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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      محمد  سرور  روحانی :ليکوال  ١٦-٠٣-٢٠١١  ني
  ١٣٨٩حوت ٢٤آلمان،   
 

  حوت هرات٢٤قيام 
  

  .کنم سالم  خودرا خدمت  همه ئی هم ميهنان عزيز  تقديم مي
 ٢٤در  . کنم نکاتی چند بيان١٣٥٧ميخواهم جهت  بزرگ داشت قيام تاريخی مردم با شهامت هرات  در حوت سال 

 هزار ٢٥از  ين و  شهادت  بيش متدنهایام  ده ها هزار انساشهر باستانی هرات  شاهد قي شهـ ١٣٥٧حوت سال 
  .فدائی در راه حق بود

 ایر برابرعده   سال پيش از امروز هرات شاهد  انفجار عظيمی شد که قيام مقدس  اسالمی مردم  افغانستان را د٣٢
ليت ميکردند   فعا شورویۀ و پرچم که تحت اداره و رهنمائی عمال  روسي جاهل  خلق ۀب خورداز هموطنان  فري

  .اعالن نمود
تنظيم  هبری شوروی کودتایر  ثور همان سال خود فروختگان تحت پالن و٧طوريکه شما نيز اطالع داريد  بتاريخ  

با نيرنگ خاصی  امورين دولتی بود ميیر هفته غاز رخصتی اخيآشنبه  که زپنجز ظهر رو بعد ا٢ را در ساعت  ۀشد
رئيس جمهور دولت   ساعت زد و خورد  باالخره  فرزند صديق افغان محمد داود خان٢٤به  راه انداختند  که بعد از

  . رساندندشهادتبه  از اعضای کابينه  ناجوانمردانه  ایرا همراه با اعضای فاميل و عده
هجوم  ش ولی در فقر گذشتانده بودند  هيجگونه حرکت  را در مقابل اينرامآچون مردم  افغانستا سالهای زيادی را به 

تازهای وحشيانه تسلط خود را  لذا  فريب خوردگان  ميدان را خالی  يافته کوشيدند که با تاخت و.  انجام داده نتوانستند
و  نواميس ملی جامعه و    فعاليت شان خيلی عجوالنه بود  که با حمله به مقدسات دينی.در سطح کشور  تثبيت نمايند

  . رامش روحی مردم   توام  شدآبرهم زدن نظم زندگی و 
 احتراضات گروه های ،هسته از هر سو شنيده ميشدآهسته آات شان شکاي  برخورد ناراحت گرديده وۀوافغانها ازين شي

انزجار بيشتر مردم   وبرخورد  حاکمان طرف نفرت .   بجزای سخت محکوم ميشدندو  منکوب ميگرديد  مردمخورد
  .تش خشم شان را تيزتر وشعله ورتر ميساختآ واقع شده و روز بروز حس بدبينی  و
  صورت٥٧حوت ٩ سليمی ولسوالی پشتون زرغون هرات به روز ۀ از قرياولين حرکت مردمی باتصميم قوی

مده آ موزیآنام نهاد سواد درين روز که فرماندهان دولت به منظور بردن اجباری زنان قريه به کورسهای . گرفت
غرورمردم  ميس ملی نموده ونوا  خود  توهين به مقدسات دينی وۀواقع ميخواستند با تبليغات منحرف کنند در. بودند
  .ن منطقه ربرو می شوندآقيام مردم  تصور نميکردند که با خشم و.   در هم شکنند را
ً بنا.  اين حرکت در شهر و ولسوالی های هرات منتشر گرديدۀوازآ  حوت ١٩  در حوت جنبش غوريان و١٨در   أ

  .غاز  يافتآباقی واليات کشور   سطح هرات و حرکت مردم زنده جان صورت گرفت  و مخالفت مردم با دولت  در
مولوی  و   مرحوم مولوی عبدالعزيز خطيب  مسجد جامع ،از علمای هرات  يعنی شهيد محمد افضل شهيرای عده 
فه  خلي،سيد عبدالرحيم اثمی ،   شهيد قاری ابوکر غوريانی، شهيد عبدالباقی جان مجد دی،الدين  واعظ مسجد جامعبهائ

