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    ٢٠١٦/ ٠٣/ ١٠  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٤١بخش(
 

 و اعتراضات مردمی درافغانستان عمليات نظامی خارجی ھا

ِجفا بحق مردم افغانستان وکشتاربيدريغانۀ آنان توسط گروه طالبان، القاعده و مليشه ھای حکومت پاکستان، تنھا 
ِکه شامل سربازان امريکا، اعضای ناتو و ديگرمتحدين امريکا ميشد، ) ايساف(ِ مسلح بين المللی و يا نبود، بلکه نيروھای ِ

ِنيزموازی با عمليات گروه طالبان وسايرگروه ھای تروريستی، درکشتارمردم اين سرزمين با استفاده ازنيروی ھوايی و  ِ ِ
ھای خارجی را که ھمه روزه در شھرھا و  ِات مسلحانۀ نيروالبته نميشود ھمه نوع اقدامات و عملي. زمينی، نقش داشتند

ِقرا و قصبات افغانستان انجام ميدادند، بگونۀ جداگانه و تفصيلی بيان نمود، ولی درج بعضی ازاين رويداد ھای خونين و  ِ
شتی شود خواننده ھای عزيز رسا نيد تا م کشتارھای ظالمانۀ خارجی ھا درکشور را ميتوان طی اين اثر، بمDحظۀ

نيروھای آلمانی ) نفت کش(ِ ميDدی، گروه طالبان دو تانکر٢٠٠٩ًمثD، بتاريخ چھارم ماه سپتامبر سال  .ازخروان
 ِميرسند، حين" عمرخيل"ودرقريۀ  "چھاردره " وقتی تانکرھای مذکوردرمحلی بنام. دروJيت قندوز را ربودند

ده گان، برای آنکه تانکرھا سبکتر شده و حرکت آنھا از دريا آسان رباين. عبورازدريا، ازحرکت باز مانده متوقف ميشوند
ِگردد، به اھالی قريه اجازه ميدھند تا از نفت تانکرھا برای خود ببرند و اھالی محل ھم باساس احتياجی که به مواد  ِ

 ای جنگی - ١٥ - فدرھمين اثنا، بم افگن ا. ِسوخت دارند، با ظرف ھا و وسايل  ضروری بَدور تانکرھا تجمع ميکنند
خويش دارد، باJی نفت کشھا ) آلمانی يکی ازژنراJن( امريکا درفضا پديدار ميشود و با دستوری که ازفرماندۀ نظامی 

ِکه دراثرآن، طبق اسناد نشرشدۀ  ريزند ِو اجتماع اھالی، به گونۀ بيباکانه وبی مDحظه بمب ھای پنجصد کيلو گرامی می ِ
ِيکی ازشاھدان عينی به گزارشگر سازمان عفو بين  .جاه نفرازاھالی منطقه به ھDکت ميرسندو پن مؤثق، به تعداد يکصد ِ

ِبسياری ھا زير گل شده بودند، مثل روز قيامت شده بود. مردم بعضی پايش نبود، بعضی دستش " : الملل گفت مرده ھا . ِ
  "...و ھرسو می دويدندھرجا بودند، مردم ميگريستند و نامھا را صدا ميکردند، فرياد می زدند 

ِاينک،  فھرسِت مکمل اسمای قربانيان حادثۀ  بمباران ِنيرو ھای آلمانی در و�يت قندوز ِ:  

جان محمد فرزند جمعه خان،  نورT فرزند جمعه خان، خدايداد فرزند عبدالوھاب، حفيظ T فرزند عبدالوھاب، 
گل الدين  لديان، رحمت T فرزند عبدالديان،عبدالسDم فرزند عبدالودود،امان T فرزند عبدالسDم، قدرت T فرزند عبدا

فرزند موساخان، حکم الدين فرزند موساخان، T نور فرزند موسی خان، احمدنورفرزند لعل الدين، عبدالخالق فرزند 
 داوود فرزند محمد ارسD، نورمحمد فرزند جمعه خان، محمد ولی فرزند اميرمحمد، محمد نادر فرزند اختر، محمد

