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 :اداره یادداشت 

جرمن آنالین به نشر رسیده بود. بعداً نظر به انکشاف اوضاع  –در پورتال افغان  2007اکتوبر  24این رساله در 

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

ان این شجاع "خدا بیامرزی" می برد، در حالی که حامد کرزی و اعوان و انصارش منفور تاریخ می گردند. در پای

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

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

دگر این رساله در سه بخش به دست نشر سپرده برای شناسائی چهرۀ واقعی حامد کرزی و دار و دسته اش اینک بار 

 می شود.

 

 

 شاه شجاع درانی و حامد کرزی

 در آیینۀ تاریخ
 

 وم (سبخش  )
 

 : افغانها مدافعۀـ  1
یکی از جنرالهای انگلیس )میجر جنرال ایری( راجع بمدافعین افغانی چنین نوشت : "باید » در دورۀ شاه شجاع :

یه از افغانها درس میگرفتند. افغانان با تأمل نشانه میگیرند و به ندرت آتش شان عساکر انگلیس در استعمال اسلحۀ نار

هوائی میرود، در حالیکه افراد ما بدون استهداف، انداخت هوائی می کنند." لیدی سیل که جنگ های کابل را به چشم 

ان گفته می شود، تنها نظر گی و جبن افغاننوشت : "چیزیکه راجع به بی عاطفسر می دید نیز در این موضوع چنین 

انگلیسی است، در حالیکه افغانها یک نژاد قوی و خوب بوده و از قتال باکی ندارند. افغان بدون ترس در مقابل توپ 

می ایستد و سیالوۀ خود را بکار می اندازد. وقتی که او یک موضع را اشغال کرد، دیگر استرداد آن مشکل است. همین 

مبارزین »ر "بی بی ماهرو" که منجر به شکست اردوی انگلیس گردید، چنین مینویسد : لیدی راجع به جنگ مشهو

« افغانی از باالی تپۀ مرنجان در صفوف سپاه انگلیسی چنان فرو ریختند که گرگ در رمۀ گوسفندی داخل میشود.

 (.544ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ

ستان فاقد روحیۀ جنگی اند، زیرا برای کدام هدف معقول نمی متجاوز اجنبی در افغان عساکر در دورۀ حامد کرزی :

افغانستان جنگ می کنند و خشن طبیعی مردم، اقلیم ناگوار و عوارض  دافعۀرزمند. لذا با ترس فراوان زیر تأثیر م

به  همیشه پشه را با توپ می زنند. از همین سبب است که هر تجمع مردم را حمله باالی خود دانسته بدون استهداف

باعث انزجار  ،صورت اکثر محافل عروسی، خاکسپاری، خیرات و غیره و حتا گاهی دوستان خود را بمبارد کرده

بیشتر مردم می گردند. از همین سبب یک تن از مفسرین سیاسی امریکا "افغانستان را ویتنام اوباما" خواند. در طول 

مناطق بیشتری بر  ،به جز یکی دو ولسوالی ،ا در والیت هلمندهفت سال گذشته قوت های ناتو و امریکا نتوانسته اند تنه

ها و نورستان و لغمان هم به همین منوال است. در قبال شکست های پی در پی متجاوزین و مسلط شوند. وضع کنر

، کشتار مردم بی گناه، در حالیکه دولت دست نشانده از ارسال قوای بیشتر امریکا و ناتو در افغانستان استقبال کرد

صورت  نیز در تجاوز روس به افغانستان قیقتی است کهروز به روز بیشتر می گردد. و این حاز خاک شان مردم  دافعۀم
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پذیرفته بود، چنانکه خلقی ها و پرچمی ها نیروی تازه می خواستند ولی مردم توانستند با وجود عدم توازن نظامی، 

 به زانو درآورده اند.درآورند مثلیکه امروز ناتو را شوروی را به زانو 

اینست که بار دیگر میرفـت یکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اینکه در مقابل » در دورۀ شاه شجاع :

یودال و ـقانان و پیشه وران و اکثریت فـد، اعم از دهندشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف متحدی قـرار گیر

البته معنویات جنگ آوران افغانی از دشمن برتر بود. هـر (. »539ص  ،یر تاریخ)افغانستان در مس« روحانی و غـیره

دف را خطا نمیکرد. ـمتر ه 300نگچی افغان از فاصله ـسوارۀ افغانی یک پیاده را برداشته وارد میدان جنگ میکرد. تف

خود استعمال میکرد.  ۀپوند 6ی ته و در توپهاـتنام توسط چکش کوفـدشمن را بعد از اغ ۀتوپچی افغان گله های نه پوند

افـراد هـر یک در زمستان پوستینچه یی در بدن، سناچی از تلخان یا گندم بریان در پشت، کدو صراحی پر از باروت 

ً اسپ در خرجین خود داشت. این قـشون در هوای آزاد و بعض ۀلوفـدر کمر بند و سواره مقـداری از ع روی برف  ا

البته مبارزین افغانی بی قـوت الظهـر نبودند. زنان برای آنان نان می  م و تلخان تغذیه میکرد.میخوابید و با مشتی از گند

بور سپاه دشمن از بازار ها، سنگ و کلوخ و آب جوش بر فـرق ایشان می ریختند. مال ها در دهات ـپختند و در ع

وکران رسمی دولت و مالزمان شخصی له بدشمن باز میداشتند. نـله داران را از فـروش غـگردش کرده، مالک و غ

جان و مال خود را در  اً افـسران، اخبار و مکاتبات سری دشمن را به اردوی ملی میرساندند. صنوف مختلفۀ مردم متحد

)افغانستان در  «لبه چنین جنگاورانی بر یک اردوی اجنبی حتمی بودـف کرده بودند. پس غـراه دفاع آزادی کشور وق

 (.544ص  ،مسیر تاریخ

که تا دندان  در مقابل دشمن خارجیدر جنگ ضد روسی همۀ مردم افغانستان سهیم بودند و  در دورۀ حامد کرزی :

 برای دفاع از خاک خود در صف متحدی نگانـیر و پا برهـقـبخصوص طبقات ف طبقات مختلف کشور مسلح بود

بروی ـف 15متجاوز روسی را به تاریخ  عـسکر دای آزادی میهن نموده و آخرینـجان و مال خود را ف . اینهاجنگیدند

. وضع نیز مبارزه میکنند غـرباز کشور شان بیرون ریختند. اینک این وطنخواهان در برابر استعمار نوین  1989

های سیاه و تاریخزدۀ طالبی مقاومت سایه افگنده و در جانب دیگر نیروکنونی طوریست که در یک طرف استعمار نو 

بسیاری مال های رسمی و دولتی و دولتمردان در مقابل پول زیر فرمان استعمار رفته و در  زدیده اند.اصیل مردم را د

و از نظر کمی اهمیتی بوده ولی این نیرو های مزدور میرنده  ریختن خون مردم خود به متجاوزین مدد می رسانند.

د که در بر گیرندۀ نسازبرهنگان افغانستان میفقیر و پا وسیع های اصیل مقاومت را طبقات که نیرو ندارند، در حالی

و این مبارزۀ بر حق نیز سرانجام  ه استمقاومت واقعی مردم سر کشید ه نا سازگاریهاهمبا این اکثریت جامعه می گردد. 

 به پیروزی می رسد.

همینکه ، ولی شجاع پسر خود تیمور را برای اسکات مردم از باال حصار به شهر فرستاد شاه» در دورۀ شاه شجاع :

زبان برگشاد و مردم را به قلع و قمع دشمن دعوت نمود و بدینصورت از مخاطره نجات  او قوای مردم را بدید فوراً 

بل را به توپ بستند. در چنین وقتی مجاهدین تفنگدار کوهستانی و کوهدامنی ایافت. انگلیسها از زبر باالحصار شهر ک

ولی محافظ آن از بین رفت. وقتیکه آتش انقالب فروزان شد تمام عمله و فعله بمدد رسیدند و خزانۀ انگلیس با یک ت

زن منازل خود را در باالحصار ترک کرده  750ها رده به شهریان کابل پیوستند. بعدافغانی شاه شجاع دربار را ترک ک

 (.551ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« و به شهر کابل کشیدند

های طرفدار امریکا که در ائتالف شمال جمع شده اند ای دولت دست نشانده و نیرونیروه در دورۀ حامد کرزی :

سر "برای سرکوب مردم خود زیر بیرق امریکا رفته به روی هموطنان خود آتش می گشایند. آنگاه خود را قهرمان و 

فق میهنان خود چه قدر موی در قتل هم دانسته و بر متجاوزین و مردم فخر می فروشند که زیر فرمان اجنب "خیل میدان

اینها »ه به وجد آمده بود، برای کسب رضایت امریکاییان گفت که : نکه مال سیاف که روزی در ولسی جرگبوده اند. چنا

منظور مال سیاف این بود که فقط او قادر است طالبان را از پا در آورد. در « .را به جز مجاهدین کسی زده نمی تواند

مال سیاف با طالبان روابط طالبان او را تا عربستان سعودی گریختانده بودند،  با وجود آنکه کهحالیکه همه می دانند 

ربایی در هدف آقای سیاف مشق دللذا . ، زیرا این هردو بادار مشترک عربی و امریکایی دارنددوستانه دارد و عمیق

 . آغوش امریکاییان بود و نه مدافعه از خاک وطن

در قدم اول متوجه رهایشگاه الکساندر برنس ـ در محل خرابات موجوده ـ  سیالب مبارزین» در دورۀ شاه شجاع :

گردید. عساکر محافظ انگلیسی آتش گشادند، اولین مجاهد که در زیر باران گلوله داخل سرای برنس شد یکنفر مرد 

