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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
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 ۸۱/۴۰/۲۴۸۲                             محمد احسان پنجشیری

 مردم بی گناه چه لذت می برند؟ کشتار از بیگانه اجیران

روزی نیست که اخبار رادیو، تلویزیون، و روزنامه ها خبر ازجنگ ، انتحار، انفجار مین های کنارسرک وکشته شدن 

 دهها نفر که همه افراد غیرنظامی اند ندهد. 

لفات غیرنظامیان، کودکان وزنان گزارش های خبر از ت رهرروز وقتی رادیو را روشن می کنیم، درصد  

 کشور که به طرق مختلف کشته شده اند، می دهد. درسراسر

ربدری ازخود است منحوس ومنفور، که هرجا پا می گذارد جز ویرانی، تباهی، آوارگی، داصطالحی جنگ وانتحار دو 

هنوز نتوانسته اند سایه شوم  تای سفانه افغان ها سال های سال است با آن دست به گریبانند ولبرجای نمی گذارد. متأ

 جنگ  را از این مملکت وسرزمین بیرون برانند وطعم شیرین صلح و دوستی را بچشند. 

انفجاری  والیت دیگر را مورد حمالت انتحاری و دشمنان و اجیران پاکستانی مرکز وچند  در این اواخرچنانچه      

، این مزدوران با ندزخمی که اکثراً افراد ملکی و بی دفاع بوده ا ۷وکشته  ۳۵قرار داده به گفته رسانه ها آمار تلفات 

سپرقراردادن و گروگان گیری افراد ملکی توانستد چند ساعتی مقاومت نمایند مگر دیری نگذشت نیروهای امنیتی با 

دشمن را از  شهامت و پایمردی و با یک احتیاط خاص که باعث تلفات افراد ملکی نگردد با وارد نمودن ضربه سنگین

ه جهنم نمودند، اگر ما واقعبین باشیم مقاومت نیروهای امنیتی را درمقابل دشمنان خون آشام به دیده پا درآورده و روان

تحت نام افغان وافغانیت اما به دول  کهم مگر با تأسف هستند کسانی نیقدرنگریسته وفداکاری آنها را فراموش نک

این ادعای ما به شخصی بنام فضل الرحمن اوریا صدق نموده که وی با بستن  وپایکوبی می نمایند  گانگان رقص ویب

حلقه غالمی کشورهای همسایه باالی نیروهای امنیتی اتهام ضعف و ناتوانی نموده گویا اینکه نیروهای امنیتی افغان 

دیگر نیروهای امنیتی  از حمالت تروریستی اخیر درکابل وچند والیت قادر به اخذ مسؤلیت های امنیتی نیستند مگربعد

مدافعه را درمقابل اهریمنان داشته و می توانند  افغان به جهانیان ثابت نمودند که این نیروها حاال توان هرنوع مقابله و

 از اراضی وقلمرو کشورخویش دفاع نمایند. 

هرچند تلفات غیرنظامیان، درجنگ ها امر غیر معمول نیست، متأسفانه درافغانستان و درچند سال اخیر میزان تلفات      

غیرنظامیان مخصوصاً کودکان و زنان به حد قابل مالحظه ای افزایش داشته است. به اساس آماری که سازمان ملل 

اخیر به نشر سپرده است مبین آنست که تلفات غیرنظامیان متحد و گروه نظارت برحقوق بشرافغانستان طی روزهای 

( نفر غیرنظامی کشته وبیش از دوهزار نوصد ۲۸۱۴توسط مخالفان رو به فزونی داشته است که سال گذشته حدود )

 نفرمجروح شده بودند. 

برمیزان تلفات آمارهای گرفته شده درافغانسان توسط سازمان های بین المللی نشان می دهد که هرسال         

نفر  ۸۴نفر کشته وحدود  ۷غیرنظامیان توسط طالبان) تروریست( افزوده شده است و درهر روز به طور متوسط حدود 

مجروح شده اند. گزارش ها حاکی از این است که بیشترتلفات غیرنظامیان توسط گروه های شورشی  ومخصوصاً 

رست نموده به کشتن مردم بی گناه و بی دفاع از هیچ نوع سعی دریغ شریعت اسالمی استفاده ناد طالبان که از نام دین و

 نورزیده به وقوع پیوسته است. 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

تشره سازمان ملل متحد، آمار تلفات توسط نیروهای ناتو وامریکایی درافغانستان روند نزولی طبق گزارش های من    

د نیروهای شورشی و دهشت افگن توان مقابله داشته وبیشتر تلفات ناشی ازحمالت شورشیان می باشد که به نظرمی رس

ی بکشتن افراد  با به هرطریقی می خواهند دست به جنایات بزنند، با نیروهای امنیتی را ازدست داده و درمانده شده اند و

 عادی کشورمردم گناه، غیرنظامیان و همچنان گروه های شورشی دراین اواخر دربین محالت مسکونی و دربین 

 بی دفاع منحیث سپرانسانی استفاده می نمایند.  ار می کنند و از مردم بی گناه وسنگراختی

درخاتمه باید گفت که تلفات افراد ملکی وغیرنظامیان یکی از منفورترین کارهایی است که جنگ سبب آن گردیده     

الش جدی و مؤثر از طرف است، ما باید عوامل جنگ و روحیه جنگ را دربین ملت خود از بین ببریم ودرثانی باید ت

 نیروهای خارجی صورت گیرد تا مردم افغانسان عالوه برمشکالتی که دارند درد وغم عزیزان خود را نبینند. 
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