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

            

 01/10/2102                   ولی احمد نوری

 

 «راد نوردلند»مکثی بر راپور 
 روزنامۀ نیویارک تایمز و ترجمۀ جناب عارف عباسی

 

 جناب عارف عباسی نویسندۀ با نام و مبارز وطن، 
 

شما را نه تنها، من حقیر بلکه همه افغان های چیز فهم و وطن پرست افغانستان،  یک نویسندۀ چیره دست، دانشمند واقعی، 

 . دارای احساس عالی ِ ُحب وطن و به یک سخن مبارز خستگی ناپذیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شناسند

و ارزشمند سیاسی و فرهنگی تان چه در برنامه های تلویزیونی که  بلی جناب عباسی، شما با کار ها و خدمات بی شائبه، مثمر

در خدمت هزاران هزار افغان روی زمین قرار دادید و چه در نوشته های گهربار تان که زینت بخش صفحات رسانه های 

ما، ارزش و بهای با از دست دادن ش« سید محمد عمر خطاب»اغلی ښفکر میکنم . ردیده، جاویدان شده ایدگکاغذی و انترنتی 

انگشتر الماسی را که در انگشت خود داشته، ندانسته است و یا هم کلکش لیاقت یک چنین انگشتری را نداشته است و وزن ِ 

مسؤولیتی را که از درگ محروم ساختن مردم خود از خدمات با ارزش مطبوعاتی و روشنگری اجتماعی شما بدوش کشیده 

 .است متوجه نمی باشد

پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان که با « راد نوردلند»در مورد راپور « نیویارک تایمز»ارزش شما از مقالۀ ترجمۀ با 

و این کاری  وجود گرفتاری ها با برجستگی خاص و امانت داری صورت گرفته نزد همه افغان های حق شناس، قدر می شود،

این حقیر هم، سخن جناب داکتر سید عبدهللا کاظم نویسنده و دانشمند . دداست ماندگار که در تاریخ معاصر افغانستان ثبت می گر

عالی مقام افغانستان را تأئید میکنم که ترجمۀ این مقاله بنا بر اهمیت گذارش این راپور برای ما افغان ها بسیار در خور اهمیت 

 .ز قلم توانای شان بخوانیم و مستفید گردیمو امید وارم نوشته هایی را که جناب کاظم در اینباره وعده داده اند ا. است

 .گفتنی زیاد است ولی باید بطرف تشویش و نظر خود بروم
 

 :مرا می آزارد 2102جوالی  22در نیویارک تایمز « راد نوردلند»چند عنصر این مقالۀ 
 

  (نوددهۀ  پیوند مقامات عالی رتبۀ افغان در ُکشتار های دسته جمعی): اول عنوان این این نوشته 
 

 چرا؟
 

سال گذشته افغانستان صرف به مقامات عالی رتبۀ کنونی افغان  43نخست برای اینکه مسؤولیت جنایات کشتار دسته جمعی 
ولی وقتی می بینم که ! هرگز نه! نه !  پیوند داده شده است؟  این نه برای اینکه من از مقامات عالی رتبۀ کنونی دفاع میکنم

که در اصل مادر  0771تا  0790بی پایۀ نظام دزدان، رهزنان، تجاوزگران و قاتالن کمونیستی از مسؤولیت جنایات مقامات 
تمام بدبختی ها، ویرانی ها و جنایات هستند از قلم می افتد نه تنها آزار دهنده است، بلکه توهینی به ملت سرفراز ولی درد 

 .رسیده و ماتم کشیدۀ افغانستان میباشد
 0772تا  0790کشتار هـای دسته جمعی افغانستان صرف به دهۀ نود پیوند داده می شود؟  پس زمان و سپس چـرا جنایات 

که کشتار های دسته جمعی و جنایات ضد (  از تره کی گرفته تا نجیب)چه ؟؟ دوران حکمرانی سیاه و جنایت بار کمونیست ها 
 !! بوده است  71بشری شان ده ها بار بیشتر و فاجعه بار تر از دهۀ 

 

در این مقاله به پنجصد تن از جنایتکاران جنگی در افغانستان اشاره شده است که از جمله نام های کریم خلیلی، قسیم فهیم و 
 .م هم بنظر میخوردر، گلبدین حکمتیار و رشید دوستـ  احمدشاه مسعود، عطا محمد نو

 :شوددر اینجا هم چند اشتباه وجود دارد که بر آن باید روشنی انداخته 
کابل دست داشته و متهم میباشد که باید در برابر محاکم  71گلبدین حکمتیار البته در کشتار ها و ویرایی های سال های  -0

 !ولی در مقامات عالی رتبۀ دولت کنونی هیچوقت نقش نداشته و ندارد. عدلی و قانونی ملت  افغانستان جواب بگوید
 د تن مهم دیده نمی شود چرا ؟ در بین اسمای این رهبران تنظیم ها اسم چن -2

