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   05/ 06/ 2009    تاريخ                                                                                       نظامی موسیمالل
 
 

 :ر  گفتاشيپ
 
، مشكل ه اندنداخت افغانستان براه امناظق مختلفۀ اشغالگر دری امان قوای بی آه بمباردمان هایني و خونهمي حوادث پبا

به قتل  اني نظامري نفرغ٣٠امروز درلوگر. مينمائ بيومنطقه تعق رابه ارتباط محل مرگبار حوادثني ابياست آه تعق
  امكاناتكاي ناتووامریكه قواي تازمان.... درهلمند نفر و٣۵ یعلد نفر و درنا٢۶در خوست ..... شده اندی هم زخمی اۀوعد
 ازراه هوابرمردمان  همچنانان،يلبان و ناراض  مبارزه با طایرا متقبل نگردند و براشيخو یني عساآرزم احتمالیت تلفا
 ! مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان روزانۀ اخبار خواهد بودني ازند،ي بم فرو ره گنايب

 دفاعي بگناهانيبه سراغ ب ی انتحاراتينبوده وبا عملكاريهم ب لب  طان اي جنگجو،ی آسمانی های آتشبارني ای پهلودر
 .ند ينماي فراهم می مردم مظلوم افغانستان را بربادوآشتار زمينۀ نوع ديگری ازانه،يرفته و به قتل و قتال وحش

 دراثر كاي امری قوا،ی نظامقاتي تحقكي به اساس ايرا منتشر نموده است آه گويراپورمزي تاركيوي نۀروزنامرًاياخ
  ازمقاماتیكي ازقول دهي جرنيا.  شده استیت بزرگ جنوب افغانستان مرتكب اشتباها مناطق غرب و یبمباردمان ها

ازحمالت هرگزصورت ی  بعضشد،ي مت ي رعا درين عملياتقًاي دقی آه اگرمقررات نظامسدينوي میكائيامرمعتبر
ده ــ افراد القاعيیآه گو است دهي درفراه حمله ور گردعتي پرجمۀ منطقكي دريیبرساختمان ها قوانيطورمثال ا .گرفتينم

  . متصور نبوده استی ازانجاديتهد  نوع چــي هكهيالــ داشتند، درح حضوردران
شهيد بجا ١۴۵ آه در حدود ی م۴ خي فراه بتارتيوال» باال بلوك «  ۀخانمان براندازمنطق مدحش و مورد بمباردماندر

  کامًال رابطهنيه فاحش خود را در  اشتباكاي امریقوا مز،ي تاركيوي به قول ن،سال بودند١٨ ري ز کشتۀ ان٩۵ گذاشت و
  ! استرفتهيپذ

 كهي در افغانستان، درحالیكائي عساآرامردي قوماندان جد»ستالي مك آریستانل«  راپور گفته شده است آه جنرال نيدر هم
 يی درحمالت هوااني نظامريغ آه اگر تعداد تلفات ديگوي مد،ينماي ابراز ميی هواهمي پی از بمبارد مان هاراشي خویشانيپر

 .مي ائخته جنگ را بدون شك بانيمتوقف نشود، ا
ل   را در قبایگري دیازدست دادگان، جبران و تالفزيبازماندگان وعز  پول بهی به جزازمشتخانمان سوز ت  اشتباهانيا

  !هرگز نه! مگر دارد؟
 تيوال»  آوتیشاه ول « در یعروس  محفلكيو بر  و ناتكاي امری المناك بمباردمان قواۀراآه به نسبت حادثي آتمضمون

 .مينماي خوانندگان ممي مناسبت تقدني نموده بودم، به همريقندهار تحر
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  !! سوگوارانني افغانستان سرزم،ی ملی ماتم سرا،قندهار
  

