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 2007   پاريس ، اپريل                                       ولی احمد نوری

  
  

  خطرات بزرگی بار ديگر افغانستان 
  ميکند و موجوديت آنرا تهديد

  با تجديد نظر و اضافات 
  : با کمونيست های جنايتکار خلق و پرچم و بقيه دشمنان افغانستان "ائتالف شمال"اتحاد 

  
 و زمرد فروشان شورای )1(  وابسته به جمعيت منافقان ضد اسالمی برهان الدين ربانیپليد در اين اواخر عناصر

و فرصت ) غيره وعلومی، وطنجار،  )2 (گالب زوی(،  نظار، احيای مجدد اعضای احزاب کمونيست خلق و پرچم
 و غربی ما قرارطلبان بی خرد طالب قدرت، مجددًا در خدمت اهداف شوم و پالن های ويرانگر همسايه های شمالی 

 تعجب آورتر .را نا مطمئن، مغشوش و شکنند ساخته اند ملی، وضع کشور عزيز ماگرفته  و به اثر فعاليت های غير
  )3.( اين نابکاران استليحضرت محمد ظاهر شاه در کناراز همه مالحظۀ نام شهزاده مصطفی ظاهر نواسۀ اع

 : ويرانگری بزرگ سه عنصر عمده نقش دارد اری اينذبه نظر نويسنده،  در سازماندهی و پالن گ
نقش اول و عمده را دو بازيگر قسمتی از بازی بزرگ در منطقه به عهده دارد که عبارتند از ايران اسالمی و : الف 

روسيۀ غير اسالمی که برای رسيدن به اهداف خويش و خدمت به منافع عليای کشورهای شان، با وجود تفاوت دينی 
دست برادری و اتحاد داده اند و برای اجرای آن، عناصر پليدی را که در پراگراف نخست اين نوشته و عقيدتی باهم 

وروی جهانخوار از همان شهنشاه و روسيۀ شبايد اضافه نمود که ايران بعد از . معرفی کرده ام، استخدام نموده اند
افغانستان هميشه همفکر و همدست بوده و آوان کودتای منحوس و خانه برانداز ثور در بربادی ها و ويرانی های 

البته بايد گفت که مصالح و منافع . ويرانی های سياسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان را با توافق هم رهبری کرده اند
اين دو کشور با در نظرداشت حاالت و حکومات افغانستان در بعضی حصص باهم مشترک و موازی ولی در بعضی 

 به فنا ستان آنقدر ضعيف و متالشی گردد تامثًال برای ايران بسيار حايز اهميت است که افغان. رندموارد ازهم فرق دا
تجزيه بگرايد و مناطق شمال و شمال غرب آن و مناطق غرب و مرکزی آن حتی پايتخت آن کابل به آنکشور يا و 

چيزيکه همه (يا خراسان مسمی گردد ) ايران شرقی(متعلق گردد و نام افغانستان از صفحۀ گيتی زدوده شده بنام 
، تا افتخارات تاريخی و فرهنگی آنرا که بصورت ناشايسته و )افغانستانی های وطنفروش آنرا در خواب می بينند

. ذلتبار دزديده است و به جهان از آِن خود معرفی کرده است، منبعد مخالف دساتير حقوق بين الدول از آِن خود بسازد
چه برای روسيه بی تفاوت است که .  برای روسيۀ شوروی و روسيۀ امروزی اهداف حياتی نيستدر حاليکه اينکار 

 و يا  افغانستانی،اين کشور در جنوب ممالک اقمار آن افغانستان نام داشته باشد و يا نه ؟ يا باشندگان آنرا افغان بخوانند
و ممانعت از اعمار پايپ الين های بزرگ نفت و در حاليکه ناکامی قوای امريکا و ناتو در افغانستان !!! خراسانی

گاز از کشورهای اقمار شوروی سابق از طريق افغانستان، از اهداف مشترک، حياتی، اقتصادی و سياسی هردوی 
زيرا ايران، امريکا و اعضای پيمان ناتو را از زمان ظهور رژيم آخوند ها و آيت اهللا ها در . آين کشورهاست

و روسيه هم از يکقرن بدينسو با امريکا و غرب خاصتًا کشور . خت و آشتی ناپذير خود ميداندآنکشور، دشمنان سرس
بلی روسيه ميخواهد انتقام شکست و خروج . های اعضای پيمان اتالنتيک شمالی، رقابت و تصفيۀ حسابها دارد

 و نيروهای ناتو، از امريکا و افتضاح آميزش را از افغانستان، با شکست، سرافگندگی و احتماًال خروج قوای امريکا
غرب بگيرد، که بدبختانه و با درد بايد بگويم، اگر وضع به همين منوال دوام کند و دولت های امريکا و افغانستان 

  .مالحظه ميشود که در حالت دوم اين دو کشور منافع مشترک دارند!! بيدار نشوند، آخر اين انتقام را ميگيرد 
  

