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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ فبروری ١۵
  

  "پيروزی نظامی و شکست سياسی"باز ھم پيرامون 
  

معلم، زير عنوان  سال قبل به تأسی و در ادامۀ شيوۀ تدريسم حين اشتغال در مؤسسات عالی تربيت ٣٠وقتی حدود 

ھواداران جنبش انقالبی مردم "ارگان " رھائی"مطلبی انشاء و جھت نشر به نشريۀ " پيروزی نظامی و شکست سياسی"

 در ھمانجا و در حد يک مقاله، ضمن بررسی دفع تجاوز دوم انگليس از افغانستان ؛ ھرچند*فرستادم" -ھجاما-افغانستان

ی خلق ما و شکست ھای سياسی منتج از معامله گری ھای طبقات حاکم، به و انگشت گذاری روی پيروزی ھای نظام

 نکاتی ،گيری از شکست ھای سياسی در ھمان مقطع تاريخیاز تکرار تاريخ و جلوارتباط دفع تجاوز روس و احتراز 

وزی نظامی و پير"را پيشبينی نموده بودم که با تأسف تحقق يافت؛ جای يک مطالعۀ عميق و ھمه جانبه را به ارتباط 

ما در تقابل با سوسيال امپرياليزم شوروی باز گذاشته، بر آن اميد برده بودم تا تمام آن روند و نتايج آن " شکست سياسی

به دقت مورد مطالعه قرار گيرد، مگر با تأسف نه خود توانسته ام به اين ضرورت پاسخ الزم و ھمه جانبه ارائه دارم و 

  .باشدنموده داء احق مطلب را زمينه چيزی خوانده ام که نه ھم از کس ديگری در اين 

 ، آخرين قطعات١٣۶٧ دلو ٢۶ سال بعد از فرار مفتضحانۀ اشغالگران شوروی آنروز که به تاريخ ٢٨اينک وقتی 

نان اثری  آن از افغانستان بيرون شدند به قضايا نظر انداخته می شود، مشاھده می گردد که جای چشکارآنظامی علنی و 

ًمبتنی بر تحقيق ھمه جانبه پيرامون آن، کامال خالی بوده، بر تمام کسانی که از عھدۀ انجام چنين مأمولی بر آمده می 

  . دارند، وظيفه ايست اجتناب ناپذير تا جھت انجام آن ھمت گمارند رانآتوانند و امکانات 

نظر گيريم به نظر من، اين شکست سياسی از ھمان بدو ھرگاه خواسته باشيم مسأله را صرف در حد نقطه گذاری در 

پيدايش ھسته ھای متفاوت مقاومت ضد حاکميت مزدوران روس، خود را بر تمام پروسه تحميل نموده، در نھايت 

باز ھم به چنان يک شکست سياسيی استحاله نموده، که نه تنھا ما قادر نشديم بعد از يک و نيم را پيروزی نظامی خلق ما 

يابيم، بلکه گذشته از آن که کشور ما بعد از  جانفشانی و ايثار خون حدود يک و نيم ميليون انسان، به پيروزی دست دھه

 کشور اشغال شده، سالخان شبه سرخ، جايشان را به سالخان ۴۴تجربه کردن نشيب ھای متواتر، سرانجام از طرف 

ًامت ديگری، امکان آن را يافته اند تا مجددا به امور افغانستان ناتو دادند، شکست خوردگان ديروز باز ھم در شکل و ق

تالش نمايند تا آنچه را از طريق جنگ و کشتار نتوانستند به دست بياورند، با درس آموزی از حريفان و مداخله نموده، 

  . مذاکره و خريد و فروش به دست بياورندقطريدرک نقاط ضعف در افغانستان، از 

  . قدمه ای، توجه بيشتر به فعاليت ھای اخير روسيۀ پوتين در امور افغانستان استمنظور از چنين م
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 در اياالت باتیاانتخًخوانندگانی که به نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند، حتما به خاطر دارند که وقتی راجع به مسايل 

 آنجا بسيار واضح نوشته بودم، که ھر مطلبی نگاشتم در" دونالد ترمپ"و " ھيلری کلينتن"متحدۀ امريکا و رقابت بين 

افغانستان " زخم باز" آنھا اين اجازه را نيافته اند، تا در مورد ازيک ھيچ  در قبال افغانستان سکوت نموده، ديکانددو 

اظھار نظر نموده و آن را به يکی از موضوعات انتخاباتی خويش مبدل نمايند، در ھمانجا در پيوند با سياست دولت آيندۀ 

ًکا در قبال افغانستان، مختصرا نگاشته بودم، که چگونگی و ادامۀ سياست آن دولت، کال متأثر از سياست جھانی و امري ً

  .منطقه ئی امريکا در قبال روس ھا خواھد بود

زمينۀ سياست ھای جھانی و تا جائی که ديده می شود، روسھا بدون آن که منتظر طرح ھای احتمالی حاکميت ترمپ در 

ور ميانه و آسيای ميانه بمانند، از چندی بدين سو تحرکاتی را در قبال قضايای خاور ميانه و آسيای ميانه و نيم منطقۀ خا

اين تحرکات در قبال . قارۀ ھند از خود به نمايش گذاشته اند، که نمی تواند چگونگی رشد چنان روندی، قابل توجه نباشد

  :شامل چند بعد می باشد افغانستان

و اعطای کمکھای تسليحاتی از نوع سالح ھای  ری ھای ملکی، نظامی و اکماالتی با ادارۀ مستعمراتی کابل وعدۀ ھمکا-

  .سبک و چند فروند ھيليکوپتر

  .دشمن ديروزی شان" طالب"کابل به خصوص نرد عشق باختن با   تماس قايم نمودن با مخالفان ادارۀ مستعمراتی-

