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عبدالحنان روستائی
یادداشت اداره :

این رساله در  24اکتوبر  2007در پورتال افغان – جرمن آنالین به نشر رسیده بود .بعدا ً نظر به انکشاف اوضاع
سیاسی و تاریخی کشور تا سال  ،2009مسایل جدید به آن اضافه گردید .در این رساله در نتیجۀ ارزیابی واقعیات ،شاه
شجاع "خدا بیامرزی" می برد ،در حالی که حامد کرزی و اعوان و انصارش منفور تاریخ می گردند .در پایان این
رساله آمده  ...":واین مکلفـیت افـراد ملی و صداقـتمند جامعۀ افغانیست که در سرآشیب سقـوط یک دولت دست نشانده،
نگذارند مقـدرات کشور بدست یک نیروی سیاه وابستۀ دیگر که طالبان باشد ،بیافـتد".
برای شناسائی چهرۀ واقعی حامد کرزی و دار و دسته اش اینک بار دگر این رساله در سه بخش به دست نشر سپرده
می شود.

شاه شجاع درانی و حامد کرزی
در آیینۀ تاریخ
( بخش سوم )

 1ـ مدافعۀ افغانها :
در دورۀ شاه شجاع  « :یکی از جنرالهای انگلیس (میجر جنرال ایری) راجع بمدافعین افغانی چنین نوشت " :باید
عساکر انگلیس در استعمال اسلحۀ نار یه از افغانها درس میگرفتند .افغانان با تأمل نشانه میگیرند و به ندرت آتش شان
هوائی میرود ،در حالیکه افراد ما بدون استهداف ،انداخت هوائی می کنند ".لیدی سیل که جنگ های کابل را به چشم
سر می دید نیز در این موضوع چنین نوشت " :چیزیکه راجع به بی عاطفگی و جبن افغانان گفته می شود ،تنها نظر
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
لیدی راجع به جنگ مشهور "بی بی ماهرو" که منجر به شکست اردوی انگلیس گردید ،چنین مینویسد « :مبارزین
افغانی از باالی تپۀ مرنجان در صفوف سپاه انگلیسی چنان فرو ریختند که گرگ در رمۀ گوسفندی داخل میشود».
(افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)544
در دورۀ حامد کرزی  :عساکر متجاوز اجنبی در افغانستان فاقد روحیۀ جنگی اند ،زیرا برای کدام هدف معقول نمی
رزمند .لذا با ترس فراوان زیر تأثیر مدافعۀ مردم ،اقلیم ناگوار و عوارض خشن طبیعی افغانستان جنگ می کنند و
همیشه پشه را با توپ می زنند .از همین سبب است که هر تجمع مردم را حمله باالی خود دانسته بدون استهداف به
صورت اکثر محافل عروسی ،خاکسپاری ،خیرات و غیره و حتا گاهی دوستان خود را بمبارد کرده ،باعث انزجار
بیشتر مردم می گردند .از همین سبب یک تن از مفسرین سیاسی امریکا "افغانستان را ویتنام اوباما" خواند .در طول
هفت سال گذشته قوت های ناتو و امریکا نتوانسته اند تنها در والیت هلمند ،به جز یکی دو ولسوالی ،بر مناطق بیشتری
مسلط شوند .وضع کنر ها و نورستان و لغمان هم به همین منوال است .در قبال شکست های پی در پی متجاوزین و
کشتار مردم بی گناه ،در حالیکه دولت دست نشانده از ارسال قوای بیشتر امریکا و ناتو در افغانستان استقبال کرد،
مدافعۀ مردم از خاک شان روز به روز بیشتر می گردد .و این حقیقتی است که در تجاوز روس به افغانستان نیز صورت
د پاڼو شمیره :له  1تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پذیرفته بود ،چنانکه خلقی ها و پرچمی ها نیروی تازه می خواستند ولی مردم توانستند با وجود عدم توازن نظامی،
شوروی را به زانو درآورند مثلیکه امروز ناتو را به زانو درآورده اند.
در دورۀ شاه شجاع « :اینست که بار دیگر میرفـت یکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اینکه در مقابل
دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف متحدی قـرار گیرند ،اعم از دهـقانان و پیشه وران و اکثریت فـیودال و
روحانی و غـیره» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص « .)539البته معنویات جنگ آوران افغانی از دشمن برتر بود .هـر
سوارۀ افغانی یک پیاده را برداشته وارد میدان جنگ میکرد .تفـنگچی افغان از فاصله  300متر هـدف را خطا نمیکرد.
توپچی افغان گله های نه پوندۀ دشمن را بعد از اغـتنام توسط چکش کوفـته و در توپهای  6پوندۀ خود استعمال میکرد.
افـراد هـر یک در زمستان پوستینچه یی در بدن ،سناچی از تلخان یا گندم بریان در پشت ،کدو صراحی پر از باروت
در کمر بند و سواره مقـداری از عـلوفۀ اسپ در خرجین خود داشت .این قـشون در هوای آزاد و بعضا ً روی برف
میخوابید و با مشتی از گندم و تلخان تغذیه میکرد .البته مبارزین افغانی بی قـوت الظهـر نبودند .زنان برای آنان نان می
پختند و در عـ بور سپاه دشمن از بازار ها ،سنگ و کلوخ و آب جوش بر فـرق ایشان می ریختند .مال ها در دهات
گردش کرده ،مالک و غـله داران را از فـروش غـله بدشمن باز میداشتند .نوکران رسمی دولت و مالزمان شخصی
افـسران ،اخبار و مکاتبات سری دشمن را به اردوی ملی میرساندند .صنوف مختلفۀ مردم متحدا ً جان و مال خود را در
راه دفاع آزادی کشور وقـف کرده بودند .پس غـلبه چنین جنگاورانی بر یک اردوی اجنبی حتمی بود» (افغانستان در
مسیر تاریخ ،ص .)544
در دورۀ حامد کرزی  :در جنگ ضد روسی همۀ مردم افغانستان سهیم بودند و در مقابل دشمن خارجی که تا دندان
مسلح بود طبقات مختلف کشور بخصوص طبقات فـقـیر و پا برهـنگان در صف متحدی برای دفاع از خاک خود
جنگیدند .اینها جان و مال خود را فـدای آزادی میهن نموده و آخرین عـسکر متجاوز روسی را به تاریخ  15فـبروی
 1989از کشور شان بیرون ریختند .اینک این وطنخواهان در برابر استعمار نوین غـرب نیز مبارزه میکنند .وضع
کنونی طوریست که در یک طرف استعمار نو سایه افگنده و در جانب دیگر نیروهای سیاه و تاریخزدۀ طالبی مقاومت
اصیل مردم را دزدیده اند .بسیاری مال های رسمی و دولتی و دولتمردان در مقابل پول زیر فرمان استعمار رفته و در
ریختن خون مردم خود به متجاوزین مدد می رسانند .ولی این نیرو های مزدور میرنده بوده و از نظر کمی اهمیتی
ندارند ،در حالی که نیروهای اصیل مقاومت را طبقات وسیع فقیر و پا برهنگان افغانستان میسازند که در بر گیرندۀ
اکثریت جامعه می گردد .با این همه نا سازگاریها مقاومت واقعی مردم سر کشیده است و این مبارزۀ بر حق نیز سرانجام
به پیروزی می رسد.
در دورۀ شاه شجاع « :شاه شجاع پسر خود تیمور را برای اسکات مردم از باال حصار به شهر فرستاد ،ولی همینکه
او قوای مردم را بدید فورا ً زبان برگشاد و مردم را به قلع و قمع دشمن دعوت نمود و بدینصورت از مخاطره نجات
یافت .انگلیسها از زبر باالحصار شهر کابل را به توپ بستند .در چنین وقتی مجاهدین تفنگدار کوهستانی و کوهدامنی
بمدد رسیدند و خزانۀ انگلیس با یک تولی محافظ آن از بین رفت .وقتیکه آتش انقالب فروزان شد تمام عمله و فعله
افغانی شاه شجاع دربار را ترک کرده به شهریان کابل پیوستند .بعدها  750زن منازل خود را در باالحصار ترک کرده
و به شهر کابل کشیدند» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)551
در دورۀ حامد کرزی  :نیروهای دولت دست نشانده و نیرو های طرفدار امریکا که در ائتالف شمال جمع شده اند
برای سرکوب مردم خود زیر بیرق امریکا رفته به روی هموطنان خود آتش می گشایند .آنگاه خود را قهرمان و "سر
خیل میدان" دانسته و بر متجاوزین و مردم فخر می فروشند که زیر فرمان اجنبی در قتل هم میهنان خود چه قدر موفق
بوده اند .چنانکه مال سیاف که روزی در ولسی جرگه به وجد آمده بود ،برای کسب رضایت امریکاییان گفت که « :اینها
را به جز مجاهدین کسی زده نمی تواند ».منظور مال سیاف این بود که فقط او قادر است طالبان را از پا در آورد .در
حالیکه همه می دانند که با وجود آنکه طالبان او را تا عربستان سعودی گریختانده بودند ،مال سیاف با طالبان روابط
عمیق و دوستانه دارد ،زیرا این هردو بادار مشترک عربی و امریکایی دارند .لذا هدف آقای سیاف مشق دلربایی در
آغوش امریکاییان بود و نه مدافعه از خاک وطن.
در دورۀ شاه شجاع « :سیالب مبارزین در قدم اول متوجه رهایشگاه الکساندر برنس ـ در محل خرابات موجوده ـ
گردید .عساکر محافظ انگلیسی آتش گشادند ،اولین مجاهد که در زیر باران گلوله داخل سرای برنس شد یکنفر مرد
"کاهفروش" کابلی بنام هاشم بود و اولین مردیکه به عمارت برنس درآمد خضر خان کوتوال و ناظر علی محمد بودند.
سکندر خان مشهور و نایب امین هللا خان و عبدهللا خان اچکزایی در صف اول سپاه ملی قرار داشتند .برنس که خضر

