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  شاه شجاع درانی و حامد کرزی
  در آيينۀ تاريخ

 
  
  :پيشگفتار ــ  ١

  بهمؤرخين به اين باورند که تاريخ تکرار نمی شود زيرا زمان برگشت نا پذير و حوادث تاريخی مختص
اين باور مؤرخين در . دھـند بار ديگر روی مي ليکن اتفاقات تاريخی، از ھمين زمان اندعـينيک برھۀ م

 و ھمۀ زمامداران شاه شجاعوره ھای بعضی از پادشاھان دست نشانده در افغانستان به گونۀ مثال د دمور
، يب هللا، صبغت هللا مجددی، ربانیيظ هللا امين، ببرک کارمل، داکتر نجـمعاصر چون نور محمد ترکی، حف

 ان بھتر بود دوره گرچه با مالحظۀ نزديکی زم.و حامد کرزی به صورت کامل مصداق می يابد عـمـرمال 
 مقايسه ميشدند، ولی اين مھم به غـرب نوکران استعمار شرق و ای ببرک کارمل و حامد کرزی بمثابۀھ

ق يک ديگر عمل ميکنند، ضرور ـاز اينکه استعمار انگليس و امريکا در تواف. زمان ديگری موکول ميگردد
با وجود تفاوت بويژه که . ار نو در مقايسه آيندديم و استعمـدم اول دو برھۀ زمانی يعنی استعمار قـاست در ق

 اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی ،شاه شجاع و حامد کرزی  يعنیۀ اجنبینشاند زمانی بين دو رژيم دست
ی، ھـر به طور مثال اين زمامداران ظا.ت ھايی جالبی به ھم ميرسانندـافغانستان در اين دو دوره شباھ

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

 حرکتی ھـيچستی ميھن خود از ـنشاندگان واقعی يکی در اينست که در تامين منافع اجنبی و پامال کردن ھ
ی چون شاه شجاع و ھـراين زمامداران ظا باالخره. ار شان در برابر ارباب جبونانه ميباشدرفـترزيده، ابا نو

 داشته قـرارميق مردم خويش ـ و انزجار عنفـرببرک کارمل ھمانند خاينين ملی و جاسوسان اجنبی، مورد ت
پايان کار حامد کرزی و .  اندو با مرگ ھای ذلتباری به جايگاه اصلی شان در زباله دانی تاريخ سپرده شده

ی، طارانش چون ترکـوان و انصارش ھم نميتواند به حکم تاريخ از سرنوشت ذلتبار شاه شجاع و ھمقـاع
له نه تنھا در مورد افغانستان، بلکه اين مسأ. انی و مال عـمـر بھتر باشد، ربامين، کارمل، نجيب، گلب الدين

ـراق، ت، مانند سرنوشت رضا شاه در ايران، صدام حسين در عدر مورد ساير کشور ھا نيز صادق آمده اس
  .هغـيرالحق در پاکستان و ءيلی، ضياپينوچه در چ

قالل و حاکميت تاما مردم افغانستان در طول تاريخ خود نه تنھا برضد اجنبی متجاوز و به خاطر اس و
شاه شجاع و مزدوران استعمار  بلکه رژيم ھای دست نشاندۀ استعمار کھن مانند ،سياسی خويش رزميده اند

 .ته اندـنوين را نيز از سر راه خود روف



جنگ کنونی افغانستان که با حملۀ امريکا در افغانستان شروع شد و از آغاز دورۀ کرزی تا کنون ادامه 
نھا اما اي.  داده بودقـراردف ـ و اسامه بن الدن را ھعـمـر مقابله با طالبان و دستگيری مال ھـردارد، در ظا

نه تنھا دستگير نشدند، بلکه در اين جنگ بيگناھان کثيری جانھای خود را از دست دادند و مناطق وسيعی 
 ميالدی از طالبان ٢٠٠٧ سپتمبرحامد کرزی به استشارۀ امريکا در اخير . از کشور بمباران و تخريب شد

 را به دعـوتلی طالبان اين  کرد که شامل کابينه و حکومت او گرديده با وی ھمکاری نمايند، ودعـوت
 نيانديشی عاقـبتتکبر، شقاوت و   عميق در ادارۀ کابل وفـسادجنايات و .  پاکستان رد کردندھـدايتاساس 

 و به حمايت از طالبان تشويق ميکند تا عـقـب مردم را به برگشت به ،حاميان بين المللی آن در اکثر مناطق
برای اينان سرنوشت . ش به پيشواز طالبان ميشتابد جمعيت اسالميان الدين ربانی بابدان حد که آقای برھ

 دارد تأمين منافع خود آنھاست که گاھی با قـرارآنچه در رأس . انسانھای افغانستان به پشيزی نمی ارزد
 مردم، غـرور و عـزتتجاوز به . سازند سازش با امريکا و زمانی با دمسازی با طالبان آنرا برآورده می

 بی اندازه در عمليات فـشار عام مردم ملکی در اثر قـتلدايمی مناطق، تخريب مناطق مسکونی، بمباران 
آنھا را با دولت و حاميان ت در مردم گرديده و فاصله نفـرث ايجاد ـنظامی و تلفات زياد انسانی باع

بتی مبدل کرده  ھای خارجی افغانستان را به ميدان جنگ نيافـشار. ش روز به روز بيشتر ميگرداندخارجي
 و رقـصيدهاست و نيروی سياه طالبان که ھمرزم ديرينۀ امريکاييھا اند، مثل حامد کرزی به ساز بيگانگان 

در ھمين رابطه تا جايی که از شواھد . ميفـرستندھمه روزه با حمالت انتحاری بيگناھان را به کام مرگ 
نضج گيری و رشد يک  خت در تالش اند تا ازس» ناتو« پيداست می توان به وضاحت ديد که تجاوز کاران 

ا مليتی فـر رسانه ھای خبری چنانکه در دھۀ ھـشتاد سدۀ گذشته به وسيلۀ. ايندمقاومت مردمی جلو گيری نم
و بی  جانبازی بی دريغ خلق ما را به پای نواله خواران مزدور ول پيکر خويش مبارزات خود جوش وـغ و

 آنھا را بر دوش خلق عاقـبت در زيده در دامان ناپاک خودشان نوشتند و شان يعنی مقاومت رسمی خمقـدار
رزمجويی ھای مردم ما را به پای طالب نوشته   امروز نيز در صدد اند تا تمام نارضايتی ھا و.سوار نمودند

  . از ھمين اکنون زمامداران آينده را تدارک بينند
 دورۀ شاه اقـتصادی احوال سياسی، نظامی و  چگونگی بخشی از اوضاع ودر اين نوشته کوشش شده تا

 جواسيس و خاينين دورۀ او با دوران حامد کرزی به صورت اجمالی به  بعضی ازشجاع توام با معرفی
 قـراردر برابر ھمديگر   نکات مشترک اين دو برھۀ زمانیتذکر داده شوند و" خروارنمونۀ مشت  "عـنوان
 احتمالی اوضاع جاری دوران استعمار کھن و استعمار نوين، سيرث  اتفاقات و حواد عواملبا تذکر. گيرند

 تاريخ  آيينۀ درتقـريبی به صورت  را ميتوان اوۀحامد کرزی و دار و دست حکومت کشور و سرنوشت
به  هادفاست) ١" (افغانستان در مسير تاريخ"از کتاب بيشتر به منظور ارزيابی دورۀ شاه شجاع . ردکترسيم 

  . استعمل آمده
  
  : ــ  نوکران اجنبی و قضاوت مردم ٢

ًالرد اکلند می خواست شخصی را که کامال به دولت انگليس مطيع و منقاد باشد « :در دورۀ شاه شجاع 
 انگليسان و ۀ که بدون اجازه بود تعھد نمودواين شخص شاه شجاع بود  .لطنت متمکن گرداندسبر تخت 
داد مخالفـت قـرارنکند و با ھـر دولتی که با دو طرف ديگر  مارجی رابطه قايخ با ھـيچ دولت ھـدولت سيک

به : "يکی از عمال سياست برتانيه در ھـند راجع به اين تصميم مينويسد . دنمايداشته باشد، خصومت 
و بی   تعـرض روسيه، ما تصميم گرفـتيم تا يک نفـر متواری ضعيف النفـسۀغـرض عـقـب زدن ساي

» "ر مردم افغانستان که تا آن وقـت سوء نيتی در برابر ما نداشتند تحميل کنيمارزشی را چون شاه شجاع ب
شاه شجاع و انگليس ھا امور ملکی و نظامی قـندھار را به مستر ليچ  در اواخر« .)٢۴٨ و ٢۴٧ص  : ٢(

و خود ً سياسی و افـسر و عـسکر انگليسی گذاشته، اسما شھزاده فـتح جنگ را والی قـندھار ناميدند ۀنمايند
افغانستان در (»  ھـزار عـسکر و خانھای بزرگ قـندھار به استقامت غـزنه و کابل حرکت کردند٢٨با 

  ).۵٣٠ ص ،مسير تاريخ
يھا از بمباران افغانستان و شکست طالبان فارغ شدند، آنگاه ي بعد از آنکه امريکا:در دورۀ حامد کرزی 

 امور افغانستان را به رزی پيدا کرده و سررشتۀحامد کو بی ارزشی را چون  النفـسضعيف يک افغان 
 جمھور رئيس ًاسماکرزی ند و حامد  خاص سياسی و سازمان جاسوسی امريکا سپردۀزاد نمايندلآقای خلي
 جمھور رئيس  خاص بوشۀ افغانستان شد در حاليکه ھمه صالحيت ھا به دست آقای خليلزاد نمايندموقـت
 ساالران ائتالف شمال به دور خليلزاد حلقه زده و به پيشواز تانک پيوست ھمين حوادث جنگ.  بودامريکا

 فـتحافگن ھای امريکايی به رقـص و شادمانی پرداخته و به نيرو ھای نظامی امريکا در   بمبۀھا و در ساي
 واقعی به دست قـدرت جمھور شد اما رئيس ھـرحامد کرزی در ظا«. کشور خود مدد بيدريغ رسانيدند

ً رسما ٢٠٠۴ البته امروز ھم کرزی که در سال . داردقـرار شمال در نوکری آن ائتالفماند که امريکاييھا 
قوماندانان .  واقعی ندارد که بتواند بدان اتکا کندقـدرتُ جمھور افغانستان انتخاب گرديد، کدام رئيسبه حيث 



ای سفاکانۀ خود در سالھای  شمال که در صف و رستۀ امريکاييان با طالبان جنگيدند، بخاطر کار ھائتالف
جالب توجه است که اسالم سياسی ائتالف شمال  ).٣(» ت خيلی زشت دارندھـر، نزد افغانان نام و ش٩٠دھۀ 

 ۀ اسالم بنيادين اند به کفار کمک ميرساند و اين نمونعـين يعنی طالبان که مدافشدر کشتن ھمکيشان خود
 بود که اگر شيطان ھم حاضر شود اخوان را به گفـته عارفی .دـکامل اسالمخواھی شان را نشان ميدھ

پس در اين صورت قابل فھم است که مردم اين ھا .  سياسی برساند، اخوانی ھا او را برادر ميخوانندقـدرت
 ستره رئيسضل الھادی شينواری ـ جای تعجب نيست که آقای فبنا بر آن. را اخوان الشياطين می نامند
 جمھور امريکا تقاضا کرد که ماموريت خليلزاد رئيسليلزاد طی نامه ای از محکمه در پايان ماموريت خ

 و اين در حالی بود که مردم درک کرده بودند که ادارۀ استعماری که در رأس آن .در افغانستان تمديد گردد
  . داردقـرار داشت در خدمت امريکا قـرارش حامد کرزی  غالم حلقه به گوشخليلزاد و

 مارش نمودند و در غـزنیشاه شجاع و جنرال کين و مکناتن از قالت به خط  «:ع در دورۀ شاه شجا
 را با ھـر سردار غالم حيدر خان شغـزنیمدافع . وکش کردندفـر غـزنه ھـربيست و يکم جوالی در برابر ش

ا  را با ديوار ھای سطبری مسدود کرده بود، تنھغـزنی استحکام بخشيده و دروازه ھای عـسکر ھـزارسه 
الرشيد خان عـبددر چنين مرحله ای سردار ...  خروج به حال عادی مانده بودغـرض به ھـردروازه کابلی ش

 به اردوی دشمن ًان الل با انگليسھا داخل مکاتبه شد و آخرـ موھۀ امير دوست محمد خان بواسطۀھـرزادخوا
جنرال کين امر کرد تا . ر نشان نمود دفاعی افغانھا را به انگليس ھا خاطۀنقـش و تمام اوضاع جنگی و رفـت

سپاه .  ساختمنفـلق و باروت قب نۀغـزنه را بواسط کابلی ۀ جوالی درواز٢٣مسن در تاريکی شب مستر تا
 متحصن غـزنه گرديد و سردار غالم حيدر خان در باالحصار ھـردشمن در ساعت سه ھمان شب داخل ش

از .  بردنديافـتندکه   سالحیھـرينه برداشته و دست به  انفالق سر از خواب دوشغـريو از ھـرمردم ش. شد
ی و ھـرمردم ش. اين به بعد بازار به بازار کوچه به کوچه و خانه به خانه جنگ دست و گريبان آغاز گرديد

در خاتمه . مانانۀ نمودند که برای بار اول چشم سپاه امپراتوری را بسوختھـر چنان جنگ قغـزنی قـشون
 افـسر نفـر ١٧.  بروی زمين افتاده بودغـزنه عـين زخمی از مدافنفـر ٣٠٠شته و  کنفـر ١٢٠٠جنگ 

 انگليسی زخم برداشته بودند، در حاليکه انگليسھا تعداد کشته نفـر ٢٠٠انگليسی بشمول جنرال سيل و 
ل  به حرمسرای سردار غالم حيدر خان داخغـزنی انگليس ھا در باال حصار .شدگان خود را پنھان نمودند

 محبوس نمودند و غـزنی عائله و حرم او را کشيده، با خود سردار در يکی از خانه ھای نفـر ٣٠شده 
.  ذبح کردندگوسفـند مثل ًقـسما توپ بستند و دھـن در ًقـسما بدون اسلحه بودند، اغـلباسرای جنگ را که 

ول و زحمت مردم افغانستان الرشيد خان که خود جزء اعضای خاندان شاھی بوده و سالھا از پعـبدسردار 
 نفـر ۵٠يکه وقـت. يح کرده بود، اينک ايستاده و حالت ھموطنان خود را از دور تماشا ميکردفـرتغذيه و ت

