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  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩وری فبر ١٦المان، 
  

  :يادداشت نگارنده 
ه انکشاف اوضاع سياسی و تاريخی نظر ب.  در يکی دو سايت انترنتی به نشر رسيده بود٢٠٠٧اين رساله در اکتوبر 

بايد يادآوری . ر چند بخش تقديم خوانندگان گرامی می گردددکشور اينک مسايل جديد به آن اضافه گرديده و بار دگر 
به در توافق هم بر ضد مردم افغانستان عمل کرده  ، ناتو، نظاميان امريکا و طالبانافغانستانگردد که دولت دست نشاندۀ 

  .پيوسته خون بيگناهان را می ريزندخود خاطر اهداف 
   

  

  شاه شجاع درانی و حامد کرزی
  

  در آيينۀ تاريخ
  

  )بخش اول ( 
  

  :پيشگفتار ــ  ١
 يک برهۀ  بهپذير و حوادث تاريخی مختصکرار نمی شود زيرا زمان برگشت نامؤرخين به اين باورند که تاريخ ت

د دوره های بعضی از اين باور مؤرخين در مور. دهـندار ديگر روی مي بکن اتفاقات تاريخی ال، از همين زمان اندعـينم
يظ ـکی، حف زمامداران معاصر چون نور محمد تره  و همۀشاه شجاعپادشاهان دست نشانده در افغانستان به گونۀ مثال 

ورت کامل مصداق و حامد کرزی به ص عـمـر، مال يب اهللا، صبغت اهللا مجددی، ربانیاهللا امين، ببرک کارمل، داکتر نج
 نوکران استعمار شرق و ای ببرک کارمل و حامد کرزی بمثابۀه  گرچه با مالحظۀ نزديکی زمان بهتر بود دوره.می يابد
ق يک ـاز اينکه استعمار انگليس و امريکا در تواف.  مقايسه ميشدند، ولی اين مهم به زمان ديگری موکول ميگرددغـرب

 در ديم و استعمار نوـاستعمار قزمان سلطۀ  يعنی تاريخیدم اول دو برهۀ ـديگر عمل ميکنند، ضرور است در ق
شاه شجاع و حامد   يعنیۀ اجنبینشاند با وجود تفاوت زمانی بين دو رژيم دست که الخصوصب.  در مقايسه آيندافغانستان
 به طور .رسانند هم می جالبی به ت هایـ اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی افغانستان در اين دو دوره شباه،کرزی

ی، بردگان بی ارادۀ باطنی بوده اند که به دست بيگانگان چرخانده شده و ميشوند و گوش به هـرمثال اين زمامداران ظا
ی و دست هـرخصلت ديگر اين زمامداران ظا. مان باداران و چشم اميد به رحمت ايشان دوخته بودند و دوخته اندفـر

 حرکتی ابا نورزيده، هـيچستی ميهن خود از ـت که در تامين منافع اجنبی و پامال کردن هنشاندگان واقعی يکی در اينس
 ،ی چون شاه شجاعهـراين زمامداران ظا باالخره. جبونانه ميباشد  ارباب ملت ظالمانه و در مقابلار شان در برابررفـت

 قـرارميق مردم خويش ـ و انزجار عرنفـهمانند خاينين ملی و جاسوسان اجنبی، مورد تحامد کرزی   وببرک کارمل
پايان کار حامد کرزی . و می شوندداشته و با مرگ های ذلتباری به جايگاه اصلی شان در زباله دانی تاريخ سپرده شده 

ی، امين، که طارانش چون ترـوان و انصارش هم نميتواند به حکم تاريخ از سرنوشت ذلتبار شاه شجاع و همقـو اع
له نه تنها در مورد افغانستان، بلکه در مورد ساير اين مسأ. انی و مال عـمـر بهتر باشد، رب الدينکارمل، نجيب، گلب

