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   ش هـ١٣٨۵  حوت٢۴، هرات                آهنگر.ش : از 
                                                                

                                                                     

   هرات حوت٢۴جنبش 
  ، پس منظر تاريخی و پيامدهای آنعلل وعوامل

   
يت  روز مردم قهرمان آن وال سال قبل در شهر هرات در همين٢٨درست . وچارم حوت هستيم در آستانه ی بيست    

ست برخی ديگر شيپور مرگ رژيم د.  عطفی در انقالب ميخوانندۀکه برخی آنرا نقط. حرکت جسورانه ای انجام دادند
  رانیند اين روزخووجا دارد که يااست به نظر من هردوی آن درست .  پرچم نامش می نهند–خلق نشانده ی 

اما   و.هدای راه آزادی وطن درود بفرستيمشهدای بيکفن اين روز وکليه ی شپاک  بر روح   زنده نگهداريم وهميشه
اريخی حرکات توده ئی مردم ت ، پس منظر ايجاد حرکت، عملکرد مردم درآننحوه ای  وعوامل  علل ومورددر

 ... و درمجموع کشور  غرب وۀ حوت درحوز٢۴مدهای جنبش  پيا و، اثراتدرآن نقش نيروهای سياسی ،درهرات
 تبارز کرده ی آگاهی ها  نا  واتاشتباه آنها هشت سال ارائه شده که دربرخی از های متفاوتی طی اين بيست وديدگاه
  .است

ز  ابهمين دليل برخی چون آن آگاهی دارم و و    نگارنده يکی از شاهدان عينی آن روز هستم که تا حدی از چند
  بتوانم در روشن شدن اميدوارم  درينجا ميکوشم به چند نکته اشاره داشته باشم و. نظرات درينمورد برايم عجيب است

عوامل عمده اشارتی  وبه برخی علل  قسمت اول نوشته مختصرًا  در. کمکی کرده باشمنسل های امروزين به قضيه
 ٢۴پيامدهای جنبش  بخش بعدی تاثيرات و در. داشتاهم آن خو نگاهی خيلی گذراهم به پس منظرتاريخی ميکنم و
  . مختلف را به آن بررسی خواهم کردبرخورد نيروهای حوت و

  
 اتفاق افتاده و مسی ش١٣۵٧ حوت ٢۴ حرکت مردم هرات در تاريخ  اوًالواما قبل از همه بايد به عرض برسانم که  

  درش١٣۵٨ لذا اين حرکت از جنبش سوم حوت . ش١٣۵٨ حوت ٢۴ات ديده ميشود در بعضی نشر نه آنطور که در
وين در آغاز يک دوران ن هرات ش ۵٧ حوت ٢۴ حرکت بنأ درست است که بگوئيم. تر است کابل تقريبا يکسال پيش

 تکامل سوم يا دوستانيکه آنرا تداوم و.  طاليه دار اين آغاز خونين هستندباز هراتجان  قهرمان و مردم و، انقالب
 حوت ٢۴تکامل  يعنی حرکت سوم حوت کابل تداوم و. باه اند بلکه عکس آن واقعيت دارداشتوانند درحوت کابل ميخ

  . هرات است
  

لشکر کشی مستقيم روسها به افغانستان صورت   ش در هرات قبل از تجاوز و۵٧  حوت٢۴    دوم اينکه حرکت 
روس   درمقابل غال م بچگاننی مردم هرات يع. پرچم –مزدور خلق  جنبشی است برضد رژيم وابسته و گرفته است و
رات به افغانستان لشکر  حوت ه٢۴ يعنی ده ماه بعد از حرکت ش١٣۵٨ جدی ۶، روسها به تاريخ چه. چنين شوريدند
 –حاکمان خلقی ،  حوت هرات٢۴يشود که ترس از جنبش اسناد نشر شده گفته م در بسياری از آثار و. کشی کردند

خود پوشالی  از حاکميت  ی مستقيم در دفاعا از روسها خواستارمداخله انداخت و آنهامرگ ی می را به تب لرزه پرچ
با وجدان لجن  خيلی بيشرمانه و  ،اربابين ارتباط بود که برای جلب حمايت درهم. سرکوب خلق کشور ما شدند و

واين کمال .  خواندندانبيگانه گ تحريک را پابرهنه گان هريوا زمين  ضد بيگانه پرستیخود شورش برحق  آلود
  .نتقام گيری شان از مردم هرات استاوج ا  و پرچميها –وطنفروشی خلقی 

محصول اين حرکت در کليتش ای درهرات  تودهجنبشهای تاريخی  ۀعليرغم موجوديت پشتوان    سوم اينکه 
 ،کت يا موجد بودن ادعای سازمان دادن به اين حرهرگونهيا تنظيمی نيست   وتدارکی هيچ گروه کارسياسی و

