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Mondialisation.ca, Le 4 mai 2012 

  

ائل بنيادی متعددی  زن ديده می شود، مس۴ کودک و ٩ گذشته، که بين آنھا چ مار١١ شھروند افغان در ١٧کشتار 

 ١١(را در مورد سرشت جنگ استعماری، و کارکرد ارتش استعماری در مأموريت اشغالگرانه اش در دراز مدت 

و خصوصيت امپراتوری را مطرح می سازد، که در عين حال اقدامات اختياری و ديکتاتوری قابل توجھی ) سال

  ..به کار می بنددگونه مخالفت حذف ھررا برای کسب توافق اذھان عمومی و 

 روستا نشين افغان در استان قندھار، ارتش اياالت متحده، با تبانی رژيم ١٧پس از کشتار خونسردانه و خونبار 

اوباما عمليات تحريف خبری را فراھم ديدند، و دولت مأموريت توطئه آميزی را برای پنھان ساختن واقعيات 

 شرکت کرده اند به جنايت هافرادی که در اين توطئتمام . کرداصلی، تحريف اطالعات، با نقض عدالت را آغاز 

متھم ھستند و پيگرد قانونی بر اساس آئين دادرسی ويژۀ کارمندان عالی رتبه در اياالت متحده شامل حالشان می 

  .باشد

وھای  کرزی اين کشتار تنھا يکی از صدھا مورد مشابھی است که توسط نيرامدبه گفتۀ رئيس جمھور افغانستان ح

چنين وقايعی می تواند رياست جمھوری اوباما را دچار . مسلح اياالت متحد ه در افغانستان به وقوع پيوسته است

 جنايت جنگی به فروپاشی کند، زيرا اقامۀ دعوا عليه او برای نقض و جلوگيری از عدالت حتی می تواند به جرم

  .نجامدزندانی شدن او بي

وليت بنيادی مرکز فرماندھی در جناياتی که ؤمرتبط به کشتار و مس» حوادث«ارۀ پيغام ھای مصممانۀ اوباما درب

 آن مرتکب شده اند، شکست اشغال افغانستان، يعنی مھرۀ اصلی سياست جنگی اوباما را به روشنی قطعات نظامی

بط به رئيس جمھوری اياالت متحده شخصا نقش غيرقابل انکاری در پنھان سازی واقعيات مرت. نشان می دھد

  .  کشتار مردم افغانستان به عھده داشته است

وليت توطئه عليه قوۀ مجريه پيامد ھای بسيار عميق و خيلی وحشيانه تر از خود کشتار ؤسياسی، مسيدگاه د از

  .خواھد داشت، ھر چند که کشتارھا  دھشتناک بوده باشد
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  کشتار، به تعبير رسمی و پنھانکاری

 بامداد، ٣ در ساعت ٢٠١٢ مارچ ١١می اياالت متحده در افغانستان و رژيم اوباما،  نظاه اساس اظھارات فرماندهب

 واليتاز پايگاه نيروھای ويژه در منطقۀ روستائی ) سرباز که از نظر روانی در حالت غير عادی بوده«يک 

ر از يکديگر  مت٢٠٠ کيلومتر و ٣قندھار، بی آن که مأموريتی داشته باشد، خارج می شود، در دو روستائی که 

 غير نظامی بی سالح را که غالبا کودک و زن بوده اند به قتل می رساند و تعداد نامعلومی را ١٧فاصله دارند، 

، سپس روی اجساد بنزين )شمار زخمی ھا در ھيچ کجا گزارش نشده است(نيز در ھمين دو روستا زخمی می کند 

امی اش باز می گردد، و خود را به مقامات ارشد تسليم می سپس به پايگاه نظ. يا نفت می ريزد و به آتش می کشد

تسليم شدن او پنتاگون را تسکين می بخشد، که به شکل ويدئو ضبط شده و رئيس جمھور اوباما نيز اصليت . کند

  .د کرده استئياين داستان سرباز جنون زده و قاتل مردم را به عنوان مدرک قابل قبول تأ

اتل را بی آن که نام او را منتشر کند از افغانستان خارج می کند، و او را در زندان  قبه سرعتفرماندھی نظامی 

در کانزاس حبس می کند، و تنھا بعدا او را به عنوان مردی سی و ھشت » فورت ليونوورث«حفاظت حداکثر 

