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 ١!شاننايش خلق ويتنام، و در نکوھش قاتالدر ست

١  

  

 نوشته بود، گفته ١٩٧١ جنوری در ريچارد نيکسنای که به در نامه، از سربازان پيشين جنگ ويتنام، ٢دافچارلز مک

ھای بسياری مای الی بوده و امريکائیھای ويتنامی به دست سربازان بود که وی شاھد آزار و اذيت و کشتار غيرنظامی

 ۀکاخ سفيد نام.  ند خواسته بود که اين کشتار را به پايان برسانيکسن  وی در اين نامه از ٣.در طول جنگ رخ داده است

کشتار عمدی و ارتش اياالت متحده ھيچ گاه " داده که وی ھم در پاسخ نوشته بود، ٤فرانکلين ديويسوی را به سرلشکر 

  ."عدم احترام به حيات انسانی را مورد اغماض قرار نداده است

 در امريکاِ واقعی جنگِ ۀچھر: کشای را بھر جنبنده" با عنوان نيک ترزِ ھر دو در کتاب ديويس و پاسخ دافمک ۀنام

 ِھای سرلشکر دروغی بيشکند که حرفای ثابت میترين اثری است که بدون ھيچ شبھهاين تازه.  آمده است" ويتنام

                                                 
مه (ويو نامۀ مانتلی ری ماه٦٧ از دورۀ ١ در شمارۀ Not Those Who Killed Them, Honour the Vietnameseاين مقاله با عنوان  1 

  .ِ از ھمکاران سردبير است)Yates. Michael D(ئيتس . نويسندۀ مقاله مايکل دی.  درج شده است) ٢٠١٥
2 Charles McDuff 

ھا يکی از اين دھکده.   سربازھای ارتش اياالت متحده نزديک به پانصد غيرنظامی را در دو دھکدۀ ويتنام کشتار نمودند١٩٦٨ مارچ ١٦ در 3 
  .از آن به جا مانده است" کشتار مای الی" شناسائی شده که اسم مای الیدر نقشۀ ارتش به نام 

4 Major General Franklin Davis, Jr. 
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- ای ويران نموده، و در ھر ده و دھکدهسابقهگری بی و وحشیئیخو  اياالت متحده نه تنھا ويتنام را با درنده٥.نبوده است

اياالت متحده .  کارانه سياست رسمی حاکميت بودقعيت اين است که اين اعمال جنايتجنگی آفريد، بلکه واای جنايت 

برونداد - و با محاسبات مھندسی درونداد٦فردريک تيلر ئی کارآۀجنگ را ھم چون يک امر صنعتی و بر اساس نظري

  .ھای رزمی قرار داشتلھا به طور رسمی در دستورالعم ويتنامیۀدنبال نموده، و تلفات بيشين

لم، ن با استفاده از چندين مقاله و فھدف من از اين نوشته اين است که با استفاده از اين کتاب و چند کتاب ديگر، و ھم چني

ه دھم که نشان بدھد که اياالت متحده چگونه اين جنگ را عليه خلق ويتنام اداره نموده؛ برای ئتحليلی را در اين جا ارا

  وی اين جنگ چه نتايجی را در پی داشته؛ و سرشت دوزخی اين جنگ چگونه مخالفتی سرسختانه را عليهھاويتنامی

 ئیشوِ؛ و اين که تاريخ جنگ چگونه پاک)ھای شجاع اياالت متحدهِدست کم از سوی يک گروه از ارتشی(برانگيخته 

 بر خلق ويتنام گذشت، بلکه از ياد نبردن آن نيز خواھم نشان دھم که نه تنھا درک آن چه کهدر عين حال، می.  شده است

  .دارای اھميت است

  

  آرا از جنگنممدل بازرگانی مک

  وی که يک ٧. جنگی اياالت متحده بودستراتيژی، معمار اصلی ليندن جانسون نۀ، وزير دفاع در کابيآرانمرابرت مک

ود و ساده سازی عمليات بمباران بود، و پس از متخصص در امور لجستيکی بوده و در جنگ دوم جھانی ناظر بر بھب

