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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

 

ینۀ تاریخئدر آ  

 

( بخش دوم )  

 :وابستگی به اجنبی و  ناخاین، جاسوسان ـ 1
به حساب مملکت خودشان،  فـقـطید تر میدانستند که جاسوس های محلی شان ـانگلیس ها مف»در دورۀ شاه شجاع : 

ت و هـرمساعدت انگلیس، تغذیه نمایند و از پول مملکتی که خیانت به آن می کنند، صاحب نام و نشان و ش البته در سایۀ

 (.526ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« و هم زندگی مجلل و مرفه اشرافی گردند اعـتبار

سیاف،  قـبیلگساالران از ن ملی امروز افغانستان مثل جناخاینجواسیس و در مورد  حقـیقـتاین  در دورۀ حامد کرزی :

صادق است که به پاس نیز ه غـیرو  ، قانونیلومی، گالب زویـدوستم، ع ق، خلیلی،ـمحق فهیم، اکبری، محسنی، ربانی،

 دوران جنگ و بازسازی بیت المال، هم می کنند، از پول های هـنوزملی که در حق کشور خود کرده اند و  های خیانت

به گونۀ مثال  زندگی مجلل و مرفه اشرافی شده اند.و  روت و جایداد های بی حسابثصاحب  هاغـربی حمایت در زیر سایۀ

منتشر شد و تلویزیون "آریانا افغانستان" آنرا در  2009به اساس گزارش هفته نامۀ امریکایی تایمز که در وسط فبروری 

هزار دالر از بیت المال معاش مفت دریافت  80انه پروگرام "سجیه" به بیننده های تلویزیون نشان داد، تنها رشید دوستم ماه

با  2009فبروری  7می کند. همچنان به قرار اظهارات آقای داکتر رمضان بشر دوست که در همین پروگرام به تاریخ 

خانم سجیه مصاحبه می کرد، یادآور شد که در جریان کشمکش بین ولسی جرگه و حکومت در مورد سلب اعتماد داکتر 

پنتا، وزیر خارجۀ دولت دست نشانده، آقای کرزی برای هر وکیل ولسی جرگه ده هزار دالر از بیت المال بخشش رنگین اس

کرد تا آنها به افتضاح آن استیضاح پایان دهند. هزاران مثال دیگر در این مورد وجود دارد که خوانندگان گرامی از آن 

حساب و باد آورده را به بانک های خارج انتقال داده و قصر های اطالع دارند. اینها پولهای بیت المال و پول های بی 

ساخته اند. و این در حالیست که  حیرت انگیزی در افغانستان، اروپا، امریکای شمالی، امارات متحدۀ عربی و دگر جا ها
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کرزی  حامد 2007 سپتمبر 20به تاریخ ملیون افغان زیر خط فقر زندگی می کند.  20قرار احصاییۀ ملل متحد حدود 

و  قـدرتبیشتر  تفـویضکرده در مورد  دعـوت غـرببه استشارۀ  بشر را حقـوقضان ـینین ملی و ناقین این خابدتر

 د.نموبا آنها مذاکره  ،صالحیت دولتی به ایشان

رده روپیه استخدام ک هـزارانگلیس ها یک جاسوس خود را که مال غالم نام داشت در بدل چهل » در دورۀ شاه شجاع :

انگلیس در افغانستان معدوم شدند، مال  قـشوننکه شاه شجاع و آبودند که به طرفداری شاه شجاع دست به کار شود. بعد از 

و مرض و عدم اعتنای انگلیس به سختی جان سپرده  فـقـریم گردید. اما او در آنجا با ـگریخته و در لودیانه مق هـندغالم به 

احتیاجی احساس نمی وستان باقی گذاشت. زیرا انگلیس ها به وجود او دیگر هـندیعی در خود را در یک حالت فج ۀخانواد

ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ت به چنین شخصی بپردازدـحاضر نبود که پول مف هـندانگلیس و  ۀکردند. و بودج

526.) 

و بعد از شکست شوروی سابق  قـبلو امریکا هم جواسیس متعددی را در افغانستان باال کشیده  در دورۀ حامد کرزی :

افغانستان تیدند، وجود آنها زاید دانسته شده از صحنۀ سیاسی ـوط طالبان بکار گماشت. همینکه این جاسوسان از چلند افـو سق

 ، عبدهللاالحق، حاجی دین محمددبـوماندان عـ، قمحمد عـمـرسیم فهیم، مال ـدین حکمتیار، قدور انداخته شدند، مانند گلب

یت داشتند تا در برابر جاسوسان روسی چون برادران مسعود، ـه. جواسیس امریکایی مکلفغـیرو عبدهللا، علی احمد جاللی 

ه غـیرو  ، محسنیاکبری، کاظمیمثل ه و همچنان جاسوسان ایران غـیرلومی وـربانی، فهیم، قانونی، دوستم، گالب زوی، ع

بوده و در  پاکستان دو آدم های آی اس آی هـرق ـن خلیلی و محقاه اند که آقاید به اثبات رسانیدـدست بکار شوند. شواه

داران روسیه و ایران آنرا ساختند، ـدارند. از همین سبب در به اصطالح "جبهۀ ملی" که طرف قـرارنتیجه در خط امریکا 

 نشدند. تاریخ عاقبت این نوکران اجنبی را چون عاقبت مال غالم رقم می زند. داخل
 

 ها : قـراردادـ عقد  2
ه بودند، از استیالی رفـتو والیت را بدون جنگ گقـندهار بدون مزاحمت رسیده انگلیس ها که تا » در دورۀ شاه شجاع :

شردند، تنگتر ـدوستی را که در گردن شاه شجاع انداخته و حلقوم او را میف ۀشدند، لهذا حلق مطمئنقاطع خود در افغانستان 

را باالی محبوس محترم خود  1839می  هـفـتمرخ ؤیی مه فـقـر هـفـتدۀ ـاو خارج نشود. اینست که معاهساختند تا صدای 

ت کرد تا یک ـقـشاه مواف ،دادقـراراین به موجب یکی از مواد » (.529ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« کردند ءامضا

اد فـراز طرف دیگر، ا ز طرف افغانستان تأدیه شود.مصرف آن ا ،انگلیس بطور دایم در افغانستان مانده قـوایاز  دسته

ً نیروی برتانیه خصوص اتی که در چنین موارد معمول است آغاز نمودند. از آن جمله عـرضاد انگلیسی نژاد آن به تفـرا ا

وره یان گـاز سپاه نفـریک  شاه شجاع یا به امر او تألیف شدهکه از طرف خود  روایت کتاب "واقعات شاه شجاع" قـرار

را به  عـرضدست انداخت. چون شاه نتوانست مت قـندهارسرمست بود در راه به دختر جوانی از نجبای  که از نشۀ باده

او در  اعـتبارند که برای او جز نام شاهی دیگر اختیاری نیست، به همین پیمانه رفـتمجازات برساند مردم چنین نتیجه گ

لشکر انگلیس روحیۀ شانرا از دست داده  قـوتدت و ـنیدن اخبار مربوط به عدیگر از ش ای عـدهو . تـیف یافـانظار تخف

ستان ـو کابل و کوه قـندهارسران  عـنوان، شاه شجاع هم توسط نامه هایی "جنگنامه"روایت  قـرارمتحیر و سرگردان بودند. 

