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 به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد
 حوت هرات 22قیام تاريخی و مردمی 

 

 قسمت اول
 رويداد های اولیانگیزه ها و قیام هرات ـ 

 :پیشگفتار
 

صدای فیرها در مقابل مدخل ارگ رياست جمهوری  شهر کابل را تکان داد و مردم  1357ثور  7حوالی ساعت ده بجه روز 
بعد ازظهرهمان روز، هنگامیکه .  بدون هراس به سرکها ريختند و آوازه کودتای نظامی به سرعت در همه جا پخش گرديد

يعه به حقیقت پیوست وکودتا واقعیت پیدا کرد، ولی اين سوال که کی طیاره های نظامی برفراز ارگ به پرواز درآمدند، شا
کودتا کرده است،  نزد اکثر مردم با حدس و گمان جواب داده می شد، تا آنکه حوالی شام با نشر يک اعالمیه از ورای امواج 

همسايه شمال از آستین گماشتگان راديو افغانستان و شنیدن نام های آشنا، برای مردم شهرديگر شکی باقی نماند که دست دراز
 . خلقی و پرچمی شان بیرون شده است

ازهمان شب اول فضای آينده در چشم  اکثر مردم آگاه  تیره و تار شد و زنگهای خطر ازپی آمدهای مصیبت بار اين حادثه به 
خاموش و چهره های کمرنگ با گذشت هر روز و آشکار شدن حقايق پشت پرده،  درنگاه های مبهوت و زبانهای . صدا درآمد

خاموشی ها دير دوام . هرکس صدها رمز و  اسراری وجود داشت که بیانگر نارضايتی، دل واپسی، غصه و اندوه عمیق بود
نکرد، زبانها آهسته آهسته باز شدند و هرجا که دو يا چند همدلی خلوت میکردند، همه حرف شان ترس از آينده موهوم و 

 .تاريک بود
رژيم کودتای ثور میدانستند که  بین مردم جايگاه ندارند و از مردم می ترسیدند که مبادا خشم وضديت شان منجر  گردانندگان

لذا آنها بر هرکی کوچکترين سؤ ظن پیدا میکردند و يا  او را مخالف خود می . به قیام  و درنهايت موجب سقوط رژيم شود
از همان روزهای اول در سرلوحه کاراين رژيم « بگیر و ببند»اساس اصل  به اين.  پنداشتند، فورًا به حسابش می رسیدند 

به هر اندازه که رژيم به تعدی و فشار . سفاک قرار گرفت، تا حديکه در مدت چند ماه همه زندانها ها پر از مردم گرديدند
ه ترشدند و آواز مخالفت ها از شهرها بیشتردست يازيد، به همان اندازه نارضايتی ها زياد تر، زبان ها بازتر و دست ها همبست

« بگیر و ببند»، اصل «ستالین»گردانندگان رژيم  به تقلید از دوکتورين منحط . به دهات و اطراف و اکناف کشوررخنه کرد
اين وضع موجب شد تا مردم به مقاومت روی آورند و به قیام های محلی . تبديل کردند« بگیر و بکش» را به سرعت به اصل 

شدت عمل گماشتگان رژيم و سیاستهای ناعاقبت انديشانه ای آنها موجی از تنفر . چک علیه عملکرد های رژيم بپردازندو کو
هرات يکی از حوادث خونین و اما يکی از حوت  22دراين میان قیام بزرگ و خودجوش  .را درگوشه و کنار کشور دامن زد

رويداد پرافتخار و جاودان در تاريخ مبارزات ملی افغانستان جايگاه خاص حماسه سازترين قیامهای کشور بود که به حیث يک 
، اساسًا از مباحثی کتابی تقديم میشوداين نوشته که به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد قیام در چهار قسمت  .دارد

 «کر مختصر از پیشینه های تاريخیهرات از قیام حوت نا امروز ـ باذ»است که توسط اين نويسنده  تحت عنوان گرفته شده 
 .در کالیفورنیا به چاپ رسیده است 2011صفحه تألیف گرديده و دراکتوبر  294با دوازده ضمیمه در 

