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  درتاريخ کشور يک چھره منفوراست ؟چرا  ،شاه شجاع

  
  شاه شجاع

بدنام است که به خاطر کسب قدرت ورسيدن به بسيارمنفور ويک چھره  درتاريخ افغانستان از آن جھت ،شاه شجاع
  برای نخستين باربا ھيئت انگليسی بسرکردگی ١٨٠٩ او درسال .جاوز بيگانه برکشورشدتخت سلطنت ،حاضر به ت

که در برابر خطر حمله مونت ستوارت الفنستون در پشاور مالقات کرد ودرنتيجه حاضر به عقد پيمانی با انگليس گرديد 
بالمقابل انگليس . ستان داخل گردد به افغان و فارسی وروسی  فرانسوىعسکر، نگذارد پاى ھيچ ھندو فرانسه بر فارس 
يا فرانسه يا روسيه بر افغانستان ، افغانستان را کمک نظامى خواھد فارس شده بود که در صورت وقوع حمله  متعھد
 پنجاب را با يک مانور نظامى وادار ساختند تا  رانم، رنجيت سنگ حک انگليسھا١٨٠٩مچنان در ھمين سال  ھ.نمود

ضاء برساند که در آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون عھد نامه يى را به ام
عين تعھد را شاه شجاع نيز زمانی که پيمان )١(.از انگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل روابط سياسى و نظامى نگردد

  .ول وتکرارنمودتجاوز بر افغانستان را درالھور با رنجيت سنگ وانگليس  امضا ميکرد نيزقب
به ھرپستى و  ھا می دانستند که شاه شجاع ، شيفته وکشتۀ جاه وجالل سلطنت است وبخاطردست يافتن برآن، تن انگليس
 نماينده روس وقتی کهپس ھرکسی که به او دراين راه کمک کند، ميدھد، افغانستان را بنيمی از، بشمول واگذارى خفت

که اين سرخوردگی به انگليسھا دست داد ، پيش کردامير دوست محمدخان در کابل  پيام قيصر روسيه را به )ويچکوتوي(
با فتح ھرات ، ، ممکن است قاجاری نفوذ خود بردولت ۀگرفته و اينک بدنبالپيشی از آنھا روس ھا در ديپلوماسى خود 

بل و قندھار مورد تھديد و حمله قرار گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيا در ھندوستان از طريق کا آنھا قندھار نيز در دست
 ن شاه شجاع را چومنفور وضعيف النفسی مردى  انگليسھا جھت جلوگيری از چنين خطری، معھذا، قرار خواھد گرفت

او رابه عنوان وارث تاج وتخت سلطنت درانی مورد حمايت خود   پيدا کردند وکه از سی سال بدنسو آواره آن ديار بود،
 مكناتن نمايندهء : ميان١٨٣٨ جو ن ٢۶ به تاريخ اين پيمان،. مان سه جانبه بخود وابسته ساختندقرار دادند و در يک پي

  .  و شاه شجاع در الھوربه امضا رسيدزعيم پنجابت سنگ توايسراي ھند، رنج
 افغانى را در دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير وخاک ھای تمام  رسيدن به تاج وتخت کابل ، شاه شجاع در ازاء

 بجز از انگليس با ھيچ که به رنجيت سنگ واگذار شد و به انگليس ھا تعھد سپرداز کيسه خليفه پشاور و ديره جات 
قدرت داخلى و خارجى ديگرى داخل روابط دوستى و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود 

  .)ماده چھاردھم پيمان الھور(نگليس خواھد کردبداند و ھرچه در افغانستان انجام ميدھد به اجازه و مشورت ا
 روي آب سند مذكور كه در تحت آنآن چه ممالك متعلقه اين روي آب سند و « : بودآمده پيمان اد اول و چھارم آن ودر م

صه جي  ه سركار خال وبي و .  است"نجيتر"تصرف و داخل عالق ي و جن ا حدود شرقي و غرب چون صوبه كشمير ب
ل وشمالي اتك و چچه ع آن   وھزاره و كنب ره تواب شت انت و غي ك و ھ ره و خت فزايي و غي ا يوس شاور ب ي و غو پ ر و مچن

ه وغيره با توابع آن ر وزير و تانك و گرانك و كاله باغ و خوشحال گوكوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو 
شھ ره غازي خان و كوت م ع آن و دي ع آن و سھنگر و ن ويو ديره اسمعيل خان و تواب ع تواب ا جمي ره ب  عمركوت و غي

ك چاروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سه كي ام مل ا تم ان ب ام حدود آن، و صوبه ملت ي ملك ميسنگره با تم
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سل و › شه شجاع‹ شاه موصوف سركار. آن د ن و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومه الصدر، ھيچ دعوي نسال بع
  )٢"(. بطن نبوده و نخواھدبودبطنا بعد 

سله واگذاري پس از  شجاع شاه ستان ويک سل ايی از خاک افغان ازاتبخش ھ راي رنجيت سنگ،  ديگرامتي ه دنبال ب  ۀب
اد  ھزار کشنده و خورنده و چرنده ، لشکر پنجابى و ھندى و انگليسى٨٠اردوى  زاران زن  بحرکت افت ه ھ الى ک و در ح

يش  د و ميرقاصه و فاحشه از پس و پ رنا و دف و سارنگ مى نواختن اه نگون بخت دھل و س ار  ش صيدند، در بھ رق
اه شجاع را   ابتدا. از طريق سند و بلوچستان بر افغانستان ھجوم آوردند١٨٣٩ ره شدند و ش ل چي دھار وسپس برکاب برقن

