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  داکتر عبدالحنان روستائی
  ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٠المان، 

  
 

  
  دو تحليل داھيانه از زنده ياد مير غ�م محمد غبار

  

   در مورد استعمار
  

 اقتصادی گذشتاند، دوامدارده ياد مير غ(م محمد غبار که عمری را در ظلمت خاندان نادری و در مسکنت نز
زندانی شدن ھای .  بر حق خود ادامه دادپايان عمر به مبارزۀرد نشده و تا ھيچگاھی از گرم و سرد روزگار دلس

 و تھديد ھای پی در پی سلطنت  به منطقۀ با?بلوک و?يت فراهطو?نی توسط خاندان حکمران و تبعيد او از پايتخت
اب کتين نوشتن ز دست آورد ھای گران اين مرد آھن ایيک. ظاھر شاه نتوانست در ارادۀ آھنين او خللی وارد کند

 زنده ياد غبار نه تنھا ھويت ملی و تاريخی مردم افغانستان را ، است که به وسيلۀ آن" در مسير تاريخافغانستان"
زيابی و تحليل نموده و  نيز ار را در برابر استعماراين سرزمينتثبيت کرد، بلکه مبارزات گسترده و دامنه دار مردم 

 تحليل ھا و تعليل ھای خويش را بر مبنای واقعيات و حقايق جامعه و زنده ياد غبار. ی از آن بيرون دادرھنمود ھائ
اين .  از اجتماع افغانستان را نشانه گرفته استًه ھای حل معض(ت اجتماعی، مخصوصاجھان استوار نموده، را

خ ي از واقعيات جاری زمانه ھای مختلف تار که سرشار از غنای علمی و انعکاس پر باریتحليل ھا و تعليل ھا
راھنما ی اند آموزنده که برای بررسی اوضاع موجود و حل معض(ت کشور مملکت اند، در عين حال درس ھائ

 که با اوضاع امروز در ذيل به دو نمونه از برخود استعمار با کشور ھای مستعمره اشاره می گردد. باشندمي
  :افغانستان مطابقت دارد

  

    :ترکيب اداره ھای مستعمراتی : اول

انگليس ھا «: رابطه با تجاوز انگليس بر افغانستان و تأسيس ادارۀ مستعمراتی تحت نظر شاه شجاع نوشت درغبار 
خاين به وطن را ميدان   اشخاص فـرو مايه و، دور کرده وبتدريج رجال صادق و ملی را از شاه و امور دولت بيگانه

ھای مورد دسترس رجال کاری ملی را موقع زيرا اين يکی از مختصات سياست انگليس بود که در کشور. ندداد
 دست را با ۀ سازد، و بر عکس افـراد ھـيچکاره و آلیيغ و اتھام آنانرا در اجتماع خنثد و با فـشار و تبلـتبارز ندھ

 ميان تھی و "قھـرمانان"بسا از اين گونه .  و مشھور سازد کرده سياستۀزور پروپاگند و جاه و ج(ل وارد صحن
ناصر ملی بعد ـع. ...و متورم چيزی نبودند  آماسيدهۀ ھای منفی بازی کردند، در حاليکه به جز بازيچشـمصنوعی نق

ت شدند که از شاه جز اسمی باقی نيست، و دشمن خارجی در زير نام او ـ اجنبی ملتفۀاز استقـرار شاه شجاع و سيطر
جوی راه نجات  و و انگليس گرديده در جست بر ضد شاه ًالبـپس ھمه ق. تسلط خود را در افغانستان قايم ميکند

د به به آن اھميت ميدادند، چرا که ايشان امي" واقعيت"انگليسھا تمام اين چيز ھا را ميدانستند اما کمتر از . برآمدند
  ).٥٣٧ ص  جلد اول،،افغانستان در مسير تاريخ(»  خود داشتندۀشمشير و خدع

 غاز کارآيھا از ھمان ئ با اين فـرق که امريکا،دنليسھا را کرده و ميکعـين کار انگ  امريکااستعمار غرب به رھبری
 حقـوق بشر را ميدان دادند و در انضـناصر فـرومايه و خاين به وطن، تبھکاران، جنگسا?ران و ناقـ عتوسط خليلزاد

داد خاينين ک(ن  چون تع در ھـر حال. آنھا به اھداف خود برسندۀ تا به وسيل،ندترکيب دولت و حکومت شامل کرد
 انباقی خاين. ھای بی لزوم ديگری به وجود آورد وزارت  ادارۀ مستعـمـراتیزياد و چوکيھای وزارت کم بود، لذا

  در ولسی جرگه و مشرانو جرگه و و خاين به ملت را،خود فروخته افراد و  اخوانی، پرچمیـملی را اعم از خلقی ـ
فـرادی چون قـسيم فھيم که منصب مارشالی بدست آورد و دوستم که لقـب ا. ی دولت نصب کردندئديگر رده ھای با?

