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 وطنفروشی بنام نسرين گروس
 

نی نسرين گروس يك افغان االصل امريكائی است آه بر ضد منافع افغانستان به پا خاسته و برای نابودی اش جانفشا
 فروری سال جاری در يك آنفرانس آه از سوی پوهنتون امريكائی  پاريس زير ٢نسرين گروس به تاريخ   . ميكند

 . براه انداخته شده بود، شرآت نمود" ستراتژی برای آيندهء افغانستان"عنوان 
 
 

 
 
 

م آه به نمايندگی از آدام سازمان درين آنفرانس دعوت شده بود، اما اينقدر مطلع ام  آه از جانب حکومت ن درست نميدا
نسرين درين آنفرانس تا آه توانست به نفع ايران و پاآستان زوزه آشيد و . دست نشاندهء فعلی در آابل نمايندگی نميكرد

خاين معروف، روان فرهادی دشمن اصلی .   تان و بر ضد قوم پشتون در يك آشور خارجی تبليغ نمودعليه افغانس
نسرين  شوهر امريكائی دارد و تا زمان تجاوز امريكا بر . افغانستان هم در پهلوی وی  نشسته بود و برايش مفكوره ميداد

بعد از تجاوز امريكا، رهسپار .  ر خوبی هم داشتافغانستان در ايالت ورجينای امريكا ميكرد و از خود زندگی بسيا
نسرين مانند ساير اعضای شورای .  افغانستان شد و گفته ميشود آه برای يكی از سازمانهای اطالعاتی  امريكا آار ميكند

نظار برای بدست آوردن پول و يا هر هدف سياسی ديگری،  خود را در خدمت سازمان های استخباراتی آشور های 
يعنی او مانند شريف فايض، داآتر سيد مخدوم رهين، قوی آوشان و سايرين به يك .  افغانستان قرار داده استدشمن 

هدف نسرين گروس محو افغانستان از نقشهء دنياست آه اين هدف مشترك همه .  جاسوس چند جانبه تبديل شده است
 جا، بيانيهء او رادر آن آنفرانس مورد ارزيابی من درين.  ستمی ها، جميعتی ها و شورای نظاری ها را تشكيل ميدهد

   .قرار ميدهم و بعدًا در مورد شخصيت اش بيشتر صحبت خواهم آرد
 

 :نسرين گروس به ارتباط خط ديورند اظهار داشت
 

Public recognition of the Durand Line through internationally-backed negotiations. 
Afghanistan has recognized the Durand Line in a de facto manner and the two countries 
have had embassies for a long time. But now there is a good opening to extend the de 
facto to the de jure recognition. 

 
ند را عمًال برسميت شناخته و هر افغانستان خط ديور.  شناخت عمومی خط ديورند از طريق حمايت بين المللی مذآرات

الآن اآنون گشايشی خوبی پديد آمده  آه شناخت عملی را به شناخت رسمی و .  دو آشور سفارت خانه ها داشته اند
  .قانونی تمديد آرد

 
استعمال اينطور جمالت در يك آشور خارجی صرف از صالحيت نمايندهء رسمی حكومت افغانستان  است، نه از 

موضوع خط ديورند يك قسمت عمدهء سياست خارجی حكومات مختلف افغانستان را .  اد عادی آشورصالحيت افر
حل اين موضوع منوط است به .  تشكيل داده  آه حل آن به اين آسانی و سادگی ميسر نيست آه نسرين گروس  بيان ميكند

ظر به وابستگی اش به اجانب، آمترين حكومت فعلی ن.  تصميم همه ملت افغان آه در يك رفراندم ابراز نظر نمايند
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هر زمانيكه افغانستان از قيد اسارت نجات يافت، در آن وقت ميتوان .  صالحيت تصميم گيری را درين خصوص ندارد
نسرين گروس بايد بداند حتی طالبان آه مانند احمد شاه مسعود .  به آرای مردم مراجعه آرد و به رای ملت احترام گذاشت

بدين از  دست پروردگان پاآستان بودند واستند، جرئت نكردند آه خط ديورند را به نفع پاآستان برسميت و ربانی و گل
بشناسند در حاليكه نسرين گروس جدی تر از طالبان به پشتيبانی پاآستان در يك آشور خارجی عليه افغانستان آه 

