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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

                            ٢٠١٢ اپريل ١۶

 

  ! چند در مطبوعات خارجییفاجعۀ المناک پنجوائی و انعکاسات
  

 داده شد، ء نفر ارتقا١٧ قندھار، که چند روزی بعد تعداد کشته شدگان به حادثۀ قتل شانزده نفر، در دھات پنجوائی

شمار می رود که در طی بيش از ده سال اخير، در ه بای  نفرت انگيزترين اعمال غير انسانی و وحشيانه ءجز

وقوع ه کشور بال کشيدۀ ما در تحت شرايط خاص حضور قوای خارجی، آنھم توسط يک عسکر امريکائی، ب

يک عسکر «  خبر داده اند که ٢٠١٢ مارچ ١١تاريخ ه ، ب»انترنتی«گزارشگران رسانه ھای . ته استپيوس

، قبل از روشنی روز يکشنبه، خارج می گردد، بر ستانامريکائی از پايگاه خود واقع در يک قريه جنوب افغان

قول مقامات ه ند، که در جمله ب نفر را بقتل می رسا١۶تعداد ه ده، بوروی اتباع ملکی در خانه ھايشان، آتش کش

  .  طفل نيز شامل آن تعداد متذکره بوده اند٩رسمی افغان، 

، که توسط يک عسکر امريکائی در جنگ ه ايستکشنده ترين حمل اين فير ھا، در پنجوائی واليت قندھار، نمايانگر

سيرجنت «(که يک خورد ضابط بناًء  مقامات امريکائی فرد متھم را ، . ده ساله در افغانستان انجام می گيرد

ين شرايط زمانی امبرھن است که احساسات ضد امريکائی، در. ، نام داده شده است، بازداشت نموده اند)»ستاف

غير از آن، در برابر حضور قوای ه معين  افزايش  يافته می تواند، اين در حالی صورت خواھد گرفت که ب

ينجا بد بينی ، رو به ائی ھا، نسبت به مأموريت اضالع متحدۀ درخارجی در افغانستان، وھمچنان دربين امريکا

  » . می باشدازدياد

 مارچ ١٢تاريخ ه ، ب»واشنگتن پُست« نفر ملکی، توسط عسکر امريکائی، ١۶مستقيماً پس از نشر خبر قتل 

مان انتقام طالبان پي«گرديده و » صدای خشم افغانھا «، گزارش داده است، که اين حادثه،  باعث بروز ٢٠١٢

 مقامات رسمی افغان نيز اظھارات بيمناک نموده اند، وقتی روز دوشنبه، باشندگان . را اعالم داشته اند» گرفتن

از آدرس پارلمان .  خاک سپرده انده ل بوده، ب طفھاآنتن از   ٩ نفر را که ١۶خشمگين دھات، خاموشانه اجساد 

که  رلمان افغانستان، روی ارزيابی اضالع متحده، مبنی بر اينبعضی از اعضای پا«افغانستان خبر داده اند که 

آنھا  مورد سؤال قرار داده اند که . ول اين کشتن بوده است، اظھار شک نموده اندؤ، مسدارگويا، فقط يک فرد تفنگ
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 خاطر اين بدترينه   واحد نظامی، تفنگدار قاتل، مورد  بازپرس قرار خواھد گرفت  و بخورد ضابطاين  آيا

  بيرحمی وعمل وحشيانه، محکوم  خواھد شد؟ 

، در رابطه با اين حادثۀ ھولناک و غم انگيز، بدين فورمولبندی خبر داده »واشنگتن پُست« مارچ، ١٢تاريخ ه ب

يک عضو وظيفه دار اضالع متحده، نا گھان از قرارگاه خود : گفته اند»  ناتو«، مأموران رسمی افغان و «است، 

»  .ن، قبل از سپيده دم روز يکشنبه خارج شده، به فير بر ملکی ھای افغان، آغاز نموده استدر جنوب افغانستا

 منتشر شده یروزنامه درعين زمان ھمچنان  تذکر می دھد، که در بارۀ اين اتفاق،  گزارشات از ھم خيلی متفاوت

 .اند

اگر اين متھمين مجازات « :سدمی نوي» نظيفه ذکی«نام ه از زبان يکی از اعضای ولسی جرگۀ افغانستان، ب

ين اظھار بر می آيد که محافل رسمی افغانستان ااز. ».نگردند، مردم مجبور خواھند شد تا در يک قيام سھم بگيرند

. نطوريکه رئيس جمھور نيز شخصاً، بيان نموده اند، از جانب افراد بيشتر می دانندآجرم و يا شرکای جرم را، 

ل بيگناھان ملکی معصوم اعم از اطفال زنان و مردان، خالف، موضعگيری رسمی ين فاجعه و اين جنايت قتادر

می دانند،  موقف نمايندگان دولت تحت » يک شخص«ولين نظامی امريکا، که اين عمل را از جانب ؤ مسروز اول

ين ياد می جای قاتل، قاتله جای متھم، متھمين يا به يعنی ھمه مقامات افغانی ب. حمايت آنھا، طوری ديگری است

 .کنند

من طوری نگران ھستم که قبالً « :از زبان سخنگوی سابق رئيس جمھور، آقای وحيد عمر، روزنامه می نويسد

