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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  
  .آزاد ل

  ٢٠١٣ اپزيل ١۵

 چرا خرابيم ؟؟
 اگر مخواھی ملتی را به بردگی بکشی فرھنگ او يعنی ھويت او را در ھم شکن

 مکياول ايتالوی

 :به جای مقدمه

ھای دانشمند و   اين نوشتار يکی نوشتهۀازم بايد يادھانی نمايم  که انگيزام بپرد ررسی آنچه عنوان نمودهکه به ب يناقبل از

ند در گله مندی و  انقالبی که دارۀحيکه بر اساس روباشد    می»ميرويس ودان محمودی« کشور ۀسابقبا مبارز دلير و 

ی ئھا و آثار شان  در جھت  و سو يخی نوشتهين مقطع تارادرن کشور  که ايسندگان و شاعر نا رضايتی از نوینوع  يا ھم

داشت خود را  با اندک ين راستا براباشد و من در   می،جز از انعکاس درد ھای بی پايان مردم کشور جريان دارده ب

 نويسندگان  وءشعراشد تا با ،نويسم ين مورد میا درئيد نظر شانأ تی شده بائنظر اندازی  پيرامون آنچه باعث چنين فضا

ميت ھای مردم ما را و ھمچنان گرايش خود را به درد ھا و محروھای اين بی عالقگی نسبت به  مردمی  کشور علت

  ابراز دارند، تحميل شدهساده نگری پيرامون آنچه بر ما جبراً 

  

 قسمت اول

 می  به وضوح ،ردھنيت گرائی و خيال پردازی   صورت گيذ خارج از ھرگاه  ما ۀرسی  شرايط زيست موجودبر

توانيم  با نگرش  ابيم  و می را د ر ي اقتصادی  و اجتماعی خود،سياسی ،ی فکرینيم  مشکالت اساسی  و پسمانی ھاتوا

ھای اساسی اين   اتفاق افتاده شويم که علت  جريانات عميق علمی بر گذشته ھای تاريخی  و سياسی خود  متوجه

  بايد بدانيم که ھای  اصلی شن شدن آن ھمه مسايل و  فھم علتی روافتد برا  میالزم. دھد تشکيل می ھا را ماندگی عقب

گو وطفيليان ھای خطرناکی از طرف طبقات زور گی اجداد ما چه نوع بازینوشت و زند با سر،بر ما چه گذشته

 ايم که ھستيم ؟؟ ری بودهاجتماعی شده؟؟  آيا ملت ما از ابتدای خلقت چنين بد بخت  و راه گم بوده؟؟ آيا ما ھميشه اينطو

    ديگری است  و آن فقدان آنچه داشتيم و يا ما را از آن بيگانه ساخته  چيزۀباز گشت تحقيقی  به گذشته ھای ما نشان دھند

وندان سالم وجوديت خود را منحيث عناصر و شھرتا نتوانيم اصل م!!  آن ھويت اصلی ما است که ،و دور نگھداشته اند

ھای اجتماعی و  که در آن صورت برخورد ما با پديده  چرا ؟ برای اين ، محيط زيست خود تثبيت نمائيماجتماع بشری در

نيرو ھای استعماری و ( ؟ آنھا!!بوديم نه آنچه از ما ساخته اند کرد و ما خود ما می دست آورد ھای بيگانگان فرق می

جان ه  در بين ما  از بين برد ه  و ما را ھميشه ببا زرنگی خاص  حس ھمنوعی و پذيرش ھمدگر را ) خدمتگاران شان

اند چون منافع آن ديگران چنين چيزی را   و از ما مقلد  ميمون وار ساخته  ما را امتياز دادهاز ھم انداخته و  بعضی 
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با )  کنفسيوس(ی خواندم ئ؟ در جا!!ھای ما را خراب ساختند   احساسات و شخصيت، افکار .کند کرده و می ايجاب می

طرف يارانش نموده و گفت  بدانيد ه يش را ب رو،گذشت ديد آنجا چند نفر تعميری ميسازند  چند ھمراھش از راھی می

 ؟؟!!اند  ی را خراب کردهئبه يقين جا

 ۀبينيم که در جمل  می،کنيم می شرف خود با داشتن تاريح در خشان پنجھزار ساله نگاه  زندگی مردم با،خود ه حال که ب