آمدن حرکت  افسانه سازی های فتوای اين وآن در به وجود. گزافه گوئی است ق و، ادعای نا موثباشدطرف هرکه از
. را با آن به بازارعرضه ميکنند د سياست خوۀمکار که خود فروشان بازارانه ايستفريبکار تبليغات  حوت هرات٢۴

 به جایلی وحد گذشته   مشکالت زندگی شان ازکه بودی فقيراين حرکت در کليتش يک حرکت خود جوش مردم
ضعی وچنين . و مقدسات خود دريافت ميکردند کودتا گران ثوری توهين به ارزشها   شان از مشکالترسيدگی به
بهره برداری  سمت دهی و کنترول وقادر به  هيچ کس  بنًا. ميدان ساخته بود اردآنهارا و را برانگيخته وخشم مردم 

ی معروف ميان شان برخی لومپن هاروستائی که در اواسط روز فقط عده ای تفنگ دار در. همان روز نبودآن دراز
يا راست در  تمايل به سياست های چپ وم يا باسوادان  و عده ای از روشنفکران. بيشتر کردند ، تبارزنيز ديده ميشدند

 سطور بعدی خواهيد نرا درشرح بيشتر آ.  آن باشنديا رهبر ، نه اينکه جلودارآن چون قطره در دريا برده ميشدندمتن 
  . خواند
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 ٢۴افتخارآفرين جنبش . گذشته به وجودآمده نميتواند ی در اريشه وعوامل  بااين حال هيچ حرکتی بدون علت و    
تاه به درينجا اشارتی کو. را دارد فرهنگی خود ، سياسی وعوامل اقتصادی علل و و  تاريخی ۀريش نيزهرات حوت 

   :  آن ميکنيم
  
جای پيشرفت  ايستائی بوده که نظامهای حاکم به تقريبًا عقب نگهداشته شده و افغانستان کشور :مل اقتصادی عا-١

 ما در کشور. تحميل کردند ازين قبيل رای ئبالها  مرض و، بيسوادی،استبداد، جهل، گرسنگی، وترقی بر مردم آن فقر
نمير با  مردم فقط با يک زندگی بخور وزمانه قرارداشت و  سطح زندگی عصروين ابتدائی تر  سلطنت درۀزيرسيطر

   . نرم ميکردندپنجه  مرگ تدريجی دست و
 شان ۀ فراوان از تريبونهای دست داشتوعيدهای و  وعده  برای مردم  قدرت رسيدن به پرچمی ها قبل از–    خلقی 

    با شعارهای ميان تهی  وی شان اين وعده وعيدها چند وچندان شد ودن به قدرت توسط اربابان شورداده بودند و با رسي
کرسی های پوشالی قدرت تکيه اما همينکه در.  توقعات مردم را بلند بردند) نانمسکن، لباس،( " ، دودی ، کالیکور" 

ورد دستا .شروع کردندتوهين خلق  سرکوب و و  مردمچپاول هستی  وغارتبه  زدند، به جای خدمت به خلق،
به  بی زمينه است که هرگز بی پايه و ته و و پرطمطراق کودتاگران بی آزرم ثوری فقط صدور چند فرمان بی سر

ز بدتر رو بنأ وضع اقتصادی مردم روز تا. توفيق آنرا يافتندهم نه  و، نه ميکردند نه اقدام سالم عملی کردندآن تطبيق 
 ۀ، مردم را از لقمبتهای مختلفشان به تظاهرات نمايشی به مناسسوق دادن  روزگار و و کار کشيدن مردم از. ميشد

عالوتا فرمان به اصطالح اصالحات ارضی . شان بدست ميآوردند هم محروم ساختنميری که از کار نان بخور و
به جای کمک به ، تدارک امکانات عملی آن تهيه و ذهنی آن در جامعه و بدون مساعد ساختن زمينه های عينی و

 ، نادريک جنجال بی نتيجه بی روزگاری و مليونها دهقان را به بيکاری و داشت و کار باز ن آنانرا از کشت ودهقانا
تحليلی  بحث مفصل و .رسنگی بيشتری را دامنگير شان کردفقر و گ سوق داد وبا زمينداران بی پشتوانه  برابر و

نتيجه . مختصر بيرون است ۀ نوشتاين ۀد از حوصلر مردم ما تحميل کردنروی مشاکل اقتصادی که کودتا گران ثور ب
  کامالرا آنها ضربه زد واليه های اجتماعی   گروهها وۀکليبه منافع عملکرد حاکميت ثوری چنين بود که  ۀخالص و
اوباش جامعه تکيه  و  ارزهاقشار فقط به يک مشت افراد عقده ای حزبی و. در تقابل خود قرار داد خود رانده و از

جان مردم دشمنی مردم  تجاوز به مال و چپاول و چور و  خود و ۀبا عملکردهای وحشيان وز تا روزهم رنهاآ کرد که
واليات مختلف  در صبر مردم لبريز شد وۀ جا که کاستا آن. بيشتر ميساختند را با حاکميت کودتاچی ثوری بيشتر و

