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 یزۀ قیام مردم هرات:گانو اّما اصل مطلب در رابطه با 

 بحث فوق پیرامون نقشۀ فکری کشور ما و پیرامون آن عرض شود:در روشنی 

ایۀ در کشور همسنام انقالب اسالمی ایران ه نام انقالب یا به یک تحول عمیق ب، نُه و نیم ماه بعد از وقوع کودتای ثور

 کمونیست ، سوسیالیست ها، ضد مذهبی، غیر مذهبی، مخالف شاه اعم از مذهبیدرین انقالب تمام نیروهای  . ما ُرخ داد

که چهار نیروی عمده ای. داشتندناسیونالیستان ایرانی شرکت فعال ون بجز گوناگُخالصه تمام افکار ، راهاگملی ، ها

  ،که طرفدار خط فکری شوروی بودحزب توده ، عبارت از قشر روحانیون سیاسی ، این حرکت بودند گپیش آهن

 نام مجاهدین خلق که خط فکری شانه یالت بتشکنام فدائیان خلق که طرفدار خط فکری چین بودند و ه تشکیالت ب

 . مخلوِط بود از اسالم و مارکسیزم

 . باشدمی طرفداران خط فکری چین یا همان فدائیان خلق مورد بحث بنده نیروی عمده فقط از این چهار 

که در سطح یک قریه یا  تیممقاو ، بر وجب وجب سرزمین ما تسلط یافتقدرت حاکمه  ، بعد از وقوع کودتای ثور

مخالفین که آنهم از نقاط بسیار دور و صعب البته بعضی تحرکات ، شدمی مشاهده ن، یک ولسوالی یا والیت باشد

 طور عموم وضعیته کشور بقابل احساس بود ولی در مجموع در  ، رفتگصورت می العبور و نزدیک مرز پاکستان 

ت کامل یدر آرامش و امنی هرات زیبامنجمله شهر  گشهر های بزربخصوص  قدرت حاکم بودکنترول تحت آرام و 

 رهبری انقالب را تثبیترۀ واحد فکری که ایک اد، وقوع انقالب ایران یعنی چند ماه اولِ در اوایل انقالب . قرار داشت

خویشرا وارث و ، چون هر نیروی انقالبی منجمله این چهار نیرو که ذکرش رفت ،وجود نداشت، و مشخص کند

ائل تصمیم بعضی مسهر نیرو در مورد  . بناء  می پنداشتند اجتماعی  - بعضی مسائل کالِن سیاسییرندۀ اصلی گتصمیم 

یرد بنا بر این حزب توده گبمورد بازخواست و مؤاخذه قرار  رگاز سوی نیروهای دی اینکه رفت بدونگخودسرانه می 
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 5از 2

هر کدام در راستای تأمین منافع حزبی و فرا حزبی شان ، پیکنگ، به مسکو و ی شان گفدائیان خلق بخاطر وابستو 

ک نزدیدر والیت خراسان ایران که های فدائیان خلق  مرکز تجمع و مرکز قدرت مانورر گسوی دیاز ، ام برمیداشتگ

حزب مذکور بخاطر ضربه زدن به منافع ینرو ا قرار داشت از، استایران  - مرز مشترک افغانستانترین نقطه به 

 . ذاشتی گمتأثیر منفی انقالب نوپای ایران ولو این تالش ها بر انسجام و مدیریت ذار نبود گفرواز هیچ تالش شوروی 

از نظر فکری که اکثرا   و کتاب خوان مردم هرات بخصوص جوانان باسوادحزب طرفدار چین در تحریک احساسات 

ام تر روی عوشیکی از عنصر مذهب که بی، استفاده نمودچینائی بودند از دو عنصر عمده  - افکار چپیمتمایل به 

 . فکری-زبانی - یگفرهنعنصر تأثیر داشت و یکی هم 

ورود  .ردیدگ گحکومتداری یعنی ارداخل صالون با لباس عروس   اکثریتی پشتو گو فرهنزبان  ، بعد از ده ها سال

تو پش و نقاشی صحنۀ وروِد عروِس عناصر و احزاب چپی و ضد پشتونی خوش نیامد بعضی از  بر مذاق این عروس 

با آرایِش غلیظ لباس عروس را پوشیده و ویا یک پیرزن هشتاد ساله گرا دستکاری نموده و چنین وانمود نمود که 

