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    ٢٠١٦/ ٠٣/ ٢٢  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٤٢بخش(
 

  سربازان امريکايی وبيرحمی ھای آنان

باساس اسناد و گزارش ھای نشرشده ازمنابع مؤثق، مجموع ارتش ايا$ت متحدۀ امريکا را افراد سالم، يکدست، 
ًبلکه عمدتا ازچند بخش آتی . دۀ موازين ِپذيرفته شدۀ جنگی تشکيل نميدھدِصاحب پرنسيپ ھای $زم نظامی و رعايت کنن

  : ساخته شده است

                  ِافراد و افسران ِباسواد، تحصيل کرده و آگاه از پرنسيپ ھای $زم نظامی) الف

ِافراد مزدورو برخاسته از مليت ھای مختلف که بروفق عقد قرار داد ھای رسمی، شامل) ب ِ   . ارتش ميشوندِ

يا حفاظتی که ازسوی وزارت دفاع امريکا تمويل وحمايت " سکورتی" ِمستخدمين مربوط به کمپنی ھای ) ج
   . ميشوند

ِافراد جنايی يا دارای سوابق جرمی و روانی که اززندان ھای امريکا دربدل اشتراک درامورجنگی، بويژه ) د ِ
           .ص، مزدورانی که از سوی کمپنی ھای حفاظتی، تسليح ميگردندبخصو. در خارج ازقلمرو امريکا آزاد ميشوند

ِاين ارتش با اين ساختار و ماھيت، درکشور ھای مختلف ِجھان مانند ويتنام، افغانستان،عراق، بالکان، خاور 
. ميشوندِميانه و غيره، تا آنجا که ثابت شده است، مرتکب قتل و شکنجه و جنايت ھای غيرانسانی زيادی شده و 

ِدرافغانستان نيزاين ارتش مختلط، درمواقع ومناطق مختلف کشورعزيز ما دست به کشتارھا و جنايت ھای تکان دھنده  ِ ِ
ِيی يازيدند که قسما درصفحات گذشته ازآنھا ياد کرديم ِبا آنھم بمورد خواھد بود جستار ھای ديگری ازآنھمه اعمال نا .  ً

  : رج نماييمروای ضد انسانی را نيزدر اينجا د

ِتيم کشتار مخفی "  ميSدی، گزارشی را درمورد يک ٢٠١٠درماه مارچ سال " پرس تی وی " که ازسوی " ِ
ِسربازان امريکايی تشکيل داده شده و چندين افغان غيرنظامی و بی تقصير را دستگير و بمنظور و " تفريح " ِ

ان را قطع و نزد خويش ياد گاری نگھداشته بودند، به ِخوشگذرانی شخصی شکنجه نموده وحتا انگشتان دست آن بيگناھ
قاتل،  در و$يت قندھار شناسايی شده و رسانه ھای افغانستان نيزدر زمينه، تحليل ھا و " تيم " اين . نشر رسا نيد

ِتبصره ھايی انجام داده تقاضای به محاکمه کشانيدن سربازان جنايتکار را بعمل آوردند ِمؤسس " ين مديا بنيام" چنانکه . ِ
ِگروه ضد جنگ که عمدتا متشکل اززنان عدالتخواه ميباشد، اظھارداشت که اين گزارشھا در رسانه ھای امريکايی راه  ً

     .ِنمی يابند، يعنی سانسور ميشوند، درغير آن چنين اعمال ضد حقوق بشری ظرف چند سال اخير بسيار واقع شده اند

     

ِگسترۀ تلفات جانی افراد غير  نظامی افغانستان را ميتوان ازاين آمار رسمی که ازسوی دفترسياسی سازمان ملل ِ
م شبکۀ اطSع رسانی افغانستان بچاپ رسيده ٢٠١٣ماه فبروری ١٩درکابل بيرون داده شده ودرنشريۀ مؤرخ ) يوناما(

                                                         :ُدرحاليکه اين آمار بمثابۀ جزيی ازکل، پنداشته ميشود. است، ميتوان حدس زد

   

 تعدادافراد تلف شده                                   سال   

  نفر١٥٢٣مي�دی                                                2007

  نفر٢١١٨رر                                                     2008

  نفر٢٤١٢                                               رر      2009
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  نفر٢٧٩٠رر                                                     2010

