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 صفحه 7 از 1  ه  شمار
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 01/02/2020         احسان هللا مایار

 !تکارانیجنا یایبه عنوان بقا
 و ختم ومس قسمت

 

با وجود آنکه آسمان الجوردین جالل آباد بایست فرحت و خوشی برایم می بخشید،  1978روز نحس سپتمبر 

ِدل آشفته و حزن در روان امید داشتم که بعد از ساعتی از عزیز عزیز ترینم، افغانستانم و هموطنانم از لیک با 

سرحد تورخم عبور نمایم و با همسر و فرزندانم یکجا شده به چنگ سرنوشتی مجهولی خودرا و عزیزانم را 

د از آن زمان در برابر صفحۀ سال بع 42م، 2020جنوری  31بسپارم. کجا فکرش را کرده می توانستم که شب 

 روشن کمپیوترم نشسته و با دو ِکلک حرف را با حرف بپیوندم و گفتنی های خود را به خوانندگان عرضه کنم.

دست زیر االشه ننشسته بل در جستجوی دوستان همنظر و  1978از ورودم به آلمان غرب در ماه اکتوبر 

ً برای آزادی وطن  ا ز سلطۀ کودتاچی ها، منفور اکثریت جامعۀ سنتی افغانی مبارزه آزادیخواه شده تا مشترکا

 نمایم. 

بعد از کودتای خاینانه عده ای از ملت واحد افغانستان به دو قشر منقسم گردیدند، یکی کمونیستان با عده ای از 

 مقلدین کمونیست نما ها و در برابر شان اکثریت مردم بی طرف، آزادی خواه و مسلمان افغان. 

تشریح داستان راه طوالنی و دردها و تباهی ملت افغان و خاک افغان ها از حوصلۀ این مقال خارج است، لیک 

نظری اندازم که بقایای هر دو طبقه در دوم دهۀ قرن بیست و یکم  مختصرمی خواهم باالی دو قشر آن زمان 

شده در کشور های بیرون از افغانستان  نظر به حکم طبیعت به سن کهولت رسیده اند و عده ای از هر دو قشر یاد

 مسکن گزین شده اند.

نکتۀ حاد و متمایز بین مهاجرین افغانی این است که یک طبقۀ عظیم افغان ها در طول سلطۀ خلق و پرچم و 

حامی شوروی شان وطن را ترک نمودند که زمانی از بیشترین رقم مهاجرین جهان نمایندگی می کرد و قشر 

سال از نعمت خوان خلق و پرچم برخوردار بودند  9سقوط همان نظام دلخواه شان که در طول  دیگر آن بعد از

 راه نوی را در پیش گرفته و خودرا زیر حمایه و سایۀ آزادی ممالک غربی و یا دیگر کشور ها قرار داده اند.

را در قطار کسانیکه نه سال عده ای از آنها با زبان چربی، خاصۀ عوام فریبان راهی را در پیش گرفتند که خود 

عمر خود ها علیۀ آنها مبارزه کردند جا زنند و صدای ملی گرائیی و وطندوستی خودرا نسبت به آنها چربتر جلوه 

 دهند. اعتراف می نمایم که موفقیت نصیب شان گردیده و امروز بلند تر از دیگران دعوای مقام دارند.

کشته شد" را دیدم و تعجب کردم که فقیرمحمد نام، وزیر داخلۀ آن وقت چند روز قبل ویدیوی مستند "چگونه امین 

با بروت های قطور و ریش سفید میگوید: ما که اینجا، تپۀ تاج بیگ، رسیدیم خودرا به امین صاحب! رساندیم... 

