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:اداره یادداشت   

نظر به انکشاف اوضاع بعداً نشر رسیده بود. به  آنالینجرمن  –ن اپورتال افغدر  2007اکتوبر  24این رساله در 

شاه ، در نتیجۀ ارزیابی واقعیات رسالهدر این  .مسایل جدید به آن اضافه گردید ،2009سال  تا سیاسی و تاریخی کشور

د. در پایان این نمنفور تاریخ می گرد و اعوان و انصارش امد کرزیلی که ح، در حامی برد "خدا بیامرزی"شجاع 

 ،وط یک دولت دست نشاندهـتمند جامعۀ افغانیست که در سرآشیب سقـاد ملی و صداقفـریت اـفواین مکل ...رساله آمده :"

  ".تدـبیاف، درات کشور بدست یک نیروی سیاه وابستۀ دیگر که طالبان باشدـنگذارند مق

به دست نشر سپرده در سه بخش این رساله بار دگر  اینک رۀ واقعی حامد کرزی و دار و دسته اششناسائی چه ایبر

 می شود.
 

 شاه شجاع درانی و حامد کرزی

 در آیینۀ تاریخ

 

پیشگفتار :ــ  1  

یک برهۀ  به پذیر و حوادث تاریخی مختصتاریخ تکرار نمی شود زیرا زمان برگشت نا  مؤرخین به این باورند که
د دوره های بعضی . این باور مؤرخین در موردهـندبار دیگر روی می کن اتفاقات تاریخیال ،از همین زمان اند عـینم

اصر چون نور محمد ترکی، و همۀ زمامداران مع شاه شجاعاز پادشاهان دست نشانده در افغانستان به گونۀ مثال 
و حامد کرزی به صورت کامل  عـمـر، مال یب هللا، صبغت هللا مجددی، ربانیکتر نجببرک کارمل، دایظ هللا امین، ـحف

نوکران  ای ببرک کارمل و حامد کرزی بمثابۀه گرچه با مالحظۀ نزدیکی زمان بهتر بود دوره مصداق می یابد.
د. از اینکه استعمار انگلیس و د، ولی این مهم به زمان دیگری موکول میگردمقایسه میشدن غـرباستعمار شرق و 

دیم ـاستعمار قزمان سلطۀ یعنی  تاریخیدم اول دو برهۀ ـق یک دیگر عمل میکنند، ضرور است در قـوافامریکا در ت
 ۀ اجنبینشاند دستبا وجود تفاوت زمانی بین دو رژیم که  الخصوصدر مقایسه آیند. ب در افغانستان و استعمار نو

ت هایی جالبی ـاوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی افغانستان در این دو دوره شباه ،زیشاه شجاع و حامد کر یعنی
ی، بردگان بی ارادۀ باطنی بوده اند که به دست بیگانگان هـربه طور مثال این زمامداران ظا رسانند. به هم می

دند و دوخته اند. خصلت اداران و چشم امید به رحمت ایشان دوخته بومان بفـرچرخانده شده و میشوند و گوش به 
ستی ـی و دست نشاندگان واقعی یکی در اینست که در تامین منافع اجنبی و پامال کردن ههـرظا دیگر این زمامداران

 ه میباشد. باالخرهجبونان ارباب ملت ظالمانه و در مقابل ار شان در برابررفـتحرکتی ابا نورزیده،  هـیچمیهن خود از 
همانند خاینین ملی و جاسوسان اجنبی، مورد حامد کرزی  و ببرک کارمل ،شاه شجاعون ی چهـراین زمامداران ظا

داشته و با مرگ های ذلتباری به جایگاه اصلی شان در زباله دانی تاریخ  قـرارمیق مردم خویش ـو انزجار ع نفـرت
تاریخ از سرنوشت ذلتبار شاه  وان و انصارش هم نمیتواند به حکمـرزی و اع. پایان کار حامد کو می شوندسپرده شده 

