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 ٢٠٠٨ /٩ /٢                                                                                                  ديدای اکادميسين سيستانیکان

 
 !را بس کنيدکشی نسل 

 
ت اآگست، تنها موردی از کشتارهای دسته جمعی  نيروهای     ماه ٢١باد شيندند،درشب   ان روستای عزيزآ  دمخبربمبار الف ئ

 نفر مجروح  ۴٢ نفر کشته و١٨دريک بمباران ديگر  بين المللی برهبری امريکا نيست،دوشب قبل از آن در واليت لغمان       
ه در آن     صورت گرفت    يک محفل عروسی بمباران      بر و يک هفته قبل از آن در هسکه مينه ننگرهار          شدند ر زن  ۴٧ ک  نف

اکی     يک  نورستان  واليت   آن در     از پيشترو    . ومرد وکودک ، بشمول عروس وداماد به قتل رسيدند         از چنين کشتاری هولن
د و                 جانب نيروهای خارجی       ر در آن جان های خود را از دست دادن يش از چهل نف ه ب ی   صورت گرفت ک ی وال  آن وقت

ردای آن    ، شامل زن   همه مردم غير نظامی    گواهی داد که کشته شدگان       واليت   د، ف وده ان ان ب ی بجرم حقيقت    ان وکودک  وال
 . گرديدوئی برطرفگ

پتامبر ( ديشبواينک در تازه ترين خبر، تلويزيون ملی افغانستان  ه   )اول س سوالی   ٣١در شب   گزارش داد ک  اگست در ول
د          ر زخمی شده ان اه نف دتها     .سنگين هلمند دو قريه بمباران گرديده  که دراثر آن دوصد نفر کشته وپنج ه از م د ک ردم هلمن م

ائی                 بدينسو مورد خشم دو قوت نظام        ای امريک د وديگری قوته ستقر در هلمن سی م ای انگلي ه  ی، يکی قوته د،    قرارگرفت  ان
سی            ای انگلي ا قوته اتو وي ای ن اران قوته هفت سال تمام است که به عنوان يک واليت نا آرام هرروز ويا هر هفته موردبمب

از بيخ وبن درو ميکنند، بدون آنکه قرارميگيرند وهر قوت بقدر توان خود بخشی از مردم دهات وروستا ها را مثل رشقه           
ومی                .کسی به داد اين مردم مظلوم برسد       ردم ب اک شد، وم رده       چندهفته قبل ولسوالی گرمسير از زنده جان پ در ب از جان ب

 . باز گشتد، اثری از خانه وکاشانه خود را نمی يافتند خودبمبارانهای نيروهای خارجی وقتی به خانه های
واره   وميکنندبهانه راطالبان مخالفان ومليات برضد  ع، امريکا منابع ناتو و   م   هم ر      رق ردم غي اد واز م ان را زي ات طالب تلف

ر        واقعيت چيز ديگری است و     نشان ميدهند، درحالی که   نظامی را اندک     ان وافرادغي ان وزن  شاهدان عينی از کشتار کودک
 القاعده ؟  وکجاست   ميزنند که کجاست طالبيادفر، مرده های خود را روی دست گرفتهوابسته به طالبان سخن ميگويند و  

 !ببينيد بيائيد و
ه از طرف ا         اغلب   ر اساس راپورهای غلطی ک اتو ب ائی ون تالف شمال در     نيروهای امريک ه اي سته ب راد واب ول   ف دل پ  ب

ردم ملکی       راختيارآنان قرارميگيرد، د ومی،       ، بدون توجه به زندگی م دن درنظرداشت نقاضت های اتنيکی وق   دهات وب
شانه ميگيرن              ردم را ن ل خوشی وعروسی م و            ويا محاف ا ريختن بمب های يک هزارکيل ا می       د وب ردم م شتار م ه ک ئی ب

