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  موسوی 

  
  

  "اسدهللا سروری"نيم نگاھی به مصاحبه 
  "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"يکی از جالدان 

  
ا ه س ده سری زدم ب ن در ھفته گذشته با استفاده از فرصت  به دست آم ی"يت وزي ون مل ه مطالب  و ". آزم ضمن مطالع

ايت  صويری آن س ه بخش صوتی وت ه ب ر است-توج م نظي ودش ک وع خ ت در ن وان گف ی ت ه م ت - ک ا موجودي  در آنج
ستان "يک تن از جالدان به اصطالح " اسدهللا سروری"مصاحبه با  ر اساس "  حدخا–حزب دموکراتيک خلق افغان ه ب ک

افغان بی پناه را بر گردن " ١٢٠٠٠"کی ديگر از خون آشامان آن حزب، مسؤوليت قتل بيش ازي" حفيظ هللا امين"ادعای 
نبله ٢٠٠٨که به گفته خودش دربھار" محمد صديق مصدق"دارد؛ با آقای  شر آن دوم س اريخ ن ه وت  ١٣٨٧ صورت گرفت

  .رار گرفت قيد گرديده است، بيشتر از ساير مطالب مورد توجه اين قلم ق٢٠٠٨مطابق اول سپتمبر 
ن  د اي ی از دي ه آت د جمل ستان، چن ردم افغان صرف نظر از آنکه در ھر سطر وھر کلمه آن مصاحبه اھانتيست آشکار به م

  ":حدخا"قلم سنديست انکار نا پذير در محکوميت تمام باند جنايتکار و وطن فروش 
ه پس مسئول اينھمه کسانيکه در زمان تصدی شما دستگير، زندانی وبه اشکا: س " ل مختلف کشته شدند و ھزاران تنی ک

  تا امروز الدرک اند، کيست؟
ار نداشت چه ميدانم ؟ اداره اگسا حتی يک ممن: ج  ردم را . يل سالح در اختي شتار م تگيری ، توقيف وک ازه دس سا اج اگ

  .نداشت وھرگز اين کار را نکرده است
  پس کدام افراد ودستگاه ھای دولت اين کار را می کردند؟: س 
ه دستگيری  : ج ود، ن سا کشف ب ه اگ ش. من چه ميدانم ؟ وظيف شتر من ه وبي ی، وزارت داخل اتر حزب ارنوالی څی ھای دف

  ."وظيفه تعقيب ودستگيری مجرمين را داشتند
سانی می ھمانطوری که نوشتم با آنکه تمام آن مصاحبه م ضد ان ان آن رژي ه خصوص قرباني ا ب  اھانت آشکار به مردم م

د باشد، پرسش وپا ر آن تاکي م ب ن قل ا اي ار ھ ه ب د ک شاء می نماي ذيری را اف اريخی يک حقيقت انکار ناپ د ت اال از دي سخ ب
ه " حدخا"گذاشته مگر دايی ھای مھربانتر از مادر  ال من را ب ه من وامث ا، سر وصدا راه انداخت ی آنھ واداران مخف و ھ

  .ده اندانتقام جويی  و حتا بھتان به افراد وشخصيت ھای حزبی متھم نمو
ال  ا در قب سؤوليت آنھ ا اعضای حزب وم دوستانيکه با نوشته ھای اين قلم آشنا ھستند به خاطر دارند که من در رابطه ب

  :وقايع گذشته ، ھميشه نکات آتی را مطرح نموده ام
ی  ــ تمام مقامات تصميم گيرنده حزبی ودولتی از دفتر سياسی تا کميته ھای واليتی واز شورای انقالب تا١  مجالس واليت

  . به پاسخ گويی کشانيده شوند
الب، )اگسا، کام و خاد (  ــ نھاد ھای امنيتی اعم ازاستخباراتی٢ اع از انق ه ھای دف ، اردو و وزارت داخله به شمول کميت

  .مليشه ھا وساير نيروھای مسلح رژيم مزدوران روس بايد پاسخگوی جنايات حزب ودولت حزبی شان باشند
اير اف٣ ـ س اکی  ـ د و ش شده باش ر ن سی منج ل ک ه قت ا ب ور آنھ ا راپ شده وي ايتی ن ب جن ورتيکه مرتک ی در ص راد حزب

شاگری  ده  وبااف خصوصی عليه آنھا وجود نداشته باشد وحاضر باشند در عمل ثابت نمايند که با گذشته حزبی خويش بري
د، باي دم صداقت خويش بزداين وع شکی را در ع ه بيدريغ جنايات آن حزب، ھر ن ددا ب ا مج ند ت ته باش ًد مجال آن را داش