ابراھيم، الف الدين فرزند اختر، محمد عارف فرزند محمد نادر، گل الدين فرزند شرف الدين، پھلوان حسن فرزند 
قربانعلی، غفار فرزند پھلوان حسن، مD قدم فرزند عبدالمنصور، محمد علی، فرزند نورمحمد، رحمت T فرزند محمد 

Tفرزند علی ، سيد محمد فرزند جلت، اسد T گل علم فرزند ميرافغان، امان ،Tفرزند جلت، محمد الدين فرزند عبد 
فيروز، ھاشم فرزند اخترمحمد،خيال محمد فرزند نورعلی، رحمت فرزند جمعه گل، حکمت T فرزند گDب الدين، 

اب فرزند نورخان، عبدالرحيم فرزند زبيرشاه فرزند عبدالقادر، محمد نعيم فرزند عبدالمومن، اسدT فرزند احمد، عبدالوھ
 T فرزند محمد Tفرزند حاجی نوراحمد، نصر T فرزند وليجان، حفيظ Tمير اکبر، فيض محمد فرزندجان محمد، اسد
، مسجدی فرزندميررحمان، نورعلی فرزند نوراحمد، دين محمد فرزندجمعه خان، شمس الرحمن فرزند مير رحمان، 

اوود،  گDب الدين فرزند جمال الدين، احسان T فرزند سيد محمد، جمال الدين فرزند نعيم خان، موسی احمد شاه فرزند د
فرزند عبدT، سپاس محمد فرزندداوود، الف الدين فرزند گل الدين،  عبدالرحمن ، حسين فرزند غيب T، فيضی فرزند
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فرزند عبدالحنان، علی محمد فرزند جان محمد، عبدالقيوم عبدالبشير فرزند گل الدين ذکرT فرزند الف شاه،  اجمل 
فرزندميده گل، اميرگل فرزند کريم، ابراھيم فرزند سمندر، عزيزT فرزند سيد احمدالدين، نورعلم فرزند سDمت خان، 

  (146). عبدالرحيم فرزند غDم بای، محمد جان فرزند اختر محمد و احمدالدين فرزند سيد علم

م، بخاطر بی اعتنايی مقام ھای امريکايی ٢٠١٤ِ بين الملل طی اعDميه يی درھفتۀ اول ماه آگست سازمان عفو 
ِدرقسمت مستند سازی تلفات غير نظاميان که توسط سربازان امريکايی درافغانستان صورت گرفته است، اظھارنگرانی  ِ ِ

اززمان ورود نيرو ھای  " ھا گفت کهمدير بخش آسيايی سازمان مذکور به رسانه " ريچارد بنت " آقای . نمود
امريکايی، ھزاران افغان از سوی اين نيرو ھا کشته يا زخمی شده اند، اما قربانيان و خانواده ھای آنھا فرصت اندکی 
ِبرای جبران خسارت  داشته اند، سيستم قضايی ارتش امريکای تقريبا ھميشه ناکام شده که سربازان ِخود را در برابر  ً ِ ِِ

  "...غير نظاميان و بد رفتاری ھای آنھا در مقام پاسخگويی قراردھدتلفات ِ

ِالبته اين حادثه، يکی از نمونه ھايی است که نيروھای خارجی، ظرف ده سال، ھمه روزه  درکشور ما انجام 
 آفريده و تعدادی ِجالب اين بود که وقتی نيرو ھای ناتو با عمليات کورکورانه و يا ھدفمندانۀ نظامی شان حادثه می. دادند

ِازپير و برنای کشور را بکام مرگ می سپردند، درصورتيکه ناله و فرياد مردم بلند شده و از جانب حکومت يا نھاد  ِ
ھمه کشته شده ھا افراد القاعده و طالبان " ِھای حقوق بشر اعتراض جدی صورت می گرفت، در اول ميگفتند که 