، جز اينکه بيگانگان را در اشغال کشور خود  آماسيده و متورم چيزی نبودند و نيستندۀ جز بازيچجنرالی حاصل کرد،
 "خيل ميدانسر" در دفاع از وطن ٢٠٠٧، خودش را در سپتمبر  آماسيدهۀبازيچ وقـتی فھيم، اين .ياری رسانيدند

طن دفاع ميکنيد؟ در مارشال صاحب شما در برابر کی از و«: نخواھی به جوابش چنين نوشت دانست، نويسندۀ وط
داريد از برکت فـرماندھان يھا يا انگليس ھا؟ شما که امروز مارشال ھستيد و در صحنه حضور برابر امريکائ

اگر در مقابل طالبان و القاعـده از . آنھا چشم در چشم شويدی و انگليسی تان است و شما جرئت نداريد که با امريکائ
. افغانستان دفاع ميکنيد، ما ديديم دفاع مردانۀ تانرا و نيز فـرار مردانۀ تانرا از کابل و پناه بردن تانرا به درۀ پنجشير

مباردمان خود بيفـزايند، اين شما و قـوماندانان فـروخته شدۀ تان بوديد که از امريکاييھا تقاضاء ميکرديد به شدت ب
  .»ورنه شما و افـراد تان قادر به درھم شکستن خطوط دفاعی طالبان نيستيد

 حامد کرزی و دم و دستگاه او جز اسمی باقی نيست، ۀ آماسيد ھایبازيچه امروز ھم مردم افغانستان دانسته اند که از
از ھمين جاست که تنفـر ملت از دولت روز .  ميکند تسلط خود را در افغانستان قايمآنھاو دشمن خارجی در زير نام 
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تا روز بيشتر شده و مقاومت مردم با? گرفـته و اين غـير از مقاومت طالبان است که خود بدست امريکا از طريق 
 جالب توجه است که دولت پوشالی افغانستان اعم از روشنفکران خود .سازمان جاسوسی نظامی پاکستان اداره ميشود

 از پ(ن جنرال مک کريستل قوماندان عمومی قوای ناتو  از قبيل سياف، ربانی، محقق و غيرهئیو ھم م( ھافروخته 
اين پشتيبانی در اراده و ادارۀ .  مبنی بر ارسال سپاھيان تازه دم امريکا به افغانستان پشتيبانی می کننددر افغانستان

قيل و قال عناصر خود می داند و اين را خود ا ص(ح کار خود امريکا به پشيزی ارزش ندارد، زيرا امپرياليزم امريک
بنا بران موجوديت اين نوع انسانھای خود فروخته در  .فروخته جز تازه کردن ميثاق غ(می چيزی بيشتر نيست

اين خود فروختگان نمی . ترکيب ادارۀ مستعمراتی با منافع امپرياليزم و استعمار به صورت کل در تطابق است
بدانند که سپاھيان متجاوز شب و روز به قتل ھمميھنان شان مصروف اند و مملکت را به پرتگاه نابودی د خواھن

باری ھم اين نوکران امپرياليزم دليل می آورند که موجوديت عساکر اجنبی در افغانستان باعث جلوگيری . کشانده اند
ردم سلحشور افغانستان که موجوديت سپاھيان اينھا غافل از آنند که م. از حم(ت کشور ھای ھمسايه می گردد

  خويشتن خود به زور بازویميھن، بارھا قوتھای خارجی را از متجاوز اجنبی را در کشور شان ننگ می دانند
  :جامعۀ افغانی معتقد است که . خويش بيرون ريخته اند

  

  ستحقا که با عقوبت دوزخ برابر ا          رفتن به پايمردی ھمسايه در بھشت 
  

 دوزخ برابر بدانند، پس چطور آماده خواھند  ھمسايه با عذاب بھشت را به زور بازوی مردم افغانستان رفتن بهیوقت
اين مزدوران استعمار نمی خواھند . شد که کشور شان را به زور امريکا از حم(ت کشور ھای ھمسايه نجات دھند

