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  ٢٠١٥/ ٢٦/١١  پيکارپامير

  

   مي$دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )بخش پانزدھم(

 زندانھای امريکا د رافغانستان وجھان
 ِ◌ھوايی عليه گروه طالبان و القاعده درخاک نظامی ايا.ت متحده، درعين حاليکه عمليات ھای بھرحال، مقام

" ِائت$ف شمال"ِ◌زمينی نيروھای  ِ◌عمليات رھبری ميکردند، جريان یبدون توجه به اعتراضات ِجھان ِ◌افغانستان را
 نظامی، اجنت ھای اط$عاتی وکماندو ھای ِکشوررا نيزتوسط کارشناسان درمناطق مختلف ِوسايرجنگجويان ضد طالبان

ه توسط طالبان را ک ِ◌گروه ِ◌القاعده و فرماندھان جنگجويان. جنگی خويش تحت رھبری و نظارت گرفته بودند ِخاص
ِ◌مفصل، بزندان ھای مؤقتی، يا تازه تشکيل  ِ◌تحقيقات ِ◌ضد طالبان دستگير ميشدند، پس ازانجام نيرو ھای مسلح

درخاک " بی -گوانتانامو" سپس، بخشی ازآنھا را به جزيرۀ کوچک و دورافتادۀ  افغانستان نگھداری ميکردند و ِدرداخل
  .کيوبا ميفرستادند

   "  بی-وگوانتانام " موقعيت ِجزيرۀ

ِ◌شرقی کيوبا موقعيت دارد و امريکا آنرا پس از  جزيرۀ مذکوربا مساحت ِيکصد و بيست سکويرکيلومتر، درضلع
باساس قرار دادی که ميان حکومت ھای امريکا و کيوبا درآن . م  متصرف شد١٨٩٨جنگ با ھسپانوی ھا درسال 

ِ◌امريکا قرار داده  ِ◌بحری دراختيار دۀ کشتی رانی و اموربی، بمنظور استفا -سالھا به امضا رسيد، جزيره گوانتانامو
ِ◌قبلی ميان دوکشور تجديد گرديد ودرآن اضافه شد که ايا.ت متحده، کيوبا را يک   م قرارداد١٩٣٤باز درسال . شد

 م به پيروزی رسيد، حکومت١٩٥٩ِ◌کيوبا تحت رھبری فيدل کاسترودرسال  ھنگاميکه انق$ب. کشورآزاد ميگذارد

مسترد  ملکيت ِآن کشور را  بی خارج کرده و- ِ◌کيوبا ازامريکا تقاضا کرد تا نيروھايش را ازجزيرۀ گوانتانامو دِ◌جدي
چھارھزار و ھشتاد و پنج (ِ◌حاوی مبلغ  ِ◌اين تقاضا، يک چک امريکايی، درآن موقع، بجای پذيرش ھای مقام. نمايد
اجارۀ ساليانۀ جزيرۀ مذکور به حکومت کيوبا فرستادند، ولی ِ◌ بعنوان ً، ظاھرا)شايد به معنای يکنوع تمسخر) را) دالر

اکنون در اين جزيره به تعداد دوھزار و ھفتصد نفر زنده گی ميکنند و ھنوز . فيدل کاسترو آنرا نپذيرفت و مسترد کرد
                                                                .ِ◌امريکايی قرار دارد ِ◌مقامات ھم بحيث پايگاه نظامی در اختيار

   

   
                  تعدادی از زندانيان القاعده در زندان گوانتانامو                             " بی-گوانتانامو" نمايی ازجزيره ی 



  
 

 

  ٧تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

جزيره و ِ م دستور ايجاد ِزندان درآن ٢٠٠١ادارۀ جورج دبليو بوش، فقط متعاقب ِاشغال ِنظامی افغانستان درسال 
               .به آنجا را صادر نمود" عناصر ِتروريستی" انتقال ِ

دستگيرشده گان  ِامريکا، نخستين گروپ) ١٤١ –سی (  مي$دی بود که يک بال ھوا پيمای ٢٠٠٢درماه جنوری سال 
ده شد که به تعداد  بی انتقال داد و درماه ھا و سالھای پس ازآن گزارش دا- گوانتانامو جزيرۀ را ازافغانستان به

ًو ديگرعناصری که اتباع ِتقريبا بيست  گروه طالبان ِ◌سازمان تروريستی القاعده، نفراعضا و فرماندھان بيشترازھفتصد
" پيمان ملی"چنانکه سايت انترنتی  .دراين زندان نگھداری ميشدند کشور ِجھان به شمول ِاتباع روسی و انگليسی بودند،

 –گوانتانامو  " فدراتيف که در زندان اسامی ھشت تن اتباع روسيۀ" : روسی نوشت که" اسايتارت"از قول خبرگزاری 
) ١ –اس . آر(َبسر ميبرند، روز چھارشنبه ششم آگست سالجاری برای نخستين بار توسط راديوی امريکايی  " بی

