
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

            

 11/80/2812                                   عارف عباسی
 

 مکثی بر تبصره های دو نویسنده
 

نویسندگان در می فرمایند که بعضی از  « ؟څه لیکو ږمو»جناب محترم جهانی صاحب در نوشته ای تحت عنوان 

و با ذکر نام  هامریکا و اروپا به ارتباط مقالۀ نیویارک تایمز پیرامون محکمۀ جنایتکاران جنگی هنگامه برپا نمود

 .اشخاص دیگر لست را طویل ساخته اند

به جهانی صاحب توضیح میدارم که هدف هیچیک از نویسندگانی که در این مورد نظر داده اند هنگامه برپا کردن 

برعکس بروی مسؤولیت اخالقی، انسانی، افغانی  و رسالت ملی گرایی نویسندگی و تأمین عدالت واقعی   نبوده

 .بیان حقایق بوده

آیا نادیده گرفتن جنایات مدهش علیه انسانیت در دورۀ زمامداری حزب نام نهاد دیموکراتیک خلق  و تهاجم برهنۀ  

موطن من و جهانی صاحب خالف توقع عدالت خواهان نیست و شوروی بر حریم افغانستان و قتل عام دو ملیون ه

که این » جهانی صاحب می فرمایند . آیا کسی حق دارد که این دور دهشت و بربریت و جنایت را نادیده بگیرد

د و نویسنده ها به زنده ها اکتفا نکرده از مرده ها نام برده اند و محاکمۀ آنهارا خواسته اند در حالی که آنها رفته ان

 «.مورد باز خواست پروردگار قرار دارند و ما با آنها کاری کرده نمی توانیم

. شنیدن چنین سخنی از شاعر خوش قریحۀ و وطن دوستی چون محترم جهانی صاحب سخت شگفت انگیز است

ت کاران چنین موقف گیری شان به خواننده انتباه می دهد که جناب شان عالیقی به آن دوره دارند و ذکر نام جنای

آن باعث آزردگی خاطر مبارک شان شده، ولی یقین کامل دارم که اینطور نیست، از این تبصرۀ جهانی صاحب 

چنین بر می آید که همه جنایات ضد انسانیت در دهۀ نود اتفاق افتاده و قبل از آن وطن گل و گلزار بوده، چرا این 

 .در لست شامل نموده اند نویسندگان هنگامه جو نام اراکین آن دوره ظفرنمون را

اگر روزی عدالت واقعی در افغانستان تأمین گردید و دادخواهی حقیقی صورت گرفت مردگانی ! جهانی صاحب

که خیانت ملی را مرتکب و جانی جنگی بوده اند محاکمه می شوند و محکمه در مورد خیانت ملی و جنایات ضد 

درست است که مردگان محبوس و یا اعدام . و معمول است بشری شان حکم صادر می کند، این در عدالت مجاز

درست است که رفتگان در برابر عدالت خداوند عزوجل قرار می گیرند، ولی آن ذات دانا و توانا و . نمی شوند

قاضی عادل حق بنده را محترم شمرده و به ورثۀ مقتول حق قصاص داده درین دنیا حق العبد حکم می کند که 

ردد و پله های ترازوی قضا متوازن، مرده باید محاکمه شود و فیصلۀ محکمه در موردش صادر عدالت تأمین گ

 .گردد
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تبصرۀ مجترم داکتر صاحب غروال در بخش دیدگاه ها با عین تعجب نظرم را جلب کرد که به ارتباط نوشتۀ 

دن قشر منور ایفا نتوانسته حهانی صاحب میباشد و می فرمایند نویسنده های وطن پرست نقش خود را در انسجام دا

 .اند

داکتر صاحب غروال نشنیده اید که می گویند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، فعال ً بحث روی محاکمۀ  

جانیان جنگی در افغانستان است که نویسندگان محترم این موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و امکانات 

. این بحث بکلی مشخص است و ربطی به پیوستن روشن فکران و منورین ندارد.  عملی آنرا به بحث گرفته اند

اگر زحمت نشود به آرشیف این پورتال سر بزنید ده ها نوشته را از نویسندگان می یابید که طرح های مشخص را 

 . ده اندبرای بیرون رفت افغانستان از بدبختی های موجود و پیوند قشر دانا و آگاه افغانستان ارائه نمو

بهتر بود زحمت آموختن نوشتن را به .  چندین سال است که به انگلیسی می نویسید که برای بعضی قابل فهم نیست

 .انگلیسی تان هم پالش کار دارد. یکی از زبان های ملی بخود میدادید
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