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 11/30/1310                     فرهاد لبیب
 

 حــوت هـــرات 14قــیــام 

 دنــز تند باد حوادث نمی توان  دي
 ن که گلی بوده است يا سمنیـدراين چم

 

 ۀو مرج و سر در گمی را در بیان کارنام و آز، استعمار و استحمار، چنان هرج  حرص  سوگمندانه بايد گفت که،
سرزمین ما رقم زده است که تا امروز ما قادر نشده ايم يک رهبر نظامی، سیاسی و يا  قهرمانان و حقايق تاريخ 

 .و دل خريدار شويمبه جان  و جان بدان باور داشته، رهبری و پیشوايی اش را مذهبی خويش را بشناسیم و از دل 
 . . . م، نخیرــته ايـو بزرگانی از اين دست نداش بزرگ   و حال، ود که ما در گذشته ـد بـاين بدان معنی نخواه

  :ادی آن، چنان اين چهره های تابناک را به تاريکی ها فرو برده اندــد استعمار و ايــته آمـکه گف جايی اما از آن

 .گلی بوده است و نی سمنیدر اين چمن نه  : تو گويی
 

ياد ه ب که تاريخ بشر کمتر) ريختن اشک و خون  بعد از اين همه قربانی  و: ناکتر و اندوه بار تر اينکه  باری درد

دور نگهداشته شده اند که، تو گويی جعبه جادويی ه و شناخت آن چنان ب و مردمان ما از درک حقايق  ملت ( دارد

 . .. می کننداخیر تماشا  ۀه دهرا از گذشته به خصوص از س

 حال، است که تا( حوت هرات 14قیام )يکی هم  قیام فرقه هفدهم هرات و يا  . . .و قیام  طغیاناز جمله صد ها 
 . . .به هر حال  . . .پیچانیده شده است  از غبار  له ایعلت اصلی و حرکت دهندگان حقیقی آن در ها

صورت ه به امید آنکه در آينده حقايق ب پرداخته شده،  قیامبیشتر به شرح نظامی اين  است،داشته که امکان  یتا جاي
های نظامی و ملکی ديگر  قیام و هم در هم در اين قیام  و آيندگان ما کامل برمال  و قهرمانان حقیقی را مردم 

 .بشناسند
 ..به امید چنین روزی 

  

 حوت در هرات 14قیام 
 

مردم  75ثورخانه برانداز بعد از کودتای  ،و منفور ملی و ضد انسانی رژيم مزدورروشن شدن ماهیت ضد  با

 .دست بکار شدند( ها روس)شان  افغانستان درهر کوی و برزن جهت بر چیدن رژيم و طومار باداران

حل اغوش و قوماندانی و خالصه هر خانه و هر کوچه، مقهر دفتر و ديوان هر  در اين هنکام هر مسجد و مدرسه،
جهت پیدا کردن راه های موثر برای سرنگونی رژيم گرديده بود که " افغانستان"جلسات فرزندان صادق سرزمین ما 

 .تالش می کردند" و پرچم خلق "ضد ملی 
و اولین جرقه های انقالب ملی در میان دره های  ندقیام شد ۀآمادغیور افغانستان  و مردمبا شرف سر انجام ملت 
 .را فرا گرفت به تاللو برخاست و زبانه های آن سراسر افغانستان" کنر و نورستان" ارزيبا و دشوار گذ

منسوبین با شرف اردوی افغانستان که بیشتر از ديگران در گیر حلقه های جنايت مزدوران روس قرار گرفته بودند، 

را در اين  ريخی شانولیت ملی و تاؤدر هر قدمه و قطعه با وصف همه خطرات و مشکالت به شور آمده و مس

 که قیام فرقه جالل آباد، قیام فرقه نهرين، قیام باالحصار کابل، قیام غند کوهی اسمار، توفان ملی رفع ساختند، ۀبره

 .توان مشت نمونه خروار مثال زد قیام پیلوتان میدان هوايی شیندند را می  "حسین کوت"لوای  پکتیا،

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/labib_fa_qiame_24_hoot_herat.pdf
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 ...و اما قیام بیست و چهارم حوت هرات 
که مزيد  می آمدهرات به جهت موقعیت خود در سرحد، يکی از قطعات کامل اردوی افغانستان به حساب 15فرقه 