 جانی خوانندگان گرامی! لحظه ای تأمل نمائید و موقف تان را در مسند قضاء قرار دهید در مورد کسانیکه یک

http://www.arianafghanistan.com/
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mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_baqayae_jenayatkaran_3.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_baqayae_jenayatkaran_3.pdf
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قاتل هزاران زن و مرد افغان را هنوز صاحب! خطاب میکند چی در ذهن تان خطور میکند؟ و یا اینکه امام الدین 

ها و خلیل ها که خود اعتراف به شهادت رساندن یک رئیس جمهور مملکت و اعضای خانوادۀ وی و یا شخصیت 

های بزرگ افغانستان با پُرروئی اعتراف می کنند بایست چگونه 

مصادف شد و تأمین عدالت و حق طلبی را در کجا می توان جستجو 

 کرد؟

تصادفاً یکی از نوشته هایم که در نشریۀ کاروان پوره بیست سال قبل 

نشر گردیده به دستم افتاد، تصمیم گرفتم تا زحمت را متقبل شده بار 

دیگر این موضوع را تایپ نموده و از نظر دوستان آزادیخواه و نیک 

 ن هموطنم بگذرانم. اندیشا

ُمشوق این سلسلۀ نوشته ها را می توانم خواهر عزیز مبارزم، میرمن 

ماللی موسی نظام که خود یکی از هواخواهان حق را به جایش قرار 

دادن هستند و برادر دانشمندم آقای حمید انوری که در وطن دوستی 

ه ها خود و مبارزه علیۀ دشمنان افغانستان اثبات قول شان در رسان

 برای نسل آیندۀ افغان ماندگار اند، بنامم. 

 زیر عنوان  رمندیف، ه باال بر این دیروز با مطالعۀ نوشتۀ دانشمند گرامی

 " خوشنود گردیدم کهتعصب هیضرورت مبارزه عل و یبشر هیعل اتیو جنا یجنگ اتیبه جنا نیمتهم بیتعق"

و واقعیت ها دفاع میکند نه اینکه سرنی گذشته های وطن دوستانی با وجود هر گونه سوابق امروز از حقایق 

 تاریک را به مغز های کتلۀ از آزادیخواهان و فدائیان وطن، بکوبند.

 که مورد تائید بنده بوده، می نویسد: آقای هیرمند با درایت کامل می نویسد

 نوشته ثبت شده اند؛ نیکه در عنوان ا یدو مطلب"

 .تیبشر هیعل اتیو جنا یجنگ اتیبه جنا نیمتهم یو به محاکمه کشان بیتعق - 

 تعصب در کشور ما هیضرورت مبارزه عل  -

 ریو سراز یآور لیدل چیه یما، ب ە دیمبرم مردم ستمد ازیدو حق و ن نیگمان ضرورت به اجرا و تحقق ا یب

 ە  شد هختیر یخون ها تیحقان هیبه اثبات و توج یشود با خشونت نوشتار یمسلم اند که نم اصل جانات،یکردن ه

ً جانبدارانه، در ز ستیممکن ن زینمود، و ن حاصل قیها انسان وطن ما توف ونیلیم تر چ ریبا استنباطات صرفا

و  یگجن اتیبه جنا نیمتهم ییو به محاکمه کشان بیتعق تعصب، وصل و زدودن جادیو ا یریپذ گریهمد جیترو

 دو نیسپرد، ا یرا کنار زد و به فراموش تیبشر هیعل اتیجنا

 .متفاوت اند یو مستلزم راه حل ها کنندیم یجداگانه را ط ریدو مس مالً کا موضوع

 ایر و صرف شعا نیا م،یسینو ی" متیبشر هیعل اتیو جنا یجنگ اتیبه جنا نیمتهم یاز "به محاکمه کشان یوقت

 یادعا نیداده است، ما را به طرح چن یکه در وطن ما رو یخون یها دادیرو ست،ینوشتن ن کته کته یحرف ها

 :صورت باشد نیها به ا دادیفهرست آن رو نیناکاملتر دیو شا نیتر نموده است خالصه ریناگز

 خانواده اش یدولت وقت با اعضا سیاغتشاش مسلحانه و حذف و کشتار رئ  -

 کینظام مستبد حزب دموکرات یو برقرار ینظام جمهور اللانح -
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ی شیگراندشان د ریوطن ما که تقص گناهیهزاران انسان ب یدسته جمع ه  رحمانیمستبد کشتار ب تیحاکم نیا یدر ط  -