  (33)  " .انتشار يافت

 م بحيث گروه ھای ٢٠٠٢ تا٢٠٠١ِ◌سالھای ِ◌جنگ انگفته ميشود ھمۀ اين افراد در جري " : افزود که" پيمان ملی"
 ِدرسالھای بعد ادعايی صورت گرفت مبنی بر اينکه سربازان " .ِ◌تروريستی درافغانستان گرفتار شده اند خطرناک

 عضويت درسازمان تروريستی القاعده دستگير و به زندان ِنيزبه ظن را ِ◌افغانستان ِ◌بيگناه امريکايی، برخی ازافراد

ِ◌حقوق بشر اين نکته را نيز بايد متذکرشد که مؤسسات .رستاده اندِ◌مذکور ف  سرخ و تشک$ت ِسازمان ملل، صليب ِ

ِ◌زندان ِ◌ضد جنگ درامريکا و اروپا اعتراض ھای زيادی را عليه تأسيس و نگھداری زندانيان در "  بی-گوانتانامو " ِ
ِ◌وکيل مه و بدون داشتنآن توأم با شکنجه ھای متنوع، آنھم نگھداری زندانيان بدون محاک مدافع، ازطريق براه اندازی  ِ

 ِ◌امريکا، شھروندان. آوردند معتبربعمل ِ◌سفيد، تظاھرات، نشرمطالب و مقا.ت در روزنامه ھای تحصن دربرابرکاخ

ن قانو ِامنيتی امريکا را نه تنھا مغاير وشيوه ھای برخورد با زندانيان توسط مقام ھای" گوانتانامو "ِ◌ ِ◌زندان وجود
ھمين نوع فعاليتھای انساندوستانه و فعاليتھای .  اساسی آن کشور دانستند، بلکه آنرا لکۀ ننگ درعصر حاضر خواندند

"  ابوغريب  "ِ◌ در زندان يی امريکا نيروھای رسوايی ھای ناشی از برخورد ھای عذاب دھندۀ  ِمدنی بود که  گند
وبربريت  تکان دھنده وشرم آوری ازآنھمه تعذيب وشکنجهو حتا عکس ھای بسيار ِ◌اشغال شده با. گرفت درعراق

ِ◌امريکايی با.ی زن و مرد عراقی به سراسر جھان پخش  سربازان جنسی وحتا عکسھای مستند مربوط به تجاوز
                                            .گرديد

 انامو، لکۀ ننگی بر پيشانی اعتبار امريکا ستِ◌گوانت ِ◌معروف شکنجه گاه " : نوشت که" نيويارک تايمز" روزنامۀ  

ِ◌محرمانۀ   سند٧٠٠انتشار "  نوشت که " نيويارک تايمز" ايرنا خبرگزاری جمھوری اس$می ايران به نقل از (34) "
ِ◌اط?عاتی و امنيتی امريکا در زندان ِ◌دستگاه بی قانونی و بی اخ?قی شرم آور جديد، مؤيد رسوايی، مخوف  ِ

  "... ستگوانتانامو ا

ِعضو نھاد ِبررسی اط$عاتی ِاجرايی " بيل جونز"  خورشيدی ازقول ١٣٩٢) فروردين ماه(درماه ثور" پرس تی وی "
ت?شھايی در کنگره برای . زندان ِگوانتانامو بعنوان ِيک لکۀ ننگ برای امريکا باقی خواھد ماند " امريکا نوشت که

من شاھد ِھيچ تغيير ِعمده ای نيستم و ھمچنين به ھيچ وجه دولت را رسيده گی به اين موضوع در جريان است، اما 
ًآنھا ابدا توجھی به اظھارات و بيانيه ھای سازمان ملل درمورد اين ... در مسير بستن ِزندان ِگوانتانامو نمی بينم

 زندان ِگوانتانامو مسأله نکرده اند و نگرانی ھای زيادی درسطح  بين الملل و ھمچنين در داخل امريکا در رابطه با
   " .وجود دارد

ما بايد در اين رابطه صريح  " : رييس کميساريای عالی سازمان ملل نوشت" ناوی پي$ی" از قول  "پرس تی وی "   
اياJت متحدۀ امريکا نه تنھا التزامات و قوانين داخلی خود، بلکه قوانين و معيارھای بين المللی را که ملزم به . باشيم

  ".آنھاست، به روشنی نقض ميکندرعايت ِ

ِباساس ِگزارش رسانه ھای کانادايی، يکی از شھروندان تُرک تبار بنام    که مدت پنج سال را با "  مورات کورناز" ِ
تحمل ِشکنجه درزندان ِگوانتانامو سپری نموده بود، با سه تن زندان ديده ھای ديگر، شکايت نامه يی را عليه جورج 

ِگفته شد که حتا برخی ازطبيبان زندان ِگوانتانامو، بجای معالجه، عاطفه . تگاه ِقضايی کانادا سپردنددبليو بوش به دس
  .وھمدردی با زندانيان، درکنارزندان بانھا و مستنطقين قرار ميگرفتند