 ھدفی تعيينً رسيد، بر اين باور بود که پيروزی در جنگ صرفا نياز به ٨فوردجنگ به رياست کمپانی خودرو سازی 

ھای مديريت، که وی در آن به استادی رسيده بود، کار را در دارد که آن را تضمين نموده و سپس با به کار گرفتن شيوه

، "تناسب کشتار" نمود دستيابی به باالترين حد ممکن از تعيينھدفی که وی .  تای رسيدن به آن ھدف به انجام رساندراس

 يعنی کشتن –رسيد "  تالقیۀنقط"ھای اياالت متحده، بود که تا بتوان بدان طريق به ھای دشمن به کشتهيعنی نسبت کشته

ھا نخواھند آن گاه، و باالجبار، ويتنامی.  اش را نداشته باشدگزينیآن تعداد از سربازھای دشمن که دشمن توان جاي

  . و در نتيجه تسليم شده و به صلح تن خواھند داد توانست در برابر ماشين جنگی اياالت متحده مقاومت نموده

دھای توليد ش اين است که جنگ در ويتنام را به صورت يکی از رون راھ انجام داد يکآرانممکبرای درک آن چه که 

 ۀھای دشمن را به جای انباشت سرمايِحال در اين روند مفروض توليد بايد انباشت کشته.  داری تصور نمودسرمايه

حکومت اياالت متحده تالش نمود تا با تکيه به ارتش .  داری است، قرار داد دستگاه سرمايهۀپولی، که نيروی محرک

-ھا آموختند، دشمنجنرالھا و  و باالدستآرانممکاما، ھمان گونه که .  زدقھارش به بيشينه کردن اين انباشت دست يا

                                                 
5 Nick Turse, Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam (New York: Henry Holt and Co., 
2013) 

زخمی در ميان روان-ھای رفتاری پساوی در حالی که سرگرم تحقيق پيرامون ناھنجاری.  ن اين کتاب به طور تصادفی شکل گرفتنوشت
ھائی که ھا با اين پرسش روبه رو شد که آيا ممکن است که آنھای جنگ ويتنام بود، در سازمان اسناد ملی از سوی يکی از بايگانبازمانده

- ھائی دچار شوند؟  اين فرد سپس انبوھی از اسناد قديمی را در اختيار وی قرار داد که راهاند به چنين ناھنجاریجنگی بودهًصرفا شاھد جنايات 
 بعدی مای الیسازی پرسنل برای کشتار داد که به منظور آمادهھای گروه کار مخفی آن را در اين زمينه شرح میکارھای پنتاگون و بررسی

اين .  ھای جنگی در ويتنام نموديسنده که اين اسناد را به عنوان مأخذ کتابش قرار داد، بالفاصله شروع به بررسی جنايتنو.  انجام شده بود
ھای جنگ ويتنام ھای حکومتی و بازماندهھای ديگر، اعم از عمومی و خصوصی، انبوھی از مصاحبه با شخصيتھا وی را به بايگانیبررسی
ھا رفته، گان جنگ مصاحبه نموده، به ديدن بسياری از يادبودھای جنگ در دھکدهر به ويتنام با بسياری از آسيب ديدوی طی چندين سف.  راه برد

حاصل کار کيفرخواستی دردناک عليه حکومت اياالت متحده و افسران بلندپايه، و تشريح .  و انبوھی از ادبيات مربوط به جنگ را مرور نمود
  .مين ويتنام چنان که خواندنش بسيار دلخراش استشکنجه، کشتار، و خرابی سرز

6 Frederick Taylor 
 به جانسن، اگر که زنده مانده بود، ھرگز مانند کندیاگرچه ھستند کسانی که بر اين باورند که .   نيز بودکندی وزير دفاع در کابينۀ آرانممک  7

 در دوران زمامداری آرانممکبا توجه به آن چه که .  نه به جنگ سرد متعھد بودفرستاد، اما بايد به ياد داشت که وی سرسختاويتنام نيرو نمی
  .  ثابت می کند که وی بر سر مسألۀ ويتنام به جناح کبوتر تعلق نداشتکندی انجام داد، انتخاب جانسن