ات                            داد تلف ا تع د ت تد،اوًال هيئت سعی ميکن ه محل ميفرس پردازند، ووقتی صدای اعتراض مردم بلند شود، دولت هيئتی ب
ين شد   چنانکه د(انسانی را بخاطر گل روی امريکا ، اندک نشان بدهد       ان چن ی از     )ر فاجعه ارزگ ًا اگر هيئت  ووال  وثاني

ايی ميگوي    د، آنگاه است که     ماينوسخن مردم مصيبت رسيده را تائيد       حقيقت جانبداری کند     ای امريک ری قوته ا  :درهب  آنه
را خيلی  وبعد يا نظر هيت موظف را ترديد ميکنند ويا اينکه تعداد تلفات غير نظامی       کرد هم دراين مورد تحقيق خواهند    

ين              ،بدون آنکه بخاطر کشتار همين تعداد     ،ناچيز رقم ميزنند   ردای هم د، ف از مردم ويا از دولت افغانستان معذرت بخواهن
  .بمباران ميشود) از هرات درغرب کشور تا نورستان درشرق کشور(گفتگو بازهم برای چندمين بار همان واليات 

را  اران ده ه بمب شدنی فاجع ال فراموش ن ه در اول جوالی  ارودويک مث ان است ک ک٢٠٠٢زگ ل عروسی را  ي  محف
شدند، ولی مجروح تن ٢٠٠ نفرکشته و١۵٠حدودصد نفرمهمانان محفل چارتخمين يک شب بمباران کردند واز جمله  در

ردم          ۵٨دوهفته بعد هيئت امريکائی از محل ديدن کرد وفقط از           ن م ه خون اي دون آنکه کسی ب ات گزارش داد،ب  نفر تلف
 .قايل شده باشدارزشی 

وزش خواست         " بقول آقای سياه سنگ    ي    جورج بوش هنگام نشان دادن همدردي به قربانيان ارزگان نه پ ار مالمت ه ب  و ن
ان در جشن عروسي دهراوود سخن زد         ) وزير دفاع اياالت متحده   (دونالد رمسفيلد   . را پذيرفت  نيز از کشته شدن مهمان

 ." ولي نگفت که اشتباهي در کار بوده است
ين جشن عروسي                 : "جنرال مک نيل سپهساالر امريکا در افغانستان گفت         ه از هم د ک واه ان ر  نشانه هاي چشمگيري گ ب

  ."روي هواپيماهاي ما آتش کشوده ميشد
د      . پارچه هاي گوشت انسان از شاخچه هاي درختان دهراوود آويزان بود          " ه گزارشگران گفتن : مقامات افغاني ارزگان ب

ان                          ا پنه ا مال عمر اينج امريکاييها اينجا آمدند و به مردم اطالع دادند که دهراوود را بر اساس گزارش نادرستي که گوي
 )٣۴کابل ناتهه شماره (."بمبارد کرده استشده، 

م آهنگی    از آن زمان تا کنون ،قوتهای خارجی چه امريکائی وچه ناتو   دون ه ، هرزمان ودر هرکجائی که دلشان خواسته ب
با مسئولين وزارت دفاع افغانستان برفرق مردم ما درقندهار،هلمند، زابل، پکتيکا وپکتيا وکنر ونورستان وکاپيسا وغزنی                

د    وغي ده ان ر        .  ره کوبي اه های اخي ستان                   هيچ   در م وب وشرق وغرب افغان ات جن اران والي ری ازبمب ه خب روزی نيست ک
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درفتن قيمت      دتلف نگردند،درحالی که فقر بيدا     اثراين بمبارانهای    مردم ما بر  بگوش ما نرسد و تعداد زيادی از       د و بلن   ميکن

 .ه استزدودوتهی دست های مواد اوليه رنگ از رخ مردم بيکار 
ه        يک سال قبل   ت؟                  " من ضمن مقالتی نوشتم ک درا گرف سل کشی در دوطرف خط ديورن و ن وان جل ا ميت اره    " آي وحاال دوب