د پاڼو شمیره :له  ۲تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خان و علی محمد خان را بدید با دستمال چشمان خود ببست و ساعتی پستر سرش در چوک کابل آویخته بود .چارلس
برادرش نیز کشته و براتفورد زخمی افتاد .موهن الل جاسوس از سوراخ دیوار فرار کرد و اسیر و محکوم به اعدام
شد ،ولی از ترس کلمۀ اسالم خواند و نواب محمد زمان خان او را بخان شیرین خان سپرد .منازل انگلیسها در شهر
کابل آتش زده شد و مکناتن در زیر سایۀ دود مثل برق از شهر به قشلۀ بی بی مهرو فرار کرد» (افغانستان در مسیر
تاریخ ،ص .)550
در دورۀ حامد کرزی  :مبارزین و مجاهدین جعلی و ساختگی از قبیل احمد شاه مسعود ،حامد کرزی ،مال صبغت
هللا مجددی ،مال سیاف ،مال ربانی ،داکتر عبدهللا ،مال محقق ،قسیم فهیم ،ضیاء مسعود ،مال قانونی ،مال خلیلی و سایرین
همیشه در پناه قوای متجاوز سنگر گرفته ،بر ملت و مردم خود تازیده ،آنگاه خود را سر "خیل میدان" ،مجاهد کبیر و
قهرمان خوانده اند .ولی همینکه خطری متوجه آنها شد ،سر از دستار نشناخته همیشه مردم را به حال آنها گذاشته و
خود فرار را بر قرار ترجیح داده اند .چنانکه با آمدن طالبان در سال  1996در کابل ،مسعود به سوراخهای کوه های
پنجشیر ،حامد کرزی به امریکا ،مال مجددی به دنمارک ،مال سیاف به عربستان سعودی ،مال ربانی و داکتر عبدهللا به
کانادا ،قسیم فهیم به تاجکستان ،ضیاء مسعود و مال قانونی به انگلستان ،مال خلیلی و مال تورن اسمعیل به اصطالح امیر
حوزۀ جنوبغرب به ایران و سایرین به کشور های دیگر فرار کردند .تازه ترین فرار این قهرمانان در  8ثور 1386
اتفاق افتاد« .امروز  8ثور  1386مطابق به  27اپریل  ،2008روزیست تاریخی و تاریخیت این روز را یک حادثۀ
کوچک رقم میزند .روزی که یک دولت قهرمان ،یک حکومت قهرمان ،یک پارلمان قهرمان ،یک دستگاه پولیس
قهرمان ،یک اردوی ملی قهرمان و قهرمانان خارجی از قبیل آیساف قهرمان و ناتوی قهرمان پا به فرار می گذارند.
امروز که قهرمانان سراسر افغانستان جمع گردیده و میخواستند سالگرد "انقالب اسالمی و ظفر نمون  8ثور" را جشن
بگیرند ،حادثۀ کوچکی روی داد و ُمهر حشمت و آبرو بر جبین قهرمانان نهاد .چهار تن طالب پای لـُچ جان فدا برخاستند
و تاج و اورنگ شهامت را بر فرق تمام این قهرمانان داخلی و خارجی گذاشتند .این روز را حافظۀ تاریخ هرگز از یاد
نخواهد برد و هرگز از یاد نخواهد برد ،که یک جهان از دست چهار تن طالب سرکنده و پای ترقیده ،پا به فرار می
نهند» (( )2تصویر .)1

تصویر  : 1فرار قهرمانان در روز  8ثور  1386در جریان رسم گذشت (.)2
بنابران دیده می شود که دفاع از خاک و ناموس این کشور همیشه بدوش دهقانان و کاهفروشان و طبقات فقیر کشور
می ماند و قهرمانان ساختگی و جعلی در موقع حساس ترک محل و ترک وطن می کنند.

د پاڼو شمیره :له  3تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در دورۀ شاه شجاع « :اکلند به قوماندان عمومی اردوی هندوستان آخرین توصیه و نظر خود را در  15مارچ
 1942چنین نوشت " :از آغاز اشغال کابل اختالل در کشور موجود بود .از سال  1841در کابل و قندهار این اختالل
شدت یافت .این انقالب که باعث وقایع اسف انگیز و باالخره مسبب تباهی و کشتار انگلیسها گردید ،فی الواقع چنان
حادثۀ مالمت باریست که در تاریخ هندوستان (یعنی تاریخ استعمار انگلیس) مثال ندارد .این همه حوادث از مخالفت
عمومی ملت افغانستان سر چشمه می گرفت که به مقابل ما متحد شدند و این جنگ شکل یک جنگ ملی و مذهبی بخود
گرفت .این حوادث ما را به این نتیجه ناگزیر برساند که اگر ما باز افغانستان را اشغال هم کنیم ،این کشور هیچگاهی
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
افتاده بود ،زیرا هزاران خانوادۀ هندی و انگلیسی در انگلستان و هندوستان مشغول عزاداری کشته شدگان خود در
افغانستان بودند» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)565
در دورۀ حامد کرزی  :مشاورین و اهل مطبوعات کشور های غربی همیشه تجاوز دولت های متبوع خود را در
افغانستان ماجراجویی خوانده ،خروج نیرو های آنها را مطالبه کرده و از مدافعۀ افغانها از میهن شان سخن زده اند.
همچنین مردمان این کشور ها به طور مثال در امریکا ،کانادا ،انگلستان ،المان و غیره ممالک با مظاهرات خیابانی
خواهش خروج عساکر شان را از افغانستان نموده اند .تحلیلگران و مفسران سیاسی ایل کردن و انقیاد مردم افغانستان
را محال دانسته و شکست های متناوب انگلیسها و روس ها را که از مدافعۀ عمومی مردم افغانستان در مقابل تجاوز
مایه می گرفت ،مثال آورده و خواهان خروج از افغانستان گردیدند .زیرا پالیسی نظم نو جهانی امریکا و فریاد های
دروغین دیموکراسی خواهی آن در افغانستان مطرود و معدوم گردیده است .گذشته از این هالکت و زخمی شدن و
وحشت زدگی صد ها عسکر خارجی و فشار مردم باالی دولت های شان در اندام دولتمردان این کشور ها لرزه انداخته
است .چنانکه فشار عظیم امریکائیها و انگلیسها در چوکات ناتو نتوانست دولت المان را بدان وادار کند که عساکر خود
را از شمال افغانستان برای فعالیت های محاربوی به جنوب بفرستد .همچنان که حکومت کانادا بارها مأیوسانه تهدید
کرده که اگر نیرو های بیشتر از کشور های عضو ناتو در هلمند به فریاد شان نرسد ،در آنصورت عساکر خود را از
افغانستان خارج می کنند .به همینگونه قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان گفته بود که برای تأمین امنیت در
افغانستان کم از کم به  400هزار سپاهی ضرورت است .همین اکنون مفسرین سیاسی در اروپا و امریکا بار مالمتی
جنگ افغانستان را بر دوش یکدیگر انداخته از بی ثمر بودن این جنگ زوزه می کشند .بار ثقیل اقتصادی جنگ های
عراق و افغانستان در بحران اقتصادی کنونی بی تاثیر نبوده و نگرانی های فراوانی را در کشور های متجاوز باعث
شده است .چنانکه دولتمردان اروپا و امریکا بار این جنایت را به شانۀ بوش دوم انداخته و خود را از مالمتی خالص
می کنند .در حالیکه این گناه سیستم سرمایه داری است که بوش فقط مجری آن گردیده بود.