 

  : سخنی کوتاه درباره قیام
شمسی شهر باستانی هرات شاهد يک قیام بزرگ و بینظیر بود که بدون شک  1357سال قبل در آستانه ختم سال چهارسی و  

اين قیام درست ده ماه و چند روز . میتوان آنرا  سرلوحه جهاد کبیر مردم افغانستان در برابر رژيم الحادی خلق و پرچم نامید
به جرأت و  صورت گرفت که از جهات مختلف دارای اهمیت و برازندگی خاص است« ثور»بعد از حادثه کودتای شوم 

 . ی رسداين قیام نمزنظرماهیت، اهمیت و پیآمدهای مهم به پايه هیچ قیام ديگردرآن مقطع زمان ا میتوان گفت که
 

آغاز شد ومدت شش روز ادامه يافت و در دو ( 1979مارچ 12مطابق )1357حوت  22قیام عمومی عماًل به روز پنجشنبه 

به شهر  جوم ولسوالی های اطراف و اکناف و هيکی تجمع مردم از : مرحله متعاقب هم در شهر هرات به منصه اجرا درآمد

داخل فرقه نمبر  که منجر به حمله به دفاتر حکومتی و برخورد های خونباربا قوای امنیتی شهر گرديد و ديگر قیام نظامی در

با آنکه انگیزه . هرات که به سرعت به بیرون سرايت کرد و بیک جنگ کاماًل عیار بین قوای دولتی و مخالفان تبديل شد 17

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_01.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_01.pdf
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اما بعضی مشخصه های خاص وضع را درهرات تاحدی از سائر  ،تمام کشوريکسان و شبیه بودهای کلی وعمومی قیام در

.مورد بررسی قرار میگیرد جا مختصرًاواليات متفاوت می ساخت که نقاط عمده آن دراين
1

 

  :و نقش فعاالن اجتماعی ـ سیاسی عمومی قیامهای  انگیزه 
محدوديت انگشت شمار تعداد خلقی و پرچمی در هرات موجب گرديد تا بعد از کودتا آمران اداری و مقامات بلند پايه واليت 
اعم از ملکی و نظامی از کابل تعیین گردند و متباقی پرسونل را از بین مردم هرات با وعده و وعیدها و دادن امتیازات مختلفه 

ناآشنائی و نحوه برخورد اين تازه واردهای با صالحیت و . دجوی هرات بکار بگمارندحزبی از بین مردم فرصت طلب و سو
پرقدرت که به مقامهای بلند درهرات نائل آمدند ازيکطرف و شدت عمل اشخاص فرصت طلب و اغلب جوان هرات به 

ی درخرمن خشکیده نارضايتی مقامهای بیشترتبلیغاتی و استخباراتی ازطرف ديگر حاالتی را به وجود آورد که همچو جرقه ا
های مردم، آتش ويرانگر و بی لجام را درهرات شعله ور ساخت که هستی بسیاری را به کام نیستی فرو برد و دود و خاکستر 

 . آن برای سالهای متمادی بر چهره هر زنده جان و درهرکوی و برزن نشست
پست های دولتی بین طرفداران حزب تقسیم گرديد وعناصر ...بارسیدن حزب به قدرت،»:متن ذيل اين حقیقت را بیان میکند

مخالف و بانفوذ بازداشت شدند، معلمین آگاه و مسلمان به نقاط دوردست منتقل و معلمین تازه جذب شده ای خلقی جانشین آنها 

فتند، آن حزبیکه در پی اين سیاستها عناصر ناآگاه و فرصت طلب بخاطر رسیدن به مقام و جاه بسوی حزب خلق شتا. گرديدند

بعضی از جوانان . هرکس بدون درنظرداشت سوابق می توانست به عضويت آن درآيد و از اينطريق به منويات خود برسد

اعضای حزب باجذب اين . دهاتی که فريب شعارهای پوچ و فريبنده اعضای اصلی حزب را می خوردند، نیز وارد حزب شدند

تمام اعمال و حرکات اين گروه بدون شناخت ازجامعه افغان، نادرست و . درهم بريزندافراد توانستند جامعه سنتی دهات را 

