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 Political یاسيس

  
   2010ل ي اپر12

  
  :ادداشت پورتالي

له ورود ين وسيبد. ميس دار سپای، عالمیزي مقاله از زبان انگرۀطر ترجم بخایق روستائير شفياز جناب دپلوم انجن
ر مقدم گفته و يخم قلب ياز صم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال گرانقدر جنابشان را در صف همکاران 

  . باشندازموفق و سرفر .ميباشيشان مي ایهايآرزومند تداوم همکار
  

  با محبت فراوان                                                                       
 AA-AA پورتال ۀادار                                                                  

  
  

  Larry Everest :سنده ي  نو
  

  یق روستائير شفيدپلوم انجن: مترجم
  

   :رـــــتذک
ر به ينک زيتحت ل"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " در پورتال 2010ل ي به تارخ دوم اپریسين مقاله به زبان انگليا

  . گرددیم مي تقدی آن خدمت خوانندگان گرامی درۀنک ترجميده بود، که اينشر رس
  

http://www.afgazad.com/Zabanhaye-Eropaei/040210-Larry-E-The-Gardez-Massacre.pdf  
  
  
 

 

زيکا در شهر گرديامر عامقتل    
ه ين در منزل او در قري شرف الدیشاوندان حاجيخو  نفر از دوستان و25 به تعداد 2010 سال ی فبرور12در شب 

ا در شرق افغانستان يکتت پي مرکز والیعنيز يل دور از شهر گرديه صرف چند ماين قريا. ، جمع شده بودند"قطبه"
 ۀقرار گزارش روزنام. ن آمده بودندي شرف الدی حاجۀ نواسیگذارهمانان در آنجا بخاطر محفل نامن ميا. ر داردقرا

ن يا. دنديرقص یهنرمندان محفل م یقيانگلستان آنها همه در مهمانخانه نشسته بودند و مردها به نوبت در موس" مزيتا"
ده يها به قتل رسيکائي توسط امریر نظاميغکرده بود که پنج افغان ده بود و آفتاب هنوز طلوع نيان نرسيمحفل هنوز به پا

  .شاوندان خود را از دست دادنديو تمام خو

 چراغ وده ي را دیکساو که يدر حال. رون رفتي حاجت بی رفع قضایرا ازهنرمندان بیکي شب بود که ۀبجساعت سه 
ن يدر ا .رون هستندياد بر آورد که طالبان در بي فر،شدهره ساخته بود، دوباره به عجله وارد خانه ي چشم او را خیروشن

 باشد با یس ميک صاحب منصب پولين که يد، پسر شرف الدوده بودند، محمد داويخواب  مهمانانیکه اکثرياثنا، در حال
 گذر یاثناپدر و پسر در . است ند که چه خبريبيرون آمدند تا که بيق اهللا است، به بيپسر پانزده ساله اش که اسم او صد

 13 مؤرخانگلستان، " مزيتا "ۀبه قول روزنام.  تحت هدف قرارگرفتند بامیک مرد مسلح از روي، توسط یلياز حو
نکه عامل بعض مرگ ها ترور يبا حفظ ا. پسرش با وجود دو زخم زنده ماند ، امادجان دا ود بال فاصلهو، دا2010 مارچ
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 متوجه شد که تهاجم کنندگان یليک نفر به داخل حوي. ها کشته شدنديکائين هردو بر اثر آتش سالح امري ایاست، ول
چون پسر . باشندي طالبان میجو و افغان اند که در جست  ویکائيمر مخصوص ایاتي عملیروهايطالبان نبوده، بلکه ن

ده خطاب به ي خود را به دروازه رسانی فور،دانستي را میسيارانوال ظاهر نام دارد، زبان انگلن که يدوم شرف الد
ارانوال که  یود در اثنائو به قول مادر قوماندان دا"!ميد، ما با دولت همکار هستير نکنيف"  :د که ياد کشيها فريکائيامر

 سه زن که در سر. ن افتاديدم که او چطور به زميز آتش گشودند و من ديها بر او نيکائيد، امري کشیاد مين فريظاهر چن
ر يز تحت في، همه توسط مرد مسلح که ظاهر را به گلوله بسته بود، ن زدندیاد مي ظاهر فر جسدیراه دروازه در پهلو