ی تکيه  داشته ئکه ساليان طوالنی بر استدالل ھا کسی« : روزنامه اضافه می نمايد. ».ھيچگاه چنين نبوده است

نظر می ه چنين ب«. ی خاردار، ولی سخت و ضروری استاست، که روابط ميان کابل وحاميان غربی آن، تا حد

خطوط ميان دوستان و دشمنان، چنان تيره و لکه دار اند، که در . رسد که ما فقط  انتخاب ھای بد انجام می دھيم

  »» .گاه چنين نبوده است گذشته ھيچ

است کميتۀ دفاع  اساس گزارش روزنامه، ريهکه ب ن  خانم شکريه بارکزی عضو ولسی جرگه، کسیاز زبا

د، چنين  نقل می ندوش داشته و ايشان را از روابط قوی با مقامات رسمی غرب برخوردار می دانه پارلمان را ب

افسوس است، در بحران بيش از سی  سال که خون بی پايان ريخته . ».خون افغان نمی تواند بيھوده بريزد«:کند

مندی فردی، خود را بايد ه خانم، با احساسات و عالق. ه استاست، کدام خون بی گناھان، بی شمار بيھوده نبود

ين رابطه ھمچنان می اروزنامه در.  افغانھا، بايد با دقت حرف زده شودۀاز نام ھم. بداند» وکيل مؤکلين خود«

جای  محکمۀ نظامی اضالع ه مظنون بايد در يک محکمۀ افغان يا محکمۀ بين المللی، ببارکزی گفت، « :نويسد

ما حقيقتاً به يک محکمۀ خيلی ھا رسمی و « :در جای ديگر از بارکزی حکايت می شود» .،  محاکمه گرددمتحده

  » .ما حقيقتاً، حقيقتاً به آن نيازمنديم« :اين خانم گفت» .مناسب، برای اين شخص نياز داريم

عقيب قانونی مظنون مطالبه در مورد ت« :می نويسد» واشنگتن پُست«بارکزی،  خالف اظھارات و خواست خانم 

   غير محتمل، زيرا قوای امريکائی، از تعقيب قانونی در افغانستان   انتظاری است خيلی-در يک محکمۀ افغان 

که آيا لزوم محفوظ ماندن افراد خدماتی اضالع متحده، از تعقيب  انعکاس مباحثه، در بارۀ اين –ونيت دارند مص

 :در ارتباط با وقوع حوادث در افغانستان عالوه می گردد »  .شدقانونی در محاکم عراق متصور است، باعث 

وقوع ه  که ھمانند ريزش آبشار به ایکشتارھا، در آخرين حادثه، متصل سلسله اشتباھات وغلطی ھای کورکوران«

ی گيره نتيج« که نويسنده از ضمن آن» .پيوسته است، اعتماد افغانھا را در برابر اضالع متحده  تکان داده است

که دارای مناسبات نزديک  حتی بعضی افغانھائی«، تأکيد می نمايد که گرديدهتلويزونی، ياد آور » راپورتاژ« ھای 
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با اضالع متحده می باشند، بيم از آن دارند که کشتار يکشنبه در منطقۀ پنجوائی واليت قندھار، خواھد توانست 

 »نقطۀ عطف برگشت نا پذيری را باعث شود

، که در مطابقت  .ين کشتن ياد کرده انداطالبان پيمان انتقام  را از« : معروف امريکائی می نويسد کهھمين روزنامۀ 

راه ه عنوان قاتلين بی عاطفه می نگرند، که جنگی را عليه اسالم به آنھا به قوای خارجی ب. با شرح داستان آنھاست

جوی ست و د، که اضالع متحدۀ امريکا، در جدر يک اعالميه، اين گروپ جنگجو، پيشکش می نماي. انداخته اند

  ». آنست، تا تصوير کشتار را، عمل يک عسکر ديوانه يا مختل، وانمود نمايد

ھرگاه مرتکبين اين قتل عام در « :نويسد در ادامۀ متن روزنامه، متن اين جمله را از اعالميۀ طالبان دانسته، می

ه ی ديگری را از جانب نظاميان امريکائی گواھی می دھد،  بحقيقت بيمار بوده باشند، پس حال يک تخلف اخالق

که، آنھا ديوانه ھا را مسلح ساخته و به افغانستان می فرستند، که سالح ھای خود را عليه افغانھای بی دفاع  دليل آن

  ».می کشند

 مارچ ٢٢، مؤرخ در شمارۀ سيزدھم» شترن«نام ه لمانی، بادر رابطه  با قسمتی از چنين اظھارات،  مجلۀ مصور 

 روز پس از وقوع حادثۀ قتل عام در پنجوائی، گزارشی را در بارۀ زندگی شخصی و خدمات ١١، قريب ٢٠١٢

 ترتيب داده، ھمچنان درست در Robert Bales) (» رابرت بيلز«نظامی، اين خورد ضابط اردوی امريکا، 

يک محافظ  خيلی بزرگ « : قدماتی می نويسد، در عنوان درشت م»متھم«مطابقت با اولين اظھارات وکيل مدافع 

بعد از حملۀ وحشيانه در قندھار، اردوی اضالع  متحده تحت فشار قرار گرفته « : متعاقباً می خوانيم.  »خوب

