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 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٩ جنوری، ٢٦                                                                                                   ماللی موسی نظام

 
  ا ميبنددررئيس جمهور اوباما محبس گوانتانامو

  
  

اين . قرار دارد، ميبندد خا ك آيوبا ازراکه در گوشۀ » گوانتانامو« رئيس جمهور جديد امريكا نظر به وعده محبس 
، با ٢٠٠١زندان مخوف بعد ازحملۀ گروه القاعده بر برج های مرآز تجارت جهانی درنيويارك بتاريخ يازدهم سپتمبر 

 .محبوسينی آه به ارتباط به اين حمله درانجا منتقل گرديدند، سر زبان ها افتاد
يت موسسات حقوق بشررا سبب گرديد، نحوۀ برخورد و از همان آوان فعاليت اين محبس، چيزی آه توجه جهانيان و شكا

. شكنجۀ محبوسين از يك طرف بود و حق نداشتن وآيل مدافع و شرائط موجوديت يك محكمۀ بی طرف، از جانب ديگر
ازنگاه پرنسيپ های حقوق بشر آه امريكا خود را علم بردار و عمل آنندۀ مواد ارزشمند آن از همان آغاز اين اعالميه از 

 ميالدی ميداند، تعميل اساسات اين اعالميۀ جهانی، بصورت افراط از جانب آن دولت کامًال پامال گرديده ١٩۴٨ل سا
به ارتباط به اين موضوع، نحوۀ شكنجۀ محبوسين و استعمال ابزاری آه درين راه بكار رفته است، اصًال منافی . است

مثال . ر قوانين اساسی اآثر ممالك جهان ازان نامبرده استهمه ارزش هايی است آه مراعات و احترام حقوق انسانی د
 سال  تعين گرده است، بايد از جانب تمام ممالك عضو ملل متحد يكسان مراعات ١٨سن حبس در چنين شرائطی آه 

«  سال را برای اين نوع مجرمين و يا ١۶گرديده و قابل اجرا باشد، ولی اياالت متحدۀ امريكا وسوماليا خودسرانه 
» گوانتانا مو« بايد افزود آه با تمام پرده پوشی و دقتی آه امريكا در پنهان نمودن اوضاع داخل . تعين نموده اند» متهمين

بكار برده است، فيلم هايی از برخورد های غير انسانی و شكنجه های محبوسين اين مرآز وهشتنا ك به دنيای خارج 
عمول درين زندان،  بايد از استعمال سگ های بسيار درندۀ گرگ مانند برای ازجملۀ آزار های بسيارم. انتشار يافته است

اقرار، به مقابل مظلومانی آه اآثًرا نميدانستند آه به چه منظور از ممالك شان با خفت و اعمال وحشيانه به آنجا آشانيده 
ی آنرا آامًالغير بشری و غير شكنجۀ بسيار رعب آورديگری را آه قانون خودامريكا اجرا. شده ا ند، ياد آوری کرد

« قانونی قلمداد ميكند، درين شكنجه گاه بربخت برگشتگان محبوس عملی گرديده است و غوغای زيادی را در ادراۀ 
براه انداخت، همانا عمليۀ سر انسان را بروی در داخل آب قرار دادن است آه حالت مرگ را آامًال بوجود » جارج بوش

 .ن شرائطی، متهم بيچاره ناچار به هر نوع اقرار دروغين ميباشدمی آورد و البته در چني
قرار راپور های واصله، در جريان اولين روزهای  حضور قوای مسلح امريكا در افغانستان بعد از سقوط طالبان، 

مردانه وابستگان شورای نظار و جميعت ربانی که بر خالف پالن طرح گشته يه پای تخت سرازير گرديده بودند، ناجوان
دادند آه » نشان« سال را با اقارب آنان و يا بصورت پراگنده، به مامورين قوای مسلح ١٨تعداد زيادی ازاطفال زير 

باشكنجه های غير بشری ای آه نمونه » افغان« تعداد زيادی ازين اطفال بيگناه » گوانتانامو« نتيجتًا در زندان مخوف 
راپور ها مشعر است آه با رها آردن سگ های درنده، اين اطفال . تال گريدندهای آن در باال ذآر گرديد، محبوس و مب