اسالمی امريکا بر دوش دارند که هريک برای منافع و مصالح سالمی پاکستان و حکومت غيردولت انقش دوم را : ب 
از جانب دگر باهم " مال مشرف مسلمان" از يکطرف و " مال بوش عيسوی"عليای کشور خويش، مثل آن دوی دگر، 

و همانطوريکه اين دت داده و نقش قسمت ديگر بازی بزرگ را در اين منطقۀ جهان برعهده دارند دست اخوت و مو
 ، امريکا بازهم در اين برهۀ نوشته بود)  امريکا در افغانستاناشتباهات(کمينه در يکی از نوشته های قبلی ام  زير نام 

زمانی مرتکب اشتباهات بزرگ، نابخشودنی و تاريخی ديگری می شود که نه برای خودش، نه برای متحدينش و نه 
  )4(!! ن پذير خواهد بودهم متأسفانه برای افغانستان جبرا

به اثر همين اشتباه بزرگ و جبران ناپذير است که اين دو کشور يعنی امريکا و پاکستان، طالبان متوفا را تجديد حيات 
مطمئن و ترس و خوف مردم افغانستان مسلح ساختند تا بتوانند نگری همه جانبه و ايجاد فضای غيرنموده برای ويرا

  .تالشی شدن بکشانندرا بسوی فنا و م کشور ما
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اتحاد اسالمی عبدالرسول "بطورعيان و" حزب اسالمی گلبدين حکمتيار"اين حالت به طالبان و هم پيمانان جديد شان 

بطور پنهان فرصت را ميسر ساخت، که از اين وضع آشفته و درهم و برهم اداری و سياسی استفاده نموده " سياف
 و بدون شک و ترديد عدۀ زيادی از انفجارها و بم گذاری ها و حمالت دوباره از عمق نهان به سطح عيان شوند

انتحاری را همين ها سازمان ميدهند و بقيه انفجارات و حمالت انتحاری خانه برانداز را عناصر فروخته شدۀ جمعيت 
بسيار مهم است که هم بی بهره نمانند، چه برای آنهاهم  اسالمی و شورای نظار بعهده دارند تا از اين جنايات، آنها

وضع افغانستان آشفته تر و دولت آن  شکنند تر شود تا آب بيشتر خت شده و آنها بتوانند به سهولت ماهی مطلوب خود 
طبعًا اين مردم افغانستان هستند که از اين حالت بيشترين  ضرر را متحمل . ان ايرانی و روسی شانرا بگيرندو بادار

تهديد زنان و مردان افغان برای اجتناب از تدريس در مکاتب . حظه افزونتر ميگرددمی شوند و ترس و وهم شان هر ل
نکته ايکه ادعای . دختران و کار کردن در دفاتر انجمن های خارجی و کمک کننده، گواه اين حالت اسفناک است

 بيشتر سالح بدست  مسلح شدن قوماندانان و جنگ ساالران سابق است که هر روز بيشتر ورا تائيد ميکندنويسنده 
قرار .  در افغانستان هم گواه ديگريست برای اين گفته هاصعود نرخ سالح های موجود. بر کمرميگيرند و قطار 

 600(معلوماتيکه جريدۀ فرانسوی لوموند ارائه ميکند، امروز قيمت يک پايه کالشنيکوف روسی به سی هزار افغانی 
همچنان . شما ميتوانستيد همين کالشنيکوف را به ده هزار افغانی بدست آريدرسيده است در حاليکه چند ماه قبل ) دالر

امروز يک پايه راکت انداز روسی را به پنجهزار افغانی خريداری ميکنيد در حاليکه قبًال سه هزار افغانی خريد و 
  )5.(فروش ميشد

باهم متحدند، تالش شان برای بوجود آمدن اشتباه دوم اين دو کشور که در امور افغانستان بخود دست آزاد داده اند و 
يک حکومت ضعيف و ناتوان مرکزی و ايجاد يک ديموکراسی نوع امريکائی برای کشوری بود که تازه از جنگ و 

آوردن از جانب ديگر . جور ننموده استويرانی های سی ساله، قد راست نکرده و هنوز توته های خود را جمع و 
هزاران مشکل و پروبليم های ديگر و بوده وز مردم باسواد آن زير دو فيصد ديموکراسی برای کشوريکه هن

 ما ديديم که اين اشتباه موجب اشتباهات ديگر شد که هيچکدام آن به . مطرح بوده نميتواند اصًال دامنگيرش می باشد 
  : خير و صالح افغانستان و مردم آن نبود و نيست 

ترگاو پلنگ متشکل از يک تعداد عناصر پليد و خائن به وطن مثل ش) ولسی جرگه(ظهور يک پارلمان : الف 
، عناصر وابسته به "ديموکراتيک خلق افغانستان"کمونيستان خلق و پرچم و اعضای آدم خوار حزب به اصطالح 

 از مليشه های آدمکش شناخته شدۀ دوران داکتر نجيب اهللا ، عناصر بی کفايت تنظيم های ساخت پيشاور و تعدادی
 مردم بيسواد و ناآگاه از اقشار مختلف اقوام مختلف که اصًال نمی دانند برای چه آنجا آمده اند و در پای چه لبان وطا

