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 Political  سياسی

  
  "آھنگر" .ش باه ای مصاحب

  ٢٠١٧ جوالی ٣٠

 ھريوا جوشد می باز

 اول قسمت

 شان ھزارنفری ھا ده مستقيم شرکت با ويکپارچه يکدست ھرات مردم درآن که است مبارزاتی آور ياد سرطان ماه

 رزمندۀ و دلير فرزندان مبارزاتی وسنگر ھا خواسته از و آمدند ميدان به شان مبارز فرزندان از حمايت به درتظاھرات،

  .برخاستند دفاع به درعمل سلطنتی ومستبد کور نظام دربرابر خود

 ياد ھم "رستاخيز محفل" امن به که ھرات مبارز و نامدار محفل رھبری تحت و درھرات شمسی ١٣۴٨ سال سرطان ماه

 مانند "ھرات محفل" مبارزان آگاه و صادق مصمم، ھای چھره ماه دراين .بود یئ توده شورمبارزۀ از ماالمال شد، می

 و گردانندگان حيث به ...مکاتب دختران از جمعی و مستری کريم فراھی، ميرويس صارم، حفيظ محمد، غالم کريم،

 ظاھرشاه وسطائی قرون رژيم ماه درھمين .درخشيدند خوش و کردند تبارز رھراتد جنبش رھبری در ماھر سخنوران

 مبارزشان فرزندان و مردم وتعقيب افکندن زندان وحشيانه، سرکوب به ھرات، مردم حرکت از وھراس دستپاچگی با

 از جمعی با ھمراه "ھرات محفل" عضو ھا ده و رھبران و کادرھا از ای عده .نمود حک بردامانش ننگی لکۀ و پرداخته

 تحميل ھا برآن سلطنتی مستبد نظام طرف از المدتی طويل ھای حبس و شدند تبعيد و شکنجه افتادند، زندان به مردم،

 پناه طوالنی مخفی زندگی به و شده شان وتحصيل وکار عادی زندگی ترک به مجبور محفل رھبران از ای عده .گرديد

 ...و گرديدند اخراج مکاتب از "ھرات محفل" ھواداران و اعضا زيادی تعداد .بردند

 سازد می رنگين را ما کشور مبارزاتی تاريخ از زيادی صفحات ھرات، رزمندگان و مردم مبارزات اين جريان شرح

 و کرده مطرح االتیؤس رابطه ينادر ما خوانندگان از یا عده .شود ثبت بايد می ولی خواھد، می طوالنی کاری که

 وء اعضا از يکی خودش که "آھنگر" انجنير به مسايل، آن بھتر توضيح جھت دراينجا ما .اند هشد توضيح خواھان

 را مبارزات اين از ای شمه تا خواستيم او از و کرديم مراجعه بوده حوادث اين درمتن و" ھرات محفل" گردانندگان

 .دھد شرح ما وخوانندگان ما برای

  

 :"رزمندگان" پرسشگر

 توضيح ھرات سرطان ماه جنبش پيدايش ھای وانگيزه علل روی مختصر مقداری کنيد لطف "آھنگر" انجنيرصاحب

  .بدھيد
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 ھرات شمسی ١٣۴٨ سرطان ماه جنبش جمله من جنبشی، ھر پيدايش علل شرح .است جامع خيلی تان الؤس :آھنگر

 اينحال با .گنجد نمی صرمخت صحبت دريک وجه ھيچ به که دارد ...و نظام ماھيت جامعه، کامل وضع تحليل به نياز

 .بيابيم ازآن روزه يک قسمت تا ريزيم می چه، کوزه در که نه، کوزه در را بحر نماند پاسخ بی تان الؤس که اين برای

 شده ريزی پايه دالل تاجر مشتی ھمدستی با فئوداليته وسطائی قرون توليدی سيستم بربنای که افغانستان سلطنتی نظام

 و امپرياليسم سوسيال(جھانی امپرياليسم دامن به تاروز روز خود، حفظ برای اش، ناتوانی و فرسودگی درنتيجۀ بود،

 باستمگری وابسته و فرسوده نظام يک چنين که را مناسباتی .شد می وابسته بيشتر و کرد می سقوط )امپرياليسم

