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  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ مارچ ٢٣المان، 
  
  

  شاه شجاع درانی و حامد کرزی
  در آيينۀ تاريخ

  
  )وم سبخش  (

  
   :افغانها مدافعۀ ـ ١

بايد : "راجع بمدافعين افغانی چنين نوشت ) ميجر جنرال ايری(يکی از جنرالهای انگليس « :در دورۀ شاه شجاع 
افغانان با تأمل نشانه ميگيرند و به ندرت آتش شان . عساکر انگليس در استعمال اسلحۀ ناريه از افغانها درس ميگرفتند

ليدی سيل که جنگ های کابل را به چشم ." ندهوائی ميرود، در حاليکه افراد ما بدون استهداف، انداخت هوائی می کن
گی و جبن افغانان گفته می شود، تنها نظر چيزيکه راجع به بی عاطف: "نوشت سر می ديد نيز در اين موضوع چنين 

افغان بدون ترس در مقابل توپ . انگليسی است، در حاليکه افغانها يک نژاد قوی و خوب بوده و از قتال باکی ندارند
. وقتی که او يک موضع را اشغال کرد، ديگر استرداد آن مشکل است.  سيالوۀ خود را بکار می اندازدمی ايستد و

: که منجر به شکست اردوی انگليس گرديد، چنين مينويسد " بی بی ماهرو"همين ليدی راجع به جنگ مشهور 
که گرگ در رمۀ گوسفندی داخل مبارزين افغانی از باالی تپۀ مرنجان در صفوف سپاه انگليسی چنان فرو ريختند «

  ).٥٤٤ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» .ميشود
متجاوز اجنبی در افغانستان فاقد روحيۀ جنگی اند، زيرا برای کدام هدف معقول  عساکر :در دورۀ حامد کرزی 

تان جنگ می کنند افغانسخشن طبيعی  مردم، اقليم ناگوار و عوارض دافعۀلذا با ترس فراوان زير تأثير م. نمی رزمند
از همين سبب است که هر تجمع مردم را حمله باالی خود دانسته بدون استهداف به . و هميشه پشه را با توپ می زنند

صورت اکثر محافل عروسی، خاکسپاری، خيرات و غيره و حتا گاهی دوستان خود را بمبارد کرده باعث انزجار 
در طول . خواند" افغانستان را ويتنام اوباما" مفسرين سياسی امريکا از همين سبب يک تن از. بيشتر مردم می گردند

مناطق بيشتری هفت سال گذشته قوت های ناتو و امريکا نتوانسته اند تنها در واليت هلمند به جز يکی دو ولسوالی بر 
 متجاوزين و در قبال شکست های پی در پی. ها و نورستان و لغمان هم به همين منوال استوضع کنر. مسلط شوند

کشتار مردم بی گناه، در حاليکه دولت دست نشانده از ارسال قوای بيشتر امريکا و ناتو در افغانستان استقبال کرد، 
  نيز در تجاوز روس به افغانستانقيقتی است کهو اين ح. روز به روز بيشتر می گردداز خاک شان  مردم دافعۀم

ی ها نيروی تازه می خواستند ولی مردم توانستند با وجود عدم توازن صورت پذيرفته بود، چنانکه خلقی ها و پرچم
  .درآورند مثليکه امروز ناتو را به زانو درآورده اندنظامی، شوروی را به زانو 

اينست که بار ديگر ميرفـت يکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اينکه در  «:در دورۀ شاه شجاع 
قانان و پيشه وران و اکثريت ـد، اعم از دهن مختلف کشور در صف متحدی قـرار گيرمقابل دشمن خارجی طبقات

البته معنويات جنگ آوران افغانی از دشمن «). ٥٣٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» يودال و روحانی و غـيرهـف
دف ـ متر ه٣٠٠ از فاصله نگچی افغانـتف. هـر سوارۀ افغانی يک پياده را برداشته وارد ميدان جنگ ميکرد. برتر بود

 خود ۀ پوند٦ته و در توپهای ـتنام توسط چکش کوفـ دشمن را بعد از اغۀتوپچی افغان گله های نه پوند. را خطا نميکرد
افـراد هـر يک در زمستان پوستينچه يی در بدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، کدو . استعمال ميکرد
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اين قـشون در هوای آزاد .  اسپ در خرجين خود داشتۀلوفـند و سواره مقـداری از عصراحی پر از باروت در کمر ب
. البته مبارزين افغانی بی قـوت الظهـر نبودند . روی برف ميخوابيد و با مشتی از گندم و تلخان تغذيه ميکردًاو بعض

و آب جوش بر فـرق ايشان می بور سپاه دشمن از بازار ها، سنگ و کلوخ ـزنان برای آنان نان می پختند و در ع
نوکران رسمی . له بدشمن باز ميداشتندـله داران را از فـروش غـمال ها در دهات گردش کرده، مالک و غ. ريختند

صنوف مختلفۀ مردم . دولت و مالزمان شخصی افـسران، اخبار و مکاتبات سری دشمن را به اردوی ملی ميرساندند
لبه چنين جنگاورانی بر يک اردوی ـپس غ. ف کرده بودندـدفاع آزادی کشور وق جان و مال خود را در راه ًآمتحد

  ).٥٤٤ ص ،افغانستان در مسير تاريخ( »اجنبی حتمی بود
 که تا در مقابل دشمن خارجی در جنگ ضد روسی همۀ مردم افغانستان سهيم بودند و :در دورۀ حامد کرزی 

 برای دفاع از خاک  در صف متحدینگانـير و پا برهـقـف بخصوص طبقات  طبقات مختلف کشوردندان مسلح بود
 ١٥ متجاوز روسی را به تاريخ عـسکردای آزادی ميهن نموده و آخرين ـ جان و مال خود را فاينها.  جنگيدندخود
 نيز مبارزه غـرباينک اين وطنخواهان در برابر استعمار نوين .  از کشور شان بيرون ريختند١٩٨٩بروی ـف

های سياه و تاريخزدۀ سايه افگنده و در جانب ديگر نيرو کنونی طوريست که در يک طرف استعمار نو وضع. ميکنند
 بسياری مال های رسمی و دولتی و دولتمردان در مقابل پول زير فرمان .طالبی مقاومت اصيل مردم را دزديده اند

و از بوده ی اين نيرو های مزدور ميرنده  ول.استعمار رفته و در ريختن خون مردم خود به متجاوزين مدد می رسانند
د نسازفقير و پا برهنگان افغانستان ميوسيع های اصيل مقاومت را طبقات  که نيرونظر کمی اهميتی ندارند، در حالی

 و اين مبارزۀ ه است مقاومت واقعی مردم سر کشيده نا سازگاريهاهمبا اين . که در بر گيرندۀ اکثريت جامعه می گردد
  .ز سرانجام به پيروزی می رسدبر حق ني

 شجاع پسر خود تيمور را برای اسکات مردم از باال حصار به شهر فرستاد، ولی شاه« :در دورۀ شاه شجاع 
 زبان برگشاد و مردم را به قلع و قمع دشمن دعوت نمود و بدينصورت از مخاطره همينکه او قوای مردم را بديد فورًا

در چنين وقتی مجاهدين تفنگدار کوهستانی و . بل را به توپ بستنداالحصار شهر کانگليسها از زبر با. نجات يافت
وقتيکه آتش انقالب فروزان شد تمام . کوهدامنی بمدد رسيدند و خزانۀ انگليس با يک تولی محافظ آن از بين رفت

 منازل خود را در  زن٧٥٠ها بعد. رده به شهريان کابل پيوستندعمله و فعله افغانی شاه شجاع دربار را ترک ک
  ).٥٥١ص  ،افغانستان در مسير تاريخ(» باالحصار ترک کرده و به شهر کابل کشيدند

های طرفدار امريکا که در ائتالف شمال جمع شده اند نيروهای دولت دست نشانده و نيرو :در دورۀ حامد کرزی 
آنگاه خود را قهرمان و . گشايندبرای سرکوب مردم خود زير بيرق امريکا رفته به روی هموطنان خود آتش می 

ی در قتل هم ميهنان خود چه  دانسته و بر متجاوزين و مردم فخر می فروشند که زير فرمان اجنب"سر خيل ميدان"
ه به وجد آمده بود، برای کسب رضايت امريکاييان نکه مال سياف که روزی در ولسی جرگچنا. فق بوده اندقدر مو

منظور مال سياف اين بود که فقط او قادر است طالبان را » .اهدين کسی زده نمی توانداينها را به جز مج«: گفت که 
مال طالبان او را تا عربستان سعودی گريختانده بودند،   با وجود آنکهدر حاليکه همه می دانند که. از پا در آورد

هدف آقای لذا . و امريکايی دارند، زيرا اين هردو بادار مشترک عربی  دوستانه دارد وسياف با طالبان روابط عميق
  . ربايی در آغوش امريکاييان بود و نه مدافعه از خاک وطنسياف مشق دل

 در قدم اول متوجه رهايشگاه الکساندر برنس ـ در محل خرابات موجوده سيالب مبارزين« :در دورۀ شاه شجاع 
باران گلوله داخل سرای برنس شد يکنفر مرد عساکر محافظ انگليسی آتش گشادند، اولين مجاهد که در زير . ـ گرديد

کابلی بنام هاشم بود و اولين مرديکه به عمارت برنس درآمد خضر خان کوتوال و ناظر علی محمد " کاهفروش"
برنس . سکندر خان مشهور و نايب امين اهللا خان و عبداهللا خان اچکزايی در صف اول سپاه ملی قرار داشتند. بودند

