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   مي&دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )دھمچھاربخش(

 

 رسوايی ھای اشغالگران درعراق
 ِ◌آتش ِ◌عراق بدست آمد، ھمه را به اين نتيجۀ قاطع نزديک نمود که اشتعال ِ◌تلخ وخونينی که ازجنگ تجارب

ِ◌جنگ توسط جورج بوش درخاک  تاريخی بود، بلکه جنايت بارترين –ِ◌سياسی  ِ◌عظيم عراق، نه تنھا يک اشتباه ِ
عراق اين بود که ھيچ  امريکا درجنگِ نظامی يکی از سياست ھای. ِ◌بشرنيز به حساب رفت جنگ درطول تاريخ

ًرسانه ھا،  مناطق جنگی را کام& تحت  ِ◌جنگی راه نداد ومغايرھرنوع ادعای آزادی مستقل را درمناطق ِخبرنگار
ِ ياساحات متذکره را توسطسانسورقرارداد و  ِگزارشگران خاص مربوط وزارت دفاع  ِ

ً◌عينی وقسما گزارشھای مؤثق تر ولی شاھدان. ِ◌از قبل تعيين شده تحت پوشش گرفت امريکا مطابق شرايط  ِ 
ِ◌بمباران، قساوت و کشتار افشا نمودند که شدت ِ◌جنگ و منابع ضد" الجزيره " ِ◌تلويزيون  ِ◌عراقی و حتا  سربازان ِ

ِ◌چنين جنايات به نمايش گذارده  امريکايی نخواستند صحنه ھای وحشتناک ھای غيرنظامی بحدی بود که مقام ِافراد
بازھم، برخی از گزارشھا بيان داشتند که جنگنده ھای امريکايی حتا باPی ده ھا ھزار سرباز ِعراقی که با  .شوند

  .يرحمانه يی بمب ريختند و آنھا را قتل عام نمودندِدرفش سفيد، تسليمی شان را اع&م ميکردند، نيربگونۀ ب
امريکايی دربغداد، مصاحبه يی انجام داده ضمن " تانکيست " يکی ازخبرنگاران ِغربی با يکی ازسربازان ِجوان و 

سرباز ِجوان با بی مباPتی کامل " ِگفت و شنيد، از سربازمذکور پرسيد چگونه دوست و دشمن را تشخيص ميدھد؟
وقتی بير مينوشيم و صدای موسيقی را نيز بلند ميسازيم، ھرکس و ھرچيزکه دربرابرما ظاھر  " داشت کهاظھار 

  " ! ميشود، با+ی آن شليک ميکنيم و ھمين

ِکه متأھل بوده و صاحب چند فرزند نيز ميباشد، وقتی ازعراق برگشت، با خونسردی . . .  سرباز ِديگر امريکايی بنام  
  " .وھزار و ھفتصد و ھفتاد و دو نفر عراقی را به قتل رسا نيده و ھيچ ندامتی ھم نداردد " عجيبی گفت که

مأموريتش به امريکا برگشته است، طی يک مصاحبه اعتراف نموده  ِکه درپايان" ابوغريب " يکی ازمؤظفين زندان 
ِ◌امريکاييان درزندان که يکی از شکنجه ھای مرگبار ِ◌سگ ِھاربجان او،  ورھاکردنِ◌اسير ابوغريب، برھنه ساختن ِ

ِاست که خود، شاھد ارتکاب اين امريکايی گفته. ِ◌آلۀ تناسلی از بدنش بود ِ◌جدا کردن غرض سه صد عمل از اين نوع  ِ
                                                                              . بوده است

  
 ابوغريب دردرون زندان امريکايیصحنه يی ازيکنوع شکنجه توسط سگھای ھار

اين، البته نمونه ھای بسيارکوچکی ازبرخورد ھا، بيرحمی ھا و شيوه ھای شکنجه و کشتار ِسربازان و 
درحاليکه صد ھا و ھزارھا عمل ِضد ِحقوق بشری . افسران ِامريکايی در کشورھای اشغال شده و يا مورد ِحمله ميباشد

