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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ اپريل ٢٧

  

   ثور بستر انقياد طلبی ھای امروز٨ و ٧
  

د و می  می گذر١٣٧١ ثور٨ و دو دھه از سياھروز ١٣٥٧ ثور ٧با آن که اکنون بيش از سه دھه از فاجعۀ ننگين 

توان نوشت که بيش از صد ھا کتاب و ھزاران مقاله ورساله در آن موارد نگارش يافته است؛ مگر به جرأت می 

نھمه کتاب و رساله کمتر می توان به چنان نوشته ای برخورد که ابعاد اين فاجعه آتوان ابراز داشت که از مجموع 

  .اب داده باشدھای ھولناک و خانمان برانداز را به صورت کامل باز ت

  :علت چنين ناکاميی با وجود اينھمه کوشش و تالش در خطوط کلی خود می تواند مبتنی بر چند علت باشد

اجعۀ ذلتبار و خونين بدان معنا که اين دو ف. نخستين علت را می توان در گستردگی و عمق ابعاد فاجعه مشخص نمود

فردی به تنھائی مقدور نيست تا بتواند تصوير کاملی از آنھمه  که برای ھيچ ندا و عمقی برخوردار انھاز آنچنان پ

  .داردجنايت ارائه 

 بدين سو، سير حوادث ١٣٥٧ ثور ٧بدان معنا که از . دومين علت را می توان در ادامه و امتداد خونبار آن دانست

و  باز نگریکاوش،  مجال آنقدر پرشتاب و متنوع بوده و ھنوز ھم با ھمان شدت و حدت ادامه دارد، که ھيچ کسی را

پرتو آن بتواند حد اقل از جريانات مشھود جمع بندی کامل ارائه دارد تا چه رسد به آن که در مساعد نبوده تا کنکاش 

گوشه ھا و زوايای تاريک و پر از ابھامی را بشکافد که گسترۀ آن ده ھا بار بيشتر از جريانات مشھود سايه انداخته 

  .است

 دومی و امتداد خونبار آن فاجعه ھای خونين و ننگين دارد می توان ل اولی و به يقين ريشه در علسومين علت را که

دوره ای که با تمام نزديکی به وسيلۀ سيستم ھای . در تالش فردی برای ايضاح چنان يک دورۀ تاريک دانست

مکتوم نگھداشته شده اند که ھيچ جنايتکاری که موجب آن بوده چنان در چندين ھاله و پوشش پيچانيده و از انظار 

روشنی انداخته شده بتواند تا چه ھا گاھی بدون يک کار جمعی و ھماھنگ نمی توان اميدوار بود تا بر تمام تاريکی 

  .رسد بدان که مطمئن از ارائۀ يک کار جامع و بدون نقص بود

با يک ديگر مانع کار محقق و در نتيجه اھی به تنھائی و زمانی ھم در پيوند  به ھمين سان ده ھا علت ديگر که گو

  .روشن شدن اين مقطع از حيات تاريخ کشور ما می گردند
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 ثور به ميان می آيد، زودتر از ٨ و ٧باز ھم کامالً روشن است که وقتی صحبت از پيامد ھای خونبار و فاجعه آميز 

د، چون قتل ن مادی را احتوا می نماي آن جنايات ھولناکی در ذھن متبادر می گردد که به صورت عمده فجايع،ھمه

ھای عام، نابودی خطوط مواصالتی، سوختاندن مکاتب و شفاخانه ھا، از بين بردن سيستم ھای آبياری عنعنه ئی با 

اندن جنگالت، قطع اشجار مثمر و نابود ساختن تاکستانھا، ويران و ن ھزاران حلقه چاه و کاريز، سوختويران کرد

  . قبل مواردخورد و بزرگ و فروش وسايل آن به کرگس ھا در منطقه و از اينتاراج صد ھا فابريکۀ 

 با تأسف آنچه با تمام اھميت آن کمتر مورد توجه قرارگرفته  و چه بسا اصالً ھيچ توجھی در آن رابطه به عمل 

 است که در نيامده است ، دستبرد ھائيست که در عرصه حيات معنوی جامعه و تغيير آن خصايل و اخالق اجتماعی

