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 2022می    04حمید انوری                                                      چهارشنبه         

 از یک تجاوز تا تجاوز دیگر         
 ها رفتند "اول به سراغ یهودی  

 من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم 

ها حمله    (پولندی)پس از آن به لهستانی 

 بردند 

 من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم 

 ها فشار آوردند آنگاه به لیبرال  

 من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم 

 ها رسید س نوبت به کمونیست سپ

 کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم 

 سرانجام به سراغ من آمدند 

 " هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند

این گفته های نغز و پرمغز را به "مارتین نیمولر"نسبت میدهند. حال تفاوتی نمی کند که از او بوده  

دیگر، مقصد و مرام و مغز کالم همانست که به خواننده رسانیده شده است.  باشد یا هر شخص دانای  

امروزه روز، این گفتار گهربار به حال و روز آن عده مردم، چه افغان و چه غیر افغان، صدق  

به اوکراین را بگونه های متفاوت و نظر به دالئل متفاوت، یا تائید میکنند  سیه  میکند که تجاوز رو

به اوکراین را از نگاه خود تجزیه  و    سیه ی در خط متجاوز قرار گرفته و تجاوز روو یا هم به نحو 

 تحلیل نموده و به گونه ای آنرا توجیه میکنند. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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دلیل محکم این عده افراد به صورت عموم، مخالفت با امریکا و کارکرد های غیراخالقی مقامات  

 نیست.   امریکائی در روی کرۀ ارض است، که در آن جای هیچگونه شک

نموده،   دریافت  انترنت  از  را  منطقی  های غیر  احصائیه  ارقام و  و  آمار  انگشت شماری هم  عدۀ 

کورکورانه آنها را می پذیرند و کاپی و سرش نموده، در این یا آن سایت به نمایش میگذارند و...)  

 در تبلیغات کذائی جنگی و جاسوسی در جهان مقام اول را دارد.(  سیه رو

شوری قرار گرفته و قیمت گزافی هم پرداخته است و    سیۀ تان قبالً مورد تجاوز روهرچند افغانس 

بر افغانستان، بعد از گذشت چهل و اندی سال، خون جاریست،  سیه  هنوز هم از زخم خونین تجاوز رو

قرار گرفته و وظیفۀ ایمانی و وجدانی هر    سیه اما امروز کشور مستقل اوکراین مورد تجاوز رو

است که در کنار مظلوم و در مقابل ظالم قرار گیرد. اینکه ما مردم از امریکائی ها و  انسان آزاده  

عساکر متجاوز ناتو دل خونین داریم، دلیل آن شده نمی تواند که در بین دو ظالم، یکی را انتخاب  

  در اوکراین به گونه سیهکنیم و یا هم از ظالم و قلدر و تجاوزگر و از جنایات وحشتناک عساکر رو

های متفاوت به دفاع برخیزیم. به یاد بیآوریم کشتار و وحشت و دهشت عساکر متجاوز روسی در  

افغانستان طی بیشتر از یک دهه را، به یاد بیآوریم قتل عام مردم مظلوم افغانستان را، به یاد بیآوریم  

فال مظلوم و  سیاست زمین های سوخته را، به یاد بیآوریم پخش وسیع ماین های بازیچه ئی برای اط 

بی گناه و بی دفاع افغان را که صدها هزار کودک مظلوم افغان را برای همیش معیوب و معلول و  

میلیون ماین ضد پرسنل    15تا    10بی دست و پا ساخت؛ به یاد بیآوریم که تجاوزگران روسی حدود  

ن، حاضر به همکاری  را در سرتا سر افغانستان تیت و پراگنده نمودند و هرگز هم در بعد از فرار شا 

تا امروز هنوز هم آن ماین های روسی، از مردم مظلوم   در جمع آوری آن ماین ها نگردیدند و 

 افغانستان قربانی میگیرد. 

به یاد بیآوریم پلیگون ها را، زندان ها را، ریاست های متعدد تحقیق در سرتاسر کشور را، به یاد  

دی کشور را، به یاد بیآوریم ظلم و تعدی و تجاوز و  بیآوریم تخریب سیستماتیک زیربنا های اقتصا

زندان و شکنجه را، به یاد بیآوریم گور های متعدد دستجمعی در سر تا سر افغانستان را، به یاد  

 بیآوریم مهاجرت های اجباری بیش از شش میلیون هموطنان مظلوم خود را. 
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ر اوکراین در حال اجرا است، فقط دیدۀ  این فجایع و این وحشت و این ظلم و تعدی و تجاوز امروز د 

بینا و وجدان بیدار می خواهد، متجاوز، همیش متجاوز است و تجاوز همیش تجاوز، حال فرقی ندارد 

یا غیر   یا امریکا، اروپا باشد یا آسترالیا، عرب باشد یا عجم، مسلمان باشد  که تجاوز روس باشد 

ساخته و پرداخته می شود تا تجاوز را موجه جلوه  مسلمان. جهت استتار تجاوز، همیش دالئل مختلف  

دهند، اما در ماهیت زشت و پلید تجاوز هیچگونه تغییری رونما نمی گردد. تجاوز در همه حال و  

انگیز و سخت   تقبیح و نفرت  در همه اوضاع و شرایط، تجاوز است و یک عمل سخیف و قابل 

 جنایتکارانه و پلید. 