  . امضاء ميکنند و در اخير تعدادی عناصر فرصت طلب و قدرت طلب و کوته نظر دگر
يم که چه سند ننگين و شرم ماهمه ديد. ست اولين کار مهم و شاخدار اين شوراظهور سند افتضاح آميزی بحيث: ب 

را که جنگساالران و مسؤولين اصلی جنگهای سی سالۀ کشور بودند و را ترتيب کردند، که در آن خود آوری 
 و تخريب و ويرانی اين شهرعزيز بودند و جانيان 1992مسؤولين بی چون و چرای کشتار مردم بيگناه کابل در سال 

 پيشگاهايکاش نخست از . قرار دادند) autograssier(مورد عفو و بخشايش جنگی را که خود آنها بودند و هستند،  
  :ملت افغانستان و از درگاه رب العالمين طلب آمرزش ميکردند  و می گفتند 

  
  عـفـو خـود عــاصــی بيچاره تمنا دارد    يارب اين غفلت ما را تو ببخشای به لطف

  :و باز به اين می انديشيدند که 
  نشرم ازخود و خدا و ز روز حساب ک     وطنت گـشـته در بـــــدرصدها هــزار هم

  نديشــه از بـرای عـذاب و عـقـاب کانـ    نـنـگـی ُبـَود ، به خون شهـيـدان ِتجــارتت
  

جنايتکاران عرض شود که اين سند ) AUTOGRASSIER" (خود را بخشيدن"در مورد به اصطالح سند مصالحۀ ملی و 
ار من نگرديد، ولی چيزيکه مرا بيشتر ناراحت ساخت مالحظۀ اضطراب و ياس مردم بود بی ارزش چندان سبب آز

  .که از ورای نشرات صوتی و چاپی ظاهر گرديد
من به همه هموطنان عزيز خود عرض ميکنم که از اين رهگذر هيچنوع تشويشی را بخود راه ندهند و برای آن سند 

 ها و شورا ها باقی نمی مانند ولی ملت ها برای هميش پابرجا و حکومت. مسخره کوچکترين اعتباری قايل نشوند
  .استوار می مانند

  ز فـردوسـی ، آن مــرد  واالتـبـــــار    بـيـارم  يـکـی  بيت  نـغـز وزيــــــــن
  "کـه فـردا چـه بـازی کـنـد روزگــار    "چه دانــد کسی غـيـر پـرورد گـار" 
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که   بلی اين سندیقوقی بوجود آمد، اين سند بی اساس،و حکومتی با پايه های مردمی و حهرگاه در افغانستان دولت 

خودش گويای مسؤوليت و مجرميت اين جانيان است به زباله دان تاريخ افگنده می شود و ترتيب کنندگان آن از 
  . جنايات و خيانت ها، آدم کشی ها و ويرانی ها به محاکمه کشانيده خواهند شد

 سوم را متأسفانه دولت فعلی افغانستان و تا اندازه ای هم  حاميان او يعنی امريکا و سازمان ملل متحد بر نقش: ج 
  .  آغاز گرديد و متأسفانه تا هم اکنون دوام دارد)6(اين نقش از همان بامداد کنفرانس ُبن . دوش دارند

  
  تا ثـريـا مـی رود ديــوار کــج    د معمار کجــ چون نه اول خشت

  
صرف بر . اگر تمام اساسات اين ديوار کج را که سنگ تهداب آن در بن گذاشته شد برشمريم مثنوی هفتاد من ميشود

  .  معلق و کج بر آن اعمار گرديده بصورت فشرده انگشت ميگذارمی که اين ِبنایخطوط اساسي
  

  انتخاب نا متجانس اعضای آن : يک 
سالمی و شورای نظار و عده ای از وابستگان و مليونران دولت فراری سهيم ساختن همه جانبۀ تنظيم جمعيت ا: دو 

آنوقت که نه تنها از هيچنوع مشروعيتی برخوردار نبود، بلکه با آشنائی و الفت با سبزی دالر از سرخی خون شهدای 
 و ويرانی های  کابل96 تا 92راه آزادی بکلی بيگانه شده بودند، و از طرفی هم در جنگ ها و آدمکشی های سالهای  

  آن مسؤوليت غير قابل انکار داشتند 
سهيم ساختن تعدادی از جنگ ساالران که دستان شان تا آرنج در خون مردم افغانستان آلوده بود، و وجدان های : سه 

  شان در گرو باداران خارجی شان  و مافيای مواد مخدر قرار داشت 
نتخاب نوعيت رژيم  و ملغی قرار دادن فصل پادشاه در قانون تصميم گيری به عوض مردم افغانستان جهت ا: چار 

  ۀ ديموکراسی و شگوفائی افغانستان دور1943اساسی 
   

  چرا اعضای نامتجانس ؟: يک 
که سالها ) 1973 – 1933پادشاه افغانستان (اجتماع ُبن به اساس مواد پيشنهاد سه فقره ئی اعليحضرت محمد ظاهر شاه 