دى چون عروسک مضحک برتخت کابل درباالحصار جلوس دادند و اطراف او را با کار گزارى يساوال ان ھن ن و اردلي
   .) م١٨٣٩ اگست ٧(و انگليسى حصار کشيدند

بديسان انگليس ھا نخستين تجاوز خود را بر افغانستان که تا آن روز از ملت و دولت افغانستان ھيچ بدى و سوء نيتى 
  و وانمود کردند خود روسھا نشان دادندۀّد ظاھرا زھر چشمى به رقيب ديريننديده بودند ، عملى ساختند و با اين کار خو
، ميتواند قلمرو نفوذ خود را تا سرزمين ھاى دور دست ترى ،  يافته استکه انگليس ھمانگونه که بر قلب آسيا تسلط

  . آسياى ميانه توسعه وگسترش دھد يعنى
ابل  درنقاط سوق الجيشی قندھار، غزنی،باميان ،پروان وک١٨٣٩پس از آنکه انگليسھا درسال « :مرحوم غبار مينويسد 

ديگر انگليسھا . وجالل آباد با سوار وپياده وتوپخانه وجباخانه مستحکم گرديد،وضع ورفتار انگليسھا ھم تغيير خورد
ًمکناتن عمال درچھره صدراعظم ونايب السلطنه . دوست نی، بلکه زمامداران اصلی وحاکم نظامی افغانستان بودند

نصب وزراء وافسران افغانی، بودجه وماليات دولت، مجازات عزل و: تمام اموردولت از جمله. افغانستان ظاھرشد
شاه شجاع که در اوايل، در روزھای معين  دربارعامی تشکيل وبه عرايض . ومکافات وغيره ھمه دراختيار او بود

وشکايات مردم گوش ميداد وامر ونھی صادرميکرد،به تدريج به موقعيتی رسانيده شد که از حرم خود خارج شده نمی 
ھيچ افغانی بدون اجازه صاحب منصبان . عمارت شاه ودربار او توسط افسر وعسکر انگليس محافظت ميشد. نستتوا

واسطه سوال وجواب بين شاه وانگليس يک نفرمستخدم انگليسی، بنام .انگليس حق ديدن ومالقات شاه را نداشت
قوه، شاه را در دست داشتند، بلکه از لحاظ انگليسھا ، نه تنھا به واسطه . ميرزاحيدرعلی لشکر نويس معين شده بود

سياست ھم او را محتاج به خود ودرعين حال مورد تھديد نگه می داشتند، زيرا تمام اوامری که برضد منافع مملکت 
از طرف ديگر، انگليسھا رقبای .لھذا ھمه دشمن او گرديده بودند. ومردم ورؤسای متنفذ صادر ميشد، ھمه به نام شاه بود

نواب محمدزمانخان وسردار محمدعثمانخان، برادرزادگان اميردوست : عليرغم ميل او مقتدرنگه ميداشتند، مانندشاه را
شاه شجاع با چنين جريان سياسی ونظامی نمی توانست جزبازيچه يی . محمدخان که سخت با شاه شجاع دشمنی داشتند

  )٣(» .در دست انگليس ھا باشد
ستراتيژيک کشور جابجا شدند، ديگر نام از شاه شجاع بود وحکمروائی وامر ونھی از ھمينکه انگليسھا درنقاط مھم وا

  .انگليسھا
د او :"منشی برنس ،يک نمونه از بی صالحيتی شاه را چنين تصوير ميکندجاسوس وموھن الل، يک نفر سيد که شاه مري

ر ضميمه قبض وبه )محمد عثمانخان  نظام الدوله(بود، زمين وجايداداو توسط وزيرجديد  وکر شخصی وزي ين ھای ن زم
ی . دادناماوزير به اوامر متعدد شاه ترتيب اثر .سيد به شاه شجاع شکايت کرد. گرديد سيدبار ديگر بدربارشاه رفت  واز ب

رد ر شکايت ک ائی وزي ين گفت. اعتن يد چن ت را بجواب س اه حقيق و :"ش دارم، ت درت وصالحيت ن االی وزيرخودق ن ب م
  )۴.."( بد کنی، اما بيشترمزاحم من نشو، زيرا من پادشاه نی، بلکه يک غالم ھستمميتوانی درحق او دعای

برنس بحيث . مکناتن امور صدارت را در دست داشت.تشکيالت انگليس درافغانستان بسيط بود« :غبار می افزايد
 انگليس در واليات به نمايندگان سياسی. وزيرداخله ومنشی او موھن الل، وظيفه رياست استخبارات را نيز بدوش داشت

ًمنتھا، مکناتن وبرنس ونمايندگان آنھا اسما اين عناوين . حيث والی ونماينده مکناتن، امور ملکی را به عھده داشتند
اما انگليسھا در مرکز وواليات ھنوز ناچار بودند که حکام . ًرانداشتند، اما عمال عين وظايف را اجرا می کردند

لوی نمايندگان سياسی خود، خواھی نخواھی بپذيرد، زيراتوده ھای مردم متوجه اوضاع شده ومامورين افغانی را در پھ
  . ًبودند، لھذا انگليسھا فعاليت خود را ظاھرا توسط حکام ومامورين افغانی به نام شاه دوام می دادند
. ئن به وطن می سپردندانگليسھا بتدريج رجال صادق  وملی را ازشاه دور و امور دولت را به  اشخاص فرومايه وخا