فرصت   ،این روحیۀ منفی و ضد ملی، جریان این  هن راستا شروع نمود به تبلیغات منفی علیدریردید و گداخل محفل 

ات ِن احساسیدشورداد و باعث قرار فدائیان خلق ایران چینی در اختیار -تحریک بیشتر جوانان چپی مناسب برای 

 . ردیدگونه افراد گاین

 ادامۀ این سلایربا قوۀ تحلیل و تجزیۀ قوی خویش شوم و امیدوارم خوانندۀ عزیز می داخل عمق این بحث نمن بیشتر 

 . را در ذهن خود به اکمال برساند

بیکار  ،دامن انقالب ی درکمونیستفعالیت و اختیارات خود که قبل از تصفیۀ احزاب حزب توده نیز در حوزۀ ، راستی

دست ابراز محبت نموده و  ، خلقحزب همکاری و برادری با حزب دوست خود یعنی همدردی و راستای نبود و در 

نهاد های دولتی  چون در، زدند، شوروی عازم کشور ایران شده بودندتجاوز زار و اذیت مهاجرین که در اوایل آبه 

ه سازد کرا مهیا توانست که زمینۀ اذیت مهاجرین و حتی اخراج دسته جمعی آنها می به آسانی  . بناء  رخنه کرده بودند

 باز هم ادامه یافته وزار و اذیت مهاجرین افغان آ ، چپی و غیر چپی از بدنۀ قدرت سیاسیخلع ید احزاب از البته بعد 

 . رفتگر به خود گدی یزۀگو ان یک شکل

 بیان کنم:نظرم بی ارتباط با قیام هرات نیست ه جالب که بخاطرۀ دو سه در آخر می خواهم 

نه چون رسا، هی دقیق نداشتنداگکیفیت این قیام آدر اوایل قیام مردم هرات از مردم قندهار همچو سایر هموطنان عزیز 

همان شایعات و بعضا  پیام های رسید می  ها وش قندهاریگه آنچه که ب، کامال  خاموش بودندهای دولتی درین زمینه 

بعضی از قندهاری ها در شهر زیبای هرات دارای . بود و بس، منتقل می شدانفرادی که توسط مسافرین قندهاری 

آنجا های رچه قندهاری گطبق شنیدنی ها . منجمله لیالمی فروشی های آن شهرشغل های رسمی و غیر رسمی بودند 

یابا  نثار ین را غگتُند و زهرآقرار نداشتند ولی بازار طعنه های بسیار ان گمستقیما  مورد تهدید و آزار و اذیت قیام کنند

وش قندهاری رسانده شد مبنی بر گه بحتی شایعات که قرین به حقیقت بود شدند می والیت قندهار روا داشته مردم و 

طرف قندهار ارسال نموده تا مردم آن والیت را ه بین هرات هزاران جفت لباس و چادر زنانه را گخشماینکه مردم 

مردم شریف این دو والیت احساس و حال یک موج بسیار بسیار کوبندۀ بود که بهر ، با زن های ترسو مقایسه کنند

 وقت ازیک قضاوت بعد  پس آمدهای آنآمدها و تجربه نمود که البته امروز قضاوت کردن در مورد آن مسائل و پیش 

، شود وگباز جای دیگرصال  نه در آن شهر و نه در این مسائل تلخ ااحساسات منفی خواهد بود که بهتر است و توأم با 

قندهاری دست کم از مقاومت و مقاومت و جان فشاری مبارزین  ، فته شود که بعد از تجاوز شورویگبد نیست البته 
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 باید اعترافنیز نبود و به این مطلب ، انجام دادندبی آالیِش برادران هراتی ما که در برابر شوروی ها جان فشاری 

فساِد  بسیار بسیار کمتر بود تا فیصدی، قشون ُسرخمبارزۀ مردم هرات در برابر  قبیلوی - قومیفیصدی فساِد  نمود که

 . مبارزین مسلح قندهاریقبیلوی  -قومی

آیا مردم شریف هرات اعمال نامناسب خود مشغول نموده این نکته است که ه ذهنم را بکه همیشه  ریگیک موضع دی

در بوتۀ ، مردم آن دیار را جریحه دار نمودطالبان را که در هرات مرتکب شدند و احساسات پاک کارانۀ  و بعضا  جفا