ملل متحد، رهبران اضالع متحدۀ امريکا و اتحاد جماهير شوروی و رؤسای دول همسايه قبل به سرمنشی سازمان 
در اصل اين اجتماع بايد از آنهائی متشکل ميشد که از پالن سه فقره  . گذاری گرديده های افغانستان ارائه شده بود، پاي

ايت کرده و در راه شناسائی، تبليغ و ئی صلح و اعمار مجدد افغانستان که از طرف پادشاه کشور ارائه شده بود، حم
تطبيق آن متقبل زحمات و فعاليتها گرديده بودند، نه آنانی که برای ناکام شدن آن از هيچ نوع دست و پا زدن غيرملی 

اينها نمايندگان تنظيمهای پيشاور و تهران . منصرف نگرديده و تا توانستند در راه آن سنگ اندازی و رهزنی کردند
بودن شان درين اجتماع بسيار به خير و صالح افغانستان تلقی ميشد و برعکس حضور شان به ضرر و بودند که ن

نوشتن درين باره ايجاب يک مقالۀ مستقل . بربادی افغانستان که ما آنرا تا امروز با گوشت و پوست خود لمس ميکنيم
آن دست يابم، نويسندگان آگاه و وطنپرست و مشرح را ميکند که آرزومندم اگر من به نسبت معاذير صحی نتوانم به 

 جرمن آنالين همکاری دارند به نوشتن درآن باره اقدام نمايند و مردم خويش را از –افغان که با پورتال فخيم افغان
  . مستحضر بسازند) که نميدانم اشتباه بوده يا عمدًا صورت گرفته(زوايای تاريک آن اشتباه امريکا و جامعۀ ملل 

اک نمايندگان شورای نظار و جمعيت ربانی در اين اجتماع نه تنها نادرست و ناروا بود، بلکه صد در صد اشتر: دو 
  . به مضار افغانستان و منافی منافع عليای کشور بود

 تجربۀ منفی و کارهای تباه کنی را که در چند سال حکمروائی اينها بر وطن بيچارۀ ما تحميل شد و کشور را بر -الف 
بجز چند کشوريکه هرگز و هيچگاه طرفدار (گاه کشانيد و نام اين نابکاران را نزد مردم و کشور های جهان لبۀ پرت

  .از بدهم بدتر ساخته بود) آرامی و سربلندی افغانستان نبوده اند
ز  آن بايد در پای ميق افغانستان مرتکب شده اند و بخاطراز جملۀ خيانت های بزرگی که اينها در آن دوره در ح

به سه تای آن بطور بسيار مختصر اشاره ميکنم و . محاکمه قرار ميگرفتند و نه در اجتماعی برای نجات افغانستان
  .برای بقيه مطمئنم که تاريخ فراموش شان نميکند و به خدمت هريک شان ميرسد

نستان و عرق پيشانی  انحالل و از بين بردن اردوی دوصد سالۀ افغانستان که به خون جگر زعمای وطنپرست افغا-1
و آبلۀ کف دستان مردم اين کشور برای دفاع از استقالل و تماميت افغانستان ساخته شده بود، به هدايت و رهنمائی 
پاکستان، در دورۀ حکومت ربانی که احمد شاه مسعود وزير دفاع بود جنرال حميد گل رئيس استخبارات نظامی 

زارت دفاع افغانستان تعيين شد و اردوی يکصد هزار نفری افغانستان را پاکستان مدت نه ماه بحيث مشاور وی در و
  .منحل ساخت و در عوض شورای نظار را جاگزين آن نمود
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به درۀ پنجشير و طرد و  انتقال تمام سالح خفيف و ثقيل و لوازم نظامی افغانستان از مرکز کابل و مراکز واليات -2
کشمير، به ناراضيان چچنی و درين سال اخير به حرکت اسالمی ؟؟ طالبان  آن ، حتی فروش آن به جنگ آوران حذف

  .استه اندسلحانه در برابر دولت و مردم برخکه به مخالفت م
 به تباهی و بدنامی سوق دادن وزارت امور خارجه و تمام سفارتخانه ها و نمايندگی های آن در نهاد های بين -3 

هللا عبداهللا که شرح آن طی چندين مقاله از اين قلم و اشخاص دگر درنشرات المللی، توسط شخص نابکاری بنام عبدا
 مطالعه  و تحليالت جرمن آنالين گزارش شده است و شما ميتوانيد آنها را هنوز هم در آرشيف مقاالت–پورتال افغان 

  .فرمائيد
اری می شد ، بايد عدم يه گذغانستان که در اين اجتماع پا با شموليت چنين اشخاص در چوکات دولت آيندۀ اف–ب 

 دسپلين در امور دولت و رسوائی های ديگر را که همه ميدانند ، انتظار ميداشتيم و همۀ اين فقدانانسجام در اداره، 
اين موضوع هم ايجاب نوشتۀ .  دولت به چشم سر مشاهده کرديمر اين پنج سالی که گذشت در رهبریرسوائی ها را د

