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  ١از  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 

ايمز: منبع    اير فورس 
  بروس رولف سن : ليکوال 

ه  س ٢٠٠٨د : نې   مه ۶ د ا
  م٠٨/٠٨/٢٠٠٨                        نثار احمد صمد : ژباړن 

  
  

  ستر ريکارډ پر افغانستان د بم وريو
  
 

ت ريکارډ مات ک چی دا په نوموړ ي غرني هېواد الوتکو په جوالی کی پر افغانستان باندی د خپلو بم وريو د ډير

ې شدت منعکسوي    . کی د ج

واک د مرکز له قوله په تيره جوالی کی  ول سوي چی دا تر مخکنيو هری جوالی ۵١۵د هوايی    بمونه را غور

ول سوي دي ٢٠٠۴زيات دي او د  ی راغور   ۶۴۶په جون کی .  د پيل راهيسی درېيمه مياشت ده چی ډير بمونه پک

خه ډېر بمونه د د. بمونه را اچول سوي دي  ولو مياشتو  س کی وو ، چی  ٢٠٠٧  ول ۶٧٠ په ا   بمونه را غور

  ]او درېيمه يې همدا جوالی ده [ سوي وو  

ه ل سو چی نوري هوايی وسلې ورسره استعمال سوي دي او پدې کی ال د هغو  که يو خو د دې هوايی حملو تعداد 

وزارونه شامل نه دي چی د  خه کوچني  » ٣٠ -اې سي« توپونو  ی او يا هم د طيارو  توپ لرونکو الوتکو لخوا کي

ی  ونه را ويشتل کي   . راک

واک  خه د هوايی  خه »   اي ١۵ -ايف « ،  » ١٠ -اې« لدې نه عالوه، د سمندري پوځ  ، او د ليری 

واکونو لخوا هم په جو ي او د فرانسوی او برتانوی هوايی  رولېدونکو الوتکو هم حملې ک الی کی منظمی حملې کن

  . سوي دي 

ول سوي دي چی دا د ٢٩په همدې جوالی کی هلته په عراق کی صرف   د مني راهيسی دوهمه ٢٠٠۶ بمونه راغور

ی سوېده    . هغسی مياشت ده چی کمترينه بم وري پک
  

واک رسمی اعتراف چی پر افغانس: تبصره  بم وريو اعتراف کوي » خود سره « تان د خپلو دا و د امريکا د هوايی 

تنه دا ده چی دوی په دې بمونو سره . ئ حال داچی د فرانسويانو او برتانويانو د بمونو تعداد ال معلوم نه د خو پو

که د دې بمباريو تر نيمايی زيات  قربانيان . وک وژلي دي ؟ خو دا يی نه ويلي او نه يی هم د ويلو جرأت لری 

يدي ملکی  ناه انسانان دي چی عينی شاهدانو، د قربانيانو خپلوانو اوآزادو خارجی منابعو ثابت ک د امريکا په . او بي

ه په افغانستان کی پر افغانانو  و خپلی ډول ډول مخربي او تباه کونکی وسلې بېله کوم مسؤليته په آزادانه تو مشرۍ نا

وک او هي مرجع يی هم مخ نسی  والی امتحان کوي، هي ر نن افغانان بېله خدايه بل هي ژغورونکًی نه لري . را 

ي خير د خه د خپل دغه عظيم بار حساب او کتاب ضرور د خدای سره وک ناه  ًی رژيم به د  وډا چی نن د ئ خو  

 . او د خپل ولس د بم وريو ننداره کوي ئ خپل بادار په زور مسلط د

  .والسالم 

 