. خواند» نگیفـرنوکر «ياد کرد و شاه را فـر را بحضور شاه شجاع پيش کردند، يکی از اينھا غـزنهاسير 
  ).۵٣١ و۵٣٠  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» د را حلقوم بريدننفـر ۵٠به ھمين سبب بود که 

 شمال اينک در يک جنگ 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 عـيارخونين تمام 

 خارجی در افغانستان که بيشتر قـوایبرخورد ناتو و . زه دم می طلبند تاعـساکرامريکا و اروپا تجھيزات و 
.  شمال گرديده استائتالفت و انزجار مردم از خارجيان و نفـربه شيوۀ استعماری صورت ميگيرد باعث 

 در يک قـوتچون شکست ناتو در افغانستان برای کشور ھای عضو سرنوشت ساز است، بنا برآن با تمام 
ه اشتراک ميکند و اين، ھمزمان تمرين جنگ برای اعضای ناتو نيز پنداشته ميشود که جنگ شرمساران

قـرار  .برای آيندۀ ناتو که برنامه ھای مشابھی برای کشور ھای ديگر در چانته دارد، بسيار مھم است
 نفـر از مردمان ملکی توسط ١٠٠٠ ميالدی بيشتر از ٢٠٠۶اطالعات سازمان حقـوق بشر تنھا در سال 

از مردمان ر گ دينفـر ١٠٠٠حدود ھمچنان  . کشته شده اند به کمک ائتالف شمالبمباران ناتو و امريکا
 و عـروسی محافـلبمباران .  ميالدی جانھای خود را از دست داده اند٢٠٠٧تا تابستان سال ملکی 

امريکا در در زندانھای .  ناتو و امريکاستۀ کشور کار روزمرقـصبات و اءقـرخاکسپاری و تخريب 
اعضای دولت، .  روز ادامه داردھـرکشتار مردم بيگناه .  اند زندانینفـر ھـزار ١٢افغانستان بيشتر از 

 قـيمتدشمن به ، از خوان رفـتالرشيد خان که در باال از او ذکر عـبد مثل اعـيانکابينه و شورا و مجلس 
 اعـتراضا از دور تماشا مينمايند و لب به  بيگناھان کشور خود رقـتل ، تغذی ميکنندمقـتوالن ھمين خون

 شاه که کرزی او را بابای ملت ميداند تا دم مرگ از کشتار مردم و کشتگان ملت ھـرحتی ظا. نميگشايند
 و از طريق نواسه اش با  بودی ننمود و مثل ھميشه به کرم اجنبی چشم دوختهاعـتراضيادی نکرد و 

 آغـوشتی در ـ ضيافھـر شاه در ھـر در سالھای اخير ظا.وختفـر ميعـشوهجنگساالران و امريکا 
 در جوار حامد کرزی و در پھلوی جنگساالران و خاينين ملی جا خوش کرده و از خوان غـربیمتجاوزين 

 و دلير غـيور بابای ملت سجايابا آن  حيف است که انسانی .اشغالگران به ياد کشتگان ملت خود لقمه ميزد
  .خوانده شود



بلی «.  ايران راسفـيرولت با ملت تنھا اين نبود، بلکه دشمنان مردم را مدال ھم داد به طور مثال برخورد د
آخند ھای ايران دو صد ھـزار مھاجر افغان را با ھـزاران توھين و تحقير . اندکی به خود آييد! آقای کرزی 

ن اخراج کردند و شما به و ضرب و شتم بصورت بسيار وحشيانه و غـير انسانی و غـير اسالمی از ايرا
آخند ھای ايران به شدت در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و طالبان و . سفـير شان در کابل مدال داديد

آخندک ھای . ميدھـيد را مسلح ساخته و به افغانستان ميفـرستند و شما به سفـير شان مدال القاعـدهافـراد 
ان حلقه ماين به افغانستان ميفـرستند و شما آقای کرزی به سفـير جمھوری اسالمی ايران به صد ھا و ھـزار

 نفـر کودک افغان را به اعـدام محکوم کرده و اعـدام ١٩عمامه پوشان تاريک فکر ايران . ميدھـيدشان مدال 
مقامات جمھوری اسالمی ايران عنقريب بيست ھـزار مھاجر ديگر افغان را از . ميکنند و شما مدال ميبخشيد

  ).١٢ (»...ور اخراج خواھـند کرد و شما باز ھم مدال خواھيد بخشيد کش
"  به استقامت کابل حرکت کردند و درغـزنه شجاع و انگليس بعد از تسخير هشا «:در دورۀ شاه شجاع 

. يافـتند شاه حاضر استقـبالان و اردوی امير دوست محمد خان را به افـسرتمام مامورين، " شيخ آباد وردک
 کابل ھـر از شنفـران ھـزار کابل شدند، در حاليکه ھـر وارد ش١٨٣٩ اگست ھـفـتماع و انگليسھا در شاه شج

 افغانستان جمع شده، در راه ھا و باالی ديوار ھا در حالت حقـيقی اطراف برای ديدن پادشاه قـصباتو 
 قـشونش عـقـب کين و در انتظار نشسته بودند، ھمينکه پادشاه پديدار شد و در پھلوی او مکناتن و جنرال

و ريخت، تا جاييکه صدايی و ندايی و فـرانگليس ديده شد، آب سردی بود که بر سر آتش احساسات مردم 
 طرف برنخاست و شاه با تأثر داخل باال حصار کابل گرديد و چون عمارت سلطنتی را بعد ھـيچسالمی از 

 بسيار دردناک بود و بعد از تاجپوشی در  سال دربدری بديد به سختی بگريست، زيرا موقف او٣٠از 
 ۀيبندفـر بوضاحت درک کرده بود که انگليس ھا او را مغبون ساخته و اينک در دست دشمن قـندھار

  ).۵٣٣ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» خارجی به جز آلۀ بيجانی نيست
 وشبينی کاذبی به آيندۀافغانھا خ از عـده ایپس از سرنگونی طالبان در بين  :در دورۀ حامد کرزی 

تحکيم امنيت و صلح، ترقی و تعالی " اين اميدواری را تصور ماھـيتافغانستان بوجود آمده بود که 
 موقـتھمان آغاز تشکيل ادارۀ  عالوه برين در. تشکيل ميداد"  تحت حاکميت ملی و سياسی کشوراقـتصادی

ديموکراسی که شيرازۀ وحدت ملی ميباشد به ميان  سپرده شده بود که قانونيت و جامعۀ مدنی در پرتو وعـده
اما سير حوادث بر اين تصورات خط بطالن کشيده و نشان داد که نه . می آيد تا تماميت کشور آسيب نبيند

   حاصل شد که يقـينتنھا اين اميد ھا برآورده نشدند، بلکه 
  

خاص بوش، دست نشاندۀ اجنبی بوده،  کرزی و پشتيبانی خليلزاد نمايندۀ رھـبری و حکومت به وقـتادارۀ م
نه تنھا اراده و توان حل مشکالت افغانستان را ندارد، بلکه به خاطر تامين سلطۀ اجنبی بکار گماشته شده و 

 و حکومت و حامد کرزی جز آلۀ بی جانی در وقـت امريکا آشکارا کشور را اشغال کرده و ادارۀ مقـوای
. ريختميو فـر مردم ھای ديرينۀاميدآب سردی بود که بر سر  خ بمثابۀحقـيقـت تلاين . دست اجنبی نميباشند

اتی و امريکا عـمـرت مردم را از ادارۀ مستنفـر را روشنتر ساخته و حقـيقـتجريانات سالھای بعدی اين 
  . دادافـزايش

  
  :وابستگی به اجنبی  و خاينين، جاسوسان ـ ٣

 به حساب فـقـطستند که جاسوس ھای محلی شان يد تر ميدانـانگليس ھا مف«: در دورۀ شاه شجاع 
مملکت خودشان، البته در سايۀ مساعدت انگليس، تغذيه نمايند و از پول مملکتی که خيانت به آن می کنند، 

افغانستان در مسير (»  و ھم زندگی مجلل و مرفه اشرافی گردنداعـتبارت و ھـرصاحب نام و نشان و ش
  ).۵٢۶ ص ،تاريخ

خاينين ملی امروز افغانستان مثل جنگساالران جواسيس و  در مورد حقـيقـت اين :رزی در دورۀ حامد ک
نيز ه غـيرو  ، قانونیلومی، گالب زویـ دوستم، عق، خليلی،ـمحق  سياف، ربانی، فھيم، اکبری،قـبيلاز 

 ھای  ھم می کنند، از پولھـنوز ملی که در حق کشور خود کرده اند و  ھایصادق است که به پاس خيانت
زندگی مجلل و  و روت و جايداد ھای بی حسابث صاحب ھاغـربي در زير سايۀ دوران جنگ و بازسازی

 حقـوقضان ـينين ملی و ناقين اين خابدتر کرزی حامد ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٠به تاريخ . مرفه اشرافی شده اند
 با ايشان ،لتی به آنھا و صالحيت دوقـدرت بيشتر تفـويض کرده در مورد دعـوت غـرب به استشارۀ بشر را
  .دنمومذاکره 

 ھـزارانگليس ھا يک جاسوس خود را که مال غالم نام داشت در بدل چھل  «:در دورۀ شاه شجاع 
 قـشوننکه شاه شجاع و آبعد از . روپيه استخدام کرده بودند که به طرفداری شاه شجاع دست به کار شود

 فـقـراما او در آنجا با . يم گرديدـ گريخته و در لوديانه مقھـندانگليس در افغانستان معدوم شدند، مال غالم به 
وستان ھـند خود را در يک حالت فجيعی در ۀو مرض و عدم اعتنای انگليس به سختی جان سپرده خانواد



 ھـند انگليس و ۀو بودج. احتياجی احساس نمی کردندزيرا انگليس ھا به وجود او ديگر . باقی گذاشت
  ).۵٢۶ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ت به چنين شخصی بپردازدـل مفحاضر نبود که پو

 و بعد از شکست قـبل امريکا ھم جواسيس متعددی را در افغانستان باال کشيده و :در دورۀ حامد کرزی 
تيدند، وجود آنھا زايد دانسته ـھمينکه اين جاسوسان از چلند اف. وط طالبان بکار گماشتـشوروی سابق و سق

، عـمـرسيم فھيم، مال ـاز صحنۀ سياسی افغانستان بدور انداخته شدند، مانند گلب الدين حکمتيار، قشده 
يت داشتند تا در برابر جاسوسان ـجواسيس امريکايی مکلف. هغـيرالحق، حاجی دين محمد و دبـوماندان عـق

ه و ھمچنان ـيرغلومی وـروسی چون برادران مسعود، ربانی، فھيم، قانونی، دوستم، گالب زوی، ع
د به اثبات رسانيده اند که آقايون خليلی ـشواھ. ه دست بکار شوندغـيراکبری، کاظمی و مثل جاسوسان ايران 

از ھمين سبب در به .  دارندقـرار دو آدم ھای آی اس آی بوده و در نتيجه در خط امريکا ھـرق ـو محق
  . نشدندختند، داخلداران روسيه و ايران آنرا ساـکه طرف" جبھۀ ملی"اصطالح 

  
  : ھا قـرارداد ـ عقد ۴

ه رفـتو واليت را بدون جنگ گقـندھار بدون مزاحمت رسيده انگليس ھا که تا  «:در دورۀ شاه شجاع 
 دوستی را که در گردن شاه شجاع ۀ شدند، لھذا حلقمطمئنبودند، از استيالی قاطع خود در افغانستان 

يی ه فـقـر ھـفـتدۀ ـاينست که معاھ. گتر ساختند تا صدای او خارج نشودشردند، تنـانداخته و حلقوم او را ميف
 ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  را باالی محبوس محترم خود امضا کردند١٨٣٩ می ھـفـتممورخ 
 انگليس بطور دايم در قـوای از ت کرد تا يک دستهـقـداد شاه موافقـراراين به موجب يکی از مواد  «).۵٢٩

َا◌اد نيروی برتانيه خصوصفـراز طرف ديگر، ا .ن مانده مصرف آن از طرف افغانستان تأديه شودافغانستا ً 
 روايت قـراراز آن جمله . اتی که در چنين موارد معمول است آغاز نمودندعـرضاد انگليسی نژاد آن به تفـرا

يان گوره ـ از سپاھنفـر يک شاه شجاع يا به امر او تأليف شدهکه از طرف خود  "واقعات شاه شجاع"کتاب 
چون شاه نتوانست .  دست انداختقـندھارسرمست بود در راه به دختر جوانی از نجبای  که از نشۀ باده

ند که برای او جز نام شاھی ديگر اختياری نيست، رفـت را به مجازات برساند مردم چنين نتيجه گعـرضمت
 قـوتدت و ـ ديگر از شنيدن اخبار مربوط به ع ایعـده و. تـيف يافـ او در انظار تخفاعـتباربه ھمين پيمانه 

 روايت جنگنامه، شاه شجاع ھم قـرار. لشکر انگليس روحيۀ شانرا از دست داده متحير و سرگردان بودند
دۀ ھـر ـوده وع نمدعـوتستان آنھا را به ھمکاری ـ و کابل و کوھقـندھار سران عـنوانتوسط نامه ھايی 
يوداالن بزرگ که طبقۀ حاکمۀ ـن سرداران و فـيد در ذھـ و وعوعـده است که اين يقـين  وگونه انعام داده بود

  ).٢۵٣ص  : ٢(» جامعه را تشکيل ميدادند، بی تأثير نبود
داد ھای قـرارن شدند، آنگاه ئيھا از اشغال افغانستان مطمي بعد از آنکه امريکا:در دورۀ حامد کرزی 

حامد کرزی  با محبوس خود اقـتصادی نظامی و کتيژياسترمکاريھای  ھۀمتعددی را يکی پی ديگر به بھان
امريکا به اين .  کردند که حضور طوالنی و دامنه دار نظامی امريکا را در افغانستان احتوا ميکنندءامضا

مقامات وزرات دفاع . ھم اکتفا نکرده در صدد آن برآمده که در کشور ما پنج پايگاه دايمی نظامی اعمار کند
ات و مزار شريف به ھـر، قـندھارھای کابل، گرديز، ھـريکا اعالن کردند که در افغانستان در شامر

 گويند که اينھا ميجالب اينست که امريکايي. )۴(د کنن دالر پايگاه ھای نظامی اعمار ميمصرف يک ميليارد
دولت افغانستان را نشاندگی  اين قـضيه دست  و تقاضای دولت افغانستان انجام ميدھـندکار را به اثر
، بلکه ھمزمان در  تنھا برای انقـياد افغانستاننه تالش نظامی امريکا در افغانستان  اين.روشنتر می کند