8 Ford Motor Company 
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خواست اين دشمن ھر گاه که خود می.  نمودرو خودداری می-در-  جنگ چريکی را برگزيده و از درگيری رووۀشان شي

 و جنگلی ناپديد ئیاھا حمله کرده و پس از ضربه زدن به ماشين جنگی اياالت متحده به سرعت در مناطق روستبه آن

ھر .  ھا تشخيص دھندتوانستند به آسانی سربازان را از غيرنظامیاز سوی ديگر، نيروھای اياالت متحده نمی.  گرديدمی

اگرچه کسی حاضر نبود که بپذيرد، اما افزايش دايمی .  ويتنامی ممکن بود که يک رزمنده باشد، حتا زنان و کودکان

واقعيت امر، اما، اين است که از نظر اياالت .  ھا بودعنای کشتن ھر چه بيشتر غيرنظامیًتناسب کشتار الزاما به م

در ديدرس بھتر قرار گرفته و در عين " دشمن"شد که نيروی نظامی ھا باعث میمتحده کشتن ھر چه بيشتر غيرنظامی

 .شد مینيز کاسته" دشمن" مورد نياز برای جايگزين ساختن سربازان ۀحال از نيروی ذخير

گفته بود که بھترين شيوه " جنگ عليه ترور"، در چارچوب )پسر (جورج بوش ۀ، وزير دفاع در کابين٩دانالد رامزفلد

 که سالح به ئیھا  کشتن آن١٠."کنندھا در آن زندگی میخشکاندن مردابی است که آن"ھا برای مبارزه عليه تروريست

ھا مردابی را که بتوانند در آن پنھان شوند از يعنی اين.   شوندء برمالشود که سربازھای دشمن دست ندارند باعث می

ھا سياستی بود که اياالت متحده بر اساس بيشينه بنابراين، از ھمان ابتدای جنگ کشتن غيرنظامی.  دست خواھند داد

ل تالش بسياری برای ھا نقض قوانين جنگی بوده و به اين دليکشتن غيرنظامی.  کردن تناسب کشتار پيشه کرده بود

يکی از ترفندھای رايج اين بود .  اش آورده استھای زيادی را در کتاب نمونهترزسرپوش گذاشتن بر آن به عمل آمد که 

ًاما، ھمين ھم غالبا نياز نبود زيرا که فرماندھان ھمواره .  ای را در کنار پيکر غيرنظامی کشته شده قرار دھندکه اسلحه

  .ف افسران حاضر در صحنه را بدون دليل و مدرک بپذيرندحاضر بودند تا حر

) سود(ھمانند درآمد منھای ھزينه ) بر مبنای تفاضل" تناسب کشتار("ھای اياالت متحده ھای دشمن منھای کشتهکشته

ِ حرکت نيروی مخرب انباشت ۀنيست؛ سود بايد به شکل پول درآورده شود تا بتواند به ادام .  برساندياری ] داریسرمايه[ِ

 يک شرکت بزرگ ۀتوان آن را به مثابپذيرد که می پولی شدن در کنف حمايت حکومت اياالت متحده صورت میۀپروس

توان می.  با منابع نقدينگی ھنگفت و خط اعتباری نامحدود، نه تنھا در داخل کشور بلکه در سراسر دنيا فرض نمود

 ۀ با توجه به استفاد–تی فروخته، و پول چاپ کرد؛ و افزون بر آن  دولۀماليات را ھمواره زياد نموده، اوراق قرض

تا .   بازرگانی داشتۀِتوان با ھر کشوری به طور نامحدود کسر موازن می– ارزی ۀر به عنوان ذخيرالسراسر دنيا از د

  .زمانی که جنگ با پيروزی به پايان برسد پول جريان خواھد داشت

با توجه به اين که ھدف تناسب کشتار بيشينه .   مديريت استۀ جوھرکنترول است که  بر اين نکته آگاهئیھر کارفرما

 کنترولچندين نوع از .  شدترين شکل ممکن ھمآھنگ میبايد که به دقيق توليد میۀبود، بنابراين تمامی وجوه پروس

