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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  محمد سرور رنا

٠۶/٠٣/١١  

 

  ز کعبه خيزد        کجا ماند مسلمانیاکفر گر 
                                                                                                                                                

ی،ا محمد رحيم وردک وزيردفاع افغانستان حافظ امنيت، مد"جناب"نظرچند روز قبل  اظھار مصاحبه و افع مل  فع من

ت متحده تماميت ارضی و استقالل کشور با بی  بی  سی دستگاه نشراتی انگليس در مورد ساختار پايگاه نظامی اياال

وای خارجی و. (ن فر مودندآدر افغانستان که بجواب مبصر  اه نظامی دروطنم  من طرفدار موجوديت ق ساختن پايگ

ه ھر کلم) ميباشم  ود ک ر سر وطندوستان واقعی می ۀ غير قابل باور و چنان تکان دھنده ب د ضربه چکش ب آن مانن

  .نشست

 و ناميده می شد خراسان اٌ ريانا، بعدآنام ه  بساله افغانستان که اوالٌ  شان از جريان تاريخ سه ھزار "جناب"يقين دارم 

 نام افغانستان زندگی ميکند اطالع دارند که ھيچگاه اسارت وه در ميان اجتماع بشری ب اينک درجھان کنونی و

چنگيز  اعراب،  سانيھا،قدرت مندان جھان، اگرھخامنشيان، سا گردن کشان و ن وامھاجم بندگی را نپذيرفته ودربرابر

که درپايان مبارزه،  فاع پرداخته انده دچنان ب روسھا بودند يا اسکندرمکدونی، تورکان، صفويان يا انگليسھا و اخيراٌ 

که صفحا ت تاريخ وطن ما وجھان  خاک ماليده وبيرون انداخته انده ن را از ھرقوم ونژادی که بودند بجماپوز مھا

ينه ھای ھمان مبارزات  کنتيجه عقده و کنونی وطن ما  حتی روزگارتاسف بار.باشدازين وقايع وماجرا داستانھا پرمي

  باشوق اشغال اين کھسار سه باره ب ھند، رقراری تسلط بر بس ميباشد که بعد ازينگلا قديم افغان ھا با قوای اشغالگر

  ھربار.وز بی نتيجه پرداختندن زمان به تجاآ با بھترين وسايل جنگی زسی يا چھل ھزار سرباز تعليم يافته و مجھ

يا تفنگھای قديمی و سنگ داشتند  چنان عقب   که در دست چوب، شمشيریجنگجويان ند روزه باچروياروئی  د ازبع

  . شان در ميدان جنگ باقی ماندۀتيار کردند که  ھزاران مجروح و کشتخنشينی و فرار ا

را  که بعد از قربانی   کشورديگر،ھيچ کشور متجاوز: ند وزيرصاحب ملتفت باش"جناب "بگذريم شايد ازينھا ھم اگر

دست دادن تجھيزات مدرن حربی شان،  از ش  و صرف ملياردھا دالر ويھزاران اتباع و  سربازان جوان خو

غرض ه بلکه ب اشغالی نه، بادی و برقراری  سعادت مردم وحفظ استقالل کشورآرامی و آمنظوره تصرف ميکنند ب

شان، احيای مجدد پولھای مصرف  کشوره و انتقال ب نھاآری دارائی وثروت وتمام پيداوار وآدست ه اشغال، ب

ھا وتھيه کنيز ه  البته افتتاح فاحشه خان.کردگی و تھيه تسليحات از دست رفته ازخون مردم ھمين کشور  می باشد
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ورخوشگذرانی وعياشی پرداخت پول ارزان به منظ وغالم ازباشندگان کشور اشغالی درمقابل يک لقمه نان و

  . تطبيق ديگر پالنھا  است ازمورين و سا ير اتباع کشور شان غير أعساکر، م

نام کمپنی شرقی ه تاجر ب توسط چند، گرديد اولين باری که قوای استعماری انگلستان درھند وارد!  وردک"جناب"

ن کشور  آدرنتيجه بر  اما، گرفتبادی کشورشان صورتآنھا وآبلند بردن تجارت  مقصد خدمت به ھندوستان وه ب

و مت کردند که عاطفه را نميشناختند ھر ظلم و استبداد که توانستند کسال چنان ح حدود سه صدوسیرام آباد و، آزادآ