محمد خان را بديد با دستمال چشمان خود ببست و ساعتی پستر سرش در چوک کابل آويخته که خضر خان و علی 
موهن الل جاسوس از سوراخ ديوار فرار کرد و اسير و . چارلس برادرش نيز کشته و براتفورد زخمی افتاد. بود

منازل . يرين خان سپردا بخان شمحکوم به اعدام شد، ولی از ترس کلمۀ اسالم خواند و نواب محمد زمان خان او ر
» سها در شهر کابل آتش زده شد و مکناتن در زير سايۀ دود مثل برق از شهر به قشلۀ بی بی مهرو فرار کردانگلي

  ).٥٥٠ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(
صبغت کرزی، مال حامد   احمد شاه مسعود،مبارزين و مجاهدين جعلی و ساختگی از قبيل :در دورۀ حامد کرزی 

و  ، مال خليلیمال قانونی ، مسعودء فهيم، ضياقسيم  مال محقق، عبداهللا،داکتر مجددی، مال سياف، مال ربانی، اهللا
، "خيل ميدان" آنگاه خود را سر ،سايرين هميشه در پناه قوای متجاوز سنگر گرفته، بر ملت و مردم خود تازيده

 مردم را به حال  سر از دستار نشناخته هميشه،نها شدولی همينکه خطری متوجه آ. مجاهد کبير و قهرمان خوانده اند
 مسعود به سوراخ  در کابل١٩٩٦چنانکه با آمدن طالبان در سال .  فرار را بر قرار ترجيح داده اندآنها گذاشته و خود

  کرزی به امريکا، مال مجددی به دنمارک، مال سياف به عربستان سعودی، مال ربانی وحامد  کوه های پنجشير،های
تورن  و مال  به انگلستان، مال خليلی و مال قانونی مسعودء ضيا فهيم به تاجکستان،قسيم به کانادا،  عبداهللاداکتر

 تازه ترين فرار اين .به ايران و سايرين به کشور های ديگر فرار کردنداسمعيل به اصطالح امير حوزۀ جنوبغرب 
، روزيست تاريخی و ٢٠٠٨ اپريل ٢٧ مطابق به ١٣٨٦  ثور٨امروز «.  اتفاق افتاد١٣٨٦ ثور ٨قهرمانان در 
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روزی که يک دولت قهرمان، يک حکومت قهرمان، يک . تاريخيت اين روز را يک حادثۀ کوچک رقم ميزند
 خارجی از قبيل آيساف قهرمان و  يک اردوی ملی قهرمان و قهرمانانپارلمان قهرمان، يک دستگاه پوليس قهرمان،

انقالب "  امروز که قهرمانان سراسر افغانستان جمع گرديده و ميخواستند سالگرد.ر می گذارندوی قهرمان پا به فرانات
. بين قهرمانان نهادجرا جشن بگيرند، حادثۀ کوچکی روی داد و ُمهر حشمت و آبرو بر "  ثور٨اسالمی و ظفر نمون 

تمام اين قهرمانان داخلی و خارجی چهار تن طالب پای لـُچ جان فدا برخاستند و تاج و اورنگ شهامت را بر فرق 
 نخواهد برد، که يک جهان از دست چهار اداين روز را حافظۀ تاريخ هرگز از ياد نخواهد برد و هرگز از ي. گذاشتند

  .)١تصوير  ()٢ (» پای ترقيده، پا به فرار می نهندتن طالب سرکنده و
  

 
  

  .)٢ ( گذشت در جريان رسم ١٣٨٦ ثور ٨در روز فرار قهرمانان   :١تصوير 
  

بنابران ديده می شود که دفاع از خاک و ناموس اين کشور هميشه بدوش دهقانان و کاهفروشان و طبقات فقير کشور 
  .وطن می کنند محل و ترک تگی و جعلی در موقع حساس ترک ساخمی ماند و قهرمانان

 مارچ ١٥قوماندان عمومی اردوی هندوستان آخرين توصيه و نظر خود را در ه  باکلند« :در دورۀ شاه شجاع 
 در کابل و قندهار اين ١٨٤١از سال . از آغاز اشغال کابل اختالل در کشور موجود بود: " چنين نوشت ١٩٤٢

اين انقالب که باعث وقايع اسف انگيز و باالخره مسبب تباهی و کشتار انگليسها گرديد، فی الواقع . تاختالل شدت ياف
اين همه حوادث از . مثال ندارد) يعنی تاريخ استعمار انگليس(چنان حادثۀ مالمت باريست که در تاريخ هندوستان 

د شدند، و اين جنگ شکل يک جنگ ملی و مخالفت عمومی ملت افغانستان سر چشمه می گرفت که به مقابل ما متح
ير برساند که اگر ما باز افغانستان را اشغال هم کنيم، اين ين حوادث ما را به اين نتيجه ناگزا. مذهبی بخود گرفت

پس پاليسی پيشروی . کشور هيچگاهی در مقابل يک متجاوز غربی، مقوی ما نی بلکه عامل تضعيف ما خواهد گرديد
اما اکلند در نتيجۀ جنگ با افغانستان خود معزول شده و ." ان بايد بکلی مطرود و معدوم تلقی گرددانگليس در افغانست

 در انگلستان و هندوستان مشغول عزاداری ا هزاران خانوادۀ هندی و انگليسیکابينۀ لندن در تزلزل افتاده بود، زير
  ).٥٦٥ ص ،افغانستان در مسير تاريخ( »کشته شدگان خود در افغانستان بودند

بوع خود را در  دولت های متتجاوزاورين و اهل مطبوعات کشور های غربی هميشه مش :در دورۀ حامد کرزی 
.  و از مدافعۀ افغانها از ميهن شان سخن زده اند خروج نيرو های آنها را مطالبه کرده،افغانستان ماجراجويی خوانده
لمان و غيره ممالک با مظاهرات خيابانی ا، کانادا، انگلستان،  به طور مثال در امريکا هاهمچنين مردمان اين کشور

ن سياسی ايل کردن و انقياد مردم افغانستان تحليلگران و مفسرا. تان نموده اندخواهش خروج عساکر شان را از افغانس
قابل تجاوز  عمومی مردم افغانستان در ممدافعۀرا محال دانسته و شکست های متناوب انگليسها و روس ها را که از 
زيرا پاليسی نظم نو جهانی امريکا و فرياد های . مايه می گرفت، مثال آورده و خواهان خروج از افغانستان گرديدند

گذشته از اين هالکت و زخمی شدن و . استمطرود و معدوم گرديده دروغين ديموکراسی خواهی آن در افغانستان 
ی دولت های شان در اندام دولتمردان اين کشور ها لرزه زدگی صد ها عسکر خارجی و فشار مردم باال وحشت

ان را بدان وادار کند که سها در چوکات ناتو نتوانست دولت الميها و انگليئچنانکه فشار عظيم امريکا. انداخته است
 هاهمچنان که حکومت کانادا بار. نستان برای فعاليت های محاربوی به جنوب بفرستدعساکر خود را از شمال افغا
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های بيشتر از کشور های عضو ناتو در هلمند به فرياد شان نرسد، در آنصورت  که اگر نيروهمأيوسانه تهديد کرد
به همينگونه قوماندان عمومی قوای امريکا در افغانستان گفته بود که . عساکر خود را از افغانستان خارج می کنند
همين اکنون مفسرين سياسی در اروپا . سپاهی ضرورت است هزار ٤٠٠برای تأمين امنيت در افغانستان کم از کم به 

بار ثقيل . و امريکا بار مالمتی جنگ افغانستان را بر دوش يکديگر انداخته از بی ثمر بودن اين جنگ زوزه می کشند
اقتصادی جنگ های عراق و افغانستان در بحران اقتصادی کنونی بی تاثير نبوده و نگرانی های فراوانی را در 

چنانکه دولتمردان اروپا و امريکا بار اين جنايت را به شانۀ بوش دوم انداخته و . ر های متجاوز باعث شده استکشو
در حاليکه اين گناه سيستم سرمايه داری است که بوش فقط مجری آن گرديده . خود را از مالمتی خالص می کنند

  .بود
  
   :ملی  ـ مقاومت٢

 شاه و دوستان انگليس او در افغانستان، در زير پرده قـرارا ورود و است ب١٨٣٩در سال  «:در دورۀ شاه شجاع 
 اصلی اين دستگاه عاجز ماهـيتتا سر مملکت از درک هـنوز ملت افغانستان در سرهای تاريک ابهام در گذشت، و 

 رس وجود ليل بود، مخابرات منظم و سريع و تبليغات زودـل بطی و قـزيرا معابر دشوار گذار و حمل و نق. بود
 الزم داشت و وقـت مهم از مرکز کشور در واليات دور دست برسد ماه ها ۀلهذا برای آنکه خبر يک حادث. اشتند

 مملکت قـصباتريه ها و ـسالی الزم بود تا اين خبر در ق. ی ميرسيدهـری به شهـر از شفـقـطآنهم توسط کاروانها 
سلطنت افغانستان از " حقـيقیوارث " شنيدند که شاه شجاع در مردمـ اينقفـقـط ١٨٣٩پس در سال . منتشر گردد

نگی او همراه است که بعد از فـری از دوستان قـشونوستان بر گشته و داخل افغانستان شده است، منتهی با او هـند
 داشتند بيشتر از قـرار راه اين ورود عـرضتنها مناطقی که در . دنوستان بر ميگردهـندمختصر استراحتی به 