 2ـ مقاومت ملی :
در دورۀ شاه شجاع « :در سال  1839با ورود و استقـرار شاه و دوستان انگلیس او در افغانستان ،در زیر پرده
های تاریک ابهام در گذشت ،و هـنوز ملت افغانستان در سرتا سر مملکت از درک ماهـیت اصلی این دستگاه عاجز
بود .زیرا معابر دشوار گذار و حمل و نقـل بطی و قـلیل بود ،مخابرات منظم و سریع و تبلیغات زود رس وجود نداشت.
لهذا برای آنکه خبر یک حادثۀ مهم از مرکز کشور در والیات دور دست برسد ماه ها وقـت الزم داشت و آنهم توسط
کاروانها فـقـط از شهـری به شهـری میرسید .سالی الزم بود تا این خبر در قـریه ها و قـصبات مملکت منتشر گردد.
پس در سال  1839فـقـط اینقـدر مردم شنیدند که شاه شجاع "وارث حقـیقی" سلطنت افغانستان از هـندوستان بر گشته
و داخل افغانستان شده است ،منتهی با او قـشونی از دوستان فـرنگی او همراه است که بعد از مختصر استراحتی به
هـندوستان بر میگردند .تنها مناطقی که در عـرض راه این ورود قـرار داشتند بیشتر از دیگران با قـضایا آشنا میشدند،
زیرا قـوای اجنبی را با چشم خویش در کشور خود تماشا میکردند .به همین سبب بود که در راه قالت غـلجایی ها از
دیدن شاه تنفـر نشان دادند و در غـزنه به جنگ برخاستند .وقـتیکه شاه در کابل رسید مردم زرمت و غلجایی قـیام
نمودند» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص (.)538
در دورۀ حامد کرزی  :خبر تهاجم امریکا به اسرع وقـت به سر تا سر افغانستان رسید .از اینکه طالبان مثل خلقی
ها و پرچمی ها و تنظیم های اسالمی باالی مردم افغانستان ظلم بسیار کرده بودند ،مردم از شکست آنها خوشحال شدند.
ولی از اینکه طالبان را خود امریکاییها به قـدرت رسانیده بودند و آدم نا شناخته ای به حیث رئیس جمهور افغانستان
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نصب شد ،موجب حیرت شان میگردید .مضاف بر این نصب جنگ ساالران و آدم کشان حرفه یی ائتالف شمال در
قـدرت دولتی که در زمان طالبان همه به خارج فـرار کرده بودند ،بسیاری مسایل را در پردۀ ابهام پیچید ،بالخصوص
که مردم انتظار محاکمۀ این جنایتکاران را داشتند .دولت افغانستان نیروهای ایساف و نیروهای امریکایی را به حیث
قوای مهمان خوانده و یاد آوری کرد که این نیروها برای مبارزه با تروریزم ،طالبان و القاعـده به افغانستان آمده اند و
به بازسازی کشور مدد میرسانند .بنابران یک تعداد پروژه های بازسازی آغاز گردیده ،مکاتب و پوهـنتونها باز شدند
و بعضی سرک ها و شفاخانه ها ترمیم و یا از نو آباد گردیدند ،قانون اساسی تدوین و انتخابات ریاست جمهوری و
پارلمانی زیر نظر امریکا به راه افـتیدند .ولی با گذشت دو سه سالی مردم دریافـتند که همه امور مملکت به دست
غـربیها بخصوص امریکایی ها افـتیده و دولت افغانستان چیزی بیشتر از یک آلۀ بی جانی در دست امریکائیها نیست.
حاکمیت ملی از بین رفـته و استقالل کشور خدشه دار گردیده است .غـربی ها مصروف تطبیق برنامه های سیاسی،
نظامی و اقـتصادی ستراتیژیک خویش اند .اینها در هـر گوشه و کنار افغانستان قـرارگاه و پایگاه آباد کرده و جنگ و
بمباران را روز تا روز شدت داده و هـزار ان افغان را کشته و مناطق وسیعی از افغانستان را تخریب کرده اند .حامد
کرزی و حکومت او محبوس باداران امریکایی خویش بوده و به مثابۀ موجود بی رمقی مورد استفاده قـرار میگیرند.
جنگساالران و قاتالن هـزاران افغان اعم از خلقی ،پرچمی ،تنظیمی و طالبی در کرسی های دولتی تکیه زده و به مثابۀ
موجودات بی رمقی به فـرمان اجنبی میرقـصند .حزب اسالمی گلبدین که به کمک سایر تنظیم ها کابل را تخریب کرده،
دو باره در ترکیب دولت شامل شده و جنایتکاران فـراوانی در ولسی جرگه و مشرانو جرگه لمیده اند و اینک اوباما
قصد دارد که طالبان را در قدرت دولتی سهیم سازد .رشوه و فـساد به اوج خود رسیده و یک قـشر دالل که با اجنبی ها
ساخته اند پول های فـراوان بدست آورده و اموال دولت و مردم را غارت کرده میروند ،در حالیکه اکثریت مردم در
فـقـر جانگدازی دست و پا میزنند .اینست که موجی از نارضایتی های مردم نمایان میگردد و مقاومت به شکل
اعـتصابات و تظاهـرات در برابر دولت و باداران خارجیش آغاز می شود و جنگ مسلحانه آغاز می گردد و این
مقاومتی است غیر از جنگ زرگری طالبان که جلو آن به دست پاکستان ،امریکا و انگلستان است.
در دورۀ شاه شجاع « :دو کندک عسکر و یک توپخانۀ انگلیسی برای ریشه کن کردن مقاومت مردم از قندهار به
گرشک سوق گردید .مال ها و علمای مذهبی از قدیفۀ خود پرچم های جهاد افراشتند .در این پرچم ها این عبارت نوشته
شده بود" :خدا برای ما کافیست ".محمد اکرم خان یکی از رهبران مردم با یک هزار و دو صد عسکر داوطلب و چهار
توپ کوچک به اردوی ملی پیوست .جنگ با دشمن در ساحل هلمند بعمل آمد» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)545
در دورۀ حامد کرزی  :نیروهای حدود  41کشور جهان برای ریشه کن کردن مقاومت مردم افغانستان به کشور ما
هجوم آورده اند .بسیاری مال های افغانستان که در ترکیب دولت دست نشانده نیز شریک اند ،سر بر آستان متجاوزین
ساییده تبلیغ انقیاد و مزدور منشی می کنند .چنانکه به طور مثال مال صبغت هللا مجددی رئیس مشرانو جرگه در جریان
مراسم افتتاح سال چهارم ولسی جرگه در جنوری  2009امریکائیها را "برادر" خطاب کرده از آنها طالب شفقت گردید.
مجددی خطاب به برادران امریکاییش چنین گفت « :اگر خدا نا خواسته ،خدا ناخواسته این ملت یک بار خیست کسی
دَم آنها را گرفته نمی تواند» (منظور آقای مجددی آنست که اگر مردم افغانستان بر ضد متجاوزین به پا خیزد ،کسی
مقاومت آنها را درهم کوفته نمی تواند  -نگارنده) .از ارشادات ! آقای مال مجددی هویدا می گردد که او میخواهد و از
خداوند استعانت می کند که مردم هرگز بر ضد متجاوزین و به هدف مدافعه از خاک خود و برای استرداد استقالل
کشور خود به پا نخیزند .مال های دیگر مثل آقای مال مجددی در ثنا خوانی متجاورین مصروف اند و متجاوزین را
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.
در دورۀ شاه شجاع « :رهـبران انقالب که نمایندگان حقـیقی توده های مردم بودند ،در هـرجا رهـبری قـوتهای
مبارز ملی را در برابر قـوای خارجی بعهده داشتند و با دشمن قـوی و متمرکز می جنگیدند .مبارزین ملی مردم را به
قـیام عمومی و طرد دشمن خارجی دعـوت کرده ،مکناتن را تهدید کرده و به شاه شجاع نوشته بودند که اگر شاه در
طرد دشمن دین و وطن با ملت خود نپیوندد ،ما عهد کرده ایم که او را زنده نخواهـیم گذاشت» (افغانستان در مسیر
تاریخ ،ص .)549
در دورۀ حامد کرزی  :در این دوره خاینان ملی چون ربانی ،برادران مسعود ،قانونی ،فهیم ،دوستم ،سیاف ،محقـق،
