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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠١
  

  به ھرات" گلبدين"انگيزه ھای مسافرت 
  

 ممکن است به "رژيم واليت جھل"عليه " گلبدين"با کنار گذاشتن اين احتمال که تمام عربده کشی ھا و جنگ طلبی ھای 

 قطر و ،ترکيه " اردوخان"مصر، " مرسی"منظور فريب امريکا و در پيوند با مواضع اخوان بين المللی به نمايندگی از 

به امريکا با خلوص نيت " گلبدين"ايران صورت بگيرد، در تحليل فعلی از اين پيش فرض حرکت می نمائيم که پيوستن 

  .ه نيستھمراه بوده، ھيچ نوع غشی در آن نھفت

وقتی از چنين منظری به قضايا نگريسته شود، نخستين نکته ای که از ھمه برجسته تر خود را نمايان می سازد اين است 

به مانند ساير مھره ھا و بازيچه ھائی که از جانب امپرياليزم جنايتگستر امريکا به کار گرفته شده اند، در " گلبدين"که 

 اختيار نبوده، تمام آنچه را می گويد و انجام می دھد، دستور العمل آن را از سفارت ھيچ حرکتی از خود دارای اراده و

در نتيجه مسافرتش به اين و يا آن واليت و يا ھم موضعگيری اش عليه اين و يا آن . امريکا در کابل دريافت می دارد

شکار مسؤوليت آ نمی خواھد به صورت ًفرد، در واقع انجام آن سلسله وظايفی است که امپرياليزم امريکا عجالتا خود

 مطرح شده، خود در عقب اجرای آن را به دوش گيرد بلکه می خواھد اھدافش از دھان و به وسيلۀ کسان ديگری

  .صحنه، جريان را ھدايت و کارگردانی نمايد

ه ھرات، بيشتر از ب" گلبدين"نظر انداخته شود، ديده می شود که مسافرت " گلبدين"وقتی از چنين منظری به تحرکات 

آن که به غرض برآورده شدن خواستھای خودش بوده باشد، می بايست در مسافرت گامھائی جھت تحقق اھداف امريکا 

در چنين موردی می بايد ديد که خواست و يا ھم خواستھای امريکا در ھرات و در مجموع حوزۀ . در ھرات بردارد

  .غرب افغانستان چيست

دث و تحوالت منطقه بعد از اشغال خونبارافغانستان توسط امريکا و شرکاء بر می آيد، تا جائی که از سير حوا

امپرياليزم جنايتگستر امريکا از نخستين روز ھای اشغال افغانستان، سخت در تالش بوده است تا در صورت امکان 

 بتوانند خود را متشکل "جھلرژيم واليت "محلی مبدل نمايد که در آنجا نيروھای مخالف صفحات غرب کشور ما را به 

در . در مرزھای شرقی ايران شعله ور بسازند راساخته، ھرزمانی که امپرياليزم اراده نمايد آن نيروھا بتوانند جنگی 

واقع رسيدن به اين مأمول بعد از حمله به عراق و تصرف آن کشور و در نتيجه قدرت گيری احزاب شيعۀ طرفدار 

  .نيز گرديد، اھميت بيشتر يافت" سازمان مجاھدين خلق ايران" نابودی نظامی در عراق که  باعثايران 
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امپرياليزم امريکا جھت رسيدن به اين ھدف، در نخستين گام متحدين ايران را در تمام نوار مرزی افغانستان با اعطای 

 را از نقاط ديگر به حيث چوکی ھای به ظاھر بلند دولتی از مراکز قدرت شان دور نموده، به جای آنھا کسان ديگری

ھرکدام به بھانه ای از واليات ... والی مقرر نمود، چنانچه اسماعيل خان، کريم براھوئی، حسين انوری، دستگير آزاد و 

سرنوشت حوزۀ غرب بيرون کشيده شده، به جای شان افرادی در رأس قرار گرفتند که به جای پيوند با مردم منطقه، 