دادند و از يوطن خود انتقال مه وردند ب آدست میه نچه بآ  ھر ،  ھرچه خواستند انجام دادند،ن ھا روا داشتند آبر

لی ب وزير صاحب بفرمايند "جناب"شايد .   کردنديحيث اسير و غالم استفاده مه ن بآ بيجاره شندگان  و مردمبا

نتيجه حيات مستقالنه پنجاه سال اخير  که اين ھمه سعادت،  اما  متوجه نشده اند.دندياين مقام رسانه ھندوستان را ب

ه قائی، بآل حکمروائی انگليس، ساوسی  صدسهدرصورتيکه حاصل  .سال اسارت ميباشدوسی صد سهنھا بعد از آ

و بلياردھا  زاديخواھی، انتقال شيره و شربت ھندآجرم ه خاک و خون کشيدن صدھا ھزار انسان مظلوم وبی گناه ب

دی، ننام گاه ديه خسارت مردی بأت اسارت و لنگ به انگلستان بود تا اين که بعد ازطی اين مدت غالمی وپوند استر

  وطن خود بيرون انداختند               دم کشان بی عاطفه  را ازآ خون خوران  و نآ  ۀپا خاسته ياران ب با

به پاره ای  ايران  نظرکه القلب کشور متمدن ومقتدر انگلستان  ھمينکه متوجه گرديدند   زمامداران  ظا لم و قسی

تی را تحت أميتوا ند ھيعايد الزم حاصل  ن ن ھمه نفت خدا دادآ ، ازرديگ ملحوظات ی يا بعضی کمشکالت تخني

 خوش باور و ساده "اعليحضرت شاھنشاه"حضوره مھربان  به منظورخدمت به ايران ب و عنوان حسن نيت دلسوز

انسان منشانه، قراردادی را  دلسوزانه و تبادل نظر ومذاکرات برادرانه، مذاکره پرداختند که بعد ازه ن فرستاده بآدل 

ن آين وه اغازکردند که درکمترين مدت با تقديم چند پوند انگليسی بآفعاليت ه ن ب وچناءنام گيس وگلشائيان امضاه ب

ن آخارجی  بلکه در سياست داخلی و دست گرفتند،ه  استخراج نفت درايران را باتاختيار نه تنھا تمام صالحيت و

  .زل ميتوانستندع و وزيران را ھم مقرر  حکام ، واليان و که پرداختهیدراز دسته ت بخبيچاره و بدب کشور

 تا زمان صدارت داکتر مصدق پا برجا و استوار ماند و) ب ، پ  بريتش پطرول ( رفتند اما حاکميت  مدند وآشاھان 

 ازاثر فقرو مريضی طفلتمام عوايد ازين مدرک درحاليکه  مردم ايران نان خشک نيافته روزانه صدھا زن و مرد و 

  .گتن و انگلستان انتقال می يافتبيابانھا جان ميدادند به واشن دشت و در

د سخنی برزبان که شاھان ايران درباره استخراج و قيمت و مقدار استخراج نفت و گاز و اينکه کجا ميروتيوق تا

گفتند گل سرسبد انگلستان واياالت متحده امريکا وسايرکشورھای اروپا بود، ،ھمينکه محمد رضا نياورده و چيزی ن

پيش نظر تمام مردمان جھان ) نفت مال ملت بوده درقيمتھا تجديد نظرشود(کشور گفت  اخير آن"شاھنشاه"پھلوی 

نرا خواب آنام خمينی که ه جايش  مردی به کنار رفته و ب سلطنت که ازپدر ميراث گرفته بودۀ اريک ديديم چگونه از

ٌ  خاطرپريورمان آ و ھمان گل سر سبد قدرتمندان، دل نگران، باھزار  ھم نمی ديد نشست  با مريضی شان خصوصا

 رھبر ھر کشوری که ز عجبتراينکه ا.بائی با کمک ھمين انگلستان بيرون رانده شدآسرطان دست وگريبان ازوطن 

ٌ .پشتيبانش انگلستان حامی و جواب رد می يافت حتی ازکشور اجازه اقامت ميخواست، را   دو يا سه روز اگرفرضا

ٌ آسپری ميساخت پوليس  )سران کشورھا(در وطن يکی از دوستان   اطالع ميداد اورا حفاظت نميتواند ن برايش رسما