ِت و فريادھا رسما باJ گرفته پيگيری ميشدند، مقام ھای ناتو، عمليات خونين ، اما در صورتيکه سلسلۀ اعتراضا"ھستند ً

ِميخواستند  و در نھايت امر، با پذيرش ِ پرداخت " معذرت " ًمعرفی ميکردند  و بعدا ھم يک " يک اشتباه " شان را  ِ
اصطDح  اين بمبارانھای به. ًورثه ھای مقتولين، سروصدا را ظاھرا خاموش می ساختند يکمقدار پول ِ نا چيز برای

ِدرسالھای بعد، چنان گسترش يافت که موجب مرگ صدھا انسان" دوستانه " اشتباھی يا  ِ بيگناه اعم اززن و مرد و  ِ
ِکودک در نقاط مختلف کشور گرديد ِخون و ھستی مردم ِمظلوم افغانستان تا آنجا نزد نيرو ھای خارجی کم ارزش بود .  ِ

 م با سDح دست داشته اش، شانزده ٢٠١٢درماه مارچ سال " بيلز" ِازسربازان امريکايی بنام ًکه مثD، وقتی يکی 
نفرازباشنده ھای بيگناه قريه يی در حومۀ قندھاررا که درخواب شبانه بودند، بگونۀ وحشيانه به قتل رسا نيد، قاضی 

 و پرداخت پنجصد وپنجاه ھزار دالر محکوم ِامريکايی او را تنھا به بيست سال حبس با امکانات بخشش درسالھای بعدی
  .نمود

قايل بوده و در  برای آنکه  فھميده شود مقام ھای امريکا و ناتو، چه ارزش و اھميتی در برابرھستی يک افغان  
برای ورثۀ او ميپرداختند، بھتراست فھرستی را در اينجا درج نماييم " تسليتی" ازأ کشتارعمدی يک افغان چه مقدارپول 

ِخورشيدی، ازقول يک نشريۀ امريکايی در وبسايت حزب ھمبستگی افغانستان به ١٣٩٣ ماه حوت سال ٢٢که بتاريخ  ِ
                                                                                                   :نشر رسيد

   دالر                      ٢٣٨ مبلغ در وJيت قندھار دربرابرقتل فرزند يک خانواده      

  دا١٥٠٥دروJيت ھلمند  دربرابر قتل يک خانم                  مبلغ 

 دالر١٠٠٠٠دروJيت ارزگان دربرابر قتل چھارنفر                مبلغ 

   دالر١٣٧٩دروJيت ھلمند دربرابريک کشته و دو زخمی         مبلغ 

  دالر٢٩٥شته و يک زحمی      مبلغ دروJيت قندھار دربرابريک ک

  دالر٥١٩دروJيت قندھار دربرابر يک کشته                    مبلغ

  دالر١٠٩٨دروJيت قندھار دربرابرقتل عضو يک فاميل        مبلغ

  دالر٣٨١دروJيت پکتيکا دربرابرقتل عضو يک فاميل        مبلغ  

   دالر٣٠٨٥           مبلغ .  . . .دروJيت لوگر دربرابر قتل سه تن 

   دالر١٠٨دروJيت قندھار در برابر مرگ يک نفر              مبلغ 

  دالر٧٢٤دروJيت قندھار   رر      رر        رر               مبلغ 

 دروJيت قندھار  دربرابرمرگ يکنفر و زخمی

  دالر٥٠٢مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . .       شدن چند تن ديگر 
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چنانکه مشاھده ميشود، قيمت جان يک افغان نزد امريکايی حد اکثر، از دو تا دوھزار و پنجصد دالر بيشتر 
 . محاسبه نميشده است

       نيروھای خارجی درافغانستان ھايی ازکشتارغير نظاميان توسط نمونه

ستان صورت گرفت، بصورت اينک، بخشی ازحمDت و کشتارھايی را که از طرف نيرو ھای خارجی درافغان
  : کرونولوژيک و مختصربيان ميداريم

} فرزه{" اسفرغه" ِ ميDدی با پرتاب بمب باJی قريۀ ٢٠٠١بمب افگن ھای امريکا بتاريخ ماه نوامبر سال *
ِدرپنجاه کيلومتری شھرکابل، ده ھا نفرساکنان قريۀ مذکوررا بکام مرگ فرستاد و آنجا را بخاک يکسان نمودند ِ.  