ان نيروهای خارجی درکشور،    سياست ميخواهم به هوطنان بادرد وبا درک  ياد دهانی کنم که      ا    بمباردم ارزه ب ه مب به بهان
ه         . است  کشی سياست افغان يک  تروريزم والقاعده وطالبان ،     هفت سال تمام است، که واليت جنوب وجنوب شرق کشور ک

ردم      هاپشتونبيشتردرآنها   ن م ه داد اي  زندگی ميکنند،مورد بمباران بی دريغ قوتهای خارجی قرارميگيرد وکسی نيست که ب
سوالی سنگين در     .برسد وفريادشان را بشنود    ه ول شده ک ديدًا   هنوزقضيه بمباردمان روستای عزيز اباد هرات ختم ن د ش هلمن

اد ونورستان         تلفات آن  تن مجروح    ۵٠ کشته و  ٢٠٠با  بمباران گرديد و   ان وجالل اب سا ولغم يندند، کاپي ات ش  از مجموع تلف
ه                      .شدبيشتر ه خبرحادث ده ای ک اه بخود نيام ه جانک تنورحوادث اندوهبار درکشور چنان گرم است که هنوزاز غم يک حادث

 .ل ميکند با احساس را به زهرهالهل مبد انسانفرو می آيد و راحت   غمناک ديگری چون پتک براعصاب انسان
ردم         ای رو                  بايد فکری به حال م م وخشونت وبمباردمانه ورد ظل سو م ام بدين ه از سی سال تم ان ک وم افغ ا مظل  س وامريک

ان خشک    اکثريت شان  قرار دارد، ودر حالی که دراين مدت شکم  ونوکران شان   ه ن شده است مگر    ی از لقم ازهم   سير ن  ب
د دوام      . ميکندان بمب های چندهزارکيلوئی  فرو می ريزد و نابودش انبرسرکودکان معصومش  ا کی باي ن وضعيت ت آخر اي

د   سر برن ره ب رس ودله ردم در ت د م ت باي ه وق ا چ د؟ ت ته باش اری، يک طرف    .داش ر وبيک ج فق د يکطرف رن ی باي ا ک ت
 -۴ترس ازتجاوز برکودکان     يک طرف     بی سرپناهی ،   يکطرف غم رسيدن زمستان جانسوزوغم    دردمريضی وبی دوائی،  

دگی    ،خارجی   ساله وبی بازخواستی، يک طرف دلهره بمباری نيروهای          ٧ -۶ -۵ نم      شان   زن ه جه د    را ب ين مب ل روی زم
 کند؟

ات            وابسته  و  اکنون که حکومت    !  افغان کشيدهبمباران  يده ورنج    رس مردم درد  ر از آن عملي بی شيمه وسنای بی شيمه ت
رده وخواهان توقف آن              خود   يح ک ه دهن      شده  سرانه وبی دريغ قوتهای ناتو وامريکا را درکشور تقب ی کس ب است، ول

راض خود را       می بايستی    وبه بماردمانهای دهات وروستای ما ادامه ميدهند،       آنها پياز پوست نميکند،    هرچه   صدای اعت
  جاده ها بيرون بريزيد وبرضد سياست پليد       ه خيابانها و  ب! بلند کنيد در مقابل بمباردمانهای کور نيروهای خارجی       رساتر  

ا  اعتراض جورج بوش شعار بدهيد واز طريق رسانه های بين المللی        ه امريک  خود را به گوش مردم متمدن دنيا ومنجمل
د           برسانيد تا برحکومت   ا بگيرن ردم ملکی م ان م ه دست از بمباردم د برضد    .  خود فشار واردکنند ک ًا ميخواهن ر واقع  واگ

ستان تروريزم والقاعده مبارزه کنند،بايد القاعده را درکشور پاکستان جستجونمايند نه در           ا جز           افغان ردم م اران م ه بمب  ک
 .در پی نخواهد داشتوناتوناکامی وشکست نتيجه يی برای امريکا 

 
 پايان

 


