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 Human rights بشر حقوق

  
  ماتيوف کول، براين روز: نويسنده

  ٠١/١٠/١٠: تاريخ

  کبيرزاده. داکتر م: مترجم

  

  :اعتراف ويديوئی

عسکر امريکائی کشتن ھيجان انگيز افغانھای بيگناه را شرح 

  .يدھدم
  

ا اعضای  چگونه افسر فرمانده وی ساله شرح می دھد که ٢٢ۀ سر دست انسانھا را ديوانه وار به قتل می رسانيد ت

  .بدن آنھا را جمع نمايد

بس ٢٢سردستۀ  ون اردو مل اه و پطل راھن آستين کوت ا يک پي  ساله، متولد شھر وازيالی ايالت آالسکا، در حاليکه ب

ه  ئیبود، در يک تصوير ويديو داد ک ه شرح مي ی باکان ود، ب رداری شده ب دگان نظامی تصوير ب که توسط تحقيق کنن

جز و تام وی، به صورت تصادفی سه قربانی غير مسلح را  در افغانستان برگزيد، تا "  ديوانۀ"چگونه افسر فرمانده 

  .آنھا را به قتل برساند

ل طرح شده در ئھا» سرباز« " جی آی"ِجِرمی اين موروالک شخصاً يکی از پنج تن  ِل از قب الن قت ه پ ه ب ی است ک

صاوير عساکر  دن و ت واد مخدر، جمع آوری قطعات و اجزای ب يک قضيه ايکه ادعا ميشود شامل استفادۀ وسيعی م

  . که اجساد افغانھا را مانند جايزه ھای شکارچيان در دست داشتند، متھم ميباشندئیامريکا

ه در  ستئیھر پنج عسکر شامل کندک محاربه  وده ک اده نظام ب ورد"رايکر پنجم، مربوط به بخش پي ويس مک ک  "لي

وين . واشنگتن مستقر ميباشد ر، کل نج نف در اسناد اتھامِی که توسط اردو به نشر رسيده است، اردو ادعا دارد که ھر پ

ا ک  ياز، اندری ايچ ھولمز و مورالک  ھمه II ، آدم وينفيلد، مايکل واگنون اءآر گيبز فرمانده قو ل ت شتر از سه قت بي

  .، دست داشته اند افتادهکه در جريان ماه ھای جنوری و می سال روان اتفاق
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د ارزه نماين ن اتھامات مب ا اي د ب ا مصمم ان د، آنھ اع سربازان ميگوين ل و وکألی دف ۀ اقض. اعضای فامي ت عالی رتب

ورت  ورد"نظامی، در اواخر امروز در ف ويس مک ک ز"لي ه ري ا فصل ی شده  واشنگتن برنام رای ٣٢است ت  را ب

 .مورالک بخوانند

ديو م وي ن فل ون ئیدر اي ری تلويزي بکۀ خب ده توسط ش ت ش ان ABC، ثب ه افغ شتن س شرا در ک ورالک نقش خوي ، م

ل  ل از قب ه در قت ام وی ک دان جزوت ز، قومن الوين گيب ميپذيرد اما ادعا دارد که برنامه کشتن آن سه نفر افغان توسط ک

د زی ش ه ري زبرنام وده ني ده ب زی ش رح ري تھم است ، ط دارد. " م شکلی ن يچ م راد ھ ن اف شتن اي ." وی اصالً در ک

ه وضمورالک در فلم گفت است، زمانيکه وی سيناريو را طرح ريز ت را طوری يعی نمود، فرمانده عادت داشت ک

دوانمود  دنماي شته ان ات ک ان عملي راد ملکی در جري ن اف ا اي ه گوي ديو.  ک ان مصاحبۀ وي ه در ئی مورالک در جري  ک

  : قندھار ثبت شده بود به تحقيق کنندگان نظامی گفته بودئیميدان ھوا

ر را جال داده و .  مينمائيمئیو اينگونه ما يک نفر را شناسا"  ن نف د اي ا ميخواھي ل اينکه شما بچه ھ د، مث گيبز ميگوي

  "  آرايش کنيد يا چگونه؟

راد مورالک گفت، گيبز فرمان االی اف م دستی را ب ز يک ب ان گيب ائيم، در عين زم  داد تا بر غيرنظاميان آتشباری نم

  .ملکی پرتاب نمود

  :مورالک به تحقيق کنندگان گفت

ا "  م امريک شيد، يک ب رون ک اب ئیگيبز يکی از بم ھای دستی خود را بي را پرت شيد، آن را ک د ضامن آن د، قي ، ميداني

  ."يشمِ يش، بکشم که اين پسر را خوب لت و کوب نمائيم، بکشيمِ نمود، به من ميگويد کجا بروي

ا ده ئیادعا ھای  وجود دارند که گويا عساکر امريک ت، فرمان ستان را ميکشند، مورالک گف اه افغان ان بيگن  غيرنظامي

ا رد افغ ن ف ه اي ن روی گيبز يک بم دستی روسی را در پھلوی جسد مردۀ افغان پرتاب نمود، تا طوری وانمود نمايد ک

وداين سر دسته نظامی ميگويد، وی درحاليکه .  حمله نموده استئیعساکر امريکا يده ب ی سخت ترس ه ب شود ک ا ن ، ت

 .طبق امری که از گيبز دريافت نموده بود، روی غير نظاميان آتش گشوده است امری گيبز را نموده باشد،

  :مورالک به تحقيق کنندگان نظامی گفته است

، اما مقصد من اينست : " وی در ادامه ميگويد."  کار درستی نيست که يک انسان آنرا انجام دھداينکار بدون شک " 

وقتی شما تحت قومانده يک فرد نظامی قرار ميگيريد، به شکل حقيقی آن، به آن شکل تفکر، و به اين عقيده است  که

 ."ر دھدييخواھيم تا طرز فکر خود را تغکه شما با وی در يک قطار قرار داريد، ھيچ راھی وجود ندارد که از وی ب

  : تحقيق کنندگان از مورالک پرسيده اند

 "شما اينکار را به خاطری انجام داديد که مبادا فير بعدی شما را ھدف قرار دھد؟آيا "

  :وی در جواب گفت

  :مورالک در ادامه ميگويد."  ميافتدیحقيقتاً، شما ھرگز نميدانيد که چه اتفاق " 

 اينست که گيبز در بارۀ اين عمل طوری حرف ميزد که نابود کردن مردم در ميدان جنگ در ھر زمانی مقصد من " 

  ."که بخواھد، بسيار ساده بوده است

د در اسارت اردو .  دفاع گيبز از اظھار نظر صرف نظر کردیيکی از وکال تھم ان ن عمل م ه در اي ری ک نج نف ھر پ

 .قرار دارند

  

 