خلیلی و غـیره که خود شان را کاذبانه رهـبران جنگ ضد روسی میدانند ،بین مردم تفـرقۀ فـراوان انداخته و هـنوز در
خدمت کشور های خارجی طی طریق میکنند .عـده ای از آنها به شمول وابستگان ظاهـرشاه در به اصطالح "جبهۀ
ملی" تجمع کرده و منافع مردم کشور را در پای معامله با باداران روسی و ایرانی میگذارند .بعضی دیگر در پی تامین
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منافع غـرب عـرق میریزند و برخی هم برای حاکمیت پاکستان و عـربستان سعودی در افغانستان تالش دارند .اینها
بیشتر مردم را به قـبول اوضاع موجود دعـوت کرده و خود مصروف زراندوزی و غصب مال مردم و چپاول دارایی
های عامه بوده ،هـر آن به استعمار عـشوه فـروخته و برای تصاحب چوکی های دولتی با حامد کرزی چانه زنی دارند.
اگر استعمار نوین این مزدوران را پشت و پناه ندهـد ،مردم آنها را زنده پوست خواهـند کرد.
در دورۀ شاه شجاع « :شورای مبارزین ملی فـیصله کرد که از فـردا صبح دوم نوامبر ( 17رمضان  1257قمری)
قـیام عـلیه دشمن را آغاز کنند .اینست که در طلیعۀ بامداد میر حاجی در پل خشتی و سایر مال ها در مساجد جهاد را
اعالن کردند .دکانها در سرتاسر کابل بسته شد و موج پیاده و سواره با  6ارابه توپ بحرکت افـتاد( ».افغانستان در
مسیر تاریخ ،ص .)550
در دورۀ حامد کرزی  :در این دوره بسیاری مالها سرنوشت ملت و مملکت را در طبق اخالص انداخته ،بخاطر
کسب پول و قـدرت به امپریالیزم شرق و غـرب پیشکش کردند .به گونۀ مثال این یکی چون مال برهان الدین ربانی و
دار و دسته اش سر در بالین الکساندر پوتین رئیس جمهور (حاال صدر اعظم و فرد اول و اختیاردار) فـدراسیون روسیه
میگذارد و آن دیگری چون صبغت هللا مجددی و فـضل الهادی شینواری و اعـوان و انصار شان در آغـوش جورج
بوش و اینک در آغوش اوباما عـشوه میفـروشند .اینها نزد مردم افغانستان فـریاد اسالمخواهی دارند ،اسالمی که در
خدمت روس و امریکاست .مال های دیگری چون مال عـمـر ،مال سیاف ،مال خلیلی ،مال محسنی ،مال اکبری و همپالگان
شان نیز به عـنوان وطنفـروشان دوره گرد سر در آخور بیگانگان دیگر دارند و هـر یک به نوعی بر پای استعمار
بوسه میزنند و هرگز اعالن جهاد نمی دهند.
در دورۀ شاه شجاع « :وقـتیکه آتش انقالب فـروزان شد تمام عمله و فعلۀ افغانی شاه شجاع دربار را ترک کرده و
به شهـریان کابل پیوستند»« .شه شجاع از باال حصار به مکناتن نوشت که با قـوای ملی از راه مصالحه داخل شود».
« اوج مبارزات مردم در کابل بود که اطالع رسید که مردم غـزنی شاه شجاع را "پادشاه فـرنگی" عـنوان داده اند»
(افغانستان در مسیر تاریخ ،ص  554 ،551و .)555
در دورۀ حامد کرزی  :در این دوره هـزاران عـسکر و افـسر ،وظیفه در اردوی ملی را کنار گذاشته اند و با حفـظ
اینکه بیشتر از هفت سال از نصب حامد کرزی در قدرت استعماری میگذرد ،هـنوز تعداد افـراد به اصطالح اردوی
ملی از شست هـزار نفـر تجاوز نمی کند .و آنهم افـسران و عـسکرانی که تعداد کم شان تعلیمات عـسکری دیده اند.
«صرف نظر از موجودیت یک تعداد از نظامیان با شرف در اردو که مجبور به ترک وطن شدند ،قـسمت عظیم لشکر
خاینین در زیر پرچم اجانب دست به کشتار مردم خود زده اند .در جریان اشغال افغانستان بوسیلۀ قـوای سوشیل
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
صاحب منصبان باند خلق و پرچم ،دوشادوش قـوای اشغالی بین المللی ،افغان میکشند ،نه تروریست .باند های قـومی
هم درین کشتار ها سهم برجسته دارند و در بدل پول در پهلوی قـوای استعمار بین المللی مرتکب هـر نوع جنایت و
وحشیگری میگردد» ( .)3این در حالیست که شعله های جنگ هـر روز فـروزان تر میشود .از اینروست که حامد
کرزی از خارجی ها خواهـش کرده که با مخالفـین دولت وی داخل مذاکره شوند .و این بسیار دیر بود ،زیرا که قبالً
حامد کرزی بنام "ببرک امریکایی" مشهور گردیده بود.
در دورۀ شاه شجاع  :طبق روایت روانشاد غـبار در صفحه  551جلد اول "افغانستان در مسیر تاریخ" حتا "شهزاده
تیمور" فـرزند شاه شجاع در جوشاجوش نبرد آزادیخواهانۀ ملت عـلیه متجاوزین انگلیسی به تاریخ دوم نوامبر ،در
عوض ماموریت محوله که گویا «اسکات» مردم بوده ،تحت تأثیر عظمت خیزش قـرار گرفـته با  700عـسکر مسلح
خود به مقاومت می پیوندد .عـین واقعه را عالمه «کهزاد» مؤرخ بزرگ کشور در صفحۀ  484کتاب پر محتوایش
«باال حصار کابل  »...با اندکی تغییر « بجای اسم شهزاده تیمور از شهزاده فـتح جنگ یاد می نماید» آورده است (.)13
در دورۀ حامد کرزی :به عالوۀ آن که هـیچ یک از اقارب و خویشاوندان کرزی همت و حمیت اوالد شاه شجاع را
ندارند تا در کنار مردم قـرار گیرند ،با شدت نیز می کوشند تا در کنار زراندوزی و تاراج مایملک مردم ،با تمام قـواء
خویش را در خدمت نیروهای متجاوز قـرار داده ،حاکمیت استعماری آنها را تحکیم بخشند .برادران کرزی که کوس
رسوایی آنها به همه جا کشیده به مثابۀ بارزترین نمونۀ چنین حرکت خاینانه ای مصداق این واقعیت می باشد.
در دورۀ شاه شجاع « :هـر باریکه قـوت انگلیس داخل افغانستان شده ،تنها وقـتی پیشرفـت کرده ،که طرف آن
دولت های افغانستان قـرار داشته است ،ولی زمانیکه مردم افغانستان قـیام کرده و بمبارزه عـلیه آن پرداخته است ،قـوای
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انگلیس شکست خورده و مجبور به تخلیۀ کشور شده است .وقـتیکه مردم یک کشور بمبارزۀ مسلح قـیام کنند قـدرت
هـیچ کشور استعماری نمیتواند آنرا سرکوب کند» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص « .)545روز  2نومبر  1842در
تاریخ افغانستان و هـندوستان یکروز عمده است .این روزیست که یک امپراتوری بزرگ اروپایی از مردم یک کشور
آسیایی برای همیشه شکست میخورد .از مشخصات این روز در افغانستان تبارز روحیۀ وحدت ملی در برابر تجاوز
بیگانه است .صفـوف مردم بدون امتیاز نژاد و زبان و مذهـب و منطقه تحکیم شده بود» (افغانستان در مسیر تاریخ،
ص .)548
در دورۀ حامد کرزی  :این حقـیقـت در مورد تهاجم روسها در افغانستان و مزدور منشی خلقـیها و پرچمیها و سر
انجام موفـقـیت مردم ما مصداق یافـت و در خصوص واقعات جاری کشور و مزدوران جدید نیز صادق است .هـرچند
استعمار نوین توانسته است که تا حدی مردم را به این بفـریبد که گویا آنها به اساس فـیصلۀ ملل متحد و جهت مبارزه با
تروریزم و باز سازی به افغانستان آمده اند .ولی مردم اهـداف اصلی استعمار نوین را درک کرده اند .از اینروست که
نا رضایتی طیف های مختلف مردم تا سطح مبارزۀ مسلحانه پیش رفـته است و این مبارزات بر حق مردم به شکست و
سر افگندگی استعمار و به پیروزی و سرخرویی مردم افغانستان می انجامد.