  " خليج گوانتانامو باعث ننگ اوباماست " منتشرۀ انگلستان نيزنوشت که" اينديپندنت " روزنامۀ 

 مي$دی، يکتعداد اززندانيان درگوانتانامو، ٢٠١٣ِ اين موضوع را نيزمتذکر شد که درماه ھای اول سال بايستی
ِتحقيرآميز ِزندانبانھای امريکايی و بدست آوردن سھولتھای مورد ِنيازشان درآن  ِدراعتراض به شيوه ھای برخورد

 و برخی" ميامی ھرالد "يی، بخصوص روزنامۀ تعدادی ازروزنامه ھای امريکا. محبس، دست به اعتصاب غذايی زدند
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دراخير ِماه  . ِازخبرنگاران آن کشور، جريان ِاعتصاب زندانيان را پيگيری نموده گزارشھا را به اط$ع عامه رسا نيدند
 م بود که با.خره  فھرست يکتعداد از زندانی ھا از سوی مقام ھای زندان ِمذکور به اين ترتيب به نشر ٢٠١٣جون 
  : درسي

عبدالحق واثق ازافغانستان، م$ نورb نوری ازافغانستان، م$ محمد فضل ازافغانستان، عثمان، عبدالرحيم و محمد  
عثمان ازيمن، معاذ حمزه احمد العلوی از يمن، محمد ا.نسی از يمن، محمد عبدالعزيز المجاھد از يمن، عبدالمالک 

 عبد احمد ازيمن، عبدالرحمن شلبی عيسی عويد ازعربستان سعودی، احمد عبدالوھاب الرھابی از يمن، مجيد محمد
محمد رجب صادق ابو غنيم از يمن، علی احمد الراحضی ازيمن، غالب نصارالبيھانی ازيمن، سالم احمد ھادی بن 

سم از کندازيمن، محمد عبدالرحمن الشمرنت ازعربستان سعودی، فوذی خالد عبدb فھد العوده ازکويت، خالد احمد قا
يمن، عبداللطيف نصيرازمراکش، مسحورعبدb مقبل احمد الصبری ازيمن، مصطفی عبدالقاوی عبدالعزيز الشميری از 
يمن، عبدالرحمن احمد از يمن، سلمان يحيی حسن محمد الربيعی،  يسيم قاسم محمد اسماعيل قاسم از يمن، فائزمحمد 

 افغانستان، زھرعمرحميص بن حمدون از يمن، خيرb سيد والی محمد از} واحد{احمد الکندری از کويت، حاجی واح 
گل  از افغانستان ، عمرخليف محمد ابوبکر مھجروعمر از ليبی، محمد الزھرانی از عربستان سعودی، اول} ؟{خيروا 

 بشير نصير علی ، محمد نبی عمری از افغانستان، ايوب مرشد علی صالح از يمن،(متوفی درزندان(ازافغانستان 
المروb از يمن، شوقی عواد بوالزھير ازيمن، مصعب عمرعلی المودوانی از يمن ، ھيل عزيز احمد ارميثالی از يمن، 

از } ؟{سعيد صالح سعيد نشير از يمن، کريم بوستان از افغانستان، عمرمحمد علی الرماح از يمن، محمد کامين 
ي$ح از يمن، گوليد حسن احمد از سومالی، محمد عبدالمالک با جابو افغانستان، احمد الرزاق از افغانستان، عبدالس$م الھ

b (35) . و محمد رحيم از افغانستان (متوفی در زندان( از افغانستان   از کينيا، عنايت   

روه قابل ِتذکر است که يکتعداد اززندانيان ِگوانتاناموکه متعلق به کشور ھای مختلف بودند، بشمول يکتعدادازکادرھای گ 
، نتايج يک سلسله )مکس فيشر) گزارشگر ِواشنگتن ُپست   .طالبان، درسالھای قبل، از اين زندان رھا شده بودند

ِبررسيھا و کنجکاوی ھايش پيرامون مخارج اين زندان وزارت دفاع امريکا،  " : بدنام را چنين به نشر رسا نيد ِِ
 بليون دالربمنظورفعال ٢٤ اعشاريه ٥م مبلغ ٢٠١٤سال م الی ٢٠٠٢ازتاريخ ِگشايش زندان گوانتانامو در سال 

م وجه چھارصد و پنجاه و چھار مليون دالر، ٢٠١٣نگھداشتن اين زندان بمصرف رسا نيده است که تنھا درسال 
" ھيرالد " يک روزنامۀ شھر ميامی امريکا بنام.  مليون دالر برای ھر زندانی ھزينه نموده است٧ اعشاريه ٢يعنی 

      . که امريکا غرض ِنگھداری زندان گوانتانامو و زندانيان ِآن، سا.نه مبلغ نيم بليون دالربمصرف ميرساندنيز نوشت