  .طرف مردم برگشته ، اشتباھات گذشته را از طريق خدمت صادقانه به ميھن وھم ميھن جبران نمايند
دليلی را که اين قلم به خاطر چنين پيشنھادی ارائه می دارم، برخاسته از شناخت عينی وتجربه فردی وجمعی عدۀ زيادی 

د ا می باش شيدۀ م ات  ننگين . از ھموطنان خردمند وزجر ک ه در آغاز " حدخا"تجارب جمعی از حي شان داده است ک ن
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راد به مثابه يکی از نھ" خاد"تصرف قدرت وتا قبل از آنکه  رد، اف ه شکل گي اد ھای استخباراتی مطرح در سطح منطق
ۀ  تان  ھم ام داده در نتيجه دس حزبی در مجموع وبدن استثناء از طريق گزارش دھی تشکيالتی وظيفه استخباراتی را انج

ن دکان ھای ــ ننگ ونفرين بر آنانيکه به خاطر گرم نگاه داشت.آنھا به درجه ھای متفاوت در خون خلق ما آلوده می باشند
  را فراھم می سازند ــ " حدخا"زمينه اعاده حيثيت جنايتکاران » سايت ھای انترنيتی«خبری خويش 

ه " حدخا"تا ديروز دايه ھای مھربانتر از مادر ا ب در کنار عوامل مخفی وعلنی آن حزب ودر برخی مواقع دوشادوش آنھ
دتی " سروری"مگر بر اساس. متھم می نمودنددفاع از افراد حزبی پرداخته ، مخالفين را به زياده روی  رای م جالد که ب

راف  د، واعت م می ران بيشتر از يک سال به صورت مستقيم بر يک بخش از ماشين کشتار آن حزب جنايتکار وخاين حک
ده از دان به اينکه افراد حزبی نيز دست شان به خون مردم بی گناه آغشته بوده گذشته از آنھا بيروکراسی فاسد باقيمان  خان

وليس و" نادر"غدار ان، څبه خصوص آنھائيکه در نھاد ھای امنيتی چون استخبارات ، پ يھن فروش ن م ا اي ز ب ارنوالی ني
املی اسباب . دست در دست ھم به کشتار مردم ما اشتغال داشتند دام ع ــ برخی از دوستان نمی توانستند درک نمايند که ک

ن سؤال را " سروری"اعتراف صريح . يی می باشد" حدخا"اران وخاينين وصلت مدافعين بيروکراسی وبقايای جنايتک اي
اڅنيز پاسخ داده وقتی از ھمکاری  ان " حدخا"ارنوالی ھا در کشتار مردم ب ع راز پنھ د در واق ه "بحث می نماي خيانت ب

دازد" مردم دگی نکب. بيروکراتھای جنايتکاررا نيز از پرده بيرون می ان ای بيروکرات ھائيکه ھدف زن ار شان ارتق ت ب
  . مقام به ھرقيمتی بوده است

ضايا " دايه ھای مھربانتراز مادر"فکر می کنم زمان آن رسيده باشد که " سروری"با اعتراف  مزدوران روس به عمق ق
ين . پی برده بيش از اين فرد را از سيستم جدا  ننمايند اه چن ود ھرگ د ب انی"در غير آن جای اعتراض نخواھ ايی " مھرب ھ

تاز ين اشخاصی .  نزديک مورد مداقه قرار گرفته، با مشاھده وجوه مشترک به احکام ديگری درمورد آنھا دست ياف چن
ين -بايد بدانند که جنايتکاران خلقی ه از چن د ک وده ان انی"  پرچمی در عقب ديوار محافظتی خودرا پنھان نم ايی " مھرب ھ

ه د ک د بدانن ا باي ا آن خشت وگل آن به وجود آمده است، آنھ ه داده است ت يھن را وظيف ن م تين اي دان راس ام فرزن اريخ تم  ت
د ا حفاظت نماين ه . جنايتکاران را افشاء وفرزندان آينده کشوررا در قبال فعاليت ھای احتما لی آينده آنھ د ک د بدانن ا باي اينھ

ور و دوقتی پای انجام وظيفه در ميان باشد ھر فرد وطن پرست مکلفيت دارد تا از موانع عب ام دھ ۀ خويش را انج .  وظيف
ان ترک  ن مي د، در اي ته ان اتی نداش ان جناي ه خود دستی در چن اظتی ک وار ھای حف اه دي جای بسا تاسف خواھد بود ھرگ

ه خرج . برداشته و آبروی شان به باد رود ه لجاجت ب التی مسؤوليت متوجه خود آنھاست ک ان ح مبرھن است که در چن
  .داده اند

 
 


