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  م   ٧/۴/٢٠٠٩                                    حميد انوری  

  سرباز ايکه سر باخت
  

در خبر ها آمده بود که يک سرباز اردوی ملی افغانستان در سمت شمال کشور ، دو سرياز نيروهای ائتالف را 
  .بضرب گلوله بقتل رسانده و پس از آن به زندگی خويش نيز پايان داده است

  مچو اقدامی زد؟هدوی ملی دست به   چرا اين سرباز ار
  .چه چيزی باعث گرديد تا اين سرباز دست به همچو اقدامی بزند

  ازان نيرو های ائتالف مرتکب کدام عمل ناپسندی گرديده بودند که غيرت افغانی سرباز افغان را بجوش آورد؟بسر
اشته اند ويا سرباز افغان شاهد صحنهء آيا سربازان نيرو های ائتالف برخورد خشن وغير انسانی با سرباز افغان د

  دلخراش ديگری بوده است؟
بسيار اند که شايد هرگز به هيچکدام از اين گونه سواالت پاسخی داده .... از اين چرا ها و چه ها و چگونه ها و

 نشود وهرگز هم نبايد انتظار داشت که مقامات مسؤول افغان در زمينه معلومات درست و قناعت بخشی ارائه
 داشته اند هم شايد هرگز لب نگشايند  و اين راز را با خود حضور و در صحنه دآنانيکه شاهد ماجرا بوده ان. نمايند

بگور برند ، چه در کشور ويرانه  و جنگ زدهء ما قانون جنگل حکمفرما بوده و قوی ضعيف را می بلعد و آب از 
نه کافيست تا برای  هميش لب فر وبندند و به آب تکان نمی خورد و يک زهر چشم به شاهدان حاضر در صح

  )).شتر ديدی ، نديدی (( اصطالح معروف 
 مقامات مسؤول خارجی نيز هرگز و هرگز حقيقت قضيه را افشا نخواهند کرد و پس از تحقيقات و پرس وجو و 

ن به مرض روحی يک سلسله کاغذ بازی های مرزاقلم گونه ، عاقبت به اين نتيجه خواهند رسيد که سرباز افغا
گرفتار بوده و يا به مواد مخدر معتاد بوده است و در حالت نشه و خمار و بيخودی دست به چنين اقدامی زده است 

  .و يا در بهترين حالت مدعی خواهند شد که سرباز مذکور از افراد نفوذی طالبان در اردوی ملی بوده است
دو سرباز خارجی  زی سرباز افغان را برآن داشته است تا آن اما اين سوال همچنان مطرح خواهد ماند که چه چي
  .را بقتل رسانده و به زندگی خويش نيز خاتمه دهد

   عساکر خارجی به چه کار های ديگری غير از جنگ و کشتار درويرانه سرای افغانستان مشغول اند ؟ 
ه اند که سبب خشم سرباز افغان   نمی توان با قاطعيت گفت که عساکر خارجی حتمًا مشغول عمل ناصوابی بود

عتاد به مواد مخدر و يا اينکه مگشته است و همين گونه هم نمی توان ادعا کرد که سرباز افغان ديوانه بوده و يا 
طالب ، اما يک چيز را به جرئت ميتوان گفت و آن اينکه ناموس افغان برايش مقدس است و هرافغان با غيرت و با 

رگ هايش در جريان باشد ، برای حفظ ناموس خود و هموطن خود  حاضر است از سر همت که خون افغانيت در 
و جان و مال خود به راحتی بگذرد و سر را فدای ناموس نمايد و اين يگانه نکته ايست که همه افغانها بدان متفق 

نج ، شش سر عيال پ هم القول اند ، ورنه آن سرباز ايکه سر در کف گرفته و در ميدان نبرد ايستاده ميشود و شايد
چه فشاری بر ..... را با معاش ناچيز ايکه از بابت خدمت سربازی خود بدست می آورد ، اعاشه و اباته نمايد و 

 که کنترول خود را ازدست داده و نه تنها سر خود را قربان ميشودوی وارد ميگردد و کدام خشمی بر وی حاکم 
  .بان کرده  و آن دو عسکر خارجی را نيز بقتل ميرساندرميکند ، بلکه چندين سر عيال را نيز ق

 آيا اين سرباز افغان با اين عمل خود ، پيامی برای هموطنانش نداشته است ؟ آيا اين عمل وی از عمق يک فاجعه 
خبر نمی دهد ؟ پيغام اين سرباز افغان به هموطنانش چيست ؟ پيام اين سرباز به ديگر سربازان اردوی ملی چيست 

يغام اين سر باز به عساکر خارجی در افغانستان چيست ؟ پيام اين سرباز به رئيس جمهور  و وزير دفاع ؟ پ
  کشورش چيست ؟

  هرکسی به تعبير خويش برداشتی از قضيه داشته و پيامی را که سرباز افغان به هموطنانش فرستاده است ، بگونه 
برداشت و کدام تعبير وتفسير بيشتر به واقعيت قرين است ، های  مختلف تعبير و تفسير خواهد کرد و اينکه کدام 

  .شايد روزی با گذشت زمان آشکار گردد
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  چه بايد کرد ؟ آيا از اين سرباز چون يک قهرمان تجليل بعمل آيد ، يا ديوانه و معتاد و طالب گفته بفراموشی 
ت عراقی که با بوت هايش به فرق جورج سپرده شود؟ آيا عملکرد اين سرباز افغان شباهتی به عمل کرد ژورناليس

  دبليو بوش کوبيد ، ندارد؟
 نمی دانم شايد چنين باشد و شايد هم نباشد و اين شايد ها و بايد ها ، گره از کار فروبستهء ما نخواهد گشودو ما را 

