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  نت ارتش استراليا در افغانستااجناي
  ق در جنگ عراامريکا ۀبه شيو

برده دار و برده  خانواده ھای  ھای مھاجر متعلق بهئیچندی قبل نخست وزير استراليا که ھمانند بسياری از استراليا

تحقيقات ارتش استراليا . از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز تأسف کرد فروش سابق اروپا است

غيرنظامی و زندانی را به  ٣٩ نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

ارتش استراليا .  اشغال عراق در جنگ وامريکا ۀ جنايت کارانۀقتل عمدی کشتار کردند آنھم به شيو شکل غيرقانونی

بخشودنی خوانده بود اين وزارت  اھا را ن  افغانستان اين قتلۀوزارت خارج. گفته که اين نظاميان محاکمه خواھند شد

ً  ت نکرد آنأخانه آنقدر ضعيف و بی مايه است که جر   . برساند به اطالع مردم افغانستان از طريق رسانه ھارا علنا

 با غير ئی بد رفتاری سربازان استرالياۀ چين دربارۀو ليجيان، سخنگوی وزارت خارجت يک عکس توسط ژائئيتو

اسکات موريسون، نخست وزير استراليا اين تصوير را زننده و به شدت . نظاميان در افغانستان خبر ساز شد

چندی قبل : ته استتی نوشئيآقای ليجيان در تو .دانسته است بتوھين آميز قلمداد کرد نوش دارو بعد از مرگ سھرا

  .نخست وزير استراليا از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز تأسف عميق کرد

 ٣٩ تحقيقات ارتش استراليا نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

 غير قابل تصور ۀ در زندانھای عراق با شکنجامريکا کشتار ۀغيرنظامی و زندانی را به شکل غيرقانونی و به شيو

 اھا را ن وزارت خارجه افغانستان اين قتل. ارتش استراليا گفته که اين نظاميان محاکمه خواھند شد. اند به قتل رسانده

 محکوم اً ما چنين اقداماتی را شديد بخشودنی خوانده است ولی جناب ايشان در اين کشور عددی نيست و ادعا کرده

ت باعث صدمه به روابط چين ئي گزارش داده اند که اين توئیھای استراليا رسانه.  ھستيمئیه و خواستار پاسخگوکرد

ت، مقام چينی تصوير جعلی و ترسناک را از يک سرباز ئيھا در اين تو  اين رسانهۀبه نوشت. و استراليا شده است

احتمال پيگرد سربازان با  .کند را تھديد می  نشر کرده که با يک چاقوی خونين يک کودک افغان ئیاستراليا

ت جنگی در ا معترف به سھم داشتن در جنايئیيک کماندوی استراليا ،ت جنگی در افغانستانا برای جنايئیاستراليا

   .افغانستان خود کشی کرد

ری تئي از کانبرا شده است و گفته که چين بايد از اين پست تويجينگبنخست وزير استراليا خواستار عذر خواھی 

 چين انتقاد اسکات ۀھوا چون اينگ، سخنگوی وزارت خارج. ژائو ليجيان، سخنگوی وزارت خارجه شرمنده شود
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سربازان استراليا . باشد» شرمنده«موريسون را رد کرده و گفته که استراليا بايد از رفتار نيروھايش در افغانستان 

يا از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز در واليت ارزگان مستقر بودند چندی قبل نخست وزير استرال

تحقيقات ارتش استراليا نشان داد که آنھا در زمان . تأسف سرسری کرده بود انگار اين جنايت خبر مھمی نبوده 

غيرنظامی و زندانی را به شکل غيرقانونی و فجيع  ٣٩ حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

 امريکا که ئیھمان ادعا. ارتش استراليا گفته که اين نظاميان را محاکمه خواھد کرد . اند  چاقو به قتل رساندهبيشتر با

ھا را نابخشودنی  فغانستان اين قتلا افغانستان بی قدرت ۀوزارت خارج .کرد در عراق درزمان اشغال اين کشور می