 – 3بی صالحیتی مزدوران و چرخش سیاست آنها زیر فشار مردم :
در دورۀ شاه شجاع  :موهن الل ،جاسوس و منشی برنس که در افغانستان مرتکب خیانت های عظیم گردید ،یک
نمونه از بی صالحیتی شاه شجاع را چنین بیان میکند « :یک نفر سید که شاه مرید او بود زمین و جایداد او توسط وزیر
جدید (محمد عثمان خان نظام الدوله) قبض و به زمین های نوکر شخصی وزیر ضمیمه گردید .سید به شاه شجاع شکایت
کرد .اما وزیر به اوامر متعدد شاه ترتیب اثر نداد .سید بار دگر به دربار شاه رفت و از بی اعتنایی وزیر شکایت کرد.
شاه حقیقت را به جواب سید چنین گفت « :من باالی وزیر خود قدرت و صالحیت ندارم ،تو می توانی در حق او دعای
بد کنی ،اما بیشتر مزاحم من نشو ،زیرا من پادشاه نی ،بلکه یک غالم هستم ( 4ص  ».)287رفته رفته این اوضاع شاه
شجاع را بر آن داشت تا از انگلیس رو بگرداند و در سیاست خود چرخشی به عمل آورده و به مردم خود بپیوندد.
در دورۀ حامد کرزی  :حامد کرزی رئیس جمهور دولت دست نشاندۀ افغانستان در نومبر  2007در کنفـرانس ملی!
شورای انکشافی روستا های افغانستان سخنرانی کرد که متن این سخنرانی از طریق تلویزیون ها پخش گردید .او گفـت:
«دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند و کسی حساب پول آنها را ندارد ،در حالی که مردم همچنان
فـقـیر هـستند و هـیچ کسی هم توجهی به آنها ندارد ....جامعۀ جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زندگی مردم این
کشور ایجاد کند ،اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول ،مقام ،آسایش و قـدرت نصیب آنها شد ....سرمایه
ها یا به دس ت اعضای حکومت است و یا به دست اعضای شورا .یک عـده آن قـدر پولدار شده که حساب پول شان
معلوم نیست ،در هـر مملکت خانه دارند .بچه های شان در خارج درس می خوانند .در حالیکه بچه هایی که در حادثۀ
بغالن به شهادت رسیدند ،چپلک به پا داشتند ....خدا ما را نجات دهـد ،دلم از این حالت تنگ شده )N.G.O.( ،ها خرابی
میکنند ،دیگران خرابی میکنند ،ما از بمبگذاری گله داریم ....من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان این جا و آنجا در
کشورهای دیگر ،ما در سایۀ بی  52به وطن بر گشتیم ».حامد کرزی بار ها از غالمی خود یاد کرده ولی تهور آنرا
نداشت تا با چرخشی مثل شاه شجاع به ملت خود رو می آورد و از بندگی اجنبی سر بر می تافت ،زیرا جنگساالران و
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.
در دورۀ شاه شجاع « :هـنگامی که شاه در جالل آباد بود ،استکبار و استبداد انگلیس او را به جان آورد و به
حرکات مذبوحی واداشت .بعد از قـیام کنری ها و جبار خیل ها و خوگیانی ها ،یک تعداد فـرمانهای شاه بعـنوان مردم
افغانستان ،در ماه فـبروری بدست جاسوس انگلیس افـتاد .در این فـرمانها مردم بقـیام ضد انگلیسی دعـوت شده بودند.
این قـضیه پردۀ تشریفات ظاهـری انگلیس را در برابر شاه از هم درید و شاه گفت که از سلطنت بیزار است و قـصد
رفـت ن به حج دارد .ولی البته او قادر به انجام چنین کاری نبود» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص « .)539با اینکه شاه
شجاع جرأت مقاومت را در برابر انگلیسان نداشت ،اما چون رفـتار ایشان به عـزت نفـس او بر میخورد ،نمیتوانست
از گله و شکایت خودداری کند و این خود اذهان عامه را برای قـیام آماده میساخت .در بین اعـیان و بزرگان ،طبعأ
سرداران بارکزایی با شاه بیش از سایرین مخالفـت داشتند» (  5ص .)2۶۴
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در دورۀ حامد کرزی  :قـتل و کشتار حدود هـشت هـزار طالب و بیشتر از دو هـزار افـراد ملکی تنها در سالهای
 2006و  2007میالدی و تخریب صد ها قـریه و دهکده در جنوب و شرق افغانستان توسط نیروهای ناتو و قـوای
امریکا فـشار مردم را باالی حامد کرزی زیاد ساخت .چنانکه باری او در رابطۀ کشتار مردم ملکی توسط قـوای امریکا
که در سال  2008و  2009بیشتر گردید از کشتار بیگناهان توسط ناتو و طالبان انتقاد کرده ،اشک تمساح ریخت.
کرزی در یک کانفرانس مطبوعاتی گفت « :در حمله هوایی سال 200۶میالدی نیروهای خارجی در قندهار  55زن و
کودک کشته شدند و از یك خانواده تنها یك دختر چهار ساله به نام عقیده باقی ماند .این دخترك معصوم با كمك دولت
آلمان درمان شد و هم اكنون با اعصا راه می رود و چون كسی را نداشت به یك خانواده افغان مقیم آلمان تحویل شد».
کرزی به خاطر ازدیاد کشت خشخاش در مناطق نفـوذ قـوای به اصطالح "جامعۀ جهانی" از آن کشور ها گله کرد.
«هموطنان کرزی او را آلۀ دست غـرب میدانند ،در حدی که نمیتواند جلو قـوای بین المللی را بگیرد ،تا حین مقابله با
طالبان ،مانع قـتل افـراد ملکی گردد» ( .)6به قـول گاردین «هـیچ یک از نیرو های خارجی توجهی به حامد کرزی
ندارند» ( .)3حامد کرزی در سفـر خویش در امریکا در اگست  2007چنین گفـت « :من صحبت خوبی با پریزیدنت
بوش در مورد تلفات غـیر نظامیان داشتم و با افـتخار به شما میگویم که پریزیدنت بوش در این زمینه به شدت با مردم
افغانستان همدرد است» ( .)7این همدردی را میتوان در قتل مزید بیگناهان بدست امریکا و ناتو در سالهای بعدی و در
مقایسۀ خون افغان و امریکایی بخوبی مشاهـده کرد .امریکا برای قـربانیان سقـوط طیارۀ امریکایی در قریۀ الکربی
انگلستان توسط سازمان استخباراتی لیبیا برای هـر قـربانی حدود  10میلیون دالر دریافـت کرد ،در حالیکه برای کشتگان
دست خود در افغانستان  50دالر میپردازد .و این در حالیست که خون یک انسان را جهان پرداخته نمی تواند و مردم
افغانستان خونفـروش نیستند .کرزی در اگست  2007از اردوی ناتوان افغانستان خواست تا در عملیات نظامی از نیرو
های خارجی فـرمان نگیرند ،بلکه از والیان والیات طالب هـدایت شوند .و این چه مضحک است که رئیس جمهور و
اکثر اعضای دولت و حکومت به شمول والیان در قـید بیگانه اند و اختیار هـیچ چیزی را ندارند ،بالخصوص اگر
خواسته باشند با قـوای خارجی دهـن کجی نمایند .حامد کرزی بارها از نیروهای ناتو و امریکا خواسته است تا عملیات
نظامی شان را با دولت افغانستان همآهـنگ سازند .مگر این سخنان کرزی نزد باداران او چون بادیست که
در بادیه رها شود .ولی آنچه را که شاه شجاع کرد و حامد کرزی هـرگز نخواهد کرد ،اینست که شاه شجاع طی
فـرمانهای متعددی مردم را به قـیام ضد انگلیسی دعـوت کرد .در حالیکه حامد کرزی همیشه از نیروهای بیگانه تمجید
کرده ،مدام از آن کشور ها تضرع کنان میخواهـد که نیرو هایشان را از افغانستان بیرون نکنند .عالوه بر این شاه شجاع
گفـته بود که  « :شمشیر من شمشیر اسالم است ،هـر مرد با همتی که باشد بیاید و بر دارد ،مصارف چنین غازیان را
من آماده خواهم کرد» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص  .)535در حالیکه حامد کرزی جنبش ضد اجنبی مردم را که با
طالبان سر و کاری ندارد هم زیر نام طالب در افغانستان با قـساوت توسط باداران خود در هم میکوبد .در این مورد
بهتر است از محصل آزادی کشور شاه امان هللا خان غازی قـولی را نقـل کنم .شاه امان هللا خان به مجرد تاجپوشی
استقالل افغانستان را اعالم کرد و گفـت  «:من خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد ،مستقـل
و غـیر وابسته اعالن میدارم و به هـیچ قـدرت خارجی اجازه داده نخواهـد شد تا یک سر مو به حقـوق و امور داخلی و
سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید ،من حاضرم با این شمشیر گردنش را قـطع
کنم» .آنوقـت خطاب به سفـیر انگلیس که حاضر مجلس بود ،گفـت « :آنچه گفـتم فهمیدی!» ( .)8اینست نمونۀ واقعی
آزادی و آزادیخواهی و آزاد منشی.
در دورۀ شاه شجاع « :در  15دسمبر شاه شجاع از رفـتن به هـند انکار کرد و اعالن جهاد ملی را در برابر انگلیس
در باال حصار امضاء گذاشت .خانم سیل در این مورد نوشت که  :شاه شجاع نه اینکه رفـتن به هـند را همراه انگلیس
نمیخواهـد ،بلکه طبقات مختلف مردم را بر ضد انگلیس تحریک مینماید» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)556
در دورۀ حامد کرزی  :باز هم رحمت بر شاه شجاع که با یک چرخش به خواست مردم عمل نموده و اعالن جهاد
ملی را در برابر انگلیس امضاء کرد .چون مبارزات مردم هـنوز شدت زیاد نیافـته است ،لذا حامد کرزی سر از بندگی
امریکا بر نخواهـد گرفـت و جهاد ملی را جهت حصول استقالل و حاکمیت ملی افغانستان اعالن نخواهـد کرد .از جانب
دیگر خطر گریز او و دار و دسته اش به امریکا بالقـوه موجود است.
در دورۀ شاه شجاع « :در جنوری  1842بود که در کابل اجتماع بزرگ مردم بعمل آمد .نایب امین هللا خان و میر
حاجی بغـرض مارش به جالل آباد و انعدام آخرین سپاهی انگلیس در افغانستان اعالن جهاد نمودند .نمایندگان ملت در
باال حصار شاه را مالقات کرده و گفـتند که  :اگر او افغان و مسلمان است به سپاه ملی بپیوندد و به حیث پادشاه کشور
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در رأس قـشون مردم بعزم رزم و اخراج دشمن از جالل آباد حرکت کند ،ورنه او را دیگر مردم افغانستان نه شاه و
اولی االمر خود و نه افغان و مسلمان خواهـند شناخت ،بلکه طبق فـتوای عـلمای مذهـبی بیعت شرعی خود را ساقـط
خواهـند شمرد ،در اینصورت قـبل از جهاد با انگلیس در جالل آباد ،جهاد نخستین در شهـر کابل و بر ضد شاه بعمل
خواهـد آمد .اینست که شاه شجاع برای حرکت به جالل آباد حاضر شد و برای تهیۀ سفـر چند روزی مهلت خواست.
رهـبران ملی چون نایب امین هللا خان و میر حاجی و امثالهم هـر یک در موضع سیاه سنگ بیرقهای جهاد را افـراشتند
و هـزاران نفـر مسلح در زیر این بیرق ها جا گرفـتند و در انتظار روز حرکت شاه باقی ماندند» (افغانستان در مسیر
تاریخ ،ص .)562
در دورۀ حامد کرزی  :تا حال بار ها از حامد کرزی تقاضاء شده که از قـوتهای خارجی باید خواهـش کند که یک
تقسیم اوقات برای خروج نیروهایشان از افغانستان تعیین نمایند .حامد کرزی نه تنها این کار را نکرده ،بلکه پیوسته از
خارجیان التجاء کرده که افـراد بیشتر به این کشور بفـرستند و مدت اقامت شان دوامدار باشد .حامد کرزی که خود را
مسلمان و مجاهـد میداند فـقـط در سایۀ نیرو های خارجیست که میتواند به زندگی نکبتبار خود ادامه دهـد .در این رابطه
مال ها او را مشایعت و مالزمت میکنند .او گاهگاهی زیر فشار مردم از نیرو های اجنبی انتقاد می کند که این انتقاد به
قیمت از دست رفتن حکومتش تمام می شود .چنانکه چندی قبل گفت که « :اگر نیرو های ائتالف بین المللی خواسته
باشند ،می توانند مرا بر کنار کنند ».الکن چه نیرو های به اصطالح بین المللی این کار را کنند و یا نه ،قدر مسلم آنست
که مردم افغانستان حامد کرزی و دار و دسته اش را به شاه شجاع ملحق خواهند ساخت.