 نويريگا يلی،ـراق، پينوچه در چکشور ها نيز صادق آمده است، مانند سرنوشت رضا شاه در ايران، صدام حسين در ع
  .هغـيرالحق در پاکستان و ء ضيادر پانامه،
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قالل و حاکميت سياسی خويش تر طول تاريخ خود نه تنها برضد اجنبی متجاوز و به خاطر اساما مردم افغانستان د و
 بلکه رژيم های دست نشاندۀ استعمار کهن مانند شاه شجاع و مزدوران استعمار نوين را نيز از سر راه خود ،رزميده اند

 .ته اندـروف
 شروع شد و از آغاز دورۀ کرزی تا کنون ٢٠٠١اکتوبر  ٧ در جنگ کنونی افغانستان که با حملۀ امريکا در افغانستان

اما اينها نه تنها .  داده بودقـراردف ـ و اسامه بن الدن را هعـمـر مقابله با طالبان و دستگيری مال هـرادامه دارد، در ظا
ر بمباران و دستگير نشدند، بلکه در اين جنگ بيگناهان کثيری جانهای خود را از دست دادند و مناطق وسيعی از کشو

 کرد که شامل کابينه و دعـوت ميالدی از طالبان ٢٠٠٧ سپتمبرحامد کرزی به استشارۀ امريکا در اخير . تخريب شد
با آن هم هر .  پاکستان رد کردندهـدايت را به اساس دعـوتحکومت او گرديده با وی همکاری نمايند، ولی طالبان اين 

ی از طالبان دعوت می کنند که در اين حکومت دست نشانده اشتراک صبح و شام دم و دستگاه حکومت حامد کرز
 ، نيانديشی حاميان بين المللی آن در اکثر مناطقعاقـبتتکبر، شقاوت و   عميق در ادارۀ کابل وفـسادجنايات و . نمايند

ين ربانی با جمعيت ان الد و به حمايت از طالبان تشويق ميکند تا بدان حد که آقای برهعـقـبمردم را به برگشت به 
 قـرارآنچه در رأس . برای اينان سرنوشت انسانهای افغانستان به پشيزی نمی ارزد. ش به پيشواز طالبان ميشتابداسالمي

تجاوز . سازند دارد تأمين منافع خود آنهاست که گاهی با سازش با امريکا و زمانی با دمسازی با طالبان آنرا برآورده می
 بی اندازه فـشار عام مردم ملکی در اثر قـتلم، بمباران دايمی مناطق، تخريب مناطق مسکونی،  مردغـرور و عـزتبه 

آنها را با دولت و ت در مردم گرديده و فاصله نفـرث ايجاد ـ باع حمالت انتحاریو  تلفات زياد انسانی،در عمليات نظامی
انستان را به ميدان جنگ نيابتی مبدل کرده است  های خارجی افغفـشار. ش روز به روز بيشتر ميگرداندحاميان خارجي

 و همه روزه با رقـصيدهو نيروی سياه طالبان که همرزم ديرينۀ امريکاييها اند، مثل حامد کرزی به ساز بيگانگان 
ست می توان به وضاحت در همين رابطه تا جايی که از شواهد پيدا. ميفـرستندحمالت انتحاری بيگناهان را به کام مرگ 

چنانکه . ايندنضج گيری و رشد يک مقاومت مردمی جلو گيری نم  سخت در تالش اند تا از" ناتو"کاران د که تجاوزدي
جانبازی  ول پيکر خويش مبارزات خود جوش وـغ ا مليتی وفـر رسانه های خبری در دهۀ هـشتاد سدۀ گذشته به وسيلۀ

زيده در دامان ناپاک خودشان  شان يعنی مقاومت رسمی خارمقـدو بی  بی دريغ خلق ما را به پای نواله خواران مزدور
رزمجويی های   امروز نيز در صدد اند تا تمام نارضايتی ها و. آنها را بر دوش خلق سوار نمودندعاقـبت در نوشتند و

  . مردم ما را به پای طالب نوشته از همين اکنون زمامداران آينده را تدارک بينند
 دورۀ شاه شجاع توام با اقـتصادی چگونگی بخشی از اوضاع و احوال سياسی، نظامی و تادر اين نوشته کوشش شده 

