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  ایشهروندان افغا نستان  توسط   نیروه سترده کشتار گ 

   قساوت عام واغلباً گذارش  -اشغالگرتحت نظارت اوباما 

                                                          .  داده نشده                             

  Widespread  killing  of Afghan  civilians  under Obama – occupation 

forces , Atrocities are  common and  often unreported                                                    

                                                                          :  گذارش سازمان عفو بین المللی

افغانستان   در  درپاسخگویی راجع به تلفات غیرنظامی ها درتاریکی  وکوتاهی  سکوت»

افراد    گسترده کشتار   نای  عملیات های نظامیا ن بین المللی وبررسی پیرامونناشی از 

امریکا  متجده   نظر ایاالت  اخیر  توسط نیروهای اشغالگر تحت یملکی  که درین سالها

  :حاکی ازآن است  .«انجام شده است 

 

                                                                                          
طی   که  را رکتلوی  از کشتا  ونمونه های  موارد  ده ها المللی   ن عفو بین  سازما     

نی بین المللی  رسا کمکونیروهای ( NATO)تو توسط نا (۴۱۶۲)و(۴۱۱۲)بین ی سالها

(ISAF ) بیشتر   تحت بررسی قرارداده ودر ګزارش خود  اآنردرافغنستان صورت ګرفته

توضیح  تمرکز نموده  نیروهای رسمی اشغا لګر ایاالت متحده امریکا نقش اجرای  باالی

ونفوذ  چندی که ت برتری  متحده امریکا  به نسب  ت رسمی ایاالت که این مقامامی نماید 

موجب   د نودار داشتند  درافغانستان  ( ایساف)باالی نیروهای عمده ای اشغالګربین المللی

                                                         . همچو کشتار جمعی افراد ملکی گردیده است 



  «041»از   بیش  موارد شا مل  غیر از  )  :درګذارش چنین خاطر نشان ګردیده است 

یت  آزار واذ امریکا  مورد  مرگ افراد ملکی  که توسط نیروهای نظامی ایاالت متحده 

که  در گذارش  سازمان عفو برمالساخت باید " ه اند وما آنرا مالحظه نمودیم قرار گرفت

بین المللی ازشواهد جنایات  جنگی وقتل های عمدی وغیرقانون که  عاملین همچو کشتار 

بشمول    محلی  گروپ های  عینی  شامل  شاهدان   درظاهر ازآن اغماض نموده اندها 

متحد    خاص ملل  و ناظرین وکارمندان  پولیس افغانستان  سازمان دیده بان حقوق بشر ،

کشتار جمعی را همه جانبه  این  که با آنها مصاحبه صورت گرفته  سهل انگاری  عاملین

مصاحبه کننده گان به ماهران و از  آنجمله   تنها   دونفر از  (.توضیح وبرمال ساخته اند 

افراد  کتلوی جمعی و  بررسی کنند گان نظامی از اعمال کیفری و جنایی عامالن کشتار

که  مورد عالقمندی   به وضاحت بیشترتذکر بعمل اآورده اند  غیر نظامی  درافغانستان 

                                                                                                   . .این ماهران نظامی قرار گرفته است 

تا حد زیا د با درنظرداشت این ګذارش  که خود  به توضیح یک سیستم عدالت نظامی     

می باشد  ویا به عبارت دیگر  وبراساس  «  خود محوری فرمانده »پرداخته است  همانا 

است که جنایات جنگی  بطور کلی با مصونیت از مجازات انجام «  پلیس خودی »صل ا

                                                                                                               . میشود 

را به اقدامات و  از جانب دیگر هرچندی که اکثریت تلفات ویا مرگ میر افراد ملکی       

حمالت نیروهای نظیر طالبان  نسبت میدهند ولی نوسیده گان و پژوهشگران خاطر نشان 

می سازند که این اما رمرگ ومیر تا حد زیا دی به دلیل کاهش ونزول نیروهای اشغالگر 

نهای بومی تعلق میگیرد یعنی که  اینها افراد ملکی  وتغیر جهت نیروها وقوت های  افغا

: افاده می نمایند  ن، این نویسده گان وپژوهشگران  چنی نموده اند  به نیست م را سر

توسط  نیروهای طرفداردولت که درتحت رهبری « 7002*تنها  درهشت ماه اول سال »

موظفین نظامی ایاالت متحده امریکا انجام  وظیفه می نما یند  مسول  تقریباً نصف  ازین 