    را  دوباره به جنگ فرستاده است؟»  رابرت بيلز«چرا عسکر آسيب خوردۀ روانی،  . است

متھم است که يکشنبه » رابرت بيلز« «:دارد صه جنين بيان میطور خاله ب» شترن«جريان حملۀ وحشيانه را 

. دو قريه راه پيمائی نموده استه ھفتۀ گذشته، حوالی ساعت سه صبح از پُست نگھبانی بيرونی در واليت قندھار، ب

ه که بعضی از باشندگان مدعی شده اند، تا حال توضيح نگرديد که تنھا بوده و يا ھمراه داشته است، طوری اين

در خانۀ دوم . ش را بر خوابيده ھا گشوده، يازده انسان را تير باران کرده استگفته اند که در خانۀ اول تفنگ. است

چھار طفل به سنين، مطابق سن دختر خودش .   بوده اندطفل ٩ نفر، ١۶از جمله .  چھار نفر و در خانۀ سوم يکنفر

، ١٣، شماره »شترن«(» .تواند باشد ندرت میه ن در جنگ بيابيرحمانه تر از.  ساله بوده اند٣ ساله و پسرش ۴

  )٩٧، صفحه ٢٠١٢

 نه واز يک عسکر نمو» رابرت بيلز«را در بر گرفته است، که » فقط سه سال«در ھمين منبع آمده است که 

از زبان رئيس . مبدل شده است» قاتل حيله گر و دسيسه باز«يک ه برای ديگران، ب» نمايشی« سرمشق قابل

کمی قبل ھم  . دانسته است» يک حادثۀ مصيبت آميز و غمناک«عنوان ه ، حکايت می گردد، که ب»اوباما«ور جمھ

» قرآن را حريق « که عساکر در ماه فبروری، کتب  علت، آنه از جانب مردم افغانستان ب» عفو«مجبور به طلب 

  . نموده بودند، شده بود

» پُسته ھای«غضب طالب بازگشت قوای اضالع متحده، از رئيس جمھور افغانستان، حامد کرزی با خشم و«

طالبان مذاکرات صلح را با اضالع متحدۀ «درعين زمان در ھمين منبع تذکر داده می شود که » .بيرونی شد

 بايد امکانپذير ٢٠١۴يک معاملۀ سياسی، که خروج قوای خارجی را در سال ه رسيدن ب. .. امريکا، متوقف ساخت

  )ھمانجا(» نظر می خورد ه بسازد، خيلی دور 

»  رابرت بيلز«کس، تغيير شخصيت که چرا ھيچ ھمچنان  سؤالی را مطرح می نمايد،  اين» شترن«نويسندۀ مطلب 

کس از حلقات فاميل، دوستان و  ھيچ « -. و مصيبت، معماست» تراژيدی«ين ارا درک ننموده است، از نظر او در
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دو، بعد از ده سال تداوم جنگ در حقيقت نمی دانند که، به چه سرحد رفقای ھمکارش، حتی خود روانشناسان ار

 مصروفيت ۀسابق. »  روز در جبھه١١٩۵ سالگی، بعد از ٣٨سن ه ب. ... خاص يک عسکر مريض شده می تواند

 گزارش می ٢٠٠١ سپتمبر ١١دانسته،از سروکار او در خدمت عسکری بعد از حملۀ » بورس«او را در بازار 

  )جاھمان.(يابد

وقوع ه سنگين ديگری از جانب عساکر امريکائی در بگرام، ب» خبط«ين واقعه اآنچه مايۀ نگرانی است، قبل از

کتاب مقدس » حريق «پيوسته ، که در منبع فوق نيز تذکر رفته است، درصفحات روزنامه ھای ديگر ھمچنان، از

ت تمام جھان نيز گرديد، اين چنين بی احترامی اين خبر که باعث انزجار و نفر. نام برده شده است» قرآن شريف« 

ين ااحتجاجات مردم در.  و عدم توجه به مقدسات، طبيعتاً از ديد مسلمانان مؤمن، گناه نا بخشودنی شمرده می شود

جرقه « :حال با اين حادثۀ اخير در پنجوائی، روزنامه ھا ھم می نويسند.  جا گذاشته رابطه از خود کشته ھم ب

،   در عين زمان تذکار می گردد، »حران افزا، مناسبات اضالع متحده و افغانستان را تھديد می نمايدھای جديد ب

متنازع فيه،  روی تمديد حضور قوای نظامی اضالع »  مذاکرات«، در وسط »ملت«اين در حالی است که  ھر دو 

  . برسندتوافقه  قرار داشته، بايد ب٢٠١۴ين کشور، بعد از سال ا، در»متحدۀ امريکا

در افغانستان و از » ادارۀ اوباما« ايرا برای انتقاد از ، علوفه و مواد خام تازهۀقول صاحبنظر روزنامه اين واقعه، ب

از زبان حامد . بار آورده استه ون سازد،  بقوا را مص» خروج«که بايد  سرنوشت او  ٢٠٠٩ستراتيژی سال  

، خوانده، )”assassination“(» قتل«يسند که او، اين فيرھا را کرزی، رئيس جمھور افغانستان، نقل نموده می نو

  .  ين رابطه خواھان  توضيح از جانب اضالع متحدۀ امريکا، می باشدادر

حال ه دھد، که با وقوع ھرحادثه اکثراً توجه کمتر ب وضاحت نشان میه مروری بر وقوع حوادث افغانستان، ب

