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ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ٠٩ﻓﺒﺮوری ٢٠٢٠

ﯾﮏ ﻣﺴﺆل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻤﻼت ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ:

ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﺎزی ھﺎ اﺳﺖ!!!
ﯾﮏ ﻣﺴﺆل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻤﻼت ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﺎزی ھﺎ اﺳﺖ.
********************************************************

ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﯾﻨﺖ ،ﺑﺮﻧﺪن ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت  6ﺳﺎل در
ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﻓﺎش ﮐﺮدن
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮرش در ارﺗﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪه ﺑﻮد ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﺎزیھﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎﻓﻮق وی
ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﯾﮏ ﺳﮓ« ﺑﻮده ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

وی ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻮدک در ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﻼت ،ﻣﻘﺎم ھﺎی ارﺷﺪش را در
ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﻮده و ﺑﮫ
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﮫ در زﻣﺎن
ﺣﻀﻮرش در ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن دﺳﺘﮑﻢ  13ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ و ﺟﻮﺧﮫ وی ﻧﯿﺰ در طﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ ھﺰار و  626ھﺪف از ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ،ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ ﺑﮫ ھﺪف ﻣﺮدی
را دﯾﺪ ﮐﮫ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺷﺖ و از روی ﺻﻔﺤﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ
اش دﯾﺪ ﺷﺎھﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺪﻧﺶ و ﻣﺮگ وی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻮد.
ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﺧﺎک اﻧﻔﺠﺎر ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺑﺪن دو ﻧﻔﺮ را
دﯾﺪ» ،ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺶ از ﺑﺎﻻی زاﻧﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﻞ زﺧﻢ را ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ
ﺑﻮد و روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮن از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زد ،زﻣﺎن زﯾﺎدی طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم«.
وی اﻓﺰود :آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻨﻮز در ذھﻨﻢ ھﺴﺖ ،ھﺮ وﻗﺖ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﯽ
دھﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﮫ را ﮐﺸﯿﺪم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ راﮐﺖ اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﺮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ام.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﮫ ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎ ﭘﺲ از ھﺪف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه

اﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻤﻮاره ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎن در ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