گروھبان سر :  سال گذشته که در خدمت به سر می برده معرفی می کند ١١ساله که چندين مدال افتخار طی 

  ).١(رابرت بلز
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 ارتش افغانستان و اعضای پارلمان که خواھان هاياالت متحده تمام تالش ھای رئيس جمھور افغانستان، فرماند

 . را رد کرد،بازجوئی سرگروھبان روبرت بلز و محاکمۀ او در دادگاه افغان بودند

  

گيالمی، و تحقيقات اوليۀ ژنرال محمد کريمی از پارلمان افغان به مديريت سيد اسحاق مستقل  اساس تحقيقات هب

 قندھار، تناقض چشم گيری با تعبير رسمی که ارتش اياالت متحده و رئيس واليتارتش افغانستان در دو روستای 

  .جمھور اوباما مطرح کرده و از آن دفاع می کنند ديده می شود

ار شرکت داشته اند و توسط يک ھليکوپتر نيز  سرباز در اين کشت٢٠شاھدان عينی اعالم کرده اند که بيش از 

توضيحات مردم اين دو روستا بيشتر شبيه حملۀ شبانۀ کالسيک نيروھای نظامی اياالت . پشتيبانی می شده اند

ھنگام خانواده ھائی که در خواب ھستند و قتل ه متحده است که منجر به شکستن در خانه ھا، بيدار کردن ناب

  .قربانيانشان است

معتقد است که توضيحات اھالی ) سربازھای قديمی امروز(» وتران تو دی«ناشر مشھور ) ٢(ون داف گورد

 کيلومتر با يکديگر ٣،٢ که محل کشتار بوده، ئیروستاھا: روستاھا به داليل روشنی خيلی مقرون به حقيقت است 

ا از پايگاه تا نخستين روستا حمل فاصله دارد، و يک سربازی که تا به دندان مسلح است، نمی تواند باک بنزين ر

 نفر را بکشد، اجساد را بسوزاند و سه کيلومتر دورتر، وارد دومين روستا شود، ١٧کند، در خانه ھا بشکند و 

  . بی سالح را بکشد و بسوزاند و سرانجام به پايگاه بازگردد و خودش را تسليم کندنتيراندازی کند و روستائيا

 می رسد که يک گروه از نيروھای ويژه را تصور کنيم که تا به دندان مسلح ھستند به خيلی باورکردنی تر به نظر

عمليات پاک سازی دھکده دست زده اند، با وسائل نقليۀ نظامی پايگاھشان را ترک کرده، و در نخستين روشنائی 

ذارند، با اين تفاوت که  می گءبامداد، به ھمان شکلی که معموال مأموريت ھای مشابھی را دريافت کرده و به اجرا

موردی که می بايستی فرضا به شکل يک حملۀ عادی شبانه در . اين بار اوضاع به نحو ديگری پيش رفته است

جوی احتمالی ھواداران طالبان انجام گيرد، به کشتار کودکان و مادرانشان در  و روستائی صلح آميز برای جست

برای حفاظت آنھا حضور داشته ) ر، پدر، عمو و دائی يا برادرشوھ(تخت خوابشان انجاميده، بی آن که مردی 

ولی اين روستاھا توسط . ه پنھان کرده باشندحافغان در خانه ھايشان اسلموضوع نادری نيست که دھقانان . باشد

ان يا در حمالت پيشين دستگير شده و به زند: نيروھای ويژه خلع سالح شده بوده است و مردان نيز غايب بوده اند 

  .افتاده باشند و يا پنھان شده بوده اند که زنان و فرزندانشان دچار چنين عملياتی نشوند
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 قندھار، يک واليتبه ھر دليلی برای اين کشتار دھشتناک کودکان و زنان در لباس خواب، در اين دو دھکده در 

ی قانون و عدالت را نقض رئيس جمھور اياالت متحده در تبانی با مرکز فرماندھ: موضوع کامال روشن است 

 اساس قوانين ويژه برای مقامات عالی ه که جنايت جنگی نام دارد، بهکرده اند، و با کتمان اين جنايت بی رحمان

  .رتبه، محکوميت جزائی درپی دارد

 شده بود، گروه پيشتيبانی ءوقتی بی اعتباری تعبير رسمی حتی برای سطحی ترين شاھدان به شکل خطرناکی افشا