وال و ناظر علی محمد بودند. "کاهفروش" کابلی بنام هاشم بود و اولین مردیکه به عمارت برنس درآمد خضر خان کوت

سکندر خان مشهور و نایب امین هللا خان و عبدهللا خان اچکزایی در صف اول سپاه ملی قرار داشتند. برنس که خضر 
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خان و علی محمد خان را بدید با دستمال چشمان خود ببست و ساعتی پستر سرش در چوک کابل آویخته بود. چارلس 

زخمی افتاد. موهن الل جاسوس از سوراخ دیوار فرار کرد و اسیر و محکوم به اعدام برادرش نیز کشته و براتفورد 

سها در شهر ا بخان شیرین خان سپرد. منازل انگلیشد، ولی از ترس کلمۀ اسالم خواند و نواب محمد زمان خان او ر

)افغانستان در مسیر « کرد کابل آتش زده شد و مکناتن در زیر سایۀ دود مثل برق از شهر به قشلۀ بی بی مهرو فرار

 (.550ص  ،تاریخ

صبغت کرزی، مال حامد  احمد شاه مسعود، مبارزین و مجاهدین جعلی و ساختگی از قبیل در دورۀ حامد کرزی :

و سایرین  ، مال خلیلیمال قانونی ،مسعود ءفهیم، ضیا قسیم مال محقق، عبدهللا، داکتر مجددی، مال سیاف، مال ربانی،هللا 

آنگاه خود را سر "خیل میدان"، مجاهد کبیر و  ،پناه قوای متجاوز سنگر گرفته، بر ملت و مردم خود تازیده همیشه در

مردم را به حال آنها گذاشته و  سر از دستار نشناخته همیشه ،قهرمان خوانده اند. ولی همینکه خطری متوجه آنها شد

کوه های  هایمسعود به سوراخ ،در کابل 1996لبان در سال فرار را بر قرار ترجیح داده اند. چنانکه با آمدن طا خود

به  عبدهللا داکترکرزی به امریکا، مال مجددی به دنمارک، مال سیاف به عربستان سعودی، مال ربانی و  حامد پنجشیر،

اصطالح امیر  اسمعیل بهتورن و مال  به انگلستان، مال خلیلی و مال قانونی مسعود ءضیا فهیم به تاجکستان، قسیمکانادا، 

 1386ثور  8تازه ترین فرار این قهرمانان در  به ایران و سایرین به کشور های دیگر فرار کردند.حوزۀ جنوبغرب 

، روزیست تاریخی و تاریخیت این روز را یک حادثۀ 2008اپریل  27مطابق به  1386ثور  8امروز »اتفاق افتاد. 

حکومت قهرمان، یک پارلمان قهرمان، یک دستگاه پولیس  کوچک رقم میزند. روزی که یک دولت قهرمان، یک

 .وی قهرمان پا به فرار می گذارندخارجی از قبیل آیساف قهرمان و نات یک اردوی ملی قهرمان و قهرمانان قهرمان،

 ثور" را جشن 8"انقالب اسالمی و ظفر نمون  امروز که قهرمانان سراسر افغانستان جمع گردیده و میخواستند سالگرد

بین قهرمانان نهاد. چهار تن طالب پای لـُچ جان فدا برخاستند جبگیرند، حادثۀ کوچکی روی داد و ُمهر حشمت و آبرو بر 

و تاج و اورنگ شهامت را بر فرق تمام این قهرمانان داخلی و خارجی گذاشتند. این روز را حافظۀ تاریخ هرگز از یاد 

پای ترقیده، پا به فرار می  یک جهان از دست چهار تن طالب سرکنده ونخواهد برد، که  ادنخواهد برد و هرگز از ی

 .(1)تصویر  (2) «نهند

 

 
 

 .(2) گذشت رسم  در جریان 1386ثور  8در روز فرار قهرمانان  : 1تصویر 
 

بنابران دیده می شود که دفاع از خاک و ناموس این کشور همیشه بدوش دهقانان و کاهفروشان و طبقات فقیر کشور 

 وطن می کنند.محل و ترک  ساختگی و جعلی در موقع حساس ترک می ماند و قهرمانان
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مارچ  15توصیه و نظر خود را در قوماندان عمومی اردوی هندوستان آخرین ه ب اکلند» در دورۀ شاه شجاع :

در کابل و قندهار این اختالل  1841چنین نوشت : "از آغاز اشغال کابل اختالل در کشور موجود بود. از سال  1942

شدت یافت. این انقالب که باعث وقایع اسف انگیز و باالخره مسبب تباهی و کشتار انگلیسها گردید، فی الواقع چنان 

که در تاریخ هندوستان )یعنی تاریخ استعمار انگلیس( مثال ندارد. این همه حوادث از مخالفت  حادثۀ مالمت باریست

و این جنگ شکل یک جنگ ملی و مذهبی بخود  عمومی ملت افغانستان سر چشمه می گرفت که به مقابل ما متحد شدند

ان را اشغال هم کنیم، این کشور هیچگاهی یر برساند که اگر ما باز افغانستین حوادث ما را به این نتیجه ناگزگرفت. ا

در مقابل یک متجاوز غربی، مقوی ما نی بلکه عامل تضعیف ما خواهد گردید. پس پالیسی پیشروی انگلیس در افغانستان 

باید بکلی مطرود و معدوم تلقی گردد." اما اکلند در نتیجۀ جنگ با افغانستان خود معزول شده و کابینۀ لندن در تزلزل 

در انگلستان و هندوستان مشغول عزاداری کشته شدگان خود در  ا هزاران خانوادۀ هندی و انگلیسیده بود، زیرافتا

 (.565ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ «افغانستان بودند

بوع خود را در دولت های مت تجاوزاورین و اهل مطبوعات کشور های غربی همیشه مش در دورۀ حامد کرزی :

. و از مدافعۀ افغانها از میهن شان سخن زده اند خروج نیرو های آنها را مطالبه کرده ،اجویی خواندهافغانستان ماجر

لمان و غیره ممالک با مظاهرات خیابانی ابه طور مثال در امریکا، کانادا، انگلستان،  ها همچنین مردمان این کشور

ن سیاسی ایل کردن و انقیاد مردم افغانستان و مفسراتان نموده اند. تحلیلگران خواهش خروج عساکر شان را از افغانس

عمومی مردم افغانستان در مقابل تجاوز  مدافعۀرا محال دانسته و شکست های متناوب انگلیسها و روس ها را که از 

مایه می گرفت، مثال آورده و خواهان خروج از افغانستان گردیدند. زیرا پالیسی نظم نو جهانی امریکا و فریاد های 

است. گذشته از این هالکت و زخمی شدن و مطرود و معدوم گردیده دروغین دیموکراسی خواهی آن در افغانستان 

زدگی صد ها عسکر خارجی و فشار مردم باالی دولت های شان در اندام دولتمردان این کشور ها لرزه انداخته  وحشت

ان را بدان وادار کند که عساکر خود نتوانست دولت الم سها در چوکات ناتویها و انگلیئاست. چنانکه فشار عظیم امریکا

ها مأیوسانه تهدید نستان برای فعالیت های محاربوی به جنوب بفرستد. همچنان که حکومت کانادا باررا از شمال افغا

 های بیشتر از کشور های عضو ناتو در هلمند به فریاد شان نرسد، در آنصورت عساکر خود را ازکه اگر نیرو هکرد

افغانستان خارج می کنند. به همینگونه قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان گفته بود که برای تأمین امنیت در 

همین اکنون مفسرین سیاسی در اروپا و امریکا بار مالمتی هزار سپاهی ضرورت است.  400افغانستان کم از کم به 

مر بودن این جنگ زوزه می کشند. بار ثقیل اقتصادی جنگ های جنگ افغانستان را بر دوش یکدیگر انداخته از بی ث

عراق و افغانستان در بحران اقتصادی کنونی بی تاثیر نبوده و نگرانی های فراوانی را در کشور های متجاوز باعث 

تی خالص چنانکه دولتمردان اروپا و امریکا بار این جنایت را به شانۀ بوش دوم انداخته و خود را از مالمشده است. 

 .بودمی کنند. در حالیکه این گناه سیستم سرمایه داری است که بوش فقط مجری آن گردیده 

 

 : ملی ـ مقاومت 2
شاه و دوستان انگلیس او در افغانستان، در زیر پرده  قـراربا ورود و است 1839در سال » در دورۀ شاه شجاع :

اصلی این دستگاه عاجز  ماهـیتتا سر مملکت از درک سرهـنوز ملت افغانستان در های تاریک ابهام در گذشت، و 

اشت. لیل بود، مخابرات منظم و سریع و تبلیغات زود رس وجود ندـل بطی و قـبود. زیرا معابر دشوار گذار و حمل و نق

 الزم داشت و آنهم توسط وقـتمهم از مرکز کشور در والیات دور دست برسد ماه ها  ۀلهذا برای آنکه خبر یک حادث

مملکت منتشر گردد.  قـصباتریه ها و ـی میرسید. سالی الزم بود تا این خبر در قهـری به شهـراز ش فـقـطکاروانها 

وستان بر گشته هـند" سلطنت افغانستان از حقـیقیدر مردم شنیدند که شاه شجاع "وارث ـاینق فـقـط 1839پس در سال 

نگی او همراه است که بعد از مختصر استراحتی به فـرز دوستان ی اقـشونو داخل افغانستان شده است، منتهی با او 

ضایا آشنا میشدند، ـداشتند بیشتر از دیگران با ق قـرارراه این ورود  عـرضد. تنها مناطقی که در نوستان بر میگردهـند

لجایی ها از ـغ اجنبی را با چشم خویش در کشور خود تماشا میکردند. به همین سبب بود که در راه قالت قـوایزیرا 

 قـیامیکه شاه در کابل رسید مردم زرمت و غلجایی وقـتبه جنگ برخاستند.  غـزنهنشان دادند و در  نفـردیدن شاه ت

 (.538ص ) ،)افغانستان در مسیر تاریخ« نمودند

مثل خلقی تا سر افغانستان رسید. از اینکه طالبان  به سر وقـتخبر تهاجم امریکا به اسرع  در دورۀ حامد کرزی :

ها و پرچمی ها و تنظیم های اسالمی باالی مردم افغانستان ظلم بسیار کرده بودند، مردم از شکست آنها خوشحال شدند. 