چنانکه روشن گرديده آمادگی . ارتباط با تھديد کشور ھای منطقه از طريق افغانستان صورت می گيرد
در  فوق العاده وسيعتر و بيشتر از آنست کهھای نظاميی که امريکا در افغانستان می گيرد، اھميت آن 

 امر اين احضارات و اقـدامات امريکا اھميت حقـيقـتدر . ساحۀ افغانستان به آن نياز داشته باشد
 تا ۵٠ می شود که امريکا تصميم دارد گفـته در کنار اين احضارات .ستراتيژيک در سطح منطقه دارند

رصه ـ امريکايی در ععـساکرات عـرضفجايع ت. اشته باشد سال ديگر در افغانستان حضور نظامی د۶٠
ت به گوشه و ـ نمونه، شباھنانکه ميدان ھوايی بگرام به مثابۀھای مختلف جامعۀ افغانی آشکار است، چ

 قابل توجه است که مال ھای امريکايی و جنگساالران که در.  بنکاک در تايلند پيدا کرده استھـرکنار ش
  .با متجاوزين ھمکاری مينمايند، ته اندـ امريکا به دولت باد آورده دست ياف نظامیقـوایزير سايۀ 

  
   :روش انگليس و امريکا در افغانستان ـ ۵

 و کابل و غـزنه و قـندھارالجيشی   انگليس در نقاط سوققـوایبعد از آنکه  «:در دورۀ شاه شجاع 
ار انگليس ھم رفـتجباخانه مستحکم گرديد، وضع و ه با سواره و پياده و توپخانه و غـيرجالل آباد و باميان و 

مکناتن . نی، بلکه زمامدار اصلی و حاکم نظامی افغانستان بودند» دوست«ديگر انگليس ھا . تبديل شد
تمام .  به شکل صدراعظم و ھم نايب السلطنه افغانستان در آمدً انگليس از اين به بعد عمالسفـيرنماينده و 



ه ھمه در غـيران افغانی، بودجه و ماليات، مجازات و مکافات و افـسر وزرا و  و نصبعـزلامور دولت، 
  ).۵٣۴  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» اختيار او بود

در اول ھمه . ضيه در دوران حکومت حامد کرزی جريان داردـ اين قعـين :در دورۀ حامد کرزی 
.  امريکا آقای نيومن انتقال داده شدسفـير صالحيت ھای دولتی به دست خليلزاد بود که بعد از آن بدست

 رحل اقامت افگنده و وايی بگرامـ و در ميدان ھی حکايت کردند که مامورين سيا در ھوتل کابلعـيندان ـشاھ
 نظامی امريکا قـوایی وماندان اعالـتصميم مسايل نظامی به دوش سر ق. امور مھم دولت را اداره ميکنند

  . در بگرام است
 ھـيچ. ظه ميشدـ انگليس محافعـسکر و افـسراق دربار او توسط تعمارت شاه و ا «:اه شجاع در دورۀ ش

زن و مرد و اطفال ) نفـر ٨۵٠(شاه با . افغانی بدون اجازۀ صاحب منصب انگليس حق ديدن شاه را نداشت
ر مسير افغانستان د(»  انگليسی حفاظت ميشدعـسکر ھـزارخاندان خود در ارگ باال حصار از طرف پنج

صر محل اقامت شاه شجاع ـدر باال حصار بر ق انگليس عـساکر بخشی از چون اقامت «).۵٣۴ ص ،تاريخ
اد فـرمشرف بود شاه وجود آنھا را منافی حيثيت و وقار خود شمرده چند بار از مکناتن تقاضا کرد که ا

 استنکاف کرد و خواھـش اين ولقـبمذکور را از آنجا بيرون کند، ليکن مکناتن به دليل نيازمندی حربی از 
  ).٢۶٧ و ٢۶۶ص : ٢(  آزردگی شاه از دوستان انگليسی او بودعـللاين امر ھم يکی از 

 امريکايی محافظت عـساکر اماکنی که حامد کرزی در آن اقامت دارد، توسط :در دورۀ حامد کرزی 
  سالسپتمبر حامد کرزی دری وقـتچنانکه . ظين شخص حامد کرزی نيز امريکاييھا اندـميشوند و محاف

، رفـت گقـراريک وطندارش تروريستی  ۀ حملد مور، که زادگاه اوستقـندھار خود به فـرس طی ٢٠٠٢
اين چه شرم عظيميست . امريکاييھا حمله کننده را کشتند و حامد کرزی را از خشم ملت خودش نجات دادند

 شاه شجاع، حامد کرزی از ِ بر خالف.ميجويد بيگانه پناه آغـوش مردم خويش در ھـر کرزی از قحامدکه 
 خود منافی حيثيت و وقار امريکايی دور تر نميرود و وجود آنھا را در ارگ و خانه اش عـساکرچشم انداز 

  .و کشور خود نميداند
شاه شجاع باری به مکناتن ياد آوری کرد که افغانستان مامون است و من  «: در دورۀ شاه شجاع 

مکناتن جواب داد که تا خطر امير دوست .  در کشور ديده نميشودقـشونورت برای اقامت پادشاھم لھذا ضر
 شاه قـوهانگليس ھا نه تنھا بواسطه .  انگليس در افغانستان حتمی استقـشونيست موجوديت ـمحمد خان باق

داشتند،  می ه حال زير تھديد نگعـينرا در دست داشتند، بلکه از لحاظ سياسی ھم او را محتاج بخود و در 
لھذا ھمه . زيرا تمام اوامر که بر ضد منافع مملکت و مردم و روسای متنفذ صادر ميشد، ھمه بنام شاه بود

 تدر تر نگهـذ و مقـبای شاه را علی الرغم تمايل او نافـاز طرف ديگر انگليسھا رق. دشمن او گرديده بودند
وانست جز بازيچۀ در دست انگليس باشد و البته او شاه شجاع با چنين جريان سياسی و نظامی نميت. داشتند

  ).۵٣۵ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  رنج ميکشيد ومستشعر از تمام اوضاع بود
 کرد خواھـش  ھات کند که از انگليسفـر را مغ آن شاه گنھکار خداوند شاه شجاع:در دورۀ حامد کرزی 
. گز خطور نخواھد کردھـرنش ـنين چيزی در ذھ بر کرزی که چافـسوسد و نکه افغانستان را ترک کن

امريکايی ھا مثل انگليسھا دليل می آورند که تا خطر تروريزم است از افغانستان خارج نمی شوند و اين 
.  شان کار کنندستراتيژيکخطر را خود شان خلق ميکنند تا در کشور ما باقی بمانند و به خاطر برنامه ھای 

دارد و  می کرزی را حلقه در گوش کرده، محتاج خود ساخته و تحت تھديد نگه امريکايی نيز حامد قـوای
 »مصالحۀ ملی«با امضای منشور .  را شمال و طالبانائتالفل کند به طور مثا ويت میـبای او را تقـرق

 خلقی ھا و پرچمی ھا و قـررو با ت. ته استـ بيشتر يافافـزايشتوسط حامد کرزی انزجار مردم از او 
ور شده ـ بيشتر از پيش منف، وی بشر و عاملين گور ھای دسته جمعی در ساختار ھای دولتیحقـوقان ضـناق

  . است
هللا عـبد از مبارزين ملی چون امين هللا خان لوگری، عـدهمان مکناتن يک فـر به :در دورۀ شاه شجاع 

 شجاع رجال مذکور را شاه«. وستان تبعيد ميشدندھـندخان اچکزيی و سردار شمس الدين خان بايد به 
 گز انگليسان را نمی شناسيمھـر که ما گفـتندايشان .  نمودفـر سۀھياحضار و از پيشنھاد مکناتن آگاه و امر ت

تيم و شما را آورده بر تخت سلطنت ـ شما سر از امير دوست محمد خان تافۀما با نوشت. که کيستند و چيستند
 و اسباب بدنامی و رسوايی ھـريب کاری انگليس بنوعی ظافـروز  رھـرنشانديم، اما ديديم که در عھد شما 

ت که شما از دل من آگاه نيستيد، ـشاه که بشنيد آه کشيد و گف. ستيدـول شما ھؤ و مردم ميگردد، پس مسشما
 که افـسوسی جز از سوختن و ساختن ندارم، اھـستم و چاره ه داران و پاسبانان انگليس ھـرمن محکوم پ
ت و ھمت مردند و غـيرو رجال با ) نام آنروزه افغانستان( و مردان کاری خراسان رفـتز دست آنچه بود ا

 مرد با ھمتی که باشد بيايد و بر دارد، مصارف چنين ھـرند، ورنه اين شمشير من شمشير اسالم است، رفـت
  ).۵٣۵ ص ،تاريخافغانستان در مسير (غازيان را من آماده خواھم کرد بشرطيکه اين راز آشکارا نگردد 



 کند که واقعيت اسارت رحمترا مآن شاه بد کار،  ، باز ھم خداوند شاه شجاع:در دورۀ حامد کرزی 
ر کرزی که بدنامی و رسوايی  ببداولی . دنمو دعـوتضد انگليس ۀ خود را بيان کرد و مردم را به مبارز

 دـ و مملکت را بر باد می دھ ميرودو ترفـر ليظیـ غ روز در منجالب وابستگیھـرن کشيده و سما آاش به
به طور اوسط .  ملت خود جشن ميگيردۀ سر از بندگی امريکا بر نمی تابد و بر خون ھای ريخته شدلیو

شان ويران  ۀ از وطندارانش زير بمباران امريکا کشته ميشوند و خانه و کاشاننفـر ۴٠ تا ٢٠ روز بين ھـر
و به خون رنگين می سازد  يکسان و ھای کشور را با خاک ميگردد و ماشين جنگی ناتو پيوسته دھکده

 گاھی با جنايت کاران داخلی، زمانی ، نمی سوزد بلکه پيوسته ميسازدنه تنھاشاه شجاع خالف حامد کرزی 
 از متجاوزين به خاطر اين کارشان ھـنوزی با ھمسايگان فتنه انگيز و وقـتوزان خارجی و فـربا جنگ ا

ه داران و پاسبانان امريکايی بوده و غافل از اين است که با وجود سی سال ھـروم پاو محک. تقدير ميکند
  .اوان دارد که ميتوانند بر ضد متجاوزين مبارزه کنندفـر مملکت مردان کاری و با ھمت ،جنگ

 اعالنات زيادی بدست آمد که به امضای شاه شجاع مردم ١٨۴١در اکتوبر  «:در دورۀ شاه شجاع 
شاه شجاع به مکناتن پيشنھاد کرد که با انقالبيون مصالحه ...  شده بودنددعـوتد بر ضد انگليس  و جھاقـيامب

 مردم مشوش شدند، خواستند در باال حصار قـيام انگليسھا که از .... شان معاف شمرده شودرھـبرانکند و 
 کرده نمی توانم و ھم لقـبو و گفت که مکناتن را ھم در باال حصار رفـتپناه ببرند، مگر شاه شجاع نپذي

الخره اب. ...دين نمودـ در نوامبر شاه پيشنھاد صلح به مجاھ....تعمير بزرگی را بنام ترميم مجدد ويران کرد
مکناتن به الرد اکلند نوشت که شاه شجاع بما خيانت ميکند، بايد دوست محمد خان به کابل رجعت داده 

ام دادند که از باال حصار به قشله نظامی بيايد تا با ھم يکجا  در دسمبر انگليس ھا به شاه شجاع پيغ....شود
شاه . در دسمبر شاه اعالن جھاد ملی را بمقابل انگليس امضا کرد...  نکردقـبولبه جالل آباد روند، اما شاه 

 ....د بلکه طبقات مختلف مردم را بر ضد انگليس تحريک ميکندـن با انگليس را نميخواھرفـتشجاع نه اينکه 
افغانستان در مسير (» ...ستادفـر شاه شجاع امر نامه تخليه جالل آباد را به جنرال سيل ١٨۴٢در مارچ 

  ).۵٣۶ ص ،تاريخ
 ھای خارجی قـوت تخليۀ افغانستان را از خواھـش نه تنھا  دولت حامد کرزی:در دورۀ حامد کرزی 

 در حاليکه .ويل می دھد که مجازات کند مخالفين خود را به نام طالب دستگير و به امريکا تحندارد، بلکه
 قـراراز جملۀ کسانی است، که از ھمان آغاز ارتباطات سياسی و دپلوماتيک طالبان را با امريکا برخودش 
در ماه «:  گفـت ميالدی ٢٠٠٢او در مصاحبه ای با کانال تلويزيونی الجزيره به تاريخ نھم اکتوبر . نمود
پاکستان بودم که طالبان ظھور کردند و مرا در مقدمۀ حرکت خويش جا  کويتۀ ھـر در ش ميالدی١٩٩۴می 
 ۀطالبان پروژسرين امور سياسی بدين باورند که ـ مف».ممن در آغاز از جملۀ مؤسسين اين جنبش بود. دادند

که  است گفـته کرزی بار ھا . استامريکاست که به کمک سازمان جاسوسی نظامی پاکستان به وجود آمده
ی کرزی با طالبان بايد آنقدر قـبلارتباط ) ٣( يک محقق آلمانی قـول به .طالبان استگروه از ی وعض

 اينک . بود طالبان او را به حيث نمايندۀ خود در سازمان ملل متحد پيشنھاد نمايندقـرارنزديک بوده باشد که 
احب کرده و حامد گاه ھای نظامی اردوی افغانستان را تصقـرار ھا ھمه مناطق سوق الجيشی و غـربی

حامد کرزی نه تنھا خواست خروج نيرو ھای اجنبی را ندارد .  طاليی محبوس کرده اندقـفـسکرزی را در 
نيرو ھای خود را نه تنھا از افغانستان خارج نکنند، بلکه به تعداد آنھا بلکه مدام به تضرع می پردازد که 

 بيگانه از کشور خارج شوند، دوران او ھم به پايان  ميداند که اگر نيرو ھایکرزیزيرا . زايندـآنھا بياف
ت و بر ضد انگليس ـياد ملت لبيک گففـر که باالخره به ، آن شاه گنھکار بادرحمت بر شاه شجاع. ميرسد

مان اجنبی است و بر ضد منافع ملت فـرحامد کرزی به مثابه محبوس سرا پا گوش به . اعالن جھاد داد
 ائتالف سر از بندگی امريکا بر دارد، شايد ھم امريکا نوکر ديگری از ًاناگر احيا. خويش حرکت ميکند

ائتالف شمال به خصوص شورای نظار که سر خيل وطنفـروشان دوره . انتخاب کندشمال را به مزدوری 
  .د آوردـوسی بيشتر امريکا رفـته و آنگاه استدالل اسالمی خواھبگرد اند به کمال خوشی به پا