  .رف نظر ميکنمينجا به نسبت طوالت کالم از آن صامستقلی را ميکند که در 
ی که لياقت و درايت اين ِسمت ها را نداشتند و به اثر تعادل قومی و تباری و ئاب تعدادی از وزرابلی ما ديديم که انتص

 در پنج سال پنج کاريکه بتوان به آن افتخار کرد و به خير و صالح مردم و وطن وابستگی های سياسی مقرر شدند،
  .بوده باشد از آنها ديده نشد

، بايد حتما تعادل قومی و تباری و وابستگی های سياسی  تعيين وزراء  و اعضای اجرائيۀ دولت چرا در که من نميدانم
االری، دانشمندی، عالقه به مردم و وطن، صداقت و پاکنفسی نقش داشته باشد ؟ و چرا ما نميتوانيم بسوی شايسته س

اشخاص برويم ؟ من هزار بار ترجيح ميدهم که بيشترين وزراء از باشندگان هزارۀ افغانستان باشند، اگر مثل رمضان 
يت ، بشردوست ، دانشمند، با درد و وطنپرست باشد و به افغان بودن خود افتخار کند، تا اشخاص بی کفايت، بی درا

همينگونه در مورد باشندگان . بی تفاوت و بيکاره، ولی از فالن قوم و تبار و يا برادر و وابسته به فالن جنگساالر
  ً  .پشتون، تاجک، ازبک، بلوچ، ايماق، نورستانی و غيره طرفدار عين شيوه و روش هستم

  
 مردم آلوده و در کشت و توليد مواد که دستان شان بخون یاشتراک جنگساالران و قوماندانانراه دادن و : سه 
ست که پاسخ به آن و يافتن س يکی از موضوعات سوال برانگيزيدخيل بوده، در اين اجال) ترياک و هيروئين(مخدر

 باالئی دولت  در اجالس ُبن و راه يافتن در مرتبه هایاين عناصر با رسميت يافتن. داليل آن مشکل می نمايد
قت و بعدًا انتخابی ؟؟ توانستند با خاطر جمع تر، امنيت بهتر و قدرت بيشتر دولت انتقالی، مو افغانستان، بعد از تشکيل

  .به توسعۀ کشت خشخاش بپردازند و اندازۀ توليد مواد مخدر و قاچاق آنرا چند چند برابر سازند
 تن ترياک رسيده است 6100 به 2006که روزنامه های اروپائی ميدهند، توليد مواد مخدر سال  جديدیقرار معلومات 

 مواد مخدر و بادفتر مبارزه ) " UNODC(و بنا بر پيش بينی و تخمين مؤسسۀ جهانی . که در کشور ما سابقه ندارد
رقم کشت ) Office des Nations Unis Contre la drogue et la Criminalité" (جنايات، سازمان ملل 

  )7(.  سال گذشته بيشتر خواهد بود نسبت به2007خاشخاش و توليد مواد مخدر در سال 
جای تعجب نيست که اين مؤسسه و دولت افغانستان با وجود يک بودجۀ بيشتر از دو مليارد دالر که از طرف جامعۀ 

 جهت جلوگيری از کشت خشخاش و توليد مواد مخدر داده شده بود، نتوانستند مصدر 2001جهانی در سال 
ميتوان يکی از داليل آنرا در وجود همين ساالرهای جنگ ، سالح و قاچاق . کوچکترين عمل مثبت درين راه شوند

من نميدانم اينرا هم اشتباه بخوانم و يا اينکه عمدًا اين . (جست و جو نمود که نماينده های شانرا در اجالس بن راه دادند
  .)کار را کردند و در پشت پرده گپ هائيست که ما از دانستن آن عاجزيم

يدانم تعداد ناچيزی از نماينده های غير متجانس نهاد های سياسی و تنظيمی چگونه به خود حق دادند که من نم: چار 
  به عوض کافۀ ملت افغانستان حرف بزنند و نوعيت رژيم آيندۀ افغانستان را تعيين نمايند ؟؟

  
  : نجات راِه

  
  :من ديگر راهی سراغ ندارم به جز اينکه 

که در قانون اساسی برايش داده شده است، اين پارلمان هشت ی يت جناب حامد کرزی از صالح– 1
  .رخ ُنه گرد را يعنی مشرانو جرگه و ولسی جرگه را با فرمانی فورًا منحل اعالن کند

 آن عده اعضای اين جبهۀ متحد ننگين را که برای دشمنی کشور ما و بر ضد تماميت ارضی -2
ت دولت را دارا هستند، از وظائف شان برکنار افغانستان ساخته شده، و در عين زمان عضوي

  . بسازد
  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

5

را که در راه بربادی افغانستان و تجزيۀ آن داخل فعاليت شده اند، بصورت  همه عناصر خبيثی -3
فوری و عاجل تحت نظارت شديد قوای پوليس و امنيتی قرار دهد تا همه اعمال و حرکات شان تحت 

  .مراقبت جدی گرفته شود
 و با حيله و د جنايتکار ساخته و بافته شدهرا که از طرف چن" مصالحۀ ملی"الح طص سند به ا-4