  مردم ۀگذران خود اوج آن حرکت جسورانه و  ۀکه نقطکرد  رز ضد کودتا گران مزدور ثوری تبایحرکات اعتراض
مردمی  ضد ، ضد ملی ويت ضد انقالبیاين جنبش برای هميش بر حاکم.  ش است١٣۵٧ حوت ٢۴قهرمان هرات در 
خارائين ۀ قربانی ثبت کتيببيست هزار خون بيش از با آنرا مهر بطالن زد واربابان شوروی شان  کودتاگران ثور و

  وجاودانه پاياست ،مرد زن و  از اعم ،زمين  هريوا حرکت جانبازانه برای دلير فرزندانافتخار اين. تاريخ ساخت
  . ها تا ابد باقی است پرچمي-کثيف خلقیدامان  ناهان به طور نازدودنی دريگريختن خون آن ب سرکوب آن وننگ 

  
  :  پرچميها –خلقی  بيگانه پرستی ز نفرت مردم ا- عامل سياسی -٢   

که  نيزهرات مردم قهرمان ". شده باجان بدرشود با شيراندرون "ی درمردم افغانستان به قول معروف     اين ويژگ
 –از رشد فرهنگی  تحت هيچ نامی سرخم نکرده اند و به هيچ بيگانه ای و هرگز  وطن ۀفرزندان دلباختسايرچون 
 به ماهيت برده منشانه هراتيان مخصوصا.  بيگانه پرستی نفرت دارن و هرگونه بيگانه از ،ندی نسبی برخوردارسياس

 ۀ ش توسط حلق۴٨ و ۴٧يژه سالهای  بوش۴٠ ۀاز سالهای ده) پرچم  خلق و(لق موکراتيک خيواهداف شوم حزب د
 در هرات به حدی بود که هم تاثير گسترده ای اين روشنفکران. ساخته شده بودندبيشتر آشنا  خوداز روشنفکران 

 ،علممحصل، م ،هراتی ای مخالف خود، اعم ازمتعلم ،هر ،ها همزمانو هم اخوانيپرچميها  –، هم خلقی سلطنت
  و ختهبا آن بحيث يک حريف سياسی سا تند وميگف" شعله ای  " مال امام مسجد را روحانی ور، دکاندا، ماموردولت

، شهيد نعيم رستاخيز هعبداالل استادشهيد  محفل ميتوان ازسرشناس اين های ه ازچهر .ميکردند خود برخورد ۀپرداخت
شهيد ، ، شهيد ماما غالم محمد) هراتی هامردمی وسرشناس ۀ چهر (، شهيد کريمازهر، شهيد انجينر قدوس ماما

شهيد استاد واجد، ، رحمان منصوری انجنير شهيد ،سلطان احمد، شهيد استاد قدوس کارمنداستاد شهيد، انجينيرحفيظ
را ی شان اعده  که. دهها قهرمان ديگرنام برد  و)برقی( شهيد آصف ، نيزکتر ايوب، شهيد داکشهيد محمد آخند زاده

 به بعد از شکنجه های فراوان و انتقامجويانه به زندانها انداخته روزهای کودتای ثورولين  اناهم از   پرچميها–خلقی 
 ن مبارزات مسلحانه وعده ای هم درجريا  ون روسی شان به شهادت رسيدنداارباب  پرچمی و-دست جنايتکاران خلقی

        .طن شان سرفرازانه جانباخته اندهمو آزادی وطن و در سنگربعدیۀ غيرمسلحان
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   شهيد غالم محمد     شهيد کريم      شهيد ازهر      رستاخيز. شهيد ع 
  
 کريه ۀچهر، ای درجنبش داشتند نقشهای برجسته که عده ای ديگر از رهروان راه اين قهرمانان اين جانباخته گان و 

،  پرچمی ها به آن شناخت- عملکرد خلقی. رابه مردم هرات شناسانده بودند کودتای ثورماهيت  و باند خلق و پرچم 
تا آگاهانه داشته   سياسی نسبتا تاريخی وۀو ثوريان ريش کودتای ثور  نفرت مردم هرات ازبنًا.  داداثباتی  و عينیۀپاي

  . تبارز دادند ش اين نفرت را باخشم زايدالوصفی ١٣۵٧ حوت ٢۴اينکه در روز 
   : ودينی مردم  نواميس ملی، فرهنگی  و به ارزشها تجاوز  برخوردهای نابخردانه و- عامل فرهنگی - ٣    

، نوان يک نيروی چشمگير تبارز کنند پرچمی ها که هرگز نتوانسته بودند طی ده سال در هرات به ع–     خلقی 
تا ما هرات : " سخنرانی اش گفته بود چنانکه حفيظ اله امين در يک . مردمش عقده مند شده بودند به هرات ونسبت 
" .  را درآنجا نخشکانيم اهداف انقالب ثور را در افغانستان پياده کرده نميتوانيم شعله ای ها ۀريش ک نکنيم ورا پا