له نه تنها انی و مال عـمـر بهتر باشد. این مسأ، ربی، امین، کارمل، نجیب، گلب الدینطارانش چون ترکـع و همقشجا
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ه در ایران، صدام در مورد افغانستان، بلکه در مورد سایر کشور ها نیز صادق آمده است، مانند سرنوشت رضا شا
 ه.غـیرالحق در پاکستان و ءضیا نویریگا در پانامه، یلی،ر چـراق، پینوچه دحسین در ع

قالل و حاکمیت سیاسی خویش تاما مردم افغانستان در طول تاریخ خود نه تنها برضد اجنبی متجاوز و به خاطر اس و
ر راه شجاع و مزدوران استعمار نوین را نیز از س بلکه رژیم های دست نشاندۀ استعمار کهن مانند شاه ،رزمیده اند

 ته اند.ـخود روف
شروع شد و از آغاز دورۀ کرزی تا  2001اکتوبر  7در  جنگ کنونی افغانستان که با حملۀ امریکا در افغانستان

ده بود. اما اینها دا قـراردف ـو اسامه بن الدن را ه عـمـرمقابله با طالبان و دستگیری مال  هـرکنون ادامه دارد، در ظا
د را از دست دادند و مناطق وسیعی از کشور بلکه در این جنگ بیگناهان کثیری جانهای خونه تنها دستگیر نشدند، 

کرد که  دعـوتمیالدی از طالبان  2007 سپتمبربمباران و تخریب شد. حامد کرزی به استشارۀ امریکا در اخیر 
پاکستان رد  هـدایتاساس را به  دعـوتکاری نمایند، ولی طالبان این شامل کابینه و حکومت او گردیده با وی هم

با آن هم هر صبح و شام دم و دستگاه حکومت حامد کرزی از طالبان دعوت می کنند که در این حکومت کردند. 
ن بین المللی نیاندیشی حامیا عاقـبتتکبر، شقاوت و  عمیق در ادارۀ کابل و فـسادجنایات و دست نشانده اشتراک نمایند. 

ان الدین و به حمایت از طالبان تشویق میکند تا بدان حد که آقای بره عـقـب ه برگشت بهمردم را ب ،آن در اکثر مناطق
ش به پیشواز طالبان میشتابد. برای اینان سرنوشت انسانهای افغانستان به پشیزی نمی ارزد. ربانی با جمعیت اسالمی

ا و زمانی با دمسازی با طالبان آنرا نافع خود آنهاست که گاهی با سازش با امریکدارد تأمین م قـرارآنچه در رأس 
عام مردم  قـتلمردم، بمباران دایمی مناطق، تخریب مناطق مسکونی،  غـرورو  عـزتسازند. تجاوز به  ده میبرآور

ت در مردم نفـرث ایجاد ـاعب حمالت انتحاری و تلفات زیاد انسانی ،بی اندازه در عملیات نظامی فـشارملکی در اثر 
های خارجی افغانستان را  فـشارش روز به روز بیشتر میگرداند. آنها را با دولت و حامیان خارجیگردیده و فاصله 

به میدان جنگ نیابتی مبدل کرده است و نیروی سیاه طالبان که همرزم دیرینۀ امریکاییها اند، مثل حامد کرزی به ساز 
. در همین رابطه تا جایی که میفـرستندام مرگ ه روزه با حمالت انتحاری بیگناهان را به کو هم رقـصیدهبیگانگان 

نضج گیری و رشد یک  سخت در تالش اند تا از "ناتو "کاران می توان به وضاحت دید که تجاوز ،ستاز شواهد پیدا
ول ـغ ا ملیتی وفـره های خبری رسان ایند. چنانکه در دهۀ هـشتاد سدۀ گذشته به وسیلۀمقاومت مردمی جلو گیری نم

شان یعنی  مقـدارو بی  جانبازی بی دریغ خلق ما را به پای نواله خواران مزدور وش ومبارزات خود جپیکر خویش 
امروز نیز  .آنها را بر دوش خلق سوار نمودند عاقـبتدر  زیده در دامان ناپاک خودشان نوشتند ومقاومت رسمی خ

ان آینده الب نوشته از همین اکنون زمامداررزمجویی های مردم ما را به پای ط تی ها ودر صدد اند تا تمام نارضای
 را تدارک بینند. 

