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  ٢٠١٢ مارچ ١٨

  

  )١( غير نظامی افغان شرکت داشته اند١٧چندين سرباز در کشتار 

  »ت می گيردحمالت مرگبار به شکل روزمره صور«

 

  

ی نامتعادل امريکائ توسط يک سرباز هيکشنبۀ گذشت غير نظامی افغان را در روز ١٧گزارشات متعدد نظريۀ کشتار 

  .و يا ديوانه را مردود دانسته اند

نيروھای اياالت متحده به روی افغان ھای غير نظامی در داخل «شبکۀ ايرانی پرس تی وی گزارش داد که 

سپس «و شاھدان عينی در بين ساکنان دھکده ای که محل کشتار بوده، گفته اند که » ه اندمنازلشان آتش گشود

 سال بوده، ۶ جسد را که بين آنھا چھار دختر بچه وجود داشته که سن آنھا کمتر از ١١نيروھای اياالت متحده 

  .»سوزانده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

)‘rces burned bodies of Afghans after massacre’US fo.2012 mars 12, Press TV, (  

 : سوزانده شده است امريکائیرسانۀ پاکستانی نيز گزارش داده است که بدن کودکان توسط سربازان » پاک تريبون«

در عين حال سربازان را د کرد که فرزندان او را در حرکتی ديوانه وار و مرگبار کشته اند، و ئييک پدر افغان تأ«

 بامداد گروھی از ٢شاھدان عينی به رويتر اعالم کرده اند که در اطراف ساعت . به سوزاندن اجساد آنھا متھم کرد

 را در دھکده ای در منطقۀ پنجوائی در استان قندھار مشاھده کرده اند که وارد منازل شده و امريکائیسربازان 

  ».تيراندازی کرده اند

 ) Afghan civilians16kills , US soldier opens fire.2012 mars 12, PakTribune, (  

]  ھاامريکائی[ھا آن« : او با اشک به رويترز گفت .  نفر از جمله فرزندانش را از دست داده است١١حاجی صمد 

 ». ريختند و سپس آتش زدندئیروی اجسادشان موارد شيميا

  :پاک تريبون اضافه می کند 

. ھمسايه ھا با صدای تيراندازی بيدار می شوند، و گفته اند که آنھا مست می بودند و می خنديدند:آقا الال می گويد 

 خانه ای که کشتار در آن جا صورت گرفته ازيه ھا يکی از ھمسا»  تيراندازی می کردندئیبه ھر سو. مست بودند «

  .»بدن آنھا در اثر تيراندازی سوراخ سوراخ شده بود«بود بازديد کرده و گفته است که 

  . نفر اعالم شده است٢٠در ھمين گزارش تعداد سربازانی که در اين کشتار شرکت داشته اند، دست کم 

 نقل از قاضی استان قندھار، عبدالرحيم ايوبی اعالم کرده اند که تعدادی حتی رسانه ھای اياالت متحده با احتياط و به

  :سرباز در تيراندازی ھای شرکت داشته اند 

 تنھا از پايگاھش خارج شود، و راه زيادی را بپيمايد و تعدادی آدم بکشد و امريکائیناممکن است که يک سرباز «

  ».رفته بوده دو کيلومتر راه بروداجساد آنھا را بسوزاند، و بين دو منزلی که ھدف گ

 [...] (Mirwais Khan et Sebastian Abbot, Associated Press, Eyewitness to 

Afghanistan massacre saw U.S. gunman shoot his father, MercuryNews.com, 12 

mars 2012.) 