آنها مردم را به ديده تحقیر می نگريستند و به فرهنگ، رسوم و حتی دين و مذهب مردم توهین روا . ضد احساسات مردم بود

ادامه اين عملکردها سرانجام . شمنان مردم هستندمی داشتند، طوريکه انسان با ديدن رفتار و کردار آنها فکر میکرد که اينان د

«.احساسات نهفته مردم را بیدار کرد و آنها را علیه حزب و اعضای آن تحريک نمود
2
  

کسانیکه تازه به حزب جذب شده بودند، به انتقام جوئی پرداخته و رقبای شخصی و خانوادگی و هرکس ديگر را که برطبق 
در هرات معرفی میکردند و آنگاه ديگر کسی از « اگسا»گر، فئودال و روحانی به دستگاه مخوف  میل شان نبود، به نام اخالل

حتی اين دستگاه بیرحم اعضای خانواده ها را در بدل امتیاز حزبی و پول به . حال و احوال آن مظلومان بیگناه خبری نداشت
فضای اعتماد در داخل خانه بین زن و . اشت شدندجاسوسی درمیان خانواده می گماشت و صدها نفر به همین ترتیب بازد

باحضور گسترده همه رفت و « اگسا»سازمان اطالعاتی . شوهر، بین پدر و فرزند و بین خواهر و برادر کاماًل بهم خورده بود
نفوذ آمدها بین مردم و حتی جريان مجالس فاتحه وعروسی را تحت مراقبت و تفتیش قرارمی داد و خانه های اشخاص صاحب 

دولت از مردم سخت درهراس بود، خبرچین ها و اعضای حزب درتغییر لباس درهمه جا مصروف . را بدقت زيرنظر داشت
تهیه گزارش بودند و نمی دانستند که خشم و نفرت مردم ناشی از ظلم و بیعدالتی و بی احترامی به مقدسات و عنعنات، مردم 

 .د و برعلیه رژيم دريک پیمان استواربسیج میکندشهر و ده را مثل يک جسم باهم نزديک می ساز
  
بااين حال صادقانه » :برانگیختن قیام می نويسدزمینه در  (هراتدر« شعله جاويد»يکتن از فعاالن جريان )آهنگر یراحمدش

ديگر  مثل قطره در دريا بوديم، نه تشکل ما و نه هیچ نیروی متشکل 1357حوت  22اعتراف میکنیم که ما درتناسب جنبش 
حوت هرات باالتر از آن بود که درحیطه سازماندهی و رهبری  22عظمت جنبش . در رهبری آن جنبش عظیم قرار نداشت

لذا هرگونه ادعای سازماندهی کردن و رهبربودن درآن روز به باور آنهائیکه آن روز را ديده اند، . تشکالت آن زمان بگنجد
ادی و جبهات چريکی روستائی و شهری هرات و درمجموع حوزه غرب، حتی پیدايش تنظمیها و گروه های جه. نمی گنجد

اين حرکت در کلیتش محصول ....بازکردن دفاتر تنظیمهای جهادی درايران از  پیآمدهای اين جنبش به حساب می آيند
رکه باشد، ادعای کارسیاسی هیچ گروه و يا تنظیمی نیست، هرگونه ادعای سازماندهی به اين حرکت يا موجد بودن، ازطرف ه

                                                           

قیام حوت تا امروز ـ باذکر مختصر پیشینه های تاريخی، چاپ  رات ازه: کاظم، داکترسیدعبداهلل : برای شرح مزيد ديده شود -1 -
  121تا  119، صفحه 2011کالیفورنیا، اکتوبر 

 25، صفحه 1372قیام هرات، چاپ اول، مشهد، : فرزان، احمدشاه - 2

حوت  22الين، نافغان جرمن آ:حوت هرات و برخورد نیروهای مختلف به آن، منتشره  22ثیرات و پیآمدهای جنبش أت: هنگر، شیراحمد  -3