دورۀ شاه شجاع توام با  اقـتصادیچگونگی بخشی از اوضاع و احوال سیاسی، نظامی و  در این نوشته کوشش شده تا
 خروار"نمونۀ "مشت  عـنوانصورت اجمالی به دورۀ او با دوران حامد کرزی به  انجواسیس و خاین بعضی از معرفی
اتفاقات و حوادث  عوامل با تذکرگیرند.  قـراردر برابر همدیگر  نکات مشترک این دو برهۀ زمانی داده شوند وتذکر 

حامد کرزی و دار و حکومت  احتمالی اوضاع جاری کشور و سرنوشت دوران استعمار کهن و استعمار نوین، سیر
از کتاب بیشتر رد. به منظور ارزیابی دورۀ شاه شجاع کترسیم تاریخ  آیینۀ در تقـریبیبه صورت  نرا میتوا او ۀدست

 است. به عمل آمده هادفاست( 1" )افغانستان در مسیر تاریخ"
 
 ــ  نوکران اجنبی و قضاوت مردم : 2

و منقاد باشد بر تخت  الرد اکلند می خواست شخصی را که کامالً به دولت انگلیس مطیع» در دورۀ شاه شجاع :
با هـیچ  هـانگلیسان و دولت سیک ۀکه بدون اجاز ه بودتعهد نمود واین شخص شاه شجاع بود  .لطنت متمکن گرداندس

. دنمایداد مخالفـت داشته باشد، خصومت قـرارنکند و با هـر دولتی که با دو طرف دیگر  ارجی رابطه قایمخدولت 
تعـرض روسیه، ما  ۀزدن سایعـقـب  به غـرضند راجع به این تصمیم مینویسد : "یکی از عمال سیاست برتانیه در هـ

و بی ارزشی را چون شاه شجاع بر مردم افغانستان که تا آن وقـت  تصمیم گرفـتیم تا یک نفـر متواری ضعیف النفـس
انگلیس ها امور ملکی شاه شجاع و  در اواخر» .(248و  247: ص  2« )"سوء نیتی در برابر ما نداشتند تحمیل کنیم

سیاسی و افـسر و عـسکر انگلیسی گذاشته، اسماً شهزاده فـتح جنگ را والی  ۀبه مستر لیچ نمایندو نظامی قـندهار را 
« هـزار عـسکر و خانهای بزرگ قـندهار به استقامت غـزنه و کابل حرکت کردند 28قـندهار نامیدند و خود با 
 (.530ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ
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یک افغان یها از بمباران افغانستان و شکست طالبان فارغ شدند، آنگاه یکابعد از آنکه امری در دورۀ حامد کرزی :
 ۀزاد نمایندلامور افغانستان را به آقای خلی حامد کرزی پیدا کرده و سررشتۀو بی ارزشی را چون  النفـسضعیف 

در حالیکه  افغانستان شد قـتؤمجمهور  رئیس اسماً رزی کند و حامد خاص سیاسی و سازمان جاسوسی امریکا سپرد
پیوست همین حوادث جنگ . بود جمهور امریکا رئیس خاص بوش ۀه صالحیت ها به دست آقای خلیلزاد نمایندهم

افگن های امریکایی به رقـص  بمب ۀساالران ائتالف شمال به دور خلیلزاد حلقه زده و به پیشواز تانک ها و در سای
 هـرحامد کرزی در ظا». کشور خود مدد بیدریغ رسانیدند فـتح ی پرداخته و به نیرو های نظامی امریکا درو شادمان

البته امروز  دارد. قـرارشمال در نوکری آن  ائتالفواقعی به دست امریکاییها ماند که  قـدرتجمهور شد اما  رئیس
ه بتواند واقعی ندارد ک قـدرتانتخاب گردید، کدام  ُجمهور افغانستان رئیسرسماً به حیث  2004هم کرزی که در سال 

ای سفاکانۀ شمال که در صف و رستۀ امریکاییان با طالبان جنگیدند، بخاطر کار ه ائتالفاتکا کند. قوماندانان بدان 
جالب توجه است که اسالم سیاسی  (.3« )ت خیلی زشت دارندهـر، نزد افغانان نام و ش1990خود در سالهای دهۀ 

