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  "جان دادن برای کابل"ِنقد کتاب 

  

ِمارکو زليگر"عنوان انتخابی " جان دادن برای کابل" ِMarco Seliger "ھدات شخصی برای جمع بندی خويش از مشا

مھم ترين وجه مشاھدات .  داشته استالمانی است که وی پس از بارھا حضور در افغانستان با سربازان ئھامصاحبه و 

ً  ناگھانی با خصم در جبھه و عکس العمل ھای بی حساب و غالبائیاو جان دادن سربازان و واکنش آنان در رويارو

 با شرح اين جنبه ھای حضور "زليگر". از آن به جای مانده استشديدی است که از آنان بروز نموده و آنچه که 

االلی را که به صراحت در متن کتاب مطرح نمی سازد در اذھان خوانندگان خويش به ؤ در افغانستان سالمانسربازان 

  .جای می گذارد

ما نمی دانيم : "ان نقل می کنداما از يکی از آن. او اين پرسش را بيان نمی کند که چرا سربازان را بدين جنگ می فرستند

  ]١". [برای چه اينجا جان خود را به خطر می افکنيم

او به سخن وزير . وی تناقضاتی را که ميان اھداف طرح شده و واقعيات کنونی افغانستان وجود دارند نشان می دھد

غالگر نبوده بلکه ياران به لباس  در افغانستان اشالمانسربازان : " اشاره می کند که ٢٠٠۴بر و اکت٢۴ در الماندفاع 

ی ا اين است که معنۀی نشاندھندالمان تن ياران غير نظامی و صدھا و ھزاران سرباز ٢٠٠و می نويسد " سربازی اند

  ] ٢. [ياران در لباس سربازی چيست

  :  ھمچنين عواقب اين جنگ برای سربازان را بخوبی نشان می دھد"زليگر"

 ۵ آن بيم داشتند موجب ايجاد ۀدر بار" جنگ"ۀ  از به زبان آوردن واژالمانستمداران  جنگی را که سيا٢٠١١تا سال 

 تن آنان به بيماری روانی مزمن کابوس بازمانده از ٢٢٠٠ گشته است که المانھزار بيمار روانی در ميان سربازان 

  ] ٣. [ مبتال گشته اند(PTBS)جنگ 
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   کابوس بازمانده از جنگیماريآمار درمان ب

ين ثابت شده است که اگر به بيماری ھای روانی ناشی از جنگ توجه نشود، به بيماری روانی کابوس بازمانده از جنگ ا

(PTBS)شان می ترکد، ۀروند، زود زھر مبتاليان به اين بيماری زود از کوره در می.  تبديل و ده ھا سال می ماند 

تان خود را کنار می کشند، ديگر خوشحال نمی شوند، درونگرا دچار بی خوابی و کابوس می گردند و از خانواده و دوس

 آمادگی نداشته، آنھا را متھم می کنند که مرض شان المانبيمارستان ھای . و خشن و برای اطرافيان خطرناک می شوند

  ]۴. [ عليه آنھا تظاھرات می شودالمانکسی آنھا را تحويل نمی گيرد و در . ساختگی است

 درصد سربازان به جبھه رفته به بيماری روانی کابوس بازمانده ٣٠ و اسرائيل شده است امريکامطابق تحقيقاتی که در 

  ]۵[از جنگ دچار می گردند 

ِآنھا ما را حشری جنگ کردند : "نام کابوس ماتياس ھون که سرانجام کارش به تيمارستان می کشد می گويده سربازی ب

من سھم خويش : "وی می افزايد". وليت خالی می کنندؤِه مخ ما معيوب شده ولی شانه از مسو حال تشخيص می دھند ک

من خواستار بازگشت به زندگی خويش .  کندأ سھم خود را ايفالمانحال بايد .  کردمأ داشتم ايفالمانرا از قراری که با 

اگر .  جنگ برويدۀشما که مجبور نبوديد به جبھ: " سرانجام به آنان می گويندالماناين در حاليست که مردم ] ۶". [ھستم

  ]٧". [نرفته بوديد اين مشکالت را ھم نداشتيد

سربازان : نيروھای غرب از افغانستان به دنبال داردۀ ِنويسنده ھمچنين شرح می دھد چه عواقبی فرار برنامه ريزی شد

ی اھالی به ھمکاری با آنان می دھند، در  را در صورت آمادگ(Quatliam)ام ل عی که قول سيم کشی روستای قتالمان

: ھا از اھالی در مقابل طالبان حمايت کنند با اينکار توافق دارند، به آنان می گويندالمانِپاسخ آنان که فقط در صورتی که 

در نويسنده می گويد ايجاد گروه ھای اربکی . وجود آوريده را ب" اربکی"شما خودتان گروه ھای مدافع محلی موسوم به 

ديگر قوم و خويش بوده، مقاصد خويش را نيز   از افرادی تشکيل می گردد که با يکًميان اھالی، سنت است و معموال

وی می افزايد شبه نظاميان روستاھا موجب رقابت ھای باندی . دنبال و دعواھای قديمی را به نفع خويش فيصله می دھند

وجود آمدن نيروھای شورشی ه ِعملکرد قانون گريز آنان موجب ببين آنان گشته، به جنگ داخلی خواھد انجاميد و 

اما از آنجائی که غرب، قصد دارد مطابق زمانبندی افغانستان را ترک کند، اين نيروھا را . غارتگر و غاصب می گردد

سرانجام . ايندزيرا بدون آنھا ثبات ممکن نبوده و بدون ثبات نيز غربی ھا نمی توانند عقب نشينی نم. وجود می آورده ب

  ]٨. [ِنيز مشکل حضور آنان برای افغانھا باقی می ماند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  لمانا با شرکت سربازان ام عتل مسجد قِشورا جلو

  

  .اين کتاب حاوی اطالعات فراوان و خواندنی است
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