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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                    ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال  ٢٢-٠٣-٢٠١١  ني
  ٢٠١١مارچ ٢١شپيگل آنالين 

  

  افغانستان
   معذرت می خواهد آوراردوی امريکا از فوتوهای وحشت

  يمباور و حاسناين کازـماتياس گي: نويسندگان
  

در افغانستان نسبت به قتل رسانيدن سيستماتيک انسان های بی گناه " تيم کشتار"يک گروپ عساکر امريکائی به حيث 
 .، الف می زدند، که شپيگل چندی از آنها را به نشر رسانيده استهولناکقاتلين با فوتوهای . ه کشانيده شدبه محکم

   . آرام کند در دامنۀ هندوکشرا هاخاطرمعذرت خواهی اردوی امريکا بايد 
  

  
  

 . نشان می دهد،فتهرپوز گمودين جسد پسر يک دهقان بنام گلدر عقب را " تيم کشتار"تن از اعضای يک  باالی فوتو
  .  به قتل رسيده است٢٠١٠ جنوری ١٥قربانی بتاريخ اين 

 بايد کشته ،به قتل افغانهای بی گناهاشتياق که صرف به خاطر  نشررسانيده شپيگل سه فوتوی ملکيت مقصرين را به
  .دن باششده

  

    
  

  اسالم آباد/ کابل
که وحشت اردوی امريکا را به امريکا و ناتو انتظار عکس العمل های شديد را در افغانستان نسبت به نشرفوتوهای 

  .پيگل در نشريۀ جديد خود نشان داده استسه قطعه از فوتو ها را ش. صورت مستند ارائه می دارد، می کشند
  

وهم مشاورامنيت امريکا تماس تلفونی گرفته هيلری کلينتن وزير خارجۀ امريکا از اين لحاظ  با همکار افغانی خود 
 امريکا را تهديد به خرابی –اين قضيه مناسبات مشکل موجود افغان . با کونترپارت افغانی اش مذاکره کرده است

در مورد شرايط پايگاه  نظامی دائمی مذاکره واشنگتن و کابل که و اين هم در يک وقت بسيار حساس بيشترمی کند 
  .دارند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  
، آماده می سازد، در راجنايت شريک در نفر ١٢ تريبونال نظامی را در برابر مجموعاً  ،اردوی امريکا که در حال

" نفرت"در اعالميه آمده است که فوتو ها . داختمنتشرۀ  روز دوشنبه در واشنگتن به عذر خواهی پريی اعالميه يک 
 که اين فوتو ها باعث می یما از درد و رنج" .در تضاد اند "ستاندرد و ارزشهای اردوی امريکا" با  آور بوده و 

  ".گردند معذرت می خواهيم
  

 دنمتعلق باشر امريکا   عساکbioshockو به يک گروپ متشنج،  هراسناک، اخالل کننده قاتلين احتمالی  معلوم می شود
جريان محکمه نظامی :" اردو ادامه می دهد. که محاکمات شان نظر به قتل های متعدد به زودی شروع خواهد گرديد

 در تضاد اند که  انسانیفوتوها با دسيپلين، مسلک و احترام"  ."داردخود بيان کنندۀ جديت موضوع را بيان می 
  ."دنرای وظيفه مشخص می کنمرور تقريباً  ده سال اج سلوک عساکرما را در

  
قهرآميز و حمالت  ممکن پروتست های از آن است که در روزهای آينده در افغانستانيم در ادارۀ مرکزی ناتو اکنون 

 در افغانستان ظرفيت مؤثريت شديد را فوتوها "يک جنرال ناتو به شپيگل گفت که،.  بر واحد های ناتو صورت گيرد
  ." چند روزی دوام خواهد کرد و آنگا قهر مردم به جوش خواهد آمد قرار تجربه. دارند ،مردمختگی در بر افرو

در مذکرات متعدد با بلند رتبه . ناتو تحت رهبری اردوی امريکا از تقريباً  يک صد روز به اين سو آمادگی می گيرد
ن استفاده گان افغان افسران کوشش دارند آن ستراتيژی را به کار برند طوريکه در افشاگری های ويکی ليکس از آ

" مکالمۀ ستراتيژيک"با اين . آماده کردندبرای نشرات بعدی موضوع   وهداد دار هوشديدگان را  آنها ضرر. کردند
  . العمل های شديد مردم جلوگيری به عمل آيد بايد از عکس

  
  دامريکا در برابرمظاهرات شديد در افغانستان آمادگی می گير

قرار به . که واشنگتن موضوع را چقدر جدی می گيردنشان می دهد انتخاب مذاکره کنندگان از جانب امريکا  حتی
. مذاکره کرده استرزی در زمينه ک شام شنبه با رئيس جمهور معاون رئيس جمهورجوبايدن  ،معلومات شپيگل

 حکومت به قرار يک سخن گوی.  کرزی ديدن کردهمچنان قوماندان همه عساکرناتو در افغانستان، جنرال پيتروس با
  .راجع به اين رسوائی اظهار نظر خواهد کرد ولی زمان آن گفته نشده است، کرزی افغانستان

  
جدی  بررسی قضيه از نظر حقوقیدر که ه با کرزی داز طرف هردو مذاکره کننژست معذرت خواهی و اين وعده با 

  . کوشش به عمل آمد تا از قهر در مالی عام خود داری گردد،صورت خواهد گرفت
  

ناتو و سفير رهبری . به مردم سخن می گويد ۀ امنيتدر زمينسه شنبه کرزی روز . موضوع معلوم نيستانکشاف 
تذکری نرفته " کشتارتيم "در بيانيه راجع به گرچه . هند داشت و به لرزه خواهند بودامريکا پهلوی وی جای خوا