ساير نقاط ِجھان صورت گرفته است که يا اسناد ِآن تا ھنوز بدست ما نرسيده  انستان وِو ضد ِکرامت انسانی آنھا درافغ
يعنی . ًو يا اص& اسناد و مدارک ِمربوط به اين اعمال ِشرم آور، ازسوی مقام ھای ذيص&ح، مخفی نگھداشته شده است

  .مات ِابرقدرت ِجھان ميباشدآنچه ما ميشنويم و يا ميخوانيم، نمونۀ بسيار اندکی از انبوه ِاعمال و اقدا
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مملکت اس&می  ِ◌پنجاه وھفت که شامل" کنفرانس اس&می "درھمين شب و روز، وزرای امورخارجۀ کشورھای 
 ميباشد، درقطردايرگرديد و ضمن آنکه حادثۀ تروريستی يازدھم سپتامبر نيويارک را محکوم نموده آنرا يک عمل

ِ◌تروريستی و ضد اس&می خواندند، واکنش  ِآن کشورباPی خاک ِنظامی اياPت متحده و بمبارانھای پيھم ِشديد ِ
ِ◌جانی مردم  تلفات " قطعنامه يی اظھار داشت که ِمذکور، طی صدور ِکنفرانس. افغانستان را نيز تقبيح نمودند

حامد شيخ جاسم بن  ".افغانستان در نتيجه ی اين بمباران ھا زياد است، درحاليکه آنھا ھمه تروريست نيستند
ِ◌عکس العمل نظامی  ِ◌تروريستی ھستيم ، مخالف اعمال ھمانطور که مخالِف " وزيرامورخارجه ی قطرع&وه نمود

  " . نيز ميباشيم

ِ◌نظامی  اقدامات و عمليات .مذکور، حملۀ نظامی امريکا باPی عراق را نيزدر موقعش محکوم نموده بود ِکنفرانس 
 ِامورخارجۀ آنکشور، مورد تأييد ِکاخ سفيد، پنتاگون و وزارت  پلوماتيکِامريکا عليه عراق، علی رغم ت&شھای د

حتا سازمان ملل که در بسا موارد، وسيلۀ توجيه کنندۀ سياست ھای نظامی امريکا . قرارنگرفت مملکت ِجھان ِ◌ھيچ
ِ◌عراق از جملۀ  يم، اشغالًولی ازآنجاييکه قب& نيزگفت. قرارنداد ِ◌جورج دبليو بوش را مورد تأييد بوده است، اين اقدام

بود، بنابرآن، رييس جمھور، بی پرده ) ِ◌نوين گروه محافظه کاران(امريکايی  برنامه ھای قبلی و فيصله شدۀ مقام ھای
  ".حتا اگر سازمان ملل موافق ھم نباشد، به عراق حمله خواھيم کرد " و با صراحت اظھار داشت که

درجريان جنگ ضد {امريکاييان  " : ِ◌امريکا گفت ب به شھروندانِ◌رسمی، خطا دبليو بوش، طی يک صحبت.جورج
يک  ِھنوز آغاز} جنگ درافغانستان} " : وی ع&وه نمود که " .بايد آماده ی پذيرش تلفات جانی باشند} تروريسم
ِ◌يک سوأل که نتيجۀ بی اعتنايی صدام حسين  دبليو بوش درپاسخ. جورج " .ِ◌گسترده عليه تروريسم ميباشد جنگ

نه  ! بلی (٣٢) "ديد صدام خود، نتيجه را  خواھد " ِ◌ملل چه خواھد بود، اظھارداشت که ِ◌سازمان ربرابر بازرساند
ِرا ديد، بلکه  واقعا مردم جھان نيز ديدند که چطور کشورمستقل" نتيجه " تنھا صدام حسين  ِ◌عراق اسير ً  دست ِ