 - 4فریبکاری استعمار و موفقیت مردم :
در دورۀ شاه شجاع « :بعد از آنکه مذاکره با انگلیس ها آغاز گردید محمد اکبر خان تمام اقـوال و اعمال و مذاکرات
و مواعـید متناقـض و متخالف مکناتن و سران انگلیس را با افغانها در طول ایام استیالی آنها ،یک یک شمرد و دروغ
و دو رویگی آنان را توضیح نمود و گفـت که دیگر هـیچ قـول و قـرارداد انگلیسی محل اعـتماد و اعـتبار ما نیست ،شما
غـیر از فـساد و تخریب بین مردم افغانستان و ادامۀ تسلط خود در این مملکت چیزی دیگری نمیخواهـید» (افغانستان
در مسیر تاریخ ،ص .)558
در دورۀ حامد کرزی  :برخورد انگلیس با مردم افغانستان در زمان شاه شجاع با اعمال امریکا در زمان کرزی
بسیار شباهـت دارد .در آغاز جنگ هوایی در مقابله با طالبان در افغانستان ،امریکاییان در قـدم اول بدین نظر بودند که
اهداف ستراتیژیک را توسط بمبریزی زیر کنترول آورند ،طالبان را از صحنه دور کنند و در ظاهـر دیموکراسی را
در افغانستان تعمیم بخشند .آنچه کاذبانه هـدف جنگ عـنوان گردیده بود یعنی سرکوب القاعـده و گرفـتاری بن الدن ،تا
هـنوز برآورده نشده است .یگانه نتیجۀ قابل رؤیت ازین جنگ و بمباران هـوایی امریکاییان اینست ،که طالبان که رقـیب
ائتالف شمال اند از صحنه تا جایی بیرون رفـته اند که اینک اوباما تالش دارد که طالبان را دوباره در قدرت سهیم
سازد .با آوردن جنگساالران و احزاب آتش افـروز جنگهای داخلی در قـدرت ،شکنند بودن امنیت ،تشدید جنگ و تشنج
اوضاع داخلی ،اعالن عـفـو گلبدین حکمتیار و مال عـمـر توسط صبغت هللا مجددی رئیس کمسیون مصالحۀ ملی،
تصویب منشور به اصطالح "مصالحۀ ملی" از طرف "ولسی جرگه" و "مشرانو جرگه" به منظور عـفـو جنایتکاران
جنگی و ناقـضان حقـوق بشر و تالش حامد کرزی برای سهیم ساختن بیشتر طالبان ،خلقی ها و پرچمی ها و حزب
اسالمی حکمتیار در دولت ،ورود جنگ ساالران و ناقـضان حقـوق بشر در شورای ملی و مشرانو جرگه ،دروغگویی
و دو رویگی غـرب بالخاصه امریکا برای مردم افغانستان آفـتابی شده است .بنابران امریکاییها و غـربیها هم به غـیر
از فـساد و تخریب بین مردم افغانستان و ادامۀ تسلط خود در این مملکت چیز دیگری نمیخواهـند.
در دورۀ شاه شجاع « :فی الحقـیقه در این جنگی که بین دو کشور آسیایی و اروپایی بوقـوع آمد ،آن یکی "انگلیس"
امپراتوری نو بدولت رسیدۀ غـربی بود که بر تجارت و اسلحه و اخالق استعماری ـ با قهـر و غـرور ـ تکیه مینمود ،و
این دیگری یک کشور قـدیم آسیایی بود که اصالت اخالق کریمانۀ شرقی خود را نباخته و در طی جنگ اول انگلیس و
افغان آنرا تبارز داد» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)562
در دورۀ حامد کرزی  :عـین این کار را انگلیس ها در جنگ دوم و سوم افغان و انگلیس نیز انجام دادند و روسها
در جنگ تجاوزی خود با افغان ها از همین شیوه استفاده کردند و اینک امریکاییها نیز بدان توصل جسته و با اخالق
استعماری یعنی با قهـر و غـرور بی اندازه ،مخالفـین خویش را از پا در می آورند و ترس و خوف ایجاد میکنند .با آنهم
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همان طوری که افغان ها در جنگ های ضد انگلیس و ضد روس با شهامت جنگیدند ،اینک در دورۀ کرزی در جنگ
تحمیلی ناتو و امریکا به همان شهامت و اصالت ادامه میدهـند.
در دورۀ شاه شجاع « :هـنگامی که هـزاران نفـر مرد مسلح در موضع سیاه سنگ کابل بیرقهای جهاد را بغـرض
امحای قـشون انگلیسی جالل آباد افـراشته داشتند ،در چهار اپریل  1842شاه شجاع از باال حصار کابل خارج و در
سیاه سنگ در راس قـشون ملی قـرار گرفـت تا فـردای آنروز راه جالل آباد بردارد .شب هـنگام شاه نهانی به باال حصار
برفـت و بعد از انجام امور شخصی سحرگاه پنجم اپریل بسواری تخت روان عازم اردوگاه شد .ولی سردار شجاع الدوله
خان پسر نواب محمد زمان خان به اتفاق نور محمد خان و شاه آغاسی دالور خان و  60نفـر همکاران دیگر از کمین
برآمده و به گله و شمشیر شاه را بکشتند .بزودی این خبر در کابل منتشر گردید» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص
 .)568مردم از قـبل در مورد او چنین گفـته بودند:
سکه زد بر سیم و طال شاه شجاع ارمنی

