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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

 
 Political  سياسی 

  
  ديدای اکادميسين سيستانیکان
٢٠٠٨ /٩ /٢  
  
  

  !را بس کنيدکشی نسل 
تای عزيزآدمخبربمبار ب ان روس اد شيندند،درش اه٢١ب ی    م ته جمع شتارھای دس وردی از ک ا م ست، تنھ آگ
اران ديگر  ا نيست،دوشب قبل از آن در واليت لغمانئتالف بين المللی برھبری امريکانيروھای   ١٨دريک بمب
اران بر و يک ھفته قبل از آن در ھسکه مينه ننگرھارشدند نفر مجروح ۴٢نفر کشته و ل عروسی بمب  يک محف

شتر.  نفر زن ومرد وکودک ، بشمول عروس وداماد به قتل رسيدند۴٧ که در آن صورت گرفت  آن در  ازو  پي
صورت گرفت که بيش از چھل نفر در از جانب نيروھای خارجی چنين کشتاری ھولناکی يک ن نورستاواليت 

ر نظامی گواھی داد که کشته شدگان  آن واليت وقتی والی آن جان ھای خود را از دست دادند و ، ھمه مردم غي
  . گرديد والی بجرم حقيقت گوئی برطرفان وکودکان بوده اند، فردای آنشامل زن

ه )اول سپتامبر( ديشبازه ترين خبر، تلويزيون ملی افغانستانواينک در ت  اگست در ٣١در شب  گزارش داد ک
د ده ان ر زخمی ش اه نف ردم .ولسوالی سنگين ھلمند دو قريه بمباران گرديده  که دراثر آن دوصد نفر کشته وپنج م

ستقر سی م ای ھلمند که از مدتھا بدينسو مورد خشم دو قوت نظامی، يکی قوتھای انگلي د وديگری قوتھ  در ھلمن
ائی هامريک ه  قرارگرفت ر ھفت ا ھ رروز وي ا آرام ھ ت ن ک والي وان ي ه عن ه ب ت ک ام اس ال تم ت س د، ھف  ان

ردم دھات  وان خود بخشی از م در ت وت بق د وھر ق موردبمباران قوتھای ناتو ويا قوتھای انگليسی قرارميگيرن
وم برسدوروستا ھا را مثل رشقه از بيخ وبن درو ميکنند، بدون ردم مظل ن م ه داد اي ل . آنکه کسی ب ه قب چندھفت
رده ولسوالی گرمسير از زنده جان پاک شد، ومردم بومی  ه جان بدر ب ی ب ای نيروھای خارجی وقت از بمبارانھ

  . باز گشتد، اثری از خانه وکاشانه خود را نمی يافتند خودخانه ھای
ان مخالفان و عمليات برضد ، امريکامنابع ناتو و ه راطالب دبھان واره  وميکنن م  ھم اد واز رق ان را زي ات طالب تلف

دک  ر نظامی را ان ردم غي هم الی ک د، درح شان ميدھن ز ديگری است ون شتار  واقعيت چي ی از ک اھدان عين  ش
هکودکان وزنان وافرادغير وابسته به طالبان سخن ميگويند و اد، مرده ھای خود را روی دست گرفت د فري  ميزنن

  !ببينيد بيائيد و القاعده ؟جاست  وککه کجاست طالب
تالف شمال درنيروھای امريکائی وناتو بر اساس راپورھای غلطی که از طرف ااغلب  ه اي سته ب دل فراد واب  ب
ول د رد،پ ان قرارميگي ردم ملکیراختيارآن دگی م ه زن ه ب دون توج ای اتنيکی ، ب دن درنظرداشت نقاضت ھ وب

و را نشانه ميگيرن دھات ويا محافل خوشی وعروسی مردموقومی،  ه د وبا ريختن بمب ھای يک ھزارکيل ئی ب
تد،اوال ھيئت  ه محل ميفرس ی ب ًکشتار مردم ما می پردازند، ووقتی صدای اعتراض مردم بلند شود، دولت ھيئت