امریکاییها به قـدرت رسانیده بودند و آدم نا شناخته ای به حیث رئیس جمهور افغانستان ولی از اینکه طالبان را خود 
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در ائتالف شمال  ه ییضاف بر این نصب جنگ ساالران و آدم کشان حرفموجب حیرت شان میگردید. م ،نصب شد

خصوص الابهام پیچید، ب ۀبسیاری مسایل را در پرد ،که در زمان طالبان همه به خارج فـرار کرده بودندقـدرت دولتی 

یکایی را به حیث را داشتند. دولت افغانستان نیروهای ایساف و نیروهای امر این جنایتکاران ۀکه مردم انتظار محاکم

القاعـده به افغانستان آمده اند و ها برای مبارزه با تروریزم، طالبان و که این نیرو ای مهمان خوانده و یاد آوری کردقو

نتونها باز شدند ـسازی آغاز گردیده، مکاتب و پوهیک تعداد پروژه های باز نبنابراسازی کشور مدد میرسانند. به باز

نه ها ترمیم و یا از نو آباد گردیدند، قانون اساسی تدوین و انتخابات ریاست جمهوری و و بعضی سرک ها و شفاخا

که همه امور مملکت به دست  یافـتندسالی مردم در دو سهتیدند. ولی با گذشت ـبه راه اف زیر نظر امریکا پارلمانی

یها نیست. ئبی جانی در دست امریکا ۀتیده و دولت افغانستان چیزی بیشتر از یک آلـها بخصوص امریکایی ها افغـربی

ها مصروف تطبیق برنامه های سیاسی،  غـربیقالل کشور خدشه دار گردیده است. ته و اسرفـتحاکمیت ملی از بین 

گاه و پایگاه آباد کرده و جنگ و قـرارگوشه و کنار افغانستان  هـرستراتیژیک خویش اند. اینها در  اقـتصادینظامی و 

ان افغان را کشته و مناطق وسیعی از افغانستان را تخریب کرده اند. حامد هـزارا روز شدت داده و بمباران را روز ت

د. نموجود بی رمقی مورد استفاده قـرار میگیر ۀمحبوس باداران امریکایی خویش بوده و به مثابو حکومت او  کرزی

مثابۀ البی در کرسی های دولتی تکیه زده و به جنگساالران و قاتالن هـزاران افغان اعم از خلقی، پرچمی، تنظیمی و ط

، کابل را تخریب کرده به کمک سایر تنظیم ها فـرمان اجنبی میرقـصند. حزب اسالمی گلبدین کهموجودات بی رمقی به 

و اینک اوباما  دو باره در ترکیب دولت شامل شده و جنایتکاران فـراوانی در ولسی جرگه و مشرانو جرگه لمیده اند

. رشوه و فـساد به اوج خود رسیده و یک قـشر دالل که با اجنبی ها ارد که طالبان را در قدرت دولتی سهیم سازدقصد د

در حالیکه اکثریت مردم در ، دولت و مردم را غارت کرده میرونداوان بدست آورده و اموال فـراند پول های  ساخته

به شکل رضایتی های مردم نمایان میگردد و مقاومت جانگدازی دست و پا میزنند. اینست که موجی از نا فـقـر

و جنگ مسلحانه آغاز می گردد و این  ش آغاز می شوددر برابر دولت و باداران خارجیات هـرتظا تصابات وـاع

 .امریکا و انگلستان است ،که جلو آن به دست پاکستان از جنگ زرگری طالبانمقاومتی است غیر 

عسکر و یک توپخانۀ انگلیسی برای ریشه کن کردن مقاومت مردم از قندهار به دو کندک » در دورۀ شاه شجاع :

گرشک سوق گردید. مال ها و علمای مذهبی از قدیفۀ خود پرچم های جهاد افراشتند. در این پرچم ها این عبارت نوشته 

عسکر داوطلب و چهار  شده بود: "خدا برای ما کافیست." محمد اکرم خان یکی از رهبران مردم با یک هزار و دو صد

 (.545ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« توپ کوچک به اردوی ملی پیوست. جنگ با دشمن در ساحل هلمند بعمل آمد

به کشور ما  کشور جهان برای ریشه کن کردن مقاومت مردم افغانستان 41های حدود نیرو در دورۀ حامد کرزی :

که در ترکیب دولت دست نشانده نیز شریک اند، سر بر آستان متجاوزین  هجوم آورده اند. بسیاری مال های افغانستان

یس مشرانو جرگه در جریان هللا مجددی رئ چنانکه به طور مثال مال صبغتساییده تبلیغ انقیاد و مزدور منشی می کنند. 

ا طالب شفقت گردید. یها را "برادر" خطاب کرده از آنهئامریکا 2009مراسم افتتاح سال چهارم ولسی جرگه در جنوری 

کسی  دا ناخواسته این ملت یک بار خیستاگر خدا نا خواسته، خ»ش چنین گفت : مجددی خطاب به برادران امریکایی

)منظور آقای مجددی آنست که اگر مردم افغانستان بر ضد متجاوزین به پا خیزد، کسی  «دَم آنها را گرفته نمی تواند

نگارنده(. از ارشادات ! آقای مال مجددی هویدا می گردد که او میخواهد و از  -اند مقاومت آنها را درهم کوفته نمی تو

خداوند استعانت می کند که مردم هرگز بر ضد متجاوزین و به هدف مدافعه از خاک خود و برای استرداد استقالل 

روف اند و متجاوزین را کشور خود به پا نخیزند. مال های دیگر مثل آقای مال مجددی در ثنا خوانی متجاورین مص

مهمان دانسته اطاعت آنها را الزم می دانند. این مال ها در بدل ثنا خوانی متجاوزین از آنها پول دریافت می کنند و 

 حاضرند در برابر پول از همه چیز بگذرند چه رسد به مدافعه از میهن.

های قـوت رهـبریجا هـری مردم بودند، در توده ها حقـیقیانقالب که نمایندگان  رهـبران» در دورۀ شاه شجاع :

ارزین ملی مردم را به بمتمرکز می جنگیدند. م وی وـخارجی بعهده داشتند و با دشمن ق قـوایمبارز ملی را در برابر 

و به شاه شجاع نوشته بودند که اگر شاه در کرده کرده، مکناتن را تهدید  دعـوتعمومی و طرد دشمن خارجی  قـیام

)افغانستان در مسیر « یم گذاشتـپیوندد، ما عهد کرده ایم که او را زنده نخواهین و وطن با ملت خود نرد دشمن دط

 (.549ص  ،تاریخ

ملی چون ربانی، برادران مسعود، قانونی، فهیم، دوستم، سیاف، محقـق،  اندر این دوره خاین در دورۀ حامد کرزی :

بین مردم تفـرقۀ فـراوان انداخته و هـنوز در  ،جنگ ضد روسی میدانندخلیلی و غـیره که خود شان را کاذبانه رهـبران 

خدمت کشور های خارجی طی طریق میکنند. عـده ای از آنها به شمول وابستگان ظاهـرشاه در به اصطالح "جبهۀ 

ر پی تامین ملی" تجمع کرده و منافع مردم کشور را در پای معامله با باداران روسی و ایرانی میگذارند. بعضی دیگر د
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ن تالش دارند. اینها منافع غـرب عـرق میریزند و برخی هم برای حاکمیت پاکستان و عـربستان سعودی در افغانستا

کرده و خود مصروف زراندوزی و غصب مال مردم و چپاول دارایی  دعـوتاوضاع موجود  قـبولبیشتر مردم را به 

 و برای تصاحب چوکی های دولتی با حامد کرزی چانه زنی دارند.وخته فـر عـشوهآن به استعمار  هـر ،های عامه بوده

 اگر استعمار نوین این مزدوران را پشت و پناه ندهـد، مردم آنها را زنده پوست خواهـند کرد.