  نفر٣٠٢١رر                                                     2011

 نفر ١١٤٥رر                                                     2012

  (١٤٧(نفر  13009                            :  مجمو ع تلفات در شش سال

 خورشيدی ٨/١٢/١٣٩٠آنرا در شمارۀ تاريخی " شبکۀ اطSع رسانی افغانستان " ِاما، باساس يک آمارديگر که 
ِازغير نظاميان به تعداد سی ھزارنفر)  ميSدی٢٠١١ تا ٢٠٠١ازسال ) خويش به نشر رسانيد، طی يازده سال اخير

گفته شده که تعداد معيوب و معلول ناشی ازجنگھا طی ھمين . افغانستان کشته شده و شصت ھزارنفرزخم برداشته اند
ِاما آمارھا و گزارش ھای ديگری نيزبه نشر رسيده اند که تعداد تلفات جانی . مدت، درحدود سی ھزار نفرتخمين ميشود ِ

   .د ھزار نفر تخمين ميکنندمردم افغانستان را تا بيشتراز يکص

ِاين نکته را نيز بايد متذکر شد که متأسفانه آمار و احصائيۀ علمی و دقيق در مورد تلفات جانی و مالی مردم 
ِافغانستان، دردسترس کسی قرارداده نشده است، درحاليکه منابع غربی، دربارۀ تلفات ِجانی نيرو ھايشان ھم توجه مبذول 

  . احصائيۀ دقيق ميباشندمی دارند و ھم دارای

ِاين تلفات وسيع مردمان غيرنظامی افغانستان درحالی صورت ميگرفت که حامد کرزی رييس جمھور افغانستان  ِ
ِبه مراتب ازمقام ھای نظامی امريکايی، ناتو و ديگران تقاضا بعمل می آورد تا منازل و مساکن مردم را بمباران نکنند و 

ا$ن ناتو نيز درھر باريکه با رييس جمھورديدار مينمودند، تعھد می سپردند که ديگر چنين جنر. غير نظاميان را نکشند
           .خطايی را تکرار نخواھد کرد، و اما پيھم تکرارميشد

ِم به نشر رسيدند که ناشی از شليک ِنيرو ھای ارتش امريکا ٢٠١٣گزارش ھای ديگری نيزدرماه فبروری سال 
ِبه اساس اين گزارشھا، برخی ازفرماندھا ن ارشد امريکايی طی مصاحبه ھای شان . ِانان افغان بودبا$ی کودکان و نوجو ِ

واحد ھای تحت امرآنھا  نه فقط نيرو ھای نظامی سنتی  " امريکا اعتراف نموده اند که" ميليتری تايمز" با نشريۀ 
رسانی و جاسوسی آنھا عمل ميکنند ، شناسايی و ِو کودکانی را ھم که بعنوان بازوی اط�ع  طالبان، بلکه نو جوانان

  (148) "...دستگير ميکنند

ِحادثۀ ديگری که درعين حال خشم اھالی تالقان را بر انگيخت عبارت از آن بود که شب بيست و ھشتم ماه  ِ
يت و$" گومالی"  خورشيدی، چھارھليکوپتر نيرو ھای خارجی، شب ھنگام بصورت ناگھانی در قريۀ ١٣٩٠ثورسال 

آنھا درحاليکه اھالی قريه را ازمنازل شان به . ِتخار فرود آمد ه سربازان خارجی  به ُجست و جوی منازلی چند پرداختند
فردای . بيرون انتقال داده بودند، به تعداد چھار تن اعضای يک فاميل را بدون دليل به قتل رسا نيده و محل را ترک گفتند

ِسايرشھروندان تالقان، در حاليکه اجساد کشته شده ھا را به دوش حمل ميکردند، دست به با " گومالی" اين حادثه، اھالی  ِ
              .تظاھرات اعتراضی  دامنه داری زدند

ِ م خبرداد که دراثر حملۀ ھوايی نيرو ھای ناتو درشھرک سليمان خيل ٢٠١٣در ماه اپريل " د ويجه وله " راديو  ِ ِ
ِيک ھفته قبل ازآن نيزدراثرحمSت ھوايی نيرو . تن از پوليس ھای محلی افغان کشته شدندو$يت غزنی، به تعداد چھار ِ

  .اين و$يت، به تعداد دو متعلم مکتب و ھفت نفرغير نظامی کشته شده بودند" اسفنده " ھای ناتو درساحۀ 

فتر مطبوعاتی رياست م  به نقل از د٢٠١٣بتاريخ بيست و سوم ماه نوامبر" رو – فارسی" نشريۀ الکترونيکی 
ِ عقرب سال روان در قريۀ شبديانی شھرک ٢٨نيرو ھای خاص امريکايی بتاريخ " جمھوری افغانستان گزارش داد که 