مکناتن امور صدارت :  حال تشکيالت انگليسی در افغانستان بسيط بود ھـردر  «:ع در دورۀ شاه شجا
 اين ۀموھن الل بعالو. ن الل بودـالکساندر برنس به حيث وزير داخله و منشی او موھ. را در دست داشت

 بحيث ات افغانستانيس در واليلنمايندگان سياسی انگ.  رياست استخبارات را نيز ايفا مينمودۀکار، وظيف
ً اسمامنتھی مکناتن و برنس و نمايندگان کشوری آنھا، .  مکناتن، امور ملکی را بعھده داشتندۀوالی و نمايند

 ،افغانستان در مسير تاريخ(»  وظايف را اجرا ميکردندعـين ًناوين را اختيار نکرده بودند، اما عمالـاين ع
  ).۵٣۶ص 

سيع و  کرزی تشکيالت امريکايی بسيار وۀدور ر شاه شجاع دۀ بر خالف دور:در دورۀ حامد کرزی 
 و سسات امريکايی و سازمانھای جاسوسی در فعاليت اندؤھـزاران امريکايی در سفارت و م. بغرنج است

تر رياست جمھوری ـاکثر ادارات مھم دولتی منجمله دف. سياست داخلی و خارجی کشور ما را تعيين ميکنند
 زير نام  ھاغـربیھا و کارشناسان امريکايی در جھت منافع  NGO ،از طريق به اصطالح مشاورين



ه تا امنيت ملی ھمه را تصاحب کرده برای خود رفـتامريکاييھا از اردو و پوليس گ.  ميشوندرھـبری افغانھا
، را قبضه کرده انداداره ھای مھم در يک کالم ھمه . تشکيالت امنيتی، مليشه و زندانھای شخصی ساخته اند

  . نامھای خود را در ادارات مھم دولتی بنويسندبدون آنکه
 نا چار بودند که حکام و مامورين ھـنوزاما انگليس ھا در مرکز و واليات  «:در دورۀ شاه شجاع 

افغانی را در پھلوی نمايندگان سياسی خود، خواھی نخواھی بپذيرند، زيرا توده ھای مردم متوجه اوضاع 
اما .  توسط حکام و مامورين افغانی بنام شاه دوام ميدادندًاھـر خود را ظاشده بودند، لھذا انگليسھا فعاليت

ر انگليسی انحراف نمايند ولو مقام شھزادگی داشته ينميخواستند اين حکام و مامورين سر مويی از دسات
  ).۵٣۶  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» باشند

. ت داردـدورۀ حامد کرزی بکلی مطابق اين واقعيت ھای دورۀ شاه شجاع با :در دورۀ حامد کرزی 
 مدنی، ۀسساتی چون حکومت، ولسی جرگه، مشرانو جرگه، نھاد ھای جامعؤ مھـريکاييھا در ظاامر

مان فـرد از ننميتوانآنھا  کدام ھـيچه به وجود آورده اند که غـير و ، ادارۀ ملل متحدبشرحقـوق سازمان 
ه کچنان.  ھا تعيين ميگردندغـربیمان فـر به هاندانان امنيه ھمومـت واليان و قياکثر. امريکا سر پيچی کنند

 قـرر تۀاجاز« : که تـفگ ٢٠٠۶وماندانھای امنيه در سال ـ ق ای ازعـدهی جديد قـرروزير داخله در جريان م
  ».ه شده استرفـت گغـربی از کشور ھای وماندانھاـقاين 

مال " مجرب و پخته سال و صديق خود نفـرشاه شجاع حکومت کابل را به يک  «:در دورۀ شاه شجاع 
ن اداره آشنايی ـالشکور که با فعـبدمال .  ھم ھمراه شاه شجاع بودھـنداين شخص در . داد" الشکور خانعـبد

ن سازد که آمر و ناھی کشور شاه است و انگليسھا مھمانان ـ مردم را متيقًداشت، در مدت کم توانست عمآل
ت خود توصيه نامه ھای برنس را در برابر چشم آاو در اجرا.  خارج ميشوندی بوده بزودی از مملکتموقـت

افغانستان در مسير (» مردم ميدريد و بر ضد آن عمل ميکرد و باز در خفا به ترضيه انگليس ھا ميپرداخت
  ).۵٣٧ ص ،تاريخ

 و ايرانی ربیـ عـين کار مال عـبدالشکور خان را مال ھای امريکايی، روسی، ع:در دورۀ حامد کرزی 
 ضل الھادی شينواری، مال عـبدالرسول سياف، مال برھان الدين ربانی،ـمانند مال صبغت هللا مجددی، مال ف

با اين فـرق که مال عـبدالشکور خان  ، آخوند کريم خليلی و باقی ھم مسلکان شان انجام ميدھـندمال قانونی،
جالب است که .  وطنفـروشی چيزی ديگر نمی دانندنـن اداره را بلد بود و اين مالھا به جز فـکم از کم ف
  توسط امريکاييھاقـدرتبعد از نصب کرزی بر .  حامد کرزی بودندۀ اين مال ھا در پاکستان ھمکاسبسياری
 ۀ االمر کشور و سايی بر سر حامد کرزی دستار بسته کرد و اين ديگری او را اول اين مال ھايکی از
 ھم اجنبی ھا را که بزور خود کشور ما را اشغال کرده اند، مھمان خوانده  اينھا. در زمين دانستشخداوند

ه ائتالف شمال مثل گذشته در پيشاپيش نيرو ھای امريکايی و کو ھمکاری با ايشان را ضرور ميدانند، چنان
الشکور عـبد اين مال ھا گاھگاھی چون مال .ميھنان و به تخريب ملک خود مصروف است ناتو به کشتار ھم

 مبارکه در آن ۀوتبال که کلمـ به خاطر نشر کاريکاتور ھای پيامبر اسالم و يا توپ ھای فھـران در ظاخ
ولی در خفا مثل مال .  ترسنده ترسنده انتقاد کردندنوشته شده بود و توسط امريکاييھا در پکتيا توزيع گرديد،

که در آن اجنبيان ديده ميشوند بر آن عـبدالشکور خان رضايت امريکاييھا را فـراھم کرده و در ھـر خوانی 
يه و ـمه ميزنند و بعد از آنکه نعمتی از خوان يغما ربودند، آنگاه ادعـلميده اند و به سالمتی زورمندان لق

  .لت مينمايندأيت مزيد دشمنان دين خود را مسـقـاوراد اسالمی سر داده موف
 دور  و را از شاه و امور دولت بيگانهانگليس ھا بتدريج رجال صادق و ملی «:در دورۀ شاه شجاع 

زيرا اين يکی از مختصات سياست انگليس بود . ندخاين به وطن را ميدان داد و مايه وفـر اشخاص ،کرده
 و تبليغ و اتھام آنانرا در فـشارد و با ـکه در کشور ھای مورد دسترس رجال کاری ملی را موقع تبارز ندھ

 ۀ پروپاگند و جاه و جالل وارد صحن دست را با زورۀکاره و آلھـيچاد فـراجتماع خنثا سازد، و بر عکس ا
زی ش ھای منفی باـ ميان تھی و مصنوعی نق"مانانھـرق"بسا از اين گونه .  و مشھور سازد کردهسياست

 شاه شجاع قـرارناصر ملی بعد از استـع....و متورم چيزی نبودند  آماسيدهۀکردند، در حاليکه به جز بازيچ
ت شدند که از شاه جز اسمی باقی نيست، و دشمن خارجی در زير نام او تسلط خود را ـره اجنبی ملتفو سيط

. جوی راه نجات برآمدند و  بر ضد شاه و انگليس گرديده در جستًالبـپس ھمه ق. در افغانستان قايم ميکند
ميدادند، چرا که ايشان اميد به به آن اھميت " واقعيت"انگليسھا تمام اين چيز ھا را ميدانستند اما کمتر از 

  ).۵٣٧ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» شمشير و خدعه خود داشتند
د با اين فـرق که امريکاييھا از نامريکاييھا عـين کار انگليسھا را کرده و ميکن :در دورۀ حامد کرزی 

 حقـوق انضـاالران و ناقناصر فـرومايه و خاين به وطن، تبھکاران، جنگسـ ع توسط خليلزادغاز کارآھمان 
 در . آنھا به اھداف خود برسندۀ تا به وسيلندبشر را ميدان دادند و در ترکيب دولت و حکومت شامل کرد

 وزارت ھای بی  ادارۀ مستعـمـراتیينين کالن زياد و چوکيھای وزارت کم بود، لذا چون تعداد خاھـر حال
 در ولسی جرگه و ، پرچمی و اخوانیـ اعم از خلقی ـباقی خاينين ملی را. لزوم ديگری به وجود آوردند



افـرادی چون قـسيم فھيم که منصب مارشالی . ديگر رده ھای بااليی دولت نصب کردند مشرانو جرگه و
، جز  آماسيده و متورم چيزی نبودند و نيستندۀ جز بازيچبدست آورد و دوستم که لقـب جنرالی حاصل کرد،

، خودش را در  آماسيدهۀبازيچ وقـتی فھيم، اين . کشور خود ياری رسانيدنداينکه بيگانگان را در اشغال
:  در دفاع از وطن سرخيل ميدان دانست، نويسندۀ وطتنخواھی به جوابش چنين نوشت ٢٠٠٧سپتمبر 

مارشال صاحب شما در برابر کی از وطن دفاع ميکنيد؟ در برابر امريکاييھا يا انگليس ھا؟ شما که امروز «
ھستيد و در صحنه حضور داريد از برکت فـرماندھان امريکايی و انگليسی تان است و شما جرئت مارشال 

اگر در مقابل طالبان و القاعـده از افغانستان دفاع ميکنيد، ما ديديم دفاع . نداريد که با آنھا چشم در چشم شويد
وماندانان ـاين شما و ق.  درۀ پنجشيرمردانۀ تانرا و نيز فـرار مردانۀ تانرا از کابل و پناه بردن تانرا به

زايند، ورنه شما و ـفـروخته شدۀ تان بوديد که از امريکاييھا تقاضا ميکرديد به شدت بمباردمان خود بيف
 امروز ھم مردم افغانستان دانسته اند که ).۵(» افـراد تان قادر به درھم شکستن خطوط دفاعی طالبان نيستيد

 کرزی و دم و دستگاه او جز اسمی باقی نيست، و دشمن خارجی در زير نام  حامدۀ آماسيد ھایبازيچه از
 ملت از دولت روز تا روز بيشتر شده و نفـراز ھمين جاست که ت.  تسلط خود را در افغانستان قايم ميکندآنھا

 از مقاومت طالبان است که خود بدست امريکا از طريق سازمان غـيره و اين رفـتمقاومت مردم باال گ
  .اسوسی نظامی پاکستان اداره ميشودج

 پيروی کرده در "تخويف"ياست ساز  مردم نيز ۀرفـتار با عامانگليسھا در  «:در دورۀ شاه شجاع 
اين روش تخويفی انگليس در يک ميزان . داشتند مجازات، حبس و مصادره و تبعيد و ضرب روا می

 مرحله يا حکومتی، اوضاع اداری ھـردر تبديل ماند بلکه مرحله به مرحله تشديد ميگرديد و  ف نمیـمتوق
تر و خاينانه تر ميشد، تا مردم بکلی از بھبود زندگی نا اميد و باالخره بمغلوبيت خود قانع گردند و به  سیـق

  ).۵٣٧ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» بندگی و حقارت عادی شوند
ه با ايجاد زندانھای مخوف رفـتگ امريکاييھا ھم سياست تخويف را پيش :در دورۀ حامد کرزی 

 نظامی ھم اگر ۀدر صحن. اندازند ھای افغان را به اين محابس می گوانتانمو، اروپای شرقی و بگرام زندانی
 .دھـند ميقـرار  وحشيانهريه را مورد بمباران و تھاجمـريه ای حدس بزنند، آن قـوجود مخالفی را در ق

 ديد که عـساکر امريکايی  م٢٠٠٧ در سال لويزيون ھای آلمان را در يکی از تی دلخراشۀ صحنهنگارند
 گلی را با لگد شکستانده، آنگاه داخل آن کلبه گرديده و ھمه ريز و پاش آن خانواده ۀر يک خانـ محقۀدرواز

 آنگاه دو مرد را بيرون کشيده به محضر .ندرا پيش روی زن و اوالد ھای آن شکستانده و روی ھم ريختاند
يزمی را که اوالد ھای آن خانواده ـيب آن يک مشت ھـبه تعق.  به گلوله بستند را آنھا شانرزندانزنان و فـ

 به آتش کشيده و کشتگان دست خود را بر روی آن آتش ،جمع کرده بودندجھت پخت و پز و سردی زمستان 
ف و ترس ايجاد با اين کار امريکاييان گويا خو.  سوختاندند شانگذاشته و در پيش چشمان بازماندگان

و در  زبونی خود شانرا به نمايش ميگذارد تا ترس مردم رادر اول ل از آنکه اين عمل آنھا ـميکنند، غاف
  .ثانی افغان از چنين عملی به جای ترس تحريک بيشتر به اخذ انتقام می گردد

نم  که خاًآ تجملی و گزاف بود، خصوصقـشوناز طرف ديگر چون مصرف  «:در دورۀ شاه شجاع 
ھای انگليسی ھم با خدم و حشم وارد شده بودند، در تزييد ماليات به استثنای ماليات گمرکی سعی 

 محتکر و قـشر و يک رفـتله و حبوب و ميوه بلند ـبه اين ترتيب نرخ آرد و نرخ ساير غ. ميورزيدند
ۀ يدـقـو پيروان او عليس زيرا انگ. ت ميکردـاين با خواسته ھای سياسی انگليس مطابق. سودخوار به ميان آمد

 عمومی و شدت احتياج فـقـرراسخ داشتند که برای اداره کردن بی سر و صدای يک کشور، از ھمه بيشتر 
در گنگس و بخود مشغول ـ و احتياج دست و پا ميزند، آنقفـقـررداب ُکه در م مردم، عامل موثر است و ملتی

خواسته باشد سر از لجن بردارد،  رد، و اگر فی المثلصت ديدن بجانب دستگاه حاکمه ندافـراست که ديگر 
 کوتاه انگليس ھا بود که ۀ ھمين دوردر. و بردفـريست که او را در عمق مرداب ـتنھا ضربت مشتی کاف

صاب در طول روز بی خريدار ـتا وقـتيکه يک ران گوسفـند در دکان ق: مثلی در کابل ايجاد شد و آن اينکه 
 سرمايه ھـنوزی صادق آمد که وقـتو اين وجيزه در . ت حکومت دلخواه کرده نميتواندنماند، دولت باالی مل