 !!اند  يکی ما ھستيم  ی که خراب ساختهئآن جاھا

اوش ھای ترايم  ايم و سعی داشته بوده درست است که ما در جر يان زيست تاريخی خود متوجه مثبت ھای زندگی

ی ئ آنھا،…النه پيشکش جامعه و مردم خود نمائيم اما نگذاشتند ؤوگی خود مسنی مغزی خود را در جھت مثبت  زندانسا

ی که چون خفاشان کمين کرده در انتظار مکيدن خون ديگران ئ را در نابودی ھستی ديگران و آنھاکه دوام زندگی خود

شار يروز شوند و ما را که آزاده و سرتوانستند بر ما پ نه نمیاند موانع ايجاد نمودند ور  داده کشيکدهوبسالھا  منتظر 

که از ی آنان، میه يک تعداد شرف فروختگان آدک  تا اين موفق ھم نبودند.بوديم به غالمان و برده ھای خود تبديل نمايند

ساز تجاوز ديگران  به انواع  قعيت زندگی خود حتی زمينهخاطر  حفظ موه فھمند و ندارند کسانی که ب وجدان چيزی نمی

ی و  تا ملت؟! مطابق ايجابات شرايط ھمان دوره  از طرف بيگانگان بر ناموس شان ھم شدند  و خدمت نمودند ،مختلف

ساز  ن آورده ھمکار و خدمتگار  و زمينهئييت سر افگنده سازند سر غالمی و بندگی پای را  در تاريخ بشرئنسل ھا

 . بيگانگان گرديدندۀ مداخله و سلط،تجاوز 

 !توان از آن انکار  کرد ؟ آنچه بر ما گذشته است  ثبت تاريخ است نمی!ميمبايد نشر!! بلی ھموطن 

ئيد با ھم يک  بيا،باشد   به اشکال مختلف  می،ھای برده سازی استعمار ل کارخانه ھا و ماشينزندگی امروزی ما محصو

 :کمی به عقب نگاه کنيم

نانی و لھيات سر رشته داشت و با علوم يو طب و ا،نجوم  ، از رياضی ،ھنگ ھفتم ميالدی افغانستان از نظر فردر قرن 

يان مختلف برد  و معابد اد کار میه ھمی بی خروشتی و يونانی و برندی آشنا بود و رسم الخط ھا ھۀساسانی و فلسف

ھای عصر خود  محسوب  حانيون آن  مرکز دانشستی در سر تا سر کشور با روشيوائی  و ميترا پر ، بو دائی،زرتشتی

بسامانی داشته  اما از نگاه اجتماعی کشور وضع نا ، ادبيات مذھبی موجود و تعدد مذاھب و عقيده محترم بود ،شدند  می

 ھيوان تسنگ زاير چينی  چند سال پيشتر از تجاوز عرب افغانستان را مالقات ،شد و به شکل ملوک الطوايفی  اداره می

 ، معبد و متجاوز از ھشت ھزار روحانی  موجود بود١٢٢٠کرده بود که تنھا در خط سير او از شمال به شرق بيشتر از 

 شان با خاکستر ماليده شده بود  ۀھن را ھم ديد که بدنھای نيمه بر»سونا« رب النوع حانيون پيرو کاپيسا رومنطقۀاو در 

 ژيم فيودالی و ملوک الطوايفی  اختالف طبقاتی تشديد میکرد و در ر اين روش اداری و مذھبی  مردم را تصنيف می

در  .برد خواندند نام می اه می جغرافيا نويسان عرب  از ھفده حکومت محلی افغانستان آنروز  که ھمه خود را ش،شد 

ين  زمھای سرشار  اين سر دست آوردن ثروته ھای نا بکار غرض ب مالت سر سام آور عربح و شرايطی چنين زمان

کردند  تنھا دھقانان   بيشتری را تصرف میروز ساحاته کين  و فيودالھای حاکم روز بشروع گرديد که با ھمکاری مال

  ،دادند نمودند در مقابل اين حمالت استواری از خود  نشان مینچه داشتند و بر آن اعتقاد مفاع از  آ مظلوم در دۀو طبق

به شھادت تاريخ افغانستان مردم آنروز به دو طبقه تقسيم شده بودند که يکی عبار ت از فيوداالن و حاکمان محلی و 