ن سرداران و ـید در ذهـو وع وعـدهن است که ای یقـینو  دۀ هـر گونه انعام داده بودـوده وعنم دعـوتآنها را به همکاری 

 (.253: ص  2« )یوداالن بزرگ که طبقۀ حاکمۀ جامعه را تشکیل میدادند، بی تأثیر نبودـف

داد های متعددی را یکی قـرارن شدند، آنگاه ئیها از اشغال افغانستان مطمیبعد از آنکه امریکا در دورۀ حامد کرزی :

کردند که حضور  ءامضاحامد کرزی با محبوس خود  اقـتصادینظامی و  کیتیژاسترهمکاریهای  ۀپی دیگر به بهان

نکرده در صدد آن برآمده که  ءکنند. امریکا به این هم اکتفا می ءطوالنی و دامنه دار نظامی امریکا را در افغانستان احتوا

های هـرند که در افغانستان در شمقامات وزرات دفاع امریکا اعالن کرددر کشور ما پنج پایگاه دایمی نظامی اعمار کند. 
. جالب (3د )کنندالر پایگاه های نظامی اعمار می ات و مزار شریف به مصرف یک میلیاردهـر، قـندهارکابل، گردیز، 

نشاندگی  این قـضیه دست و تقاضای دولت افغانستان انجام میدهـند کار را به اثر گویند که اینها میاینست که امریکایی
همزمان  ، بلکهتنها برای انقـیاد افغانستان نهتالش نظامی امریکا در افغانستان  این ن را روشنتر می کند.دولت افغانستا

های منطقه از طریق افغانستان صورت می گیرد. چنانکه روشن گردیده آمادگی های نظامیی در ارتباط با تهدید کشور
در ساحۀ افغانستان به آن نیاز داشته  عتر و بیشتر از آنست کهکه امریکا در افغانستان می گیرد، اهمیت آن فوق العاده وسی

در کنار این احضارات  .امر این احضارات و اقـدامات امریکا اهمیت ستراتیژیک در سطح منطقه دارند حقـیقـتباشد. در 
ات عـرضیع تفجاسال دیگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد.  6۰تا  5۰می شود که امریکا تصمیم دارد  گفـته

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 15تر 3 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 

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

 

، فحشا نمونه نانکه میدان هوایی بگرام به مثابۀرصه های مختلف جامعۀ افغانی آشکار است، چـامریکایی در ع عـساکر
بنکاک در تایلند پیدا کرده است. قابل توجه است که مال های امریکایی و جنگساالران که  هـرت به گوشه و کنار شـشباه

 با متجاوزین همکاری مینمایند.، ته اندـه دولت باد آورده دست یافنظامی امریکا ب قـوایزیر سایۀ  در

نظامی انگلیس در افغانستان تابع امر و نهی سپهساالر کابل )اول جنرال کین و بعد از  تشکیالت در دورۀ شاه شجاع :

ین سبب بود که م. به هاو جنرال الفنستن( بود و در پارۀ امور بین سپهساالر و مکناتن تناقض و اختالفی هم پیدا می شد

سال بعد در تجاوز دومین خود در افغانستان امور ملکی و نظامی را در یک دست )حکومت نظامی(  35حکومت انگلیس 

فغانستان را، که عادتاً بقیادت که سپهدار کابل در افغانستان انجام داد این بود که قشون ملی ا تمرکز داد. عمده ترین کاری

پادشاه مملکت قرار داشتند، تماماً لغو  نقسم بوده و مستقیماً زیر قوماندۀختلفه، در قطعات جداگانه مسای متنفذ مناطق مرؤ

اردوی انگلیسی و تحت قیادت افسران انگلیسی گذاشت و به این صورت قوماندانهای ملی دست  ءکرده و افراد اردو را جز

یات متصرفه نیز امور نظامی و حفظ امنیت عمومی و کز گردید. در والدند و قوت تنها در دست دشمن متمرخالی مان

 (.536 ص ،)افغانستان در مسیر تاریخسرکوبی هر مقاومت ملی، بر عهدۀ قوماندانان نظامی انگلیس بود 

نان بالفعل را در افغانستان دورۀ حامد کرزی عین همین تجربه به کار گرفته شد. قوماندادر  در دورۀ حامد کرزی :

د که ائتالف شمال را به پادوی و نا به اصطالح "نیروهای حافظ صلح" و قوتهای ناتو و امریکا می سازهای آیسف ینیرو

یعنی آیسف و ناتو تناقضاتی در تصمیم گیری و عملیات جنگی پیدا  قوماندهمزدوری گرفته اند. گاهگاهی بین این مراکز 

دست کرده و فرماندهی این قوتها را به دست ناتو  می شد. به همین سبب کشور های غربی قوتهای آیسف و ناتو را یک

سپردند. چون در چوکات قوتهای ناتو نیرو های امریکایی نیز دخیل اند، لذا قوماندانی عمومی آیسف و ناتو بدست نظامیان 

هزار نفر میرسد  30امریکا افتاد. بنابران قوماندانی ناتو، قوتهای امریکایی خارج از ناتو را که تعداد شان در افغانستان به 

هزار سپاهی باال می رود، نیز تحت فرمان خود آوردند. به این ترتیب قوماندانی عمومی مجموع  60به  2009و تا تابستان 

قوتهای اجنبی در افغانستان بدست نظامیان امریکا قرار گرفت. نظامیان امریکایی از همان آغاز کار اردوی افغانستان را 

کار بر طرف و مار کرده، صاحب منصبانی را که در رشته های مختلف نظامی تعلیم دیده بودند از  مانند اردوی عراق تار

نداشتند ولی در نوکری و نوکر  ائتالف شمال که از علم نظام بهره ایشتۀ امور اردو را به افراد کرده در عوض آنها سر

رزی در محفل مراسم توزیع شهادتنامه های عده ای منشی به اجنبی امتحان خوب داده بودند، سپرد. جالب است که آقای ک

آن همه اسلحه و مهمات اردوی »از عوام الناس می پرسید که  2009از فارغ اتحصیالن حربی پوهنتون در جنوری 

تانک و وسایط زرهدار داشت.  4000ی و حدود جنگطیارۀ  400 از افغانستان بیشتر»او گفت که : « افغانستان کجا شد؟

ل درجه یک مملکت از افراد بی غرض، عابر و وچه مضحک است که فرد اول و مسؤ« الح ها به کجا رفتند؟این همه س

ل می پرسد که آنهمه سالح ها کجا رفتند. در حالیکه خوب می داند که افراد حکومت او و جنگساالران این همه وغیر مسؤ

سی از تجارب انگلیس ها در به تأفروش رسانیده اند. اسلحه و مهمات را تحت نظر اربابان خود به پاکستان برده و به 

یها در ویتنام، عراق و غیره جاها نظامیان امریکایی اردو و پولیس افغانستان را تحت ئافغانستان و بر اساس تجارب امریکا

فرستند. فرمان و قوماندۀ خود آورده و به جنگ برادر کشی زیر نام مبارزه بر ضد تروریزم فرستاده اند و هنوز می 

قوماندانان واقعی اعم از نظامیان تعلیم یافتۀ افغانی و قوماندانان ملی مجاهدین که در جنگ ضد روسی تجارب فراوان 

یها به اساس قراردادی که با دولت دست نشاندۀ افغانستان بسته اند، مصارف ئاندوخته بودند، دست خالی ماندند. اینک امریکا

نستان را متقبل شده و خود را مکلف به پرداخت معاش بلند دالری به منسوبین اردو دانسته تسلیحات و تجهیزات اردوی افغا

ناتوان اند. به این ترتیب از اردوی ملی افغانستان که وظیفۀ اصلی آن دفاع از خاک و ناموس مملکت است، یک اردوی 

امریکاییها در نظر دارند که جنگهای افغانستان را به اصطالح خود شان "افغانی" بسازند یعنی افغان را توسط  .ساخته اند

 افغان بکشند. این تجربه را نظامیان امریکایی در ویتنام قبالً تطبیق کرده بودند. 
 

 : روش انگلیس و امریکا در افغانستانـ  3
و کابل و جالل آباد و بامیان  غـزنهو  قـندهارالجیشی  انگلیس در نقاط سوق قـوایز آنکه بعد ا» در دورۀ شاه شجاع :

ار انگلیس هم تبدیل شد. دیگر انگلیس ها رفـته با سواره و پیاده و توپخانه و جباخانه مستحکم گردید، وضع و غـیرو 

به  انگلیس از این به بعد عمالً  سفـیرنماینده و نی، بلکه زمامدار اصلی و حاکم نظامی افغانستان بودند. مکناتن « دوست»

ان افغانی، بودجه و افـسرو  ءو نصب وزرا عـزلشکل صدراعظم و هم نایب السلطنه افغانستان در آمد. تمام امور دولت، 

 (.534 ص ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ه همه در اختیار او بودغـیرمالیات، مجازات و مکافات و 

. در اول همه صالحیت های شتضیه در دوران حکومت حامد کرزی جریان داـاین ق عـین زی :در دورۀ حامد کر

ی حکایت کردند که عـیندان ـامریکا آقای نیومن انتقال داده شد. شاه سفـیردولتی به دست خلیلزاد بود که بعد از آن بدست 
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افگنده و امور مهم دولت را اداره میکنند. تصمیم  رحل اقامت وایی بگرامـو در میدان ه در هوتل کابلآی ای  مامورین سی

و امور ملکی غیر مهم بدست گماشتگان  نظامی امریکا در بگرام است قـوایی وماندان اعالـمسایل نظامی به دوش سر ق

 نددجمیع قوماندانان امنیۀ والیات توسط قوتهای خارجی تعیین گردی 2006به طور مثال در سال . امریکایی انجام می شوند

 و وزیر داخلۀ آن زمان با کمال بی شرمی گفت که : "اجازۀ تقرر این افراد از کشور های خارجی گرفته شده است."

