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های تاریخی گوییی فرهنگ طبقات حاکم، به مرض گزافهطلبان پشتون و غیرپشتون زیر سایهبرتری
ارتجاع که متاسفانه حتی بر شماری مدعی آزادیخواه بودن هم تسری ای به نفع اند پروژهعادت داده شده

در  هاست که از مکتب تا پوهنتون توسط مرتجعان مذکوریافته است. یکی از آنها نازیدن به کشورگشایی
ایم، ها پف شده است: ما تاریخ شکوهمندی پر از فتوحات داشته، هیچگاه مغلوب بیگانگان نشدهگوش

ا صد برابر افغانستان کنونی وسعت داشته که همه به برکت اطاعت مطلق کلیه اقوام از های مامپراتوری
ن باشند یامیر وقت بوده و حاال هم بر ملت است که مبارزه برای سرنگونی نظام را گناه پنداشته و مطم

ر خواهد بود! المللی و قیادیان نستوه جهادی انشااهلل روزهای بهتری در انتظاکه با اطاعت از دوستان بین
گذشته و حال این وضع تفاوت چندانی نکرده. در گذشته شاهان را دارای حق خدایی و سایه خدا 

ی ها عین وظیفه را برای تزریق ایدهشناختند و اطاعت از آنان را اجابت مشیت الهی، امروز رسانهمی
جاع با چسبیدن به ایلغارها بالیدن به گذشته و چشم بستن به فاجعه جاری به عهده دارند. عالوتا ارت

که  االرض تصویر نماید. با آنها را حشراتخواهد شاهان و سرداران را نیروی محرک تاریخ و تودهمی
برای  ابدالیشود احمدشاه گفته می-ند اکردهشان احساس گناه میهای خونریزیبرخی فاتحان خود از 

باره  رسانی درهم به آگاهی متاسفانه نویسندگان مبارزاما  -توبه به زیارتی در قندهار رفت و همانجا مرد
اند. گویی با این کار کاخ نکرده ها و تاراج و تخریب فاتحان تاریخ ما توجه درخوراز کشته پشته ساختن

بر جسم و جان  و پاکستان های جالدان وابسته به امریکا و ایرانریزد. مادامی که زنجیرما فرو می« وقار»
چه سود دارد؟ باید آن را درهم شکست و در « مفتوحه»شده از خون و رنج ملل  نند، کاخ بناما سنگینی ک

 . در عینادزنان تاریخ ما را بنا نهمردان و بزرگعوض کاخ یاد خدمات اجتماعی و هنری و علمی بزرگ
های ها بر مقاومتپریالیستبا ام یارفکر و همحال باید مبارزه با آن فریفتگان امپریالیزم را از یاد نبرد که هم

های امپریالیستی ی ما چلیپا کشیده و بهروزی مردم افغانستان را فقط در قیمومیت به قدرتآزادیخواهانه
های اقتصادی پایان ما در جهنم محرومیتزدن بی هایی که عامل اصلی دست و پابینند، قدرتمیسر می
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)از آن جمله میشل فوکو که معتقد بود  1مدافعان امپریالیزم باشند. در تقابل با اینو سیاسی و اجتماعی می
های و برنامه( «یک روز خوب هستند آوردن نه و جهان سوم جاییست که مردمش به فکر آمدن»

نویسد: می« علیه امپراتوری»داکتر مایکل پرانتی در کتاب  ،رحمانه و مخارج پنهانی امپریالیزم امریکابی
بوده  آساتنهای امپریالیستی توجیه شده است که مردم آن کشورها ورییاین ت تجاوز به جهان سوم با»

 کوش نیستند. اما این درست نیست. مردم مناطق گرم خیلی قبل از آنو مثل مردم مناطق معتدل سخت
های طوالنی های با شکوهی بودند و امروز آنان ساعتکه اروپا از قرون وسطی بیرون آید، صاحب تمدن

یی هاگسترهدر »نویسد که اروپای استعماری او همچنین می« کنند.بل درآمد ناچیز به شدت کار میدر مقا
، راهزنی های پیهم، بردگی، فحشاچون نابرابری اجتماعی، فقر، بدرفتاری با زنان و کودکان، قحطی

 «اند.بوده "جلو"های انکزیسیونی های دینی و شکنجهعامدریایی، قتل

                                                            

