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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 سر و ر ر نا  مونشن 
   لما ن آ

  

   

  جايزۀ صلح نوبل بازيچۀ سياست
  

 وی ۀبشردوستانشريفانه و  کريمانه ؤمی ديد که جايزه و آقای الفريد نوبل بنيان گذاراين جايزه زنده می بود اگرخود

جنگساالران ه سياست جھانی قرارگرفته وآنرا ب تاز اينگونه بازيچه دست سياستمداران مغرض و مورد تاخت و

خاک وخون کشانيده باشندگان ه ب باد وکوچک را آزاد، بيطرف،آکشورھای  ی که درراه منافع خود،ئ حرفه و ماھر

اقتصادی مليارد ھا  عمرانی و نام کمکھایه غارت ميبرند و بعد به ب را نھاآ وغالم ساخته دارائيھای اسير مظلوم آنرا

قی  باتوسط نماينگان وسفارت ھای شان ازصرف يکمقدار بعد و وارد کشوره درب ب يک طورنمايشی از را دالر

 د شايدايزه ميگردن جدرب ديگرتوسط عمال ماھرخويش برميگردانند مستحق اين الع حکومت ازضبدون امانده را 

  . درھمان لحظه نفرين گويان برزمين افتاده  برای ابد با وطن وزمام داران خود وداع  ميگفت 

سرائيل داده ا صدراعظمان ًجنگجويان وتجاوزگران جھان مثال جابرين،ه ورنيست که جايزه صلح نوبل بآاين تعجب 

ن را يفلسطن شان زمينھای اعراب را اشغال و پشتيبانی اياالت متحده امريکا وھم پيمانا کمک تسليحات وه شود که ب

ھا نيست که درحق مرد م مظلوم   انگليس وحکومت امريکا چه جنايتًن مثالآامثال   خاک وخون کشانيده وياه ب

  درعراق وافغانستان نکرده باشند ؟  ً جھان، اخيرا

 درحضورتمام مردمان جھان، سی و يکسال ميگذرد کشور ومردم ما که بيش از امروز  تا١٩٧٨ اپريل سال ٢٨از

ه موکراسی زده ودھل حقوق بشررا درسراسرکره زمين به منفعت خود بعدالت و د قدرتمندانی که داد ازًمخصوصا

 قدرتمندان که مستحق جايزه نوبل شده اند و دست ھمين زورگويان وه ورده اند درجنگ تحميلی که نايره آن بآصدا 

 بيگناھان، وخشک، گنھکاران و تر ای آن چنان مشتعل شده که ھرروزوطن ما روشن وشعله ھ ميشوند در يا

   .خاکسترمبدل ميسازده کاشانه بيچارگان را ب حتی خانه و سالخوردگان ناتوان، کودکان معصوم و

رزوی کاترين پادشاه اسبق آمقصد اجرای ه بود ب قدرتمند جھان زمان خود جماھيراشتراکی شوروی که دومين کشور

 به توپ ، ھزارسرباز مجھز يک صد دين کشورما با بھای گرم خالف استقالل، بيطرفی وه آ توصل بروسيه يعنی

 فابريکات، پول نقد، الت وآ ازقبيل ماشين یبم افگن وماين ھای رنگارنگ وتحايف وان، طيارات جنگی وھا تفنگ،

پشمی،   البسه نخی، نايلن و،شکر وقند  روغن، برنج، چای،،شيرينی وچاکليت ھا و ھمچنين مواد خوراکه  آرد
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چون ازين بخششھا و تحايف  نتيجه نديدند کشتند، . مدند  آمقام ونشانھای بيشمار رتبه و چرمی، بوتھای پالستيک و

 از پريشان بادلھای پر پيکار، ناکام، سال مبارزه و  درپايان بعد ازچند.بستند، باالخره خراب کرده ريختند و پاشيدند

ناتوان وقبول تلفات جوانان وسکته قلبی يکعده سران وزمام داران وسقوط اتحاد جمھوری  عيف ورمان، بيچاره، ضآ

ا، سرکشی سسقوط پکت وار لمانادوباره پيوستن آن به   فروريختن ديواربرلين و،ن ازنقشه جھانآشوروی وامحای 