" ِدرھمين ماه نوامبر، بازھم بمب افگن ھای امريکايی، با ريختن بمب دوھزار کيلوگرامی باJی قريۀ  *
    .، آنجا را به ويرانه مبدل نمودن" درياخانه

ِباساس نشرگزارش خبرگزاری بی بی سی مؤرخ سوم ماه جنوری سال  *  م و به نقل از پروفيسورمارک ٢٠٠٢ِ
 ميDدی، به تعداد سه ھزار و ھشتصد نفر ٢٠٠١ِرامريکا، ازھفتم ماه اکتوبرتا ماه دسمبرسال ھيرالد ازدانشگاه نيوھمشاي

 . افغان کشته شده است

ِدراثر بمباران * ِامريکا باJی يکی از قريه ھا در حومۀ کابل، ھفت کودک معصوم جان ) ٥٢-بی(ھوا پيما ھای ِ
                                                                           .باختند

ِم، دراثربمباران ھوا پيما ھای امريکايی باJی يک قريه در قندھار، به ٢٠٠١به تاريخ سی و يکم ماه اکتوبر *
  .ِتعداد پانزده تن از ساکنان آن به شھادت رسيدند

امريکا بتاريخ  (52 – بی( ُنه نفراعضای يک خانواده درحومۀ کابل زمانی به قتل رسيدند که طياره ھای  *
  .م خانه را بمباران کردند٢٠٠١شانزدھم ماه اکتوبر 

واقع در وJيت ننگرھار، جانھای شان را در " آگام " ِم، به تعداد چھارده تن ازساکنان قريۀ ٢٠٠١درماه دسمبر *
  .ِنتيجۀ بمباران طيارات امريکايی از دست دادند

ِه ھای امريکايی، دريک جشن عروسی باJی محل عروسی بمب م، طيار٢٠٠٢به روزاول ماه جوJی سال  * ِ
  .ِريختند که دراثر آن به تعداد چھل و پنج نفر زن و کودک کشته شده و تعداد زياد ديگر مجروح شدند

قندھار بمباری کردند که درنتيجۀ آن به تعداد نود " پنجوايی" م  باJی قريۀ ٢٠٠٦امريکايی ھا درماه اکتوبر  *
  .ِد بيگناه و غير نظامی به قتل رسيدندتن افرا

ِ م، دراثر بمباران طياره ھای امريکايی باJی قريۀ ٢٠٠٨درماه جوJی سال  * ِ "Jيت کنر، به تعداد " ده باJدر و
  .چھل و ھفت زن و کودک که درمراسم عروسی اشتراک داشتند، به شمول عروس کشته شدند

ِم باJی يک منزل درشھرک نادعلی وJيت ٢٠٠٩ت وھفتم ماه دسمبرنيروھای مسلح امريکايی، بتاريخ بيس *
  .ِھلمند حمله نموده به تعداد ده تن از جوانان حاضر درآنجا را بقتل رسانيدند

ِم به اثر بمباران بی باکانۀ نيرو ھای امريکايی در ٢٠٠٨ِدراخيرسال  * وJيت فراه، واقع درغرب " باJبلوک"ِ
  . وچھل نفرکه دريک محفل عروسی اشتراک کرده بودند، جان باختندافغانستان، بيشتر ازيکصد

ِم حملۀ نيرو ھای امريکايی باJی شھرک غازی آباد وJيت کنر، ٢٠١١ھمچنان، بتاريخ بيستم ماه فبروری سال *
شامل جان شصت و چھار نفر غير نظامی را گرفت که درآن جمله، به تعداد بيست زن، بيست و نه کودک و پانزده مرد 