افغانی بدون  هـیچظه میشد. ـانگلیس محاف عـسکرو  افـسراق دربار او توسط تعمارت شاه و ا» در دورۀ شاه شجاع :

( زن و مرد و اطفال خاندان خود در ارگ باال نفـر 850ه با )اجازۀ صاحب منصب انگلیس حق دیدن شاه را نداشت. شا

بخشی  چون اقامت» (.534ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« انگلیسی حفاظت میشد عـسکر هـزارحصار از طرف پنج

ود صر محل اقامت شاه شجاع مشرف بود شاه وجود آنها را منافی حیثیت و وقار خـدر باال حصار بر قانگلیس  عـساکراز 

اد مذکور را از آنجا بیرون کند، لیکن مکناتن به دلیل نیازمندی حربی از فـرکرد که ا ءشمرده چند بار از مکناتن تقاضا

 و 2۶۶: ص 2) آزردگی شاه از دوستان انگلیسی او بود عـللاستنکاف کرد و این امر هم یکی از  خواهـشاین  قـبول

2۶7.) 

ظین ـامریکایی محافظت میشوند و محاف عـساکرکرزی در آن اقامت دارد، توسط اماکنی که حامد  در دورۀ حامد کرزی :

خود به  فـرسطی  2002 سال سپتمبر حامد کرزی در . چنانکه(2و  1)تصاویر کرزی نیز امریکاییها اندشخص حامد 

ده را کشتند و حامد امریکاییها حمله کنن .رفـتگ قـرارش همشهری ایک تروریستی  ۀحمل دمور ،که زادگاه اوست قـندهار

بیگانه  آغـوشمردم خویش در  هـرکرزی از ق حامدکرزی را از خشم ملت خودش نجات دادند. این چه شرم عظیمیست که 

امریکایی دور تر نمیرود و وجود آنها را در ارگ و  عـساکرشاه شجاع، حامد کرزی از چشم انداز  بر خالف   پناه میجوید.

 .(2و  1)تصاویر خود و کشور خود نمیداند منافی حیثیت و وقارخانه اش 

 

  

 حامد کرزی تحت محافظت نظامیان امریکایی.:  1تصویر 

 تصویر : از بی بی سی.

 حامد کرزی تحت حمایت صاحبمنصبان : 2تصویر 

فبروری  4. تصویر : از بی بی سی مؤرخ مریکاییا

۲۰۰7. 

لهذا  ،مون است و من پادشاهمأآوری کرد که افغانستان مشاه شجاع باری به مکناتن یاد  »در دورۀ شاه شجاع : 

یست موجودیت ـدر کشور دیده نمیشود. مکناتن جواب داد که تا خطر امیر دوست محمد خان باق قـشونضرورت برای اقامت 

سیاسی هم شاه را در دست داشتند، بلکه از لحاظ  قـوه ۀمی است. انگلیس ها نه تنها بواسطانگلیس در افغانستان حت قـشون

سای ؤکه بر ضد منافع مملکت و مردم و رداشتند، زیرا تمام اوامر  می حال زیر تهدید نگه عـیناو را محتاج بخود و در 

بای شاه را علی الرغم ـمتنفذ صادر میشد، همه بنام شاه بود. لهذا همه دشمن او گردیده بودند. از طرف دیگر انگلیسها رق

در دست  ه اییاسی و نظامی نمیتوانست جز بازیچداشتند. شاه شجاع با چنین جریان س گهتدر تر نـذ و مقـتمایل او ناف

 (.535ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« رنج میکشید و انگلیس باشد و البته او مستشعر از تمام اوضاع بود

کرد که افغانستان  اهـشخو ها ت کند که از انگلیسفـررا مغ آن شاه گنهکار خداوند شاه شجاع در دورۀ حامد کرزی :

گز خطور نخواهد کرد. امریکایی ها مثل انگلیسها دلیل هـرنش ـبر کرزی که چنین چیزی در ذه افـسوسد و نرا ترک کن
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از افغانستان خارج نمی شوند و این خطر را خود شان خلق میکنند تا در  ،است موجود می آورند که تا خطر تروریزم

بنابران پیوسته عساکر تازه دم به افغانستان می شان کار کنند.  ستراتیژیکطر برنامه های کشور ما باقی بمانند و به خا

فرستند و حامد کرزی و دار و دسته اش از ورود متجاوزین اجنبی استقبال می کنند. در حالیکه این خاینان خوب می دانند 

حامد کرزی را حلقه  قـوای امریکاییبارد می کنند. که قوای اجنبی هر روز در افغانستان افغان می کشد و افغانستان را بم

شمال و  ائتالفل کند به طور مثا ویت میـبای او را تقـدارد و رق می در گوش کرده، محتاج خود ساخته و تحت تهدید نگه

زجار توسط حامد کرزی ان مبنی بر عدم پیگرد قانونی جنایتکاران و قاتالن «مصالحۀ ملی». با امضای منشور را طالبان

بشر و عاملین گور های دسته  حقـوقضان ـخلقی ها و پرچمی ها و ناق قـررته است. و با تـبیشتر یاف افـزایشمردم از او 

 ولی او از حال زارش نمی خواهد مستشعر باشد.ور شده است. ـبیشتر از پیش منف ، ویجمعی در ساختار های دولتی

هللا خان اچکزیی و عـبداز مبارزین ملی چون امین هللا خان لوگری،  هعـدمان مکناتن یک فـربه  در دورۀ شاه شجاع :

شاه شجاع رجال مذکور را احضار و از پیشنهاد مکناتن آگاه و »وستان تبعید میشدند. هـندسردار شمس الدین خان باید به 

شما سر از امیر  ۀتند. ما با نوشتکه کیستند و چیس گز انگلیسان را نمی شناسیمهـرکه ما  گفـتندنمود. ایشان  فـرس ۀهیامر ت

یب کاری انگلیس فـرروز  هـرتیم و شما را آورده بر تخت سلطنت نشاندیم، اما دیدیم که در عهد شما ـدوست محمد خان تاف

ت که ـستید. شاه که بشنید آه کشید و گفـول شما هؤو مردم میگردد، پس مس و اسباب بدنامی و رسوایی شما هـربنوعی ظا

ی جز از سوختن و ساختن ندارم، اهـستم و چاره ه داران و پاسبانان انگلیس هـرل من آگاه نیستید، من محکوم پشما از د

ت و همت مردند و غـیرافغانستان( و رجال با  ۀو مردان کاری خراسان )نام آنروز رفـتکه آنچه بود از دست  افـسوس

ا همتی که باشد بیاید و بر دارد، مصارف چنین غازیان را من مرد ب هـرند، ورنه این شمشیر من شمشیر اسالم است، رفـت

 (.535ص  ،آماده خواهم کرد بشرطیکه این راز آشکارا نگردد )افغانستان در مسیر تاریخ

کند که واقعیت اسارت خود را بیان کرد  رحمترا م آن شاه بد کار ،باز هم خداوند شاه شجاع در دورۀ حامد کرزی :

ن کشیده و سماآ کرزی که بدنامی و رسوایی اش به حال حامد رب بداد. ولی نمو دعـوتضد انگلیس ۀ زو مردم را به مبار

و انگلیس سر از بندگی امریکا  لیو دـو مملکت را بر باد می ده و تر میرودفـر لیظیـغ روز در منجالب وابستگی هـر

از وطندارانش  نفـر 40تا  20روز بین  هـراوسط ملت خود جشن میگیرد. به طور  ۀبر نمی تابد و بر خون های ریخته شد