 زندان بگرام   
ِ◌تحقيقات در ھمينجا بايد گفت که باساس  ِ◌مخفی  منابع حقوق بشر، امريکايی ھا به تعداد بيشتر از بيست زندان ِ

ازآن . بدترين شکل و شيوه درآن ھا نگھداری ميکردند ِ◌دستگيرشده را با  افراددرسراسرافغانستان ايجاد کرده بودند که
ِ◌ملل  ِ◌سازمان ِ◌بشر منابع حقوق درسالھای نخست، است که درپنجاه کيلومتری شمال کابل"  بگرام " جمله، زندان

ِ◌سرخ گھگاه درمورد وضع و سرنوشت زندانيان وصليب امريکايی اجازه  ھای ِآن اظھارنگرانی نموده ميگفتند که مقام ِ
 مي$دی از طرف نيرو ھای نظامی امريکا در ٢٠٠٢اين زندان، در سال . ِ◌آنجا تماس برقرار گردد نميدھند با زندانيان

ِ◌اندکترين سؤظن،  گفته شد که امريکايی ھا، افراد و اشخاص زيادی را به اثر. داخل پايگاه ھوايی بگرام اعمارگرديد
 ِاين اقدامات بحدی درميان. کاشانۀ شان بيرون کشيده و با خود به زندان بگرام می ُبردنددرنيمه ھای شب از خانه و 

  .ياد ميکردند و ازآن می ھراسيدند" ِ◌سياه  زندان" ِ◌بگرام را بنام  نموده بود که زندان منفی ِ◌افغانستان انعکاس مردم

                                                                               

و ديگر زندان ھا صورت ميگرفت، " بگرام" و "  بی–گوانتانامو " شکنجه ھايی که گفته شده در زندانھای  ِانواع 
 ِ◌چراغ ِ◌منفذ به خارج، روشن بودن ِ◌انفرادی و بدون داشتن ِ◌سلول ھای بسيار کوچک موجوديت: عبارت بودند از

" ِ◌دوا ھای غيرمجاز به زندانی بنام  روز، خوراندن ادن تا سه شبانهِ◌سلولھا در بيست و چھار ساعت، بی خوابی د
 ِ◌از حد فزون ِ◌اجباری با.ی دو پا تا مدتھا ی طو.نی، گرم کردن يا سرد کردن ، ايستاده کردن"دوای راستی

ُ◌سلولھای کنکريتی توسط دستگاه ھای تھويه ھوا، نگھداری زندانی در سلول  به ِ◌مخصوص بدون آب و نان، اھانت ِ
ازسقف، ضربه زدن به کشاله ھای ران  ِ◌زندانی ِ◌مسلمان، آويختن ِ◌زندانيان کتاب مقدس مسلمانان دربرابر ديده گان

ِ◌پا، سر و ساق ِ◌زندانی، فرياد کشيدن ھای کرکننده و  ِ◌زياد به حلق ِ◌آب زندانی را به در و ديوارکوبيدن، ريختاندن ِ
ِ◌برقی، تھديد به  ِ◌سرد، شوک ِ◌طو.نی درآب نگھداشتن ،دهِ◌صوت و آھنگ در حد انزجارآور و اذيت کنن پخش

در   طو.نی، نگھداری زندانی َمادرو ھمسرزندانی، شنواندن ِصدای کر کنندۀ ماشين ِ اره کشی بمدت تجاوزجنسی با.ی
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ِسلول ھايی که به اندازۀ يک تابوت ھستند، دستکاری درغذا، برھنه کردن زندانی، نمايش فلم ھای رنج آور و ِ 
، آب را با شدت تمام توسط  ِدھشتناک، تشکيل ِصحنۀ اعدام ھای مصنوعی، فرو ُبردن زندانی در زير آب، سيلی زدن

    . . .  پايپ به معقد زندانی فرستادن و

 
 نمايی اززندان بگرام درشمال کابل

 و لت و کوب راثرشکنجهِ◌تعداد زيادی اززندانی ھای بگرام د ِ◌مرگ و مير زيادی منتشرشدند که بيانگر گزارشھای

ً◌بگرام منکر ميشدند، اما بعدا  ِ◌زندان امريکايی تا مدتھا از وجود ھای مقام  . ِ◌امريکايی بوده است ِ◌توسط زندانبانان ِ
ِ◌يک   م با نشر٢٠٠٥، برای نخستين بار در سال "آناندگوپال " روزنامۀ نيويارک تايمز بنام ِيکی از خبرنگاران

            .ِ◌تلخ برداشت  ، پرده از روی اين واقعيتدو ھزار صفحه يی ِ◌ گزارش

ِ◌شکنجه  ِ◌امريکايی ھا، يا دراثر ِ◌نظارت زندانھای تحت زندانی در ِروزنامۀ مذکور افشا نمود که تا حال چندين فرد  
ِ◌صليب باساس يک راپور.  ُھای طاقت فرسا جان داده و يا دست بخود کشی زده اند بع ِ◌بين المللی که از منا سرخ ِ