 متحده امريکا درجھان، ظھورخنديدن آيرو، يکه تازی وخودسری اياالت  و  افتيدن دالر،شدن ھم پيمانان وجدا

 را بی برای بعضی مردم وکشورھا کمی تکان دھنده بود باالخره جنگ و تجاوز رمنتظره وياروپای واحد که اين غ

    .گشتندازش بيخووطن ه اعالم کرده ب ودخحاصل وباعث تباھی 

ھمکاری  با غوش و آدند درصميمانه کشي را کردند فراموش وھمديگر را کينه ھا المان وفرانسه دشمنان ديرينه،

اياالت متحده قدرت اول . ميانه يکی شان اروپای بزرگ آمد ب ھر با تبادل نظر دوستان اروپائی و وھمفکری ساير

نکه خوب می دانند  با اين  آبا و وارد نجاآ اين اتحاد لنگان لنگان درۀيند آتوسعه و احساس نگرانی از وجود جھان با

با اينکه خوب ميدانند که بانی  جنگ ھا  اروپای پخته کار. ن بچسپانند آدر را  خوداما مجبورند يندآجورنمی 

يا تقويه کننده ومسلح سازنده  وغيره نقاط جھان، سوريه لبنان، فلسطين، سودان،  افغانستان، اسرائيل،،درعراق

ريستی را کردن عنوان، رند ترو آنمی شان سرفرو برابر که در سايرکشورھا يران وايا  اسالم و ضده  باسرائيل

انيه است که ھنوزادامه دارد باز ھم با دادن جايزه نوبل، و بيانات شيرين تبر و عمل ظالمانه ايالت متحده امريکا

تاروزی که بتوانند در چنين ظلم وتعدی واجحاف شامل   و،راضی وخوش نگھميدارند را نھاآوتقديم دسته ھای گل 

   .نھا تنھا سرمی جنبانندآد، با ن عذربخواھنآشموليت در از نشده و

 چين وھند را ،ھمين ملحوظ دست روسھاه ب خوب  ميدانند و اياالت متحده امريکا ھم خالی ذھن نبوده جريانات را

 اما ناگفته نماند .نھا ھم ازين موقعيت بھره ميبردارندآکه  نھا نگه ميداردآ با را مريز و سياست کج دار داده و فشار

  امکان ندارد اما نمی توانندًوجودی که فعال با دوستی ھندوستان  وچين را اتحاد چين وروس و ،اروپا امريکا و

 و  امريکاۀبرھمين اساس حکومت اياالت متحد را ازين بابت پنھان بدارند و نگرانی خود يا و نگھدارند ازنظردور

ھر نام وعنوا ن که شود ه ورده اند ب آبار رزوی شان مطيع وفرمانبردارآ که مطابق ميل و را پاکستان انگلستان،

  .ھم ميبردارند  نراآزمام داران  ناز نگھداشته و

دورنما طوری  و چنان تيره وتار  قدرتھای بزرگ،ٔ منطقه دراثرمداخله مغرضانهً  وضع کنونی جھان مخصوصا

 ھا ی بزرگ  وھمين جھت بعضی سران کشوره  ب،کسی پيشگوئی نميتواند  مغشوش گرديده که جريان فردا را

 بعضيھا  درسايه .شان خودسر روان بوده قدرت نمائی ميکنند کوچک جھان بدون اندک توجه به نتيجه پالن وکار

اطمينان ندارند کشور ديگر را ميترسانند  ن اعتماد وه آبه قدرتيکه خود ب بزرگ می بينند و  را قرارگرفته وخود شتر

که مردمان بعضی کشورھا  با چوب وسنگ وھای ھای و زور ايمان، ندارند   خبر،وميخواھند بھره ھم بردارند

  .اشغالگران را بيرون ميرانند  دشمن و

 ٔ امريکا  طی مصاحبه مطبوعاتی خويش درباره معضلهۀ وزيردفاع اياالت متحدسگيت" قایآ"چند روزقبل 

