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  آھنگر. ش:مصاحبه ای با 

 ٢٠١٧ اگست ٠۵
  

 ھريوا جوشد می باز
 سوم قسمت

 و اتھر در شمسی 1348 سرطان دھم جنبش عوامل و علل مختصر بررسی به بحث اين دوم و اول ھای درقسمت

 .کرد خواھيم آن وتداوم پيامدھا به اشارۀ قسمت درين .کرديم اشاره برامدش نحوۀ

 ديموکراسی عاريتی نقاب ظاھرشاه، آن رأس در و سلطنتی ارگ درھرات، دولتی برقوای مردم پيروزی از بعد دوروز

 ھرات مظلوم خلق با نبرد دانمي وارد مستبدش اسالف سرکوب و وحشت پليد سيمای ھمان با و دورافگند به چھره از را

 برای که را، دليرھرات مردم که داد دستور صدراعظمش اعتمادی نوراحمد به شاھانه وخشم قھر با ظاھرشاه  .شد

 طی اعتمادی .کند سرکوب رحمانه بی و شدت به اند، قرارگرفته سلطنتی استبداد روياروی درتاريخ، بار چندمين

 درآن ھم احساسی ھرکس که دستورداد اش ونظامی امنيتی قوای به و کرد تھديد را ھرات مردم اش راديوئی سخنرانی

 و برد می يورش مردم ھای برخانه تمام وحشت اب پوليس .شود وشکنجه شده انداخته زندان به و گرفتار داده، تبارز روز

 روز چند طی .انداخت می زندان به و ربوده را نظرش مورد اشخاص و کرد می تھديد اسلحه با را وطفل ومرد زن

 و ادارات نامورأم مکاتب، وھشت ھفت صنوف نامتعلم از زندانيان دربين که شد مردم از مملو ھرات ھای زندان

 .شدند می ديده ...ھفتادساله عامی مردم تا و دھقان تا کارگر از موتروان، و وان گادی تا دکاندار از پرستار، و داکتر

 وخفقان استبداد .شدند زندانی جنبش رھبران و محرکين عنوان به ما، رفقای از يادیز تعداد ميان ينادر که طبيعيست

 تھديد با ھمراه وجوی جست و بود گسترده ھرات واليت در را شومش ھای بال ظاھرشاھی مستبد نظام وسطائی قرون

 .داشت ادامه وشب روز خانه به خانه وشکنجۀ

 می مخفی بايد ... و فراھی حبيب و فراھی ميرويس محمد، غالم کريم، ندمان را، خود رفقای از جمعی ما حالی، درچنين

 نوپای، محفل يک برای .گنجد نمی تعريف در وثقلتش دشواری که بود بسياردشواری کار .نيفتند دولت دام به تا کرديم

 ھم ودرامدی پولی انامک گونه ھيچ که بودند فقير و متعلم و محصل ًعمدتا رھبرانش(ومادی مالی امکانات فاقد محفلی

 باشھامت رفقای اما .نمود می کمرشکن استبداد، خوار ميراث و رحم بی نظام يک با ای مبارزه چنين پيشبرد )نداشتند

 ھای خانواده از برخی ويژه به و گذرھرات، ازخود و غيور مردم پشتيبانی و کمک به را سنگين بار اين ھرات محفل

  .بردند پيش به ،ءرفقا
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 و تعطيل کابل پوھنتون درکابل، تظاھرات و اعتصابات از جلوگيری خاطر به که بود ش 1348 طانسر اواسط

 واليات بهً ناگزيرا بودند واليات از که محصالنی .بست دولت نيز را ھا ليليه ھای دروازه و اخراج ليليه از را محصالن

 فعال کادرھای و رھبران از ای عده ھا آن رمياند .گشتند باز ھرات به نيز ھراتی محصالن ميان درين که رفتند، شان

 حضور با ما رفقای و شد بدل نيک امر به کابل، پوھنتون شدن بسته يعنی بد، امر يک ينجاادر .بودند ھرات محفل

 .گرفتند تازه انرژی شان، درکنار ھراتی محصالن

 ماما انجنيرقدوس به ًبعدا(قدوس باشرکت ھرات، محفل رھبری جلسۀ وارد، تازه رفقای اقامت روزھای درنخستين