به همين سبب بود .  اجنبی را با چشم خويش در کشور خود تماشا ميکردندقـوایضايا آشنا ميشدند، زيرا ـگران با قدي
يکه شاه در کابل رسيد وقـت.  به جنگ برخاستندغـزنه نشان دادند و در نفـرلجايی ها از ديدن شاه تـکه در راه قالت غ

  ).٥٣٨( ص ،ر مسير تاريخافغانستان د(»  نمودندقـياممردم زرمت و غلجايی 
از اينکه طالبان مثل خلقی . تا سر افغانستان رسيد  به سروقـت خبر تهاجم امريکا به اسرع :در دورۀ حامد کرزی 

ها و پرچمی ها و تنظيم های اسالمی باالی مردم افغانستان ظلم بسيار کرده بودند، مردم از شکست آنها خوشحال 
امريکاييها به قـدرت رسانيده بودند و آدم نا شناخته ای به حيث رئيس جمهور خود ولی از اينکه طالبان را . شدند

 ائتالف ه يیمضاف بر اين نصب جنگ ساالران و آدم کشان حرف.  موجب حيرت شان ميگرديد،افغانستان نصب شد
 ابهام پيچيد، ۀ پرد بسياری مسايل را در،که در زمان طالبان همه به خارج فـرار کرده بودنددر قـدرت دولتی شمال 

دولت افغانستان نيروهای ايساف و نيروهای امريکايی .  را داشتند اين جنايتکارانۀخصوص که مردم انتظار محاکمالب
القاعـده به ها برای مبارزه با تروريزم، طالبان و  که اين نيروای مهمان خوانده و ياد آوری کردقورا به حيث 

سازی آغاز گرديده، مکاتب و  يک تعداد پروژه های بازنبنابرا.  کشور مدد ميرسانندسازیافغانستان آمده اند و به باز
نتونها باز شدند و بعضی سرک ها و شفاخانه ها ترميم و يا از نو آباد گرديدند، قانون اساسی تدوين و انتخابات ـپوه

 که همه امور يافـتند سالی مردم دردو سهولی با گذشت . تيدندـ به راه اف زير نظر امريکارياست جمهوری و پارلمانی
 بی جانی در دست ۀتيده و دولت افغانستان چيزی بيشتر از يک آلـها بخصوص امريکايی ها افغـربيمملکت به دست 

 ها مصروف تطبيق غـربی. قالل کشور خدشه دار گرديده استته و اسرفـتحاکميت ملی از بين . يها نيستئامريکا
گاه و قـرار گوشه و کنار افغانستان هـراينها در .  ستراتيژيک خويش انداقـتصادی برنامه های سياسی، نظامی و

ان افغان را کشته و مناطق وسيعی از افغانستان هـزارپايگاه آباد کرده و جنگ و بمباران را روز تا روز شدت داده و 
 موجود بی رمقی ۀو به مثابمحبوس باداران امريکايی خويش بوده  و حکومت او کرزیحامد . را تخريب کرده اند

جنگساالران و قاتالن هـزاران افغان اعم از خلقی، پرچمی، تنظيمی و طالبی در کرسی . دنمورد استفاده قـرار ميگير
 به کمک حزب اسالمی گلبدين که. فـرمان اجنبی ميرقـصندمثابۀ موجودات بی رمقی به های دولتی تکيه زده و به 

دو باره در ترکيب دولت شامل شده و جنايتکاران فـراوانی در ولسی جرگه و ، ب کرده کابل را تخريساير تنظيم ها
رشوه و فـساد به اوج خود .  و اينک اوباما قصد دارد که طالبان را در قدرت دولتی سهيم سازدمشرانو جرگه لميده اند

دولت و مردم را غارت و اموال اوان بدست آورده فـر اند پول های رسيده و يک قـشر دالل که با اجنبی ها ساخته
اينست که موجی از نارضايتی های .  جانگدازی دست و پا ميزنندفـقـردر حاليکه اکثريت مردم در ، کرده ميروند

 و ش آغاز می شوددر برابر دولت و باداران خارجيات هـرتظا تصابات وـبه شکل اعمردم نمايان ميگردد و مقاومت 
 امريکا ، که جلو آن به دست پاکستاناز جنگ زرگری طالباناين مقاومتی است غير جنگ مسلحانه آغاز می گردد و 

  .و انگلستان است
دو کندک عسکر و يک توپخانۀ انگليسی برای ريشه کن کردن مقاومت مردم از قندهار به  «:در دورۀ شاه شجاع 

در اين پرچم ها اين عبارت . ندمال ها و علمای مذهبی از قديفۀ خود پرچم های جهاد افراشت. گرشک سوق گرديد
محمد اکرم خان يکی از رهبران مردم با يک هزار و دو صد عسکر ." خدا برای ما کافيست: "نوشته شده بود
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افغانستان در مسير (» جنگ با دشمن در ساحل هلمند بعمل آمد. داوطلب و چهار توپ کوچک به اردوی ملی پيوست
  ).٥٤٥ ص ،تاريخ

به کشور   کشور جهان برای ريشه کن کردن مقاومت مردم افغانستان٤١های حدود نيرو :در دورۀ حامد کرزی 
بسياری مال های افغانستان که در ترکيب دولت دست نشانده نيز شريک اند، سر بر آستان . ما هجوم آورده اند

يس مشرانو مجددی رئ اهللا چنانکه به طور مثال مال صبغت. متجاوزين ساييده تبليغ انقياد و مزدور منشی می کنند
خطاب کرده از " برادر"يها را ئ امريکا٢٠٠٩جرگه در جريان مراسم افتتاح سال چهارم ولسی جرگه در جنوری 

دا ناخواسته اين اگر خدا نا خواسته، خ«: ش چنين گفت مجددی خطاب به برادران امريکايي. آنها طالب شفقت گرديد
منظور آقای مجددی آنست که اگر مردم افغانستان بر ضد  (»ی تواند کسی َدم آنها را گرفته نمملت يک بار خيست

آقای مال مجددی هويدا ! از ارشادات ).  نگارنده-متجاوزين به پا خيزد، کسی مقاومت آنها را درهم کوفته نمی تواند 
فعه از خاک می گردد که او ميخواهد و از خداوند استعانت می کند که مردم هرگز بر ضد متجاوزين و به هدف مدا

مال های ديگر مثل آقای مال مجددی در ثنا خوانی متجاورين . خود و برای استرداد استقالل کشور خود به پا نخيزند
اين مال ها در بدل ثنا خوانی متجاوزين از . مصروف اند و متجاوزين را مهمان دانسته اطاعت آنها را الزم می دانند

  . برابر پول از همه چيز بگذرند چه رسد به مدافعه از ميهنآنها پول دريافت می کنند و حاضرند در
های قـوت رهـبریجا هـر توده های مردم بودند، در حقـيقی انقالب که نمايندگان رهـبران «:در دورۀ شاه شجاع 
ا به ارزين ملی مردم ربم. متمرکز می جنگيدند وی وـ خارجی بعهده داشتند و با دشمن ققـوایمبارز ملی را در برابر 

و به شاه شجاع نوشته بودند که اگر شاه در کرده  کرده، مکناتن را تهديد دعـوت عمومی و طرد دشمن خارجی قـيام
افغانستان در مسير (» يم گذاشتـپيوندد، ما عهد کرده ايم که او را زنده نخواهرد دشمن دين و وطن با ملت خود نط

  ).٥٤٩ ص ،تاريخ
 ملی چون ربانی، برادران مسعود، قانونی، فهيم، دوستم، سياف، انه خايندر اين دور :در دورۀ حامد کرزی 

محقـق، خليلی و غـيره که خود شان را کاذبانه رهـبران جنگ ضد روسی ميدانند بين مردم تفـرقۀ فـراوان انداخته و 
ه در به عـده ای از آنها به شمول وابستگان ظاهـرشا. هـنوز در خدمت کشور های خارجی طی طريق ميکنند

بعضی . تجمع کرده و منافع مردم کشور را در پای معامله با باداران روسی و ايرانی ميگذارند" جبهۀ ملی"اصطالح 
ن ديگر در پی تامين منافع غـرب عـرق ميريزند و برخی هم برای حاکميت پاکستان و عـربستان سعودی در افغانستا

 کرده و خود مصروف زراندوزی و غصب مال دعـوتاع موجود  اوضقـبولاينها بيشتر مردم را به . تالش دارند
وخته و برای تصاحب چوکی های دولتی با حامد فـر عـشوه آن به استعمار هـرمردم و چپاول دارايی های عامه بوده 

  .رداگر استعمار نوين اين مزدوران را پشت و پناه ندهـد، مردم آنها را زنده پوست خواهـند ک .کرزی چانه زنی دارند
 ١٢٥٧ رمضان ١٧(دا صبح دوم نوامبر فـر که از يصله کردـشورای مبارزين ملی ف «:در دورۀ شاه شجاع 

 بامداد مير حاجی در پل خشتی و ساير مال ها در مساجد ۀاينست که در طليع.  را آغاز کنندليه دشمنـ عقـيام) قمری
» .تادـ ارابه توپ بحرکت اف٦ پياده و سواره با دکانها در سرتاسر کابل بسته شد و موج. جهاد را اعالن کردند

  ).٥٥٠ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(
 و مملکت را در طبق اخالص انداخته، بخاطر لتمالها سرنوشت مبسياری  در اين دوره :در دورۀ حامد کرزی 