 (2001مارچ  12)1314
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اين حرکت در کلیتش حرکت خود جوش مردم فقیری بود که مشکالت زندگی شان ازحد گذشته، ....ناموثق و گزافه گوئی است
چنین وضعی . ولی به جای رسیدگی به مشکالت شان از کودتاگران ثوری توهین به ارزشها و مقدسات خود دريافت میکردند

بنًا هیچ کس قادر به کنترول و سمت دهی و بهره برداری از آن . ا وارد میدان ساخته بودخشم مردم را برانگیخته و آنها ر
دراواسط روز فقط عده ای تفنگ دار و روستائی که درمیان شان برخی لومپن های معروف نیز ديده می . درهمان روز نبود

سیاست های چپ و يا راست در متن آن چون قطره عده ای از روشنفکران و يا باسوادان متمايل به . شدند، تبارز بیشتر کردند

«.دردريا بودند، نه اينکه جلودار يارهبران آن باشند
3
  

يکی از مشخصه های بارز و مهم هرات بود که اشخاص با درايت، « شورای شهری»تشکیل بعضی ها به اين نظراند که 
« جوانان مسلمان»و گروپ « خدام الفرقان»اعم از علمای سنتی، جمعیت مؤثر و آگاه درآنجا توانستند بین حلقات اسالمی 

اين .  .تفاهم و همکاری همه جانبه را به وجود آورند که منتج به يک تشکل فعال زيرزمینی در برابر رژيم و عمال آن گرديد
نما گرديده بود، يک مبارزه ثور درکشور رو 7شورا ازهمان بدو تأسیس بعلت نگرانی از تحوالتی که دراثر وقوع کودتا ی

 22فراگیرفرهنگی را در راه مقابله با عقايد کمونیستی  درسرلوحه کارش قرار داد و درهمه تحوالت جهاد از جمله در قیام 
ناگفته نماند که در . حوت نقش برازنده و رسالت اسالمی و ملی خود را همگام با علمای جید و مردم هرات ايفا نموده است

اين کمیته درقدم اول وظیفه . بود« کمیته واليتی»ی شهری يک تشکیل ديگر نیز عرض وجود کرد که مسما به جوار شورا
داشت تا روابط گروپهای فعال را دربیرون شهرهرات دربین محالت و ولسوالی ها انسجام بخشد و گفته میشود که کمیته 

حراری در مورد نقش تنظیم های جهادی عبدالعلی نورا .ردفعالیت میک« جوانان مسلمان» واليتی بیشتر تحت نفوذ سازمان 
تنظیمهای جهادی کدام نقشی در ايجاد قیام نداشتند، زيرا هیچ يک شان باهرات و مردم آن در »: مقیم پشاور تصريح میکند که

جلب و جذب شدند، پس از آنکه افرادی از فعالین اسالمی به پاکستان مهاجرت کردند و درتنظیمها . ارتباط مستقیم نبودند
دروهله اول مبالغ هنگفت از مردم هرات جمع آوری شد و توسط شخصی . تنظیمها ردپای درمیان مجاهدين هرات پیدا کردند

نظر به شناختی که با « حاجی ايوب»گفتنی است که شخصی بنام . يا نامی شبیه به آن به تنظمیها ارسال گرديد« گل علم»بنام 
قبل از آغاز . اشت، درهرات فعالیت میکرد و ُمهر او يا تنظیم او را برپای اوراقی می چسپانیدحضرت صبغت اهلل مجددی د

چند سال بعد که آقای مجددی . قیام اعالمیه ای به همین ُمهر درمیان مردم توزيع گرديد که آقای مجددی فتوای جهاد داده است
من چندين سال بعد خبر شدم که شما مردم هرات به : رد گفتايران آمد و درنماز جمعه به مردم سخنرانی ک« تربت جام»به 

.«جناب مجددی دير خبر شده بود، ولی درست خبر نشده بود. فتوای من جهاد کرديد
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در فرقه هرات برعالوه يک عده افسران خلقی و مشاوران شوروی که تازه از طرف رژيم به آن واليت مقرر و اعزام شده 
اين افسران که با هیچ سازمان سیاسی قباًل وابستگی نداشتند، با . هراتی نیز از قبل شامل خدمت بودندبودند، يک عده افسران 