 
 صلح و باز یاي احكي آه ما و شما قدوم شانرا به فال ن٢٠٠١ بعد از هفتم اآتوبر ی المللني بی ورود قوای روز هانيازاول
ت مثل  درسان،ي نظامري بر غعي آشتار فجني اولم،ي ملت افغان استقبال نموده بودۀ و جنگ زدراني ونيسرزم» !«یساز
در همان سال هم، بر  ، واليت قندهار»  آوتیشاه ول « ی برولسوالامسال نوامبر ۵ ی بشرري و غانهي وحشۀحمل نيهم
دران .  نمودلي ارزگان، به ماتم سرا تبدتي از والی اهي رادر قری صورت گرفت آه مجلس شادی مجلس عروسكي

آمك هم   آنانرا بهی د ونو جوان خود مجلس عروسیزندگ آغاز ی براهيبمبارد مان آه مثل چند روز قبل، مردم قر
 و هلهله آه با آوردن ی شادی و آواختي آوچك را بهم رۀ دهكدی بم افگن فضااراتي محابا طی بودند، بنمودهسربراه 

 خون  به خاك وگناهي واجساد ده ها بدي هاخشكنهي ر س د آتش زای بم هاختني بود با ردهيداماد به محفل به اوج خود رس
 ..... اوج گرفتی قريه از دست دادگان درآن شب مرگبار در فضازي فرزند مردگان و عزان،ي زخمۀضج.... شددهيآش
 بمباردمان يۀ علیدي حقوق بشربا اعتراضات شدی و ارگان های حامد آرزگذرد،ي وحشتناك آه هفت سال مۀ حادثازآن
گفته .  گرفتندی را جدهي بودند، قضدهي مرتكب گرد»اشتباهًا «يیاكي امری آه حمله آنند گان قوا،ی نظامري غگناهانيبر ب

 ی المللني بی شده بود، قواري ف زياد تفنگی به رواج عنعنوی استقبال و شادی برایشد آه چون دران شب از طرف اهال
 ۀچنان حمل دست به  ازينروآه طالبان دران منطقه اجتماع آرده اند» !«ندگمان برد»  اوضاع«  بریدر اثر نابلد

 .د زدنینيسهمگ
 ، اقًالبود آمده شي پی قابل جبرانريغ» ه  اشتبا « يی در اثر خبط و عدم شناسارفتي مذآورآه گمان مۀ حادثاني از جربعد
 .دي در افغانستان قبول خواهد گردی مسلح خارجیازجانب قوای که تکرار نخواهد شد،  درس عبرتثيبح
 چپ و ی بمباردمان ها،يیكاي ناتوو عساآر امریل از اشغال افغانستان توسط قوا شدن هفت سای امروز بعد از سپریول

 جنوب، جنوب غرب و جنوب ی ساحه هاتي دفاع در اآثری هزاران هزار آشته شدگان بی آه در پهلويیراست هوا
 یاسان بجا م درمانده و سرسام و هرخته،ي فررنه از دست داده و آاشازي مهلك، عزی با زخم هاگريشرق، هزاران د

 در یدر جنوب....دهندي از د ست ماني زخمی را در پهلوشي جان خويی هواۀ در اثر حملی نفراز اهال١۶در آنر ....مانند
  به ی تراژدني بزرگترندند،ي شی آباد ولسوالزيدر عز.....رسندي به قتل م و همسايگانش اوۀ آشتزار دهقان وخانوادكي

 برهم راي افغانۀدي رواج پسندني ارات،ي بزرگ را آه مراسم خی گردهم آئكي بساط ،ی بشرري مدهش غباردمان بمكيشكل 
 ۀ پراگندی اطفال و خردساالن و زنان  و اعضا از اجساد آوچك آشته شدگان، اآثرًایرجانخراشي تصاوكهي طورزد،يريم

 ده ، آنی مصيبت آفرينو فردا....ندي آفری می سوگواریانترنت ی هاتي و سای جهانی هاونيزيبدن آنان در صفحات تلو
 با ی خبر رسمكهيدرحال....رديگي قرار می بشرۀ جامعدي به ددفاعي بگناهي بۀ آشت٩۵ گوناگون یها عكس از قبر ها
  !دهدي خبر م»! « آشته۶وقاحت، صرف از 