 دارند: پسندامپریالیستگونه اظهارات  گران وطنی ما در دفاع از امپریالیزم از اینمشاطه -1

 اعتبار نیز علمی هوممف یک حتی و کنندمی تغییر هم مفاهیم المللیبین احوال و اوضاع تغییر با» :رسولی یاسین
 رسدمی نظر به اما د،بو مبارزه و مقاومت ولوژییاید طلبیاستقالل ۲۰ قرن اول نیمه و 1۹ قرن در. ندارد دایمی

 1۸ارسی، ف)بی.بی.سی  «.است گذشته آن مصرف تاریخ که گشته سیاست در مصداقبی مفهومی دیگر استقالل
 (۲۰1۲اگست 

 وابسته جهان. کنیم یبررس را امروز جهان 1۹ و 1۸ و 1۷ قرون احساساتی تعریفات با( نباید)» :سلطانزوی داوود
 متحدین باید ما... گویندب مضمحل مملکت را ما ایران و پاکستان که توانیمنمی مانده طرفبی ما.... شده همدیگر به

سرطان  ۹ ،«مواج آزادیادر » برنامه« رادیو آزادی)» «.کنیم پیدا نظامی و اقتصادی سیاسی، ثبات که باشیم داشته
1۳۹۰ ) 

 هایعرصه در بلکه است نظامی حضور یک تنهانه افغانستان در امریکایی نیروهای حضور»بارکزی:  شکریه
 از نباید فغانستانا و داشته را خودش سزایبه و خاص تاثیر دیپلماتیک و سیاسی انکشافی، اجتماعی، اقتصادی،

 (1۳۹۳ جوزای ۷،«آزادی رادیو»)« .شود زده کنار جهانی جامعه توجه محراق

 قبال شوروی و بریتانیا یهاامپراتوری چون اندهنداد شکست را ایامپراتوری هیچ هاافغان اصال»: زادهارباب نوشین
 شدند تشجیع برعکس و نکرده رها را استقالل افسانه پشت هاافغان اما پیمودندمی را فروپاشی مسیر و شده ضعیف

 (۲۰11یل اپر 1۷، «گاردین»)روزنامه  «.کنند مباهات کشورشان دانستن هاامپراتوری گورستان با تا
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را  سرزمین خویشهای یونان، های افغانستان نیست. شوونیست، منحصر به قومپرستتهیمیان تبختر
تمدن  اها منشتورکیستخوانند؛ پانمهد تمدن بشری و جوامع شرقی را وحشی و بربر و بیگانه با تمدن می

نند؛ داترکیه می ءمیانه و قسمتی از چین را جزهای متعددی در آسیایسرزمین ،غرب را ترکی
دانسته و مانند عمال فرهنگی « نژاد برتر آریایی»از زمان رضا شاه تا امروز خود را  هاایرانیستپان

نامند )معلوم نیست عیب خوردن دال می« خوردال»جنایتکاران جهادی افغانستان که مردم پاکستان را 
ما به خاطر نمردن از  مردم در مناطقی،چیست؟ به حد اعال پست بودن این تف سر باال آنجاست که 

 ؛نمایندگفتن تحقیر می« سوسمارخور و صحراگرد»ها را با فروشند!( عربگرسنگی فرزاندان شان را می
های ها و زبانموجودیت ملیت« وحدت ملی»و « حفظ تمامیت»و زیر نام « زبان واحد، ملت واحد»با شعار 

افغانی »شده، هموطنان دربدر ما را ن واواکیغیرفارس را نفی و به استثنای مشتی شاعران و نویسندگا
های جنگهای میدانگفته تحت هزار و یک مضیقه، شکنجه، زندان، اعدام و فرستادن به « پدرسوخته

مذهبان ما هم به رفتار جمهوری اسالمی ایران چنان فاشیستی است که حتی شیعه ؛دهندشان قرار می
العین نیزم هندویی نیز که نصبنگرند؛ شوومی ای آدمکش و ضد افغانآن به مثابه جمهوری

هویت و حاکمیت هند دیده با سعی در تحمیل  ،را ضامن استقالل« زبان واحد، ملت واحد»دموکراتیک ضد
 باخونبار  عداوتکشور، اعمال تبعیض و کثیرالمله جمعیت و دوصد میلیون  میلیارد زبان هندی بر یک

