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 کابل در ماه پنج برای۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ زمستان در ، بود ساله ۱۹ زمان آن در که ،"نویسنده"  من پسر فردریک
 میکرد، سفر نیز افغانستان داخل در اوقات بعضی. میداد درس بودند، شده معیوب جنگ اثر در که را افغان اطفال
 نصب موتر بانت بروی را آلمان بزرگ بیرق یک رفقایش اما بودم، کرده منع ها سفر چنین از را او من گرچه
 نیز قندهار در طالبان منطقۀ در میتوانستند  هم حتی و کنند سفر افغانستان در میتوانستند طریق بدین و بودند کرده
 .کنند سفر
 در را المنفعه عام انکشافی های پروژه سال ها ده جریان در آنها. داشتند دوست را ها جرمن افغانستان مردم

 به خرید برای آلمانی عساکر هرگاه. دادند نمی تبارز دیگران از برتر را خود و رساندند برداری بهره به افغانستان
 اتوماتیک سالح و زرهدار وسایط با  ساجق یا کوکاکوال خرید برای که امریکائی عساکر مانند میرفتند، کابل بازار
 نمی نشان دنیا آقایان صفت به را خود ها جرمن اما کردند، می مجبور دکان ترک به را دیگر های مشتری خود
 .دادند
 3 شب در ،" بوره توره"  به من سفر از بعد دوهفته حدود. درآمد اجرا به قندوز در" کالین جورج"  دستور بعدا  

 مانده بند ِگل در قندوز دریای بستر در بودند، ربوده طالبان که را تیل تانکر عراده دو که شد گفته 2009سپتامبر
 .است

 تعداد میدانست درحالیکه کرد، صادر امریکا جنگی جت طیارات توسط را آنها بمباردمان دستور" کالین جورج "
 .اند شده جمع تیل های تانکر دور به افغانها زیادی

 5 بین که  طفل 36 که رسیدند قتل به مذکور بمباردمان اثر در بیگناه افغان137  قریه موسفیدان اظهارات براساس
 .بودند شامل شدگان کشته جمع در داشتند، عمر سال 16 الی
 اساس غرب در جنگ طرفداران از بعضی. بود افغانستان جنگ در بزرگ عام قتل سومین جملۀ از یکی رویداد این

  ." میخواهد خود نزد را آنها هللا شانرا، همۀ بکُشید"  است این شان گفتار
 پسر شان مادر گردیدند، تولد شان پدر شدن کشته از بعد کمی دوگانگی طفل دو. شدند یتیم افغان دختر و پسر 163
 .گذاشت نام سارا را خود دختر و آغا ُگل را خود

 گیرد؟ صورت نظامیان و انسان جانب از هولناک فاجعۀ یک چنین توانست می چگونه
 وسایط این اوقات بعضی میکنند، عبور دریا هموار قسمت از  نقلیه وسایط ندارد، وجود زیاد های ُپل افغانستان در
 در مردم است، دشواری کار آنها کشیدن بیرون چون شوند، می رها جا همان و مانند می بند ِگل در دریا وسط در
.  بنزین یا و لباس خوراکی، مواد مانند کنند، پیدا آن بین در اگر  چیزی اینکه هدف به شوند می جمع آنها گرد

 اطفال اوقات بعضی. بینند می اند مانده گیر دریا بستر در که را جات عراده این سفرمیکنند افغانستان در کسانیکه
 .شوند می دیده جستجو مشغول آنها در
 چگونه خارجی عساکر که میدانند شناسند، می را افغانستان آنهائیکه. است افغانستان در روزمره زندگی جریان این
 بشناسند؟ را افغانستان توانند می

 کمپ از کنترول و گزمه جهت که عده آن. توانند نمی شده خارج خود کمپ از هرگز خارجی عساکر حصۀ 4/3
 .کنند نمی ترک را خود های جات عراده و ها زرهدار شوند، می خارج

 
 دریای از کیلومتر 15 که خود نظامی کمپ در شب آن در او. است قندوز در بازسازی تیم قوماندان کالین جورج
. کرد حاصل اطالع بود، مانده بند دریا بستر در که تیل تانکر عراده دو از آنجا در بود، نشسته دارد، فاصله قندوز
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 امریکا افگن بمب های جت از و نمود مخابره پنداشته دشمن تحدید را تیل های تانکر حقیقت از دور گونۀ به او
 .کرد را را  تیل های تانکر بمبارد تقاضای

 مشاهده او. فرستادند" کالین جورج"  قوماندانی محل به و نمودند برداری عکس تیل های تانکر از طیاره سرنشینان
 بودند، غریب و نادار بسیار افغانهای آنان همۀ. اند آمده گرد مردم بیشماری تعداد تیل تانکر دو اطراف در که کرد
 را تیل خرید قدرت آنها بودند، مجانی تیل آوردن بدست تالش در که داشتند وجود نیز اطفال بزرگساالن، بین در

