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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Martyrs جانبازان

 
  کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان: فرستنده

  احمد شاه وردک: نويسنده

 ٢٠١٢ جون ١٠

  

 !به نام خداونديکتای مھربان

  

  يگانه وارث اصلی داشته ھای مادی ومعنوی اسالف اين مرزوبوم میۀابمثه سرزمين زيبای ما افغانستان عزيز، ب

باشد که زادگاه تمام اقوام وملتھای آسيای مرکزی وجنوب آسيا بوده  وبوستانی از پروانه ھای آزاد تاجک، پشتون، 

ائی ھا وجود آورده که  تصوير واقعی آريه نام افغانستان به ازبک ، ھزاره بلوچ، نورستانی وسايرين را ب

  .گذارد وخراسانيان آزاد، دليروعياران واقعی رابه نمايش می

  : شاعردانا عالمه اقبال رابه اثبات رسانيد که سالھا پيش فرموده استۀ اخير يکبار ديگر گفتۀحوادث سه دھ

  تــآسيا پيکر آب وگل اس

  ملت افغان درآن دل است

  ياـــساد آســساد او فـــازف

  ياــشاد آســـشاد او کــازک

 ۀکند آنقدر سرنوشت ساز وبا ارزش است؟ تنھا دراين سه دھ چرا اين ملت که امروز با مرگ  دست وپنجه نرم می

 با جديد ترين تکنالوژی خويش، ٢١ وقرن ٢٠ ما شاھد عينی آن ھستيم ، غول پيکرترين نيروھای قرن ۀاخير که ھم

کوبيدند؟ چرا ازسکندر گرفته تا اعراب ومغل  وانگليس ھا  خود داشتند به سرما ۀکه درچانت باالی ما تاختند وچيزی

 کوچک وخورد وضعيف وتوته توته، وسوخته وباروت بوی، ۀھمه، دراين محوط و وروس ھا وامريکا وناتو

 وفاسفورس بوی، ماتم سرای کنونی ازپی کدام شھد وشکر آمدند که مارا چون شکار باالی سگان خويش می

  ند؟ اين ظالمان بی رحم کدام دوزخ ديگری را سراغ ندارند؟؟ششا خورانند وباالی ما می

 اين ميھن برايتان بنويسم؟ ۀ ازکدام مجيد برايتان بنويسم؟ ازکدام جگتورن قيوم و ازکدام سوخته و پارچه شدن م

 آنھا را ۀم؟ ويا ازکودکان شھيد بغالن؟  آيا قلم توان ياد ھمويسازشھدای کنرو پنجوائی ونوزاد ووردگ برايتان بن

را ياد کند؟ آيا جوانانی  پيدا خواھند شد   شانۀکفايت خواھد کرد؟ آيا دلی خواھد بود که ھم دارد؟ آيا صفحات کاغذ
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خود بيايد وبه چراھای ه بار ب  تاريک تعصبات واحساسات تنگ قومی ومذھبی برآيد ويکۀکه مردانه وار ازکور

را اينقدرنزد ديگران باارزش است؟ که بارھا وبارھا ھزاران فوق عميقا فکرنمايد وازخود بپرسد که اين خاک چ

 مسلح با تمام وسايل عصروزمان به ايل کردن مردمش کمر بستند، کشتند، سوختند وبرباد کردند ولی یجنگجو

و به نقدر افتخارات مارا نزدما کم رنگ ساخته که خودرا يک ملت گم نام وضعيف آچرا دشمنان ما .  پيروزنشدند

 سه ۀکم ارزش قايل شويم؟ آيا جوانان ما قصبدان که ازخود ماست  کنيم؟ وھرچيزی گران فکر میدست دي

  را به کام خويش فروبرد؟  شانۀند که  که گرگ ھمه اديوگرگ مکار را شن)سفيد، سياه وابلق(گوسفند

 وافر ۀعشق وعالق«م ال ھا، پاسخی باشد واقعی وآن ھؤ اين سۀتجربه زندگی ومشاھداتم يگانه جوابی را که به ھم

 و تاريخ چند بار به اثبات رسانيده که  مادروطن ھميشه مجيد ھا واکبرھا ومسجدی ھا. ماست »  مردم ما  به ميھن

جانخانھا، وھزاران قھرمان را دردامن خود پرورانيده وخواھد پرورانيد که تاريخ ساخته اند وجاويدانه درقلب  محمد

  .مردم خود قرار گرفته اند

  !راھشان پرازشيران غران باد! حشان شاد باد رو 

حق امروزی ه  زيادی باالی سنگر مقاومت بامپرياليزم خونخوار توانسته تاحديعنی سف فراوان که  دشمن مکارأبات

ن واقعی را با گماشتگان خود يکجا رنگ ابه جيب خود ببرند؟ مبارزمارا ھم  ما تسلط داشته باشد وبھای خون اوالد

  .بدھند

مقابل نيروھای متجاوزجام شھادت نوشيدند ھمه در که درسالھای اخيردرزادگاه خودم ساالر وردگ درنبرد  انیجوان

