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  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩  مارچمازدھدوالمان، 

  

  شاه شجاع درانی و حامد کرزی
  

  ينۀ تاريخئدر آ
  

  ) بخش دوم (

  

  :وابستگی به اجنبی  و ناخاين،  جاسوسان ـ١

 به حساب مملکت خودشان، فـقـطيد تر ميدانستند که جاسوس ھای محلی شان ـانگليس ھا مف«: در دورۀ شاه شجاع 
ت و ھـرسايۀ مساعدت انگليس، تغذيه نمايند و از پول مملکتی که خيانت به آن می کنند، صاحب نام و نشان و شالبته در 
  ).٥٢٦ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  و ھم زندگی مجلل و مرفه اشرافی گردنداعـتبار

 قـبيلل جنگساTران از ن ملی امروز افغانستان مثاخاينجواسيس و  در مورد حقـيقـت اين :در دورۀ حامد کرزی 
صادق است که نيز ه غـيرو  ، قانونیلومی، گXب زویـ دوستم، عق، خليلی،ـمحق  فھيم، اکبری، محسنی،سياف، ربانی،
 دوران جنگ و  بيت المال، ھم می کنند، از پول ھایھـنوز ملی که در حق کشور خود کرده اند و  ھایبه پاس خيانت

 .زندگی مجلل و مرفه اشرافی شده اند و روت و جايداد ھای بی حسابث صاحب ھابيغـر  حمايت در زير سايۀبازسازی
آريانا " منتشر شد و تلويزيون ٢٠٠٩به گونۀ مثال به اساس گزارش ھفته نامۀ امريکايی تايمز که در وسط فبروری 

 ھزار دالر از بيت ٨٠ ماھانه به بيننده ھای تلويزيون نشان داد، تنھا رشيد دوستم" سجيه"آنرا در پروگرام " افغانستان
ھمچنان به قرار اظھارات آقای داکتر رمضان بشر دوست که در ھمين پروگرام به . المال معاش مفت دريافت می کند

 با خانم سجيه مصاحبه می کرد، يادآور شد که در جريان کشمکش بين ولسی جرگه و حکومت ٢٠٠٩ فبروری ٧تاريخ 
قای کرزی برای ھر وکيل ولسی جرگه ده ھزار دالر از بيت المال بخشش کرد تا آنھا ، آيک وزيردر مورد سلب اعتماد 

ھزاران مثال ديگر در اين مورد وجود دارد که خوانندگان گرامی از آن اطXع . به افتضاح آن استيضاح پايان دھند
ج انتقال داده و قصر ھای حيرت اينھا پولھای بيت المال و پول ھای بی حساب و باد آورده را به بانک ھای خار. دارند

و اين در حاليست که قرار . ساخته اند انگيزی در افغانستان، اروپا، امريکای شمالی، امارات متحدۀ عربی و دگر جا ھا
ين بدتر کرزی حامد ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٠به تاريخ .  مليون افغان زير خط فقر زندگی می کند٢٠احصاييۀ ملل متحد حدود 

 و صXحيت قـدرت بيشتر تفـويض کرده در مورد دعـوت غـرب به استشارۀ  بشر راحقـوقضان ـ ناقن ملی وايناين خا
  .دنمو با آنھا مذاکره ،دولتی به ايشان

 روپيه استخدام ھـزارانگليس ھا يک جاسوس خود را که مX غXم نام داشت در بدل چھل  «:در دورۀ شاه شجاع 
 انگليس در افغانستان معدوم قـشوننکه شاه شجاع و آبعد از . ت به کار شودکرده بودند که به طرفداری شاه شجاع دس

 و مرض و عدم اعتنای انگليس به سختی فـقـراما او در آنجا با . يم گرديدـ گريخته و در لوديانه مقھـندشدند، مX غXم به 
احتياجی نگليس ھا به وجود او ديگر زيرا ا. وستان باقی گذاشتھـند خود را در يک حالت فجيعی در ۀجان سپرده خانواد

افغانستان در مسير (» ت به چنين شخصی بپردازدـ حاضر نبود که پول مفھـند انگليس و ۀو بودج. احساس نمی کردند
  ).٥٢٦ ص ،تاريخ

 و بعد از شکست شوروی قـبل امريکا ھم جواسيس متعددی را در افغانستان باT کشيده و :در دورۀ حامد کرزی 
تيدند، وجود آنھا زايد دانسته شده از صحنۀ سياسی ـھمينکه اين جاسوسان از چلند اف. وط طالبان بکار گماشتـقسابق و س
، الحق، حاجی دين محمددبـوماندان عـ، قمحمد عـمـرسيم فھيم، مX ـدين حکمتيار، قدور انداخته شدند، مانند گلبافغانستان 

يت داشتند تا در برابر جاسوسان روسی چون ـواسيس امريکايی مکلفج. هغـيرو عبدهللا عبدهللا، علی احمد جXلی 
اکبری، مثل ه و ھمچنان جاسوسان ايران غـيرلومی وـبرادران مسعود، ربانی، فھيم، قانونی، دوستم، گXب زوی، ع

دم ھای آی  دو آھـرق ـد به اثبات رسانيده اند که آقايون خليلی و محقـشواھ. ه دست بکار شوندغـير و ، محسنیکاظمی
داران ـکه طرف" جبھۀ ملی"از ھمين سبب در به اصطXح .  دارندقـرار بوده و در نتيجه در خط امريکا  پاکستاناس آی

  .تاريخ عاقبت اين نوکران اجنبی را چون عاقبت مX غXم رقم می زند.  نشدندروسيه و ايران آنرا ساختند، داخل
  

  : ھا قـرارداد ـ عقد ٢

ه بودند، از رفـتو وTيت را بدون جنگ گقـندھار بدون مزاحمت رسيده انگليس ھا که تا  « :در دورۀ شاه شجاع
 دوستی را که در گردن شاه شجاع انداخته و حلقوم او را ۀ شدند، لھذا حلقمطمئناستيXی قاطع خود در افغانستان 

 را باTی ١٨٣٩ می ھـفـتمرخ ؤيی مه ـقـرف ھـفـتدۀ ـاينست که معاھ. شردند، تنگتر ساختند تا صدای او خارج نشودـميف
 شاه ،دادقـراراين به موجب يکی از مواد  «).٥٢٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  کردندءمحبوس محترم خود امضا



 ٢

از  . انگليس بطور دايم در افغانستان مانده مصرف آن از طرف افغانستان تأديه شودقـوای از ت کرد تا يک دستهـقـمواف
اتی که در چنين موارد معمول است آغاز عـرضاد انگليسی نژاد آن به تفـر اًااد نيروی برتانيه خصوصفـر، اطرف ديگر

 يک شاه شجاع يا به امر او تأليف شدهکه از طرف خود  "واقعات شاه شجاع" روايت کتاب قـراراز آن جمله . نمودند
چون شاه .  دست انداختقـندھار دختر جوانی از نجبای سرمست بود در راه به يان گوره که از نشۀ بادهـ از سپاھنفـر

ند که برای او جز نام شاھی ديگر اختياری نيست، به رفـت را به مجازات برساند مردم چنين نتيجه گعـرضنتوانست مت
نگليس  لشکر اقـوتدت و ـ ديگر از شنيدن اخبار مربوط به ع ایعـدهو . تـيف يافـ او در انظار تخفاعـتبارھمين پيمانه 

 عـنوان، شاه شجاع ھم توسط نامه ھايی "جنگنامه" روايت قـرار. روحيۀ شانرا از دست داده متحير و سرگردان بودند
 است که اين يقـين و دۀ ھـر گونه انعام داده بودـوده وع نمدعـوتستان آنھا را به ھمکاری ـ و کابل و کوھقـندھارسران 
ص  : ٢(» داTن بزرگ که طبقۀ حاکمۀ جامعه را تشکيل ميدادند، بی تأثير نبوديوـن سرداران و فـيد در ذھـ و وعوعـده
٢٥٣.(  

داد ھای متعددی را يکی قـرارن شدند، آنگاه ئيھا از اشغال افغانستان مطمي بعد از آنکه امريکا:در دورۀ حامد کرزی 
 کردند که حضور ءامضاکرزی حامد  با محبوس خود اقـتصادی نظامی و کتيژياستر ھمکاريھای ۀپی ديگر به بھان