قمری(  1257رمضان  17دا صبح دوم نوامبر )فـرکه از  یصله کردـشورای مبارزین ملی ف» در دورۀ شاه شجاع :

بامداد میر حاجی در پل خشتی و سایر مال ها در مساجد جهاد را  ۀرا آغاز کنند. اینست که در طلیع لیه دشمنـع قـیام

)افغانستان در « .تادـارابه توپ بحرکت اف 6اعالن کردند. دکانها در سرتاسر کابل بسته شد و موج پیاده و سواره با 

 (.550ص  ،مسیر تاریخ

و مملکت را در طبق اخالص انداخته، بخاطر  لتمالها سرنوشت م بسیاریدر این دوره  :در دورۀ حامد کرزی 

این یکی چون مال برهان الدین ربانی و به گونۀ مثال  ند.کسب پول و قـدرت به امپریالیزم شرق و غـرب پیشکش کرد

 یون روسیهفـدراس)حاال صدر اعظم و فرد اول و اختیاردار( رئیس جمهور  دار و دسته اش سر در بالین الکساندر پوتین

و انصار شان در آغـوش جورج  اعـوانضل الهادی شینواری و ـمیگذارد و آن دیگری چون صبغت هللا مجددی و ف

که در  اینها نزد مردم افغانستان فـریاد اسالمخواهی دارند، اسالمی ند.عـشوه میفـروش و اینک در آغوش اوباما بوش

مال اکبری و همپالگان ، مال محسنی، ـمـر، مال سیاف، مال خلیلیخدمت روس و امریکاست. مال های دیگری چون مال ع

نوعی بر پای استعمار  هشان نیز به عـنوان وطنفـروشان دوره گرد سر در آخور بیگانگان دیگر دارند و هـر یک ب

 .و هرگز اعالن جهاد نمی دهند بوسه میزنند

بار را ترک کرده و افغانی شاه شجاع در ۀمله و فعلفـروزان شد تمام عیکه آتش انقالب وقـت» در دورۀ شاه شجاع :

 «ملی از راه مصالحه داخل شود. قـوایشه شجاع از باال حصار به مکناتن نوشت که با » «.پیوستندکابل  یانهـربه ش

 «اوج مبارزات مردم در کابل بود که اطالع رسید که مردم غـزنی شاه شجاع را "پادشاه فـرنگی" عـنوان داده اند»

 (.555و  554 ،551ص  ،فغانستان در مسیر تاریخ)ا

ظ ـوظیفه در اردوی ملی را کنار گذاشته اند و با حف ،افـسرو  عـسکران هـزاردر این دوره  در دورۀ حامد کرزی :

اردوی به اصطالح اد فـرتعداد ا هـنوزمیگذرد،  در قدرت استعماری حامد کرزی نصبسال از  هفتاینکه بیشتر از 

 ی دیده اند.عـسکرتعلیمات  شانکم  تعدادانی که عـسکران و افـسرتجاوز نمی کند. و آنهم  نفـر هـزار شستملی از 

، قـسمت عظیم لشکر نظر از موجودیت یک تعداد از نظامیان با شرف در اردو که مجبور به ترک وطن شدند صرف»

اشغال افغانستان بوسیلۀ قـوای سوشیل خاینین در زیر پرچم اجانب دست به کشتار مردم خود زده اند. در جریان 

امپریالیزم شوروی، اردوی مزدور افغانستان در پیشاپیش قـوای اشغالگر قـرار میگرفـت و افغان میکشت. اینبار هم 

اردوی مزدور به رهـبری عـبدالرحیم وردک و سائر دست نشاندگان اجانب باالخص عمال شورای نظار و بقایای 

باند های قـومی و پرچم، دوشادوش قـوای اشغالی بین المللی، افغان میکشند، نه تروریست. صاحب منصبان باند خلق 

هلوی قـوای استعمار بین المللی مرتکب هـر نوع جنایت و هم درین کشتار ها سهم برجسته دارند و در بدل پول در پ

وزان تر میشود. از اینروست که حامد فـرروز  هـرکه شعله های جنگ  این در حالیست (.3) «وحشیگری میگردد

 قبالً  کهبسیار دیر بود، زیرا این و ین دولت وی داخل مذاکره شوند. ـکرده که با مخالف خواهـشکرزی از خارجی ها 

 بود. مشهور گردیده د کرزی بنام "ببرک امریکایی"حام

"شهزاده حتا  جلد اول "افغانستان در مسیر تاریخ" 551در صفحه  بارـطبق روایت روانشاد غ در دورۀ شاه شجاع :

لیه متجاوزین انگلیسی به تاریخ دوم نوامبر، در ـملت ع جاع در جوشاجوش نبرد آزادیخواهانۀزند شاه شتیمور" فـر

مسلح  عـسکر 700ه با رفـتگ قـرارثیر عظمت خیزش أتحت ت ،مردم بوده« اسکات»محوله که گویا  موریتعوض ما

کتاب پر محتوایش  484 حۀرخ بزرگ کشور در صفمؤ« کهزاد»عـین واقعه را عالمه خود به مقاومت می پیوندد. 

 (.13آورده است )« جنگ یاد می نماید فـتحجای اسم شهزاده تیمور از شهزاده ب» با اندکی تغییر  «...باال حصار کابل »

حمیت اوالد شاه شجاع را  خویشاوندان کرزی همت و یک از اقارب و هـیچآن که به عالوۀ  :در دورۀ حامد کرزی

 ءواـتاراج مایملک مردم، با تمام ق اندوزی وشدت نیز می کوشند تا در کنار زر گیرند، با قـرارندارند تا در کنار مردم 

که کوس کرزی  انبرادر .حاکمیت استعماری آنها را تحکیم بخشند ،داده قـراردر خدمت نیروهای متجاوز  اخویش ر

 .مصداق این واقعیت می باشدبه مثابۀ بارزترین نمونۀ چنین حرکت خاینانه ای  همه جا کشیده رسوایی آنها به

که طرف آن  ،تنها وقـتی پیشرفـت کرده ،هـر باریکه قـوت انگلیس داخل افغانستان شده» در دورۀ شاه شجاع :

لیه آن پرداخته است، قـوای ـدولت های افغانستان قـرار داشته است، ولی زمانیکه مردم افغانستان قـیام کرده و بمبارزه ع
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مسلح قـیام کنند قـدرت  ۀکشور شده است. وقـتیکه مردم یک کشور بمبارز ۀانگلیس شکست خورده و مجبور به تخلی

در  1842نومبر  2روز »(. 545ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« شور استعماری نمیتواند آنرا سرکوب کندهـیچ ک

تاریخ افغانستان و هـندوستان یکروز عمده است. این روزیست که یک امپراتوری بزرگ اروپایی از مردم یک کشور 

وحدت ملی در برابر تجاوز  ۀبارز روحیآسیایی برای همیشه شکست میخورد. از مشخصات این روز در افغانستان ت

 ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ب و منطقه تحکیم شده بودـوف مردم بدون امتیاز نژاد و زبان و مذهفـبیگانه است. ص

 (.548ص 

این حقـیقـت در مورد تهاجم روسها در افغانستان و مزدور منشی خلقـیها و پرچمیها و سر  در دورۀ حامد کرزی :

ات جاری کشور و مزدوران جدید نیز صادق است. هـرچند م ما مصداق یافـت و در خصوص واقعفـقـیت مردانجام مو

استعمار نوین توانسته است که تا حدی مردم را به این بفـریبد که گویا آنها به اساس فـیصلۀ ملل متحد و جهت مبارزه با 

اف اصلی استعمار نوین را درک کرده اند. از اینروست که تروریزم و باز سازی به افغانستان آمده اند. ولی مردم اهـد

و این مبارزات بر حق مردم به شکست و  نا رضایتی طیف های مختلف مردم تا سطح مبارزۀ مسلحانه پیش رفـته است

  سر افگندگی استعمار و به پیروزی و سرخرویی مردم افغانستان می انجامد.

 

 : زیر فشار مردمآنها  سیاست چرخشو مزدوران  صالحیتیبی  – 3
یک  موهن الل، جاسوس و منشی برنس که در افغانستان مرتکب خیانت های عظیم گردید، در دورۀ شاه شجاع :

یک نفر سید که شاه مرید او بود زمین و جایداد او توسط وزیر »میکند :  بیانرا چنین  شجاع نمونه از بی صالحیتی شاه

( قبض و به زمین های نوکر شخصی وزیر ضمیمه گردید. سید به شاه شجاع شکایت جدید )محمد عثمان خان نظام الدوله

کرد. اما وزیر به اوامر متعدد شاه ترتیب اثر نداد. سید بار دگر به دربار شاه رفت و از بی اعتنایی وزیر شکایت کرد. 

تو می توانی در حق او دعای من باالی وزیر خود قدرت و صالحیت ندارم، »شاه حقیقت را به جواب سید چنین گفت : 

رفته رفته این اوضاع شاه  «(.287ص  4بد کنی، اما بیشتر مزاحم من نشو، زیرا من پادشاه نی، بلکه یک غالم هستم )

 شجاع را بر آن داشت تا از انگلیس رو بگرداند و در سیاست خود چرخشی به عمل آورده و به مردم خود بپیوندد.

در کنفـرانس ملی!  2007افغانستان در نومبر  دولت دست نشاندۀ کرزی رئیس جمهورحامد  در دورۀ حامد کرزی :

: تـگف او پخش گردید. هاشورای انکشافی روستا های افغانستان سخنرانی کرد که متن این سخنرانی از طریق تلویزیون 

حالی که مردم همچنان  ارد، دردولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند و کسی حساب پول آنها را ند»

جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زندگی مردم این  ۀجامع ....یچ کسی هم توجهی به آنها نداردـستند و هـیر هـقـف

سرمایه  ....درت نصیب آنها شدـکشور ایجاد کند، اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول، مقام، آسایش و ق

ت اعضای حکومت است و یا به دست اعضای شورا. یک عـده آن قـدر پولدار شده که حساب پول شان ها یا به دس

معلوم نیست، در هـر مملکت خانه دارند. بچه های شان در خارج درس می خوانند. در حالیکه بچه هایی که در حادثۀ 

( ها خرابی .N.G.Oم از این حالت تنگ شده، )خدا ما را نجات دهـد، دل ...بغالن به شهادت رسیدند، چپلک به پا داشتند.