 برهان الدين ربانی و اين يکی چون مالبه گونۀ مثال  .ندکسب پول و قـدرت به امپرياليزم شرق و غـرب پيشکش کرد
فـدراسيون ) حاال صدر اعظم و فرد اول و اختياردار( رئيس جمهور دار و دسته اش سر در بالين الکساندر پوتين

 و انصار شان در آغـوش اعـوانضل الهادی شينواری و ـ ميگذارد و آن ديگری چون صبغت اهللا مجددی و فروسيه
  اينها نزد مردم افغانستان فـرياد اسالمخواهی دارند، اسالمی.نديفـروش عـشوه م و اينک در آغوش اوباماجورج بوش

مال اکبری ، مال محسنی، مال های ديگری چون مال عـمـر، مال سياف، مال خليلی. که در خدمت روس و امريکاست
 نوعی بر پای هو همپالگان شان نيز به عـنوان وطنفـروشان دوره گرد سر در آخور بيگانگان ديگر دارند و هـر يک ب

  . و هرگز اعالن جهاد نمی دهنداستعمار بوسه ميزنند
بار را ترک کرده  افغانی شاه شجاع درۀفـروزان شد تمام عمله و فعليکه آتش انقالب وقـت «:در دورۀ شاه شجاع 

 داخل  ملی از راه مصالحهقـوایشه شجاع از باال حصار به مکناتن نوشت که با « .»پيوستند کابل يانهـرو به ش
عـنوان داده " پادشاه فـرنگی"اوج مبارزات مردم در کابل بود که اطالع رسيد که مردم غـزنی شاه شجاع را « ».شود
  ).٥٥٥ و ٥٥٤ ،٥٥١ ص ،افغانستان در مسير تاريخ (»اند

ا  وظيفه در اردوی ملی را کنار گذاشته اند و ب،افـسر و عـسکران هـزار در اين دوره :در دورۀ حامد کرزی 
به اصطالح اد فـر تعداد اهـنوز ميگذرد،  در قدرت استعماری حامد کرزینصب سال از هفتظ اينکه بيشتر از ـحف

ی عـسکر تعليمات شانکم  تعدادانی که عـسکران و افـسرو آنهم .  تجاوز نمی کندنفـر هـزار شستاردوی ملی از 
، قـسمت ف در اردو که مجبور به ترک وطن شدندنظر از موجوديت يک تعداد از نظاميان با شر صرف «.ديده اند

در جريان اشغال افغانستان بوسيلۀ قـوای . عظيم لشکر خاينين در زير پرچم اجانب دست به کشتار مردم خود زده اند
. سوشيل امپرياليزم شوروی، اردوی مزدور افغانستان در پيشاپيش قـوای اشغالگر قـرار ميگرفـت و افغان ميکشت

اردوی مزدور به رهـبری عـبدالرحيم وردک و سائر دست نشاندگان اجانب باالخص عمال شورای نظار و اينبار هم 
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نسل . بقايای صاحب منصبان باند خلق و پرچم، دوشادوش قـوای اشغالی بين المللی، افغان ميکشند، نه تروريست
بيگانه به ارتکاب فجايع غـير قابل کشی به شدت ادامه دارد و اردوی بی غـيرت ضد ملی افغانستان در زير پرچم 

باند های قـومی هم درين کشتار ها سهم برجسته دارند و در بدل پول در پهلوی قـوای استعمار بين . بيان ادامه ميدهد
وزان فـر روز هـر که شعله های جنگ  اين در حاليست).٣ (»المللی مرتکب هـر نوع جنايت و وحشيگری ميگردد

و . ين دولت وی داخل مذاکره شوندـ کرده که با مخالفخواهـش که حامد کرزی از خارجی ها از اينروست. تر ميشود
  . بود مشهور گرديده"ببرک امريکايی"حامد کرزی بنام   قبًالکهبسيار دير بود، زيرا اين 

 حتا "افغانستان در مسير تاريخ"جلد اول  ٥٥١در صفحه  بارـ طبق روايت روانشاد غ:در دورۀ شاه شجاع 
ليه متجاوزين انگليسی به تاريخ دوم ـ ملت عجاع در جوشاجوش نبرد آزاديخواهانۀزند شاه شفـر" شهزاده تيمور"

 ٧٠٠ه با رفـت گقـرارمردم بوده تحت تاثير عظمت خيزش » اسکات« محوله که گويا نوامبر، در عوض ماموريت
 کتاب ٤٨٤ حۀرخ بزرگ کشور در صفمؤ» دکهزا«عـين واقعه را عالمه .  مسلح خود به مقاومت می پيونددعـسکر

»  جنگ ياد می نمايدفـتحجای اسم شهزاده تيمور از شهزاده ب« با اندکی تغيير  »...باال حصار کابل « پر محتوايش 
  ).١٣(آورده است 

حميت اوالد شاه شجاع  خويشاوندان کرزی همت و  يک از اقارب وهـيچآن که به عالوۀ  :در دورۀ حامد کرزی
تاراج مايملک مردم، با تمام  اندوزی و شدت نيز می کوشند تا در کنار زر گيرند، باقـرارارند تا در کنار مردم را ند

که  کرزی ان برادر. داده حاکميت استعماری آنها را تحکيم بخشندقـرار در خدمت نيروهای متجاوز ا خويش رءواـق
  .مصداق اين واقعيت می باشدونۀ چنين حرکت خاينانه ای  به مثابۀ بارزترين نم همه جا کشيدهرسوايی آنها بهکوس 

هـر باريکه قـوت انگليس داخل افغانستان شده است تنها وقـتی پيشرفـت کرده است که  «:در دورۀ شاه شجاع 
ليه آن پرداخته ـطرف آن دولت های افغانستان قـرار داشته است، ولی زمانيکه مردم افغانستان قـيام کرده و بمبارزه ع

 مسلح قـيام ۀوقـتيکه مردم يک کشور بمبارز.  کشور شده استۀاست، قـوای انگليس شکست خورده و مجبور به تخلي
 نومبر ٢روز «). ٥٤٥ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» کنند قـدرت هـيچ کشور استعماری نميتواند آنرا سرکوب کند

ن روزيست که يک امپراتوری بزرگ اروپايی از اي.  در تاريخ افغانستان و هـندوستان يکروز عمده است١٨٤٢
 وحدت ملی ۀاز مشخصات اين روز در افغانستان تبارز روحي. مردم يک کشور آسيايی برای هميشه شکست ميخورد

افغانستان (» ب و منطقه تحکيم شده بودـوف مردم بدون امتياز نژاد و زبان و مذهفـص. در برابر تجاوز بيگانه است
  ).٥٤٨ص  ،در مسير تاريخ

 اين حقـيقـت در مورد تهاجم روسها در افغانستان و مزدور منشی خلقـيها و پرچميها و سر :در دورۀ حامد کرزی 
. ات جاری کشور و مزدوران جديد نيز صادق استم ما مصداق يافـت و در خصوص واقعانجام موفـقـيت مرد

 بفـريبد که گويا آنها به اساس فـيصلۀ ملل متحد و جهت هـرچند استعمار نوين توانسته است که تا حدی مردم را به اين
از . ولی مردم اهـداف اصلی استعمار نوين را درک کرده اند. مبارزه با تروريزم و باز سازی به افغانستان آمده اند

 و اين مبارزات بر حق اينروست که نا رضايتی طيف های مختلف مردم تا سطح مبارزۀ مسلحانه پيش رفـته است
   .دم به شکست و سر افگندگی استعمار و به پيروزی و سرخرويی مردم افغانستان می انجامدمر
  
  : زير فشار مردمآنها   سياستچرخشو مزدوران  صالحيتیبی  – ٣

 يک موهن الل، جاسوس و منشی برنس که در افغانستان مرتکب خيانت های عظيم گرديد، :در دورۀ شاه شجاع 
يک نفر سيد که شاه مريد او بود زمين و جايداد او توسط «:  ميکند بيان را چنين  شجاعنمونه از بی صالحيتی شاه

سيد به شاه . قبض و به زمين های نوکر شخصی وزير ضميمه گرديد) محمد عثمان خان نظام الدوله(وزير جديد 
 شاه رفت و از بی اعتنايی سيد بار دگر به دربار. اما وزير به اوامر متعدد شاه ترتيب اثر نداد. شجاع شکايت کرد
من باالی وزير خود قدرت و صالحيت ندارم، تو می «: شاه حقيقت را به جواب سيد چنين گفت . وزير شکايت کرد

 »).٢٨٧ ص ٤(توانی در حق او دعای بد کنی، اما بيشتر مزاحم من نشو، زيرا من پادشاه نی، بلکه يک غالم هستم 
بر آن داشت تا از انگليس رو بگرداند و در سياست خود چرخشی به عمل آورده رفته رفته اين اوضاع شاه شجاع را 

 .و به مردم خود بپيوندد
 در کنفـرانس ٢٠٠٧ افغانستان در نومبر  دولت دست نشاندۀحامد کرزی رئيس جمهور :در دورۀ حامد کرزی 

 . پخش گرديدهاز طريق تلويزيون شورای انکشافی روستا های افغانستان سخنرانی کرد که متن اين سخنرانی ا! ملی
حالی که  دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند و کسی حساب پول آنها را ندارد، در« : تـگف او

 جهانی به افغانستان آمد تا تغييری در ۀ جامع....يچ کسی هم توجهی به آنها نداردـستند و هـير هـقـمردم همچنان ف
درت نصيب ـور ايجاد کند، اما تنها دولتمردان از اين حضور سود بردند و پول، مقام، آسايش و قزندگی مردم اين کش