           يند ولی  راه اندازی نما١٣٥٨ن شد که قيامی را در بهار سالآ و تصميم بر هنوين و علمای ديگر جلسه نمود
ه  طوريکه کودتای کمونستها  انداخت بالخر  اين قيام را از زمان پيشبينی شده جلوتربد رفتاريهای اختناق اميز دولت

 هفته بعد  در روز ٤٨نها درست آقيام عمومی مردم هرات عليه    ثور  صورت  گرفته بود٧در روز پنجشنبه 
  .  حوت  همان سال در مسجد جامع شهر هرات اعالن شد٢٤پنجشنبه 

   ندرخشيده  بود که  بود هنوز  نور خورشيد ١٣٥٧ حوت ٢٤ که مطابق با ١٩٧٨ مارچ ١٤صبح  روز پنجشنبه  
 اهللا اکبر  ،اکبر ملکوتی اهللا ۀبا نعر زادی از کوچه های قريه جات بسوی شهر روان شده  وآسپردگان راه حق و سر

 عاشقان توحيد.  انداخت قلب دشمن رابه لرزه و سر تاسر شهر را به صدا دراورده غوغای عجيبی بلند کرده بودند که
. مردم متدين را چون زنجير بهم پيوست نمودند شيدند که دشمنان شانرا زبون  و ميکت نعره هااز شوق وصل شها د

ده و غافلگيرانه بکشتار  و خود فروختگان  نيز بتعقيب  شان داخل مسجد ش له مردم به داخل مسجد جامع رفتندبدينوسي
  .ا  خشم مردم را فرو نشانندن بودند  که  ديگر نميتوانند به اين  بازيهآبيخبراز  .  ايشان شروع کردندۀبی رحمان

نفر  با وجود يکه صدها . چوب بر مدرنترين تانکهای دشمن حمله ور ميشدند  مردم با بيل کلنگ و قيام شروع شد و
دولت  و  .اين حرکت لحظه به لحظه موج ميگرفت ومراکز دولتی يکی بعد ديگری  فتح ميشد. به شهادت ميرسيد

حصار  تا دروازه عراق و محل کاروان سرای های مسافری و نيز از پل نه شهر هرات را از  قسمت پای ظالما
انصاری  همه را  مزار نورالدين عبدالرحمن جامی  تا خا نقای خواجه عبداهللا ريگينه  تا گنبد سبز دوره  تيموريان  و

ای شان ميباريد  خانه ه باران بمب  باالی مردم  و فضای  هرات را طياره های روسی گرفته بود و. زير ورو کردند
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  .خون  ميغلطيد ند کالن  يکی بعد ديگری  بخاک و  پدران  و خورد و،درانکودکان  ما
هم   مادران داغ ديدهۀشيون و نال يتيمان  و  کودکان وۀغرش طيارات و تانکها گري صدای وحشتناک  بمباران و

تا چند . ميطپيد   پدری همسری بخون به خون  که در هر قدمی فرزندی  مادریغرقهخرين نفسها شهدای آغوش  به آ
 درين مسير سرهای بريده  واعضای قطعه قطعه  وجستجوی شهدا بودند  روز بعد مردم از يکطرف  بطرف ديگر در

 و شب  بهمين قيام ادامه يافت  هرات را به يک حمام خون تبديل کرده بوداين جريان. نشانرا  پيدا ميکردندشده عزيزا
  .بد بختی  گذشت

اس ،  ٢٣ميگ  و٢١ جتهای جنگی ميگ ٢٤  هليکوبترهای ای ٦٢ تانکهای  تی،غازشدآوت جمعه خونينی  ح٢٥
  .    کاری از پيش برده نميتوانستند،نکه هزاران تن مواد منفجره را باالی مردم سرازير  ميکردآ  با  ٢٢يو

ارنوال   ،م محمد اصف  معل،  معلم عبدالعلی،  حاجی علی خان سنوگرد، چون  گل محمد تيزانیفرزندان با غيرت
وقت نهضت اهللا نهضت  ينادر .نروز را بدست  اوردندآا دلير مردان ديگر افتخار هماسه باقی هزاره نثار احمد  و

هرات  تحت فرماندهی جنرال روسی بنام  ويسلويج تصميم ميگيرند ١٧والی هرات  و سيد مکرم قوماندان فرقه نمبر 
  .شرفت قيام جلو گيری کنند قتل عام مردم را از پيأتا با شيو