شان ویران میگردد و ماشین جنگی ناتو پیوسته دهکده های کشور را  ۀزیر بمباران امریکا کشته میشوند و خانه و کاشان

گاهی  ،نمی سوزد بلکه پیوسته میسازد نه تنهاشاه شجاع خالف و حامد کرزی به خون رنگین می سازد  یکسان وبا خاک 

از متجاوزین به خاطر  هـنوزی با همسایگان فتنه انگیز و وقـتوزان خارجی و فـرا جنایت کاران داخلی، زمانی با جنگ اب

  .(13تا  3و به آنها مدال نیز می دهد )تصاویر  این کارشان تقدیر میکند

خان، این پیش آهنگ آزادی و آزادگی  آقای گرزی نه تنها نظامیان ناتو و امریکا را مدال داد بلکه مدال غازی شاه امان هللا

را بر گردن جورج دبلیو بوش، این دشمن انسان و آزادی که خون ده ها هزار عراقی و افغان را به گردن دارد، بیآویخت 

(. و این در حالی بود که الزیدی ژورنالیست حماسه آفرین خلق عراق با پرتاب کفش های خود بر سر و روی 13)تصویر 

 ملت خود را از او نشان داده بود. بوش، انزجار

مملکت مردان  ،ه داران و پاسبانان امریکایی بوده و غافل از این است که با وجود سی سال جنگهـرمحکوم پ آقای کرزی

در این اواخر که از یک طرف تلفات مردم ملکی  اوان دارد که میتوانند بر ضد متجاوزین مبارزه کنند.فـرکاری و با همت 

ملیات جنگی امریکا و ناتو زیاد گردیده و از جانب دیگر دولت کرزی منفور اربابان امریکایی و اروپایی شده در اثر ع

است، آقای کرزی فریاد کاذب مبنی بر قطع تلفات افراد ملکی را سر داده و گویا با ارباب خود دهن کجی می کند. او می 

ظامیان، مخالفت خود را با سیاست های امریکا به نمایش بگذارد خواهد نقاب بر چهره بکشد و با علم کردن کشتار غیر ن

ببرک کارمل نیست و می تواند مستقالنه تصمیم بگیرد. ولی همه می دانند که این عالالیی  ،و نشان دهد که گویا شاه شجاع

ابان امریکایی که چرا حامد کرزی و ایادی او نه به خاطر تلفات هم میهنان اوست، بلکه عکس العملی است در مقابل ارب

از کاندید شدن او برای ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان پشتیبانی نمی کنند و چرا امریکا تصمیم گرفته که حامد کرزی و 

 دم و دستگاه او را که تاریخ مصرف شان سپری شده است، به زباله دانی تاریخ می سپارد.
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که در اثر بمباران  کودکان بخون خفتۀ هود خیل کابل:  3تصویر 

مؤرخ  : از بی بی سی تصویر قوای امریکا و ناتو کشته شده اند.

 ۲۰۰8اول سپتمبر 

دال بر سینۀ یکی در حال آویختن م حامد کرزی : 4صویر ت

 مریکایی. تصویر : از بی بی سی.از صاحب منصبان ا

  

 بر ضد قوای ناتو و اعتراض مردم در جالل آباد : 5تصویر 

 که موجب تلفات ملکی گردیده اند.امریکا 

 .۲۰۰7جون  ۲4تصویر : از بی بی سی مؤرخ 

امریکا در عزیز آباد شیندند که  بمباران وحشیانۀ : 6تصویر 

نفر به شدت زخمی  5۰ حدودنفر کشته و  1۰۰ حدوددر آن 

 .۲۰۰8اکست  ۲4 تصویر : از بی بی سی مؤرخ شدند.
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 .هاکر اجنبی به خانه و خانوادۀ افغاناتجاوز عس:  8تصویر  .در حال مرگ است کودکی که از گرسنگی:  7تصویر 

 

  

 

 

 
 ملیونها سرنوشت فقر اقتصادی که  جنگ و : 12تا  9تصاویر 

 .را رقم زده استفغان ا
هزاران  نوکر به سینۀ ارباب به خاطر قتل : 13تصویر 

 افغان بیگناه مدال می آویزد.
 

ناتو  سرمنشییفر دی هوپ سخکلینتن دولت کرزی را یکی از فاسد ترین دولت های جهان خواند و آقای  چندی قبل هیلری

فساد درونی دولت افغانستان را معادل نا امنی هایی خواند که طالبان مسبب آنند. اگر آقای حامد کرزی و دم و دستگاه او 

و امریکا گشته اند می داشت، در این صورت از همان رحمی نسبت به مردم افغانستان که گوشت دم توپ قوتهای ناتو 

آغاز کار می توانست اعتراض کند. ولی چنانکه همه می دانند در طول هفت سال گذشته آقای کرزی و وابستگان دولت 

و به مثابۀ موجودات بی رمقی چشم ترحم یهنان خود را از باالی غندی خیر تماشا می کردند. مدست نشاندۀ او کشتار هم

ولی  ر شمشیر خون آلود اجنبی دوخته، گاهی بر میخ و زمانی بر نعل می زنند و هرگز از مزدورمنشی سر بر نمی تابند.ب

 اکنون که پای آنها به زباله دانی تاریخ نزدیکتر گردیده، کاذبانه فریاد مردم خواهی بلند کرده اند.

که در زمانیکه هزاران نفر وطنداران بیگناه شما در  ال گرددرزی و منسوبین دولت دست نشانده سؤجا دارد از آقای ک

ساحات مسکونی چون ارزگان، کنر ها، خوگیانی، نادعلی سعید آباد، شاه ولیکوت، عزیز آباد، غزنی، خوست، گردیز و 

دید؟ ده ها ولسوالی دیگر زیر بمباران امریکا و ناتو در خونهای گرم خود می تپیدند و به شهادت می رسیدند شما کجا بو

وچرا زبان اعتراض را بسته کرده و کشتگان را تروریست جا می زدید و بر نعش آنها در مقابل ارباب تان پایکوبی می 

کردید و آنگاه به مشورۀ ارباب تان خونبهای یک افغان را چند دالری تعیین نموده و بیهوده تالش کردید که از یک ملت 

ل عوام اینک دولت دست نشانده "سر جوال را رها و ته  آنرا را قایم گرفته آزاد منش یک ملت خون فروش بسازید. به قو

آن بیگناهان نه تنها بر  است." این کوشش بسیار بی ثمر است، زیرا در دفتر تاریخ قبالً این حقیقت ثبت گردیده که خون

به عنون لکۀ ننگ چسپیده است.  گردنان نظامیان ناتو و امریکا می ماند، بلکه بر دامن دولت دست نشانده هم گردن خوک

ه همه می دانیم که قضاوت تاریخ بر حق و بی رحم است. اگر چنین نیست چرا ببرک کارمل آن نوکر روس نتوانست با هم

انه اش که تجاوز شوروی سابق را کمک انترناسیونالیستی قلمداد می کرد از قضاوت تاریخ بگریزد؟ تالش های مذبوح

امین، ببرک، نجیب، صبغت هللا مجددی، مال ربانی، مال عمر، گلبدین و دیگر دست نشاندگان  چرا شاه شجاع، تره کی،

اجنبی منفور تاریخ و مغضوب ملت اند. لذا دولت دست نشانده نمی تواند با فریاد های کاذب آن همه لکه های پر خون را 

 از دامن خود بشوید. 