" خروارنمونۀ مشت  "عـنوان دورۀ او با دوران حامد کرزی به صورت اجمالی به ان جواسيس و خاين بعضی ازمعرفی
 اتفاقات و حوادث  عواملتذکربا . گيرند قـراردر برابر همديگر   نکات مشترک اين دو برهۀ زمانیتذکر داده شوند و

حامد کرزی و دار و  حکومت  احتمالی اوضاع جاری کشور و سرنوشتدوران استعمار کهن و استعمار نوين، سير
از کتاب بيشتر به منظور ارزيابی دورۀ شاه شجاع . ردکترسيم  تاريخ  آيينۀ درتقـريبی به صورت  را ميتوان اوۀدست

  . استبه عمل آمده هادفاست )١" (افغانستان در مسير تاريخ"
  
  : ــ  نوکران اجنبی و قضاوت مردم ٢

الرد اکلند می خواست شخصی را که کامًال به دولت انگليس مطيع و منقاد باشد بر تخت « :در دورۀ شاه شجاع 
هـيچ  با هـ انگليسان و دولت سيکۀ که بدون اجازه بود تعهد نمودواين شخص شاه شجاع بود  .لطنت متمکن گرداندس

يکی . دنمايداد مخالفـت داشته باشد، خصومت قـرارنکند و با هـر دولتی که با دو طرف ديگر  ارجی رابطه قايمخدولت 
 تعـرض روسيه، ما تصميم ۀبه غـرض عـقـب زدن ساي: "از عمال سياست برتانيه در هـند راجع به اين تصميم مينويسد 

ی ارزشی را چون شاه شجاع بر مردم افغانستان که تا آن وقـت سوء نيتی و ب گرفـتيم تا يک نفـر متواری ضعيف النفـس
شاه شجاع و انگليس ها امور ملکی و نظامی  در اواخر« .)٢٤٨ و ٢٤٧ص  : ٢(» "در برابر ما نداشتند تحميل کنيم
 را والی قـندهار  سياسی و افـسر و عـسکر انگليسی گذاشته، اسمًا شهزاده فـتح جنگۀقـندهار را به مستر ليچ نمايند

افغانستان در (»  هـزار عـسکر و خانهای بزرگ قـندهار به استقامت غـزنه و کابل حرکت کردند٢٨ناميدند و خود با 
  ).٥٣٠ ص ،مسير تاريخ

يک افغان يها از بمباران افغانستان و شکست طالبان فارغ شدند، آنگاه ي بعد از آنکه امريکا:در دورۀ حامد کرزی 
 خاص ۀزاد نمايندل امور افغانستان را به آقای خليحامد کرزی پيدا کرده و سررشتۀو بی ارزشی را چون  النفـسضعيف 

 افغانستان شد در حاليکه همه قـتوم جمهور رئيس اسمًاکرزی ند و حامد سياسی و سازمان جاسوسی امريکا سپرد
پيوست همين حوادث جنگ ساالران . بود  جمهور امريکارئيس  خاص بوشۀصالحيت ها به دست آقای خليلزاد نمايند

افگن های امريکايی به رقـص و شادمانی   بمبۀائتالف شمال به دور خليلزاد حلقه زده و به پيشواز تانک ها و در ساي
 جمهور رئيس هـرحامد کرزی در ظا«.  کشور خود مدد بيدريغ رسانيدندفـتحپرداخته و به نيرو های نظامی امريکا در 

 البته امروز هم کرزی که در . داردقـرار شمال در نوکری آن ائتالف واقعی به دست امريکاييها ماند که قـدرتشد اما 
.  کندء واقعی ندارد که بتواند بدان اتکاقـدرت ُجمهور افغانستان انتخاب گرديد، کدام رئيس رسمًا به حيث ٢٠٠٤سال 

ای سفاکانۀ خود در سالهای دهۀ هطر کارالبان جنگيدند، بخا شمال که در صف و رستۀ امريکاييان با طائتالفقوماندانان 
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جالب توجه است که اسالم سياسی ائتالف شمال در کشتن  ).٣(» ت خيلی زشت دارندهـر، نزد افغانان نام و ش١٩٩٠
 شان  کامل اسالمخواهیۀ اسالم بنيادين اند به کفار کمک ميرساند و اين نمونعـين يعنی طالبان که مدافشهمکيشان خود
 سياسی برساند، اخوانی ها او را قـدرت بود که اگر شيطان هم حاضر شود اخوان را به گفـته عارفی .دـرا نشان ميده
يس مشرانو جرگه در جريان مراسم افتتاح سال سوم ولسی ئ، چنانکه به طور مثال صبغت اهللا مجددی ربرادر ميخوانند