 باشد، بلکه افغانستان اقـتصادیی ھـر عمومی مولود سيستم قفـقـرداری در افغانستان پديدار نشده بود تا 
افغانستان (» دبود، سير ميکر" متکی بر خود"تصاد طبيعی و نيمه طبيعی که ـ و اقفـيودالی در مرحله ھـنوز

  ).۵٣٨ ص ،در مسير تاريخ
بار مثل ارزيابی ھای ديگرش در اوضاع و احوال ـ مرحوم غۀيانـ اين تحليل داھ:در دورۀ حامد کرزی 

اتی امريکا يعنی دولت دست عـمـر مستۀمصارف تجملی ادار. ابديکنونی افغانستان صد در صد مصداق مي
 ھا دالر معاش داشته، ھـزار دولت ۀ و مامورين بلند پايءوزرا. وق العاده گزاف استـ افغانستان فۀنشاند

 از منابع اين ھا نه تنھا از بيت المال بلکه. اوان دارندفـر ظـ و محافی سوار شده، خدم و حشمقـيمتموتر ھای 
اعضای . ت ميکنندـ اروپا و سازمانھای جاسوسی خارجی پول دريافۀبين المللی چون ملل متحد، اتحادي

کدام شان موتر و ھـر افغانی معاش ميگيرند و ھـزارولسی جرگه و مشرانو جرگه ماھانه بيشتر از صد 



 کار اين ھا برای ملت .ت ميکنندـظ و کمپيوتر و بسی امتيازات ديگر دريافـ محافنفـر چھار  وموتروان
دودی از وکال شخصيت ھای محترم و عـده ای مع (تابيستـملموس نيست ولی خدمت شان به بيگانگان آف

 در پارلمان استعماری جا گرفـته خاينينملی بوده، حساب شان از خاينين جداست ولی افـسوس که در صف 
اين ھمه مصارف از دارايی ملت پرداخت ميگردد در حاليکه پول ھای بازسازی از طريق اکثريت . )اند

اين در حاليست که حد اوسط معاش مامورين پايين  و. د ھا غارت ميگردNGOنين در زد و بند با يھمين خا
گاھی تا سه ماه به پرداخت آن معاش معلمين که ھم در ھمين حدود است .  افغانيست٢٠٠٠رتبه دولت حدود 

و نرخ ھا را زير نام بازار زش نموده ناصری از دولت با دالالن داخلی و خارجی ساـع. تدـاف تعويق می
در چنين .  محتکر و سودخوار را به ميان آورده بازار را تحت کنترول خود دارندـشرقآزاد باال برده و يک 

، مردم ضرورتمورد  به سر ميبرند و نرخ مواد فـقـراوضاع و احوال اکثريت مردم در گرسنگی و 
 ٢٠٠٧ سير است در ماه سپتمبر ٨نرخ يک بوجی آرد که .  روز باالتر ميرودھـر ارتزاقی  موادخصوصب

 ۀ به اصطالحيک گزارش تاز.  استهرفـت افغانی باال ٣۶٠ يک سير برنج به قـيمت افغانی و ١٠٢٠به 
 در صد جمعيت کشور بيکار اند و ۶٠د که بيش از ـنشان ميدھ) ۶(  بشر افغانستانحقـوقل ـکميسيون مستق

به اساس اين . است) يک دالر(  افغانی ۵٠ شان کمتر از ۀ زندگی می کنند و درآمد روزان فـقـرزير خط
 ٨۵اين گزارش حاکيست که .  ندارندانستان به آب آشاميدنی صحی دسترسگزارش نيمی از کل جمعيت افغ

 امکانات آموزشھای ابتدايی  در صد کودکان به٩٠در صد مردم سراسر کشور به خدمات صحی و بيش از 
خوانندگان گرامی .  است بيکار و بی روزگار بدل شدهھـزارزمين صدھا پايتخت به سر. دسترس ندارند
 آقای سمندر ٢٠٠٧ اگست سال ٢٨ مورخ ۀت انگيز باشندگان کابل را در نامـ رقاقـتصادیميتوانند وضع 

 ۀ ھا خيمھـزار  کابلھـردر داخل ش«:  او مينويسد که. مايندفـرمطالعه ) ٧("  از کابله اینام"عـنوان زير 
، فـقـر کابل ۀھـر گوشدر . زان زير آن زندگی ميکنندتاب سوـپالستيکی را ميبينی که مردم در ھمين آف

در ھمين کابل ديروز يک زن را ديدم که کودکش . گرسنگی، بيکاری و بد بختی و ظلم و استبداد بيداد ميکند
 آن که راه بروی در ۀ کوچھـر کابل و در ھـردر ش. وخت چون مصارف او را نميتوانست پوره کندفـررا مي
مردان و زنان . نھای دريوزه گر يا گدا را با مردان و کودکان گدا و يا سوال گر ميبينیدمی ات زـ چند قھـر

معيوب و کودکان بيش از حد تصور در روی سرک ھا و کوچه ھا و پس کوچه ھا دست دراز نموده و پول 
ای پنج وليت پيدا نمودن نان برای خانواده ھؤمن کودکانی را ميشناسم که مس. ھـنديک شکم نان را ميخوا

 کابليکه اکثريت مردم در آن ۀگوش.  اين گوشه يک کابل است....ی و اضافه تر از آنرا بدوش دارندنفـر
 را نمی فـقـردر کابل ديگر انسانھايی اند که گرسنگی و . اما يک کابل ديگر ھم وجود دارد. زندگی مينمايند
  ).٧ (»يش و نوش شبانه روزی شان ادامه داردـشناسند و ع

 بين المللی آگاھانه ۀھم دولت دست نشانده و ھم به اصطالح جامع. ت کشور وضعی بدتر از کابل دارندواليا
 کشور را نه تنھا باز سازی نکرده اند، بلکه اقـتصادیبه پروژه ھای نمايشی بسنده کرده و زير ساخت ھای 

 و اروپا با خريداری اراکين غـربيای چون ـماف «. برده انداقـرتصاد آزاد، کشور را به قھـزير نام بازار اق
تصاد متورم نموده ـًدولت افغانستان و پول وحشتناک شان افغانستان را مبدل به يک کشور کامال وابسته با اق

ترين و فاسد ترين ارگان ـ ضعيفعـنوانھمه مسايل بايد در گرو سکتور ھای خصوصی بوده و دولت به . اند
مجری تصاد و تجارت دولت دست نشانده ـابطه وزرای ماليه، اق در اين ر).٨(» سياست گذار آن باشد

تصاد غارتگران بين المللی آماده ـتصاد ملی را به نفع اقـ انھدام اقۀ که زمينستندـسياست ھای ضد مردمی ھ
ته و احتياج مردم روز به روز باال ميرود و اين با خواسته ـ عمومی شدت ياففـقـربه اين ترتيب . کرده اند
  .ت تام داردـياسی اشغالگران مطابقھای س

ض گمرکی بسيار کاستند تا لی الرغم تزييد بر ماليات، از عوارـاما انگليس ھا ع «:در دورۀ شاه شجاع 
يکه شاه مداخله کرد وقـت. محلی کشور را از بين ببرد  انگليسی به کثرت وارد شده صنايع دستی وۀامتع

ود، مکناتن نگذاشت و به حمايت تجار دالل و سود خوار زـ افًاماليات بر واردات گمرکی را مجدد
  ).۵٣٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» برخاست

ستراتيژيک نظامی، سياسی و اشغال افغانستان در پھلوی مسايل وامل ـ يکی از ع:در دورۀ حامد کرزی 
 اشغالگران، ملک ما بر ھمين مبناست که. وش استفـر تصاحب منابع مواد خام و تسلط بر بازار اقـتصادی

را به کشور مصرفی تبديل کرده اند که اکثريت عظيم ضروريات کشور از خارج وارد ميگردد و در داخل 
باز ھم بايد در حق شاه شجاع دعای خير کرد که در موضوع به . کشور متاع قابل ذکری توليد نمی شود

  خودش که در پيش چشمانـو دستگاھ بر کرزی و دم تاسفداری صنايع و تجار ملی مداخله کرد و ـطرف
د و حرفی به زبان نمی نتصاد کشور ميبينـمپرياليستی را در مورد اقاۀ فعل و انفعاالت خانه برانداز سرماي

 تصاد و تجارتـ، اقماليهرای در اين رابطه قابل ياد آوريست که وز. دنن بکھـنددامی نميخواـد و اقنآور
اخ باز مانده فـر خارجی به صورت ۀدروازه ھای کشور را به روی امتعند و ن ميکگناهکشور از ھمه بيشتر 

  .ندا



انه يی ھم در کشور جريان نی يک فعاليت سياسی خايھـر اين اوضاع ظاِهدر ت«: در دورۀ شاه شجاع 
 ميکوشند که برای تضعيف ملت افغانستان و ھموار شدن راه دقـتداشت و آن اينکه انگليس ھا با تمام 

 و روحانی، خصومت و رقابت و فـيودالی بين توده ھای مردم و ھم حلقه ھای اشرافی و استعمار در
افغانستان در (» ه ايجاد نمايدغـيرب و زبان و ـشيره و مذھـاختالفات جدی از نظر سياست و سمت و ع

  ).۵٣٨ ص ،مسير تاريخ
، چنانکه در دھـندميانجام  را ستعمار کھن ھمان کار ا اجنبی ھا در اين دوره ھم:در دورۀ حامد کرزی 

 استفاده از مردمان ساکن در شمال افغانستان برای درھم .راق سنيان و شيعه ھا را با ھم به جنگ انداختندـع
 اين سياست در واقعيت امر و به صورت عموم .کوفتن مردم جنوب اين کشور سياست استعمار نوين است

در اين سياست شوم استعماری ائتالف شمال به مثابه  .ن استوم پشتوـوام غـير پشتون در برابر قـانداختن اق
تيده و در پيشاپيش ارتش استعماری در ـميھنان خود اف ستون اصلی استعمار شرق و غـرب به جان ھم

ائتالف شمال به خصوص شورای نظار قـوت ھای ناتو و امريکا را در تخريب وطن مدد . حرکت است
د که جلو آنھا نيز ـطالبان تشکيل ميدھ ۀدھش را نيرو ھای سياه و تاريخزدجانب ديگر اين بازی م. ندنميرسا

امريکا ديريست برای افغانی ساختن جنگ ھای افغانستان تالش دارد و در  .بدست امريکاست
د و افغان را توسط افغان ـليل دھـل تقـصدد آنست که تلفات نيروھای امريکايی را به حد اق

ف شمال را پيش انداخته و به قـتل پشتونھا و تخريب مناطق از اينروست که ائتال. بکشد
از ھمين روست که نفاق ھای قومی، سمتی و مذھبی دامن زده . پشتون نشين ميگمارد
افغان "عـده ای از افـراد  و ، ستمی ھا، پرچميھا از يک جانبميشوند و شورای نظار

 راف و روحانيون خود فـروخته، خلقيھا، طالبان و عـده ای نا بخرد ديگر اعم از اش"ملت
  .ھمه روزه به اين آتشی که بيگانگان افـروخته اند، دامن ميزننداز جانب ديگر 

  
    ـ مقاومت۶

 شاه و دوستان انگليس او در افغانستان، در قـرار با ورود و است١٨٣٩در سال  «:در دورۀ شاه شجاع 
 اصلی ماھـيتتا سر مملکت از درک تان در سرھـنوز ملت افغانسزير پرده ھای تاريک ابھام در گذشت، و 

ليل بود، مخابرات منظم و سريع و ـل بطی و قـزيرا معابر دشوار گذار و حمل و نق. اين دستگاه عاجز بود
 مھم از مرکز کشور در واليات دور دست ۀلھذا برای آنکه خبر يک حادث. اشتتبليغات زود رس وجود ند

سالی الزم بود تا . ی ميرسيدھـری به شھـر از شفـقـطھم توسط کاروانھا  الزم داشت و آنوقـتبرسد ماه ھا 
در مردم شنيدند که شاه ـ اينقفـقـط ١٨٣٩پس در سال .  مملکت منتشر گرددقـصباتريه ھا و ـاين خبر در ق

وستان بر گشته و داخل افغانستان شده است، منتھی با او ھـندسلطنت افغانستان از " حقـيقیوارث "شجاع 
تنھا . دنوستان بر ميگردھـندنگی او ھمراه است که بعد از مختصر استراحتی به فـری از دوستان ـشونق

 قـوایضايا آشنا ميشدند، زيرا ـ داشتند بيشتر از ديگران با ققـرار راه اين ورود عـرضمناطقی که در 
لجايی ھا از ـاه قالت، غبه ھمين سبب بود که در ر. اجنبی را با چشم خويش در کشور خود تماشا ميکردند

يکه شاه در کابل رسيد مردم زرمت و وقـت.  به جنگ برخاستندغـزنه نشان دادند و در نفـرديدن شاه ت
  ).۵٣٨( ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  نمودندقـيامغلجايی 

 طالبان از اينکه. تا سر افغانستان رسيد  به سروقـت خبر تھاجم امريکا به اسرع :در دورۀ حامد کرزی 
مثل خلقی ھا و پرچمی ھا و تنظيم ھای اسالمی باالی مردم افغانستان ظلم بسيار کرده بودند، مردم از 

 رسانيده بودند و آدم نا شناخته قـدرتولی از اينکه طالبان را خود امريکاييھا به . شکست آنھا خوشحال شدند
 مضاف بر اين نصب جنگ .گرديد موجب حيرت شان مي، جمھور افغانستان نصب شدرئيسای به حيث 

  ائتالف شمال که در زمان طالبان ھمه به خارج فـرار کرده بودند، در قـدرته يیساالران و آدم کشان حرف
 . اين جنايتکاران را داشتندۀ ابھام پيچيد، بخصوص که مردم انتظار محاکمۀدولتی بسياری مسايل را در پرد

 ھای امريکايی را به حيث نيرو ھای مھمان خوانده و ياد آوری دولت افغانستان نيرو ھای ايساف و نيرو
سازی کشور القاعـده به افغانستان آمده اند و به بازکرد که اين نيرو ھا برای مبارزه با تروريزم، طالبان و 

  سازی آغاز گرديده، مکاتب  يک تعداد پروژه ھای بازبنا بر آن. مدد ميرسانند
  

ضی سرک ھا و شفاخانه ھا ترميم و يا از نو آباد گرديدند، قانون اساسی تدوين و نتونھا باز شدند و بعـو پوھ
ولی با گذشت چھار، پنج سالی مردم . تيدندـ به راه اف زير نظر امريکاانتخابات رياست جمھوری و پارلمانی