نور چشم الت و برنس خاک پای کمپنی

«در هـر حال بعد از آنکه انگلیسها افغانستان را ترک گفـتند و از خرد کابل تا جالل آباد از سر نعش هـزاران افـسر و
عـسکر انگلیسی ــ که بدون قـبر و کفـن افـتاده بودند ــ گذشتند ،دوستان معدود آنها یعنی خاینان ملی افغانستان هم مجال
درنگ در این کشور را نداشتند .در کابل حمزه خان غلجایی و عـثمان خان به اتهام دوستی انگلیس محبوس شدند ،نایب
محمد شریف خان و جانفـشان خان پغمانی از ترس انتقام مردم فـرار کردند ،پسران جانفـشان خان از دم تیغ مردم
گذشتند ،مال غالم پوپلزایی و محمد عـثمان نظام الدولۀ سدوزایی و پسران شاه شجاع یکی پی دیگری در هـندوستان
پناهـنده شدند .به این صورت یک صفحۀ تاریخ افغانستان که با هجوم دولت انگلیس آغاز شده بود ،با انهزام آن دولت
به پایان رسید» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .)571
در دورۀ حامد کرزی  :بعد از شکست روسها شورای نظار به رهـبری احمد شاه مسعود که حکومت را بدست
گرفـته بود نه تنها از جنایتکاران بدنام خلقی و پرچمی که با دشمن روسی همکاری کرده بودند و به اثر جنایات شان
یک و نیم میلیون افغان به شهادت رسید و مملکت از پا در افـتاد ،بازخواستی نکرد ،بلکه آن جنایتکاران را از خشم
مردم نجات داده و زمینۀ فـرار آنها را صمیمانه آماده ساخت .اینک به هزاران تن از جنایتکاران خلقی و پرچمی و
خادیست ها در اروپا ،امریکا ،کانادا ،آسترالیا و غـیره جا ها لمیده اند .آن عـده خاینینی که از شفقـت شورای نظار دور
مانده بودند آنها را حامد کرزی در آغـوش کشیده و در تشکیالت دولت شامل ساخت مثالً "آقای گالب زوی" که در
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
دوازده هـزار از فـرزندان این سرزمین کشته شدند .اینک "گالب زوی" و "شهنواز تنی" بعد از سازش با گلبدین و
یک دهۀ چاکری مستقـیم به مسکو در پهلوی "جهادیها" قـرار دارند و "گالب زوی" که در پارلمان تکیه زده از خون
کشتگان خود ماهانه به دالر معاش می گیرد و شهنواز تنی خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید کرده است.
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
ــ مردمی که حزب منسوب به او به قـتل ایشان پرداخته ــ در ملل متحد مقـرر گردیده است .بنابران سرنوشت حامد
کرزی نمیتواند بهتر از سرنوشت شاه شجاع ،آن پادشاه بد کار و گنهکار باشد ،زیرا برای او مقـدور نیست که تا پایان
عـمـرش در آغـوش امریکا بخوابد و از خشم ملت خویش در محافظت محافـظین امریکایی قـرار داشته باشد .به حکم
تاریخ سر انجام در صورتی که انتقام ملت به تاخیر افـتد رقـیب داخلیی از قماش شجاع الدوله ای این ببرک امریکایی
را نزد آن شاه شجاع انگلیسی خواهـد فرستاد و این همه مال و روحانی که در خط اجنبی سر خم کرده اند ،او را مشایعت
خواهـند کرد .آنگاه بسیاری از اعضای دولت و اعـوان و انصار کرزی که با صد ها تار و پود به سازمانهای جاسوسی
ممالک خارجی بسته اند از نو به آن کشور ها پناهـندگی خواهـند جست و فـصل دیگری از تاریخ افغانستان بسته خواهـد
شد.
در دورۀ شاه شجاع  :چون شاه شجاع در آخرین روز های حیاتش خواست به طرف مردم برگشته دامن ملوثـش را
در جریان مبارزۀ ضد اجنبی پاک نماید ،نمایندگان ملت نیز که به گفـتۀ عالمه کهزاد می توان ترکیب آنها را «مجمع
اتفاق و خیراندیشی» نام گذاشت ،ضمن تدوین یک عهد نامه که در پای آن تمام رهـبران شناخته شدۀ ضد تجاوزگران
انگلیسی امضاء کرده بود چنین نوشتند « :غـرض از تحریر و تسطیر این کلمات خیر الدالالت این است که چون در
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این آوان طایفۀ درانی بارکزایی بدون جهت بندگان ثریا مکان شاه شجاع الملک را به درجۀ شهادت رسانیدند  »....ــ
(باالحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی ،ص .)520
دردورۀ کرزی  :تا جایی که از سیر حوادث بر می آید به یقـین می توان حکم کرد که کرزی حتا همان «شرافـت»
شاه شجاع را نیز ندارد تا بعد از نابودیش کسانی بیایند و از موضع حامیان مقاومت ضد اجنبی بر وی چنین حکمی را
صادر نمایند .اما با آنهم در صورتی که بخواهـد خیانتش را با ایثار خونش بشوید می توان بدان امید بست که تشابه در
زندگی ،تشابه در مرگ را نیز به دنبال آرد ولی اکنون بسیار دیر شده و کار از کار گذشته است .قابل توجه است که
آنچه در پایان دورۀ شاه شجاع و راندن انگلیسها از افغانستان اتفاق افـتاده بود ،در آغاز دورۀ حامد کرزی نیز رخ داد.
پس از قـتل شاه شجاع و شکست انگلیس « اینست که بعد از نثار خون هـزاران نفـر افغان وطنپرست یکدسته سرداران
و شهزادگان گریزی و فـراری ــ که وطن را در برابر شمشیر دشمن ترک کرده و بدولت های خارجی پناه برده بودند
ــ از هـندوستان و ایران در کابل و قـندهار باالی سریر حکومت ریختن گرفـتند» (افغانستان در مسیر تاریخ ،ص
 .)573عـین این کار پس از شکست روس ها و دولت مزدورش در افغانستان اتفاق افـتیده و در شکست طالبان و
سرازیر شدن قـوای خارجی بار دیگر تکرار شد .چنانکه آنهایی که در دورۀ طالبان فـرار را بر قـرار ترجیح داده بودند
در سایۀ قـوای نظامی امریکایی از خارج به وطن بر گشته باالی سریر حکومت ریختن گرفـتند ،بگونۀ مثال حامد
کرزی ،اشرف غـنی احمد زی ،سید مخدوم رهـین ،جاللی ،نورستانی و ارسال از امریکا ،داکتر امین فـرهـنگ از
المان ،برادران احمد شاه مسعود و قانونی از انگلستان ،داکتر عـبدهللا و قـسیم فهیم از تاجکستان ،دوستم از ترکیه ،برهان
الدین ربانی و شهزاده مصطفی ظاهـر از کانادا ،صبغت هللا مجددی از دنمارک ،عـبدالرسول سیاف از عـربستان
سعودی ،شیخ آصف محسنی ،کریم خلیلی ،اکبری و تورن اسماعـیل از ایران و عـده ای هم از کشورهای دیگر .پسانتر
افـراد دیگری نیز به این گروه پیوستند مانند داکتر اعظم دادفـر و داکتر رنگین اسپنتا از المان و داکتر جلیل شمس از
سویس .این حقیقت را حامد کرزی در نومبر  2007در کنفـرانس ملی! شورای انکشافی روستا های افغانستان تصدیق
کرده گفت « :من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان این جا و آنجا در کشورهای دیگر ،ما در سایۀ بی  52به وطن
بر گشتیم».

 - 5وجوه اختالف شاه شجاع درانی و حامد کرزی :
قابل یاد آوریست که شاه شجاع و کرزی در ضمن وجوه مشترک سیاسی فراوان مشترکات انفـرادی دیگری هم دارند.
بگونۀ مثال در حالیکه زبان مادری هـردوی شان پشتوست ،آنها به زبان دری نیز مسلط اند .و از اینکه هـردو سالیان
دراز در هـندوستان اقامت داشتند ،به زبانهای اردو و انگلیسی نیز آشنایی کامل دارند .حال الزم است یکی دو نقطۀ از
وجوه اختالف این هردو نیز از بهر مثال تذکر داده شوند.
در دورۀ شاه شجاع  :شاه شجاع با وجود آنکه خود در بردگی انگلیس رفته بود ،معهذا برای لغو آدم فروشی اقدام
کرد .چنانکه در این رابطه تاریخنگار شهیر کشور روانشاد عالمه احمد علی کهزاد راجع به عهد نامه ایکه بین شاه
شجاع و هللا قلی پادشاه اورگنج 1به تاریخ پنجم ماه رجب  1256هجری امضاء شده بود ،چنین می نویسد « :عهدنامه
ای که متن آن باال نشر شد ،عالوه بر استقرار روابط دوستی یک نکتۀ عجیب دیگر هم دارد و آن جلوگیری از آدم
فروشی است .از ین متن چنین بر می آید که در آن دوره مردمان اورگنج برخی کسانی را که از افغانستان بدست شان
می افتاد ،دست به دست برده و میفروختند .شاه شجاع نظر به شکایت بعضی اتباع خویش جلوگیری از چنین بدعتی
را از پادشاه اورگنج تقاضا ءمیکند» (.)9
دردورۀ کرزی  :آدم ربایی و آدم فروشی در دورۀ حکومت کرزی به اوج خود رسیده است .چنانکه فروش آدم نه
تنها در داخل افغانستان بلکه در سرحدات افغانستان رونق بسیار گرفته .قرار معلومات مؤسسۀ مهاجرین ملل متحد
روازنه در منطقۀ سوات پاکستان بالخصوص در محل "یکه غند" تا بیست نفر از نوجوانان و جوانان افغان اعم از پسر
و دختر به معرض خرید و فروش قرار می گیرند ،که اکثر آنها قربانی تجاوز های جنسی و اهداف شوم دگر میشوند.
قابل یاد آوریست که یک تعداد نو جوانان و جوانان افغان که در پاکستان خرید و فروش می شوند به کشور های عربی