هند و پاآستان هم در .   مسله را حل نميكندداشتن سفارت خانه ها مشكل حقوقی.  آشورمادری اش است، سخن ميگويد
نسرين .   آشور های يكديگر سفارت خانه دارند، اما اختالفات حقوقی هر دو آشور  بر سر آشمير هنوز حل نشده است

: گروس تا قبل از سقوط  طالبان  ضد پاآستان بود، اما حاال چرا به نفع اسالم آباد يخن پاره ميكند؟  دو عامل شامل است
آرزوی ديرينهء پاآستان اين است آه افغانستان خط ديوند را به رسميت بشناسد تا از .  ول و سياست قومی ضد پشتونپ

تجاوز .  يگانهء فشار افغانستان بر پاآستان نجات يابد و در حين وقت از نهضت ناسيوناليستی  پشتون ها رهائی يابد
هيا ساخت آه گروه های تند رو اسالمی را مانند جمعيت و حزب شوروی بر افغانستان اين زمينه را برای پاآستان م

يكی از داليل خلق .  اسالمی بر ضد نشنلزم پشتون تقويت نمايد و افراد عمدهء پشتون ها را آه سر بلند نمايند، ترور آند
مشترك طالبان و درينجا نكات . طالبان  هم همين پاليسی پاآستان در قبال قوم پشتون در داخل و خارج پاآستان بود

 .نسرين گروس را در آوبيدن پشتون ها مشاهده ميكنيم
 
ايران هم عالقمندی زيادی در برسميت شناختن خط ديورند از جانب افغانستان دارد و اجنت های ايران ديوانه وار درين  

رای خلق امپرطوری جديدش، ايران ب.  اهداف ايران و پاآستان در بسا جهات با هم منطبق ميشود.  راه فعاليت می نمايند
مصرانه ميكوشد آه پشتون ها را از مناطق تحت نفوذش برهاند تا در آينده مقاومتی عليه تجاوز قبال تصور ايران 

ستراتژی ايران اين است آه از تمام فارسی زبانان افغانستان، تاجكستان، و ساير آشور های آسيای .  صورت نگيرد
درين طرح امپراطوری، يكی از اقواميكه برای ايران .  ت لوای تهران بوجود آردمرآزی، يك امپراطوری جديدی تح

ازينرو ايران با فعاليت های وسيع .  خار بغل است، پشتون ها اند آه سدی بزرگی عليه توسعه طلبی ايران بشمار ميروند
  پشتون ها را  منزوی سازد و تبليغاتی توسط جواسيس خود سعی دارد آه با دامن زدن اختالفات قومی در افغانستان،

حكومت آابل را  مجبور به شناخت خط ديورند نمايد  تا تعلقات پشتون های دو طرف سرحد را  برای هميش از بين 
ايران درين راه ميليون ها دالر مصرف ميكند و از انسان های فاقد شعور و  همچنان آلوده  مانند نسرين گروس .  ببرد

رديد نسرين گروس  از تحايف ايران بی نصيب نمانده و درين ساحه از همكاری مشترك داآتر سيد بدون ت. استفاده ميبرد
بايد متذآر شد آه  با وجود .  مخدوم، قوی آوشان، زرياب، روان فرهادی و ساير ايرانی پرستان هم بر خوردار است

فعاليت .   رند و قوم پشتون با هم منطبق استاختالفات عميق، پاليسی ايران، پاآستان، امريكا، و روسيه در قبال خط ديو
     .و جديت براه افتاده است آه افغانستان به نفع ايران و پاآستان از نقشهء منطقه حذف شود

 
نسرين گروس در مورد ايران مختصر می نويسد تا تمايالت ايرانی  خود را پنهان سازد، در حاليكه خودش و دارودسته 

روان فرهادی، گروه شورای نظار آه  .  نند از طرفداران  بی چون و چرای ايران می باشندای آه از وی حمايت می آ
، سيد مخدوم رهين، زرياب، قوی آوشان  )مهم نيست آه از عضويت در شورای نظار انكار آند(نسرين عضو آن است 

ايران منحيث يك حق "ت آه نسرين در مضمون خود اظهار داش.  و صد ها خائن ديگر هم مفكوره ای نسرين گروس اند
اين روش پاليسی جهانی افغانستان را در گرو يك دروازهء باز يعنی پاآستان . انتخاب ديگر برای افغانستان وجود ندارد