ولی در گزارش آسوشيتد پرس، اين روايت  پس از توضيحات دقيق در جزئيات نظريۀ تيرانداز ديوانه، در پايان 

ول چنين کشتاری می داند، ؤن نظريه ای که چندين سرباز را مسو در عين حال پس از مطرح ساخت. مطرح می شود

 :ل ترديد دانسته و به نفع نظريۀ سرباز ديوانه مطالب زير را مطرح می ساز آن را قاب

ولی . برخی روستائيان به افسران گفته اند که سربازان زيادی شرکت داشتند و به ھر سو تيراندازی می کردند«

  ».ست سرباز منفرد پا فشاری کرده اۀناتو روی نظري. بسياری از آنھا از يک سرباز تنھا حرف زده اند

نظريۀ تيرانداز منفرد، به تعبير برخی نويسندگان، چيزی نيست به جز يک عمليات برای روابط عمومی، و نجات 

 نظامی که سياستمداران اياالت متحده، در تمام طيف ھای سياسی، سعی می کنند به عنوان حافظ جان قطعاتتصوير 

  .شھروندان افغان ترسيم کنند

با اين وجود . به خود جلب کرده و به عنوان حادثه ای منزوی معرفی شده استاين کشتار توجھات زيادی را 

، اين نوع جنايات خيلی رايج ٢٠٠٣، فعال صلح جوی ايرلندی برندۀ جايزۀ صلح نوبل سال )٢(ازديدگاه کتی کلی

  .است
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 که ئیه جنگ ھا برای پايان بخشيدن بئی، اردو)٣(»برای خالقيت غير خشونت آموز«خانم کتی کلی تنظيم کنندۀ 

اياالت متحده به راه می اندازد، چندين بار به افغانستان و عراق مسافرت کرده، و می گويد که اين گونه حمالت 

  .مرگبار به شکل دائمی در سر تا سر افغانستان به وقوع می پيوندد

 که منجر به کشته ریبرواو از نمونۀ ديگری از کشتارھای عادی در ماه ف) ۴(»دموکراسی اکنون«در مصاحبه با 

 چ به وسيلۀ ھليکوپتر انجام گرفت و يک حملۀ ديگر در ماه مارئی چوپان شد ياد می کند که در يک حملۀ ھوا٨شدن 

کتی کلی توضيح می دھد که به اعتقاد او چرا .  غير نظامی کشته شدند۴که از روی اشتباه صورت گرفت طی آن 

  :اياالت متحده در افغانستان است 

 حقيقت ئیولی چنين ادعا.  اياالت متحده در افغانستان از جان شھروندان دفاع می کنندقطعات می گويند که به ما«

چرا اياالت متحده در افغانستان است ؟ من فکر می کنم که اياالت متحده می داند که نمی تواند عليه چين [...] ندارد 

ولی می خواھد برای تداوم جنگ سرد در شرايط مناسبی باشد و با پيشی گرفتن از چين می و روسيه اقدام کند، 

به ھمين دليل است که اياالت . خواھد بر قيمت منابعی که از افغانستان عبور می کند نظارت و تسلط داشته باشد

 [...]و سفيرش را [...] متحده می خواھد پايگاه ھايش را حفظ کند 

crisis_humanitarian_afghan_on_kelly_kathy/2012/3/12/org.democracynow.www://http  

دين از سوی ديگر، به اين علت که نژاد پرستی در قلب تاکتيک ارتش اياالت متحده جای دارد، نظريۀ مشارکت چن

مضافا براين که اين واقعه پس از سوزاندن قرآن و در پی واقعۀ شاشيدن . سرباز در کشتار احتمال قوی تری دارد

  . روی داده است، که کشته بودندئی روی اجساد افغانھاامريکائیسربازان 

به اعضای جنبش بسياری از سربازان اياالت متحده که در جنگ عليه عراق و افغانستان شرکت داشته اند، امروز 

پيوسته اند و رفتارھای غير انسانی عليه مردمان کشورھای اشغال ) ۵(»سربازان بازگشته از جنگ عراق«صلح 

سايت آنھا انباشته از شواھد تأثر انگيز و داستان ھای ھولناکی است که شھروندان عراقی و .  می کنندءرا افشاشده 

  .افغان قربانيان دائمی آن بوده اند

 روايت می کند که چگونه ٢٠٠٨ در سال ئی از جنگ عراق طی گردھم آگشتهسنر، عضو سربازان برميک پري

 سر قاب«يا ) ۶(»سياه صحرا«ارتش نژاد پرستی را آموزش داده و به کار می بندد و چکونه اصطالح 