توپچی و مدافعه هوايی بود، که در سطح اردوی افغانستان  های پیاده، دارای قطعات زرهدار، مخابره، بر جزو تام
 .شد مجهز و مکمل شمرده می ً کامال ۀيک فرق

 

که از نظر  " ماسکو"يکی از سازمانی های پیرو خط " سید مکرم"س اين فرقه أثور در رويرانگر ی بعد از کودتا

قساوت قلب و ال پروايی . کار گماشته شده سطح قرار داشت، بپائین ترين فهم در ساحه اجتماعی و حتی نظامی در 

 ت منسوبین فرقه را جريحه دار میاين شخص، مانند اکثريت سازمانی ها، در مقابل مسايل فرهنگی و ملی احساسا

ديگر از نو به دولت  یوالی منسوبه رژيم، با جمع "نضیف اهلل نهضت"ملکی  ۀموازی با او در ساح .ساخت

داشتند و هر روز بیشتر از روز ديگر اين  می خويش مردم را به طغیان وا ۀو ظالمان با حرکات جاهالنه  رسیدگان،

 .ساخت يک جنبش سرتاسری را آماده  می ۀزمیننفرت و انزجاز فزونی يافته و 

 :بلی 
و منسوبین فرقه علیه دولت و گماشتگان شان اطالع يافتند،  زمانیکه استخبارات رژيم از نارضايتی و نفرت مردم 

جابجاه  "تخت صفر"صورت پراگنده در دامنه های ه و بکرده بیرون " زلمی کوت"های فرقه را از  تام تمام جزو
 .تا از حرکات احتمالی علیه خويش جلوگیری کرده بتوانند نمودند، 

هرات و در  ۀدر فرقو منفور اديد ها جهت سقوط رژيم مزدور و جلسات و ديد و ،با وصف چنین اوضاع مشکوک
 .آن جريان داشت خارج از

 

خان کنری " شمشیر"ن ګړقندهاری و ج "  نور محمد خان "جلسات نظامیان ضد رژيم بیشتر در منزل دگرمن 
ن داوود ګړج رمن میر علم خان صافی،ګد :سرسپردگان ديگر مانند گرفت، که مزيد بر اين دو رهبر، صورت می

تورن اسماعیل خان  غالم رسول خان بلوچ،  ن شايسته خان،ګړج تانکیست فردوس خان کنری، خان افريدی،
 .کردند دمن بصیر خان در آن شرکت میی بريړی بريدمن خلیل خان کرخ، لمړهراتی، تورن عالوالدين خان، لم

 لکی نیز گردهمايی های بدين منظور در جريان بود، تا جايیۀ مموازی با فعالیت های نظامیان ضد رژيم در ساح
های ضد رژيم بود که  يکی از پايگاه  "محمد افضل خان شهیر" و باغچه  ، خانه اندکه منابع موجود ذکر کرده 

بدالعزيز، خطیب مسجد جامع هرات، قاری ابوبکر مدير معارف آن واليت، حاجی در اينجا، مولوی ع اکثرًا
در اين وقت واليت هرات در اثر  .عبدالسالم غوريانی، سید اسحاق دلجو، غالم رسول احراری گردهم می آمدند

 .چنین فعالیت ها به انبار باروتی شباهت داشت که منتظر يک جرقه حريق بود
 

غرش رسیدن توفان  شد، همگام با شکسته شدن سردی هوا، به پايان خود نزديک می 1075که زمستان  زمانی
 زنده جان  غوريان، ۀسلیمی، قري ۀدر قري ها طنین انداز شد، نورستان و کنر به گوش ۀانقالب در هرات، همانند در

اين زمان و در اين  که جواب دولت فاشیستی بیگانه از مردم در گذره عاليم مقاومت عملی هويدا گرديد، ۀو در
 . . .مکان، فقط گلوله و آتش بود، و ديگر هیچ 

 

 ..و اما جرقه انقالب 
به غريو و آتشفشانی برخاست و آغازش شمسی  هجری  1075حوت  10هرات در  طغیانجرقه اصلی انقالب و 

 :چنین بود 
دره گذره " گردد که  ت امر میهرا ۀآمر بطريه توپ از طرف مشاور روسی فرق "خلیل خان "زمانیکه به بريدمن 

