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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  آھنگر. مصاحبه ای با ش

  ٢٠١٧ اگست ٠١

 ھريوا جوشد می باز
 دوم قسمت

 مبارزاتی پيشينۀ

 ولی .ام کرده اشاراتی ھا آن از ئیھا بخش به ھايم نوشته و آثار برخی در من که دارد خاصی مبارزاتی پيشينۀ ھرات

 ١٣۴٨ درسال نفری ھزار ھا ده خيابانی تظاھرات به را ھرات مردم که ھائی انگيزه و خاص علل برشمردن برای

 نفر ھزارچندين  به شمسی ١٣۵١ سال حمل دھم در ھم باز ھا، شدن زندانی و تھديد و شکنجه ھمه آن از پس و شمسی،

 عوامل عنوان به که ... و بيکاری و قحطی و اقتصادی عوامل کنار در است، کشانيده ھا هجاد به روستا و شھر از را

 مردم ارادۀ و آگاھی اين وقتی .کرد اشاره ھرات مردم ارادۀ و آگاھی به اول درقدم توان می گفتيم، ًمختصرا ئی پايه

 ضمن .شود می ساز تاريخ و آفرين شجنب ديگر آنگاه رفت، کار به تکاملی و پيش به درجھت و يافت سالم وسوی سمت

 ھا مدت از ھرات مردم به سياسی رسانی آگاھی برخورداراند؛ باالئی فرھنگ و مبارزاتی پيشينۀ از ھرات مردم که اين

 از نسلی محرک و استاد که بابا عبدالرحمن معلم مانند ھائی شخصيت توسط شمسی،١٣۴٨ سرطان جنبش از قبل

 انتخابات، از دريکی که ما، از قبل دموکرات روشنفکران حلقات و ...و ندا داکتر است، ام حلقۀ جمله من روشنفکران،

 محفل" اصولی و منظم توان درحد و کارھدفمند با آن، درتداوم که شده شروع ايستادند، ارتجاعی روحانيت مقابل

  .است شده رھبری و ازماندھیس و گرفته وسو سمت آن تکاملی و سالم جھت به آگاھی اين ھم، و يافته ادامه "ھرات

 حتی نتوانستند مدت اين درتمام ھا اخوانی و ھا پرچمی – خلقی ًمثال منحرف، جريانات که شوم آور ياد بايد جا ھمين

 به و قدرتمداری دروقت حتی .بياورند وجود به درھرات خود رھبری تحت و نفع به را نفری چند تجمع و حرکت يک

 شخصيت يک حتی شما .نبستند طرفی واليت اين مردم از )اوباش و لومپنه ای عد جذب جز( ھم شان وتوپ تانک زور

 قول به که درحالی .يابيد نمی باشد، داشته مبارزاتی ريشۀ درھرات که را اخوانی يا و خلقی – پرچمی نامدار و مطرح

 داشته درھرات اند، شده ساخته مبارزه درمتن که را توانمندی و نامدار برجسته، ھای شخصيت "ھا یئ شعله" معروف،

 و گويند می و گفتند می "ئی شعله" را ھرات مردم ارتجاعی، نيروھای و ھا نظام مجموعۀ که است جھت ھمين از .اند

 .دارند ناپذير آشتی ديرينۀ کينۀ که ھم مبارزھراتی روشنفکران با کنند؛ می و کرده برخورد عقده و کينتوزی با ھا آن با

 ديگری ھای نوشته به را وآن جھيم می دور ھای پيشينه شرح از :برگرديم عقب به کمی بايد له،أمس اين کردن باز برای

 کشيدنء قھقرا به ضمن درافغانستان، شمسی ٣٠ ھای سال دموکراتيک ھای جنبش سرکوب از پس کنيم، می محول

 نظام کار دستور در نيز زدائی سياست و ستيزی فرھنگ اساس، و اصل عنوان به مردم اجتماعی و اقتصادی زندگی
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 و جبر با نظام، توسط شان، سرنوشت به گی عالقه بی درنتيجه و سياست از مردم دورساختن و وخفقان سانسور .بود

 قربانی نيز ھرات .شد می زده دامن الاباليگری و فساد گسترش با زمان، ھمان وامکانات درظرفيت و نيرنگ، و زور

 آموزشی – فرھنگی ھای کانون و گرديد، تبديل قدرت مراجع وصاف به و شده دولتیً الکام مطبوعات بود؛ وحشت اين