يک عـده آن قـدر پولدار شده که .  سرمايه ها يا به دست اعضای حکومت است و يا به دست اعضای شورا....آنها شد
در حاليکه بچه . رج درس می خوانندبچه های شان در خا. حساب پول شان معلوم نيست، در هـر مملکت خانه دارند

 خدا ما را نجات دهـد، دلم از اين حالت تنگ شده، ....هايی که در حادثۀ بغالن به شهادت رسيدند، چپلک به پا داشتند
)N.G.O. (من در پاکستان خواب بودم و  ....کنند، ما از بمبگذاری گله داريمها خرابی ميکنند، ديگران خرابی مي
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 حامد کرزی بار ها از غالمی ». به وطن بر گشتيم٥٢دولتمردان اين جا و آنجا در کشورهای ديگر، ما در سايۀ بی 
ی سر بر بخود ياد کرده ولی تهور آنرا نداشت تا با چرخشی مثل شاه شجاع به ملت خود رو می آورد و از بندگی اجن

و دولتمردان و بسياری از اعضای حکومت، ولسی جرگه و مشرانو جرگه در زير ، زيرا جنگساالران می تافت
  . حمايت مستقيم استعمار قرار دارند و حامد کرزی موجود بی رمقی بيش نيست

 که شاه در جالل آباد بود، استکبار و استبداد انگليس او را به جان آورد و به هـنگامی «:در دورۀ شاه شجاع 
 مردم عـنوانمانهای شاه بفـر کنری ها و جبار خيل ها و خوگيانی ها، يک تعداد قـيامبعد از . تحرکات مذبوحی واداش

.  شده بودنددعـوت ضد انگليسی قـياممانها مردم بفـردر اين . تادـبروری بدست جاسوس انگليس افـافغانستان، در ماه ف
صد ـريد و شاه گفت که از سلطنت بيزار است و قی انگليس را در برابر شاه از هم دهـرتشريفات ظاۀ دضيه پرـاين ق
با اينکه شاه  «).٥٣٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ولی البته او قادر به انجام چنين کاری نبود. ن به حج داردرفـت

س او بر ميخورد، نميتوانست ـ نفعـزتار ايشان به رفـتشجاع جرأت مقاومت را در برابر انگليسان نداشت، اما چون 
 و بزرگان، طبعأ اعـياندر بين .  آماده ميساختقـيام ز گله و شکايت خودداری کند و اين خود اذهان عامه را برایا

  ).٢۶۴ ص ٥ (»  داشتند مخالفـتسرداران بارکزايی با شاه بيش از سايرين
 در سالهای تنها اد ملکیفـر اهـزار طالب و بيشتر از دو هـزارشت ـ و کشتار حدود هقـتل :در دورۀ حامد کرزی 

 قـوایريه و دهکده در جنوب و شرق افغانستان توسط نيروهای ناتو و ـ ميالدی و تخريب صد ها ق٢٠٠٧ و ٢٠٠٦
 قـوایکشتار مردم ملکی توسط  ۀه باری او در رابطکچنان.  مردم را باالی حامد کرزی زياد ساختفـشارامريکا 
اشک تمساح انتقاد کرده  طالبان  ناتو وشتار بيگناهان توسط ک بيشتر گرديد از٢٠٠٩ و ٢٠٠٨که در سال امريکا 
   در قندهاری خارجی نيروهایميالد  ٢٠٠۶  سالیدر حمله هواي«:  مطبوعاتی گفت  کرزی در يک کانفرانس.ريخت
با اين دخترك معصوم  . ماندیباق زن و آودك آشته شدند و از يك خانواده تنها يك دختر چهار ساله به نام عقيده  ۵۵

 را نداشت به يك خانواده افغان مقيم آلمان یرود و چون آس ی راه م آمك دولت آلمان درمان شد و هم اآنون با عصا
 از آن کشور "جامعۀ جهانی" به اصطالح قـوایوذ ـ به خاطر ازدياد کشت خشخاش در مناطق نفکرزی  ».تحويل شد
 بين المللی را بگيرد، تا قـواید، در حدی که نميتواند جلو  ميداننغـربهموطنان کرزی او را آلۀ دست «. ها گله کرد

 يک از نيرو های خارجی توجهی به هـيچ« گاردين قـولبه ). ٦(» اد ملکی گرددفـر اقـتلحين مقابله با طالبان، مانع 
 من صحبت خوبی«:  ـت چنين گف٢٠٠٧ خويش در امريکا در اگست فـرحامد کرزی در س). ٣(» حامد کرزی ندارند

تخار به شما ميگويم که پريزيدنت بوش در اين زمينه به ـ نظاميان داشتم و با افغـيربا پريزيدنت بوش در مورد تلفات 
 قتل مزيد بيگناهان بدست امريکا و ناتو در اين همدردی را ميتوان در). ٧(» شدت با مردم افغانستان همدرد است

وط طيارۀ ـربانيان سقـامريکا برای ق. ده کردـبخوبی مشاه مقايسۀ خون افغان و امريکايی سالهای بعدی و در
ت ـ ميليون دالر درياف١٠حدود ربانی ـ قهـرکربی انگلستان توسط سازمان استخباراتی ليبيا برای امريکايی در قريۀ ال

ن را و اين در حاليست که خون يک انسا.  دالر ميپردازد٥٠کرد، در حاليکه برای کشتگان دست خود در افغانستان 
 ناتوان افغانستان دوی از ار٢٠٠٧در اگست کرزی  .جهان پرداخته نمی تواند و مردم افغانستان خونفـروش نيستند

و اين .  شوندهـدايتطالب ت امان نگيرند، بلکه از واليان واليفـرخواست تا در عمليات نظامی از نيرو های خارجی 
يد بيگانه اند و اختيار ـحکومت به شمول واليان در ق جمهور و اکثر اعضای دولت و رئيسچه مضحک است که 
حامد کرزی بارها از .  کجی نماينددهـن خارجی ایو قـ اگر خواسته باشند باالخصوصب، هـيچ چيزی را ندارند

مگر اين . نگ سازندـی ناتو و امريکا خواسته است تا عمليات نظامی شان را با دولت افغانستان همآههانيرو
ولی آنچه را که شاه شجاع کرد و حامد  .د باداران او چون باديست که در باديه رها شودسخنان کرزی نز

.  کرددعـوت ضد انگليسی قـيامه مانهای متعددی مردم را بفـر اينست که شاه شجاع طی ،گز نخواهد کردهـرکرزی 
د که نيرو ـرع کنان ميخواهدر حاليکه حامد کرزی هميشه از نيروهای بيگانه تمجيد کرده مدام از آن کشور ها تض

شمشير من شمشير اسالم است، هـر « :  بود که گفـته شجاع هعالوه بر اين شا. هايشان را از افغانستان بيرون نکنند
 ،افغانستان در مسير تاريخ (»مرد با همتی که باشد بيايد و بر دارد، مصارف چنين غازيان را من آماده خواهم کرد

هم زير نام طالب در که با طالبان سر و کاری ندارد را مردم  اجنبی کرزی جنبش ضد در حاليکه حامد). ٥٣٥ص 
 در اين مورد بهتر است از محصل آزادی کشور شاه امان اهللا . در هم ميکوبد توسط باداران خودساوتـ قابافغانستان 

من « :ت ـستان را اعالم کرد و گفبه مجرد تاجپوشی استقالل افغانخان شاه امان اهللا . ل کنمـی را نققـولخان غازی 
خود را از لحاظ جميع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقـل و غـير وابسته اعالن ميدارم و به هـيچ 
قـدرت خارجی اجازه داده نخواهـد شد تا يک سر مو به حقـوق و امور داخلی و سياست خارجی افغانستان مداخله کند 

آنوقـت خطاب به سفـير . »اوز نمايد، من حاضرم با اين شمشير گردنش را قـطع کنمو اگر کسی زمانی چنان تج
 و آزاد اينست نمونۀ واقعی آزادی و آزاديخواهی). ٨ (»!آنچه گفـتم فهميدی«: انگليس که حاضر مجلس بود، گفـت 

  .منشی
ن جهاد ملی را در برابر  انکار کرد و اعالهـندن به رفـت دسمبر شاه شجاع از ١٥در  «:در دورۀ شاه شجاع 

 را همراه هـندن به رفـتشاه شجاع نه اينکه : خانم سيل در اين مورد نوشت که .  گذاشتءانگليس در باال حصار امضا
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  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» د، بلکه طبقات مختلف مردم را بر ضد انگليس تحريک مينمايدـانگليس نميخواه
٥٥٦.(  

اعالن جهاد ده و  به خواست مردم عمل نمو با يک چرخش هم رحمت بر شاه شجاع کهباز :در دورۀ حامد کرزی 
ته است، لذا حامد کرزی سر از ـ نياف زياد شدتهـنوزچون مبارزات مردم . کرد امضاء ملی را در برابر انگليس

. د کردـعالن نخواهحاکميت ملی افغانستان اقالل و تاس و جهاد ملی را جهت حصول رفـتگد ـبر نخواه بندگی امريکا
  . موجود استقـوهدار و دسته اش به امريکا بال  خطر گريز او واز جانب ديگر

نايب امين اهللا خان و .  بود که در کابل اجتماع بزرگ مردم بعمل آمد١٨٤٢در جنوری «: در دورۀ شاه شجاع 
نمايندگان . ان اعالن جهاد نمودند مارش به جالل آباد و انعدام آخرين سپاهی انگليس در افغانستغـرضمير حاجی ب