 اساس تعبير جديد، سرباز جنون زده رابرت بلز در هب:  تعبير تازه ای را مطرح کردند مارچ ٢۶باما روز او

 پس از نخستين حمله به نخستين روستا، به پايگاه برکشته و پس از صرف صبحانه، دومين حمله مارچ ١١بامداد 

ليم کرده است، و در مقابل دوربين اعتراف  گذاشته  و بعد خود را به مقامات ارشد در پايگاه تسءاش را به اجرا

  .کرده است

  

  

 :چرا اوباما اين ماجرای دھشتناک را پوشش داده است 

   و جنگ عليه ايرانقطعات نظامیروحيۀ 

چرا رئيس جمھور اوباما خود را به اين شکل ناشيانه با جريانی تبانی می کند که مناسبات او را با رئيس جمھور 

وليت تبانی برای ؤسازد؟ چرا مسماندھی افغان و به ويژه مردم افغانستان مخدوش می  کرزی، مرکز فرامدح

 پافشاری می کند که تشخيص بی ئیتوطئه و پشتيبانی از جنايتکاران جنگی را به عھده می گيرد و روی دروغ ھا

  اعتباری آن برای ھر فردی به سادگی امکان پذير است؟

، فرضيه ای است که بحران ارتش امپراتوری را به شکل گسترده مطرح می داستان متھم به قتل، سرگروھبان بلز

داده و به خاطر  مقھرمانی انجابلز سربازی است که به دليل شرکت در عمليات نظامی در عراق، سه عمل . سازد

حفظ « به افغانستان اعزام شده و خدمات مشابھی را در عمليات آن مدال دريافت کرده است، اين سرباز اخيراً 

  .بين شھروندان در روستاھای افغانستان انجام داده است» صلح

امد در روزھائی که واقعۀ کشتار غير نظاميان افغان در روستاھای قندھار گزارش شده بود، رئيس جمھور ح

کرزی عليه اين واقعه اقدام کرد و اظھار داشت که از اين نوع وقايع، صدھا نمونۀ ديگر وجود دارد که توسط 

  .زان ناتو انجام گرفته و ھيچ گاه در رسانه ھا منعکس نشده و جنايتکاران محاکمه و مجازات نشده اندسربا
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پس از حملۀ نيروھای ويژه به روستاھای افغان، کرزی چندين بار اعتراض کرد، ولی تا کنون رئيس جمھور 

در آينده با خروج اياالت متحده .  ندانسته و تنھا به کتمان واقعيت ادامه داده استئیاياالت متحده نيازی به پاسخ گو

از افغانستان و تحريک فزايندۀ احساسات ملّی، رژيم اوباما ناچار است که طبيعت واقعی اشغال افغانستان را پنھان 

  .نگھدارد

قربانيانش ت جنگی اياالت متحده را که افغان ھائی که مشتری واشينگتن ھستند نمی توانند تا مدت زيادی جنايا

  . نديده بگيرند، و زنان و افراد غير نظامی بوده اندکودکان

چرا فرماندھان نيروھای ويژه صدای تيراندازی و صدای شيون : تعبير رسمی اين واقعه را در نظر بگيريم 

ين تعبير رسمی، فرماندھی از وقوع  اساس ھمه بامداد نشنيده اند؟ باز ھم ب٣قربانيان را از فاصلۀ صد متری در 

 که به عالمت تسليم ئیکشتار تنھا وقتی آگاه می شود که سرگروھبان رابرت بلز به پايگاه بازمی گردد، و با دستھا

اوباما .  زن و کودک و غير نظامی اعتراف می کند١٧باالی سرش گرفته در برابر دستگاه فيلم برداری به قتل 

 از او د تعبير رسمی واقعه به کرزی ناباور بقبوالند که فوراً ئيه عنوان مدرک موثق در تأسعی کرد اين ويدئو را ب

ولی اوباما اين درخواست را نپذيرفت و ھمين امر . خواسته بود ويدئو را برای بررسی دقيقتر در اختيار او بگذارد

  .د می کندئيبه تنھائی نقش توطئه گر اوباما را تأ

ی را دست آويز قرار می دھد، که سربازی دچار جنون آنی شده و دست به قتل عام زده وقتی اوباما چنين تعبير