قبل نخست وزير استراليا از بدرفتاری سربازان اين کشور  اين تحقيق استقبال کرده چندی ۀخوانده بود، اما از نتيج

  .در افغانستان ابراز تأسف عميق کرد

 ٣٩ تحقيقات ارتش استراليا نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

گفته که اين نظاميان محاکمه خواھند ارتش استراليا . اند غيرنظامی و زندانی را به شکل غيرقانونی به قتل رسانده

تحقيقات . چندی قبل نخست وزير استراليا از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز تأسف عميق کرد. شد

غيرنظامی و ٣٩ ارتش استراليا نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

 در افغانستان با ئی ماجرا نيست در انتقال سربازان استرالياۀاين ھم. اند يرقانونی به قتل رساندهزندانی را به شکل غ

ھواپيما تعدادی سربازن افغانی ھم در جمع آنھا بودند که خلبان ادعا کرد جا تنگ است و امکان انتقال اينھمه سرباز 

ھواپيما با چاقو به قتل رساند و به به خلبان گفت ممکن نيست بالفاصله يک فرمانده ارتش استراليا تعدادی را در 

  .جا داريم  یحاال کاف

ھا را نا  افغانستان اين قتل  بی بخارۀوزارت خارج. که اين نظاميان محا کمه خواھند شد ارتش استراليا ادعا کرده

است چندی  الت خواندهبخشودنی خوانده اما از نتيجه اين تحقيق استقبال کرده و آن را قد می در جھت رسيدن به عد

تحقيقات ارتش . قبل نخست وزير استراليا از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز تأسف عميق کرد

غيرنظامی و  ٣٩ استراليا نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای ناتو دست کم

کند که اين نظاميان محاکمه خواھند  اند ارتش استراليا ادعا می  رساندهزندانی را به شکل غيرقانونی شکنجه و به قتل

ارتش استراليا گفته که  .بخشودنی خوانده بود اھا را از موضع بسيار ضعيف ن وزارت خارجه افغانستان اين قتل. شد

ھا را نابخشودنی خوانده بود، اما از نتيجه اين  وزارت خارجه افغانستان اين قتل. ان محاکمه خواھند شداين نظامي

  .تاس تحقيق استقبال کرده و آن را قدمی در جھت رسيدن به عدالت خوانده

يقات تحق. چندی قبل نخست وزير استراليا از بدرفتاری سربازان اين کشور در افغانستان ابراز تأسف عميق کرد

غيرنظامی و  ٣٩  ناتو دست کمارتش استراليا نشان داد که آنھا در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نيروھای

وزارت . ارتش استراليا گفته که اين نظاميان محاکمه خواھند شد. اند زندانی را به شکل غيرقانونی به قتل رسانده

ه بود، اما از نتيجه اين تحقيق استقبال کرده و آن را قدمی در جھت ھا را نابخشودنی خواند  افغانستان اين قتلۀخارج

   د بازداشتی دست بسته را با چاقو کشته بو٢٠١٢ در سال ئیيک سرباز استراليا. است رسيدن به عدالت خوانده

ت تکميلی ای از حوادث و مسائلی باقی مانده که بايد تحقيقا مالحظه  موارد قابل : نخست وزير استراليا گفته است

آقای موريسون گفته بود که دفتر بازرس ويژه اختيار . روی آنھا انجام شود و چنين تحقيقاتی ماھيتا پيچيده است

 ئیھا ھای اخير گزارش در سال. بررسی اقدامات ارتش و در صورت لزوم اعالم جرم عليه نيروھای نظامی را دارد

 منتشر شده است که فاجعه ئیان افغان به دست سربازان استراليااز بدرفتاری و ھمچنين کشتار غيرنظاميان و زنداني

 )٣٠.١١.٢٠٢٠(ن يضميری برل .است  بار و غير قابل تصور