 ساله هم در بين شان موجود بودو با راپورهای غلط، جمع آوريگرديده بودند، در زمان اين شكنجه های غير ١٢آه تا 
ين محبس ميرسد، داستان نا گفته نماند آه اخباری آه توسط رها شدگان از. بشری، مادر خود را برای آمك صدا ميزدند

 .های غير اخالقی و ضد بشری زيادی را در اختيار مطبوعات و موسسا ت حقوق بشر ميگذارند
باری بارك اوباما، رئيس جمهور جديد امريكا، با قولی آه داده است تا يكسال ديگر اين مرآز شكنجه گاه گنهكار و بيگناه 

 افغان حكومت بی آفايت و به مه چی واروی حامد آرزی راه حل قانونی بشری را ميبندد، ولی آيا برای بازداشت شدگان
ای ازقبيل دريافت محكمه و وآيل مدافع آه حق هر انسان آزاد است، سراغ ميگردد يا نه؟؟ آيا دولت افغانستان درين 

ايه و بازخواست اتباع زمينه با قوای مسلح خارجی منجمله امريكا، کدام قرارداد محبوسين و يا موافقه نامه ای برای حم
آيا  برای متهمينی آه درمحبس !  افغان آه درين شكنجه گاها با سرنوشت تاريك و نا معلوم، بسر ميبرند، در دست دارد؟

نگه داری ميگردند، فردايی موجود خواهد بود آه اقال گنهكار و بی گناه دران تصفيه حساب گرديده وافغان و » بگرام « 
 ظلوم تفريق شوند؟؟غير افغان، ظالم و م

   :برای مزيد معلومات فقط بيكی از جريانات نا گواری آه بر هموطنان ما و شما روزانه تحميل ميگردد، اشاره مينمايم
 

، به حيث ترجمان لسان »انتخاب« ميگويند يكی از ترجمانانی آه گويا به لسان پشتو بلديت نداشت و در اثرجعلکاری در 
ترجمان از مردی آه . ، به حكم وظيفه در يكی از مناطق پشتون نشين مملكت ما فرستاده ميشودقبول گرديده بود» پشتو« 

توسط قوای مسلح دستگيرشده بود ميپرسد آه درزمان دستگيری،  مشغول چه آاری بوده است؟ مرد به پشتو جواب 
 ترجمان دری زبان افغان چنين .نماز بوده است آه دفعتًا دستگير ميگردد» رآعت«  رآات٢ميدهد آه وی مشغول ادای 
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شما لطفًا مرگ و يا حبس آن بيگناه و . بوده است» راآت« ترجمه مينمايد آه مرد ميگويد آه وی مشغول انداختن دو تا 
  !!امثال ويرا درين زمينه حتمی بدانيد

  
 قلم در جريدۀ وزين  ازين٢٠٠۶به ارتباط به موضوع محبوسين افغان توسط قوای بين المللی، مضمونی را آه در سال 

  .به نشر رسيده بود، احترامًا ضميمه مينمايم» مردم افغانستان « و ملی ای
  
  

 ٢٠٠۶ماللی موسی نظام                                                                                                      ورجنيا، 
 
 

 آودآان اسيرافغانستان
  

  ش يك استاد جامعه شناسی در نيويارك تايمزنظری به گزار
  

  
واقع » برآلی« استاد جامعه شناسی پوهنتون » ارلی هك شمت « اخيرًا در روزنامۀ نيويارک تايمز مضمونی را بقلم
عراقی و افغان در مراآز عسكری پايگاهای امريكا به » آودآان« ايالت آليفورنيای شمالی در مورد محبوسين خردسال

 است آه دران واقعات تكان دهندۀ از شكنجۀ اين اطفال محبوس ذآرگرديده است آه ما نظری بر قسمت هايی نشر سپرده
هم چنان به راپوری اشاره » ارلی شمت« .ميباشد، می اندازيم» افغان« از مضمون مذآور آه مربوط به اطفال محبوس 

 قاچاق اطفال در سر زمين های جنگ زده، منجمله مينمايد آه از طرف يكی از مامورين وزارت خارجۀ امريكا در مورد
  .  افغانستان، ذآر گرديده است