لقات معين کوشيده اند، بھره برداری ھای سياسی گروپی يا حآن آسيب ديدگان صورت گرفته است، خالف 

  . حکومتی خود را به پيش برند

 خويش در رابطه با حادثۀ پنجوائی در يک عنوان ٢٠١٢ مارچ  ١١در شمارۀ مؤرخ » نيويارک تايمز«روزنامۀ 

قتل رسانيده ه تان ب ملکی را در افغانس١۶گفته می شود که خورد ضابط  اضالع متحده « : درشت چنين می نويسد

در بارۀ جريان حادثه، ضمن آنکه عکس ھای متعدد از اجساد قربانيان و بازماندگان محل را به چاپ » .است

با آھسته خزيدن  از خانه به خانه، يک خورد ضابط اردوی اضالع متحدۀ « :رسانيده است، چنين بيان می دارد

 تن آنھا را اطفال تشکيل ٩تعداد ه ر ملکی را که در جمله ب نف١۶امريکا، بر حسب اسلوب وطرق معين کم از کم 

ين حادثه بيم ااز» .قتل رسانيده استه دھد، در دھات، واقع در جنوب افغانستان، در قبل ازسپيده دم يکشنبه ب می

شدن  موج جديد، دشمنی ضد امريکائی، بر طبق اظھارات مقامات رسمی افغانی و امريکائی، » شعله ور«

ناشی از حادثه، به » ارزيابی خسارات«نويسد که  مبتنی بر تحليل اخبار، ھمين روزنامه، می. تمحسوس اس

  .بيشتر خواھد بخشيد» جرأت«طالبان 

عسکر «عنوان يک حملۀ وحشتناک تشريح گرديده است، که ه درھمين روزنامه از زبان باشندگان دھات پنجوائی ب

،  دروازه به دروازه، احتماالً برای ھدف کشتن، دروازه ھای سه ، از قرارگاه خود»مايل«پياده اضافه از يک 

 سال، جمع نموده، بعد ۶ دختر را، به سنين کمتر از ۴شمول ه  جسد، ب١١اين مرد . حويلی را ھم، شکستانده باشد

  » آتش زده است، باشندگان دھات گفته اند

ه در يک اعالميه ب» آنھا«از » ا محکوم نمودهحمله ر«به ادامه  به آدرس حامد کرزی رئيس جمھور می نويسد که 

سکرتر «و » رئيس جمھور اوباما«ھر دو، . ياد نموده، خواستار عدالت اند» يک عمل عمدی غير انسانی«عنوان 
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نموده، وعدۀ تحقيق و » ابراز تسليت و ھمدردی« درصحبت ھای تليفونی، » آقای کرزی«، با »ليون پنيتا«دفاعی، 

  . اندارزيابی وسيع داده

اين حادثۀ غم انگيز و مصيبت بار، تکاندھنده و ھولناک است، از  «:گويد می»  آقای اوباما«در متن يک اعالميه، 

  در برابر مردم افغانستان دارند، نمايندگی کرده نمیامريکاخصوصيات استثنائی اردوی ما و ھمچنان احترامی که 

  »  تواند

آنھم در . ی زدند، تا بدانند که چه واقع شده است، التماس آرامش می نمايندمأمورين امريکائی، در کابل دست و پا م

 و افغانستان با شدت، درگير مذاکرات در بارۀ موضوع حضور طويل المدت امريکائی در امريکاکه،  لحظاتی

ل مأموران رسمی گفته اند که مظنون، کارمند اردو، خورد ضابطی بوده است که تنھا عم«. باشند کشور، می

 در نخستين گزارشات بيان شده است، که در آنزمان يک فير کننده بوده، و ھمين يک ».نموده، بعد تسليم شده است

، )Lt. Col. Jimmie Cummings (» جيمی  کمينگ«اين اظھار از زبان »  شخص در بازداشت است

  .  حکايت شده است» ناتو«سخنگوی 

در » پدرم بيرون شد، تا بيابد که چه واقع می شود، کشته شد«:يسدحکايت از زبان يکی از باشندگان قريه می نو

من کوشيدم تا بيرون بروم و در بارۀ فير ھا معلومات حاصل نمايم، کسی مرا گفت شور « :جای ديگر می خوانيم

  ».مرا خانم ھا در فاميلم  در اتاقم پوشانيدند،  بدين ترتيب است، که چگونه نجات يافتم. نخورم

در آنجا بيشتر از يک عسکر در حمالت سھيم بوده اند، و « :ويسند که نمی» آقای ھادی«نام ه خصی باز زبان ش

ی اين در فضا» ھيليکوپتر ھا« از دوران در عين زمان. در بيش از پنج ِده ديگر، تعدادی از عساکر ديده شده اند

ضی از باشندگان افغان از موجوديت يک  بع–ليکن اين ادعا ھا تأئيد نشده است . عمل آمده استه صحنه، حکايت ب

 ِده، بعد از حمله، ازاين ھم روشن نيست که آيا، قوای فوق العادۀ ديگر بيرون  .   عمل آورده انده تفنگدار تذکر ب

                                       برای گرفتاری  تفنگی فرستاده شده است و يا خير؟                                                                     

ھرحال، بسياری از ه در يک معيار معين صعود بی اعتمادی بين افغانھا و قوای ائتالف، ب«منبع می افزايد که 

