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  آھنگر. انجنير ش: مصاحبه ای با

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٣
  

  "ھريوا"باز می جوشد 
 قسمت پنجم

  :تذکرمھم

 و گفتن امکان و فرصت ھنوز که پيشکسوتی زانمبار تمام برای ه ایانگيز ھا داشت ياد و خاطرات اين نشر واريم اميد

 کرده گردآوری پيشين مبارزات از را شان تجارب و خاطرات تا شود -کشور محل يا و نھاد ھرمحفل، از – دارند نوشتن

 پيشکسوتان مبارزاتی تجارب دريای به قطرات گردآوری از توانيم می ما ترتيب اين به .بفرستند ما به نشر جھت و

 ھای تاريخچه اين مطالعۀ با .بگيريم معرفی به افغانستان گوشۀ درگوشه را مترقی ھای جنبش و يابيم دست نما مبارزۀ

 و بيابند آگاھی امکان، حد تا گذشته، مبارزات از توانند می نيز آينده ھای نسل و موجود نسل افتخار، و زحمت و رنج

 با توانند می آنگاه .دارند و داشته مبارزاتی استوار ھای ستون چه و پرشور و آفرين افتخار منظر پس چه که ببينند

  .برگزينند بھتر را شان مبارزاتی راه سجايا، تکامل و اشتباھات طرد با آن، از درسگيری

  "رزمندگان" سايت

 

 ش١٣۴٨ ميزان ٣٠

 نظام طتوس جنبش وحشيانۀ سرکوب با که بپرسم خواستم می !آھنگر صاحب انجنير : "رزمندگان" سايت پرسشگر

 باقيماندۀ رھبران خورد، نمی چشم به حرکتی ديگر و گرديد اعمال کشور سرتاسر در بلکه درھرات تنھا نه که سلطنتی،

 گرفتند؟ درپيش ديگری کاری برنامۀ يا دادند پايان کارشان به کردند؟ چه درادامه بودند، مانده آزاد که  "ھرات محفل"

  شد؟ چگونه مخفی رفقای سرنوشت

 پاسخ به کنم؛ توضيح را "کرديم؟ چه ادامه در ما" يعنی ال،ؤس اول قسمت که آن از قبل من شما، اجازۀ به :آھنگر

 .گردم برمی موضوع آن به سپس و پردازم می مخفی رفقای وضعيت و سرنوشت يعنی تان الؤس دوم قسمت

 کاشانه و خانه و مدرسه و بمکت به ظاھرشاھی، سلطنت رژيم ھار ھای داروغه اسد، چھارم از بعد روز چند طی

 متعلمان، از زيادی عدۀ وبازار، ازکوچه حتی وحشيانه، کوب و لت با ھمراه و برده يورش ھرات مردم کار ومحل

 دولت، رتبۀ پائين نامأمور متعلمان، پدران شان، استادان و )فخرالمدارس(دينی مدارس شاگردان معلمان، محصالن،

 زندانی و گرفتار را گاديوان حتی و آشپز ،)داشگر(پز کوره دکانداران، تبه،ر خرد صاحبمنصبان مدافع، وکالی
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 باما ھا مدت گاديوان، يک و کردند، دفاع ازما و بودند سفيد ريش شان ھردوی که آشپز، يک و داشگر يک(کردند

 ديده ساله ھفتاد پيرمردان تا ساله چھارده نوجوانان از شاھی، ظلم و جور زندانيان اين دربين .)ماندند تبعيد و درزندان

 و تبعيد در ومبارزات مقاومت بازگوئی و بيان .گذراندند زندان و درتبعيد را طوالنی ھای مدت برخی که شدند، می

 تبعيد ھم کابل و قندھار فراه، مختلف ھای زندان به بودم، آنھا جزء ھم من که را، ھراتی زندانيان اين (ھا زندان درون

 .داد خواھم شرح نيز را آن شد ميسر فرصتی اگر که است زمين ھريوا مردم مبارزات از ديگری فصل ،)نمودند