یبان کرده و وجدان خود را قاضی بسازیم و برای یک لحظۀ گذرا،  حال بیائید یک لحظه سر در گر

 عادالنه به قضاوت بنشینیم. 

نظر به قوانین شناخته شدۀ بین المللی، هر کشور آزاد و مستقل حق دارد در امور داخلی و خارجی  

خود بصورت عام و تام مستقالنه عمل کند و خیر و شِر اتباع و کشور و سرزمین خود را خود  

تشخیص داده و در مورد وارد عمل گردد. کشور مستقل اوکراین نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی  

باشد. هیچ کشور خارجی یا به اصطالح ابرقدرتی حق و اجازۀ آنرا ندارد تا یک کشور مستقل و  

زورگوئی  آزاد را به نحو دلخوا و جهت حفظ منافع خود، کنترول نموده و برایش تعیین تکلیف نموده و  

پیشه کرده و به قلدری بپردازد، عمل سخیفی که تجاوزگران روسی در افغانستان انجام دادند و در  

نتیجه باعت ازهم پاشی "کشور شورا ها" گردیده و در نتیجه کشور های تحت ستم اروپای شرقی،  

 به شمول اوکراین آزادی و استقالل خود را به دست آوردند.

ای تازه به استقالل رسیده است تا خیر و فالح مردم و کشور های شانرا  حال حق مسلم این کشور ه

تشخیص داده و وارد عمل گردند، نه مقامات جنگ طلب کریملن و نه هم مقامات جنگ افروز قصر  

سفید و ناتو، اجازه و صالحیت آنرا ندارند تا جهت کسب یا حفظ منافع خود، یک کشور مستقل و  

زند تا جهت حفظ منافع آنها، کشور و مردم خود و منافع هردو را به  آزاد را مجبور و مکلف سا
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خواست آنان، به لیالم گذارند. نه ناتو صالحیت و قدرت آنرا دارد تا اوکراین را مجبور به شمولیت  

در آن پیمان نامقدس بکند و نه هم سیاتو و پیمان از هم پاشیدۀ وارسا چنین صالحیتی را دارد. هیچ  

ع و احوال کنونی جهانی، از راه اعمال زور و سرنیزه و فشار و...، به انجام نمی  کاری در اوضا

اما اگر یک کشور مستقل و آزاد جهت حفظ منافع مردم و   دنبال ندارد؛  نتایج مطلوب به  رسد و 

مملکت خود، تصمیمی در زمینه اتخاذ میکند، فقط و فقط مربوط به آن کشور و مردم آن میگردد، 

 و امریکا و چین و جاپان و اتحادیۀ اروپا و مصر و شام و... سیه  رو نه مربوط به 

تجاوز رو   میرسیم،  منطقی  نتیجۀ  چنین  به  زمانیکه  مورد    سیه حال  را  اوکراین  مستقل  کشور  به 

به اوکراین قابل قبول است یا محکوم    سیه ارزیابی قرار داده و خود نتیجه بگیریم که آیا تجاوز رو  

تقبیح و تنفر. بیائید از دریچۀ تنگ دشمنی با یکی، دیگری را مورد نوازش  است و قابل تردید و  

قرار ندهیم. به مردم مظلوم اوکرین بیندیشید، به صد ها و هزاران و صدها هزار طفل و پیر و جوان  

و زن و مرد اوکراین که بسیار سفاکانه، شب و روز و بالوقفه کشتار و سالخی می شوند، بیندیشید،  

 بیندیشید که وحشیانه و ددمنشانه قربانی یک جنگ نابرابر و سخت وحشتناک میگردند. به کشوری  

 

 بیائید خاموشی اختیار نکرده و اعتراض کنیم و منتظر نباشیم تا نوبت به ما فرا رسد!

این جنگ کثیف فقط به اوکراین ختم نمی شود و دامن توسعه طلبی پوتین ها همچنان در گسترش  

سیاست کثیف روسی از زمان تزار ها آغاز گردیده است و با ستالین ها و برژنیف  خواهد بود. این  

 ها ادامه یافته و با پوتین ها هم ختم نخواهد گردید. 

میگویند "جلو ضرر را از هرکجا بگیری، منفعت است"، پس جلو این ضرر وحشتناک و عظیم را  

 ردد.باید از همین اوکراین گرفت تا خدای ناخواسته سرتاسری نگ

 گویم مـن آنـچه شـرط بـالغست بـا تـو یم

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 
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 نفس کبوتر   زندکنون هوای عمل یم 

 جور زمانش نه پر گذاشت، نه بال  که دست
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