                                                                                       . دمرگ ومیر افراد ملکی  می باشن

ګذارش سازمان عفوه بین المللی از چندین  رخداد های دلخراش توضیح  میدهد  که        

  «ف ایسا»شمارزیاد ی ازافرادملکی ازاثرعملیات های نابهنګام وخودسرانه ای نیروهای

پیوسته اند که میتوان چند نمونه بعضی  یت  جان های شرین خودرا  ازدست داده  وبه ابد

.                                                                                         از این رخداد های دلخراش را ذ یالً تفسیر وتفصیل نمایم 

با پرواز  (F- 15E)جت های جنگنده ای نوع «  7000»سالبتاریخ چهارم ماه سپتمبر *

باالی دوتانکر مملو از تیل  به سرقت رفته توسط  شبهه نظامیان  در جوار ازارتفاع پاین 

بجای آنکه  میگیرد ، طبق گذارش داده شده  ه والیت کندوزتحت پرتاب بمب قراررودخان

ی شبهه نظامیان فرصت داده ردد برعکس براشبهه نظامیان آزاد  گاین تاتکرها ازچنگال 

مواد رقین تانکرها  تیل یا سانظامیا ن ویا  شبهه این  نمایند ،میشود تا آنها تانکرهارا با ز



را تشویق   مردم محل  بلکه  یند ودآرن سیفون میزنند  ز می نما نه تنها که با راسوخت  

تا به ساحه آمده  تیل  ومواد  سوخت  مورد ضرورت   خویش  را طوررایگان می نماند 

بل ق( 0270)نه  صبح وخت  ساعت  سفاا اما متبدست اورند وبخانه های شان  برگردند  

میدهد که با  هدایت جنگینده  جت های  ن نا  خلبا دوه  به  «ف ایسا»ن  ا ند قوماازظهر

را «ایساف »هدایت قوماندانن نیز نا وخلبا د م سا زندمنهرا نکرها پرتاب بمب ها این تا

تا نکرها را  ( 000) ب بمب های رهبری شده ای  رتاپبا ر ین با زند وچند عملی می سا

« 040»جمیعت بیشتر از کرها ن وبا منهد م ساختن تاتحت حمله ای هوایی قرار میدهند 

                                                                                          . نفر را نیز  بخاک یکسان می سازند 

دراثرهجوم وحمله ای شبا نه ای   (حامله)ر ردا نفرازجمله دوزن با  پنج  ن شد کشته  *

پکتیا  درمنزل    نی واقع در والیت یک مهما درا  نیروهای بویژه ای ایاالت متحده امریک

 نواسه اش    تولدی نشج  وبرگذاری ن  فامیل  اله  که میزباد س حاجی شراب الدین هفتا

 ایاالت    بود  بعد ازختم  برگذاری جشن تولدی  ، دروازه منزل او با هجوم کوماندوهای

  میشود   یا نزدیک  و می اید  دروازه   درب هز میگردد وهر کس که ب متحده امریکا با

که بخاطر  حامله  زن   دو بشمول   می آید در  ضرب گلوله از پابا ا ندوه توسط  کوما

                                                                                                     . جلوگیری از کشته شدن دیگر اعضای فامیل تالش می ورزند 

حمالت :  گذارشگر بویژه ای سازمان ملل متحد چنین آمده است  گذارش به نقل از در    

روندان شبانه ای بویژه که توسط نیروهای بالخاصه ای اشغالگرصورت میگرد  برای شه

منبع درست   ملکی  توسط هیچ یکتعداد تلفات افراد   چونکههمیشه پر مخاطره میبا شد 

                                                                                  .وواقعبیا نه در قید شما رش آورده نمیشود 

درګذارش آمده است  که  این تنها وظیفه افراد نظامی است  که باید تلفات افراد ملکی  را 