( مي$دی درآن درج شده است، ٢٠١١تا  2001   ِ◌افغان از سال اسامی زندانيان فھرست ِ امنيتی امريکا بدست آورده و
ِ◌بگرام  ، به تعداد ششصد تا ھفتصد اسير در زندان)که اين سطوررقم ميخورند"  مي$دی ٢٠١١"تاھمين اکنون 

ِ◌امريکايی و سابق مشاور کارانيکی از نومحافظه " البرتو گونزالس.  " نگھداری ميشوند رييس جمھور و وزير  ِ
ِ◌خويش را  ِ◌تضعيف امريکا نبايد با احترام گذاشتن به حقوق بشر، اسباب " : آن کشور، با بيباکی تمام گفت که عدليۀ

  ".فراھم آورد

" به قلم " یُتو نبايد بکش" ، ترجمۀ بخشھايی از يک کتاب را که تحت عنوان "حزب ھمبستگی افغانستان" وبسايت 
ِخبرنگار و سياستمدار آلمانی پيرامون انواع شکنجه ھای زندانيان توسط نيرو ھای امريکايی نگاشته شده " يورگن 

: "  بگرام را در اينجا درج ميکنيم اينک، بخشھايی از اين ترجمه در مورد وضعيت زندان. است، به نشر رسانيد
ِيورگن درکابل با جاک، سربازمتقاعد ارتش کانادا و کارمند فعلی يک شرکت خصوصی امنيتی گفت و گو کرده است ِ ِِ .

ًمث$ . ِوی ميگويد، شکنجه ھايی که درگزارش ِ سناتور امريکايی ذکرش رفته، چيزعام است که ما بر زندانيان ميکنيم
کردن، دست و پای بستن، بيدار نگه داشتن ويا غدا ندادن، چيزی که درزندان بگرام اتفاق می افتد، ازدست آويزان 
چوکی  اگرزندانی چيزی به درد بخور را نگويد، دست و پای آنرا می بنديم و سرچپه با.ی يک...غيرعادی است 

پس از اين کار، آنان .  آنان تجاوز کنندکوچک آنرا قرار ميدھيم و سگھای جنگی را به جان شان رھا ميکنيم تا با.ی
حواس شان را ازدست ميدھند و در موارد زياد، آنان بدون اينکه جان اف کنيدی را بشناسند، به قتل او اعتراف 

که وظيفۀ ترجمانی را بعھده داشته است، چنين " محمد " ِو ھمچنان در گزارش، ازقول يک تن از افغانھا بنام ." ميکنند
.  زمانيکه من برای آنان ترجمانی ميکردم، ميدانستم که فرد دستگير شده ھرچيزی است به جز تروريست:آمده بود 

يک تن اززندانی     ". گوانتانامو درمقايسه با بگرام، بھشت است... اکثريت آنان دھقانان نادار و مردم فقير قريه بودند
ما نميتوانستيم بخوابيم؛ زيرا دراتاق ھای بسيار سرد  : " به خبرنگاربی بی سی گفته است" شيرآقا " ھای بگرام بنام 

نگھداری می شديم و زمانيکه چشم ھای ما ُپت ميشد، توسط ماشين، يک صدای دلخراش پخش ميشد که ھمه را بيدار 
         "ميکرد

ھروقتيکه . می ديدندِبا.ی سر ما کمرۀ کوچک بود که نيرو ھای امريکايی ما را : " ميرويس، زندانی ديگر گفته است 
ِھرگاھی که قصد تشناب رفتن ميداشتند، نيرو ھای امريکايی آنان ... بخواب می رفتيم، مارا اذيت کرده بيدار ميساختند
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مرا برھنه کرده :" زندانی ديگرگفته است  "را وادار ميکردند که با موسيقی برقصند و بعد، برايشان اجازه داده ميشد
    " .ًد رھا ميکردند، بعدا لولۀ آب را درمقعدم داخل کرده به فشار زياد آب را رھا ميکردندبرای ساعت ھا درھوای سر

م، پرده ٢٠١٥ صفحه يی خويش دراوايل سال ٤٩٩ِنيزطی انتشاريک گزارش ) سيا(سازمان اط$عات جھانی امريکا 
ش نمود که ترجمۀ بخشھايی از از روی برخی ازاعمال شکنجه گرانۀ ضد حقوق بشری منسوبين ادارۀ زندانھا را فا

کميتۀ { اين گزارش، سنا ٥٩درصفحۀ  " :اين چنين به نشررسانيد" مشرق " گزارش متذکره را نشريۀ انترنتی 
ازجملۀ مسايلی که . به مشاھدۀ مواردی از تجاوز جنسی به مظنونين اشاره کرده است} اط?عاِت سنای امريکا

ِنا مناسِب مظنونين داشتند، اين بود که آنھا دچار مشکل مديريِت عصبانيت دخيل دربازجويی ھای  ِاز افسران گروھی
ِدر محل کار بوده و گزارش شده است که به تجاوز جنسی اعتراف کرده اند ِ... "                