بياد داريم . ود به سرمنزل مقصود رهنمون نخواهد گرديد ، اما نشايد که اين عمل سرباز افغان بفراموشی سپرده ش
زمانی را که فرد فرومايه ئی بنام برهان الدين ربانی در قصر رياست جمهوری افغانستان در شهر زيبای کابل 

و جنگ آوران و جنگ ساالران قدرت فرمان ميراند و قحطی و قيمتی درداخل کشور بيداد ميکرد و جنگ جويان  
طلب بجان هم افتاده بودند و دمار از روزگار مردم مظلوم بدر آورده بودند ومردم کابل در محاصرهء اقتصادی 
شديدی قرار داده شده بودند  و نان بخور ونمير نيز نداشتند و فرياد و فغان شان از قحطی و قيمتی و گرسنگی ، از 

چيزی برای خوردن نداشتند و ... .ته بود و بجز از گلوله و راکت و بم و خمپاره و هاوان وسمان خدا نيز گذشآهفت 
پاکستان  ، –که روزی از روزها چند جوان افغان در شهر اسالم آباد ...... دل سنگ به حال زار شان آب می شد و

تب را با خود به سفارت يک سرويس مکتب را با شاگردان آن  به گروگان گرفتند و بعدتر همان شاگردان مک
آن جوانان افغان از مقامات پاکستانی چه ميخواستند؟ همه در حيرت فرو رفته بودند . افغانستان در اسالم آباد بردند 

آيا آنان خواهان چند صد مليون دالر هستندو يا اينکه ميخواهند بدين .که خواهش و تقاضای ربايندگان چه خواهد بود
.  پناهنده گردند و يا اينکه خواهان رهائی يک يا چند زندانی از زندانهای پاکستان هستندوسيله به يک کشور غربی

ولی و اما هيچ کس به اين . گمانه زنی ها فراوان بود و هرکس به نحوی آن قضيه را تعبير و تفسير ميکرد
 آن هم بسيار بسيار انسانی و نينديشيده بود که اين جوانان افغان از مقامات پاکستانی فقط دو چيز تقاضا داشتند و

کابل را که –آنان از مقامات پاکستانی خواهش داشتند تا راه های مواصالتی و عبور و مرور پشاور . بشردوستانه 
ماه ها بود مسدود گرديده  و مردم را در داخل کشور در مضيقه و تنگناه عجيبی قرار داده بود، بگشايند و يک 

بلی همين بود آنچه آن . دگان جالل آباد و کابل برسانند تا از مرگ حتمی نجات يابندکاروان آرد وگندم به قحطی ز
اما با هزاران درد و دريغ که ربانی مکار وهيله . جوانان با احساس و غيور افغان از مقامات پاکستانی تمنا داشتند 

م آياد لم داده بودند و به هزار و گر بوسيلهء گماشتگان بی مقدار و دون صفت خود که در سفارت افغانستان در اسال
يک فسق وفساد مشغول بودند و با رهنمائی پوليس مخفی پاکستان که در لباس مبدل داخل محوطهء  سفارت 
افغانستان گرديده بودند و خالف تمام موازين قبول شدهء بين المللی ، حريم سفارت افغانستان را مورد تجاوز قرار 

و در غذای آن جوانان رشيد افغان زهر ريختند و بشکل بسيار وحشيانه و نامردانه آنان داده و داخل سفارت گرديده 
را در حالت اغما و بيهوشی به گلوله بستند و به زندگی افتخار آفرين شان پايان دادند و مرگ آنان را ربانی و شرکا 

  .....ر مردم افغانستان ادامه دادندوجشن گرفتند و آن شهيدان وطن را تروريست قلمداد کردند و خود همچنان به ترو
  آيا آن جوانان افغان ، قهرمان بودند يا تروريست ؟ چه کسی اسمای مبارک شانرا بخاطر دارد؟ چه کسی در سوگ 
شهادت آنان اشک ريخت ؟ آرامگاه آن جوانان افغان در کجاست ؟ آيا نبايد از آنها مانند قهرمان های واقعی و نه 

  ل آيد و ياد و خاطرهء جانبازی شان گرامی داشته شود؟تقلبی ، تجليل بعم
رند ، ال اقل نام اين سرباز اردوی ملی را ا  اگر مردم افغانستان قادر نشدند تا نام نامی آن قهرمانان را بخاطر بسپ

خودداری بايد بخاطر سپرد ، اما تا کنون مقامات مسؤول افغان  و نيز مسؤولين قوای ائتالف از ذکر نام اين سرباز 
ورزيده اند ، ولی اميد است هموطنان ما در داخل کشور و يا فاميل و اقارب اين سرباز سرباخته ، اسم وی را افشا 

پس نبايد . ميدانيم که کمسيون و کمسيون بازی ها ره بجائی نمی برد ، مثلی که هيچگاهی ره بجائی نبرد. سازند
اما مردم .ش بودو هرگز هم توقع نداريم که معجزهء رخ دهدمنتظر وعده های سر خرمن رئيس جمهور و حواريون

مردم خادم و خائن را خوب . بيدار اند و چشم بيناه و گوش شنوا دارند ، درست عکس مقامات دولتی و حکومتی
تاريخ حافظهء قوی دارد . شناسائی کرده اند  و روزی هم در مورد اين  سرباز سرباخته به قضاوت خواهند نشست 

  . فراموشکار نيست و هرگز
  

   آه مظلومان چو آتش در ميان پنبه است                                  
    چون فتد اينجا ، به آنجا هم سرايت ميکند                                

  