ِبتی کوت و$يت ننگرھار، با$ی يک خانه حمله نموده دو برادر به نام ھای شاکر_ و روشن را که پيشۀ گلکاری و نل 
  .نددوانی داشتند، به شھادت رسانيد

ِرابرت بليز، سرباز ديگر امريکايی بود که دريکی از شبھای ماه مارچ سال   ميSدی ازپايگاه نظامی اش ٢٠١٢ِ
ِبسوی قريه يی در نزديکی ھای قندھار حرکت کرد و با سSح دست داشته اش، به تعداد شانزده نفر افراد ساکن آنجا به  ِ

ھرچند گفته . باکانه و خون سردانه به قتل رسانيد و به پايگاه خويش برگشتشمول زن، مرد و کودک را بگونۀ بسيار بي
ِعمل وحشيانه زدند، اما مقام ھای  ِشد که قاتل تنھا نبوده، بلکه وی يکی از چند  تفنگدار امريکايی بود که دست به اين

ًارتش امريکا، نھايتا ھمان يک نفر را قاتل اعSم نموده اورا به بيست سال حبس م ِقاتل طی اعترافات کتبی . حکوم کردندِ



  
 

 

  ٤تر ٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 

ِدرجريان چھارماموريت جنگی، دلسوزی " اظھارداشت که  آلمان به نشررسيد،" دويچه وله" که ازطريق راديو خويش
من دراکثر اين ده . جنگ مغزم را به تحليل ُبرده بود... ِورحم خود نسبت به افغانھا و عراقی ھا را از دست داده بودم

، حتا }افغانھا وعراقی ھا{من نسبت به آنھا  ...رت کاشته و حاصل آن را خشونت برداشت کرده بودمسال، جنگ ونف
       "...بعنوان بشر بی عاطفه و سنگدل شده بودم

 ميSدی، عده يی از وکSی ٢٠٠٩اين نکته را نيز بايد درھمينجا متذکر شويم که درھفتۀ اول ماه جنوری سال 
ِله يی را صادرکردند که باساس آن جنايتکاران جنگی نيرو ھای خارجی درافغانستان محاکمه شوند ِپارلمان افغانستان فيص

ِو اما، از آنجا که نه رييس جمھور و نه پارلمان کشور در تحت اشغال نيرو ھای خارجی، صSحيت اجرايی و استقSل  ِ ِ
ِرييس پارلمان افغانستان دراين " يونس قانونی"  ِ اظھارات. سياسی نداشتند، ھيچ مقامی به اين فيصله نامه وقعی نگذاشت

ايکاش اين موضوع به تلفن من حل  " :  ميSدی گفت٢٠٠٩مورد جالب بود که بتاريخ بيست و ھشتم ماه دسامبر سال 
متأسفانه مشکل پيچيده تر از چيزی است که ما و شما . شود، ايکاش اين مسأله  به تلفن رييس جمھور تان حل شود

 �                  "...عنوان ميکنيمًفع

موازی با بمباران ھای کورکورانه و کشتارافراد غيرنظامی درافغانستان، نيروھای امريکايی، به نابودی قرا و 
ِقصبات، اشجاروکشتزارھای مردم فقيرافغانستان نيزپرداختند ِمثS، در ارغنداب و$يت قندھار، قريۀ سرسبز و آبادان بنام . ِ ً

ِرا به وسيلۀ بمباران شديد ِھوايی کامS بخاک يکسان کردند که عکس زير نشان دھندۀ روشن آنست) Sچتارک ک( ًِ.           

     

ِعين عمل را در نقاط ديگر افغانستان مانند تگاب و نجراب مربوط و$يت کاپيسا نيز انجام دادند که موجب  ِِ ِ
َقدامات تبھکارانه، البته نشانۀ ھمان انتقامکشی ھای کورکورانۀ مقام ھای اين ا.  ِاعتراض ھای دامنه داراھالی آنجا گرديد ِ

. ِشده، مردم دردمند و حرمان کشيدۀ افغانستان را ھدف قرار ميدادند  ِامريکايی بود که بجای تروريستان اصلی وشناخته
ظھارات ِخشمگينانه يی بعمل آورده ًقبS در اين موارد ا" بوش " ِچنانکه  تعدادی از محافظه کاران نوين مربوط ادارۀ 

  .بودند

ِدرھمين شب و روز، منابع مطلع ازافغانستان گزارش دادند که طياره ھای بدون سرنشين بريتانيا نيز چھارتن  .
ِبا تأييد اين حادثه، عSوه کرد که مقامات " انتی وار" سازمان . ِازافراد غير نظامی را در و$يت ھلمند به قتل رسا نيدند ِ

ِم موازی با نيروھای ناتو، بس ھا و عراده ھای حامل افراد غير نظامی ٢٠١١نظامی بريتانيا نيزدر اواخر ماه مارچ سال  ِ
  .را ھدف قرار داده است

ِمتعاقب آن، اھالی شھرک بگرام واقع در و$يت پروان، جايی که بزرگترين ميدان ھوايی افغانستان و مجھزترين  ِ
ِھا با زندان بزرگ آنھا موقعيت دارد، دست به تظاھرا ت اعتراض آميز ضد امريکايی زدندپايگاه نظامی امريکايی  ِ ِ .