 چيزی تيده و دولت افغانستانـھا بخصوص امريکايی ھا افغـربي که ھمه امور مملکت به دست يافـتنددر
قالل کشور خدشه دار ته و اسرفـتحاکميت ملی از بين .  بی جانی در دست امريکايھا نيستۀبيشتر از يک آل
.  ستراتيژيک خويش انداقـتصادی ھا مصروف تطبيق برنامه ھای سياسی، نظامی و غـربی. گرديده است



گ و بمباران را روز تا روز شدت گاه و پايگاه آباد کرده و جنقـرار گوشه و کنار افغانستان ھـراينھا در 
 و حکومت او حامد کرزی. ان افغان را کشته و مناطق وسيعی از افغانستان را تخريب کرده اندھـزارداده و 

 .دن ميگيرقـرار موجود بی رمقی مورد استفاده ۀان امريکايی خويش بوده و به مثابمحبوس بادار
ی، پرچمی، تنظيمی و طالبی در کرسی ھای دولتی تکيه جنگساالران و قاتالن ھـزاران افغان اعم از خلق

دو باره در ترکيب ،  الدين که کابل را تخريب کردهحزب اسالمی گلب. زده و به فـرمان اجنبی ميرقـصند
 به اوج فـساد رشوه و .دولت شامل شده و جنايتکاران فـراوانی در ولسی جرگه و مشرانو جرگه لميده اند

دولت و مردم اوان بدست آورده و اموال فـرالل که با اجنبی ھا ساخته اند پول ھای  دقـشرخود رسيده و يک 
اينست که موجی از .  جانگدازی دست و پا ميزنندفـقـردر حاليکه اکثريت مردم در ، را غارت کرده ميروند

باداران در برابر دولت و ات ھـرتظا تصابات وـبه شکل اعنارضايتی ھای مردم نمايان ميگردد و مقاومت 
  .ش آغاز می شودخارجي

 که شاه در جالل آباد بود، استکبار و استبداد انگليس او را به جان آورد ھـنگامی «:در دورۀ شاه شجاع 
مانھای فـر کنری ھا و جبار خيل ھا و خوگيانی ھا، يک تعداد قـيامبعد از . و به حرکات مذبوحی واداشت

 ضد قـياممانھا مردم بفـردر اين . تادـروری بدست جاسوس انگليس افبـ مردم افغانستان، در ماه فعـنوانشاه ب
ی انگليس را در برابر شاه از ھم دريد و شاه ھـرتشريفات ظاۀ دضيه پرـاين ق.  شده بودنددعـوتانگليسی 

» ولی البته او قادر به انجام چنين کاری نبود. ن به حج داردرفـتصد ـگفت که از سلطنت بيزار است و ق
با اينکه شاه شجاع جرأت مقاومت را در برابر انگليسان نداشت،  «).۵٣٩ ص ،نستان در مسير تاريخافغا(

س او بر ميخورد، نميتوانست از گله و شکايت خودداری کند و اين خود ـ نفعـزتار ايشان به رفـتاما چون 
ان بارکزايی با شاه بيش از  و بزرگان، طبعأ سرداراعـياندر بين .  آماده ميساختقـيام اذھان عامه را برای

  ).٢۶۴ :٢ (»  داشتند مخالفـتسايرين
اد ملکی در فـر اھـزار طالب و بيشتر از دو ھـزارشت ـ و کشتار حدود ھقـتل :در دورۀ حامد کرزی 

ريه و دھکده در جنوب و شرق افغانستان توسط ـ ميالدی و تخريب صد ھا ق٢٠٠٧ و ٢٠٠۶سالھای 
 ۀه باری او در رابطکچنان.  مردم را باالی حامد کرزی زياد ساختفـشاريکا  امرقـواینيروھای ناتو و 

و زمانی . اشک تمساح ريخت امريکا و ناتو و کشتار بيگناھان توسط طالبان قـوایکشتار مردم ملکی توسط 
.  به اصطالح جامعۀ جھانی از آن کشور ھا گله کردقـوایوذ ـبه خاطر ازدياد کشت خشخاش در مناطق نف

 بين المللی را بگيرد، تا قـوای ميدانند، در حدی که نميتواند جلو غـربموطنان کرزی او را آلۀ دست ھ«
 يک از نيرو ھای خارجی ھـيچ« گاردين قـولبه ). ٣(» اد ملکی گرددفـر اقـتلحين مقابله با طالبان، مانع 

: ـت چنين گف٢٠٠٧ر اگست  خويش در امريکا دفـرحامد کرزی در س). ٩(» توجھی به حامد کرزی ندارند
تخار به شما ميگويم که ـ نظاميان داشتم و با افغـيرمن صحبت خوبی با پريزيدنت بوش در مورد تلفات «

اين ھمدردی را ميتوان در ). ١٠(» پريزيدنت بوش در اين زمينه به شدت با مردم افغانستان ھمدرد است
وط طيارۀ امريکايی در قريۀ ـربانيان سقـمريکا برای قا. ده کردـمقايسۀ خون افغان و امريکايی بخوبی مشاھ

ت کرد، در ـ ميليون دالر درياف١٠حدود ربانی ـ قھـرلوکربی انگلستان توسط سازمان استخباراتی ليبيا برای 
و اين در حاليست که خون يک انسان را .  دالر ميپردازد۵٠حاليکه برای کشتگان دست خود در افغانستان 

  .ی تواند و مردم افغانستان خونفـروش نيستندجھان پرداخته نم
 ناتوان افغانستان خواست تا در عمليات نظامی از نيرو ھای خارجی دوی از ار٢٠٠٧در اگست کرزی 

 جمھور و رئيسو اين چه مضحک است که .  شوندھـدايتطالب ت امان نگيرند، بلکه از واليان واليفـر
، ھـيچ چيزی را ندارنديد بيگانه اند و اختيار ـ در قاکثر اعضای دولت و حکومت به شمول واليان

ی ناتو و ھاحامد کرزی بارھا از نيرو.  کجی نماينددھـن خارجی ایو قـ اگر خواسته باشند باالخصوصب
مگر اين سخنان . نگ سازندـامريکا خواسته است تا عمليات نظامی شان را با دولت افغانستان ھمآھ

ولی آنچه را که شاه شجاع کرد و حامد  .يست که در باديه رھا شودکرزی نزد باداران او چون باد
 ضد انگليسی قـيامه مانھای متعددی مردم را بفـر اينست که شاه شجاع طی ،گز نخواھد کردھـرکرزی 
در حاليکه حامد کرزی ھميشه از نيروھای بيگانه تمجيد کرده مدام از آن کشور ھا تضرع .  کرددعـوت

« :  بود که گفـته شجاع هعالوه بر اين شا. نيرو ھايشان را از افغانستان بيرون نکنندد که ـکنان ميخواھ
شمشير من شمشير اسالم است، ھـر مرد با ھمتی که باشد بيايد و بر دارد، مصارف چنين غازيان را من 

مردم  اجنبیدر حاليکه حامد کرزی جنبش ضد ). ۵٣۵ ص ،افغانستان در مسير تاريخ (»آماده خواھم کرد
 در اين مورد بھتر است از . در ھم ميکوبد توسط باداران خودساوتـ قابھم زير نام طالب در افغانستان را 

شاه امان هللا به مجرد تاجپوشی استقالل . ل کنمـی را نققـولمحصل آزادی کشور شاه امان هللا خان غازی 
ور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، من خود را از لحاظ جميع ام« :ت ـافغانستان را اعالم کرد و گف

مستقـل و غـير وابسته اعالن ميدارم و به ھـيچ قـدرت خارجی اجازه داده نخواھـد شد تا يک سر مو به 
حقـوق و امور داخلی و سياست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نمايد، من 



: آنوقـت خطاب به سفـير انگليس که حاضر مجلس بود، گفـت . »حاضرم با اين شمشير گردنش را قـطع کنم
  .اينست نمونۀ واقعی آزادی و آزاديخواھی). ١١ (»!آنچه گفـتم فھميدی«

 يکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن رفـتاينست که بار ديگر مي «:در دورۀ شاه شجاع 
قانان و پيشه ـد، اعم از دھن گيرقـرارتحدی اينکه در مقابل دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف م

البته معنويات جنگ «). ۵٣٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» هغـيريودال و روحانی و ـوران و اکثريت ف
نگچی ـتف.  سوارۀ افغانی يک پياده را برداشته وارد ميدان جنگ ميکردھـر. آوران افغانی از دشمن برتر بود

تنام ـ دشمن را بعد از اغۀتوپچی افغان گله ھای نه پوند. رددف را خطا نميکـ متر ھ٣٠٠افغان از فاصله 
 يک در زمستان پوستينچه يی در ھـراد فـرا.  خود استعمال ميکردۀ پوند۶ھای ته و در توپـتوسط چکش کوف

از ی مقـداربدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، کدو صراحی پر از باروت در کمر بند و سواره 
 روی برف ميخوابيد و با مشتی از ًا در ھوای آزاد و بعضقـشوناين .  اسپ در خرجين خود داشتۀلوفـع

زنان برای آنان نان می پختند و در .  نبودندھـر الظقـوتالبته مبارزين افغانی بی  .گندم و تلخان تغذيه ميکرد
مال ھا در دھات . شان می ريختندق ايفـربور سپاه دشمن از بازار ھا، سنگ و کلوخ و آب جوش بر ـع

نوکران رسمی دولت و مالزمان . له بدشمن باز ميداشتندـوش غفـرله داران را از ـگردش کرده، مالک و غ
ً آصنوف مختلفۀ مردم متحد. ان، اخبار و مکاتبات سری دشمن را به اردوی ملی ميرساندندافـسرشخصی 

لبه چنين جنگاورانی بر يک اردوی ـپس غ. ف کرده بودندـجان و مال خود را در راه دفاع آزادی کشور وق
  ).۵۴۴ ص ،افغانستان در مسير تاريخ( »اجنبی حتمی بود

در مقابل  ھمچنانيکه در جنگ ضد روسی ھمۀ مردم افغانستان سھيم بودند و :در دورۀ حامد کرزی 
 در صف نگانـپا برھير و ـقـ بخصوص طبقات ف طبقات مختلف کشور که تا دندان مسلح بوددشمن خارجی

 متجاوز روسی را به تاريخ عـسکردای آزادی ميھن نموده و آخرين ـ جنگيدند، جان و مال خود را فمتحدی
 نيز غـرباينک اين وطنخواھان در برابر استعمار نوين .  از کشور شان بيرون ريختند١٩٨٩بروی ـ ف١۵

و سايه افگنده و در جانب ديگر نيرو  وضع کنونی طوريست که در يک طرف استعمار ن.مبارزه ميکنند
با آنھم مقاومت واقعی مردم سر کشيدنيست . ھای سياه و تاريخزدۀ طالبی مقاومت اصيل مردم را دزديده اند

  .و اين مبارزۀ بر حق نيز سرانجام به پيروزی می رسد
 کرده رفـتپيشی وقـت انگليس داخل افغانستان شده است تنھا قـوت باريکه ھـر «:در دورۀ شاه شجاع 

 کرده و قـيام داشته است، ولی زمانيکه مردم افغانستان قـراراست که طرف آن دولت ھای افغانستان 
وقـتيکه .  کشور شده استۀگليس شکست خورده و مجبور به تخلي انقـوایليه آن پرداخته است، ـبمبارزه ع

» ی نميتواند آنرا سرکوب کند کشور استعمارھـيچ قـدرت کنند قـيام مسلح ۀمردم يک کشور بمبارز
وستان يکروز ھـند در تاريخ افغانستان و ١٨۴٢ نومبر ٢روز «). ۵۴۵ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(

اين روزيست که يک امپراتوری بزرگ اروپايی از مردم يک کشور آسيايی برای ھميشه . عمده است
وحدت ملی در برابر تجاوز بيگانه  ۀ تبارز روحياز مشخصات اين روز در افغانستان. شکست ميخورد

افغانستان در مسير (» ب و منطقه تحکيم شده بودـوف مردم بدون امتياز نژاد و زبان و مذھـفص. است
  ).۵۴٨ ص ،تاريخ

ـيھا و  در مورد تھاجم روسھا در افغانستان و مزدور منشی خلقحقـيقـت اين :در دورۀ حامد کرزی 
ت و در خصوص واقعيات جاری کشور و مزدوران ـ ما مصداق يافيت مردمـقـفپرچميھا و سر انجام مو
يبد که گويا آنھا به فـرچند استعمار نوين توانسته است که تا حدی مردم را به اين بھـر. جديد نيز صادق است

داف ـولی مردم اھ. يصلۀ ملل متحد و جھت مبارزه با تروريزم و باز سازی به افغانستان آمده اندـاساس ف
طح مبارزۀ مسلحانه پيش نا رضايتی مردم تا ساز اينروست که . را درک کرده اندتعمار نوين اصلی اس

  . خواھـد رفـت
 رھـبریجا ھـر توده ھای مردم بودند، در حقـيقی انقالب که نمايندگان رھـبران «:در دورۀ شاه شجاع 

. متمرکز می جنگيدند وی وـ خارجی بعھده داشتند و با دشمن ققـوایھای مبارز ملی را در برابر قـوت
 کرده، مکناتن را تھديد و به شاه شجاع دعـوت عمومی و طرد دشمن خارجی قـيامارزين ملی مردم را به بم

پيوندد، ما عھد کرده ايم که او را زنده رد دشمن دين و وطن با ملت خود ننوشته بودند که اگر شاه در ط
  ).۵۴٩  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» يم گذاشتـنخواھ

در اين دوره خاينين ملی چون ربانی، برادران مسعود، قانونی، فھيم، دوستم،  :در دورۀ حامد کرزی 
سياف، محقـق، خليلی و غـيره که خود شان را کاذبانه رھـبران جنگ ضد روسی ميدانند بين مردم تفـرقۀ 

ه ای از آنھا به شمول عـد . در خدمت کشور ھای خارجی طی طريق ميکنندھـنوزفـراوان انداخته و 
تجمع کرده و منافع مردم کشور را در پای معامله با " جبھۀ ملی"وابستگان ظاھـرشاه در به اصطالح 

رق ميريزند و برخی ھم برای ـ عغـرببعضی ديگر در پی تامين منافع . باداران روسی و ايرانی ميگذارند
 اوضاع قـبولاينھا بيشتر مردم را به . رندربستان سعودی در افغانستان تالش داـحاکميت پاکستان و ع