بدل  دنیا لتیداعترین فقر و بیرا به سمبل بزرگ« ن دموکراسی دنیاتریبزرگ» ،مسلمانان هندپاکستان و 
 ؛ و...نموده است

راه مردم ما را به سوی آزادی و بهروزی هموار نکرده، شوونیزم « فاتحان»به هر حال چنانچه مباهات به 
کشورهای های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ترکی و یونانی و هندی و ایرانی و... هم گرهی از بدبختی

ای تا اروپا داشت از دیاری برخاست که اکنون غیر از مجسمه مربوط را نگشوده است. چنگیز که امپراتوری
اش نیست؛ «تجاه و حشم»باتور که با اعانه یک میلیونر اعمار شده، صاحب نشانی از فتی او در اولن 1۳1

یان )تیمور لنگ( را جانشین مجسمه گشاترین جهانآشامدولت ازبکستان که مجسمه بزرگی یکی از خون
به صورت یک کشور  اینکیونان  د؛بخر غرورتواند وابستگی به امریکا را پوشانیده و برایش لنین کرد، نمی

سابقه دست آمده است، و مردم در ایران زیر بربریزم بنیادگرایی با فقر و فحشا و اعتیاد بی سومی در جهان
توان مباهات عدالت اجتماعی می ز یوغ امپریالیزم و تامین دموکراسی وبه گریبان اند. تنها به رستن ا

 نمود. 

مردم ما در برنخاستن علیه دشمنان داخلی از قدیم تا دوران نادر، ظاهر، داوود و  کمبود عوامل از
جهادی و طالبی، و فعال ی فرسا و غرورشکنانهدیدن تحقیر و توهین روان غیر از بنیادگرا،میهنفروشان 
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و اغماض « فتوحات» حکایاتنسبت به ی گچون و چرا از حکام، شیفتنیرویی انقالبی، اطاعت بی نبودن
و از تفاخر خودفریبانه شته اگذ را کنار افسون و اسارت این باشد. بایدهای سالطین مییهرزگها و ستمگری

یکبار و برای نالیزمی کاذب، تاریخ افغانستان به بهای تحقیر ملل دیگر و غلتیدن به ناسیوبه صفحاتی از 
 بوده است. هیچهم روشنگری چپ  حیطههمیشه رهید. در این 

با پیشرفت و پسرفت  ،ها ناموزون، پر فراز و نشیبشد که سیر تاریخ در کلیه کشورباید این آگاهی برده می
اه خروج از قدر هم فخیم، هرگز به داد ما نرسیده و ر و با نور و ظلمت توام است؛ قدمت تاریخی هر

صرف پنج  -امریکا-ترین کشور دنیــا بست کنونی را نشان نخواهند داد و بدانیم که از عمر پیشرفتهبن
های بزرگان هنری و علمی و شود؛ فقط به سهم تاریخ دیرین ما در تمدن بشری، چهرهقرن سپری می

اند؛ جای نام کوه گشایان ریختهجهان هایی کهتوان بالید و نه مقدار خونایستادگی در برابر متجاوزان می
ای انسانی و احترام به هر کند باید نامی با بار اندیشههندوکش را که خصومت خونبار دینی را تداعی می

های ملل دیگر مایه ها و غنیمت و کنیز گرفتنها، غارتمنارساختن کله که اوال و اعتقاد بگیرد آیین
ها چه چیزی عاید جامعه گردیده است؟ واقعیات بهتر از از آنا ثانی و ندسربلندی نیست و باید محکوم شو

 یوغسال اخیر تحت  ۲۰ بیش از کنند. ما درهای تاریخی را باطل و یاوه اثبات میهر استداللی الفیدن
و خواهران و مادران درازی به عصمت ایم که دستون وسطایی به سر بردهترین نیروهای قرضدانسانی

گی مثل اسماعیل دختران شریف ما را برای معاینه باکره ییهاواواکیهمسران ما تفریح روزمره شان بوده، 
بستند که درد تحقیرش از رذالت اسماعیل ربایند؛ طالبان رهگذران ماتمدار را به شالق میها میاز خیابان