صد ها دوران این دورۀ تلخ را همچو واری خود گد یا نه؟ که امیدوارم مردم شریف هرات به بزرنسپرده باشفراموشی 

 . نموده و فراموش فرمایندر تاریخی تلقی گذشت دیگو سر
 

 خاطرۀ دووم:

 وبسیار جسور و برومند و با مطالعه تصادفی با یک جوان  بطوردر چای خانۀ کورس زبان بیست و چند سال پیش 

اجازۀ صحبت نمودن خواست  ، بودن بنده پی برد به قندهاریبه مجردیکه  ، خوش صحبت و شیک پوش مواجه شدم

بحث پیرامون قیام هرات و بعد از صحبت حاشیه ای وارد این جوان عزیز  ، که من هم با کمال محبت قبول نمودم

و پائین آمده و در از رفتن صنف و ادامۀ درس منصرف بحث ما طوالنی شد و حتی  ، ها شدخاموشی قندهاری 

عرض کردم که من به اصالت قوم و سمت و من در اول بحث به ایشان . بحث ما دوام دادیممحوطۀ مکتب با هم به 

ل قبو. زنممی با تو حرف بحث را ادامه بدهیم فقط منحیث یک انسان و افغان ر بخواهم گهیچ عقیدۀ ندارم و ازبان 

ر من بالبته از اول هم به فکر و نیت پیروزی  ، البته با افکار تقریبا  انحرافیشخص بسیار فهمیده و غنی بود  ، نمود

بسیار مغرورانه و متکبرانه ، اهای خویش بمنگدِن دیدزماِن قیام و یا هم تحمیل و قبوالنو یا احیانا  انفجار عقده های 

مشیر که شکه فهمید  نمیشکست و هغرور و تکبرش  ، رسیدوش فرادادِن خودش گولی زمانیکه نوبت پیش می رفت 

رفت و رفت که البته در گرخصت اه و خیلی مؤدبانه و ماهرانه گساعت را ن ، شودمی لحظه به لحظه ُکند استداللش 

 . یک سالم و احوال پرسی ساده اکتفا می کردیمروبرو شدن های بعدی فقط به 

 

 خاطرۀ سووم:

فت که فردا قرار است یکی از رهبران مجاهدین گدقیق یادم نیست( یک دوستم برایم )سال هشتاد و یک یا هشتاد و دو

اقعا  در و ، دیدنش رفتیم به رگبا چند تا دوست دیمن هم  ، ر می خواهید با هم به دیدنش برویمگکه ابیاید  گبه هامبور

به احترام ُمال بودن و  ، یز بودگهیجان ان ، مشاهدۀ این شخص با این لباس و شمائلعالم مسافری و سرزمین غرب 

تش راس،  وش سپردیمگو به صحبت های مختصرش دستش را بوسیدیم  ، علیه شوروی گجنرهبر بودن و به عشق 

ان وجود ندارد( یک قوارۀ فلمی و مناسب گما زندکه امروز در بین فقط آن شخص)در بین تمام رهبران!  جهادی! 

 . فتنش جالب بودگپشتو اش و هم لهجۀ فارسی هم لهجۀ . داشت

من  .باشدان یک صحبت عمومی داشته گدنبین دعوت شنوای آنروز قرار بود این مولوی صاحب در فردا یا پس فرد

که مولوی جان را احاطه نموده  اوال  اشخاصی ،جالب و تماشاچی ای بودصحنۀ . هم به روز موعود آنجا تشریف بردم

حضار دووما  ، من دو روز پیش دیده بودم همان اشخاص نبودند که  ، کردمی بود و صحبت هایش را به آلمانی ترجمه 

  ،که در حدود سه چهار صد نفر بودندبودند که بعدا  خبر شدم که تمام شان دارای یک طیف خاص ان آلمانی گو شنوند
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حضار راف صحبتش با کف زدن های گو هر پراصحبت شروع نمود قای مولوی آ. های چینائی بودند مارکسیست

 :دندهمی  !وش هایم را نوازشگکلمه تا امروز از بین صحبت هایش فقط همین یک  . بدرقه می شد

 ما دشمن کمونیزم هستیم ولی نه هر کمونیزم! !!!!!! 