ن آمردم ه رام را بآم افعانستان يت درافغانستان مدت طوالنی کار داريم تا بتوانينمين امأافغانستان گفت جھت ت

 امريکا ايشان ۀاوباما رئيس جمھوراياالت متحد" جناب"ه يع جايزه نوبل صلح بزدرمحفل تو بعد روز چند. ريم بسپا

ما تصميم  مجلس بزرگ علمی که شامل يکعده دانشمندان جھان بود فرمودند نآجايزه درحضورحاضرين  اخذ از بعد

 ٢٠١١سال ه ن مقصد فرستاده ايم که بيمھه کراضا فی را بعس ديرنمانيم اين سی ھزارگرفته ايم که درافغانستان

نھا که درعراق جھت آن رئيس ارکان  آسه روز بعد از.  آنجا آغازکنيم  از  يعنی سيزده ماه بعد خروج عساکررا
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 اختصاصی خود ورده اند درضمن مصاحبهآ" تشريف"کشتار مردم عراق دربغداد  ترتيب پالن بيشتر سرکوبی و

غاز تحويل دھی امورامنيتی به سربازان افغانستان آافغانستان   از اوباما ازخروج  يازده ماه بعد" قایآ"گفت مقصد 

 کدا مش "کرزی صاحب"    .کار استه غاز خروج قطعی وقت زيار بآجھت .  غاز خروج از افغانستان آبوده نه 

  صحيح ا ست ؟

به  اياالت متحده امريکا درکابل که جھت مشوره وکسب دستور سفيرکبير  ازبعد آن روز با تعجب فراوان چند

شان بوده وبا سی ي نھايت پرواشنگتن رفته بود حين برگشت شان شنيديم که گفت حکومت امريکا ازجانب افغانستان

 يفرستد ورھنمائی وزارتخانه ھا م تجربه را نيزجھت اداره و وبا کراضافی يکتعداد مشاورين پخته کارعسھزار

   .برود سوی ترقی وتعالی پيشه ده ميدھيم درچند ماه آينده دراوضاع افغانستان تغيرمحسوسی رونما شده وکشوربعو

  !!.  مشاورين مبارک"کرزی صاحب"

قای کرزی با يد کناررفته آ  ؛ فرموده اند،واشنگتن درمقر ملل متحد برگشتهه  ھمچنين نماينده ملل متحد درکابل که ب

تا ختم دوره رياست جمھوری يک کميته اداری شامل جاللی ، احمدزی واحدی وزيرما ليه سابق تشکيل يافته  و

   !!بله خوشحالی   دا"کرزی صاحب".    تا دوره انتخابات بعدی  اداره کنند  ومملکت را

زنان  کشتار ودستورجنگ  صدور دفاع نماينده جمھوريخواھان که عالوه بر  وزيرسگيت" آقای"نميدانيم حرف 

بادی ھا و اعمارميادين ھواپيماھای بزرگ وکوچک، پايگاھای آبی سالح کشورما وخرابی  واطفال ومردم بيگناه و

نظامی، پناه گاھھا  وسا ختمان ھای مختلف مورد ضرورت عسکری خود درمناطق مختلف اين کشور بيچاره، بی 

 ازجناب اوباما  رئيس جمھور و نماينده ديموکراتھا حزب يا و ميفرمايند  بپذيريم سر وبدون دروازه ما را صادر

س ارکان حرب، يا نظرسفيرکبيراين کشور بزرگ و قدرت اول جھا نی؟ ويا يرئيا دستور حکومت برحال؟ و

  فرمايشات معاون نماينده ملل متحد درکابل را ؟ 

  ! رزی صاحب ک" جناب"

  .ميداريد نگه را ویشما ر  سلب صالحيت ميکند ي پارلمان از وز

  شما آنرا دوباره درکرسی .وظيفه سبکدوش ميسازد از  ستانی را محکوم  وه محکمه، شاروال کابل متھم به رشو

  .می نشانيد 

نھا را دارد، اما شما پانزده آکمکھای  رئيس ارکان شما تقاضای  سه سال توقف مزيد قوای خارجی و وزيردفاع و

