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م                           ٢٩/٠٤/٢٠٠٨                حشمت اهللا آروين: نويسنده 
 

  
  !دستگاه حکومت آقای کرزی ضرورت به خانه تکانی دارد 

  
دهمين  سالگرد پيروزی مجاهدين ، بروز هشت ثور اعتماد ملت ومردم  را بنا به اثرفير حمله بر مراسم تجليل ازشانز

ابر سياه وحشت و دهشت  نا امنی، فضای آسمان، روزنه ای اميد ملت .  آتش دشمن اسالم و اسانيت، ازهم پاشيد
  .م پوشانيدمظلوم  که  در طی سه دهه جنگ های مذبوحانه و اعالم ناشده  را متحمل شده اند، بازه

  
 من کامأل به اين  باور استم ، که اين حمله  بصورت بسيار دقيق و ماهرانه کار گذاشته شده بود ، هيچکس حتی  بظن 
مقامات امنيتی مسؤل که اظهار داشتند،  فکرنميکردند، دشمن در سی متری برای از بين بردن شان ، درسنگر نشسته 

ای مدنی و هرفرد ملت افغان حق دارند تا برای بهبودی و جلوگيری از حمالت مسلمأ داشمندان سياسی، نهاد ه.  باشند
البته در . تخريبی دشمنان، حکومت و دولت را متوجه به اشتباهات و گناه های شان با تفاهم و نظرات سودمند، بسازند

 ملت مسؤو ليت روی همين ملحوظ   منحيث يک فرد. صورت که نظرات  و برخورد ها جنبه منافقت نداشته باشد
حادثات دلخراش و تباه . حساس ميکنم ، که در رابطه به  سرنوشت کشور و ملت آواره و گرسنه خود بی اند يشم 

گونه  را که دشمنان اسالم و انسانيت، در کشورما براه می اندازند، برای جلوگيری از آن، پيشنهادات و انتقادات 
پس مجبور .  نميتوانم خود را از درد و رنج  ملت مظلوم جدا  بدانم بنا با درک حساس انسانی. سازنده بعمل آيد

ميشوم، روی پديده های سياسی کشورم بيطرفانه دور ازلجاجت، تعصب زدائی، قوم و زبان پرستی که هيچگاه اصول 
  .ومبانی انسانی و اسالمی ندارد، بی اند يشم و ابراز نظر نمايم 

  
دم مديريت در وظايف مسؤولين وزارت دفاع ، وزارت داخله و امنيت ملی   حمله برمراسم تجليل از هشت ثور ع

اگر ما موضوع را اينطور تحت بحث و مد ا قه  قرار دهيم ، .  نبود، آنچه که اتفاق افتاد قابل نگرانی و انديشه  است
اينهم قضاوت  . که ممکن حمله  با تشريک مساعی اوليای مسؤول امور نظامی و امنيتی  راه اندازی شده  باشد

  .انصافانه نيست بايد روی آن بيشتر فکر کرد
  

حقيقتأ شورع و آغاز .  من صحنه را با دقت تمام از طريق تلويزيون آريانا که از کابل پخش ميشود زير نظر داشتم 
                     .             برنامه بسيارظريفانه  قابل تماشا و مورد  تمجيد بود، که توجه  مرا به خود معطوف کرد 

 تلويزيون از ساحه منطقه چمن حضوری مسلسل گزارش ميداد که عنقرب چند لحظه بعد آقای کرزی رئيس 
در فرجام لحظه موعد بسر رسيد و موتر حامل آقای کرزی وارد چمن . جمهورافغانستان تشريف فرما ميشوند

اده ،  قطعات نظامی رامعاينه و بزبان پشتو به آنها آقای کرزی با تشريفات خاص از موتر حامل شان پي. حضوری شد
  . مانده نباشيد گفت،  در مقابل قطعات نظامی نيز با زبان پشتو زنده باشيد گفتند

  
اين بار آقای . بعد ازآن آقای کرزی بامشايعت آقای عبدالرحيم وردک،  سوار زری پوش های مخصوص خود شدند

باز وسيما پرخنده، با ادای احترام به حاضرين واراکين دولتی و کشوری از کرزی بر خالف سالهای گذشته با جبين 
  . مقابل لوژ و منطقه  دشمن که درسی متری  آنجا سنگر گرفته بودند، محل الخيرعبور کردند

بتعقب آن سرود ملی . تالوت قران شريف خوانده  وهمه دعا نمودند. بعد ازآن وارد لوژ و بجای های شان نشستند
جالب آن است که با ختم سرود ملی بدون گذشت ثانيه فير دشمن آغاز و فضا صلح امنيت را کامأل از هم .  ه شدنواخت
فکر ميکردند که گويا . بشمول آقای کرزی، و وزير دفاع همه سراسيمه و وحشت زده پا به فرار نهادند. پاشيد

