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  يک شاخه گل برای قهرمان

  

شاخه گلی از سوی هزاران هزار يتيم و بيوه وآواره و دربدر ، از جانب خيلی از طفلگان مادر 
ر گم گشته عراقی که در زمين خدا سايه و در آسمان ستارهء ندارند و در بد ترين شرايط در کوچه ها و خيابان کشته و پد

های عراق  در جستجوی لقمه نانی  تا و باال ميروند و آه سردی از دل پردرد شان برکشيده و به هرچه جنگ جو و 
منتظرالزيدي خبرنگار شبکه تلويزيوني (ت قهرمان ، به ژورناليس....جنگ آور و جنگ طلب است نفرين ميفرستند و

، اهدا  که با جرئت و شهامت بينظيری بوت هايش را بفرق قارون زمان کوبيد) بغداديه

   و نيز شاخه گلی ديگر از سوی يتيمکان دست استبداد و تجاوز ، از سوی ميکنم
ر مقابل چشمان وحشت زده و نگران شان مادران داغ دار افغان که در يک لحظهء زودگذر جگر گوشه های شان د

پارچه پارچه شدند و هر روز و هرساعت ودقيقه خون ميگريند ، از طرف هزاران هزار يتيم و بی سرپناه و بيوه و 

 اين  .معيوب و معلول افغان که قربانی تجاوز گرديده اند ، به اين قهرمان عراقی تقديم ميدارم 
وت های اين فهرمان عراقی ، در حقيقت مشت محکم مليون ها افغان و عراقی است که کمترين را عقيده براين است که ب

الزيدی ( کفش های تو. بر دهان بوش کوبيده شده است ، مشت های محکمی که بر دهان هر تجاوز گری بايد کوبيده شود
و  عساکر متجاوز ها است ، عبيری که صرف چهارده سال داشت ) عبير ( خشم يک ملت است ، فرياد انتقام ) 

، يک قسمت از سرنوشت وحشتناک عبير مظلوم و خانواده اشرا از .... امريکائی نا مردانه به ناموس وی تجاوز کردند و
به نشر رسيده ) کابل ناتهه( خامهء صبوراهللا سياهسنگ نويسنده پرتوان افغان باهم ميخوانيم که در همان زمان در سايت 

  : بود
 ميان درختهاي ء تکزاسي از بيراههء، تفنگداران بيست و بيست و چند ساله)2006زدهم مارچ دوا(آن روز ((......

 ..."آنها به زودي عبير را از چشم پدر و مادر دور ساختند و.  فخريه ريختندءآلو و انجير دزدانه گذشتند و به خانه
   جيمـــز 

نامبرده در . در بغداد پي ميگيريم Associated Press، گزارشگر Ryan Lenz ء اين افسانه را از خامهءرشته
  : نگاشته استThe Guardian (August 18, 2006) ءروزنامه
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ستيون گرين، پال کورتيز و جيمز بارکر نقشه کشيدند و گفتند :  از زبان براين هوورد نوشتJustin Wattديروز "
د و فرمان دادند که از دور نگهبان و ديدبان شان آنها راديويي را به من سپردن. که چگونه بايد بر عبير تجاوز کنند

  .باشم
   

پس از چاشت : در پاسخهايش مينويسد)  ارتش اياالت متحده در بغدادءکارشناس و افسر بلند پايه(آقاي جيمز بارکر 
را " شکار. " دختري که روزانه از کنار پايگاه ما ميگذشت، راهي شديمء، به سوي خانه2006روز دوازدهم مارچ 

سپس . جس سپيلمن و ستيون گرين دختر و پدر را گرفتند و به درون خانه کشاندند.  کوچه ديديمءدر کنار دروازه
  . عبير را در اتاق نشيمن نگهداشتيم. گرين، پدر، مادر و خواهر کوچکتر را در اتاق خواب برد

   
من . وارش را پاره پاره ساختناگهان پال کورتيز دخترک را با فشار به زمين انداخت و چشم برهم زدني شل

سپس پال برخاست، دستهاي دخترک را گرفت و من به او تجاوز کردم، . دستهايش را گرفتم و پال به او تجاوز کرد
  . ولي يادم نيست که توانستم درست فرو ببرم يا نه، زيرا پايين تنه ام آمادگي نداشت

در دستش بود و از اتاق  AK-47افتاد به گرين که تفنگ چشم ما . در اين هنگام آواز شليک گلوله ها را شنيديم
  ."همين دم آنها را کشتم. همه شان مرده اند: او گفت. خواب مي آمد

   
  . پال باز هم دستهاي دخترک را گرفت و اين بار گرين به او تجاوز کرد. گرين پيش آمد و تفنگ را به زمين گذاشت

   
. خاموشي چيره شد. با يک گلوله ميان دو ابروي دخترک را شگافتپس از کامجويي، گرين تفنگ را برداشت و 

  . گرين بار ديگر انگشت به ماشه برد و تا توانست بر سر و روي عبير آتش کشود
   

يادم نيست کدام ما پيکرش را آتش . من از آشپزخانه چراغي را گرفتم و نفت ميان آن را بر روي دخترک ريختم
ه آشپزخانه رفت، بالون گاز پروپان را با خود بيرون آورد و گفت پيش از آنکه گرين هم ب. عبير سوخت. زديم