  .تعيين نموده بود" ۵٢. ب"شان را مسافرت با 

اين سياست با آن که در ظاھر امر توانست تا حدی جلو گسترش نفوذ روز افزون ايران را در حوزۀ غرب افغانستان به 

را " مجاھدين خلق ايران"مواجه سازد، مگر در آن حدی نتوانست عمق و گسترش يابد که نيروھائی به مانند  مانع

زيرا گذشته از اين که جنگساالران اخراج شده از منطقه، نفوذ خويش را در . ان انتقال دھندبتوانند از عراق به افغانست

 ھم دست زير االشه و در انتظار ننشسته، تا جائی که برايش مقدور بود، "رژيم واليت جھل"ھمان مناطق حفظ نمودند، 

  .پايه ھای نفوذش را در بين اھالی فريب خورده گسترده تر ساخت

التی وقتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا از ھرات و نيمروز تا حدودی نا اميد شد، به صورت غير مستقيم در چنين ح

رژيم "طرف مقابل يعنی . نخست از طريق ايتاليا و بعد ھا قطر و امارات، واليت فراه را در مرکز ديد شان قرار دادند

جه حرکات دشمنش در واليت فراه گرديد، گذشته از اين  که نوشتم دست زير االشه ننشسته بود، وقتی متو"واليت جھل

شکار شده بود، به طرف خود کشانيد، با آًکه با يک ديپلماسی فعال، قطر را که ديگر پيوندھايش با اخوان المسلمين کامال 

رده زير يوغ خود درآوسرمايه گذاری غير قابل تصوری بر بخشھائی از طالب، حد اقل طالب نوارمرز با خودش را، 

  .بازھم برنامۀ مداخله جويانۀ امريکا در نوار مرزش با افغانستان را سد نمود

پای به صحنه می گذارد و در ظاھر مستقل اما در اساس جھت پيشبرد اھداف " گلبدين"در چنين فضائی است که 

در اين دو " گلبدين"واليت ھای نيمروز و فراه و ھسته گذاری . امه ريزی می نمايدامپرياليزم امريکا در سمت غرب برن

جبھۀ "واليت حد اقل تا جائی که اکنون مشاھده می شود، منتفی به نظر می خورد، چه در نيمروز با آن که ديگر آن 

 با خيانت به خلق افغانستان به ی که عليه امپرياليزم و ارتجاع مبارزه می کرد، وجود ندارد و جنگساالران آن"نيمروز

چوبدست امپرياليزم مبدل شده اند، مگر اين خيانت به خلق افغانستان، بدان معنا نيست که آنھا به خود و به منافع طبقاتی 

ًپيشکش نمايند، درواليت فراه ھم تقريبا عين روال وجود دارد تا " گلبدين"حقير خود ھم خيانت ورزيده، واليت را به 

" ت انقالب اسالمیحرک"و افراد منوط به " گلبدين"ز تضاد ھای خونينی که در دھه ھای گذشته بين عمال گذشته ا

وجود داشت، قدرت گيری روز افزون طالب در آن واليت، خود مانع بزرگيست تا " ی محمدیمحمد نب"مولوی 

  .اند، واليت ھرات استپس تنھا جائی که باقی می م. بتواند در آن واليت ابراز وجود نمايد" گلبدين"

در واليت ھرات مقاومت ضد روسی که به نيروھای  دھه بدين سو با ترکيب نظامی آن نيروھائی ۴آنھائی که از 

در ھرات از " گلبدين"معروف شدند، آشنائی دارند به نيکوئی می دانند که در بين تمام احزاب پاکستان نشين، حزب 

و افراد تحت قومندانی " حرکت انقالب اسالمی"کی دو بر خورد با افراد کمترين نفوذ برخوردار بوده، بعد از ي

افرادی مانند . به دولت پيوسته، بدنامترين مليشه ھای دولتی را تشکيل دادند" گلبدين"، وابستگان حزب "اسماعيل خان"

و " ببرک" نشاندۀ قومندان رسول و ھمقطارانش که آوازۀ شھرت آنھا از محل بيرون شده در تجمعاتی که دولت دست