 نسل کیروشنفکران و دانشمندان کامل  دیاز حزب حاکم بود، شا متفاوت دیعقا و

 شکنجه ریکشتن و معلول ساختن هزاران هموطن ما در ز  -

 به زندان انداختن ده ها هزار هموطن ما  -

 ما ریپاک مردم زحمتکش و فق دیهانت و تعرض به عقاا  -

 .یاسیمخالفان س یو سرکوب جد یانحصار کامل و مطلق قدرت دولت  -

 بر خاک پاک وطن ما یشورو یبعد فرا خواندن و فراهم کردن عروج و تجاوز قوا  -

ها انسان و  ونیلیم نیخانمان شدن هم یب یعنیهموطنان ما از کشور،  یونیلیفرار و مهاجرت م ه  نیزم جادیا  -

 .گانهیب یدرکشور ها دربدر و آواره ویر    فق

 یمسلح دولت و ول نیمسلح در کسوت مخالف یها میتنظ افتنیو سازمان  لیتشک ه  نیو فراهم کردن زم جادیا  -

 .ها روسی عنینعمت آن 

 .یعربستان سعود ران،یدر امور وطن ما مانند پاکستان، ا گرید یفراهم نمودن عروج و نفوذ دول خارج  -

ت دارد به دس تیآنچه رنگ مدن یزیو فرور یفرهنگ و زندگ بیو چپاول و تخر یستیبعد سقوط دولت کمون  -

 .به هر آنچه مستعد به تجاوز شدن بوده است تجاوز ها و یظمیتن

 یعامه و خصوص یها ییچور و چپاول دارا  -

 ...و یدولت، انحطاط فرهنگ یکیحذف کامل و فز ،ینظام ،یاقتصاد ،یاجتماع میمصائب عظ  -

 .آنها ه  لیبه وس یسپس عروج طالب و تصاحب قدرت دولت -

 .را در وطن ما مساعد ساخت و ال اخ ییکایورود عساکر امر طیتا آنکه طالب شرا  -

 یماد یها بتیشد و هرآنچه از مص دهیدر یو معنو یما به صورت ماد ه  جامع عیهمه وقا نیوقوع ا انیدر جر

فاجعه بار ثور  یکودتا یاول ه  که همه از همان فشار دکم افت،ی وعیمردم ما ش انیدر م است متصور یو معنو

 "است. دهیآغاز گرد

ع ثابت باال را خودنمائی و فضل فروشی توجیه نموده بر می گردم باالی مقال بیست سال قبل یتفسیر در مواض

 بنده:

 برحق ملت افغاندعوی 
 2000مارچ  25گریپواین، تکزاس 

 خوانندگان گرامی! 

 یک سال قبل مضمونی نوشتم، لیک بخت یاری نکرد و از نشر باز ماند.

از نیویارک تلیفون کرد و پیام دانشمند گرامی آقای کهگدای، مدیر مسئول  )حبیب هللا مایار(دو روز قبل برادرم

رسانید که "نوبت" نشر مضمونم رسیده اگر خواسته باشم، بار دیگر برایشان ماهنامۀ بیطرف کاروان را برایم 

 ارسال نمایم تا آنرا نشر کند.

چون در این مدت سپری شده تغییری در رابطه به این دعوی برحق ملت افغان وارد نشده که از ماهیت این 

 آوردم و به مرجع مربوط ارسال نمودم.مضمون کاسته شده باشد، به سراغ کمپیوترم رفته و آنرا به روی کاغذ 
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تأثر عمیقم در آن است که اوضاع ناگوار در کشور فقیر ما از بد بدتر شده و طوری می نماید روز های خوشبختی و 

 سرافرازی مردم زیر ابرهای تیره و تار از دیدگاه ها ناپدید شده می رود.