چهار فرزند بود که سن  مادراز عمرش گذشته و سال  22ن نام داشت که يري شی بیب یاول. گلوله قرارگرفتندمسلسل 
  شد کهیده مي نامی گاللیسوم. ل بود طف11مادر  ساله و 37 صالحه بو که ی بیب یدوم. متر از پنج سال بودک آنها ۀهم
 همان عسکر یر گلوله هاين هر سه بر اثر فيا. ز بودنديمله ن صالحه هر دو حای بین و بيري شی بیب. ساله بود 18
د بود،  که نامزیخانم گالل. دو نفر از خانم ها بالفاصه جان دادند. ده بودي که ظاهر را به قتل رسان، کشته شدندیکائيامر
ن ي، چنینده گالليو خسر آ زيس پوهنتون گرديد محمد مال، معاون رئيسع.  که برداشته بود بعدًا جان دادیزخم   اثربر

 خود با یحبه هامصا  درءن شهدايتمام بازماندگان ا". مي گرفته بودی گاللی عروسیها را برايما همه آمادگ : " گفت
  .فورم بودنديوني و بدون یکائيمر آنها اۀق کردن، هميات را تطبيملن عيکه ا یفقًا اظهار کردند که کسانمز متيارک تايوين

    :ءن شهدايبه ترس و وحشت انداختن بازماندگان ا
 که از حقوق و منافع مردم افغانستان در  کنندیم ء ادعا،ده انت را مرتکب شدين جناي که ایکائيمر این نظاميلومسؤ

 ءن شهداي با مظاهرات بازماندگان ایشرمين بيآنها با ا. ت و ترور نباشدين جناينکه ايکنند، گو ايمقابل طالبان دفاع م
داء مکررًا ن شهيست که بازماندگان اين در حاليو ا.  طالبان گذاشتندۀها را بر عهدن قتليت ايولبرخورد کرده، مسؤ

طبق گزارش منتشر .  اساس دانستندیب را یکائي امرین نظاميلو مسؤین طالب نبودند و ادعاح نمودند که قاتاليتوض
 را بر یر انسانيغرفتار کا و دولت افغانستان، ظلم، فشار ويمر اۀ متحدانگلستان، اضالع" مزيتا"نشده ملل متحد توسط 

افغان دست به  کا وي امریاشاوندان مقتوالن و مجروحان که در مقر قوي خومهمانها ودر هر حال . دنکنيل ميمردم تحم
  سرد دری برهنه در هوای را با پاهای بودند، ساعات متواله تحت تجاوز قرار گرفتمظاهرات زده و از طرف آنها

 یروهاي از نیافراد:" والنس بود گفت  آمب رانند ساله و22ک مرد ي از مهمانان که یکي.  نمودندیخارج از منزل سپر
ت يگفتند که دست هاي میغان افیروهاي از نیافراد.  کردندی کش میلي من گرفته و مرا در صحن حوی از موهاورذکم
به  نظر". ن افتادميبه زم  خورده وی من از عقب لگدستم که در پشت من که بود؟دانياستادم و نممن ب!  بلند کنرا

ن ي در زمان معی الزم طبیافغان هر نوع کمک ها  ویکائي امریروهاين"ء زبان بازماندگان شهدا گزارش ملل متحد از
به . ، بعد از گذشت چند ساعت فوت نمودندید و خواهرزاده اش گاللو داویعني شدگان یزخمجه يرد نمودند که در نترا 

ر و يت هشت نفر از بازماندگان دستگين جنايب ايبه تعق. ماندنديفتند، زنده ماي ی انتقال مشان اگر آن دو به شفاخانهيقول ا
ه آنها به اثبات ي علیق که کدام جرميتحقستنطاق و اما بعد از چهار روز ا. کا انتقال داده شدندي امریگاه نظاميبه پا
  .دنديد، همه آنها رها گردينرس