تلگراف ھا و سوابق نشان ميدھد که بازداشت شده  " درصفحۀ يکصد گزارش سنا در رابطه با اين روش امده است "
قرار } پمپ کردن آب درمعقد اسير{ ِان سيا که تحِت روش ھای تشديد شدۀ باز جويی سيا قرار داشتند، مورد تنقيه گ

ميگرفتند؛ درحاليکه  مدرکی دال بر اينکه نياز پزشکی به اين کار بوده، وجود ندارد و ديگران ھم به اين کار تھديد 
  " .شده بودند

شاره شده است که چندين نفر از بازداشت شده گان از جمله عبدالرحيم  از اين گزارش ا٥٨٤درپی نوشِت  " 
افسران سيا ھمچنين رمزی بن الشيبه، . النشيری، مجيد کليان، ابو زبيده، مروان الجبور تحت اين عمل قرار گرفته اند

    " .خالد بن عطش و عدنان الليبی را به تنقيه تھديد کرده اند

ِمحروميت ازخواب، شامل بيدارنگه داشتن فرد تا  " ی ابتدای گزارش آمده است صفحه ا١٩ ازخ$صۀ ٣درصفحۀ  ِ
ِساعت به صورت عمدتا ايستاده يا درشرايط ِنا مناسب بوده و در مواردی دستان فرد در باJی سر بازداشتی، ١٨٠ ِ ً

  " . بسته ميشده است

ان داشتند که افغانھا را طبق ِلزوم ديد ِخويش نيرو ھای مسلح انگليس نيز زندانھايی برای خود ِش. اين تنھا نبود 
 مي$دی افشا ٢٠١٣ِخبرگزاری بی بی سی در اخيرماه می سال . نگھميداشتند دستگيرو برای مدتھای طو.نی درحبس

براساس مدارکی . . . نيرو ھای بريتانيايی، شماری از شھروندان ِاين کشور را بازداشت و زندانی کرده اند " نمود که
 بی سی بدست آورده است تا ھشتاد وپنج  شھروند افغانستان در اردوگاه ِنظامی باستيون، متعلق به نيرو ھای که بی

بريتانيايی در وJيت ھلمند در جنوب افغانستان زندانی ھستند ، بی آنکه تشريفات قضايی Jزم در مورد ادامۀ 
  ".بازداشت آنان رعايت شده باشد

 خورشيدی به نشر رسيد، حاکی ازآن ١٣٩٣که درماه حمل سال " ط$ع رسانی افغانستان شبکۀ ا" برخی از يافته ھای 
در وJيت ھلمند اجازه داده شده است که } انگلستان{  م  به نظاميان اين کشور٢٠٠٩ تا ٢٠٠٦در سالھای  "  بود که

نظاميان انگليسی در چند سال ... بدون مجوز به شھروندان ِافغانستان شليک کنند و آنھا را موردِ ھدف قرار دھند
ھمه روزه افغانستانی ھا ی بی دفاع و بی ... اخير باعث ِکشتار ِبيش از ھزار تن از غير نظاميان ِافغانستانی بوده اند 

بازخواست توسط عساکر ِانگليسی و ناتو در ھلمند و قندھار کشته ميشوند و ھيچ مرجع ِحکومتی وجود ندارد که 
   "...به دست نيرو ھای خاص ِاين کشور ھا باز خواست کنددليل ِقتل ِمردم را 

حامد کرزی رييس جمھورافغانستان، درروزھای پايانی حاکميت ِخويش، آنھم غرض ِکسب ِوجھۀ سياسی نزد مردم 
 بھمين. ِافغانستان، تبليغات ديگری را درمورد موجوديت ِزندانھای خارجی ھا در و.يات ھلمند و قندھاربه راه انداخت

. ِسلسله، ھيأتی را به اين دو و.يت فرستاد تا پيرامون ِموجوديت زندانھا و وضعيت ِمربوط بدانھا تحقيق نمايد
نظاميان امريکايی و " ھيأت ِاعزامی به قول رسانه ھای داخلی کشور، پس ازبررسی ھای .زم اع$م نمود که 

طی دوازده، سيزده  " ھمچنان گفته شد که. " مند دارندانگليسی، سه زندان در و.يت قندھار و سه زندان درو.يت ھل
سال، در زندانھای امريکا، بسياری از ھموطنان ِما بدون اينکه اتھامی عليه شان مطرح باشد و يا در دادگاه محاکمه 

اين زندانيان در حبس ِانفرادی و در سلول ھای بدون پنجره و کوچک بسر .  َشده باشند، در زندان بسر ميبرند
                                                "... َيبرند، در حاليکه آب ِسالم جيره بندی و تھويۀ ھوای نا مطبوع استم

اذيت  و آزار ِروحی و فزيکی، در معرض گرما يا سرمای شديد  " که عده يی از تحليلگران ِامريکايی نيز گفتند
ابل ِتحمل، عريان کردن ِزندانيان در برابر ِسربازان ِزن، ايستاده يا بيدار قراردادن، استفاده از صدا ھای بلند ِغير ِق

