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 حشمت اهللا آروين
 

تضاد های سياسی سخت گيرانه ، امنيت و ديموکراسی را از افغانستان 
.فرار ميدهد   

 
       افغانستان هرروزبيش ازپيش اقتدار سياست دولت داری خود را بنا به اثرانارشيزم و  تضاد های گوناگون 

دهد ، بعضي ازشخصيت های صاحب وفراکسيون سازی وخود کامي درهمه موارت وبخش های مختلف  از دست مي
قدرت دردستگاه دولت بنا به عصيان گری وکينه توزی بدون درنظرداشت وضعيت اوضاع جاريه ای سياسی وبحران آن 

که بايد در همه امورات دولت داری با انديشه ای خرد منشانه و مسؤالنه با احتياط به آن برخورد شود با اقدامات 
افغانستان که تازه درعرصه های مختلف ، . ن صلح وثبات درجامعه ميگردد دست ميزنند غيرمسؤالنه که سبب برهم زد

سياسی ، اجتماعي ، اقتصادی ، فرهنگي ونوسازی جامعه مدني بعد از گذاشتاندن سه دهه جنگ که البته بنا به اثر تجاوز 
 کمک وحمايت اقصادی ، نظامي ومداخالت همسايه ها راه اندازی شده بود وادامه ای آن هنوز هم وجود دارد با

.وتخنيکي جامع جهاني که در راس آ ن امريکا که بزرگ ترين کمک کنند است گام برداشت   
 

 امروزالزم و ضرورت است که همه نهاد های جامعه ای افغاني با صالحيت  برای از نو سازی يک افغانستان نوين  
ه هستند ويا بکدام حزب وجريانات سياسی  وابستگي دارند صرف خود کارکنند نه برای ايجاد نفاق ، از هر قوم و قبيله ک

را يک افغان واحد ويکپارچه بدانند نه اينکه خود را از يکديگر جدا وبنا به دستور مداخله گران خارجي برای مغلوبيت 
 ومقررات دولت ونابودی قوم وطايفه ای ديگربه بهانه های اين وآن مذبوحانه مبادرت و تخطي آشکار ازمنشورقانون

چنانچه برخورد نگران کننده وغيرمسؤالنه دادستان ،  حمله و تجاوزاشکارآن به حريم شخصي يعني باالی . داری کنند
تلويزيون طلوع که بدون مجوز دادگاه صورت گرفت  مغايرپرنسيب و معيار های بين المللي بوده است که البته توام با 

 نهاد های مترقي وروشن فکران جامعه مدنی هستند به ميان آمده است ، واز جانب توهين واهانت به احساسات رسانه که
ديگر آنهای که درجهت تهيه وگذارش خبر کار وزحمات  پر مشقت وخسته نا پذير را با خطرات جاني متقبل مي شوند 

 چرا بدون موجب از هر جهت ومرجع مورد ضرب وشتم قرارميگيرند؟ 
 

گذارشاتي يک ژورناليست افغان درداخل پارلمان سيلي کاري مي شود وبعضي ژورناليست ها چنانچه چندی قبل بنا به 
بدون گناه در راه خدمت در اثر انگيزه های سياسي ويا قومي به قتل ميرسند آيا سلطه طلبان قدرت چرا آشکارا  عليه 

 که مبادا رسانه ها از کار و عمل کرد رسانه ها از اذيت وآزار  وحتي از لت وکوب کار ميگيرند اگر منظوراز آن باشد
آنها سرپوش  بر ندارند ؟   پس بايد همه رسانه وحتي قلم در دستان برای بقاء حيات شان اگر امکان داشته باشد شريک 

.دهن جوال شوند و خود را از خطراتيکه ناشي ازانارشيزم است نجات دهند   
 

جع با صالحيت دربرابر چنين برخورد های خصمانه که در برابر  اگر همچو چيزيوجود ندارد کدام سازمان وکدام مر
رسانه ها صورت گرفته و ميگيرد واکنش قاطع از خود نشان داده اند ونتيجه ای که به دست آمده  چه است ؟  رسانه ها 