 فساد انواع به آلوده محلی به است وجوانان نوجوانان تربيتگاه اولين که را مکاتب محيط حتی .شدند مواجه سقوط به

 بودند، متعلم يا و معلم داشتند، رکا و سر مکتب به شمسی ۴٠ ھای درسال که کسانی .بودند ساخته بدل تربيتی و اخالقی

 و چرس چکی،ل و چاقوکشی قمارزدن، .بود نشده ساخته رايج درمکاتب فسادھائی چه دھه آن اوايل در که دارند ياد به

 آن توسط و داشتند را شان افراد مکاتب درون در شھر بدمعاشان .بود شده ساخته ُمد اخالقی فسادھای حتی و کشيدن چلم

 با شد، نمی شان تسليم کسی ھرگاه ساختند؛ می آلوده فساد انواع به را ھا آن و پرداخته نوجوانان شکار و اغوا به ھا

 را تنش پائين لباس کوب، و لت درپھلوی افتاده، او جان به ...و )وکوب لت برای سيمی وسيلۀ("خوردوم" و وچاقو کارد

 که بود دليل ھمين به .باشد نداشته کسی را ھا آن با تمخالف تأجر ديگر که ساختند می سيرت بی را او و کشيده نيز

 فرزند از که اين ويا بدھند، ادامه درس به و بروند مکتب به شان فرزندان خواستند نمی شان، ميل رغم علی ھا، فاميل

 که( بدمعاشانی ھای نام شنيدن .دانستند می سازی وفاسد فساد محل را مکتب چون کردند؛ می جدی مراقبت بايد شان

 ھا آن شوم سايۀ و انداخت می ھا خانواده براندام لرزه مکتب، از بيرون و درمکتب )ندارند را ينجاادر نام بردن ارزش

 بدمعاشان اين از مردم شکايت به تنھا نه ھم دولتی مرجع ھيچ که بدانيد است جالب .ديدند می خود فرزندان برسر را

 اين با دولت بند و زد از حاکی خود واين .بودند ھمدست ھا آن با معارف و پوليس از مراجعی بلکه کرد، نمی رسيدگی

  .بود آموزش محيط ساختن سمی برای اوباش، و اراذل

ً عمدتا شد می نشر درھرات که نشراتی محدود و روزنامه يک نيز مطبوعاتی رسانی وآگاھی عمومی اطالعات درساحۀ

 روشن برای و نداشت را نظام از جدی انتقاد حق مرجعی ھيچ و ختندپردا می رتبه عالی مقامات و شاه وثنای مدح به

 شده ساخته حاکم رسانی آگاھی و وتربيتی تعليمی مراجع در بدی جو کنيم، کوتاه را سخن .کرد نمی کار مردم ذھن شدن

 .راند می عقب به ھا سال را جامعه که بود

 می سپر سينه مفاسد اين زدودن و ماليمات نا اين دربرابر و کنند می بلند قد جوانان از ای عده که است زمان دراين

 نعيم با بود، نشده "رستاخيز" ھنوز که عبداالله، .شود می آغاز ھرات شھر ودخترانۀ پسرانه ھای ليسه از حرکت .کنند

 وغالم کريم و من و منصوری نارحم و "راد" قدوس و وعتيق بودند غوری الدين غياث سلطان ليسۀ در ... و "ازھر"

 تدوير و درامه نوشتن طرح ابتکارعبداالله به .بوديم جامی درليسۀ مختلف صنوف در ... و منصوری حبيب و محمد

 بازی انتقادی نقش آن در و آورد صحنه روی را درامه اولين خودش و شد ريخته نامتعلم توسط ھا کنسرت و مجالس

 .کنيم جذب فرھنگی و ھنری مسايل به را نامتعلم تا داختيمپر درمکتب سخنرانی و کنسرت تدوير به ما آن درپی .کرد

 درس در )پسر و دختر(ءرفقا اين که ازآنجائی .دادند می انجام شان درمکاتب ما ھمسوی و مبارز دختران را کار ھمين

 ناھم از توانستند ھا اين بود، نامتعلم و نامعلم احترام مورد و متبارز درمجموع ھم شان شخصيت و عالی شان ھای

  .بگذارند دخترانه و پسرانه مکاتب مجموع در مثبتی تأثيرات کار، آغاز

 ما(بود مکتب صنف بلندترين و دھم صنف که ما صنف .بود ھرصنف برای ديواری ھایجريده  ايجاد ما، ديگر گام