  .بود

ِدراثر بمباران ھليکوپترھای امريکايی باJی عده يی ازدھقانانی که مشغول خرمن کوبی روی زمين درشھر *  ِ "
         .ِوJيت ميدان وردک بودند، چھارتن ازدھقانان بيگناه بقتل رسيدند" جلريز

 وJيت کنر را بمباران نمودند مربوط" مانوگی" ِ م ، شھرک ٢٠١١نيرو ھای امريکايی در روز اول ماه مارچ  *
  .ِکودکان کشته شده بين سنين ده تا پانزده سال بودند. ُکه دراثرآن ، به تعداد نه کودک جان باختند

  ِ م، جنگنده ھای امريکايی، يکی ازمنازل رھايشی را در وJيت ننگرھار، واقع ٢٠٠٧ِبتاريخ ماه اپريل سال  *
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. ِدرشرق کابل ھدف قرار داده و شش تن از اھالی منطقه به شمول يک زن و يک دختر جوان را به قتل رسا نيدند
ھرچند مقام ھای ناتو گفتند که منزل مذکور متعلق به يک شورشی مسلح بود، ولی مردم محل، اين استدJل را رد نموده 

تظاھرکننده گان تابوت کشته شده ھا را روی شاھراه . ات زدندبعنوان اعتراض دربرابر اين اقدام خونين، دست به تظاھر
       .را سر دادند" مرگ به کرزی" و " مرگ به بوش" عمومی گذاشته شعار 

ِ م، بازھم دراثر بمباران کورکورانۀ نيرو ھای ٢٠١٠بتاريخ چھاردھم ماه می  * در وJيت ننگرھار، به " ناتو" ِ
                                        .يدندتعداد يازده غيرنظامی به قتل رس

  .ِ، دو فرد غيرنظامی  کشته شدند"ناتو" ِم، در نتيجۀ بمباران شبانۀ جنگنده ھای ٢٠١٠درھجدھم ماه آگست  *   

ِم ، به تعداد شصت و چھار تن غير نظامی در وJيت کنر و در نتيجۀ بمباران نيرو ٢٠١١در ماه فبروری  *
  .ان باختندج" ناتو" ھای 

" اسمار" واقع در شھرک " شولتن" م، باJی قريۀ ٢٠١١جنگنده ھای امريکايی به روزشانزدھم ماه جنوری  * 
ِموازی با اينھمه بمباران . ِوJيت کنر بمب ريختند که دراثر آن، به تعداد ھشت مرد و دو زن افغان به قتل رسيدند

ِکورکورانه و کشتار بيگناھان افغانستان، بر خی از مقام ھای نظامی بريتانيا افشا کردند که آن کشور از سDح ھای ِ
ِدر افغانستان استفاده کرده اند که حاوی مواد کمياوی خطرناک بوده و با يک شليک، قادر " ھلفاير" پيشرفته و کشندۀ 
                                             .بزرگ را با ھمۀ ساکنان آن منھدم نمايد. ِاست يک عمارت

ِ، مقر پوليس نورستان را " ناتو" ، جنگنده ھای  ( خورشيدی١٣٩٠سرطان (  م ٢٠١١ِدرھفتۀ اول ماه آگست  *  ِ
  .ھدف قرار داده چھار تن از افراد پوليس را بقتل رسا نيدند

د حملۀ گروه در وJيت ھلمند افغانستان، پس ازآنکه مور" ناتو"  م، طياره ھای ٢٠١١بتاريخ ششم ماه آگست  *
ِطالبان قرارگرفتند، بمب ھايی را از ھوا فرو ريختند که در اثر آن به تعداد ھشت نفر غير نظامی اعم از زن و کودک 

  .کشته شدند

م، حملۀ ھوايی نيرو ھای ناتو باJی منطقۀ شيگل مربوط ٢٠١٣به تاريخ چھارشنبه سيزدھم ماه فبروری سال  *
ِو براساس گزارش نشريۀ . ه تعداد ده تن غير نظامی اعم از زنان و کودکان کشته شدندوJيت کنردر شرق افغانستان، ب
ِکميتۀ دفاع ازحقوق کودکان سازمان ملل اعDم نمود که در چھار سال گذشته  به تعداد " شبکۀ اطDع رسانی افغانستان، 

