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 ندیب یهروکهکشان مـآنجا مه ومِ   ندیب یـان معارف به دِل ذره جهــ
 ندیب یدست وسِرُکشتگان دران م  بنگرکه چشِم دانشوِرعصر یکور

 (یلـــیاُستاد خل)         
 

 !یمانیـاقل که بارآَرد پشکندعـ یکار اُکجـ
 

را اشرف مخلوقات  شتنیداده است خو شیکه خدا)ج(برا ی! انسان به خاطر اندک عقلمیگویانسان را م ـــنیهم یآر
بِر ق به دسِت خود انسان از ریغ ینشده است که جانور دهیامروز د تا اما نازدیعقــــِل اندک م نیبه ا ارهمیبس و داندیم

مهربان به خاطر قتِل  یخام دل خوش که خدا الیخ نیا با و دقتِل همنوعاِن خود ببند به کمر ای دو بَکنَ  را خود
جناب کم جان اون  یشمال یایدکتاتورکور که آن دارد از تیروزها قرائن حکا نی.ادهدیهمنوعانش به اوپاداش م

 یکه نه تنهاروده ها یاتوم یسالحها بتیمص از را شتنیخو و غلبه کنـد خواهدیاسالف خود م یهایخواه برخود
 ِرچربیش نیازا و اضطراب افگنده است نجات دهد و شیبـرخارتشو زین خودش را یروده ها یبلکه حت جهـان را

 .بگذََرد
 و امیروشیخـــود رابــــــره یبمها نیونخست افتیدست  یاتوم یروین به کایکه امر بود یجنِگ دوِم جهان انِ یجر در

 یخیتار تِ یجنا نیتا چه حد ازا کایامر ییکه وجدان اجتماع نیداد.ا انیپا نیوجنِگ دوم را به سوِد متحد افگند یناگاساک
دوسردمـــــدارجنگ  انیم یاتوم یها سرد فرازآمـــدورقابت نگِ دوران ج یبه زود اما خود بماند ینارام است به جا

که  یدرچاه یخودرا داشت ول بانِ یبه زباله دان افگندِن رق یآن روزگارکه هـــوا یشورو کاواتحادِ یامر یعنیسرد 
  .کنده بودخود فروافتـاد گرانید یبرا
 

 .داشت ندیخوشا نا اریبس جهٔ یسرد دو نت جنگِ 
جهان  بِ یرق یب یفرمانفرما کارایکابمانَد؛امریدردسِت امر یاتوم یرویپنداشت که اگرانحصاِر ن یاتحادشورو نُُخست

 یالبانق یانهایراکه دراوجِ هذ نیچ ـلیدل نیهم ردبهیبگ یراجد   کایخطِرامر که َشَودیزمجبورمیخود ن یوشورو سازدیم
که  خــواستیهــم م یدارد.شـــورو یدنـــداِن اتـــوم «یببِرکاغذ»نیکه ا گفتیم خواندیم «یببِرکاغذ»کارایامر

را به  یخالص مل دِ یعوا یبدهد. شورو رییتغ«زمیالیتناُسِب قوارابه نفع صلح وسوس»بسازدتا یدنـــداِن خودرااتــوم
 عقب بیکردتا ازرق یکیبُرد شب وروز را  یمردم را باال م یزندگان کردوسطحیوقِف مردِم خود م نکهیا یجا

مائوتسه تون »به اصطالحِ خودش نیحالت مقارِن همان روزگاربود که چ نیشود وا یاتــوم ینماندوصاحِب سالح ها
 یعــــنی «شهیاند
کرده بود  عنـوان«زمینیلن – زمیمارکس یمرحلهٔ تکاُمل» را «دهات قیمحاصرهٔ شهرها ازطر یتئور»

عظمت  زمیشــــوون»لقب را ـــنیهـــم چ یشورو کردویم یرنگاریتفس «یخـــــروسچف زمیونیزیرو»وبرضدِ 
 زمیالیامپر یببرکاغذ» سو کی یعنیبود  افتـاده ایدوسنِگ آس انیکه درآن روزگارم نیچ نیبود بنابرا دهیبخش«طلبانه
 «یفخروسچ زمیونیزیرو»ــــزیگـــرنید یسو و ـدادینشان م شیبرا را خود یبود که دهان بازکرده دنداِن اتوم «کایامر