 مال های دگر چون مال سياف، . کرده از آنها طالب شفقت گرديديها را برادر خطابئ امريکا٢٠٠٩جرگه در جنوری 
زمانی که جورج بوش به  ها سر بر آستان بيگانه ساييده و هرال محقق، مال دوستم و سايرين بارمال ربانی، مال خليلی، م

ن صورت قابل فهم است  پس در اي.افغانستان آمده، اينها ميثاق غالمی را تجديد کرده و با او از يک طبق تناول کرده اند
 ستره رئيسضل الهادی شينواری ـ جای تعجب نيست که آقای فنابربنا. که مردم اين ها را اخوان الشياطين می نامند

 جمهور امريکا تقاضا کرد که ماموريت خليلزاد در افغانستان رئيسمحکمه در پايان ماموريت خليلزاد طی نامه ای از 
 عضو سازمان د که مردم درک کرده بودند که ادارۀ استعماری که در رأس آن خليلزاد و اين در حالی بو.تمديد گردد

   .می باشد در خدمت امريکا ند، داشتقـرار حامد کرزی  غالم حلقه به گوش او وجاسوسی امريکا
گر  اردوی متجاوز دولت صهيونيستی اسرائيل که با پيشرفته ترين سالح عصر مجهز می باشد بار د٢٠٠٩در جنوری 
 فلسطين در نوار غزه حمله نموده و جنايات عظيمی را در حق خلق فلسطين و در حق بشريت مرتکب  هایبه سرزمين

در شورای امنيت ملل متحد قطعنامه ای که اسراييل را به خاطر قتل هزاران فلسطينی بيگناه محکوم می کرد به . شد
دو رأی منفی وجود داشت که يکی آن از اسرائيل و آن جالب توجه است که در اين رأيگيری . رأيگيری گذاشته شد

گر ماهيت خود را آشکار سر انجام آقای خليلزاد بار د. رددگری از اتازونی بود که آقای خليلزاد از آن نمايندگی می ک
کرده و آن قطعنامه را ويتو کرد به اين ترتيب ديده می شود که آقای خليلزاد که همسر يهودی دارد، منافع خانوادگی خود 
و منافع اسراييل و امريکا را باالتر از منافع افغانستان و جهان اسالم ميداند و اين همه عالاليی کاذب او به نام افغانستان 

الکن اسالم سياسی افغانستان از غالمی امريکا و . ونريزی و دربدری چيزی برای مردم ما در قبال نداشته استبه جز خ
  . زندوز هم سنگ اسالمخواهی به سينه ميخليلزاد و غالِم غالم آقای کرزی هرگز سر بر نمی تابد و برای فريب مردم هن

  

 مارش نمودند و در بيست و يکم غـزنی از قالت به خط شاه شجاع و جنرال کين و مکناتن «:در دورۀ شاه شجاع 
 عـسکر هـزار را با سه هـر سردار غالم حيدر خان شغـزنیمدافع . وکش کردندفـر غـزنه هـرجوالی در برابر ش

 غـرض به هـربری مسدود کرده بود، تنها دروازه کابلی ش را با ديوار های ستغـزنیاستحکام بخشيده و دروازه های 
 امير دوست محمد خان ۀهـرزادالرشيد خان خواعـبددر چنين مرحله ای سردار  ....ه حال عادی مانده بودخروج ب
 دفاعی ۀنقـش و تمام اوضاع جنگی و رفـت به اردوی دشمن ًان الل با انگليسها داخل مکاتبه شد و آخرـ موهۀبواسط