اين يکی ازمختصات سياست انگليس بود که درکشورھای مورد دسترسی، رجال کارفھم ملی را موقع تبارز ندھد وبا 
فشار وتبليغ و اتھام آنھا را دراجتماع خنثی سازد وبرعکس اشخاص ھيچ کاره وآله دست را بازور پروپاگند وجاه 

مله يکی ھم محمدعثمان خان ملقب به نظام الدوله سدوزائی بود که به جای از آن ج. وجالل وارد صحنه ومشھورسازد
نظام الدوله خدمتگار صادق انگليس . ، به امر مکناتن مقرر شد]دوست شاه شجاع ومخالف انگليسھا[مالشکور والی کابل

  )۵."(ومخالف منافع مردم و شاه تشخيص شده بود
 ن فروش، چون شاه شجاع، نظام الدوله، ميرزاعبدالرزاق مستوفی وسيد وط واستعمار انگليس در تبانی باعناصر فاسد

نظام الدوله،وزير شاه شجاع که اجرای مقاصد  .حسين دفتری وغيره از مراتب کاميابی مؤقتی خويش شادمان بودند
ی کارھا صبيگانه کمال آرزوی اوبود، در ميان شاه پوشالی ونماينده مختار انگليس طوری با منفعت جوئی واغراض شخ

   .دميدانيستی سوق سوی  ملت را زبون وقوم را ذليل و سرافکنده ومملکت را به راسربه راه ميکرد که
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موھن الل، در جمله داليل تنفرعمومی مردم از انگليسھا،چندمثال از دست درازی انگليسھا به ناموس مردم کابل بدست 
  :سدويميدھد و مين

آمد وشکايت کرد، ) موھن الل(شوھرخانم نزد من.  محمد را به منزل خود برد يک منصبدار انگليس، خانم ناظرعلی-١
ناظرنزد وزيرشاه شجاع به .برنس ناظر را رخصت کرد.من به الکساندربرنس گزارش دادم، منصبدار انکار نمود

زن را ) خضرخان(کوتوال شھر. وزيريادداشتی به اداره انگليس فرستاد تا زن عارض را مسترد کنند. شکايت رفت
اما برنس از منصبدار انگليس حمايت کرد .ًدرمنزل صاحب منصب ديده بود وشھادت او ھم رسما ثبت شکايت شده بود

برنس امر . روز بعد ھمان صاحب منصب نزد برنس رفته وازکوتوال شکايت کرد. وبه عرض عارض گوش نکرد
عدالتی را فراموش نکردند ودر ھنگام قيام کوتوال وناظرھرگزاين توھين وبی . برطرفی کوتوال را از شاه گرفت

  . عمومی آنھا با عبدهللا خان اچکزائی پيوستند وھمينھا بودند که اولين ضربات انتقام جويانه خود رابر برنس وارد کردند
 يک نفرتاجرثروتمند دوسال قبل در ھرات بريک زن عاشق شد وبعد ازتالش زياد ومصرف پول بسيار موفق شده -٢

تاجر مذکورمدتی بعد زن را نزد اقارب خود گذاشته برای تجارت به . ا آن زن عروسی کند وبه کابل برگرددبود تا ب
وقتی شوھرش از قضيه مطلع . درغياب او يک منصبدار انگليس آن زن را باخود به قشله عسکری می برد.بخارا ميرود

ه کابل می آيد و به تمام مقامات انگليسی عارض ميشود ميگردد تمام بار وبنه ومال التجاره خود را در بخارا رھا کرده ب
باالخره مجبور ميشود  بشاه شکايت کند وحاضر ميگردد تمام . تا زنش را مسترد کنند، ولی کس به داد او گوش نميدھد

نمايد، شاه ھم راضی ميشود تا به مکناتن وساطت . دارائی وھستی خود را به شاه بدھد تا خانمش را دوباره به دست آورد
مکناتن دونفر از حاضرباشان خود را به خانه ھمان منصبدار ميفرستد تا خانم  را به شوھرش  تسليم کنند، آن صاحب 

آنگاه . منصب خانم را به خانه ديگری منتقل ميکند وحاضرباشان خبر آوردند که درخانه موردنظرخانمی وجود ندارد
 بود، نزد برنس رفته خواھش کرد تا مانع تصميم مکناتن در ھمان صاحب منصبی که زن ناظرعلی محمد را ربوده

. مستردکردن زن تاجر گردد ودرعوض به تاجر چارصد تا پنجصد کلدار پيشنھاد ميکنند تا از زن خود منصرف شود
تاجرمظلوم که زنش را سخت دوست .برنس نايب شريف خان وحيات هللا خان قافله باشی را موظف به وساطت ميکند 

الح در آن می بيند تا کابل را بقصد ترکستان برای دايم ترک گويد، بدون آنکه پولی در بدل خانمش گرفته داشت،ص
 جالل اباد کشته -اما صاحب منصب انگليسی درھنگام عقب نشينی ازکابل از طرف مردم غلزائی در بين راه کابل. باشد

  )۶.(شدو آن زن نيز توسط غلزائيھا  به قتل رسيد
ابا زور  کنيزکی از کنيزان عبدهللا خان اچکزائی ر،برنسايت نوای معارک، صاحب منصبی از زيردستان بنابر رو -٣

ً فورا رھا برادرزاده خود را نزد برنس فرستاد تا کنيزراعبدهللا خان وقتی از قضيه آگاه شد، . از راه با خود برده بود
نزل آن صاحب منصب فرستاد تا کنيزک را به عارض ،برنس يک نفرمستخدم را بابرادرزاده عبدهللا خان به مسازد

