
یا بدون پیلوت آمریکایی که با هواپیماهای نظامی  یکودکان
انجام شده توسط " جنایات ضد بشر. "به قتل رسیده اند) درون(

  باراک حسین اوباما
  منږخو. و: نوشتھ مایکل خوسودووسکی، برگرفتھ از تارنمای گلوبال ریسرچ، برگردان از متن انگلیسی

 

کھ توسط درون ھای  تسن لیست نامھای کودکان بیگناھی اای 
  .آمریکایی کشتھ شده اند

در  چھره یی کودکی با تاریخ یک فامیل اما در عقب ھر نام،
دور افتاده پنھان است کھ با مادری،  یکشور یک دھکده یی

در پیوند بوده  ھمبازی ھاییپدری، برادرھا و خواھرھا و 
  .است

و  در این لیست کودکان یک، دو، سھ و چار سالھ وجود دارند
  .در برخی موارد برادرھا و خواھر ھا و تمام فامیل آنھا بھ قتل رسیده اند

 

 

نھ را مورد اصابت قرار داد، او تنھا افراح  زمانی کھ درون آمریکایی .چار خواھر فامیل علی محمد ناصر در یمن بھ قتل رسیدند
  .چار سال داشتند خھزیاد ھفت سال، ھدا پنج سال و شی، خواھرھای کوچکترش ھریک سال داشت

و دو خواھر کوچکترش ) نھ سالھ(ما اسیمن نیز یکجا با برادر جوانترش در  جیلھ فامیل عبدهللا مقبل سالم لوابراھیم پسر سیزده سا
  .توسط یک درون آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت) سھ سالھ(و فاطمھ ) چار سالھ(سلما 

  .قی ندارندآنھا از کودکان ما فر. این کودکان بیگناه اند

  .شد نقطھ پایان گذاشتھ وقت خیلی قبل از زنده گی این کودکھابھ  ،»تروریزم جھانی « بر ضد مبارزه ذریعھ آجندای نظامی گویا 

  .را نمی پذیریم»  ناخواستھ صدمات جانبی« ما بھانھ  .حمالت این درون ھا خیلی دقیق اند



  .داف خویش در روی صفحھ یک کامپیوتر را خیلی دقیق دارندامکانات دید اھ ،کاربران این درون ھا قبل از حملھ

منزل یک فامیل بیشتر بھ عنوان یک ساختمان یا یک تعمیر 
ک فامیل را خانھ ی زمانی کھ آنھا. میشود تا یک خانھتلقی 

کودکان را بھ قتل میرسانند و آنھا قبل از  ھدف قرار میدھند،
  :حملھ درون این را میدانند

یعنی  خود دید کامپیوتر را در روی صفحھیی  روشنیبرایانت 
. کودک ناپدید گشت. بخشی از تعمیر منھدم شد. انفجار یک

  .برایانت در ناحیھ معده اش احساس ناراحتی کرد

آیا کودک « : او ازھمکارش کھ در پھلویش نشستھ بود پرسید
 »را کشتیم؟ 

  »ه باشد،حدس میزنم کھ یک کودک بود بلی،«: پیلوت ھمکارش جواب داد

گالیھ یک کاربر درون آمریکایی، شپیگل دات دی (» واقعا یک کودک بود؟ آیا«: یکی بھ دیگری نوشت ، آندر چت روی صفحھ
  )٢٠١٢دسمبر  ١٤، ای

فرمانده عمومی اردو  او .و فرمانده عمومی اردوی آمریکا، باراک حسین اوباما بھ قتل رسیدند این کودکان بھ امر رییس جمھور
  .صادر میکند امضا و را ھااست کھ آجندای عملیات نظامی و اجازه این کشتار

  .دارزیابی میشو» جنایت ضد بشری «  در قوانین بین المللی این بمثابھ. این کشتار ھا کامال عامدانھ اند

کاران حده، در قوانین بین المللی، جنایتی کھ این کشتار توسط درون را دستور داده اند، بھ شمول رییس جمھور ایاالت متآنھا
  .جنگی محسوب میشوند و باید تعقیب قانونی و مجازات شوند

گزارش زیر توجھ  بھ(فاجعھ باری ازدیاد یافتھ است  حمالت درونی در زمان حکومت اوباما بطورباید خاطر نشان نمود کھ 
  ).کنید

  ٢٠١٢جنوری  ٢۶مایکل خوسودووسکی، 

 

 

 



 

