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  کشتار به وسيلۀ درون
  جنگ امريکا در افغانستان

  

 وانمود کند، برايش ممکن نيست  ی پيش می برند طور ديگر جنگی را که در افغانستانتاکند می اوباما کوشش ھرچند 

طيارات جنگی چنانچه . مشغول جنگ است متحدۀ امريکا ھنوز ھم در افغانستان عچون واضح و آشکار است که  اضال

ی امريکا به روز سه شنبه در واليت  کنر که در خط  سرحدی با پاکستان قرار دارد، باعث قتل حد اقل يازده انسان ملک

 را از دست شانرين يدر جملۀ کشته شدگان دو زن و دو طفل ھم جانھای ش. زخمی شدن دوازده انسان ديگرگرديد و

ی امريکا يک گروپ از اھالی قريه را مورد بمبادمان قرار دادند که آنھا بعد از ئجنگی ھوادر واقع نيروھای . دادند

  ضربات دومی خود را باالی ۀند لحظه بعد از اين واقعه، سلسلچ. کارکردن روی زمينھا به خانه ھای خود بر می گشتند

آمر .ی وارد می کند که آنھا جھت کمک به زخمی ھا و نجات آنھا و پوشانيدن روی مرده ھا جمع شده بودندئانسانھا

ک ی امريکا باالی مردم، کزمه ھای مشترئپوليس کنر موضوع را طوری وانمود می کند که قبل از حمالت قوای ھوا

عساکر امريکائی و عساکر افغان در کمين شوريشيان افتاده بودند و ھمين موضوع باعث شد تا صاحب منصب 

  .امريکائی قوای محافظ ھوائی را به کمک بطلبد

 که قبأل در افغانستان به وقوع پيوسته بود ورئيس جمھور حامد کرزی با لحن شديد به خاطر قتل و قتال یوقايعبه مانند 

، اين بار ھم با لحن درشتی عليه عملکرد نيروھای امريکائی عتراض نموده بودا توسط قوای متجاوزگر مردم ملکی

که با ارتش اشغالگر امريکائی ھمکاری می کنند، خوب می انی که کرزی  مانند کسانی ديگر در حالی. اعتراض نمود

 اگست ٢٢ به تاريخ .ود که غير قابل اجتناب استکه اسقرار قوای امنيتی امريکا به پرداخت قيمت گزافی تمام می ش داند

قرار داد که شايد مورد استفاده ظف به ساختن سرک بودند، وامريکا در واليت لوگر يک درون را عليه يک گروپی که م

، استفاده از درون صورت گرفته بودطی  که ه ایبا حمل.  به حيث گروپ  مين گزار قلمداد شده بودنداً به نظر آنھا اشتباھ

يک روز قبل از اين حادثه عساکر امريکائی در واليت ھرات . سه مرد به قتل رسيد و دو مرد ديگر شديد زخمی شدند

دو طفلی را که در نزديک پايگاه آنھا  مصروف جمع آوری کثافات و اشيا بودند، ھدف فير گلوله قرار داده و ھر دو 

ار اگست يک ھليکوپر جنگی امريکائی در شھر ھرات چھار عضو به ھمين ترتيب به تاريخ چ. طفل را به قتل رسانيدند

 در راه بودند، مورد بمبارد ی موتر سيکلريک خانواده  را که متشکل از دو مرد و يک زن و يک طفل که يکجا سوار ب

 مگرقوای  را که رخ داده، تصديق می کنندیکه مقامات افغان تمام وقايع با وجودی. انيدبه قتل رسھمه را و داده قرار

  . را رد می کند نظامی امريکا آن
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ار زبا وجوديکه در سالھای گذشته چند مرتبه مراسم عالی و عاطفی خدا حافظی با قوای امنيتی امريکا در افغاستان برگ

تعداد عساکر امريکائی مستقر .   نفر از قوای امنيتی امريکا در افغانستان مستقر ھستند٣٣٠٠٠شده بود مگر ھنوز ھم 

در آخر ھمين سال دولت ھای تجاوزگر جھت فريب خلق ھا از .  نفر می رسد۴٠٠٠٠افغانستان با متحدينش به در 

  .نودوباره مراسم بزرگ خداحافظی را تجليل خواھند نمود

در پھلوی اھدافی که . امريکائی در افغانستان باقی می ماند عسکر ٩٨٠٠در حقيقت بعد از تظاھر خروچ قوا ھنوز ھم 