 نصب صنف بيرون ديوار به دار شيشه چوکات در را واشعاری ھا نوشته و شد پيشقدم )بوديم جامی ليسۀ دورۀ اولين

 صارم حفيظ و کريم و منصوری حبيب کمک به جامی ليسۀ ھشتم و نھم صنف را کار ھمين سپس .بخوانند ھمه تا کرديم

 کاری برنامۀ از ديگری بخش خوانی کتاب .داشتند ھائی برنامه چنين نيز ديگر ھای ليسه .کردند ديگران و محمد غالم و

 کريم و محمد غالم ماما ھای جيب گفتند می شوخی به ھا بچه .ساختيم رايج دخترانه و پسرانه درمکاتب که بود ما
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 مانعه بی کارھا اين اما .کرد می جذب خود به را زيادی عدۀ روز تا روز کارکردھا، اين .است کتاب بوجی "مستری"

 سال يک را عبداالله .کردند مخالفت آن با باالئی، مقامات وحمايت تحريک به کار محافظه نامعلم از یا عده .نبود

 خان شريف(ما مديرمکتب اما آوردند، فشارمی ما مکتب مدير بر ھم ما از یا عده اخراج بر و نمودند، اخراج ازمکتب

  .داشت ادامه ما ھای روشنگری و کرد می حمايت ما از )غوريانی

 می ما تخريب به دولتی قاماتم پشتيبانی و تحريک به شد، می کساد شان فساد بازار روز تا روز که ھم معاشان بد

 ھا آن و ما بين فزيکی برخورد به شان کارشکنی اين ھم گھگاھی و ترسيدند می ما رفقای از برخی از اما پرداختند،

 حسين و "وردک" خان جمعه شان رأس در و شھر، نامدار جوانمردان چون بود، ما نفع به نتيجهً اکثرا که شد می منجر

 ما از جان و دل با بودند، شده کشيده سياسی کار زير ما، رفقای از بعضی با عياری پيوند از که شان، رفقای و "آھنگر"

 .کردند می حمايت

 محمودی، رحيم داکتر مثل مبارزی ھای شخصيت با مامايش و کاکا وساطت با و رفت کابل به عبداالله ش ۴۴ سال

 ھای ھمسوئی به آشنائی اين با و شد آشنا ...و انجنيرعثمان دادگر، داکتر خان، مسجدی استاد محمودی، ھادی داکتر

  .يافت دست نوی چيزھای به و رسيد فکری

 به عبداالله .گرفت را مبارزات اين مرکز منزلت جامی ليسۀ و آمد ما صنف به و مکتب به و ھرات به واپس او ۴۵ سال

 درتاريخ تکاملش با بعدھا که شد گذاشته بنيان کيلیتش ھستۀ اولين بعد چندی و پرداخت ما تر ومنسجم بھتر سازماندھی

 به تمام جديت با خود، توان درحد محفل، اين .يافت شھرت "رستاخيز محفل" يا "ھرات محفل" نام به کشور مبارزات

 درھمين .پرداخت می ھمجوارش واليات و ھرات واليت سطح در گسترده ترويج و تبليغ و جوانان آموزش و انسجام

 با و دستنويس ھم را "ويکتورھوگو" اثر "بينوايان" کتاب و "گورکی ماکسيم" قطور اثر ،"مادر" کتاب حتی ما زمان

  .فرستاديم می ھم غور و فراه بادغيس، واليات وبه قرارداديم مطالعه دسترس در و کرديم تکثير پيپر کاربن

 به اسرائيل حملۀ از پس فلسطين از دفاع در تیتظاھرا در بود، درھرات مظاھره اولين که جمع، اين علنی برامد اولين

 وسيلۀ به دولت که را، مردمی تظاھرات اين .گرفت صورت ميالدی، 1967 به برابر شمسی، ١٣۴۶ درسال اعراب

 قدوس و عبداالله .کرديم جلوداری و آورده بيرون دولت ادارۀ و کنترول از بدھد، دولتی شکل خواست می عمالش

 را شعارھائی و شديم جمع ءرفقا از يکی درخانۀ روز ھمان شب .شعرخواندم)آھنگر(من و کردند سخنرانی درآن "راد"

 مظاھرۀ دولت، مخالفت رغم علی آن، فردای .نموديم ريزی برنامه فردا تظاھرات برپائی برای و نوشته ھا پارچه روی

