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 12/03/2018       حمید انوری                                                                                             

 قهرمان ملی ُگم نام

شدۀ ما افغانستان جنگزده و بر باد داده شده، بازار"قهرمان" بازی در یکی دو دهۀ پسین در کشور دربند کشیده 

و قهرمان تراشی و قهرمان پرستی چنان گرم وداغ شده است که هرکه از راه میرسد، عرق پایش خشک نشده، 

در تنور داغ"قهرمان"پرستی؛ ذغالۀ فطیر"قهرمان" های خیالی خود را با شتاب تمام میزند تا از قافله عقب 

 ده باشد.نمان

نظامی افغانستان زده می شوند، یا در تنور می چکند و  -این نوع نان ها که از خمیر فطیر در تنور داغ سیاسی

 یا هم سوخته بیرون آورده می شوند که در هر صورت غیر قابل استفاده می باشند.

 این قافلۀ قهرمان" سازی و قهرمان پرستی اما ره بجائی نمی برد، حتی به ترکستان. 

در روزگار کنونی، ما شاهد آنیم که تعداد جنراالن ودگرجنراالن و سترجنراالن از تعداد عساکر بیشتر اند و هر 

 سنگ را که باال نمائی، هزار و یک"قهرمان" از زیر آن بیرون می شود.

 "قهرمان" صلح، "قهرمان" ملی،"قهرمان" وحدت ملی،"قهرمان" پاچا سازی و... "قهرمان" جنگ،

همه ساله در"بزرگ"داشت این "قهرمانان" خیالی، میلیون ها افغانی مصرف می شود، ده ها و صد ها نفر از  

خساره  هموطنان ما کشته و زخمی می شوند، میلیون ها دالر، تجاران، دکانداران و سرمایه گزاران هموطن ما

مند می شوند، ده ها و صد ها هموطن دیگر نظر به راه بندان در راه شفاخانه ها جان می سپارند و روزگار 

 مردم تلخ  تر از زهر می شود.

مگر بالاستثنی، این "قهرمانان"، دست های شان تا مرفق به خون هموطنان ما رنگین است و در ویرانی کشور 

یم داشته و دارند، حال تفاوتی ندارد که"مسعود" باشد یا" مزاری"، "فهیم" گ و مستقزرو بربادی مردم سهم ب

 باشد یا "ربانی" یا هر کس و ناکس دیگر که میخواهد باشد.

هموطنان قلم به دست ما در بیشتر از سه دهۀ گذشته، بارها و بارها در مورد مشخصات و صفات و برازندگی 

و خوب هم نوشته اند، اما چه باید کرد که قهرمان تراشان و قهرمان های یک قهرمان واقعی، بیشمار نوشته اند 

 بازان و قهرمان فروشان و قهرمان پرستان گوش کری دارند و مرغ بگیل شان یک لنگ دارد.

یکی از صفات برازندۀ یک قهرمان واقعی و حقیقی، از خود گذری و شجاعت است که در افراد ذکر شده در 

 است و در هنگام دشواری همه راه فرار در پیش گرفته اند.باال هرگز وجود نداشته 

 در حقیقت می شود هرکدام از آنها را قهرمان فرار نامید.  
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اما و مگر بیائید بدون در نظرداشت قوم و قبیله، زبان و منطقه و تفرقه و تبعیض و دین و مذهب و...، که 

و بر آتشی که افروخته اند، پترول می پاشند، برای  اینروز ها بیگانگان بی مروت شدیداً به آن دامن میزنند

یکبار هم اگر ممکن باشد، که است؛ اینهمه نامردی و نامردمی و تبعیض و تفرقه را کنار بگذاریم و به گزارش 

 زیر از روی فقط انسانیت دقیق شویم:

 انتشار خبر مرگ قهرمان خنثی سازی بمب در افغانستان پس از دو ماه] 

سازی بمب که شش بار زخمی شده بود، نهایتا جان خود را از دست داد. او  ییک متخصص خنثبهادر آقا، 

 .همواره به کنایه و فکاهی می گفت که بار هفتم دیگر جان به سالمت نمی برد

ساله پولیس همیشه در جمع سربازان اردوی ملی افغانستان به مناطق جنگی می رفت. او  31بهادر آقا، افسر 

سینه خیز در میدان ماین پیش می رفت و ماین های کنارجاده ای و آله های انفجاری را بدون مجهز بودن به 

