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 نظامیان افغان توسط بریتانیا غرامت پرداختی برای کشته شدن غیر

 پوند بود  ۱۰۴در یک مورد 

 جاناتان بیل  •

 سیبی خبرنگار امور دفاعی بی  •

 

 سربازان بریتانیایی در هلمند                                                 

نیروهای مسلح   نظامی  در جریان عملیات  بابت کشته شدن غیرنظامیان  پرداختی  میزان غرامت 

 بریتانیایی در افغانستان برای اولین بار اعالم شده است. 

هزار    ۶۸۸غیرنظامی   2۸۹برای مرگ   201۴تا    200۶سال های  ۀوزارت دفاع بریتانیا در فاصل

 است.  )افغان(پوند برای هر یک نفر  2۳۸0پوند پرداخت کرده است که به طور متوسط  

پنس دریافت کرد که کمتر از غرامتی    1۷پوند و    10۴یک قربانی فقط    ۀ اما در یک مورد خانواد 

 است که دیگران برای مرگ حیوانات خود گرفته اند. 

 وزارت دفاع بریتانیا گفت که این غرامت براساس اصول حقوقی محاسبه شده است.

 خیریه "اقدام حول خشونت مسلحانه" )اِی او اِی وی( جمع آوری کرده است.  ۀ این داده ها را موسس
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مین روبی   در جریان عملیات  که  بود  ساله  پسربچه سه  قربانی یک  براساس رکوردها جوانترین 

 نیروهای بریتانیایی "در اثر شوک کشته شد." 

ی این اطالعات محصول درخواست هایی براساس قانون آزادی اطالعات و اولین تالش  جمع آور

بین بردن تاثیر عملیات نیروهای مسلح بریتانیا بر زندگی غیرنظامیان در افغانستان به  برای زیر ذره 

 این شکل است. 

نه از سوی  موری جونز از موسسه "اقدام حول خشونت مسلحانه" گفت: "این واقعیت که این داده ها  

 بلکه یک موسسه خیریه تحلیل شده، خود مایه نگرانی شدید است."   ،ارتش بریتانیا

یک خانواده   200۸  بروری غرامت پرداختی برای کشته شدن غیرنظامیان اصال یکسان نبوده. در ف

 پنس برای مرگ و خسارات مادی دریافت کرد.  1۷پوند و   10۴مبلغ  

 کمترین رقم پرداختی ثبت شده برای مرگ یک غیرنظامی است. یات بیشتری ارائه نشده، اما این  ئجز

پوند، برای مرگ شش خر "بعد    110در مقایسه، نیروهای بریتانیایی برای گم شدن یک تلفن همراه  

پوند، و برای خسارات وارده به یک ملک توسط یک وسیله    ۶۶2از ورود اتفاقی آنها به میدان تیر"  

 رده اند. پونده پرداخت ک 2۴0نقلیه زرهی  

پوندی برای مرگ یک    ۵۸۶.۴2سایر پرداخت ها در ارتباط با مرگ غیرنظامیان شامل غرامتی  

 بود.  200۹پسر ده ساله در دسامبر 

پوند برای چهار کودک که در همان ماه "به ضرب گلوله    ۴2۳۳.۶0نیروهای بریتانیایی همچنین  

ختند. هیچ گزارشی از آن حادثه در رسانه  نیروهای ایساف )کمک امنیت بین المللی( کشته شدند" پردا

 های انگلیسی زبان وجود ندارد.

یک مورد از پرداخت ها، برای حادثه ای که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، به طور قابل توجهی  

باالتر بود. پنج کودک افغان که در اثر گلوله های سرگردان یک هلی کوپتر آپاچی ارتش بریتانیا  

 پوند دریافت کردند.  ۷20۴.۹۷زخمی شدند 

مورد جراحت توسط بریتانیا پرداخت شد که به طور متوسط    2۴0هزار پوند برای    ۳۹۷در مجموع  

 پوند برای هر نفر است.  1۶۵۴

پوند بود که    ۳۴۷هزار و    ۵۴در کابل    200۷باالترین مبلغ پرداختی برای یک مورد مرگ در سال  

 جزئیات بیشتری از آن وجود ندارد. 

ادعای مرگ    ۸۸۵ا نشان می دهد که اکثر ادعاها برای دریافت غرامت رد شده. در مجموع  رکورده

 ادعای جراحت از سوی وزارت دفاع بریتانیا رد شد. 2۸۵و  
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موسسه "اقدام حول خشونت مسلحانه" گفت: "محتمل است که آمار ثبت شده، تخمینی ناقص از رقم  

 باشد."  واقعی کشته ها در عملیات نیروهای بریتانیایی 

پرداخت تسلیت" برای مرگ، جراحت  "  1۶00بیش از    201۴تا    200۶مریکا هم در فاصله  اارتش  

 و خسارت داشت. 

میلیون    ۴.۹مریکا در این مدت تقریبا ابه گزارش "مرکز تالش برای دفاع غیرنظامیان در مناقشه"  

 دالر غرامت پرداخت. 

"اصول حقوقی که میزان جراحت و ضایعات   وزارت دفاع بریتانیا گفت که مبالغ پرداختی براساس

گذشته و آینده را در نظر می گیرد محاسبه می شود؛ و همچنین منعکس کننده رسوم و عادات محلی  

 است." 

یک سخنگوی وزارت دفاع گفت: "مرگ هر غیرنظامی یک فاجعه است و بریتانیا همواره به دنبال  

هدف    ( ؟؟؟)  ن از طریق فرآیند سفت و سخت راهی برای به حداقل رساندن خطر برای غیرنظامیا 

 گیری است، اما این خطر هرگز به صفر نمی رسد." 

     ____________________________________________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

از هموطنان با درد و با درک خود صمیمانه آرزو میکنیم که در مورد این گزارش و چند و چون  

 آن نظرات خود را بنویسند و در اختیار مردم قرار دهند.

 