 و ساختيم مخفی شوند، می مواجه سنگين جزاھای به کرديم می تصور که را پيگردی مورد رفقای ھم حالتی، درچنين

 .نموديم می مخفی بايد بودند، ما محفل وعضو خواندند می درس ھرات در ديگر واليات از که خطری تحت رفقای ھم

 نمی برآمده بزرگی کار چنين ازعھدۀ صورت ھيچ به ما کردند، نمی کمک ما به روستا و درشھر ھرات، مردم اگر

 می مخفی شان کار محل حتی و باغ و درخانه را ما رفقای بود، مقدور که آنجا تا ھرات روستای و شھر مردم .توانستيم

  .ھستيم شان مبارزاتی مکاریھ و ھمسوئی اين مرھون که کردند،

 می کردند، می مخفی بايد را ھا آن توانفرسا مشکالت و خطر پذيرش با که را کسانی و مخفی رفقای اين رنج داستان

 و نمدار ھای زيرزمينی در گاھی که مخفی رفقای اين از ه ایعد .داد شرح کتاب وحتی نوشته و صحبت درچندين دباي

 به جان، کريم ما نامدار و خوب رفيق ًمثال شدند، مبتال خطرناکی ھای بيماری به ند،برد می سره ب ستباي تاريک

  .خواھد می زيادی فرصت ھا رنج اين شرح .... و شد گرفتار توبرکلوز بيماری

 :کنم می پيشکش را ھا بودن مخفی جالب مورد دو يکی نمونه طور به اينجا من

 .داشتند حضور ديگر مخفی رفيق دو و بود، پوليس تعقيب مورد اول فرد که جان، کريم ما، درخانۀ ھا شب از يکی در

 خانۀ بام از خطری، پيشامد درصورت تا خوابيديم، می داشت ديوار که ما خانۀ بلند بام به بود، گرم ھم ھوا که ھا شب ما

 بود روشن قدری ھرات شام ھوای ھنوز .کنيم فرار بتوانيم داشت، راه محله ھای بام تمام به که ھرات کھنۀ درشھر ما،

 بودند، خوابيده که اطفال حتی مردم ۀھم .رسيد گوش به کوچه از سايکلی موتر صدای و ھا، بام ازه ای غلغل صدای که

 گذشت خطر گفتند و دادند خيريت گزارش ما به بعد ه ایلحظ اما فرارشديم؛ آمادۀ و حال جويای .شدند تالطم در و نارام

  .بمانيد نجاھمي توانيد می شما و

 که جواسيسی از يکی با بود، حکومت سرسپردۀ و ھرات اھل که امنيه، ندانیقوم تعقيب آمر که بود شرح اين به جرا ما

 خواستند می و بودند آورده را تعقيب تحت مھم افراد "پل و رد" گويا ما، محلۀ به شخصی لباس با بود، جامی ليسۀ متعلم

 ھای خانم از يکی ميان دراين .بخواھند محل به گرفتاری جھت را پوليس نيروھای ما، وباش بود محل و ألهمس تثبيت با

 مقداری و خوابيدند می ھا دربام ًاکثرا که مردم، .دھد می خبر تعدادی به سرعت به و کند می شناسائی را ھا آن محله

 و آمرتعقيب کوچه ديوارھای طرف دو از بودند، کرده منتقل ھا بام به ھائی مناسبت چنين خاطر به وچوب سنگ

 از مصيبت عالم يک با زخمی و زده و کرده گم را فرارش راه که گيرند می سنگ رگبار زير را ھمراھش جاسوس

  .گيرند می را ما امنيت مردم و کند می فرار محله

 آنھم -جوان و پير و وطفل مرد و زن از اعم مردم، کتلۀ نارامی باعث مخفی رفقای حضور که حالتی، چنين طبيعيست

  .گذارد می یجاه ب بدی روانی اثرات آن، وتکرار کند می راحت نا را ءرفقا اين شده - مردم خواب دروقت

 می قرار واذيت آزار مورد شھر مردم و شد می کشی بوی رژيم به وابسته سگان توله توسط شھر ھای کوچه اينحال با