من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان این جا و آنجا در  .کنند، ما از بمبگذاری گله داریم...میکنند، دیگران خرابی می

حامد کرزی بار ها از غالمی خود یاد کرده ولی تهور آنرا  «.به وطن بر گشتیم 52کشورهای دیگر، ما در سایۀ بی 

، زیرا جنگساالران و ی سر بر می تافتباشت تا با چرخشی مثل شاه شجاع به ملت خود رو می آورد و از بندگی اجنند

دولتمردان و بسیاری از اعضای حکومت، ولسی جرگه و مشرانو جرگه در زیر حمایت مستقیم استعمار قرار دارند و 

 . حامد کرزی موجود بی رمقی بیش نیست

که شاه در جالل آباد بود، استکبار و استبداد انگلیس او را به جان آورد و به  هـنگامی» در دورۀ شاه شجاع :

مردم  عـنوانمانهای شاه بفـرکنری ها و جبار خیل ها و خوگیانی ها، یک تعداد  قـیامحرکات مذبوحی واداشت. بعد از 

شده بودند.  دعـوتضد انگلیسی  قـیامردم بمانها مفـرتاد. در این ـبروری بدست جاسوس انگلیس افـافغانستان، در ماه ف

صد ـی انگلیس را در برابر شاه از هم درید و شاه گفت که از سلطنت بیزار است و قهـرتشریفات ظاۀ دضیه پرـاین ق

با اینکه شاه » (.539ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ن به حج دارد. ولی البته او قادر به انجام چنین کاری نبودرفـت

س او بر میخورد، نمیتوانست ـنف عـزتار ایشان به رفـتجرأت مقاومت را در برابر انگلیسان نداشت، اما چون شجاع 

و بزرگان، طبعأ  اعـیانآماده میساخت. در بین  قـیام از گله و شکایت خودداری کند و این خود اذهان عامه را برای

 (.2۶۴ ص 5 ) «داشتند مخالفـت سرداران بارکزایی با شاه بیش از سایرین
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در سالهای  تنها اد ملکیفـرا هـزارطالب و بیشتر از دو  هـزارشت ـو کشتار حدود ه قـتل در دورۀ حامد کرزی :

 قـوایریه و دهکده در جنوب و شرق افغانستان توسط نیروهای ناتو و ـمیالدی و تخریب صد ها ق 2007و  2006

امریکا  قـوایکشتار مردم ملکی توسط  ۀه باری او در رابطکت. چنانمردم را باالی حامد کرزی زیاد ساخ فـشارامریکا 

 .اشک تمساح ریخت ،انتقاد کردهطالبان  ناتو و کشتار بیگناهان توسط بیشتر گردید از 2009و  2008که در سال 

زن و  55در قندهار  یخارج ینیروها یمیالد 200۶سال یدر حمله هوای»مطبوعاتی گفت :  کرزی در یک کانفرانس

این دخترك معصوم با كمك دولت  .ماند یباق تنها یك دختر چهار ساله به نام عقیدهاز یك خانواده کشته شدند و  کودک

 «.افغان مقیم آلمان تحویل شد را نداشت به یك خانواده یرود و چون كسی راه م عصااآلمان درمان شد و هم اكنون با 

از آن کشور ها گله کرد.  "جامعۀ جهانی"به اصطالح  قـوایوذ ـنف به خاطر ازدیاد کشت خشخاش در مناطق کرزی 

بین المللی را بگیرد، تا حین مقابله با  قـوایمیدانند، در حدی که نمیتواند جلو  غـربهموطنان کرزی او را آلۀ دست »

ی به حامد کرزی یک از نیرو های خارجی توجه هـیچ»گاردین  قـول(. به 6« )اد ملکی گرددفـرا قـتلطالبان، مانع 

من صحبت خوبی با پریزیدنت »:  ـتچنین گف 2007خویش در امریکا در اگست  فـر(. حامد کرزی در س3« )ندارند

تخار به شما میگویم که پریزیدنت بوش در این زمینه به شدت با مردم ـنظامیان داشتم و با اف غـیربوش در مورد تلفات 

 قتل مزید بیگناهان بدست امریکا و ناتو در سالهای بعدی و در را میتوان در (. این همدردی7« )افغانستان همدرد است

کربی وط طیارۀ امریکایی در قریۀ الـربانیان سقـده کرد. امریکا برای قـمقایسۀ خون افغان و امریکایی بخوبی مشاه

ت کرد، در حالیکه برای کشتگان ـمیلیون دالر دریاف 10حدود ربانی ـق هـرانگلستان توسط سازمان استخباراتی لیبیا برای 

و این در حالیست که خون یک انسان را جهان پرداخته نمی تواند و مردم . دالر میپردازد 50دست خود در افغانستان 

ناتوان افغانستان خواست تا در عملیات نظامی از نیرو  دویاز ار 2007در اگست کرزی  افغانستان خونفـروش نیستند.

جمهور و  رئیس. و این چه مضحک است که شوند هـدایتطالب ت اگیرند، بلکه از والیان والیمان نفـرهای خارجی 

اگر  الخصوصب، هـیچ چیزی را ندارندید بیگانه اند و اختیار ـاکثر اعضای دولت و حکومت به شمول والیان در ق

و و امریکا خواسته است تا عملیات ی ناتهاکجی نمایند. حامد کرزی بارها از نیرو دهـنخارجی  ایوقـ خواسته باشند با

مگر این سخنان کرزی نزد باداران او چون بادیست که نگ سازند. ـنظامی شان را با دولت افغانستان همآه

اینست که شاه شجاع طی  ،گز نخواهد کردهـرولی آنچه را که شاه شجاع کرد و حامد کرزی  در بادیه رها شود.

کرد. در حالیکه حامد کرزی همیشه از نیروهای بیگانه تمجید  دعـوتضد انگلیسی  قـیامه مانهای متعددی مردم را بفـر

شجاع  هد که نیرو هایشان را از افغانستان بیرون نکنند. عالوه بر این شاـمدام از آن کشور ها تضرع کنان میخواه ،کرده

بر دارد، مصارف چنین غازیان را  شمشیر من شمشیر اسالم است، هـر مرد با همتی که باشد بیاید و» بود که :  گفـته

که با را مردم  اجنبی(. در حالیکه حامد کرزی جنبش ضد 535ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ «من آماده خواهم کرد

در این مورد  در هم میکوبد. توسط باداران خود ساوتـق ابهم زیر نام طالب در افغانستان طالبان سر و کاری ندارد 

به مجرد تاجپوشی خان ل کنم. شاه امان هللا ـی را نققـولزادی کشور شاه امان هللا خان غازی بهتر است از محصل آ

من خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقـل » :ت ـاستقالل افغانستان را اعالم کرد و گف

هـد شد تا یک سر مو به حقـوق و امور داخلی و و غـیر وابسته اعالن میدارم و به هـیچ قـدرت خارجی اجازه داده نخوا

سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قـطع 

(. اینست نمونۀ واقعی 8) «آنچه گفـتم فهمیدی!»آنوقـت خطاب به سفـیر انگلیس که حاضر مجلس بود، گفـت : «. کنم

 .و آزاد منشی آزادیخواهی آزادی و

انکار کرد و اعالن جهاد ملی را در برابر انگلیس  هـندن به رفـتدسمبر شاه شجاع از  15در » در دورۀ شاه شجاع :

را همراه انگلیس  هـندن به رفـتگذاشت. خانم سیل در این مورد نوشت که : شاه شجاع نه اینکه  ءدر باال حصار امضا

 (.556 ص ،)افغانستان در مسیر تاریخ« مختلف مردم را بر ضد انگلیس تحریک مینمایدد، بلکه طبقات ـنمیخواه

اعالن جهاد ده و به خواست مردم عمل نمو با یک چرخش باز هم رحمت بر شاه شجاع که در دورۀ حامد کرزی :

مد کرزی سر از بندگی ته است، لذا حاـنیاف زیاد شدت هـنوزچون مبارزات مردم کرد. امضاء  ملی را در برابر انگلیس

از جانب د کرد. ـحاکمیت ملی افغانستان اعالن نخواهقالل و تاسو جهاد ملی را جهت حصول  رفـتگد ـبر نخواه امریکا

 موجود است. قـوهدار و دسته اش به امریکا بال خطر گریز او و دیگر

ل آمد. نایب امین هللا خان و میر بود که در کابل اجتماع بزرگ مردم بعم 1842در جنوری »در دورۀ شاه شجاع : 

مارش به جالل آباد و انعدام آخرین سپاهی انگلیس در افغانستان اعالن جهاد نمودند. نمایندگان ملت در  غـرضحاجی ب

یوندد و به حیث پادشاه کشور که : اگر او افغان و مسلمان است به سپاه ملی بپ گفـتندباال حصار شاه را مالقات کرده و 
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مردم بعزم رزم و اخراج دشمن از جالل آباد حرکت کند، ورنه او را دیگر مردم افغانستان نه شاه و  ـشونقس أدر ر

ط ـبی بیعت شرعی خود را ساقـلمای مذهـتوای عـشناخت، بلکه طبق ف هـندالمر خود و نه افغان و مسلمان خواااولی 

کابل و بر ضد شاه بعمل  هـراد، جهاد نخستین در شاز جهاد با انگلیس در جالل آب قـبلشمرد، در اینصورت  هـندخوا

چند روزی مهلت خواست.  فـرس ۀبه جالل آباد حاضر شد و برای تهید آمد. اینست که شاه شجاع برای حرکت ـخواه

اشتند فـریک در موضع سیاه سنگ بیرقهای جهاد را ا هـرملی چون نایب امین هللا خان و میر حاجی و امثالهم  رهـبران

)افغانستان در مسیر « ماندند یقند و در انتظار روز حرکت شاه بارفـتمسلح در زیر این بیرق ها جا گ نفـران ارهـزو 

 (.562ص  ،تاریخ

که یک  خواهـش کند های خارجی بایدقـوت از شده که ءتا حال بار ها از حامد کرزی تقاضا در دورۀ حامد کرزی :

انستان تعیین نمایند. حامد کرزی نه تنها این کار را نکرده، بلکه پیوسته از هایشان از افغبرای خروج نیرو تقسیم اوقات

ستند و مدت اقامت شان دوامدار باشد. حامد کرزی که خود را فـراد بیشتر به این کشور بفـرکرده که ا ءخارجیان التجا

د. در این رابطه ـتبار خود ادامه دهدر سایۀ نیرو های خارجیست که میتواند به زندگی نکب فـقـطد میداند ـمسلمان و مجاه

او گاهگاهی زیر فشار مردم از نیرو های اجنبی انتقاد می کند که این انتقاد به  مال ها او را مشایعت و مالزمت میکنند.