 Joint)نظارت خویش داشته باشند ولی تیم مشترک ارزیابی تصادمات وحوادث  تدرتح

 incident Assessment teams) ژهشګرانی که  پویا نیروی الزم  قد  فا د  زیا حد  تا

بوده   یعنی   همچو  اشخاص  را  حوادث را همه جانبه بررسی نمایند ها وبتوانند رخداد

:  ازجانبی در گذارش عفوه سازمان بین المللی  چنین  توضیح  شده است دراختیار ندارند

تلفات  بیشتر  مات  وسیع که منجر به د تصا برای بررسی  تنها  استخدام همچو اشخاص

سی درمیان باشد  مالحظات سیاگرفته میشود ویا اینکه اگر  افراد ملکی شده باشد درنظر

                                                                                                . ویاکه متهم به اغماض وسهل انگاری  نشده باشند   به چنین اقدام  مبادرت می ورزند 

بادرنظرداشت  توضیحات فوق  سازمان عفو بین المللی  تنها شش مورد یا رخدارد را     

که در آن مسول قتل وکشتار افغان های ملکی سربازان  اشغالگر شده بودند در می یابد ، 

این شرایط  : ین سازمان در گذارش  تهیه دیده شده ای خود چنین  خاطر نشان می سازد ا

ز  سربا  یک توسط   ویا عملی نفرت انگیزی که بخصوص وعمد تاً به ارتباط سربا زان 

ز از  نبری است که برای یک سربا دیگر صورت میگیرد سلسله مراتب زنجیره ای فرما



درگذارش همچنان تذ کر بعمل آمده است    که این   .یشود طرف مقام باالی فرمان داده م

میتواند باشد که خود افغان خودرا بطور دواطلبانه به دادن شها د ت « بسیا ر نادر»خود  

                                                                                        .دریک مورد دعوت نما ید 

نفر روستایان افغانی درماه مارچ ( ۶۱)ر  دیګر قابل درک همانا  کشتا مهممطلب           

 Robert) لیس با  بنام رابرت ز  ویا سربا مامور   یک شد که توسط  میبا( ۴۱۶۴)سال 

Bales) در جنوب افغانستان    واقع  قندهار  مربوط ارتش ایاالت متحده امریکا در والیت

ریس جمهور اوباما وبعدا ستمداران بشمول  هنگام عده ای ازسیاآن ودر د بوقوع می پیوند

ت وهمراهی با  شا هیلیر کلنتون  وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکای  بمنظور مما

ید   می نما معرفی    «ز سرکش وبی گفت سربا»اورا به عنوان یک   «رابرت  بالیس»

                                                                    . ردتوجیه میدا اهداف کلی اشغال را  وبه این ترتیب 

ن اشغالگر در  میا که نظا  سف دراینجا است جای تا آنطوریکه درګذارش آمده است      

آنطوریکه بار ونابخشود نی را  یت  جناعمل یک تان رخداد قتل عام قندهار یعنی افغانس

اند   ض نموده  واین عمل جنایت بار وشنیع را  پنهان داشته اغماند   د ید گذارش میدا با

تحت ظلم وتعدی قرار میدهند  واینست ازاهداف  لی که مردم افغانستان را  در یعنی اعما

                                                                    .  کلی اشغال افغانستان توسط امپریالیزم ایاالت متحده امریکا 

 یر گذارشگران عفوه سازمان بین المللی  نتوانستند ویا دسترسی  به آن نیافتند تا شما     

ی راکه پیمانکاران نظامی  از وقایع مشابه رخدادهای   نزدیک  ازیکصدهزار عملیات ها

ن شا  وگذارشایاالت متحده امریکا در داخل افغانستان انجام داده اند آن را بررسی نمایند 

د ابراز نظر کرد  چنین را به اگاهی مردم پیشکش نمایند ، ولی آنچه که میتوان درین مور

مجا ری  وجود   بیدون(  پیمانکاران امنیتی نظامی) نیروها  این  اینکه   وآنخواهد بود  

 که این گروها باداشتن : گفت ویامسولین  ازنظارت  بر اعمال وکارکرد های آنها میتوان 

مشابه   که رخداد های که داشتند  طبعی است ً   گسیخته لجام   های  الحیتوص  برتری

می  نظا بخش  توسط این   کشتارجمغی که درقندهار وجاهای دیگرصورت گرفته ر ینظ

                                                    . خصوصی نیز صورت گرفته باشد ویا شاید هم بیشتر آزان بوقوع پیوسته باشد 

سا یر علل شناخته شده ای  گسترده  از جمله   استفاده از   قابل تذکر است وآن اینکه        

وسایل  نقلیه  هوایی بیدون سرنشین  ویا هموا پیماهای بیدون پیلوت  در واقیعت امر یک 

است  و از جا نبی    «ستراتیژی جنگ »اوباما   عامل عمده  واصلی از ازاداره ویا دولت

 پیوستد   بوقوع می  وقتاً فوقتاً  (checkpoint)بررسی ست های در پ   که همچنین حوادثی

ها را که منجر به کشتار د  که به مردم عامه  وقوع  همچو رخدادموضوعات ومواردی ان

                                                            .مه می نمایند افراد ملکی ویا مردم افغانستان میگردد  وارونه تفسیر وترج

خروج  نیروهای  نظامی ایاالت متحده امریکا ازافغانستا ن  سروصداهای به اصطالح    

که اقای اوباما ( 7000)سربازتا سال ( 00000)درماه می همین سال روان وادامه خروج



آنرا اعالم نمود موضوعی است که برای حضور نیروها وسربازان اش را  که  در نظر 

دارد درافغانستان با قی بما نند ازدولت افغانستا ن خواهان امنیت ومعافیت برای نیروهای 

.                                                                    رزمی اش درکشور می باشد 

  با تقدیم سالمها   ----------------------------------------------------

 


