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 ۶۱1۲ مارچ ۶۲حمید انوری                                                                            

 "هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا 
 آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند"

 

لی برخواست شعر پر مفهوم و با مسمای فوق، مطلع آهنگ دلنشین و سخت با احساس آرش بارز است که از د
و بر دلها نشست و مرز ها را درنوردید. آرش بارز یک پدیدۀ جدید و بی سابقه در عرصۀ  هنر موسیقی و 
آواز افغانستان است که بگفتۀ خودش درد مردم را فریاد میکند و چه رسا و بلند هم درد های استخوان سوز 

 ملت درخون تپیده را فریادگر است.
 

https://www.youtube.com/watch?v=XcpS5fSwuRk 

به یقین که این آواز رسا و این صدای زیبا و این احساس عالی مردمی و میهنی او، کاخ ستم را در کشور جنگ 
 زدۀ ما از بیخ و بن به لرزه درآورده است.
عرصۀ هنر موسیقی و آواز داد سخن سردهم، که نه اهلیت آنرا دارم و و اما در این مختصر سر آن ندارم تا در 

 نه هم صالحیت آن.
آرش بارز در برنامۀ تلویزیون طلوع، ستاره نشد، امادر قلمرو موسیقی وآواز، شب های سیه وظلمانی کشور  

 را خورشیدی شد تابان و شمعی شد فروزان.
ی  کشور جنگ زده  و غرقه در خون ما را سحری  در دید ولی و اما و مگر، آیا این شب های سیه و ظلمان

 رس است؟!
با در نظرداشت مطلع آهنگ آرش بارز، تالش میکنم گوشۀ دیگری از آشفته بازار این ناکجا آباد  بی در و  

 پیکر را کند و کاو کنم تا چه قبول افتد و چه اندر نظر آید:
همه روزه و بالوقفه شاهد آن هستیم که در هر گوشه و بیشۀ با هزاران هزار درد و دریغ و افسوس و ایهات،  

کشور، در هر دشت و دمن و در هر کوی و برزن این خطۀ غرقه در خون، در مکتب و مسجد، در هوتل و 
با رستوران، در شب تار و روز بازار، در  هر کوچه و پسکوچۀ این دیار، دشمنان دون و نا انسانان زبون، " 

 ." ا، عید قـــربان میکنندســر بــریــدۀ م
حمالت انتحاری و انفجاری و حمالت دسته جمعی، انفجار های پی هم کنار جاده ها، کشتار در روز بازار، 
حمله به خبرنگاران و ژورنالیستان داخلی و خارجی، کشتار وحشتناک عساکر اردوی ملی، هدف قرار دادن 

ت  دیگر و ایجاد  جو وحشت و دهشت و ترور، گوشۀ از  زنان و کودکان و هزار و یک جرم و جنایت و خیان
کارروائی های همه روزۀ این جمع بی خرد، خونریز، وحشی و ستم گستر است که جان انسان، قدر مگسی 

 برای شان ارزشی ندارد.
یختن این جانیان قرن و این ددمنشان بی آزرم تاریخ، چنان با کشتار و قتل و خونریزی خو گرفته اند که بدون ر

 خون انسان، شامی را سحر نمی توانند کرد.
هرگاهی که طالب خون میریزد، جنایت میکند، وحشت ایجاد میکند و انسان های بی گناه و بی دفاع را هدف 
جنایات کثیف خود قرار داده و پارچه پارچه میکند و سر و روی و سینۀ طفلکان بی خبر از دنیا را هدف قرار 

ن شان غربال می سازد، حکومت فاسد و کثیف کابل در بدل جنایات خونین و ددمنشانۀ داده و از وجود نازنی
شان، پاداش میدهد، جنایتکاران طالب را از زندان ها آزاد میکند و رئیس دولت داد و فریاد میکند که طالبان 

 آمادۀ مذاکره با دولت اند و چنان میشود و چنین خواهد شد.
 ر می اندازیم تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد:یک نگاه گذرا به سر خط اخبا

 نفر در حمله به هتل پنج ستاره کابل کشته شدند ۹ -*
 هجده نفر در حمله انتحاری در شرق افغانستان کشته شدند -*
 کشتانفجار انتحاری در شمال افغانستان هفده تن را  -*
 افراد مسلح ناشناس یک خبرنگار خارجی را در کابل کشتند -*

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 سرباز پلیس در شمال افغانستان کشته شدند ۲ -*
 حمله انتحاری به مرکز فرماندهی پلیس سروبی در شرق کابل -*
 سرباز افغان در والیت کنر ۶1کشته شدن  -*    
 

لیست این جنایات با هزاران درد و دریغ که سر دراز دارد و هر اندازه که جنایت فزونی میگیرد، به همان  
 از حکومت کابل بیشتر و بیشتر میشود.اندازه پاداش 