 لیست نامھای وارد شده توسط دفتر خبرنگاری تحقیقاتی
 

٢٠١٣و  ٢٠٠٤حمالت درون سی آی ای در پاکستان در سالھای   
 

٣۶٢         :جمع حمالت ایاالت متحده  
٣١٠                       :حمالت اوباما  

٣٤۶١تا  ٢۶٢٩بین   :گزارش شده جمع کشتھ شده ھای  
٨٩١و  ٤٧۵بین         : کشتھ شده ھای غیر نظامی  

  ١٧۶                   :کودکان کشتھ شده
١٤٣١و  ١٢۶٧بین : جمع زخمی شده ھای گزارش شده  

٢٠١٣  تا ٢٠٠٢عملیات پنھانی ایاالت متحده در یمن در سالھای   
 

۶٤تا  ۵٤ بین         :ایاالت متحدهجمع عملیات تایید شده   
۵٢تا  ٤٢ بین :جمع عملیات درون تایید شده ایاالت متحده  

١۵٧تا  ١٣۵ بین       :عملیات احتمالی اضافی ایاالت متحده  
٩٣تا  ٧٧ بین               :عملیات درون احتمالی اضافی  

١١١٢تا  ٣٧٤ بین            :جمع کشتھ شده ھای گزارش شده  
١٧٧تا  ٧٢ بین                 :ھ شدهجمع غیر نظامیان کشت  

٣٧تا  ٢٧بین                             : کودکان کشتھ شده  

٢٠١٣تا  ٢٠٠٧عملیات پنھانی ایاالت متحده در سومالیا در سالھای   
 

٢٣تا  ١٠بین         :جمع حمالت ایاالت متحده  
٩تا  ٣بین : جمع حمالت درون ایاالت متحده  

۵٧تا  ١١بین                   :جمع کشتھ شده ھا  
٣تا  ١بین                   :کودکان کشتھ شده  

 
 

 نقشھ ھای درون، تھیھ شده از جانب گروه کارمندان درون
 

 

 این نقشھ محالت درون ھای سی آی ای در ساحات دور افتاده قبایلی پاکستان را نشان میدھد



  لیست نا مکمل  کودکان کشتھ شده

 پاکستان

جنس Iسن  Iنام   

پسر I ٨ Iنور عزیز   
پسر I ١٧ I عبدالوسیط  

پسر I ٨ I عیدنور س  
پسر I ٩ I واجد نور  

پسر I ٧ I سید ولی شاه  
دختر I ٣ I عایشھ  

پسر I ١٤ I قاری علم زیب  
پسر I ٨ I شعیب  

پسر ١۶ I I حیات هللا خان محمد  
پسر ١۶ I I طارق عزیز  
پسر I ١٧ I جان صناع هللا  

پسر I ٨ I لخانا ماعظ  
پسر I نصیر خان  
پسر I نعیم خان  
پسر I نعیم هللا  

پسر ١۶ I I مد طاھرمح  
پسر ١۵ I I عزیز الوھاب  
پسر ١۶ I I فضل وھاب  
پسر ١۶ I I ضیاالدین  

پسر ١۶ I I محمد یونس  
پسر I ١٩ I فضل حکیم  

پسر I ١٣ I الیاس  
پسر I ٧ I سھیل  
پسر I ٩ I اسدهللا  

پسر I ٩ I خلیل هللا  
پسر I ٨ I نورمحمد  

پسر I ١٢ I خالد  
پسر I ٩ I سیف هللا  

پسر ١۵ I I معشوق جان  
پسر I ١٧ I نواب  

پسر ١۶ I I سلطنت خان  
پسر I ١٣ I ضیا الرحمن  
پسر ١۵ I I نورمحمد  

پسر ١۶ I I محمد یاس خان  
پسر ١۴ I I قاری علم زیب  
پسر I ١٧ I ضیا الرحمن  

پسر I ١٨ I عبدهللا  
پسر I ١٧ I اکرام هللا زاده  

پسر ١۶ I I رحمن عنایت هللا  
پسر ١۵ I I شھاب الدین  

پسر I١۶ I یی خانیح  
پسر I ١٧ I راحت هللا  
پسر I ١١ I محمد سلیم  
پسر ١۵ I I شاه جھان  

پسر ١۵ I I خان ل شیرگ  
پسر ١۴ I I بخت منیر  

پسر ١۴ I I نومیر  
پسر ١۶ I I معشوق خان  
پسر ١۶ I I احسان هللا  

پسر I ١٢ I لقمان  



پسر I ١٣ I جنت هللا  
پسر I ١٢ I اسماعیل  

رپس I ١٨ I تحصیل خان  
پسر ١۶ I I ظھیرالیدین  
پسر I ١٩ I قاری اسحق  
پسر ١۴ I I جمشید خان  
پسر I ١١ I علم نبی  

