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  آھنگر. انجنير ش: مصاحبه با

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٦
  

 ٤- ھريوا جوشد می باز
 مردمی جنبش از ديگری فراز اسد چھارم

 رھبری به ھرات مبارز خلق مبارزاتی پرشکوه اريخت ثبت سال، ھمان سرطان دھم تداوم به ش ١٣٤٨ اسد چھارم

 به را مبارزه از خاصی شکوه ھراتی رزمندگان و مردم نيز روز دراين .است گرديده "ھرات مردمی و رزمنده محفل"

 ديگر يک برابر در متضاد نيروی دو آرائی صف شاھد ھرات ...و جوشيد می ھريوا باز روز دراين .گذاشتند نمايش

 تحت بود، شان حق که زندگی، ھای حداقل خواستن برای خالی دست با که مظلومی انسان ھزاران طرف يک در .بود

 و سرافراز و وطنپرست دوست، مردم اراده، با عقيده، با ولی امکانات، بی و سالح بی ، مبارز محفل يک رھبری

 درطرف .بودند بسته صف ،)بود فتهگر شکل ...و وابستگی نامجوئی، سودجوئی، انگيزۀ ھيچ بدون که محفلی( مستقل

 مسلح دندان تا عسکر و ژاندارم و پوليس قوای از کثيری تعداد با مستبد و خودکامه وسطائی، قرون نظامی ديگر

 و گرفته سنگر مردم مقابل زمان، آن مکلفيت مديريت و امنيه قومندانی ھای دربام مسلح سپاه آن از جمعی .قرارداشتند

 )زرھپوش تانک و برديم(زرھدار وسايط با ديگرشان جمعی بودند؛ گرفته نشانه مردم طرف به را شان ھای تفنگ

 می تھديد را مردم ... گرم اسلحۀ و باتوم و شالق با براسپ سوار ھم تعدادی و بودند گرفته قرار سالح بی مردم دربرابر

 .نمودند

 ھرات روستائی و شھری ھای توده اعتماد ساسا بر و تدارکی گستردۀ کار يک درنتيجۀ که ش ١٣٤٨ اسد چھارم روز

 درمرکز شده تعيين محل به روستا، و ازشھر ھا، توده از موجی مبارزش، و سرشناس رھبران و "ھرات محفل" به

 فراوانی تعداد موجوديت رغم علی .نمود تاريخ ثبت نشدنی فراموش و جالب ھای صحنه شدند؛ سرازير شھرھرات

 ولسوالی ھر از زدند، می گشت براسپ که نظام سواره وگزار گشت و ھرات فرقۀ مسلح عساکر حتی و پوليس

 به خاصی نظم با بود، شده موظف شان دھی سمت و بسيج برای که ما محفل از کادری شان درپيشاپيش و  صدھانفر

 .کردند می حرکت ميعادگاه طرف

 صفوف .بسازند ملحق جريان به شھر مرکز به و کرده سازماندھی را مکاتب شاگردان داشتند وظيفه متعلم کادرھای

 شھر مرکز طرف به ما، پسر و دختر کادرھای رھبری تحت پسرانه و دخترانه مکاتب شاگردان منظم و گسترده

 تظاھراتی جنبش به شھر، مبارز زنان و دختران سازماندھی با صدھاتن، به ھا خانواده مادران و زنان .بودند درحرکت

  .بود افتاده راه به شھرھرات در سان خيزاب و آمده فرياد به رژيم عليه ھا توده بيکران موج و پيوستند مردم
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 امنيه قومندانی جوار در مکتب دروازۀ در ويژه به جامی، ليسۀ اطراف در را مسلح ژاندارم و پوليس صدھا به رژيم

 و محمد غالم ماما که جامی، ليسۀ ردانشاگ شدن بيرون از و بگيرند نشانه و کنند تھديد را مردم که بود ساخته موظف

 ليسۀ شاگردان .بگيرد جلو خواندند، می درس درآنجا ھرات محفل نامدار کادرھای از ديگر ه ایعد و فراھی ميرويس

 مسلح صف برابر در دروازه روی پيش ما، رفقای از ديگر عدۀ و مستری کريم محمد، غالم ماما رھبری به جامی