تالف بین المللی خواسته اگر نیرو های ائ»قیمت از دست رفتن حکومتش تمام می شود. چنانکه چندی قبل گفت که : 

الکن چه نیرو های به اصطالح بین المللی این کار را کنند و یا نه، قدر مسلم آنست  «توانند مرا بر کنار کنند.باشند، می 

 که مردم افغانستان حامد کرزی و دار و دسته اش را به شاه شجاع ملحق خواهند ساخت.

 

 فریبکاری استعمار و موفقیت مردم : - 4
وال و اعمال و مذاکرات ـبا انگلیس ها آغاز گردید محمد اکبر خان تمام اق بعد از آنکه مذاکره» در دورۀ شاه شجاع :

ها، یک یک شمرد و دروغ متخالف مکناتن و سران انگلیس را با افغانها در طول ایام استیالی آن ض وـید متناقـو مواع

ما نیست، شما  اعـتبارتماد و ـداد انگلیسی محل اعقـرارو  قـول هـیچت که دیگر ـگی آنان را توضیح نمود و گفو دو روی

)افغانستان « یدـتسلط خود در این مملکت چیزی دیگری نمیخواه ۀتخریب بین مردم افغانستان و ادامو  فـساداز  غـیر

 (.558ص  ،در مسیر تاریخ

برخورد انگلیس با مردم افغانستان در زمان شاه شجاع با اعمال امریکا در زمان کرزی  در دورۀ حامد کرزی :

دم اول بدین نظر بودند که ـان در قییامریکا ،آغاز جنگ هوایی در مقابله با طالبان در افغانستاندر  ت دارد.ـیار شباهبس

دیموکراسی را  هـرزیر کنترول آورند، طالبان را از صحنه دور کنند و در ظاریزی ببم توسطرا تیژیک اتراهداف س

تا  ،اری بن الدنرفـتو گ القاعـدهگردیده بود یعنی سرکوب  عـنواننگ دف جـه کاذبانه. آنچه در افغانستان تعمیم بخشند

 یبـکه طالبان که رق ،ان اینستییوایی امریکاـقابل رؤیت ازین جنگ و بمباران ه ۀ. یگانه نتیجاست برآورده نشده هـنوز

را دوباره در قدرت سهیم که اینک اوباما تالش دارد که طالبان  ه اندرفـتشمال اند از صحنه تا جایی بیرون  ائتالف

تشنج  و ، تشدید جنگ، شکنند بودن امنیتقـدرتوز جنگهای داخلی در فـرا آتش. با آوردن جنگساالران و احزاب سازد

، ملی ۀکمسیون مصالح رئیس مجددی توسط صبغت هللا عـمـردین حکمتیار و مال و گلبـفـاوضاع داخلی، اعالن ع

و جنایتکاران ـفـ" از طرف "ولسی جرگه" و "مشرانو جرگه" به منظور عتصویب منشور به اصطالح "مصالحۀ ملی

و حزب  ، خلقی ها و پرچمی هاطالبانسهیم ساختن بیشتر برای  حامد کرزیو تالش  بشر حقـوقن ـضاجنگی و ناق

ی دروغگویدر شورای ملی و مشرانو جرگه،  بشر حقـوقو ناقـضان  اسالمی حکمتیار در دولت، ورود جنگ ساالران

 غـیرها هم به غـربین امریکاییها و ـتابی شده است. بنابراامریکا برای مردم افغانستان آف الخاصهب غـربو دو رویگی 

 .هـندتسلط خود در این مملکت چیز دیگری نمیخوا ۀو تخریب بین مردم افغانستان و ادام فـساداز 

وع آمد، آن یکی "انگلیس" ـآسیایی و اروپایی بوق یقه در این جنگی که بین دو کشورـفی الحق» در دورۀ شاه شجاع :

 ـ تکیه مینمود، و غـرورو  هـربود که بر تجارت و اسلحه و اخالق استعماری ـ با ق غـربی ۀدولت رسیدامپراتوری نو ب

شرقی خود را نباخته و در طی جنگ اول انگلیس و  ۀسیایی بود که اصالت اخالق کریماندیم آـین دیگری یک کشور قا

 (.562ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« فغان آنرا تبارز دادا

انجام دادند و روسها نیز این کار را انگلیس ها در جنگ دوم و سوم افغان و انگلیس  عـین در دورۀ حامد کرزی :

ق اخالو با جسته  یها نیز بدان توصلیاز همین شیوه استفاده کردند و اینک امریکاها  افغانتجاوزی خود با در جنگ 

با آنهم . آورند و ترس و خوف ایجاد میکنند ین خویش را از پا در میـمخالف ،بی اندازه غـرورو  هـربا ق یعنیاستعماری 
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کرزی در جنگ  ۀاینک در دور ،در جنگ های ضد انگلیس و ضد روس با شهامت جنگیدند ها افغانکه  همان طوری

 .دهـندیاصالت ادامه م شهامت وتحمیلی ناتو و امریکا به همان 

 غـرضمرد مسلح در موضع سیاه سنگ کابل بیرقهای جهاد را ب نفـران هـزارکه  هـنگامی» در دورۀ شاه شجاع :

شاه شجاع از باال حصار کابل خارج و در  1842اشته داشتند، در چهار اپریل فـرانگلیسی جالل آباد ا قـشونامحای 

نگام شاه نهانی به باال حصار ـآنروز راه جالل آباد بردارد. شب هدای فـرتا  رفـتگ قـرارملی  قـشونسیاه سنگ در راس 

و بعد از انجام امور شخصی سحرگاه پنجم اپریل بسواری تخت روان عازم اردوگاه شد. ولی سردار شجاع الدوله  رفـتب

گر از کمین همکاران دی نفـر 60خان پسر نواب محمد زمان خان به اتفاق نور محمد خان و شاه آغاسی دالور خان و 

ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« برآمده و به گله و شمشیر شاه را بکشتند. بزودی این خبر در کابل منتشر گردید

 بودند: گفـتهدر مورد او چنین  قـبل. مردم از (568
 

 و برنس خاک پای کمپنی تنور چشم ال شاه شجاع ارمنی طالسکه زد بر سیم و 
 

و  افـسران هـزاررد کابل تا جالل آباد از سر نعش گفـتند و از خنگلیسها افغانستان را ترک حال بعد از آنکه ا هـردر »

ملی افغانستان هم مجال  انـ گذشتند، دوستان معدود آنها یعنی خاینـتاده بودند ـن افـبر و کفـکه بدون ق ـانگلیسی ـ عـسکر

ثمان خان به اتهام دوستی انگلیس محبوس شدند، نایب ـدرنگ در این کشور را نداشتند. در کابل حمزه خان غلجایی و ع

شان خان از دم تیغ مردم ـار کردند، پسران جانففـرشان خان پغمانی از ترس انتقام مردم ـمحمد شریف خان و جانف

وستان هـندسدوزایی و پسران شاه شجاع یکی پی دیگری در  ـثمان نظام الدولۀگذشتند، مال غالم پوپلزایی و محمد ع

دولت  تاریخ افغانستان که با هجوم دولت انگلیس آغاز شده بود، با انهزام آن هـنده شدند. به این صورت یک صفحۀپنا

 .(571ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« به پایان رسید

بعد از شکست روسها شورای نظار به رهـبری احمد شاه مسعود که حکومت را بدست  در دورۀ حامد کرزی :

تنها از جنایتکاران بدنام خلقی و پرچمی که با دشمن روسی همکاری کرده بودند و به اثر جنایات شان  گرفـته بود نه

یک و نیم میلیون افغان به شهادت رسید و مملکت از پا در افـتاد، بازخواستی نکرد، بلکه آن جنایتکاران را از خشم 

تن از جنایتکاران خلقی و پرچمی و  هزاراناینک به . مردم نجات داده و زمینۀ فـرار آنها را صمیمانه آماده ساخت

لیا و غـیره جا ها لمیده اند. آن عـده خاینینی که از شفقـت شورای نظار دور اخادیست ها در اروپا، امریکا، کانادا، آستر

ه در مانده بودند آنها را حامد کرزی در آغـوش کشیده و در تشکیالت دولت شامل ساخت مثالً "آقای گالب زوی" ک

جنگ جالل آباد از موضع رهـبری جناح خلق و وزیر داخله به "شهنواز تنی" که وزیر دفاع نجیب هللا بود و به قـوای 

هـوائی امر داده بود که آسمان جالل آباد نباید یک لحظه بدون طیاره و بمباردمان باشد. در نتیجه در جنگ جالل آباد 

ته شدند. اینک "گالب زوی" و "شهنواز تنی" بعد از سازش با گلبدین و دوازده هـزار از فـرزندان این سرزمین کش

یک دهۀ چاکری مستقـیم به مسکو در پهلوی "جهادیها" قـرار دارند و "گالب زوی" که در پارلمان تکیه زده از خون 

. رده استو شهنواز تنی خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید ک کشتگان خود ماهانه به دالر معاش می گیرد

همچنین عوامل دیگر روس چون نورالحق عـلومی، کبیر رنجبر و دیگران به شفـقـت کرزی در ولسی جرگه لم داده 

 اند. همینطور یک پرچمی معلوم الحال که دوست صمیمی روسها بود به نام ظاهـر طنین به حیث نمایندۀ مردم افغانستان

بنابران سرنوشت حامد  ر گردیده است.رداخته ــ در ملل متحد مقـرشان پــ مردمی که حزب منسوب به او به قـتل ای

، آن پادشاه بد کار و گنهکار باشد، زیرا برای او مقـدور نیست که تا پایان شاه شجاعکرزی نمیتواند بهتر از سرنوشت 

باشد. به حکم عـمـرش در آغـوش امریکا بخوابد و از خشم ملت خویش در محافظت محافـظین امریکایی قـرار داشته 

این ببرک امریکایی  ای تاریخ سر انجام در صورتی که انتقام ملت به تاخیر افـتد رقـیب داخلیی از قماش شجاع الدوله

او را مشایعت  ،د و این همه مال و روحانی که در خط اجنبی سر خم کرده اندتارسفرا نزد آن شاه شجاع انگلیسی خواهـد 

 سازمانهای جاسوسی اعضای دولت و اعـوان و انصار کرزی که با صد ها تار و پود به خواهـند کرد. آنگاه بسیاری از

ممالک خارجی بسته اند از نو به آن کشور ها پناهـندگی خواهـند جست و فـصل دیگری از تاریخ افغانستان بسته خواهـد 

 شد.