  .  حکمتيار و يا طالبان کود تا نمودند
  

در رابطه به تامين امنيت از طرف مسؤولين . التی در ذهنم خطور کرد اما قبل ازمطرح آنخوانندگان ارجمند، سوا
 قبل از اينکه اطالع و يا آگاهی ١٣٦١من درسال . دستگاه دولتی در شرايط حاد و اوضاع بحرانی ميخواهم اشاره کنم 

حل سکونت و جای کارم و حتی م. حاصل کنم ، تحت تعقبيب وزارت امنيت دولتی حکومت ببرک کارمل قرار گرفتم 
اين . اوقات فراغتم را که کجا ميرفتم با کی تماس داشتم  بمثابه سايه ، وزارت امنيت دولتی درتقيب من و رفقايم افتيدند

 صبح درعرض راه که بطرف وظيفه دولتی ٨ بساعت ١٣٦١ ميزان ٢١پروسه مدت سه ماه دوام کرد، تا اينکه در 
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برخورد آنها با من کامأل انسانی و شايسته . از طرف خاد نظامی معاصره و توقف داده شدخود ميرفتم ، موترحاملم 
من . بود، از من احترامانه خواهش و اضافه نمودند ، که  برای چند دقيقه محدود، جهت تحقيق مختصر با ايشان بروم 

سوار موتر جيب شيم ، موتر مذکوربحرکت ناگزير خواهش آنها را پذيرفتم ، از موتر حامل خود پياده ، و با آنها يکجا 
 روزادامه  ٤١پروسه تحقيق من از همينجا آغازومدت .  افتاد ، بعد از چند دقيقه وارد محوطه خاد شش درک شد

.  روز، به زندان صدارت  محول ، و  بعد ازسپری شدن  يکماه به زندان  پلچرخی منتقل شدم٤١داشت،  بعد از طی 
از من بعمل می آمد مسؤولين خاد منحيث وظيفه و رسالت شان،  در منطقه مسکونی که من در درجريان تحقيقاتی که 

آنجا سکونت داشتم ، اپارتمانی را بکرايه گرفته بودند ، و از آنجا رفت و آمد من را با  رقايم که کجا ميرويم ، چه 
در جريان پروسه . درج اسناد خويش مينمودندميکنيم ، باکی ديگر رابطه و ارتباط داشتيم ، منظم عکس برداری و 

اگر گفته شود، بايد . خير داستان موضوع زياد است. تحقيق، يکا يک از آنها را جهت  ثبوت اسناد بمن نشان ميدادند
  .   کتاب نوشت

با بنأ  توضيح اين مطالب صرف در جهت آگاه دهی و معلومات برای مقامات حکومت نو بنياد آقای کرزی است ، که 
  . وجود گذشت شش سال از عمرحکومت آن هنوزهم تجارب وظايف امنيتی آنها به مراحل پختگی نرسيده است

  
سوال اينجا است ، چرا رياست امنيت ملی ، وزارت داخله و وزارت دفاع ،  قبل ازبرگذاری  مراسم توجه  حاد 

 نداشته  بودند  جايکه ارزش امنيتی آن وجدی را در همچو ساحه و منطقه ايکه حمله از آنجا آغازيافت ، معطوف
  . بخصوص در مراسم تجليل از  روز های تاريخی نسبت به همه ساحات اشد ضروری و مهم پنداشته ميشود؟

  
من درفوق اشاره نمودم که وزارت امنيت دولتی حکومت ببرک کارمل ، سه ماه قبل از گرفتاری من و رفقايم ، در 

آيا برای رياست امنيت ملی ، وزارت داخله و . ر نظر گرفتن من ، بکرايه گرفته بودندمنطقه ، اپارتمانی را جهت زي
وزارت دفاع ملی چه اشکال و پرابلم وجود داشت ، که نتوانستند در ايجاد قرارگاه مشترک چند ماه قبل از برگذاری 

  ؟ .مراسم با لباس ملکی ساحه را تحت تقيب و مراقبت ميداشتند
  

اما اينکه حادثه بازهم بوقوع پيوست ، بدون شک عناصرضد ملی . و اقدام و تدابير گرفته شده بوداگر گفته شود همچ
و دشمن آسايش و رفاه ملت افغانستان در دستگاه حکومت آقای کرزی رخنه و جای گرفته است ، که ضرورت به 

