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   حميد محوی:برگردان از

  

  انتقام با نقشۀ قبلی:  غير نظامی افغان١٧قتل 

  :گفته بوده است به گفتۀ يکی از شاھدان عينی يک سرباز به روستائيان 

  »شما خواھيد پرداخت «

 محل عکس سرباز قاتل

  

 غير نظامی افغان مبنی بر اين که نتيجۀ حرکت منزوی و منفرد سربازی بوده که گويا  تحت تأثير ١٧نظريۀ قتل 

وارد  را در آن ئی افغان، ترديدھائیجراحت مابعد افسردگی دچار عدم تعادل روانی شده، با اعترافات شاھدان روستا

  .می سازد

 از حضور چندين سرباز مست ياد کرده ستان، شاھدان عينی، در روستای افغان)١(در مقاله ای که اخيرا منتشر شد

گان سربازان را به سوزاندن اجساد کودکانش متھم پدر تعدادی از جان باخت. کردند تيراندازی می ئیاند که به ھر سو

  .کرده است

غانستان به دليل چگونگی واقعه و زمان حوادث، قويا ترديد دارد که اين کشتار ليس تجسسی افواز سوی ديگر، پ

  .توسط يک فرد تنھا انجام گرفته باشد

 کودک و زن و افراد سالخورده نه تنھا کار يک گروه سرباز که ١٧کشف شواھد تازه به ما نشان می دھد که کشتار 

  . با تکيه به نقشۀ  قبلی انجام گرفته است

 که محل کشتار افغان ھای غيرنظامی ئیز گزارش خبرگزاری استراليا، ساکنان دھکدۀ مجاور به دھکده ھابه نقل ا

 به حمله با بمب دست ساز عليه نيروھای اياالت ئیبر اين باور ھستند که ارتکاب به چنين جنايتی، در پاسخگو«بوده 

  ».ستمتحده، چند روز پيش از اين در نزديکی محل جنايت، صورت گرفته ا

 (AP/The Australian, The Afghan Massacre of 16 Civilians in PREMEDITATED by The 

US Soliders, The 4th Media, 23 mars 2012.) 

  :ی گويد مئیغالم رسول، ساکن منطقۀ پنجوا 
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سپس به دھکده [...].  پس از واقعه، آنھا قطعات تانک تھاجمی و زخمی ھايشان را به بيرون از منطقه منتقل کردند 

 ھا به مردم امريکائی[...] در نزديکی محل انفجار بازگشتند و از ھمه خواستند که از خانه ھا و مسجد بيايند بيرون 

 نفر از ٢٠ما برای انتقام به خاطر اين واقعه، دست کم [...]  ما منفجر شد يک بمب زير وسيلۀ نقليه«: دھکده گفتند 

 )خبرگزاری استراليا(» .دھکدۀ شما راخواھيم کشت

 دستور داده بودند که به ديگر مردان دھکده ،سربازان افغان گويا به نيک محمد و ھمسايۀ او از دھکدۀ موخويان

  :را به شکل زير روايت کرده است بپيوندند، ايستاده پشت به ديوار، او صحنه 

حاال، بايد . من می دانم که شما ھمگی از شورشيان دفاع می کنيد«:  با يک تراکتور گفت امريکائیيک سرباز 

  )خبرگزاری استراليا(». شما و بچه ھايتان اين واقعه را می پردازيد–بپردازيد 

. » نيک محمد، مطالب مشابھی را روايت کرده اندبخت محمد و احمد شاه خان، دو ھمسايۀ« اساس ھمين مقاله هب

خان اعالم کرده است که سرباز ناتو مشخصا گفت که کودکان .م»  به گفتۀ افسران افغان و عبدالرحيم ايوب«

  .شاھدان در دو دھکده روايات مشابھی را مطرح کرده اند. پرداخت خواھند کرد

  .واکنش نشان دھدارتش اياالت متحده نخواست دربارۀ چنين گزارشاتی 

  

  سرباز متھم ھيچ چيزی از واقعه  به ياد نمی آورد

 ١١ کودک، چھار مرد و سه زن در ٩لز، تنھا سرباز متھم در کشتار يھانری براوون وکيل مدافع روبرت بجان 

آورد، ولی آن چه را که بين آن به او آغاز شب و بعد را به ياد می « در افغانستان،   اعالم کرد که ٢٠١٢ چمار

  .»وقوع می پيوندد به ياد نمی آورد

, Presse-Agence France ( assassinats17le sergent Bales inculpé de : fghanistanTuerie en A, 

La Presse, 23 mars 2012.) 

اختالل در تشخيص نزد « اساس هلز اجازه می دھد که ستراتزی دفاعی اش را بيموش کاری به وکيل مدافع باين فرا

آژانس خبری . مرجع باال(» .ببردير قانونی تخفيف دھنده به پيش ذلز در زمان ارتکاب به عمل، و معايسرگروھبان ب

  ).٢٠١٢ چ مار٢٣. فرانسه

  :دانيل کانوی، وکيل دعاوی امور نظامی، به آژانس خبری توضيح داد 

ت داوری را قانع کند که ارتکاب به عمل با نقشۀ قبلی صورت نگرفته، ولی به دليل مخدوش أ اگر دفاع بتواند ھي

راحت، انجام گرفته در اين صورت، مجازات حداکثر حبس ابد خواھد شدن قوۀ تشخيص و احتماال افسردگی مابعد ج

 .بود که می تواند آزادی مشروط را برای او در پايان ده سال فراھم سازد

نمی دانيم آيا ارتش اياالت متحده، ناتو در دادگاه نظامی تمام گزارشات شاھدان را مبنی بر اين که متھم تنھا قاتل 

اھد آورد يا نه؟ در حال حاضر تنھا مقامات افغان ھستند که برای اين تعبير امتياز قائل نبوده است را به حساب خو

  .می شوند و به ارتش اياالت متحده به دليل امتناع در ھمکاری در جمع آوری اطالعات معترض ھستند

   .شتارھا بوده استلز تنھا عامل کي کرده اند که سرگروھبان بسخن گويان نيروھای اياالت متحده چندين بار تکرار

  

 :منبع  

29937=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http  
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 :پی نوشت 

جمه و منتشر شده  در گاھنامۀ ھنر و مبارزه تر٢٠١٢ چ مار١۶مقالۀ مورد نظر نوشتۀ ژولی لوسک به تاريخ )١

  . غير نظامی افغان شرکت داشته اند١٧چندين سرباز در کشتار « . است

  »حمالت مرگبار به شکل روزمره صورت می گيرد«

pdf.Margbaar-Hamalaate-HM-T-031812/Bashar-Hoghogh/com.afgazad.www://http 

aspx.9012/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  

  منبع اصلی در مرکز مطالعات جھانی سازی

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

 

Mondialisation.ca, Le 25 mars 2012 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢۵

  

  :يادداشت

دان آن جنايتکار سفاک و يکی از ترفند ھای شنيع و منزجر کنندۀ رسانه ھای امپرياليستی در کل، پخش عکس خن

آنھا می خواھند بدان وسيله به خواننده تلقين نمايند که گويا قاتل کودکان و زنان پنجوائی انسان سفاک و . بيرحم است

 بدين ارتباط و در کل ترفند ھای - بيرحمی نيست، بلکه آنچه اتفاق افتاده، ناشی از بروز نوعی جنون آنی بوده است

 به ھمين علت - ه زودی از طرف يکی از متصديان پورتال مطلب جامعی تقديم خواھد گشترسانه ھای استعماری ب

  .ما از نشر عکس آن جنايتکارخوداری نموديم

 AA-AA-ادارۀ پورتال