 چند هدر اين نوشتۀ کوتاه اين قلم فقط ب. صورت گرفته استکل روان شناسی اجتماعی جامعۀ ما را تشکيل می داد، 

نکته ای که به نظر من مھم جلوه می نمايد تماس می گيرم باشد فتح بابی گردد برای آن عده از جامعه شناسان و 

سترده تر مسأله را مورد بحث قرار  دارند و می توانند با امکانات گرچيزفھمان جامعه که وقت و امکان تحقيقی بيشت

 گفته شود، عدم توجه به چنين تغييراتی و عدم اتخاذ تاصرف راجع به اھميت اين قضيه ھمين قدر بس است . دھند

اکنون در راه درست مقابله عليه آن، اگر امروز زياد مشھود نباشد به گواھی تاريخ ملل ديگر و تغييراتی که ھم 

 و نشانی از مردمانی با ھويت بخشی از قشر به اصطالح روشنفکر جامعه به وجود آورده، در دراز مدت نام

  !که ھرگز چنين مباد. باقی نخواھد ماند" افغان"

  

  : جاسوس پروری و جاسوس مشربی-١

 که يک طفل به تکلم  دھه عمر خودم گواھی می دھد، از نخستين روز ھائی٦تا جائی که تجارب زندگی بيش از 

خش ھای ديگر جامعه باز می شد، يکی از ه به مکتب و يا بآغاز می نمود تا بعد ھا که پايش از خانه بيرون شد

 با روحيۀ لمذموم ترين صفاتی که در ھمه جا با شدت عليه آن با اساليب مختلف مبارزه صورت می گرفت، تقاب

  .کردن بود" ی ديگر بردن و جاسوسیشيطانی، خبر چينی، خبری را از يک جا به جا"

برخورد ھا در قبال اين پديدۀ مذموم چه در سطح خانواده و چه ھم در سطح مکتب و جامعه، از جمالت طنزی چون 

آغاز يافته تا تنبيھات بدنی، تحقير و حتا دشنام ھای " گوش موشھا کر، چغلی کار شيطان استخانه شيطان خراب، "

موجوديت ھمين ارزش نانوشته در درون جامعه که بدون .  جاسوس ادامه می يافترکيک به استقامت شيطان و

استثناء بر کل جامعه حکم می راند، موجب می گرديد تا انسانھا در خاک ما از ھمان طفوليت خبرچينی و جاسوس 

  .بدمشربی را ناپسند و مذموم شناخته، کمتر کسی حاضر باشد تا با چنان صفت سخيفی تجسم و ھويت بيا

، جو و فضای  ثور بر اريکۀ قدرت و آواره شدن مليونھا انسان از خانه و کاشانۀ آنھا٧مگر آمدن فاجعه آفرينان 

جديدی را به ميان آورد که در آن اخالق و کرکتر مردم ما از جھات مختلف مورد تھاجم قرار گرفته و تمام اطراف 

 ھای ممثل آن يعنی ايران، پاکستان و عربستان سعودی و دعوا اعم از روس و مزدورانش، ارتجاع اسالمی و کشور

نھاد ھای استخباراتی غرب، با تمام قوا به تکاپو افتادند تا به منظور استحکام پايه ھای قدرت شان در افغانستان، 

و نخست از ھمه روان شناسی اجتماعی افغان را از وی گرفته و با استحالۀ يک انسان پرغرور و متنفر از جاسوسی 

  .جاسوس مشربی به يک انسان دست نگر و دست پروردۀ حقير، به خواستھای شان جامۀ عمل بپوشانند

و از طرف ديگر نھاد " ج ب.ک"در ھمين زمان است که از يک سو در داخل کشور دستگاه ھای برده پرور خاد و 

سه، المان، چين، ھند و ده ھا کشور ھای استخباراتی مشابه ايران، پاکستان، عربستان سعودی، امريکا، انگليس، فران

، به جان عناصر طماع، ناستوارو مزدور صفت افتاده، به مقياس چنان يک تغييری در زمانی خورد و بزرگ ديگر
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اين نسل که .  خويش استخدام و پرورش دادندیبس اندک، اقشار معينی را از درون جامعۀ ما به مزدوری و جاسوس

ت خويش را از انظار مخفی دارد، به دنبال چندين بار دست به دست شدن قدرت و در آغاز سخت می کوشيد تا ھوي