 کابلی ۀ جوالی درواز٢٣مسن در تاريکی شب  مستر تاجنرال کين امر کرد تا. افغانها را به انگليس ها خاطر نشان نمود
 گرديد و سردار غالم هـرسپاه دشمن در ساعت سه همان شب داخل ش.  ساختمنفـلق و باروت قب نۀغـزنه را بواسط

 هـر انفالق سر از خواب دوشينه برداشته و دست به غـريو از هـرمردم ش.  متحصن شدغـزنهحيدر خان در باالحصار 
.  کوچه به کوچه و خانه به خانه جنگ دست و گريبان آغاز گرديد،از اين به بعد بازار به بازار.  بردنديافـتند که سالحی
در . مانانۀ نمودند که برای بار اول چشم سپاه امپراتوری را بسوختهـر چنان جنگ قغـزنی قـشونی و هـرمردم ش

 انگليسی افـسر نفـر ١٧.  بروی زمين افتاده بودغـزنه عـين زخمی از مدافنفـر ٣٠٠ کشته و نفـر ١٢٠٠خاتمه جنگ 
 انگليسی زخم برداشته بودند، در حاليکه انگليسها تعداد کشته شدگان خود را پنهان نفـر ٢٠٠بشمول جنرال سيل و 

 عائله و حرم او را نفـر ٣٠ به حرمسرای سردار غالم حيدر خان داخل شده غـزنی انگليس ها در باال حصار .نمودند
 بدون اسلحه بودند، اغـلب محبوس نمودند و اسرای جنگ را که غـزنیکشيده، با خود سردار در يکی از خانه های 

الرشيد خان که خود جزء اعضای خاندان شاهی عـبدسردار .  ذبح کردندگوسفـند مثل قـسمًا توپ بستند و دهـن در قـسمًا
يح کرده بود، اينک ايستاده و حالت هموطنان خود را از دور فـر تبوده و سالها از پول و زحمت مردم افغانستان تغذيه و

نوکر «ياد کرد و شاه را فـر را بحضور شاه شجاع پيش کردند، يکی از اينها غـزنه اسير نفـر ٥٠يکه وقـت. تماشا ميکرد
  ).٥٣١ و٥٣٠  ص،افغانستان در مسير تاريخ(»  را حلقوم بريدندنفـر ٥٠به همين سبب بود که . خواند» نگیفـر

  

 شمال اينک در يک جنگ خونين تمام ائتالف امريکا و ناتو که به کمک جواسيس قـوای :در دورۀ حامد کرزی 
 گير افتيده، ديگر از تحکيم صلح و بازسازی حرفی نميزنند و پيوسته از مرکزيت خود در امريکا و اروپا عـيار

 هزار عسکر تازه دم به افغانستان بفرستد و پيوسته ٣٠يم دارد  اينک امريکا تصم. تازه دم می طلبندعـساکرتجهيزات و 
 برخورد .بر کشور های عضو ناتو فشار می آورد که عساکر تازه دم اسلحه و مهمات بيشتر به افغانستان ارسال نمايند

دم از ت و انزجار مرنفـرگيرد باعث   خارجی در افغانستان که بيشتر به شيوۀ استعماری صورت میقـوایناتو و 
شور های عضو سرنوشت ساز است، چون شکست ناتو در افغانستان برای ک.  شمال گرديده استائتالفخارجيان و 

 در يک جنگ شرمسارانه اشتراک ميکند و اين، همزمان تمرين جنگ برای اعضای ناتو نيز قـوتن با تمام ابربنا
قـرار  .ی کشور های ديگر در چانته دارد، بسيار مهم استپنداشته ميشود که برای آيندۀ ناتو که برنامه های مشابهی برا

 نفـر از مردمان ملکی توسط بمباران ناتو و ١٠٠٠ ميالدی بيشتر از ٢٠٠٦اطالعات سازمان حقـوق بشر تنها در سال 
 ٢٠٠٧تا تابستان سال از مردمان ملکی ر گ دينفـر ١٠٠٠حدود همچنان  . کشته شده اند به کمک ائتالف شمالامريکا
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 . به مراتب بيشتر گرديده است٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و تعداد اين تلفات در سالهای ميالدی جانهای خود را از دست داده اند
، تالشی خود سرانۀ خانه های مردم، دستگيری و توقيف عوام الناس زير نام  و خاکسپاریعـروسی محافـلبمباران 