  .خانه تکانی دارد 
حيم  وردک، آقای ضرار احمد مقبل و آقای امراهللا  صالح  بايد بعرض برسانم ، من در اين راستا تنها ،  آقای عبدالر

را  مسؤول حادثات نميدانم، زيرا مسؤوليت تامين امنيت بايد با تشريک مساعی همگانی با حمايت و پشتيبانی ملت و 
 اگر ملت و مردم  با اتحاد يکپارچگی در آوردن تامين صلح و ثبات درافغانستان همگام  و همرزم با. مردم باشد

حکومت و دولت  نشوند ، حکومت آقای کرزی مانند حکومات و دولت های ديگرکه در افغانستان يکی پی ديگر آمدند 
در آنصورت  آيا فکرميشود بعد از آن اگر حکومتی ديگری بوجود بيايد، ميتواند صلح و . و رفتند ،اين هم ممکن برود

  امنيت را تامين کند؟ ؟
  

.  مردم صادقانه همه اختالفات خود را کنار نگذارند ،  با حکومت و دولت همکار نشوندتا زمانيکه ملت و!.  هرگزنه 
خالصه فکر ميکنم که ممکن اين پروسه بازهم اگر تکرار شود ، و در . تامين امنيت درافغانستان غير ممکن است

  .هربار از اثرتقدير تحول سياسی ملت و مردم مظلوم بايد قربانی های بيشمار بدهند
يچ حکومت و دولتی درجهان وجود ندارد ، که بدون حمايت و پشتيبانی ملت و مردم خود ،  بتنهائی توانسته باشند ،   ه

اين ملت و مردم است که درکليه امور و عرصه های  اجتماعی ، سياسی ، . نيازمندی های جامع خود را مرفوع کنند
ا حکومت و دولت دوش بدوش به پيش ميروند ، و درتامين نظامی ، اقتصادی و تامين ثبات امنيت همگام و همرزم ب

اگر چنين حمايت و پشتيبانی  از حکومت افغانستان از طرف ملت و مردم  صورت .  امنيت با دولت سهيم ميشوند
نگيرد ،  نه آقای کرزی ، نه وزرای آن  کاری را درجهت آوردن تامين امنيت کرده ميتوانند ، زيرا دشمن و عناصر 

که بايد ازطرف ملت و مردم درهرگوشه و مناطق مسکونی که عناصر .  در داخل حکومت جای گرفته اندمزدور
برخی براين باوراند ، . مزدورجای گرفته اند،  باشعورسياسی و عاقالنه  شناسائی  و اعمال خائنانه آنها را خنثی کنند

يت بوجود خواهد آمد ، نخير، اين نوع فکر و که اگر حکومت کرزی سقوط و يا ازبين برود در افغانستان صلح امن
تا زمانيکه يک وحدت  همگانی سراسری  بدون هرگونه تعصبات،   . خيال پلو ها را  خواب سنگ پشت ميگويند

قومی ، زبانی ، منطقوی ، مذهبی و سياسی در بين ملت افغانستان بوجود آورده نشود ، هرحکومت و دولتی که 
  .  برسد ، روزگارش بد تر ازامروز استدرافغانستان بازهم بقدرت
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امروز عناصر ضد ملی و فروخته شدگان وابسته به باند های  ننگين و شرم آور، در داخل و خارج از افغانستان 
بمنظور اهداف شوم شان درصدد ايجاد نفاق و تفرقه بين مليت های مختلف در افغانستان کار ميکنند ، نميخواهند صلح 

تفاهم به ارمغان آيد ، کوشش ميکنند  زمينه فعاليت های تروريستی را بمنظور اهداف باداران و ثبات از طريق 
  .  مرتجع شان مساعد بسازند

ملت و کشور ما بنا به اثر طوفان تحوالت سياسی و نظامی آنقدر ازهم گسيخته، پراگنده از اتحاد و اعتماد شده اند که 
در انسجام و يکپارچگی و بوجود آوردن فضای اعتماد بين آنها سعی و سالها بايد بعوض پکه کردن به آتش نفاق 

  .  تالش کرد
من آزاد خلق شده ام و . خوانندگان ارجمند اميدوار استم نبشته و انديشه سياسی مرا بهيچ سمت و جناح اقتباس ند هيد

در . اجتماعی و سياسی است هدف من وحدت و يکپارچگی درهمه امور ومسايل. آزاد  آزاد می انديشم و بيان ميکنم
  اخير

  . از توجه همه شما دانشمندان عاليقدر اهل خبره  و جوانان روشنفکر ارجمند اظهار سپاس بيکران مينمايم
  

  پايان
 