نقش برجستۀ قدرت ھای استعماری و اشغالگر در آن جا به جائی ھا، وقتی متوجه شدند که نه تنھا عملکرد آنھا 

 اعتبار کذائی امنيت الزم نفس وابستگی و جاسوسی برای اجانب باالتر از يکرد بازخواست قرار نمی گيرد بلکه مو

 قلمداد شده، با افسار گسيختگی غير قابل وصفی جامعه ننگ ديروز افتخار و قبح ديروز حسنرا نيز به ھمراه دارد، 

  .را در سراشيب جاسوس مشربی قرار دادند

افتخاريست که از اکنون اين روند تا جائی تغيير معنا داده که خالف ديروز که جاسوسی ننگی بود برای تمام اداوار، 

شخص رئيس ادارۀ مستعمراتی و خانواده اش گرفته تا تمام اطرافيان قدرت بدون کمترين واھمه و يا ترسی، کارنامه 

  .ھای جاسوسی شان را به مطبوعات می سپارند

  

  :دريوزه گری در عوض اتکاء به نيروی خود -٢

ن از عموميت برخوردار بود، اتکاء به نيروی يکی از خصوصيات ديگری که به صورت تقريبی در تمام افغانستا

اين خصوصيت که با صد ھا ضرب المثل در مناطق مختلف افغانستان به مثابه . خود و اجتناب از اتکاء به غير بود

با کھنۀ خود بساز که نو " يکی درس اخالقی خود را متبارز می ساخت و گاھی با آوردن جمالت ساده اما پر مفھوم

خدا برادر را به برادر و دست را به دست محتاج نسازد، مساوی دانستن رفتن بھشت به ست، ديگران گران ا

بر روان شناسی اجتماعی مردم ما که انباشته از اتکاء به نيروی خود و استغنای "  پايمردی بيگانه با عقوبت دوزخ

رآورده و آن را در بستر خود غير قابل وصفی ھمراه بود، انگشت می گذاشت، از انسان اين کشور موجودی را با

  .پرورش می داد، که به جز خود و اتکاء به نيروی خود استعانت جستن از خدا را نيز در شأن خود نمی دانست

برای آنھائی که آشنائی با تمدن ھای قبل از اسالم در ميھن ما دارند به يقين طرز نگرش اين نکته از اوستا به علت 

  :واند بيانگر واقعيت ھای زيادی باشدوجودی انسان اين جامعه می ت

، در چيزی بنويسم" مبارزات آزاديخواھانۀ مردم افغانستان در بستر زمان"سالھا قبل وقتی می خواستم در باب 

ترجمه " پورداوود"در متن اوستا که به وسيلۀ  به خاطر علت مقاومت مردم ما عليه بيگانه به جمله ای کاوشجريان 

  : نمی توان بدون اشاره از آن گذشت، برخوردم کهشده بود

  - نقل به معنا-: در آنجا آمده است

اھورمزدا و اھريمن مشغول نبرد با ھم بودند، قريب بود که اھريمن بر اھورمزدا پيروز گردد، پس اھورا مزدا "

  "انسان را آفريد تا وی را در نبردش عليه اھريمن ياری رساند

 خالف تمام اديان ابراھيمی که غرض از خلقت انسان را وقادی بزرگ می شود انسانی که در پرتو چنين دانش و اعت

می داند، نمی تواند آن قدر " خالق ھستی اش"، علت وجودی خود را کمک به خالصه می نمايددر بندگی و عبوديت 

قای کشورش را حقير و بی مايه گردد که به جای اتکاء به نيروی خود، دريوزه گرانه از ديگران استعانت جسته و ب

چنين طرز ديدی صرف نظر از آن که ھيچ نوع ريشه ای در . وابسته سازددر وجود حمايت بيگانه متجاوز 

اعتقادات و سنن اجتماعی ما ندارد، شخصيت ضعيف و متکی به غير مدافع آن را نيز بيشتر از پيش آشکار می 

  .سازد
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 ميھناز  ،ذشت و بخش عظيمی از شبه روشنفکران کشور ثور بر ميھن ما نمی گ٨ و ٧مطمئن ھستم که اگر فجايع 