  .خيانت بر بقيه وکالی خالی ذهن تحميل و امضاء گرديده است، از اعتبار ساقط و ملغی اعالن نمايد
  . فعاليت تمام احزاب سياسی را به منظور خير و صالح کشور برای مدتی ممنوع اعالن کند-5
  . قرار دهدهرات را برای مدتی غير مجازهر نوع تظا تشکيل -6
 برای اينکه دولت موجوده شکل يک ديکتاتوری را بخود نگيرد، بايد فورًا شورای عالی رهبری -7

را از اشخاص وطن پرست، پاکنفس و صادق به وطن تشکيل نمايد تا از يکطرف اعمال و امور 
 از جانب ديگر مطالعات همه جانبه را پيرامون کرزی رهنمائی نمايد، و یاغلدولت را در کنار 

آمادگی جهت راه اندازی انتخابات جديد برای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، نه مانند انتخابات 
گذشته با دست بازی ها، تخويف ها ، تطميع ها و استفاده از زر و زور، بلکه انتخابات شفاف، 

  .اران  و دور از دالر و تفنگ به راه اندازند تکو خيان  عادالنه و دور از کثافات جنايتکاران
  
 

 :توضيحات 
  
که ربانی در ساليان جهاد و بعد از آن مرتکب شده  مشت نمونۀ خروار راجع به جناياتی مثال های آتی را بحيث) 1(

  :است، در اينجا می آورم 
يطانی در پردۀ تلويزيون ظاهر ربانی بحيث رئيس جبهۀ باصطالح متحد ملی که آراسته با قيافه و سيمای ش:  يک 

در آنزمان شوروی ها به درۀ . گرديد، در طول سالهای جهاد در راس تنظيم جمعيت اسالمی در پيشاور قرار داشت
رخ خود را به دريا پرتاب پنجشير هجوم بردند که دختران پنجشيری از خوف شوروی ها و تجاوز عساکر اردوی س

برای دريافت اسلحه نزد ربانی به پيشاور ) که اکنون معاون کرزی است(ا  احمد شاه مسعود برادرش ر.ميکردند
که جلسۀ شورای عالی اتحاد اسالمی مجاهدين اين خبر در روزی . ه وی ابا ورزيداما ربانی از دادن اسلحه ب. فرستاد

احمد گيالنی  ملی تحت رياست سيد رياست حضرت صبغت اهللا مجددی، محاذجبهۀ نجات ملی ب(متشکل از سه تنظيم 
: مجددی که رئيس مجلس بود اظهار نمود . دائر بود، رسيد) و حرکت انقالب اسالمی تحت رياست محمد نبی محمدی

که اسلحه برای جهاد است و هدايت داد که دروازۀ سالح کوت را باز کنند و به برادر مسعود بگوئيد هر قدر اسلحه از 
صف آنکه قوماندان احمد شاه مسعود مربوط تنظيم جمعيت بود، ربانی با و. هر نوعيکه خواسته باشد با خود ببرد

  .برايش اسلحه نداد، و اتحاد سه گانه به مقدار کافی برايش اسلحه داد
احمد شاه مسعود که در جهاد شهرت يافته بود و در آغاز جهاد از پاکستان اطاعت نميکرد، حکومت پاکستان به : دو 

.  پيشاور دعوت نمايد و به اين بهانه او را نگهداشته و نگذارد که به افغانستان برگرددربانی هدايت داد مسعود را به
احمد شاه مسعود که شخص زرنگ بود حيلۀ پاکستان و ربانی را فهميد و به ربانی پيغام فرستاد که اگر آرزوی 

ادی گارد هايش در منطقۀ سرحد با قرار بر آن شد که ربانی تحت محافظت ب. مالقات با وی را دارد در افغانستان بيايد
ربانی که از عمل خود . قوماندان مسعود مالقات نمايد و در اين مالقات مسعود دسيسۀ پاکستان را به ربانی افشا نمود

به برادر مسعود نکاح کرد و اين همان برادر مسعود است که ) بــد(، دختر خود را به عنوان ه بودشرمنده گرديد
  .را دارد زی معاونيت اوامروز در حکومت کر

. در زمان تهاجم شوروی به افغانستان اسماعيل خان در برابر شوروی ها در هرات مقاومت شجاعانه مينمود: سه 
موصوف که مربوط تنظيم جمعيت بود قوماندانش عالء الدين خان را برای دريافت اسلحه نزد ربانی به پيشاور 

عالء الدين خان در تاالر هوتل دين مردم را جمع نمود  و در حضور . رزيدفرستاد، اما ربانی از دادن اسلحه ابا و
برای دريافت اسلحه به پيشاور آمده بود اما ربانی حاضر نشد برای مجاهدين هرات :" هزاران نفر اعالن نمود که 

  ." اسلحه بدهد و من با دست خالی برميگردم
 1989متحد پس از خروج عساکر شوروی از افغانستان در سال محمود ميستری نمايندۀ ملل : کنفرانس کويته : چار 