 و امنيت تأمين که گرفتيم قرار موقعيتی به خرهباال .شديم روستاھا به فیمخ رفقای از ای عده انتقال به مجبور ما .گرفتند

 مشکالت با ما رفقای و کرد می سنگينی بوديم، درامد بدون و محصل و متعلم ًاکثرا که ما، بردوشء رفقا اين مصارف

 :موارد اين از يکی به کنيد گوش .بودند گريبان به دست فراوانی
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 مقبرۀ متولی روحانی(گازرگاه مير فاميل عضو که ما رفقای از يکی توسط مجبورشديم ما وانتقال، نقل چندين از بعد

 در "نمکدان" به معروف ساختمان به مخفی شکل به را فراھی ميرويس و حبيب ،ءرفقا بود، )انصاری عبدهللا خواجه

 حضور صورت درآن که ببرد، دونفر اين به ونانی آب اش خانه از ما رفيق که نبود ممکن دراينجا .کنيم پنھان گازرگاه

 چند تا نشست می گدايان قطار در پيرانصار، زيارت دروازۀ در انداخته برسرش را پتوئی رفيق اين .شد می افشاء شان

 با ما و شد افشاء وبعد کرد دوام روزی چند جريان اين .نمايد تھيه مخفی رفقای به ونانی آب ازآن و کند گدائی ای روپيه

 رفقای از ه ایعد وقت ھمين در .شديم دچار مخفی رفقای مصارف و وانتقال نقل امکان و مخفيگاه وانفرا مشکالت

 .بکشيم بيرون ھرات واليت از را رفيق چند ممکن ھروسيلۀ به گرفتيم تصميم سپس .شدند گرفتار پوليس توسط ھم ديگر

 درھمه که مبارزم، خواھران گردنبند و ساعتو دستبند فروش پول از سفر تکت تھيۀ با را ديگر دورفيق و جان کريم

 و حبيب .فرستاديم من اقارب خانۀ به قندھار به ھستند، ھم ھنوز وتا بوده رفقايم و من مددگار و يار مبارزه ھای زمينه

 يقدورف يکی رفتند، کابل به آنجا از و کرديم منتقل فراه به ديگر رفقای ھای خانواده بيدريغ کمک به را فراھی ميرويس

  .... و شدند فرستاده بادغيس سمت به

 خالی خانۀ(سرپناه يک فقط ما کابل در کرديم، منتقل کابل به اندی و ماه يک از بعد فرستاديم، قندھار به که را رفقائی

 اين .کنيم تأمين را ھا آن توانستيم کمی مدت و کرديم تھيه شان برای )رستاخيز استاد پدر از اساسيه و وسايل وبدون

ه ب ونميری بخوره ای لقم تا بدھند تن شکنی سنگ به سخی کوه دامنۀ در شان مايحتاج تأمين برای شدند مجبورء فقار

 و رنج تحمل و تنگدستی ھمه با که سرزمينست اين انقالبی مبارزان سرگذشت نيستند، وقصه حکايت ھا اين .آورند دست

 نگھداشته برافراشته را افتخار پر درفش اين کماکان اکنون ھم تا آنھا از جمعی و نگذاشتند فرو را مبارزه درفش زحمت،

  .ديگری وقت به باشد و دارد دراز سری رنج، داستان اين .کشند می دوش به و

 طرح و زندان قضايای به برخورد و تحقيق نحوۀ و کرديم می رسيدگی نيز مان زندانی رفقای به بايد حال درعين ما

 شان، ھای خواسته تأمين و زندانی رفقای اين سرنوشت تعيين برای .نموديم می تنظيم را شان سياسی ھای خواسته

 و سازماندھی را آن و ريخت ھرات واليت ساختمان دربرابر را ھا خانواده تحصن و اعتصاب طرح محفل، رھبری

 ساختمان دروازۀ در تاشام صبح از روز چندين و داده پاسخ طرح اين به ما ھمرزم دختر و زن صد از بيش .کرد عملی

 با ما، محفل عضو مبارز دختران .شد می افزوده ومبارز مقاوم زنان اين برتعداد روز تا روز و داشتند یئگردھمآ واليت