تاآيد ميكند آه در حال حاضر نقض حقوق آودآان يكی از مشكالت جدی و قابل تشويش بشمار » ارلی هك شمت « 
 مبرده تذکار می نا.ميرود آه بايد رسيدگی به آنرا از پايگاهای مراآز  قوای عسكری امريكا آغاز نمود

 سال تعين گشته است، در حاليكه به اساس راپور های ١٨ دهد آه به اساس پرنسيب های حقوق بين الملل، سن بلوغ 
 سال تخفيف داده است ١۶و مراقبت از حقوق بشر، گويا حكومت امريكا سن محبوسين را به » عفوبين المللی« موسسۀ 

نويسنده وضع آودآان اسير . آم سن و سال را دقيقًا نمتوان بيان آردآه اين خود سبب ميشود آه تعداد محبوسين 
درين راپور ازقول منابع موسسات مربوط به حقوق بشر و مامورين وزارت دفاع . افغانستان را وخيم قلمداد نموده است

 .ر اسرا انجام ميگيردمانند سائ» بگرام« آه درين مراآز خدمت نموده اند، تصريح مينمايد آه شكنجه و آزار آودآان در 
 ١٣) طفل(،مينويسد آه يك نو جوان)  Amnesty International(المللی يا به نقل ازموسسۀعفو بين» ارلی هك شمت« 

خليج «و بعد به » بگرام «  ميالدی در افغانستان دستگير شد و برای يكسال ابتدا در ٢٠٠٢سالۀ افغان اواخر سال 
 جوان آه بدون محكمه اين مدت را بسر برد، به اوليای امور موسسۀ عفو بين الملل ابراز اين نو. فرستاده شد» گوانتانامو

 .داشته آه ويرا با بيدار و ساعت ها سر پا نگهداشتن، مورد شكنجه قرار ميدادند
اطفال ل گذشته، جريان شكنجۀ  تكان دهنده ترين قسمت اين راپورآه ازمنابع وزارت دفاع امريكا بدست آمده است، در سا

توسط مامورين محبس، با استفاده ازسگ باقالده بوده آه دهان بند نداشته و بجان دو طفل اسير به منظور ايجاد وحشت 
 .در ٱنها، صورت گرفت است

هم چنان در مقالۀ خود در نيويارك تايمز ادامه ميدهد آه گرچه بعضی ازين آودآان به » ارلی هك شمت « پروفيسر 
اعمال مشابه بازداشت شده اند، اما همانطور آه مامورين قوای ائتالف به صليب سرخ بين المللی گفته دليل حمل اسلحه يا 

 . فيصد اين آودآان سر انجام بيگناه تشخيص داده شده و از زندان آزاد ميشوند٩٠ تا ٧٠اند، 
 آودآان آه تنها اين مملكت و حقوق) آونونشن( در پايان مقالۀ خود متذآر ميگردد آه امريكا بايد به » شمت« پروفيسر

سوماليا از تصويب آن خود داری آرده اند، هرچه زود تر ترتيب اثر بدهد و اگر وزارت دفاع مجبور به اسارت آودآان 
در . است، بايد آنها را آامًال در شرائط انسانی نگهداشته و حق دسترسی به ديدار با والدين آنها را برايشان قائل گردد

 بايد محابس خود را بروی مامورين تفتيش موسسات حقوق بشر باز بگذارد تا جلو صدماتی آه بر اطفال پايان امريكا
 .وارد می آيد هرچه زود تر گرفته شود
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 جون منتشر ٢٩آه در نيو يارك تايمز بتاريخ )  برآلی( اين بود قسمی از مضمون پروفيسر جامعه شناس پوهنتون
 آه در مملكی مانند افغانستان و امثالهم آه آشورهايی مانند اتحاد شوروی سابق به حال سوال پيدا ميشود. گرديده است

( منظور اشغال و تغير رژيم و امريكا  باسابقۀ عدم معلومات  در احوال اجتماعی دنيای سوم،  به غرض امحای آمونيزم
، آه حاال اطفال بيچاره و مظلوم را هم  پا پيش ميگذارند، بيگناهانی٢١و جدال با تروريزم بينالمللی در قرن ) در سابق