، لباس ضد گلوله و مخصوص  کاله

می کرد. به  یدستکش مخصوص خنث

را در این ترتیب او جان صدها تن 

 .والیت ناآرام هلمند نجات داده بود

بهادر می دانست که بدون تجهیز به 

وسایل حفاظتی، یک اشتباه کوچک می 

تواند آخرین اشتباهش باشد؛ اما گویا او 

چنین تقدیری را پذیرفته بود. او در ماه 

عه من زخمی شدم؛ شش دف»به بن اندرسون، خبرنگار "وایس نیوز" با لبخند گفته بود:  201۶اکتوبر سال 

ً ماه دسمبر، نهایت«. هفتمین بار احتماال زنده نخواهم ماند  .آن موعد فرا رسید ا

چهار دهه جنگ افغانستان را به آلوده ترین کشور به ماین های زمینی و آله های انفجاری در جهان تبدیل کرده 

فرد ملکی را در  ۶00است. آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که آله های انفجاری سال گذشته جان بیش از 

 .هلمند بودندتن از این قربانیان از والیت  100سراسر افغانستان گرفته است؛ 

احمد شاه زالند، برادر اندر بهادر به 

خبرگزاری فرانسه گفته است که طالبان 

به جای یک ماین، دو ماین را جاسازی 

شد، دومی  یکرده بودند. وقتی اولی خنث

 .منفجر گردید و جان بهادر را گرفت

به دلیل شرایط امنیتی خاص در والیت 

به هلمند، خبر مرگ بهادر تا ماه گذشته 

 .رسانه ها افشا نشده بود

 مراسم تدفین بهادر آقا                       

دوستان و همکاران بهادر او را مردی وطندوست و مسلکی توصیف می کنند که اندوه اعضای خانواده خود، به 

مرگ مادرش به دست طالبان را همواره با خود داشت. در فیلم مستند "وایس نیوز" او به اندرسون  خصوص

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87/a-42902047
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87/a-42902047
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ممکن است من بمیرم؛ مشکلی »گفت که "خانواده من خالص شد، همه چیز خالص شده است". او گفت: 

 .«نیست

گوید که او شاهد اندرسون خبرنگار "وایس نیوز" که خبر مرگ بهادر را در صفحه تویترش نشر کرده، می 

بوده است که چطور این پولیس افغان زیر آتشبار شورشیان، سینه خیز پیش می رفت تا بمب جاسازی شده در 

 .کند و راه را برای عبور موتر سربازان هموار بسازد یبین جاده را خنث

ود را پنهان می به ما شلیک می شد اما او هیچ توجه نمی کرد. همه خ»اندرسون به خبرگزاری فرانسه گفت: 

 .«کردند اما او می ایستاد و به راهش ادامه می داد

اندرسون می گوید که او کامال «. مهم نیست زنده بمانم یا بمیرم فقط می خواهم طالبان را بکشم»او می گفت: 

از او باید خیلی پیش تر از این میدان جنگ را ترک می کرد هرچند که او »رنجدیده بود. او توضیح می دهد: 

 .«آن خودداری کرده بود

سالگی به نیروی پولیس پیوسته بود، به اندرسون جای زخم مرمی و چره هایی را نشان داده  1۵بهادر که در 

یک گلوله به پیشانی اش اصابت کرده بود »بود که هنگام ماین پاکی به جانش نشسته بود. اندرسون می گوید: 

 .«اما وارد مغزش نشده بود

او در والیت هلمند می گویند که  همکاران سابق

زندگی شان را مدیون او هستند. هیبت هللا به 

وقتی شرایط پیچیده و »خبرگزاری فرانسه گفت: 

دشوار می شد، بهادر همیشه آن را مرتب می 

 کرد. 