  .است، چنين امری حاکی از مشکالت جدی ساختاری در جنگ افغانستان است

 اياالت متحده روحيۀ خود را از دست داده اند و خشمگين ھستند که فرماندھانشان آنھا را قطعات نظامیدر آن جا، 

آنھا در شکست دراز مدتی به خدمت گرفته شده اند و ھر . انيده اند که به مرگ حتمی می انجامدبه بن بستی کش

در جنگ بارک اوباما، زخمی .  روی شماری از عليل ھا، کور و مجروح منعکس می شودامريکامرگی در جبھۀ 

رستاده می شوند که تنھا ھا پانسمان می شوند و دوباره به ھمان قصاب خانه، و به فضائی بيش از پيش خصمانه ف

  .آن تجاوز، شکنجه و قتل است» زنگ تفريح«

سرگروھبان بلز به اجبار در چندين عمليات در عراق شرکت داشت و خالف تمام انتظاراتش برای پايان بخشيدن 

  .به خدمت در مناطق فرا اقيانوسی که به او قول داده بودند، به افغانستان اعزام می شود

و از سوی ديگر سربازانی که » البی ھای جنگ طلب«ن جنگ در واشينگتن و ھمدستانشان بين جھان اربابا

  . فاصلۀ بسيار زيادی وجود دارد،زندگی شان را در جنگ اشغالگرانۀ امپرياليستی به خطر می اندازند

 ھايشان چنين سربازانی که بی وقفه برای اھداف خشونت آميز جنگ استعماری به ھزاران کيلومتر دور از خانه

سرانجام در شرايطی قرار می گيرند . برای مقابله با دشمنی که بی گمان ھرگز نمی توانند بفھمند، فرستاده می شود

که عليه خانواده ھا دست به عمل خشونت آميز می زنند، عليه دوستان، ھمسايه ھا و ھواداران دست نيافتنی 

  . که در ھمه جا ھستند–مبارزان ضد استعماری 

تر واشينگتن، ھيچ يک از سياستمداران جنگ طلب ھرگز درد و رنج جنگ دراز مدت را مانند آن در دفا

  . تجربه نکرده اند و از آن بی اطالع ھستند،سربازانی که در جبھۀ جنگ واقعی به سر می برند

ر جاده سربازانی مانند سرگروھبان بلز، در محيطی بسيار خشونت آميز خدمت می کنند، ھر لحظه يک بمب کنا

آنھا اين و » متحد«می تواند منفجر شود، و يا موتور سواری که عبور می کند می تواند نارنجکی پرتاب کند و يا 

يا آن سرباز افغان می تواند سالحش را به روی مربی خود برگرداند، چنين تھديداتی دائما روی شانس بازگشت 

  . آنھا به شکل صحيح و سالم سنگينی می کند
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در اين » حفاظت صلح«ول ؤ و پشتيبانی از فرماندھانی که مس کردن اين قتل عامیخفم بايستی با اوباما می

روستاھا ھستند با پنتاگون تبانی می کرد، زيرا آلترناتيوی وجود ندارد، نقطۀ بی بازگشت، ديگر سرباز تازه نفسی 

تنھا قاتل ھا باقی مانده اند که می خواھند . باقی نمانده که برای دوازدھمين سال به جنگ در افغانستان اعزام کنند

» بکش و تخريب کن«به حرفۀ خودشان در نيروھای ويژه ادامه دھند که از نو استخدام می شوند، تا در عمليات 

  .شرکت کنند

 عالوه بر اين، اوباما نمی تواند نيروھای بين المللی را نگھدارد که ھمه سعی دارند با عجله نيروھايشان را از اين

اوباما در عين حال مشکل ديگری نيز دارد، و آن ھم متحدان افغان او ھستند، جنگ . منجالب بيرون بکشند

 انباشت شده، صحنه ٢٠١١ ميليارد و نيم که برای سال ۴ساالران و دزد ساالران که می خواھند بی سر و صدا با 

   ).١٩/٠٣/٢٠١٢تايمز مالی (را ترک کنند، يعنی نيمی از بودجۀ دولت 

رئيس جمھور اوباما نمی تواند اجازه دھد که يک پادگان تمام عيار، به انضمام افسران ارشد به خاطر اين کشتار 

. ول نيست، به جز، البته، سرگروھبان بلز بيچارهؤھيچ کس مس. ايت جنگی محاکمه شوندغير نظاميان به جرم جن