دن طالبان در دھۀ آيا آور.  افغانستان دراز مانده است داخلی اموربدانند که اين امريکاست که دست ھمسايگان را در
 از سقوط حکومت تانسريکا و انگل آيا ھمين حا? حکومت ام و امريکا صورت نگرفت؟تانس توسط انگل١٩٩٠

 آيا اين امريکا نبود که نمايندگان روس را مانند داکتر عبدهللا، يونس پاکستان با س(ح و پول جلو گيری نمی کند؟
انونی، قسيم فھيم و وابستگان پاکستان را مانند سياف، ربانی، مجددی و نوکران ايران را مانند محقق، محسنی و ق

زھی خيانت و مردم که  پس جا دارد که نگاشته شود بر شانۀ مردم افغانستان سوار کرد؟غيره از خارج کشور جمع و 
  !  دولتمداران دولت پوشالی کرزیفريبی

  

  : ر اقتصادی و فقر مزمنوضع اسفبا: دوم 

 که خانم ًااز طرف ديگر چون مصرف قـشون تجملی و گزاف بود، خصوص«: زنده ياد غبار در اين خصوص نوشت
به اين . يد ماليات به استثنای ماليات گمرکی سعی ميورزيدندئخدم و حشم وارد شده بودند، در تزھای انگليسی ھم با 

اين با . وب و ميوه بلند رفـت و يک قـشر محتکر و سودخوار به ميان آمدله و حبـترتيب نرخ آرد و نرخ ساير غ
راسخ داشتند که برای اداره کردن بی ۀ يدـقـزيرا انگليس و پيروان او ع. ت ميکردـخواسته ھای سياسی انگليس مطابق

رداب ُه در مک ثر است و ملتیؤسر و صدای يک کشور، از ھمه بيشتر فـقـر عمومی و شدت احتياج مردم، عامل م
در گنگس و بخود مشغول است که ديگر فـرصت ديدن بجانب دستگاه حاکمه ـفـقـر و احتياج دست و پا ميزند، آنق

يست که او را در عمق مرداب فـرو ـخواسته باشد سر از لجن بردارد، تنھا ضربت مشتی کاف ندارد، و اگر فی المثل
تا وقـتيکه يک ران گوسفـند در دکان :  کوتاه انگليس ھا بود که مثلی در کابل ايجاد شد و آن اينکه ۀدر ھمين دور. برد

و اين وجيزه در وقـتی . صاب در طول روز بی خريدار نماند، دولت با?ی ملت حکومت دلخواه کرده نميتواندـق
قـر عمومی مولود سيستم قھـری اقـتصادی  تا فـ،صادق آمد که ھـنوز سرمايه داری در افغانستان پديدار نشده بود

بود، سير " متکی بر خود"تصاد طبيعی و نيمه طبيعی که ـ فـيودالی و اقۀد، بلکه افغانستان ھـنوز در مرحلباش
  ).٥٣٨ص جلد اول،  ،افغانستان در مسير تاريخ(» ميکرد

مردم ننگرھار . ردند تا صرفه بعمل آيدمردم پاکتيا آرد جواری را تلخ کرده می خو" : چنين ادامه ميدھد " غبار " 
نگارنده دو (در دھکده ھای فراه . حتی زنان آنھا پای برھنه کوه ھا و دشت ھا را می پيمايند تا لقمۀ نانی بدست آرند

در دھات . مرد و طفل پيزار نداشتند، چراغ و قند را نيز نمی شناختند نه اينکه زن و) سه سالی در ميان آنان بودم
اين چھرۀ واقعی زندگانی . مردم جز از کلبۀ گلين و کوسی، مالک ھيچ چيزی نبودند و روی خاک می نشستندقندھار 

دولت از .  که در زير پای خدمه و زور طبقات حاکمۀ افغانستان کوفته ميشوند،مليونھا نفوس کشور افغانستان است
دفاع از استق(ل کشور، کار برای . را می خواھدآنھا ماليات، تاجر پول د?لی، روحانی نذر و م(ک شيرۀ جان شان 

معھذا طفلش وسايل تحصيل، بيمارش وسايل تداوی، بيکارش . عمران مملکت و بيگار برای م(ک ھم ذمت اوست
در عوض طبقۀ حاکمه در شھرھا و کافه ھا تنعم می کنند و سياستمداران شان در مجامع . وسايل تحصيل کار ندارد