يوندد و به حيث اگر او افغان و مسلمان است به سپاه ملی بپ:  که گفـتندملت در باال حصار شاه را مالقات کرده و 
 مردم بعزم رزم و اخراج دشمن از جالل آباد حرکت کند، ورنه او را ديگر مردم قـشونس أپادشاه کشور در ر

بی بيعت ـلمای مذهـتوای عـ شناخت، بلکه طبق فهـندالمر خود و نه افغان و مسلمان خواا افغانستان نه شاه و اولی
 هـر از جهاد با انگليس در جالل آباد، جهاد نخستين در شقـبل شمرد، در اينصورت هـندط خواـشرعی خود را ساق

 فـر سۀحاضر شد و برای تهيبه جالل آباد اينست که شاه شجاع برای حرکت . د آمدـکابل و بر ضد شاه بعمل خواه
 يک در موضع سياه هـر ملی چون نايب امين اهللا خان و مير حاجی و امثالهم رهـبران. چند روزی مهلت خواست
ند و در انتظار روز حرکت شاه رفـت مسلح در زير اين بيرق ها جا گنفـران هـزاراشتند و فـرسنگ بيرقهای جهاد را ا

  ).٥٦٢ ص ،ير تاريخافغانستان در مس(» ماندند یقبا
که يک   خواهـش کندهای خارجی بايدقـوت  از شده کهء تا حال بار ها از حامد کرزی تقاضا:در دورۀ حامد کرزی 

حامد کرزی نه تنها اين کار را نکرده، بلکه پيوسته . هايشان از افغانستان تعيين نمايند برای خروج نيروتقسيم اوقات
حامد کرزی که خود . ستند و مدت اقامت شان دوامدار باشدفـراد بيشتر به اين کشور بفـر کرده که اءاز خارجيان التجا
در اين . دـ در سايۀ نيرو های خارجيست که ميتواند به زندگی نکبتبار خود ادامه دهفـقـطد ميداند ـرا مسلمان و مجاه

نيرو های اجنبی انتقاد می کند که اين  او گاهگاهی زير فشار مردم از .رابطه مال ها او را مشايعت و مالزمت ميکنند
تالف بين المللی اگر نيرو های ائ«: چنانکه چندی قبل گفت که . انتقاد به قيمت از دست رفتن حکومتش تمام می شود

 الکن چه نيرو های به اصطالح بين المللی اين کار را کنند و يا نه، قدر ».خواسته باشند، می توانند مرا بر کنار کنند
  .نست که مردم افغانستان حامد کرزی و دار و دسته اش را به شاه شجاع ملحق خواهند ساختمسلم آ

  
  : فريبکاری استعمار و موفقيت مردم - ٤

وال و اعمال و ـبعد از آنکه مذاکره با انگليس ها آغاز گرديد محمد اکبر خان تمام اق «:در دورۀ شاه شجاع 
ها، يک يک اتن و سران انگليس را با افغانها در طول ايام استيالی آنمتخالف مکن ض وـيد متناقـمذاکرات و مواع

تماد و ـداد انگليسی محل اعقـرار و قـول هـيچت که ديگر ـگی آنان را توضيح نمود و گفشمرد و دروغ و دو روي
چيزی ديگری  تسلط خود در اين مملکت ۀتخريب بين مردم افغانستان و ادام و فـساد از غـير ما نيست، شما اعـتبار
  ).٥٥٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» يدـنميخواه

 برخورد انگليس با مردم افغانستان در زمان شاه شجاع با اعمال امريکا در زمان کرزی :در دورۀ حامد کرزی 
ر بودند دم اول بدين نظـان در قيي امريکا،آغاز جنگ هوايی در مقابله با طالبان در افغانستان در .ت داردـبسيار شباه

 ديموکراسی هـرزير کنترول آورند، طالبان را از صحنه دور کنند و در ظاريزی ببم توسطرا تيژيک اتراهداف سکه 
اری بن رفـت و گالقاعـدهگرديده بود يعنی سرکوب  عـنواندف جنگ ـ هکاذبانهآنچه . را در افغانستان تعميم بخشند

 که ،ان اينستييوايی امريکاـ قابل رؤيت ازين جنگ و بمباران هۀيگانه نتيج.  است برآورده نشدههـنوز تا ،الدن
 که اينک اوباما تالش دارد که طالبان را دوباره ه اندرفـت شمال اند از صحنه تا جايی بيرون ائتالف يبـطالبان که رق

، دن امنيت، شکنند بوقـدرتوز جنگهای داخلی در فـر اآتشبا آوردن جنگساالران و احزاب . در قدرت سهيم سازد
 رئيس مجددی هللا توسط صبغت اعـمـردين حکمتيار و مال و گلبـفـتشنج اوضاع داخلی، اعالن ع  وتشديد جنگ

به " مشرانو جرگه"و " ولسی جرگه"از طرف " مصالحۀ ملی"، تصويب منشور به اصطالح  ملیۀکمسيون مصالح
، خلقی طالبانسهيم ساختن بيشتر  برای  کرزیحامد و تالش  بشرحقـوقن ـضاو جنايتکاران جنگی و ناقـفـمنظور ع

 در شورای ملی و  بشرحقـوق و ناقـضان  و حزب اسالمی حکمتيار در دولت، ورود جنگ ساالرانها و پرچمی ها
ن بنابرا. ـتابی شده است امريکا برای مردم افغانستان آفالخاصه بغـربدروغگويی و دو رويگی مشرانو جرگه، 

 تسلط خود در اين مملکت چيز ۀ و تخريب بين مردم افغانستان و ادامفـساداز  غـيرهم به ها غـربيامريکاييها و 
  .هـندديگری نميخوا

وع آمد، آن يکی ـيقه در اين جنگی که بين دو کشور آسيايی و اروپايی بوقـفی الحق «:در دورۀ شاه شجاع 
 ـ غـرور و هـره و اخالق استعماری ـ با ق بود که بر تجارت و اسلحغـربی ۀدولت رسيدامپراتوری نو ب" انگليس"

 شرقی خود را نباخته و در طی ۀسيايی بود که اصالت اخالق کريمانديم آـين ديگری يک کشور ق اتکيه مينمود، و
  ).٥٦٢ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» جنگ اول انگليس و افغان آنرا تبارز داد
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ا در جنگ دوم و سوم افغان و انگليس انجام دادند و روسها در  اين کار را انگليس هعـين :در دورۀ حامد کرزی 
اخالق و با جسته  يها نيز بدان توصلياز همين شيوه استفاده کردند و اينک امريکا ها افغانتجاوزی خود با جنگ 

با . ندآورند و ترس و خوف ايجاد ميکن ين خويش را از پا در میـبی اندازه مخالف غـرور و هـر با قيعنیاستعماری 
 کرزی در ۀ اينک در دور، در جنگ های ضد انگليس و ضد روس با شهامت جنگيدند هاافغانکه  آنهم همان طوری

  .دهـند اصالت ادامه ميشهامت وجنگ تحميلی ناتو و امريکا به همان 
 غـرضب مرد مسلح در موضع سياه سنگ کابل بيرقهای جهاد را نفـران هـزار که هـنگامی «:در دورۀ شاه شجاع 

 شاه شجاع از باال حصار کابل خارج و در ١٨٤٢اشته داشتند، در چهار اپريل فـر انگليسی جالل آباد اقـشونامحای 
نگام شاه نهانی به باال ـشب ه. دای آنروز راه جالل آباد برداردفـر تا رفـت گقـرار ملی قـشونسياه سنگ در راس 

ولی سردار . پنجم اپريل بسواری تخت روان عازم اردوگاه شد و بعد از انجام امور شخصی سحرگاه رفـتحصار ب
 همکاران نفـر ٦٠شجاع الدوله خان پسر نواب محمد زمان خان به اتفاق نور محمد خان و شاه آغاسی دالور خان و 

مسير افغانستان در (» بزودی اين خبر در کابل منتشر گرديد. ديگر از کمين برآمده و به گله و شمشير شاه را بکشتند
  : بودندگفـته در مورد او چنين قـبلمردم از . )٥٦٨ ص ،تاريخ

  
  و برنس خاک پای کمپنی تنور چشم ال   شاه شجاع ارمنیطالسکه زد بر سيم و 

  
 افـسران هـزاررد کابل تا جالل آباد از سر نعش گفـتند و از خ حال بعد از آنکه انگليسها افغانستان را ترک هـردر «
 ملی افغانستان هم انـ گذشتند، دوستان معدود آنها يعنی خاينـتاده بودند ـن افـبر و کفـ که بدون قــ انگليسی عـسکرو 

ثمان خان به اتهام دوستی انگليس محبوس ـدر کابل حمزه خان غلجايی و ع. مجال درنگ در اين کشور را نداشتند
شان خان از دم ـار کردند، پسران جانففـرردم شان خان پغمانی از ترس انتقام مـشدند، نايب محمد شريف خان و جانف

 سدوزايی و پسران شاه شجاع يکی پی ديگری در ـثمان نظام الدولۀتيغ مردم گذشتند، مال غالم پوپلزايی و محمد ع
 تاريخ افغانستان که با هجوم دولت انگليس آغاز شده بود، با به اين صورت يک صفحۀ. هـنده شدندوستان پناهـند

  .)٥٧١ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ولت به پايان رسيدد انهزام آن
بعد از شکست روسها شورای نظار به رهـبری احمد شاه مسعود که حکومت را بدست  :در دورۀ حامد کرزی 