ً تقريبا ۀعرض).   و افراد پشتيبانیيعنی سربازھا(نخست، تعداد کارگرھای الزم برای انجام کار بود .  دارای اھميت بود

ّھای متمول و با نفوذ  که به خانوادهئیھابرای جوان.  نامحدود سرباز از طريق سربازگيری اجباری تضمين شده بود

سياسی تعلق داشتند اين امکان ايجاد شده بود که تا بتوانند با توسل به وسايل مختلف از رفتن به سربازی معاف شوند، تا 

ھای  نظر حاکميت، اليهۀاز نقط.  ش ثابت گرديدزند، فرضی که البته بعدھا بطالنکه به مخالفت از جنگ برخيمبادا 

پذير بوده و درعين حال، ھا از نظر اقتصادی مصرفھا، و بومیی التينیامريکاھا، سياھان، نی سفيدپوستئيپا

  .نمودھا سلب میرا از آنھای داخلی ھای جنگ امکان ايجاد ناآرامیشان به جبھهفرستادن

                                                 
9 Donald Henry Rumsfeld 
10 Kathleen T. Rhem, “Rumsfeld on Terrorists: Drain the Swamp They Live In,” September 18, 2001, 
http://defense.gov. 
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اين که کسی ديگری را بکشد امر نامتعارفی است که تابوھای .  آموختنددر نخستين قدم بايد کشتن را به سربازھا می

ھای نوزده و بيست، ھای سدهگران دريافته بودند که در خالل جنگپژوھش.  داجتماعی شديدی عليه آن وجود دار

 کردن خودداری کرده و يا آن که به عمد آن چنان نشانه گيری کرده که تيرشان به سربازھا به طور مرتب از شليک

  ھدف اول ايجاد ١١. دادندتغييرًھای آموزش سربازھا را عميقا رھبران نظامی در پاسخ، اما، شيوه.  ھدف نخورد

دادند که با شکنجه ر میواردھا را مورد آزار دايم قرا- ھا تازهنخست، مربی.  ھمبستگی افراطی در ميان گروه بود

 آموزشی، اگر که سربازھای تحت آموزش را از خواب و خوراک محروم ۀدر چارچوب اين شيو.  ای نداشتفاصله

ھای طوالنی تحت شرايط نامساعد نموده، برای سرپيچی از فرامين، ھر قدر ھم که ئیپيماھا را مجبور به راهکرده، آن

 اين افراد در ھم شکسته شده و به ھر چه که گفته  کرده، آن گاه سيستم دفاعی تنبيهانگيز باشد، به شدتبيھوده و خفت

ای منسجم تبديل شده، واحدی که به طور يگانه عمل خواھد به عبارت ديگر، اين افراد به توده.  شود عمل خواھند نمود

اگر ھم .  ای را خواھند پذيرفتژيم ابلھانه روی کردن از ھر ر که به اين شيوه تربيت شده باشند دنبالهئیھاآن.  نمود

، "صفت-زن"قطارھا با عناوينی مانند - کسی از چنين کاری سر باز زند، ھم از سوی فرماندھان و ھم از سوی ھم

ھا علت اين سخت دوم، مربی.  گيردناميده شده و مورد آزار جسمی و روانی قرار می" دختر"، و يا "جنده"، "کونی"

ھای مادون انسان ربط داده، که در مورد ويتنام با  خارجیۀفرسا را به نيات به اصطالح خصمانھای طاقتگيری

اين افراد در شرايط خستگی و .  شدندخوانده می" ُکنگ"، و "زادهزردھای حرام"، "ھاچشم کج"، "گوک"عناوينی مانند 

بدين .  خواھند پيوست" !ھا را بکشگوک!  بکشھا راگوک"ھای درماندگی، عصبيت، بيم و ھراس، به تدريج به نعره

ای شريف بلکه اند، آن ھم نه از روی انگيزه کشتنۀگذارند آمادھای جنگ پا میھا به جبھهترتيب، از زمانی که اين

ه پس آيا جای تعجب است ک.  کشند حيواناتی بيش نيستند را که میئیھاشان و به اين خاطر که آنًصرفا به خاطر دوستان