 که زير نام تعميم ديموکراسی، دفاع  ناتو و امريکاستۀوزمر کشور کار رقـصبات و اءقـر و تخريب مبارزه با تروريزم
  زندانینفـر هـزار ١٢در زندانهای امريکا در افغانستان بيشتر از . از حقوق بشر، بازسازی و غيره صورت می گيرد

 خان که در الرشيدعـبد مثل اعـياناعضای دولت، کابينه و شورا و مجلس .  روز ادامه داردهـرکشتار مردم بيگناه . اند
 بيگناهان کشور خود را از دور قـتل ،کنند  تغذی میمقـتوالن همين  خونقـيمتدشمن به ، از خوان رفـتباال از او ذکر 

 شاه که کرزی او را بابای ملت ميداند تا دم مرگ از کشتار هـرحتی ظا.  نميگشاينداعـتراضتماشا مينمايند و لب به 
 و از طريق نواسه اش  بودی ننمود و مثل هميشه به کرم اجنبی چشم دوختهعـتراضامردم و کشتگان ملت يادی نکرد و 

 غـربی متجاوزين آغـوشتی در ـ ضيافهـر شاه در هـر در سالهای اخير ظا.وختفـر ميعـشوهبا جنگساالران و امريکا 
ران به ياد کشتگان ملت در جوار حامد کرزی و در پهلوی جنگساالران و خاينين ملی جا خوش کرده و از خوان اشغالگ

  . و دلير خوانده شودغـيوربابای ملت ،  سجايای بدبا آن  حيف است که انسانی .خود لقمه ميزد
  ايران راسفـير با ملت تنها اين نبود، بلکه دشمنان مردم را مدال هم داد به طور مثال  دست نشاندهبرخورد دولت

  .)٤ تا ١تصاوير (
  

  .از سايت انترنتی راوا: تصوير . يران در حال تخريب کاشانۀ افغانهای مهاجر در شيراز رژيم ا :٢ و ١تصاوير 

  اعطای مدال وزير محمد اکبر خان به آقای بهرامی: ٣تصوير 
  .سفير ايران در کابل

  .٢٠٠٧ سپتامبر ٢٠از بی بی سی مؤرخ : تصوير 

 آقایبر سينۀ مدال آقای کرزی در حال آويختن   :٤تصوير 
  .بهرامی سفير ايران در کابل

  .٢٠٠٧ سپتامبر ٢٠مؤرخ . از بی بی سی: تصوير 
  
آخند های ايران دو صد هـزار مهاجر افغان را با هـزاران توهين و تحقير و . اندکی به خود آييد! بلی آقای کرزی «

 و شما به سفـير شان در ضرب و شتم بصورت بسيار وحشيانه و غـير انسانی و غـير اسالمی از ايران اخراج کردند
 را مسلح القاعـدهآخند های ايران به شدت در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و طالبان و افـراد . کابل مدال داديد

آخندک های جمهوری اسالمی ايران به صد ها و . ميدهـيدساخته و به افغانستان ميفـرستند و شما به سفـير شان مدال 
عمامه پوشان تاريک فکر . ميدهـيدبه افغانستان ميفـرستند و شما آقای کرزی به سفـير شان مدال هـزاران حلقه ماين 

مقامات جمهوری اسالمی .  نفـر کودک افغان را به اعـدام محکوم کرده و اعـدام ميکنند و شما مدال ميبخشيد١٩ايران 
 »...ـند کرد و شما باز هم مدال خواهيد بخشيد ايران عنقريب بيست هـزار مهاجر ديگر افغان را از کشور اخراج خواه

.  در آوردءبه اجرا  را در افغانستان"یساز حزب" دامنه دارترين فعاليت های، مثل پاکستان ايران ی،پس از شورو. )٤(
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 سابق را ی شوروۀ احزاب ساخته و پرداختیپا ی افغانستان توليد آردند سر انجام جای آه اين دو آشور برایاحزاب
 ديگر بيرحمانه با ۀآنها يك ده . و هنوز هم می شونده و خيانت های بی شماری را نسبت به افغانستان مرتکب شدندتگرف