و اما ببینیم که عکس العمل حکومت فاسد کابل در مقابل این جرم و جنایت و خطا و خیانت و وحشت و 
 بربریت، چیست:

 زندانی بگرام را رها کرد ۵۵ستان دولت افغان -*
 عضو گروه طالبان از زندان قندهار فرار کردند 1۶ -*
 کرزی: آزادی زندانیان افغان ربطی به آمریکا ندارد -*
 آغاز کرد زندانی طالبان را از بگرام ۲۵دولت افغانستان آزادی  -*
 های محرمانه' کرزی با طالبان: دلیل مخالفت با امضاء توافقنامه امنیتی؟ تماس' -*
 زندانی بگرام را منتشر کردند ۷۳های نظامی آمریکا سوابق  مقام -*
 دانیان 'خطرناک' از بازداشتگاه بگرامانتقاد نظامیان آمریکا از دستور آزادی زن -*
 کند زندانی را که آمریکا مخالف آزادی آنها بود، آزاد می ۸۸افغانستان شماری از  -*
 'فرمانده طالبان بازداشت شده در قندهار از بگرام آزاد شده بود' -*

و این لیست بذل و بخشش از کیسۀ مردم مظلوم افغانستان هم با درد و دریغ که سر دراز دارد. هر اندازه که 
نبار و خانه بر انداز طالب طویل و طویل تر میگردد، به همان اندازه لیست بذل و بخشش و طومار جنایات خو

عفو و برادر خواندن جنایتکاران بی همه چیز طالب هم طوال می شود و این سلسله در دوازده سال پسین 
کستانی کردن پتی و بالوقفه جریان داشته است، بگذریم از اینکه بیشتر از بیست بار کرزی در مقابل مقامات پا

 عذر و زاری کرده است که زندانیان بلند رتبه و قومندانان خونریز طالب را از زندان های پاکستان آزاد کنند.
و اما بر گردیم به فاجعۀ استخوان سوز هوتل سرینای کابل و کشتار بی رحمانۀ سردار احمد، خانم و فرزندان 

آماج تیر های زهراگین یک مشت افراد زبون قرار گرفته و به خورد سال او که تن های نحیف کودکانۀ شان 
 خاک و خون غلطیدند، واقعاً که:

 هیـچ حیـوانی به حیـوانی نمی دارد روا 
 آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند  

 
 ببینیم در جریان کشتار بی رحمانۀ این خانوادۀ بی گناه، چه اتفاق افتاد:

 

افغان با همسر و دو فرزند خرد سال اش از جمع قربانیانی اند که شب سال نو از سوی سردار احمد خبرنگار ) 

  .مردان مسلح در هوتل کابل سرینا با ضرب گلوله کشته شدند
در این حادثه ابوذر کودک دونیم ساله این خبرنگار نیز به شدت زخمی شده و هم اکنون در یکی از مراکز 

 .نرم می کندصحی در کابل با مرگ دست و پنجه 
خواهران سردار احمد از شدت دردی که به آنان رسیده است فریاد می کشند و گاهی هم به عاملین جنایتی که 

جگر گوشه های شان را با بی رحمی برای همیش از آنان جدا 
 :ساخت لعنت می فرستند

او بیادر در کجا پیدایت کنم در سر تخته از جان اوالد هایش  »
یک طفلش مالوم می شد، جگر نیلوفر  مرمی میریخت، قلب

برآمد بود، مغز سرعمر برآمده بود، از بیست مرمی بیشتر 
خورده بودند. گوشت های شان را مرده شوی از روی تخته مثل 

 («.کوفته جمع کرده و در گوشه انداخت
 

 این است عمق جنایت!!!
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 صحبت از پژمردن یک الله ویک برگ نیست
 از حــریق کــینه جنــــگل را بیـابــــان میـکنـند

 

طفلکان معصوم و مظلوم را هدف بیست مرمی قراردادن و از وجود نحیف و نازک شان غربال ساختن، این 
 است یک نمونۀ روشنی از برادران ناراضی یک مریض روانی! تفو بر تو ای چرخ گردون تفو!!!

تی را با پنبه حالل کردن، ناروائی است که در دوازده سال گذشته بر کشوری را اسیر پنجۀ دجال کردن و مل
 این ملت غرقه در خون رفته است. 