گير، - گرم و نفسئیھا در ارتش اياالت متحده امر رايجی بوده است؟  در سرزمينی متخاصم، در ھواکشتن غيرنطامی

شان در تکه شدن دوستان-ھای جنگلی، تکهھای مداوم و تبادل آتش در راھکئیپيماآلود، خسته و کوفته از راهچرک

را در آن جا ھستند، زير فشار دايم بودن برای باال بردن تناسب کمک به اين فکر افتادن که چ-شان، کمگانبرابر ديد

 افراد، تجاوز به ۀکشتار و گرفتن انعام برای اين کار، نفرات اين چنين ارتشی از گشودن آتش به روی مردم، شکنج

  ١٢.زنان، و بر پا کردن جھنمی از بيشترين خشونت ممکن سر باز نخواھند زد

ًن ارتش انداخت، غالبا اين افسران و ئيھای پا نخست به گردن سربازھا و ردهۀ وھلتقصير اين کشتار را نبايد در

ِھای نژادپرست تشنه به خونی بيش نبوده که جنگ را برای دستيابی به مدارج ھای باالتر بودند که قاتلفرماندھان رده ِ

 دست داشته، به عنوان مای الیشتن بر  که در سرپوش گذا١٣کالن پاولتوان از  در اين مورد می–ديده باالتر مفيد می

.  اند درست استھا به خورد سربازھا دادهاند که آن چه را که در مورد ويتنامیکرده و اغلب فکر می–يک نمونه نام برد 

ِزندگی برای مردم خاور دور " در ويتنام است که گفته بود، امريکا نيروھای  ، فرماندهويليام وستمورلنداش يک نمونه

ھا برای اما، آن.  يمای زندگی و شأن انسان ارزش قايلما بر. ... ھا برای آن قايل ھستند نداردھمان ارزشی را که غربی

                                                 
  : رجوع شود به 11

Vicki Haddock, “The Science of Creating Killers,” August 13, 2006, http://sfgate.com. 
فرستادن افراد به مناطق ساحلی .  "ھای مختلفی داشتشد شکلھائی که برای کشتن ھر چه بيشتر به کار گرفته می بنا به گفته ترز، انگيزانه 12

افزار غيرنظامی، و محول کردن وظايف سبک در برای خوش گذراندن چند روزه، دادن مدال، غذای اضافه، آبجو بيشتر، اجازۀ پوشيدن رخت
  ."ھا بوده استپايگاه از جملۀ اين انگيزانه

Turse, Kill Anything That Moves, Kindle Edition, 44. 
13 Colin Luther Powell 
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ھا کردند؛ آنت می  اين افسران بودند که سربازھا را در اين مسير ھداي١٤." انسانی ارزشی قايل نيستندؤونگی و شزند

کردند تا در جنگ از ھای شکنجه را اختراع میھا بودند که شيوهگذاشتند؛ آنھای جنگی سرپوش میبودند که بر جنايت

ای را ھر جنبنده"کردند که سرانجام به ًھای شديدا ساديستی را اختراع میآن استفاده شود؛ و اين افسران بودند که تاکتيک

  .انجاميد" بکش

) در اساس بايد گفت مزدوران(اين جنگ، اياالت متحده، ھم چنين، از نيروھای نظامی و پرسنل غيرنظامی در 

 ارتش ويتنام جنوبی نيز ۀ ھزينۀبه عالوه، عمد.   جنوبی، استراليا، نيوزيلند استفاده نمودۀکشورھای ديگری مانند کر

.   قرار داشتامريکا کنترولمستقل بود، اما به واقع زير اين ارتش اگر چه در اسم .  شدتوسط اياالت متحده تأمين می

 را پذيرفته بودند، و برخی نيز آرانممک عمل ۀتمامی اين نيروھای جانبی که به کمک اياالت متحده شتافته بودند، برنام

برای " کژيستراتيھای دھکده" عمليات روانی، ايجاد یاجرا.  گرفتندنبوغ شخصی خويش را در کشتارگری به کار می

ھای متنوع زارشان رانده شده بودند، راه اندازی عمليات ترور، و شيوه که به زور از خانه و کشتئیھااسکان آن