مالحظه اوضاع و پی بردن به حقايق پشت پرده وعواقب ناهنجار کودتا برای کشور و مردم با گذشت هرروز بیشتر ناراض و 
همین احساس . بر خود و مردم بیچاره تحمل کرده نمیتوانستندناامید می شدند ونیز شیوه های عمل منسوبین رژيم را در برا

که  بارز قیام هرات محسوب میشود و انگیزه های مشترک بین مردم و يک عده افسران اردو، يکی ديگر از مشخصه ها
 .موجب قیام اردو  به حمايت از مردم گرديد

 جنبش های محلی ـ سرآغاز قیام
ی آغاز گرديد و درنهايت به قیام بزرگ درشهرهرات انجامید که دراينجا از بعضی قیامهای قیام عمومی اساسًا از قیامهای محل

 :میشودبا اختصار ذکرمحلی 
  

  ( :مربوطات ولسوالی پشتون زرغون)قیام قريه سلیمی 
که برطبق فرمان شماره هفتم از جانب رژيم در اطراف و اکناف کشوردائر گرديده بود « سوادآموزی»کورسهای به اصطالح 

و همه مردم اعم از زن و مرد و پیر جوان را با عنف و فشار مجبور به حضور درآن ساخته بودند، موجب بروز نارضايتی 
اينکار مردم را به شور آورد و دربرابر آن دست به  1357روز اول حوت در قريه سلیمی در . ها در بین مردم دهات گرديد

حوت قريه سلیمی شاهد يک آشوب بزرگ بود، آنهم وقتیکه خطیب مسجد آنجا از حضور دختر جوان  9بروز . احتجاج زدند
س سواد آموزی سرمعلم خواست دختر را به زور از حريم خانه خطیب بیرون کند و به کور. خود درکورس امتناع ورزيد

اينکار نخست به برخورد بین مردم وعمال رژيم درقريه شد و اما سرمعلم موضوع مقاومت مردم را به مرکز ولسوالی . ببرد
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قوای نظامی به سرعت خود را به قريه رسانید و به فیرهای هوائی . پشتون زرغون اطالع داد و طالب کمک فوری گرديد
شان بیرون کرد و عده ای را به شمول خطیب مسجد و ارباب قريه بنام نثاراحمدخان  سپس مردم را از خانه های. پرداخت

باديدن اين وضع مردم با قوای نظامی درگیر شدند وبا چوب و چماق به عساکر . دستگیر و مورد اهانت و لت و کوب قرار داد
درهمین . یرعساکر جان خود را از دست دادندتن از افراد قريه به وسیله ف 23وماشین های محاربوی حمله کردند که درنتیجه 

حال عمال رژيم عده ای را به شمول خطیب و ارباب قريه و نیز يکی ازبزرگان بنام حاجی سلیمان باخود بردند که هیچیک از 
الت اين رويداد به سرعت درسائر مح. آنها دوباره به قريه برنگشتند وبه يقیین که همه را در مرکز ولسوالی اعدام کردند

.انتشار يافت و موجب برانگیختن مزيد مردم دربرابر رژيم گرديد
 

 

  

  :« غوريان»قیام  در ولسوالی 
رويه ناپسند، توهین آمیز و توأم با خشونت عمال رژيم در برابرمردم، عقايد و سنن شان با گذشت هرروز بیشتر می شد و 

بود « دسته جمعی»اين اقدامات فرا خواندن مردم بکار به اصطالح  يکی از. مردم را درهر ده و قريه به قیام وادارمی ساخت
طی يکی ازاين نوع کارها درولسوالی غوريان مرد موسپید و مؤقری را مجبور به کار . که بزور و عنف صورت میگرفت

دم با مشاهده اينکار مر. عمال رژيم اين مرد را تحقیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند. شاقه ساختند که از توان او بدور بود
ولسوال از شدت عمل کارگرفت ويک عده . حوت نزد ولسوال رفتند و از وضع شکايت کردند 17به شور آمدند و بروز 

