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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۲/۴۰/۵۴۰۵                     صوفیه عمر

 کشتار سهوی افراد ملکی

یا ناشی  رد معلومات جدیدی در مورد وطن یا از محدودۀ کشور وروزیکه میگذهر  سالمونه: ،سالم ،هموطن بزرگوار

ی جناب از حوادث کشور در جوامع بین اللملی و بیرون مرزی ظاهر میگردد. درین جا من نوشتۀ از مورخ امریکای

دی به استناد نوشتۀ موصوف و تا که تا ح بروس ریچارد سن را قسماً ترجمه و همچنان برداشت و نظریات شخصی ام

و در صورت  گردیدهستم. امید وارم طرف عالقۀ تان واقع خدمت تان میفر شده علومات روز نوشتهحدی هم به اساس م

 امکان با دوستان تان شریک سازید. 

لیکه شدیترین تدابیر برای محافظۀ اقوای نظامی در ح  ": معنی این کلمه در زبان فارسیسهوی تارکلمۀ فریبندۀ کش

وسط نظامیان به قتل افراد غیر نظامی سهواً ت ،ایشان اطییط و احتا ریان را تدارک دیده مگر با تمام شحیات غیر نظام

رسانه های وای نظامی توسط ز اعمال خشونت آمیز قاین کلمه از آغاز جنگ عراق و افغانستان به دفاع ا "رسیده اند! 

کنند  دکشتار های بی امان شان مکتوم بماند و چنان وانمو طرفدار دولت مورد استفاد قرار گرفت تا وغیر آن مطبوعات

جنگ در عملیات "با تمام احتیاط بی حد و حصرکه توسط نظامیان برای مصونیت افراد غیر نظامی گرفته شده بود  که

تاب نویسندۀ ک ،جان ترمن و نظامیان تقصیری ندارند! نظامی سهواً به قتل رسیده اندۀ تروریزم" افراد ملکی و غیرعلی

 ،جمع آوری طوالنی در جنگ های امریکا که به اساس یک ریسرچ و ، سرنوشت غیر نظامیان"مرگ دیگران

به اساس تکتیک های طرح شدۀ  کهنظامی بوده  هزاران بیگناه غیر بیانگر کشتارآثارش را نوشته،  ،معلومات و شواهد

ی جنگی قسمی طرح شده که وحشت و ترور را در میان یکا پی ریزی گردیده. این ستراتیژنظامی قوای عسکری امر

نویسنده درین کتاب بسیار معتبر پس از نمایند!  بال قید و شرط مردمان غیر نظامی خلق و ایشان را وادار به تسلیمی

نزد نظامیان  ،این کشتار غیر نظامیان در جنگربا وجود موجودیت شواهد و ق ه به این نتیجه میرسد کهتحلیل و تجزی

حدود صد هزار این هستند که در جنگ جهانی اول دریان پریشان یکائرام" نویسنده: و ارزشی ندارد! مطرح نیست

، عراق ۲۰۴۴۴،، در ویتنام   ۳۳۴۴۴در جنگ جهانی دوم سه صد هزار، در جنگ کوریا امریکایی به قتل رسیده، 

در  عداد است اصالً مطرح نیست.و اینکه تعداد کشته شدهگان مقابل به چه تو در افغانستان بیشتر از هزار .... ۰۲۴۴

، ویتنام ون غیر نظامیان در جنگ های کوریاملی ۷-۶حدود  نویسنده چنین ارقام میدهد: در ،نمرگ دیگرا عنوانی کتاب

موده در حالیکه کشور های دیگراین ارقام را نه. ولی امریکا کمترین توجۀ به این مرگها و کشتار ها نو عراق کشته شد

همین عمدتاً است  ر مقابل امریکابدبینی د ی از عوامل پیشرفت و ازدیادیک میگیرند. این سطحی نگری امریکامد نظر 

محافظۀ عساکر ما وظیفۀ  دۀ کتاب میگوید:نویسننزد مردم ارزش زیادی دارد.  مسله بررسی و چگونگی جنگ ها

در جنگ ها از تما  اامریک.و مهم استمعامله کرد آن موضوع جداگانه  ست مگر اینکه چطور با دشمناحتمی و جدی م