ئين آن را از باال تا پامی شد، و به اين ترتيب بود که برده پيش از ھمه توسط افسران درجه باال به کار ) ٧(»دسمالی

  .بخشيدندزنجير فرماندھی مقبوليت عام 

اين نوع اصطالحات را وقتی به . اين اصطالحات به ويژه توسط سربازان خبرۀ جنگ اّول جنگ به کار برده می شد

در اين کلمات را . کار می بردند که کاروانی از غيرنظاميان را به آتش می بستند و به خاکستر تبديل می کردند

مواقعی به کار می بردند که دولت تصميم می گرفت زير بناھای غير نظامی را ھدف قرار دھد و منابع آب را 

اين ھا کلماتی ھستند که . بمباران کند، با آگاھی به نتايچ آن که به طور قطع موجب مرگ صدھا ھزار کودک می شد

 کار می بردند، اينھا مواردی است که فراموش  ھا بهامريکائیوقتی دولت تصميم گرفت عراق را مجازات کند، 

از آغاز پيدايش اين کشور، نژاد پرستی برای قانونيت [...] کرده ايم، ولی چيزی را که نمی توانيم فراموش کنيم 

 ھا را برای توجيه ئیاھالی محل را وحشی می ناميدند، افريقا:  و اختناق به کار رفته است ئیبخشيدن به جھان گشا

ری به انواع و اقسام نام ھا خطاب می کردند، و سربازان بازگشته از جنگ ويتنام با بسياری از اصطالحات داده بر

  [...].آشنا ھستند که برای توجيه اين جنگ امپرياليستی به کار می رفت 
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 شھادت کوبندۀ يک. چھرۀ جنگ« درفايل زير پيش از اين تحت عنوان امريکائیمتن سخنرانی سرباز : مترجم (

  )٨.)( در گاھنامۀ ھنر و مبارزه  ترجمه و منتشر شده است٢٠١١مبر  نو١٧به تاريخ » سرباز قديمی

s21=t#embedded_player=feature&0ZUfpxnV5i4=v?watch/com.youtube.www://http 

  :ميک پريسنر در عين حال از تجربياتش در صحنۀ جنگ عراق ياد کرد 

  .افراد بودند، افراد انسانی.  نگھداردپردهنژاد پرستی ديگر نمی توانست واقعيت اشغال را زير  

 .آن جا مردم بودند، انسان ھا بودند

ام سنگينی می کرد، مثل ھمان پير از آن به بعد، ھر بار که مرد سالمندی را می ديدم احساس گناه در عالم درونی 

ليس عراق خواستيم که او وبيرون آورديم، و بعد از پ» برانکارد«مردی که نمی توانست راه برود و ما او را روی 

از آن به بعد ھر بار که مادری را در کنار فرزندانش می ديدم، و يا مثل آن زنی که وقتی او را از خانه . را ببرند

م به شکل ھيستريک زار می زد و با فرياد به ما می گفت که شما ھا بدتر از صدام حسين اش بيرون می کشيدي

ھستيد، و يا مثل آن زنی که بازويش را گرفته بودم و در خيابان به ھمراه خودم می بردم، انباشته از احساس گناه می 

 .شدم

 خود من بودم، و تروريسم واقعی ھمين به ما گفته بودند که ما عليه تروريسم می جنگيم، ولی در واقع تروريست

 .اشغال بود

s9=t#BOBE3ZjsC3b=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://http 

  

  :پی نوشت 

   در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده استچ مار١٢ريخ ھمين موضوع  تحت عنوان زير به تا) ١

  » شھروند افغان١۶فرياد انتقام طالبان پس از کشتار  «

Kathy Kelly٢(  

Voices for Creative Nonviolence٣(  

Democracy Now۴(  

Irak Veterans Against the War)IVAW (۵(  

sand nigger۶(  

towel head٧(  

  چھرۀ جنگ، شھادت کوبندۀ يک  سرباز قديمی: مقاله «آدرس ) ٨

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post-149.aspx 

Mondialisation.ca, Le 16 mars 2012 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار١۶

  :منبع 

29795=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://ttph 

 

 