قش فعال را ن که. غازمی شودآ هرات ١٧صاحب منصبان فرقه نمبر    حوت  فرا ميرسد  و قيام ٢٦ روز شنبه 
لدين با ا جگتورن عال ئ ، دگرمن محمد انور نصرتی، جگتورن نوراحمد، جگرن عبدالعزيز ،جگتورن محمد اسماعيل
 به باقی ١٧ فرقه نمبر قوای دولتی  بدينوسيله  بعد از شکست دادن.   نمودندعساکر متدين ايفا باقی صاحب منصبان و
انها ی مجاهد ملکی  بسوی شهر رو سپس باتفاق  قوماند. فرقه را بين مردم تقسيم نمودنداسلحه  فيام کنندگان پيوست  و

نيروهای  ا  ب٢٩  و   ٢٨وز  خود رسيد   ر حوت قيام به اوج٢٧روز    .ودندمنقا ط مهم دولتی را تصرف ن ورده وآ
دگرمن نور محمد يکی از .  قوای تازه  وارد دولتی جنگهای سنگينی رخ داد نظامی فرقه که از مردم حمايه ميکرد  و

ندند صورت ميگرفت  يميدان هوائی ش با فشار حمالت هوائی که از داخل روسيه  و. رسيد رهبران قيام بشهادت
 هزار زخمی  از قيام د ست  هزار کشته   و ده ها٢٥يام کنندگان با تلفات بيش از  ق خاتمه يافت و باالخر مقاومت قيام

 غاز يک جهادآاين  .ن سهمی نداشتندآاب وگروه های جهادی در حزا.  اين يک قيام خود جوش مردومی بود. کشيدند
 ۀ در    کابل حرکت١٣٥٨ حوت  سال ٣ور قيامهای  مانند  آرای ملت شريف ما  گرديده و پيام حساب شده ب منظم و

قندهار  ،  شبرغان، پکتيا،  پروان،دلوگر باال حصار کابل جنبشهای پنجشير و صوف  شورش چنداول جنگ اسمار و
 نيمروز و سر  ، زابل،  فراه،  قندوز،  لغمان،  کا پيسا،  بغالن،  تاشقرغان،  باميان،  غزنی،  بادغيس،  ننگرهار،بلخ

ارا از نهآ جنگهای چريکی و پارتيزانی حساب دشمن را تصفيه نموده وکه بعدها با استفاده از . شداسر  کشور 
  . سرزمين خود  بيرون راندند

ان زيادی را با ارائه کرده نميتوانند  زيرا ساليدليل موجه  در افغانستانخود هدف  اصلی  تجا وز برای  شورويها 
 .با هم هيچگونه دشمنی و تجا وز گری نداشتند ر ميبردند وميزو  روابط حسنه با افغانستان بسآهمسايگی مسا لمت 

  .دالئل غير موجه ميتواند قرار ذ يل ارائه گردد
چون شورويها  .مقتضای طبيعتش اين  است  ،  نيش  عقرب  نه از بر کين است  گفته می شود که،توسعه  طلبی.  ١

نکه بر اروپای آبعد از  .بی  شان روز بروز اوج ميگرفتبه ابر قدرت شرق مسمی  گرد يده  بودند تصور توسعه طل
ن آ  توانستند   وچکسلواکيا  نمودند  ناگهانی که بهۀيک حمل  ده سال قبل ازهجوم بخاک افغانستان ،شرقی تسلط يافتند

   کشور  وقتيکه روسها در يک،  تصور ميکردندداکثر ممالک رو برش.  روز تابع خود سازند٣مملکترا در مدت  
  .شدنمی بابيرون  کشيدن شان  ممکن  ديگر داخل شدند 

مثال اين   در مقابل لشکر کشيهای قدرتهای بزرگ دنيا  ثابت استهافغانستان شاهد قهرمانيهای افغان ولی چون تاريخ ا
از قيد و بند  رهائی مليونها انسان ن وآتجزيه  در شکست  شوروی بلکه در فرو پاشی و قهرمانيها بار ديگر  نه تنها