 باید صحنه را مجسم کرد و خود را در صحنه حاضر دید تا به عمق فاجعه پی برد.
نداز و قاتلین بی آزرم و نا انسان و وحشی، خالف معمول اینبار  با ماشیندار های خودکار و بم و راکت ا

واسکت های انتحاری مسلح نبوده اند، بلکه با تفنکچه های کوچک وارد کارزار شده و بسیار هم حساب شده 
انسانها را هدف قرار داده اند و بصورت دقیق سردار احمد و خانم و سه طفل او را هدف قرار داده و شاید چند 

به یقین میتوان گفت هدف تروریستان خونریز شاجور را بر سر و صورت و بدن آن مظلومان خالی کرده اند و 
و قصی القلب، خبرنگار آژانس خبر رسانی فرانسه و فامیل مظلوم او بوده است، ورنه نه کدم مقام بلند رتبۀ 
خارجی و نه هم کدام مقام مهم داخلی در آن شب دیجور در هوتل سرینا حضور داشتند تا همچو عملیاتی سر 

 وسامان داده می شد.
 ". با سر بریدۀ ما عید قربان میکنندجانیان قرن  فقط " این  

مصداق زندۀ این جنایت عظیم، با سر طفلکان معصوم و مظلوم عید 
 قربان کردن است.

 چگونه می شود با این وحشیان بی همه چیز، صلح  نمود؟! 
صلحی که به قیمت آبروی یک ملت تمام شود و از سر بریدۀ مردم 

رگز یک صلح آبرومند نبوده و هرگز هم آن عید قربان کنند، ه
آرامش و امنیت و استقراری در پی ندارد، بلکه به منزلۀ از باران 

 برخاستن و به زیر ناودان نشستن است.
 

سال داشت و با آژانس خبری فرانسه کار می  ۲۱سردار احمد " 
، دخترش نیلوفر شش ساله بود کرد، حمیرا خانم سردار احمد بیست و چهارمین بهار زنده گی را سپری می کرد

 ".سال داشت ۵و عمر پسر مو طالیی سردار و حمیرا فقط 
 در کدام کتاب است این؟ در کدام مذهب و دین است این؟ در کدام رسم و کیش و آئین است این ؟

 آیا اسالم همین است؟!
 اگر عملکرد طالب دین اینست، پس وای اگر از پی امروز بود فردائی!!!

در سر سفید سردار احمد خاموشانه اشک می ریخت اما مادر حمیرا همسر سردار احمد در فراق دختر ما...، } 
جوان اش فریاد می زد و می گفت که آغاز شب سال نو پایان عمر دختر، داماد و نواسه های معصوم اش بوده 

 :است
ردیم از کارمندان سرینا گفتند تباه شدم! چطور انتحاری از سه دروازه و سه دیوار سمتی تیر شد، پرسان ک »

که اول سردار را کشتند و در فرقش به مرمی زدند، حمیرا زیر پاهای انتحاری افتاد که اوالد هایم را نکش 
-) گزارش رادیو آزادی« .اوه خدا ! چطور دل دخترم سنگ شد اول اوالد هایش را کشتند دوم حمیرا را کشتند

 {(۶۱1۷مارچ ۶۷
لخ و جگر سوز که از زبان دو مادر داغدار بیرون می شود و مسؤولین امنیتی!!؟؟ و این است آن حقیقت ت

  سریناه، چشم دید خود را  از آن جنایت وحشتناک بیان میدارند.
نخست گلوله ای به فرق یک خبرنگار جوان شلیک می کنند و این درحالیست که او هنوز زنده است و خانم 

ن، یک خانم و یک مادر زیر پاهای جنایتکاران قرن افتاده و عذر و زاری مظلوم و بی گناه او به عنوان یک ز
میکند، جانیان شرف باخته به او رحم نمی کنند و در مقابل چشمان گریان و وحشت زدۀ او، شوهرش را 
ا میکُشند و گلوله ای بر فرقش خالی میکنند، بعد نوبت طفلکان بی خبر از دنیا، طفلکان بی گناه و مظلوم و زیب

میرسد و جنایتکاران وحشی و بی همه چیز در مقابل یک مادر طفلکان معصوم او را گلوله باران میکنند وبدن 
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های نحیف آنان را سوراخ سوراخ میکنند و بعد مادری را به گلوله می بندند. شرم تان باد ای زنا زادگان 
  تاریخ.

طالب را محکوم کنم، چه از طالب بیشتر از این نمی خواهم مانند رئیس دولت این عمل وحشیانه و ددمنشانۀ 
نمی توان توقع داشت و این اصلیت این جمع ذلیل شده است، آنان برادران ناراضی کرزی هستند و دشمنان 

 خونین وآشتی ناپذیر ملت و مردم و مملکت و دوست دشمن، دشمن است.
 اما درنگی الزم می افتد بر چون و چرای این حملۀ ددمنشانه:

مات مسؤول حکومت کابل طبق معمول مدعی شدند که این حملۀ انتحاری توسط دشمنان مردم افغانستان مقا
 انجام یافته است.

من نمی دانم چه ضرورتی برای اظهار چنین نظری وجود دارد، یک طفل هشت ساله هم اینرا  دیگر میداند که 
 کشتار مردم به وسیلۀ دشمنان مردم صورت گرفته و میگیرد.