پيمای شخصی وی اجازه فرود ھا به ھوا پوليس بعضی کشور.  کشور ديگر تشريف فرما شود نجا خارج ودرآبايداز 

ای دوستان و احساس نا اميدی ھ چندين کشور در رت وسرگردانی ھای دلخراشفينھمه مسا بعد از. مدن نميدادآ

 فراوان يکی ازقصور با اظھار تاثر  مصرجمھوريس ئقای انورالسادات ر آبيچارگی ھا، و فراوان  واظھارعجز

نجائيکه  مرض آاز . قامت گزينداشخصی  ن مانند قصر آ و از وی خواست در اختيارش گذاشته سلطتتی را در
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ن می افزود، در کمترين مدت دل آليت  را درچنگا ل گرفته و جريانات غم انگيز بر سرعت فعا سرطان  گلوی او

  .  حق پيوست ه انگلستان ديده از جھان بسته و ب  و نثارھزاران نفرين به شيطان بزرگ جھان  و پرازعقده

سابق کشورعراق را ھمين زمام داران انگليس واياالت متحده امريکا روی  ن روزيکه صدام حسين رھبرآاز 

رند با کمک نظامی شان تا يک اندازه آورويکار  ميخواستند رقيب مقتدرضرورتی که داشتند يعنی عليه ايران

اساس گردش چشمان حاميانش ه ن فرمان بردارانی شد که ب آ صدام نيزيکی از. قه ساختندطشخصيت با قدرت من

ق اساس  ھمين سياست درحاليکه کوچه وبازارعراه  مينمود و بءن اجراآافت طبق  ينچه دستور میآکرد و يحرکت م

ت سوی مردم دراز بود ، اختيار استخراج، تصفيه و فروش نفه دی مليونھا گرسنه وبيچارگان  بگگدا و دست ت از پر

ه صدام گفت نفت مال ملت است کھمين. نروايان انگليس و امريکا قرارداشتدر دست متخصصين ومھندسين وفرما

و  ميان قدرتمندغاز و کار ھمين حاآاسازگاری رزوی مردم عراق رفتار شود مخالفت و نآن باره بايد مطابق آدر

و رو گشتانده وبه سقوط حکومتش ميپرداختند  بلکه  در ای رسيد که نه تنھا به تدريج ازئجاه ب جالدان  خون ريز

 دست سايره را با يک اشاره ب و  فرمانبر صميمی خود پيش چشمان تمام مردم جھان ھمين دوست و ھمکار

 بردار دادندخويخته و به زمام داران ترسو وبزدل و وطنفروش سايرکشورھا  اخطار آدارمتگاران عراقی شان بخد

    ! ميباشندوک ھا وردک نيز يکی از ھمان  ترسند"جناب"که 

 حسنی مبارک زمام داری که با کمک ھمين سران انگليس و "جناب". واقعات تاثر بار اخير مصر را ھمه ديديم

زمام داری رسيده و بيش ازسی سال تحت حکم و ھدايت ه ادن کشورھای اروپائی باياالت متحده امريکا و سرشورد

خدمت پرداخته ودرطول  فرمانبرداری وه ل ولو گاھی به ضرر اسالم بوده بيداران با درنظر داشت منافع اسرائبا

نظر داشتن يا در و واز دھل ارباب بدون کوچکترين تبصره و اظھار نظرآحيات سياسی وزمامداری خود مطا بق 

خرين آخدمت گذاری پرداخته و تا ه کشورھای ھمسايه و مسلمانان جھان اتن اندا خته و ب ضرر اسالم يا منافع يا

نھمه جان فشانی  درھمان آبا . ن بسی تاثر بار بودي است، اما  اه زمام داری  از اوامر ودستور سرپيچی نکردۀمرحل

 سران ،چشم سرديده و کمک بی دريغ حاميان را  انتظار داشته را ب مواقع اخير زمام داری که سقوط تدريجی خود

را باورنميکردند  کشورھای اياالت متحده امريکا و انگلستان تا وقتيکه سقوط اين زمامدار فرمايشی و فرمانبر خودھا

جه گرديدند   اما  ھمينکه متو.رامی ميکردندآه حوصله مندی و ي توصمصرمردم ه ب با لجاجت از او حمايت کرده و

ر تون و لھجه داده به وی  پيشنھاد يفايده ميباشد، فوری تغي که اين جاللتماب مورد نفرت مردم بوده و توصيه بی