نسرين گروس از مصيبت هائی آه ايران و عمال ايران مانند حزب وحدت، شورای نظار و جمعيت ."  گذاشته است
نسرين و معلمين . بر افغانستان وارد آرده، حرفی نميزند) اسالمی عمال چند جانبه اندشورای نظار و جمعيت ( اسالمی 

وی ماهرانه سعی آردند آه با يك و يا دو جمله ای ساده هم نيات خود را پنهان آنند و هم مكنونات قلبی و وفاداری خود 
ت خارجی افغانستان نظر ميدهد اما از نسرين گروس از يكسو در مورد سياس .را نسبت به ايران به ديگران بفهمانند

او نميداند آه دروازه های .  جانب ديگر بيسوادی خود را در قسمت روابط افغانستان با آشور های همسايه ثابت ميسازد
افغانستان آامًال برای ايران باز بوده و فعاليت های سياسی، اقتصادی و جاسوسی ايران طور بيسابقه در افغانستان 

ايران امروز در افغانستان بسويهء معاون رئيس جمهور، وزير، سفير، وآيل شورا و والی جاسوس .  ه استوسعت يافت
 .نسرين گروس بيشتر ازين چه ميخواهد.  دارد و به مخالفين حكومت آابل يعنی طالبان هم اسلحه ميفرستد

 
ه روحيهء آنفرانس بن آه اشتراك نسرين ميگويد آ.  عمق اظهارات نسرين در جمالت ضد پشتون وی خالصه ميگردد

هم افغانها را ايجاب ميكرد آامًال از بين رفته و بجايش  حكومت يك قومی پشتون نظر به خواهش و دستور پاآستان 
همه ميداند آه در شروع نظام ضد ملی فعلی، شورای نظار و جمعيت اسالمی بر تمام ساحات .  جايگزين شده است

اينكه حاال تمام دستگاه های استخباراتی، پوليس و اردو پر از .  بيشماری بر مردم روا داشتندآشور حاآم بودند آه مظالم 
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عمال شورای نظار و جمعيت است، برای نسرين گروس فرقی نميكند، صرف تعصب خود را به تقرر چند نفر وزير  
 برطرفی عبداهللا،  قسيم فهيم و . پشتون آه به عقيده وی  به خواهش و دستور پاآستان صورت گرفته، آشكار ميسازد

همان آشوريكه .  قانونی از پست های وزارت،  آار حكومت پوشالی  آابل نبود زيرا آرزی صالحيت نداشت و ندارد
اگر نسرين شهامت ميداشت بايد از آشور  اشغال .  عبداهللا و فهيم را مقرر نمود، آرزی را هم رئيس جمهور ساخت

حكومت دست نشاندهء آابل صالحيت تغير و تبديل يك .  وع تصميم را ميگيرند، شكايت ميكردآنندهء افغانستان  آه هر ن
آشور های اشغال آننده  ديدند  آه عبداهللا و قسيم فهيم افراد خود .  آاتب را هم ندارد، چه رسا به اينكه تغير  يك وزير

نسرين گروس در جای ديگر .  ا بدور اندازدفروخته ای اند آه بيشتر بدردش  نميخورد، لذا تصميم گرفت آه آنها ر
امروز هر گروه قومی سياسی شده، آامًال تجربهء مبارزه را .   سال پيش نيست۴٠متذآر ميشود آه  افغانستان آشور 

روزانه اين گروه های قومی در مورد نارضايتی خود اظهار نظر .  داشته و مايل و قادر اند آه سهم خود را ادا آنند
هيچ آس در افغانستان فكر نميكند آه پشتون ها "نسرين ادامه ميدهد آه .  ی نويسند و صدای خود را بلند ميكنندميكنند، م

الآن اآثر فكر ميكنند آه ساير .  مستحق نيستند، برعكس هر آس فكر ميكند آه پشتون های افغان  تابعين مشروع اند
درينجا بوی تعصب و ضديت با يك قوم به ."  خانهء همه استگروه های قومی و اجتماعی هم  مستحق اند و افغانستان 

اصل دموآراسی ايجاب ميكند .  ضرورت به مطرح  ساختن،  چنين موضوع  در يك آشور خارجی  نيست.  مشام ميرسد
در يك افغانستان واحد و غير قابل . آه مسايل قومی مطرح نشود طوريكه در آشور های پيشرفته اين اصل حاآم است