 ھـر کرده و خود مصروف زراندوزی و غصب مال مردم و چپاول دارايی ھای عامه بوده دعـوتموجود 
 اگر .وخته و برای تصاحب چوکی ھای دولتی با حامد کرزی چانه زنی دارندفـر عـشوهآن به استعمار 

  .ھـد، مردم آنھا را زنده پوست خواھـند کرداستعمار نوين اين مزدوران را پشت و پناه ند
 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 ۀاينست که در طليع.  را آغاز کنندليه دشمنـ عقـيام)  قمری١٢۵٧
 ارابه ۶دکانھا در سرتاسر کابل بسته شد و موج پياده و سواره با . مال ھا در مساجد جھاد را اعالن کردند

  ).۵۵٠ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» .تادـتوپ بحرکت اف
 و مملکت را در طبق اخالص لتمالھا سرنوشت مبسياری  در اين دوره :در دورۀ حامد کرزی 

اين يکی چون به گونۀ مثال  .ندش کردانداخته، بخاطر کسب پول و قـدرت به امپرياليزم شرق و غـرب پيشک
  رئيس جمھور فـدراسيون روسيهمال برھان الدين ربانی و دار و دسته اش سر در بالين الکساندر پوتين

 و انصار شان در آغـوش اعـوانضل الھادی شينواری و ـميگذارد و آن ديگری چون صبغت هللا مجددی و ف
که در   مردم افغانستان فـرياد اسالمخواھی دارند، اسالمیولی اينھا نزد. جورج بوش عـشوه ميفـروشند
مال ھای ديگری چون مال عـمـر، مال سياف، مال خليلی و مال اکبری و . خدمت روس و امريکاست

 نوعی هھمپالگان شان نيز به عـنوان وطنفـروشان دوره گرد سر در آخور بيگانگان ديگر دارند و ھـر يک ب
  .نندبر پای استعمار بوسه ميز
بار را  افغانی شاه شجاع درۀفـروزان شد تمام عمله و فعليکه آتش انقالب وقـت «:در دورۀ شاه شجاع 

 ملی از قـوایشه شجاع از باال حصار به مکناتن نوشت که با « .»پيوستند کابل يانھـرترک کرده و به ش
که مردم غـزنی شاه شجاع را اوج مبارزات مردم در کابل بود که اطالع رسيد « ».راه مصالحه داخل شود

  ).۵۵۵ و ۵۵۴ ،۵۵١ ص ،افغانستان در مسير تاريخ (»عـنوان داده اند" پادشاه فـرنگی"
 وظيفه در اردوی ملی را کنار گذاشته اند ،افـسر و عـسکران ھـزار در اين دوره :در دورۀ حامد کرزی 

اردوی به اصطالح اد فـر تعداد انوزھـ حامد کرزی ميگذرد، نصبظ اينکه بيشتر از شش سال از ـو با حف
ی عـسکر تعليمات شانکم  تعدادانی که عـسکران و افـسرو آنھم .  تجاوز نمی کندنفـر ھـزارملی از بيست 

نظر از موجوديت يک تعداد از نظاميان با شرف در اردو که مجبور به ترک وطن شدند،  صرف «.ديده اند
در جريان اشغال . انب دست به کشتار مردم خود زده اندقـسمت عظيم لشکر خاينين در زير پرچم اج

افغانستان بوسيلۀ قـوای سوشيل امپرياليزم شوروی، اردوی مزدور افغانستان در پيشاپيش قـوای اشغالگر 
اينبار ھم اردوی مزدور به رھـبری عـبدالرحيم وردک و سائر دست . قـرار ميگرفـت و افغان ميکشت

ال شورای نظار و بقايای صاحب منصبان باند خلق و پرچم، دوشادوش قـوای نشاندگان اجانب باالخص عم
نسل کشی به شدت ادامه دارد و اردوی بی غـيرت ضد . اشغالی بين المللی، افغان ميکشند، نه تروريست

 ومی ھم درينـباند ھای ق. ملی افغانستان در زير پرچم بيگانه به ارتکاب فجايع غـير قابل بيان ادامه ميدھد
کشتار ھا سھم برجسته دارند و در بدل پول در پھلوی قـوای استعمار بين المللی مرتکب ھـر نوع جنايت و 

از اينروست . وزان تر ميشودفـر روز ھـر اين در حاليست که شعله ھای جنگ ).٩ (»وحشيگری ميگردد
اين مصادف با . شوندين دولت وی داخل مذاکره ـ کرده که با مخالفخواھـشکه حامد کرزی از خارجی ھا 

  . مشھور گرديده است"ببرک امريکايی"حامد کرزی بنام زمانيست که 
 "افغانستان در مسير تاريخ"جلد اول  ۵۵١در صفحه  بارـ طبق روايت روانشاد غ:در دورۀ شاه شجاع 

سی به ليه متجاوزين انگليـ ملت عجاع در جوشاجوش نبرد آزاديخواھانۀزند شاه شفـر" شھزاده تيمور"حتا 
مردم بوده تحت تاثير عظمت خيزش » اسکات« محوله که گويا تاريخ دوم نوامبر، در عوض ماموريت

رخ مؤ» کھزاد«عـين واقعه را عالمه .  مسلح خود به مقاومت می پيونددعـسکر ٧٠٠ه با رفـت گقـرار
جای اسم  ب«با اندکی تغيير  »...باال حصار کابل «  کتاب پر محتوايش ۴٨۴ حۀبزرگ کشور در صف

  ).١٣(آورده است »  جنگ ياد می نمايدفـتحشھزاده تيمور از شھزاده 
حميت اوالد  خويشاوندان کرزی ھمت و  يک از اقارب وھـيچآن که به عالوۀ  :در دورۀ حامد کرزی

تاراج  اندوزی و شدت نيز می کوشند تا در کنار زر گيرند، باقـرارشاه شجاع را ندارند تا در کنار مردم 
 داده حاکميت استعماری آنھا را قـرار در خدمت نيروھای متجاوز اوا خويش رـيملک مردم، با تمام قما

  .ن حرکت خاينانه ای مشخص نمود چنيه برادر کرزی را می توان به مثابۀ بارزترين نمونۀک. تحکيم بخشند
الن جھاد ملی را در  انکار کرد و اعھـندن به رفـت دسمبر شاه شجاع از ١۵در  «:در دورۀ شاه شجاع 

ن رفـتشاه شجاع نه اينکه : خانم سيل در اين مورد نوشت که .  گذاشتءبرابر انگليس در باال حصار امضا
» د، بلکه طبقات مختلف مردم را بر ضد انگليس تحريک مينمايدـ را ھمراه انگليس نميخواھھـندبه 

  ).۵۵۶  ص،افغانستان در مسير تاريخ(
اعالن جھاد ملی از ھم رحمت بر شاه شجاع که به خواست مردم عمل کرده و ب :در دورۀ حامد کرزی 

ته است، لذا حامد کرزی سر از ـ نياف زياد شدتھـنوزچون مبارزات مردم .  امضا کردرا در برابر انگليس



. د کردـ و جھاد ملی را جھت حصول حاکميت ملی افغانستان اعالن نخواھرفـتگد ـبر نخواھ بندگی امريکا
  . موجود استقـوهدار و دسته اش به امريکا بال  خطر گريز او وجانب ديگراز 

وال و ـبعد از آنکه مذاکره با انگليس ھا آغاز گرديد محمد اکبر خان تمام اق «:در دورۀ شاه شجاع 
متخالف مکناتن و سران انگليس را با افغانھا در طول ايام استيالی  ض وـيد متناقـاعمال و مذاکرات و مواع

داد قـرار و قـول ھـيچت که ديگر ـگی آنان را توضيح نمود و گفھا، يک يک شمرد و دروغ و دو رويآن
 تسلط ۀتخريب بين مردم افغانستان و ادام و فـساد از غـير ما نيست، شما اعـتبارتماد و ـانگليسی محل اع

  ).۵۵٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» يدـخود در اين مملکت چيزی ديگری نميخواھ
 برخورد انگليس با مردم افغانستان در زمان شاه شجاع با اعمال امريکا در زمان :در دورۀ حامد کرزی 

دم اول ـان در قيي امريکا،آغاز جنگ ھوايی در مقابله با طالبان در افغانستان در .ت داردـکرزی بسيار شباھ
ل آورند، طالبان را از صحنه دور کنند زير کنتروريزی ببم توسطرا تيژيک اتراھداف سبدين نظر بودند که 

گرديده بود يعنی  عـنواندف جنگ ـ ھکاذبانهآنچه .  ديموکراسی را در افغانستان تعميم بخشندھـرو در ظا
 قابل رؤيت ازين جنگ و ۀيگانه نتيج.  است برآورده نشدهھـنوز تا ،اری بن الدنرفـت و گالقاعـدهسرکوب 
. ه اندرفـت شمال اند از صحنه تا جايی بيرون ائتالف يبـ که طالبان که رق،تان اينسييوايی امريکاـبمباران ھ

  و، تشديد جنگ، شکنند بودن امنيتقـدرتوز جنگھای داخلی در فـر اآتشبا آوردن جنگساالران و احزاب 
 کمسيون رئيس مجددی  توسط صبغت هللاعـمـرو گلب الدين حکمتيار و مال ـفـتشنج اوضاع داخلی، اعالن ع

به " مشرانو جرگه"و " ولسی جرگه"از طرف " مصالحۀ ملی"، تصويب منشور به اصطالح  ملیۀمصالح
سھيم ساختن بيشتر  برای حامد کرزی و تالش  بشرحقـوقن ـضاو جنايتکاران جنگی و ناقـفـمنظور ع
 حقـوق و ناقـضان  و حزب اسالمی حکمتيار در دولت، ورود جنگ ساالران، خلقی ھا و پرچمی ھاطالبان
 امريکا برای مردم الخاصه بغـربدروغگويی و دو رويگی  در شورای ملی و مشرانو جرگه، بشر

 و تخريب بين مردم فـساداز  غـيرھا ھم به غـربيبنا بر آن امريکاييھا و . تابی شده استـافغانستان آف
  .ھـند تسلط خود در اين مملکت چيز ديگری نميخواۀافغانستان و ادام
وع آمد، آن ـيقه در اين جنگی که بين دو کشور آسيايی و اروپايی بوقـفی الحق «: شجاع در دورۀ شاه

 ھـر بود که بر تجارت و اسلحه و اخالق استعماری ـ با قغـربی ۀدولت رسيدامپراتوری نو ب" انگليس"يکی 
 شرقی خود را ۀسيايی بود که اصالت اخالق کريمانديم آـين ديگری يک کشور ق ا ـ تکيه مينمود، وغـرورو 

  ).۵۶٢( ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» نباخته و در طی جنگ اول انگليس و افغان آنرا تبارز داد
 اين کار را انگليس ھا در جنگ دوم و سوم افغان و انگليس انجام دادند و عـين :در دورۀ حامد کرزی 

و با جسته  يھا نيز بدان توصليمريکاروسھا در جنگ افغان با روس از ھمين شيوه استفاده کردند و اينک ا
آورند و ترس و خوف  ين خويش را از پا در میـبی اندازه مخالف غـرور و ھـر با قيعنیاخالق استعماری 

 ،افغانان در جنگ ھای ضد انگليس و ضد روس با شھامت جنگيدندبا آنھم ھمان طوريکه . ايجاد ميکنند
  .دھـند اصالت ادامه ميشھامت وامريکا به ھمان  کرزی در جنگ تحميلی ناتو و ۀاينک در دور

نايب امين هللا .  بود که در کابل اجتماع بزرگ مردم بعمل آمد١٨۴٢در جنوری «: در دورۀ شاه شجاع 
 مارش به جالل آباد و انعدام آخرين سپاھی انگليس در افغانستان اعالن جھاد غـرضخان و مير حاجی ب

اگر او افغان و مسلمان است به سپاه :  که گفـتندحصار شاه را مالقات کرده و نمايندگان ملت در باال . نمودند
 مردم بعزم رزم و اخراج دشمن از جالل آباد حرکت قـشونس أيوندد و به حيث پادشاه کشور در رملی بپ

، بلکه  شناختھـندالمر خود و نه افغان و مسلمان خوااکند، ورنه او را ديگر مردم افغانستان نه شاه و اولی 
 از جھاد با قـبل شمرد، در اينصورت ھـندط خواـبی بيعت شرعی خود را ساقـلمای مذھـتوای عـطبق ف

اينست که شاه شجاع . د آمدـ کابل و بر ضد شاه بعمل خواھھـرانگليس در جالل آباد، جھاد نخستين در ش
 ملی چون نايب رھـبران.  چند روزی مھلت خواستفـر سۀبه جالل آباد حاضر شد و برای تھيبرای حرکت 

ان ھـزاراشتند و فـر يک در موضع سياه سنگ بيرقھای جھاد را اھـرامين هللا خان و مير حاجی و امثالھم 
افغانستان در مسير (» ماندند یقند و در انتظار روز حرکت شاه بارفـت مسلح در زير اين بيرق ھا جا گنفـر
  ).۵۶٢ ص ،تاريخ

 خواھـش ھای خارجی بايدقـوت  از بار ھا از حامد کرزی تقاضا شده که تا حال:در دورۀ حامد کرزی 
حامد کرزی نه تنھا اين کار را . ھايشان از افغانستان تعيين نمايندکه يک جدول زمانی برای خروج نيرو کند

ستند و مدت اقامت شان فـراد بيشتر به اين کشور بفـر کرده که اءنکرده، بلکه پيوسته از خارجيان التجا
 در سايۀ نيرو ھای خارجيست که فـقـطد ميداند ـحامد کرزی که خود را مسلمان و مجاھ. دوامدار باشد

  .در اين رابطه مال ھا او را مشايعت و مالزمت ميکنند. دـميتواند به زندگی نکبتبار خود ادامه دھ
 بيرقھای جھاد  مرد مسلح در موضع سياه سنگ کابلنفـران ھـزار که ھـنگامی «:در دورۀ شاه شجاع 

 شاه شجاع از باال ١٨۴٢اشته داشتند، در چھار اپريل فـر انگليسی جالل آباد اقـشون امحای غـرضرا ب
دای آنروز راه جالل آباد فـر تا رفـت گقـرار ملی قـشونحصار کابل خارج و در سياه سنگ در راس 



امور شخصی سحرگاه پنجم اپريل  و بعد از انجام رفـتنگام شاه نھانی به باال حصار بـشب ھ. بردارد
ولی سردار شجاع الدوله خان پسر نواب محمد زمان خان به اتفاق . بسواری تخت روان عازم اردوگاه شد

 ھمکاران ديگر از کمين برآمده و به گله و شمشير شاه نفـر ۶٠نور محمد خان و شاه آغاسی دالور خان و 
 در قـبلمردم از . )۵۶٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» دبزودی اين خبر در کابل منتشر گردي. را بکشتند