 .ديگر ھمان دھقان زحمتکش و محرومۀ روحانيون بود و طبق

بانی يست  سال در مقابل تھاجم عرب قرمان جامعه  ب دوام نمود و محرو۶۶٢ تا ۶۴٢اب در افغانستانلين اعر اوۀحمل

 .دادند می

مسلم خراسانی که باعث ھای ابو  بعد آن فعاليتبه اختصار بايد گفت که متحد شدن مزدک با امرای محلی فار ياب  و 

مسلم قطعه قطعه بدن ابو  عباسیۀعداً توسط منصور خليفانتقال قدرت  از خاندان اموی به خاندان عباسی گرديد و ب
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که نا جوانمردانه از  فت تا ايندست گره  رھبری مردم را ب»سند باد«نام ه  شخصی ب٧۵٩ساخته شد و بعد آن در سال

 »استاد سيس«نام ه غيسی  ب بعد آن ھم يک نفر  باد،ستادند دربار خليفه فره طرف امرای عربی کشته شد و سرش را ب

 رھبر مردم شد تا اعراب را طرد نمايند »حکيم بن عطای باد غيسی« ضد اعراب قيام نمود که بعد از کشته شدن او  هب

 با داوطلبان ملی عالقه ھای زيادی را از چنگال عرب  »سف ابرم ھراتیيو« بعدآن ھم ،ووقتی ھم اسير شد انتحار کرد

جا اعدام شدند  در  ستاده شد و با ديگر انقالبيون افغانستان ھمه يکفر  باالخره اسير و به دربار خليفه،بيرون ساختند 

 فت و به ضد اعراب جنگيدم دھقان و پيشه ور را به عھده گرنام حمزه قيادت مرده  مرد ديگری در سيستان ب٧٩٩سال 

دند که ساختار وجود آوره ھای مختلف زمانی ب ی از مردم تشکيالتی را  در مقطعئھا اوز اعراب گروهجيان تجر در

ماعی بر خاسته تھای اجترين قشر نئي دھقانان پيشه وران و جوانان پر شور که از پا، نادارانبيشتر ازتشکيالتی آنھا 

نام ه  مردمان استفاده جو و موقعيت طلب ب،ثر اين جنبش ھای ضد بيگانه و متجاوزکگرديد اما در ا بودند تشکيل می

ھای   گروهاين. ھا دست می يافتند با استفاده از اعتقادات مذھبی مردم به رھبری آن) عالم دين( استاد و ، سيد،ھای نقيب

 .فتندکلی از بين نره از وحشيان  تار و مار شد اما بای  چنگيز به کشور ما توسط دسته ۀمبارز در زمان حمل

ن شيخک ھای عرب  در  تسليم شدن حانيون  و دنباله روا فرار سلطان محمد خوارزم شاه  رو چنگيز خان وۀدر حمل

 در بلخ ھم با اتفاق تجار و ،حضور چنگيز خان رفته و خواھان معاشات قديم خود شدنده پيشقدم بودند در  بخارا ب

خس قاضی مشھوری ی دادند در  سرأمتمولين شھر پيش از جنگ به استقبال چنگيز خان رفتند و شھر را به تسليمی ر

ه خس را بدون جنگ بز خان از در ھمکاری داخل شد و سردولت خوارزمشاھی با چنگيضد ه نام شمس الدين به ب

دشمن تحويل داد و شيخ االسالم حارثی شمس الدين قصد کرد که شھر مرو را بدون جنگ به چنگيز خان بسپارد در 

 .خانه در مقابل ھجوم چنگيز جنگيدنده که دھقانان و پيشه وران شھر به شھر و خانه ب حالی

ھنگ افغانستان شکل ا داشت  و  بعد از ھجوم اعراب فرخود ره ھنگ مخصوص بعراب فرغانستان قبل از ھجوم ااف

 اسالمی عرب گرديد که آنھم يک ھنگ مثل ساير کشور ھای اسالم زده تابع و رکنی  از فرفت وخود گره ديگری ب

 .ھنگ ھای متنوع شرق و غرب بودفرھنگ عمومی مقتبس از فر

 در  شکست و از بين رفتن جنبش  ننگرھاری بود کهۀنين به جنبش ھای ملی کشور ھم يکی مال دريوزياز جمله خا