مقامات رسمی، گفته اند، «و ساير )  ولسی جرگه. ھدف : قانون گذاران(» شمول اعضای ارگان مقننهه افغانھا، ب

ج از باور است که يک عسکر امريکائی، توانسته که آنھا معتقد بوده اند، که حمله پالن شده بوده است، که خار

به » قوای امريکائی« :آقای کرزی گفته استدر اعالميۀ خود، . سر رسانيده باشده باشد، اين حمله را بدون کمک ب

کشتار عمل انفرادی يک عسکر بوده ، خانه ھا در پنجوائی داخل شده اند، ليکن در يک نقطۀ ديگر گفته است

  .افراد ديگر به آرامش  فرا می خواندند  بعضی از  ».است

، يک حزب بزرگ سياسی با تکيه گاه ارغنديوال، وزير اقتصاد و رھبر حزب اسالمیروزنامه از زبان عبدالھادی 

ليکن او ھم گفته است که »  .ردداحتمال می رود که  احتجاجات نوين رونما گ«:، می نويسد»اسالميستی«ھای 

اين تصميم « :در جای ديگر اظھار می دارد. » يرفته شود، نه از جانب اضالع متحدهکشتار بايد عمل يک فرد پذ«

ممکن است «: در عين زمان، عالوه می کند» .افسر اردو نيست که  شخصی را به انجام چنين عمل دستور دھد

 ».ھد، يافت تغيير نخواراه افتد، ليکن  تصاميم  حکومت ما، در مناسبات با اضالع متحدهه مظاھرات زيادی ب

نحوۀ ديگرنسبت . در جاھای ديگر، اخبار کشتار، به آھستگی پخش شده است« گزارشگر مدعی گرديده است که 

 که به شعله ور شدن شورش در سراسر کشور، مانند عکس یبه اعتراضات در پايگاه قندھار، عاليم فوری ازخشم

  .   منجر گردد،  ديده نشد» حريق قرآن«العمل در رابط با 
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با حيرت  می نگرد که گفته است، می »  اعالم آقای کرزی«به »  نيويارک تايمز«مين گزارشگر روزنامۀ ھ

پيشنھاد نموده است، محدود » اوباما«که آقای  سال قبل از آن قوای امريکائی را  به پايگاه ھای  آن يک«خواھد 

 ».سازد

تناسب کمی، صالحيت و ساحات . ستان شده بودندقوت ھای نظامی خارجی، قبل از تشکيل ادارۀ مؤقت وارد افغان

وغيره متفاوت بوده است، که تحليل تفصيلی » ناتو«و بعداً، » ايساف«فعاليت ھريک از اعضای متشکله در قوای 

ممکن آگاھان بدانند که . خوبی  تعقيب نموده ايمه حوادث بيش از ده سال را ب» کرونولوژی«اما . ينجا نمی گنجدادر

و » اردو« خارجی، با چه استقالليت، فعاليت ھای آنھا را به پيش برده اند، موازی با آن با ايجاد قوای نظامی

  .دھی و آموزش افراد آنھا نيز، پرداخته اند نو بنياد برای افغانستان و ھمزمان در امر تعليم» پوليس«

نظامی و پوليسی، از » تمام  وظايف «٢٠١۴حال گزارشات روی موضوعاتی می چرخد، که گويا، الی سال 

  .جانب ھريک از واحد ھای خارجی، به واحد ھای افغان سپرده خواھد شد

رئيس جمھور افغانستان را در بارۀ » مخالفت ھا و نا رضايتی ھای«روزنامه ھا و رسانه ھا، از مدت ھا قبل، 

کی در نتيجۀ  اجرای خصوص شکايات، از تلفات مله ، ب»ناتو«بعضی از عمليات ھای نظامی امريکا و » نحوۀ«

ً  شنيده و يا خوانده .  ھمچو برنامه ھای جنگی، مکرراً منتشر می ساخته اند متون تأثرات و تأسفات را ھمه حتما

يکی . بمبارانھا و عمليات شبانه نيز می گرديد» متوقف ساختن«خيلی قبل از وقوع حادثۀ پنجوائی، خواستار . اند

  .را ضروری و غير قابل انصراف دانسته بود» عمليات ھای شبانه «از جنراالن خارجی، خالف خواست او،

نقل شده، » دفتر کرزی«در يک اعالميۀ  صادر شده از :  در يک گزارش  مطبوعاتی می خوانيمکه  حال طوری

گفته می شود که در يک صحبتی که رئيس جمھور افغانستان، با يکی از وابستگان بازماندۀ قربانيان  حادثۀ 

شما از « :  داشته است، اعالميۀ دولت افغانستان،  نقل قولی را  از زبان اين وابسته، به نشر سپرده استپنجوائی

قتل ه امريکائی ھا مکرراً خواستيد، تا از تلفات ملکی اجتناب ورزند، ليکن مکرراً امريکائی ھا مردم بی گناه را ب

 ».می رسانند

:  می نويسد٢٠١٢ مارچ  ٢٢، روز پنجشنبه، مطابق »ن پُستواشنگت«پس از واقعۀ غمناک پنجوائی قندھار، 