 اعم ازمدافع نظامی و بيگناھان(ِ◌عراقی  زارانسانِ◌امريکا و انگليس شد، به چه شيوه ھايی صد ھا ھ ِ◌ابرقدرت
ِ◌زنان و کودکان معصوم ِ◌ُملکی به شمول  ِ◌مرگ رفتند و چه جفا ھايی نبود که درحق ِ◌آتش جوقه جوقه بکام (ِ

  .ِ◌عراق روا داشته نشد ِ◌ملت
ی خويش، برای  خورشيد٧/٦/١٣٩٢طی شمارۀ مورخ " شبکۀ اط&ع رسانی افغانستان" يکی ازنشريه ھای افغانی بنام 

ِآنکه اھداف و ماھيت سياسی نظام ِسرمايه داری امريکا خوبترشناخته آيد، آماری را ازسلسله تجاوزھا واقدامات ِ 
  :خونين ِنظامی امريکا ظرف دو سدۀ اخير ازنظرتاريخی چنين به نشر رسانيد

بی، چھارصد تن از مردان، زنان و ُ م، گردان ھفتم ِسواره نظام ِامريکا در داکوتای جنو١٨٩٠ دسامبر ٢٩در * "
  .کودکان ِسرخ پوست ِ مريکايی را قتل عام کرد

ِدرجريان جنگ ِجھانی دوم، سربازان ِامريکا از رسيدن ِغذا به اسرای آلمانی جلوگيری نمود تا ھزاران آلمانی بر  *
   .اثر گرسنگی بميرند

 به اسارت گرفته بودند ١٩٤٥ که در داخائو در سال نيرو ھای امريکايی تمام آلمانی ھا ی عضو وافن اس اس را *
    .در َدم، تيرباران کردند

   . پيادۀ نيروی زمينی ارتش امريکا، ھفتاد و پنج اسير جنگی ايتاليايی را قتل عام کردند٤٥نيرو ھای لشکر  *
نتی بريتانيا و نيروی در جنگ ِجھانی دوم، پنجھزارو پنجصد بمب افگن ِنيروی ھوايی سلط" درسدن "دربمباران  *

ُھوايی ارتش امريکا، سه ھزار و نھصد تن بمب ِانفجاری قوی و بمب ھای آتشزا را طی چھار يورش، در کمتر از 
شھررا ويران کردند تا آمار ِکشته شد گان  پانزده ساعت بر روی درسدن ريختند و سی و چھار کيلو متر مربع از

 ) ثبت شد{ . ار نفر تا يکصد و سی و چھار ھزار نفر ثبت گرددحاصل از اين بمباران  از سی و چھار ھز
  . بمباران اتمی ھيروشيما و ناکازاکی توسط ارتش امريکا يکی ديگر از جنايات ِو حشيانۀ کاخ سفيد است *

ِازان کشتار ِغير نظاميان ِکرۀ جنوبی در طول ِجنگ کره نيز از موارد ِننگين ِاين جنايات به شمار ميرود که سر ب * 
                                    .امريکا سه صد شھروند روستای نوگون را به رگبار بستند

م، پنجصد و چھار شھروند غيرنظامی جمھوری ويتنام جنوبی ١٩٦٨ مارچ١٦درماجرای جنگ ويتنام، فقط در  *
 و کودک بودند و قبل از قتل، برخی از توسط سربازان ارتش امريکا به قتل رسيدند که اکثر قربانيان ِغيرنظاميان زن

  .قربانيان مورِد تجاوز، شکنجه و قطع اعضا نيز قرار گرفته بودند

 .ُدرجريان ِجنگ ِعراق، جورج بوش، شکنجه را به صورِت سيستماتيک مجاز اعXم کرد *
م ، ١٩٧٣ تا١٩٦٢، سندی از وزارت دفاع امريکا به دست آمد که نشان ميداد درطی سالھای ٢٠٠١درسال  *

  ھزاران سرباز ِامريکايی به طور ِعمدی در معرض ِعوامل ِشيميايی و بيو لوژيک قرار گرفته اند که بر اثر اين 
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  ".آزمايشھا، بعد از مدتی جان ِخود را از دست داده اند