   :ق توسط آنها ي شان و کتمان حقای هایقاتالن، دروغباف

. ا در افغانستان بکار گرفته اندد ري جدیستراتژء دارند که آنها کا ادعاي امرۀ اضالع متحدی اردوبارک اوباما و
ک ير تاکتيي به آنها به ارمغان آورده و با تغیابي و کامیروزي نموده، پیهمکار نستان کمک و که به مردم افغایيستراتژ
 ۀ اضالع متحدیداشت، اردويقت ميء حقن ادعاياگر ا. ندينما ی میري جلو گیر نظامي از کشته شدن مردم غینظام
نه . دادي آن انجام مۀبار در کامل راقات يت گرفته، تحقيول مسؤی آمد و فورید به وحشت ميز باي گردۀکا از حادثيامر
 ن قتل عام رايد که اي الوسع کوشیدرعوض، ناتو حت.  صورت نگرفتیکار چين رابطه هيرا در اين نشد، زي چن!ريخ

ات مشترک در ي ناتو و افغان در عملیاقو" نکه ي بر ای صادر کرد مبنیه اياني ناتو بیرورب ف12 خيبه تار. ديپنهان نما
 ین المللي بیات مشترک قوايک عمليان يجر ب گذشته درنکه شيو آن ا."  پرده برداشتندی وحشتناکۀ حادثیز از رويگرد

ا با هم بسته  آنهیا، به سه خانم سر خوردند که دست و پاهايت پکتيز، مرکز واليگرد  شهری از نواحیکيو افغان در 
ک يآنگاه . ت هستندين محل در فعالين که دشمنان دري بر ای مواصلت کرده بود مبنی ما راپوریهاروي نیبرا. شده بود

ات ين عملين نفر در ايچند. ه قطبه هجوم بردنديک قريک خانه نزدي و افغان در ین المللي بیگروپ مشترک از قوت ها
ر يرون آمده و زيمحوطه ب  اعم ازمردان، زنان و اطفال ازیاديجه تعداد زيدر نت. مقاومت نشان داده و کشته شدند

 نمودند، آنها به ی مشترک داخل محوطه شده و همه جا را تالشیهاروي که نیهنگام.  مشترک قرار گرفتندیارت قوانظ
ک اتاق يشان در ياجساد ا.  شده بودند آنها بسته شده بود و کشتهۀجسد سه خانم مرده سر خوردند که دست، پا و دهن هم

 نموده و ء را تقاضای طبیا تحت کنترول در آورده، کمک ها منطقه ری مشترک فوریهاروين. همجوار جابجا شده بود
  ".شتر هشت مرد احضار شدنديقات بي تحقیبرا.  دست گرفتندی را رویقات عدليتحق

. وسته بوديپ دو جانبه بو قوع نیر اندازيچ تيدر آنجا ه. ه دروغ بوديانين بي نقاط ایق نشان دادند، تماميچنانکه حقا
ا دهن شان بسته نشده که بر يک از خانم ها دست، پا و يچ يه. ک سنگ هم پرتاب نکرده بودندي ین حادثه حتيان ايقربان

ها ي نجات زخمی براین هر نوع کمک طب که از فراهم آوردند بودیکائي امریروهاين نيبلکه ا. اثر آن کشته شده باشند
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به " زيکا در گرديکشتار امر "ۀتها در باريعواق .ن ارتباط صورت نگرفته بوديقات در ايچ نوع تحقيه. اجتناب کرده بودند
" مزيتا " ۀچنانکه روزنام. ز سکوت نکرده آواز خود را بلند کردندي شهر گردیخاطر آن آشکار شد که مردم و اهال

. ن بوديشار داد که عنوان آن چنانت یضمن مقاله اشان را ي، داستان این المللين اخبار بي از نامدارتریکيانگلستان، 
ق توسط يهنوز هم بعد از انتشار حقا". ا را در سکوت مطلق قرار داديت پکتيز، مرکز واليعتراضات، شهر گردا"
 را که ی خواهند هر زبانی خود ادامه داده و میهاکا و ناتو به دروغي امرۀالع متحد اضیانگلستان مقامات رسم" مزيتا"