بوروکراسی فاسد دولت حتی اين تودۀ عظيم ملت را .  را به افتخار و بنام اين ملت بلند می نمايندبين المللی جام خود
در حاليکه فی المثل اگر اين . ھنوز به رسميت نمی شناسند و ايشانرا بجز خدام طبقۀ حاکمه چيز ديگری نميدانند

ون پرتاب و دارايی ملت را از ايشان ملت می شمارند از سرحد افغانستان بير» بادار « اشخاص را که خود را 
 قوت و ند، قادر به تحصيلمسترد نمايند، اغلب اينان در تمام کرۀ زمين جز اينکه در طعامخانه ای بشقاب شويی کن

پس امر طبيعی است که طبقات حاکمۀ طفيلی و مفتخوار برای حفظ خود در . ?يموت و نان شبانه روزی خود نيستند
 کرده باشند، با ھمديگر متحد و برای استثمار توده ھای عظيم و دون آنکه قرار دادی امضاءن يغما، بسر اين خوا
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اشراف زمامدار که نسبت خود را به ارباب . بيگناه ملت، در خطوط متوازی آزادانه و شانه بشانه حرکت می کنند
.  رعيتند و جامع العقول و المنقولا?نواع می رسانند، نقاب تزوير و عوامفريبی بر روی می زنند، ديگر اينھا مسيح

اينھا ھم م(ک ھستند . در جامع نماز می خوانند و افتخار می نمايند اما چون به خلوت ميروند صد کار ديگر می کنند
ايشان با م(ک برادرند و با تاجر د?ل غمخوار و م(نما ھا را ھم بمنزلت پدر . و ھم تاجر و قاچاقبر و سود خوار

م(کين بزرگ که در استثمار مردم شريک ب( فصل قوۀ حاکمه اند، ترقی اجتماعی مردم . می شناسندتعميدی خويش 
. شمارندمردم را باعث کساد بازار خويش ميچنانکه عدۀ م(نمای مرتجع نيز بيداری . را مرادف زوال خود می دانند

افغانستان در مسير  ("وت توده ھا ھستنددانی و دشمن وحدت و قشکل دسته جمعی خواھان جھالت و ناپس ھمۀ اينان ب
  ) .٨١ و ٨٠جلد دوم، ص ، تاريخ

بار مثل ارزيابی ھای ديگرش در اوضاع و احوال کنونی افغانستان صد در صد ـ غزنده ياد ۀيانـاين تحليل داھ
. ه گزاف استوق العادـ افغانستان فۀاتی امريکا يعنی دولت دست نشاندعـمـر مستۀمصارف تجملی ادار. ابديمصداق مي

 ظـ و محافی سوار شده، خدم و حشمقـيمت ھا دالر معاش داشته، موتر ھای ھـزار دولت ۀ و مامورين بلند پايءوزرا
 ھر وزير را يگ دلگی عسکر اجنبی و عسکر داخلی از ترس مردم محافظت می کند و ھر وکيل .اوان دارندفـر

 از اين ھا نه تنھا از بيت المال بلکه .قھر موکلينش نگاه داردولسی جرگه چھار نفر محافظ دارد تا او را از خشم و 
اعضای ولسی . ت ميکنندـ اروپا و سازمانھای جاسوسی خارجی پول دريافۀمنابع بين المللی چون ملل متحد، اتحادي

ظ ـحاف م وکدام شان موتر و موتروانھـر افغانی معاش ميگيرند و ھـزارجرگه و مشرانو جرگه ماھانه بيشتر از صد 
 کار اين ھا برای ملت ملموس نيست ولی خدمت شان به بيگانگان .ت ميکنندـو کمپيوتر و بسی امتيازات ديگر درياف

 ولی افـسوس که ، جداستان شخصيت ھای محترم و ملی بوده، حساب شان از خاينء معدودی از وک(عـدۀ (تابيستـآف
ی ملت پرداخت ميگردد در حاليکه ئ اين ھمه مصارف از دارا.) در پارلمان استعماری جا گرفـته اندخايناندر صف 

