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  سفير افغانستان از حمالت امريكا  باالي

  غير نظاميان افغان دفاع كرد
  
  

در مصاحبۀ خود با الجزيره گفت که تلفات غير نظاميان در جريان » سيد طيب جواد « ريکا سفير افغانستان در ام
وی . تا طالبان و القاعده شکست بخورند" بھائيست که ما بايد بپردازيم" عمليات نظامی امريکا در افغانستان 

ف در افغانستان ، است، ولی برای شکست جنگجويان مخال" فاجعه " اظھار داشت که مرگ غير نظاميان يک 
  .پاکستان و منطقه ضروری پنداشته ميشود

  

  
  

فغانستان ، در منطقه اگر ما خواھان صلح در ا: "   موصوف روز جمعه دھم اپريل در واشنگتن چنين اظھار داشت
  ."و در جھان ھستيم، اين بھايی است که برای آن بايد بپردازيم

چھار روز پس از معذرت خواھی ارتش امريکا بخاطر کشتار چھار غير نظامی " سيد طيب جواد «  اين اظھارات 
وف اظھار موص. افغان در واليت خوست، به شمول يک کودک طی حمله ای در جريان اين ھفته صورت ميگيرد

اين تنھا قربانی مردم افغانستان نبوده ، بلکه اين کشتار غير نطاميان آزادی و امنيت افغانستان ، پاکستان :" نمود
  ."وجھان است

  "مـــعــذرت خـواھی مناسب " 
سفير افغانستان در واشنگتن ھمچنان در زمينه اظھار داشت که ماداميکه پوزش خواھی کامل از جانب امريکا 

و ی اذعان نمود .  گيرد، اشتباه کشتار مردم ملکی بوسيلۀ ارتش امريکا، برای افغانھا قابل درک خواھد بودصورت
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ًو اين دقيقا . در صورت معذرت خواھی کامل و توضيح مسأله ، به نظـر من مردم ما آنرا درک خواھند کرد:"که
  ."ه ايمآنچيزيست که ما در گذشته از دوستان امريکايی مان خواھان آن بود

  
مسأله ايکه باعث خشم اھالی . به تعداد صدھا غير نظامی در جريان عمليات نظاميان خارجی و افغان کشته شده اند

کرزی ھم بطور خشمگينانه مرگ غير . شده و فشار فزاينده ای بوده بر روی حامد کرزی رئيس جمھور افغانستان
. خوانده است" غير قابل قبول " کا باالی اھالی ملکی را نظاميان در گذشته را محکوم کرده و حمالت ارتش امري

  .تلفات غير نظاميان در عين حال يکی از داليل اصطکاک بين دولت افغانستان و غرب پنداشته ميشود
  

مردم ميدانند که اگر اينگونه عمليات صورت نگيرد، ما :" در ادامۀ صحبتش چنين گفت" سيد طيب جواد " 
ما گزينۀ  ديگری غير از حملۀ . اء و در عين منطقه با تروريستھا و طالبان برخورد کنيممجبوريم که در عين قر
  ."نظامی به آنھا نداريم

  
  "ضايـعـۀ فــاجـعـه انـگـيـز"

پسر سيزده ساله ايکه از حملۀ شبانۀ اردوی امريکا جان سالم بدر برده ، روز 
چھار شنبه در صحبت با الجزيره گفت که مادرش ، برادرش ، کاکايش و يک زن 

  .ديگری از خانواده اش کشته شدند
بود، زخمی شده و ) حامله ( درين حمله خانمی ازين خانواده که نــه ماه اميدوار 

  .طـفــلش را از دست داد
سخنگوی ارتش امريکا، طی بيانيه ای در بعد از " مايکل ريان" بريگدير جنرال 

ًما از تلفات فاجعه بار اعضای اين خانواده عميقا :" ظھر روز پنجشنبه گفت
  ."اندوھگين ھستيم

وقتی :"رنيل گريگ جوليان افسری امريکايی به الجزيره چنين اظھارنمود کهک
ًمعلوم ميشود که ما افراد بيگناه را اشتباھا کشته ايم، ما از آن بابت خيلی متأسف 

ما به خاطری به اين کشور آمده ايم که به شھروندان . ما به خاطر کشتار بيگناھان به اينجا نيامده ايم". " ميشويم
  ".ستان امنيت را تأمين کنيمافغان

علی رغم حضور فزايندۀ سربازان خارجی در افغانستان، از زمان تجاوز نظامی به رھبری امريکا و سقوط دولت 
  . ميالدی، ميزان خشونت درين کشور به باالترين حد رسيده است٢٠٠١طالبان در سال 

ضد جنبش طالبان اند که به وسيلۀ جنگجويان در نيروھای نظامی امريکائی، بين المللی و افغان در حال نبرد بر
  .پاکستان تقويت شده و عملياتی را در اينسوی مرز انجام ميدھند

طی آخرين برخوردھا، نيروھای افغان و قوتھای بين المللی تحت فرمان امريکا ادعا دارند که در دو عمليات 
يک سخنگگوی والی ھلمند در . ز جمعه کشتند جنگجو را به رو٢٧جداگانه در واليات جنوبی ھلمند و اروزگان 

 تن زخمی ١٨  تن کشته و ٣٦زمينه گفت که تعداد تلفات مخالفين مسلح ممکن است ازديــــــــاد يافته و به   
ی واليت ھلمند شش افسر پوليس کشته و ھفت تن ديگر زخمی »نـــوا « در حادثۀ جداگانه ای در ولسوالی . برسد
  .شدند

  :يادداشت
خبر باال شما از زبان نماينده اداره مستعمراتی کابل خوانديد که آن رژيم چگونه در رابطه با کشته شدن بی در 

اين طرز تفکر منحصر به فرد نبوده با قاطعيت می توان گفت تمام ميھن فروشان وابسته . گناھان افغان می انديشد
تعمار را نيز يکی از اعمال تخطی ناپذير خود می به استعمار، در پھلوی انجام ساير وظايف ، تقديس عملکرد اس

  .دندان
اين منطق ھمان منطقيست که شاه شجاع در زمان خودش بدان تکيه ميکرد و در ست در اواخر قرن بيست تکيه 

امروز . گاه ببرک مزدور نيز ضرورت ريختن خون به خاطر تحکيم پايه ھای قدرت خودش به شمار می رفت
 بيرحمانۀ يک نوزاد را در رحم  ھم در ھمان مسير حرکت نموده کشتاراستعمار غرب بازمزدوران وکاسه ليسان 

  .مادر، به مثابه ضرورت بقاء تبليغ می نمايند
ما را ايمان راسخ بر آن است، ھمانطوريکه ساير متجاوزان در نھايت با زبونی از افغانستان اخراج گرديدند، 

لگر فعلی به فرمان تاريخ و ارادۀ خلل ناپذير مردم ما افغانستان را با آنروز نيز دير نخواھد بود که قوای اشغا
عمراتی وساير جنايتکاران است تا خود را از سر ر گردانندگان اداره ميساز ھمين اکنون ب. سرافگندگی ترک نمايند

  . نجات دھند را"فوجيموری"نوشت محتوم 
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Night-time raid on home 

leaves civilians dead 
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