فاع د یبرا»زین نی.چکردیراتلک وترازو م «شهیمائوتسه تون اند»خود ِرفرمانِ یبـــودکه بااحـزاب دست نشاندهٔ ز
 بشکند ار «یخروسچف زمیونیزیرو»و «کایامر زمیالیامپر یشانتاژاتوم» خـواستیم که ودب «جهان یانقالب یازخلقها

 شود یاتوم یرویصاحب ن و
 و اکیامر نیچ یاتوم یشهایکرد.آزما یاتوم یرویراوقف انکشاف ن یمل دیمائوتسه تون عوا دردوران زین یکی نیا

 شیشوسخت به ت زمیونیزیوخـــرِس رو سمیالیببِرامپر یکیترساخت.مائوتسه تـــون که ازنزد کیرابه هم نزد یشورو
 یانقالب یقهاخل»نه منافع گریدارد.د ِرفراوانیخ شیابر نیباچ یکه دوست فهماند شیوبرا افتاده بـود نکسن رادعوت کرد

عمده  بِ یمطرح بود سه رق «ینهضِت دموکراس»بودونه هم مطرح«زمیالیمنافع صلح وسوس»نه و مطـرح بود« جهان
ک درجهان عمالًسه بال ی.آرزدندیم دقدمیسه تابا نیا هٔ یدرسا گرانیبودندود ستادهیدربرابِرهـم ا ینسبتاًُمساو یبا قوا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ngargar_koja-kari_knad_aqel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ngargar_koja-kari_knad_aqel.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یا(کشورهیبراصل انتخابات ودموکراس یمبتن ی)کشورهالیواسرائ ؛جاپانیغرب نیکاومتحدیعرض وجودکردامر
 کـه
راه »از که خواندیم یعناصر را آنان یشورو و قدرت راغصب کرده بودند کودتا لهٔ یصاحبمنصبان به وس آن در

 یاهالِف هواخو نیمسلحانه کـــــه چ یوجنبشها رفتندیم زمیالیسوس یبه سو «یواقتصاد دولت یدار هیرسرمایُرشِدغ
سه کشور نماند.هندکه به خاطر پاکستان احساِس  نیا زدردستین یسالح اتوم هایبالک بـاز ــنی.طبعــاًدراـــزدیشان رام

 .راانکشاف داد یسالح اتـــوم یکمِک شورو کردبهینم تیامن
ماِر خودرا درق هست وبـــــودِ  نی.عراِق صدام حسدیچسپ نیبه دامِن چ یوشورو نیازرقابِت چ زبااستفادهین پاکستان

 .باختن است زدرُشُرفِ ین رانیا نکیباخت وا یسالح اتوم
 یاتوم عاتِ یلـرضایهاب ونیکه مل دانندیافتاده است ومردِم جهان پوره نم نیدربرابِراوکرا لیتلخِ چرنوب تجربهٔ 

 یقبرخودراکنده است بلکه برا یاتوم یاشرِف مخلوقات نه تنهاامروز باسالحها نیا یاست.آر دهیدرکجاهادفن گرد
 .زبگرداندیدرِد سِرآنان ن هٔ یراما نیزم کرزهرآلودهٔ یپ نیاست تاا زخارکاشتهیخودن ندهٔ یآ ینسلها
مصرف کردنددرراه انکشاِف معارف ونجات  یناسالم اتوم یراکـــه دولتها درراه رقابتها یا هیدالرسرما اردهایاگرمل

ودکان ک یسالم برا یها حگاهیجــــاِدتفریگرسنه؛ درا یشکم ها رکردنیس درراه؛یشیتعُصب وکج اند یانسان ازمرضها
 یینسانا جادتمدنِ یبرا توانستیانسان م کردندیم ـــرفضاخرجیسخوت یجهان وباالخره درراه انکشاف قدرِت علم چارهٔ یب

 یعشق رزادهَ یمرحوم م ادِ یبه  ینخواه یانسان خواه مینیب یکه امـــروزدرجهان م یخود بنازد اما با جنگ وُکشتار
 :افتد که گفته بود یم

 نیآوِر فکر نَو دارو دیپد  نیمغــــرب زم یپنداِر دانا به
 سپس ناسزانامش آدم نمود  کم نمود یُدم مونیزم عتیطب

 ستیُدم یب نیبد تیآدم اگــــــر
 ستیکو مـــــرا عــارازآدم یُدم

 
 برمنگهم2۴1۲ یماه م نگارگرسوم
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