 تالش در جھت نزديکی غير متعارف با پاکستان، حامی مستقيم و درجه يک طالب، تا سرحد فروش تسليحات پيشرفتۀ -

  .نظامی به آن کشور

  . وارد ساختن پای ايران و چين از منظری که روسھا به قضايای افغانستان نظاره می کنند، به قضايای افغانستان-

  .لکرد مسکو در قبال قضايای افغانستان نزد دولت ھند تالش برای ايجاد تفاھم راجع به عم-

  :، در چند مرحله و روی اھداف آتی صورت گرفته و ادامه می يابدبرديمنام آن ًتحرکاتی را که در باال مختصرا از 

 نخستين ھدف مسکو از اشتغال به چنين تحرکاتی و يا آن را با صدای بلند به گوش جھانيان رسانيدن، اعالم اين نکته -

 ناتو ديگر نمی تواند معضالت جھانی سأراست که ديگر زمان جھان تک قطبی به سر آمده، امريکا به نمايندگی و در 

 چند، خواستار یرا از منظر خود و مطابق منافع خود حل و فصل نمايد، بلکه کشوری به نام روسيه در پيوند با متحدين

 که چيزی به جز تقسيم مجدد جھان نيست، آن کشور نيز در آن است تا حين حل و فصل معضالت جھانی و منطقه ئی،

  .نظر گرفته شود

 دومين انگيزۀ روسھا از تشديد چنين تحرکاتی، ارسال پيام مستقيم به جانب مقابل يعنی کشور ھای اشغال کنندۀ -

يشتر از آن بر گليم آن است، که پای شان را ب افغانستان، به خصوص امپرياليزم جنايت گستر امريکا و اتحاديۀ اروپا

روسھا به شمار می روند دراز ننمايند، در غير آن روسھا با بھره بردن از امکانات " حق"که روسھا و يا آن گليم ھائی 

سنگ مفت و گنجشک "جغرافيائی، با تقويت نيرو ھای طالب، افغانستان را به ويتنام جديد غرب مبدل نموده، به حساب 

  .ز غرب خواھند گرفتانتقام شکست شان را ا "مفت

به افغانستان به غرض عبور " داعش"را که اعزام " اوباما"، يکی از پروژه ھای ويرانگر "طالب"با تکيه بر نيروی  -

  .از مرز ھای شمالی اين کشور و نارام ساختن کشور ھای آسيای ميانه و حتا چين بود، در نطفه خنثا نمايد

  :از جانب روسھا، روند ھای آتی را طی نموده است يد مسير تحقق اين اھداف وقايع بر می آرونداز که باز ھم تا جائی 

  .تا سرحد روابط ھمه جانبۀ ستراتيژيک" شانگھای"از طريق پيمان   تحکيم مناسبات روسيه و چين-

و  جذب کشور ھائی مانند پاکستان، ھند، ايران و افغانستان مستعمره به طرف آن پيمان، تا جائی که عنقريب ھند -

  . می باشديندهآ پاکستان ھر دو به عضويت کامل آن درآمده، ايران نيز اميدوار عضويت خودش در
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در تماس " طالب"ً مستقيما با دشمن ديروزش يعنی - چه بسا با ميانجيگری چين- از طريق تعميق روابط با پاکستان-

  محکم نمايد در عمل جای پايش را در قبال قضايای افغانستانشده، 

  . با ايران و اين کشور را شامل سياست افغانستان از منظر منافع روسھا ساختن تحکيم مناسبات-

ھای داير نمودن جلسۀ مقدماتی کشور" بطال" بعد از تدوير چندين جلسه و به احتمال اغلب رسيدن به توافقاتی با -

در غياب ادارۀ مستعمراتی در مسکو و مذاکرات علنی آنھا در قبال قضايای افغانستان آنھم " روسيه، چين و پاکستان"

  **کابل

"         روسيه، چين، پاکستان، ايران، ھند و نمايندۀ ادارۀ مستعمراتی کابل"ھای  تدارک تدوير کنفرانس بين کشور-

 سال قبل که آخرين ٢٨ دلو يا درست تر بنويسم از لحاظ تاريخی يک روز بعد از ٢٧ فبروری يعنی ١۵ تاريخ برای

  .انستان را ترک نمودقطعات نظامی اش افغ

  اين رشته سر دراز دارد

  

  :يادداشت ھا

را " پيروزی نظامی و شکست سياسی" با سپاس خدمت آن عده از دوستانی که در آن زمان زحمت تيپ و نشر مطلب -*

ن  و ويراستاراقلماين بين متقبل شده بودند و با پوزش نزد خوانندگانی که آن نوشته را خوانده و بر مبنای سوءتفاھم 

در اختيار " رھائی"که کدام شماره ای از نشريۀ درک آن دشوار و حتا ناممکن شده بود، از دوستانی ، "رھائی"نشريۀ 

را مساعد بسازند تا به دور از ويراستاری  داشته باشند، صميمانه تقاضا می نمايم تا با ارسال به پورتال، برايم اين امکان

  .ًمجددا تقديم عالقه مندان مطالعات تاريخی نمايمھای ويرانگر و يراستار، نوشته را 

به ارتباط قضايای افغانستان در مسکو داير " پاکستان، چين و روسيه" در کنفرانس اولی که روسھا بين سه کشور-**

 من آن حرکت مسکو، سيلی سختی بود بر انمگنمود و از ادارۀ مستعمراتی کابل در آن دعوت ننمود، به 

که چندی قبل " قيوم کوچی"و " اشرف غنی"نديدۀ کاکا و بردار زاده، يعنی دلقکھای استعمار غرب رخسارچروکيده و گ

  .کرده بود" گردن فرازی"از آن، به ارتباط کشور ھای آسيای ميانه و مناسبات آنھا با روسھا، 