  ١٥.شکنجه جملگی از سوی اين نيروھا در تمام طول جنگ به کار گرفته شد

]  ثابتۀسرماي[اين .  نامدابت می ثۀ به جز نيروی انسانی دارد که مارکس آن را سرمايئی توليد نياز به دروندادھاۀپروس

کوپترھای ، تانک، ھلی١٦مورکلیھای در جنگ عليه ويتنام به طور عمده سالح کشتار جمعی بود، که اقالمی مانند مين

 و عناصر ديگری از  ھای ناپالم، عامل نارنجی، فسفر سفيد تا بمب٥٢- بھای آتشبار، ناوھای جنگنده، بمب افکن

 از اين ادوات و ابزار ئیًاياالت متحده از موجودی تقريبا بی انتھا.  شدياالت متحده را شامل می ائیيمياک ۀزرادخان

ھای ارتش آموخته بودند که تمامی رده.  شان داشتکشتار برخوردار بوده و اشتھای سيری ناپذيری نيز در به کار گرفتن

  .ھا حتمی بود، استفاده کنند تلفات جانبی غيرنظامی نامتناھی در ھر شرايطی، حتا زمانی کهۀچگونه از اين زرادخان

 ۀرا داريم که به سرمايه در شکل نيروی کار و سرماي)  ھنگفت حکومت اياالت متحدهۀاز خزان( پولی ۀحال، سرماي

شوند ِ جنگ در روند کاری به بھترين وجه ممکن در ھم ادغام میۀاين دو عنصر آن گاه در صحن.  ثابت تبديل شده است

گيرد، پرسنلی که به ھر آن چه که گفته  سربازان و پرسنل پشتيبانی صورت میۀش از طريق تربيت پيگيرانکنتروله ک

  .زنند که تناسب کشتار باال را تضمين نمايدشود عمل کرده و يا آن که به طور خود به خودی دست به عملياتی می

ُپر واضح است که اين فروختن .  شود” فروخته"ھا ِت کشتهسرانجام اين که تناسب کشتار بايد به منظور گسترش انباش

- مرزی فروخته می- و-  بی حدۀبلکه در عوض، از طريق تبليغات به دقت طراحی شد.  شوددر شکل سنتی آن انجام نمی

 جنگی ھایبايستی بر پای ھزينهًمدارانی که نھايتا میھا، افکار عمومی، و سياستشود که به طور دايم به خورد رسانه

اين شبھه .  افتادھرگز از زبان نمی"  در انتھای تونلئیظاھر شدن روشنا"به اصطالح .  شدد بگذارند داده میئيُمھر تأ

.  آوردھا را به دست میويتنامی" قلب و ذھن"شد که گويا اياالت متحده، اگرچه به کندی اما به يقين، ًدايما ايجاد می

شدند، گويا به نام حکومت از سوی اياالت متحده در ويتنام جنوبی به کار گماشته میشب بازی ھم که ھای خيمهعروسک

  .آمدندشان گرد میفوج به زير پرچم-جملگی کمر به خدمت دموکراسی بسته و مردم نيز فوج

 ۀا چھرشد تبازی و رياکاری به کار گرفته میھای دغلبرای باورکردنی ساختن اين چنين ادعاھای سخيفی تمامی شيوه

ًی چند سرباز، تقريبا ھيچ  به استثنا.  بازی سازگار بودندارتش و دولت با اين گونه حقه.  ھا پوشانده شودزشت واقعيت

                                                 
14 Westmoreland made this statement in the film Hearts and Minds (1974). 

ھا پيش از آوردن نيروھای نظامی در دھد، پرسنل پشتيبانی سال به روشنی نشان میامريکائی خاموش ھمان گونه که گراھام گرين در رمان  15
  .اشتندنيمۀ دھۀ شصت، در ويتنام حضور د

Graham Greene, The Quite American (London: Penguin Classics, 2004), originally published in 1955. 
16 M18 Claymore mine 
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ھمان تعداد .  ی که ارتش اياالت متحده در ويتنام مرتکب شد، به محاکمه کشيده نشدفسری به خاطر ھزاران جنايت جنگيا