. مسترد کند، وقتی مستخدم به آن خانه رسيد، منصبدارکنيزک را پنھان کرد وعبدهللا خان را متھم به دروغ گفتن نمود
آنھا نزد برنس برگشتند وآنچه شنيده بودند بيان کردند،ولی برنس بجای آنکه عارض را دالسا کرده، رخصت نمايد براو 

  )٧.(قھروعتاب کرده او را ازمنزل خود بيرون راند
مردم آزادی دوست افغانستان، متوجه اعمال کارداران فاسد واجنبی پرست وطن واجحاف وزورگوئی ودست اندازی 
انگليسھا برمال ودارائی وشرف وناموس ھموطنان خويش بودند وانتظار فرصتی رامی کشيدند که انتقام آن ھمه توھين، 

  .و بی ناموسی اجنبی رابگيرندھتک حرمت 
را به بھانه يی به ) سرکرده نظاميان(باری شاه شجاع به حرکات مذبوحانه يی دست زد ومنصورخان چاوش باشی

والی قندھار که . قندھار فرستاد وھدايت داد تا از مخالفين انگليسھا حلقه يی به طرفداری وحمايت شاه تشکيل نمايد
خبرداد واو جريان را با گوش خود شنيد وتصديق کرد )راولينسن(ينده سياسی انگليسھادرخدمت انگليسھا بود به نما
مکناتن شاه را مقھور ومجبور نمود تا روی منصورخان را سياه کرده برخری سوار . ومنصورخان را به کابل آوردند
اينست عاقبت خدمت به : ردمنصورخان ھم ھنگام تشھير به مردم خطاب وفرياد می ک. ودر بازارھای کابل تشھير نمايد

  )٨(!شاه؟
به قول غبار،انگليسھا عقيده داشتند که برای اداره کردن يک کشور، از ھمه بيشتر فقرعمومی وشدت احتياج مردم عامل 
ه جانب  دن ب ه خود مشغول ميگردد وديگر فرصت دي د، ب ا بزن اج دست و پ ر واحتي موثر است وملتی که در مرداب فق

ه او را دستگاه حاکمه را ندا افی است ک رد، واگر فی المثل خواسته باشد سراز لجنزار فقر بردارد،تنھا با ضرب مشتی ک
امين ۵۴مصارف اردوی . درقعر مرداب فرو ببرد م بضاعت ت تائيان ک ان وروس ه حساب دھقان ه ب  ھزارنفری انگليس ک

ان را روز  ی، کمر دھقان ات گمرک تثنای مالي ه اس ين ب ات زم د مالي اروز خم ميکردمی شد، وتزئي اد خصومتھای . ت ايج
  )٩.(قومی، نژادی، لسانی ومذھبی، يکی ديگر از خصوصيات پاليسی انگليس بود که درميان ملت دامن زده ميشد

 ببعد نرخ غله در شھرکابل صعود کرد، زيرا انگليس ھا غله جات ١٨۴٠موھن الل، متذکر ميشود که از نيمه ھای سال 
.   ودر گدامھا ذخيره می کردند و در بازارھای برای خريد مردم چيزی باقی نمی گذاشتندرا به قيمت گزاف می خريدند

اداره انگليس گندم :" بدين سبب قحطی وفاقگی دامنگير مردم شد وشکايتھا ازدست  انگليس ھاباال گرفت،مردم می گفتند
قر مواجه کرد و ھزاران غريب وناتوان فروشان وکاه فروشان وغيره راثروتمند ساخت، اما خانزاده ھا واشراف را با ف

مالھا نيز که عدم صالحيت وناتوانی شاه را در رفع مشکالت مردم ديدند ، ." را از طريق فاقگی به مرگ سوق داد
مالشکوروالی کابل به . درنمازھای جمعه نام شاه را از خطبه برانداختند ويا به ادای نماز جمعه  حاضر نمی شدند
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ًون مالھا کشور را تحت اشغال انگليسھا می بينند وشاه را اسيری دردست انگليسھا ، بنابرين شرعا چ: انگليسھا ميگفت
  )١٠.(در منابر مساجد نميتوانند از شاه نام ببرند

بعد ازنيمه سال  . حذف نام شاه از خطبه در منابرمساجد، بيانگراوج تنفر مردم  از شاه شجاع اين شاه پوشالی بود
 ھای بطور پراکنده ، در ھلمند به رھبری اخترمحمدخان عليزائی ودرکنر برھبری سيدھاشم خان ، برخی شورش١٨۴٠

 درپروان برھبری مير ١٨۴٠کنری ودر ننگرھار بسرکردگی عبدالعزيزخان جبارخيل ودرماه اکتوبرتا دوم نومبر 
ًبری واحدی نبودند، تماما از جانب مسجديخان برضد انگليسھا به راه افتادند ، مگر چون اين شورشھا دارای انسجام ورھ
) ١٨۴١ نومبر ٢در( اما سال بعد. انگليسھا بشدت سرکوب گرديدند وتا يک سال ديگرصدای شورشی از جايی بلند نشد

جالل - نفرازقشون انگليس در بين راه کابل ١۶۵٠٠مردم افغانستان قيام کردند وبا واردکردن تلفاتی فراوان بردشمن، 
  .دنداباد سر به نيست ش

