بساز افغانستان و تأريخپیام خود را ثبت 
برقراری  سازی شهادت هر فرد و ندنخستین قدم درين راه مست. سازيم کشور تأريخخواهیم شد نام شهدای خود را ثبت  قادر

 . باشد همکاری متداوم میان بازماندگان شهدا می
 

 (کمیتۀ حقوق بشرفارو)
 

 
  