 ۀاسالم بنیادین اند به کفار کمک میرساند و این نمون عـینن که مدافیعنی طالبا شف شمال در کشتن همکیشان خودائتال
سیاسی  قـدرتبود که اگر شیطان هم حاضر شود اخوان را به  گفـتهعارفی  د.ـکامل اسالمخواهی شان را نشان میده

در جریان  یس مشرانو جرگهئر مثال صبغت هللا مجددی ر، چنانکه به طوبرساند، اخوانی ها او را برادر میخوانند
 .امریکایها را برادر خطاب کرده از آنها طالب شفقت گردید 2009م افتتاح سال سوم ولسی جرگه در جنوری مراس

مال های دگر چون مال سیاف، مال ربانی، مال خلیلی، مال محقق، مال دوستم و سایرین بار ها سر بر آستان بیگانه 
ا او از یک طبق تناول ده، اینها میثاق غالمی را تجدید کرده و به و هرزمانی که جورج بوش به افغانستان آمسایید

جای تعجب نیست  نابربناپس در این صورت قابل فهم است که مردم این ها را اخوان الشیاطین می نامند.  کرده اند.
ا امریک جمهور رئیساموریت خلیلزاد طی نامه ای از ستره محکمه در پایان م رئیسضل الهادی شینواری ـکه آقای ف

و این در حالی بود که مردم درک کرده بودند که ادارۀ  تقاضا کرد که ماموریت خلیلزاد در افغانستان تمدید گردد.
 ند،داشت قـرارحامد کرزی  غالم حلقه به گوش او و عضو سازمان جاسوسی امریکا استعماری که در رأس آن خلیلزاد

  .می باشددمت امریکا در خ
نیستی اسرائیل که با پیشرفته ترین سالح عصر مجهز می باشد بار ی متجاوز دولت صهیواردو 2009در جنوری 

فلسطین در نوار غزه حمله نموده و جنایات عظیمی را در حق خلق فلسطین و در حق بشریت  های دگر به سرزمین
ینی بیگناه محکوم می ی که اسراییل را به خاطر قتل هزاران فلسطدر شورای امنیت ملل متحد قطعنامه امرتکب شد. 

ته شد. جالب توجه است که در این رأیگیری دو رأی منفی وجود داشت که یکی آن از اسرائیل کرد به رأیگیری گذاش
گر رد. سر انجام آقای خلیلزاد بار دبود که آقای خلیلزاد از آن نمایندگی می ک یاالت متحدۀ امریکاو آن دگری از ا

به این ترتیب دیده می شود که آقای خلیلزاد که همسر یهودی  .دنموهیت خود را آشکار کرده و آن قطعنامه را ویتو ما
ی خود و منافع اسراییل و امریکا را باالتر از منافع افغانستان و جهان اسالم میداند و این همه دارد، منافع خانوادگ

یزی و دربدری چیزی برای مردم ما در قبال نداشته است. الکن اسالم عالالیی کاذب او به نام افغانستان به جز خونر
رزی هرگز سر بر نمی تابد و برای فریب مردم سیاسی افغانستان از غالمی امریکا و خلیلزاد و غالِم غالم آقای ک

 هنوز هم سنگ اسالمخواهی به سینه می زند. 
 

مارش نمودند و در بیست و یکم  غـزنیقالت به خط  شاه شجاع و جنرال کین و مکناتن از» در دورۀ شاه شجاع :
 عـسکر هـزاررا با سه  هـرسردار غالم حیدر خان ش غـزنیوکش کردند. مدافع فـر غـزنه هـرجوالی در برابر ش

 غـرضبه  هـررا با دیوار های سطبری مسدود کرده بود، تنها دروازه کابلی ش غـزنیاستحکام بخشیده و دروازه های 
امیر دوست محمد خان  ۀهـرزادالرشید خان خواعـبددر چنین مرحله ای سردار ال عادی مانده بود... خروج به ح

