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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  کبير توخی: فرستنده
  باوی عبدهللا
 ٢٠١٣ اپريل ٠۵

  

  امپرياليسم، برای
 است" الی می"روستای دنيا

 ويليام ستوان فرماندھی به یئمريکاا بازانسر از گردانی ويتنام، جنگ دوران در ،١٩۶٨ مارچ ١۶ تاريخ در

William Calley الی می"روستای به ھا کنگ ويت يافتن برای" (My Lai)سربازان از يافتن نااميد و برده  يورش 

 .شد ثبت تاريخ در "الی می" عام قتل به که آفريدند ای فاجعه ، کنگ ويت

 بيشتر. شدند کشته دليلی ھيچ بدون بودند، کودک و زن اکثراً  هک ويتنامی نظامی غير ۵٠٠ از بيش عام، قتل اين طی در

 تجاوز مورد شدن کشته از قبل قربانيان از بعضی ھمچنين .نداشتند ھم خود از حفاظت برای حتی سالحی ھيچ قربانيان

 My)" خه می"  و"الی می"در روستاھای که جنايت  اين.بودند گرفته قرار بدن اعضای قطع يا و شکنجه جنسی،

Khe)  می سون"ۀ منطق ۀمحدود در که "My) (Sonمطبوعات در يافتن انعکاس دليل به داد رخقرار دارد  ويتنام  در 

 نقش عام قتل اين در که کسانی ۀھم نتيجه در و .کرد العمل عکس دادن نشان به مجبور را مريکاا دولت ، زمان آن

 اين در که را سربازاني تمامی مريکاا دادگاه جھان عمومی کارافۀ زد حيرت چشمان مقابل در اما .شدند محاکمه داشتند

 که بود کسی تنھا" کالی ويليام" ستوان محاکمه اصطالح به اين در .نمود تبرئه "کالی ويليام "جز به داشتند شرکت واقعه

 سال ٣ به فقط و هيافت کاھش او مجازات سفيد کاخ طرف از فرمانی با ولی ، شد محکوم ابد حبس به و شده شناخته مجرم

  !شد محکوم خانه در حبس ھم آن ، حبس
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 ھيچ رسيدند، "الی می" روستای به یئمريکاا سربازان که زمانی در که دادند می نشان اسناد و شواھد ۀھم که حالی در

 و ھا نهخا در شمالی ويتنام نيروھای که بود اين ھا آن گمان .بودند نکرده مشاھده و نديده جا آن در را کنگی ويت

 کشتار به شروع و ريخته ھا خانه داخل به" کالی ويليام" ستوان فرماندھی به سربازان اول گروه .اند شده مخفی سنگرھا

 یچيز ھر به یئمريکاا نيروھای مردم، به سربازان ۀحمل اولين از بعد .کردند ھا کنگ ويت کردن مخفی ۀبھان به مردم

 سربازان اول ۀجوخ .کردند تيراندازی انسان، و حيوان خالصه و کودک و رپي و مرد و زن از اعم کرد مي حرکت که

 ۀھم رب خودکار ھای تفنگ با سپس و کرده جمع یئھا مکان در گروھی شکل به را روستائيان از تن ٧٠  ۶٠ یئمريکاا

 سربازی ھر و" کالی" ستوان توسط تنھا ھا آنۀ ھم و بوده مسلح غير کامالً  يانئروستا از گروه اين .کردند شليک ھا آن

فير  از که را سربازی تفنگ مردم، اول گروه کشتن از بعد "کالی ويليام. "شدند کشته بود داده دستور" کالی" که

 در خود دست به را ھمه و کرده شليک یئروستا مردم از ديگر بزرگ گروه دو به شخصاً  و گرفته ،بود کرده خودداری

 .کشت دم

 روستا◌ً  تقريبا دوم، ۀجوخ کشتار از پس .کشت را ويتنامی کودک و زن ٧٠ حدود و نماند عقب قافله از ھم دوم ۀجوخ

 تيراندازی به شروع سومۀجوخ که شد اين ديد، نمي کشتن برای انسانی ديگر سوم ۀجوخ و بود شده زنده موجود از خالی

 تمام و نکردند رحم ھم حيوانات هب سوم ۀجوخ  .کردند، ھستند زنده کردند مي گمان که افرادی و ھا زخمی کليه به

 و جمع را ھمه و شده کودک تعدادی کردن پيدا به موفق سومۀ جوخ نھايت در اما .بستند گلوله رگبار به ھم را حيوانات

  .بود سال ١٢ تا٧ بين فقط کودکان اين سن  .بستند رگبار به سپس

 

 فوراً  امپرياليسم عملکرد و ھا سياست به نگاھی با ، جنايت اين از سال ھمه اين گذشت رغم علي که است اين واقعيت

 ھائی آنۀ ھم سياست اين  .نيست و نبود حادثه يا و استثناء يک "الی می" عام قتل امپرياليسمکه برای  شود می روشن

 فاجعه خاکی ۀکر اين ۀگوش ھر در و روز ھر رسيده گنديدگیۀ مرحل به که داری سرمايه سيستم حفظ برای که است

 اتمی، بمب اولين با دوم جھانی جنگ در ھيروشيما و ناکازاگی غيرنظامی شھروندان از ھزار ٢٢٠ عام قتل  .اند يدهآفر
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 و آسيا فريقا،ا در کودتاھا انداختن راهه ب شھر، اين در بيگناه نظامی غير ھزار ٣۴ کشتار و لمانا در درسدن بمباران

 و افغانستان ھمچون مختلف کشورھای به حمله شد، انسان ميليون٢ مرگ باعث اندونزی در تنھا که جنوبی مريکایا

 سخن سياستی از آزادی، و دموکراسی از دفاعۀ بھان به فلوجه ۀفاجع جمله از و جا ھمه در بيگناه مردم کشتار و عراق

 است مردمی به امپرياليسم پاسخ از روشنی ۀنمون "الی می" عام قتل  .است آن گويای "الی می" عام قتل که گويد مي

 ۀتجرب  .است تعارض در بزرگ ھای قدرت عفمنا با اين و ھستند خود سرنوشت گرفتن دسته ب خواھان خود که

 امپرياليسم، برای که است کرده ثابت ھا امپرياليست عملکرد از ھا آن مشاھدات و گذشته سال صد در ھا توده مبارزات

 .است "الی می"  روستا دنيا

 