                  .شده اند تن ديگر آنھا زخمی ٦٨ کودک افغان توسط حمDت ھوايی ناتو کشته شده و ١١٠

ِنرگ ) شھرک(ِ ميDدی، نيرو ھای ناتو ضمن بمباران ولسوالی ٢٠٠٩ ماه دسامبرسال ٢٨ھمچنان بتاريخ *
         .ِوJيت کنر، به تعداد  ده تن از افراد غير نظامی را به قتل رسا نيدند

 خورشيدی صورت ١٣٩٢ماه جوزای ِدراثرحملۀ ھوايی نيرو ھای ناتو در وJيت کنرکه بتاريخ شانزدھم *
ِگرفت، به تعداد نه تن شامل دو پسر، يک دخترجوان و يک زن کشته شده و تعدادی ھم زخمی شدند ُ.  

ِطبق آماری که سازمان ملل به نشر رسا نيد، گفته شد که  تلفات افراد غير نظامی افغانستان که در اثرحمDت  ِ ِ ِ
ِآمارمذکور . م ھفتاد و دو درصد افزايش داشته است٢٠١٢ت گرفته، درسال ھوا پيما ھای بدون پيلوت امريکايی صور

 تا ٢٠٠٧م  به تعداد ھفتصدو پنجاه و چھارنفر غير نظامی به قتل رسيده اند که از سال ٢٠١٢بيان داشت که در سال 
  .ًھمين سال، جمعا به تعداد چھارده ھزار و ھفتصد و بيست و ھفت نفرکشته شده اند

مربوط وJيت کنر، که درماه " وته پور" ِ ھوا پيمای بدون پيلوت نيرو ھای امريکايی باJی شھرک دراثرحملۀ*
مقام . م صورت گرفت، به تعداد پانزده نفر به شمول ھشت غير نظامی و ھفت فرد مسلح به قتل رسيدند٢٠١٣سپتمبر

و گروه طالبان بود که توسط يکعراده ِھای ناتواظھار داشتند که قصد آنھا، کشتن سه عضو گروه القاعده و سه عض
واما مردم محل گفتند که درميان کشته شده ھا، سه کودک، چھارزن .  ِموتر به سوی مرکز وJيت کنر روان بودند

  .وھشت مرد شامل بود

 ميDدی، دراثرحملۀ ھوايی نيرو ھای امريکايی باJی منطقه يی در چند ٢٠١٣به روز چھارم ماه اکتوبر سال *
  . متری شھر جDل آباد،  به تعداد پنج نفر به شمول سه کودک جان باختندکيلو
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ِ، درنتيجۀ حمDت ھوايی نيروھای امريکايی باJی  بخشی از )يکھفته قبل ازحادثۀ فوق(دراخيرماه سپتمبر*
 پارلمان، از ھرچند برخی ازوکDی. شده بودند وJيت ميدان وردک، به تعداد پنج نفرکشته شده و سه نفر ديگر مجروح

ِدولت خواستند تا بخاطر جلوگيری ازچنين حمDت قاتDنه اقدام جدی بعمل آورد، اما آنچه مسلم بود، اين بود که اياJت 
ًمتحدۀ امريکا و مقام ھای ناتو درسالھای اشغال افغانستان، اصD به تقاضا ھای مکرررييس جمھور کشور اعتنايی از  ِ

خبرگزاری بی " نيوز نايت " يل بود که حامد کرزی ضمن يک مصاحبه با خبرنگار بخش بھمين دل. خود نشان نميدادند
درعرصۀ امنيت، عملکرد ناتو باعث رنج افغانستان شد،  " : م اظھار داشت٢٠١٣ِبی سی  درھفتۀ اول ماه اکتوبر 