ِنھا مخالف خوشبختانه ھنوز شخصيت ھای علمی، سياسی وفلسفی زيادی دراياPت متحدۀ امريکا وجود دارند که نه ت
ِسرسخت ِسياست ھای خطرناک ِکاخ سفيد درحق ملل جھان اند، بلکه با قلم و بيان صريح ودليرانه، اين سياست ھا را 

ِزبان شناس، تحليلگر وفيلسوف معروف آن کشور است که " نوآم چامسکی " از آن جمله، . به باد انتقاد ھم می گيرند ِ
ِنتقادی، پرده از روی اعمال رھبران دولتی امريکا بر ميداردِھميشه با نگارش مقاله ھای تحليلی و ا ِ.   

ايا+ت متحده، کشور  ... " :را چنين به نشر رسا نيد" چامسکی  " ِ، يک قسمت از اظھارات"راشا تودی " خبرگزاری 
 "...کيوباستِو اين، به دليل ِ عمليات ھای مرگبار سی آی ای در کشور ھايی مانند نيکاراگوا و } است{تروريستی 

نوآم چامسکی اين سخنان را با اشاره به بازنگری اسناِد محرمانۀ آژانس  "  خبرگزاری مذکورع&وه نمود که
ِو تXش آنان برای مسلح کردن شورشيان سراسر ِجھان طی ) سی آی ای ( استخبارات ِ مرکزی امريکا  ِ  سال ٦٧ِ
  ".خدمت ِ اين نھاد مطرح کرد

 از رژيم اپارتايد افريقای جنوبی حمايت ١٩٨٠امريکا در دھۀ  " ِبه گزاش اين خبرگزاری، چامسکی گفته است که  
تلفاِت  ...کرد و برای محافظت  از خود، در برابر آنچه گروه ھای تروريست ِ بدنام می ناميد، به انگو+ حمله کرد

مخالفت ِ جھان، ھمچنان ادامه  ِيد شد وامروزه به رغمجنگِ تروريستی بلند مدت با تحريم ھای خورد کننده، تشد
  "...دارد

نظامی امريکا به شمول سرھم بندی کودتا ھای نظامی  –  البته اين آمار، درمقايسه با حوادث ِخونين ِتاريخی
 ھم اما باز. ِدرکشورھای مختلف و طرح و تطبيق برنامه ھای مخفی جھانی آن، خيلی محدود و نا کافی بحساب ميرود

  .ِآمار باP بمثابۀ  ُمشت نمونۀ خرواردر اينجا گنجانيده شد
ِ◌مجدد ِ◌عراق وافغانستان نيزدرارتباط به عروج ازاشغال بعد درسالھای ِ◌اوضاع ِ◌سياسی وتحليلگران مبصرين ِ 

اکستان، نظامی پ ھای در اين کشور، گفتند که مقام" جامعۀ جھانی " گروه طالبان عليه مردم افغانستان و نيرو ھای 
ِ◌عمدۀ نظامی امريکا در  ِ◌حاشيۀ خليچ فارس و سايرمنابع مخفی ضد امريکايی ازاين مشغوليت کشورھای شيخ نشين

ِ◌مجدد عراق استفاده نموده در زنده ساختن ِخاک ِ◌پاکستان و  ِ◌آنان درخاک ِاين گروه ساقط شده، تمويل و تجھيز ِ
   .ندِ◌آنھا به سوی افغانستان، مؤثرانه اقدام نمود گسيل

 

  " چنی" و " بوش " نامۀ يک کھنه سرباز امريکايی عنوانی 

جنگ درخاک ِعراق و اشغال ِنظامی آن کشورتوسط نيروھای امريکايی و انگليسی چنان دھشتناک ، خونين و 
تبھکارانه بود که ع&وه ازنابود سازی صد ھا ھزارانسان ِعراقی وتخريب ِبنياد ِھستی فردی وملی مردم آنکشور، 