فون های ی بی آزرم از پشت مکروها پرچمي- خلقی  حوت٢۵  و٢۴همچنان درجريان بمباردمان هرات به تاريخ 
، با وقاحت سجد جامع به سرتاسر شهر پخش ميشدمی ) مناره ها (ات که توسط بلندگوی از گلدسته هامسجد جامع هر

اين عقده ...و"  از خاک مبدل ميکنيم ی، هرات را به تلما مردم هرات را بکار نداريم"بيشرمی اعالن ميکردند که  و
 شان ۀبه آرزوی ديرين ، تاعمل کنندوعجوالنه تر  پرچمی درهرات خشن تر–بخردان خلقی   سبب شد که نامندی ها

، اعتقادات ونواميس به ارزشهادر راستای اين هدف شان از موضع قدرت به تعرض  .که تسلط بر هرات  بود برسند
 خالصه تعرض و ، زنان ويش سفيدان، روحانی، ر هراتيان اعم از روشنفکر زندان انداختنبه وتوهين  ومردم 

اين برخورد نو به دوران رسيده های . روستا پرداختند مردم هرات در شهر ومعنوی  مادی وهستی توهين به مجموع 
 مانند خوداعتقادات  ، نواميس ويکپارچه به دفاع از حيثيت عاملی شد که مردم هرات يکدست و پرچمی نيز–خلقی 

  .  پاک بسازند هاپرچمي –روستای شانرا از لوث پليد خلقی  ، شهر و حوت٢۴ در  و به حرکت درآينددفعات قبل
جنبش های  )ش۵٧ تا ۴٧(هه هرات طی يک د. ای مردم هرات نيست ش اولين حرکت توده ۵٧ حوت ٢۴نبش     ج

نی بدل شده  مردمی يکپارچه در آن به روزهای فراموش ناشدۀحرکت گستردمتعددی در خود داشته  که از آنجمله دو 
 . بشمار می آيندش١٣۵٧ حوت٢۴ی پس منظر تاريخ به حق پشتوانه و اند و

          
  در هرات مردمی  پس منظر تاريخی جنبش 

فشار حاکميت های مستبد صدای   بايد به عرض برسانم که مردم هرات در مقاطع مختلف زندگی در برابر ظلم و 
  هراتيان  ۀاستبداد سنت پسنديد ض عليه ظلم ويعنی اعترا.  زده اندبه اعتراض دستجمعی دست شانرا بلند کرده و

  . است
  اعتراض جمعی مردم هرات دريا حرکت معروف به جنبش حاجی مختار و از" مثالحتی يا   و    از گذشته های دور

در مقابل اعتراض مردم  وان ازکه بگذريم ميتدواندن آن تا به بيرون شهر و  سردارها شم خان صدراعظمبرابر
موکراتيک اعتراضی به شکل يجنبش دکه  درين سال . ش ياد کرد١٣۴٨سال وقت دربيعدالتی حکام  داد واستب

 در اعتراض  دينی فخرالمدارسۀمدرس از حرکتنيزدرهرات . انی سرتاسرکشور را فرا گرفته بودتظاهرات خياب
 های اشراف به اصطالح ی از خانوادهآن مدرسه که مربوط يکضعف اخالقی مدير  و، اختالس يه حق تلفیعل

         وسط پوليس به سرکوب آن ، تای رسيدگی به شکايات طالب مدرسهمقامات حاکمه بج. ، آغاز شدروحانی بود
ت  مراجعه کردند که به پاسخ مثبفخرالمدارس هم برای جلب کمک به متعلمين مکاتببی پناه  شاگردان .داختندپر

درين تظاهرات بود که چهره های نامداری . به ايجاد يک حرکت گسترده انجاميدحمايت اين  ومواجه شده متعلمين 
سخنرانی های غرای شان حمايت همه جانبه ای مردم را  ا وبا منطق رس الم محمد تبارز کردند وغ چون کريم و

 ش که پليس به ١٣۴٨ روز دهم سرطان سال .کرد ادامه پيدا تظاهرات چندين روز  اين.دند نموباحرکت خود کمائی
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 مردم هرات يکپارچه ،م را بخون کشيدفرزندان مرد حمله کرد و بر تظاهرات مسالمت آميز متعلمين حشيانه شکل و
  .وماندانی امنيه دواندندقمرکز تا اپليس ر برخاسته و فرزندان خود به حمايت از

.  آمدندهای شان بيرون نمیه از پنهانگا ساعت ۴٨م ترسيده بودند که درحدی از مروز ب  مقامات حکومتی در آن    
 ساعت ۴٨از طرف سازماندهندگان تظاهرات زير کنترول بود که ظرف   منظم ودرين روز حرکت مردم چنان