بزرگان افغانستان را شامل دکتور محمد يوسف خان، سردار سلطان محمود غازی، عبداالحد خان کرزی، دکتور 
 نوروز، سردارهمايون شاه آصفی، زيد صديق بدالحکيم کتوازی، جنرال محمد يحيیعبدالصمد حامد، جنرال ع

  ارم با رؤسایرا بياد ندايشان وزيری رئيس دفتر اعليحضرت در روم، و تعداد ديگر که نامهای چرخی، غالم غوث 
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 برای تشکيل حکومتی در افغانستان، دعوت نمود که داکتر محمد يوسف خان در راس حکومت و  تنظيم های پيشاور
ر به هدايت پاکستان در راس آنها اما تنظيم های پيشاو. ندجنرال کتوازی برای تشکيل اردو در نظر گرفته شده بود

  .ربانی، حکمتيار و سياف در اين راه سنگ اندازی نموده و با توطئه های گوناگون مانع آن شدند
 را در 1994 سال پس از خروج عساکر شوروی از افغانستان اسماعيل خان اجالس بزرگی: کنفرانس هرات : پنج 

ان اقوام شامل داکتر محمد يوسف خان و قوماندان های جهادی هرات برگزار نمود که در آن از منورين و بزرگ
منظور اسماعيل خان اين بود که در آن اجالس بزرگ که بيشتر از هزار نفر نخبگان افغان از اقصای . دعوت شده بود

ار جهان دور هم جمع شده بودند، حکومتی با قاعدۀ وسيع تشکيل شود که به نابسامانی در مملکت خاتمه بخشد و قر
در روز های . بود داکتر محمد يوسف خان در راس اين حکومت انتخاب گردد که اکثريت حضار به آن موافقت نمودند

  .اخير کنفرانس ربانی از پيشاور به هرات آمده با توطئه ها و دسيسه های گوناگون مانع تشکيل حکومت گرديد
  :، در اينجا ذکر ميکنم  و اشغال افغانستانسارت زير را راجع به جنايات گالب زوی در ساليان امثال های) 2(

گالب زوی که از جملۀ کودتا چيان خلقی بود، روزی برای بازديد از محبوسين زندان پل چرخی وارد آن :  يک 
خوستی : " گالب زوی که او را ديد گفت . در يکی از اتاقهای محبس شخصی بنام خوستی محبوس بود. محبس گرديد

" صبا به ستا کار خالص وکم:" گالب زوی گفت !" هو صاحبه : " خوستی جواب داد " ئی ؟صاحب ته هم دلته 
وی گفتند که ه فردا شب پوليس ها وارد اتاق خوستی گرديده ب. خوستی مطمئن شد که وطندارش او را رها خواهد کرد

د از پوليگونی که نزديک محبس بود نيم ساعت بع. خوستی را با خود بردند. او آزاد شده وهدايت دادند که با آنها برود
فردای آن از محبوسين هم اتاقی خوستی پرسيدند چرا . صدای فير ماشيندار بگوش رسيد و خوستی را تيرباران کردند

چنين جواب گفته شد که در انتخابات شورا يکی از نزديکان گالب زوی کانديد . گالب زوی خوستی را اعدام کرد
امروز گالب . علت اعدام خوستی رای گرفتن او در انتخابات شورا بود.  برنده گرديدوکالت شورا بود اما خوستی

  .زوی از همان خوستی ها در شورا نمايندگی ميکند
در يکی از روز ها در . در سال اول کودتای منحوس کمونيست ها گالب زوی در وزارت داخله مقام ارشد داشت: دو 

آوردند را زير عنوان اشرار توسط موتر های عسکری به زندان پل چرخی حدود يکصد و پنجا نفر از اهالی غزنی 
در پائين ليست نامنويس اشخاص نوشته شده بود که .  ساله هم بود9 يا 8رد سال در حدود که در جملۀ آنها يک طفل خ

  .ماکوالت ندارند
جوابش اين بود که نداشتن . ستقوماندان محبس با تلفون از گالب زوی در مورد ماکوالت محبوسين جديد هدايت خوا

که در محوطۀ بيرونی محبس در انتظار سرنوشت شان بودند هدايت داده ی به منتظرين. ماکوالت به معنی اعدام است
. رد سال نمی توانست باال شودپايه دان موترهای عسکری که بلند است آن طفل خ. وتر ها سوار شوندشد که در م

 فيرها به حرکت افتادند و ساعتی بعد صدای موتر. ده به موتر سرويس سوار کرد کريکنفر عسکر او را به بغل بلند
  . ماشيندار از پوليگون بگوش رسيدمسلسل 

بوت قرار  که به سفارت شوروی پناه برد و شوروی ها او را در جملۀ نظاميان مقتول شان در بين تایهمان گالب زوي
  . نشسته و خود را وکيل اهالی ستمديدۀ افغانستان معرفی ميکندهداده به شوروی فرستادند، امروز در ولسی جرگ