اما خدا آند آه نسرين گروس دموآراسی را بهانه قرار . م هيچ فرد و يا گروهی بر فرد و يا گروه ديگر برتری نداردتقسي
هيچ آس هم نگفته است آه ساير اقوام تابعين .  نداده و حاآميت قوم مربوطه خود را بر ساير اقوام مشروعيت ندهد

در حقيقت تمام  .  ين و گروه افغانستانی های بی هويت استاين صرف ساخت و بافت نسر.  مشروع افغانستان نيستند
هر موضوع را آه مطرح آرده است، به يك شكلی .  مضمون نسرين گروس بر مبنای روحيهء ضد پشتون چرخ ميخورد

نسرين گروس از گروه هائی آه خود را افغان نميگويند، .  و يا مستقيم و غير مستقيم  نام پشتون را ذآر نموده است
با اين طرز ديد و روش ضد ملی .  اند"   افغانستانی"پشتيبانان ايران ميگويند آه آنها افغان نيستند، بلكه .  آری نميكندذ

نسرين بر خيانت اين گروه آه خودش هم جز آنهاست، پرده می .  چطور ميتوان دموآراسی را در آشور پياده آرد؟
نسرين از دوستان بين المللی شكايت داشته و حالت فعلی افغانستان را  .  كنداندازد و جنايات گذشته و حال آنها را آتمان مي

اما نسرين با آمال بی حيائی از دو و سه سال اول حاآميت دوستان خود هيچ  نميگويد .   ميداند١٩شبيه به استعمار قرن  
آسی نسيت آه نداند .  ان را زدندآه چطور هم آيشانش پيش قراول نيرو های استعماری شدند و الف آزاد ساختن افغانست

  .آه جنايت آاران شورای نظار و جمعيت اسالمی چطور بقدرت رسيدند
 

فرضيهء .  الزم به تذآار است آه اصل دموآراسی غرب بر مبنای اشتراك مساويانهء فرد استوار است نه اقوام
 پامال نمود حقوق همه افراد آشور است، بدين معنی  افراديكه به گروه های دموآراسی اقوام را پيش آشيدن،  در واقعيت

در دموآراسی نسرين گروس فرد حق .  قومی بزرگ تعلق ندارند، جائی  در دموآراسی نسرين گروس نخواهند داشت
غانستان آنونی خود را به نفع قوم از دست ميدهد و تابع خيانت و سازش های قومی ميگردد، طوريكه همين حالت بر اف

مردم در هر  جای افغانستان تابع هدايات رهبران خائن خود اند آه در مجموع فاسد ترين، جنايت آارترين و .  حاآم است
در فساد اداری، وطنفروشی، خيانت و رشوه ستانی همه افراد .  مزدورترين نظام را در تاريخ افغانستان تشكيل داده اند

   .مختص به قوم پشتون نميشودفاسد اقوام شريك اند و اين 
 

سخنان نسرين گروس به ارتباط رويهء ضد انسانی طالبان نسبت به زنان قابل تائيد است،  اما چنين معلوم ميشود آه به 
نسرين گروس از مظالم بی شماريكه بر زنان افغان در چهار گوشهء افغانستان .  حقوق زنان بدبخت افغان عالقمند نيست

ما ديديم آه به چه تعداد زنان افغان از جانب قومندانان ائتالف شمال، دوستم و .  مترين حرفی نميزندروا ميدارند، آ
صد ها زن از .  طالبان مورد تجاوز گرفتند و سينه های چند هزار زن از جانب وحشيان حزب وحدت و دوستم بريده شد

تعداد زياد .  تانده  و   يا خودآشی آرده انددست شوهران خويش  و بی عدالتی های اجتماعی خود را در هرات سوخ
زنان علنی و يا مخفی در بدخشان و ساير نواحی افغانستان سنگسار ميشوند، اما وجدان خواب آلود نسرين آامًال بيدار 

اينكه نسرين گروس از بدرفتاری طالبان نسبت به زنان  .  نشده است آه اين بدبختی های زنان افغان را مالحظه آند
آاری داده، صرف خواسته آه غير مستقيم نشان دهد آه تنها در افغانستان،  پشتون ها حقوق زنان را پامال ميكنند نه تذ

