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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ٠٨
  

  "*ن به حق استاشورش عليه مرتجع"

١  

  ھيچ کس به ھيچ بھانه ای حق ندارد بر مردم فير نمايد

  

،  نموده"ق اعتمادیفارو" مطلبی، يادی از استاد تاريخ ما پوھاند داکتر ھمين چند ھفته قبل بود که ضمن نوشتن

 سال از صدور فرمان ناپلئون بناپارت جھت به قتل ٢٠٠نوشتم که به استناد گفتۀ وی با وجود سپری شدن بيش از 

رسانيدن شورشيان پاريس، مؤرخين و دانشمندان علوم اجتماعی فرانسه می خواھند دليل چنان گستاخی و قساوتی را 

بدانند، از منظر تاريخی می توان نوشت ھنوز مرکب آن نوشته نخشکيده که مردم خود را گلوله باران نموده است 

 سال از آن ديده درائی، در شھر کابل مشاھده نموديم که ٢٠٠است که ھمه در عصر کنونی و با گذشتن بيش از 

کابل کنندگانی که به حق عليه ادارۀ مستعمراتی ظاھره منيروھای مسلح دستپروردۀ امپرياليزم و ارتجاع، بر روی 

که دلقک رسوای در اينجا قبل از آن . ای را به خاک و خون کشانيدندشورش نموده بودند، آتش کشوده عده 

که به درجاتی از درون جنبش ضد سلطنتی قد برافراشته و در حد " ناپلئون بناپارت"را با " اشرف غنی"امپرياليزم 

صرف از جھت معينی مقايسه نمايم، نخست شما معينی بورژوازی بزرگ آنروز فرانسه را نمايندگی می نمود، 

خوانندگان عزيز به خصوص نسل جوان کشور را به چند حادثۀ قسماً مشابه در تاريخ معاصر کشور جلب می نمايم 

باشد عطف به گذشته و استمداد از حقانيت شورش ديروز، ذھن آنھائی را که با تأسف رسانه ھای وابسته به 

ارت امريکا در زمينۀ شورش بخشی از شھريان کابل عليه حاکميت وابسته و دست نشاندۀ امپرياليزم و اعالميۀ سف

امپرياليزم، از مسير اصلی آن منحرف و چنان در مرداب تفرقه فرو برده که حتا گلوله باران مردم ميھن ما را به 

خود "می و به خصوص وسيلۀ سربازان مزدور و مدافع منافع امپرياليزم، صحه می گذارند، متوجه اوضاع عمو

  .بنمايم" آنھا

 سال عمر داشتم، برای بار اول ١٧ الی ١۶، در حالی که بين ١٣۴۴سوم عقرب  بيش از نيم قرن قبل از امروز،

شاھد فير و آتش کشودن نيروھای نظامی دولت پادشاھی افغانستان بر روی مظاھره چيان بی سالح بودم، صدای 

ر آنروز از يک سو و افتادن تنی چند از مظاھره چيان بر زمين مقابل شفاخانۀ  و ترسناک فير ھای ماشيندار دخشک

قوای مرکز و در خون تپيدن بر زمين افتادگان، اگر از جانبی به مثابۀ يکی از پليدترين و ناخوشايند ترين خاطره ھا 
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  : ايجاد و بارور نمود دو اعتقاد ديگر را نيز در ذھنمتا امروز بر روانم تأثير خود را دارد از جانب ديگر

نخست اين که ترس از مرگ نمی تواند مرگ را از انسان دور نمايد، وقتی مرگ به دنبال شکاری باشد چه بسا 

ممکن است اولتر از ھمه ھمان را شکار نمايد که بيشتر از ھمه ترسيده و توان فکری حفاظت از خود را از دست 

  .قع مکتبی گرديد که در آن نترسيدن از مرگ را بياموزم فير ھا در وانآ به عبارت ديگر. داده باشد

دومين نکته، ضمن پيدايش نوعی نفرت و انزجار از کاربرد خشونت عليه مردم بی سالح، به نوحی بر مبنای 

  .اعالم داشت، بود" شورش عليه مرتجعان را به حق"که " مائو"پراتيک خودم رسيدن به صحت حکم داھيانۀ صدر 

 يعنی زمانی که ١٣۴٨ دنبال آورد، به سال بهرا روشنفکری  عقرب خيزش ھا و جنبش ھای ومشد سزمان سپری 

