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 دکتور کريم غروال، اتريش 
 

 برگشت آرام و مستدام طالبان بقدرت دولتی به استشارۀ دشمنان
 و بکمک کمونيست ها و ناسيوناليست ها

 
آقای کرزی و رفقايش با اطاعت کامل از سياست امريکا فرامش کرده اند که چنين اطاعت و وابستگی به سرنوشت 

ای کرزی معلوم ميشود که ايشان اصأل دالئل شکست کمونيزم را در   ازين عمل حکومت آق . افغانستان زيان ميآورد
آقای کرزی در اول سعی کرد تا با انگليسی روان و تغيير جامه های مختلف توجه جهان    .  افغانستان درک نکرده اند 
منجمله  ثانيأ عده ای از افرادی را که با خود آورده بود به اضافۀ اشخاص حريص ديگر   . را نسبت به خود جلب کند

 . خويشاوندان و دوستانش بدور خود جمع کرده و بال درنگ به حرکات نا درست آغاز کردند     
بنًا با طالبان از در آشتی پيش آمد  . آقای کرزی ميخواست به جهان نشان دهد که گويا ميتواند طالبان را از هم بپاشاند  

بنابر . ام شرايط آشتی با طالبان صورت گيردبدون آنکه برنامه ای برای اين کار داشته باشد که چطور و تحت کد 
همين سياست نادرست آشتی بود که دربخش های مهم دستگاه دولتی درهمه جا مهره هايی از طالبان، گلبدين،         

حاال  طالبان به کمک گلبدين جنگ را در بسياری واليات گسترش داده   . کمونيست ها و ناسيوناليست ها جابجا شدند
به استثنای يک عده    .  همه روزه مردم بيگناه قربانی اين جنگ و افزايش فقر ناشی از آن ميشوند اند که در نتيجۀ آن

نتيجه کار اين عده افغانها هم توسط افراد دولت     . محدود افغانها، هيچ کسی بر عواقب بمباردمان ها فکر نميکند 
 گلبدين، ربانی، گيالنی، مجددی وغيره  گروپ مالها، اعم از مال عمر،. کرزی، طالبان و کمونيست ها نابود ميگردد

تربيت ) سازمان استخبارتی آمريکا. (ای. آی. و سی) سازمان استخبارات نظامی پاکستان. (آی. اس. که همه توسط آی 
 . شده اند به زودی درک کردند که اين اوضاع برای آنها بهترين شانس به ارمغان آورده است     

سابق باشد تمرين داده     . بی.  جی.  سازمان استخباراتی روسيه که همان کا  به عين همين صورت کمونيست ها که توسط  
 ولسوالی بدست کمونيستها افتيده     ١۴بطور مثال در واليت خوست  . شده بودند، دزدانه در پروسه آشتی داخل گرديدند     

بود همين اکنون به   که بعدأ طالب شده » دران  «جالبتر اينکه يکی از خلقی های متعصب سابقه بنام رحيم الدين . است
آقای مال متوکل که در زمان طالبان وزير خارجه افغانستان بود و      . حيث معاون پوهنتون خوست اجرای وظيفه ميکند 

طالبان ديگر از همه جوانب سياست آشتی کرزی استفاده کرده و  عده از آنها از خزانۀ دولت مخارج اعاشه، خانه،       
همچنان ولسی جرگه پر ازنفرات طالب، گلبدين، کمونيست ها،    . ميشود حمل ونقل و سائر مصارف شان پرداخته   

 . ناسيونالست ها و عده ای از افراد مظنون ميباشد  
اينها که در واقعيت امر فقط يک مشت اعضاء دارند، چطور ممکن است       .   نماينده دارند  ١٧ناسيونالست ها درشورا   

نالست های شريک در حکومت کرزی برای هر کسيکه عضويت   که بتوانند اين تعداد چوکی را بدست بياورند؟ ناسيو     
هميشه بنام » افغان ملت« اعضای . عين همين کار را ائتالف شمال ميکند . را قبول کند، کار ميدهند» افغان ملت«

بطور مثال آقای  . فاشيست های پشتون مشهور بودند، حاال خوب ثابت گرديده که اينها از نام پشتون سؤاستفاده ميکنند      
شده  .) ای. آی. سی(جمال وردک و ليونی که در دوسلدورف آلمان زندکی ميکنند، اجير سازمان استخباراتی امريکا  