آيا او . دۀ اش يکجا شودمن نميدانم شهزاده مصطفی ظاهر چگونه توانسته است با قاتالن بهترين اعضای خانوا) 3(
شاه ر او را يعنی اعليحضرت محمد نادر جد بزرگوا بودند کهرزهونيستان بی حمفراموش کرده است که همين ک
  . بی حرمتی نمودند، و به آن قهرمان جنگ استقالل کردندخطاب ) غدارنادر( کشور را سپهساالر معرکۀ جنگ استقالل

همين گالب زوی ها و همين وطنجارها و همين علومی ها 1357 ثور 7 شوم آيا او فراموش کرده است که در شب
فال معصوم و زنان از جمله خواهر حتی بر اط و .بودند که خون های بيگناه بهترين اعضای خانوادۀ او را ريختند

  .معيوب اعليحضرت رحم نکردند
آيا او فرموش کرده است که وقتی سازمان ملل و جامعۀ جهانی ميخواستند اعليحضرت محمد ظاهر شاه را دوباره به 

ه و ويرانی های بيشتر افغانستان برگردانند تا به خانه جنگی ها، کشتار مردم بيگناه، چور و چپاول دارائی های عام
همين رسول سياف اعالن کردند که اگر ظاهر شاه ميخواهد قربانی شود و خاتمه داده شود، همين ربانی و مسعود 

  .چشمان خود را سرمه کرده بيايد
رهبران تنظيم ها بار بار به خانۀ کعبه رفتند و سوگند ياد کردند که بخاطر استقرار آيا فراموش کرده است که همين 

که در خانۀ خدا و در برابر خدا و  را یمدر افغانستان با هم جور می آيند ولی قسو توقف آدم کشی صلح وآرامش 
  .پرداختند و ويرانگری  شکستند و دوباره به آدم کشی و چور و چپاول ،مزار پيمبرش خورده بودند

ک مقدس افغانستان وهنگام فرود به خاآيا فراموش کرده است که در روز تاريخی تشريف آوری حضور اعليحضرت 
  آمدن طيارۀ حامل شان همين ربانی ها و سياف ها و خليلی ها با دست اندر کاران خائن وزارت اطالعات و کلتور و 

  
  

رياست راديو تلويزيون ، تلويزيون افغانستان را پرچو کردند تا ملت منتظر افغانستان آمدن پادشاه عادل، مهربان و 
  . نبينند و احساسات کتله های بزرگ مردم به طغيان نيايدترقی خواه خود را
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طق تهيه ديدۀ شانرا به وقت دقيق يا فراموش کرده است که در روز افتتاح لويه جرگۀ اضطراری يک نابکار نآ
رسانيد و نابکاران ديگر ميکروفون ايشان را سبوتاژ کردند و نتايج شوم آنرا همه ديديم و با گوشت و پوست خود ن

  .اس کرديماحس
 اعتماد نمی شناسند راو ايمان  قول و پيمان کسانيکه اصًال قول و پيمان آيا شهزاده مصطفی چگونه به و در اخير 
کمال به پاس ارادت و احترام عميقی که به پادشاه کشورم اعليحضرت محمد ظاهر شاه دارم و با  من . کرده است

ون گرم به عرض ميرسانم که اگر خدای ناخواسته اين نابکاران در دوستی برای اين شهزادۀ نو جوان، بی تجربه و خ
و اضافه ميکنم که کافيست .  بود خواهدپالن شوم شان موفق گردند اولين کسی را به قتل برسانند همين شهزادۀ جوان

. ا کندتعداد زيادی از اطرافيان اعليحضرت برايش خيانت کردند و الزم نيست که جگر گوشه اش نيز در حق وی جف
       .  سخنم پند گير و خواه مالل    تو خواه ازمن آنچه شرط بالغ است با تو ميگويم

 جرمن آنالين نشر شده بود و هنوزهم در آرشيف مقاالتم  –اين نوشته سال گذشته در پورتال ملی و پربار افغان  )4(
  .در همين پورتال فخيم قابل مطالعه است

  . چاپ پاريس2007 مارچ 20 مورخه 19331جريدۀ لوموند شماره ) 5(
 ، از طرف سازمان ملل متحد به همکاری و حمايت صد در صد 2001 سپتمبر 11 واقعۀکنفرانس ُبن بعد از ) 6(

  برای جست و جوی راه حل معضلۀ افغانستان در شهرک پترس برگ در حوالی شهر ُبن با 2 + 6امريکا و ممالک  
يعنی حرکت اعليحضرت محمد ظاهر شاه با اشتراک " روم"ت سليم و صلحخواه اشتراک تعدادی از نمايندگان حرک

نمايندگان تنظيم های پيشاور و بدبختانه نمايندگان دولت فراری و مخلوع ربانی و نمايندگان کشورهائيکه به حل قضيۀ 
  .    برگذار گرديد2001 دسمبر 5 نومبر تا 26افغانستان عالقه داشتند از تاريخ 

  . چاپ پاريس2007 اپريل 10 مورخه 19349دۀ لوموند شماره جري) 7  (