 .اين همان تاآتيكی است آه عمال ايران دزدانه بكار ميبرد.  ساير اقوام
 

ضد ملی ميزند؟  او نه سوال درين جاست آه چرا نسرين گروس با  پشتوانهء خوب فاميلی دست به چنين اعمال شنيع و 
به سويهء . نه فهم دارد و نه روش مردمی  و  نه مجهز به ايده لوژی مترقی و پيشرفته است.   فقير بود و نه  بی خانه
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ميخواهم يك اندازه در مورد سابقهء نسرين گروس به .   افغانستان، از بهترين نعمات زندگی آن وقت برخوردار بود
  .ن دهم آه چطور عمال ايران از حماقت وی استفاده آرده اندهموطنان گزارش داده و نشا

 
مرحومی صرف به فعاليف های علمی .    نسرين صبيهء مرحوم دوآتور ابوبكر از دانشمندان علوم ساينس افغانستان بود

 هيچگاهی انسان خارق العاده و با عزت بود و.  مصروف بود و درين راه صد ها شاگرد به جامعهء افغانی تقديم نمود
.  همين مناعت نفس او بود آه از وی برعكس تصور دخترش يك انسان بی مانند ساخت. نزد صاحبان قدرت سر خم نكرد

زندگی .  اگر يك روزی هم در دستگاه دولت آن وقت  وزير و يا سفير ميشد، شخصيت بزرگ علمی اش صدمد ميديد
كه از او يك انسان نجيب و استثنائی ساخته بود، احساس چيزي.  ساده داشت و از شكوه و جالل ظاهری بيزار بود

 .ترجيح داد آه زندگی عادی داشته باشد، اما وطن نفروشد.  وطندوستی وی بود آه به هيچ قيمتی بفروش آن حاضر نشد
در ساحهء معارف آشور خدمات . مادرش مرحومه رقيه حبيب بود آه از زنان دانشمند و نامور آشور محسوب ميگرديد

در ساحهء شعر و ادب هم از خود آثارمتعددی به يادگار .  رزنده ای  انجام داد و هزار ها با سواد به آشورش اهدا نمودا
مهمتر از همه، يك زن مبارز بود آه در راه احيای  حقوق طبيعی .  گذاشته آه مورد استفادهء محققين قرار گرفته است

ود آه از جانب مردم قدرشناس آابل به حيث يكی از وآالی انتخابی در روی همين دليل ب.  زنان افغان جانفشانی آرد
مرحومه به مفهوم  .   شورای دورهء  دوازدهم راه يافت و در آنجا خدمات قابل قدری برای مردم و آشورش انجام داد

از قوم .  قی ماندواقعی آلمه يك فرد ميهن دوست بود تا اخير دورهء حياتش در هجرت،  بوطن و مردم خويش  وفادار با
با وجود اصرار و . پرستی و تعصبات ابلهانهء برتری نژادی  بيزار بود و راه  و روش انسانی را هميش در پيش داشت

وسوسهء نسرين تا مادرش  را بسوی قوم پرستی بكشاند، مرحومه رقيه حبيب، تغير جهت نداد و زير بار دختر بی حيا 
نسرين برای تظاهر و عوامفريبی حاال  مكتبی يا آورس سواد آموزی به نام مادر .  نرفت و از تهديدات وی نهرسانيد

درينجا بايد تاآيد .  خود در آابل  باز نموده  تا بخاطر روح پاك مادرش،  مردم را بفريبد و شهرت آاذب بدست آورد
ه رقيه حبيب فشار  وارد نمايم آه سيد مخدوم رهين، نسرين گروس و چند شورای نظاری با شويق و تهديد بر مرحوم

اما مرحومه اصًال وقعی به آنها قايل .  بپيوندد" صلح و دموآراسی"ميكردند تا به انجمن اتجاعی و وابسته به ايران بنام 
برای حمايت از "  صلح و دمكراسی"انجمن .  نشد و ميدانست آه اين انجمن چطور و برای چه منظوری بوجود آمده بود

اعظم احمد شاه مسعود تشكيل شد و از پشتيبانی خاص سازمان قدس پاسداران ايران برخوردار شورای نظار و خائن 
بعدًا اعضای اين انجمن با حفظ وفاداری به ايران و حمايت از تجاوز روسيه به افغانستان، خدمات جاسوسی خود .  بود