وظايف اين   .  ايشان به استشارۀ آقای احدی وزير ماليه در مربوطات پايگاه نظامی امريکا در آلمان مقرر شده اند      .  اند
و تلفونهائی که از اروپا به افغانستان و يا از افغانستان به اروپا دو نفر اينست که تمامی مکاتيب، ايميل ها، فاکس ها 

در صورتيکه اين فاشيست ها واقعأ افغان ميبودند و کمترين احساس    . مخابره ميشوند ثبت کرده و آنها را ترجمه نمايند
 .وطندوستی ميداشتند، ابدأ به چنين کاری مبادرت نميکردند   

تراض کرده ياد آور شدم که بنا بر حوادث و قضايای تلخی که در وطن اتفاق می    اينجانب  برضد تقرر اين افراد اع
اين مسئله باعث آن می شود که افراد        .  افتد، شايد از طريق نامه، تلفون، فاکس و يا ايميل درد هائی ياد آوری گردد      

راض، فعاليت افراد فوق    با وجود اين اعت. ذيربط بعنوان افراد طالبان معرفی گرديده و مورد تعقيب قرار گيرند 
 . الذکرهنوزهم ادامه دارد  

در زمان حکومت طالبان، ائتالف شمال همه سفارت های افغانی را از طريق ايران تمويل ميکرد که ايرانی ها اين 
وقتی اين آقايون کشور ما را از قبل به فروش رسانيده باشند، بنا بران مردم کشور . مسئله رابا غرورتصديق مينمايند

 . ور ميتوانند باالی اين گروپ ها اعتماد نمايند چط
چه طور توانست که او در انتخابات شورا بدون زحمت اکثريت    . آقای گالب زوی به حيث يک قاتل، آدم مشهور است

اين مسئله يک واقعيت را بازگو ميکند که . آرأ را بدست آورد، آنهم در حاليکه او جرأت رفتن به قريه خود را نداشت
.   چنانکه در دوسلدورف نيز مصداق همين واقعيت موجود است    . لقی ها و افغان ملتی ها وحدت عمل وجود دارد   بين خ
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حاال سؤال درينجاست که آيا چشمان اقای کرزی که بازيگر اصلی صحنه است و چشمان اطرافيانش توان ديد ندارد و          
 .يا اينکه در زير اين کاسه نيم کاسه ای قرار دارد

از نظر گذشتانده شود، روشن   » افغان ملت«وقتی برنامه حزبی .  زير اين کاسه نيم کاسه ای قرار داردبه نظر من در
اين هدف جنايتکارانه نتنها از طرف آقای احدی مجدانه   . ميگردد که اين برنامه روی مسئله پشتونيزم استوار است

 برين برای کمونيست ها و طالبان بسيار آسان  بنا. پشتيبانی ميگردد، بلکه توسط آقای امين ارسال هم تقويت ميشود
چنانچه اخيرأ مقرر گرديدن آقای داکتر عبدالحی نظيفی   . گرديده  که خود را در زير بيرق پشتونيزم  پنهان نمايند   

آقای نظيفی نمايندگی رسمی طالبان را به عهده   . بحيث رئيس پوهنتون کابل، اين قضيه را به وضاحت ثابت ميکند  
درين مورد  . (و عده ای از کمونيست ها و افغان ملتی ها همکار نزديک او بودند   » دران «ی رحيم الدين داشت و آقا

 ). اسناد مؤثق در شهر وين پايتخت اتريش وجود دارد  
مثأل مارشال و جنرال فهيم با جنايات عظيم، بخش   . ائتالف شمال هم مثل باند های فوق الذکر چپاولگر و متعصب اند     

آقای داکتر عبداهللا عبداهللا وزير خارجه سابق، آن وزارت و        . ل را غصب و بنام خود ثبت کرده است    وسيعی از کاب
سفارت های افغانی را از افراد غير مسلکی مثل خود پر کرده بود، گرچه فعأل برکنار شده ولی در انتظار روزی به  

 .سر ميبرد که دوباره به قدرت بر گردد
ی که در باال ذکری از آن رفت و با تحليل سادۀ آن واضح ميگردد که اين جنايت   با در نظر داشت اوضاع و احوال