 ثور، پوليس بر ٢٣ گذشته يعنی  به پوھنتون آمدم خبر شدم که روز١٣۴٨ ثور ٢۴محصل بودم، زمانی که به تاريخ 

  . را به قتل رسانيده اند"اصيل"فير نموده يک تن از متعلمان آن ليسه به نام " ابن سينا" مکتب تظاھرات شاگران

 در تماس شده، در يک حرکت جمعی با تمام محصالن از تمام طيف ھای  رفقاءثرکابا شنيدن خبر در اسرع وقت با 

تظاھراتی که نه . جنبش روشنفکری جھت پاسخ دادن به قساوت فاشيستی دولت، بنای تظاھرات پوھنتون را گذاشتيم

 افرادی چون من نوعی می بايست ھمه روز يک الی دوبار در بين مردم  روز به درازا کشيد و۵٧تنھا بيش از 

سخنرانی می کرديم، بلکه دامنۀ آن استادان پوھنتون را نيز فراگرفته، در نھايت برای اولين بار سلطنت را وادار 

 خلق  را که باعث ريختن خون فرزندکابينه ایرئيس ساخت تا بعد از بی نتيجه ماندن تعطيل ھفت ماھۀ پوھنتون، 

  . نصب نمايدبه جايششده بود، از کار برکنار و فرد ديگری را " اصيل"

خالف شرکت دنباله روانۀ سوم عقرب، شرکت آگاھانه و فعال اين بار در تظاھرات يا ھمان مکتبی که در آن درس 

ر لحظه،  و ايادی وابسته به آن ھر ساعت و ھ"ظاھر"نھا شخص آنفرت از امپرياليزم و ارتجاع و سگ زنجيری 

 ھمچه آنگاھی که با دستان خالی در مقابل پوليس تا دندان مسلح خاندان طالئی می بايست می ايستادم، به مانند 

 می زدم و می خوردم و چه آن گاھی در پای صحبت ساير سخنرانان از تاريخ جنايتبار سلسلۀ طالئی می قطاران

و " حقانيت شورش" با شنوندگان در ميان می گذاشتم، شنيدم و چه آن لحظاتی که خود داشته ھای آنروزی ام را

  .از حاکمان زورگو، مستبد و جبار، مادۀ حياتی روز ھای آينده ام می گرديد" نفرت"

، يعنی روزی که ١٣۵٨ به روز سوم حوت می رسيم، "اصيل" فرزند خلق مظلومانۀ شھادت با گذشتن ده سال از

ينی ھای شان نه تنھا دريای خونی بين خود و اشغالگران به وجود مردم کابل حماسه ھا آفريدند و با حماسه آفر

 پيمان انينبآوردند، بلکه کاخ  استبداد سوسيال امپرياليزم روس را چنان به لرزه در آوردند که گذشته از ريختن 

نی بودم که وارسا و ديوار برلين، آن امپراتوری جنايت پيشه را به قطعاتش تجزيه نمود و من ھم جزئی از آن فعاال

مشھود ... جای دستانم تا امروز در مناطق افشار، خلع سالح مأموريت ھای پوليس خوشحال مينه و کوته سنگی و 

ل سال از آن تاريخ، ھنوز ھم ھستند کسانی که از آن حماسه ھا ياد می ھبوده با وجود سپری شدن چيزی کم چ

  .**کنند

 و ١٣۵٨ تظاھرات آزاديخواھانه و ضد استعماری سوم حوت  در قسمتی ازشرکت فعال و در حدی رھبری کننده

 مغز استخوان سياه، که بی سرخ تامشاھدۀ قساوت استعماری مزدوران روس و به حمايت از آنھا ارتش به ظاھر 

پروا برروی مردم مظاھره چی گلوله فير می نمودند، ديدن ھمرزمان به خون خفته ای که فقط چند دقيقه قبل از آن با 

زنده ، گذشته از اين که کوتاھی عمر را می رسانيد و از انسان می خواست که برای مشترکاً به پيش می تاختيموی 

آنھا عميقتر می ساخت، اين اعتقاد را که ان مزدوربه پيش تازد و نفرت عميقم را از متجاوزان و ماندن در تاريخ 

برروی مردم گلوله فير  و ھيچ کسی حق ندارد شورش عليه مرتجعان، متجاوزان و اشغالگران کامالً به حق بوده
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  .ختر می ساختنمايد، راس

*****  

در ھر سه موردی که مختصری از زندگانی خودم و نسلی را که بدان تعلق داشته و برای ھميشه به آنھا و به آن 