  .داير می نمود به نمايندگی از ھرات در کنار دوستم ھا و عصمت ھا، خودرا نمايش می داد" نجيب"بعد 

 اش را آغاز نمايد، واضح است که در واليتی ياليزم، وظيفه می گيرد تا پيشرویاز جانب امپر" گلبدين"اينک وقتی 

 در انتظار نباشد و در يک شھری با يک ميليون جمعيت شھری، مانند ھرات به غير از مليشه ھای سابق کس ديگری

در نتيجه به صراحت نوشته می توانيم . دوصد نفر را برايش جمع کرده نتوانند" هللا و بسم هللا"حين نماز جمعه با ھزار 
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طرف استعمار به به ھرات به مثابۀ کليد چندين واليت، انجام وظايفی بود که از " گلبدين"که نخستين انگيزۀ مسافرت 

  .وی سپرده شده بود

که از نخستين روزھای پای " گلبدين. "است" گلبدين"دومين انگيزۀ اين مسافرت، ادامۀ سياست ھای رقابت جويانۀ 

گذاشتنش به دنيای سياست، ھميشه و در ھمه حال، در مقابل دشمنان مردم کرنش و تسليم و در مقابل مخالفان شخص 

ت عمل، زورگوئی و رقابت تا پای جان بوده است، در مورد رفتن به ھرات باز ھم ھمان خودش و يا ھم حزبش، شد

نبايد فراموش نمود . می تواند محرکش بوده باشد" اسماعيل خان"و شخص " جمعيت اسالمی"انگيزه، انگيزۀ رقابت با 

که بعد از افتضاحات " گلبدين"که در اينجا صرف رقابت جوئی تعيين کننده نيست، بلکه در کنار رقابت جوئی، باند 

تسليم طلبانۀ شان، در مقطع کنونی ديگر شانسی برای برآمد مجدد نداشتند، جھت پيدانمودن امکان نفوذ به خصوص با 

در نظرداشت حمايت ھائی که ارگ نشينان و والی ادارۀ مستعمراتی و نيروھای اشغالگر از وی می نمايند، اميدوار بوده 

  .را فراھم بسازند" گلبدين"ۀ چنين مسافرتھائی امکان بسيج و سازماندھی مجدد ھواداران و ھستند که به وسيل

سومين انگيزه بر می گردد به عقدۀ چرکينی که ارتجاع ھار مذھبی در وجود اخوانی ھا و مزدوران روس در کليت شان 

ان مشغول شده باشد و اين را نداند که کمتر کسی است که به امر سياست در داخل افغانست. نسبت به ھرات داشته و دارند

 و از تحول يافته بود" جنبش دموکراتيک نوين"يکی از والياتی که به سنگر و دژ استوار " دموکراسی تاجدار"در دھۀ 

يکی از بزرگترين آرزوھای . ھرات بودشناخته می شد، " شعله ئی"مردم عادی تا روشنفکر و از مال تا معلم، با ھويت 

کثيفی و ھر نوکر بی آزرم روس، اين بود که زمانی در ھرات، يعنی در دژ استوار ديروز جنبش چپ، ھر اخوانی 

  .ًبرآمد نموده با سخنرانی و تبارزش، تلويحا تسخير و نابودی آن دژ را اعالم بدارد

از يک جانب که را  طيف مردم برخاسته است، نفس عملش مکی و از کدا" کفش پران"برای من نوعی، فارغ از اين که 

به رھبران اسالم سياسی را سزاوار کفش می داند و از جانب ديگر، با يک کفش آرمان تسخير بدون مقاومت آن دژ را 

در آينده چقدر موفق می گردد از عمل " کفش پران"اين که . دل دشمنان مردم ما می گذارد، ارزش خاص خود را داشت

دن به درگاه زور، کفش را بر روی خود بزند، مسأله ايست که می شود بعد شجاعانه اش دفاع نمايد و يا ھم با سر سائي

  .تر در موردش بحث نمود

 