 .بودند آورده هجوم مردم هم مجاور های قریه از. نداشتند
 
 به پرواز چند با میتوانیم که کردند پیشنهاد"  کالین جورج"  برای  امریکائی جت طیارات های پیلوت مرتبه پنج

 بمبارد او. کرد رد جدا  "  کالین جورج"  را پیشنهاد این. نمائیم محل ترک به مجبور و ترسانیده را مردم کم ارتفاع
 .بس و میخواست
 انسانهائیکه با بنزین های تانک خواهید می که کردند سوال او از مخابره توسط متذکره طیارات های پیلوت زمانیکه

 .کنیم نابود را مردم باید ما که داد جواب"  کالین جورج"  شوند، برده بین از یکجا اند شده جمع آنجا در
 داشتند، قرار نظامی کمپ کیلومتری 15 فاصلۀ در که آلمانی عساکر برای تحدید یک را اطفال و ها قریه اهالی او
 .پنداشت می
 ، بمب عدد دو البته ریختند، فرو را خود های بمب امریکا جنگی جت طیارات شب دقیقه 59 و 1 ساعت در

 .بود داده را بمب عدد 6 پرتاب دستور" کالین جورج"  درحالیکه
 کشته اغتشاشیون نفر 59 تعداد که دادند اطالع خویش محلی قوماندان به بازسازی تیم شب دقیقۀ13و 3 ساعت به

 .است نگرفته صورت ُملکی مردم تلفات و اند شده
 هرگز پاشید، هم از و کرده ویران را آنان زندگی ، آلمانی بازسازی تیم قوماندان یک که را شب آن قندوز اهالی

 و و گناه بی انسانهای که ساخت وادار را شخص این عواملی چه که دانند نمی امروز تا و کنند نمی فراموش
 .برساند قتل به را سال خورد کودکان
 و همکار برای را خود سرگذشت لرزان لهجۀ با شد می مشاهده اندوه و غم سیمایش در که ساله چهارده ابراهیم
 :کرد بیان چنین   المجددی بالل من دوست

 پدرم دفعتا  . بودیم صحبت مشغول و  بودیم نشسته دورهم ما همۀ شب آن در.  هستیم خواهر دو و برادر چهار ما
 تانکر محل بعدا  . رفت یکجا آنها با هم او مجانی، تیل شنید زمانیکه دوند، می عجله با مردم قریه در که کرد احساس

 جسد من اما رفتم، واقعه محل به عجله با و شدم خبر پدرم شدن کشته از  صبح 5 ساعت من. شد بمبارد تیل های
 .شناختند را او اش شکسته دندان مشاهدۀ با صرف یافتند، را پدرم کسانیکه. نیافتم را خود پدر

  دوکان یک با را خود فامیل خرچ که کوشم می. کنم سرپرستی فامیلم از باید خانواده کالن عنوان به من اکنون
 و خواهر از را دوکان آن از بعد و روم می مکتب ظهر از بعد دقیقه 30 و12 الی 8 ساعت از من. کنم تضمین
 .میروند مکتب ظهر از بعد آنها.  شوم می تسلیم برادرم
 همیشه برای کس هیچ که میدانم من. ام پوشانیده دریا سفید های  سنگچل با آنرا و میروم پدرم مقبرۀ به اوقات بعضی
  .اند رسانیده بزرگی صدمۀ ما برای اما ماند، نمی زنده
 چه اینجا ئی، ُمرده تو پدر که کردم صدا خواب در و میکند گردش مزرعه در که دیدم خواب در را پدرم شب یک

 .نداد جواب او اما میکنی؟
 پدرم با من. داشتم چیز همه من اش حیات زمان در. شوم می غمگین ها خیلی آورم می یاد به را پدرم زمانیکه هر
 .بروم بیرون که ندارم عالقه دیگر حاال.  میرفتم گردش شوق به

 مکتب، شاگردان اید، ُکشته شما که را انسانهائی که بگویم است داده را بمبارد دستور که شخصی برای میخواهم
   ُکشتید؟ را آنها بمب توسط حق کدام به شما. بودند عادی و خوب مردم آنان همۀ. بودند تراکتور رانندۀ و دهقانان

 
 :داد گزارش چنین بود ساله 38 زمان آن در که قندوز آباد علی از عبدالحنان

 آنها. بودند خوابیده ما ِگلی خانۀ بام در عبدالبیان و جان هللا ثنا من پسران و  جان عارف ام برادرزاده حادثه شب در
 .بودند ساله 12 الی 8

