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 1۸/۰1/2۰1۵         انوری حسین محمد: ترجمه
  هوفر تودن یورگن: مؤلف

 آباد عزیز قریۀ عزاداری محفل
 بخشی از کتاب " تو نباید بُکشی "

 

بل نشسته بودم. این برای صرف چای صبح در هوتل سرینای کا 2008ر اخیر ماه اگست سال د

هوتل اکثراً مورد حملۀ طالبان قرار میگرفت.اکنون یک محل مطمئن می باشد. در یک روزنامۀ 

(نفر از 30افغانستان خواندم که عساکر امریکائی یک روز قبل در یک قریۀ نزدیک هرات سی)

 اند. به قتل رسانیدهطالبان را 

کنم. کشته شدگان مردم ملکی همیشه از جانب قوای من آموخته بودم که به چنین گزارشات اطمینان ن

نظامی امریکا بنام طالبان یاد میشوند. این ادعا برای پیشبرد جنگ مساعد بوده و برای احصائیه 

 گیری آنان سودمند است.

شب هنگام تلویزیون افغانستان تصاویر این حمله را به نمایش گذاشت. قربانیان هیچ شباهتی به افراد 

مت ) ترجمه مطابق اصل است( نداشتند، بلکه پارچه های اجساد اطفال و کهن ساالن ای  قوای مقاو

 بودند که قابل شناخت نبوده و همه در یک محفل عزاداری شرکت کرده بودند.

طالب را کشته اند و به افراد ملکی صدمۀ  30 نطاق نظامی امریکا با اطمینان گفت که در عزیزآباد

 نرسیده است.

ک ترجمان شخصی را ذریعۀ تیلفون پیدا کردیم که محفل عزارداری را برگذار کرده بودند روز بعد ی

بودند. نام او گل احمد بود و از تیلفون نمودن ما تعجب کرده اظهار امتنان نمود که یک شخص از 

 . او جریان واقعه را چنین توضیح داد:غرب در مورد او فکر کرده است

روز جمعه بود، او محفل ختم قرآن به روح برادر اش تیمورشاه که در شب پنجشنبه که فردای آن 

آیات قرآن ( کشته  شده بود، برگزار نموده بود. قاری ها  ISAFیک ماه قبل توسط عساکر ایساف) 

را می خواندند و طعام زیاد برای فقرا تهیه کرده بود، اندکی بعد از نیمۀ شب قریه توسط تانک ها 

 قریه از زمین و آسمان مورد فیر راکت و توپ قرار گرفت.محاصره گردید، بعداً 

 گل احمد نمی دانست که چرا؟

او خوش تنها از این سبب زنده ماند که تصادفاً در یک خانۀ دیگر در قریۀ مجاور که در یک گوشه 

واقع بود، رفته بود.گل احمد صدای مدحش انفجار و فریاد دلخراش اقارب خود را می شنید، شعله 

بزرگ آتش در فضا بلند بود. این حمله زیاد دوام کرد و چنین معلوم می شد که میخواهند عموم های 

 ساکنین قریه را نابود کنند.

اطفال وحشت زده شده بودند و از یک طرف قریه به طرف دیگر می دویدند.همه مورد اصابت 

ت ها قطع شد.خاموشی مطلق گلوله قرار گرفته و کشته شدند. بعد از نیم ساعت بمباردمان و فیر راک

حکمفرما گردید، تنها آواز گریه و نالۀ مجروحین شنیده می شد. بعداً عساکر امریکائی آمدند و آنانی 

شدند که به مجروحین کمک نمایند و مرده ها را از زیر خاک و ویرانه  را که زنده مانده بودند، مانع 

 .ها بیرون کنند

گان خود را از دست داده بود که در جملۀ آنان پسر دوازده سالۀ نفر از اقارب و وابست 75گل احمد 

 او بنام امان هللا، یک برادر اش و برادرزاده هایش دختر و پسر و نواسه هایش شامل بودند.
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 ساله بود. 90قربانی ، خوردسال ترین قربانیان یک طفل شش ماهه و کهن سال ترین 

او میگوید زمانیکه تمام مرده ها را پهلوی همدیگر گذاشتیم، قلب من شکست، پنج ساعت قبل همۀ 

آنها با عالقۀ زیاد در آماده کردن طعام برای غربا کمک میکردند. اعضای بدن بعضی از اطفال 

در مسجد دیم و ان را پیدا کرده در یک شال پیچانازهم جدا شده بود، ما دست ها و پا های خون آلود آن

 بردیم و بعد از نماز جنازه آنها را به خاک سپردیم.

نفر طالب را  30من برای گل احمد گفتم که عساکر امریکائی بازهم ادعا میکنند که آنها در این حمله 

 کشته اند و افراد ملکی کشته و یا مجروح نگردیده اند.

امریکائی ها بازهم این ادعا را می پیرمرد لحظۀ سکوت کرد و بعد با صدای گریه آلود گفت که اگر 

های اطفال را کنده و اجساد آنها را از خاک بیرون میکنم، بعد تنها  کنند، من با دست های خود قبر

 صدای گریۀ او شنیده می شد.

در اخبار شب تلویزیون افغانستان بار دگر مشاهد کردم که نطاق قوای نظامی امریکا دوباره ادعا 

نفر طالب ازبین برده  شده اند و شاید یکی دو نفر افراد ملکی  30زیزآباد فقط میکرد که در قریۀ ع

 نیز تلف شده باشند.

می 1989من یک روز بعد از آن به مالقات رئیس جمهور  کرزی رفتم، ما همدیگر را از سال 

شناختیم، در آن سال اولین جلسۀ حکومت جالی وطن در ارگون، قریۀ کوچک  در داخل خاک 

اسیستانت رئیس جمهور تان دائر گردیده بود. در آن زمان کمونیست ها در قدرت بودند. کرزی افغانس

جالی وطن )صبغت هللا مجددی( بود، من از کرزی سوال کردم که چرا او در مقابل چنین قتل عام 

 مردم ملکی اعتراض نمی کند. کرزی جواب داد که من متواتر اعتراض میکنم.

 گفتم و چنین معلوم میشود که شما وابسته به امریکا هستید.در جوابش  خیلی آهسته 

کرزی با تشویش به من نگاه کرد و گفت که شما چه فکر میکنید که من به کی وابسته هستم، طبعاً به 

، ماه امریکا، من اردوی نظامی ندارم و هر زمانیکه من در مقابل چنین دیوانگی ها اعتراض میکنم

 ها مشکالت ایجاد می شود.

من برایش توصیه کردم که شما باید به اعتراض خود شدت بخشید، شما رئیس جمهور افغانستان 

هستید، نه از امریکائی ها و من به عنوان یک شخص بزرگ سال میتوانستم چنین توصیۀ برایش 

 بدهم، از مذاکرات با کرزی میدانستم که او از طرز صحبت آزاد من انتقاد نمی کند.

که کرزی در قریۀ عزیزآباد گل احمد را که ر تلویزیون افغانستان مشاهده کردم فردا شب در اخبا

 در آغوش گرفته و هردو به شدت گریه میکنند.  کمر اش خمیده شده بود

 " جورج دبلیو بوش " هرگز این اشک ها را فهمیده نمی تواند.

شدت بخشیده و از آن   از آن روز به بعد کرزی در اعتراضات خود علیه حمالت باالی افراد ملکی

 زمان سیاستمداران امریکائی او را یک  مشکل قلمداد کردند.
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