باشد يا شرين  درپرتو تحکيم و استقرارنظام دموکراسي و آزادی مطبوعات  مي توانند  هر اشتباه وتخطي ها را اگر تلخ 
وظيفتأ چي  به ضررويا به منافع کشورمحسوب شود از هرجا از هر مکان واز هر مقامي که  باشد بر مال سازند ، زيرا 
اگر  چنين چيز وجود نداشته باشد در زندگی جامعه ودولت اصالحاتی بوجود نخواهد آمد و همه مسائل وموضوعات به 

ديد واطالع دور وپنهان ميماند واز اين حالت به هزار ها جرم وجنايت در حق هر شکل ورنگی که اجرا وانجام شود از 
ملت که شعور سياسی شان بوسيله استعمارسرکوب ميشود بوجود خواهد آمد اين فرض والزم است  تا ملت ومردم  از 

  کلکاني که اگر در وضع اوضاع سياسي ، اقتصاد ، اجتماعي ، فرهنگي  ، داخل وخارج کشور که به گفته ای حبيب اهللا
 آن کدام جق وپق نيست ، آگاهي واطالع داشته باشند  ، 

 
سلطه طلبان قدرت نبايد بمنظور اهداف سياسی واقتصادی شعور سياسی نهاد جامعه را مورد تهديد وآن را با اعمال زور 

 اگر کدام جق وپق دربين نبود گوئی سرکوب کرد زيرا قرون وسطائی وملوک الطوائفی نميتواند بار ديگرحاکم شود ،  بنأ
،  شدت عمل کرد دادستان که صلح وثبات را در اين لحظه حياتي وسياسي که دشمنان آسايش وآزادی افغانستان در کمين 

اما ديده مي شودکه دولت .   نشسته اند اختالفات وبهانه جوئی های ديگر را برای بی ثبات ساختن نظم امنيت دامن نميزد 
اشخاص و افراد را شبيه هاشم خان . ا يکبارديگر به دوران سياست های ظالمانه هاشم خان سوق مي دهد ، ملت مظلوم ر

برای سرکوبی نهضت وجنبش های صلح طلب وآزادی خواه به قدرت ميرسانند وبه آنها اجازه داده ميشود هر آنچه که 
ن سياسی عليه قوم وياسازمان سياسی ديگر بخواهند بکنند اين عمل وحرکت نشانه دشمنی ازجانب يک قوم ويا سازما

است ، ملت و مردم را نميگذارند يک واحد ويکپارچه درکنار هم برادروار زندگی کنند   همه چيز را ازملت ومردم 
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يماني پنهان ميدارند ، چرا،  ملت وقتيکه نماينده های خودرا به حيث وکيل انتخاب ميکنند وکيل صاحب ها مسؤليت ا
وجداني دارندکه مطابق تعهدات که به مردم و ملت سپرده اند وظايف شان راباکمال صداقت وبا روحيه اسالمي  ايفا کنند 

نگذارند دشمنان به اشکال ونيرنگهای گوناگون کشور را بسوی تباهی بمنظورهداف سياسی سوق دهند اما با تاسف که 
ق سوال کردن را ندارند که انها چه کردند ويا نکردند، متاسفانه که وکيل ملت بعد از انتخاب نماينده های شان ديگر ح

صاحب ها  غش برآمدند به وعده های شان  عمل نکردند   آنها صرف درفکر خود وفاميل وخويشاوندان خود شدند ،  
ه راکه برای چطور پاسپورت های سياسي را حاصل نمايند چطور امتيازات را با افزودی معاش تقاضا کنند خلص آنچ

خود خواستند کردن ومانند ماهي دهن شان پراز آب شد ديگر توانائي وحق سخن رانی را در  دفاع   از ملت ومردم  
ندارند ، ملت را درباد فراموشی و کام نهنگ سپردند ، باز اگروقت داشتند و  به فکر ملت افتيدند ، چون باالی مظلومين 

يست مي توانند يگان نفر مظلوم وبي دفاع را به نمايندگي از ملت  سيلي کاری  کنند قدرت  دارند و پرسان وباز خواست ن
ويا آنهار بدون موجب در زير ضرب وشتم قدرت های ديگر قرار دهند چون اين گناه ملت ومردم است که به آنها رای 

ون اساسي که به ايشان صالحيت اعتماد دادند  اگر وکالی محترم با صداقت وايمان داری درتعهدادت شان مطابق به قان
داده شده بر مبنا اصول آن درزمينه های مختلف امور کاری دولت بازرسي وجريانات را از نزديک نظاره کنند 