چنانکه در فاجعه ارزگان چنين (سعی ميکند تا تعداد تلفات انسانی را بخاطر گل روی امريکا ، اندک نشان بدھد
ه ماينوسخن مردم مصيبت رسيده را تائيد ًنيا اگر ھيئت  ووالی از حقيقت جانبداری کند  وثا)شد اه است ک د، آنگ

د  کرد آنھا ھم دراين مورد تحقيق خواھند:درھبری قوتھای امريکايی ميگوي ا نظر ھيت موظف را تردي  وبعد ي
م ميزنند اچيز رق د،ميکنند ويا اينکه تعداد تلفات غير نظامی را خيلی ن دادب ين تع شتار ھم از  ،ون آنکه بخاطر ک

ات  ان والي ار ھم دمين ب رای چن ازھم ب ين گفتگو ب از (مردم ويا از دولت افغانستان معذرت بخواھند، فردای ھم
   .بمباران ميشود) ھرات درغرب کشور تا نورستان درشرق کشور
ل عروسی  يک٢٠٠٢ زگان است که در اول جوالیود ارويک مثال فراموش نشدنی فاجعه بمباران دھرا  محف

ه را در د واز جمل اران کردن ب بمب ک ش ين ي ل چارتخم ان محف د نفرمھمان دودص شته و١۵٠ح ن ٢٠٠ نفرک ت
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رد وفقط از مجروح  دن ک ائی از محل دي د ھيئت امريک دون ۵٨شدند، ولی دوھفته بع ات گزارش داد،ب ر تلف  نف
  .آنکه کسی به خون اين مردم ارزشی قايل شده باشد

ار " اه سنگبقول آقای سي ه ب وزش خواست و ن جورج بوش ھنگام نشان دادن ھمدردي به قربانيان ارزگان نه پ
سفيلد . مالمتي را پذيرفت االت متحده(دونالد رم اع اي ر دف ان در جشن عروسي ) وزي شته شدن مھمان ز از ک ني

  ." دھراوود سخن زد ولي نگفت که اشتباھي در کار بوده است
ت  ستان گف ا در افغان ساالر امريک ل سپھ رال مک ني ين جشن : "جن ه از ھم د ک واه ان شمگيري گ اي چ شانه ھ ن

   ."عروسي بر روي ھواپيماھاي ما آتش کشوده ميشد
ود" زان ب راوود آوي ان دھ اي درخت اخچه ھ سان از ش ت ان اي گوش ه ھ ه . پارچ ان ب اني ارزگ ات افغ مقام

آمدند و به مردم اطالع دادند که دھراوود را بر اساس گزارش نادرستي که امريکاييھا اينجا : گزارشگران گفتند
  )٣۴کابل ناتھه شماره (."گويا مال عمر اينجا پنھان شده، بمبارد کرده است

دون از آن زمان تا کنون ،قوتھای خارجی چه امريکائی وچه ناتو ته ب شان خواس ، ھرزمان ودر ھرکجائی که دل
سئولين وزارت ا م م آھنگی ب ر ھ ا وکن ا وپکتي ل، پکتيک د، زاب ا درقندھار،ھلمن ردم م رق م ستان برف اع افغان  دف

ات ھيچ در ماه ھای اخير .  ونورستان وکاپيسا وغزنی وغيره کوبيده اند اران والي روزی نيست که خبری ازبمب
ادی از داد زي د و تع ا نرس وش م ستان بگ رب افغان رق وغ وب وش رجن ا ب ردم م ای م راين بمبارانھ ف  اث تل

دان ر بي ه فق درفتن قيمتدگردند،درحالی ک د و بلن ار   ميکن ردم بيک ه رنگ از رخ م واد اولي وتھی دست ھای م
  .زدوده است
ت؟" من ضمن مقالتی نوشتم که يک سال قبل درا گرف وحاال " آيا ميتوان جلو نسل کشی در دوطرف خط ديورن