 ئی که باز دکانهاحتی به ذره ای از اموال مردم و ت وکوچکترين بی نظمی صورت نگرفتمام شهر درحاکميت مردم 
راديوهای  وBBC  زمان از راديوی  انهرات همنترول حاکميت مردم در شهرخبر ک. زيانی نرسيدمانده بودند 
محصل تا  متعلم ودهها انسان حق خواه از . يددزور سرکوب گر  با نيرنگ  وًابرحق بعداين جنبش . خش شدديگری پ

سال زندان  ١٠٠از بيشتر زندانی شدند وبه نام شعله ای امام مسجد  و، مولوی اهل کسبه  ومعلمين مامورين و
محکم اين مبارزين مردم به حيث  دفاعيه های مستدل و وزندان   درپايداری مقاومت و. آنها تحميل شدمجموعی بر

زندان  رستاخيز که در استادهمان سال  در .زمان ثبت تاريخ جنبش گشته است سناد افتخار مبارزاتی آن برهه ازا
 زينتبخش اين  راآن چند مصراعی از  کرد،توصيف  وقبالی است با شعررا  اين روز،برددهمزنگ کابل بسر مي

   . صفحه ميکنم
  

  پيک توفان قاصد آمال خلق  " 
  ميرسد رزمنده از مرز کهن 

...  
  باز ميگويد بگوشم 
  قصه های از هريوا

...  
  اينک اينک باز اندرصبحگاهی اين چنين روشن          
  خلق تاريخ آفرينش           
  زاج تيز بينش ی شاهين مانقالبی توده           
  آيد به پيش  توفان خيز می مست و          
  ميزدايد از رخ او گرد حرمان           
  بازميجوشد هريوا           
  بازميجنبد هريوا           
  باز ميجوشد هريوا           
  درخروشان رودبار انقالب توده ها           
  بازمی بندد به توفان دل هريوا          

  . . . باز
  . . . "باز

 ما ۀبالکشيدزيادی مردم گرسنگی به عده ای  ديد بالی فقر و ش آنگاه که خشکسالی با تش١٣۵١ر سال بها در    هکذا
  دست فرزندان شانرا از انسان جان خود ونان صدها وهزاران  ۀبخاطر نبود يک لقم آورده بود ومرگ را همراه 

ر گوشه های شانرا برای اينکه زنده آن روزگار سختی که مردم جگ در. همگانی شدهرات ، موج اعتراض مردم دادند
ن زمان ناحکمرا،  سلطنتۀساي زير در ،ن لحظات سخت زندگی مردمدر آ !آری . اگذار ميکردند يگران وبمانند به د

خود حيوان منشانه دروازه های گدام های سود بيشتر و  برای حفظ ما تقدم ، گونه تنعمی برخوردار بودند از هرکه 
بدل پول به نرخ  حتی درنه تنها به مردم محتاج درحال مرگ  محافظ مسلح گماشته بودند وبرآن  غله را بسته و

کاذبی اعالن کردند که ۀ عالوه برين ستمگران حاکم در جلو.که آنرا بيشرمانه احتکار ميکردندگندم نميدادند روز
در  ين کارهای جسمی تن بدهند و ترهمردم حاضر شدند تمام روز را به شاق. ند دربدل کار به مردم گندم بدهندحاضر

غانستان حتی در برابر ولی مجريان امور سلطنت خدا داد اف. دم بگيرند تا از مرگ رهائی يابندل آن فقط چند کيلو گنبد
 صبر مردم لبريز ۀاينجاست که کاس. داری کردند خودنواحی آن نيز از پرداخت گندم  هرات ومردم در ۀکار يکماه

از يک هفته کار  بعد. برای بسيج مردم به روستاها رفتندعده ای  و دم نيز به کمک شان شتافتندفرزندان اصيل مر، شد
، همان چهره های قابل "اتمحفل هر" ش گردانندگان ١٣۵١ تاريخ دهم حمل سال سازماندهی منظم به تدارکاتی و
ن در آ. به طرف شهر سرازير سازندوالی ها ، توانستند جنبش وسيعی را از تمام ولسدر هراتپذيرفته شده  اعتماد و

های  دست...تبرچارشاخ و داس و درآن روز نيز بيل و. از روستاها به طرف شهر سرازير شدروز نيز موج توده 
ويژگی آنروز اين   فقط  .ميدادندبه حق شعار مرگ بر دولت سر خشمگينانه ودم مر زينت ميداد ورا  مردم پرآبله ی 

عنی آن حرکت ي. رهبری کنند ته بودند آن جنبش را نظم بدهند وبا کار تدارکی شان توانسبود که پيشاهنگان مبارزه 
 ، آگاهف مشخص بود که توسط فرزنداناهدا ، بلکه يک حرکت رهبری شونده با شعار ها ويک حرکت خودبخودی نه
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رهبری شانرا   اعتماد ميکردند و، به آنهانيز با شناختی که از آنها داشتندمردم  پاکباز مردم هدايت ميشد و  وسربه کف
  .ميپذيرفتند