ِوجبات ِقتل، معلوليت وبيماريھای روانی ھزاران عسکروافسر مھاجمان را نيزفراھم آورد که ما طی صفحات ِآينده، م
دراينجا، اززمرۀ ھزارھا سربازبيمار، معيوب ونوميد ِامريکايی که . تاجای امکان دراين موردنيزخواھيم پرداخت

. را دراينجا  نقل ميکنيم ) چنی(و معاونش " بوش " عنوانی ِازجنگ ِعراق برگشته اند، نامۀ حزن انگيز يکی از آنھا 
سرباز ِفلج شدۀ امريکايی نوشته شده و درشمارۀ بيست و يکم ماه مارچ  " تاماس ينگ" بايد افزود که اين نامه ازسوی 

رج اين د" اصالت " اينک، ترجمۀ نامۀ متذکره را به نقل  ازوبسايت . بچاپ رسيد" گلوبال ريسرچ  " م ٢٠١٠ سال
                                                                              : صفحه ميکنيم

درعراق، اين نامه را } کھنه سربازان { من  به مناسبت ِدھمين سالروز ِجنگ ِعراق از نام ِھمرزمان ِو يترانم  " 
اين نامه را از نام ِصد ھا . راق کشته شده اند، مينويسم سرباز بحری که در ع٤٤٨٨اين نامه را از نام ِ . مينويسم

که زخمی شده اند و از نام ِآنھايی که زخم ھای بدنی و روانی، زنده گی شان را بر باد }کھنه سرباز {ھزار ويتران 
ِ من در بازار ِصدر طی يک کمين ٢٠٠٤درسال . من يکی از آن زخمی ھای شديد استم. نموده است، مينويسم

.   زنده گی ام به پايان ِخويش نزديک شده است و من تنھا زير ِمراقت ِبيمارستان زنده مانده ام. ان فلج شدمشورشي
من اين نامه را از نام ِشوھران و خانم ھايی مينويسم که ھمسران ِخويش را از دست داده اند، از نام ِکودکانی که يکی 

ران و مادرانی که پسران ودختران ِخود را از دست داده اند و از از والدين ِخويش را از دست داده اند، از نام ِپد
من . مرا که زخم ھای روانی دارند، پرستاری ميکنند} کھنه سرباز {نام ِآنھايی که شب و روز ھزاران ھمرزم ويتران 

ی از مشاھدۀ آنچه مينويسم که از خويشتن متنفر اند و زخم ھای ناش} کھنه سربازان { اين نامه را از نام ِآن ويتران 
را آنھا در عراق شاھد بوده اند، متحمل گرديده  و يا خود انجام داده اند، ايشان را به انتحار کشانده است، از نام ِآن 
. ًسر باز ھای نيروی بحری که ھم اکنون مشغول ِاجرای وظيفه اند و تقريبا ھر روز يک تن، دست به انتحار ميزند

ًريبا يک مليون عراقی که کشته شده و از نام ِعراقی ھای بيشماری که زخمی شده اند، من اين نامه را از نام ِتق
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من اين نامه را از نام ِھمۀ ما، بقايای انسانی يی که از جنگ شما  بجا مانده اند، آنھايی که روز ھای بعدی . مينويسم
من اين نامه را، واپسين نامه . رد، مينويسمُزنده گی خويش را تا اخير در درد و اندوه ِپايان  ناپذير به سر خواھند ب

من اين نامه را بخاطر آن نمی نويسم که گويی تصور کرده باشم تا . ام را برای شما آقايان بوش و چينی مينويسم
من اين نامه را به اين . شما پيامد ھای خشن ِدروغھا، دستکاريھا و تشنه گی به قدرت و ثروت ِتان را درک کرده ايد

نويسم که قبل از مرگم  ميخواھم روشن سازم که من و صد ھا ھزار سرباز ِما  با مليون ھا ھموطن ما و سبب مي
ًصدھا مليون ِديگر در عراق و خاور ميانه کامX  آگاھی داريم که شما کی استيد و چی کرديد؟ شما شايد بتوانيد از 