دفاع نمی  دهد که باالی مردم بی را زير ضربات گلوله قرار دهد، خلیل خان از امر سرپیچی کرده جواب می" 
به  و نظامی او بر انگیخته شده،  احساسات ملی  گردد، توانم آتش کنم، وقتی به تحکم مشاور روسی مواجه می

کند که بطريه توپ  به تعقیب آن امر می بندد، و مشاور را به گلوله می سرعت انگشت باالی ماشه ماشیندار گذاشته 
 . و آنجا را زير ضرباب آتش قرار دهندسازند  را به استقامت منازل رهايشی مشاورين روس جابجاه

 

 ً و هرات باستان را به لرزه می آورد، اوال  پیچد خلیل خان چون امواج توفان به همه جا می ۀاين حرکت متهوران
 رسد، همانشب را در جنگلی گرد آمده، به شور و کنگاش می که تعداد شان به دو هزار نفر می" گذره "  باشندگان
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گل  "و شعار های ملی و اسالمی به رهبری  حوت بعد از ادای نماز، با بیرق های سفید  14فردا .  . .پردازند،
دسته جات ديگر مردم از ولسوالی  .کنند به طرف مرکز شهر مارش می "مولوی صالح محمد "و  "محمد تیزايی

پهلوان محمد  حاجی جالل الدين مهمند، سید فغفور،"س شان أانجیل به شهر رو آورده و اهالی مرکز شهر که در ر
و غريو، حزبی ها به امر  در اين همهمه .قرار دارند به مارش کنندگان می پیوندند "و ارباب غالم رضا علی 

شوند، مگر مردم از مقاومت  ، که در نتیجه تعدادی از مردم تلف میگشوده مشاورين روسی بروی انبوه مردم آتش
 .دهند و مقاومت ادامه می دست نکشیده، با سنگ و چوب به مقابله 

 

مردم به سرعت دست  ۀر سپردو سازمانی ها در جريان بود، نظامیان س حینی که زد و خورد در شهر میان مردم 
 .به کار شدند

، در حالیکه ماشیندار به دست دارند، به "جکتورن هادی خان تره خیلی"نخست سه نفر صاحب منصب به قومانده 
در آنجا برای  وارد شده ، افسران روس و سازمانی های را که،" زلمی کوت " تاالر طعام خوری صاحب منصبان

به شصت نفر میرسید ، به آتش بستند ، سپس جگرن شمشیر خان با افراد معیتی و جلسه جمع شده و تعداد شان 
وسايل تحت قومانده اش داخل شهر شده، به دفع و طرد تانکها و زرهپوش های سازمانی ها، که علیه مردم ملکی 

 .داخل جنگ شده بودند، پرداخت
 

و مرکز واليت را " باغ فرامز خان"ندانی در توپچی، مرکز قوم 12قوماندان "دگرمن میر علم خان صافی"همزمان 
 قوماندان فرقه، والی منسوبه رژيم با مشاورين خود، اين آتش، ۀکه در نتیج، هدف گلوله های توپ قرار میدهد

 .فرار نمودند" شیندند"نخست به میدان هوايی هرات و از آنجا به 
 12و  17روز  .را کشوده و مردم را مسلح ساختندبعد از انجام اين عملیه، رهبران نظامی قیام، ديپوهای سالح 

اکثريت آنها به  در اين مدت تمامی مراکز مقاومت سازمانی ها درهم کوبیده شد،  حوت در هرات اوج قیام بود، 
شمول پنجاه نفر مشاور روس به قتل رسیدند، نظامیان به همکاری مردم نقاط حاکم شهر را با توپ و ماشیدار های 

  . . .م بخشیدند و شهر بکلی از لوث روس و وابستگانش پاک ساخته شدثقیل استحکا
 

  7532حوت  72.. اما 
رگ رگ  و کابوس شکست و نابودی، وابسته به روس از اين حرکت عمومی مردم سراسیمه شده و دولت ضد ملی 

و خواهان گسیل سربازان  مده در تماس آ"  بريژنف "به عجله با  " ترکی " را به لرزه در آورد، شان انآنها و بادار
انجام مشاورين ارشد نظامی و سیاسی روس با همکاری مزدوران  سر .و بمباردمان مناطق آزاد شده گرديد روسی 