" مزيتا "ۀ ناتو در کابل به روزنام نطاقGreg Smithل رايادم.  بزند، قطع کنندیز حرفيدر ارتباط قتل عام گرد
ق اهداف ي بودند که به دنبال تطبیز افراد مسلحي در گردهق نبوده بلکه افراد کشته شدين کتمان حقايانگلستان گفت که ا

ظهارات طبق ا.  تماس گرفته بودین رابطه به صورت سطحي ناتو در ای فبرور12 مؤرخ ۀيانيب. بودندآمده  یدشمنانه ا
ان ناتو به يسخنگو. ده بودنديدا شده بود، قبًال به قتل رسي که در آنجا اجساد شان پیده بودند، زنانيکه اجساد را ديآنان
  .  بودندی ناموسیها، قتلها ن قتليا ايء کردند که گو مارچ ادعا14خ يتار

  : ها یکائي جنگ و اشغال افغانستان توسط امری اصلۀزيا ممي یقتل مردم ملک
 ی جالبۀرًا مضحکيافغانستان، اخ کا دري امرۀ اضالع متحدی قوایقوماندان عموم"  Stanley"  McChrystal جنرال 

 در یافراد ملکنده از کشته شدن يد معذرت خواسته شود و وعده داد که در آياز مردم با او گفت که. ش گذاشتيرا به نما
 به حمالت رابطهد تر را در يل شدو در حال حاضر کنتری نظامیااو افزود که قو. دينما ی میري جلوگیات نظاميعمل

ات يالکن تهاجمات شبانه، عمل .دينماي اتخاذ می خصوصیمانکاران نظاميات مخصوص و پي عملیروهايشبانه، ن
 ی و گماشتن شرکتهایريلوت، بکارگين پارات بدويل مشخص، حمالت طيانه، کشتار با دالي مخفیمخصوص، ترورها

 اند که از ی خصائلی ترس و وحشت افگنینها در پهلوي اۀ سر و پا با مجازات و شکنجه، همی بیهاندان، زینظام
 یليبه هر تحل.  نهفته استی دگری در جا افغانستان اشغالیهدف اساس. رنديگي سرچشمه میه داريسرشت نظام سرما

که تجارب هشت سال  یگانه باشند و طوري بۀطخواهند تحت سليت مردم افغانستان نمين است که اکثريت ايکه باشد، واقع
چ يهکا و نوکرانش که در کابل بر مسند قدرت نشسته اند، يشان نشان داد که مردم افغانستان به امريجنگ و اشغال به ا

 در یستياليدن به اهداف شوم امپريست و آن عبارت است از رسيگري دی در جایهدف اساس.  ندارندینوع اعتماد
خشونت، افغانستان و پاکستان  ی اوباما در کشورهای رهبرتحت. ن کشوري مردم ای برای نه آزادمنطقه وافغانستان و 

 یکائين روند ضد امريت اي که از اهمپنتاگون تالش دارد. افته استيش ي افزای نظامیهاتعداد عساکر و تعداد شرکت
کا وحشت ي امرۀ اضالع متحدیريت پذيلوسؤز و عدم ميقتل عام گرد. ت جلوه دهدي اهمیبکاهد و آنرا به جهان ب

س جمهور گرفته ي از رئکايامر قدرت در یها ساختاری که آگاهانه در ورایوحشت. دهد ی منشانن کشور را يان اينظام
 شهر یکين را در نزدي شرف الدۀ که خانوادید که افراديلطفًا توجه نمائ. ده استيا پنهان گرديتا وزارت دفاع و مد

 زندان بزرگ، شکنجه گاه مخوف و ین محل دارايو ا.  باشندی بگرام مستقر میدان هوائي، در مندديل رسانز به قتيگرد
 که خود آنها وضع کرده ی شبگردوديق شد که قي تطبی زمانی جنور21ن افراد در يات ايعمل. عذاب گاه جانگداز است

 ی آیکه افراد سيدر صورت"صوص تحت عنوان ن خي در ا2010رچ  ما18خ يواشنگتن پست به تار.  شدیق مياند، تطب
 بخاطر کشتن هدف قرار یات نظاميکه مردم را در عمل" ی شخصیشرکت ها نظام"نوشت که "  نباشدی هنوز هم کافیا