 باء رفقا شام، تا و داشتند شرکت ردمازم کثيری جمع و مکاتب تمام درآن که برگزارشد ما محفل رھبری تحت باشکوھی

 درمقابل فلسطين حقه ب مبارزات از دولت، ميل خالف و رساندند آگاھی مردم به شان، ھای شعرخوانی و ھا سخنرانی

 .کردند دفاع اسرائيل صھيونيسم تجاوز

 انقالب" يک با را جامعه اتنج راه و بسيارآموزنده که نوشت عبداالله انترکتی، و درامه بذرافشانی، و برآمد اين از پس

 .داديم شھرنمايش تياتر در مردم عموم و مکاتب به را آن خودما، آفرينی نقش با .بود کشيده تمثيل به "نوين دموکراتيک

 ما اما، .ساخت ممنوع را نمايش ادامۀ و تياترشھر به را ما ورود خبرشد، نمايش اين محتوای از که ھرات والی

 برمردم العاده فوق اثرات که داديم ادامه را نمايش شان ھای خانواده و شغلی مختلف اصناف هب و ساخته ستيج درمکتب

 پای به پا بودند، تنظيم تشکيالتی -آموزشی درحلقات که )ومتعلم معلم(مبارزش دختران و دخترانه مکاتب .بود گذاشته

 درزمرۀ که نمودند مبارزه عرصۀ پيشکش را نامداری و زبده دھندگان سازمان و سخنوران و کردند می حرکت مردان

  .ھستند و بوده نوين دموکراتيک جنبش و ما محفل رھبران و کادرھا
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 بيشتر توجه خوانی کتاب و کارتئوريک و تشکيالتی انسجام به ھا، درامه و ھا کنسرت ھا، کنفرانس تداوم درپھلوی

 ًوکال آموزشی، محيط چھرۀ مردم، مندیه القع و ما رفقای روزی شبانه زحمات و عملکردھا اين با .گرفت صورت

 .بود گشته مبارزه و علم آموزش محل بلکه نبود، فساد محل تنھا نه مکاتب ديگر، .شد عوض ھرات اجتماعی محيط

 بودند، "ھرات محفل" رھبران و کادرھا که مبارزات، جلوداران با درمکتب که خواستند می شان فرزندان از ھا خانواده

 عدۀ که گفتنيست .گرفتند می الگو را ما رفقای از ھريک شرافتمندانۀ و پاک زندگی .بياموزند ھا آن از و داشته تماس

 و فرھنگی علمی، مختلف ھای رشته در نخبگانی و زبده ھای شخصيت بعدھا زمان، آن مکاتب شاگردان از زيادی

 .گرديدند جامعه سياسی

 ينااز که دانند می اند، خوانده درھرات را "اسالم اتفاق" روزنامۀ هک کسانی .آمد وجود به تغييراتی نيز درمطبوعات

 نويسندگان .يابند می نشر اجازۀ و راه انتقادی واشعار مقاالت درآن که است جنبش فشارھمين و تأثير تحت و ھا سال

 سال اين در را شان انتقادیآثار بيشتر و آورده روی اشعارانتقادی و ھا نوشته به داشتند، قرار ما با درپيوند که وشعرائی

  .شد عوضً نسبتا شھر مجالت و روزنامه چھرۀ و اند آفريده ازآن بعد و ھا

 شرکت ما، ھمرزم دختران کار تأثير تحت زنان، از عظيمی موج ما، مظاھرات در و بودند شده سياسی ھا خانواده اکثر

 وتجمل پوشی شيک و ھا عروسی و مجالس افگز مصارف عليه ھرات در ديگری جنبش ما مبارز دختران .کردند می

 را مبارز دختران اين زندگی شکل و لباس ھا، خانواده و افتاد ثرؤم خيلی که انداختند راه ھا خانواده درميان پسندی

 ... و .کردند می تمجيد ازآن و گرفتند می والگو نمونه

 کادرھا گستردۀ نفوذ و گسترده کار يک چنين با ند،ساخت می را مبارزه اصلی ھای زمينه که استبداد، و فقر شرايط درآن

 شان فراخوان ھر با که بود، ھا آن به مردم اعتماد و ھرات مردم ميان در" ھرات محفل" )پسر و دختر(ھای وشخصيت

 ھا سخنرانی در را خود یھاآرزو و آمال و پيوستند می تظاھرات به روستا، و شھر از و مرد و زن از اعم نفر، ھزاران

