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   حميد محوی:برگردان از

  »ليبراسيون« روزنامۀ صبح فرانسوی

  ٢٠١٢ مارچ ١٣

  

   شھروند افغان١۶فرياد انتقام طالبان پس از کشتار 

Liberation.fr – il y a 31 minutes  

  

 

Un Afghan pleure sur les dépouilles de victimes civiles d'un soldat américain, à Alkozai 

dans la province de Kandahar, le 11 mars 2012. (© AFP Jangir) 

 ٢٠١٢ چمار ١١ کشته شده بودند می گريد، ريکائیاميک مرد افغان به خاطر اجساد قربانيانی که توسط سرباز 

  )آژانس خبری فرانسه(
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 را بگيرند، که زنان و کودکان بوده اند، که توسط  افغان١٦يادکردند که انتقام قتل روز دوشنبه، طالبانی ھا قسم 

ان روانی بيمار« در جنوب افغانستان انجام گرفته، و قول دادند که حمالتشان را عليه امريکائیيک سرباز 

  .دو برابر افزايش خواھند داد»  ھای وحشیامريکائی

يگاھش را در منطقۀ قندھار ترک می کند، ن المللی ناتو پايامريکائی از نيروی بيکشنبه پيش از بامداد، يک سرباز 

 را و در حالی که قويا مسلح بوده، ساکنان سه خانه از دھکده ھای مجاور را به قتل می رساند و سپس اجسادشان

  . کودک و سه زن ديده می شود٩بين قربانيان  . می سوزاند

اين جمله را در سايت » انتقام ھر يک از شھيدانی که وحشيانه به قتل رسيده اند را خواھند گرفت«طالبانی ھا 

  بارک اوباما اين واقعهامريکارئيس جمھور . انترنتی شورشيان اسالم گرا در خصوص کشتار يکشنبه نوشته بودند

  .ناميد و اطمينان داد که در اين مورد تحقيق به عمل خواھد آورد» تراژدی تأسف بار«را 

بيشتر قربانيان را کودکان و زنان و پيرمردان تشکيل می دھند، که توسط «: طالبان در اطالعيۀ خود نوشته اند 

  .»تانشان به خون آنھا آغشته است وحشی به قتل رسيده اند، و زندگی گرانبھای آنھا را دزديدند و دسی ھاامريکائی

يک سرباز از پايگاھش خارج شد و « بامداد، ٣ول اعالم کرد که يکشنبه، نزديک ساعت ؤاز مقامات مسيکی 

به شکل سنگينی مسلح بوده «، اين فرد »سپس به دفترش بازگشت و بعد بازداشت شد. شروع به تيراندازی کرد

  .ح بوده استو به دوربين عمليات شبانه نيز مسل» است

 مرتکب  در پی توجيه آن فردی ھستند که اين جنايت راامريکائیتروريست ھای «: طالبانی ھا اضافه می کنند که 

اگر مجريان چنين کشتاری واقعا بيمار روانی بوده اند، (...) يمار روانی معرفی می کنندشده و به ھمين علت او راب

 را در افغانستان به اثبات می رساند، زيرا امريکای اخالقی ارتش ھمين امر به روشنی يک بار ديگر بی اعتبار

  ». را مسلح می کنند که سالحشان را بی ھيچ تأملی به سوی افغان ھای بی دفاع نشانه می روندئیديوانه ھا

 ھا يازده نفر در يک خانه به قتل رسيده اند، و چھار نفر در يک خانۀ ديگر، يک نفر در يک خانۀ ديگر، اين خانه

  .در دو دھکدۀ مختلف قرار داشته است

دولت اين نوع عمليات را بارھا محکوم کرده «: توضيح خواست و اعالم کرد که امريکاد کرزی از دولت ماح

ولی وقتی افغان ھا به شکل . است که به نام مبارزه عليه تروريسم انجام می گيرد و به مرگ شھروندان می انجامد

  »ود و قابل بخشايش نيستشقتل محسوب می  کشته می شوند، امريکائی اختياری به دست نيروھای

نمی توانم توضيح «: گفت ) نيروی بين المللی مددکاری و امنيت(» فياس«ژنرال آدريان برادشاو معاون فرماندھی 

  .مجاز نبوده است» فياس«دھم چه انگيزه ای پشت اين عمل ديوانه وار بوده است، ولی در ھر صورت از سوی 

 که ممکن ئیادارۀ او فورا تا جا« اطمينان داده است که حامد کرزیبه گفتۀ کاخ سفيد، رئيس جمھور اوباما به 

 ئیاست موضوع را مورد بررسی قرار خواھد داد و ھر فردی که در اين کشتار دخالت داشته است، مورد بازجو

  ».قرار خواھد گرفت

 را ھدف گرفته بوده است، برای ناتو و يگان ھايش مصيبت است، زيرا يکشنبه، که غيرنظاميان افغانتيراندازی 