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_makse_bar_rapport_new_yorl_tims.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_makse_bar_rapport_new_yorl_tims.pdf
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برهان الدین ربانی که نه تنها در کشتار ها و ویرانی های کابل و دربدری افغانستان و افغان ها نقش و مسؤولیت داشته است 
بلکه بزرگترین مسؤولیت ملی غیر قابل عفو او که عبارت است از چشم پوشی از غرامات جنگ از شوروی یا وارث آن 

 .یه دیده نمی شودفیدراسیون روس
اسمای عبدالرسول سیاف و آیت هللا محسنی که تا مغز استخوان در خدمت دولت آخندی ایران قرار دارد، بنظر نمی  -4

 .خورد
رشید دوستم در اینجا در زمرۀ جنایتکاران جنگی در کنار مسلمان ها قرار داده شده است که جایش اینجا نیست و باید در  -3

 .ر میداشت که فعالً نمیدانم به چه مصلحت از آنها نام برده نشده استکنار کمونیستان مرتد قرا
 اسمای بزرگترین جنایتکاران عصر و پدران دربدری، ویرانی، کشتار و جنایات در افغانستان اعنی  -5

  رهبران دارۀ کودتاچی و سوداگران )نجیب هللا  –محمد ببرک کارمل  –حفیظ هللا امین  –نور محمد تره کی
 ( ورویوطن به ش

  رئسای سازمان بدنام و آدم کش استخباراتی ...)عزیز اکبری و  –فاروق یعقوبی  –نجیب هللا   -اسدهللا سروری
 (نظام کمونیستی و قاتالن بالقوۀ هزاران مردم بیگناه افغانستان

  صدراعظمان و وزرای کابینه های مختلف و سفرای نظام کمونیستی که همه در مسؤولیت کشتار و تباهی
 .افغانستان شریک اند

  و . . . و . . . و. . . 
 

برای اینکه عدالت در افغانستان بکرسی بنشیند همۀ این متهمین باید به میز محاکمۀ ملت سرفراز افغانستان کشانیده شده و به 
 . جزای اعمال خود برسند تا درسی برای آیندگان و تاریخ باشد

فرقی نمی کند باید !  م مرده اند و دیگر زنده نیستند که در برابر ملت جواب گویندخواهید گفت تعدادی از آنها که نام برده ا
آنهایی که مرده اند در غیاب محاکمه شوند و تمام دارایی ها و منافعی که از درک دزدی مال مردم و دولت، غصب جایداد 

عالیت های عام المنفعه به مصرف برسد و های عامه و شخصی پیدا کرده اند از نزد ورثۀ شان ضبط گردیده و در راه های ف
خود شان اقالً به حیث جانیان و ناقضین حقوق بشر اعالن شوند تا مردم افغانستان و اوالد این مرز و بوم آنها را بشناسند و 

و ممالک  ولی آنانیکه زنده اند و در افغانستان و یا در کشور های غربی و امریکا.  درس عبرتی برای تاریخ و آیندگان گردد
عربی، با پول های باد آورده از دزدی و خیانت و یا کمک های سوسیال این کشور ها با فکر آرام بسر می برند به وطن آورده 

 .شوند و در برابر محاکمۀ مردم قرار گیرند
 

متهمین به جنایات فهرست نام هایی که قبال در راپور مذبور مشخص شده  و یا اشخاص دیگری که در این نوشته از آنها بحیث 
 . علیه بشریت در افغانستان ذکر شده است به همین متهمینی که تا حال تشخیص گردیده اند محدود نمی گردد

مثال مانند قوماندان های که در جبهات جنگی مرتکب جنایاتی از نوع جرایم جنگی و یا آن تعداد از قوماندانان و اعضای تنظیم 
دست به تخریبات جمعی، جینوسایت، تجاوزات به عصمت و شئون باشندگان  0772 -0770ها که حین رسیدن به کابل 

معصوم شهر کابل و تخریب امکانات تأمین معشیت اهالی این شهر بی دفاع و دستبرد و غارت و تخریب آثار باستانی و 
 .  فرهنگی هستند، نباید از قید فهرست اشخاص قابل محاکمه بیرون بمانند

 

مخصوصا ً در ( دوران حکومت کمونیست های کودتاچی) 72 -70همچو وقایع جرمی که قبل از سال های به همین ترتیب 
هفته های اول کودتای خانه برانداز ثور و بعد از آن یعنی دورۀ حکومت های تنظیمی و طالب ها بر افغانستان و مردم آن اعمال 

 .شده است نباید به فراموشی سپرده شود
 

 پایان بی پایان

 

 

 

 
 
 
  