 نکرده در صدد آن برآمده ءامريکا به اين ھم اکتفا. کنند  میءطوTنی و دامنه دار نظامی امريکا را در افغانستان احتوا
مقامات وزرات دفاع امريکا اع�ن کردند که در افغانستان در . که در کشور ما پنج پايگاه دايمی نظامی اعمار کند

د کنن دالر پايگاه ھای نظامی اعمار ميات و مزار شريف به مصرف يک ميلياردھـر، قـندھارديز، ھای کابل، گرھـرش
اين قـضيه   و تقاضای دولت افغانستان انجام ميدھـندکار را به اثر گويند که اينھا ميجالب اينست که امريکايي. )٣(

 تنھا برای انقـياد نهيکا در افغانستان  ت�ش نظامی امر اين.نشاندگی دولت افغانستان را روشنتر می کند دست
چنانکه روشن . ھای منطقه از طريق افغانستان صورت می گيرد ھمزمان در ارتباط با تھديد کشور، بلکهافغانستان

در  گرديده آمادگی ھای نظاميی که امريکا در افغانستان می گيرد، اھميت آن فوق العاده وسيعتر و بيشتر از آنست که
 امر اين احضارات و اقـدامات امريکا اھميت ستراتيژيک در سطح حقـيقـتدر . ان به آن نياز داشته باشدساحۀ افغانست
 سال ديگر در افغانستان حضور ٦٠ تا ٥٠ می شود که امريکا تصميم دارد گفـته در کنار اين احضارات .منطقه دارند

نانکه ی مختلف جامعۀ افغانی آشکار است، چرصه ھاـ امريکايی در ععـساکرات عـرضفجايع ت. نظامی داشته باشد
قابل توجه .  بنکاک در تايلند پيدا کرده استھـرت به گوشه و کنار شـ، شباھ فحشا نمونهميدان ھوايی بگرام به مثابۀ

با ، ته اندـ نظامی امريکا به دولت باد آورده دست يافقـوایزير سايۀ  است که م� ھای امريکايی و جنگساFران که در
  .جاوزين ھمکاری مينمايندمت

اول جنرال کين و بعد ( نظامی انگليس در افغانستان تابع امر و نھی سپھساTر کابل تشکيXت :در دورۀ شاه شجاع 
ين سبب بود مبه ھ. بود و در پارۀ امور بين سپھساTر و مکناتن تناقض و اختXفی ھم پيدا می شد) از او جنرال الفنستن
حکومت (ال بعد در تجاوز دومين خود در افغانستان امور ملکی و نظامی را در يک دست  س٣٥که حکومت انگليس 

فغانستان را، که که سپھدار کابل در افغانستان انجام داد اين بود که قشون ملی ا عمده ترين کاری. تمرکز داد) نظامی
 پادشاه مملکت قرار ًستقيما زير قوماندۀنقسم بوده و مسای متنفذ مناطق مختلفه، در قطعات جداگانه مًعادتا بقيادت رؤ

 اردوی انگليسی و تحت قيادت افسران انگليسی گذاشت و به اين صورت ءًداشتند، تماما لغو کرده و افراد اردو را جز
در وTيات متصرفه نيز امور نظامی و . کز گرديددند و قوت تنھا در دست دشمن متمرقوماندانھای ملی دست خالی مان

  ص،افغانستان در مسير تاريخ(عمومی و سرکوبی ھر مقاومت ملی، بر عھدۀ قوماندانان نظامی انگليس بود حفظ امنيت 
٥٣٦.(  

نان بالفعل را در افغانستان قوماندا. دورۀ حامد کرزی عين ھمين تجربه به کار گرفته شددر  :در دورۀ حامد کرزی 
د که ائتXف شمال را به پادوی نی ناتو و امريکا می سازو قوتھا" نيروھای حافظ صلح"ھای آيسف يا به اصطXح نيرو

 يعنی آيسف و ناتو تناقضاتی در تصميم گيری و عمليات جنگی قوماندهگاھگاھی بين اين مراکز . و مزدوری گرفته اند
ست به ھمين سبب کشور ھای غربی قوتھای آيسف و ناتو را يک دست کرده و فرماندھی اين قوتھا را به د. پيدا می شد
چون در چوکات قوتھای ناتو نيرو ھای امريکايی نيز دخيل اند، لذا قوماندانی عمومی آيسف و ناتو بدست . ناتو سپردند

 ھزار ٣٠بنابران قوماندانی ناتو، قوتھای امريکايی خارج از ناتو را که تعداد شان در افغانستان به . نظاميان امريکا افتاد
به اين ترتيب قوماندانی .  ھزار سپاھی باT می رود، نيز تحت فرمان خود آوردند٦٠ به ٢٠٠٩نفر ميرسد و تا تابستان 

نظاميان امريکايی از ھمان آغاز کار . عمومی مجموع قوتھای اجنبی در افغانستان بدست نظاميان امريکا قرار گرفت
ه ھای مختلف نظامی تعليم ديده اردوی افغانستان را مانند اردوی عراق تار و مار کرده، صاحب منصبانی را که در رشت

 نداشتند ائتXف شمال که از علم نظام بھره ایشتۀ امور اردو را به افراد کار بر طرف کرده در عوض آنھا سربودند از 
جالب است که آقای کرزی در محفل مراسم . ولی در نوکری و نوکر منشی به اجنبی امتحان خوب داده بودند، سپرد

آن « از عوام الناس می پرسيد که ٢٠٠٩عده ای از فارغ اتحصيXن حربی پوھنتون در جنوری توزيع شھادتنامه ھای 
 ٤٠٠٠ی و حدود جنگ طيارۀ ٤٠٠  ازافغانستان بيشتر«: او گفت که » ھمه اسلحه و مھمات اردوی افغانستان کجا شد؟

ل درجه يک ورد اول و مسؤچه مضحک است که ف» اين ھمه سXح ھا به کجا رفتند؟. تانک و وسايط زرھدار داشت
در حاليکه خوب می داند که . ل می پرسد که آنھمه سXح ھا کجا رفتندومملکت از افراد بی غرض، عابر و غير مسؤ

افراد حکومت او و جنگساTران اين ھمه اسلحه و مھمات را تحت نظر اربابان خود به پاکستان برده و به فروش رسانيده 



 ٣

يھا در ويتنام، عراق و غيره جاھا نظاميان ئليس ھا در افغانستان و بر اساس تجارب امريکاسی از تجارب انگبه تأ. اند
امريکايی اردو و پوليس افغانستان را تحت فرمان و قوماندۀ خود آورده و به جنگ برادر کشی زير نام مبارزه بر ضد 

ن تعليم يافتۀ افغانی و قوماندانان ملی مجاھدين قوماندانان واقعی اعم از نظاميا. تروريزم فرستاده اند و ھنوز می فرستند
يھا به اساس قراردادی که با ئاينک امريکا. که در جنگ ضد روسی تجارب فراوان اندوخته بودند، دست خالی ماندند

دولت دست نشاندۀ افغانستان بسته اند، مصارف تسليحات و تجھيزات اردوی افغانستان را متقبل شده و خود را مکلف به 
به اين ترتيب از اردوی ملی افغانستان که وظيفۀ اصلی آن دفاع . داخت معاش بلند دالری به منسوبين اردو دانسته اندپر

از خاک و ناموس مملکت است، يک اردوی مزدور ساخته شده که در خدمت نظاميان امريکايی برای سرکوب 
ه جنگھای افغانستان را به اصطXح خود شان زيرا امريکاييھا در نظر دارند ک. وطنداران خود گماشته می شوند

  . ًاين تجربه را نظاميان امريکايی در ويتنام قبX تطبيق کرده بودند. بسازند يعنی افغان را توسط افغان بکشند" افغانی"
  

   :روش انگليس و امريکا در افغانستان ـ ٣

 و کابل و جXل آباد و غـزنه و قـندھار الجيشی  انگليس در نقاط سوققـوایبعد از آنکه  «:در دورۀ شاه شجاع 
ديگر انگليس . ار انگليس ھم تبديل شدرفـته با سواره و پياده و توپخانه و جباخانه مستحکم گرديد، وضع و غـيرباميان و 

