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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد         
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Political  سياسی 

  
  داکتر کريم غروال  

   ٢٠٠٨ اگست ٢٤اتريش، 
  
  
  

  تبصره ای بر
   تحت عنوان٢٠٠٨ اگست ٢١صاحبۀ سراج الدين رسولی با راديوی صدای المان مؤرخ م

  "به احتمال زياد که خليلزاد خود را در انتخابات رياست جمهوری افغانستان کانديد نمايد"
  

اين آقا با تاکيد .  به حيث متخصص امور افغانستان صورت گرفتهسراج الدين رسولیاين مصاحبه با آقای 
تکرار در تکرار می گويد که خليلزاد يگانه کسی است که می تواند افغانستان را از اوضاع آشفته پيهم و 

و او گويا يگانه کسی است که می تواند توازن بين رهبر های سابق مجاهدين را با . جاری نجات دهد
که آقای خليلزاد  باز هم با تأکيد می گويد سراج الدين رسولیآقای . حکومت آينده افغانستان حفظ نمايد

  .هيچگاهی از طالبان پشتيبانی نکرده و می افزايد که خليلزاد يک آدم ديموکرات است
اين متخصص مثل هميشه کوشش می کند که حقايق را سر چپه نشان دهد، حقايقی که در ذيل از آنها 

ر مطبوعات جهان اين حقايقی اند که سنگ تهداب آنرا معلوماتی تشکيل می دهند که د. يادآوری می گردد
ما بايد جلو همچو بيانات و پروپاگند های کذايی و دور از حقيقت را بگيريم، تا باشد اهميت . نشر شده اند

  .متخصصان واقعی امور افغانستان حفظ گردد
). مائويست، اناهيتا، دوستان خلقی، ربانی، دوستم( عضو هر گروپ سياسی بوده سراج الدين رسولیآقای 

ت که در گذشته مجدانه کوشيد تا همه پشتونها را در گروه خلقی ها، گلب الدين و طالبان مدغم اين آقا کسيس
لذا اين آقا بايد متوجه .  به گونۀ يک فاشيست عمل کردسراج الدين رسولیبرای اجرای اين مأمول آقای . کند

د که برای همچو همچنان برای خليلزاد بايد سفارش کر. باشد که به همچو موضوعات حساس دست نزند
آقای خليلزاد اگر وطن و مردم خود را واقعأ دوست دارد، . کسان اجازۀ مبارزات انتخاباتی به نفع او را ندهد

  .بايد از اشتباهات گذشتۀ خود بياموزد
   

  : نکات ذيل در خور توجه اند سراج الدين رسولیجهت توضيح مصاحبۀ آقای 
  
توسط جنرال عبدالولی در کويته پاکستان به وجود آمد، در نظر بود  ـ در زمانيکه گروپی زير نام طالبان ١

بعد از انتخاب . جمع آوری گردد١٩٩٥که تمام سالحی که در افغانستان وجود داشت، در جريان ماه جوالی 
لذا سؤال اين جاست که . اين گروپ آقای خليلزاد به مسافرت های منظم و متعدد به پاکستان آغاز کرد

خليلزاد از اين همه مسافرت چه بود؟ آقايون احمد ضيا مسعود و احمد ولی مسعود می توانند منظور آقای 
  .بيانات اينجانب را تصديق کنند

  
 را بخاطر داشته باشند که آقای خليلزاد و آقای کرزی به ١٩٩٦ ـ متخصصان امور افغانستان شايد سال ٢

و اين همان کمپنی است . ونوکال کار می کردندطور سمبوليک به حيث مشاور در کمپنی نفتی امريکايی ي
اين موضوع پوشيده نبوده، بلکه در مطبوعات جهان مضامين . که طالبان را با پول و سالح کمک می کرد

  .فراوانی در مورد آن نوشته شده است



 ٢

  
 را  ـ اين آقای خليزاد بود که آقای کرزی را به حيث رئيس جمهور افغانستان نصب و اعضای حکومت او٣