ونشن یدر شهر م 2009در کنفرانس امنیت جهانی در هفتۀ اول فبروری  جالبتر اینکه آقای کرزی بعد از آنکه اربابان او

المان بر او برآشفتند، او اختالف خود را با اربابان خود یک "ُکشتی نرم" جا زد. این چه مضحک ادعائیست که پشۀ کور 

حد »خود را همزور قلمداد می کند، در حالیکه در افغانستان مثل مشهور مردم را شنیده که گفته اند که :  مست با نرغول

که معاشخور ارباب است  هیچ عقل سلیم نمی تواند قبول کند که برده ای«. غالم باشد که با صاحب خود زور آزمایی کند

گ بسته است، بتواند با ارباب کشتی بگیرد. آخر به کدام زور؟ و تار و پود وجود او در دام وابستگی غلیظ بادار رنگ برن

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 15تر 8 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 

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

 

نکرده که در آن صورت قضیه طور دگر می بود. لذا او و دم و دستگاهش خسی  ءآقای کرزی هیچگاهی به زور ملت اتکا

 روی آب بیش نیستند. پس کدام ُکشتی؟

و جهاد بر  قـیامامضای شاه شجاع مردم ب اعالنات زیادی بدست آمد که به 1841در اکتوبر » در دورۀ شاه شجاع :

شان معاف  رهـبرانشاه شجاع به مکناتن پیشنهاد کرد که با انقالبیون مصالحه کند و  .شده بودند... دعـوتضد انگلیس 

 و گفت رفـتمردم مشوش شدند، خواستند در باال حصار پناه ببرند، مگر شاه شجاع نپذی قـیامانگلیسها که از  .شمرده شود...

در نوامبر شاه  .کرده نمی توانم و هم تعمیر بزرگی را بنام ترمیم مجدد ویران کرد... قـبولکه مکناتن را هم در باال حصار 

الخره مکناتن به الرد اکلند نوشت که شاه شجاع بما خیانت میکند، باید دوست محمد ا. ب.دین نمود..ـپیشنهاد صلح به مجاه

در دسمبر انگلیس ها به شاه شجاع پیغام دادند که از باال حصار به قشله نظامی بیاید تا با  .خان به کابل رجعت داده شود...

کرد. شاه  ءدر دسمبر شاه اعالن جهاد ملی را بمقابل انگلیس امضا .نکرد... قـبولهم یکجا به جالل آباد روند، اما شاه 

ارچ در م .ردم را بر ضد انگلیس تحریک میکند...د بلکه طبقات مختلف مـن با انگلیس را نمیخواهرفـتشجاع نه اینکه 

 (.536ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ستاد...فـرجالل آباد را به جنرال سیل  ۀشاه شجاع امر نامه تخلی 1842

مخالفین  های خارجی ندارد، بلکه قـوتتخلیۀ افغانستان را از  خواهـشنه تنها  دولت حامد کرزی در دورۀ حامد کرزی :

از جملۀ خودش در حالیکه  .طالب دستگیر و به امریکا تحویل می دهد که مجازات کند های مختلف منجمله را به نامخود 

نمود. او در مصاحبه ای با کانال  قـرارکسانی است که از همان آغاز ارتباطات سیاسی و دپلوماتیک طالبان را با امریکا بر

کویتۀ پاکستان بودم  هـردر ش میالدی 1994در ماه می »گفـت :  میالدی 2002تلویزیونی الجزیره به تاریخ نهم اکتوبر 

سرین ـمف «م.که طالبان ظهور کردند و مرا در مقدمۀ حرکت خویش جا دادند. من در آغاز از جملۀ مؤسسین این جنبش بود

نظامی پاکستان به وجود ست که به کمک سازمان جاسوسی و انگلستان ا امریکا ۀطالبان پروژامور سیاسی بدین باورند که 

ی کرزی قـبل( ارتباط 4لمانی )یک محقق ا قـولبه  طالبان است.از گروه ی وکه عضاست  گفـتهکرزی بار ها  .است آمده

 بود طالبان او را به حیث نمایندۀ خود در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمایند. قـراربا طالبان باید آنقدر نزدیک بوده باشد که 

گاه های نظامی اردوی افغانستان را تصاحب کرده و حامد کرزی را در قـرارا همه مناطق سوق الجیشی و ه غـربیاینک 

طالیی محبوس کرده اند. حامد کرزی نه تنها خواست خروج نیرو های اجنبی را ندارد بلکه مدام به تضرع می  قـفـس

میداند که اگر  کرزیزایند. زیرا ـ، بلکه به تعداد آنها بیافنیرو های خود را نه تنها از افغانستان خارج نکنندآنها پردازد که 

که باالخره  ، آن شاه گنهکار بادنیرو های بیگانه از کشور خارج شوند، دوران او هم به پایان میرسد. رحمت بر شاه شجاع

مان اجنبی فـرش به محبوس سرا پا گو ۀالن جهاد داد. حامد کرزی به مثابت و بر ضد انگلیس اعـیاد ملت لبیک گففـربه 

ً است و بر ضد منافع ملت خویش حرکت میکند. اگر احیان سر از بندگی امریکا بر دارد، شاید هم امریکا نوکر دیگری از  ا

ائتالف شمال به خصوص شورای نظار که سر خیل وطنفـروشان دوره گرد اند . انتخاب کندشمال را به مزدوری  ائتالف

 د آورد.ـامریکا رفـته و آنگاه استدالل اسالمی خواه وسی بیشترببه کمال خوشی به پا

حال تشکیالت انگلیسی در افغانستان بسیط بود : مکناتن امور صدارت را در دست  هـردر » در دورۀ شاه شجاع :

ات ریاست استخبار ۀاین کار، وظیف ۀن الل بود. موهن الل بعالوـداشت. الکساندر برنس به حیث وزیر داخله و منشی او موه

مکناتن، امور ملکی را بعهده  ۀات افغانستان بحیث والی و نمایندیس در والیلمینمود. نمایندگان سیاسی انگ ءرا نیز ایفا

ً داشتند. منتهی مکناتن و برنس و نمایندگان کشوری آنها،  وظایف  عـین ناوین را اختیار نکرده بودند، اما عمالً ـاین ع اسما

 (.536ص  ،در مسیر تاریخ)افغانستان « را اجرا میکردند

 سیع و بغرنج است.بسیار و متجاوزینکرزی تشکیالت  ۀدور شاه شجاع در ۀبر خالف دور در دورۀ حامد کرزی :

و  و سازمانهای جاسوسی در فعالیت اند ، انگلیسیسسات امریکاییؤدر سفارت و م و انگلیس هـزاران امریکایی چنانکه

تر ریاست جمهوری از طریق به ـ. اکثر ادارات مهم دولتی منجمله دفیین میکنندسیاست داخلی و خارجی کشور ما را تع

 رهـبری زیر نام افغانها ها غـربیدر جهت منافع  و انگلیسی امریکایی متخصصینها و  NGO ،اصطالح مشاورین

ت امنیتی، ملیشه و ه تا امنیت ملی همه را تصاحب کرده برای خود تشکیالرفـتمیشوند. امریکاییها از اردو و پولیس گ

اداره . در یک کالم همه و در بعضی مناطق به کالنهای قومی معاش مستمری مقرر کرده اند زندانهای شخصی ساخته اند

 .، بدون آنکه نامهای خود را در ادارات مهم دولتی بنویسندرا قبضه کرده اندهای مهم 

چار بودند که حکام و مامورین افغانی را در پهلوی نا زهـنواما انگلیس ها در مرکز و والیات » در دورۀ شاه شجاع :

نمایندگان سیاسی خود، خواهی نخواهی بپذیرند، زیرا توده های مردم متوجه اوضاع شده بودند، لهذا انگلیسها فعالیت خود 

ر یسر مویی از دساتتوسط حکام و مامورین افغانی بنام شاه دوام میدادند. اما نمیخواستند این حکام و مامورین  اً هـررا ظا

 (.536 ص ،)افغانستان در مسیر تاریخ« انگلیسی انحراف نمایند ولو مقام شهزادگی داشته باشند
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یکاییها در امرت دارد. ـاین واقعیت های دورۀ شاه شجاع با دورۀ حامد کرزی بکلی مطابق در دورۀ حامد کرزی :

 ، ادارۀ ملل متحدبشرحقـوق مدنی، سازمان  ۀد های جامعسساتی چون حکومت، ولسی جرگه، مشرانو جرگه، نهاؤم هـرظا

وماندانان امنیه ـت والیان و قیمان امریکا سر پیچی کنند. اکثرفـرد از ننمیتوانآنها کدام  هـیچه به وجود آورده اند که غـیرو 

وماندانهای امنیه ـقی جدید قـرروزیر داخله در جریان م طوریکه در باال ذکر شد،ها تعیین میگردند.  غـربیمان فـربه  ههم

 «ه شده است.رفـتگ غـربیهای از کشور وماندانهاـقاین  قـررت ۀاجاز» : که تـفگ 2006در سال 