 که: نیستزیبائی باال تر ازین ، ردیدگزیباتر ، فتن جملۀ فوق و هیجان حضارگاین صحنۀ زیبا! با 

ی با ورز یدشمنخاطر ه متمدن ترین موجودات روی زمین بترین! و ماتریالیست ترین!  و  و مبارز !روشنفکر ترین

 وتشریف داشته تمثال مرتجع ترین! و غیر متمدن ترین در زیر تاریک ترین! و هم مسلک خود رفقای همکیش و 

دشمن  ماکه "  ناچیز لذتخاطر این یک ه فقط بروحانی تمام عیار را قُرت نمود همۀ چرندیات! آن ایدیالیست و 

 . بود و استعجب معاملۀ ریا و رسوائی . ولی نه هر کمونیزم" کمونیزم هستیم 
 

 فتم:گبودم چنین می می رهبر و مولوی ر بجای آن گمن ا، در عالم خیال

ان کار به اندازۀ توتر از این که گچه ارمان بزر ، شمار می آیده بار عالی و حتی مقدس یکمونیزم یک یک مفهوم بس"

بودن آن  نیافتنیدست مقدس شمردن مفهوم کمونیزم همانا پ در این است که علت گاّما ، ضرورتُمزد به اندازۀ و 

 ، باشدمی تحقق ارمان کمونیزم یک امر محال  ، و یا دیروز داشت ، که امروز بشر دارد این اخالقیبا ، باشد می

جایع ف، ردید و زیر نام تحقق ارمان کمونیزمگکمونیزم سوء استفاده  شالیآنام بی منتهی مشکل درین است که از 

که روزی و مذهب  گحقوق انسان منجمله فرهنعبارت از سلب ابتدائی ترین که کوچکترین آن دردناک بوجود آمد 

 . شود"می اِعمال در شوروی و امروز در چین 

  . ان هرات بودگیکی از باشند مشاور کالن و مهم این رهبر فقیدبا کمال تأسف عرض شود که 

 ضمنا  خاضعانه عرض کنم:ان عزیز و گمن نتیجۀ بحثم را می سپارم به خوانند

ر یک زن جوان و گا . بناء  باشم می مطلقا  عقیم و خنثی  سمت یک مردقوم و زبان و  بنده از نظر غریضۀ پرستش

 (. . .وتاجک و ازبک و پشتون و هزاره و همچنین برادر کابلی و هراتی و قندهاری و لغمانی هموطن عزیز زیبا )

   . سخت خواهند شدمرتکب اشتباه ، چرانی یا اقدام به تعرض عنف نمایدمرا متهم به چشم 

ان شریف گجمیل به بازماند و آرزوی صبر انگجان باختضمن الطاف دعا و درود به ارواح پاک ، عرائضم در آخرِ 

 دانم:می بیجا نضمیمۀ زمزمۀ این شعِر بی قافیه را  ، هرات

د که نمومی برپا  ، انه پسند خلقیگرژیم بیرا در برابر  گنهیک قیام همزمان و هم آایکاش مردم سراسر افغانستان 

زۀ زیاد دابعدی تا ان عفجایاز وقوع ، ام رژیمگبا سقوط زود هنشد و هم می از تلفات مردم عزیز هرات کاسته هم 

 . می شدیری گجلو

 پیر هرات:فقیرانۀ  حکیمانه ونجوای سخن آخرم همان 
 

 . وستان استدر مجرم است ز گو عبدللّا ا ر تلخ است ز بوستان است گکاسنی ا
 

ر را گدی یاه خورِ گوسفند و خر حیوانات گجز ه معموال  ب. ها می روید باشد که در باغستانمی یاه گکاسنی= یک نوع 

 زند مییاه نگو مخلصانه اش لب به این وسفند با خصلت غیر ریاکارانه گ. دهدمی ها راه ن ها و باغستان بوستانبه 

ی میاِه تلخ تناول نگران ازین گدر حضور دیرا افشا نسازد  خویش بودن خرخاطر اینکه ه چون تلخ است ولی خر ب
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یاه گمثل هر  سرسبز و یاهگیک  ، بهر حال کاسنی هر چه که بوده. خوردآنرا می ر تنها باشد با بسیار مزه گاّما اکند 

 13۹۵حوت23. باشدمی بعضا  مفید برخوردار  خصلتر از زیبائی یا گدی
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