 رفته فرو عمیق خواب در من. میدهند رایگان بنزین که میکرد صدا گذشته ما خانۀ مقابل از همسایه یک شب نیمۀ
 می خارج خانه از آفتاب طلوع از قبل صبح من زیرا کند بیدار مرا نخواست من خانم. نشنیدم را او صدای و بودم
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  رایگان بنزین و بروند دیگران مانند که بود گفته آنها به و بیدارکرده خواب از را اطفال احتیاط با او لهذا شوم،
 عجله با خالی های گیلنه با اطفال. بودند مانده بند دریا در ما خانۀ از کمی فاصلۀ به بنزین حامل های تانکر. بیآورند
 چون من اطفال. داشت دست در خالی گیلن یک کس هر بودند، شده جمع مردم زیادی تعداد دریا کنار در. شتافتند
 صبح 5 ساعت فردا. ریختند فرو را خود های بمب طیارات اثنا این در. ماندند منتظر قطار اخیر در بودند کوچک

. کردم دفن قبر یک در را آنها قریه در. آوردم را خود اطفال پای و دست بدون اجساد صرف رفتم، دریا طرف به
 .است من دامنگیر امروز تا فرسا طاقت اندوه و درد

 دوباره را خود پول میتوانند خواهند، می آنها اگر. پرداختند من طفل سه برای دالر5000 مبلغ جمعا   ها جرمن
 .کنند دریافت

 
 :میکنند قصه چنین ساله هشت بصیرۀ

 سه ما اکنون. شدند کشته برادرم یک و کاکایم دو پدرم، بمبارد اثر در دارد، نام الدین الف پدرم است، بصیره من نام
 من. است رفته ما پیش از همیشه برای او که میدانم گرچه. است من یاد به همیشه پدرم. استیم برادر چهار و خواهر
  میروم پدرم قبر سر وقت هر من. هستم مکتب سوم صنف

 مزرعه در را پدرم نان روز هر من. میکرد کار مزرعه در که بود دهقان یک او بود، خوب انسان یک پدرم.
 وقتیکه. کرد می تعریف مرا و میکرد تشکر من کار این از همیشه او. داشت خوش زیاد را کچالو او. میبردم برایش

 می خواب در را پدرم ها شب بعضی. میزد گپ ما با یا میکرد، بازی  خواهرانم و برادران و من با آمد می خانه به
 " .کنیم بازی باهم که بیا بصیره"  میگوید برایم که بینم

 وزیر دهم، نشان را شده کشته اطفال های عکس که خواستم آلمان تلویزیون مباحثۀ یک در"  نویسنده"  من زمانیکه
 مورد در که ندادند موقع من به و کرد قطع مرا سخنان عصبانیت با ( Dirk Niebel) انکشافی های کمک

 نشان با که کرد انتقاد من از دیگر سیاستمدار یک. دهم توضیح بودند، کشته شانرا پدران که افغان اطفال سرنوشت
 .بودند خواسته را گناه بی افراد کشتن که میکنم متهم را رفقایش و او شده، کشته اطفال های عکس دادن
 .بودند پذیرفته دانسته اما بودند، نخواسته هرگز شانرا مادران و پدران ، افغان اطفال کشتن ما سیاستمداران! نه
 .میدهد را تفاوتی بی معنی که شده ذکر (Dolus Eventualis ) " شرایط تحت"  جملۀ آلمان حقوق در
 حقایق از. دهم نشان را جنگ حقیقی تصویر تا گرفتم باال را ها عکس لحاظ این از تلویزیونی مباحثۀ آن در من

 شدۀ پارچه پارچه و سوخته اجساد های عکس  بلکه شویم، نمی آگاه نظامی باشکوۀ گذشت رسم مشاهدۀ با جنگ
 .است جنگ حقایق تصویر دهندۀ نشان ، شان مادران شکستۀ های  قلب و اطفال

 
. است قربانیان مقابل در باور قابل غیر توهینی چه. نمود ترفیع بریدجنرال رتبۀ به میان این در"  کالین تورن "

 های تروریست علیه جنگ در پولیس افسر یک هرگاه که است این آلمان نظامی قوای و ما مملکت اساسی ارزشهای
 .شود می فرستاده دارالمجانین به و گردیده زندانی شود،" کالین تورن"  مشابه عمل مرتکب آلمانی

 دهند؟ سوق تقاعد به اقال   را" کالین"  که توانستند نمی آیا
 .شوند می مرتکب را تصور قابل غیر اشتباه و داشته قرار روحی فشار تحت جنگ در عساکر که  دالئلی با
 کرد؟ می مسترد نباید را رتبه ترفیع چنین کرکتر با مرد یک آیا

 نکردند دیدن قندوز در قربانیان های فامیل از آلمان حکومت اعضای از یک هیچ امروز تا  که است آور شرم خیلی
 .نخواستند معذرت آنها بازماندگان از وزیران از یک هیچ و