الشکور عـبدمجرب و پخته سال و صدیق خود "مال  نفـرشاه شجاع حکومت کابل را به یک » در دورۀ شاه شجاع :

ن اداره آشنایی داشت، در مدت کم توانست ـالشکور که با فعـبدمال  هم همراه شاه شجاع بود. هـندخان" داد. این شخص در 

ی بوده بزودی از مملکت خارج موقـتن سازد که آمر و ناهی کشور شاه است و انگلیسها مهمانان ـمردم را متیق عمالً 

کرد و باز در خفا ت خود توصیه نامه های برنس را در برابر چشم مردم میدرید و بر ضد آن عمل میآمیشوند. او در اجرا

 (.537ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« به ترضیه انگلیس ها میپرداخت

ربی و ایرانی مانند مال صبغت ـعـین کار مال عـبدالشکور خان را مال های امریکایی، روسی، ع در دورۀ حامد کرزی :

آخوند کریم خلیلی و  مال قانونی، ین ربانی،ضل الهادی شینواری، مال عـبدالرسول سیاف، مال برهان الدـهللا مجددی، مال ف

ن اداره را بلد بود و این مالها به جز ـبا این فـرق که مال عـبدالشکور خان کم از کم ف ،باقی هم مسلکان شان انجام میدهـند

بعد از  حامد کرزی بودند. ۀاین مال ها در پاکستان همکاس بسیاری. جالب است که ن وطنفـروشی چیزی دیگر نمی دانندـف

 یبر سر حامد کرزی دستار بسته کرد و این دیگری او را اول این مال ها یکی از توسط امریکاییها قـدرتنصب کرزی بر 

اینها هم اجنبی ها را که بزور خود کشور ما را اشغال کرده اند، مهمان  در زمین دانست. شخداوند ۀاالمر کشور و سای

ه ائتالف شمال مثل گذشته در پیشاپیش نیرو های امریکایی و ناتو به کدانند، چنانخوانده و همکاری با ایشان را ضرور می

به  هـرالشکور خان در ظاعـبداین مال ها گاهگاهی چون مال  میهنان و به تخریب ملک خود مصروف است. کشتار هم

ته شده بود و توسط امریکاییها مبارکه در آن نوش ۀوتبال که کلمـخاطر نشر کاریکاتور های پیامبر اسالم و یا توپ های ف

ولی در خفا مثل مال عـبدالشکور خان رضایت امریکاییها را فـراهم  .ترسنده ترسنده انتقاد کردند در پکتیا توزیع گردید،

مه میزنند و بعد از آنکه ـکرده و در هـر خوانی که در آن اجنبیان دیده میشوند بر آن لمیده اند و به سالمتی زورمندان لق

 لت مینمایند.أیت مزید دشمنان دین خود را مسـقـیه و اوراد اسالمی سر داده موفـتی از خوان یغما ربودند، آنگاه ادعنعم

را به حیث برادران خود اعالن کرد و این کاری بود که خانوادۀ مجددی برای سقوط ها ی آقای صبغت هللا مجددی امریکای

 ر خوانده بود.دولت شاه امان هللا خان، انگلیس ها را براد

اشخاص  ،دور کرده و انگلیس ها بتدریج رجال صادق و ملی را از شاه و امور دولت بیگانه» در دورۀ شاه شجاع :

های مورد دسترس صات سیاست انگلیس بود که در کشور. زیرا این یکی از مختندخاین به وطن را میدان داد و مایه وفـر

کاره هـیچاد فـرو تبلیغ و اتهام آنانرا در اجتماع خنثا سازد، و بر عکس ا فـشارا د و بـرجال کاری ملی را موقع تبارز نده

میان  "مانانهـرق"و مشهور سازد. بسا از این گونه  کرده سیاست ۀپروپاگند و جاه و جالل وارد صحن دست را با زور ۀو آل

ناصر ملی ـع .و متورم چیزی نبودند... آماسیده ۀزی کردند، در حالیکه به جز بازیچش های منفی باـتهی و مصنوعی نق

ت شدند که از شاه جز اسمی باقی نیست، و دشمن خارجی در زیر نام او ـاجنبی ملتف ۀشاه شجاع و سیطر قـراربعد از است

ً لبـتسلط خود را در افغانستان قایم میکند. پس همه ق جوی راه نجات برآمدند. و  بر ضد شاه و انگلیس گردیده در جست ا

سها تمام این چیز ها را میدانستند اما کمتر از "واقعیت" به آن اهمیت میدادند، چرا که ایشان امید به شمشیر و خدعه انگلی

 (.537ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« خود داشتند

 غاز کارآد با این فـرق که امریکاییها از همان نامریکاییها عـین کار انگلیسها را کرده و میکن در دورۀ حامد کرزی :

حقـوق بشر را میدان دادند و در  انضـناصر فـرومایه و خاین به وطن، تبهکاران، جنگساالران و ناقـع توسط خلیلزاد

ینین کالن زیاد و چون تعداد خا در هـر حال آنها به اهداف خود برسند. ۀتا به وسیل ندترکیب دولت و حکومت شامل کرد

ملی را اعم  انوزارت های بی لزوم دیگری به وجود آوردند. باقی خاین ـمـراتیادارۀ مستع چوکیهای وزارت کم بود، لذا

دیگر رده های  در ولسی جرگه و مشرانو جرگه و ،ی مرتد و خاین به ملت راو چند شعله ئ اخوانی ،پرچمی ـاز خلقی ـ

 ه لقـب جنرالی حاصل کرد،افـرادی چون قـسیم فهیم که منصب مارشالی بدست آورد و دوستم کباالیی دولت نصب کردند. 

وقـتی  .، جز اینکه بیگانگان را در اشغال کشور خود یاری رسانیدندآماسیده و متورم چیزی نبودند و نیستند ۀجز بازیچ

در دفاع از وطن سرخیل میدان دانست، نویسندۀ وطتنخواهی به  2007، خودش را در سپتمبر آماسیده ۀبازیچفهیم، این 

ارشال صاحب شما در برابر کی از وطن دفاع میکنید؟ در برابر امریکاییها یا انگلیس ها؟ شما م»جوابش چنین نوشت : 

که امروز مارشال هستید و در صحنه حضور دارید از برکت فـرماندهان امریکایی و انگلیسی تان است و شما جرئت 
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غانستان دفاع میکنید، ما دیدیم دفاع مردانۀ تانرا ندارید که با آنها چشم در چشم شوید. اگر در مقابل طالبان و القاعـده از اف

وماندانان فـروخته شدۀ تان بودید که از ـو نیز فـرار مردانۀ تانرا از کابل و پناه بردن تانرا به درۀ پنجشیر. این شما و ق

شکستن خطوط دفاعی  زایند، ورنه شما و افـراد تان قادر به درهمـمیکردید به شدت بمباردمان خود بیف ءامریکاییها تقاضا

حامد کرزی و دم و دستگاه او جز  ۀآماسید های بازیچه امروز هم مردم افغانستان دانسته اند که از (.5)« طالبان نیستید

ملت  نفـرتسلط خود را در افغانستان قایم میکند. از همین جاست که ت آنهااسمی باقی نیست، و دشمن خارجی در زیر نام 

از مقاومت طالبان است که خود بدست امریکا از  غـیره و این رفـتیشتر شده و مقاومت مردم باال گاز دولت روز تا روز ب

 طریق سازمان جاسوسی نظامی پاکستان اداره میشود.

پیروی کرده در مجازات، حبس و  یاست "تخویف"ساز مردم نیز  ۀرفـتار با عامانگلیسها در » در دورۀ شاه شجاع :

ماند بلکه مرحله به مرحله  ف نمیـداشتند. این روش تخویفی انگلیس در یک میزان متوق روا می مصادره و تبعید و ضرب

تر و خاینانه تر میشد، تا مردم بکلی از بهبود  سیـمرحله یا حکومتی، اوضاع اداری ق هـرتشدید میگردید و در تبدیل 

ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ارت عادی شوندمغلوبیت خود قانع گردند و به بندگی و حقه زندگی نا امید و باالخره ب

537.) 