 که شرايطی دربدترين سرانجام .کردند می رھبری اعتصاب درمحل را اعتراض اين شان ھای سخنرانی و سازماندھی

ه دست که بودند زمين ھريوا مبارز زنان اين توانستند، نمی داده انجام جمعیه دست اعتراضی حرکت کوچکترين مردھا

 خواست برخی پذيرش به مجبور را دولت و خروشيدند "ھرات محفل" رزمندۀ زنان و دختران رھبری تحت جمعی،

 است اميد هک دارد را خود ھای ويژگی و گستردگی نيز درھرات زنان مبارزات .کردند ما زندانی رفقای حقه ب ھای

 ھمرزم خواھران اين سازندۀ و کارساز و دشوار مبارزات درجريان را مردم و کنيم تدوين را آن مفصل شرح بتوانيم

 من .دھيم قرار رزميدند، می شان پيشاپيش در و مردان از جلوتر گاھی بلکه ما، دوشادوش تنھا نه که مبارزمان،

 نمی خود با را اش حومه و ھرات مبارز دختران و زنان دريغ بی و نهجانبازا ھمراھی اگر که کنم می اذعان صادقانه

 .شد نمی حاصل توفيق ه ایگسترد مبارزات چنين به ھرگز داشتيم

 تر عمومی ھای خواسته به توانستيم می و شد باز ما وپای دست مقداری ھرات از مخفی رفقای کشيدن بيرون با اما، و

 در "ھرات محفل" رھبران جنبش، سرکوب از پس که تان الؤس قسمت اين به پردازم می حال .کنيم رسيدگی مبارزه

  کردند؟ چه کار ادامۀ
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 درکابل مکاتب از برخی ھای دروازه شد، تعطيل کابل پوھنتون بود، جانبه ھمه سرکوب کرديد اشاره شما که طور ھمان

 صدائی ديگر و شدند زندانی يا و طرد ارفمع شاگردان و پوھنتون محصالناز  یزياد عدۀ و شد بستهً موقتا واليات و

 .شد نمی شنيده

 که طوری ھمچنان و نداشت؛ خود درماقبل ه ایگسترد اشکال و غنی تجربۀ که ما، مبارزاتی کار سبک ديگر ازجانب

 حاکم فرھنگی – سياسی ھای محدوديت و افغانستان روزی آن عقبماندۀ سراپا درجامعۀ داد، نشان کار ونتيجۀ عمل

 ھستی سوای توانست نمی ھم – نوين دموکراتيک جنبش رھبران يعنی – جنبش درمجموع رھبران فھم سطح ،برآن

 نبود، عمده و مطرح شان برای مبارزه عاليتر وسطوح اشکال ولذا يابد؛ ارتقاء مبارزاتی عاليتر سطوح به شان اجتماعی

 و تاريخ و رھبر خود، درذھن ما نبايد روزام .شد می نوشته ديگری طور جنبش تاريخ بود، می و توانست اگرمی

 تخيالت با را خود ذھن و بسازيم زمان آن برای نقص بدون و تکميل ... جنبش و جريان و سازمان و کنگره و کنفرانس

 رھبران ھمۀ با صحبت و بحث افتخار نوين، دموکراتيک جريان کوچک سپاھی يک عنوان به من  .کنيم اقناع ... و

 شان مديون و مرھون و دارند را رھنما و استاد مقام من برای ھمه .ام آموخته ھا ازآن و داشتم را يانجر وقت آن مطرح

 رھبران مجموع عمل و فھم سطح .ماند خواھم شان تک تک سجايای و واال آرمان از دفاع درسنگر ام زنده تا و ھستم

 و گفتار ھا، نوشته در داشت ھرتوانی رکسیھ .ساخت تاريخی چنين و کرد تبارز که بود ھمين زمان، آن در جنبش

 و کار محصول کمبودھا و ھا نارسائی افتخارات، دستاوردھا، تمام .نماند درمخفيگاه توانی ھيچ و داد بيرون عملکردش