کشد باال بھدف انگليس از تجاوز بر افغانستان اين بود تا در صورت امکان سرحدات ھند را تا درياى آمو  دريک کالم،
 بدھد، رھند در برابر روس ھا قراپذير و در غير اين صورت کوه ھاى ھندوکش را به عنوان سرحد طبيعى و تسخير نا

برضد سلطه بيگانه  مشتی محکمی  بردھن استعمارانگليس کوبيدند وانگليس مردم افغانستان با اتحاد ويکدلی و قيام  ولى 
   .يش نرسيدبه  آرزو

  
  : سپتامبروحمله امريکا برافغانستان١١حادثه 

اه را گرفت ٣٠٦٧ که جان رخداد کايدر امری  ناگوارحادثه  مبرا سپت١١در سان بيگن ا بالفاصله  .ان ن الدن امريک  را ب
ا   کشيدنبدنبال باوسپس متھم کرد ل متحد وب را۴٠ یھمراھ شورای امنيت مل ان ب ان مي رژی سرنگونیکشور جھ  طالب
اهبرافغانستان دست به تھاجم ،  بن الدن رھبر القاعده در افغانستانیريودستگ ا ريختن  زد و دوم ام ب ھای ھفت بمب  تم

ن الدن ه بمياری ائتالف شمال ھرھنمائی وبا د و رطالبان را از قدرت ساقط ک برسرمردم افغانستانھزارکيلوئی  ال ب دنب
ستان  ی ھاهيدر دره ھا وکوه پا ن الدن نيافت افغان ری از ب تالف . گشت، مگر اث ين ائ ا کمک ھم ن الدن ب ه ب الی ک درح

رال  ه چت شمال به پاکستان انتقال داده شد و اکنون ھم درپاکستان تحت نظر ومراقبت استخبارات نظامی آنکشور درمنطق
ستی . مذھبی قابل احترام  نگھداری ميشودمثل يک رھبر  ره ھای تروري رين چھ اک ت م يکی از خطرن ون ھ بن الدن اکن

  .برای امريکا وغرب پنداشته ميشود 
 افغانستان، به ۀمولف آثار متعدددر بار)رئيس پروژه امنيت ملى مرکزبين المللى پوليس در واشنگتن( سريک اريسون

در شرايط عدم توسعه قواى صلح و فقدان تالش جدى براى بازسازى اقتصادى به اين باور است که اوضاع افغانستان 
تلفاتى که به اثر بمباردمان امريکا برمردمان ملکى تحميل شده عامل مزيد براين . سوى انارشى انکشاف مينمايد

اين .لکى گرديد  نفر م١٥٠که منجر به قتل ) اول جوالى(زگان وبمباردمان يک محفل عروسى در ر. امرگرديده است 
رقم حقيقى تلفات  «: مقام امريکائى مقاله بسيار دقيقى در لوموندديپلوماتيک بچاپ رسانده و در بخشى از آن ميگويد

مردمان ملکى ناشى از بمباردمان امريکا در افغانستان را که بالتدريج موجب تحريک خشم مردم ميگردد، کسى بدرستى 
 پس از گفت و شنيد) ارولد. دبليو. ام(» نيوامپشير«ازجانب يک اقتصاد دان پوھنتون اما طبق سروى دقيقى که .نمى داند

 ھفته اول بمباردمان ٨با تعداد زيادى از کارمندان موسسات کمک بشرى و ژورناليستان صورت گرفته است ، طى 
ت که در انفجار  نفرى اس٣٠٦٧اين تعداد زيادتر از. استبوده  نفر ٣٧١٢اشخاص ملکى امريکا، تعداد تلفات 

  )٢٠٠٢مى ،لوموندديپلوماتيک (.سپتامبرنيويارک به قتل رسيدند١١
 تيرباران وخفه ٢٠٠١ طالبی را افزودکه از سوی جنرال دوستم دربين کانتيرھا سربسته در دسمبر٣٠٠٠براين عده بايد 

نفرکشته ۴٠٠٠ازمان ملل متحد البته نبايد فراموش کردکه س. شدند وبعد در زير ريگ ھای دشت ليلی شبرغان دفن نمود
 رقم اين تلفات انسانی به ٢٠٠٧  اعالن نمود ودر پايان سال ٢٠٠۶را درافغانستان براثر بمباردمانھای ناتو درپايان سال 

 خطرناک ترين سال از لحاظ کشتار انسانھا در افغانستان به ٢٠٠٨ نفرشبه نظامی وغير نظامی باال گرفت وسال ٨٠٠٠
 کشتارھا ال بد به ھمين تعداد مجروح ومعيوب ھم با خود داشته  که مجموع آنھا درحدود اين.   استحساب گرفته  شده

 .نيويارک به قتل رسيدند سپتامبر١١ نفرى است که در انفجار ٣٠٦٧زيادتر از ھزار نفر ميرسد واين  خيلی ۴٠
امروزنوشت ) ھوری آينده  افغانستان کانديد رياست جم(روزنامه کيھان درگزارش سياسی خوداز زبان علی احمدجاللی

  بار٣۴۵٠٠گذشته، در ديدار جمعی ازافغانھای مقيم نايکرک ھلند اعالم کرد تا کنون ) حمل( فرودين٢٩درتاريخ ":
  )٢٠٠٨ اکتوبر١۵سايت آزاد افغانستان، بخش خبر، (."نيروھای ھوائی  خارجی به افغانستان حمله کرده اند