 به اا ر  ه»هياخطار«  ازیكي بازهم  ی حامد آرزگردد،ي هم پخش می در مطبوعات داخلجريان حادثه بصورت مفصل
 زي پول ناچی به مشتدي آه شای تكراريۀقض.... وووودينماي بلند می افغانستان هم صدائی و شورافرستدي می المللني بیقوا

 !شودي سپرده می به دست فراموش آامًال بازهم گردد،» !«از جانب حمله آنندگان معامله
 انسان سوز یبم ها توسط خود گناهيب انيناظرقربان »وردك « آبادديسع  نگذشته است آهیري دهنوز

 و گرددي و قبرستان ها اشغال مرسدي به آسمان مادي و ناله و فردهندي از دست مزاني ها، عزل،يفام.بازهم.....گردديم
  .گردندي مميتي و  شوندي موبي اند معرده و اطفال اگر خود نمدهدي منتي رنگارنگ مزار شهدا را زی هارقيب
 د،ي در باال ذآر گردكهي فاعان، همان طوردي و بگناهاني وآشتار بی حمالت هوائۀمترقب ريبا تكرار مكررات غ 
  .دهدي قندهاررخ متيوال»  آوت یشاه ول « ۀ نوامبر در منطق۵ خي خونبار، بتارۀنبارحادثيا

  
 خان  اآبررمحمدي وز،ی دراناه و احمد شی سلطان محمود هوتك،ی هوتكسيروي مهد مكسوي ازخي قندهاردرطول تار

 و حاصالت ی طبعی غناگري آب و خاك بوده است و از جانب دني زنان مدافع اري مردان و شري ازشیاري بسگاهيوجا
 مامورو آباد ني سرزمنيافسوس آه ا.  بودازساختهي نی باهالی آنرا را خود آفا وتي والني اشهي فراوان، همیزراعت

 طالبان ود ی بشرري غاتي و هم با جناباشدي می خارجیجانب قوا هم از ی ای بی دفاع،آشور، امروز آماج آشتار اهال
 نمودن قي حرگناه،ي دختران بی انداختن بروزابي تی انتحاریاسالمري غاتي، هرگوشه و آنار آن با عملتكارانيجناگري

 اتي است آه حدهي مبدل گردی ابدۀ آنر ووو به ماتم خانتي والگناهي جوانان بدني گردن بر،یده ها مكاتب و مراآز علم
  .گرددي و مرگبار، از هر جانب مواجه می هر لحظه با خطرات دائمیاهال
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 و ی بر آن اجتماع شادني وزن آتشني سنگی مخرب با بم های بازهم جنگنده های محفل عروسكي در ت،ي والني دریبار
بازهم  .....دندي  اجساد تكه پاره گردبازهم .....دي نشانی دفاع آنرا به ماتم ابدی مظلوم و بیسرور حمله ورگشته و اهال

بازهم خانه .... شدندميتي و فرزندان دنديدند، بازهم مادران داغدار گردي به شهادت رساي شدند و وبي مجروح و معزانيعز
 یبازهم گورها...تشگ به قبرساتن مبدل هيبازهم قر....دش قي حر طعًمید وحاصالت زراعتگردي سرارانهيو آاشانه و
و بازهم ...نديافت نتي خود زی ملون شهدای هاشي قشنگ و آیبا چادر ها رنگارنگ، اآثرًای هارقيزرگ با بآوچك و ب

 ... بازهمد،ي رسدي گان تا عرش مجلهي وسی و ب منجمله مظلومانگناهان،ي باديفر
 ی، آوچ آردن ها قندهارتي مخرب بر مظلومان والیسال هاست آه بعد از بمباردمان ها وحمالت خانه بر اندازجت ها 