پسر I ١٩ I قاری عبدالکریم  
پسر ١۴ I I رحمت هللا  
پسر I ١٧ I عبدالصمد  

پسر ١۶ I I سیرج  
پسر I I١٧ سعیدهللا  
پسر ١۶ I I ثعبدالوار  
پسر I ١٣ I درویش  

پسر ١۵ I I امیر سعید  
پسر ١۴ I I شوکت  

پسر I ١٧ I عنایت هللا رحمن  
پسر I ١٢ I سلمان  

پسر I ١٨ I فضل وھاب  
پسر I ١٣ I باچا رحمن  
پسر I ١٧ I ولی الرحمن  

پسر I ١٧ I افتخار  
پسر ١۵ I I عنایت هللا  

پسر ١۶ I I معشوق خان  
پسر ١۶ I I احسان هللا  

پسر I ١٢ I لقمان  
پسر I ١٣ I جنت هللا  
پسر I ١٢ I اسماعیل  

پسر ١۶ I I لوارثعبدا  
پسر I ١٣ I درویش  

پسر ١۵ I I امیر سعید  
پسر ١۴ I I شوکت  

پسر I ١٧ Iرحمن  عنایت هللا  
پسر ١۶ I I عدنان  

پسر I ١٣ I نجیب هللا  
پسر I ١٧ I نعیم هللا  
پسر I I١٠ حزب هللا  

پسر I ١٢ I لگکتیب   
پسر I ١١ I والیت خان  
پسر ١۶ I I ذبیح هللا  
پسر I ١١ I لگشھزاد   
پسر ١۵ I I شبیر  

پسر I ١٧ I قاری شریف هللا  
پسر ١۶ I I شفیع هللا  
پسر ١۴ I I نعمت هللا  

پسر I ٨ I طلھھ  



 یمن

دختر I ٩ I افراح علی محمد ناصر  
دختر I ٧ I زیاد علی محمد  
دختر I ۵ I ھدا علی محمد  

دختر I ۴ I شیخھ  
پسر I ١٣ I ابراھیم عبدهللا مقبل سالم لوجی  

پسر I ٩ I مقبل سالم لوجی اسما عبدهللا  
دختر I۴ I سلما عبدهللا مقبل سالم لوجی  
دختر I ٣ I فاطمھ عبدهللا مقبل سالم لوجی  

دختر I ١ I خدیجھ علی مقبل لوجی  
دختر I ۶ I حنا علی مقبل لوجی  

پسر I ۴ I محمد علی مقبل سالم لوجی  
دختر ١۵ I I جواس مقبل سالم لوجی  
دختر I ٢ I مریم حسین عبدهللا عواد  
دختر I ١ I شفیق حسین عبدهللا عواد  

دختر I ٣ I شیخھ ناصر مھدی احمد بوح  
پسر I ١٢ I مھا محمد صالح محمد  

دختر I ٩ I سومایا محمد صالح محمد  
دختر I ۴ I شفیقھ محمد صالح محمد  
دختر I ٢ I شفیق محمد صالح محمد  
پسر I ١٣ I مبروک موقبل ال قدری  

دختر I ١٠ I دوال ناصر  
پسر ١۶ I I عبدالغنی انور االوالکی  

پسر ١۶ I I عبدالرحمن انور االوالکی  
پسر I ١٧ I عبدالرحمن االوالکی  

پسر I ١٩ I ناصر سلیم  
 

  :یادداشت مترجم

 
حتالمقدور برای زنده گی و منازل و دار و ندار شان  و تخریبمردم کھ چگونھ اشکال کشتار  خواننده گرامی توجھ فرماید

« از  پیلوت ھزار ھا کیلومتر دورتر درون ھای اتوماتیک بدون دو یا چند کاربر. خطر و غیر محسوس شده استمجریان، بی 

وقتی سر کار می آیند، اصال احساس انجام جنایتی بر ضد بشریت برای شان  صبح ھا یا شامگاھان کشتارگاه ھای شان، »دفاتر 

آنھا مانند کودکان و نوجوانان معتاد جوامع خویش، در . ز و فردای شانامروکار دست نمیدھد، نھ از کار دیروز شان و نھ از 

گیم میباشند و وقتی بخانھ بر میگردند، اصال احساس جرم و جنایتی، تخریب  -عقب کامپیوتر ھای خویش مصروف گویا ویدیو

حقوق خویش را بھ جیب زده با  در اخیر ماه این افراد در مقابل کاری کھ انجام میدھند،. کاری و خجالتی در ذھن شان نیست

از امتیازات ) شاید ھم خصوصی و شخصی(فامیل ھا و فرزندان شان آرام زنده گی دارند و بھ صفت کارمندان اردو و دولت 

