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 معرفی يک اثر جديد
اين اثر با ارزش که ".  نۀ تاريخ ئيُشاه شجاع درانی و حامد کرزی درآ  "دستم رسيد تحت عنوانه ًاخيرا اثر جديدی ب

)  سانتی١۵/٢١(تأليف گرديده است ، با قطع ) ئیداکترعبدالحنان روستا(ُ  ھم ميھن مبارز، پرکار و محقق ما  توسط

  . چاپ رسيده است ه لمان باُ، کاغذ و پشتی مناسب ، درھشتاد و سه صفحه ، به تيزاژ يکھزار جلد در کشور 

منظور فراھم آوری ه ن، بآجموع مطالب مندرج درتحقيقی، شيوا و مستند بوده مۀ اثرمذکور، دارای متن بسيارارزند

  :  منطقی حوادث، به پنج بخش تقسيم گرديده و چنين ئیجاه سھولت بيشتر برای خواننده و جا ب

  پيشگفتار:  بخش اول 

                 نوکران اجنبی و قضاو ت مردم

  جاسوسان، خاينان و وابستگی به اجنبی:  بخش دوم

  ر داد ھا              عقد قرا

                روش انگليس و امريکا در افغانستان

  مدافعۀ افغانھا:  بخش سوم

                مقاومت ملی

                بی صالحيتی مزدوران و چرخش سياست آنھا زيرفشارمردم

                فريبکاری استعمار و موفقيت مردم

  و حامد کرزیُ              وجوه اختالف شاه شجاع درانی 

  پايان سخن:   بخش چھارم

            منابع و مأخذ

  :در بخشی ازپيشگفتارخويش چنين مينگارد ) ئیروستا(جناب داکترعبدالحنان 

باوجود تفاوت زمانی بين دو رژيم دست نشاندۀ اجنبی يعنی شاه شجاع و حامد کرزی، اوضاع و احوال " . . .  
  . " دو دوره شباھت ھای جالبی به ھم ميرسانندسياسی و اجتماعی افغانستان در اين

زمامداران  ظاھری چون شاه شجاع، ببرک کارمل و حامد کرزی ھمانند خاينان ملی و . : " . . مؤلف عالوه ميکند 
جاسوسان اجنبی، مورد تنفر و انزجار عميق مردم خويش قرار داشته و با مرگ ھای ذلتباری به جايگاه اصلی شان 
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پايان کار حامد کرزی و اعوان و انصارش ھم نميتواند به حکم تاريخ از . ی تاريخ سپرده شده و ميشونددر زباله دان
. سرنوشت ذلتبار شاه شجاع و ھمقطارانش چون ترکی، امين، کارمل، نجيب، گلبدين، مال ربانی و مالعمر بھترباشد

" . .  

شاه (صردقيق و مستند تاريخی ميان دو عۀ درمقايسوقتی خواننده به متن اثر رجوع ميکند، ارزش کارمؤلف محترم 

درافغانستان را در ) کا درقرن نزدھم و قرن بيست و يکمانگليس و امري(نظامی و دو تجاوز ) شجاع و حامد کرزی

، اثر روان شاد غالم محمد غبار " افغانستان در مسير تاريخ" ًويژه که مؤلف ، عمدتا از تاريخ بی بديل ه ب. می يابد

  . ُمورد بھره جسته است ه ار ببسي

شاه شجاع (اجنبی ۀ طی اين، اثرکوشيده است نه تنھا وجوه مشترک دو عنصر دست نشاند) ئیروستا. ع(جناب داکتر

تاريخی را بيان نمايد، بلکه ۀ واعمال و کردار نيرو ھای اشغالگر خارجی در دو مقطع جداگان) ُالملک و حامد کرزی

دستورپذيرتر، بی ھمت تر و بی  ی خواننده ثابت کند که حامد کرزی به مراتب مطيع تر،ميخواھد بادرايت کامل برا

  . اشغال نظامی اخير افغانستان و در قبال قدرت ھای اشغالگر ميباشدۀ صالحيت تراز شاه شجاع درانی دربحبوح

  :، چنين مينويسد"پايان سخن" مؤلف محترم در بخش چھارم  و در تحت عنوان 

ه حا " . . .  مد کرزی چنان ذليل و دون صفت است که اگر حلقۀ غالمی گردن او را شق کند، باز ھم حاضر نيست ک
رد، چنانکه  آنرا از گلو بيافگند و ھنوز ميکوشد که نيش و خنجر استعمار را در جسم و جان مردم خود عميقتر فرو ب

م قمئامريکا م از ھ ی اع وکران اجنب رزی، ن د ک ه کمک حام ستند ب ا توان ه يھ مال و اينک ب تالف ش ودش، ائ ان خ اش
وکران سی آی ای و آی اس آی را در  ا و ن اصطالح جبھۀ ملی، طالبان، حزب اسالمی گلبدين، خلقی ھا و پرچمی ھ

  . . . "حکومت دست نشانده جا بجا کنند 
ا  ،انتخاب شده اند يک سلسله عکسھا درصفحات مختلف اين اثر، نه تنھا بسيار به مورد ئیجاه  جا ب  بلکه گزينش آنھ

  . نيز قابل تقدير است 

ِاين اثربکر ۀ ما، درحاليکه مطالع يم، آرزو )  تحقيقی –سياسی (ِ د خويش سفارش ميکن ه من ان عالق م ميھن رای ھ را ب

م ب ان، قل ارزان، محقق اير مب ديم س تان آزاده من تان و طنپرس ن دست ، ۀ دس اری از اي ارش آث أليف و نگ ا ت ز ب ا ني م

  .  تر دسايس ضد ملی  و تنويربيشتر ذھنيت ھا ی عامه، مصدر خدمت بيشتربه مادرميھن شوند عميقاء درافش

 

 

 


