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  خواهد شد؟" گوانتاناموی اوباما"آيا زندان بگرام واقعًا 
  

  
  

در افغانستان به هزينۀ شصت ميليون دالر توسعه به قرار بعضی از راپورها در رسانه های غربی، پايگاه نظامی بگرام 
ميآبد که گنجايش بيش از يک هزار زندانی، يعنی پنج مرتبه بيشتر از زندانيان حاضر در  زندان گوانتانامو، را خواهد 

. داين در حاليست که کمتر از يکماه پيش، رئيس جمهور اوباما حکم مسدود نموده زندان گوانتانامو را صادر نمو. داشت
ناظران حقوق بشر و کارشناسان سياسی کشور نگرانی اين را دارند که توسعۀ زندان بگرام که در حا ل حاضر در آن 

زندانی ميباشند، از يکسو باعث نقض حقوق زندانيان خواهد گرديد و از سوی ديگر  هم ) اکثرًا افغانها(ششصد نفر 
اين نگرانی زمانی مطرح ميگردد که در فيصلۀ، اخيرًا ادارۀ . داستقالل افغانستان را تحت تأثير خود قرار خواهد دا

رئيس جمهور اوباما، در پيروی از پاليسی های بوش، از حق  دعوی محکمه زندانيان بگرام در محاکم اياالت متحدۀ 
  . امريکا چشم پوشی نمود

نی ميباشند، اختيار ايجاد زندانها و اگاهان امور سياسی در کشور بدين نظر اند که مردم افغانستان دارای حکومت قانو
  .کنترول از آنها بايد در دست دولت باشد، نه کشور های خارجی

افغانستان کشور مستقل است وبعنوان يک کشور مستقل، خارجی ها "وحيد مژده، يکتن از کارشناسان سياسی ميگويد، 
دستگيری افراد و زندانی نمودن " ه باور وی، ب."  بايد اصول و مقررات موجود آنرا مراعات و مطابق آن عمل نمايند

وی می افزايد که اگر امريکا ."  آنها توسط امريکائيها اين معنی را ميدهد، که افغانستان يک کشور اشغال شده است
  .زندان گوانتانامو را می بندد، بايد زندان بگرام را نيز مسدود نمايد، زيرا تفاوتی ميان اين دو زندان وجود ندارد

اگر امريکا اقدام به توسعۀ زندان بگرام " عين مرستيال، نمايندۀ مردم در ولسی جرگه با تائيد نظر فوق ميگويد، م
مينمايد، خالف وعدۀ قبلی خود مبنی بر مسدود نمودن زندان گوانتانامو عمل ميکند و در حقيقت زندان گوانتانامو را بسته 

  ."نمی کند
منبع در رياست جمهوری که نخواست نامش گرفته شود، در ديدار جو بايدن، معاون اوباما، با رئيس به نقل از يک 

جمهور کرزی، موضوع گرفتاری های خودسرانۀ اتباع کشور، زندانی نمودن آنها و موضوع تلفات ملکی، از جانب 
گرفتاری ها بيشتر خواهد گرديد و ما به ... " .بقول اين منبع، بايدن به جواب گفت، .  افغانی بسيار با جديت مطرح گرديد

  ..."همين منظور زندان بگرام را وسعت ميبخشيم
چنين گفته های مقاماِت امريکائی را صاحب نظران کشور نگران کننده خوانده، آنرا در تضاد با قانون اساسی کشور 

راختالف کامل با قانون سياسی کشور دانسته هال ل الدين هال ل، نمايندۀ مردم در ولسی جرگه، اين موضوع را د. ميدانند
هر آنچه در جغرافيای افغانستان صورت ميگيرد، بايد مطابق قانون اساسی افغانستان باشد و آنچه خالف " ميگويد، 

  ."صورت ميگيرد، قانون اساسی افغانستان را زير سوال ميبرد
 به تأمين حقوق زندانيان بگرام،  اخيرًا فيصله در همين حال شورای وزيران جمهوری اسالمی افغانستان، در رابطه

روی همين دليل، موضوع . نمودتا به اساس قانون اساسی افغانستان، زندانيان بايد حق انتخاب وکيل مدافع را داشته باشند
  .زندان بگرام شامل اجندای مذاکرات هئيت افغانی بلند پايۀ که در حا ل حاضر در واشنگتن بسر ميبرد، گرديد
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 حاليکه دولت افغانستان موضوع توسعۀ پايگاه يی نظامی بگرام را جدی گرفته است، شهروندان کابل نيز  اين کار را در
يک باشندۀ کابل که خود را محمد رحيم معرفی نمود، در ارتباط به فيصلۀ توسعه دادن زندان . به ضرر افغانها ميدانند

. اين فيصلۀ اوباما نشان ميدهد که سگ برادر شغال است" ن گفت، بگرام، عصبانی شده به پورتال افغان جرمن آنالي
  ."زندان بگرام، گوانتاناموی اوباما خواهد شدبفکر من . اوباما نيز مانندی بوش عمل مينمايد

  
 
  


