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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 سپتمبر ٢۵
  

  نمودی گذرا از تجلی يک فرھنگ
  

   
  

 به جانب از طريق رسانه ھا خوانديم، شنيديم و ديديم که چگونه يک تن از فرزندان با شھامت ھرات، با پرتاب کفش

اين تجسم ننگ و خيانت، موضع مردم ھرات را در قبال حضور ناخواسته و ناميمون آن جالد به ھرات " گلبدين"

 زايد الوصفی ھرات را ترک نيتابعصبا چه عجله و با " گلبدين"قھرمان پرور به نمايش گذاشت، اين را ھم خوانديم که 

 ادارۀ مستعمراتی کابل در ھرات، آن جوان را به دست جنايتکاران گفت، از اين ھم اطالع يافتيم که چگونه دنبالچۀ

به امريکا به بعد، " گلبدين" کسی که در اين اواخر يعنی از تسليمی - "جمعه خان ھمدرد"از جمله  " گلبدين"ھمسفر با 

 قومندان فرقه و چند نامش در چندين مورد بر زبانھا افتاده، گاھی در روز قتل عام سربازان فرقۀ دھدادی مزار، ميزبان

تن ديگر از گردانندگان و آمران فرقه بوده است، زمانی در مقابله با شاروال ادارۀ مستعمراتی کابل مانع برداشتن ديوار 

می ايستد، يعنی در ھر " مھمند"در کنار " عطا"و " مھمند"ھای امنيتی اطراف خانه اش می گردد و زمانی در مسألۀ 
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در اين مختصر خواھم کوشيد تا شما . نمايند می سپارد تا خود با وی تصفيۀ حساب -ود داردی شری است وی نيز وجئجا

  : نخست توجه تان را به اين چند عکس جلب می نمايم: را به مسأله از منظری که خود بدان می نگرم، آشنا بسازم

   

   
 آزاديخواھانه و در مقاطعی برابری  با يک نظر اجمالی در تاريخ مشاھده می شود که سنت و فرھنگ مبارزات-*

ر آن بوده و است، حداقل قدامتش به بيش از و معمیکه واليت ھرات يکی از شھر ھا" ھريرود"آبی طلبانه در حوزۀ 

بگذريم، ديده می شود که تاريخ مبارزات " مزدک"اگر از مبارزات برابری طلبانۀ .  سال می رسد٣٠٠٠ الی ٢۵٠٠

سکندر "ھراتی شجاع و مدبر اما اندکی عجول عليه " ساتی بارزانس"ملکرد غرور آفرين آزاديخواھانۀ کشور، با ع

از قلمرو منطقه بيرون شده، بزرگترين مؤرخان ھمان زمان يونانی را در کنار جنگاوران شان به خود مشغول " مقدونی

شته ادامه يافته، بارديگر حين اين فرھنگ مبارزاتی مستقل از اين که کدام قوم و عشيره ای در خطه زيست دا. ساخت

و صد ھا و ھزار ھا جنگجوی با نام و بی " نيزک"، "نعقابن م"، "ابن مقفع"تجاوز اعراب خود را از طريق مبارزات 

  .نام آن منطقه ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نمود

 چندين بار بيش تريد و بعد مقاومت دليرانۀ مردم ھرات بعد ھا عليه تجاوزات چنگيز که به نابودی کامل آن شھر انجام

پای جان عليه   و به ھمين سان مقاومت تا١٩تجاوزين قاجاری در جريان قرن م ماه در مقابل ١١ الی ١٠از 

 سال بدين ۵٠در ھمان قرن و مبارزات افتخارآميز نسل آگاه و پيشرو مردم ھرات حد اقل از " اميردوست محمدخان"
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، از منظر مبارزات آزاديخواھانه و برابری طلبانه، شھر ھرات "ھريرود"آبی حوزۀ در سو، ھمه گواه بر آن است که 

  . يک تاج مرصع جای داردتارکبه مانند الماس درخشانيست که بر 

 از قبل بااليش فکر ه ایبه ھمين لحاظ وقتی می خوانيم و يا می شنويم که يک فردی از ھرات، بسيار آگاھانه و با برنام