 دهي گردقي حرۀ و طعمراني ووهي و باغات می زراعتني زمه،ي قركهي درحالیزي با وسائل ناچاري ترك ده و د،یاجبار
 تحت ی سرنوشتان در سرمای بنيا.  آورده اندیگري دی جاهااي و تختي آن مناطق، رو به پایاست، هزاران تن اهال

 ی هامهي در شهر آابل در خ» قمبری چهار راه « قندهار بهتي وال»یجواه پن« ۀالصفر آابل در سال گذشته از منطق
 به اطفال شان آه ؛ شدندنيپناه گز گوناگون مبتال بودند، اجبارًای هایضي با مركهي درحالشي با اطفال خو»١« یكيپالست

 ی هامهي در خ تحت الصفر آابل،ی در سرمانمودند،ي می لباس نازك زندگكي در ر،ي گرم سی گواراینسبت هوا
گر مبتال گشته و بدون دوا و داآتر ي دیشنا ٱل و امراض ناغ بنهيخاموشانه به س و دنديگرد از سرما منجمد یكيپالست

  !!دنديگرددرآغوش خانواده تلف 
 
 بازهم خواب ه،ي اولاجيحتي وازدست دادن مااري و ترك دی اجباری هایآوچ آش.... رسدي از راه میگريامسال زمستان د 
 تيوال.  استدهيد  ماۀ ويران ملک نقاط جنگ زدگري مظلومان خانه بدوش قندهار، هلمند و دی را برای وحشتناك تریاه

 سردچار گناهي بی اهالۀ رحمانی موجب و آشتار بی آور و بیا بمباردمان هبتي آه به مصستي نسرزمينیقندهار تنها
 و شتي قابل معري و غنيب غرب افغانستان وحشت آفر خروار، همه مناطق شرق، جنوب و جنوۀ مشت نمونباشد،يم

   . استدهي گردیزندگان
 
 ی های عامه، اشغال اآثر آرسی های چور و چپاول دارائ،ی حد و حصر اداری فساد بی در پهلو، امروز افغانستاندر

 اشغالگر ی قوایتارشتناك،  قبول خود مخح ویكاري، بداتي عاۀ عادالنري غمي وفقر و تقسی جنگنيپارلمان توسط مجرم
 گاني متعلق به همسای گروهای علنتي و فعالباتي با تخری ادارمور ایاي و شرط اولدي قابل قري و ضعف غیخارج

ده م بوجود آی ایاسي و سی و عدم ثبات اقتصادی اوضاع بحران،»ی ملري نا متجانس غۀجبه« منجمله اجتماع مخرب 
  !باشدي متصور نمی آن در شرائط فعلیون رفت برا نوع بهبود و راه برچي هیني بشياست آه پ

  
  ______________________________________________  

  
  :نوت 

  
 شد گان جاي نموده و به بی را جمع آوری انور، مبالغی محترمه آوآاستي به ری جنوبیايفورني زنان آلۀ موسسرًاياخ  ـ١
 خانه و آاشانه، بمباردمان ی محتاج آه در پهلوانينواي آن بی براياتی ح هلمند، ارزگان و قندهار آه به عنوان آمكتيوال
 اناتيراپور و جر. ه است نمودیاتيح  ارزشمندی است، آمك هاه بردغماي آنها راهم به زاني آور، فرزندان وعزیها

محترمه . هد بودموطن نخواه ان مهربانی آن برادني شنیاراي است آه ز آنقدرجانگداان،ينواي بني بدترازمرگ ایزندگ
 شدگان جاي احوال رقتبار آمپ بد،ينماي مدي از افغانستان بازدی، طبیعبداهللا آه االن هم غرض آمك ها سهيداآتر نف

 ر خطاري بسند،ينماي تفاوتانه مشاهده می آنرا بهر روز اموردولت افغانستان به چشم سریاي را آه اول» قمبریچهارراه«
  .   دانسته استی عاجل بشری و محتاج کمک هاناك و رقت بار

 
 