لفات انسانی در افغانستان را از زبان يک مقام ارشد افغان بيان ميکند، سند محکمی است اين خبرکه تازه ترين رقم ت
 نفر  واگر کمی منصفانه تر قضاوت کنيم و ٣۴۵٠٠برجنايات غرب  که اگر در ھربمباردمان يک نفر کشته شده باشد

تا پايان ) دھا نفر ھم رسيده استکه در برخی موارد به ص( در ھرحمله ھوائی تعداد کشته شدگان را ده  نفر بشماريم 
 اففان که ھمه پشتتون بوده اند، به افتخار رياست جمھوری حامدکرزی جان خود را ٣۴۵٠٠٠ حدود ١٣٨٧حمل 

اينست قيمت دموکراسی امريکائی که به مردم فقيرو بيسواد و بشدت ازادی دوست افغانستان تحت . ازدست داده اند
  .زعامت حامد کرزی  عرضه شده است

  
 :بزرگ امريکاخطای 
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نخستين خطای بزرگ امريکا، تجاوزبرکشورماست که پس از ھفت سال بمباردمان وريختن صدھا ھزار تن بمب 
خطای ديگر امريکا توقف جنگ . برفرق مردم مظلوم افغانستان، اينک امروز راه  نجات وفرار خود را گم کرده است

امريکا می بايست برای ريشه کردن طالبان و القاعده، منابع .ستدر افغانستان و بمباردمان مناطق جنوبی کشور ا
حمايت وتقويت گروه ھای تروريستی را درپاکستان که حيثيت پرورشگاه بنيادگرائی رادارد، جستجو ميکرد وبا توجه 
ار به نقش سازمان استخبارات  نظامی آنکشور در حمايت ازطالبان وديگرتروريستان، سياستی را که بعد از انفج

سفارت ھندوستان درکابل در قبال سازمان استخبارات نظامی پاکستان درپيش گرفت، ھفت سال قبل در پيش ميگرفت 
از وجودعناصری بنيادگرايی می پرداخت که به حمايت از طالبان والقاعده پرداخته  وآنان ) ISI(وبه تصفيه دستگاه 

  .غانستان گسيل ميکنندرا برای مقاومت در برابر نيروھای ناتو وامريکا به اف
اگر از خطای ھجوم امريکا برکشور بگذريم،خطای بزرگ ديگر امريکادر افغانستان اين است که بعد از سقوط طالبان 
وبرقراری حکومت مؤقت وحکومت انتقالی وسپس حکومت منتخب کرزی ، جنگ ساالران وفرماندھان جھادی را که 

آنان که نه به . باره درمقامات مھم دولت از مرکز تا واليات مسلط ساختسوابق نامطلوبی درجنايات جنگی داشتند، دو
حقوق بشر ونه به دموکراسی ونه به صلح وامنيت وطن و باور دارند، بعد از احراز قدرت مجدد بالفاصله دست به 

بتی اعمال ضد بشری زدند و با درگيريھای مسلحانه در شمال و غرب کشور يک بار ديگر درآتش جنگ ھای رقا
اين درحالی بود که ھنوز بقايای القاعده .وتصفيه حسابھای گذشته، صلح وامنيت را درکشور به مخاطره انداختند

  . ًوطالبان کامال از کشور رانده نشده بودند
که امريکا   امريکا در مورد افغانستان انتقاد کرده نوشتیسازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش ساالنه خود بر پاليس

 ی از جنگ ساالران افغانستان که سوابق وحشتناکی صلح ، مناسبات خود را با برخی بين المللی با نھادھای ھمکاریبجا
نتوانسته است ٢٠٠١ شکست طالبان در سال نوشت که سازمان اين  . تدر نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده اس

 ی سال حکومت افغانستان بعد از طالبان فرصت ھادر اولين.  سرکوبگرانه را در افغانستان متوقف کندیفعاليت ھا
 بخصوص زنان عه، خلع سالح شبه نظاميان و حمايت از اقشار ضعيف جامی کردن فرماندھان محلی منزوی برایزياد

در اين گزارش از سه فرمانده قدرتمند شمال افغانستان مانند ژنرال دوستم و عطا محمد و محمد ... از دست رفت 
در عليه پشتونھا ً  افراديکه بصورت سيستماتيک به تاراج اموال و اعمال خشونت و آشوب مخصوصامحقق به عنوان

  )٢٠٠٣ ی جنور١۴، bbc (. است شده زنند ، نام بردهیدست مشمال کشور
  

  :وضعيت درحال حاضر
ن با ل در روز روش ھر کاب شود، در ش ردم دزدی مي ای م ه ھ انی ، خان ت رب الھای حاکمي ل س ون مث ين اکن ا زده ھم نکھ
د ردم را غارت ميکنن ه م ی نقدين د دارائ ازور وتھدي ان . ميشود، شبھا باندھای دزدان داخل منازل مردم ميگردند و ب برزن

ران  ی ١٢ -۴ودخت اوزين صورت نم تی از متج از خواس ی  صورت ميگيرد،وب ته جمع سی دس ای جن اوز ھ اله تج  س
تفاده .گيرد ه غرض سوء اس ران ب ا ودخت ه اختطاف پسر بچه ھ اھر ھفت سايه ھر روزي ه کشورھای ھم سی وقاچاق ب جن

ا . صورت ميگيرد د وي ات خود را نجات بدھن افراد متمول اختطاف و شکنجه ميشوند تا مبالغ ھنگفتی دالر بپردازند وحي
ه . اينکه به قتل رسيده اند ی مرجعی ک د ول داد ميکن ات بي ه فساد اداری ورشوه خواری در دواير دولتی از مرکز تا والي ب