و نی و يک نوکر استعمار که دستانش بيشتر از مرفق به خون فرزندان راستين اين ديار آغشته شده، عليه ورود يک جا

طعی از ااست، کفشی پرتاب می نمايد، نبايد زياد تعجب نمود، زيرا سنت و فرھنگ مبارزاتی می تواند در مقخونين 

بيتی، ممثل و بروز دھندۀ روانشناسی ديد روان شناسانه و تراز ناخودآگاه افراد برخاسته، کاری را تبارز دھد که 

  .اجتماعی ھمان خطه و ھمان مردم باشد

که به ترک ھرات انجاميد، مبين آن است که اين جنايتکار نمی خواست " گلبدين" عکس العمل قھرآلود و عاجل - * 

ابسته به  جنگساالر ورنزد ھ حافظۀ تاريخی و يا وجدان تاريخی مردم ھرات بداند و يا اين که آرزوئی کهبا چيزی راجع 

وجود دارد در وی آنقدر قوی و مقاومت ناپذير بود که وی و ھمپالگی ھايش نمی " فتح ھرات"اسالم سياسی به ارتباط 

توانستند درک نمايند، که ريسک آمدن به شھری که زمانی دژ تسخيرناپذير نيروھای انقالبی به خصوص در دو مقطع 

  .بود، نمی تواند چيزی کمتر از پرتاب يک و يا دو کفش باشد" ساما"و " شعله جاويد"تاريخی جداگانه 

به دست جنگساالران حزب انسانکش را که جوان شجاع ھراتی  برخورد دنبالچۀ ادارۀ مستعمراتی کابل در ھرات، - * 

  :تداد تا آنھا به ھر نحوی که خود می دانند با وی پيش آمد نمايند، حد اقل مبين نکات آتی اس" گلبدين"

 تمام آنچه از مفھوم دولت می توان استنباط نمود، با ادارۀ مستعمراتی ھيچ مناسبتی نداشته، اين اداره به مانند قرون -١

 در يک منطقه، به اصطالح جرم و مخالفت عليه اين و يا آن گروه را در حد وسطی و سلطۀ کامل فئوداليزم سياسی

  .اختيار خود ندانسته، ھمان نيرو ھا را شايسته، مستحق و سزاوار برخورد به مسايل مربوط با آنھا می داند

فظ حقوق  در ادارۀ مستعمراتی نشخوار مفاھيمی مانند دولت مدرن، حقوق شھروندی، مسؤوليت دولت در قبال ح-٢

ھمه قصه ھای مفتی اند که جھت به خواب راندن توده ھای ميليونی افغانستان از جانب اين و يا آن ... شھروندی و 

  .نشخوار می گردد" زمامدار"

 رانشاباد ھرگاه کسی بخواھد و مسؤوليت عملی را که انجام می دھد، به جان بخرد، نه تنھا ادارۀ مستعمراتی، بلکه -٣

  . تضمين و تأمين نمايندند امنيت نوکران زرخريد استعمار را در مقابل خشم طوفانزای مردمنيز قادر نيست

با عمامۀ سياه و عصائی را در دست گرفتن، به وضاحت نشان می دھد که اين ناانسان و " گلبدين" دقت در عکس -*

 بخوانيد واليت -ه رژيم واليت فقيهقاتل خلق افغانستان، خالف آنچه به دستور و خوش آمد باداران امريکائی اش، علي

 شعار می دھد و می خواھد در پناه مغايرتھای مذاھب تشيع و تسنن، تفرقه و جنگ مذھبی را در بين مردم -جھل

افغانستان و ھمچنان خلقھای منطقه ايجاد و دامن بزند، خودش تا مغز استخوان در بند آبشخور تغذيۀ فکری اش يعنی 

لنگی سياه، . به عکسھای وی با دقت نگاه کنيد تا خود به نيکوئی صحت ادعا را دريابيد. اردرژيم واليت جھل قرار د

ايستاده سخنرانی کردن يک عصا را در دست راست گرفتن، ھمه تقليد ميمونوار از آخند ھای ايرانيست ھنگام ايراد 

  .خطبه در نماز ھای جمعه و عيد در ايران

ھالک سيل و تماشا ھستند و وقتی دو سگ با ھم جنگ نمايند در انستان در کل افغبا در نظرداشت اين که مردم  -*