کا در قبال يز و عکسل العمل امري در شهر گردیملککشتار مردم . نديز جواب گوي قتل عام گردۀيد در قضيداده اند، با
س جمهور گرفته يکا، از رئي که قصدًا دولت امرستياتيجنان يا. کا برداشتيات امري جنای پرده از روک بار دگريآن 
   . نمودندي می از انتشار آن خود داریت جمععا پنتاگون و اطالیال

ه  چگونی به طور نورمال و عادیئکاي امریهاهان نگهداشته و نشان بدهد که قوتز را پني گردۀد که حادثي ناتو کوشیحت
ات ي عملین حادثه هدف اصليان ايقربان : " ن گفتيکا چني امریهاتيفعال ناتو در ارتباط یسخنگو. ندينمايات ميعمل

:  خود تبرئه کرد، چنانکه گفت ۀن گفتيز را با اي گردین سخنگو قاتالن شهدايآنهم اا اما ب". نبودندز يدر گردمشخص ما 
د و يآ یرون مي بی از محوطه اد کهيني را ببیاگر شما فرد... دداخت کردنش انيا آنها به اطراف خويدانم که آيمن نم"

بل از ر نکنند تا که آن فرد را از پا در اندازند، قيد فين صورت عساکر ما بايا در اي، آعساکر شما هم دست به ماشه اند
ن يبه ا". دي هم نکرده باشري اگر شما فی گردد، حتی انداخت می در صورتی بر شما حتند؟يآنکه خود شان از پا درآ

باشد که هر فرد يات مي عملیان عادين جرين معناست که ايل به اين تحليکه گفته شد در آخريزيچ. ديق شوي عمءادعا
نکه عدم يا ايو .  که به ظواهر دشمن جلوه نموده و مورد سوء ظن قرار گرفته باشدید کشت، هر فرديافغان را با

رون نهاده تا مطلع شوند که يش پا به بي اگر آنها در منزل خویحت. ا نهي هدف درست باشد  اعالم کند، بدون آنکهیهمکار
  . د کشته شوندين ها بايدر هر صورت ا.  است چه گپ است و که آنها را به خطر مواجه ساختهیليرون حويدر ب

ز يدخل در قتل عام گردي افراد ذیمعرفکا در کابل از ي امرۀنديانگلستان، نما" مزيتا" د که به قول ي دقت کنءن ادعايبه ا
 و یت مليمحافظت منافع امن "یچرا ناتو برا.  نمودی خود دار"کايک امريستراتژ و یت ملي حفظ منافع امنبخاطر"

کا و ي امریاست اشغالي سیات بخش اساسين نوع عمليکه ا ید؟ بخاطريات چشم پوشين عملي ایاز افشا خود "کيستراتژ
 یهائتيکا به مشکالت و محدودين قرار است که امريت امر از ايواقع": انگلستان " مزيتا"به قول . ددهيل ميناتو را تشک
کا انتقاد کرده ياز امرملل متحد . ابدي یيها رهاتين نوع محدوديد تا از ايجويرا م یراه" پنتاگون"ده چنانکه يمواجه گرد
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انه قتل و ي مخفیهااتي را به کار انداخته تا که عملی شخصیها و شرکتی نظامیهاشايکا ملي امری اطالعاتیکه سازمانها
 شدند طبق ی می افغانستان رهبریا سازمان اطالعات دولتي و ی ای آی توسط سی نظامیاگر قوتها. نديقتال را اجرا نما

 یاق مد کمتر اتفي شا2010 ی جنور23 ۀ مثل حادثین اتفاقاتي چنیود محدود شبگردي بر قید ناتو مبني جدیژيسترات
 ۀنکه روزناميه را کتمان کرد تا اي کند، قضیشقراول جنگ عمل ميکا که به عنوان پيسر انجام مطبوعات امر". افتاد