 و فارسی به مستری کريم و محمد غالم ماما .نمودند ايراد غرائی ھای سخنرانی و کرده ايرد پرشکوھی ميتنگ پوليس

 پوليس افراد بر حتی و مکتب دروازۀ بيرون در شده جمع مردم بر چنان شان ھای صحبت با پشتو به فراھی ميرويس

 به حمله فرمان او .بگيرند قرار ھا انیسخنر اين تأثير زير افرادش مبادا ترسيد امنيه قومندان که بودند، گذاشته تأثير

 قول به پغمانی، شاه ملنگ زمان آن امنيۀ قومندان .صادرکرد را ديگری رفقای و محمد غالم ماما گرفتاری و جامی ليسۀ

 مبارزات از گيری وانتقام ھرات مردم سرکوب برای که بود افغانستان پادشاه ظاھرشاه بچگان غالم از يکی ھا، بعضی

 .بود شده اعزام واليت نآ به شان

 براستادان و کرده زيرپا را مکتب حريم بيرحمی با و وحشيانه ظاھرشاھی نظام پوليس سنگدل، قومندان ھمين فرمان به

 شان قوماندان و ندگرفت وکوب لت زير باتوم با و تفنگ قنداق با را جامی ليسۀ شاگردان و استادان .برد حمله وشاگردان

 و لت اثر از جامی ليسۀ واستاد شاگرد ھا ده .کشيم می را تان ھمۀ نکنيد تسليم ما به را محمد غالم اگر که زد می فرياد

  .کرد نمی رحم کسی ھيچ به نظام رحم بی حاکميت ولی بودند، شده بيھوش و زخمی کوب

 اش، ستمگری بيان رغم علی برخورد، نوع نظر از که مانده يادگار به جامی درليسۀ وحشت روز اين از جالبی قصۀ

 است چنين آن و باشد؛ نشنيده را آن که کسيست کمتر زمان ھمان ھای ھراتی از و است گرفته خود به را فکاھی شکل

 نام محمد غالم که را ديگر کسی که کرده می برخورد خشونتا ب چنان محمد غالم جوی و درجست پوليس قومندان که

 مه خدا لحاظ به : که زده می فرياد جانش نجات برای مظلوم جوان اين .است قرارداده رحمانه بی کوب و لت زير داشته

 که چنان دادند؛ می لقبی شان ميل مطابق ھرکس به ھا ھراتی زمان درآن .ھستم "گاو" غالم مه نيستم "سياه" محمد غالم

 وکوب لت که ھم را انج غالم آن ترتيب ھمين به و گفتند می "سياه" محمد غالم را ما برجستۀ مبارز کادر محمد غالم

 .کرد بجا استفادۀ ازآن نجاتش برای او که بودند داده لقبی بود شده

 سربازان داد دستور و رسيد سياه محمد غالم به پادشاه، رحم بی و کينتوز بچۀ غالم اين شاه، ملنگ قومندان سرانجام

 خشن و تند حدی به وحشت اين .بگيرند وبک و لت زير تفنگ قنداق و باتوم و ولگد مشت با را محمد غالم فرمانش زير

 فعال رفيق چند با را او رمق بی پيکر سپس .پيداکرد دوام خلق، مبارز فرزند اين محمد، غالم شدن بيھوش تا که بود

  .نمودند لیفق کوته و برده زندان به امنيتی شديد تدابير تحت ديگرش

 گزارش ما به بپيوندند، تظاھرات بزرگ جريان به و بيايند نبيرو توانستند که متعلمينی را دھشت و وحشت اين جريان

 تداوم به شان ارادۀ تحکيم و نظام به نسبت مردم بيشتر نفرت باعث که کردند حکايت مردم به تظاھرات درستيژ و دادند

 .شد مبارزه

 که چنان .کردند یم وجو جست مردم کشتار حتی و مردم به حمله برایه ای بھان دولتی مقامات .داشتيم سختی روز

 از خشمگين مردم روی پيش از و آمد ينئپا موترش از ھرات، مشر فرقه ،"خفه غفار" به معروف غفارخان جنرال

 خود، از دفاع توجيه برای و کند خود عليه فزيکی عمل يک به تحريک را مردم تا کرد عبور پياده پای با نظام، برخورد