حکومت تالش میکند تا به گونه ای برادران ناراضی را برائت دهد و ادعا میکند که این عمل کار طالبان  بعد
 نیست، در حالیکه طالبان مسؤولیت آنرا پذیرفته اند.

بعد مقامات مسؤول امنیتی وارد کار زار شده و ادعا میکنند که این عملیات پیچیده کار استخبارات پاکستان و یا 
 رات خارجی  بوده است و...هم استخبا

سوال ایجاد می شود که اگر کار طالب بوده است یا کار استخبارات خارجی، لشکر بی سر وپا ای امنیت گویا 
 ملی افغانستان به کدام خواب خرگوش فرو رفته است؟!

ویل از در بسا مواقع امنیت به اصطالح ملی رژیم ادعا میکنند که افراد استخباراتی آن ریاست عریض و ط
 حمله اطالع داشته اند و به مقامات مسؤول در مورد معلومات داده اند و چنان کرده اند و چنین و...

ی نمی جنبد و حمالت انتحاری مرگبار و خانمان برانداز  گاز بر گاما بر
با وحشت و شقاوت تمام عملی می شوند و هموطنان بی گناه ما را پارچه 

ی کشند و فردای آن ده ها زندانی طالب پارچه کرده و به خاک و خون م
 از زندان ها آزاد می شوند.

حال قبول میکنیم که استخبارات خارجی این حمالت پیچیده و یا هم ساده 
را سروسامان داده و توسط عمال و گماشتگان خود در کشور ما عملی 

 میکنند، فرق و تفاوت بین طالب و گلبدین و) آی اس آی ( در چه است؟!
نب دیگر اگر  قبول کنیم که چهار فرد حمله کننده و چهار قاتل از جا

شرمنده و ذلیل تفنگچه ها را در داخل بوت های شان پنهان کرده بودند و 
...، آیا مقامات مسؤول امنیتی گفته می توانند که  مرمی ها را چگونه انتقال داده اند و چرا ماشین های 

ا کرد و مسؤولین امنیتی هوتل آنرا جدی نگرفتند و چشم پت کردند، الکترونیکی امنیتی صدا نکرد و اگر صد
 علت یا علل آن چه بوده است؟!

حکومت کابل و ریاست امنیت اش درست بعد از اینکه این ادعا های مضحک شان توسط شواهد عینی و 
گرفته است،  گزارشگران، فاجعه تول و ترازو شد، مدعی گردیدند که با تروریستان از داخل همکاری صورت

هر بار ایکه مسؤولین امنیتی در مقابل یک عما انجام شده قرار میگیرند و هر بار ایکه الجواب می مانند، ادعا 
میکنند که همکاری از داخل صورت گرفته است و یک مشت افراد بی واسطه و بی وسیله و خورد رتبه و 

لین درجه یک و بلند رتبه را کسی حتی گفته عسکر و محافظ را به غل و زنجیر می کشند، در حالیکه مسؤو
 نمی تواند که باالی چشم شان ابروست.

اما در حالیکه این اما و مگر ها و چون و چرا ها را پایانی نیست و هیچ یک هم هرگز جواب قناعت بخشی در 
 قبال ندارند، جالب و مضحک عکس العمل رئیس دولت در قبال شهادت طفلکان معصوم  است:

خوشحال می باشند ، خنده میکنند و بازی میکنند، ارواح های شان بازی میکند که اطفال دیگر به مکتب  ... " 
 "میروند...

دقیق شوید و ببینید که رئیس دولت از دنیای باقی هم اطالع دارد و  ۸:۲۹تا دقیقۀ  ۸:۲۶به کلیپ ذیل از دقیقۀ 
 در عالم ارواح هم رفت و آمد میکند. شرمت باد!!!

https://www.youtube.com/watch?v=x6RLHSZT-qM 
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 واقعاً که دلی را غم است، نه شهری را.
مجسم کنید اگر بجای همین طفلکان زیبا و معصوم، اطفال کرزی قربانی می شدند، آیا کرزی در آن هنگام هم  

 بی را بر زبان می آورد؟!همین الفاظ مضحک و طال
نمی دانم که کرزی این موضوع را در کتاب های طالبی خوانده است و یا در یادداشت های  مال گلبدین و مال 

 عمر و مال سیاف و مال قسیم و مال ربانی و دیگر مال های دیوبندی؟!
راپا فاسد او، آخرین این نوشتۀ مختصر در مورد  کار روائی های  مضحک و انزجار آور کرزی و حکومت س

نوشته  از این سلسله در دوران  این حکومت شتر گاو پلنگ خواهد بود و بیشتر از این ارزش تلف کردن وقت 
 را ندارد. 

 : که با گذشت دوازده سال از مداری گری های کرزی به این نتیجه رسیدم 
 " نرود میخ آهنین در سنگ. " 
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