همانگونه که در عراق اهل تشيع و تسنن . کاران، مردم افغانستان را برای يک جنگ لسانی در آينده قريب ميکشانند
د و قوت های خارجی به  درين صورت مردم افغانستان نيز به جان همديگر خواهند افتي . را با هم همدگرانداخته اند 

 .   تماشای اين صحنه دلخراش خواهند نشست 
در مورد اينکه چطور اين جنايتکاران خريد و فروش ميشوند اسناد زيادی موجود است و اميدوارم که افغانان بيدار   

 .ار دهندو در اختيار همديگر قر ) همچو اسناد بايد حقيقت داشته باشند(بيشتر ازين همچو اسنادی را جمع نمايند  
 اميد آن ميرفت که پادشاه سابق افغانستان نقش مثبتی را در تعيين سرنوشت کشور ايفا نمايد ولی دستهای غرض  

دوستان و خويشاوندان او بعوض آنکه به سرنوشت    . فعاليت او را متأسفانه به امور مختصر تشريفاتی خالصه کردند
مصارف  ماهانه خانواده سلطنتی به مبلغ پنجاه هزار دالر از    . اندمملکت فکر کنند همه در منجالب پول پرستی افتيده 

اين در حاليست که بنا بر ارقام ملل متحد دونيم مليون افغان همين اکنون در     . طرف حکومت کرزی پرداخت ميگردد
 .گرسنگی بسر ميبرند

هنوز  ! هرگز نه! نه. کاره اند حال اين سؤال طرح ميگردد که آيا همه افغانها قابل خريد و فروش، رشوه ستان و بي        
افغان های وطندوست به کثرت وجود دارند که ميخواهند کمک های جامعه بين المللی را به مردم کشور برسانند و   

اين در صورتی ممکن است که کشور های غارتگر برای اهداف . برای خير و فالح اين ملت مظلوم فعاليت نمايند
کشور های دوست بايد تحت شرايط انسانی به مملکت ما کمک   . ا نصب ننمايند خويش طفيلی های خود را در کشور م   

اين چنين شرايطی را افغانها ميتوانند مهيا نمايند و فقط افغان ها ميتوانند که جلو هر نوع تفرقه افگنی زير نام   . نمايند
آنان به   . وست اين توانائی را دارند افغانان ميهند. زبان، مذهب و قوم گرفته و خويشتن را جزء مردم افغانستان بدانند

 سال گذشته ديدند و يقين حاصل کردند که با جريان های متعدد وابسته و نوکران اجنبی امکان ندارد       ٢٧خصوص طی 
 . لذا حکومت موجود هم سرنوشتی جز شکست و رسوائی ندارد   . حکومتی بوجود بيايد که از جانب مردم قبول گردد 

 قدم اول اينست که اين طفيلی ها را که در حول خود ميبيند افشاء کند ولو اينکه اين کار               بنًا وظيفه هر وطندوست در  
مضاف برين وطندوستان بايد همديگر را در جريان قضايا قرار دهند و همزمان با سياسيون غرب       . درد آور هم باشد  

اين کار شايد بخاطری مشکل . ندو همه وسائل اطالعات جمعی تماس گرفته اين نابسامانی های کشور را برمال بساز 
ولی   . افتد که طفيلی ها اعم از پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و غيره اين نوع فعاليت را برضد خود تلقی خواهند کرد      

 .ما هم باآلخره بايد به ضعف های خود غلبه کنيم، متمدنانه فکر کنيم و مردم خود را بسوی وحدت ملی کمک نمائيم 
ست که، مثل سائر ممالک جهان، سنگ بنای يک عدالت اجتماعی و ديموکراسی را برای    فقط درين صورت ممکن ا

 .نسل های آينده و آتيه کشور ما در زير لوای فرهنگ افغانی بگذاريم 
اينجانب هر نوع قتل، خشونت و هيجانات افراطی را در کشور خود و در سطح جهان محکوم کرده و از همه افغان 

ميکنم که در اعتراضات صلح آميز شرکت نموده و خود زمينۀ برگزاری چنين اعتراضاتی را     های با مسؤوليت تقاضا  
 .مهيا نمايند

 
 پايان

 