از آن گذشته، فارغ از ميزان .  ته شدند احکام بسيار سبک در موردشان صادر شداندکی ھم که در دادگاه مجرم شناخ

، حکومت اياالت متحده ھمواره مای الیگرفت، ھم چون کشتار جمعی در شدت جنايتی که مورد بررسی قرار می

-  میقاءنه التوانست با صبر کردن برای فروكش کردن خشم و نارضايتی افکار عمومی و در حالی که ھم زمان اين گو

  . زيان وارده را بگيردبوده، جلو" ّچند نخاله"ًرفا کار کرد که اين گونه جنايات ص

ھا به کار گرفته شد به طور مرتب پولی شده و انباشت سرمايه با شتاب ای که در توليد اجساد مردهبدين ترتيب، سرمايه

  .رفتبه پيش می

ريزی و قتل عامی که به راه انداخت قضاوت شد، بر اساس خوناره میاد" مديريت علمی" را که با آرانممکاگر جنگ 

 انجام دادند را اين گونه امريکائی آن چه که نيروھای ترز.   برخوردار بودئیترديد از موفقيت بسيار باالکنيم، بی

يل، زندانی کردن دلھای بیکشتن، شکنجه، تجاوز، بدرفتاری، اسکان اجباری، خانه سوزی، دستگيری: "کندخالصه می

  وی ١٧."ًھا در ويتنام امری کامال روزمره بودامريکائی اين گونه رفتار ھنگام حضور –افراد بدون مجوز قانونی 

کند که اين چنين بربريتی به واقع سياست رسمی بوده دھد که به روشنی ثابت میه میئصدھا نمونه در اين مورد ارا

وی در اين سفرھا مشاھده نمود که .   ويتنام را زير پا گذاشتئیی مناطق روستاترز ھم چنين طی سفرھای متعدد.  است

ھای ھای کشته شده در جنگ، يعنی قربانيان شقاوتئیای، ھر اندازه ھم که کوچک، دھقانان برای روستادر ھر دھکده

  .اندھا، بنای يادبود برپا نمودهامريکائی ۀروزمره و گزارش نشد

واری خواھان تناسب کشتار باال ھای ارتش به طور ديوانهجنرالھا و دھد که سرھنگه میئرا ارا ھم چنين مواردی ترز

دلتای  ۀ در منطقامريکائی به فرماندھی نيروھای ١٩٦٨ بروری در ف١٨ولَژولين ای جنرال.  به ھر قيمتی بودند

ِ و تحت امر ولای.  ميليون نفر بود مسکونی متراکمی با جمعيتی نزديک به پنج ۀدلتای مکونگ منطق.   رسيدمکونگ

به اين دليل بود که وی .  ھا دادندگرفته و فرمان به قتل عام غيرنظامی" ديوانگی"، تصميم به ١٩ھانت ايراوی، سرھنگ 

ی ھر سرباز  ُگردان نھم پياده که تحت فرماندھی او قرار داشت، به ازا.  مفتخر گرديد" ّقصاب دلتا"به دريافت لقب 

از يک سو به ).  ٩يعنی تناسب کشتاری معدل (کشت شد به طور متوسط نه نفر ويتنامی را می که کشته میامريکائی

 به دست دلتای مکونگ کنترولخواستند که  و طراحان جنگی وی به راه انداخته بودند و میجانسونای که دليل برنامه

ِپيش بود دست باال را داشته باشند؛ و از سوی ديگر به حکومت سايگون بيفتد تا بلکه بتوانند در مذاکرات صلحی که در 

آميز چھارده ماه پس از حاکميت جنون.   حکومت ترور به راه انداختدلتای مکونگ در ولایاش، خاطر جنون شخصی

 ۀبا توجه به شيو.   رسيد١٣٤آور وی بر اين منطقه، تناسب کشتاری که واحد وی به راه انداخته بود به ميزان سرسام

ًتوان نتيجه گرفت که تقريبا کردند، میبخش که از درگيری در نبرد با ابعاد بزرگ خودداری میجنگيدن نيروھای آزادي

  .ھا بوده باشدبايد که از غيرنظامیھا میتمامی اين کشته

  ادامه دارد
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