ده بود آمده ودر آنجا از هر طرف بسوی چوک شهرنوهرات که ميعادگاه تعيين شکنندگان طبق برنامه تظاهر!   آری   
جالب  ۀيک نکت.  شور مردم مواجه ميشدندبا استقبال پر  درد دل مردم را بيان ميکردند وسخنرانان همه . مستقر شدند

 حضور مردم بود که عليرغم ميل خود به زدوبندها ون در شاۀ کشيدن وکالی پارلمان يا محاکموز به ستيژاين ر
  .  درهيچ جای ديگرکشورسابقه نداردۀچنين محاکم. اعتراف کردندحکومت  عملکردهای ضد مردمی پارلمان و

همين امشب به مردم هرات گندم اگر" اخطار داد که  و  قوماندانی امنيه متحصن شده     جنبش طبق برنامه مقابل
نيمروز که بيشترين صدمه را از خشکسالی ديده  ، فراه و ساعت به واليات بادغيس، غور۴٨درظرف  توزيع نشود و

شست دولت مرتجع سلطنت که ضرب " .ش دولت خواهد بودود نشود مسئوليت عواقب ناگوار آن باند ، گندم فرستاده
عصر همان روز  ازين موج انسانهای خشمگين ترسيده و،  ش چشيده بود۴٨ دهم سرطان سال اين مردم را در

همچنان  و.  آن توزيع شدۀرد که به شکل عادالنپبه مظاهره چيان س موترهای گندم را پيش روی قوماندانی آورده و
  . جوار نيز کاروانهای گندم ارسال گرديددرهمان روز به واليات هم

       ش مبارزياران الله رستاخيز وااستاد عبد  ۀندانخردمبه رهبری  وی مردم واز ش به ب١٣۵١ حمل م   جنبش ده
اين جنبش .  روستاهای شان با دست پر برگشتندمردم با نظم خاصی به پيروزمندانه به هدفش رسيد و) محفل هرات(

رهبری   توده ها وبازوی  دور از هرنوع خواست روشنفکرانه با خواست وکه اولين جنبش توده ای در کشورما بود
مويد   سال گذشته است همه شاهد و۴٠سال شان از  ی که اکنون سن ونهراتيا. وشنفکران پاکباز شان به هدف رسيدر

چه قربانی   متعلق است وزمانی کار سياسی منظم در هرات به چه ۀهمه ميدانند که ريش. د هستندآنچه در فوق گفته ش
ديارش را  نام آور پاکباز و مبارزبا پاسی نميتواند نام آن فرزندان   وتی قدردانهيچ هرا. های درين راه داده شده است

 ۀتمام اين جنبشهای مردمی شيرزنان هراتی شانه به شان همينجا بايد متذکرشوم که در در. نه ميکند وفراموش کند 
  .هم تقديم جامعه ساخته اند توانمندی کادرهای سخنوران چيره دست و و آفريده اند افتخار کرده و مردان مبارزه 

 شان بوده است که ميتوان از ۀمردمش به دفاع از حقوق حق ۀی ديگری نيز شاهد حرکت يکپارچ   هرات در روزها
درين روز نيز اگر . کرد در پيش روی قوماندانی امنيه هرات بود ياد اوج آن ۀ ش که نقط١٣۴٨وز چارم اسد سال ر

 ۀکه دستهای شان روی ماشحادثه جويان حکومتی  ، ماجراجويان وودردم نميب همان فرزندان مۀانمند رهبری خرد
  سالح دست داشته شان بخون مردم را با رگبار بدست بياورند وۀ چندين بار کوشيدند بهانمسلسل ها گذاشته بود 

  . ردمندانه توطئه ها را خنثی ميکردولی رهبری مظاهره خ. بکشند
حين   در. قندهار به دور فرزندان خود گذرشان جمع شدندۀوازرنيز مردم در د ش١٣۴٨ ميزان ٣٠ به تاريخ     

شتم  سه نفر از رهبران آنرا باضرب و جمعی را بخون کشيد و بيرحمانه حمله کرد ومظاهره  پوليس برآن ،سخنرانی
   .ن را استوارانه تحمل کردندزندا تبعيد و باخود به زندان برد که سالها رنج 

 ٢۴جنبش  ای مردم هرات هستند وموج آس عی وميا ريشه های تاريخی حرکات دستج س منظر تاريخی و  اينها همه پ
بخودی بودن آن درينست که اين جنبش با   اما خود.ی تاريخی آب ميخوردغنا ش از چنين يک ريشه و ١٣۵٧حوت 
 هرگونه ۀآنرا از حيطذير  نظم ناپ تفنگ بدستۀعدحضور زار نشد وسازماندهی منظم وارد کار  کارتدارکی ويک 

