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 25/02/2017             م. اسحاق نگارگر

 دیوانگان قدرت

وریاى شمالى به خانواده كم ایل سونگ در ك خوجه و انور ماوتسه تونگ، ستالین، كمونیستمیان دیكتاتوران  در

برابر  اعتراض در گونه بودند كه كمترین عالمۀ نوعى قدرت خدا طور خاص دیوانۀ

 .كردند قساوت قلب سركوب مي را با شدت و خود قدرت مطلقۀ

مردم را نیز خفه مي كنند و  تفکربر استبداد مطلق نیروى  مبتنینظام هاى 

آهسته آهسته مردم را به نوعى زندگانیى روباتیك عادت مي دهند كه هرچه را 

 اینان دنمایندستور بدهند بدون گفت و گو اجراء  کتاتوریدیا حزب  دیکتاتور

مخالفان به  شورویدر  0روش هاى مختلف دارند تفکرسركوب نیروى  برای

 بودن متهم مي شدند. شورویضد  -انتى سووتیزم 

هاى حرام  لعبتکو در كوریاى شمالى نیز  بورژوازیمخالفان عامل  چیندر 

، رایب کافیت فرص یدهلمهمانخانۀ محقر  یکدر كنج  یمن هنگام بیكارلقب مي گرفتند.  امریکایىزادگان 

شكران خداوند  ینخست ادارا خواندم و  یسال كوریایدختر جوان  یکاز  یاین میان كتابو از  مطالعه داشتم

 ز قماشاهللا امین  حفیظخلق در افغانستان پا نگرفت و گر نه  كدیموكراتیحزب  یكتاتوركه دی کردم

 یوردلكتعصب و  یرا به شام تیره ادیكتاتورانى مانند ستالین و كم ایل سونگ بود كه روز روشن مردم خود 

 بدل مي كرد.

حزب خلق در صد روز نخست قدرت دوازده هزار نفر را تنها در  ندیكتاتورااز یاد ببرند كه  نبایدافغان ها  

 سپرده بودند یهاى حزب دژخیمبه دست  والیاتخدا معلوم است در  یكه حسابش تنها براو تعدادى را  کابل

و بازخواست گوشه نشسته  محاکمهاز پنجۀ  یول کشتندتن را نیز در جنگ هاى قدرت هزاران  مجاهدینو 

 اند.

ترجمه مي  امید بدیناست  یآزاد یسفرش به سو را كه در بارۀ یسال كوریایمن خاطرات این دختر جوان 

خلق و  كدیموكراتیبرجستۀ حزب  اعضایبرسند كه  خبرگیكنم كه افغان ها نیز بدان درجه از فهم و 

 هاگ یبین الملل نیز به دست محاكمۀ نشین را مشهد نشین و رهبران پشاور و یسالمجنگساالران احزاب ا
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 2از 2

 یسرمنزل آزاد نخستین و تفکر زمین خوار آغاز كش و كامگان آدم مجازات خود بسپارند كه شناخت و

 .است

تالش زیر عنوان  خاطرات خود را یون مى پارك نام دارد و ییاى شمالسال سرزمین كور این دختر جوان 

 .زنده ماندن نوشته است یبرا

به  این كتاب را ترجمه و از بخشنفیس بك خود  گنجایش به اندازۀ معیندر روز هاى  هفته دو بار من هر 

 راده هاا بدواند كام همه را تلخ و ریشهكتاتوري در محیط شان یكه اگر حنظل د ببینندكنم تا  مي تقدیمدوستان 

 كند را فلج مي
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