سربازان می، و يا دست کم به تخريب روحيۀ در غير اين صورت می توانست به شورش عمومی در نيروھای نظا

يندۀ نيروھا منتظر پايان خدمتشان در افغانستان ھستند، اشغال آنجامد که طی خروج ماھر در نيروھای ويژه بي

  . ادامه پيدا کند٢٠٢۴افغانستان می تواند تا 

 اوباما ستراتژی جديد ضد يتدر واقع:  را در بر می گيرد که فراتر از افغانستان ھدف می گيردئیله پيامدھاأمس

 ناميده شده امريکادر نيروھای ويژۀ » ورود آسان و خروج خونبار« اساس هشورش را گسترش داده است که ب

اين نيروھای ويژه نوک حملۀ تدارکات نظامی بارک اوباما به سوريه و ايران را تشکيل می دھند، آماده . است

  .گرفته استسازی زير نظر فرماندھان صھيونيست انجام 

 قطعات نظامیسرانجام، دستگاه نظامی رژيم اوباما، که روی کاغذ بسيار شکوھمند به نظر می رسد، در واقع به 

 اصلی جنگ نوين امپرياليستی را تشکيل می دھد، و پاسخی یاين نيروھای ويژه اجزا. عمليات ويژه بستگی دارد

 در بطن سازمان شده ئیاھش يافته و موجب نارضايتی ھااست به کاھش نيروی زمينی که بودجۀ آن بيش از پيش ک

عمليات  نيروھای ويژه به شکلی تدارک ديده می شود که ھيچ نشانه و يا شاھدی که بتواند برايشان دست و . است

آنھا می توانند جالدان زنان و کودکان باشند ولی بايد دانست که اين جالدان  در . پا گير باشد باقی نمی گذارند

  .ت کاخ سفيد ھستندخدم

با وجود جنايات جنگی و پنھان کاری ھای دولتی، اولويت رژيم اوباما در دفاع از آنھا با استفاده از تمام امکانات 

  .موجود و حتی شخصی می باشد که در اختيار دارد

 می کنند، ، برگزيدگان افغان بی عدالتی را فرياد استرابرت بلز در زندان ليونوورثکه در نتيجه، طی مدتی 

  .خانواده ھای بر مزار قربانيانشان می گريند و طالبان نقشۀ انتقامشان را تدارک می بينند

 را امريکادر سطح داخلی، اوباما با مخالفت شديد عليه جنگ پر ھزينه و بی پايان روياروئی می کند که اقتصاد 

  .ويران کرده و خشم و افسردگی نيروھای نظامی را افزايش داده است

نارضايتی وسيعی از سوی توده ھای مردم در اياالت متحده عليه سياستھای دو حزب که سخاوتمندانه و بی وقفه 

در نتيجه، رئيس جمھور . نيروھای نظامی را برای جنگ ھای استعماری بسيج کردند و فرستادند، مشاھده می شود

ا مجاز می داند که تمام قدرت را به ھدف نظامی  اساس آن، خود رهاوباما قانونی را به مرحلۀ اجرائی درآورد که ب

  . در اختيار گيرد،سازی اقتصاد، منابع و نيروی کار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 به ئیبه ھدف پاسخ گو» قانون اجرائی در سطح ملی برای تدارک منابع دفاعی«، بارک اوباما ٢٠١٢ مارچ ١۶

  .امپراتوری جھانی را اعالم کرد

نمی تواند رضايت عموم شھروندان را نديده بگيرد و بسياری از به طور روشن، جنگ ھای استعماری دراز مدت 

 اين اساس، تنھا قانون رياست هب.  اساس قوانين نظامی در منشور ژنو نمی بايستی وجود داشته باشدهآنھا ب

 اساس قانون می تواند توافق شھروندان کشور را تضمين کند و تنھا انحراف از قانون است که می هجمھوری ب

زيرا وقتی که : ولی چنين اقداماتی موقتی و نا اميد کننده است . به جنگ ھای استعماری در خارج تداوم دھدتواند 

اقدامات نھائی به پايان رسيدند، ھيچ چيزی برای دوباره به راه انداختن آن وجود نخواھد داشت و ھيچ چيزی رئيس 

  .حال زوال نجات نخواھد دادجمھور را از شورش شھروندان و سربازانش عليه امپراتوری در 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ می ۶يکشنبه 
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