ليت خطيرقسمتی از آن خون ؤو، بايد مسرهبری آنرا بکنند اگر کسانی نا حق ادعای تدارک و.  ميکردرهبری خارج
ی به ابطور مثال وقتی عده . اينست که آن جنبش رهبری شده نبودولی واقعيت . دنهای ريخته شده را هم برعهده بگير

 در اهداف خاصی را. رها سازند زندانيان را  محبس را شکسته وۀ دروازطرف محبس هرات در حرکت شدند تا
هنگاميکه نزديک محبس به سد محکمی . مردم ازين قضيه بيخبر بودند. يا دوستان شان دنبال ميکردند ونجات اقارب 
 و گرفتند پرچمی قرار–زرهپوش و مسلسل مواجه شدند هنوز تصميم نگرفته مورد رگبار آدمکشان خلقی  از تانک و

مردم . به فکر کم کردن تلفات شود اينجا ديگر هيچکس قادر نبود جلو خشم مردم را بگيرد و.  زيادی بخون تپيدندۀعد
 يا مثال در چوک پای .خون ميکشيدند به خاک و  پرچمی بيرحمانه آنهارا-وحشيان خلقی  همچنان پيش ميرفتند و

پوش در مقابل شان پشت به ديوار مسجد پای حصار باالی زره رف چارسوی شهر کهنه ميآمدند ودم از طر، مرحصا
جسورمردی دستارش را .  درينجا افسانوی استما وطنداريک سۀحما. ه دسته بخون ميغلتيدنددست شان رگبار ميکرد و
 ۀمشبکش روی ميل، ولی فقط جسد ندبه مسلسل رسا را بر مسلسل زرهپوش حمله برد، خود دورشکم خود بسته و

، بنأ گوشه طرف دور بدهد سالحش را به هرۀبيرحم نميتوانست به سادگی ميلديگر مسلسل چی . رام گرفتمسلسل آ
 ۀاين صحن. کارش را ساختند دند ومردم از همان خال براو يورش بر های از به اصطالح سنگرش قابل نفوذ شد و

اين حماسه  شرح هريک ازبرای يگر که اهای دج قندهار و ۀدروازهمين ترتيب در ب. ی زيادی گرفتحماسی نيز قربان
مردم بی دفاع آن شروع شد  و بمباردمان شهر،بويژه شب بعد از ظهر و. شته شودهای مردم بايد کتابها نووجانبازيها 

ز پاره حتی برشاخه های درختان ني. شهربه قتلگاه مردم بيگناه بدل شد.  قتل هزاران انسان بی گناه گرديدکه منجر به
  : نچنانکه باری سروده بودم آ ، رنگين بودسرکها به خون .ان ديده ميشدهای تن انس

  
  هروجب از خاک ما شد کربال        از هزاران بيش عاشورا به پا
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 تاريخ برعاملين نفرين ننگ و. يه خوانی نميتواند به درستی بکندمرث  بود که وصفش را هيچ وصاف وۀصحن... و 
ملين چنين جنايات عظيمی هيچکس حق ندارد عا و. هميشه باقی است برای مردم ۀوحشيان  پرچمی اين کشتار–خلقی 

   .را ببخشد
  گرفت اين بود که ما از يک عدهکم کردن تلفات صورت فردای آن جهت رهبری جنبش و     تالشی که در آن روز و

سترس ما بگذارند که از تانک در د) يا دوعراده (صاحب منصبانی که در ارتباط ما بودند خواستيم که دو چاين 
ی که در سراسر ها از طريق بلند گوتوانيمشايد ما با تصرف راديو ريلی ب. ظت کندستيشن راديو ريلی هرات محاف

اين کار  ۀصاحب منصبان مذکور وعد. مت بهتر رهبری کنيمجنبش را به س لو تلفات را بگيريم وشهر نصب است ج
عده ای ازين صاحب .  به قيام زدند عسکری دستۀ و درعوض در فرقفتندرا دادند ولی درعملی کردن آن توفيق نيا

  .  من ميگويم حتما ياد شان استآنچه بختانه هم اکنون زنده هستند ومنصبان خوش
،  پرچم– رژيم خلق محکوم کردن جنايت  پخش شد که ضمن تمجيد از مردم وحوت شبنامه ای٢۶يا  ٢۵    به تاريخ 

 قيام افسرانی که از عساکر و آذوقه برسانند و نان و) زلميکوت( عسکری ۀقيام کنندگان فرقخواسته بود به از مردم 
خود نيز به مردم به  درعين حال از افسران قيام کننده خواسته بود که مردم را مسلح بسازند و. کرده اند حمايت کنند