المان افغانی خود افغانستان را تباه و انسان های معصوم و دیروز بیگانگان دون صفت بی خدایان آمدندو با همدستی غ

بیگکناه شان را به خاک و خون کشانیده، نهاد های اجحتماعی، سیاسی و اقتصادی آنرا از بین بردند و امروز کسانی در 

 رند.از بین می ب اریکۀ قدرت تکیه زده اندکه بقایای نهاد های باقیماندۀ پارینه را با فرهنگ و هویت افغانستان یک ریز

متأسفانه ما بیچاره ها، لیک آسوده خاطر در پناه اقتصاد و ارزش های پیشرفتۀ بشری جهان غرب، قدرت نداریم تا مانع 

 این همه جنیایات در برابر مردم ما و فرهنگ آن شویم.

د زهر قورت کند، چارۀ این بندۀ عاجز به نوبۀ خود جز اینکه اعتراف از حالت ضعف خود کندو درد بی سرحد را مانن

دیگری را نمی بینم، اما عقیده دارم روزی سپیده دم عنایت خداوندی باالی کشور و مردم افغان خواهد دمید، در آن زمان 

اگر باشیم و یا نباشیم در برابر سیر تاریخ اهمیتی ندارد، کشور ما ازاین حالت حاکمیت وحشت و دون عزتی نجات خواهد 

 یافت.

و رنج حاکم باالی ملت و میهن کنار گذاشته مقالی را خدمت خوانندکان عرضه می نمایم، در واقعیت مطالبی  این حالت درد

 را از یکی از رسانه های معتبر آلمانی ترجمه کرده ام که شاید در وضع کنونی وطن مطلبی درد بخور داشته باشد.

 ه از نظر می گذرانید:به نشر سپرده ام ک " افغان بی کس و کوی"مضمون را زیر عنوان 

 بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست

 بس جان به لب آمد که برو کس نگریست
 )سعدی(

 

را که هر روز مطالعه می کنم عنوان درشتی نظرم را جلب  Forth Worth Star Telegramروز گذشته روزنامۀ 

 نموده مورد عالقه ام قرار گرفت. 

برای وارثین کارگران کشورهای خارجی در دوران نازی )آلمان( جمعاً پنج بلیون دالر که ازاین عنوان تفصیلیی راپور:" 

 بلیون آن به مستحقین آن توزیع می شود". 4جمله 

 اینک ترجمه و تلخیص موضوع:

یاد اختصاصی نبرلین: دیروز بعد از مذاکرات پیگیر و تلخ حکومت آلمان موافقه کرد تا مبلغ پنج بلیون دالر امریکائی در ب

به نام "بازماندگان کاریگران کمپ های کار اجباری سال های قدرت نازی در آلمان بپردازد" در این موافقتنامه تذکار 

دالر بین بازاماندگان  کاریگران اجباری یهودی متوطن اروپای مرکزی و یک تعداد محدوذ برده ای  4.075گردیده تا مبلغ 

 یهود نژاد توزیع شود. ...

ملیون دالر به حساب اختصاصی "کنفرانس شمایات یهود  906ملیون دالر به پولند  و  906چنان توافق بعمل آمد تا مبلغ هم

 211.5و  347ملیون، روسیه سفید 417.5ملیون، روسیه  862ها"پرداخته شده و برغالوه ازاین مبالغ فوق، برای اوکراین 

ملیون دالر بین ممالک متضرر و شامل در قضیه تقسیم و  400هکذا  ملیون دالر یه جمهوریت چک پرداخته خواهد شد.

 وملیون الربین بازماندگان اشخاصیکه در اثر تجارب طبی معلول گردیده اند پرداخته خواهد شد  25

 اظهار اشت:اگر چه روز به ناوقتی رسیده اما باز هم چیزکی به Singerنمایندۀ "کنفرانس شکایات یهود ها: بنام سینگر 

دست آمد، اما مهمتر ازاین بایست مسئولین دولت آلمان در ضمیمۀ این توئافقات ابالغیه ای صادر کند تا خود را با معذرت 

 خواهی از زیر بار مسئولیت اخالقی این فاجعه رهائی بخشد.