ه با ایجاد زندانهای مخوف گوانتانمو، اروپای شرقی رفـتامریکاییها هم سیاست تخویف را پیش گ در دورۀ حامد کرزی :

حدس ریه ای ـنظامی هم اگر وجود مخالفی را در ق ۀاندازند. در صحن های افغان را به این محابس می و بگرام زندانی

را در یکی از تلویزیون های  یدلخراش ۀصحن هنگارند .دهـندمی قـرار وحشیانه ریه را مورد بمباران و تهاجمـبزنند، آن ق

گلی را با لگد شکستانده، آنگاه داخل آن کلبه گردیده  ۀر یک خانـمحق ۀدید که عـساکر امریکایی درواز 2007در سال  آلمان

آنگاه دو مرد را بیرون  ند.پیش روی زن و اوالد های آن شکستانده و روی هم ریختاندو همه ریز و پاش آن خانواده را 

یزمی را که اوالد های آن خانواده ـیب آن یک مشت هـبه گلوله بستند. به تعق را آنها شان کشیده به محضر زنان و فـرزندان

ت خود را بر روی آن آتش گذاشته و در به آتش کشیده و کشتگان دس ،جمع کرده بودندجهت پخت و پز و سردی زمستان 

ل از آنکه این عمل ـگویا خوف و ترس ایجاد میکنند، غاف اهسوختاندند. با این کار امریکایی شان پیش چشمان بازماندگان

و در ثانی افغان از چنین عملی به جای ترس تحریک  زبونی خود شانرا به نمایش میگذارد تا ترس مردم رادر اول آنها 

 حامد کرزی درین واقعه هیچ اعتراضی نکرد. ،هر حال به .به اخذ انتقام می گرددبیشتر 

ً تجملی و گزاف بود، خصوص قـشوناز طرف دیگر چون مصرف » در دورۀ شاه شجاع : که خانم های انگلیسی هم  آ

با خدم و حشم وارد شده بودند، در تزیید مالیات به استثنای مالیات گمرکی سعی میورزیدند. به این ترتیب نرخ آرد و نرخ 

محتکر و سودخوار به میان آمد. این با خواسته های سیاسی انگلیس  قـشرو یک  رفـتد له و حبوب و میوه بلنـسایر غ

راسخ داشتند که برای اداره کردن بی سر و صدای یک کشور، از همه ۀ یدـقـو پیروان او عت میکرد. زیرا انگلیس ـمطابق

در ـو احتیاج دست و پا میزند، آنق ـقـرفرداب که در مُ  ثر است و ملتیؤعمومی و شدت احتیاج مردم، عامل م فـقـربیشتر 

خواسته باشد سر از لجن  صت دیدن بجانب دستگاه حاکمه ندارد، و اگر فی المثلفـرگنگس و بخود مشغول است که دیگر 

کوتاه انگلیس ها بود که مثلی در  ۀهمین دور و برد. درفـریست که او را در عمق مرداب ـبردارد، تنها ضربت مشتی کاف

صاب در طول روز بی خریدار نماند، دولت باالی ملت ـتا وقـتیکه یک ران گوسفـند در دکان ق : اد شد و آن اینکهکابل ایج

سرمایه داری در افغانستان پدیدار نشده بود تا  هـنوزی صادق آمد که وقـت. و این وجیزه در حکومت دلخواه کرده نمیتواند

تصاد طبیعی و نیمه طبیعی ـو اق فـیودالیدر مرحله  هـنوز، بلکه افغانستان باشد اقـتصادیی هـرعمومی مولود سیستم ق فـقـر

 (.538ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« که "متکی بر خود" بود، سیر میکرد

بار مثل ارزیابی های دیگرش در اوضاع و احوال کنونی افغانستان ـمرحوم غ ۀیانـاین تحلیل داه در دورۀ حامد کرزی :

وق العاده گزاف ـافغانستان ف ۀاتی امریکا یعنی دولت دست نشاندعـمـرمست ۀابد. مصارف تجملی اداریق میصد در صد مصدا

 ظـو محاف ی سوار شده، خدم و حشمقـیمتها دالر معاش داشته، موتر های  هـزاردولت  ۀو مامورین بلند پای ءاست. وزرا

خلی از ترس مردم محافظت می کند و هر وکیل ولسی هر وزیر را یگ دلگی عسکر اجنبی و عسکر دا اوان دارند.فـر

از منابع بین  این ها نه تنها از بیت المال بلکه ش نگاه دارد.د تا او را از خشم و قهر موکلینجرگه چهار نفر محافظ دار

شرانو ت میکنند. اعضای ولسی جرگه و مـاروپا و سازمانهای جاسوسی خارجی پول دریاف ۀالمللی چون ملل متحد، اتحادی

ظ و کمپیوتر و بسی ـمحاف و کدام شان موتر و موتروانهـرافغانی معاش میگیرند و  هـزارجرگه ماهانه بیشتر از صد 

)عـده ای  تابیستـکار این ها برای ملت ملموس نیست ولی خدمت شان به بیگانگان آف ت میکنند.ـامتیازات دیگر دریاف

در  خاینانجداست ولی افـسوس که در صف  انه، حساب شان از خاینشخصیت های محترم و ملی بود ءمعدودی از وکال

. این همه مصارف از دارایی ملت پرداخت میگردد در حالیکه پول های بازسازی از پارلمان استعماری جا گرفـته اند(

ورین پایین این در حالیست که حد اوسط معاش مام ها غارت میگردد. و NGOدر زد و بند با  اننیطریق اکثریت همین خا
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 گاهی تا سه ماه به تعویق میپرداخت آن افغانیست. معاش معلمین که هم در همین حدود است  2000رتبه دولت حدود 

 قـشرو نرخ ها را زیر نام بازار آزاد باال برده و یک زش نموده ناصری از دولت با دالالن داخلی و خارجی ساـتد. عـاف

ازار را تحت کنترول خود دارند. در چنین اوضاع و احوال اکثریت مردم در محتکر و سودخوار را به میان آورده ب

روز باالتر میرود. نرخ  هـر ارتزاقی مواد خصوص، بمردم ضرورتمورد به سر میبرند و نرخ مواد  فـقـرگرسنگی و 

 هرفـتغانی باال اف 360یک سیر برنج به  قـیمتافغانی و  1020به  2007سیر است در ماه سپتمبر  8یک بوجی آرد که 

در صد  60د که بیش از ـنشان میده( 6) بشر افغانستان حقـوقل ـکمیسیون مستق ۀ به اصطالح. یک گزارش تازاست

افغانی )یک  50شان کمتر از  ۀد و درآمد روزاننفـقـر زندگی می کن زیر خطملیون افغان  20جمعیت کشور بیکار اند و 

ندارند. این گزارش حاکیست  یدنی صحی دسترسنوشانستان به آب ز کل جمعیت افغدالر( است. به اساس این گزارش نیمی ا

امکانات آموزشهای ابتدایی دسترس  در صد کودکان به 90در صد مردم سراسر کشور به خدمات صحی و بیش از  85که 

 اقـتصادیوانند وضع بیکار و بی روزگار بدل شده است. خوانندگان گرامی میت هـزارزمین صدها ندارند. پایتخت به سر

( 7)از کابل"  ه ایعـنوان "نامآقای سمندر زیر  2007اگست سال  28مورخ  ۀت انگیز باشندگان کابل را در نامـرق

تاب سوزان ـپالستیکی را میبینی که مردم در همین آف ۀها خیم هـزار کابل هـردر داخل ش»:  مایند. او مینویسد کهفـرمطالعه 

، گرسنگی، بیکاری و بد بختی و ظلم و استبداد بیداد میکند. در همین کابل فـقـرکابل  ۀهـر گوشدر زیر آن زندگی میکنند. 

 ۀکوچ هـرکابل و در  هـروخت چون مصارف او را نمیتوانست پوره کند. در شفـردیروز یک زن را دیدم که کودکش را می

ال گر میبینی. مردان و ؤبا مردان و کودکان گدا و یا سدمی ات زنهای دریوزه گر یا گدا را ـچند ق هـرآن که راه بروی در 

زنان معیوب و کودکان بیش از حد تصور در روی سرک ها و کوچه ها و پس کوچه ها دست دراز نموده و پول یک شکم 

ز آنرا ی و اضافه تر انفـرولیت پیدا نمودن نان برای خانواده های پنج ؤهـند. من کودکانی را میشناسم که مسنان را میخوا

کابلیکه اکثریت مردم در آن زندگی مینمایند. اما یک کابل دیگر هم وجود  ۀاین گوشه یک کابل است. گوش .بدوش دارند...