 و اجتماعی روابط و مصرف توزيع، توليد، ھای عرصهۀ درھم کرد، می تحميل برجامعه وبيرونی درونی مضاعف

 آن نارضايتی باالثر و مردم ومعنوی مادی تنگدستی و برفقر تاروز روز که بود حاکم ه ایظالمان مناسبات ...و فرھنگی

 می عربی وکشورھای ايران راھی اليموت، قوت تأمين جھت کار آوردن دسته ب برای انسان ھا ليونيم .افزود می ھا

 .بردند می سره ب تدريجی مرگ حالت دريک مردم که اينست واقعيت اما نبود، جنگ انزم درآن که است درست .شدند

 اوليۀ دوران مانند وگرسنگی، قحطی اثر از خانواده ھزارن افغانستان غرب درحوزۀ شمسی١٣۵١ درسال که چنان

 مرگ کام به گرسنگی از نفر ھزاران و بودند شده متوسل ھا گياه ريشۀ و ھا گياه خوردن به عصرحجر، در بشر زندگی

  .ام ديده ھرات درشھر بودند، مرده گرسنگی از که را اجسادی خود چشم به خودم من .رفتند فرو

 دروازه در شان ماندن زنده برای ھمچنان يا و فروختند ناچيزی قيمت به يا را شان جگرگوشۀ اطفال خانواده، صدھا

 ھم نمير و بخور نان لقمۀ حتی سرزمين، اين انسان ھا ليونيم رفتند؛ و ساختند رھا تر مستعد مردم ھای خانه ھای

 .خورند می را روزھا آن حسرت حاالن آسوده فقط ....درمان و تحصيل و آسايش و رفاه به رسد چه نداشتند،

 ٣٠ ھای درسال را دموکرات مبارزان .کرد می حاکميت مطلق استبداد با نظام ،درازی ساليان طی نيز سياسی نظر از

 .کرد خفه ديگر ھای سال برای را خواھی دموکراسی صدای و انداخت ھا چال وسياه ھا زندان به و سرکوب شمسی

  ....و کشيد خون به درکابل را عقرب سوم جنبش شمسی١٣۴۴ درسال

 و گردد می افزوده آن بر ديگری ھای خواسته بلکه شود نمی حل تنھا نه ھا خواسته سرکوب، با که دانيد می شما

 اعماق در و روند می عمق به نيابند، تبارز برای درسطح باز مسير وقتی و جويند می خروج کانال شده گره ھایفرياد

 و گيرند می شکل مبارز مخفی ھای وسازمان محافل که اينجاست .جھند می بيرون بيشتر رشد با وسپس گيرند می ريشه

 .کند ازب علنی برآمد به را راھش تا يابد می جريان دراعماق مبارزه

 به افغانستان در مخفی مبارزاتی ونھادھای محافل درکابل، شمسی١٣۴۴ عقرب سوم جنبش سرکوب از بعد و آستانه در

 ھم "ھرات محفل" که يابند، دست مبارزه از ديگری مراحل به بايست می و بخشيدند سرعت شان ومبارزۀ تشکل

 ھم جھان .کند آغازمی اش زندگی ومحيط خود وضع با متناسب مبارزاتی کارھای وبه شود می ايجاد زمان درھمين

  .بود شده بدل ھا خلق آزاديخواھانۀ مبارزات داغ کورۀ به ھا سال اين در درکل

 تحت لذا ،می پذيرفت را تغييراتی ستيبا می و نبود زمان نياز پاسخگوی سلطنتی تاريخزدۀ و مردود نظام حال اين با

 در که را اجتماعات و تظاھرات حق حداقل، و شد دموکراتيک نمايش به مجبور وخارجی، داخلی متعدد عوامل تأثير

  .شناخت می رسميت به درعمل بايد بود، کشيده کاغذ به اش اساسی قانون يکم و سی مادۀ

 جمله من و درکشورما تظاھرات و ھا جنبش تبارز اصلی عوامل توانند می ريختيم، درکوزه را بحرش که عوامل، اين

 از مشخص طور به که دارد را خود خاص ھای انگيزه شمسی ١٣۴٨ سرطان دھم جنبش البته .باشند ھرات واليت در

 :است قرار اين

  دارد ادامه