  : بودندگفـتهمورد او چنين 
  

  و برنس خاک پای کمپنی تنور چشم ال       شاه شجاع ارمنیطالسکه زد بر سيم و 
  
رد کابل تا جالل آباد از سر نعش گفـتند و از خ حال بعد از آنکه انگليسھا افغانستان را ترک ھـردر «

ـ گذشتند، دوستان معدود آنھا يعنی ـتاده بودند ـن افـبر و کفـ که بدون قـ انگليسی ـعـسکر و فـسراان ھـزار
ثمان خان ـدر کابل حمزه خان غلجايی و ع. خاينين ملی افغانستان ھم مجال درنگ در اين کشور را نداشتند

غمانی از ترس انتقام مردم شان خان پـبه اتھام دوستی انگليس محبوس شدند، نايب محمد شريف خان و جانف
 ـثمان نظام الدولۀشان خان از دم تيغ مردم گذشتند، مال غالم پوپلزايی و محمد عـار کردند، پسران جانففـر

 به اين صورت يک صفحۀ. ھـنده شدندوستان پناھـندسدوزايی و پسران شاه شجاع يکی پی ديگری در 
افغانستان در (» دولت به پايان رسيد ه بود، با انھزام آنتاريخ افغانستان که با ھجوم دولت انگليس آغاز شد

  .)۵٧١ ص ،مسير تاريخ
بعد از شکست روسھا شورای نظار به رھـبری احمد شاه مسعود که حکومت را  :در دورۀ حامد کرزی 

بدست گرفـته بود نه تنھا از جنايتکاران بدنام خلقی و پرچمی که با دشمن روسی ھمکاری کرده بودند و به 
اثر جنايات شان يک و نيم ميليون افغان به شھادت رسيد و مملکت از پا در افـتاد، بازخواستی نکرد، بلکه 

 اينک به دھھا تن از .آن جنايتکاران را از خشم مردم نجات داده و زمينۀ فـرار آنھا را صميمانه آماده ساخت
آن عـده . ا، آسترليا و غـيره جا ھا لميده اندجنايتکاران خلقی و پرچمی و خاديست ھا در اروپا، امريکا، کاناد

خاينينی که از شفقـت شورای نظار دور مانده بودند آنھا را حامد کرزی در آغـوش کشيده و در تشکيالت 
که در جنگ جالل آباد از موضع رھـبری جناح خلق و وزير " آقای گالب زوی"ًدولت شامل ساخت مثال 

فاع نجيب هللا بود و به قـوای ھـوائی امر داده بود که آسمان جالل آباد که وزير د" شھنواز تنی"داخله به 
در نتيجه در جنگ جالل آباد دوازده ھـزار از فـرزندان اين . نبايد يک لحظه بدون طياره و بمباردمان باشد

بعد از سازش با گلبلدين و يک دھۀ چاکری " شھنواز تنی"و " گالب زوی"اينک . سرزمين کشته شدند
که در پارلمان تکيه زده از خون " گالب زوی" قـرار دارند و" جھاديھا"قـيم به مسکو در پھلوی مست

ھمچنين عوامل ديگر روس چون نورالحق عـلومی، کبير . کشتگان خود ماھانه به دالر معاش می گيرد
ال که دوست ھمينطور يک پرچمی معلوم الح. رنجبر و ديگران به شفـقـت کرزی در ولسی جرگه لم داده اند

ــ مردمی که حزب منسوب به او به  صميمی روسھا بود به نام ظاھـر طنين به حيث نمايندۀ مردم افغانستان
  . گرديده استقـراردر ملل متحد م قـتل ايشان پرداخته ــ

 ، آن پادشاه بد کار و گنھکار باشد، شاه شجاعبنا بر آن سرنوشت حامد کرزی نميتواند بھتر از سرنوشت 
ا برای او مقـدور نيست که تا پايان عـمـرش در آغـوش امريکا بخوابد و از خشم ملت خويش در زير

به حکم تاريخ سر انجام در صورتی که انتقام ملت به تاخير . محافظت محافـظين امريکايی قـرار داشته باشد
شجاع انگليسی خواھـد افـتد رقـيب داخليی از قماش شجاع الدوله ای اين ببرک امريکايی را نزد آن شاه 

آنگاه . رساند و اين ھمه مال و روحانی که در خط اجنبی سر خم کرده اند او را مشايعت خواھـند کرد
بسياری از اعضای دولت و اعـوان و انصار کرزی که با صد ھا تار و پود به ممالک خارجی بسته اند از 

  .ز تاريخ افغانستان بسته خواھـد شدنو به آن کشور ھا پناھـندگی خواھـند جست و فـصل ديگری ا
طرف مردم برگشته دامن  چون شاه شجاع در آخرين روز ھای حياتش خواست به : شاه شجاع ۀدر دور

 عالمه کھزاد می توان گفـتۀ ضد اجنبی پاک نمايد، نمايندگان ملت نيز که به ملوثـش را در جريان مبارزۀ
م گذاشت، ضمن تدوين يک عھد نامه که در پای آن تمام نا» خيرانديشی مجمع اتفاق و«ترکيب آنھا را 

  از تحرير وغـرض « : کرده بود چنين نوشتندء ضد تجاوزگران انگليسی امضارھـبران شناخته شدۀ
 درانی بارکزايی بدون جھت بندگان که چون در اين آوان طايفۀتسطير اين کلمات خير الدالالت اين است 

پيش آمدھای تاريخی،  باالحصار کابل و(ــ » ....به درجۀ شھادت رسانيدند ثريا مکان شاه شجاع الملک را 
  ). ۵٢٠ص 

 می توان حکم کرد که کرزی حتا ھمان يقـين تا جايی که از سير حوادث بر می آيد به : کرزی ۀدردور
اجنبی از موضع حاميان مقاومت ضد  ش کسانی بيايند و را نيز ندارد تا بعد از نابوديشاه شجاع» تـشراف«

ش را با ايثار خونش بشويد  خيانتدـاما با آنھم در صورتی که بخواھ. بر وی چنين حکمی را صادر نمايند
  .می توان بدان اميد بست که تشابه در زندگی، تشابه در مرگ را نيز به دنبال آرد



تاده بود، در آغاز ـقابل توجه است که آنچه در پايان دورۀ شاه شجاع و راندن انگليس از افغانستان اتفاق اف
اينست که بعد از نثار خون  « شاه شجاع و شکست انگليس قـتلپس از . دورۀ حامد کرزی نيز رخ داد

 که وطن را در برابر ـاری ـفـر افغان وطنپرست يکدسته سرداران و شھزادگان گريزی و نفـران ھـزار
 قـندھاروستان و ايران در کابل و ھـند  ازـشمشير دشمن ترک کرده و بدولت ھای خارجی پناه برده بودند ـ

 عـين اين کار پس از شکست .)۵٧٣ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ندرفـتباالی سرير حکومت ريختن گ
روس ھا و دولت مزدورش در افغانستان اتفاق افـتيده و در شکست طالبان و سرازير شدن قـوای خارجی 

  دورۀ طالبان چنانکه آنھايی که در . بار ديگر تکرار شد
  

فـرار را بر قـرار ترجيح داده بودند در سايۀ قـوای نظامی امريکايی از خارج به وطن بر گشته باالی سرير 
حکومت ريختن گرفـتند، بگونۀ مثال حامد کرزی، اشرف غـنی احمد زی، سيد مخدوم رھـين، جاللی، 

رادران احمد شاه مسعود و قانونی از نورستانی و ارسال از امريکا، داکتر امين فـرھـنگ از آلمان، ب
انگلستان، داکتر عـبدهللا و قـسيم فھيم از تاجکستان، دوستم از ترکيه، برھان الدين ربانی و شھزاده مصطفی 
ظاھـر از کانادا، صبغت هللا مجددی از دنمارک، عـبدالرسول سياف از عـربستان سعودی، شيخ آصف 

پسانتر افـراد . اعـيل از ايران و عـده ای ھم از کشور ھای ديگرمحسنی، کريم خليلی، اکبری و تورن اسم
  .ديگری نيز به اين گروه پيوستند مانند داکتر اعظم دادفـر، داکتر رنگين اسپنتا و داکتر جليل شمس از آلمان

ادی نفـردر پايان قابل ياد آوريست که شاه شجاع و کرزی در ضمن وجوه مشترک سياسی مشترکات ا
و از . دوی شان پشتوست، آنھا به زبان دری نيز مسلط اندھـردر حاليکه زبان مادری . ارندديگری ھم د

. وستان اقامت داشتند، به زبانھای اردو و انگليسی نيز آشنايی کامل دارندھـنددو ساليان دراز در ھـراينکه 
بيات دسترسی ندارد، در حامد کرزی به ادب و اد.  ادب استھـر دو را از ھم متمايز ميسازد ساحۀآنچه اين 

  :  از کالم اواينست نمونه ای. ـر بودحاليکه شاه شجاع اديب و شاع
  روی سـحـر شود سياه، يار به اين بھانه رفـت   صبح دميــد و روز شــد، يـار شبـيـنه خـانـه رفـت 
   رفـت روی زمين گرفـت غم، خوشی از زمانه  ـار چـو رفـت از برم، عـشـرت جــاودانــه رفـت ي
  د و روز شـد، يار به اين بھانه رفـتـصبح دمي    ی و چغـانــه رفـتدح نگون، بانگ نشيـشه تـھی قـ 

  بود عـذر خواه شيشه بدسـت و گل بسر، آمده   شب که پس از ھـزار روز آن بت رشک مھـروماه
  ـالـۀ مـرغ صبحگاهـق نـگشـت اندوه بـزم عـشـ  پاسی ز شـب نـرفـتـه بـود ھمنـفـسـان چــه گويـم آه 

  صبح دمـيــد و روز شد، يار شبينه خانه رفـت  مرغ سـحر تـو گـم شـوی يـار بـه ايـن بھـانه رفـت
  

شاه (                      
  )شجاع 

  
   ـ پايان سخن٧

چنانيکه از سطور باال روشن گرديد، شاه شجاع در بسی موارد سياسی با حامد کرزی وجوه مشترک دارد، 
 شجاع به وضعيت ذلتبارش پی برده و در نھايت بعد از ھمه خيانت ھايی که به کشور ظ اينکه شاهـبا حف

. ه و بر ضد انگليس ھا اعالن جنگ صادر نموده بودرفـتخود کرده بود ندامت کشيده، جانب مردم را گ
بان،  شمال، طالائتالفماشان خودش، ـق امريکاييھا توانستند به کمک حامد کرزی، نوکران اجنبی اعم از ھم

حزب اسالمی گلب الدين، خلقی ھا و پرچمی ھا و نوکران سی آی ای و اس آی اس را در حکومت دست 
. دھـند و مشرانو جرگه راه "ولسی جرگه" ای ديگری از آنھا را در به اصطالح عـدهنشانده جابجا کنند و 

مريکا ع متحدۀ اغـربی و در رأس آنھا اضالبدين ترتيب سرشت و سرنوشت کشور ما بدست دولتھای 
ه در عـمـر يک مست ما به مثابۀه، ميھنرفـتھا جا گغـربي آلۀ بيجانی در دست ـتاده، حامد کرزی بمثابۀاف

 .ه و بار ديگر صحنۀ جنگ ھای خونين نيابتی گرديده استرفـت گقـرار اقـتصادی ليظ سياسی وـغ وابستگی
ان کشور که ھم و غم شان را تعويض مھـره ھای قابل تعجب است که ھـر پگاه و بيگاه عـده ای از سر شناس

دولت ميسازد، فـرياد بھبودی اوضاع را در کرنش با استعمار سر داده، تجويز می دھـند که اگر در جای 
حامد، محمود ميبود و مسؤوليت کلبی را مقـصود عھده دار می شد، در آن صورت کعبۀ مقصود حاصل 

  :ی مصداق می يابد که در اين رابطه گفـتۀ از سعد. گشته بود
  

  خواجه در بند نقـش ايوانست    خانه از پايبست ويرانست
  

 روسھا لميده بود، آقای کرزی ھم آغـوشبه ھمان سان که شاه شجاع در دامن انگليس و ببرک کارمل در 
 ھم او و ھمکارانش درک ھـنوزه و رفـتو فـرھا گذاشته در خواب عميق وابستگی غـربيسر به زانوی 



 را واقعيت ھای حقـيقـتو اين .  نيستقـبول اجنبی در افغانستان قابل حکومت تحت ادارۀه اند که يک نکرد
  .شکست انگليس ھا و روس ھا درين سرزمين ثابت کرده اند

 دولت آغـوشيای مواد مخدر، مانند خاينين ملی دوران شاه شجاع، در تاز جانب ديگر جنگساالران و ماف
 نفـران ھـزاريت ـده اند و به جنگ دامن ميزنند، چنانکه صد ھا گروه مسلح با ظرفدلخواه ناتو جا خوش کر

 شمال در کشت و معامالت مواد مخدر مصروف جنگ و خشونت اند و ائتالفمان فـرنگ بدست زير ـتف
 و تا جايی  ديگر پاکستانطرفاز . وشندفـرسيل سالح را از شمال کشور به جنوب برده و به طالبان مي

ستد که اين خود موجب تشديد فـر طالبان را مجھز کرده و برای جنگ و خرابکاری به افغانستان مي،ايران
چه ناتو به شدت عمل کند، تلفات آن برای مردم ملکی بيشتر شده و اين ھـر. جنگ از جانب ناتو ميگردد
رای جنگ و تخريب نتيجه آن ميشود که پول ھای زيادی ب. ربانی بيشتر ميگيردـجنگ از بيگناھان کشور ق

 امريکا نه تنھا برای کمک به مردم قـوایبينند که ناتو و  کشور به مصرف ميرسد و مردم به چشم سر می
در نتيجه انزجار مردم از اشغالگران و طالبان .  ملت و تخريب کشور بسته اندقـتلنيامده اند بلکه کمر به 

ت و شاه را با حاميان ـوام يافـاومت مردم قکه در زمان شاه شجاع مقھـر روز بيشتر ميگردد و چنان
ش بنا بر حکم تاريخ به پايان ـد پاييد که حامد کرزی با دم و دستگاھـتند، ديری نخواھـانگليسی اش روف

وط يک ـتمند جامعۀ افغانيست که در سرآشيب سقـاد ملی و صداقفـريت اـواين مکلف. دوران ذلتبارش برسد
  .تدـبياف، درات کشور بدست يک نيروی سياه وابستۀ ديگر که طالبان باشدـدولت دست نشانده نگذارند مق
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