دفاعی  ۀنقـشو تمام اوضاع جنگی و  رفـتبه اردوی دشمن  اً مکاتبه شد و آخرن الل با انگلیسها داخل ـموه ۀبواسط
 ۀجوالی درواز 23مسن در تاریکی شب ر تاافغانها را به انگلیس ها خاطر نشان نمود. جنرال کین امر کرد تا مست

گردید و سردار  هـرساخت. سپاه دشمن در ساعت سه همان شب داخل ش منفـلقو باروت  قبن ۀغـزنه را بواسطکابلی 
انفالق سر از خواب دوشینه برداشته و دست  غـریواز  هـرمتحصن شد. مردم ش غـزنهغالم حیدر خان در باالحصار 

بردند. از این به بعد بازار به بازار کوچه به کوچه و خانه به خانه جنگ دست و گریبان  ـتندیافکه  سالحی هـربه 
مانانۀ نمودند که برای بار اول چشم سپاه امپراتوری را هـرچنان جنگ ق غـزنی قـشونی و هـرآغاز گردید. مردم ش

 نفـر 17بروی زمین افتاده بود.  غـزنه عـینزخمی از مداف نفـر 300کشته و  نفـر 1200بسوخت. در خاتمه جنگ 
کشته شدگان  انگلیسی زخم برداشته بودند، در حالیکه انگلیسها تعداد نفـر 200انگلیسی بشمول جنرال سیل و  افـسر
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عائله  نفـر 30به حرمسرای سردار غالم حیدر خان داخل شده  غـزنی انگلیس ها در باال حصار خود را پنهان نمودند.
بدون  اغـلبمحبوس نمودند و اسرای جنگ را که  غـزنی، با خود سردار در یکی از خانه های و حرم او را کشیده

ً اسلحه بودند،  ً قتوپ بستند و  دهـندر  قـسما الرشید خان که خود جزء اعضای عـبدذبح کردند. سردار  گوسفـندمثل  ـسما
یح کرده بود، اینک ایستاده و حالت هموطنان فـرخاندان شاهی بوده و سالها از پول و زحمت مردم افغانستان تغذیه و ت

یاد فـریکی از اینها  را بحضور شاه شجاع پیش کردند، غـزنهاسیر  نفـر 50یکه وقـتخود را از دور تماشا میکرد. 
 ،)افغانستان در مسیر تاریخ« را حلقوم بریدند نفـر 50خواند. به همین سبب بود که « نگیفـرنوکر »کرد و شاه را 

 (.531و 530 ص
 

 عـیارشمال اینک در یک جنگ خونین تمام  ائتالفامریکا و ناتو که به کمک جواسیس  قـوای در دورۀ حامد کرزی :
از تحکیم صلح و بازسازی حرفی نمیزنند و پیوسته از مرکزیت خود در امریکا و اروپا تجهیزات و گیر افتیده، دیگر 

هزار عسکر تازه دم به افغانستان بفرستد و پیوسته بر کشور  30د اینک امریکا تصمیم دار تازه دم می طلبند. عـساکر
  به افغانستان ارسال نمایند.های عضو ناتو فشار می آورد که عساکر تازه دم اسلحه و مهمات بیشتر 

 
ت و انزجار نفـرگیرد باعث  خارجی در افغانستان که بیشتر به شیوۀ استعماری صورت می قـوایبرخورد ناتو و 

شور های عضو سرنوشت شمال گردیده است. چون شکست ناتو در افغانستان برای ک ائتالفخارجیان و مردم از 
نگ شرمسارانه اشتراک میکند و این، همزمان تمرین جنگ برای اعضای در یک ج قـوتن با تمام ابرساز است، بنا

های دیگر در چانته دارد، بسیار مهم  ناتو نیز پنداشته میشود که برای آیندۀ ناتو که برنامه های مشابهی برای کشور
ملکی توسط  نفـر از مردمان 1000میالدی بیشتر از  2006قـرار اطالعات سازمان حقـوق بشر تنها در سال  است.

تا از مردمان ملکی ر گدی نفـر 1000حدود همچنان  کشته شده اند. به کمک ائتالف شمال بمباران ناتو و امریکا
به مراتب  2009و  2008و تعداد این تلفات در سالهای  ی جانهای خود را از دست داده اندمیالد 2007تابستان سال 

 بیشتر گردیده است.
 