 ًمX انگليس از اين به بعد عسفـيرمکناتن نماينده و . نی، بلکه زمامدار اصلی و حاکم نظامی افغانستان بودند» دوست«ھا 
ان افغانی، افـسر و ء و نصب وزراعـزلتمام امور دولت، . به شکل صدراعظم و ھم نايب السلطنه افغانستان در آمد

  ).٥٣٤  ص،افغانستان در مسير تاريخ(» ه ھمه در اختيار او بودغـيربودجه و ماليات، مجازات و مکافات و 

در اول ھمه صXحيت ھای . د کرزی جريان داردضيه در دوران حکومت حامـ اين قعـين :در دورۀ حامد کرزی 
ی حکايت کردند که عـيندان ـشاھ.  امريکا آقای نيومن انتقال داده شدسفـيردولتی به دست خليلزاد بود که بعد از آن بدست 

 . رحل اقامت افگنده و امور مھم دولت را اداره ميکنندوايی بگرامـ و در ميدان ھدر ھوتل کابل آی ای مامورين سی
 و امور ملکی غير مھم بدست  نظامی امريکا در بگرام استقـوایی وماندان اعXـتصميم مسايل نظامی به دوش سر ق
 جميع قوماندانان امنيۀ وTيات توسط قوتھای خارجی ٢٠٠٦به طور مثال در سال . گماشتگان امريکايی انجام می شوند

اجازۀ تقرر اين افراد از کشور ھای خارجی گرفته : " گفت که  و وزير داخلۀ آن زمان با کمال بی شرمیندتعيين گرديد
  ."شده است

 افغانی ھـيچ. ظه ميشدـ انگليس محافعـسکر و افـسراق دربار او توسط تعمارت شاه و ا «:در دورۀ شاه شجاع 
خود در زن و مرد و اطفال خاندان ) نفـر ٨٥٠(شاه با . بدون اجازۀ صاحب منصب انگليس حق ديدن شاه را نداشت

چون  «).٥٣٤ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  انگليسی حفاظت ميشدعـسکر ھـزارارگ باT حصار از طرف پنج
صر محل اقامت شاه شجاع مشرف بود شاه وجود آنھا را منافی ـدر باT حصار بر ق انگليس عـساکر بخشی از اقامت

اد مذکور را از آنجا بيرون کند، ليکن مکناتن به دليل فـر ا کرد کهءحيثيت و وقار خود شمرده چند بار از مکناتن تقاضا
  آزردگی شاه از دوستان انگليسی او بودعـلل استنکاف کرد و اين امر ھم يکی از خواھـش اين قـبولنيازمندی حربی از 

  ).٢۶٧ و ٢۶۶ص : ٢(

ايی محافظت ميشوند و  امريکعـساکر اماکنی که حامد کرزی در آن اقامت دارد، توسط :در دورۀ حامد کرزی 
 طی ٢٠٠٢  سالسپتمبر  حامد کرزی درچنانکه. )٢ و ١تصاوير (کرزی نيز امريکاييھا اندظين شخص حامد ـمحاف

 امريکاييھا حمله کننده را .رفـت گقـرارش ھمشھری ايک تروريستی  ۀ حملد مور، که زادگاه اوستقـندھار خود به فـرس
 مردم خويش ھـر کرزی از قحامداين چه شرم عظيميست که . دش نجات دادندکشتند و حامد کرزی را از خشم ملت خو

 امريکايی دور تر نميرود و عـساکر شاه شجاع، حامد کرزی از چشم انداز ِ بر خXف. بيگانه پناه ميجويدآغـوشدر 
  .)٢ و ١تصاوير ( خود و کشور خود نميداندمنافی حيثيت و وقاروجود آنھا را در ارگ و خانه اش 

  

  
  

  .حامد کرزی تحت محافظت نظاميان امريکايی : ١تصوير 

  .از بی بی سی: تصوير 

  حامد کرزی تحت حمايت صاحبمنصبان :٢تصوير 
  .٢٠٠٧ فبروری ٤از بی بی سی مؤرخ : تصوير . مريکايیا



 ٤

شاھم لھذا شاه شجاع باری به مکناتن ياد آوری کرد که افغانستان مامون است و من پاد «: در دورۀ شاه شجاع 
يست ـمکناتن جواب داد که تا خطر امير دوست محمد خان باق.  در کشور ديده نميشودقـشونضرورت برای اقامت 

 شاه را در دست داشتند، بلکه از لحاظ قـوه ۀانگليس ھا نه تنھا بواسط. می است انگليس در افغانستان حتقـشونموجوديت 
که بر ضد منافع مملکت و داشتند، زيرا تمام اوامر  می زير تھديد نگه حال عـينسياسی ھم او را محتاج بخود و در 

بای ـاز طرف ديگر انگليسھا رق. لھذا ھمه دشمن او گرديده بودند. سای متنفذ صادر ميشد، ھمه بنام شاه بودؤمردم و ر
و نظامی نميتوانست جز ياسی شاه شجاع با چنين جريان س. داشتند تدر تر نگهـذ و مقـشاه را علی الرغم تمايل او ناف

 ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  رنج ميکشيد و در دست انگليس باشد و البته او مستشعر از تمام اوضاع بوده ایبازيچ
٥٣٥.(  

 کرد که افغانستان خواھـش  ھات کند که از انگليسفـر را مغ آن شاه گنھکار خداوند شاه شجاع:در دورۀ حامد کرزی 
امريکايی ھا مثل انگليسھا دليل . گز خطور نخواھد کردھـرنش ـ بر کرزی که چنين چيزی در ذھوسافـسد و نرا ترک کن

 از افغانستان خارج نمی شوند و اين خطر را خود شان خلق ميکنند تا در ، است موجودمی آورند که تا خطر تروريزم
ابران پيوسته عساکر تازه دم به افغانستان می بن.  شان کار کنندستراتيژيککشور ما باقی بمانند و به خاطر برنامه ھای 

در حاليکه اين خاينان خوب می . فرستند و حامد کرزی و دار و دسته اش از ورود متجاوزين اجنبی استقبال می کنند
 حامد کرزی قـوای امريکايی. دانند که قوای اجنبی ھر روز در افغانستان افغان می کشد و افغانستان را بمبارد می کنند

ل کند به طور مثا ويت میـبای او را تقـدارد و رق می ا حلقه در گوش کرده، محتاج خود ساخته و تحت تھديد نگهر
 توسط  مبنی بر عدم پيگرد قانونی جنايتکاران و قاتXن»مصالحۀ ملی«با امضای منشور .  را شمال و طالبانائتXف

 بشر و حقـوقضان ـ خلقی ھا و پرچمی ھا و ناققـررو با ت. ته استـ بيشتر يافافـزايشحامد کرزی انزجار مردم از او 
ولی او از حال زارش نمی . ور شده استـ بيشتر از پيش منف، ویعاملين گور ھای دسته جمعی در ساختار ھای دولتی

  .خواھد مستشعر باشد

هللا خان اچکزيی عـبد،  از مبارزين ملی چون امين هللا خان لوگریعـدهمان مکناتن يک فـر به :در دورۀ شاه شجاع 
شاه شجاع رجال مذکور را احضار و از پيشنھاد مکناتن آگاه «. وستان تبعيد ميشدندھـندو سردار شمس الدين خان بايد به 

 شما سر از ۀما با نوشت.  که کيستند و چيستندگز انگليسان را نمی شناسيمھـر که ما گفـتندايشان .  نمودفـر سۀھيو امر ت
يب کاری فـر روز ھـرتيم و شما را آورده بر تخت سلطنت نشانديم، اما ديديم که در عھد شما ـد خان تافامير دوست محم

شاه که بشنيد آه کشيد و . ستيدـول شما ھؤ و مردم ميگردد، پس مس و اسباب بدنامی و رسوايی شماھـرانگليس بنوعی ظا
ی جز از سوختن و اھـستم و چاره  پاسبانان انگليس ه داران وھـرت که شما از دل من آگاه نيستيد، من محکوم پـگف

ت و غـيرو رجال با ) نام آنروزه افغانستان( و مردان کاری خراسان رفـت که آنچه بود از دست افـسوسساختن ندارم، 
 مرد با ھمتی که باشد بيايد و بر دارد، مصارف ھـرند، ورنه اين شمشير من شمشير اسXم است، رفـتھمت مردند و 