بايد به آن افزود، چگونه به چنگ مامورين خارجی آه آوچكترين معلوماتی در احوال محبوسين شان ندارند، اسير 
 ميگردند؟؟

در مملكت ما در شروع برقراری رژيم پرچم و خلق، در زندان مخوف پل چرخی، بر عالوۀ اشخاص وطن پرست و 
اميل های مختلفه، يك عده ای زياد مهمانان ناخوانده ای ديگر هم محبوس بودند آه  عداوت و آينه های بزرگان و سران ف

گروپ های ديگری هم موجود بودند آه . شخصی افراد بر سر اقتدار، سبب توقيف و اآثرًا باعث قتل آنان گرديده بود
  . ببار آورده بودحبس و يا آشتن شان را اختالفات قومی و يا عقيدوی فيمابين طرفين

همان طوريكه عمال خلق و پرچم برای پيشبرد مقاصد شوم خود ها و برقراری هرچه زود تر رژيم سوسياليستی در 
افغانستان، به هدايت باداران اجنبی به تفرقه اندازی های قومی و ايجاد دشمنی و نفاق، متوصل به انواع حيله ها و 

در مملكت جنگ زدۀ ما، همچنان به دوره های بعدی، سبب دشمنی ها و آينه تزويرات گرديدند، همين ميراث ناپاك 
توزی های بيشمارگرديد، چنانچه سپردن اطفال خرد سال و يا تحريك برای دستگيری آنان را ميتوان آامًال بر روی 

 !!همين پالن های سيا ه و غير انسانی به وضاحت مشاهده نمود
 افغانستان، متاسفانه چند نسل از اطفال بيگنا ه مملكت در ميان آتش و خون تولد در حالت بيشتر از ربع قرن جنگ های

شدند و در همان حالت بی امنيتی ومصيبت بزرگ گشتند، الجرم آه ازطفلی با اسلحه و آالت جنگی خو گرفته و جزء 
بوده باشد، خواه در عصر خون خواه اين شناسائی درزمان  خلق و پرچم و حالت اشغال .....زندگانی نا آرام آنان گرديد

، درعصر تنظيم های بی خاصيت جهادی »آابل« به مقابل همديگربروی شهر» حكمتيارـ مسعود« بارحمالت راآتی ای 
 يادوران تاريک طالبان سياه کار،  نتيجه چنين است آه آه اگر برای حمل اسلحه و يا فروش آن از قدرت وبرای احراز

 !! بازهم اين بيگناهان فقط مورد سوء استفادۀ طرفين متخاصم قرار گرفته انداطفال آار گرفته شده باشد،
 

در جريان پا ك آاری قوای اياالت متحده از بقايای طالبان، عدۀ زيادی از اطفال مظلوم مملكت در اثر عناد قومی به 
پ خرد سال افغان آه نه اسمی از نتيجه همين است آه اين گرو. اجبار به عساآر بی خبر و بيتجربۀ امريكائی سپرده شدند

، در زندان های عسكری امريكا به شكنجه های غير انسانی ووهشتنا ك سر »مال عمر« شنيده اند نه نامی از» بن الدن« 
همان طورآه راپورهای صليب سرخ بين المللی نشان ميدهد، اآثريت مطلق اين اطفال مظلوم، بيگناه .  دچار گرديده اند
اين نوجوانان مصيبت رسيده نه تنها در اثربيعدالتی . عد از سپری نمودن سال ها شكنجه، رها ميگردندثابت گرديده وب

ومظالمی آه بر آنها ميگردد کامًال تغير شخصيت ميدهند، بلکه اجتماع هم متاسفانه به چشم مجرم به آن بينوايان 
 !! مينگرد

نی ازعدالت و ترحم انسانی را دارا هستند، در چنين شرايطی باموجوديت اينهمه موسسات خيريۀ جهانی آه ادعای پشتيبا
هيچ دست رسی ای برای نجات بيگناهان و مظلومان خردسال افغان آه بی موجب و با خصومت های غير بشری در دام 

  !!افتاده اند، نميتوانند داشته باشند
 

    !!یبه اميد يك افغانستان آزاد، با عدالت اجتماعی و امحای تفرقه های قوم