نگه داشتن به مدت ھای طوJنی و تھديد کردن ِآنھا به وسيلۀ سگھا، شکنجه ھای عادی زندانيان در برخی زندانھای 
 ِ◌  مي$دی را که توسط٢٠١٠تا  ٢٠٠1ِ◌بگرام ازسال  ِ◌اسامی تعدادی اززندانيان اينک، فھرست" ... افغانستان است

پدر، مليت،  ِ◌ بين المللی ازمنابع امريکايی بدست آمده اند، در اينجا درج ميکنيم، با اين تذکر که اسم ِ◌ ِ◌سرخ صليب
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ِ◌نياز از سوی مسوو.ن ِ◌مورد ِ◌دستگيری، تاريخ ومحل تولد و ساير معلومات دستگيری، محل ِزمان امريکايی   ِ
  :حذف يا سانسور شده است

، ارس? خان، سيف b  ولی، )عرب تبار(زمان، قادر، حفيظ b شھباز،حاجی پاچا وزير، لطف b الگارسی  ُگل  
، حاجی غ?م فاروق، معيين بن )عرب تبار(ملنگ ظفر، غ?م ربانی ابوبکر، قلم، احمد دلشاد،محمد ص?ح علی 

، نورآغا، ظاھر جان،محمد ايوب،  حفيظ b جان، عبدالقادر فيضانی، محمد امين البکری، ردا احمد نجار، ايمل خان
خان، } جمشيد{فدی احمد، حميدb، عبدالرحمن، فاضل کريم، مولوی حميدb،عبدل زدران،ببرک، سميع b، جمشير 

محمد انور، رياض، دوست محمد،عبدالعليم ، سيد گ?ب، شمالی خان، شفيق، عنايت b ، محمد آغا، شير جان، م? 
bلی، عبدJ شاد گل، عبدالغفور، حاجی سيد نبی، ضابط ياسين، محمد رحيم نوری، محمد يوسف نوری، محمد ،

نورولی،نياز، ولی جان، فاروق، غ?م فاروق،کرامت، محمد Jيق، حاجی نجم الدين، عبدالولی، عبدالغفار، فيروز 
ُ،محمد قدير،حميدگل، رحمت b، بسم b  اھرعبدالظ خان،علی صدر، عبدالکريم ، پالک جان، محمد ولی، عبدالقادر،

نور، گل آغا، اخترگل، قاری مھمند، نظيرخان، شھزاده گلخان،اکبرشاه،اکبرشاه، سلطان  عبدb، محمد حسن خان، اول
ُگل، ھدايت b، نور حسن، صالح اJفغانی، غ?م سرورجميلی، عبدالرزاق، حاجی محمد، سيد وليجان، حاجی قيوم 

ولوی حفيظ b، اکا خان، محمد گل،  شادی خان، نربچه، خان محمد، گلجان، مولوی احمد جان، م?عبدالملک بای، م
 گلوگی، گل حنان،  الم، گلزمان،  آخند،

سيد داوود، حاجی عبدلرحمن ھوتک، شيررحمان، عبدالقادر،  عزت b، حضرت ولی، م?قديم، علی محمد، قاری
مولوی احمد ظاھر عرب،  ،گوھرعلی، عبدالستار، اکيب خان، روح b، داوود ظاھر، عزيزالرحمن  حاجی امير، ملک

گل، بچه خان، نظيم b خان، محمد ظاھر، امان b، سخی جان، صالح  توريالی، محمد گلزار، جمعه مومن خان، گل
ن، توره کی، قاری محمد، معلم اسماعيل، شمس خان، رييس محمد، حاجی خيل، م? شبير، خان محمد، عبدالحنا

 ، b عارف، مالی جان، محمدحسين، قاری عبدالولی، خان گل، شيخ يوسف، محمد نادرشھسوار، شير بھادر،  عزت
حاجی عبدالمجيد خان، ولی گل، ميرخان،  فاروق مجاھد، مجيب الرحمن، م? ضربت، حاجی ليوان گل، حاجی 

آخند، قاضی خان، صدر ولی، گلخان، م?سليم، صفت b، شاه عبدالجليل،  مھاجر ضيا الرحمن، م? تورجان،  م? 
خالد، صحابی رحمن، زرمحمد، محمد اسماعيل ثاقب،  پيراجان، اکبرخان، شاه خان ، عزيزالرحمن، حاجی ستار، 
عبدالحق، آغامحمد، وليجان، ميرقلم،  طارق، محمد يوسف، صبغت b ج?لزی، عبدالباصر، عبدالخالق، رشيد احمد، 

ميع b ج?لزی، مولوی نسيم، فاضل گل، م?محمد اکرم، عبدالباقی،  گل معروف، م? فيضانی، کريم b شيرزی ، س
قاری يوسف، حاجی نبيب، محمد شاه، حميد b، جمال، سيد b،  رحيم جان، گل رحمن، عبدالملک، يعقوب، م? 