 تظاھرات اين گردانندگی که ما محفل رھبران از جمعی و )آھنگر(من .دکن صادر را سالح بی برمردم آتش دستور

 حاکمان که شد می فھميده دولت مسلحانۀ تدارکات از .برديم پی توطئه اين به زودی به داشتيم، برعھده را پرشکوه

 نيروھای ھا آن .بگيرند را سرطان دھم شکست انتقام ھا ھراتی از و بکشند خون به را وجنبش مردم خواھند می واليت
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 مسجد دوطرف جادۀ ھردو و سينما طرف به خوش دروازۀ کالن جادۀ که بودند کرده آرائی صف طوری را شان مسلح

 می زدن ھم به چشم يک به مسلح سراپا و آماده تيراندازان و داشتند قرار رس تير در بود پرشده انسان موج با که جامع

 عوامل .کرد نخواھند دريغ گناه بی مردم کشتار از که بود معلوم و سازند؛ جاری را گناھان بی خون دريای توانستند

 برای را مردم به حمله بھانۀ و کنند ايجاد برخورد تا پرداختند می مردم تحريک به جريان دردرون نيز دولت نفوذی

 بودند مرتجع روحانی – فئودال خانوادۀ يک از ديگرش و فئودال يک بچۀ يکی که عوامل ازاين دوتن .کنند فراھم دولت

  .شدند طرد جريان از و شده شناسائی ماجراجوئی، به مردم تحريک جريان در ندارند، را نام ذکر ارزش و

 عام برقتل مبنی دولت، کثيف پالن اين تا کرديم جلوگيری دولتی مقامات با مردم فزيکی برخورد از ءقوا تمام با ما لذا

 .نشود وعملی شده خنثی ما، گناه بی مردم

 داريم، ھا وجنبش مظاھرات از فراوانی ھای نمونه و تجارب ما و گذرد می جنبش ازآن سال ھشت و چھل که امروز(

 بيست جنبش ھرات، درھمان .شود می تر برجسته "ھرات محفل" توسط ش ١٣٤٨ سال ھای جنبش سالم رھبری ارزش

 دراين حاال، ھمين شد؟ کشيده خون به چسان نبود برخوردار سالم رھبری و سازماندھی از که ش ١٣٥٧ حوت وچھارم

 که نيست شک درين ... و داد؟ قربانی قدر چه گروھگرا و سودجو متکثر ھای رھبری با مظاھراتی درکابل روزھا

 در را رھبری چنين نبود و بيجا تلفات از درجلوگيری را سالم رھبری نقش اما بوده، متفاوت ھا جنبش اين شرايط

  . )ويراستار – کرد يادآوری و ديد وضاحت به توان می بيجا ایھ دادن قربانی

 انسان خشمگين موج .شديم رھنمون شھر ھای جاده به راھپيمائی به را مردم و ساخته روشن را توطئه مردم بهً فورا ما

 می قرار يرتأث زير را ھرانسانی که پيمود می ما محفل رھبری و نظم زير مواجی رودخانۀ چون را شھر ھای جاده ھا

 با که کردند می روشنگرانۀ ھای صحبت سپس و کرده تشريح مردم به را شاھی مستبد دولت شوم پالن ما سخنرانان .داد

 نظم با را مظاھره روز ھمان عصر جنبش، رھبران .شد می استقبال رزمنده شعارھای سردادن و پرشورمردم استقبال

 سال اسد چھارم تظاھرات ترتيب بدين .برگشتند شان ھای ومحله روستا هب آسيبی کدام بدون مردم و دادند پايان خاصی

 روستای و شھر از مرد، و زن از اعم انسان، ھزاران شرکت با ئی توده وسيع جنبش يک عنوان به نيز ش ١٣٤٨

  .گرديد کشور نوين دموکراتيک جنبش مبارزاتی تاريخ ثبت "ھرات محفل" خردمندانۀ رھبری تحت ھرات،

 را ومبارزان مردم ساختن زندانی و تعقيب و آزار و اذيت سلطنتی مستبد و العنان مطلق رژيم آن، فردای از اما

 ... و شدند ومخفی زندانی نفر ھا ده و بخشيد چندان چند شدت درھرات

 