  ).٥٣٥ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(ين غازيان را من آماده خواھم کرد بشرطيکه اين راز آشکارا نگردد چن

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

و  سر از بندگی امريکا لی ودـ و مملکت را بر باد می دھو تر ميرودفـر ليظیـ غ روز در منجXب وابستگیھـرکشيده و 
 از نفـر ٤٠ تا ٢٠ روز بين ھـربه طور اوسط .  ملت خود جشن ميگيردۀبر نمی تابد و بر خون ھای ريخته شدانگليس 
شان ويران ميگردد و ماشين جنگی ناتو پيوسته دھکده  ۀانش زير بمباران امريکا کشته ميشوند و خانه و کاشانوطندار

 نمی سوزد بلکه نه تنھاشاه شجاع خXف و حامد کرزی به خون رنگين می سازد  يکسان وھای کشور را با خاک 
ی با ھمسايگان فتنه انگيز و وقـتان خارجی و وزفـر گاھی با جنايت کاران داخلی، زمانی با جنگ ا،پيوسته ميسازد

   .)١٣ تا ٣تصاوير ( و به آنھا مدال نيز می دھد  از متجاوزين به خاطر اين کارشان تقدير ميکندھـنوز

آقای گرزی نه تنھا نظاميان ناتو و امريکا را مدال داد بلکه مدال غازی شاه امان هللا خان، اين پيش آھنگ آزادی و 
گردن جورج دبليو بوش، اين دشمن انسان و آزادی که خون ده ھا ھزار عراقی و افغان را به گردن دارد، آزادگی را بر 

و اين در حالی بود که الزيدی ژورناليست حماسه آفرين خلق عراق با پرتاب کفش ھای خود بر ). ١٣تصوير (بيآويخت 
  .سر و روی بوش، انزجار ملت خود را از او نشان داده بود

 مملکت ،ه داران و پاسبانان امريکايی بوده و غافل از اين است که با وجود سی سال جنگھـر محکوم پزیآقای کر
 در اين اواخر که از يک طرف تلفات .اوان دارد که ميتوانند بر ضد متجاوزين مبارزه کنندفـرمردان کاری و با ھمت 

ز جانب ديگر دولت کرزی منفور اربابان امريکايی و مردم ملکی در اثر عمليات جنگی امريکا و ناتو زياد گرديده و ا
اروپايی شده است، آقای کرزی فرياد کاذب مبنی بر قطع تلفات افراد ملکی را سر داده و گويا با ارباب خود دھن کجی 

ا او می خواھد نقاب بر چھره بکشد و با علم کردن کشتار غير نظاميان، مخالفت خود را با سياست ھای امريک. می کند
ولی ھمه می . به نمايش بگذارد و نشان دھد که گويا شاه شجاع يا ببرک کارمل نيست و می تواند مستقXنه تصميم بگيرد

دانند که اين عTXيی حامد کرزی و ايادی او نه به خاطر تلفات ھم ميھنان اوست، بلکه عکس العملی است در مقابل 
ای رياست جمھوری آيندۀ افغانستان پشتيبانی نمی کنند و چرا امريکا اربابان امريکايی که چرا از کانديد شدن او بر



 ٥

تصميم گرفته که حامد کرزی و دم و دستگاه او را که تاريخ مصرف شان سپری شده است، به زباله دانی تاريخ می 
  .سپارد

  

    

 که در اثر بمباران کودکان بخون خفتۀ ھود خيل کابل : ٣تصوير 
  .ه شده اندقوای امريکا و ناتو کشت

  ٢٠٠٨ مؤرخ اول سپتمبر از بی بی سی:  تصوير

  

دال بر سينۀ يکی  در حال آويختن م حامد کرزی :٤تصوير 
  .از بی بی سی: تصوير . مريکايیاز صاحب منصبان ا

  

   بر ضد قوای ناتو و اعتراض مردم در جXل آباد :٥تصوير 

  .امريکا که موجب تلفات ملکی گرديده اند

  .٢٠٠٧ جون ٢٤ز بی بی سی مؤرخ ا: تصوير 

 امريکا در عزيز آباد شيندند که بمباران وحشيانۀ  :٦تصوير 
 نفر به شدت زخمی ٥٠ حدود نفر کشته و ١٠٠ حدوددر آن 

 .٢٠٠٨ اکست ٢٤ از بی بی سی مؤرخ: تصوير  .شدند

  

  
  

  .ھاجنبی به خانه و خانوادۀ افغانکر ااتجاوز عس : ٨تصوير   .کودکی که از گرسنگی در حال مرگ است : ٧تصوير 
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  مليونھا سرنوشت  فقر اقتصادی که  جنگ و: ١٢ تا ٩تصاوير 

  .را رقم زده استفغان ا
ھزاران   نوکر به سينۀ ارباب به خاطر قتل :١٣تصوير 

  .افغان بيگناه مدال می آويزد
  

 سرمنشیيفر دی ھوپ سخلت ھای جھان خواند و آقای چندی قبل ھيلری کلينتن دولت کرزی را يکی از فاسد ترين دو
اگر آقای حامد کرزی و دم و . ناتو فساد درونی دولت افغانستان را معادل نا امنی ھايی خواند که طالبان مسبب آنند

دستگاه او رحمی نسبت به مردم افغانستان که گوشت دم توپ قوتھای ناتو و امريکا گشته اند می داشت، در اين صورت 
ولی چنانکه ھمه می دانند در طول ھفت سال گذشته آقای کرزی و . ز ھمان آغاز کار می توانست اعتراض کندا

و به مثابۀ موجودات بی . يھنان خود را از باTی غندی خير تماشا می کردندموابستگان دولت دست نشاندۀ او کشتار ھم
خ و زمانی بر نعل می زنند و ھرگز از مزدورمنشی رمقی چشم ترحم بر شمشير خون آلود اجنبی دوخته، گاھی بر مي

  . ولی اکنون که پای آنھا به زباله دانی تاريخ نزديکتر گرديده، کاذبانه فرياد مردم خواھی بلند کرده اند.سر بر نمی تابند

ه شما در ال گردد که در زمانيکه ھزاران نفر وطنداران بيگنارزی و منسوبين دولت دست نشانده سؤجا دارد از آقای ک
ساحات مسکونی چون ارزگان، کنر ھا، خوگيانی، نادعلی سعيد آباد، شاه وليکوت، عزيز آباد، غزنی، خوست، گرديز و 
ده ھا ولسوالی ديگر زير بمباران امريکا و ناتو در خونھای گرم خود می تپيدند و به شھادت می رسيدند شما کجا بوديد؟ 

گان را تروريست جا می زديد و بر نعش آنھا در مقابل ارباب تان پايکوبی می وچرا زبان اعتراض را بسته کرده و کشت
کرديد و آنگاه به مشورۀ ارباب تان خونبھای يک افغان را چند دالری تعيين نموده و بيھوده تXش کرديد که از يک ملت 

ِرھا و ته آنرا را قايم گرفته سر جوال را "به قول عوام اينک دولت دست نشانده . آزاد منش يک ملت خون فروش بسازيد
 آن بيگناھان نه تنھا بر ًاين کوشش بسيار بی ثمر است، زيرا در دفتر تاريخ قبX اين حقيقت ثبت گرديده که خون." است

 گردنان نظاميان ناتو و امريکا می ماند، بلکه بر دامن دولت دست نشانده ھم به عنون لکۀ ننگ چسپيده گردن خوک
اگر چنين نيست چرا ببرک کارمل آن نوکر روس . م که قضاوت تاريخ بر حق و بی رحم استھمه می داني. است

انه اش که تجاوز شوروی سابق را کمک انترناسيوناليستی قلمداد می کرد از قضاوت ه تXش ھای مذبوحنتوانست با ھم
 Xعمر، گلبدين و ديگر تاريخ بگريزد؟ چرا شاه شجاع، تره کی، امين، ببرک، نجيب، صبغت هللا مجددی، م Xربانی، م

لذا دولت دست نشانده نمی تواند با فرياد ھای کاذب آن ھمه لکه . دست نشاندگان اجنبی منفور تاريخ و مغضوب ملت اند
  . ھای پر خون را از دامن خود بشويد