   .ا ميخواھيدوبيست سا ل کمک و توقف نيروی بيگانه ر

زادی محاکم ؟  کجاست صالحيت وزير وزارتخانه آانون وپارلمان  ؟  کجاست آزادی حقوق و قکجاست  صالحيت 

  چه شد مفاھيم حقوق  بين المللی عمومی و خصوصی ؟   ھا؟

   . اين عصر شده ايد که ميگفت حرف من قانون استچھاردھمنظر من شما لوئی ه  ب

 رج دبليوبوش رئيسو جقایآشانه يه بدبختيھا نتيجه اعما ل سوء وسياست ناعاقبت انداينھم فرمايند می ھا بعضی

 ۀاياالت متحد ھم قبول داريم اما ازينھم چشم پوشی نميتوانيم که رؤسای جمھور ما  بلی اينرا،جمھورسابق است

رسلب صالحيت کند رئيس جمھو از امريکا بدون مشوره مجلس سنا کاری انجام داده نميتوانند اگرمجلس بخواھد

 ش، اریورسيدن موعد رياست جمھ سره واقعه واترگيت قبل ازب ستانی در رسوائی رشوه چنانچه نيکسن را به اثر

 طوريکه مشاھده ميکنيم ًعالوتا کسی نفھميد چرا؟ کشتند که تا امروز مرموز طور  کنيدی فقيد رانجا عزل کرد ويا

سياست حکومت اياالت متحده امريکا در راه امنيت جھانی وصلح وپايان مدن اقای اوباما تاحال در آرويکار از بعد

 و  حتی عين سياست دبليوبوش سفاک درتقويه بيشترسرباز،نظرنميرسده گ وخونريزی کوچکترين تغيری بجن
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  بعدشان درين مقام وھم انتخاب قبل از اوباما" قایآ"خاطرخوانندگان محترم  باشد ه  شايد ب.ادامه دارد جنگ شديدتر

خارج ساختن کثافات وپاکی  زخم جنگ طوالنی اسرائيل وفلسطين و که کاراول شان کشادن سر ن، وعده دادند آاز

صورت نميگيرد؟ اسرائيل  سربرند کجا است اين صلح؟ چراه ب برادر وار انه ويکنارھم مساو در دو ھر آن است تا

نکه فلسطين ميپذيرد رد ميکند درمقابل، آم شود با راه  برقراری صلح اعال که در پيشنھاد را ھر !!مردانه وار

چون  ل معرفی کندؤومس نميتواند عکس العمل نشان داده ويکطرف را  اوباما مينگرد وسخنرانی ميکند و"جناب”

نمايندگان  و اوباما فلسطين صورت ميگرفت، جانب مسلمانان و حامی اسرائيل ميباشد اگرچنين حرکت از مجلس سنا

 تمام کشورھای اروپائی فلسطين ومسلمانان را محکوم ساخته و گنھکارمی گفتند اماچون اسرائيل گل شموله سنا ب

فس ن وارسال سی ھزارسپاه تازه لھذا دربرابراين خاموشیو کشورھای غربی است  اياالت متحده امريکا سبد سر

بل داده ميشود کامال حق و به جا و اوباما جايزه صلح نو" جناب"جھت کشتار مردم و زنان و اطفال افغانستان  به 

   !!.شايسته گفتن  مبارکباد است

 خويش ازدوستان شخصی شان  ٔرا بنگريم که  خود زمامدارش طی بيانيه بدبختی مردم افغانستان بيچارگی و

اياالت متحده امريکا  صاحب  و  افغانستانًقديمی شرق مخصوصا  صدراعظم انگلستان دشمن اصلی وًمخصو صا

وی معتقد  را تنھا نگذارند زيرا راه او ينارقضايای جنگ ھا ی جھان وافغانستان تقاضا می فرمايند که درغرض د

درصورتيکه  .شده بتواند برقرار بيست سال آينده دراينکشور شت زمان طوالنی پانزده وذگ است که امنيت شايد با

 اظھارمی دارند اگرکشورھای کمک کننده معاون وسختگوی وزارت دفا ع شان ھريکی به نوبه خود دفاع و وزير