ز ناتو برجنگ در روستا تمرک... جانھای بسياری گرفته شد و ھيچ پيشرفتی به دست نيامد و افغانستان امنيت ندارد
ِھای افغانستان، بجای ھدف قرار دادن پايگاه ھای امن طالبان درپاکستان، نا درست است  من خوشنود نيستم که ...ِ

آنچه ما ميخواستيم امنيت کامل و جنگ مشخص و . اين چيزی نيست که به دنبال آن باشيم . بگويم امنيت نسبی داريم
  "...واضح بر ضد تروريسم بود

ًتکرارھمچوجنايات که ازطرف افراد ارتش امريکا و ناتو درنقاط مختلف افغانستان صورت ميگرفت، طبعا  ِ ِِ
ِواکنش ھای روانی وفزيکی مردم را برمی انگيخت و اين واکنشھا، فوقتا فوقت خود شان را دراشکال و اقدامات ضد  ِ ً

ِ مدل رييس جمھورامريکا، پرتاب سنگ و چوب به ِامريکايی مانند براه اندازی تظاھرات خشمآ گين، به آتش کشيدن
ِسوی سربازان آن کشور، بلند کردن شعارھای  ِ، شليک گلوله و حتا کشتارآنان درميدان ھای "مرگ به امريکا " ِ
  .آموزشی و رھايشگاه ھای سربازان نشان ميدادند

ِ م، دراثربمباران٢٠٠٩به تعداد پانزده زن و کودک، درماه فبروری سال * "  طياره ھای امريکايی باJی قريۀ ِ
                               .در وJيت ھرات بکام مرگ رفتند" گذره 

ِوJيت قندھار، در اثر " ارغنداب " ِم، تعدادی ازکودکان افغان در قريۀ ٢٠٠٩بتاريخ پنجم ماه آگست سال *
                                        .ِبمباران طياره ھای امريکايی جان باختند

ِدراثرحملۀ ھوا پيمای بدون سرنشين امريکا باJی وJيت ننگرھار درشرق افغانستان که درماه قوس  * ِ١٣٩٢ 
               .خورشيدی صورت گرفت، به تعداد ھفت نفر کشته شدند

" سپين بولدک " در  ماه قوس ھمين سال انجام يافت، يکنفر ٢٢درنتيجۀ يک حملۀ ھوايی ديگر که بتاريخ  *
   .اين وJيت کشته شدند" شاه ولی کوت " وJيت قندھار و ھفت تن ديگر در منطقۀ 

م توسط نيرو ھای امريکايی باJی وJيت وردک ٢٠١٣حملۀ ھوايی ديگری که بتاريخ نھم ماه دسامبر  *
نجام داده شد که يکروز پيش اين حملۀ ھوايی، پس از يک حملۀ ديگر ا. صورت گرفت، به تعداد سه نفرکشته شدند

ِازآن، باJی اسمارمربوط وJيت کنر صورت گرفت و موجب کشته شدن چھارتن از متعلمين آنجا گرديد ِ.  

" وازغر" ِم باJی منازل مردم در منطقۀ ٢٠١٤ھواپيماھای نظامی امريکا، بتاريخ چھاردھم ماه جنوری *
ِمربوط شھرک غوربند وJيت پروان حمله نمودند ک ِه باساس گزارش ھای رسمی، به تعداد بيست و چھارباب منزل ِ

  .مسکونی ويران و سيزده نفرشامل کودکان، زنان و پيرمردان به قتل رسيدند

ِساکنان درۀ غوربند در اين زمان، ميان افراد مسلح حزب اسDمی، جمعيت اسDمی و گروه طالبان و جنگھای   
              .ًده  و شديدا رنج ميکشيدندخونين توأم با بيدادگری آنھا گير مان

درۀ غوربند فرستاد که  جالب اين بودکه دولت حامد کرزی ھيأتی را به منظور بررسی اوضاع و کشف حقايق به
در " طلوع " شبکۀ تلويزيونی . نمايندۀ وJيت پروان در پارلمان در رأس ھيأ ت قرار داشت " خواصی  " شخصی بنام