گرفـته بود نه تنها از جنايتکاران بدنام خلقی و پرچمی که با دشمن روسی همکاری کرده بودند و به اثر جنايات شان 
يم ميليون افغان به شهادت رسيد و مملکت از پا در افـتاد، بازخواستی نکرد، بلکه آن جنايتکاران را از خشم يک و ن

 تن از جنايتکاران خلقی و پرچمی و هزاراناينک به . مردم نجات داده و زمينۀ فـرار آنها را صميمانه آماده ساخت
آن عـده خاينينی که از شفقـت شورای نظار .  جا ها لميده اندليا و غـيرهاخاديست ها در اروپا، امريکا، کانادا، آستر

که " آقای گالب زوی"دور مانده بودند آنها را حامد کرزی در آغـوش کشيده و در تشکيالت دولت شامل ساخت مثًال 
و به که وزير دفاع نجيب اهللا بود " شهنواز تنی"در جنگ جالل آباد از موضع رهـبری جناح خلق و وزير داخله به 

در نتيجه در جنگ . قـوای هـوائی امر داده بود که آسمان جالل آباد نبايد يک لحظه بدون طياره و بمباردمان باشد
بعد از سازش با " شهنواز تنی"و " گالب زوی"اينک . جالل آباد دوازده هـزار از فـرزندان اين سرزمين کشته شدند

که در پارلمان تکيه " گالب زوی"قـرار دارند و " جهاديها"وی گلبدين و يک دهۀ چاکری مستقـيم به مسکو در پهل
 و شهنواز تنی خود را برای پست رياست جمهوری کانديد زده از خون کشتگان خود ماهانه به دالر معاش می گيرد

همچنين عوامل ديگر روس چون نورالحق عـلومی، کبير رنجبر و ديگران به شفـقـت کرزی در ولسی . کرده است
همينطور يک پرچمی معلوم الحال که دوست صميمی روسها بود به نام ظاهـر طنين به حيث نمايندۀ . لم داده اندجرگه 

بنابران  .ر گرديده استشان پرداخته ــ در ملل متحد مقـرــ مردمی که حزب منسوب به او به قـتل اي مردم افغانستان
آن پادشاه بد کار و گنهکار باشد، زيرا برای او مقـدور ، شاه شجاعسرنوشت حامد کرزی نميتواند بهتر از سرنوشت 

نيست که تا پايان عـمـرش در آغـوش امريکا بخوابد و از خشم ملت خويش در محافظت محافـظين امريکايی قـرار 
ای به حکم تاريخ سر انجام در صورتی که انتقام ملت به تاخير افـتد رقـيب داخليی از قماش شجاع الدوله . داشته باشد

د و اين همه مال و روحانی که در خط اجنبی سر خم تارسفاين ببرک امريکايی را نزد آن شاه شجاع انگليسی خواهـد 
آنگاه بسياری از اعضای دولت و اعـوان و انصار کرزی که با صد ها تار و .  او را مشايعت خواهـند کرد،کرده اند
 نو به آن کشور ها پناهـندگی خواهـند جست و فـصل ديگری  ممالک خارجی بسته اند از سازمانهای جاسوسیپود به

  .از تاريخ افغانستان بسته خواهـد شد
طرف مردم برگشته دامن ملوثـش  چون شاه شجاع در آخرين روز های حياتش خواست به : شاه شجاع ۀدر دور

هزاد می توان ترکيب آنها را  عالمه کگفـتۀ ضد اجنبی پاک نمايد، نمايندگان ملت نيز که به را در جريان مبارزۀ
 ضد رهـبران شناخته شدۀنام گذاشت، ضمن تدوين يک عهد نامه که در پای آن تمام » خيرانديشی مجمع اتفاق و«

تسطير اين کلمات خير الدالالت اين است   از تحرير وغـرض « : کرده بود چنين نوشتندءتجاوزگران انگليسی امضا
 بارکزايی بدون جهت بندگان ثريا مکان شاه شجاع الملک را به درجۀ شهادت  درانیکه چون در اين آوان طايفۀ

  ). ٥٢٠پيش آمدهای تاريخی، ص  باالحصار کابل و(ــ » ....رسانيدند 
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» تـشراف« می توان حکم کرد که کرزی حتا همان يقـين تا جايی که از سير حوادث بر می آيد به : کرزی ۀدردور
از موضع حاميان مقاومت ضد اجنبی بر وی چنين حکمی  ش کسانی بيايند وعد از نابودي را نيز ندارد تا بشاه شجاع

ش را با ايثار خونش بشويد می توان بدان اميد بست که تشابه  خيانتدـاما با آنهم در صورتی که بخواه. را صادر نمايند
قابل توجه است  .ر از کار گذشته است ولی اکنون بسيار دير شده و کادر زندگی، تشابه در مرگ را نيز به دنبال آرد

تاده بود، در آغاز دورۀ حامد کرزی نيز رخ ـ از افغانستان اتفاق افهاکه آنچه در پايان دورۀ شاه شجاع و راندن انگليس
 افغان وطنپرست يکدسته نفـران هـزاراينست که بعد از نثار خون  « شاه شجاع و شکست انگليس قـتلپس از . داد

 که وطن را در برابر شمشير دشمن ترک کرده و بدولت های خارجی پناه ـاری ـفـرزادگان گريزی و سرداران و شه
افغانستان در مسير (» ندرفـت باالی سرير حکومت ريختن گقـندهاروستان و ايران در کابل و هـند از ـبرده بودند ـ

غانستان اتفاق افـتيده و در شکست  عـين اين کار پس از شکست روس ها و دولت مزدورش در اف.)٥٧٣ ص ،تاريخ
چنانکه آنهايی که در دورۀ طالبان فـرار را بر قـرار . طالبان و سرازير شدن قـوای خارجی بار ديگر تکرار شد

ترجيح داده بودند در سايۀ قـوای نظامی امريکايی از خارج به وطن بر گشته باالی سرير حکومت ريختن گرفـتند، 
 امريکا، داکتر اشرف غـنی احمد زی، سيد مخدوم رهـين، جاللی، نورستانی و ارسال ازبگونۀ مثال حامد کرزی، 

لمان، برادران احمد شاه مسعود و قانونی از انگلستان، داکتر عـبداهللا و قـسيم فهيم از تاجکستان، امين فـرهـنگ از ا
 اهللا مجددی از دنمارک، عـبدالرسول دوستم از ترکيه، برهان الدين ربانی و شهزاده مصطفی ظاهـر از کانادا، صبغت

ل از ايران و عـده ای هم از سياف از عـربستان سعودی، شيخ آصف محسنی، کريم خليلی، اکبری و تورن اسماعـي
 از  داکتر رنگين اسپنتا وديگری نيز به اين گروه پيوستند مانند داکتر اعظم دادفـرپسانتر افـراد . های ديگرکشور
شورای انکشافی !  در کنفـرانس ملی٢٠٠٧ اين حقيقت را حامد کرزی در نومبر .سويس شمس از  و داکتر جليلالمان

من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان اين جا و آنجا در کشورهای «: روستا های افغانستان تصديق کرده گفت 
 ». به وطن بر گشتيم٥٢ديگر، ما در سايۀ بی 

  
   :حامد کرزی وجوه اختالف شاه شجاع درانی و - ٥

ادی ديگری هم نفـر مشترکات ا فراوانقابل ياد آوريست که شاه شجاع و کرزی در ضمن وجوه مشترک سياسی
دو هـرو از اينکه . دوی شان پشتوست، آنها به زبان دری نيز مسلط اندهـردر حاليکه زبان مادری بگونۀ مثال . دارند

 حال الزم است يکی دو .های اردو و انگليسی نيز آشنايی کامل دارندوستان اقامت داشتند، به زبانهـندساليان دراز در 
  . دن شوتذکر داده  از بهر مثالنقطۀ از وجوه اختالف اين هردو نيز

رای لغو آدم فروشی اقدام انگليس رفته بود، معهذا ببردگی  در  خودشاه شجاع با وجود آنکه : شاه شجاع ۀدر دور
 راجع به عهد نامه ايکه بين شاه کهزاد علی احمد عالمه روانشاد کشورنگار شهير  تاريخ چنانکه در اين رابطه.کرد

 عهدنامه«:  چنين می نويسد ، شده بودء امضاهجری ١٢٥٦ رجب ماه پنجمتاريخ به  ١اورگنج پادشاه قلی اهللا شجاع و
 آدم از جلوگيری آن و ددار هم ديگر عجيب نکتۀ يک دوستی روابط استقرار بر عالوه شد، نشر باال آن متن که ای

 بدست از افغانستان که را کسانی برخی اورگنج مردمان دوره آن در که آيد می بر چنين متن ين از .است فروشی
 چنين از خويش جلوگيری اتباع بعضی شکايت به نظر شجاع شاه .ميفروختند و برده دست به دست افتاد، می شان

  ).٩ (»ميکندء تقاضا اورگنج پادشاه از را بدعتی
چنانکه فروش آدم نه .  و آدم فروشی در دورۀ حکومت کرزی به اوج خود رسيده استدم ربايیآ : کرزی ۀدردور

 مهاجرين ملل متحد سسۀقرار معلومات مؤ. بسيار گرفتهتنها در داخل افغانستان بلکه در سرحدات افغانستان رونق 
 اعم از جوانان افغاننوجوانان و  تا بيست نفر از "نديکه غ" بالخصوص در محل  روازنه در منطقۀ سوات پاکستان