یانیۀ خود چنین در کنیسیت، پارلمان، اسرائیل در ب Johannes Rauدر ماه گذشته رئیس جمهور آلمان فدرا یوهنس راو 

اظهار داشت:" من از شما از عملکرد آلمان ها در خواست پوزش می کنم. این عفو را به خود و به نسل مربوط به خویش، 

 به خاطر فرزندان و احفاد فرزندان آلمان در خواست می کنم. ..."
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بلیون دالر به  50امروز بیش از  در راپور اضافه شده که حکومت آلمان بعد از ختم ختم و شکست در جنگ جهانی دوم تا

 قربانی هایرژیم هتلری پرداخته است.

سال قبل بار دیگر مانند هرکولس سر باال می کند صدای حق  55با مطالعۀ راپور فوق می بینیم که به یک بارگی حوادث 

د حق بیشتر از زنده ها فریاطلبی را بلند میکند و مرده هائیکه بقایای شان زیر خاک پوسیده شده است با قدرت و توانائی 

 طلبی خود ها را به گوش جهانیان رسانیده و طالب حق خود می شوند.

 بیآئید ای فرزندان افغان از خود سوال کنیم که ما در آوردن حق قریانیان ملت خود چی کر ده و و چی میکنیم؟

یعنی ده سال و اندی باالی  1989وری فر 15الی  1979دسمبر  29یک بار دیگر باز هم از خود سوال کنیم که از روز 

ملت افغان و خاک افغانستان چی گذشته است؟ این بندۀ عاجز با بیچارگی بدون سرحد اعتراف می میکند که این همه از 

 سرحد قیاسم دور بوده تا آمار این همه جنایات را در برابر خاک آبائی و ملت فقیر و بیگکناه ما روی کاغذ آورد.

گر نمی توان نظر به گفتار عامیانه "باالی گوندی خیر نشست" و در نعمت کشور های بیگانه، خاک و لیک از طرف دی

نابودی نهاد های اجتماعی،  نبود آمار نسبتاً دقیق در قبال تباهی و ملت بیچارۀ ما را فراموش کرد. این برادر تان با وجود

ود ها را چاره سازی کند. دید قاصرم مرا هدایت کرد کنم تا حل این کمب تجوسجرا راهی  اقتصادی در تالش شد فرهنگی و

در  1998تا با عده ای از شخصیت های تعلیم یافته و چیز فهم در تماس شوم و با این انگیزه در یکی از شب های سال 

همین ه ب .. بین هم به توافق رسیدیم تا در زمینه اقدامی نمائیموز افغان در نیویارک صحبتی داشتمیک حلقه ای دوستان دلس

منظورمکتوبیکه در ذیل مطالعه می کنید عنوانی داکتر محمد اسحق نادری که در آن شب یاد شده بیشتر طرف صحبت 

قرار داشت نوشتم و پیشنهادی کردم که با تأسف بایست اعتراف عمالً اجرااتی مانی به پیاده کردن این پروسه صورت 

 نگرفته است.

 21/7/1998اینک متن مکتوب: گریپ واین 

 برادر محترم داکتر نادری!

به تعقیب صحبت تلفونی اینک لستی از بعضی شخصیت های تعلیم یافته و وارد در قضایای افغانستان را در دو ورق 

 برایتان می فرستم. )متأسفانه لست را به دست آورده نتوانستم(

تکرار می نمایم که در اثر تجاوز تجاوز طوریکه در شب صحبت در منزل محترم انورزی صحبت به میان آمد، باردیگر 

عریان و اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد شوروی و خدمتکاران به نام افغانی شان نهاد های بنیادی جامعۀ افغانی ریشه 

 کن و نابود گردیده که مسئولیت این همه جنایات که به کدام مرجع تعلق می گیرد نزد همه واضح است.

گیزۀ اصلی این جنایات نزدم مطرح نبوده کهئآیا اتحاد شوروی به اثر توافقات کدر دستنشاندگان آن لیک در حال حاضر ان

زمان در وطن ما تجاوز نموده که منجربه اشغال آن گردیده است و یا اینکه روس ها بنابر عالیق نظام خود به چنین عمل 

 شنیعیی اقدام کرده است.