ائتالف شمال به شمول آقايون سياف، گيالنی، مجددی و دوستم از همان آغاز تقال داشتند تا در . انتخاب کرد
در ابتدا اينها به ترس نيز بودند از اينکه اياالت متحدۀ امريکا که اينک طالبان . قدرت دولتی شريک گردند

لذا ائتالف شمال از اوامر . مبادا که برای آنها نيز پالنی داشته باشد را در کمترين زمان سرنگون کرده
بعدأ ائتالف شمال درک کرد که بعد از سرنگونی طالبان امريکا در مورد آنها کدام . امريکا اطاعت کرد

لذا شروع کردند به اينکه انتخابات را جعل کنند و به رشوه ستانی و غضب ملکيت مردم بی . پالنی ندارد
آقای خليلزاد نظاره گر بی دخل و بی غرض اين همه جناياتی که در . ع و ملکيت های عامه پرداختنددفا

در نتيجه فرقی بين حکومت مجاهدين و حکومتی را که آقای خليلزاد . پيش روی او اتفاق می افتاد، بود
قضايای افغانستان و اين محصول بی مسؤوليتی های آقای خليلزاد نسبت به . نصب کرده بود ديده نمی شد

  .است
  
 ـ اين، ديگر برای مرم افغانستان آفتابی شده است که اعضای حکومت و بسياری اعضای ولسی جرگه و ٤

احتماًال که آقای خليلزاد با افرادی . جبهۀ نام نهاد ملی از عناصر فاسد، جنايت پيشه و قاتل ترکيب يافته اند
رهبران مجاهدين می خواهند که خليلزاد رئيس جمهور آيندۀ . که اين گروه خريده اند صحبت های کرده باشد

زيرا اين ها نيک می دانند که اگر خليلزاد رئيس جمهور افغانستان شود، در اين صورت . افغانستان باشد
کشور های ايران، پاکستان، روسيه وچين به گونه های مختلف داخل اقدامات شده و جنگ نيابتی بين اين 

در اين صورت اين قاتالن و . و آيسف و اضالع متحدۀ امريکا در افغانستان در می گيردکشور ها و ناتو 
لذا افغانستان در بی نظمی و انارشی سقوط . جنايتکاران امکانات فراوان می يابند تا مملکت را تجزيه کنند

  . خواهد کرد
. آينده کشور انتخاب نمی گرددمطمينًا که خليلزاد از جانب مردم افغانستان صادقانه به حيث رئيس جمهور 

لذا اگر او می خواهد با آنهم رئيس جمهور آينده افغانستان شود، بهتر آنست که قبل از همه اشتباهات فوق 
العاده بزرگ و نا بخشودنی خود را که در حق مردم افغانستان مرتکب شده اصالح نمايد و همه گناهان خود 

خواهد و در روبروی ملت به قرآن قسم بخورد که او نسبت به مردم را به مردم اعالن کند و از مردم عفو ب
صادق می گردد و فقط و فقط از منافع ملت دفاع می کند و همه جنايتکارانی را که او در قدرت نصب کرده 
بود و اعضای ولسی جرگه را به چنگ قانون می سپرد و پول های چپاول شده را در راه رفاه مردم به 

  .خرج ميرساند
فغانها و مردم جهان نقش آقای خليلزاد را در گذشته در مورد حکومت افغانستان نيک می دانند که او به ا

نمايندۀ خاص امريکا در رابطه با افغانستان، سفير امريکا در (حيث تبعه و مامور بلند پايۀ امريکا 
  .ايفای وظيفه می کرد) افغانستان، عراق و اکنون در ملل متحد

وزير خارجۀ سابق امريکا که اصأل از سرزمين چک می باشد، در نظر داشت که خود را به خانم البرايت 
احتماًال که آقای . ولی اين امر بخاطر قوانين امريکا مقدور نبود. حيث رئيس جمهور کشور چک کانديد کند

  ولی کس چه می داند؟. خليلزاد با موانع مشابهی روبرو گردد
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