 افتخار صاحب کس ھيچ .اند ساخته را تاريخ آن و جنبش آن خود توان با متناسب دوران درآن که آنھائيست ھمۀ مربوط

 وعملی اثر زمان درآن که آنھائی ھمۀ .شود ختم او به بد ويا خوب چيز ھمه که نيست يک درجه ولؤمس يا و يک درجه

 ويا فھم نداريم حق و توانيم نمی ما .ھستند کمبودھا پاسخگوی و افتخار صاحب شان عمل و اثر با متناسب داشتند،

 نمی ما جنبش و تاريخ به سودی تنھا نه کاری ينچن بگذاريم؛ ديروزين واقعيات جایه ب را مان امروزين آرزوھای

 می سنگينتر را پاکباخته پيشتازان آن تاريخی وليتؤمس بلکه - پذيرد نمی ومدرک سند بدون را آن ھم کسی و - رساند

 جنبش ھمين ھم نتيجه و کردند شان مردم تقديم اخالص درطبق داشتند شان وعملی فکری درتوان ھرچه ھا آن .سازد

 ثبت که است آن شدۀ انجام مبارزات وانواع اشکال و ھا وکاستی کمبودھا دستاوردھا، با نوين دموکراتيک رپرافتخا

 .است شده کشور تاريخ

 و اعتصاب فقط استثناء، بدون نوين، دموکراتيک جنبش محافل رھبران ۀھم روز آن تحليل و فھم به مبارزه، اشکال از

 ًبناء .)داشتند شان توان درحده ای شبنام نشر و آموزشی حلقات محافل، ۀھم هالبت (داشتند قرار اساس و عمده مظاھره

 دادم تذکر مصاحبه ھمين از درقسمتی من .بوديم ھا آن جزء ھم ما که داشتند تأکيد خيابانی تظاھرات شکل درپيشبرد ھمه

 در ھمه شدم؛ شان کمک استاروخو نظرکردم تبادل جريان مختلف محافل نمايندگان با و رفتم کابل به مشوره برای که

 آن فھم که کنم می عالوه دادند؛ مشوره مظاھرات تداوم به ما به اخالص با و صميمانه و کردند عجز اظھار کمک ارائۀ

  .نداشتيم ھم ديگری مبارزاتی تجربۀ و توان و داد نمی قد چيزی به باالتر ازين ھم ما زمان

 عکس خواستار ما از و بودند آمده تنگ به ظاھرشاھی رژيم کوبسر و وحشت از نيز ھرات مردم ديگر جانب از

  .شدند می حاکم مقامات ھای گری وحشی اين برابر در )مظاھره برپائی(العمل

  .کردند آغاز را تدارکاتی کار و گرفتند تصميم ديگری مظاھرۀ تدارک برای "ھرات محفل" رھبران ًبناء

 درنظر ،"مردم روحيۀ تقويۀ و دولت فشار به العمل عکس" در ديگری تظاھرات برپائی برای ش ١٣٤٨ ميزان )٣٠(

 .شد می ديده مسلح عسکر و پوليس جايش ھر در که ماند می شدۀ اشغال شھر يک به ھرات شھر وقت اين در .شد گرفته
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 اين یبرپائ و سازماندھی وليتؤمس جلسه ای در "ھرات محفل" رھبری رفقای .کرديم می کار تمام دقت با بايد ما

  .برگزيدند مرا ھم مظاھره سخنران و سپردند )ماما انجنيرقدوس و آھنگر انجنير(قدوس و من به را تظاھرات

 و کرد سکته مرموزی شکل به "راد قدوس" ما توانمند و خوب رفيق که بوديم آئی گردھم اين تدارک جريان در

 "راد قدوس" شخص به جمله من ما، رفقای به اصیخ احترام و بودند آمده تنگ به رژيم فشار از که مردم .درگذشت

جلسه در قبل روز يک .کرد غافلگير را دولت ھم و ما ھم که گرفتنده گسترد سھم "راد قدوس" تدفين درمراسم داشتند،

 نام به ھم قرعه اين و کند سخنرانی ما رفقای از يکی بايد تدفين درمراسم که کردند فيصله ما رھبری رفقای ،ای