شود ردم برسد سراغ نمي ی .شکايات م دان درمقامات دولت ای شخصی از طرف زورمن ی وملکيتھ ای دولت غصب زمينھ
  .جريان دارد ودولت قادر به جلوگيری از آن نيست

يده  ه اوج خود رس ان موجوده ب ود، در زم يده ب ل خود رس کشت ترياک وقاچاق مواد مخدر که در زمان طالبان به حد اق
رده است٩٣ صدور وافغانستان با ان کسب ک ام اول را درجھ ا، مق ه اروپ اھش . ٪ مواد مخدرب ه بمنظورک ای ک ام پولھ تم

ار،  ان خاشخاش ک ه دھقان ع ب کشت خشخاش درافغانستان از سوی کشورھای بزرگ جھان تا حال داده شده ، بجای توزي
الی ميگردد امواد مخدر خ ارزه ب ور مب سئوالن ام ه . در جيب مقامات وم سانی ک واد ک ا قاچاق م ارزه ب در رأس  امورمب

د در ان واد مخ زرگ م ران ب اق ب ه قاچ ان از جمل ود ش د ، خ ه ان شت . مخدرقرارگرفت ه ک شويق  ب ان را ت ود دھقان ا خ آنھ
  . در تمام اين موارد دست پوليس دولتی در اين قضايا دخيل بوده است. خشخاش وحتی مجبور به کشت آن ميکنند

  
  :ی نفت آسيای ميانه می آيد از بمباران افغانستان بو

رن  ود درق ک خ ت ژئوپوليتي اظ موقعي ستان از لح ه افغان يه ١٩بدبختان يس وروس تعماری انگل شار دول اس ت ف ، تح
شد انع آن مي يس م ی انگل د، ول رن .قرارداشت، روسيه ميخواست به ثروتھای ھند از راه افغانستان دست ياب ن ٢١در ق ، اي

رای رسيدن کشور زيربمباران امريکا بخاطرد رين راه ب اه ت را کوت سترسی  به چاه ھای نفت آسيای ميانه قرارگرفته  وآن
شخيص داده است ده  .به آسيای ميانه ت ی ش د بھرقيميت ا ميخواھ رایيک محيط مطمئنامريک تخراج و راه ھای را ب  ی اس

تن آغاز ين راستاا امريکا در یمساع.  خزر تضمين کندیدريا ذخايرانرژی آسيای ميانه وانتقال  ان حکومت کلين  در زم
ر یگ جنی که پنتاگون نخستين تماس را با قوایشد، زمان  آذر بائيجان ، گرجستان ، قزاقستان ، قيرغزستان و ازبکستان ب

  . را پيشنھادکردی و آموزشی نظامیقرار ساخت و به اين کشورھا کمکھا
ستان در جنوب امريکا از ھفت سال بدنسودخود را مصروف بمباران خانه بنابرين   وکاشانه مردم  مناطق ھم مرز با پاک

اخته است  ستان س وب غرب افغان ری امريکا،پيوسته محالت . وجنوب شرق وجن زم برھب تالف ضد تروري نيروھای ائ
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ر نظامی  المندان وافرادغي ان وس ان، وزن ات کودک ه سبب تلف مسکونی اقوام پشتون را از زمين وھوا بمباردمان ميکنند ک
يندند دريک. ميشود اد ش ز آي ه در آن  ٢٢ی از نمونه ھای بارز آن بمباردمان قريه عزي پتامبربود ک ر نظامی ٩١س ر غي  نف

دجانھای خود را ازدست ه .  د ادن ان۶٠ازجمل ر آن را کودک د١۵ و نف شکيل ميدادن ان ت ن آن را زن ا .  ت ه تنھ ن جنايت ن اي
ل متحد را وادار ساخت موضوع را از ،  بلکه مجامع بين المللی،خشم مردم افغانستان را برانگيخت ازمان مل از جمله س

د ه . ًنزديک مورد تحقيق قراربدھد وگزارش آنرا رسما به مقامات ناتو ارسال کن د ب ور ش ز مجب يس جمھور کرزی ني رئ
وئی  يدگان دلج صيبت رس دم ان کن ق بي ات غيردقي ه عملي ود را از اينگون ار خ ردازد وانزج رزی  .بپ ه ک ان قري ه بزرگ ب

ردوينسو او به نيروھای ناتو سال بدکه از پنج يراباد اعتراف نمودعز ه شکايت ک ن ناحي ا از اي ه امريک ا ب ا آنھ ه است، ام
ان .سخنان او گوش نداده اند ه را بمباردم د دوقري سوالی سنگين واليت ھلمن اتو در ول  در فردای اين اظھارات نيروھای ن

د نفر زن وکودک  ومردکشته ٢۵٠کردند که در آن  ی . ومجروح گرديدن زارش يافت ول ا گ ون آريان ر از تلويوزي ن خب اي
  .رسانه ھای دولتی ازتبصره  در باره آن خود داری نمودند

سھا  در ستان را ازسوی انگلي غال افغان اطره اش ستان، خ ارجی در  افغان ای خ ات نيروھ ه حرک ن گون اطره ١٨۴١اي  وخ
ه  شور را در دھ غال ک وروی د١٩٨٠اش رف اتحادش اوزين  از ط ت دل متج ر وق ه وھ ه ھرچ د ک داعی ميکن ن ت ر ذھ