خاطر استفاده  از قوت حق رد ه احتمال می رود  که مقامات رسمی افغانستان از فشار در صحبت ھای  رسمی، ب«

در ھمين گزارش از ديدار و صحبت رئيس جمھور افغانستان در قصر » در رابطه با عمليات شبانه کار گيرند

دست عسکر اضالع متحده ه کشته شدگان ملکی، ب« ، که  در ھفتۀ قبل، با اعضای فاميل ھای  رياست جمھوری

روز ه مذاکرات رسمی را ب«عالوتاً  تذکر داده شده است که . در قندھار، انجام يافته است، سخن زده شده است

وتاً تذکر داده شده است، که با ،  عال»واشنگتن پُست«با تأئيد ازجملۀ فوق در گزارش .  »پنجشنبه  تعيين نمود اند

، قبل از انجام »شمول سند امضاء شدۀ قاضیه تالشی ھای خانه ھای افغان، ب«ھمچو  رد عمليات ھای شبانه، 

  .  عمليات نيز  مطرح خواھد شد

مأموران رسمی ھردو طرف، ابراز داشته اند، که اعتماد بين ھر دو «علی رغم اختالفات دارای ماھيت ذاتی، 

تفاھم  روی حمالت مسلحانۀ نا گھان، به آنھا اجازه خواھد داد، تا در طی مدت دو ماه، يک .  رشد می نمايدجانب

اين اظھارات را با حفظ . ».توافقنامۀ وسيعتر حکومت نمودن و مناسبات طويل المدت، بين کشور ھا تکميل گردد

  . ته استموضوع، منتشر ساخ» حساسيت«علت ه ، ب»مأمور«راز و عدم ذکرنام، 

رئيس جمھور افغانستان، حامد کرزی مدت طوالنی روی ختم «عمل آمده است، که ه در ھمين متن بار ديگرتأکيد ب

مثابۀ يکی از مؤثر ترين اسباب عليه ه ندانان اضالع متحده، به آن بشبانه پافشاری می نموده است، قومعمليات 
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کرزی تقاضای خود را با خشم  وقھردر ھفتۀ ... «ت، که به ادامه تذکر داده شده اس» شورشيان طالب می نگرند

،  تذکر داده است، که بنابر اظھارات توسط يک عسکر ٢٠١٢ مارچ ١١گذشته، بعد از حادثۀ  فير وحشيانه 

 دفاعی اضالع متحده در بارۀ ۀاز زبان يک مقام بلند پاي» .قتل رسيده  نفر ملکی ب١۶اضالع متحده، انجام يافت و 

زمان اطمينان داده  از آن... ما تبصره ھای او را مشاھده کرده ايم، ليکن برای ما « :می گويند» کرزی«اظھارات 

  » .شده است

نويسند که برحسب فعاليتھای مقامات رسمی و ديگران در جھت آرامش کششھا، از  بر طبق ھمين اظھارات می

، فعاليت صورت گرفته »کرزی«و » وباماا«فون در يک روز جمعه و ساير صحبتھا بين رئيس جمھور ليطريق ت

  . است

، روز  )Leon E. Panetta(» پنيتا. ليون ای«و سکرتر  دفاع، ) Obama(» اوباما«رئيس جمھور امريکا، 

نموده، » تأثر و ھول«، ابراز » اوباما«. عمل آورنده فون خواستند، تا روی حادثه بحث بلييکشنبه از طريق ت

يۀ قصر سفيد تذکر ين قتل ھا در پيش گيرد، اين امر در اعالمادر» ول را ؤکامل ھر مسارزيابی «ھد گرديد که متع

 غمناک، تکاندھنده و ھولناک است، از مشخصات ه،اين حادث«  :ی  اوبا چنين اظھار داشته استئدرجا. رفته است

ارد،  نمايندگی نمی و خصوصيات استثنائی، اردوی ما و احترامی که اضالع متحده در برابر مردم افغانستان د

  ».تواند

ھمين منبع در عين زمان تا ھمان لحظات نشر مطلب مدعی می گردند، که مقامات رسمی اضالع متحده، روی 

ه ، ب»اسوشييتيد پريس«بر اساس خبر . ، متھم به انجام  اين عمل فير، روشنی  نينداخته اند»موتيف«يا » انکيزه«

گفته . ، از ايالت واشنگتن بوده است)Fort Lewis(» فورت ليويس«، از ھمان روز يکشنبه، متھم يا فرد مظنون

 .بازداشت می گردد» وحشيگری«شده است، که او متعاقباً بعد از آن 

آيد که او از موقف خود دور قدم برداشته و بعد  چنين بر می«  :درھمين گزارش ھمچنان منتشر گرديده است

 Lt. Cmdr. James( » جيمز ويليمز« از زبان سخنگوی نظامی، اين اظھار » .داخل برگشته استه خودش ب

Williams (گفته شده است که اين مرجع رسمی امريکائی، . نويسند روزنامه ھمچنان می. نشر رسيده استه ب

يک عسکر سرکش، کينه توز « ازجانب. به تنھائی انجام يافته است» فيرتوسط يک نفر«آورد که  عمل میه تأکيد ب

 با تفاوت از لحظات و نمونه ھای گذشته، که درآن افراد ملکی بر حسب تصادف در جريان عمليات و بدکار،