 . ضد بابريان ھند  نقش عمده و کليدی داشتهشانيان برو

 او را توان فراموش نمود که در جنگ مقابل تجاوز ھند ل الدين را در  مقابل ھند نمیمبارزات شديد وطن خواھانه جال

 ستادندرا به ھند فرکشتند و سرش 

ن ئياحداد برادر زاده او رھبری مبارزان را به عھده گرفت و در يکی از جنگھای ضد ھندی خود را از فراز قلعه به پا

 .افگند و ھالک شد ولی تسليم دشمن نگرديد

 ، ماللی ، رودابه ،  مير بچه خان، رابعه ،ن  قار، آرش ،ی مثل کاوه نام ھای پر افتخاره در طول تاريخ پر افتخار ما  ب

 خوريم که ھزاران انقالبی پر شور ضد بيگانه بر می...  بھمن و، رھبر ، مجيد ،حمن محمودی  عبدالر ،مسجدی مير

 .باشد ادی خواھان ووطن دوستان میشان سر مشق آز رسم و آداب زندگی

يت نويسندگان ما  مقدم ثر اک،تجاعیرھم استقرار دو لت ھای مستبد و ايانانات تجاوز بيگانگان و يا در تمام اين جر

ما در دوره ھای مختلف  به  جمع کثيری از شاعران ،ای مقدس شمردند  را تا اندازه متحاوزين را خير مقدم گفته  و آن

و کمتر  نويسنده و يا شاعر ) خواستيم آمد آنچه می(ھا پرداخته  و افتخارانه ادعا داشتند  که  ئی و ثنا خوانی آندعا گو

 آنچه ،ن ناموس  وطن يادی نموده و نوحه ای سروده باشند ا مدافع، و مردمی بوده که از قربانيان و جانبازان ملی

لت ھای دست نشانده و رژيم ھای سلطنتی استبدادی  بوده  دو،دمت بيگانگانخھا بوده و آنچه قصيده ھا ھمه در  نوشته

 ؟!!است و بس 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۴

يت و رھائی از ادی  بشربانی ھای راه آزن است که با دادن اين ھمه قرود ايش اما سؤالی که  به اين ارتباط پيدا می

گز ھم نتوانستيم حاکميت ملی ھم بی سرو و سامان ھستيم ؟؟ و ھرچنگال اھريمن متجاوزين چرا دو باره اسير و ھنوز 

و فرھنگ ھا ھم منحيث  ما نادرست بوده ۀکه ھميشه زير بنای جامع خاطر اينه داشته و قدرت مردمی حاکم باشد ؟؟ ب

 .اند ر شکل داده  و در خد مت طبقات حاکمه قرار داشتهيی تغيئھای رو بنا پديده

را که گروھی از ھمين  ھيت مھاجمين را تشخيص  و ھمکاران شاناگر ما از ديد طبقاتی بر جريانات تاريخی ببينيم ما

 .رزه را در پيش گيريمتوانيم  راه مشخص مبا   می،اند شناسائی  نمائيم مردم ما بوده

 ی ھر چپاولۀمين منافع مھاجمين  و چپاول  سر زمين مفتوحه بوده و انگيزأ که باشد غرض  تیھر تجاوز به ھرنوع

باشد  و اين متجاوزين بدون ھمکاری  نوکران زر خريد و غالمان در  بست  ی و تسلط بر  ديگران میمين منافع خودأت

کنند به  ھا  قبل از تھاجم شروع می ی از پيش برند  فلھذا آنن مفتوحه کاردر  سر زميتوانستند  توانند و نمی شان نمی

را فراھم  و بر   ھجوم شانۀبی آبر و  و بی حيثيت از بين خود آن جامعه تا زمين ،وجدان  خريد يک تعداد آدم ھای بی

 ھمکاری ھمين بی وجدانھا رول بسزای  در تجاوز چنگيز  و دوام نسبی آن در کشور ما.دوام تسلط شان ھمکاری نمايند

قطب و  ، پير،نام سيده  در تجاوز اعر آب وحشی  و انگليس ھا ھمين کسانی تيغ شان بيشتر برندگی داشت که ب،داشت 

 توسط ھمين بی ء ضد تجاوزات  بيگانه  ابتداه قيام ھای مردمی و انسانی ب!!بھا ای رسيده  تا خود انگليس ھا و عربج

