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  ٢از ١ :تعداد صفحات

  لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٧/١٠/٢٠٠٨احسان اهللا مايار                                                                                            ويرجينيا، 

  
  افغانستان خون بهای افراد ملکی در

  
موجود تبصره گگ کوتاهی دربارۀ تفاوت فاحش " دولت افغانستان  تشخيص درد ملت و" چندی قبل در ختم مضمون 

مريکا کشته می شوند  قوای هوائی ناتو به رهبری اقربانيان بيگناه افغان که در اثر حمالت کوِر بين خونبهای ديگران و
 ANC  (Afghanistanمضمونی با همان مفاد که مؤيد تبصرۀ بنده می باشد در روزنامۀ اينترنيتی امروز .نموده بودم

News Center)  به لسان انگليسی پخش گرديده، خواندم که تر جمۀ آن از نظر خوانندگان م٢٠٠٨ /اکتوبر ٧ به تاريخ  
  .گذارش می يابد

  :زير عنوان 
 نظامی توسط قوای ناتو به  نفر اهالی ملکی بی گناه وغير٣٢٠٠تا کنون م ٢٠٠٥در افغانستان از سال 

  :؛ آمده استامريکا کشته شده اندرهبری 
،  پروفيسرامريکائی صورت گرفته  توسط از تحقيقات مستنديکه: " ی نگارد آژانس خبر رسانی فرانسه مAFP: کابل

ملکی  بر اثر حمالت افغان   نفر ٣٢٠٠ تا کنون در حدود ٢٠٠٥اين نتيجه به دست آمده است که  در افغانستان از سال 
  ديگر از جهان ناچيز و قاط در ن  شبيه  وقايع امريکا کشته شده اند؛ اما خون بهای شان به مقايسۀ قوای هوائی ناتو و

  .اندک می باشد
، تهاجم ٢٠٠١که به مناسبت روزهفتم اکتوبر  ر مارک دبليو هيرولد، استاد  پوهنتون نيوهمپشير در ارز يابی ایوپروفيس

  ازدياد بمبارمان های هوائی در افغانستان بر خطر جانی بر افغانستان به نشر سپرده، می نويسد که قوای اضالع متحده 
قوای بين المللی که به منظور براندازی طالبان به افغانستان رفته بودند، و بعدأ برای سرکوب . افراد ملکی افزوده است

 حمالت نظامی آنها افراد ملکی زياد کشته می شوند؛ اما حکومت و شورشيان در آنجا باقی ماندند، در اثر اقدامات و
هيرولد اظهار ميدارد که جميعت های روپروفيس.  نمی نمايندنيان را افشاء قوای نظامی دخيل در قضيه تعداد واقعی قربا

مراقب تلفات ملکی در جنگ، مانند نگهبان حقوق بشر و غيره ارقام دادۀ آنهارا نمی پذيرند و می گويند که قوای بين 
قايل می باشند، حيات افغان  به چيزيکه کمترين ارزش  تلفات ناشی از آنها، رسانه ها هنگام شمارش حوادث و المللی  و
  . ها است
 قربانيان افغان ،  در تحقيق خود نشان ميدهد که در افغانستان از   ياد بود ر هيرولد، مؤسس و گردانندۀ پروژۀوپروفيس

وی . اثر حمالت مستقيم قوای بين المللی کشته شده اند ملکی درافغان  نفر٣٢٧٣ و ٢٦٩٩ تا امسال بين ٢٠٠٥سال 
 بر ارقام فوق بار ها در اخبار، قتل   مزيد .اين ارقام نيز به مراتب کمتر از کشته شدگان واقعی می باشدمدعيست که 

، در حاليکه تعداد زياد زخميهای .به نام شورشيان تاپه خورده است) خارجی داخلی و( افراد ملکی توسط  نظاميان 
سات غير دولتی و بررسی های ديگران به دست آمده مشرف به مرگ که بعدأ فوت کرده اند، تنها از رسانه های مؤس

  .است و بس
حمالت هوائی ) ازجمله طيارات بدون پيلوت( امريکا با اتکاء به فضای بستۀ قاهر، ودر تحقيق آمده است که قوای ناتو

را نجات ميدهند ليک در مقابل تعداد زياد  را انجام ميدهند و بدينوسيله هم جان پيلوت ها و هم عساکرزمينی خود خود
قرار معلوم در نتيجۀ اين حمالت هوائی خطر مرگ برای افراد ملکی بين چهار تا ده مرتبه  . افغانهای بيگناه را می کشند

 دالر را به خانواده های ٢٥٠٠هيرولد می گويد که قوای نظامی امريکا فقط مبلغ . بيشتر از حمله کنندگان می باشد
کانادا . ولين، جهت عرض تسليت و نه به نام غرامت تاديه می کنند، که اين بذات خود خالف کاری مشهود می باشدمقت

 دالرپرداخته است، به مقايسۀ ٩٠٠٠ تا ١٦٠٠ به اينطرف بنام عرض تسليت  يا خونبها برای افغانها بين ٢٠٠٦از سال 
 ١٫٨٥) انفجار طيارۀ پان امريکن( کشته شدگان الکربی اسکاتلند اينها بايد گفت که امريکا برای خانواده های هريک از 

 که بر سفارت چين در بلگراد توسط قوای امريکائی بمبارمان شده بود برای سه ١٩٩٩مليون دالر پرداخت و در سال 
  ". دالر تاديه کرد١٥٠٠٠٠سه زخمی مبلغ  کشته و بيست و

ای يک انسان چه  سياه  و يا سفيد، مسلمان و غير از آن با پول من معتقدم که خونبه!           خوانندگان عزيز
انسان که خالق آن وی را دراين جهان پياده نموده در ديد يکی جانی و واجب القتل . سبزامريکائی پرداخته شده نميتواند

 مبارزات حق و يا، ملتها در طول تاريخ در راه. آئينش در نظر ديگری انسانهای آزاده و مداقع دين و شمرده ميشود و
ادعا کرده بتوانند،  نا حق بنامند قربانيها داده اند قدم های شان روی صفحۀ تاريخ نقش  کسانيکه به خود اجازه داده و اگر

دی اميگذارند و از بين نميروند وروزی از زير خاکستر ادبار سر باال می کنند و باالی کوه های شامخ وطنش بيرق آز
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  ٢از ٢ :تعداد صفحات

  لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

زاده وزندۀ زنده آنها سرافراز و آ. و به احفاد خود سر افرازی  را نه برده گی را ارمغان ميدهندرا باال ميکنند  خود
  .هستند

به آنها  حاکم امروز کشوربيچارۀ ما با پرداخت خونبهای ناچيزاصأل سرکرده گان کشور را در جای شان قرار ميدهد و
را در  تو که خود.  نبود تو در جامعه اثر و ارزشی  نداردبودن و يا. آن کشته نيستی تفهيم ميکند که تو چيزی بهتر از
   در برابر چوکی و مکنت تحفه داده ای  من  خاک و فرزندان فرزانۀ  اين کشور را به خدمتم قرار داده ای  سرنوشت

 بيشتر  تم بو انسانهای آنرا نيز مانند خاک روی  کشور بی کس  و و من که از تکبر زرۀ خاک را باالی بوتم نمی پذيرم
  . نمی شمارم

  پايان گزارش  يکی از واقعيت های غمين   
     
   
  
 
 