تند ستان روا می داش اه افغان وم وبيگن ردم مظل د. ميخواست درحق م ه نميخواھ ودن ،شاخ ودم ک اه شجاع ب . آخر مگر ش
اه شجاع است کرزی، اين به اصطالح رئيس جمھور منتخب به مراتب ضعيف تر وناتوان تر ل . از ش اه شجاع ، ال اق ش

اره  خود :  را داشت که از ناتوانی وبی صالحيتی خود به سران کابل اعتراف کردو به آنھا گفتاين شجاعت خود شان چ
االتر ازاھليت  او است، شرافت . را بکنند ه ب امی ک ه از مق وانی خود را دارد ون ا ت ه ن راف ب ه جرئت اعت ولی کرزی ن

ان  فاسد او درحالی که شخص بسيار محافظه کار اس. مندانه استعفا ميدھد ران ووالي ت وجرئت برطرفی ھيچيک از وزي
ان جنايتکار و غرق در  اره و والي ران بيک د واز وزي ه خود ميزن و بيکاره را ندارد،مگر دم از صداقت ھمکاران بلندپاي

د ًواحيانا  اگر وزير يا والی ای را از مقامش بخواھد پس کند، فقط چوکی اش را عوض ميکن. فساد تمجيد وتعريف ميکند
  .نه خودش را ويا اينکه او رابه مقام باالتری می نشاند و با دادن مدال وامتيازات ديگر  از اوتمجيد ميکند

  :نتيجه 
وعی ١۶٧از تجاوز اول انگليس برافغانستان تا امروز که   سال از آن سپری ميشود، مردم نام شاه شجاع را با کراھت ون
راز سبکی و نفرت به زبان  می آورند  و ھرکسی ک رای اب د، ب درت برس ه ق ستان ب ه درافغان ه با حمايت يک کشور بيگان
د"  شاه شجاع" نفرت دورنی خود از چنين کسی ، او را با نام د ميگوين اه " اينک:درترازوی ارزش يابی ميگذارند وبع ش

ستان در. وغيره "شاه شجاع سوم"يا  " شجاع دوم ربدبختانه افغان ه اخي رن( سه دھ ر ق ع اخي رن  و ا٢٠رب ل ق ا ) ٢١واي ب
اه شجاع اول  ی از ش ی خود حت درت وصالحيت  اجرائ چندين کرکتر شاه شجاع گونه روبرو شده  که برخی از لحاظ ق

ج بيکران .بسيار ضعيف تر وزبون تر بوده اند دبختی وسرافگندگی ورن ه ب اين شاه شجاع ھای ساخت اجانب ھمگی ماي
  .ملت وتاريخ اين کشور محکوم اندبرای مردم افغانستان بوده اند وبنابرين نزد 

د  قرارگرفتن اشخاص استفاده جو،نااليق، بی کفايت، بی دانش، بی تحصيل وغير متخصص،ابن الوقت،رشوت خور وفاق
ه مرض ومصاب به  در پست ھای بلند دولتیساس وطن پرستی اح دازی تفرق وم پرستی ، ان ا   وق ا ب ا امنی،قحطی   يکج ن

ان ازدياد،وصعود نرخھای مواد اوليه  ردم را چن د و م داد ميکن يس برکشور بي ً فقر وبيکاری، عينا مثل زمان تجاوز انگل
ز ديگری ه بيچاره وغرق در غم تھيه نان وسرپناه برای خانواده خود ساخته است که بجز سيرکردن شکم اوالد خود ب چي

ا  است، درحالی که بيست ميليارد دالر به حکومت کرزی کمک شده. فکر کرده نميتوانند ه علت فقروقحطی و ام ردم ب م
د ان خود ميزنن دان وکودک روش فرزن ه ف وارد دست ب د ودر برخی م حضور . گرسنگی به خوردن علف روی آورده ان

شور، ات ک ز  ووالي ی در مرک م دولت ست ھای مھ اران  در پ  ونفوذ مافيای  مواد مخدر، سلطه مجرمين جنگی وجنايت ک
ده است از  ا ٨٠سبب ش ل  درصد ٩٠ ت ت حيف ومي دپايگان دول دان وبلن ا توسط زورمن رد کمکھ ر وتندگدستی دگ   وفق

ره  ن وضعيت بھ ان دولت از اي د ومخالف زايش ياب ائی بطور وحشتناکی اف ران واختطاف وآدم رب وتجاوز برزنان، ودخت
  . برداری کرده بيش از پيش تقويت گردند

ستان يک متاسفانه آقای  ردم افغان م کرزی اکنون در ميان م اه شجاع ھ ی از ش وب است وحت ر محب ره غيرجدی وغي چھ
ردم غيرنظامی  ونيز شتار م سادمنفورتراست ، زيرا توان جلوگيری ازک راد ف د اداری را بخاطر دست داشتن اف ه پاي بلن

ردم فريب . ندارددولت خود ی م د، ول ردم را فريب بدھ د م کرزی  فقط با تعويض چوکيھا در دستگاه دولت خود ميخواھ
ه ھست  لشکر بيکاران وگرسنه گان وفقيران بلکه ژست ھای دراماتيک را نمی خورند،اين  انی ک شته وآن ومھاجران برگ

رضد اين برای ادامه حيات خود، چاره يی جزقيام  وشورش بوبود وعزيران خود را دراثربمباردمانھا از دست داده اند،  
  .واھند داشت نخھمه فجايع و بی عدالتی  وزور گوئيھا خودی وبيگانه 
  ٢٠٠٨/ ١٠/ ١۵ پايان
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