زم جوئی تعلق خاطر خود را منوط می دانم، خالف ما مظاھره چيان که داليل خود را برای آغاز مبارزه و ر

 چنگ می اشاکی خخيابانی داشتيم، ارتجاع ھار خاندان طالئی و بعد ھا نوکران بی مقدار روس به ھر خس و

انداختند، تا خود را حد اقل نزد افراد سطحی نگر و آنھائی که ميل باطنی شان پذيرفتن استدالل ارتجاع و عوامل آن 

جلو دھند و با وجود آن که در آغاز جنبش ، محق خياباناست تا گوش دادن به ندای به حق مردم سرک و 

روشنفکری بنا بر داليل عديده ای از جمله نفوذ عوامل سوسيال امپر ياليزم روس در درون جنبش روشنفکری، 

ضعيفتر از آن بود تا بتواند برتری مواضع خود را بر دشمنان خود بسادگی چيره سازد، با آنھم پيگيری عناصر 

 روز ھای ۀبمثاواضع سياسی اتخاذ شده موجب گرديد که آن روز ھا از طرف در دل تاريخ به انقالبی و درستی م

ارزشمند ثبت گرديده، گذشته از نامگذاری ده ھا مجله و نشريه به آن نامھا، ھمه ساله، طيف متعھد به دفاع از خون 

  . خلق، آن روز ھا را گرامی بدارند

در تاريخ مبارزاتی کشورجايگاه خاص و ثابت خود را احراز ... و   ثور، سوم حوت٢٣سوم عقرب، از ھمين رو 

  .نموده اند

وقتی به مغايرتھا و وجوه اختالف بين آن روز ھای تاريخی نگريسته می شود، شايد برای آنانی که نمی توانند قاسم 

 و آسان نيست، مگر آنھائی مشترک بين آنھا را دريابند، فھم اين که چرا بايد ھمه دارای ارزش و اعتبار باشند، ساده

و عکس العمل جنايتبار و خونين حاکميت ھای ارتجاعی، که آن قاسم مشترک را در وجود خيزش ھمگانی مردم 

برای شان روشن می گردد که چرا آن روز ھا با تمام مغايرتھا، ھمه در که می يابند، گذشته از اين وابسته و مزدور 

شورش عليه مرتجعان به حق " که درک می نمايندد جای دارند، اين را ھم دل تاريخ به مثابۀ روز ھای ارزشمن

ديگر شعار نيست بلکه بيان يک حقيقتی است که پراتيک انسانھا صحت آن را در اقصا نقاط جھان به اثبات " است

  .رسانيده است

ن، معياريست برای پراتيکی که صداقت و وفاداری به تعھد نسبت به خيزش مردم و حمايت قاطع و بيدريغ از آ

  .در دفاع از حاکميتتشخيص اين که افراد، سازمانھا و احزاب در کجا ايستاده اند، در کنار مردم و يا 

  
  ادامه دارد

  
  :يادداشت

يکی از شعار ھای اساسی انقالب کبير فرھنگی " شورش عليه مرتجعان به حق است" عنوان اصلی مطلب، -*

  .بيان شده است" صدر مائو"رف شخص سوسياليستی در چين بود که از ط

اين شعار مبارزاتی که ده ھا و صد ھا ميليون از توده ھای به پا خاستۀ چين را به حرکت در آورده بود، به چند شکل 

  :ديگر در ادبيات مبارزاتی زبان دری نيز ثبت شده است

  ".شور عليه مرتجعين به حق است"، "شورش به حق است"

بول اين که برگردان و ترجمۀ يک مطلب از زبانی به زبان ديگر و چه بسا از سه و يا چھار زبان اين قلم آگاھانه با ق

به زبان چھارمی و پنجمی، الزاماً رنگ پذيری زبان قابل استفاده را با خود حمل می نمايد، روی داليلی شعار مورد 
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شته ام، اميد با اين کار به آنچه ھدف نظر به شکلی که از نظر خودم کاملتر و بی نقص تر به نظر می رسد، نگا

  .بوده بيشتر نزديک شده باشم، تا ساير شعار ھا" صدر مائو"

الی شام بر من و رفقاء و  از صبح زود ١٣۵٨ اميدوارم روزی فرصت بيابم و آنچه را در روز سوم حوت -**

  .دوستان عزيزی که با ھم بوديم گذشت، خدمت شما خوانندگان عزيز بنگارم

  