ردم برگشته دامن ملوثـش را طرف مچون شاه شجاع در آخرین روز های حیاتش خواست به  شاه شجاع : ۀدر دور

مجمع »عالمه کهزاد می توان ترکیب آنها را  گفـتۀضد اجنبی پاک نماید، نمایندگان ملت نیز که به  در جریان مبارزۀ

ضد تجاوزگران  رهـبران شناخته شدۀنام گذاشت، ضمن تدوین یک عهد نامه که در پای آن تمام « خیراندیشی اتفاق و

که چون در تسطیر این کلمات خیر الدالالت این است  از تحریر و غـرض» : چنین نوشتند کرده بود ءانگلیسی امضا
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ــ « ....درانی بارکزایی بدون جهت بندگان ثریا مکان شاه شجاع الملک را به درجۀ شهادت رسانیدند  این آوان طایفۀ

 (. 520پیش آمدهای تاریخی، ص  )باالحصار کابل و

« تـشراف»می توان حکم کرد که کرزی حتا همان  یقـینز سیر حوادث بر می آید به تا جایی که ا کرزی : ۀدردور

از موضع حامیان مقاومت ضد اجنبی بر وی چنین حکمی را  ش کسانی بیایند ورا نیز ندارد تا بعد از نابودی شاه شجاع

توان بدان امید بست که تشابه در ش را با ایثار خونش بشوید می خیانت دـصادر نمایند. اما با آنهم در صورتی که بخواه

قابل توجه است که  .ولی اکنون بسیار دیر شده و کار از کار گذشته است زندگی، تشابه در مرگ را نیز به دنبال آرد

تاده بود، در آغاز دورۀ حامد کرزی نیز رخ داد. ـاز افغانستان اتفاق اف هاآنچه در پایان دورۀ شاه شجاع و راندن انگلیس

افغان وطنپرست یکدسته سرداران  نفـران هـزاراینست که بعد از نثار خون  »شاه شجاع و شکست انگلیس  تلقـپس از 

که وطن را در برابر شمشیر دشمن ترک کرده و بدولت های خارجی پناه برده بودند  ـاری ـفـرو شهزادگان گریزی و 

ص  ،)افغانستان در مسیر تاریخ« ندرفـتریختن گباالی سریر حکومت  قـندهاروستان و ایران در کابل و هـنداز  ــ

عـین این کار پس از شکست روس ها و دولت مزدورش در افغانستان اتفاق افـتیده و در شکست طالبان و  .(573

سرازیر شدن قـوای خارجی بار دیگر تکرار شد. چنانکه آنهایی که در دورۀ طالبان فـرار را بر قـرار ترجیح داده بودند 

قـوای نظامی امریکایی از خارج به وطن بر گشته باالی سریر حکومت ریختن گرفـتند، بگونۀ مثال حامد  در سایۀ

امریکا، داکتر امین فـرهـنگ از  کرزی، اشرف غـنی احمد زی، سید مخدوم رهـین، جاللی، نورستانی و ارسال از

 و قـسیم فهیم از تاجکستان، دوستم از ترکیه، برهان لمان، برادران احمد شاه مسعود و قانونی از انگلستان، داکتر عـبدهللاا

الدین ربانی و شهزاده مصطفی ظاهـر از کانادا، صبغت هللا مجددی از دنمارک، عـبدالرسول سیاف از عـربستان 

های دیگر. پسانتر ل از ایران و عـده ای هم از کشورسعودی، شیخ آصف محسنی، کریم خلیلی، اکبری و تورن اسماعـی

و داکتر جلیل شمس از  از المان داکتر رنگین اسپنتا و دیگری نیز به این گروه پیوستند مانند داکتر اعظم دادفـراد افـر

در کنفـرانس ملی! شورای انکشافی روستا های افغانستان تصدیق  2007این حقیقت را حامد کرزی در نومبر  .سویس

به وطن  52ین جا و آنجا در کشورهای دیگر، ما در سایۀ بی من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان ا»کرده گفت : 

 «بر گشتیم.

 

 : وجوه اختالف شاه شجاع درانی و حامد کرزی - 5
ادی دیگری هم دارند. نفـرمشترکات ا فراوان قابل یاد آوریست که شاه شجاع و کرزی در ضمن وجوه مشترک سیاسی

دو سالیان هـروست، آنها به زبان دری نیز مسلط اند. و از اینکه دوی شان پشتهـردر حالیکه زبان مادری بگونۀ مثال 

حال الزم است یکی دو نقطۀ از  وستان اقامت داشتند، به زبانهای اردو و انگلیسی نیز آشنایی کامل دارند.هـنددراز در 

 د. نشو تذکر داده از بهر مثال وجوه اختالف این هردو نیز

رای لغو آدم فروشی اقدام انگلیس رفته بود، معهذا ببردگی در  خود ود آنکهشاه شجاع با وج شاه شجاع : ۀدر دور

راجع به عهد نامه ایکه بین شاه  کهزاد علی احمد عالمه روانشاد کشورتاریخنگار شهیر  چنانکه در این رابطه .کرد

 عهدنامه»می نویسد : چنین  ،شده بود ءامضا هجری 1256 رجب ماه پنجمتاریخ به  1اورگنج پادشاه قلی هللا شجاع و

 آدم از جلوگیری آن و دارد هم دیگر عجیب نکتۀ یک دوستی روابط استقرار بر عالوه شد، نشر باال آن متن که ای

 شان بدست از افغانستان که را کسانی برخی اورگنج مردمان دوره آن در که آید می بر چنین متن ین از .است فروشی

 بدعتی چنین از خویش جلوگیری اتباع بعضی شکایت به نظر شجاع شاه وختند.میفر و برده دست به دست افتاد، می

 (.9) «میکندء تقاضا اورگنج پادشاه از را

و آدم فروشی در دورۀ حکومت کرزی به اوج خود رسیده است. چنانکه فروش آدم نه  دم رباییآ کرزی : ۀدردور

مهاجرین ملل متحد  سسۀسیار گرفته. قرار معلومات مؤبتنها در داخل افغانستان بلکه در سرحدات افغانستان رونق 

اعم از پسر  جوانان افغاننوجوانان و تا بیست نفر از  "بالخصوص در محل "یکه غند  روازنه در منطقۀ سوات پاکستان

. شوندمیو اهداف شوم دگر که اکثر آنها قربانی تجاوز های جنسی  ،به معرض خرید و فروش قرار می گیرند و دختر

بل یاد آوریست که یک تعداد نو جوانان و جوانان افغان که در پاکستان خرید و فروش می شوند به کشور های عربی قا

                                                           

1 اورگنج به زبان ترکی به شهر قدیم گرگانج اطالق می گردد که عرب ها آنرا ُجرجانیه می خوانند. این شهر در نواحی جنوبی ازبکستان قرار 

(.۲۰۰۹دارد )ویکی پدیا یا دانشنامۀ آزاد،   
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 یدن اعضای بدن و غیره قرار می گیرند.شانتقال یافته در آنجا مورد استفاده های جنسی، مسابقات اشتر دوانی و برون ک

مورد استفاده قرار میگیرند. این  کارخانه های تولید مواد مخدرعده ای از جوانان ربوده شده در مناطق قبایلی در 

جوانان که در کار های شاق مشغول ساخته می شوند مانند برده ها روزانه به کار گماریده شده و شبانه برای جلو گیری 

 از فرار آنها زنجیر پیچ و یا کوته قفلی می شوند.