ور جهان است؛ هندوستانی که جزء امپراتوری کش 4۰کمتر جانکاه نبوده؛ افغانستان در تسخیر بیش از 
اش را به نشینان پوشالی است؛ شاه ایران زمانی تاج و تختغزنوی و احمدشاه درانی بود، حاال حافظ ارگ

شدند، امپراتوری کرد یا وقتی قاجاریان به روسیه و انگلیس تسلیم میمحمود افغان پیشکش می
دالر، های بوجی امروز مالیان ایران بااما شد، بار میخفت غروبی ، متحملدر افغانستان« غروببی»
در کنار امریکا مقدرات اقتصادی و سیاسی کشور  اتانییخرند، و برش را میاطرافهای مگسجمهور و یسیر

ما ی را زدن، اراده« فتوحات تاریخی»ای که گرفتاریم، هر روز افیون را در دست دارد. در شرایط جهنمی
کند. دشمن هم ، سست می«سیا» مولوددموکراسی و برانداختن پوشالیان  ،ه برای استقاللرا در مبارز

حامد کرزی با وقوف به همین روحیه ها باشیم و غافل از عالج بیداد کنونی. گذشته خواهد غریق خمارمی
ود و است، به یک امپلق امریکا بسته باش که هست و نیست ست که در حالیهادردآور تودهی خودفریبانه

دار است، زورآور است و... ولی ما امریکا پیسه»: الفدمی ، کودکانه«سیا»گک با رذالت خاص یک گدی
زدند، کسی پیدا نشد به او می اکبرگویان برایش کفو بین جماعت چند هزاری که اهلل! «شیر هستیم شیر

 اوالدت هم امریکا است!آورد و محافظ زن و « سیا»، تو را کمی شرم کن شیر صاحبکه بگوید 
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توان ایم. دنیا را نمیهای امیران عیاش را گاو خورده؛ ما در انتهای قهقرا ایستادهگشاییجهان« فراز»دوران 
به آزادی  و واالتر از دیگران اگر مردم افغانستان عشقی ملکوتی دنپرسمی جهانیانبا رجزخوانی فریب داد. 

میانه را در خاک عرب و آسیایهای تروریستی، جهادی، طالبی و دارند چرا حضور نیروهای امپریالیست
ی مردم ما، انقالب های مخوف بر سینهسنگ امپریالیزم و استبدادکنند؟ البته عالوه بر تختهخود تحمل می

نیاز دارد. ولی تا هنگامی  -تشکیالت-غیر از عامل عینی به عامل ذهنی  برای آزادی و عدالت اجتماعی
جای جنون قومی را همبستگی ملی و طبقاتی بر ضد  ،ی میخکوب ماندن به گذشته از بین نرفتههئکه نش

نگرفته، مترقی های و جای ناسیونالیزم کور و ارتجاعی را احترام و پیوند به همه جنبشامپریالیزم و ایادی 
طلبی، وستی، برابریساخته نخواهد بود. مبارزه و ناسیونالیزم مترقی )وطند یاز تشکیالت نامبرده کار

ها جویی دولت خودی( است که به تودهچه به مردم تعلق دارد و شوریدن علیه برتری حمایت از هر آن
پیشگام از میر  ستیزی سردارانبخشد. از گذشته باید صالی آزادیخواهی و ستماعتماد به خود و قدرت می
سردار ایوب خان و  ،عبداهلل خان اچکزی ،اهلل خان لوگریسکندر خان و امین ،مسجدی خان کوهدامنی

 زاده و سید کمال و... در قلب و گوش مردم ما درلخالق و عظیم منشیاماللی گرفته تا سرور جویا و عبد
های ها و تاراجعامهای ستمکش هند که قتلی امپریالیزم و بنیادگرایان طنین اندازد. تودهشکستن زوالنه

های ی نبرد مسلحانه به رهبری مارکسیستحافظه دارند، جا دارد از شراره درپیهم غزنوی و ابدالی و... را 
 انقالبی در مناطقی از هند احساس دلگرمی و غرور کنند.

 در میهنفروشان و ساالرانجنایتکه شدنیست ای روشن مردم ما هم به آن روز فرخندهغرور چشم 
 ی مرگ سر دهند.سراسیمه قوله هاتوده خشم آتش یمحاصره