وکسانيکه مغاير قانون عمل ويا از قانون تخطي ميکنند ، به مرتکبين آن مطابق به احکام قانون برخورد شود ، هرگز 
ای دولت را بمنظور خرابکاری غصب نموده اند زمينه سازی نميشد ، بنأ اگر چنين برای آنهايکه دستوری چوکی ه

پارلماني وجود ميداشت موضوعي برخورد وستيزه جوئي وتجاوز باالی حريم شخصي يعني تلويزيون طلوع بدون حکم 
 دادگاه صورت نمي گرفت  ، اما تا جايکه ازاوضاع سياسي وقرائن آن استنباط مي شود،

 
مسايه های مداخله گر نيز درميان است امروز انارشيزم وسابوتاژ از طرف کشور های پاکستان وايران درداخل   پای ه

ووکالی محترم که نماينده های ملت رنج کشيده هستند وملت به . افغانستان بمنظور بهره برداری سياسی ارسال مي شود
واستقالل افغانستان مسؤليت های شانرا با کمال هوشياری آنها صالحيت داده اند که برای رفاه وامنيت ، حفظ حاکميت 

آگاهانه اجرا نمايند اما متاسفانه وکالی منتخب از جريانات سياسی وخرابکاری های که توام با انارشيزم پيش ميرود خود 
.را کامأل کنار کشيده اند ودرمورد ازخود کوچک ترين واکنش نشان نميدهند  

 
امه ای از همه کارمندان دولت خواسته است تا دراظهار نظر و مصاحبه هايشان با رسانه ها   دولت افغانستان با صدورن

محتاط باشند اين نامه از تلويزيون ملي افغانستان منتشرشده ، چرا دولت در هراسان است چه مشکل وپرابلم دولت را 
ميدانند وجاي برای پنهان کردن آن وجود احاطه کرده ؟ بحران سياسي نا هنجار افغانستان را  درسطح بين المللي همه 

توان برداشتن کاسه را کي دارد تا معلوم شود .  ندارد ، آيا زيرکاسه  چه نيم کاسه است ؟ که رسانه ها از آن خبر نشوند
که درزير نيم کاسه چه است ، از اين عمل کرد و دستور دولت ، ملت در وحشت قرار ميگيرد که آيا دولت برای ملت 

ر ميکند ؟ ويا چيزهای است که آنهابه تنهائی نوش جان مي کنند؟خود قب  
 

  ويا شمشير را برای کشتن ملت تيز می کنند ؟
 

  اگر در زير کاسه چيزينيست چرا خود وملت ورسانه ها رابي موجب ناراحت وسواالتي را خلق می کنند ؟، همين 
امنه دارو عصيانگری  فراکسيون سازی بطرف سياست های دوگانه   است که  کشور با بر خورد وتضاد های د

انارشيزم به پيش ميرود ، مسلمأ اين نوع دوگانه گی ها و عصيانگری وخود کامي درچوکات دولت نه تنها    تاثيرات 
ناگوارآن در تحکيم استقرار نظام سياسي دولت سايه می اندازد بلکه وحدت  وهماهنگي سياسی رادرروند نو سازی 

کندی مواجع می سازد ، بنأ  اگر مسؤلين ادارات دولتي که خود داد از قانون وعدالت ميزنند وخود را افغانستان به 
فرزندان صديق وخدمت گار راستين  ميدانند چرا آنچه ايکه واقعيت نداشته وبوجود نيامده به خود تشويش هراس را راه  

وقتيکه مسؤلين ادارات »  از محاسبه چه باک است –مراکه از حساب پاک است « ميدهند ضرب المثل است که ميگويند 
  وظايف شانرا برمبنا اصول مباني وپرنسيب دولت داری  بدون هرگونه غرض ودست درازی از حد صالحيت درک 

دراخير آرزوای  همه اقشارجامعه ای . کنند هيچگاه اختالفات  به جای نميرسد که رسانه ها  از سر آن سرپوش  بردارد 
 دور ازهرنوع تضادهايسياسی وقومی که بوسيله ای اجنبی تحميل ميشود ، تحکيم  وحدت وهماهنگی است ، افغانی ، 

.               زنده باد خلق های صديق وراه راستين -زنده باد افغانستان  
 