 در شھر ٢٠٠٩ری جالبتر اينکه آقای کرزی بعد از آنکه اربابان او در کنفرانس امنيت جھانی در ھفتۀ اول فبرو
اين چه مضحک ادعائيست که . جا زد" ُکشتی نرم"ونشن المان بر او برآشفتند، او اختXف خود را با اربابان خود يک يم

 خود را ھمزور قلمداد می کند، در حاليکه در افغانستان مثل مشھور مردم را شنيده که گفته اند  مستپشۀ کور با نرغول
که معاشخور  ھيچ عقل سليم نمی تواند قبول کند که برده ای. »احب خود زور آزمايی کندحد غXم باشد که با ص«: که 

آخر . ارباب است و تار و پود وجود او در دام وابستگی غليظ بادار رنگ برنگ بسته است، بتواند با ارباب کشتی بگيرد
لذا او و دم و .  نکرده که در آن صورت قضيه طور دگر می بودءبه کدام زور؟ آقای کرزی ھيچگاھی به زور ملت اتکا

  ُپس کدام کشتی؟. دستگاھش خسی روی آب بيش نيستند

 و جھاد بر قـيام اعXنات زيادی بدست آمد که به امضای شاه شجاع مردم ب١٨٤١در اکتوبر  «:در دورۀ شاه شجاع 
 شان معاف رھـبرانھاد کرد که با انقXبيون مصالحه کند و  شاه شجاع به مکناتن پيشن.... شده بودنددعـوتضد انگليس 
 و رفـت مردم مشوش شدند، خواستند در باT حصار پناه ببرند، مگر شاه شجاع نپذيقـيام انگليسھا که از ....شمرده شود

 در ....ن کرد کرده نمی توانم و ھم تعمير بزرگی را بنام ترميم مجدد ويراقـبولگفت که مکناتن را ھم در باT حصار 
Tخره مکناتن به Tرد اکلند نوشت که شاه شجاع بما خيانت ميکند، بايد اب. ...دين نمودـنوامبر شاه پيشنھاد صلح به مجاھ

 در دسمبر انگليس ھا به شاه شجاع پيغام دادند که از باT حصار به قشله ....دوست محمد خان به کابل رجعت داده شود
 در دسمبر شاه اعXن جھاد ملی را بمقابل انگليس .... نکردقـبولا به جXل آباد روند، اما شاه نظامی بيايد تا با ھم يکج



 ٧

د بلکه طبقات مختلف مردم را بر ضد انگليس تحريک ـن با انگليس را نميخواھرفـتشاه شجاع نه اينکه .  کردءامضا
 ،افغانستان در مسير تاريخ(» ...ستادفـررال سيل  جXل آباد را به جنۀ شاه شجاع امر نامه تخلي١٨٤٢ارچ  در م....ميکند
  ).٥٣٦ص 

  ھای خارجی ندارد، بلکهقـوت تخليۀ افغانستان را از خواھـش نه تنھا  دولت حامد کرزی:در دورۀ حامد کرزی 
دش خو در حاليکه . طالب دستگير و به امريکا تحويل می دھد که مجازات کند ھای مختلف منجملهمخالفين خود را به نام

او در مصاحبه .  نمودقـراراز جملۀ کسانی است که از ھمان آغاز ارتباطات سياسی و دپلوماتيک طالبان را با امريکا بر
 کويتۀ ھـر در ش ميXدی١٩٩٤در ماه می «:  گفـت ميXدی ٢٠٠٢ای با کانال تلويزيونی الجزيره به تاريخ نھم اکتوبر 

من در آغاز از جملۀ مؤسسين اين جنبش .  در مقدمۀ حرکت خويش جا دادندپاکستان بودم که طالبان ظھور کردند و مرا
ست که به کمک سازمان جاسوسی  و انگلستان ا امريکاۀطالبان پروژسرين امور سياسی بدين باورند که ـ مف».مبود

ک محقق  يقـول به .طالبان استاز گروه ی وکه عض است گفـته کرزی بار ھا . استنظامی پاکستان به وجود آمده
 بود طالبان او را به حيث نمايندۀ خود در قـراری کرزی با طالبان بايد آنقدر نزديک بوده باشد که قـبلارتباط ) ٤(لمانی ا

گاه ھای نظامی اردوی افغانستان را قـرار ھا ھمه مناطق سوق الجيشی و غـربی اينک .سازمان ملل متحد پيشنھاد نمايند
حامد کرزی نه تنھا خواست خروج نيرو ھای اجنبی .  طXيی محبوس کرده اندقـفـس تصاحب کرده و حامد کرزی را در

نيرو ھای خود را نه تنھا از افغانستان خارج نکنند، بلکه به تعداد آنھا آنھا را ندارد بلکه مدام به تضرع می پردازد که 
رحمت بر .  دوران او ھم به پايان ميرسد ميداند که اگر نيرو ھای بيگانه از کشور خارج شوند،کرزیزيرا . زايندـبياف

حامد کرزی به . Xن جھاد دادت و بر ضد انگليس اعـياد ملت لبيک گففـر که باTخره به ، آن شاه گنھکار بادشاه شجاع
 سر از بندگی ًااگر احيان. مان اجنبی است و بر ضد منافع ملت خويش حرکت ميکندفـر محبوس سرا پا گوش به ۀمثاب

ائتXف شمال به خصوص . انتخاب کند شمال را به مزدوری ائتXفدارد، شايد ھم امريکا نوکر ديگری از امريکا بر 
وسی بيشتر امريکا رفـته و آنگاه استدTل بشورای نظار که سر خيل وطنفـروشان دوره گرد اند به کمال خوشی به پا

  .د آوردـاسXمی خواھ

مکناتن امور صدارت را در دست : گليسی در افغانستان بسيط بود  حال تشکيXت انھـردر  «:در دورۀ شاه شجاع 
 رياست ۀ اين کار، وظيفۀموھن Tل بعXو. ن Tل بودـالکساندر برنس به حيث وزير داخله و منشی او موھ. داشت

تن، امور ملکی  مکناۀات افغانستان بحيث والی و نماينديس در وTيلنمايندگان سياسی انگ.  مينمودءاستخبارات را نيز ايفا
ً ناوين را اختيار نکرده بودند، اما عمXـ اين عًاسمامنتھی مکناتن و برنس و نمايندگان کشوری آنھا، . را بعھده داشتند

  ).٥٣٦ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(»  وظايف را اجرا ميکردندعـين

 .سيع و بغرنج است بسيار وزينمتجاو کرزی تشکيXت ۀدور  شاه شجاع درۀ بر خXف دور:در دورۀ حامد کرزی 
 و  و سازمانھای جاسوسی در فعاليت اند، انگليسیسسات امريکايیؤ در سفارت و م و انگليسھـزاران امريکايی چنانکه

تر رياست جمھوری از طريق به ـاکثر ادارات مھم دولتی منجمله دف. سياست داخلی و خارجی کشور ما را تعيين ميکنند
 رھـبری  زير نام افغانھا ھاغـربی در جھت منافع  و انگليسی امريکايیانمتخصصھا و  NGO ،اصطXح مشاورين

ه تا امنيت ملی ھمه را تصاحب کرده برای خود تشکيXت امنيتی، مليشه و رفـتامريکاييھا از اردو و پوليس گ. ميشوند
در يک کXم ھمه . کرده اند و در بعضی مناطق به کXنھای قومی معاش مستمری مقرر زندانھای شخصی ساخته اند

  .، بدون آنکه نامھای خود را در ادارات مھم دولتی بنويسندرا قبضه کرده انداداره ھای مھم 

چار بودند که حکام و مامورين افغانی را در  ناھـنوزاما انگليس ھا در مرکز و وTيات  «:در دورۀ شاه شجاع 
د، زيرا توده ھای مردم متوجه اوضاع شده بودند، لھذا انگليسھا پھلوی نمايندگان سياسی خود، خواھی نخواھی بپذيرن

اما نميخواستند اين حکام و مامورين سر .  توسط حکام و مامورين افغانی بنام شاه دوام ميدادندًاھـرفعاليت خود را ظا
  ).٥٣٦  ص،ريخافغانستان در مسير تا(» ر انگليسی انحراف نمايند ولو مقام شھزادگی داشته باشنديمويی از دسات