نويد فارغ صنف دوازدھم، حافظ قرآن استاد کورس ھای رياضی وانگليسی !  بودندپوھنتونھافارغين مکاتب و

لم گل رحمن که با ھاوان روسھا پارچه درساالر،  سال پار توسط طيارات دشمن جام شھادت نوشيد وپيش کاکايش مع

پسران سلطان جان اکا ودھا جوان تعليم يافته وساير   و آرين خان ساالر، پسران گل اکا،. پارچه شده بود رفت

افراشته نگه فروزان و نثار خون خويش مشعل استقالل وآزادگی را با باشند که   کنونی میۀگلگون کفنان معرک

اينان مجيد وار به . کستان را نديده بودند؟ آی ايس آی وسی آی ای وديگران را نمی شناختنداينان حتی پا. داشته اند

ثيرتبليغات دشمن قرار گرفتند که أکه فکر کنند ھموطنان جوان ديگرش که چنان تحت ت روند وبدون اين معرکه می

 گرم نگه داشتن سنگراجداد ن مگويند وظيفه روند ومی  دشمن میففرستند؟ به مصا  نفرين مینبه جای درود، به م

  ! بگيريده دلخواۀن نتيجآدستان  واوليای امور تعلق دارد که ازبه  به شما قلم رقھرمان مابود اين ديگ

که درآنزمان  به ھجو مجيد قافله ساالر عياران  آزاده ، چرخيدند و کيسه ای زر ازارباب   بودند قلمھای مزدوری

خواست در  اش ھنوز  نزدم موجود است ومی) سی وی(وردگ که  سوانح مزمل تنگی . خويش  دريافت کردند

به  دشمن ومنھدم ساختن  بخشھای مالی وتکنالوجی معلوماتی کارنمايد ولی بعد ازچندين بار ضربه زدن مرگبار

  . يکجا با مولوی فضل الربی درنبرد مستقيم با امريکائی ھا شھيد گرديد٢٠٠٧وسايط محاربوی ايشان، در سال 

که بگذاريم دشمن بشريت : خوب اگرواقع بينانه بنگريم،  صرف دو انتخاب پيش روی ما قرار دارد وآن يکی 

 وپارلمان امپرياليزم دسيسه ساز وتروريست پرور به آرزو ھای  شوم خويش برسد؟ برای ما  حکومت مافيائی

 ووطنفروشی بسازند وراھای  کلپ ھای رقص و نھادھای دزدی وآدم ربائی،الون ھای مجلل عروسیسپوشالی 

اگر غيراين باشد يک ساختار زير بنائی رانشان دھيد که در ده سال ( وتر دزدی ومافيا گری رايادما دھديقاچاق وکمپ

به خدا وياری دوستان خدا و پيروی دست داريم وتوکل ه که ب  قيام کنيم وبا چيزیآنويا عليه ) گذشته ساخته باشند؟

 دست به کارشده وپوز طاغوت را به زمين بماليم راھش را گم سازيم، جيب ھايش را ،از مردان راه آزادی وطن
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دستان خويش مھيا ه تھی بسازيم، ديوانه اش بسازيم، وادارش سازيم تا به ھمه بتازد و موارد نابودی خويش را ب

  .دی ورھائی برای عالم بشريت بگرديمساخته ويکبارديگر سرمشق آزا

ھم دامن خودرا به مثل ھرگوشه وکنار وطن پر ازالله ھای » ساالروردگ« درنبرد با استعمار شوروی زادگاھم

، حاکم ظفرخان، بختاورخان، )کايمکا(، رئيس محبوب خان)کاکايم(گلگون کفن ساخت، جگتورن عبدالقيوم خان

 اونخی ، بھرام ۀتورن صوفی درمعرک.  ثور دستگير وشھيد شدندۀل فاجع زرجان توسط حکومت وقت دراوايطابض

آکا با دوپسرش ناصر خان وفريد، بابک آکا با پسرش شاه وزير، معلم يارمحمد، معلم مزمل، قوماندان 

، معلم گل الرحمن، وريښمين، صاحب ()عبدالواحدخان، الوزی خان، رحيم خان آکا، عبدالقدوس آکا، شھدای بيالو

نام وطن که قلم توان ياد م بختاور، زرداد، طال، خوشحال ، سمندرکه ھمه ازساالربودند، وده ھا وصد ھا شھيد گگل،

  .  آنھا را نخواھد داشت درجنگ باشوروی ھا شھيد گشتندۀھم

دراوايل کودتای ثور حکومت وقت ھزاران ميل اسلحه به مردم وردگ توزيع کردند تا عليه ھزاره جات که به 

مردم وردگ . به جنگ بپردازند وآنھا رانابودسازند!)  مال ئی ستا اوسر ئی زما(  ياغی شده بود تحت شعاراصطالح

روند ولی ما با برداران  يند ومی آحکومتھا می! باداشتن بزرگان خيرانديش ومدبر خويش تصميم گرفتند که نه

جای برادرخويش دشمن را نشانه ه ب لم نه وخويش تا روز قيامت ھمسايه خواھيم بود وبه مانند ھرقوم ديگر به ظا