، تالشی خود سرانۀ خانه های مردم، دستگیری و توقیف عوام الناس زیر نام خاکسپاریو  عـروسی محافـلبمباران  

که زیر نام تعمیم دیموکراسی،  ناتو و امریکاست ۀکشور کار روزمر قـصباتو  اءقـرو تخریب  مبارزه با تروریزم
 نفـر هـزار 12بیشتر از . در زندانهای امریکا در افغانستان دفاع از حقوق بشر، بازسازی و غیره صورت می گیرد

الرشید عـبدمثل  اعـیانروز ادامه دارد. اعضای دولت، کابینه و شورا و مجلس  هـر. کشتار مردم بیگناه اند زندانی
بیگناهان کشور  قـتل ،کنند تغذی می مقـتوالنهمین  خون قـیمتدشمن به ، از خوان رفـته در باال از او ذکر خان ک

 نمیگشایند.  اعـتراضایند و لب به خود را از دور تماشا مینم
 

ی اعـتراضشاه که کرزی او را بابای ملت میداند تا دم مرگ از کشتار مردم و کشتگان ملت یادی نکرد و  هـرحتی ظا
 وخت.فـرمی عـشوهو از طریق نواسه اش با جنگساالران و امریکا  بود ننمود و مثل همیشه به کرم اجنبی چشم دوخته

در جوار حامد کرزی و در پهلوی  غـربیمتجاوزین  آغـوشتی در ـضیاف هـرشاه در  ـرهدر سالهای اخیر ظا
حیف است که  یاد کشتگان ملت خود لقمه میزد. جنگساالران و خاینین ملی جا خوش کرده و از خوان اشغالگران به

 و دلیر خوانده شود. غـیوربابای ملت  سجایای بدبا آن انسانی 
 

 ایران را سفـیربا ملت تنها این نبود، بلکه دشمنان مردم را مدال هم داد به طور مثال  دست نشانده برخورد دولت
 .(4تا  1)تصاویر 
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حال تخریب کاشانۀ افغانهای مهاجر در شیراز. تصویر : از سایت انترنتی راوا.رژیم ایران در  : 2و  1تصاویر   

  

   ای بهرامیاعطای مدال وزیر محمد اکبر خان به آق : 3تصویر 

.سفیر ایران در کابل  

.2007سپتامبر  20تصویر : از بی بی سی مؤرخ   

آقای بر سینۀ مدال آقای کرزی در حال آویختن  : 4تصویر 

.سفیر ایران در کابلبهرامی   

.2007سپتامبر  20تصویر : از بی بی سی. مؤرخ   

 

ـزار مهاجر افغان را با هـزاران توهین و تحقیر و بلی آقای کرزی ! اندکی به خود آیید. آخند های ایران دو صد ه»

ه سفـیر شان در ضرب و شتم بصورت بسیار وحشیانه و غـیر انسانی و غـیر اسالمی از ایران اخراج کردند و شما ب

ح را مسل القاعـدهکابل مدال دادید. آخند های ایران به شدت در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و طالبان و افـراد 

. آخندک های جمهوری اسالمی ایران به صد ها و میدهـیدساخته و به افغانستان میفـرستند و شما به سفـیر شان مدال 

. عمامه پوشان تاریک فکر میدهـیدستان میفـرستند و شما آقای کرزی به سفـیر شان مدال هـزاران حلقه ماین به افغان

کرده و اعـدام میکنند و شما مدال میبخشید. مقامات جمهوری اسالمی  نفـر کودک افغان را به اعـدام محکوم 19ایران 

 ...«و شما باز هم مدال خواهید بخشید ایران عنقریب بیست هـزار مهاجر دیگر افغان را از کشور اخراج خواهـند کرد 

. به اجرا در آورد نرا در افغانستا "یساز حزب" دامنه دارترین فعالیت های، مثل پاکستانایران  ی،پس از شورو. (4)

سابق را  یشورو ۀاحزاب ساخته و پرداخت یپا یافغانستان تولید كردند سر انجام جا یكه این دو كشور برا یاحزاب

دیگر بیرحمانه  ای آنها یك دهه .و هنوز هم می شوند نت های بی شماری را نسبت به افغانستان مرتکب شدنده و خیاگرفت

و ایران  تواند نقش مستقیم پاكستان ینم یچ فرد منصفمبدل ساختند. هی ان را به یك ویرانهبا یكدیگر جنگیدند و افغانست

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. ولی آقای کرزی در مقابل این همه دست واشوری دولت منكر شودهمین امروز افغانستان تا  یرا در تداوم بحران داخل

 ایران در امور داخلی افغانستان به سفیر آن کشور مدال می دهد.