يکاييھا در امر. ت داردـ اين واقعيت ھای دورۀ شاه شجاع با دورۀ حامد کرزی بکلی مطابق:در دورۀ حامد کرزی 
، ادارۀ ملل بشرحقـوق  مدنی، سازمان ۀسساتی چون حکومت، ولسی جرگه، مشرانو جرگه، نھاد ھای جامعؤ مھـرظا

ت واليان و ياکثر. مان امريکا سر پيچی کنندفـرد از ننميتواننھا آ کدام ھـيچه به وجود آورده اند که غـير و متحد
ی قـرر وزير داخله در جريان مطوريکه در باT ذکر شد،.  ھا تعيين ميگردندغـربیمان فـر به هوماندانان امنيه ھمـق

  ».ه شده استرفـت گبیغـرھای  از کشوروماندانھاـق اين قـرر تۀاجاز« : که تـفگ ٢٠٠٦وماندانھای امنيه در سال ـقجديد 

الشکور عـبدمX " مجرب و پخته سال و صديق خود نفـرشاه شجاع حکومت کابل را به يک  «:در دورۀ شاه شجاع 
ن اداره آشنايی داشت، در مدت کم ـالشکور که با فعـبدمX .  ھم ھمراه شاه شجاع بودھـنداين شخص در . داد" خان

Xی بوده بزودی از مملکت موقـتآمر و ناھی کشور شاه است و انگليسھا مھمانان ن سازد که ـ مردم را متيقًتوانست عم
ت خود توصيه نامه ھای برنس را در برابر چشم مردم ميدريد و بر ضد آن عمل ميکرد و آاو در اجرا. خارج ميشوند

  ).٥٣٧ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» باز در خفا به ترضيه انگليس ھا ميپرداخت

ربی و ايرانی مانند مX ـ عـين کار مX عـبدالشکور خان را مX ھای امريکايی، روسی، ع:د کرزی در دورۀ حام
 آخوند  مX قانونی،ضل الھادی شينواری، مX عـبدالرسول سياف، مX برھان الدين ربانی،ـصبغت هللا مجددی، مX ف

ن اداره را بلد بود و ـX عـبدالشکور خان کم از کم فبا اين فـرق که م ،کريم خليلی و باقی ھم مسلکان شان انجام ميدھـند



 ٨

 حامد ۀ اين مX ھا در پاکستان ھمکاسبسياریجالب است که . ن وطنفـروشی چيزی ديگر نمی دانندـاين مXھا به جز ف
و  بر سر حامد کرزی دستار بسته کرد  اين مX ھا يکی از توسط امريکاييھاقـدرتبعد از نصب کرزی بر . کرزی بودند

 اينھا ھم اجنبی ھا را که بزور خود کشور ما را . در زمين دانستش خداوندۀ اTمر کشور و سايیاين ديگری او را اول
ه ائتXف شمال مثل گذشته در پيشاپيش نيرو کاشغال کرده اند، مھمان خوانده و ھمکاری با ايشان را ضرور ميدانند، چنان

 اين مX ھا گاھگاھی چون مX .و به تخريب ملک خود مصروف استميھنان  ھای امريکايی و ناتو به کشتار ھم
 مبارکه در آن ۀوتبال که کلمـ به خاطر نشر کاريکاتور ھای پيامبر اسXم و يا توپ ھای فھـرالشکور خان در ظاعـبد

ثل مX عـبدالشکور ولی در خفا م . ترسنده ترسنده انتقاد کردندنوشته شده بود و توسط امريکاييھا در پکتيا توزيع گرديد،
خان رضايت امريکاييھا را فـراھم کرده و در ھـر خوانی که در آن اجنبيان ديده ميشوند بر آن لميده اند و به سXمتی 

يت مزيد ـقـيه و اوراد اسXمی سر داده موفـمه ميزنند و بعد از آنکه نعمتی از خوان يغما ربودند، آنگاه ادعـزورمندان لق
 خود اعXن کرد و اين "برادران"را به حيث ھا ی  آقای صبغت هللا مجددی امريکاي.لت مينمايندأ مسدشمنان دين خود را

  .کاری بود که خانوادۀ مجددی برای سقوط دولت شاه امان هللا خان، انگليس ھا را برادر خوانده بود

 اشخاص ، دور کرده وبيگانهانگليس ھا بتدريج رجال صادق و ملی را از شاه و امور دولت  «:در دورۀ شاه شجاع 
ھای مورد صات سياست انگليس بود که در کشورزيرا اين يکی از مخت. ندخاين به وطن را ميدان داد و مايه وفـر

اد فـر و تبليغ و اتھام آنانرا در اجتماع خنثا سازد، و بر عکس افـشارد و با ـدسترس رجال کاری ملی را موقع تبارز ندھ
بسا از اين گونه .  و مشھور سازد کرده سياستۀ پروپاگند و جاه و جXل وارد صحن با زور دست راۀکاره و آلھـيچ

و متورم چيزی   آماسيدهۀزی کردند، در حاليکه به جز بازيچش ھای منفی باـ ميان تھی و مصنوعی نق"مانانھـرق"
 از شاه جز اسمی باقی نيست، و ت شدند کهـ اجنبی ملتفۀ شاه شجاع و سيطرقـرارناصر ملی بعد از استـع ....نبودند

  بر ضد شاه و انگليس گرديده در جستًالبـپس ھمه ق. دشمن خارجی در زير نام او تسلط خود را در افغانستان قايم ميکند
به آن اھميت ميدادند، چرا که " واقعيت"انگليسھا تمام اين چيز ھا را ميدانستند اما کمتر از . جوی راه نجات برآمدندو 

  ).٥٣٧ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ميد به شمشير و خدعه خود داشتندايشان ا

 غاز کارآد با اين فـرق که امريکاييھا از ھمان نامريکاييھا عـين کار انگليسھا را کرده و ميکن :در دورۀ حامد کرزی 
بشر را ميدان دادند و در  حقـوق انضـناصر فـرومايه و خاين به وطن، تبھکاران، جنگساTران و ناقـ عتوسط خليلزاد

 کXن زياد و انين چون تعداد خا در ھـر حال. آنھا به اھداف خود برسندۀ تا به وسيلندترکيب دولت و حکومت شامل کرد
 ملی را اعم انباقی خاين.  وزارت ھای بی لزوم ديگری به وجود آوردند ادارۀ مستعـمـراتیچوکيھای وزارت کم بود، لذا

ديگر رده ھای   در ولسی جرگه و مشرانو جرگه و،ی مرتد و خاين به ملت را و چند شعله ئاخوانی ، پرچمیـاز خلقی ـ
افـرادی چون قـسيم فھيم که منصب مارشالی بدست آورد و دوستم که لقـب جنرالی حاصل . باTيی دولت نصب کردند

 . را در اشغال کشور خود ياری رسانيدند، جز اينکه بيگانگان آماسيده و متورم چيزی نبودند و نيستندۀ جز بازيچکرد،
 در دفاع از وطن سرخيل ميدان دانست، نويسندۀ ٢٠٠٧، خودش را در سپتمبر  آماسيدهۀبازيچوقـتی فھيم، اين 

مارشال صاحب شما در برابر کی از وطن دفاع ميکنيد؟ در برابر امريکاييھا يا «: وطتنخواھی به جوابش چنين نوشت 
مروز مارشال ھستيد و در صحنه حضور داريد از برکت فـرماندھان امريکايی و انگليسی تان است انگليس ھا؟ شما که ا

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

زايند، ورنه شما و افـراد تان قادر به درھم ـ ميکرديد به شدت بمباردمان خود بيفءتان بوديد که از امريکاييھا تقاضا
 حامد کرزی ۀ آماسيد ھایبازيچه  امروز ھم مردم افغانستان دانسته اند که از).٥(» شکستن خطوط دفاعی طالبان نيستيد

از ھمين .  تسلط خود را در افغانستان قايم ميکندآنھاو دم و دستگاه او جز اسمی باقی نيست، و دشمن خارجی در زير نام 
 از مقاومت طالبان است که غـيره و اين رفـت ملت از دولت روز تا روز بيشتر شده و مقاومت مردم باT گنفـرجاست که ت