به بمباردمان نيروھای خارجی درکشور،ست سيادوباره ميخواھم به ھوطنان بادرد وبا درک  ياد دھانی کنم که 
ان ، زم والقاعده وطالب انيک بھانه مبارزه با تروري ه واليت . کشی استسياست افغ ام است، ک  ھفت سال تم

ا  ه درآنھ شتونبيشترجنوب وجنوب شرق کشور ک ای خارجی ھاپ غ قوتھ ی دري اران ب د،مورد بمب دگی ميکنن  زن
ز .ردم برسد وفريادشان را بشنودقرارميگيرد وکسی نيست که به داد اين م ان روستای عزي ھنوزقضيه بمباردم

د و اران گردي ا ًاباد ھرات ختم نشده که ولسوالی سنگين درھلمند شديدا بمب شته و٢٠٠ب ن مجروح ۵٠ ک ات  ت تلف
ان .شدبيشتر از مجموع تلفات شيندند، کاپيسا ولغمان وجالل اباد ونورستان آن تنورحوادث اندوھبار درکشور چن
رم است که ھنوزاز غم يک حادثه جانکاه بخود نيامده ای که خبرحادثه غمناک ديگری چون پتک براعصاب گ

  .ل ميکند با احساس را به زھرھالھل مبد انسان فرو می آيد و راحت  انسان
ای روبايد فکری به حال مردم  م وخشونت وبمباردمانھ ورد ظل سو م ام بدين ه از سی سال تم ان ک س مظلوم افغ

ان خشک اکثريت شانقرار دارد، ودر حالی که دراين مدت شکمونوکران شان  يکاوامر ه ن شده ی از لقم  سير ن
زد و نابودشاناست مگر بازھم برسرکودکان معصومش رو می ري دھزارکيلوئی  ف دان بمب ھای چن آخر . ميکن

داين وضعيت تا کی بايد دوام داشته باشد؟ تا چه وقت بايد مردم در ترس ودلھره بسر  د يکطرف  .برن ا کی باي ت
ی سرپناھی رنج فقر وبيکاری، يک طرف دردمريضی وبی دوائی، سوزوغم ب يکطرف غم رسيدن زمستان جان

اری نيروھای ٧ -۶ -۵ -۴ترس ازتجاوز برکودکان  يک طرف ، ره بمب  ساله وبی بازخواستی، يک طرف دلھ
  کند؟ل روی زمين مبدرا به جھنم شان زندگی  ،خارجی 
سته  واکنون که حکومت !  افغانکشيدهبمباران يده ورنج س رمردم درد ر از واب ی شيمه ت ی شيمه وسنای ب ب

است، شده آن عمليات خود سرانه وبی دريغ قوتھای ناتو وامريکا را درکشور تقبيح کرده وخواھان توقف آن 
د، از پوست نميکن ا پي ا ادامه ميدولی کس به دھن آنھ ه بماردمانھای دھات وروستای م د، وب ستی ھن  می باي

ددر مقابل بمباردمانھای کور نيروھای خارجی ھرچه رساتر صدای اعتراض خود را  د کني ا و! بلن ه خيابانھ  ب
د د وبرضد سياست پلي رون بريزي ا بي اده ھ ی  ج ين الملل ای ب انه ھ ق رس د واز طري عار بدھي وش ش ورج ب ج

ااعتراض  ه امريک ا ومنجمل ا برحکومت برسانيخود را به گوش مردم متمدن دني ه د ت د ک شار واردکنن  خود ف
د ا بگيرن د . دست از بمباردمان مردم ملکی م ارزه کنند،باي زم والقاعده مب د برضد تروري ا ميخواھن ر واقع ًواگ

ی افغانستانالقاعده را درکشور پاکستان جستجونمايند نه در  که بمباران مردم ما جز ناکامی وشکست نتيجه ي
   پايان.ھد داشتدر پی نخواوناتوبرای امريکا 

 
 