 (.7) «یش و نوش شبانه روزی شان ادامه داردـرا نمی شناسند و ع فـقـردارد. در کابل دیگر انسانهایی اند که گرسنگی و 

در مناطقی از بدخشان، سمنگان،  2008و  2007چنانکه از بهر مثال در سالهای  دارندوالیات کشور وضعی بدتر از کابل 

هم دولت دست نشانده و هم به اصطالح . چغچران، غرجستان، بادغیس و غیره هزاران نفر از گرسنگی و سرما جان دادند

کشور را نه تنها باز سازی نکرده  ادیاقـتصبین المللی آگاهانه به پروژه های نمایشی بسنده کرده و زیر ساخت های  ۀجامع

و اروپا با خریداری اراکین دولت  غـربیای چون ـماف» برده اند. اقـرتصاد آزاد، کشور را به قهـاند، بلکه زیر نام بازار اق

یل باید تصاد متورم نموده اند. همه مساـافغانستان و پول وحشتناک شان افغانستان را مبدل به یک کشور کامالً وابسته با اق

در  (.8« )ترین و فاسد ترین ارگان سیاست گذار آن باشدـضعیف عـنواندر گرو سکتور های خصوصی بوده و دولت به 

انهدام  ۀکه زمین ستندـمجری سیاست های ضد مردمی هتصاد و تجارت دولت دست نشانده ـاین رابطه وزرای مالیه، اق

 ته و احتیاج مردم ـعمومی شدت یاف فـقـرمللی آماده کرده اند. به این ترتیب تصاد غارتگران بین الـتصاد ملی را به نفع اقـاق

تا که مردم به فکر دولت دست نشانده  ت تام داردـروز به روز باال میرود و این با خواسته های سیاسی اشغالگران مطابق

 .و استعمار و اندیشۀ مملکت اشغال شده نیافتند

انگلیسی  ۀض گمرکی بسیار کاستند تا امتعلی الرغم تزیید بر مالیات، از عوارـا عاما انگلیس ه» در دورۀ شاه شجاع :

یکه شاه مداخله کرد مالیات بر واردات گمرکی را وقـتمحلی کشور را از بین ببرد.  صنایع دستی و ،به کثرت وارد شده

 (.538ص  ،تان در مسیر تاریخ)افغانس« زود، مکناتن نگذاشت و به حمایت تجار دالل و سود خوار برخاستـاف اً مجدد

 اقـتصادیستراتیژیک نظامی، سیاسی و اشغال افغانستان در پهلوی مسایل وامل ـیکی از ع در دورۀ حامد کرزی :

وش است. بر همین مبناست که اشغالگران، ملک ما را به کشور مصرفی فـرتصاحب منابع مواد خام و تسلط بر بازار 

ضروریات کشور از خارج وارد میگردد و در داخل کشور متاع قابل ذکری تولید نمی  تبدیل کرده اند که اکثریت عظیم

 تاسفداری صنایع و تجار ملی مداخله کرد و ـشود. باز هم باید در حق شاه شجاع دعای خیر کرد که در موضوع به طرف

تصاد ـمپریالیستی را در مورد اقا ۀفعل و انفعاالت خانه برانداز سرمای خود ش که در پیش چشمانـبر کرزی و دم و دستگاه

، مالیهرای د. در این رابطه قابل یاد آوریست که وزننبک هـنددامی نمیخواـد و اقند و حرفی به زبان نمی آورنبین کشور می

اخ باز فـرخارجی به صورت  ۀند و دروازه های کشور را به روی امتعنمیک خیانتکشور از همه بیشتر  تصاد و تجارتـاق

 .ندمانده ا

انه یی هم در کشور جریان داشت و آن نی یک فعالیت سیاسی خایهـراین اوضاع ظا ه  در ت»در دورۀ شاه شجاع : 

میکوشند که برای تضعیف ملت افغانستان و هموار شدن راه استعمار در بین توده های مردم  دقـتاینکه انگلیس ها با تمام 

شیره و ـومت و رقابت و اختالفات جدی از نظر سیاست و سمت و عو روحانی، خص فـیودالیو هم حلقه های اشرافی و 

 (.538ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ه ایجاد نمایدغـیرب و زبان و ـمذه
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 15تر 1۲ 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 

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

 

راق سنیان و ـ، چنانکه در عدهـندمیرا انجام  ستعمار کهنهمان کار ا اجنبی ها در این دوره هم در دورۀ حامد کرزی :

استفاده از مردمان ساکن در شمال افغانستان برای درهم کوفتن مردم جنوب این کشور  انداختند.شیعه ها را با هم به جنگ 

وم ـوام غـیر پشتون در برابر قـاین سیاست در واقعیت امر و به صورت عموم انداختن اق سیاست استعمار نوین است.

میهنان  استعمار شرق و غـرب به جان هم در این سیاست شوم استعماری ائتالف شمال به مثابه ستون اصلی پشتون است.

تیده و در پیشاپیش ارتش استعماری در حرکت است. ائتالف شمال به خصوص شورای نظار قـوت های ناتو و ـخود اف

د ـطالبان تشکیل میده ۀند. جانب دیگر این بازی مدهش را نیرو های سیاه و تاریخزدنامریکا را در تخریب وطن مدد میرسا

امریکا دیریست برای افغانی ساختن جنگ های افغانستان تالش دارد و در صدد آنست  نیز بدست امریکاست. که جلو آنها

د و افغان را توسط افغان بکشد. از اینروست که ائتالف شمال را پیش ـلیل دهـل تقـکه تلفات نیروهای امریکایی را به حد اق

ن میگمارد. از همین روست که نفاق های قومی، سمتی و مذهبی انداخته و به قـتل پشتونها و تخریب مناطق پشتون نشی

"، خلقیها، طالبان و افغان ملتعـده ای از افـراد "و  ، ستمی ها، پرچمیها از یک جانبدامن زده میشوند و شورای نظار

وزه به این همه راز جانب دیگر و معاشخور استعمار  عـده ای نا بخرد دیگر اعم از اشراف و روحانیون خود فـروخته

 آتشی که بیگانگان افـروخته اند، دامن میزنند.

 

 منابع : ـ 4
 هجری شمسی. 135۹ــ  میر غالم محمد غـبار : افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ ایران، سال 1

 .1۹88ــ  میر محمد صدیق فـرهـنگ : افغانستان در پنج قـرن اخیر، با ضمایم و اضافات جدید، ۲

: ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان پایگاه های نظامی اعمار میکند. صفحه انترنیتی بی بی سی، بخش افغانستان، ــ  بی بی سی  3

 .۲۰۰4سپتمبر  ۲۹مؤرخ 

. ترجمه از خلیل هللا ۲۰۰7اگست  1۹: حامد کرزی کیست؟ روزنامۀ "تاگس شپیگل"، برلین، مؤرخ  Roth Ciesinger ــ  4

 .۲۰۰7اگست  ۲1"، آن الین ـ جرمن ـ افغان"ترنیتی پورتال ان معروفی، برلین،

 .۲۰۰7سپتمبر  1۹"، آن الینـ جرمن  ـ افغان"پورتال انترنیتی حمید انوری : "مارشال بی کتاب و ترس از کتاب" ،  ــ  5

 3۰رخ ؤان، مانترنیتی بی بی سی، بخش افغانست حۀصفبی بی سی : گزارش افغانستان از وضعیت اقـتصادی و اجتماعی،  ــ  6

 .۲۰۰7اگست 

 .۲۰۰7اگست  ۲8 "،آن الینـ جرمن ـ افغان "پورتال انترنیتی  باقی سمندر : نامۀ از کابل.  ــ 7

  .۲۰۰7سپتمبر  ۲۰"، آن الین ـ جرمن ـ افغان"پورتال انترنیتی : نامۀ سرگشاده به آقای عصمتی.  محمد سالم هاللی ــ  8

 پایان بخش دوم
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