 انجام امریکا در که" الدن بن"  عمل از بهتر افغانها نظر از شوند، می مرتکب افغانستان در غرب که را اعمالی
 .باشد نمی است، داده
 چنان ما دید ساحۀ و اند شده متحمل را ها بدبختی و ها رنج  خیلی جنگ سال دوازده طول در افغانستان ملکی مردم

 مانند برند می رنج هم دیگران که نتوانیم فهمیده ما زمانیکه تا. توانیم نمی کرده احساس اصال   که است شده پوشانیده
 .یابد نمی خاتمه هرگز ترور بازهم و جنگ ترور، سلسلۀ ما،
 جنگ در که افغان قربانیان از من با بار یک که کردم خواهش آلمان سیاستمداران از مرتبه چندین"  نویسنده"  من

 من به"  نیبل دیرک"  انکشافی های کمک وزیر. آوردند می بهانه یک شان همۀ اما نمایند، دیدن اند، دیده صدمه
 کردم، نگاه سویش به تعجب با من وقتیکه. دهد نمی را سفر اجازۀ برایش آلمان جنائی پولیس ادارۀ که داد توضیح
 .تواند نمی کرده نظر صرف من از صدراعظم که گفت آورده دیگر بهانۀ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دهد؟ نمی فریب را خود بهانه این با آیا
 ما عساکر از روز هر اما شوند، متقبل خود به  را خطر ذرۀ که نیستند آماده و دارند ترس سیاستمداران اکثر

 .کنند مقابله خطر با میخواهند
 تجهیزات بدون تماشا و گزار و گشت جهت هفته چهار برای هستند، جنگ طرفدار که  را سیاستمدارانی همه باید ما

 .گرفت نخواهد صورت جنگی دیگر بفرستیم، جنگ منطقۀ در حفاظتی
 

***************** 
 

 :مترجم  تاریخی یادداشت
 

 " کالین جورج"  جنرال به خطاب
 پدرکالن زمانی که باشید داشته خاطر به رساندید، قتل به عمدا   قندوز در را افغان اطفال پدران و کودک 37 که شما
 !بودند داده نجات مرگ از را شما پدران آنان، های
 آن در. داشت عنعنوی بیطرفی موقف مستقل و آزاد مملکت یک صفت به افغانستان دوم جهانی جنگ جریان در

 .بودند کار مشغول افغانستان در مختلف های پروژه در آلمانی متخصصین زیادی تعدا زمان
 خان هاشم محمد نزد کابل در انگلیس سفیر گردید، آلمان شکست به منجر که1945 سال در جنگ ختم در

 جنگ اُسرای آلمان سفارت اعضای و افغانستان مقیم آلمان اتباع که نمود تقاضا کرده مراجعه افغانستان صدراعظم
 .دهد تسلیم انگلستان دولت به را آنها باید افغانستان و میباشند

 جواب بعدا   و  ُپرسم می افغانستان ملت از را موضوع من که گفت انگلستان سفیر جواب به افغانستان صدراعظم
  .میرسانم شما اطالع به را افغان ملت
 که نمود دائر را افغانستان عنعنوی جرگۀ لویه انگلیس، دولت ای تقاضا چنین مورد در صدراعظم خان هاشم محمد

 سفیر تقاضای افغانستان صدراعظم جرگه لویه آن در. بودند نموده شرکت آن در افغانستان اقوام عموم نمایندگان
 .داد توضیح افغان ملت نمایندگان برای را انگلیس
 دوست مهمان اما هستند، نادار و غریب گرچه افغانستان ملت که کردند اظهار افغانستان اقوام نمایندگان عموم

 انگلستان دولت هرگاه. کنند تسلیم شان دشمنان دست به را خود مهمانان که نیستند حاضر صورت هیچ به و میباشند
 .بریزانند هم را خود خون خود، مهمانان جان حفظ برای که است حاضر افغانستان ملت تمام کند، تحدید را ما

 سفیر برای عینا   را افغانستان  ملت نمایندگان فیصلۀ و خواست خود نزد را انگلیس سفیر صدراعظم خان هاشم محمد
 .کرد ابالغ موصوف

 بی نیز زمان آن در که ترکیه طریق از افغانستان حکومت تضمین با خودشان خواهش به نظر را ها آلمان بعدا  
 .فرستادند آلمان به بود، طرف

 تانرا های پدرکالن حق در  افغانستان مردم شائبۀ بی های محبت آن پاداش زیبا چه"  کالین جورج"  آقای شما و
  !!!پرداختید

 از را افغان دختر و پسر 163 از بیش و فرستادید"  هللا نزد"  شانرا پدران و افغان کودک 137 لطف روی از شما
 .ساختید محروم ابد برای داشتن پدر نعمت
 گذاشت؟ خواهد راحت را شما تان وجدان چگونه
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