 صاحبمنصبان و  مورد استقبال گرم مردم واين شبنامه. پيوندند تا از تلفات ناشی از بمباردمان فرقه جلوگيری شود
غذا به طرف  کاروانهای از نان و وشتافتند روشنفکران نيزبه روستاها  ازعده ای . قرارگرفت" شورشی"کر عسا
پای خود  در پخش اين شبنامه که . عسکری سالح گرفتندۀ عده ای زيادی مردم نيز از فرق ی کوت روان شد ومزل

توسط  به ابتکار و ، بازهم به همان ريشه برميگردد وداشترا)  م–بارزين نجات افغانستان گروه م" (گمنام" امضای 
آن شبنامه را عده ای زيادی درآن روزها  ، کتمان حقيقت نکنداگر کسی. گرفته استصورت " محفل هرات " همان 
 حوت ٢۴درتناسب جنبش  م که مايبا اين حال صادقانه اعتراف ميکن.  ميگذارندهبراين حقيقت صح وخوانده اند  ديده و
  ديگری در رهبری آن جنبش عظيم قرار نه هيچ نيروی متشکل ما وتشکل نه ، بوديم ش مثل قطره در دريا ۵٧

 لذا. دهی ورهبری تشکال ت آنزمان بگنجدسازمانۀ  حوت هرات باال تراز آن بود که درحيط٢۴ عظمت جنبش .نداشت
پيدايش تنظيم  .جد، نميگنرا ديده اند ن روزبه باور آنانيکه آ درآن روزبودن ررهب دن وهرگونه ادعای سازماندهی کر

، حتی بازکردن دفاتر  غربۀحوزدرمجموع  ودر هرات شهری  روستائی وجبهات چريکی  ی وهای جهاد گروه ها و
 درساز نيزکه صاحب اين قلم به حساب ميآيند  هرات ش ۵٧  حوت٢۴ از پيامدهای حرکتتنظيمهای جهادی درايران 

پيامدهای  اثرات وهکذا . به شرح آن خواهد پرداخت آن نقش ناچيزی داشته است و عملکرد قسمتی از  وماندهی
فرصت بيشتری را  و کارپرداختن به آن   و رنگارنگ است بسيار بزرگ و سطح کل کشور حوت در٢۴حرکت 

 " ۀيدرنشر وکه به همين مناسبت سروده شده  رااما شعری  و  .آن خواهيم پرداختبه بعدی های بخش ميطلبد که در
            .نوشته ميسازم قسمت پايان بخش اين ش درهرات نشرشده ١٣۵٩درسال " حوت خونين

  
  غوغای خروشان

  نوای آخرين ماه زمستان است
                                                                                                                                   وماه حوت گريان است

  دارد   پا   ديگر هنگامه ای رفتن بهدو سه  روز
  بر بهار نو  ره گشايد  زمستان ميرود تا

  چار حوت  روز بيست و و
  قهری  دگر دارد باران غرش و باد و ابر و

  ، زمان گريان زمين گريان
  .ز جور خلق و پرچم جمله ناالن است

  ولی امروز شهر ما          
  سرود رزم ميخواند           
  هرات قهرمان يکبار ديگر حاکم تاريخ ميگردد           
  با فرياد خون  و          
  با نعره ای آزادگی يا مرگ           
  .ردژخيم دوران يورش مردانه می آردب          

  هريوا باز در خون ميکند جوالن 
  ، دليران سلحشوران

  تمامين روستاها  از
   رزم آهنگ سفر دارند سوی شهر

  تا آن دشمن دون همت مزدور را 
  خون پاک خويش بردارند  با
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   وطن گويان  وطن گويان
  زبان    اهللا اکبر بر هم و
   دست خالی  با

  بادلی سرشار از ايمان به آزادی 
  .توپ دشمن حمله آوردند به تانک و

  اوت دشمن با قس و          
  با دلی آگنده از کين           
  ست از باده ای کز بارگاه اجنبی خورده م و          
  به روی خلق زحمتکش           
  بار مسلسل ميکند آتش  تانک و رگ و به توپ          
  صدای غرش بمب افگن و طياره از هر سو          
  فضای شهر را درخود همی پيچد           
  جوانان دسته دسته غرق درخون ميشوند           
  تا بيرق آزادی و آزادگی را           

  .برفراز شهر خود باال نگهدارند           
   را "خلق"پيکری حزب پليد  روح و و

  . برقلب سرد خاک بسپارند 
  بيل و مشت کوبنده  وبا دندان و چنگ و داس و

  .به فرق دشمنان اين وطن يکدم فرود آرند 
  ! آری 

  آری ، دليران هريوا
  شيرمردان زمان 
  چون گُرد ميدان

  و   روز قيام   را روز
  و  شهادت ساختند هرشهر را ش

  درس مردی و شهامت را 
  .نگار دفتر زرين تاريخ وطن کردند

  خروشان باد اين غوغا          
  شتابان باد اين زورق           
  . بسوی ساحل پيروزيی فردا          

  
  

  پايان
  
  

************************  
   

                                   