 

به استقامت کابل حرکت کردند و در" شیخ آباد  غـزنهشجاع و انگلیس بعد از تسخیر  هشا» شاه شجاع :در دورۀ 

. شاه شجاع و انگلیسها یافـتندشاه حاضر  استقـبالدوست محمد خان را به ان و اردوی امیر افـسروردک" تمام مامورین، 

اطراف برای دیدن  قـصباتکابل و  هـراز ش نفـرن اهـزارکابل شدند، در حالیکه  هـروارد ش 1839اگست  هـفـتمدر 

همینکه پادشاه پدیدار شد  افغانستان جمع شده، در راه ها و باالی دیوار ها در حالت انتظار نشسته بودند، حقـیقیپادشاه 

 انگلیس دیده شد، آب سردی بود که بر سر آتش احساسات قـشونش عـقـبو در پهلوی او مکناتن و جنرال کین و در 

طرف برنخاست و شاه با تأثر داخل باال حصار کابل  هـیچو ریخت، تا جاییکه صدایی و ندایی و سالمی از فـرمردم 

سال دربدری بدید به سختی بگریست، زیرا موقف او بسیار دردناک بود  30عد از گردید و چون عمارت سلطنتی را ب

گلیس ها او را مغبون ساخته و اینک در دست دشمن بوضاحت درک کرده بود که ان قـندهارو بعد از تاجپوشی در 

 (.533ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« خارجی به جز آلۀ بیجانی نیست ۀیبندفـر

 

ه افغانستان ب افغانها خوشبینی کاذبی به آیندۀاز  عـده ایپس از سرنگونی طالبان در بین  زی :در دورۀ حامد کر

" تشکیل اقـتصادی"تحکیم امنیت و صلح، ترقی و تعالی  فریبندۀ ا تصوراین امیدواری ر ماهـیتوجود آمده بود که 

ود که قانونیت و جامعۀ مدنی در پرتو سپرده شده ب وعـده موقـتهمان آغاز تشکیل ادارۀ  میداد. عالوه برین در

 ث بر این تصوراتباشد به میان می آید تا تمامیت کشور آسیب نبیند. اما سیر حواد دیموکراسی که شیرازۀ وحدت ملی می

و  وقـتحاصل شد که ادارۀ م یقـینخط بطالن کشیده و نشان داد که نه تنها این امید ها برآورده نشدند، بلکه  ابلهانه

کرزی و پشتیبانی خلیلزاد نمایندۀ خاص بوش، دست نشاندۀ اجنبی بوده، نه تنها اراده و توان حل  رهـبریبه حکومت 

امریکا آشکارا کشور را  قـوایلکه به خاطر تامین سلطۀ اجنبی بکار گماشته شده و مشکالت افغانستان را ندارد، ب

 حقـیقـت تلخ بمثابۀجانی در دست اجنبی نمیباشند. این و حکومت و حامد کرزی جز آلۀ بی  وقـتاشغال کرده و ادارۀ م

الخصوص سلطۀ اجنبی، مزدور ب . جریانات سالهای بعدیریختمیو فـرمردم  های دیرینۀامیدآب سردی بود که بر سر 

منشی دولت دست نشانده، وضعیت بد اقتصادی، فساد اداری، چور و چپاول ثروت های ملی توسط دزدان داخلی و 

ت مردم را از ادارۀ نفـررا روشنتر ساخته و  حقـیقـتاین رگویی جنگساالران و هزاران مصیبت دیگر خارجی، زو

 اد.د افـزایشو امریکا  ، ناتواتیعـمـرمست
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