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 نيالب سالم 

سرو بلندی تخته ای گور شد   
قلب را در ماتم می نشاند و انسان هزاره ای بيست و يک . قتل خشونت بار  نقشبندی سرشک را از ديده جاری ميسازد

 .را از آدميت گريزان و هراسان ميسازد

حکومت آقای کرزی بر استناد بی کفايتی و بی تفاوتی در برابر انسان ترقی 
م و غريب پرور افغانستان در وابسته گی با سر بريدن وحشت خواه، مظلو

انگيز و بربری خبرنگار جوان، با جرات و آگاه اوطن اجمل نقشبندی با ر 
 .دگر طعمه ای سيلی از ابراز انزجار، خشم و نااميدی ملت افغان ميگردد

زن ستيزان طالبانی بار دگر احساس نفرت شان را به وحشيانه ترين شکل 
 .، افغانيت و عدالت بيان نمودند,بر آدميتدر برا

آقای کرزی در حالی که به معامله در رابطه به آزاد نمودن پنج تن طالبانی 
در بدل روزنامه نگار ايتاليايی دانيل ماسترو جياکومو لبيک ميگويد، برای 

 . آزاد ساختن اجمل نقشبندی کوچک ترين اقدامی به عمل نه می آورد

 راننده، حدود يک ماه پيش با روزنامه نگاران راهی سيد آغا که به حيث
 .واليت هلمند ميگردد، در همان نخستين روز ها سر بريده ميشود

  :اين حادثه ای غم انگيز به وضاحت رساننده ای دو زيگنال ميگردد 

به ويژه , وابسته گی تنگاتنگ حکومت آقای کرزی با کشور های خارجی. 1
ده در نهايت امر خارجيان و نه آقای کرزی که در اين جا تصميم گيرن

 .ميباشد

اين نه بدين معناست که ما در مخالفت با آزاد شدن آقای ماسترو جياکومو که 
.  خواه و يک ژورناليست بی باک است، قرار می گيريم خود فرد آزادی

اما، چرا بايد يک ژورناليست فداکار افغان طعمه ای بی کفايتی يک . هرگز
  گيرد؟حکومت قرار

بی اهميت گماشتن زندگی، امنيت و شخصيت ژورناليستان، خبرنگاران، . 2
روزنامه نگاران و آخر کالم روشنفکران با شهامت درون مرز به مثابه ای 

های ارزشمند آنان  پيام آوران حقايق تلخ و پشت پرده و بی اهميت شماری کارکرد   و دموکراسی، ره روندگان آزادی
 .در بد ترين شرايط و با کم ترين امکانات

 بايد به حيث  اين رخداد المناک در حالی به وقوع می پيوندد که در حقيقت روزنامه نگاران، خبرنگاران و ژورناليستان
 .  جا داده شوند  يا قوه چهارم رکن

 خانه اش را به  اجمل بيگناه درست يک ماه پيش. ه شدجنازه ای اجمل نقشبندی روان شاد از هلمند به کابل انتقال داد
جنازه ای او در حالی که از جانب خانواده ای وی، شمار . قصد خدمت به ملت آزادی خواه افغانستان ترک گفته بود

کثيری از فرهنگيان، ژورناليستان، خبرنگاران و افراد با احساس با اشک های سوزان و قلب های آگنده از خون بدرقه 
 .به خاک سپرده شد می گرديد، درحضيره ای آبايی اش در شهر آراء 

اجمل تازه بيست و پنج بهار زندگيش را پشت سر گذاشته و درست شش ماه پيش ازدواج نموده بود و يگانه نان آور 
 .خانواده بود
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 .نا ترس افغانستان ميدانم قلم به دستان  روشنفکران و, من خودم را در اين اندوه غم شريک خانواده ای آن روان شاد

، آری آفتاب درخشنده بر ...باد گيسوی سيه فام اجمل را شانه زند و باران سرشک پاک او را با خود برد و آفتاب , بگذار
 .چشمان نافذ و درشت وی بتابد و اندوه وی را با آتشش بسوزاند

 .ان با احساس گرددتقسيم دل هزاران هزار افغ, بگذار، دردی را که اجمل متحمل گشته است

 . بگذار، روح آن جوانمرد جوانمرگ آرام و رقصان در آسمان به گردش آيد

 !درود بر روان پاک اجمل های آزادمنش افغان ما

 

 !چه سرو های بلندی که نيستند به باغ

 چه شد اگر همه گی تخته های گور نشد؟

 داکتر اسدا هللا حبيب

  
 