به دور نمی افتادند، اين چنين با خود و فرھنگ پربار مردم خود بيگانه نمی شدند و نمی گفتند که گويا برای بقای 

  !ننگ و نفرين تاريخ نثار چنين افرادی باد. افغانستان بايد کمر به نوکری امپرياليزم امريکا بست

  

  :رياليزم به جای مبارزه عليه آن چاکری امپ-٣

يکی از نکات ديگری که روشنفکران برخاسته از طيف چپ را در افغانستان از ساير کشور ھا جدا می ساخت، 

به جرأت می توانم ادعا نمايم که تا قبل ازاين سه دھۀ خونبار در . طرز ديد ھمين روشنفکران در قبال امپرياليزم بود

 چپ را برخود حمل می نمود يافت که مبارزه عليه امپرياليزم به ميچ روشنفکری را که ناتمام افغانستان نمی شد ھ

  .وص امپرياليزم امريکا، انگليس و شوروی را به مثابه بخشی از وجدان اجتماعی خويش نپذيرفته باشدصخ

بار، با خود خلوت نموده الزم ندارد تا برای اثبات اين ادعا شما را به کتابھا رجعت دھم، از ھمه می خواھم که يک 

به خود و اطراف خود در ميان طيف چپ نگاه نمايند، ببينند که آيا می توان کسی را در آن زمان يافت که مبارزه 

عليه امپرياليزم را به مثابه بخشی از وجدان احتماعی در خود نداشته باشد؟ مگر در تمام دھۀ به اصطالح 

 ادعای خدمت به مردم را داشتند، دشنامی رکيک تر از نوکر امريکا و يا دموکراسی تاجدار، برای روشنفکرانی که

  امپرياليزم وجود داشت؟

امروز " ھمه آتش کپه می کردند"پس چه شد که در عوض آن مبارزان ضد امپرياليزم که به اصطالح خودشان 

خاقان قدرت جھانی ک دانی خاشام شان چگونگی دريافت نواله از مانده که تمام ھم و غمرغکان دست آموزی باقی 

  .است و خدمت درحلقۀ نوکران زر خريد آن

باز ھم مطمئن ھستم که اگر موجوديت فعلی جم غفيری از اين شبه روشنفکران را که اکنون با ديده درائی به تقديس 

گران قرار امپرياليزم اشتغال دارند، می شد در ھمان سالھای پار جلو روی مدافعان خط دفاع از ھمکاری با اشغال

داد، فقط آنھائی سکته قلبی نکرده و برخود ننگ و نفرين نثار نمی کردند که از اول خود فروش و نوکر بودند و فقط 

  . به منظور رخنه در جنبش چپ بدان سو آمده بودند

  اسپنتا ھا، دادفر ھا و رسول ھا مگر غير از اين می توانستند باشند؟

اين .  ادامه يافته است اکتبر١٠ ثور و ٨ ثور آغاز و با ٧ شوميست که با کودتای تمام اين تغييرات، تأثير آن تحول

آن زياد مھم جلوه نيابند، مگر به گواھی " حاميان"تغييرات ھرچند در ظاھر به چشم نمی خورند و چه بسا از طرف 

سی و نوکران غرب بوده و تاريخ اثر سوء آن پايا تر و مخربتر از تمام جنايات مزدوران روس، مناديان اسالم سيا

اين درست است که در تمام جنگھا اسلحه رول خاص خود را دارد، مگر . بايد آگاھانه عليه آن به مبارزه برخاست

اين نکته را نيز ھيچ کسی نمی تواند انکار نمايد که عاقبت ھر جنگی را سر انجام انسانھائی تعيين می نمايند که 

 به جای انسانھای ؛ی آزاده، جواسيسانھاه بدين امر توجه الزم ننمائيم و در عوض انسمقابل ھم قرار گرفته اند، ھرگا

ار، به آوردگاه مع چند نوکر است، دريوزه گرانی چند و به عوض انسانھای امپرياليزم ستيزمتکی به خود و پرغرور

ردگی اجانب چيزی ديگری يعنی به جز اسارت و ب. مرگ وزندگی ميھن مان بفرستيم، نتيجه اش از قبل معلوم است

  .به دست نخواھيم آورد

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مختصر

   