  .طريق سازمان جاسوسی نظامی پاکستان اداره ميشودخود بدست امريکا از 

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

تر و خاينانه تر ميشد، تا مردم بکلی از  سیـ مرحله يا حکومتی، اوضاع اداری قھـريد ميگرديد و در تبديل مرحله تشد
 ،افغانستان در مسير تاريخ(» بھبود زندگی نا اميد و باTخره بمغلوبيت خود قانع گردند و به بندگی و حقارت عادی شوند

  ).٥٣٧ص 

ه با ايجاد زندانھای مخوف گوانتانمو، اروپای رفـتتخويف را پيش گ امريکاييھا ھم سياست :در دورۀ حامد کرزی 
ريه ای ـ نظامی ھم اگر وجود مخالفی را در قۀدر صحن. اندازند ھای افغان را به اين محابس می شرقی و بگرام زندانی

ا در يکی از  ری دلخراشۀ صحنه نگارند.دھـند ميقـرار  وحشيانهريه را مورد بمباران و تھاجمـحدس بزنند، آن ق
 گلی را با لگد شکستانده، آنگاه ۀر يک خانـ محقۀديد که عـساکر امريکايی درواز ٢٠٠٧ در سال تلويزيون ھای آلمان

 .ندداخل آن کلبه گرديده و ھمه ريز و پاش آن خانواده را پيش روی زن و اوTد ھای آن شکستانده و روی ھم ريختاند
يزمی ـيب آن يک مشت ھـبه تعق.  به گلوله بستند را آنھا شانر زنان و فـرزندانآنگاه دو مرد را بيرون کشيده به محض

 به آتش کشيده و کشتگان دست خود را ،جمع کرده بودندجھت پخت و پز و سردی زمستان را که اوTد ھای آن خانواده 



 ٩

 گويا خوف و ترس ايجاد اھيبا اين کار امريکاي.  سوختاندند شانبر روی آن آتش گذاشته و در پيش چشمان بازماندگان
و در ثانی افغان از  زبونی خود شانرا به نمايش ميگذارد تا ترس مردم رادر اول ل از آنکه اين عمل آنھا ـميکنند، غاف

  .چنين عملی به جای ترس تحريک بيشتر به اخذ انتقام می گردد

 که خانم ھای انگليسی ًآصوص تجملی و گزاف بود، خقـشوناز طرف ديگر چون مصرف  «:در دورۀ شاه شجاع 
به اين ترتيب نرخ آرد و . ھم با خدم و حشم وارد شده بودند، در تزييد ماليات به استثنای ماليات گمرکی سعی ميورزيدند

اين با خواسته ھای سياسی .  محتکر و سودخوار به ميان آمدقـشر و يک رفـتله و حبوب و ميوه بلند ـنرخ ساير غ
راسخ داشتند که برای اداره کردن بی سر و صدای يک ۀ يدـقـو پيروان او عزيرا انگليس . دت ميکرـانگليس مطابق

 و احتياج دست و فـقـررداب ُکه در م ثر است و ملتیؤعمومی و شدت احتياج مردم، عامل م فـقـرکشور، از ھمه بيشتر 
خواسته  ه حاکمه ندارد، و اگر فی المثلصت ديدن بجانب دستگافـردر گنگس و بخود مشغول است که ديگر ـپا ميزند، آنق

 کوتاه انگليس ۀ ھمين دوردر. و بردفـريست که او را در عمق مرداب ـباشد سر از لجن بردارد، تنھا ضربت مشتی کاف
صاب در طول روز بی خريدار ـ تا وقـتيکه يک ران گوسفـند در دکان ق :ھا بود که مثلی در کابل ايجاد شد و آن اينکه

 سرمايه داری در ھـنوزی صادق آمد که وقـتو اين وجيزه در . لت باTی ملت حکومت دلخواه کرده نميتواندنماند، دو
 فـيودالی در مرحله ھـنوز باشد، بلکه افغانستان اقـتصادیی ھـر عمومی مولود سيستم قفـقـرافغانستان پديدار نشده بود تا 

  ).٥٣٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» د، سير ميکردبو" متکی بر خود"تصاد طبيعی و نيمه طبيعی که ـو اق

بار مثل ارزيابی ھای ديگرش در اوضاع و احوال کنونی ـ مرحوم غۀيانـ اين تحليل داھ:در دورۀ حامد کرزی 
وق ـ افغانستان فۀاتی امريکا يعنی دولت دست نشاندعـمـر مستۀمصارف تجملی ادار. ابديافغانستان صد در صد مصداق مي

ی سوار شده، خدم و قـيمت ھا دالر معاش داشته، موتر ھای ھـزار دولت ۀ و مامورين بلند پايءوزرا.  گزاف استالعاده
 ھر وزير را يگ دلگی عسکر اجنبی و عسکر داخلی از ترس مردم محافظت می کند و .اوان دارندفـر ظـ و محافحشم

 اين ھا نه تنھا از بيت المال بلکه .ش نگاه داردھر موکليند تا او را از خشم و قھر وکيل ولسی جرگه چھار نفر محافظ دار
اعضای ولسی . ت ميکنندـ اروپا و سازمانھای جاسوسی خارجی پول دريافۀاز منابع بين المللی چون ملل متحد، اتحادي

ظ و ـاف مح وکدام شان موتر و موتروانھـر افغانی معاش ميگيرند و ھـزارجرگه و مشرانو جرگه ماھانه بيشتر از صد 
 کار اين ھا برای ملت ملموس نيست ولی خدمت شان به بيگانگان .ت ميکنندـکمپيوتر و بسی امتيازات ديگر درياف

 جداست ولی افـسوس که ان شخصيت ھای محترم و ملی بوده، حساب شان از خاينءعـده ای معدودی از وکX (تابيستـآف
اين ھمه مصارف از دارايی ملت پرداخت ميگردد در حاليکه پول . ) در پارلمان استعماری جا گرفـته اندخايناندر صف 

اين در حاليست که حد اوسط  و.  ھا غارت ميگرددNGO در زد و بند با اننيھای بازسازی از طريق اکثريت ھمين خا
ی تا گاھپرداخت آن معاش معلمين که ھم در ھمين حدود است .  افغانيست٢٠٠٠معاش مامورين پايين رتبه دولت حدود 

و نرخ ھا را زير نام بازار آزاد زش نموده ناصری از دولت با دTTن داخلی و خارجی ساـع. تدـاف سه ماه به تعويق می
در چنين اوضاع و احوال .  محتکر و سودخوار را به ميان آورده بازار را تحت کنترول خود دارندقـشرباT برده و يک 

 روز ھـر ارتزاقی  موادخصوص، بمردم ضرورتمورد يبرند و نرخ مواد  به سر مفـقـراکثريت مردم در گرسنگی و 
 يک سير برنج به قـيمت افغانی و ١٠٢٠ به ٢٠٠٧ سير است در ماه سپتمبر ٨نرخ يک بوجی آرد که . باTتر ميرود

٣٦٠ Tگزارش  يک . بار ھا بيشتر از اين صعود کردند٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ اين نرخ ھا در سالھای . استهرفـت افغانی با
 در صد جمعيت کشور بيکار ٦٠د که بيش از ـنشان ميدھ) ٦(  بشر افغانستانحقـوقل ـ کميسيون مستقۀ به اصطXحتاز

به اساس . است) يک دالر( افغانی ٥٠ شان کمتر از ۀد و درآمد روزانن فـقـر زندگی می کنزير خط مليون افغان ٢٠اند و 
 در صد ٨٥اين گزارش حاکيست که .  ندارنديدنی صحی دسترسنوشآب انستان به اين گزارش نيمی از کل جمعيت افغ

.  امکانات آموزشھای ابتدايی دسترس ندارند در صد کودکان به٩٠مردم سراسر کشور به خدمات صحی و بيش از 
ت ـ رقاقـتصادیخوانندگان گرامی ميتوانند وضع .  بيکار و بی روزگار بدل شده استھـزارزمين صدھا پايتخت به سر