يا » تالفی کننده«، در برابر حمالت »يک لبۀ تيز«ليکن اين فير عساکر امريکائی را در » .نظامی کشته شده اند

ازآن دارم که آن افغانھای محل که در بيم «دھد، که  ول ھمچنان تذکر میؤھمين مس. انتقام جويانه، قرار داده است

قت احساساتی خواھد ومبرابر ھردو جانب بی تفاوت اند،  اين نزاع، حال کم از کم باعث تحريک عکس العمل 

روزنامه اين اظھارات را از زبان يک افسرنظامی امريکا، مستقر در . »...گرديد، به شورش فعال دست خواھد زد

  .  نويسد ری نموده است، میقندھار، که از ذکر نام خوددا

در رابطه با شکل وقوع حادثه از زبان مردم قريه، . بار آورده حادثه در سراسر جھان، نفرت و انزجار را ب

مطبوعات از قول مقامات نظامی امريکا، يک متھم را . مقامات رسمی افغانی، حکايات متنوع صورت گرفته است

مطبوعات درعين . عمل آمده استه  مقامات عليه اين يک عسکر، تذکر بنام داده اند، که اخيراً از صورت دعوای

را شمول شخص اول کشور، که گفته است، حادثه ه زمان، اظھارات، شک و ترديد، مقامات رسمی افغانستان، ب

قول ه را که ب» ويديوئی«در عين حال، مدارک . نمی داند» کار يک فرد«که برايش گزارش يافته است،  آنطوری

  .ندانسته است» قناعت بخش«س جمھور افغانستان، مقامات نظامی امريکائی برايش نشان داده است، رئي
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گردد، در چنين تعداد زياد و آنھم در  محسوب می» جنايت سرمايه«مثابۀ ه يک انسان، ب» قتل«روشن است که، 

علت داليل ه ع نشده باشد، که بکه، اطفال، زنان و پير مردان درجمله شامل باشند و در جبھۀ جنگ ھم واق صورتی

 تواند، بايد عمل سنگين جنائی از ھر دو جانب شناخته می ديگر نظير خبط سالح وغيره استدالل صورت گرفته می

ولين افغانی و امريکائی، ھمانند متخصصين و کارمندان دولتی، دولت ھای متمدن ؤکه مس در صورتی. شد

داشته باشند، عمل کرده باشند، بايد اسناد الزم را با  ناه، توجه جدی میپيشرفته که به واقعات قتل انسانھای بيگ

  . طرق پيشرفتۀ تخنيکی، جمع آوری و حفظ نموده باشند

ولين در فکر آن ؤيش می تواند خلق شود که شايد، مسوقتی به عکس ھا و مدارک مطبوعاتی توجه شود، چنين تشو

را ھم نبايد از نظر  اين. مشکل روبرو خواھند ساخته ضات را ب، ق»فاکت ھا«که کمبود  در حالی. نبوده باشند

 اساس قانون آنھا، قتل تا زمان دريافت هولين دولتی و بؤ مسدور داشت، که در دول مبتنی بر سيستم حقوقی، نزد

  .گاه فراموش نمی گردد، بايد اسناد و مدارک تھيه می شد مجرم ھيچ

ولسی جرگه »  دروازۀ«گزارشات مطبوعاتی، به اقدامام مسدود ساختن  اساس هاعضای قوای مقننۀ  افغانستان، ب

خاطر بھره برداری سياسی، از ه تحريک احساسات مردم، در برابر ھمچو واقعه و تالش احتمالی  ب. دست بردند

 که ھمين قوای خارجی، اھرم قدرت آنھا را بر پا نموده است، یشمول حلقات دور حکومته جھات مختلف،  ب

 تا  از اعضای ولسی جرگه،نه ئیين حرکات و اظھارات تحريک آميز نظير اظھارات نموااز. بوده استمحسوس

  . مقامات دولتی نيز بر مال شده می تواند» وليتیؤبی مس«حدی بوی 

ھمين حکومت از جانب ھمين قوای ه  ، ب٢٠١۴ دنيا واقف است که گويا، انتقال قدرت و ادارۀ کشور الی سال ۀھم

ولين بپرسم که تا ھمن اکنون، تا چه حد، حاکميت،  تماميت ؤين مساخواھم از ينجا نمیارده خواھد، درخارجی سپ

  .  معنی واقعی آن، در اختيار کشور و ھمين رھبران می بيننده ارضی و استقالل  را ب

ناب به طرسيدن «از » ليز دوسيت«در مصاحبه با . اينبار لحن ديگری داشته است» رئيس جمھور«گيری موضع

 را استنتاج می» قطع رابطه با امريکا«از تعبير » شپيگل آنالين«شمول ه برخی از رسانه ھا، ب. برد نام می» آخر

 .  نمايند

که در حادثۀ پنجوائی يکی از افراد ، ممکن فرستندۀ حامد کرزی، رئيس جمھور به محل،  در ھمان روزی

ين صحبت، اارتباط می دھد، در» موبايل«فون ليطريق تموسفيدی  را با آقای حامد کرزی، رئيس جمھور از 

فراه و ھم در شيندند،  در » گرانی«چنين يک عمل در حادثۀ . می گردد» تطبيق عدالت«باشندۀ موسفيد، خواستار 