 ین مورد گزارشيست اصًال در اوبا آنهم واشنگتن پ. ز را از پرده برون انداختي کشتار گردۀانگلستان حادث" مزيتا"
ز در محراق توجه يه ننوشت که قتل عام گردين قضي راجع به ای تا زمانیعني مارچ 16مز تا يارک تايو ينشر نکرد و ن

 خاص خود را در یکا قوتهاي امرۀاضالع متحد"  عنوان  بزرگ تحتۀک مقاليآنگاه در متن . مطبوعات قرار گرفت
   .ز نوشتي گردۀدود در خصوص حادثصرف چند سطر مع"  کندیزه ميافغانستان ق

ز يدخل در قتل عام گردي افراد ذی در کابل از معرفیکائيک مأمور امري" نگلستان ا" مزيتا"مطابق به اظهارات 
 یت مليمحافظت منافع امن "یچرا ناتو برا.  نمودی خود دار"کايک امريستراتژ و یت ملي امنیايطر حفظ منافع علبخا"

 و یت ملي امنیايعلحفظ منافع "ا يد؟ آخر چرا بخاطر گويات چشم پوشين عملي ایخود از افشا "کيستراتژو 
 یژيسترات ی داخلی اساسۀات هستين نوع عملينکه ايز پرده انداخته شود؟ بخاطر ايات کشتار گردي عملیرو" کيستراتژ

  . سازدیکا را ميناتو و امر

: ست هستند يان بخشند، بلکه خود شان تروريزم پايامده اند که به ترورينجا نيکا و ناتو اي امری قوت هایعنينها يا
ش يکا را به نماي امریاست اشغالي سین خصلت ارتجاعي از خشنتریريکا تصويان امريز توسط نظاميتار گردکش

  . شنهاد کردي مبلغ دو هزار دالر خون بها پی هر قربانی شهداء براۀکا به خانواديامر. گذاشت

 که یدر گذشته، وقت: "گفـت د بود، ي شهیز که منصور پسر او نامزد گاللياست پوهنتون گرديد محمد مال معاون ريس
من .  آمده اند که افغانستان را اشغال کنندی گفتند که عساکر خارجیدان ما ميدم، موسپي شنیات ها را مين نوع عمليا
ل خود هستم، درک کردم يت آنها در فاميالکن حاال که من شاهد جنا. آنها آمده اند تا ما را کمک کنند! ريگفتم که نه خيم

  ."  نفرت دارمی اجنبین خصوص باور و از قوتهاي اظهارات مردم در اۀحاال من به هم. بودم  رفتهکه من به خطا

آنها پدرم را به قتل . ها او را کشتنديکائيها دوست بود، الکن امريکائي پدرم با امر: "ن گفت يد چنوپسر قوماندان داو
  ."ده شونديز محاکمه کشانين پدرم به مال خواهم که قاتیمن م. خواهم گرفتمن از آنها انتقام . دنديرسان

چ يزنند، اما در عمل هيگپ مشه از حقوق بشر ي ها همیخارج: "ن اظهار داشت ي چندي شهیپدر گاللمحمد طاهر 
 یاقو. رسانندي را به قتل میدم ملکدهند و خود هزاران مريآنها به ما حقوق بشر را درس م . به حقوق بشر ندارندیاعتنائ
  ".ست هستنديسم خاتمه بخشند، بلکه آنها خود تروريبه ترور که آمده اندينجا نيتو اکا و نايامر

او "د که يا بگوئيو " دي بدهیا چانس اوبامیبرا" د که يست و اگر بگوئيان ني در جرینجا جنگيد که اياد برآورياگر شما فر
د، ين جنگ اعتراض کني که فعاالنه بر ضد اديا اگر شما نخواهيو ." ان دهدي کند که به جنگ پاین تالش خود را ميآخر
د که قتل ي مردم افغانستان بگوئید براي شما بااوضاع و احوالن يدر ا. دي مواجه هستیت تلخين صورت شما با واقعيدر ا

 و بد تر. دي انجام دهی کند که در مقابل آن کاریت نمي اذیز، شما را به قدر کافي، مانند کشتار مردم در گردیمردم ملک
  .رمي پذی گذرد، من آنرا می مردم افغانستان مرد که آنچه بيبگوئست که نياز آن ا

 