کسانیکه به اساس فرمان شماره هشتم جديدًا مالک زمین شده بودند، برحسب احتجاج اسناد مالکیت را پاره پاره کرده و آنرا 
وضع به برخورد کشانیده شد و ولسوال به محافظین مسلح خود امر فیر داد و هفت . دانستند يک عمل غیرشرعی و غاصبانه

فردای . نفر ازمعترضین به شهادت رسیدند که درنتیجه حس انتقامجوئی در برابر رژيم قوت گرفت ومردم بیشتر به طغیان آمد
وقتی قوای عسکری از قضیه آگاه . به قتل رسانیدند آنروزهمه بسیج شدند و برعمال رژيم درآنجا حمله بردند و يک تعداد را

شد، باتمام ساز و برگ نظامی برمردم ولسوالی حمله برد و دراين حادثه تعداد زياد مردم کشته و عده ای ديگر باز داشت و به 
 شهر آورده شدند که مثل همیش ديگر به خانه های خود برنگشتند

دولت برای سرکوب قیام مردم غوريان ازتمام : سوالی چنین گزارش داده شدهراجع به شدت عملیات نظامی رژيم دراين ول
. خون مردم کوچه ها را الله گون ساخت... امکانات، توپ، تانک و مسلسل و دراخیراز بمباران شديد هوائی استفاده کرد

بردند و از آنجا به مقاومت و پناه « دوشاخ»جوانان غوريان از دشمن خونخوار سالح به غنیمت گرفته و بیشتر شان به کوه 

.باوجود شدت عملیات مردم توانستند مرکز ولسوالی را به تصرف درآورند. جهاد پرداختند
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  :« زنده جان»قیام در ولسوالی 
ولسوالی زنده جان که در شرق غوريان و نزديک به شهر هرات قرار دارد، راه عبور قوای نظامی رژيم از فرقه هرات 

وقتی مردم زنده جان ازحمالت روز گذشته غوريان و شدت عمل گماشتگان رژيم و تلفات سنگین مردم . بود بسوی غوريان
آنجا شنیدند، به عزم حمايت از قیام غوريان بسیج شدند و اعالم کردند که مردم با هرنوع اسلحه دست داشته دربرابر قوای 

حوت مردم زنده جان از  19بروز . ی آنها را بسوی غوريان بگیرندظالم و خونخوار رژيم به مبارزه برخیزند و جلو ورود قوا
ولسوال به قوای زيرفرمان خود . به عمارات دولتی يورش بردند« اهلل اکبر»هرسو به مرکز ولسوالی ريختند و با شعارهای  

زنده جان آمدند و بر شدت امر حمله برمردم را داد و درهمین حال تانکها که ازفرقه رهسپارغوريان بودند، به کمک ولسوال 
مردم به زندان آنجا حمله برده و زندانی ها را رها کردند و با سقوط ولسوالی بدست مردم، همهمه دراطراف . برخورد افزودند

قوای هوائی رژيم باز دست بکار شد و طیاره . و اکناف واليت پیچید و يک قدم ديگر هرات را بسوی قیام بزرگ نزديکتر کرد
عجیب بود که هرچه مردم . شهر و اطراف به پرواز درآمد و مردم را زير آتش بمب و راکت از هوا قرار داد ها برفراز

.يبشتر جان میدادند، به همان اندازه بر شهامت و شجاعت شان در برابر قوای رژيم افزوده می شد
 

 
 

 :«گذره»قیام در ولسوالی 
زنده جان و پشتون زرغون قرار دارد و با ولسوالی ادرسکن هم سرحد  ولسوالی گذره در جنوب شهر هرات بین ولسوالیهای

حوت، هنگامیکه آوازه قیام عمومی درهرات از همه جا بگوش میرسید، يک هیئت تقسیم اراضی به  21بتاريخ . می باشد
به مجرد ورود هیئت .  دهدولسوالی گذره آمد تا نشان دهد که رژيم دربرابر قیامها بی اعتنا و به کار خود مثل سابق ادامه می