 : خويش دست به چنین حیله و تزويری زدند
قندهار به های سبز و کلمه شهادت مزين ساخته شده بود، از  دار در حالیکه با بیرقـمجهز زره ۀنخست يک قطع

به عین  " هلیکوپتر توپدار"همزمان با نزديک شدن آنها به دروازه های شهر هرات، دو  .طرف هرات سوق داده شد
و نظامیان فاتح به اين باور شوند، که  بر فراز شهر هرات ظاهر شده، تا مردم  "تزيین کلمه شهادت  " شکل 

 .قطعات ديگر قیام کننده با آنها پیوسته است
 

 .لهذا عوض مقابله به استقبال آنها شتافتند. . .  و نظامیان هم فريفته اين صحنه سازی شدندمردم 
 

و نظامیان قیام کننده آتش  رسیدند، يکباره علیه مردم " زلمی کوت "  و نزديک ها داخل شهر شده  وقتی تانک
قت، به پرواز آمده و با بمباری همزمان طیارات بم افگن از میدان هوايی شیندند و خاک شوروی و . . .کشودند 

 .شديد و بی امان، ابتکار عمل را از قیام کنندگان گرفتند
 

 اما آتش ثقیل تانک . . .دادند  و نظامیان قیام کننده با پايمردی و مورال بلند به مقابله ادامه می با آنهم مردم عادی 
اکثريت قیام کنندگان نظامی و ملکی در اين جنک  .های مهاجم و بمبارد بیدريغ طیارات، تلفات سنگینی به بار آورد

بعضی از رهبران نظامی .  . . نیز از جمله شهدا در اين روز بود " دگرمن نور محمد خان  "به شهادت رسیدند که 
اين قیام مانند تورن اسماعیل خان و عالوالدين خان که عرصه را تنگ يافتند، به تپه های مجاور پناه برده بعدها به 

 .شکیل گروه های چريکی پرداختندت
 

گونه قیام  بدين و  . . .حوت، ايادی رژيم به کمک مسقیم باداران روسی شان بر شهر هرات مسلط گرديدند 12در
رژيم در شهر هرات،  ۀبعد از استقرار دوبار .حوت بعد از پنج روز تالطم درهم شکسته شد 14ملی و خونین 
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و نظامی آغاز گرديد، گرفتار شدگان بعد از شکنجه های غیر انسانی  کتله ای اعم از اهالی ملکی  یدستگیری ها
 .شدند شده بود روی هم انبار می آمادهدسته جمعی تیر باران شده و به حفره های بزرگ که قبال 

 

هر نقطه افغانستان تعلق  هزار افراد ملکی و نظامی که به 47هزار تا  17میان  ها حدودًا و اعدام در اين قیام 
 .داشتند از بین برده شدند

شان از اين قیام سرتاسری که در آن نظامیان با  انبادار ها، يعنی وابسته به روسمذدور و منفوِر چون رژيم 
به خوف افتیدند که  خاطر طرد استعمار و اسارت تشريک مساعی نمودند،ه ب برادران ملکی شان شانه به شانه،

همزمان با قیام هرات  . . . صورت بگیرد، لهذاو ديگر واليات کشور های همگون در ديگر قطعات اردو  مبادا قیام
( 15حوت الی  14)اين برهه از زمان  تنها در  .زدندو پولیس دست به دستگیری های وسعیی، بخصوص در اردو 

زندان پلچرخی و ديگر   نفر صاحب منصب گرفتار و به 1133 در قطعات قوای مرکز به تعداد حدودًا صرف
 . .  .به هر حال . . .های مرکز سپرده شدند زندان

 

حزبی و سازمانی ها درهم  ۀقیام خونین و ملی هرات اگر چه توسط سالح های مدهش عصری و قساوت وحشیان
 .دهند شکست، اما يکبار ديگر مردم افغانستان ثابت ساختند که مرگ را نسبت به غالمی ترجیح می

 

 .و روان شان شادباد ياد شهدای قیام هرات گرامی 

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

 
 : تذکار 

و   ها نام، ، امید با دسترسی به اسناد و شواهد بیشتر در آيندهمکمل نبوده ،رست اسمای نظامیانی که ذکر گرديدفه
 .دخونین سرزمین ما گردريخ أدرج ت آزادی،بیشتر اين جانبازان راه هويت 
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