 رسول غالم معلم خانۀ در عتيق، و "ازھر" نعيم محمد، غالم ،"منصوری" حبيب کريم، ،"آھنگر"شير ،)يافت شھرت

 نيز را مخفی رفقای وليتؤمس و نمودند وليتؤمس و وظايف تقسيم وضعيت، ارزيابی ضمنء رفقا و شد فراخوانده

 تداوم روی حال درعين .شد تأکيد )کرديم می مخفیً کامال بايد را نفر ده از بيش(ھا نآ ساختن برمخفی و گرفتند بردوش

 کار ھرات وروستای درشھر آن تدارک برای شد قرار و گرفت شکل اسد درچھارم مظاھرات پالن و صحبت مظاھرات

 .شود مشوره باره درين نيز درکابل ديگر محافل با و بگيرد صورت جانبه ھمه

 و تداوم برای )جاويد شعلۀ(نوين دموکراتيک جريان ديگر محافل از و بزنم کابل به سری شدم ظفمو )آھنگر(من

 زمان درآن که "باختری" واصف استاد با کابل به بارسيدن من .بگيرم کمک ممکن درصورت و مشوره کار، چگونگی

 ما که اين يا بود، نشده شنيده جنبش بيندر نامی ھيچ م .ج.س از آندم تا (دانستيم می "ھا محمودی" محفل نمايندۀ را او

 کند، می سنگينی تنھائی به ما درشانۀ که را ھرات وقايع و جريان مفصل گزارش .شدممذاکره  وارد )بوديم نشنيده

 بعد، دوروز يکی اش مربوطه مراجع به من گزارش انتقال از پس او .خواستم وکمک مشوره او از و کردم ارائه برايش

 اول دوروز يکی ھمين در ."نمود ناتوانی اظھار کمک ھرنوع ارائۀ از و کرد تأکيد تظاھرات برتداوم" همشور عنوان به

 محمودی، داکترھادی محمودی، رحيم داکتر با و رفتم دھمزنگ زندان به پايوازھا، درجملۀ درکابل، حضورم

 از بيرون در .کردند وتمجيد تأئيد را آن و ديرتق ما عملکرد از ھا آن و کردم ديدار ...و رستاخيز عبداالله انجنيرعثمان،

 وبه نمودم ديدار "جاويد شعلۀ" جريان سازندۀ محافل از نمايندگی به "طغيان" حسين و شاھپور رفيق با ھمچنان زندان

 ھمنظر ھرات به کابل از کمک امکان نداشتن و "مظاھره تداوم" بر ھمه طلبيدم؛ وکمک مشوره و دادم گزارش ھا آن

  .ندارد را شما از باالتر توانی اکنون ھم محفلی ھيچ گفتند می ھمه .بودند

 ما گفتم ءرفقا به و برگشتم ھرات به شمسی 1348 اسد اول کمکی، ھيچ دريافت بدون معنوی، پشتوانۀ و مشوره چنين با

 و تأئيد درحد فقط ريان،ديگرج رفقای توان کنيم؛ حرکت خود توان وبه خود پای به کرديم، عمل امروز تا که آنچنان بايد

  .معنويست پشتيبانی

 برپا درھرات را بزرگی مظاھرۀ اسد درچھارم ھا، مشوره اين پشتوانۀ و مبارزه برجريان حاکم کاری شيوۀ برمبنای

 درمکاتب، قبل روز ازچند را )پسر و دختر شامل ( مان فعاالن و کادرھا از ه ایعد که گذاشت نبايد ناگفته البته .نموديم

 ه ایمظاھر چنين تدارک برای ھا روستا در را مرد فعاالن ای عده و ھا خانواده در شھری، وران پيشه اصناف ربيند

 شرکت با مظاھره اين "ھرات محفل" رفقای گستردۀ باتدارک اسد چھارم روز .بوديم کرده واعزام ساخته موظف

 پرشکوه تاريخ ثبت سال، ھمان سرطان دھم داومت به ش 1348 اسد چھارم و برگزارشد روستا و شھر از نفر ھزاران

 و مردم نيز روز دراين .است گرديده "ھرات مردمی و رزمنده محفل" رھبری به ھرات مبارز خلق مبارزاتی

  ...و جوشيد می ھريوا باز روز دراين .گذاشتند نمايش به را مبارزه از خاصی شکوه ھراتی رزمندگان

 دارد ادامه

 