شھری مانند ھرات به صد ھا نفر جھت تماشای آن ايستاده می شوند، تعداد معدود افراد آنھم بعد از نماز واجب جمعه در 

شياد قاتل در ھرات بوده مسجد جامع ھرات، با زبان بی زبانی گويای آن بوده است که مردم ھرات، مخالف حضور آن 

  . شده، شرکت ننموده استگزارو به ھمين لحاظ عدۀ زيادی در محفل وی که به يقين با مصرف ھزاران دالر بر
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که در سرتاسر افغانستان و منطقه خودش و افرادش جوی ھای خون به راه " آی اس آی" پرتاب کفش به سوی جالد -*

زد مردم افغانستان، آنچه ادارۀ مستعمراتی انجام می دھد و توافقاتی را که انداخته، در نفس خود گواه آن است، که ن

اين که امروز ادارۀ . امضاء می نمايد پشيزی ارزش نداشته، مردم در قبال افراد، معيار ھای خاص خودشان را دارند

 آسايش آنھا را تضمين می  ورفاهامنيت،  ارج می گذارد، راجنايتکاران و قاتالن فرزندان اين خطه  به مستعمراتی کابل

. نمايد، خون فرزندان خلق را بر آنھا می بخشد، بدان معنا نيست که مردم نيز از ادارۀ مستعمراتی تبعيت خواھند نمود

  ادارۀ مستعمراتی و ايادی آن بفھمند که فردای حسابدھی نزد مردم نه مقاوله ھای امپرياليستی آنھا را از خشم ،عکس آن

  . از جانب استعمار و ارتجاعيدهگزنجات خواھد داد و نه ھم فيصله ھای شورا ھای برجانسوز مردم 

 ھر چند تضاد ھای درونی بين آحاد ادارۀ مستعمراتی و ساير نوکران امپرياليزم می تواند در برخی از مواقع امکان -*

ھمه را به جان آن " ک کشی سر حجلهپش"تنفس را به وجود آورد  با آنھم ترس تمام آنھا از خيزش مردم و به اصطالح 

  وشکنجه" گلبدين"ًجوان انداخته به يقين ادارۀ مستعمراتی چه خود مستقيما و چه ھم از طريق افراد مربوط باند 

تنھا راه نجاتی که برای آن جوان وجود دارد، بسيج ھمگانی مردم است، . سرکوب خونين جوان ھراتی را در نظر دارند

ما بايد با تمام قدرت و با زير پای نمودن تمام عاليق .  پيدا و پنھان وییمعروف و پشتوانه ھا" راکت پران"عليه 

راکت پران را محاکمه و کفش پران را "با شعار سمتی، مذھبی و قومی و زبانی در دفاع از سيد عبدالواحد برخاسته، 

  .ادارۀ مستعمراتی کابل را زير فشار قرار دھيم" آزاد کنيد

 از منظر دراز مدت -  که امر کوچکی نيست- ذشته از آن که در نجات اين جوان باشھامت می تواند مؤثر باشداين کار گ

  .و باال بردن فعاليت ھای مبارزاتی نيز ارزنده می باشد

  

  :يادداشت

 ھر حوزۀ آبی در واقع تمام منطقه ای را که توسط يک رودخانه و. اصطالح حوزۀ آبی، يک اصطالح جغرافيائی است

ما در کشور خود در کل چھار حوزۀ آبی داريم، . ، شامل می گرددمی گرددمعاونين آن از سرچشمه الی دھانه آبياری 

  .حوزۀ آبی آمو، حوزۀ آبی ھيرمند، حوزۀ آبی ھريرود و حوزۀ آبی کابل

گرفته در نتيجه ھريک تا جائی که از مطالعۀ تاريخ قديم بر می آيد، نخستين ھسته ھای مدنيت در کنار رودخانه ھا شکل 

از حوزه ھای آبی مدنيت خاصی را نمايندگی می نمايد مانند حوزۀ آبی نيل، حوزۀ آبی بين النھرين، حوزآ آبی گنگا، 

 ...حوزۀ آبی آمو 