در جنگ دوم جهانی تا  ،فرشیل اسلحۀ اتومی، بمب های  از استعما وسایل و وسایط دست داشته استفاده میکند. م 

تفوق تکنالوجی که  افغانستان وغیره به کار برده ، دیزی کتر، در جنگهای ویتنام فاسفورس سفید، ،یورانیم نپالم،

یی ااکثر امریکوادار به تسلیمی نموده ایم ولی  به زور ود را ما کتله های عظیم ملکی را کشته و مخالفین خ محاربوی

ادالنه و ضروری بوده ومصارف گزاف آنرا به ها از اصل حقیقت خبری ندارند و معتقند اند که جنگ های امریکا ع

چنین تحقیق و )ترمن( در مورد جنگ عادالنه  شوم بر دوش میکشند. نویسنده اعمالو  مظالمخاطر جنگ بر علیه 

در قتل عام اندین ها  اایاالت متحدۀ امریک ی)قومی( نبوده در حالیکهمعترف به جنگ نزاد امریکابرسی میکند:  

تاریخچۀ  مطالعۀ ازهمچنان درین اواخر بی دریغانه عمل نمود هایطلبی غرب ها در زمان توسعمردمان بومی امریک

ه دنموتطبیق قوانین بین المللی که شرکت  و یا طرح قرار داد ها و به وقوع پیوسته ییاحوادثی که توسط قوای امریک

ترمن، ارزیابی   شهرت خوبی ندارد.ضاحت دارد همه اینها دلیل است که امریکا  واند نقش منفی امریکا صراحت و

یدی و تراژ)امریکایی ها(قوۀ ما  ننموده و بیان میکند که "مرگ دیگران توسط بکار بردحال و تاریخ گزشته دقیقی از 

باعث آن میشود که خوشبینی به امریکا  ونتایج که عاید حال دیگران به خصوص به آنانیکه ما به خاطر شان میجنگیم

ود ساختن قدرت نیست بلکه در صدد آن است که دعکس زمان جنگ سرد امریکا در صدد مح بر حال کمتر شود.
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به همین دلیل اجندای  غربی باز کند، جنبشی را در داخل تمدن اسالمی برای قبولی ارزش ها و ساختمان مدرنیزه شدن

شواهد غیر قابل انکار وجود دارد که در جنگ های  مخفی زیر عنوان "جنگ بر علیۀ تروریزم" براه انداخته شده. 

با یک فرق فاحش از دوران جنگ سرد که امریکاو  ،افغانستان و عراق هزاران تن از غیر نظامیان به قتل رسیده

 این مطبوعات غرب قبول نمیکنند که در جنگ عراق و افغانستان بیشتر از یک ملیون غیر نظامیان کشته شده و آن به

مۀ امریکا مرگ افغان و عراقی به سردی پذیرفته میشود.  در عا شورشیان حساب میشوند! که کشته شدگانعلت است 

دیگران ادر دارند، پدر و یا اوالد دارند، خلص مثل خواهر دارند، بر ،در حالیکه افغانها و عراقی های کشته شده هم

سما ، اداده اند ئی را خبراا خبر کشته شدهگان امریک.....در طول جنگ افغانستان و عراق خبر نگاران تنهانسان هستند

 . خبراستورنالستی آزاد یر دساتیر ژکه این حرکت به ذات خود مغاایی ها امریک لفاتو تعداد ذکر شده ولی صرف ت

اعالن و در بعضی مواقع عکس های شان  بدون وقفه را ه به گروپ جنگ هر روز اسمهای کشته شده هاتنگاران وابس

با ذکر نکردن اسمهای افغانها و یا یی هستند. الی همه کشته شدهگان امریکاویخته میشود و مطبوعاتو دیار به در

برای کنترول قضاوت  و این روشدر جنگ کشته میشوند.  هاین وانمود مینمایند که صرف امریکائخبر چنا هاعراقی

امیان قدرت و لنز نظ ،ن سدالیت و تکنالوجی روزاین جنگ هیچ تفاوتی با جنگ ویتنام ندارد مگر با داشتعامه است! 