بيش از پيش دائما قربانی تيراندازی از سوی دوستان، سربازن افغانی می شوند که خودشان آموزش داده اند، يعنی 

  .وقايعی که اعتماد بين دو جبھه را از بين برده است

 را نشان می دھد که روی اجساد افغان ھا امريکائی، سربازان  در انترنت منتشر شدجنوری که در اواسطئیويدئو

 بگرام، حوادثی است که وضعيت را بحرانی ساخته و تنش امريکائی می کنند و سوزاندن قرآن در زندانار راد

  .بيش از پيش افزايش خواھد يافت و منتظر اعمال تالفی جويانه بايد بود
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   :منبع 

http://www.liberation.fr/monde/01012395247-un-soldat-americain-tue-seize-civils-

afghans 

  

  :يادداشت مترجم 

 چ مار١٢مروز صبح منتشر شده است و من آن را مقدما ا» ليبراسيون«اين مقاله در روزنامۀ صبح فرانسوی 

  . در روزنامۀ ياھو در انترنت خواندم که بخشی از آن را منتشر کرده بود٢٠١٢

در فرانسه يک روزنامۀ چپ به حساب می آيد، ولی وقتی اين مقاله را می خواندم، » ليبراسيون«اگر چه روزنامۀ 

انسانی را منقلب می سازد و ديگری به احساس بد اّما، يکی به دليل خود خبر بود که واقعا ھر . احساس بدی داشتم

اين دليل که می ديدم باز ھم روزنامه نگاران در حال پياده کردن ترفندی برای منحرف کردن افکار عمومی ھستند و 

  .در ارادۀ گزارش شگردی را به کار می برند که از تأثير خبر در اذھان عمومی فرانسه تا حدود زيادی بکاھد

طالبان پيش از » فرياد انتقام«اگر به شيوۀ نگارش و ارادۀ مطالب توجه کنيم، : ی دھم به طور خالصه توضيح م

 – به ويژه با در نظر گرفتن ذھنيت فرانسوی ھا –اين موضوعی است که قويا . ھمه و بيش از ھمه مطرح شده است

را به ) »روريست ھات«( موردی پيش آمده که طالبانی ھا ئیگو. بخش اصلی خبر را تحت تأثير قرار می دھند

بايد ذھنيت فرانسوی ھا را به . بزنند» تروريستی« که باز ھم می خواھند دست به اعمال ئیاعتراض واداشته و گو

 .خوبی بشناسيم تا به عمق اين ترفند روزنامه نگارانه پی ببريم

اده، به تنھائی جای ترديد اين رابطه واکنش نشان دبه عنوان تنھا محفلی که در » طالبان«و عالوه براين انتخاب 

زودتر از طالبان موضعگيری " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال : به تأئيد نوشتۀ مترجم بايد افزود[.بسيار دارد

 می گويند، ولی طالبان با ئی و ژنرال ھم پيدا می شود که چيزھاحامد کرزی البته بعدا سر و کلۀ اوباما و ]نموده اند

 نه تنھا در عنوان مقاله ديده می شود که می - البته در سايت مخصوص خودشان – اش ئین وسطاتمام خشونت قرو

 اين واقعه  پيش از ئیبگيرند، بلکه در صفحۀ خبری، واکنش طالبان پيش از ھمه مطرح شده و گو» انتقام«خواھند 

 الملل و شخصيت ھای برجسته ای خبری از محافل بين المللی حقوق بشر و عفو بين. ھمه به آنھا مربوط بوده است

در ذھن . ولی طالبان ھست. که ھمواره از بمب اتمی اظھار نگرانی می کنند و نگران آيندۀ بشريت ھستند، نيست

  تا بچۀ افغان٩ امريکائیحتی اگر يک سرباز . فرانسوی ھمين کافی است که نسبت به موضوع بی اعتنا باقی بماند

طالبانی بودند مھم نيست، و احتماال ...  بودنداھميتی دارد؟ ھا؟ افغانچه ... کشته باشدو سه زن و تعدادی پير مرد را

چه بھتر که اين بچه ھا از حاال کشته شدند چون که ممکن بود اگر بزرگ شوند، دست به کارھای «خواھند گفت 

  . »تروريستی بزنند

زی فاجعۀ قابل بررسی می باشد، و آن ھم زمانی ترفند روزنامه نگارانه باز ھم از يک ديدگاه ديگر برای خنثی سا

در چنين مواقعی برای نشان دادن عمق بی عدالتی فرانسوی . است که به خصوصيات فرھنگی فرانسوی ھا فکر کنيم

  .ھا واکنش کامال متفاوتی دارند، و در ھر صورت از انتقام حرف نمی زنند

  حميد محوی

  گاھنامۀ ھنر  و مبارزه. پاريس

  ٢٠١٢ چ مار١٢

 