  .خاکستر اين خانه را باد ببرد و کوچکترين نشاني از ما نماند، بايد بگريزيم
   

 را نيز همو در ميان جوي کنار درختهاي AK-47تفنگ . جس جامه هاي خونين مان را گرفت و در آتش انداخت
 ."......))                                                                                              انجير پرتاب کرد

 
چه بسيار عبير ها ايکه در عراق و افغانستان پر پر شدند و چه بسيار 
خانواده ها ايکه از هم پاشيدند و نام و نشان شان از صفحه روزگار محو 

چه مظالم و ناروا هائی نبود .   نابود گرديد و گوش تا گوش خبر نشدو
ها بر انسانها نرفت ، چه خونها ايکه ) بگرام ( ها و ) ابوغريب ( که در 

بی محابا در گوشه و کنار جهان ريخته شد، اما مردی پيدا نشد که بر 
روی بوش ها گل گفته باشد و اين فرد شرور ونابخردکه جهانی را به 

ون و خاکستر کشانيد و صد ها هزار انسان را نيست و نابود کرد و خ
صد ها هزار ديگر را معيوب و معلول و آواره و سرگردان و محتاج آب 

، اما دريغا ودردا که نه مال عمری را خم بر ابرو آمدی و نه ..... و نان و
بن الدن و گلبدين را و نه هم اثری از سالح کشتار جمعی  در عراق به 
مشاهده رسيدی و نه تروريزمی در عراق در کار بودی، اما با هزاران 

جواب اين همه نامردی ها و نامردمی ها و جواب آن . دريغ و درد که به بهانهء تروريسم جهانی را بخون کشيدند
 دستان همه خونريزی ها و ويرانی ها و ظلم و احجافی که بر مردم بی دفاع و مظلوم عراق و افغانستان رفت ، با

با حوالهء بوت های کهنهء بر فرق جورج دبليو بوش ، ) الزيدی ( توانا و پرقدرت و مصمم  قهرمان عراقی 
ها آرام ) عبير ( امروز ديگر روح . مستبدترين زمام دار جهان در قرن بيست ويکم ، به وجه شايستهء داده شد

يقين کامل است که در فردای آزادی .  خواهند کرد تشکر) الزيدی ( خواهند گرفت و از تهء دل از قهرمان عراقی 
عراق از چنگال متجاوزين ، مجسمهء اين قهرمان مردم  آزادهء عراق از مرمر و مرواريد و مرجان ساخته خواهد 

اما بازهم دريغا ودردا . شد و در بزرگترين ميدان بغداد نصب خواهد گرديد و سمبول شهامت و مقاومت خواهد گرديد
را بر يخن خونين بادار و ارباب امريکائی ) غازی امان اهللا خان ( رد ديگری در کشور ويرانهء ما  ، مدال که  بی خ
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توهين بزرگی را روا داشت ، بلکه بر هرچه غازی است ) امير امان اهللا خان غازی ( خود نصب کرده ونه تنها بر 
 و به ريش خود و مشاوران بی حساب و بی کار و سخت جفا کرده و مردم درد رسيده افغانستان را سخت توهين نمود

اين دلقک بازی بی مزه ياد آور روزگار سياه  زمام داری ببرک شياد و رفقای . بی روزگار خود نيز خنديده است
را بر سينه پر کينهء ارباب روسی  ) قهرمان جمهوری ( پرچمی اش است که آن دلقک رسوای روس  مدال –خلقی 
ننگت باد ! چه تفاوتی ميتوان ديد ميان آن مدال دادن غالم  به ارباب و اين يکی ؟. نصب کرد) ن برژنيف ملعو( خود 

اين مدال دادن و آن بوت حواله کردن هر دو ثبت تاريخ . کرزی خان با اين ديده دارائی و بی خردی و نوکر منشی 
ياد خواهد کرد و نام نامی اشرا با خط ) زيدی منتظر ال( خواهند شد با اين تفاوت که تاريخ عراق از يک قهرمان بنام 

زرين درج  اوراق تاريخش خواهد کرد و مردم عراق به نامش افتخار خواهند کرد ، اما در تاريخ پرخم و پيج اين 
خواهد رفت که در آخرين روز ) حامد کرزی ( مرزو بوم در خون خفته ، در جمله غالمان بيگانه تذکری هم از 

ود و ارباب امريکائی خود ، مدالی بر يخن خونين ارباب متجاوزش نصب کرد ، مدال ايکه بايد های زمام داری خ
در سينهء دلير مردان و دلير زنان غازی نصب گردد که در راه آزادی هميشه و در همه حال  پيش قدم بوده اند  و 

سپر کرده و از شرف و ناموس در صف اول پيکار و مبارزه با متجاوزين ، با شجاعت و شهامت کم نظيری سينه 
است ، ) غازی ( نصب نمودن ، نه تنها بر هرچه ) متجاوز (را در يخن ) غازی ( مدال . ملت و مردم دفاع کرده اند

توهين کردن است، بلکه  در حقيقت به ريش خود خنديدن است و به مردم با شهامت افغانستان يک توهين بزرگ  
( و ) ببرک ها ( و ) کرزی ها ( ها باد و لعن و نفرين بر ) الزيدی (  ما بدرقه راه درود و دعا و شادباش. روا داشتن
  .و امثال شان) نجيب ها ( و) امين ها ( و ) تره کی ها 

  
    گر به کام تو فلک دور زند غره مشو                         

                           
   عزائی دارد                  که جهان از پی هر سور

   
  
   
  
  

                          
                          
                          

  
 

  