 1اورگنج به زبان ترکی به شهر قدیم گرگانج اطالق می گردد که عرب ها آنرا ُجرجانیه می خوانند .این شهر در نواحی جنوبی ازبکستان قرار
دارد (ویکی پدیا یا دانشنامۀ آزاد.)۲۰۰۹ ،

د پاڼو شمیره :له  11تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

انتقال یافته در آنجا مورد استفاده های جنسی ،مسابقات اشتر دوانی و برون کشیدن اعضای بدن و غیره قرار می گیرند.
عده ای از جوانان ربوده شده در مناطق قبایلی در کارخانه های تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیرند .این
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.
هچنین در سرحدات غرب و جنوبغرب کشور جوانان افغان ،به خاطر بکار گیری آنها در امور انتقال مواد مخدر ،خرید
و فروش می شوند .چنانکه تعداد زیادی از جوانان افغان که در این رابطه به چنگال دولت آخوندی ایران گیر افتاده اند،
کمتر از  18سال عمر دارند و در محابس آن کشور بسر می برند .همینکه به سن  18سالگی رسیدند ،حکم محکمه که
اعدام است باالی آنها تطبیق می گردد .چه درد آور است که آدم ربایی و آدم فروشی به بخشی از تجارت پر درآمد
ارتقاء کرده و دولت حامد کرزی و ایادی او از کشور های همسایه به خاطر این بدعت شان انتقادی نکرده ،هنوز هم
بی شرمانه طبل دیموکراسی و نغارۀ دفاع از حقوق بشر را هرچه بلند تر به صدا می آورند .کرزی و ایادی او نه تنها
همان همت شاه شجاع را ندارند که خرید و فروش انسان من جمله افغان را قدغن کنند ،بلکه هر پگاه و بیگاه بیشرمانه
فریاد دوستی شان را با کشور های پاکستان و ایران سر می دهند.
در دورۀ شاه شجاع  :شاه شجاع نویسنده و شاعر بود چنانکه از او آثار زیادی از جمله چند دیوان شعر به جا مانده
است .اینست نمونه ای از کالم او :
صبح دمیــد و روز شــد ،یـار شبـیــنه خـانـه رفـت
یـار چـو رفــت از بـرم ،عـشـرت جــاودانــه رفـت
شیـشه تـهی قـدح نگون ،بانگ نی و چغـانــه رفـت
شب که پس از هـزار روز آن بت رشک مهـروماه
پاسی ز شـب نـرفـتـه بـود همنـفـسـان چــه گویـم آه
مرغ سـحر تـو گــم شـوی یـار بـه ایـن بهـانه رفـت

روی سـحـر شود سیاه ،یار به این بهانه رفـت
روی زمین گرفـت غم ،خوشی از زمانه رفـت
صبح دمیـد و روز شـد ،یار به این بهانه رفـت
شیشه بدسـت و گل بسر ،آمده بود عـــذر خواه
گشـت اندوه بـزم عـشـــق نـالـۀ مـرغ صبحگاه
صبح دمـیــد و روز شد ،یار شبینه خـانه رفـت
( شاه شجاع )

دردورۀ کرزی  :با وجود آنکه آقای کرزی ادعای تحصیل در هندوستان را دارد ،تا حال هیچ اثر و نوشته ای از او
به نظر نخورده است .همچنان حامد کرزی به ادب و شعر دسترس ندارد و حتا بیانات او را که کسان دگر مینویسند،
درست خوانده نمی تواند .صحبت های شفاهی او بی مایه و بی کیفیت بوده و درهم و برهم می باشند .ولی این کمبود ها
عیب کالنی پنداشته نمی شوند ،اگر او به قوت الیزال مردم افغانستان اتکاء می کرد و در نوکری ،ذلت و بردگی اجنبی
نمی رفت و خون وطنداران و ناموس وطن خود را در پای استعمار قربانی نمی کرد و آزاد بودن و آزادمنشی را از
افغانیت خود نمی زدود .ولی دردا و دریغا که چنان نکرد و چنین نمود.

 6ـ پایان سخن :
چنانکه از سطور باال روشن گردید ،شاه شجاع در بسی موارد با حامد کرزی وجوه سیاسی مشترک دارد ،با حفـظ اینکه
شاه شجاع به وضعیت ذلتبارش پی برده و در نهایت بعد از همه خیانت هایی که به کشور خود کرده بود ندامت کشیده،
جانب مردم را گرفـته و بر ضد انگلیس ها اعالن جنگ صادر نموده بود .الکن حامد کرزی چنان ذلیل و دون صفت
است که اگر حلقۀ غالمی گردن او را شق کند ،باز هم حاضر نیست که آنرا از گلو بیافگند و هنوز می کوشد که نیش و
خنجر استعمار را در جسم و جان مردم خود عمیقتر فرو برد .چنانکه امریکاییها توانستند به کمک حامد کرزی ،نوکران
اجنبی اعم از هم قـماشان خودش ،ائتالف شمال و اینک به اصطالح "جبهۀ ملی" ،طالبان ،حزب اسالمی گلبدین ،خلقی
ها و پرچمی ها و نوکران سی آی ای و آی اس آی را در حکومت دست نشانده جابجا کنند و عـده ای دیگر از آنها را
در به اصطالح "ولسی جرگه" و مشرانو جرگه راه دهـند .بدین ترتیب سرشت و سرنوشت کشور ما بدست دولتهای
غـربی و در رأس آنها اضالع متحدۀ امریکا افـتاده ،حامد کرزی بمثابۀ آلۀ بیجان و بی رمقی در دست غـربیها جا
گرفـته ،میهن ما به مثابۀ یک مستعـمـره در وابستگی غـلیظ سیاسی و اقـتصادی قـرار گرفـته و بار دیگر صحنۀ جنگ
های خونین نیابتی ابر قدرت ها و قدرتهای منطقه یی گردیده است .قابل تعجب است که هـر پگاه و بیگاه عـده ای از
سر شناسان کشور که هم و غم شان را تعویض مهـره های دولت میسازد ،فـریاد بهبودی اوضاع را در کرنش با استعمار

د پاڼو شمیره :له  1۲تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سر داده ،تجویز می دهـند که اگر در جای حامد ،محمود میبود و مسؤولیت کلبی را مقـصود عهده دار می شد ،در آن
صورت کعبۀ مقصود حاصل گشته بود .در این رابطه گفـته ای از شیخ اجــّل سعدی مصداق می یابد که :
خانه از پایبست ویرانست

خواجه در بند نقـش ایوانست

به همان سان که شاه شجاع در دامن انگلیس و ببرک کارمل در آغـوش روسها غنوده بود ،آقای کرزی هم سر به زانوی
غـربیها گذاشته در خواب عمیق وابستگی فـرو رفـته و هـنوز هم او و همکارانش درک نکرده اند که یک حکومت تحت
ادارۀ اجنبی در افغانستان قابل قـبول نیست .و این حقـیقـت را واقعیت های شکست سه بارۀ انگلیس ها و شکست روس
ها درین سرزمین ثابت کرده اند.
از جانب دیگر جنگساالران و مافیای مواد مخدر ،مانند خاینان ملی دوران شاه شجاع ،در آغـوش دولت دلخواه ناتو جا
خوش کرده اند و به جنگ دامن میزنند ،چنانکه صد ها گروه مسلح با ظرفـیت هـزاران نفـر تفـنگ بدست زیر فـرمان
ائتالف شمال و اینک به اصطالح "جبهۀ ملی" در کشت و معامالت مواد مخدر مصروف جنگ و خشونت اند و سیل
سالح را از شمال کشور به جنوب برده و به طالبان میفـروشند .از طرف دیگر پاکستان و تا جایی ایران ،طالبان را
مجهز کرده و برای جنگ و خرابکاری به افغانستان میفـرستند ،که این خود موجب تشدید جنگ از جانب ناتو میگردد.
هـر چه ناتو به شدت عمل کند ،تلفات آن برای مردم ملکی بیشتر شده و این جنگ از بیگناهان کشور قـربانی بیشتر
میگیرد .نتیجه آن میشود که پول های زیادی برای جنگ و تخریب کشور به مصرف میرسد و مردم به چشم سر می
بینند که ناتو و قـوای امریکا نه تنها برای کمک به مردم نیامده اند ،بلکه کمر به قـتل ملت و تخریب کشور بسته اند .در
نتیجه انزجار مردم از اشغالگران و طالبان هـر روز بیشتر میگردد و چنانکه در زمان شاه شجاع مقاومت مردم قـوام
یافـت و شاه را با حامیان انگلیسی اش روفـتند ،دیری نخواهـد پایید که حامد کرزی با دم و دستگاهـش بنا بر حکم تاریخ
به پایان دوران ذلتبار خود در جایگاه اصلیش در زباله دان تاریخ برسد .واین مکلفـیت افـراد ملی و صداقـتمند جامعۀ
افغانیست که در سرآشیب سقـوط یک دولت دست نشانده نگذارند مقـدرات کشور بدست یک نیروی سیاه وابستۀ دیگر
که طالبان باشد ،بیافـتد.
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د پاڼو شمیره :له  13تر13
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