رين جنايت کار ھای جنگی، دزدان و در نھايت آدمکُشان ِحکم ِعدالت فرار کنيد، اما در انظارما ھرکدام ِتا ن روشن ت
ُپست ھای .  را ربوده ايد) ھمرزمان ما ( ُاستيد، يعنی آدم کش ھايی که زنده گی  و آيندۀ ھزارھا جوان ِامريکايی 

تان، مشاوران ِروابط اجتماعی تان، امتيازات و قدرت ِتان ھيچ يک  دولتی تان، ثروت ھای مليون دالری شخصی
شما آقای چنی، مفرور ِجنگِ ويتنام و شما آقای . واھد توانست ھرزه گی خصوصيات ِشخصيتی تا ن را پنھان کندنخ

نا .  بوش که از واحد ِگارد ِملی خود فرار کرديد، ما را به عراق گسيل داشتيد تا از برای شما بجنگيم  و کشته شويم
شما خود حاضر نبوده ايد تا برای ملت ِما کوچکترين . تمردی وخود خواھی شما از ده ھا سال به اينسو حاکم اس

خطری را قبول کنيد، اما صد ھا ھزار دختر و پسر ِجوان را در يک جنگ بی مفھوم فرستاديد تا خود را قربانی کنند، 
ر به من دو روز بعد از حمXت ِيازدھم سپتمب.  بدون ِتشويش از آنکه  گاھی اينھا به زباله دان تعلق خواھند گرفت

من ميخواستم با آنھايی بجنگم که حدود . به اردو به سببی بود که کشور ما مورد ِحمله قرار گرفته بود. اردو پيوستم
من برای اعزام به عراق، کشوری که در حمXت ِيازدھم . سه ھزار انسان ِشھروند ِ ما را به قتل رسا نده بودند

ه ھای خويش نيز نبود، چه رسد به تھديد ِايا+ت متحده، داخل اردو سپتمبرھيچ دخالتی نداشت و تھديدی برای  ھمساي
بخشم و يا تجھيزات ِسXح ِکشتار ِجمعی تخيلی را نا بود "  نجات " من به اردو نپيوستم تا عراقی ھا را . نشده بودم

من برای باز . ريق نمايمخوانديد، در بغداد و خاور ميانه تز" دموکراسی " کنم و يا ھم آنچه را شما با اشتياق ِتمام 
. سازی عراق به اردو نپيوستم که در آن زمان شما برای ما گفتيد ، ميتواند با پول ِعايد از نفت عراق تXفی گردد

جنگ ِعراق درتاريخ ِايا+ت متحده يک .  برخXف، اين جنگ برای ايا+ت متحده سه تريليون دالر ھزينه برداشت
 اين باعث ِاز بين بردن ِتناسب ِقوا در خاور ميانه گرديد و باعث ِاستقرار يک .اشتباه ِعميق ِاستراتژيک بود

ِدولت ِفاسد و خشن ھوادار ِايران  دربغداد شد که از راه ِبکار بسِت شکنجه، مرگ و ترور به استحکام ِقدرت دست 
اخXقی، استراتژيک، نظامی (از ھرجناح . يافت و اين باعث گرديد تا ايران به يک نيروی مطرح در منطقه مبدل گردد

عراق يک شکست بود و اين شما ھا بوديد آقايان بوش و چينی که جنگ را آغاز کرديد واين شما ) و اقتصادی 
من آرزو دارم که شما به محکمه کشانده شويد، اما از ھمه بيشتر . ... ھستيد که بايد پيامد ھای آنرا جبران کنيد

امت ِاخXقی پيدا کنيد تا به آنچه که برای من و تعداد کثيری از ديگران که اميدوارم بخاطر خود تان، شما شھ
من اميدوارم که قبل از پايان روز ھای زنده گی تان در روی . مستحق ِزنده گی بودند، انجام داديد، اعتراف نماييد

 تا در برابر ِمردم ِامريکا زمين، به شکلی که از من اکنون درحالت ختم شدن است، شخصيِت شما توانايی آنرا در يابد
       "...وجھان و به خصوص مردم عراق بايستيد و استدعای پوزش نماييد
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