  . با آن هم کرزی قابل اعتماد نيست،است
  

. دناين را رفع خطر نمی دانالعمل های شديد و مظاهرات هنوز صورت نگرفته اند، مشاهدان  در اينکه عکس
يک . محدود می باشند از لحاظ کشته شدگان غير نظاميان  عکس العمل هاکه روز جمع تجليل می گردد نوروزدر

 مناقشات  عقيده داردمامور بلند رتبۀ وزارت خارجه در کابل و شخص معتمد رئيس جمهور کرزی توضيح کرد که
شکل جدی خود را فردا که مردم قضيه اين من فکر می کنم که  " :اوگفت  .شديد با امريکا صورت خواهد گرفت

. بسياری مردم امروز دوشنبه رخصت هستند:  می گويدآنالين شپيگل" .دوباره به کار می روند، اختيار خواهد کرد
ند، از آن ديده از اينکه مردم تحريک شده ا. ست در قبال نداشته باشدتنهايت حساس است نسبت به اينکه هيچ پرو وقايع

  ."می شود که همين حاال در انترنت روی آن بحث می گردد
  

کشور همسايه، پاکستان که مناسباتش با امريکا از هفته ها به اين سو مکدر گرديده اند، موضوع متذکره همچنان در 
نخست به حکومت افغانستان تعلق اظهار داشت که   گويندۀ وزارت خارجه در اسالم آباد،يک خانم. راه پيدا کرده است

 ، رايموند ديويس که اخير جنوری دو )سی آی ِا(همکار  رهائی .آواز نکوهش را بلند کند راجع به واقعه می گيرد تا
مچنان حمالت بمباری در غرب کشور پروتست ها را در زاد گرديد وهمرد را به فيرگوله کشته و در برابر خونبها آ

  .دامن زدتمام پاکستان 
  

  "محوه کردندوباز آنها را " 
ر امريکائی بايد يک گروپ از عساککه است  قتل های هسلسلبه  راجع  جزئيات جديد هاعقب اين بر افروختگیدر 

 ضمناً  قتل سه نفر را اقرار  ساله٢٢ يک افسر پايان رتبه، جرمی مورلوک ،تن از مرتکبينيک  .دمرتکب گرديه باش
  عسکر امريکائی که در افغانستان١٢مجموعاً  .  تريبونال نظامی ضد وی در همين هفته شروع می گردد.کرده است
  . می خواندند به زودی در برابر محکمه قرار می گيرند"کشتارتيم  "خود را

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

سه فوتويی تا حال نامعلوم را   باز سازی کرده و راشپيگل در نشريه يی تازۀ خود بعضی از کرده های وحشتناک
يک  مقتول .به قتل رسيده پوز گرفته اند ضمناً  در آنها ديده می شود، چطور دو متهم در پهلوی جسد .نشان داده است

سه فوتو که از  . به قتل رسيده است٢٠١٠ جنوری ١٥محمد قلعه است که به تاريخ قريۀ افغان بنام گلمودين مسکون 
 . شوندمیداده بين عساکر دست به دست رطرف شپيگل به نشر رسيده است جزء ناچيز از هزار ها عکس است که د

 هزار فوتورا به دست آورده و در قيد قفل ٤امريکا اردوی .  از فوتوها در اختيار عامه قرار گرفته نمی تواندیبسيار
   . از طرف متهمين گرفته شده اند هااز عکسبسيار . قرار دارند

  
 قتل ها را چنان صحنه آرائی کرده .به قتل کشته انداشتياق  از ،به اينکه مردمان ملکی را بدون سبباند  متهم ،مردان

کمل را يوهای مسنار که در اين زمينه د متهمين اظهار داشته ان.اند که گويا در دفاع از خود به آن دست برده اند
  .ترتيب کرده اند

  
 چنين دسيسه سازی می کنند که در آن عساکر خود بمب دستی را "کشتارتيم "قضايا دوسيه های در يکی ديگر از 

 يک تن از .را بکشند، مورد حمله قرار گرفته اندفعال ساخته اند تا طوری نشان داده شود که آنها قبل از آنکه مرد 
  بعد از قتل از طريق فيسبوک موضوع را به پدر خود اطالع می دهده ساله در وقفۀ کوتا٢١، آدم وينفيلذ اعضای تيم

سوی آنها آنها چنين صحنه سازی کرده اند که نشان بدهند يک جوان بمب دستی را به : " ) از چتنقل توسط شپيگل(
  ."ايشان وی را محوه کرده اندپرتاب کرده و 

  
با اين بهانه را  يک افغان ديگر، مرخ آغا" کشتارتيم " بايد اعضای ٢٠١٠ فبروری ٢٢در يک پيش آمد ديگر بتاريخ 

 يک قضيۀ سومی به وقوع ٢٠١٠ می ٢ بتاريخ .در اختيار داشته تا بر آنه حمله کند، به قتل رسانيده اند کلشنيکوف که
  . برسد همچنان به قتل"مال اهللا داد"پيوست که در آن جديداً  يک حملۀ بمب دستی صحنه سازی گرديد قبل از آنکه 

  
 مرد مسؤول شناخته می شوند، عبارت اند از بی عزتی به اجساد، نگاه داشت فوتوهای ١٢ که نقاط ديگری اتهامات

  .رفقای شانبجراحت های جسمی رسانيدن اجساد، سوء استفاده از مخدرات و 
  

  پايان
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