توانستند  به نفع  بلی اين غالمان سگ صفت  ھر کاری می!!  گرم متجاوزين ۀشد تا اسلح کوب میريخ سروجدانھای تا

 شؤون زندگی مردم عادی  اين ۀدادند  چون در صورت تسلط بيگانگان بر ھم بيگانگان و تباھی مردم خود انجام می

ھا زياد تر سعی  فلھذا اين!! وخته ھای مادی  ھم ثروت و اند،شدند ھم مقام ھای اجتماعی  خائنين صاحب ھمه چيز می

وجدان   را شکل مقدس و آسمانی داده و حرامزاده ھای بی ی که خود بلد بودند و آنئھا   از راهء داشتند تا ابتداآنبر

ساز  دادند تا زمينه  نعمات مادی را به شکل انقالبی آن جلوه  میۀنام عدالت و توزيع عادالنه پرچمی و خلقی ب

نگری تاريخ جنبش در باز!!!!!  را سر کوب نمايند  ھای انسانی اين ملت سھا در کشور شده و خواستهوائی روحکمر

بينيم  که در زمان تجاوز اعراب تا امروز  يک قشر مفت  آزادی خواھانه و انسانی  وطن خود می،ھای استقالل طلبانه 

عوت نموده و به خالف د) صبر(به  مردم را ءته ابتدافطرت  در  خدمت مطلق آنھا قرار گرف بی وجدان و پست ،خور

اشيندار ھا  را مطرح نموده و در صورت موفق نشدن جاغور م...کشی از فرمان شان جزای روز قيامت ورفتاری و سر

رف سازند و تا ح اصولی و انسانی شان منۀھا را از مسير مبارز آن مان مردم خالی نموده اند تاھای پر آر را در سينه

 و تابع ،ن مردم را تحقير نموده اند به کفران نعمت  کافِر بود دهکه موفق نبو اند  و در زمانی ندازه ای موفق ھم شدها

 را قبول نداشتند و می يات شاند و تصفيه حساب با مردمی که  نظريات بيگانگان و تعقيب راه و روش آنھا نمودننظر

 اعراب و ۀاين کثافت ھای تاريخ در زمان حمل. حله بود  آخر مرانبار و تيرند  با انداختن به زندانھاخواستند آزاده باش

نامھای ه سند و پولی اندوزند و بخاطر گرفتن امتياز به مقامی بره روسھا  ھمان ھای که ب ،بعداً تجاوزات انگليس ھا

 ، مال ھا ، مولوی ھا ،يده ھا جای رسه  ب،نقيب ھا ، مير ھا،خواجه ھا ،آيت هللا ھا ، سيد ھا ،رھبران دينی  و مذھبی

 ، داکتران اسالمی ،وجدان   عرب زدگان بی،ين اواخر اسالم گرايان مدرن و نکتائی پوش ا چلی ھا و در ،طالبھا 

 ...و ) پرچمی و خلقی ھا(فکر   چپ ھای متر قی و روشن،پژوھشگران اسالمی ، محققين اسالمی،فيسوران اسالمی پرو

قی  از ی اين مردم و شکل غالمی دادن به آنھا در چوکات ھای مقدس و مترتدر  اسارت عقيدی که قدرت داشتند ئتا جا

 .يغ نداشتندچ نوع بی ناموسی و بی شرافتی درھي

مردم زجر کشيده و تحت ستم  ، به نسل جوان و آګاه د استعمار گرايان و نوکران شان چشم اميۀحال با اين ھمه تجرب

ی  قيام  ئيشه ھای نوين و دمو کراتيک تودهھا در پر تو اند ی و بسيج شدن آنای مثبت علمطبقاتی است که تا با گرايش ھ

 آن گام ھای استوار بر دارند و ھمچنان نويسندگان و ،ھای مردمی  سر تا سری را  در نظر داشته و در راه عملی شدن
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  ۀ کننديتھای تقويث رکنی از نيروحشاعران  ما بايد خود را از زير يوغ حرمت و تمجيد به خرافات رھانيده و من

 ؟؟!!يند  نه زلف و رخسار يار گو زندګی سخن ھای تلخ  جامعه  از واقعيتئیتحوالت زير بنا
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