" مبارزه عليه تروريسم"  آنھا بايد عليه شورشيان  تحت عنوان جديد ،در ظاھر پيش می کشند يعنی تعليمات قوای بومی

  .جنگ شان را ادامه بدھند

 عساکر واقعأ ۀ ھماً بعد.   ادامه داشته باشد٢٠١۶در افغانستان بايد تا آخر سال امريکا قرار تعھد اوباما، استقرار عساکر 

گذاشته اند، نام " مرغابی شل"را يک وی که امريکائی ھا آنی  ،دو سال بعد برندۀ جايزۀ صلح نوبل. خارج خواھند شد

اين ديگران اند که که .   محدود استاً يک رئيس جمھوريست  که وظيفه اش به آخر می رسد و امکانات معامالتش شديد

  . تصميم خواھند گرفتءينۀ خروج قوادر زم

  

  :منبع

 13.09.2014 / Ansichten / Seite 8 

 

  :افزودۀ مترجم

، ھميشه نقاط ضعف، کمبود و حتا با آن که در تحليل نويسنده ھای غربی به ارتباط افغانستان و چه بسا ساير کشور ھا

 جلوه دادن دگرگونهود، بلکه دقيقاً و ھدفمندانه جھت  که نه تنھا بوی ماستمالی از آن استشمام می ش وجود داردتحريفاتی

 و نقاط ضعف و فريبکارانۀ آن را از وقايع آن کشور ھا، می تواند نگارش يافته باشد، مگر برخورد با آنھا با قيد احتياط

  .نظر دورنداشتن، می تواند از بسا جھات دارای اھميت بسزائی باشد

ليل از وقايع کشور غير خودشان، اگر از يک طرف ھا در تحنسبه سالم خارجی نخستين اھميت آن، نشاندان مواضع بال

مورد بحث در بين قلمزنان خارجی است، از جانب ديگر مشت محکمی است به دال بر بردن مواضع مردمان کشور 

  .يد می ورزندائدھان آن عده بيھوده گويانی که در تمام مدت برمحاسن و خوبی اشغال ت

 به ارتباط وقايع می باشد، امری که از يک جانب دوری و مزنان خارجیلده از معلومات تا حدی بيشتر قنکتۀ دوم، استفا

عث محدود نگری  بازبانھا خارجی ، بابی خبری مردم ما از وقايع پشت پرده و از طرف ديگر مشکالت اکثريت مردم

  .ھا می تواند بگردد

، ديد انحرافی نويسنده و تا حدی تالشی است که  برای اقناع خواننده از شودناديده گرفته آنچه به ارتباط اين مقاله نبايد، 

می برد، مگر طی که در ظاھر امر از قتل و قتال نام نويسنده با آن . انجام می دھد» اجتناب ناپذير بودن تلفات جانبی«

  .گی اجتناب می باشد جنتفھيم نمايد که گويا بروز تلفات جانبی در چنين يکجمالت خودش می کوشد به خواننده 

در اينجا بايد افزود که نخست اصل مسأله تلفات جانبی و اجتناب پذير بودن و نبودن آن نيست، بلکه اساس مسأله عدم 

مشروعيت و غير انسانی بودن اين جنگ تجاوزکارانه می باشد، حال می خواھد تلفات جانبی داشته باشد و می خواھد 

  .نگ تجاوزکارانه تغييری رخ نمی دھددر ماھيت ج. ھم نداشته باشد

ه در ثانی با فرض محال که مشروعيت جنگ مورد سؤال قرار نگيرد، تاريخ جنگھا  نشان داده که در پس تمام تلفات ب

کم توجھی نيروھای اشغالگر به حيات بوميان يک سرزمين و در واقع حيات آنھا ر از ظاھر اجتناب ناپذير، صرف نظ

که . ه نحوی سياست ھای پاکسازی و تصفيه ھای خونين ارتش اشغالگر نيز دخيل بوده و می باشدرا به ھيچ گرفتن، ب
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 به وجود می آمد و نه ھم، المان بعد از ختم جنگ عمومی دوم شھردرسدناگر چنين نبوده و نباشد نه وقايعی از سنخ 

  . ھمه روزه خون مردم ما به زمين می ريخت

  