ٌ .   کندايزی نگرديده بھتر است استعفميکردند بيشتر موجب خونر خود ه ه شايد بين  بيچاره از استماع اين توصآ  يقينا

 واز نظر انھا حمايت نکرده  و متکی به  بيگانه شده ؟  اما ءر خود اتکامردم کشوه نفرين گفته باشد که چرا ب

   .ميدانست که بی وقت متوجه حقيقت شد

 وقوع پيوسته وقدرتمندان، جنايات بيشمار انجام داده که دره ازينگونه وقايع درين صد سال اخير در جھان ما بسی ب

  .ھمه ميدانند  ، سرباال ميرودب زورآنزد جھان بشريت امر عادی شده  واين را ھم که 

را تاريخ پر ازماجرای مبارزات دفاعی سه ھزارساله وطن و روحيه چ وزير دفاع افغانستان "جناب"ميدانيم 

 ؟؟؟ور فرموده اندآرا زير پاگذاشته وچنان اظھارنظرشرم  زاديخواھی ودفاعی مردم سلحشورکشورخودآوطندوستی  

دالرمعاش، زندگی مرفه، مستی فاميل و فرزندان در  ارت، ماه چھل ھزاربرای اينکه خدا نخواسته   کرسی  وز

ذخيره فراوان در بانک ھا و کنارجھان  خارج، موترھا ورانندگان، بادی گاردھا ومسافرتھای رايگان در ھرگوشه و

   .ازدست نرود
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  بر"يونو"لل متحد و ی که مئ وردک صاحب درين دنيا"جناب"يرقابل باور است اگر غور و برای من آبسيارتعجب 

  ماندت و کلونی و دومينيون يا اسم ،نام مستعمرهه کشور کوچک را ب ھا اساس اشاره  ويا دستور قدرتمندان، صد

ی تتربي زراعتی يا کمکھای اقتصادی، منظوره پرتگال وغيره ب وند ديگری که ميتراشيدند به انگلستان، فرانسه، ھال

قدرت خود تصرف ميکردند يکی را طور مثال نشان بدھد که بعد ازسالھا ه بتحويل ميدادند  يا خود زورمندان 

 و ازدست دادن تمام ثروت وپيداوار زراعتی وتحت االرضی شان همحکوميت، اسارت، وکشته شدن  ھزاران باشند

 نبدو ه راه ای بھتر از گذشته رسيده و يا  زندگی عادی روزانينھا به سوآ مردم ،ھمين که استقالل حاصل کرده اند

     .با حصول قرضه خود شان  پيشبرده  باشند کمکھا و

 خان و چشم می بينيم روح شاه شجاع و اميرمحمد يعقوبه راه حصول استقالل، ب سالھا مبارزه و جھاد در از بعد

، زاده افغانستانآکرزی،  وزيران و ساير ھمکارانش دميده ودرکشور  مده ودر کالبدآزمين ه سايرھمکارانشان ب

 جان  محمدی خداکند ارواح غاز. ميگرددءو زمان اسارت وغالمی و وطن فروشی دوباره احيا ھمان روزگار عصر

ه ن هللا خان لوگری ، سردار محمد اکبرخان و ساير دوستان وھمکاران شان ھم بيخان،  ام خان، سردار محمد ايوب

  .مده ودر قالب ا نسانھای وطندوست دميده باشد آزمين

  !وزيرصاحب دفاع  "محترم"

 باور بفرمائيد ازھمان لحظه ايکه اين آواز تکان دھنده شما دررسانه ھای خبری انتشار يافته است  نه تنھا از مقابر

 و ءتن اسکليت ھای شھدااکاپيسا، غزنه وننگھار، سغد و پکتيانا آواز  کھنه و خرابه ھای کابل کھن بلکه از بلخ و

  ر مرحوم عال مه طرزیزادی با اين شعآنيان را ه قربا

  )خون وطن ال له دنگيم ما ه گيم ما       بنشھيدان ظلم فر( 

. استماع ميگردد) زاد دارای يک پرچم بشما سپرديم بازماندگان ازشما ھمان را ميخواھندآباد، آوطن (  و اين پيام  

  .ھمان اظھار نظر تان را جواب ميدانيد؟  با سالم و احترامات  يا شماآ

  

  


