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 ٣٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ یم ١٦

  ھمه وارونه می گفتند و خاک به چشم ما می زدند
  

لشتی است در ھمين دو روز چون ھرچه سياھی و پ. تصادفاً ھفت و ھشت ثور چقدر خوب کنار ھم قرار گرفته اند

امسال ھم اين دو روز دلمشغولی ھای زيادی در رسانه ھا داشت و مصروفيت . بر تاريخ ما ريخته انباشت شده اند

صحبت ھا طوری بود که برخی ھا ھفت ثور را به عنوان کودتای سياه که آغاز ھمه . برای ھمه ايجاد شده بود

اما ھشت ثوری ھا بيشتر شاخ و شانه . منده شرمنده از آن دفاع می نمودندبدبختی ھا بود، رد می کردند و بعضی شر

  . می کشيدند و بعضی  با حزم و احتياط آن را روز سياه می گفتند

و » مستقل«دريکی از اين ميز گرد ھا، فردی کف بر دھان از تنظيم ھای جھادی دفاع می کرد و آنھا را نيروی 

در . ل ، از عدم استقالل و آزاد نبودن آنھا چيزی بر زبان نياورده، سکوت کردندمی خواند، اما افراد مقاب» آزاد«

حاليکه حداقل واکنش نشان ندادن در چنين مواردی و سکوت کردن، جز پذيرش ادعا ھای مقابل چيزی بوده نمی 

  ستقل بودند؟واقعاً تنظيم ھای جھادی آزاد و مآيا که  ال ھر جا زمزمه می شدؤاما در آن روز اين س. تواند

در روز کودتا افراد . کودتای ھفت ثور توسط حزبی که در وابستگی عريان به کرملين قرار داشت، صورت گرفت

بعد از آن فاشيزمی بر اوضاع . ھای شان را از دست دادند و يا دستگير شدندنامی بسياری جانظامی و غير نظ

ای اسيرگونه به قتل   بسياری بی ھيچ پرسان و محکمهمستولی گشت که کسی حق لب جنباندن را  نداشت، زندانيان

اين قيام ھا . ی قرار گرفتند و راھی جز طغيان و عصيان نداشتندئزخ آسامردم با اين وضعيت در زندگی دو. رسيدند

وقتی شوروی ھا . ی سراسری مبدل گشتئ از حرکت ھای کوچک مردمی آغاز و آرام آرام به يک حرکت توده

ان وطن ما را درنورديد و ديگر ه اشغال بی چون و چرای افغانستان دست زدند، اين قيام کران کرتجاوز کردند و ب

  .ی نبود که در آن صدای مخالف و آتش تفنگی فرياد نشودئجا

ھای کوچک نھاد. ھيچ نھاد سياسی خاصی آنھا را ھدايت و رھبری نمی کرد. اين قيام ھا خود جوش و مردمی بودند

ملی و انقالبی بی آنکه مدعی رھبری اين حرکت بی لگام بوده باشند، چون افراد منفرد در آن شرکت نموده و پا به 

 ضد تجاوز و اشغال يا هدر حاليکه قيام ھای وسيع توده ای ب.  پای توده ھای خشمگين و به پاخاسته حرکت کردند

در اين . ی ايجاد گرددئشند و يا اينکه در جريان عمل چنين رھنمابايد قبل از حرکت رھنمای عمل خود را ساخته با

کشمکش رھبری قيام را يا نيروھای ملی، انقالبی و غيروابسته به دست می گيرند و يا نيروھای ضد انقالبی و 
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 می در حالت دوم اھداف قيام کنندگان قلب ماھيت يافته و خالف آنچه مردم می خواھند و به خاطر آن خون. وابسته

نيروھای غير وابسته در اين جنگ به علت کمبود امکانات و يورش نيروھای ارتجاعی از . دھند، به پيش می رود

صحنه ماندند و در ھمان سياست ھای غلط بر ،صحنه خارج شدند و يا با سياست ھای پوششی بدتر از تارکان

  .پوسيدند

يران غرق شدند و مورد حمايت امريکا قرار گرفتند، تنظيم ھای جھادی که در امکانات غرب، آی اس آی، عرب و ا

در پاکستان و (به زودی و آسانی قادر به گرفتن رھبری اين حرکت وسيع شدند و چون تحويلداران پول و سالح 

اينان در . مجاھدين تبليغ گشتند» رھبران«درآمدند و از سوی محافل غربی و ملل متحد به زودی به عنوان ) ايران

يکه  در کنفرانس ژنيو که ئ پاکستانی ھا قرار داده شد تا جامی شدند و سکان جنگ رھبری در دستپاکستان رس

تصميم بر خروج نيروھای شوروی از افغانستان گرفته می شد، به اين رھبران اجازۀ شرکت ندادند و پاکستان به 

ر اين معاھده مھر گذاشت و نشان داد که  کرده بودند، بءليون گيلن خون اھداينمايندگی از قيام مردمی که در آن دو م

را » نمايندگی«اينان ھم  با آرامش تمام اين . ی ھا  و پاکستانی ھا ارزشی قايل نيستندئ  امريکا،به اين رھبران

  .پذيرفته و کوچکترين اعتراضی نکردند

 بيشتر شد و روزی نبود که با نفوذ ھرچه بيشتر غربی ھا در جنگ افغانستان، وابستگی تنظيم ھا به ايران و پاکستان

اين وضعيت زمينه را برای ايجاد اين ھمه . پاکستانی سر نزنند» مقامات«خود آنھا و يا نمايندگان شان به درگاه 

توان تنظيم ھا را  شبکه ھای استخباراتی و وابستگی ھا مساعد نمود و معلوم نيست که با اين ھمه، چگونه می

  د؟  تعريف کر» غير وابسته«و » آزاد«

   

  