موترولسوال مورد هدف قرار گرفت و راننده آن کشته شد واما . که ولسوال نیز با آنها بود، درگیری مسلحانه آغاز گرديد
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روز بعد مردم پس از شنیدن بیانیه مولوی محمد صالح به راه اندازی قیام متعهد شدند و در ساحه . ولسوال جان به سالمت برد
در شروع تعداد مردم درحدود پنجصد نفر میرسید و هنوز شب نرسیده . گردهم آمدند« روضه باغ»لی درجنگل غربی ولسوا

آنها شب را در جنگل . هرکس هرچه از نوع اسلحه دردست داشت، باخود آورده بود. بود که تعداد از دوهزار تجاوز کرد
 . گذشتاندند و فردا راهی شهر هرات شدند

ه و مردم سیاوشان و دهات اطراف مرکز گذره دربرابر قوای رژيم که در آنجا کمین کرده بودند، چنان درگذره مردم زيارتگا
با شهامت جنگیدند که باوجود تعداد بسیار زياد تلفات، کمردشمن را شکستانده وعده ای زياد قوای رژيم را کشتند، اسلحه شانرا 

حرکت کردند و در آنجا به دو دسته تقسیم « پشتون»پس مردم بسوی پل س .به غنیمت گرفتند و مرکز ولسوالی بدست آنها افتاد
منتهی می شد، بدانسو رفتند و با مردم قريه های اطراف « ماالن»يکی از جاده خاکی جنوب هريرود که به پل معروف : شدند

د و بامردم قريه های گروپ ديگرازطريق شاهراه قندهار ـ هرات به سمت شهرروان شدن. آن يکجا بسوی شهربراه افتادند
درنیمه های راه هرجا که با . جنوب انجیل پیوسته همه يکجا به استقامت شهرهرات به مثل سیل خروشان به حرکت افتادند

 (1) 1.قوای رژيم روبرو می شدند بدون ترس از مرگ حمله میکردند و به پیش می شتافتند
 

  :« انجیل»قیام در ولسوالی 
ولسوالی انجیل از نظرموقعیت از چهارطرف شهر هرات را که مرکز واليت است، احاطه کرده و هرراهیکه از اطراف به 

بنًا همه کسانیکه در قیام هرات از اطراف و اکناف به مرکز واليت می . مرکز واليت میرسد، بايد از ولسوالی انجیل بگذرد

قوای نظامی رژيم نه تنها در نقاط حساس و مهم شهرهرات سنگر گرفته و . ردندآمدند، بايد از يکی از ساحات انجیل عبور میک

را باعمله آن آماده فیر و طرف به شهر منتهی می شد، تانک هامنتظر شروع قیام بودند، بلکه درمسیرهمه راه های که از هر

، پس ازمواصلت آنها يکجا به پیشرفت که آماده ورود ديگران بودند« پل ماالن»مردم دهات اطراف. کشتارمردم ساخته بودند

نبرد سخت بین قوای حکومتی و مردم درگرفت و تلفات بیشمار به مردم وارد شد، اما مردم . به سوی شهر ادامه دادند

پس از آن مردم به دو دسته تقسیم شدند يکی از سمت جنوب . خشمگین بودند و بسوی تانکها حمله برده و به ظفر دست يافتند

آسیاب »در محل بنام . ری دريای هريرود را عبور کرده و بطرف شمال دريا حرکت را بسوی شهر ادامه دادندپل و ديگ

بهرحال همینطور از ساحه زنده . قوای رژيم صف مردم را نشانه گرفتند ولی نتوانستند جلو پیشرفت مردم را بگیرند« کلوخی

وطات انجیل با قبول تمام تلفات انسانی و نبرد خونبارقوای جان درغرب و ساحات کرخ و پشتون زرغون سیل مردم از مرب

 .  رژيم  با اهتزاز بیرق های سبز و نعره های تکبیرخود را به حواشی شهر رسانیدند و آماده اشتراک در قیام عمومی بودند

 

 پايان قسمت اول

 ادامه دارد
 

 
 

                                                           

 1  44تا  43فرزان، صفحه  -