 .«حکومت اصال به فکر زندگی ما نبود

ور" توصیف می کند که "صدها بمب و غالم داوود تره خیل، فرمانده بهادر او را "یک افسر وطندوست و دال

او «. کننده مسلکی و حرفه ای ماین بودی بهادر یک خنث»کرده بود". تره خیل گفت:  یماین جاده ای را خنث

 .همچنان افزود که فقط سه هفته پیش از مرگش، به بهادر به خاطر خدماتش مدال اهدا گردیده بود

ر ناوقت در رسانه های افغانستان جنگزده منتشر شد و چندان با وجود فداکاریهای بهادر، خبر مرگ او بسیا

مورد توجه قرار نگرفت. تاکنون هزاران نیروی پولیس و اردوی ملی در جنگ های چندجانبه در افغانستان 

 .کشته شده اند اما مقامات از ارائه آمار قربانیان خودداری می کنند

تن" شرکت کردند و تابوت  20تا  1۵سم تدفین بهادر فقط "مال یار گل، یک بزرگ قبیله گفته است که در مرا

 .او را که با پرچم افغانستان و یک قطعه عکس تزئین شده بود، حمل نمودند

بزرگترین »از بهادر همسرش و یک نوزاد پسر به جای مانده است. احمد شاه زالند، برادر اندر او می گوید: 

 .«ببیند اما این آرزو را با خود به گور بردآرزوی او این بود که راه رفتن پسرش را 

 09/03/2018 -زاری صدای آلمانگخبر[ .خبرگزاری فرانسه / ع. ح

باهزاران تأسف و تألم که حتی خبر شهادت قهرمانانۀ این قهرمان دلیر و نترس و باشهامت در رسانه های 

 اطالعات جمعی در داخل کشور هیچ بازتابی نیافت. 

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87/a-42902047
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گزارش سخت غم انگیز و مشاهدۀ دو عکس از جنازه و مراسم تدفین این قهرمان ملی واقعی  حال با مطالعۀ این

افغانستان، گزارشاتی هم طی چند روز گذشته با بیشمار عکس و فلم و نمایشها و تجمع یک مشت دنباله روان و 

برا برپا کرده فهیم" چه قیامت ک -یک لشکر اجیران مزدبگیر، مشاهده کردیم که در سالگرد مرگ "مزاری

بودند و احمد و محمود و کلبی و مقصود، چه جفنگ ها و یاوه سرائی های نبود که تحویل مردم ندادند، جناب 

 رئیس جمهور هم با هزاران درد و دریغ که از این قافلۀ ره ُگم کرده ها عقب نماند.

در کشور ویرانۀ ما پیموده است ناگفته نباید گذاشت که قهرمان بازی های تهوع آور آنچنان گراف سعودی را 

که دیگر جهت انتقال القاب فرمایشی و فرسایشی و نمایشی قهرمانان دستوری، زنبیل دگر گنجایش ندارد و باید 

 الری ها آورد و القاب بار کرد.

مگر چرا هیچ مقام رسمی افغان، هیچ جنرال و سترجنرال، هیچ وزیر و رئیس و والی و حتی ولسوال در اما و 

اسم تکفین وتدفین این قهرمان واقعی کشور، شهید" بهادرآقا"، افسر با شهامت و با شرف و دلیر و از خود مر

 گذر ما، نه تنها که اشتراک نه ورزیدند، بلکه حتی چهار جمله تعزیت هم اظهار نداشتند؟!

 چرا چنین است؟!

هیچ حزب و گروه و تنظیم و حرکت و  دلیل روشن است.  زنده یاد شهید"بهادر آقا" حتماً و صد البته که به

جنبش و تحریک ای وابسته نبوده است. او به خدای خود و به کشور خود و به شهامت خود و به غیرت خود و 

 به وظیفۀ خود وابسته بوده است و اینهمه در افغانستان کنونی خریداری ندارد که ندارد.

 مانان واقعی را ارج گزاریم.بیائید "قهرمانان" گریزی را به تاریخ سپاریم و قهر

قهرمانان واقعی و حقیقی هیچ مقبره و مصال نمی خواهند، هیچ عابده و مجسمه ضرورت ندارند، هیچ جاده و 

و...، به نام نامی شان مسمی نمی شود، به هیچ بنیاد و ځی چهار راه و خیابان و میدان هوائی و پوهنتون و پوهن

 قلوب مردم خود زنده و جاودان اند.بی بنیاد ضرورت ندارند، آنان در 

بیائید همه با هم نام نامی"بهادرآقا" و بهادر آقا های دیگر را به حافظه ها بسپاریم تا در فردای آزادی درج 

 تاریخ واقعی افغانستان عزیز گردد.

 گرامی و روانش شاد باد!!! همیش یاد "بهادر آقا"، این قهرمان گم نام و دلیر افغان

 

   

 شهید"بهادر آقا" قهرمان ملی افغانستان

 