مطالعه ) ٧("  از کابله اینام"عـنوان  آقای سمندر زير ٢٠٠٧ اگست سال ٢٨ مورخ ۀانگيز باشندگان کابل را در نام
تاب سوزان ـ پXستيکی را ميبينی که مردم در ھمين آفۀ ھا خيمھـزار  کابلھـردر داخل ش«:  او مينويسد که. مايندفـر

در ھمين . گرسنگی، بيکاری و بد بختی و ظلم و استبداد بيداد ميکند، فـقـر کابل ۀھـر گوشدر . زير آن زندگی ميکنند
 کابل و در ھـردر ش. وخت چون مصارف او را نميتوانست پوره کندفـرکابل ديروز يک زن را ديدم که کودکش را مي

يا سوال گر دمی ات زنھای دريوزه گر يا گدا را با مردان و کودکان گدا و ـ چند قھـر آن که راه بروی در ۀ کوچھـر
مردان و زنان معيوب و کودکان بيش از حد تصور در روی سرک ھا و کوچه ھا و پس کوچه ھا دست دراز . ميبينی

وليت پيدا نمودن نان برای خانواده ھای پنج ؤمن کودکانی را ميشناسم که مس. ھـندنموده و پول يک شکم نان را ميخوا
.  کابليکه اکثريت مردم در آن زندگی مينمايندۀگوش. ن گوشه يک کابل است اي....ی و اضافه تر از آنرا بدوش دارندنفـر

يش و نوش شبانه ـ را نمی شناسند و عفـقـردر کابل ديگر انسانھايی اند که گرسنگی و . اما يک کابل ديگر ھم وجود دارد
  ).٧ (»روزی شان ادامه دارد

 در مناطقی از بدخشان، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ در سالھای  چنانکه از بھر مثالوTيات کشور وضعی بدتر از کابل دارند
ھم دولت دست نشانده و ھم . سمنگان، چغچران، غرجستان، بادغيس و غيره ھزاران نفر از گرسنگی و سرما جان دادند

 کشور را نه تنھا اقـتصادی بين المللی آگاھانه به پروژه ھای نمايشی بسنده کرده و زير ساخت ھای ۀبه اصطXح جامع
 و اروپا با غـربيای چون ـماف «. برده انداقـرتصاد آزاد، کشور را به قھـسازی نکرده اند، بلکه زير نام بازار اقباز 



 ١٠

تصاد متورم ـًخريداری اراکين دولت افغانستان و پول وحشتناک شان افغانستان را مبدل به يک کشور کامX وابسته با اق
ترين و فاسد ترين ارگان ـ ضعيفعـنوان خصوصی بوده و دولت به ھمه مسايل بايد در گرو سکتور ھای. نموده اند

مجری سياست ھای ضد تصاد و تجارت دولت دست نشانده ـ در اين رابطه وزرای ماليه، اق).٨(» سياست گذار آن باشد
 فـقـراين ترتيب به . تصاد غارتگران بين المللی آماده کرده اندـتصاد ملی را به نفع اقـ انھدام اقۀ که زمينستندـمردمی ھ

 تا ت تام داردـته و احتياج مردم روز به روز باT ميرود و اين با خواسته ھای سياسی اشغالگران مطابقـعمومی شدت ياف
  .که مردم به فکر دولت دست نشانده و استعمار و انديشۀ مملکت اشغال شده نيافتند

 ۀض گمرکی بسيار کاستند تا امتعليات، از عوارلی الرغم تزييد بر ماـاما انگليس ھا ع «:در دورۀ شاه شجاع 
يکه شاه مداخله کرد ماليات بر واردات وقـت. محلی کشور را از بين ببرد انگليسی به کثرت وارد شده صنايع دستی و

 ،افغانستان در مسير تاريخ(» زود، مکناتن نگذاشت و به حمايت تجار دTل و سود خوار برخاستـ افًاگمرکی را مجدد
  ).٥٣٨ص 

 اقـتصادیستراتيژيک نظامی، سياسی و اشغال افغانستان در پھلوی مسايل وامل ـ يکی از ع:در دورۀ حامد کرزی 
بر ھمين مبناست که اشغالگران، ملک ما را به کشور مصرفی . وش استفـرتصاحب منابع مواد خام و تسلط بر بازار 

رد ميگردد و در داخل کشور متاع قابل ذکری توليد نمی تبديل کرده اند که اکثريت عظيم ضروريات کشور از خارج وا
داری صنايع و تجار ملی مداخله کرد و ـباز ھم بايد در حق شاه شجاع دعای خير کرد که در موضوع به طرف. شود

مپرياليستی را در اۀ  فعل و انفعاTت خانه برانداز سرماي خودش که در پيش چشمانـ بر کرزی و دم و دستگاھتاسف
در اين رابطه قابل ياد آوريست . دنن بکھـنددامی نميخواـد و اقند و حرفی به زبان نمی آورنبين تصاد کشور میـاقمورد 
 خارجی ۀند و دروازه ھای کشور را به روی امتعن ميکخيانت کشور از ھمه بيشتر تصاد و تجارتـ، اقماليهرای که وز

  .نداخ باز مانده افـربه صورت 

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

دی از نظر سياست و سمت و  و روحانی، خصومت و رقابت و اختXفات جفـيودالیمردم و ھم حلقه ھای اشرافی و 
  ).٥٣٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ه ايجاد نمايدغـيرب و زبان و ـشيره و مذھـع

راق سنيان ـ، چنانکه در عدھـندمي را انجام ستعمار کھن ھمان کار ا اجنبی ھا در اين دوره ھم:در دورۀ حامد کرزی 
مان ساکن در شمال افغانستان برای درھم کوفتن مردم جنوب اين  استفاده از مرد.و شيعه ھا را با ھم به جنگ انداختند

وام غـير پشتون در برابر ـ اين سياست در واقعيت امر و به صورت عموم انداختن اق.کشور سياست استعمار نوين است
 ان ھمدر اين سياست شوم استعماری ائتXف شمال به مثابه ستون اصلی استعمار شرق و غـرب به ج .وم پشتون استـق

ائتXف شمال به خصوص شورای نظار قـوت ھای . تيده و در پيشاپيش ارتش استعماری در حرکت استـميھنان خود اف
طالبان  ۀجانب ديگر اين بازی مدھش را نيرو ھای سياه و تاريخزد. ندنناتو و امريکا را در تخريب وطن مدد ميرسا

کا ديريست برای افغانی ساختن جنگ ھای افغانستان تXش دارد و امري .د که جلو آنھا نيز بدست امريکاستـتشکيل ميدھ
از اينروست که . د و افغان را توسط افغان بکشدـليل دھـل تقـدر صدد آنست که تلفات نيروھای امريکايی را به حد اق

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

از جانب و معاشخور استعمار  ، خلقيھا، طالبان و عـده ای نا بخرد ديگر اعم از اشراف و روحانيون خود فـروخته"ملت
  .گان افـروخته اند، دامن ميزنندھمه روزه به اين آتشی که بيگانديگر 
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  .٢٠٠٤ سپتمبر ٢٩افغانستان، مؤرخ 

ترجمه از . ٢٠٠٧ اگست ١٩، برلين، مؤرخ "تاگس شپيگل"حامد کرزی کيست؟ روزنامۀ  : Roth Ciesinger  ــ ٤
  .٢٠٠٧ اگست ٢١، " Tين آن ـ جرمن ـافغان" پورتال انترنيتی خليل هللا معروفی، برلين،

 سپتمبر ١٩، "آن Tينـ  جرمن  ـافغان"پورتال انترنيتی ، " مارشال بی کتاب و ترس از کتاب: "حميد انوری   ــ ٥
٢٠٠٧.  

 انترنيتی بی بی سی، بخش افغانستان، حۀصفگزارش افغانستان از وضعيت اقـتصادی و اجتماعی، : بی بی سی   ــ ٦
  .٢٠٠٧ اگست ٣٠رخ ؤم

  .٢٠٠٧ اگست ٢٨ ،"آن Tينـ جرمن ـ افغان " پورتال انترنيتی .نامۀ از کابل:  باقی سمندر   ــ٧

 سپتمبر ٢٠، " آن Tين ـ جرمن ـافغان"پورتال انترنيتی . نامۀ سرگشاده به آقای عصمتی:  محمد سالم ھXلی  ــ ٨
٢٠٠٧.                                  

 ايان بخش دومپ