 29بدان اشاره شد مطلبم از تشکل یک مرکز مطالعاتی ای است تا بتواند از  دراین جا طوریکه در صحبت های همان شب

، اعنی از آغاز تجاوز قوای شوروی به خاک ما در افغانستان تا اخراج کلی قوای 1989فروری  15الی  1979دسمبر 

 ث وثیقۀ دعوای افغانستانشوروی با جمع آوری ارقام از تخریبات کلیی نهاد های کشور ترتیب داده تا روزی از آن ها منحی

 در محافل مربوط استفاده شده بتواند.

در شب گفت و شنود با شما که به وطن مألوف ما عالیق ناگسستنی دارید ازاینرو معتقدم با این وصف بنیادی مصدر خدمتی 

 شده بتوانید. خدا حافظ تان

ر قبال جنایات اتحاد شوروی  و خدمتکاران به نام متوجه خواهید شد که در بعضی محافل و گردهم آئی های بین االفغانی د

افغان شان در افغانستان صحبت های صورت گرفته که متأسفانه نسبت به نبود شرایط مساعدتا حال اقدامی در مورد نشده 

 است.
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 از اخراج قوایاز دید این قلم منشاء این نارسی ها را میتوان تنها و تنها در ساختمان اداری کنونی در افغانستان که بعد 

 شوروی و سقوط نظام دستنشاندکان وی جستجو کرد. 

رهبران جهادی، بعد از آنکه در اثر تصمیم و فیصلۀ دستگاه استخباراتی نظامی پاکستان آی اس آِ در پشاور و همچنان 

معاهدات ذات البینی بعدی در جالل آباد و اسالم آباد قدرت اداری 

تالفات بین رهبران جهادی و افغانستان به آنها سپرده شد. اخ

احراز قدرت  و همچنان نبود تجربه در اداره آنها بیشتر برای 

بقای خود و تجمع ثروت و حراست از منافع گروهی و شرکا در 

منافع همنظران حزبی و تنظیمی مشعول بودند و کفایت آنرا 

نداشتند تا افغانستان را در چوکات بزرگ نهاد های اجتماعی، 

 صادی تصور و اداره کنند.ساسی و اقت

سرحد نارسائی های اداری افغانستان به جائی کشانیده شده که 

چند روز قبل برهان الدین ربانیبه نام رئیس جمهور دولت اسالمی 

افغانستان در بیانیۀ خود اظهار داشت که:"زعمای وقت اتحاد 

ه و حکومت امروزی فدراسیون روسیه در رابطه شوروی مسئول جنایات تجاوز و اشغال افغانستان توسط قوای شوروی بود

 با قضیۀ افغانستان مسئولیتی ندارد..."

اگر خواسته باشیم ُدرفشانی و فلسفۀ بزرگ استاد! ربانی را از دید امروز تحلیل نمائیم پس آلمان ها ادعا کرده می توانند که 

م بوده و بایست بازماندگان 19454-1933کم نازی در کشتار دسته جمعی یهود ها و به کار اجباری گماشتن آنها نظام حا

 شان یخن حکام آن وقت را بگیرند و حقوق شان را مطالبه کنند نه اینکه با حکومت فیدرالی آلمان سر وکار داشته باشند.

دن ش لیک تعامل در جهان چنین محاسبه نمی شود قسمیکه ربانی توجیه می کند، بلکه چنان در باال خواندیم  بعد از سپری

سال رئیس جمهور فدرالی آلمان در برابر نمایندگان مردم اسرائیل از عملکرد حکام نازیبرای خود و به نام ملت آلمان  55

 بلیون دالربهای جنایات اسالف خودرا می پردازد. 5معذرت خواسته و باال تر از آن 

، روسیه امروز با حکومت بنام افغانستان از جانب دیگر بی تفاوت ها تا مرحلۀ انکشاف جسته که همان شوروی دیروز

موافقت نامه های عریض و طویل خریداریی سالح و مهمات روسی به امضاء میرساند که بالوسیلۀ آن زنده ماندگان جنیایات 

 و کشتار های دسته جمعیی شوروی را توسط افغان ها بکشند.