 و ايران را  تواند نقش مستقيم پاآستانی نمیچ فرد منصفهي.  مبدل ساختند يكديگر جنگيدند و افغانستان را به يك ويرانه
ولی آقای کرزی در مقابل اين همه دست واشوری دولت . منكر شودروز همين ام افغانستان تا یدر تداوم بحران داخل

  .ايران در امور داخلی افغانستان به سفير آن کشور مدال می دهد
  

شيخ آباد "  به استقامت کابل حرکت کردند و درغـزنه شجاع و انگليس بعد از تسخير هشا «:در دورۀ شاه شجاع 
شاه شجاع و انگليسها . يافـتند شاه حاضر استقـبالامير دوست محمد خان را به ان و اردوی افـسرتمام مامورين، " وردک

 اطراف برای ديدن قـصبات کابل و هـر از شنفـران هـزار کابل شدند، در حاليکه هـر وارد ش١٨٣٩ اگست هـفـتمدر 
ودند، همينکه پادشاه پديدار شد و  افغانستان جمع شده، در راه ها و باالی ديوار ها در حالت انتظار نشسته بحقـيقیپادشاه 

 انگليس ديده شد، آب سردی بود که بر سر آتش احساسات مردم قـشونش عـقـبدر پهلوی او مکناتن و جنرال کين و در 
 طرف برنخاست و شاه با تأثر داخل باال حصار کابل گرديد و هـيچو ريخت، تا جاييکه صدايی و ندايی و سالمی از فـر

 سال دربدری بديد به سختی بگريست، زيرا موقف او بسيار دردناک بود و بعد از ٣٠ را بعد از چون عمارت سلطنتی
 ۀيبندفـر بوضاحت درک کرده بود که انگليس ها او را مغبون ساخته و اينک در دست دشمن قـندهارتاجپوشی در 

  ).٥٣٣ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» خارجی به جز آلۀ بيجانی نيست
  

 افغانستان بوجود افغانها خوشبينی کاذبی به آيندۀ از عـده ایپس از سرنگونی طالبان در بين  :امد کرزی در دورۀ ح
. تشکيل ميداد" اقـتصادیتحکيم امنيت و صلح، ترقی و تعالی  " فريبندۀ اين اميدواری را تصورماهـيتآمده بود که 

ده بود که قانونيت و جامعۀ مدنی در پرتو ديموکراسی که  سپرده شوعـده موقـتهمان آغاز تشکيل ادارۀ  عالوه برين در
 خط  ابلهانهاما سير حوادث بر اين تصورات. باشد به ميان می آيد تا تماميت کشور آسيب نبيند شيرازۀ وحدت ملی می

ومت به  و حکوقـت حاصل شد که ادارۀ ميقـينبطالن کشيده و نشان داد که نه تنها اين اميد ها برآورده نشدند، بلکه 
 کرزی و پشتيبانی خليلزاد نمايندۀ خاص بوش، دست نشاندۀ اجنبی بوده، نه تنها اراده و توان حل مشکالت رهـبری

 امريکا آشکارا کشور را اشغال کرده و قـوایافغانستان را ندارد، بلکه به خاطر تامين سلطۀ اجنبی بکار گماشته شده و 
آب سردی بود  حقـيقـت تلخ بمثابۀاين .  بی جانی در دست اجنبی نميباشند و حکومت و حامد کرزی جز آلۀوقـتادارۀ م

 بالخصوص سلطۀ اجنبی، مزدور منشی دولت جريانات سالهای بعدی. ريختميو فـر مردم های ديرينۀاميدکه بر سر 
، دست نشانده، وضعيت بد اقتصادی، فساد اداری، چور و چپاول ثروت های ملی توسط دزدان داخلی و خارجی

، اتیعـمـرت مردم را از ادارۀ مستنفـر را روشنتر ساخته و حقـيقـتاين زورگويی جنگساالران و هزاران مصيبت ديگر 
  . دادافـزايش و امريکا ناتو
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