خرید  ،به خاطر بکار گیری آنها در امور انتقال مواد مخدر ،فغانهچنین در سرحدات غرب و جنوبغرب کشور جوانان ا

و فروش می شوند. چنانکه تعداد زیادی از جوانان افغان که در این رابطه به چنگال دولت آخوندی ایران گیر افتاده اند، 

حکم محکمه که  ،سالگی رسیدند 18و در محابس آن کشور بسر می برند. همینکه به سن  سال عمر دارند 18کمتر از 

بخشی از تجارت پر درآمد  اعدام است باالی آنها تطبیق می گردد. چه درد آور است که آدم ربایی و آدم فروشی به

هنوز هم از کشور های همسایه به خاطر این بدعت شان انتقادی نکرده، و دولت حامد کرزی و ایادی او  کرده ءارتقا

 . کرزی و ایادی او نه تنهارا هرچه بلند تر به صدا می آورند از حقوق بشربی شرمانه طبل دیموکراسی و نغارۀ دفاع 

، بلکه هر پگاه و بیگاه بیشرمانه دنرا قدغن کن فغاناجمله  انسان مند که خرید و فروش نهمان همت شاه شجاع را ندار

 .فریاد دوستی شان را با کشور های پاکستان و ایران سر می دهند

 چند دیوان شعر به جا ماندهشجاع نویسنده و شاعر بود چنانکه از او آثار زیادی از جمله  هشا شاه شجاع : ۀدر دور

 : از کالم او . اینست نمونه ایاست
 

 روی سـحـر شود سیاه، یار به این بهانه رفـت        ـنه خـانـه رفـتـصبح دمیــد و روز شــد، یـار شبـی

 روی زمین گرفـت غم، خوشی از زمانه رفـت        ـه رفـترم، عـشـرت جــاودانـــت از بــار چـو رفی

 د و روز شـد، یار به این بهانه رفـتـصبح دمی        ی و چغـانــه رفـتدح نگون، بانگ نشیـشه تـهی قـ

 ـذر خواهــبود ع شیشه بدسـت و گل بسر، آمده        شب که پس از هـزار روز آن بت رشک مهـروماه

 ـق نـالـۀ مـرغ صبحگاهـگشـت اندوه بـزم عـشـ        ـه بـود همنـفـسـان چــه گویـم آهپاسی ز شـب نـرفـت

 انه رفـتـصبح دمـیــد و روز شد، یار شبینه خ       م شـوی یـار بـه ایـن بهـانه رفـتــمرغ سـحر تـو گ

 ) شاه شجاع (                                                                                                               

 

از او  تا حال هیچ اثر و نوشته ایآقای کرزی ادعای تحصیل در هندوستان را دارد،  با وجود آنکه کرزی : ۀدردور

نویسند، حتا بیانات او را که کسان دگر میو  ندارد دسترس شعرحامد کرزی به ادب و همچنان به نظر نخورده است. 

لی این کمبود ها و صحبت های شفاهی او بی مایه و بی کیفیت بوده و درهم و برهم می باشند. ست خوانده نمی تواند.در

می کرد و در نوکری، ذلت و بردگی اجنبی  ءعیب کالنی پنداشته نمی شوند، اگر او به قوت الیزال مردم افغانستان اتکا

و آزاد بودن و آزادمنشی را از  درکنمی قربانی پای استعمار را در خود  وطنداران و ناموس وطنو خون  نمی رفت

 د.نموولی دردا و دریغا که چنان نکرد و چنین افغانیت خود نمی زدود. 

 

 : ـ پایان سخن 6
ظ اینکه ـمشترک دارد، با حفسیاسی که از سطور باال روشن گردید، شاه شجاع در بسی موارد با حامد کرزی وجوه چنان

عیت ذلتبارش پی برده و در نهایت بعد از همه خیانت هایی که به کشور خود کرده بود ندامت کشیده، شاه شجاع به وض

الکن حامد کرزی چنان ذلیل و دون صفت ه و بر ضد انگلیس ها اعالن جنگ صادر نموده بود. رفـتجانب مردم را گ

ز گلو بیافگند و هنوز می کوشد که نیش و است که اگر حلقۀ غالمی گردن او را شق کند، باز هم حاضر نیست که آنرا ا

امریکاییها توانستند به کمک حامد کرزی، نوکران خنجر استعمار را در جسم و جان مردم خود عمیقتر فرو برد. چنانکه 

، طالبان، حزب اسالمی گلبدین، خلقی و اینک به اصطالح "جبهۀ ملی" شمال ائتالفماشان خودش، ـق اجنبی اعم از هم

از آنها را  ای دیگر عـدهرا در حکومت دست نشانده جابجا کنند و  آیاس آی ی ها و نوکران سی آی ای و ها و پرچم

. بدین ترتیب سرشت و سرنوشت کشور ما بدست دولتهای دهـندو مشرانو جرگه راه  "ولسی جرگه"در به اصطالح 

ها جا غـربیدر دست  رمقی یو ب لۀ بیجانآ ـتاده، حامد کرزی بمثابۀمریکا افغـربی و در رأس آنها اضالع متحدۀ ا

ه و بار دیگر صحنۀ جنگ رفـتگ قـرار اقـتصادی لیظ سیاسی وـغ وابستگیه در عـمـریک مست ما به مثابۀ ه، میهنرفـتگ

قابل تعجب است که هـر پگاه و بیگاه عـده ای از  گردیده است.ابر قدرت ها و قدرتهای منطقه یی های خونین نیابتی 

کشور که هم و غم شان را تعویض مهـره های دولت میسازد، فـریاد بهبودی اوضاع را در کرنش با استعمار  سر شناسان
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سر داده، تجویز می دهـند که اگر در جای حامد، محمود میبود و مسؤولیت کلبی را مقـصود عهده دار می شد، در آن 

 سعدی مصداق می یابد که :خ اجــّل شیاز  اصل گشته بود. در این رابطه گفـته ایصورت کعبۀ مقصود ح
 

 خواجه در بند نقـش ایوانست  خانه از پایبست ویرانست
 

ده بود، آقای کرزی هم سر به زانوی روسها غنو آغـوشبه همان سان که شاه شجاع در دامن انگلیس و ببرک کارمل در 

حکومت تحت انش درک نکرده اند که یک هم او و همکار هـنوزه و رفـتو فـرها گذاشته در خواب عمیق وابستگی غـربی

روس شکست انگلیس ها و  سه بارۀ را واقعیت های شکست حقـیقـتنیست. و این  قـبولاجنبی در افغانستان قابل  ادارۀ

 ها درین سرزمین ثابت کرده اند.

لت دلخواه ناتو جا دو آغـوشن ملی دوران شاه شجاع، در ااز جانب دیگر جنگساالران و مافیای مواد مخدر، مانند خاین

مان فـرنگ بدست زیر ـتف نفـران هـزاریت ـخوش کرده اند و به جنگ دامن میزنند، چنانکه صد ها گروه مسلح با ظرف

در کشت و معامالت مواد مخدر مصروف جنگ و خشونت اند و سیل  و اینک به اصطالح "جبهۀ ملی" شمال ائتالف

طالبان را  و تا جایی ایران، دیگر پاکستان طرفوشند. از فـرالبان میسالح را از شمال کشور به جنوب برده و به ط

که این خود موجب تشدید جنگ از جانب ناتو میگردد.  ،دنستفـرمجهز کرده و برای جنگ و خرابکاری به افغانستان می

ربانی بیشتر ـچه ناتو به شدت عمل کند، تلفات آن برای مردم ملکی بیشتر شده و این جنگ از بیگناهان کشور قهـر

 میگیرد. نتیجه آن میشود که پول های زیادی برای جنگ و تخریب کشور به مصرف میرسد و مردم به چشم سر می

ملت و تخریب کشور بسته اند. در  قـتلبلکه کمر به  ،امریکا نه تنها برای کمک به مردم نیامده اند قـوایبینند که ناتو و 

وام ـکه در زمان شاه شجاع مقاومت مردم قهـر روز بیشتر میگردد و چنانلبان نتیجه انزجار مردم از اشغالگران و طا

ش بنا بر حکم تاریخ ـد پایید که حامد کرزی با دم و دستگاهـتند، دیری نخواهـش روفا ت و شاه را با حامیان انگلیسیـیاف

تمند جامعۀ ـاد ملی و صداقفـریت اـفبرسد. واین مکل تاریخ خود در جایگاه اصلیش در زباله دان به پایان دوران ذلتبار

درات کشور بدست یک نیروی سیاه وابستۀ دیگر ـوط یک دولت دست نشانده نگذارند مقـافغانیست که در سرآشیب سق

 تد.ـبیاف، که طالبان باشد

 

 : و مآخذمنابع  - 7
 مسی.ش هجری 1359ــ  میر غالم محمد غـبار : افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ ایران، سال  1

  2008اپریل  27مؤرخ  ، پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان، ــ طنز" فرار قهرمانان"ــ  خلیل هللا معروفی :  2

"، آن الینـ جرمن ـ افغان "پورتال انترنیتی : امریکا در باطالق افغانستان فـرو میرود،  ــ  میر عـبدالرحیم عـزیز 3

 .2007اگست 

 .چاپ امریکا، 2 جلدهاشمیان، پروفیسور سید خلیل ترجمۀ  ،زندگی امیر دوست محمد خان: موهن الل   ــ 4

 .1988ــ  میر محمد صدیق فـرهـنگ : افغانستان در پنج قـرن اخیر، با ضمایم و اضافات جدید،  5

رجمه از ت .2007اگست  19: حامد کرزی کیست؟ روزنامۀ "تاگس شپیگل"، برلین، مؤرخ  Roth Ciesingerــ   6

 2007اگست  21"، آن الین ـ جرمن ـ افغان"پورتال انترنیتی  خلیل هللا معروفی، برلین،

 7رخ ؤانترنیتی بی بی سی، بخش افغانستان، م حۀصف الف نظر بوش با کرزی بر سر ایران،بی بی سی : اخت  ــ 7

 .2007اگست 

 جرمن ـافغان "پورتال انترنیتی  مین سالگرد استقالل کشور،شتد و هـسید عـبدهللا کاظم : به مناسبت تجلیل از هـشتا  ــ 8

 .2007اگست  18"، آن الین ـ 

افغانستان "پورتال . متن عهد نامه میان ایشان ،قلی پادشاه اورگنج نامۀ شاه شجاع عنوانی هللااحمد عـلی کهزاد :   ــ 9

 .2008نومبر  11 مؤرخ ، "آزاد افغانستان ــآزاد 

  

 و پایان این رساله موسپایان بخش 
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