" خواصی " يک کلپ ويديويی را به نشر رسا نيد که درآن   (پس از سفرھيأت به غورند( م 2014 یھفتۀ سوم ماه جنور
جھاد عليه نيرو ھای امريکايی :" را حين سخنرانی برای اھالی غوربند نشان ميداد و خطاب به آنھا ، با صراحت ميگفت  

ِ وکيل پارلمان و رييس ھيأتِاين صحنه و اين سخن."  فرض است و ھيچ کسی  نبايد بی تفاوت بماند  دولتی، در واقع،  ِ
   .به نمايش ميگذاشت را در ميان نھاد ھا ی دولت کرزی ِوضعيت عجيب افغانستان و بی سر وسامانی مشھودی

ِيکی ازوسايل ھدف گيری نظامی و کشتار افراد که در اختيار نيرو ھای ارتش امريکا قرار دارد، ھوا پيما ھای 
ِ که توسط کمپيوتر و از راه  دور به پرواز در آورده شده غرض کوبيدن اھداف تعيين شده رھبری بدون سرنشين است ِ



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  مکارۍ ته رابوليښت تاسو ھنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ِاين ھوا پيما ھا برای نخستين بار پس از سقوط امارت گروه طالبان  و درزمان زعامت جورج دبليو بوش رييس . ميگردد ِ ِِ
ژه، ھدف ھايی را در مناطق قبايلی مورد تھاجم قرار ِجمھور وقت امريکا درفضای افغانستان و پاکستان در آمدند و بوي

ِاما به مرور زمان و تا سالھای بعدی که باراک اوباما به کرسی رياست جمھوری امريکا نشست، استفاده از اين . دادند
ين وسيلۀ ھرچند استفاده ازا. افزايش يافت... ھوا پيما ھا در منطقه و برخی ديگر ازنقاط ِجھان مانند سومالی و يمن و 

ِھوايی درجھت سرکوبی نيرو ھای تروريستی و Jنه ھای آنھا مؤثر بوده است، اما درعين حال، تا جاييکه گزارشھا  ِ
                                   . ميرسانيدند، تلفات جانی غيرنظاميان را نيز درقبال داشته است

 ميDدی، تنھا باJی خاک افغانستان و ٢٠١٤ مارچ سال بعضی گزارش ھا ی منابع مطلع حاکی ازآن بود که تا ماه
ًپاکستان، مجموعا  سه صد و شصت و دو پرواز عملياتی انجام داده شده که ازآن جمله،  سه صد و ده پرواز آن در زمان 

اليتھای گزارشھا ھمچنان حاکی ازآن بودند که تعداد کشته شده ھای ناشی ازفع. زعامت باراک اوباما صورت پذيرفته است
 نفرمقتولين غير ٨٩١ نفر بوده که ازآن جمله، به تعداد ١٤٣١ نفر و زخمی ھا، ٣٤٦١ًھوا پيما ھای بدون سرنشين جمعا  

ِھرچند انتقاد ھای زيادی دربرابرچنين عمليات نظامی درکشورھای افغانستان و .  تن آن کودکان بوده اند١٧٦نظامی و 
ِی امريکايی راضی ازآن بودند که بقول آنھا، تعداد زيادی از رھبران مؤثرگروه پاکستان صورت ميپذيرفت، اما مقام ھا ِ ِ

                              .طالبان، القاعده و تروريست ھای ديگررا بھمين وسيله به قتل رسا نيده بودند

ِه ازتلفات سنگين انسانی چنانکه خوانندۀ گرامی مDحظه ميفرمايد، آمارآنھمه تلفاتی که درباJ ذکرگرديد، عDو)
ِاست که ظرف سال اول اشغال افغانستان توسط امريکا صورت گرفته و طی صفحات گذشته درآن مورد آمار و 

 )  گزارش ھايی را درج نموديم

 )ادامه دارد(

 