صلح و "انجمن .  كا اظهار خوشی ميكردنداز بمباران جنوب و شرق افغانستان توسط امري.  را به امريكائيان فروختند
هميش از خيانت احمد شاه مسعود به افعانستان جانبداری ميكرد و به عقد قرارداد های مخفی او  با شوروی  "  دموآراسی

نسرين گروس در همين سازمان تربيه شد و .   آه منجر به تخريب جنوب و شرق آشور گرديد، صحه می گذاشت
 عليه منافع عليای افغانستان فعال گردد و نزد اجانب  بر ضد قوم پشتون و در مجموع افغانستان آموزش سياسی ديد تا

سيد مخدوم رهين و ساير شغاالن انجمن صلح و دموآراسی از احساسات احمقانه و لودگی .  تبليغ  آند و سر و پا بكند
 .ست نشاندهء ايران بودندشريف فايض و عمر صمد هم اعضای اين انجمن د.  وی  فراوان سود بردند

 
از صنف اول حقوق با استفاده از .  نسرين گروس از ليسه ماللی فارغ التحصيل شد و بعدًا شامل فاآولتهء حقوق گرديد 

همصنفانش ميگويند آه نسرين .  يك بورس تحصيلی بيروت رفت و در پوهنتون امريكائی بيروت شامل درس گرديد
بعد از اخذ ليسانس با يك امريكائی به اسم گروس ازدواج آرد و به .  اين امتياز نايل شدبه )  با واسطه(بدون استحقاق 

حتی  به بهانهء . ، زندگی آرامی داشت و به هيچ آار سياسی غرض دار نبود١٩٩٠تا اوايل دههء .  امريكا آمد
از نگاه فكری، نسرين گروس .   دقيقه نمی آمد١٠مصروفيت فاميلی آه همه دارند به مظاهرات ضد شوروی هم  برای 
هر آس ميتواند او را به آسانی استعمال نمايد آه .  يك  انسان بسيار عادی است و اصًال عمق نظر در مسايل ندارد

بعد از بقدرت رسيدن ربانی و مسعود و فعاليت حاميان شورای نظار، نسرين گروس به  سياست رو .   همانطور هم شد
دم مانند داآتر سيد مخدوم رهين، قوی آوشان  و ساير عمال شورای نظار از نزديك در  تماس آورد و با يك تعداد اين مر

داآتر سيد مخدوم رهين آه زبان تيز دارد و ميتواند از خالی های مردم بهره برداری نمايد، به نسرين گفت آه .  گرديد
از همين جاست آه ."  زير و سفير نساختبا وجوديكه پدرت داآتری داشت، اما نسبت اينكه تاجك بود او را آسی و"

در مجالس لچری ميكرد بدون آنكه بداند چه .  روحيهء ضد پشتون نسرين بدون دليل رشد می يابد و به غليان ميرسد
مقام علمی اش . او نميدانست آه پدرش از زمرهء دانشمندان معدودی افغانستان بود آه به آسی سر خم نكرد.  ميگويد

به آن تكيه )  نواسه مامای نسرين(زارت و سفارتی بود آه امروز داآتر سيد مخدوم رهين و يا عمر صمد باالتر از هر و
اگر مرحوم داآتر ابوبكر  ميخواست آه وزير و يا سفير شود، ميتوانست مانند داآتر يوسف خان و ساير ارآان .  زده اند

گروس عوض اينكه به شخصيت علمی و معنوی پدرش نسرين .  حكومات گذشته، بدون اشكال آن وظايف را بدست آورد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 5از  5 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمان
 maqalat@afghan-german.de 

اين خود نشان ميدهد آه .  افتخار آند، به اين تصور است اگر پدرش وزير ميشد حتمًا عدالت در افغانستان تامين ميگرديد
 .او تا چه اندازه در مسايل مربوط به افغانستان بی معلومات و بی دانش بوده و تا آدام اندازه سفله است

 
شخصی را آه قهرمان .  ان حكومت تحريك طالبان، قهر و خشم گروه حاميان احمد شاه مسعود به اوج خود رسيددر جري

شكست های پی در پی .  می گفتند آه توانست عليه حاآميت پشتون مقاومت آند، هر روز به يك شكستی مواجه ميشد
.  ن شورای نظار را به حال ديوانگی در آورداحمد شاه مسعود  و جمعيت در مقابل يورش روز افزون طالبان، حاميا