تعداد زيادی ازاھالی بيگناه کشور ميشود، خشمگينانه،  ِتظاھر کننده گان بخاطر عمليات ِکورکورانه  که موجب ِمرگ
  .شعار ضد امريکايی سر دادند

ِ ميSدی بخاطربمباران کورکورانۀ ھوا ٢٠١٢ ماه فبروری سال اھالی و$يت ننگرھارنيز بتاريخ بيست وسوم ِ
پيما ھای امريکايی که ازطرف شب صورت ميگرفت و موجب و کشتار اعضای خانواده ھای بيگناه و بی 

ِدر و$يت بلخ، کنر، ميدان وردک و ساير مناطق کشورنيز تظاھرات . ِتقصيرميشد، دست به تظاھرات دامنه داری زدند ِ ِ
ِی و خشمگينانۀ مردم، با سردادن شعار ھای ضد امريکايی و به آتش کشيدن آدمک ساخته گی رييس جمھور اعتراض ِ

            .امريکا انجام داده شد

ِ خورشيدی، تظاھرات خشمآگين ١٣٩٠سال ) جو$ی(ِاھالی و$يات خوست وغزنی درھفتۀ سوم ماه سرطان 
درخوست، به تعداد سيزده " ناتو" طياره ھای قوای  ِزيرا، در نتيجۀ بمباران. ضد امريکايی وانگليسی را به راه انداختند

   .تن و درغزنی دوتن ازافراد غير نظامی به قتل رسيدند

ِسلسلۀ تظاھرات اعتراضی مردم افغانستان درکابل و ساير و$يات، بتاريخ جمعه اول ماه اپريل سال  به ِ
ِانگيزۀ اين تظاھرات . ھرات، شبرغان، مزار و باميان به راه انداخته شدميSدی، تظاھرات و راه پيمايی ھايی در٢٠١١

ِدرايالت کاليفورنيا، بتاريخ ھجدھم ماه مارچ، کتاب مقدس " جونز" ِاعتراضی اين بود که يکی ازکشيشان امريکايی بنام  ِ
ِاھالی مزارکه معمو$ نمازجمعه را در مسجد جامع . را آتش زده بود) قرآن(مسلمانان  ِروضه برگزارمينمايند، دراول ماه ً



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 

اپريل نيز که مصادف به روز جمعه بود، پس ازادای نماز، البته به تحريک و تSش عده يی از روحانيون و مSھای بنياد 
ِسازمان دھنده گان اين تظاھرات، مردم را . گرای مذھبی ديگر، شعارھای ضد امريکايی با$ شد و تظاھرات به راه افتاد

ِولی دربرابرعمارت . که متعلق به سازمان ملل ميباشد، به حرکت درآوردند" يوناما" ربسوی دفت ِ، ميان محافظان "يوناما"ِ
ِمردم خشمگين، پس از خلع سSح کردن و قتل . ِآنجا و تظاھرکننده گان درگيری صورت گرفت و خشونت خونين بارآورد

ِعين حاليکه سه تن از کارمندان خارجی آنجا را نيز به شيوۀ پنج تن از محافظان، با$ی دفتر مذکور ھجوم ُبرده در 
ِطالبان سر ُبريدند، دست به غارتگری نيز زدند که دراثر مداخله و شليکِ مأمورين امنيتی، به تعداد پنج تن ديگرھم کشته 

  .شده و سی نفر زخمی گرديدند

ِزدن خشونت دست داشتند، چنانکه  سخنگوی مقام ھای محلی درپايان اين ماجرا گفتند که گروه طالبان دردامن 
ِيکروز پس ازآن، تظاھرات خشمگينانۀ ديگری به عين . ِگروه مذکور نيزمسووليت اين حادثۀ خونين را بدوش گرفت

  .در آنجا نيزھشت تن کشته و سی تن ديگر زخم برداشتند. مناسبت در شھرقندھار به راه افتاد که دو روز دوام کرد

 )ادامه دارد( 

 