ليست که حد اين در حا و.  ھا غارت ميگرددNGO در زد و بند با اننيپول ھای بازسازی از طريق اکثريت ھمين خا
پرداخت آن ن که ھم در ھمين حدود است امعاش معلم.  افغانيست٢٠٠٠ت حدود  دولۀين رتبئاوسط معاش مامورين پا

و نرخ ھا را زير نام زش نموده ناصری از دولت با د??ن داخلی و خارجی ساـع. تدـاف  تا سه ماه به تعويق میگاھی
در چنين .  محتکر و سودخوار را به ميان آورده بازار را تحت کنترول خود دارندقـشربازار آزاد با? برده و يک 

  موادخصوص، بمردم ضرورتمورد برند و نرخ مواد  به سر ميفـقـراوضاع و احوال اکثريت مردم در گرسنگی و 
 در صد جمعيت کشور ٦٠د که بيش از ـنشان ميدھسازمان ملل متحد يک گزارش .  روز با?تر ميرودھـر ارتزاقی

  .دن فـقـر زندگی می کنزير خط مليون افغان ٢٠بيکار اند و 
اينک مثالی از بخش .  نشان می دادغبار در موارد بيشماری راه حل مشک(ت و مصايب کشور را به وضاحت

حال انکشاف اقتصادی است که در عوض شکوه و شکايت از  پس اين وظيفۀ مردم کشور ھای در" : اقتصادی 
ی بخشيده، مستقل و متکی ا از زنجير وابستگی دول بزرگ رھائسياست اقتصادی ممالک پيشرفته، ممالک خويش ر

اين ممالک باعث خرابی روز افزون اوضاع اجتماعی آنان گرديده، منافع ورنه خرابی اوضاع اقتصادی . بخود سازند
صورت  درين. خواھد شد) چه غربی چه شرقی و(ملی شان فدای خواستھای دول مقتدر صنعتی و دول بزرگ 

عوض استخراج ھمه جانبۀ ذخاير زير زمينی و بسط صنايع و انکشاف تمدن و فرھنگ اساسی، ثروت ملی اينھا در 
قيمت . صنوعات خارجی رفته و صادرات شان به مواد اوليۀ طرف احتياج صنايع دول بزرگ محدود ميماندبھای م

 قيم و مارکيت ھای جھان تا صادرات شان ھم نسبت به قيم واردات، روز بروز تنزل کرده خواھد رفت، زيرا تعيين
خل کشور ھای عقب مانده ميکاھد و از اينجھت است که از قدرت خريد در دا.  در دست دول بزرگ استاندازه ای

البته انق(ب صنعتی و ريفورمھای . ًجامعه بجانب گرسنگی و بيماری، جھل و مخصوصا فساد اخ(قی سوق می شود
اساسی اقتصادی، حتی استفادۀ صحيح از سرمايه ھای خارجی در ممالک عقب مانده، محتاج به داشتن حکومتھای 

تا در راه ايفای وظيفه از مخالفت و حتی کودتا ھای . مايندگان حقيقی مردم باشندصادق و ?يق و رشيد ملی است که ن
فرمايشی دول بزرگ نيز نترسند، زيرا دول بزرگ مفيد تر می دانند که از حکومات استبدادی در جھان سوم با پول 

 خواسته ھای دول معظم را تصوير اين. بين بردارند و اسلحه حمايت کرده و حکومات ملی را با دسيسه و کودتا ھا از
در صحنه ھای خونين و حزن انگيز شرق دور، شرق قريب، شرق وسطی و تمام آسيا، امريکای ?تين و افريقا 

آيا اندونيزيا و سوکارنو، ايران و داکتر مصدق، عراق و کريم قاسم، کانگو و پاتريس . ميتوان بوضوح تماشا کرد
جز آنکه اينھا ميخواستند . يت انجام داده بودند که به خاک و خون کشانده شدندچه جنايتی بمقابل بشر... لوممبا، و و 

انق(ب سياسی خود را مستحکم سازند و زخمھای امپرياليسم را در کشورھای . اقتصاد ملی خويش را انکشاف دھند
  ).٢٢٤ و ٢٢٣ص جلد دوم  ،افغانستان در مسير تاريخ ("رنج کشيدۀ خود التيام بخشند ؟ 

  

  ! بر روان زنده ياد مير غ�م محمد غبار، با تحليل ھای داھيانه اشدرود

 

  !مرگ بر جھانخواران و ديگر دشمنان بشريت

  !زنده باد مبارزۀ آزادی خواھانۀ خلقھا