د منصور،  مھربان،  شير آغا، م? عبدالبصير، ميراخان، حکيم نور، صديق، حمزه، محمد رحمت b ، ذبيح b، سي
نعيم خان،  نصرت b، گل احمد، عثمان، نور احمد، سخی ، نقيب b، فرھاد، محمد داوود، سيد رحمن، حضرت 
محمد، نعيم جان، محمد امين عثمانی، عصمت b وردک، اميرمحمد، پير محمد، فتح خان، ذوليمين ، محمد نبی، امين 

b ،م? محمد، حاجی کشمير، عيد خان ، b حفيظ زين ،b جمشيد، عتيق bنورزمان،  عبدالقيوم، يوسف، عبد ،
شھاب الدين، نجم الدين يلدوز، جنت گل، مير صاحب جان، اميرخدايداد، بعل محمد، وزيرخان، حبيب شاه، ريحان، 

، سيد خالد الدمتانی، ابورياض،  منصور المنصور، عبدالوکيل، عيد ولی، محمد رقيب، مولوی ناصر، شعيب خان
م?ابراھيم، فضل الرحمن، حاجی ظاھر شاه،  عبدالسليم ، گل حيدر، م?ظاھر، حاجی خدايداد، نوارخان، نيک مرجان،  
اخترمحمد، بيت b، محمد شريف، قاری رفيع b، شاه ولی، شيرين آغا، سلطان شاه، محمد اسماعيل، محمد ناصر، 

ورگل، امين شير، م?شريف، وکيل، اقبال،  قاری امين b، عبدالصمد،  باقی محمد، حنيف شاه،  گلستان، گلبت دا
شاه، عبدل جانان، سعدb، ادريس،  خليل b، ثنا b، محبوب b، بختيار، روح b، جاويد اقبال، بختيار محمد ، 

b عزت رشيد نور، برھان الدين،  فيصل احمد، محمد ،b يق شاه، صديقJ ،b محمد عظيم، موسی خان، نعيم ،
شاه، رحيم خان، محمد نسيم، خان b،  قاری سيد حسن، معصوم خان، عبدالحليم ، روزی خان، عبدالعزيز، مولوی 

، عباس ناظم،  ضيا الدين، عمرصديق،  کفايت b، حيا ت b، شمس الدين رحمن،  تاج محمد، م?اسماعيل، ب?ل
خان، امان گل، گل سلم، حکيم جان، قاسم خان، عمرخان، حاجی عبدالعزيز،  عبدالوحيد، سيد قلم، سيد علم، ضيا 

 آغا، قيصر، عبدb جان، عادل، محمد ايوب، تعويض خان، حاجی جان، زرين الحق،  نقيب احمد، قندی آغا، طوطی

يم شاه، مبارک خان، ع?الدين، عبدل ج?ل، حاجی عبدالباقی، ُميرام جان، سليم شاه، مبارک گل، ميرام جان، سل گل،
بھرام جان، نورولی، سحرگل، سلطانعلی، حاجی کليم، حکمت b، برکت b، عيد محمد، مصطفی المدانی، تاج گل،  

 احٍب، مراد، ص شفيق شمس الرحمن،  گلباز، غ?م نبی، نجيب ، حاجی نذير، ابراھيم ميکاييل،  سيد،  حاجی خيال،

 ،b کوچی، مطيع bعبد ،b بخت ،b ابراھيم ، احمدخان ، شيرحسن، سيف ، b حاجی آغا، اجمل ، نعمت



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

منورخان، پاينده گل، آدم جان پوپلزی، غازی مرجان، محمد ھاشم، شمال، زيارت گل، عبدالبصير، م?بشير، حقمل 
رحيم،   سيد انور، سيد جمالدين ، عبدالفتاح، م?ج?نی، فضلميرزاخان،  صافی، جمال الدين، محمد يونس، سيد محمد،

نورb، م?مطلب،ايوب شاه، محمد طاھر، عبدالمختار، محمد غوث، جمعه جان، فيض محمد، ميرويس، لعل مرجان، 
ناصرالدين،عبدالباری،  ذکريا، عبدالغنی، زلمی عبدالواسع، تورجان، عبدالھادی، محمود، اصيل خان، رحمت ولی،

حمد شير، عبدالمنان، نيازمحمد، رفيق، محمد الياس، رحيمداد، سردارولی، زرغون، معروف، حسن ، حاجی حنبلی، م
  (36) .محمد حمزه، داوود آغا و شايد افراد ديگر که شامل اين فھرست نشده اند

ِ◌بگرام محبوس  بزرگ ِبيشتر از سه ھزارافغان درزندان" ھرچند مقام ھای دولتی افغانستان بصورت رسمی گفتند که 
  . ِ◌آنھا بدست ما نرسيد ه است ِ◌مکمل ِ◌ھمين سطور، فھرست ، ولی تا نگارش" ھستند

 