  .باالی اجتماعی برخوردار اند

ریان این کشتار کشتن احساس ترس از تعقیب و بازپرس و مجازات و سزا در مقابل جنایات انجام شده، از مشخصھ امروزی مج

 د و جامعھاین یک تغییر عمیق در روان ھر فر .ھا و جنایات است کھ بزرگترین دستاورد نظام سرمایھ داری در عصر ما میباشد

نیروھای (رینس گرفتھ تا جنرال ھای آی اس آی و ماز اشرار و طالب افغانستان . در سمت انحطاط اخالقی است در مجموع

تمام منسوبان ناتو، ھمھ در یک نظام برای خوردن حق و خون میلیارد ھا انسان زحمتکش روی زمین، و ) دریایی ایاالت متحده

این . از ھمین راه امرار حیات میکنندبا ھم متحد شده اند و صرف نظر از آنکھ در کدام  کشور قرار دارند، کمر بستھ و 

  .نداشتھ استبزرگترین انحطاط اخالقی بشر است کھ فکر میکنم در گذشتھ سابقھ 

چند تای آنرا بیاد خواننده گرامی . احساس عدم مجازات در مقابل اجرای جنایت و قتل و دزدی و غیره، پیامدھای جالبی دارند

  :میدھم



  ادرار کردن بر مرده ھای طالب در افغانستان؛ -

  غرب بھ عنوان یادگار جنگ؛»  مدنی و با فرھنگ باالی انسانی« بریدن کلک کشتھ شده ھای جنگ و بردن آنھا در جوامع  -

  تعمیل جزاھای ھتلری بر زندانیان و اسرای جنگی در سایر کشورھا؛ -

دیگر در اروپای شرق و  صحنھ ھای زندان ابوغریب در عراق و زندان بگرام در افغانستان و گوانتانامو در کوبا و ده ھا زندان -

  ؛عرب و غیرهجھان 

جتماعی جھانی از صحنھ ھای سربریدن ھا، تیرباران کردن ھا وهللا اکبر ھا مملو گشتھ کھ فیسبوک بھ عنوان بزرگترین شبکھ ا -

  ھر کودک و نو جوان و دینی و غیر دینی آنرا ھر روز تماشا میکند؛

 دستگیری عبدهللا ( آدم ربایی ھا از سرتاسر جھان و دست داشتن یا حد اقل آگاھی داشتن تمام دولت ھای غربی از این جنایات -

  ؛)اوجاالن رھبر کردھا، داستان نھایت جالب دارد

غارت دارایی ھای تاریخی و ثروت ھای ملی کشورھا، از عراق گرفتھ تا لیبی و افغانستان و ھر کشوری کھ چکمھ ھای کثیف  -

شور شان چی بھ از ک اردوی آمریکاھیچ افغانی نمیداند کھ در کانتینر ھای . اروپایی ھا و آمریکایی ھا در انجاھا رسیده است

  بیرون انتقال می یابد؛

  .تشویق و ترویج افراط گرایی و حمایت از افراط گراھا در سرتاسر گویا جھان سوم، زیر نام دین و باورھای مردم -

القی بشریت را نھ تنھا از لحاظ  نظامی بھ لبھ پرتگاه کشانده، بل انحطاط اخ ،بدون سزا ماندن این ھمھ فعالیت ھای روند گلوبالیزم

  .را برای نسل ھای آینده نیز بھ میراث گذاشتھ و میگذارد

د کھ در داخل این کشورھای دھشت افگن، حتا برای میبیند، قایق جوامع غربی آگاھی داشتھ باشاما خواننده گرامی اگر از ح

ود دارد، اما در کشور ھای پارکینگ ھا جرایم کمر شکن وجود دارد، برای برخورد بد با حیوانات خانگی ھم قوانین و جرایم وج

در سابق . ه ھا را در افغانستان سپری کرد، برای این ویدیو گیم، مااز لندن پرنس ھاری. گویا جھان سوم، آدم کشتن ویدیوگیم است

 اما امروز با وسایل اولترا مدرن یا مافوق مدرن، آنھا بر چرخبال ھا سوار شاھان و ولیعھد ھا خود در جنگھا شمشیر میزدند،

  .نھ جزایی نھ سزایی، نھ گوش برای شنیدن نوایی. میشوند و آدم شکار میکنند

  !دی چی کارھای را کھ انجام ندادند برای ھمین آزادی چی افرا. صر ماامع» آزاد « عجب نظمی دارد این دنیای 

خواھد کرد، بھ ھیچ  پیدا ادامھیت این وضعتا چی زمانی . شدید ترین بھا را بشریت در شرایط معاصر برای نیوگلوبالیزم میپردازد

 .کس معلوم نیست، دست کم، چپی ھا نمیدانند
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