 .يافتند می ما سخنوران رھنمودھای و

 مثل ھائی شخصيت با کابل در و رفتيم کابل پوھنتون به "رستاخيز" شمول به ما، از ای عده شمسی ١٣۴۶ سال اواخر

 آن با ما رفقای برخی و رستاخيز که شاھپور، دادگر، داکتر عثمان، انجنير محمودی، ھادی داکتر محمودی، رحيم داکتر

 و داشتند ديدار ھا شخصيت اين اکثر با ديگر رفيق دو يکی و" رستاخيز" .شديم مستقيم تماس به دداشتن آشنائی ھا

 شان بودن مبارز و شخصيت پاکی و ما با کل، طور به شان، فکری ھمسوئی از دادند، می محفل به که درگزارشاتی

 و ھمراھی به منجر ديدارھا اين تداوم .کردند نمی "سازمان" داشتن ادعای ھا شخصيت اين از کدام ھيچ .داشت حکايت

 جريان" نام به "جاويد شعلۀ" بانشرجريدۀ ًبعدا که شد "جريان" يک درسطح ديگر "محافل" با ما کارمشترک

 .گرديد مسمی "نوين دموکراتيک

 قشن درايجادش ماھم که افتاد، می راه جريان سطح در درکابل که حرکتی و ھرمظاھره شمسی١٣۴٧ ثور ماه وايلا از

 ترتيب اين به .شد می استقبال ما محفل طرف از نيز درھرات ،)کرد خواھيم صحبت بيشتر ًبعدا مورد دراين( داشتيم

 .بود گشته" نوين دموکراتيک جريان" تظاھرات مرکز دومين کابل، از بعد ھرات

 درآن ما و بود یدين مدرسۀ يک که ھرات فخرالمدارس در درکشور، سرتاسری تظاھرات اوج در شمسی١٣۴٨ درسال

 روحانی ھای ازخانواده و اخوانی يک که مدرسه، آن مدير اختالس و اخالقی فساد استبداد، خاطر به داشتيم، رفقائی

 بر اش اخوانی شاگردان اقليت گروه توسط ابتداء پاسخگوئی، جای به مديرمدرسه .نمودند اعتصاب شاگردان بود،

 اعتصاب شاگردان .پرداخت ھا آن وکوب لت به پوليس خواستن با حمله، ينا ناکامی از وبعد کرد حمله چيان اعتصاب

 حمايت به آن فردای .کردند طلب پشتيبانی و حمايت ما رفقای از و رسانده جامی ليسۀ به را خود فخرالمدارس، کنندۀ
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 فاسد مدير با پوليس ھمدستی .کردند شرکت درآن )وپسرانه دخترانه (ھرات مکاتب تمام که برپاشد تظاھراتی شان

ه ب ھای خواست بر چيان مظاھره پافشاری و تظاھرات اين به پوليس سرکوبگرانۀ و زورگويانه برخورد و فخرالمدارس

 يک حمايت و بودن نترس رزمندگی، مبارزه، گردانندگان حرف پذيرش و جلوداران به مردم اعتماد آگاھی، شان، حق

 پيوند و رزمندگی مقاومت، که شد سرطان دھم تاريخی حادثۀ به نجرم شان، رزمندۀ فرزندان از ھرات مردم پارچۀ

 روز دراين .ساخت ما سرزمين مبارزاتی تاريخ ثبت شان وصادق پاکباز مبارزان با را ھرات مردم آگاھانۀ و محکم

 به شھرھرات و روبيد وخاشاک خس چون را دولت سرکوبگر ھای گروه تمام شان خشم و آمدند حرکت به مردم موج

 بی بی" راديوی .بود مردم کنترول در وامان امن با ساعت، ۴٨ از بيش و درآمد ما، رفقای رھبری به مردم، تصرف

 شبيه نيز اسرائيل راديوی و "درآمد ھا مائوئيست تصرف به درافغانستان ھرات شھر" :که افتاد ناله به شب ھمان "سی

  .کرد تکرار را آن

 درتاريخ عطفی نقطۀ جنبش اين و )سرطان دھم(روز اين لحظه، ھمان تا و تيجهون وعمل شکل و مضمون اين با لذا،

  .شود تاريخ فراموش نبايد و است خورده رقم "نوين دموکراتيک جنبش" نام به که است کشورما دموکراتيک مبارزات

  دارد ادامه

 