  .وروی ها  گرديده که در نتيجه جغرافيای جهان تغيير نمودش
  .مکی به مستمندان  شدسوختيم  روشنائی  وگرمی اتش ما کدر  اخيرما پروانه وار 

  
  نتايج قيام 

  .زم  بين المللیيغاز قيام  مقاوم  برعليه کمونآافغانی و   ۀ ايجاد اتفاق وهمفکری بين جامع. ١ 
  .اکثر واليات  ديگر کشور  در کابل و١٣٥٨ حوت سال ٣ی در  پی گيری چنين قيام.  ٢
  . جاسوسان   کی جی بی اعالن جهاد عمومی در سطح کل  کشور بر عليه تشکيل گروپهای جهادی و تنظيم و.  ٣
  .برسميت  شناخته شدن  مجاهدين  در سطح بين المللی .  ٤
  .مکها  به مجاهدينن کگشوده شدن دروازه های ممالک اسالمی وجاری شد.  ٥
  .پاشی ابر قدرت  شرقازهم تجزيه  شوروی و.  ٦
  . شورویۀزاد شدن  مما لک مستعمرآ   .٧
  

 قوه منظم نظامی در اسلحه و يک شهر در يک جنگ رويا روئی بدون  هزار نفر در٢٥برای نسل امروز کشته شدن 
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يقت اين يک نسل کوشی حساب حق  در ول  تصور نيستقاب مقابل يک ابر قدرت جهانی تا دندان مسلح  با سالح مدرن
  .بهمين سبب  شهرهرات را  شهر خون و قيام  ناميده اند. می شود

جای خود را به جنگهای  پس از شکست شوروی و .ال  جهاد فی سبيل اهللا ناميده شد اين قيام بعد از چند سۀادام
صد  و دين گردلبان تبديل به مقا ومت عليه طاآس از و پ گروه های مليشه ها داد تنظيمی ميان گروه های مجاهدين و
  .مهاجر در داخل و خارج کشور دور از جا يگاه اصلی خود گرديدند ها هزار نفر ديگرکشته  معيوب و

   حوت٢٤علل قيام 
  .بر خوردهای نا درست حا کمان با مردم.  ١
  .ات  سوسيالستیمقرر جای گزينی قوانين و سنتی مردم و و از بين بردن قوانين مذهبی .  ٢
  .صورت رايگان برای زارعينه ن بآتوزيع  غصب زمينهای زراعتی مردم و.  ٣
وعلل  نا مانوس    تشويق شان به مقررات سوسيالستی،موزیآزنان  به کورسهای نام نهاد سواد فرستادن اجباری .   ٤

  .ديگر
  

  انتقام گيری دولت
نيرنگهای خاص  تحت با ايشانرا  نابود نمايد شناسائی نموده و حکومت تالش ميکرد که عاملين قيام را ،بعد از اين قيام

نجا ايشان را به گور های دسته آاز  و ين را در باغ شاهی دعوت مينمودندذشوره  يا نشست های استراری  متنفنام م
م ز شام  در هنگاگرديد که در يک شب بوقت نما مجددی عملیخاندان جمعی ميفرستادند چنانچه همين نيرنگ باالی 

نرا از طرف والی  را ديدند که با احترام خاص ايشاهيئتی باز گشت از مسجد هر کدامشان در پيشروی خانه خود
و ايشانرا وادار  .صرف غذا بطور عاجل تاکيد  ميکنند استراری و  ۀمشوربه هرات در باغ شاهی جهت اشتراک 

ند و ازانجا  رهسپار گور های دسته جمعی ن ميروناگزير  ايشا.  کنند ميسازند تا خواهش والی صاحب را قبول
  صمد ،در دست نيا مده که در انجمله حضرت صاحب عبدالباقی جان مجددی تا امروز از ايشان خبری ميگردند و

خروج ارتش سرخ شوروی   گور های دسته جمعی   بعد  از شکست و. جان مجددی و انور جان مجددی  شامل اند
ها انداخته گودالپای بسته  بطور زنده درين    دست و این بود که عدهآ که گواهی در بين تپه های تخت سفرپيدا شد 

  .  شدند
  

  .  اين بود شمه ئی از حوادث تاريخی حوت در هرات که هرگز فراموش تاريخ  نخواهد شد
  

  .ومن اهللا التوفيق
  
  
  
  
   
  
  
  