البته آمترين ترديدی نيست آه . حاميان احمد شاه مسعود نسبت اينكه پشتون ها دوباره حاآم شدند، سخت رنج ميبردند
حاميان شورای نظار گاه گاهی مقابل سفارت .  پاآستان و امريكا در رشد اولی و تقويهء بعدی طالبان نقش اساسی داشتند

صرف .  الآن اين تظاهرات ضد پاآستان واقعی نبود.  آستان رفته و عليه آن آشور دست به تظاهرات ميزدندپا
اگر واقعًا ضد .  ميخواستند آه پاآستان از حمايت خود از طالبان دست بردارد و از شورای نظار و جمعيت پشتيبانی آند

يكنند چونكه شورای نظار و جمعيت در قدرت اند و نميخواهند پاآستان اند، چرا حاال عليه مداخالت پاآستان اعتراضی نم
   .آه پاآستان را برنجانند

 
گروه های .  روش ضد زن طالبان سبب شد آه احسات زنان امريكا  و زنان ساير آشور های اروپائی تحريك شود

.  استفادهء آنها قرار گرفتفيمينيست امريكائی هم  دست به فعاليت زدند و نسرين گروس هم به آن ها پيوست و مود 
تبليغات آنها .  نسرين گاه گاهی چادری می پوشيد و در مجالس ظاهر ميشد تا احساسات ضد طالبی خود را نشان دهد

ظاهرًا ضد طالب،  اما در حقيقت ضد پشتون بود و در هر جائی آه ميبودند و ميرفتند بر ضد پشتون ها بد گوئی 
به همين منظور از سوی  سازمان جاسوسی ايران بجود آمد و بزودی جريان آارش  "  دامي"جريدهء  مزدور .  ميكردند

  مانند )استخبارات ايران(فعاليت گروه حاميان احمد شاه مسعود بعدًا در دست عناصر وواك .  آامًال ضد افغانستان گرديد
  هم برای خود )مانند لطيفی(ها سيد مخدوم رهين و قوی آوشان افتاد و يك تعداد ستمی ها، خلقی ها  و پرچمی 

افرادی مانند نسرين گروس و ثريا سديد فقط چتلی سر چوبك .  پناهگاهی يافتند تا گذشتهء های آثيف خود را بپوشانند
شورای نظار و جمعيت صد ها هزار دالر مصرف آردند تا انسان های آودن و بی .  انجمن صلح و دموآراسی شدند

   .بدام اندازند) حالت ثريا سديد و زهره راسخ(و يا ذريعهء پول ) سرينحالت ن(خرد را بنام قوم 
 

نسرين گروس تا آن زمان در .  بعد از سقوط طالبان و بقدرت رسانيدن شورای نظار، نسرين گروس به افغانستان رفت
نوز هم در پنتاگون بدون معاش شوهرش آه ه(هزار در سال بود ٢٠٠امريكا عايد بسيار خوبی داشت آه شايد باالتر از 

نا ممكن است آسی بدون دليل و يا پول اضافه تر از عايد اولی، آار خود را رها آند و  به وظايف به ).   آار ميكند
فكر ميشود نسرين  گروس  با نظر داشت آار شوهرش در استخبارات وزارت دفاع امريكا، .  اصطالح خيريه بپردازد

ور نه آسی خر و يا ديوانه نيست آه مصروفيت پر درآمد .  تی امريكا قراد دارددر خدمت يكی از سازمان های اطالعا
حاال در افغانستان با ساير عمال شورای نظار به تبليغات وسيعی عليه پشتون ها دست .  خود را در بدل هيچ ترك گويد

شمنان داخلی و خارجی اين عمل وی اشتباهی نيست، بلكه بر مبنای يك محاسبهء و طرح دقيق استعماری د. ميزند
مضامين دری اش را آسی ديگر آماده ميسازد، ورنه خود نسرين از سوادی زيادی .   افغانستان  براه افتاده است

آمد بر سر او هم ) خانم برادر نجيب(نسرين گروس بايد بداند، همان بالئی آه بر سر ثريا بها .  برخوردار نمی باشد
ان اجانب خواه مسلمان نما باشند، يا دموآرات نما و يا مارآسيست نما رحم نخواهند مردم به دست پروردگ.  خواهد آمد

 .آرد
 