و اهداف شوم دگر  که اکثر آنها قربانی تجاوز های جنسی ، به معرض خريد و فروش قرار می گيرندپسر و دختر
قابل ياد آوريست که يک تعداد نو جوانان و جوانان افغان که در پاکستان خريد و فروش می شوند به کشور . شوندمي

يدن اعضای بدن و غيره شبی انتقال يافته در آنجا مورد استفاده های جنسی، مسابقات اشتر دوانی و برون کهای عر
 به خاطر بکار گيری آنها در امور ،هچنين در سرحدات غرب و جنوبغرب کشور جوانان افغان .قرار می گيرند
ان افغان که در اين رابطه به چنگال دولت چنانکه تعداد زيادی از جوان.  خريد و فروش می شوند،انتقال مواد مخدر

 ١٨همينکه به سن .  و در محابس آن کشور بسر می برندسال عمر دارند ١٨کمتر از آخوندی ايران گير افتاده اند، 
چه درد آور است که آدم ربايی و آدم فروشی .  حکم محکمه که اعدام است باالی آنها تطبيق می گردد،سالگی رسيدند

از کشور های همسايه به خاطر اين بدعت  و دولت حامد کرزی و ايادی او  کردهءارتقاجارت پر درآمد  بخشی از تبه
را هرچه بلند تر به صدا می  هنوز هم بی شرمانه طبل ديموکراسی و نغارۀ دفاع از حقوق بشرشان انتقادی نکرده، 

 را قدغن فغاناجمله  انسان منيد و فروش د که خرن همان همت شاه شجاع را ندارکرزی و ايادی او نه تنها. آورند
  .، بلکه هر پگاه و بيگاه بيشرمانه فرياد دوستی شان را با کشور های پاکستان و ايران سر می دهنددنکن

                                                 
اين شهر در نواحی جنوبی ازبکستان قرار . اننداورگنج به زبان ترکی به شهر قديم گرگانج اطالق می گردد که عرب ها آنرا ُجرجانيه می خو ١

 ).٢٠٠٩ويکی پديا يا دانشنامۀ آزاد، (دارد 
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چند ديوان شعر به جا  شجاع نويسنده و شاعر بود چنانکه از او آثار زيادی از جمله شاه : شاه شجاع ۀدر دور
  :  از کالم اویاينست نمونه ا.  استمانده

  
  روی سـحـر شود سياه، يار به اين بهانه رفـت        ـنه خـانـه رفـتـصبح دميــد و روز شــد، يـار شبـي

  روی زمين گرفـت غم، خوشی از زمانه رفـت        رم، عـشـرت جــاودانــه رفـتــت از بــار چـو رفي
  د و روز شـد، يار به اين بهانه رفـتـصبح دمي        ی و چغـانــه رفـتدح نگون، بانگ نشيـشه تـهی قـ

  ـذر خواهــبود ع شيشه بدسـت و گل بسر، آمده        شب که پس از هـزار روز آن بت رشک مهـروماه
  ـق نـالـۀ مـرغ صبحگاهـگشـت اندوه بـزم عـشـ        پاسی ز شـب نـرفـتـه بـود همنـفـسـان چــه گويـم آه

  انه رفـتـصبح دمـيــد و روز شد، يار شبينه خ       ـوی يـار بـه ايـن بهـانه رفـتم شــمرغ سـحر تـو گ
  )شاه شجاع (                                                                                                                

  

 از او تا حال هيچ اثر و نوشته ایهندوستان را دارد،  آقای کرزی ادعای تحصيل در  با وجود آنکه: کرزی ۀدردور
نويسند، حتا بيانات او را که کسان دگر مي و  ندارد دسترسشعرحامد کرزی به ادب و همچنان . به نظر نخورده است

لی اين کمبود و . صحبت های شفاهی او بی مايه و بی کيفيت بوده و درهم و برهم می باشند.درست خوانده نمی تواند
 می کرد و در نوکری، ذلت و بردگی ءا عيب کالنی پنداشته نمی شوند، اگر او به قوت اليزال مردم افغانستان اتکاه

 و آزاد بودن و آزادمنشی درکنمی قربانی را در پای استعمار خود  وطنداران و ناموس وطن و خون اجنبی نمی رفت
  .دنمو نکرد و چنين ولی دردا و دريغا که چنان. را از افغانيت خود نمی زدود

  
   : ـ پايان سخن٦
ظ ـمشترک دارد، با حفسياسی که از سطور باال روشن گرديد، شاه شجاع در بسی موارد با حامد کرزی وجوه چنان

اينکه شاه شجاع به وضعيت ذلتبارش پی برده و در نهايت بعد از همه خيانت هايی که به کشور خود کرده بود ندامت 
الکن حامد کرزی چنان ذليل و دون . ه و بر ضد انگليس ها اعالن جنگ صادر نموده بودرفـت گکشيده، جانب مردم را

صفت است که اگر حلقۀ غالمی گردن او را شق کند، باز هم حاضر نيست که آنرا از گلو بيافگند و هنوز می کوشد 
يکاييها توانستند به کمک حامد امرچنانکه . که نيش و خنجر استعمار را در جسم و جان مردم خود عميقتر فرو برد

، طالبان، حزب "جبهۀ ملی" و اينک به اصطالح  شمالائتالفماشان خودش، ـق کرزی، نوکران اجنبی اعم از هم
 را در حکومت دست نشانده جابجا کنند و آیاس آی اسالمی گلبدين، خلقی ها و پرچمی ها و نوکران سی آی ای و 

بدين ترتيب سرشت و سرنوشت . دهـند و مشرانو جرگه راه "ولسی جرگه"طالح  از آنها را در به اص ای ديگرعـده
  رمقیی و ب آلۀ بيجانـتاده، حامد کرزی بمثابۀمريکا افغـربی و در رأس آنها اضالع متحدۀ اکشور ما بدست دولتهای 

ه و رفـت گقـرار ـتصادیاق ليظ سياسی وـغ وابستگیه در عـمـر يک مست ما به مثابۀه، ميهنرفـتها جا گغـربيدر دست 
 قابل تعجب است که هـر .گرديده استابر قدرت ها و قدرتهای منطقه يی بار ديگر صحنۀ جنگ های خونين نيابتی 

پگاه و بيگاه عـده ای از سر شناسان کشور که هم و غم شان را تعويض مهـره های دولت ميسازد، فـرياد بهبودی 
، تجويز می دهـند که اگر در جای حامد، محمود ميبود و مسؤوليت کلبی را اوضاع را در کرنش با استعمار سر داده

شيخ اجــّل  از در اين رابطه گفـته ای. اصل گشته بودمقـصود عهده دار می شد، در آن صورت کعبۀ مقصود ح
  :سعدی مصداق می يابد که 

  
  خواجه در بند نقـش ايوانست    خانه از پايبست ويرانست

  
ده بود، آقای کرزی هم سر به  روسها غنوآغـوشه شجاع در دامن انگليس و ببرک کارمل در به همان سان که شا

 هم او و همکارانش درک نکرده اند که يک هـنوزه و رفـتو فـرها گذاشته در خواب عميق وابستگی غـربيزانوی 
 انگليس ها  سه بارۀی شکست را واقعيت هاحقـيقـتو اين .  نيستقـبول اجنبی در افغانستان قابل حکومت تحت ادارۀ

  .روس ها درين سرزمين ثابت کرده اندشکست و 
 دولت دلخواه ناتو آغـوشن ملی دوران شاه شجاع، در ااز جانب ديگر جنگساالران و مافيای مواد مخدر، مانند خاين

نگ بدست زير ـ تفنفـران هـزاريت ـجا خوش کرده اند و به جنگ دامن ميزنند، چنانکه صد ها گروه مسلح با ظرف
 در کشت و معامالت مواد مخدر مصروف جنگ و خشونت "جبهۀ ملی" و اينک به اصطالح  شمالائتالفمان فـر

  و تا جايی ايران، ديگر پاکستانطرفاز . وشندفـراند و سيل سالح را از شمال کشور به جنوب برده و به طالبان مي
 که اين خود موجب تشديد جنگ از جانب ،دنستفـرانستان ميطالبان را مجهز کرده و برای جنگ و خرابکاری به افغ

چه ناتو به شدت عمل کند، تلفات آن برای مردم ملکی بيشتر شده و اين جنگ از بيگناهان کشور هـر. ناتو ميگردد
نتيجه آن ميشود که پول های زيادی برای جنگ و تخريب کشور به مصرف ميرسد و مردم به . ربانی بيشتر ميگيردـق

 ملت و تخريب قـتل امريکا نه تنها برای کمک به مردم نيامده اند بلکه کمر به قـوایبينند که ناتو و   سر میچشم
که در زمان شاه شجاع هـر روز بيشتر ميگردد و چناندر نتيجه انزجار مردم از اشغالگران و طالبان . کشور بسته اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

د پاييد که حامد کرزی با دم و ـتند، ديری نخواهـش روفت و شاه را با حاميان انگليسيـوام يافـمقاومت مردم ق
يت ـواين مکلف.  برسد تاريخ خود در جايگاه اصليش در زباله دانش بنا بر حکم تاريخ به پايان دوران ذلتبارـدستگاه

درات کشور ـوط يک دولت دست نشانده نگذارند مقـتمند جامعۀ افغانيست که در سرآشيب سقـاد ملی و صداقفـرا
  .تدـبياف، ست يک نيروی سياه وابستۀ ديگر که طالبان باشدبد
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