  .گرفت

 وسيع صورت گرفت که ۀحمل) کندھار - مسير شاھراه کابل(  شنيز وردگۀ در ماھای اول تجاوز روس ھا به در

 نفر ازساالر بودندکه درتاريکی شب درخفاء ٣٠ تن شھيد شدند وحدود ٢٠٠درحدود) ١٣۶٠(رسه روز نبرد سال د

  .دندخاک سپرده شه ازدشمن ب

ضوع راھم کامال درک کرده ومجيد ھم به مانند ابومسلم بدون شمشير پيش دشمن رفت وباکی ازدشمن نداشت وم

 انقالبی امريکای ۀگفته ولی مجيد شھيد ب!  قبول ذلت وغالمی ويا مرگ با عزت :بودکه صرف دو انتخاب دارد

ايشان ازدسايس . دھد جيح میرت  مرگ را،مرگ به روی پاھا صدبار بھتر اززندگی به روی زانوھا است: التين

دشمن وارتجاع ومجبوريت ھای کشورش آگاھی کامل داشت وخوف داشت که به مانند سايرين زير بار احسان دال 

فتند وآب را به آسياب شيطان نريزد، بدون شمشير درقلب کشورش دربين ھزاران مکارتر نيو دردام دشمن  نرود

 دھد؟ تا جام شھادت را می  مقدس خويش ادامه میۀشی وبگير ونمان  به مبارزجاسوس ومخبر وتوپ وتفنگ وتال

فھميد که زياد ديگران خيلی گران  اوعقيده داشت که به کم خود بسازد چون می!).  انا هللا وانا اليه راجعون(نوشد

دشمن آشکار با :  وی درک کرده بود که بين دو دشمن قرار گرفته! او درست محاسبه کرده بود. شود تمام می

  !ھزاران سرباز تا دھن مسلح و دشمن مکار ورذالت پيشه 

الق حوادث تسن ھا وقھرمانان کاغذی چنان درباحوادث نشان داد که خيلی ازمبارزين نماھا ودانشمند نماھا واکادمي

ند، جنگ کردند، مردم کشتند، ايتالف ھا کردند وشکستاندن ھا کرد. غرق شدند که حق وباطل راگم کردند

وطنفروشی کردند، وطندار کشی وبرادرکشی کردند، بادشمن يکجا فرزندان وطن را کشتند، بلند منزل ھا ساختند 

الون عروسی وپارکنگ ساختند ولی سرک وجوی وبرق نساختند، پشتون کشی وھزاره کشی  سولی قانون نساختند،

ن مزدور ونوکر ساختند اارا پيش متجاوزنکردند، اوالد موتاجک کشی وازبک کشی کردند ولی افغانستان سازی 

ی خريدند، قانون پاس کردند ولی به رشوت، أی فروختند ورأانتخابات کردند، ر. زدند ولی مزدش را خود به بر

 مور وأکه نام پروردگار است، گذاشتند که از قاضی گرفته تا م» حق« ب بيت المال ومال مردم نامصوغاخاذی 

  .کند شخوار میمه روزه چندبار نرا ھ رئيس ومفتی آن و وزير
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 باالخره ھمه افتخارات وکارنامه ھای اجدادخويش را پيش پای دشمن گذاشتند وبادشمن قرار بستند تا به زندگی 

 شما تاکه که خون مجيدھا ومزمل ھا آنقدر بی بھا نخواھد بود  يناننگين خويش روزی چند ادامه بخشند وبی خبر از

 راه اسالف خويش را ادامه ،فرزندان بيدار کشور چون شيران. شته وتقديم دشمنان سازيدرا به ليالم گذا ديری آن

ازايشان ياد خواھندکرد، ستايش وتمجيد خواھند کرد وچھره ھای کثيف شمارا که نماد ھای بی غيرتی !  خواھد داد

  !رسوا خواھند ساخت  وءوبی ننگی  باالی قبای پدروطن ھستيد، افشا

دور وتنظيم پرستان وفاشيستان قومی از آدمکشان  خود ياد نمايند ولی فرزندان صديق ميھن با  مزۀ بگذار ادار

 ما تعلق ۀاز قھرمانانی ياد نمايد که به ھم)  به دور ازتعلقات قومی وسمتی خود(ھمبستگی تمام و عشق به وطن 

ا پايان به مردانگی خويش درزندگی خويش نداشتند وت» يک خو گری ونامردی«دارد وبه اصطالح ھموطنان ما 

  :گالب وطن رنگ  ارغوانی بخشيدند وبه ياد ما دادند که استاده ماندند واستاده جام شھادت نوشيدند وبه الله و

  دکوه قاف ديوان به زور وی دامنم درسره                   افغانه عشقه ترينه خپل جانان په زور راوړه

  

  !ان افغانستۀزنده ومتحد باد مردم آزاد

  !درود فراوان به شھدای گلگون کفن افغانستان

  !مرگ به مزدوران اجانب

  

  بادرود ميھنی

  برادرتان احمدشاه وردگ

  ١٣٩١ھشتم جوزای سال 

  ټايمنی -کابل

  

 

 