 .برگماشتند سخنرانی اين به مرا ءرفقا و خورد "آھنگر"

 و نداشت، سابقه درھرات ندمآ تا ھمه، قول به که جنازه، تشييع درمراسم ،)نفر ھزاران به(مردم پرازدحام حضور

 انرژی و بودند راضی مردم .گذاشت یجا به متضاد دوتأثير ،)مقبره(حظيره سر بر سخنرانی ازآن پرشور استقبال

 حکومتی سردمداران عکس،ه ب ولی .شد می ياد ما رفقای وشھامت مقاومت حضور، از جا ھمه و بودند، گرفته دوباره

 صحبت یجا درھمه بعد به روز ازآن .)کنند می ياد ازآن حال تا روزھا آن زندۀ شاھدان(بودند افتاده وحشت و ترس به

 .افزود کنترولش و وحشت بر ھم رژيم .بود مردم از دولت ترس و برمردم ما رفقای نفوذ و سخنرانی تأثير از

 محل به دولت ھای وبند بگير ھمه با را جريان مکاتب، در موظف رفقای و فرارسيد ميزان )٣٠( روز سرانجام

 بود نکرده تکميل را صحبتش مظاھرات انانسر ھنوز .شدند جمع دورشان به ھم مردم و رساندند )قندھار دروازۀ(موعود

 با امنيه ندانقوم .شد شروع مردم کوب و لت و گشته محاصره عسکر و پوليس زيادی تعداد طتوس مظاھره دورادور که

 ھا ده .رساند تظاھرات رھبری به را خود و شده داخل جريان قلب به مظاھرات سرکوب مسلح ويژۀ قطعۀ يا گروه

 و قدوس آھنگر،(نفر سه که کوشيدند و گرفتند کوب و لت زير را ما باتوم و تفنگ قنداق با مخصوص قطعۀ پوليس

 وخورد زد به ظاھرشاھی رژيم وحشی پوليس با ھرات، باشھامت زنان ويژه به مردم، .بربايند مردم بين از را )عبدهللا

 کردند، نمی رحم کس ھيچ به که شان، خشونت و قساوت و پوليس زياد تعداد اما .کردند می دفاع ما از و پرداختند

 کننده شرکت شھامت با مردان و زنان از زيادی تعداد شدن زخمی و نفر سه آن ربودن و پوليس غلبۀ منجربه

 .شد ھرات در ش ١٣٤٨ ميزان٣٠ درتظاھرات

 وکوب لت درنتيجۀ که شان فرزند سه ونجات پوليس راه سد کوشيدند و کردند حمله پوليس نقليۀ وسايل بر مردم که آن با

 زخمی را )عبدهللا و قدوس آھنگر،(ءرفقا آن پوليس و نشدند موفق لیو .شوند بودند، شده اسير و زخمی شدت به پوليس

 کوته حشره، از پر و نمناک کوچک ھای دراتاق و گرفت شکنجه زير و برده ش اوسطائی قرون زندان به خونبار و

 را ءرفقا ينا با ومالقات ديدار اجازۀ کسی به روزھم چندين تا و بست نيز را ھوا و نور ورود ھای روزنه و نمود یلفق

 توسط زوالنه و الچک با زندان، ھای اتاق به شب نيم از پس شبانۀ حملۀ يک با را ما زندانی رفقای ھم بعد مدتی .نداد

  .نمودند تبعيد فراه به ظالمانه شکل به )الری(چکله موتر

 و چھل؛ دھۀ میمرد جنبش در افتخاری برگ ۀمثاب به نيز ھرات، در ش ١٣٤٨ ميزان ام سی جنبش ترتيب اين به

 مبارزاتی کارنامۀ زمين، ھريوا تاريخ ثبت ظاھرشاھی، رژيم کثيف بردامن ننگی لکۀ عنوان به آن خونين سرکوب

  .است شده افغانستان خونبار تاريخ و کشور نوين دموکراتيک جنبش و " مبارزھرات محفل"

 ادامه دارد