نفع ه ، بيرون کشيدن قوای خارجی از دھات، ب».سی.بی.بی«قرار گزارش . نظر نرسيده استه سطح مطبوعات ب

حرف » انتقام گيری«در خالل متون خبری مطبوعات خارجی، ھمچنان از اعالن قصد . می گرددتلقی » طالبان«

  .در ميان بوده است

نسبت سھل انگاری ھای ه  انسان مرد و زن وپير و جوان و اطفال، ممکن است ب١٧ الی ١۶»  و يا قاتلين» قاتل«

برای تثبيت جرم مجرم و يا مجرمين، اين متھم » تثبو«احتمالی، نا فھمی ھا و يا اقدامات عمدی، چون نابودی آثار 

که، با  جای اينه در شرايط علم و تخنک، ب. سزای اعمال خود نرسد و يا نرسنده گاه ب تل ھا، ھيچتل و يا قبه ق

، بعد »ونیيتيم تلويز«گرديد، اخيراً يک  رسی میيص اعمال جنائی، موضوع بر، تشخهزتخنيک پيشرفتاستفاده ا

طورغير معمول اطفال معصوم وحشت زده را در برابر کامرۀ ه تھيه نموده است، که ب» راپورتاژ«ه از وقوع حادث

راپورتر «ين کشور و نه در نزد اتوان چنين انتباه گرفت که نه در می. ون مورد سؤال قرارداده انديتلويز

ين اکه در درحالی. داردی از سياست و يا حقوق حمايت از طفل وجود ئ است، بوکه يک خانم بوده» ونیيتويز
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ه توانند و مجرم را ب جھان ما متخصصانی وجود دارند، که وقايع جنائی را پس از بيست و يا سی سال توضيح می

  .چنگ قانون برای تطبيق عدالت می سپارند

 ه در نتيجۀ آن،، ک٢٠٠١لمان، در سال ا» بن«شھر » پيتربورگ«ھموطنان ما خود می دانند، که پس از کنفرانس 

قت، از ترکيب اعضای چھار گروپ وتنظيم، در رأس حامد کرزی تشکيل گرديد، کشور در وحکومت يا ادارۀ م

ھمين چھار گروپ، وظيفه داشته اند، تا تحت حمايت سازمان ملل متحد و کمک ھای . چه شرايط قرار داشته است

 را به پيش برند و در افغانستان، »ملت سازی«و » اعمار مجدد« وسيع مالی و تخنيکی، بين المللی، پروگرام 

نتيجۀ ده سال گروپ بندی ھای بقايا و سنگ پايه ھای تنظيمی و . مجدداً ادارۀ دموکراتيک دولتی را برقرار نمايند

ضعيف «نمايندگان آنھا در حکومت » دوگانۀ«و » دو رويه«، ثابت ساخته است که فعاليت ھای » جنگ ساالری«

در امر اھداف معينۀ آنھا » ائتالف«فقيت قوای وعوامل عمدۀ تداوم جنگ و عدم ماز مثابۀ يکی ه ، ب»و فاسد

اگر اين متھمين مجازات « :وقتی به اظھارات مقامات دولتی و اعضای ولسی جرگه، نظير. محسوب شده می تواند

ی رود که  احتمال م«::  و يا اظھار يک وزير» .نگردند، مردم مجبور خواھند شد تا در يک قيام سھم بگيرند

که در فوق » .خون افغان نمی تواند بيھوده بريزد«:و يا يک عضو ولسی جرگه»   .احتجاجات نوين رونما گردد

وضاحت ديده می شود، که اين وابستگان تنظيم ھا، از ه مثابه مشت نمونۀ خروار بنگريم، به   بتذکار يافته است،

اضالع متحده حرف می زنند «ج زبان از روابط با ثبات با يکطرف، مشتاق معاشات بلند اند، بدين علت در يک کن

فعاليت ھای جنگی مخالفين دولت می » تشديد و تداوم«و از جانب ديگر چون طول عمر چوکی ھای خود را در 

اين شيوۀ عمل را وابستگان تنظيم ھا، از طرز العمل . بينند، به اظھارا ت تحريک آميز علنی نيزمتوصل می شوند

  .آموخته اند» جھان اسالم« دھۀ رژيم ھای شناخته شده در ھای چندين

  ختم

١۵/٠۴/٢٠١٢ 

  :يادداشت

کنفرانس اول دربن را به مثابۀ نقطۀ عطفی می داند که امپرياليستھا در "  آزاد افغانستان– آزاد افغانستان"پورتال 

برھمين . ودشان قانونيت ببخشندپوشش آن توانستند اشغال برھنۀ افغانستان و سرکوب خونين مردم آن را به زعم خ

خاين ملی به شمار می  ھای استعمار، مبنا نه تنھا از ديد ما تمام شرکت کنندگان آن کنفرانس به مثابۀ جاده صاف کن

در نتيجه اداره ای را که از آن . روند، بلکه ھيچ يک از تصاميم آن ھم کمترين ارزش قانونی و حقوقی ندارد

 را از چنين اداره و باداران اشغالگرش ادارۀ مستعمراتی دانسته، مبارزۀ ھمه جانبه عليه کنفرانس به وجود آمده يک

  .داند می  ، اسالمی، با پورتال فتوای دانشمندان اسالمی ھمکاراستنادو به ملی وجايب انکار ناپذير 
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