بازار گرمی به خاطر فروش کمره را در جلوه دادن افتخارات اغراق آمیز شان در اختیار دارند و اخبار و مجالت 

کن شده و تمام مصارفات، اغه های جنگی دارد. خبرنگاران ساحات جنگ توسط نظامیان در هوتل های مجلل سلمبا

با اغراق بی پایان  و د نظر میگیرندا منیت شان را تهیه میدارند و بالمقابل ایشان نیز منافع نظامیان رترانسپورت و ام

 -ان -س سی، -بی -ای ،از چینل های خبیری که ما این واقعیتی است .موفقیت های محدود شان را شاخ و برگ میدهند

که سناتور هیرام جانسن در سال طوریسی هر روز به سر و چشم شاهد هستیم.  -انبی -اس-ام فاکس، سی، -بی -ان،ان

در جنگ های  " کتاب مرگ دیگران و سرنوشت غیر نظامیان د" اولین قربانی جنگ، حقیقت است"وگفته بو ۰۱۰۷

ین میان و درین گرداب دست و پنجه در است که ما و شما همانعکاس دهندۀ سیاست خارجی امریکبهترین  " اامریک

به  گ خانماسوز و غیر قانونی که به خواست و تقلب چند افغان فروخته شده هموطن گرامی: این جن  نرم میکنیم. 

یا  ،شدند و یا زندانی هزارهموطن ما یا بی گناه شهیدشکل قانونی به آن داده شد و هزاران خاطر منافع شخصی شان 

یا به نوک برچه و تفنگ امردانه را متقبل شده و در نیمه شبی هراسان از جای خواب به زور بلند شده و تالشی های ن

س ااهسته آهسته در مطبوعات غرب انعک ،یر عنوان طالب و شورشی رانده شدهنه و کاشانه اش  زاز خا خودکار

هر روزی  شتر شده میرود.یه تروریزم بیشتر و بیمبارزه عل یر عادالنه زیر عنواننموده و انزجار مردم ازین جنگ غ

افغانستان در امریکا گرفته میشود ارقام مخالفین جنگ افغانستان باالتر و  که احصاییه ها در مورد جنگ بی فرجام

همچنان گفتۀ معروف است که " حقیقت مثل الماس درخشنده است" حقایق روز به روز افشا شده میرود.  باالتر میرود. 

رن شان از دروغ های شان ندارند حتی باداشانرا  ددمنشانۀ واعمال وطنفروشانه  دیگر توان کتمان افغان جنگساالران

 نگساالران به ستو ه آمده اند صداهااز جنایات ووحشت ج نجیب و حوصله مند ما آگاه و خسته شده اند. از جانبی مردم

ا از دولت تقاضای به محکمه یوالیت پکت رفته چند هفته پیش سرا ن اقوام درخفه شده آهسته آهسته موج گ هایدر گلو

در  ودند. خبر نهایت امید وار کنند بود دیروز این صدا قوت بیشتر گرفت ووطن دوستانکشانیدن جنگساالران را نم

والیت ننگرهار بدون هراس از جناب کرزی عین درخواست و تقاضا را نمودند و امروز گروه از جوانان عکس های 

را ر شهر کابل دیوا در و با رسم نمودن چلیپا ها بروی عکس های منحوس شانجانیان و فروخته شدگان تاریخ را 

 امت ملت غیور افغان که دیگر ازکه همۀ این ها فقط و فقط حکایه گر از یک چیز است و آن شه مزین ساخته اند

به  (و امثال شان ایران ،پاکستان ناتو، -م سر سپردۀ امریکاخدا هفت ثوری ها، وطنفروشان) هشت ثوری ها، ،نامردان

به جنگ  عدالت و ،وطن خدا، با قلب های آگنده از عشق به ،دستان خالی اب ستوه آمده اند سر ها را به کف گرفته و

از تو استدعا میکنم  ! حه های خودکار قرار دارند میروند. خداوندااسل حتی در حمایۀ و جنگساالرانی که تا دندان مسلح

با نابود کردی نابود کن. فرعونیان را چنانی که فرعون را  این افغانستان شده وو ستمکشیدۀ لوم مظتوان بازوی ملت 

 عرض حرمت

 پایان