خوبی ميتوانند درظرف مدت سه ه تکميل تسليحات آنھا   توجه فرمايند ب و پوليس ملی و ربيه عساکرتطبق وعده  به 

  .کمک ديگران  بی نيازشوند از خود متکی وه تسليم گرفته وب سال قدرت را

 و را مطابق آرزو ده امريکا درکشورھای موردعالقه زمام دارشاياالت متح با اينکه ميدانيم انگليس و درپايان گفتار

بين برده اجيران  را از ن شود اوآيا حاميان  و قتل ھزاران وطنداره ب وسايل ممکن ولومنجره ضرورت خود ندانند ب

 درکشورچيلی اياالت متحده امريکا  سلوادورالنده رئيس ًرا درجايش می نشانند مثال گوش خوده حلقه ب

ن آگناه وطندوستی وتمايل سوسياليستی باکودتای فرمايشی ازبين برده عوض  ه را ب نکشورآملی  رمنتخب وجمھو

غازی امان هللا خان  ،انگليس جنايتکار يا ن کردند ويرئيس جمھورتعي را جنرال عسکری اجيرخود شهنويپ

يا صدام حسين  را نشاندند و  بيسوادبين برده ودرکرسی آن حبيب هللا کلکانی يک از بنيانگذارافغانستان نوين را

را کوتاه ساخت ھمه ديديم  امريکا وطندوست عراق را که ازنفت وطن خود دست کمپنيھای نفتی انگليس و زمامدار

را که نفت را  فرزندان وطن دوست ابن سعود  برادران و٢١ھمين جنايتکاران قرن  يا چگونه ظالمانه ازبين بردند و

 چگونه تحت اسم مريض، بی کاره، خلل دماغ از اشغال کرسی سلطنت تاپايان عمرمحروم مال مردم خود ميگفتند

ساختند اما با ھمين قدرت شان  اگرکشورما کوچک و ناتوان بوده واز تخنيک عصری جنگی چيزی نداريم بازھم 

سنگ و چوب و  با رامھربان دشمن  و يمان  و کمک خدای تواناامانند گذشته ھای روشن نا اميد نبوده   با نيروی 

     .ھای ھای بيرون می رانيم

  ثراختالفات قومی ونفاق ازبيگانگان تقاضای اتحاد ميکننداه شوری که باينست سرنوشت  ک
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  پيام به جوانان ترجمان
وطنت با ھوشياری بشنو و خوب نظر  با گوشھا وچشمان بازمتوجه باش و درماحول خود و! ھموطن عزيز

شی پول بادرمقابل اين ده ھزاردالرماھوار فروخته مي اجداد را قبور پدرناموس ووطن و ه مادر،بدانی ک بيندازشايد

ه شرافت را باخته ای آنگاه ب کرامت و حال آئی وديده بکشائی ميدانی که دربازی اخالق،ه تمام ميشود ھمينکه ب

ا خدمت انجام داده ای ھمينکه نھآزمين ھرکشوريکه جھت زندگی قدم گذاری  حتی ھمين اياالت متحده که برای 

وطن فروش  وناموس خوانده و مادر، و را دشمن پدر سويت مينگرند و توه ازسوابق توخبرشوند با نفرت ب

 بايد بدانی چنين پولھا .ازدست داده ای را جواھرات گرانبھا اينۀ ھم  يقين دارم  وقتی پشيما ن ميشوی که.ميشناسند

وری يک لقمه آدست ه پشيمان و برای ب و مانند ديوانگان نادم تو اخ می گريزد ورمليارد با شد موش شده درسورګا

   .باشیييا با مليونھا دالرمورد تنفرھمگان م نان خشک محتاج وسرگردان و

با پيشکش اين ده ھزار دالر ماھوار می خواھد  را محتاج ديده و پخته کار، تو شايد متوجه شده باشی دشمن قديمی و

برای خود مساعد  خانه تو وطن و  حاکميت خويش را درٔتوسط تو ازبين برده و زمينه افعين حقيقی رامبارزين و مد

    .ميسازد

  با تقديم سالم و احترام بی پايان .  و مددگارت خدا يار . اينست پيام وطندارت 

            

  