ای ر بعد از سپری شدن هفتاد سال هنگام انتقال و تدفین بقایاز دید ثبت در تاریخ بایست یاد آوری کرد که یلسین رئیس جمهو

نفر در کادترال سن پیترسبورگ  17آخرین تزار روسی نبکوالی دوم، خانوادۀ رومانوف،و اعضای خانوادۀ وی در مجموع 

ا بنام ویک هپایتخت آن زمان روسیه )لیننگراد زمان شوروی( در برابر خاک شان سر تعظیم پائین کرد  و از جنایات بالش

 ملت روسیه و خودش از آنها معذرت خواست.*

طوریکه میبینیم و دیدیم در اثر کاست و بی کفایتی و نارسی های خارج از محاسبۀ حکومت ربانی و یارانش جزء از کشتن 

  نداریم.و بستن و تباهی افغانستان خبر خوشی برای ملت افغان در داخل و پناه گزینان افغانی در خارج از کشور، 

کند. افغانستان امروز از بقایای حاصل تفکرمریض گویا است که ایجاب تفسیر را نمی چهره های دو انسان مرموز پهلو خود

 که ملت از آن رهائی ندارد.است  یواردات یگروه ها نیچنو تنگ نظری 

اوتی در اداره و نظم درهم و برهم با وجود فارغ شدن صحنۀ سیاسی از حکومت ربانی و به قدرت رسانی نظام طالبانی تف

حکومت داری در پالیسی با اعادۀ حقوق پامال شدۀ ملت افغان و تباهی کشور توسط قوای شوروی دیروزی و عمال دست 

 نشاندۀ وی تغییری وارد نیآمده است.
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دت که بیآئید دست وحخلص کالم از کسانیکه در نعمت آرام دنیای غرب، بشمول بنده، به سر می برند در خواست می نمایم 

و برادری به هم داده و اتفاق را از نسل یهود ها بیآموزیم که تا امروز آرام نگرفته و جنایتکاران علیۀ نسل یهود را در کنج 

و کنار جهان تعقیب می کنند و مانند لیبرمن یهودی، تا که سرشناس ترین قاتل نسل یهود را، ایشمن آلمانی را به پای محکمه 

 و سزای اعمال وی را به چشم خود ندید، آرام نگیریم.نکشانید 

در ختم کالم میخواهم چهار وجیزه ای که چند روز قبل در کدام جائی خوانده بودم و آنرا در یادداشت هایم جا داده بودم از 

 نظر خوانندگان بگزرانم که چنین بیان گردیده است:

  :مالخلص ک

 .د نداردوحو دروغ محض بوده و اصالً  «حقوق بشر»

 . است ایدن نیا نیدر بازار مفسد دایمتاع ناپ «عدالت»

 .است یبیاست و معتقد بودن به آن خود فر الیخواب و خ یجزئ «مساوات«

 .ستین شیدایمطلب است و پ نیمفهوم تر یب «یمل تیحاکم»

ارزش های واالی آنرا تشخیص با خواندن مطالب باال جهانی با ضوابط آن که در ذهنم حک شده بود و بدان سیر زندگی و 

نموده بودم یکی و یک بار به لرزه افتاد که نهایت ناراحتم گردانید. ندانستم چرا نزد راقم این وجیزه ها با چنین قاطعیت 

 همه و همه ارزش های زندگی را مورد سوال قرار می دهد؟

 چیزی در آنها وجود دارد که بایست در آنباره تأمل نمود؟

 ختم

 ******** **** 

 :کنید کالین در پایان کلینآریانا افغانستان آنک مطالعه قسمت اول این نوشته بر لیای بر
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.pdf2http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/ehsan_m_baqayae_jenayatkaran_ 
 

 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را  هاین نویسند ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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