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    اصطالحات نظامي -*

هاماتي  در پايگاه نيروهاي پياده نظام ات)استنطاق  (  ي كه درمورد اذيت و آزار زندانيان حين بازجوييئيكي ديگر از افغانها

  . را مطرح كرده است، مترجم سابق نيروهاي نظامي امريكاست

او كه با نام مستعار وحيد اهللا خود را معرفي مي كند زبان انگليسي را با لهجه جنوب آمريكا كه از سربازان ياد گرفته است 

  . صحبت مي كند و همان كلمات ناسزا و اصطالحات نظامي سربازان را به كارمي برد

 درصورت خودداري از حرف زدن، به شيوه هاي مختلفي مورد )حبس شدگان  (  مي گويد كه بازداشت شدگانوحيد اهللا

زندانيان مدت شش ساعت سرپا نگاه داشته مي شدند يا مجبورمي شدند كه روي يك تخته پاره ": تنبيه قرارمي گرفتند

  ".ه شوددو در چهار براي سه ساعت زانو بزنند، بدون آنكه آب به آنها داد

 يكي از زندانيان پس از آنكه مدت چهارروز در هواي پايگاه اسد آباد )محبس  ( وحيد اهللا مي گويد كه در بازداشتگاه

او پسرجواني بود كه در يك اطاق گلي بدون  «: وحيد اهللا مي گويد. بسيار گرم، تشنه نگاه داشته شد جان سپرد

ي صبح روز چهارم به ديدن او رفتم ديدم روي زمين وقت. پنجره مدت سه روز دست بسته زنداني بود

به گارد زندان . درحاليكه هنوز دستانش ازپشت بسته بود افتاده بود و دور دهانش كف سفيدي ديده مي شد

اما وقتي او را معاينه ]. اكت و تمثيل مي كند [ ادا در مي آورد !  گفتم كه اين جوان مرده است اما او گفت نه

  » .به همه گفتند كه او سكته كرده است. مرده استكرد معلوم شد 

: سوال شد، او در پاسخ گفتسرهنگ يانت وقتي بطور اخص در مورد تشنه نگاه داشتن زندانيان براي تنبيه آنها از

مهم اين است كه با آنها رفتاري انساني در پيش . مهم اين نيست كه به آنها آب يا غذا داده مي شد يا نه"

آنها مجرمين معمولي نبوده  ".  و افزود كه نبايد فراموش كرد كه اين زندانيان چه افرادي هستند"گرفته مي شود

   ".بلكه پيكارجويان دشمن هستند كه عليه مردم افغانستان و نيروهاي آمريكايي مي جنگند

     

  2005 فوريه 20 يكشنبه -  گرينويچ 11:08

  ستار سعيدي در كابل -  *

  بدرفتاري با زندانيان در افغانستان

بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانياني كه در بازداشتگاههاي اين نيروها در افغانستان نگهداري مي شوند، در اين روزها، 

  .ه موضوع مطرح در رسانه هاي غربي تبديل شده استبار ديگر ب

توجه رسانه هاي غربي به اين دليل بار ديگر به رفتار نظاميان آمريكايي با زندانيانشان در افغانستان معطوف شده است كه 

ك و شواهدي اخيراً اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا، اعالم كرد كه بعد از يك دعواي حقوقي طوالن، به هزاران صفحه مدار
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دست يافته است كه هيات تحقيقاتي ارتش آمريكا از وضعيت بازداشتگاه هاي اين كشور در افغانستان به دست آورده 

 در آمريكا نوشته اند كه نيويورك تايمز و در بريتانياگاردين  برخي از روزنامه هاي غربي، از جمله  .است

مان كارهايي مي زنند كه انجام آن در زندان ابوغريب نظاميان آمريكايي مستقر در افغانستان، دست به ه

  .عراق، به يك رسوايي بزرگ تبديل شد

  "مقايسه ابوغريب با زندانهاي بگرام و قندهار افغانستان"

غريب عراق انجام مي گرفت در شكنجه، بدرفتاري جنسي و تحقير زندانيان به صورتي كه در زندان ابو"

، اين بخشي از گزارش روزنامه انگليسي زبان "بازداشتگاههاي ارتش آمريكا در افغانستان نيز جريان داشته است

  . استگاردين چاپ لندن در مورد وضعيت زندانهاي آمريكايي در افغانستان

گونه اعمال در زندان ابوغريب به بار آورد، بر  كه سربازان آمريكايي به خاطر رسوايي كه افشاي اينگاردين مي نويسد

 . افغانستان مي گذشت سرپوش مي گذاشتند تا از بروز مجدد خشم و انزجار در جهان جلوگيري كنندمحابسآنچه در 

اين روزنامه، وضعيت زندانهاي تحت كنترل آمريكا در بگرام و قندهار افغانستان را با زندان ابوغريب عراق مقايسه كرده و 

ي از آزار جسمي، رفتار توهين آميز و بدرفتاري جنسي ئبه اين نتيجه رسيده است كه در هر كدام از اين زندانها، نمونه ها

  .با زندانيان ديده شده است

 كه قضيه ابوغريب در سطح جهاني رسوا شد، اما در افغانستان، آمريكا كوشش كرد تا براي گاردين نوشته است

  .ر، بر قضاياي مشابه آن سرپوش بگذاردجلوگيري از رسوايي بيشت

  "عكسهاي شكنجه از بين برده شده است"

عكسهايي كه از بازداشتگاهي در جنوب افغانستان به دست آمده و سربازان آمريكايي  «به نوشته اين روزنامه بريتانيايي، 

 ».، عمداً از بين برده شده استرا در حال شكنجه زندانيان با چشمان بسته، در يك صحنه ساختگي اعدام نشان مي داد
روزنامه گاردين در ادامه گزارش خود مي نويسد كه سربازان آمريكايي بعد از ارتكاب اين اعمال با ارعاب و تهديد، 

  .زندانيان را وادار به سكوت مي كردند

  "فرو كردن چوب به مقعد زنداني"

ي در بازداشتگاه ارتش امريكا در پايگاه هوايي بگرام اين روزنامه سپس به شخصي به نام حسين عبدالقادر يوسف مصطف

افغانستان اشاره مي كند كه به وكيل خود گفته است دو سرباز آمريكايي به زور او را بر روي يك ميز خم كردند و سرباز 

  .ديگري يك چوب را به مقعد او فرو كرده است

  "عكسبرداري از بدن عريان"

 آن نام مي برد، به شخصي به نام عبدالرحمان احمد الديماوي مربوط مي شود كه  ازروزنامه گاردينمورد ديگري كه 

او ادعا كرده است كه طي چهل روز . مدت دو سال در بازداشتگاههاي آمريكايي افعانستان و گوانتانامو به سر برده است
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 به مدت دو روز، در يك قفس، با بازداشت در بگرام، از او با بدن برهنه و در وضعيت شرم آور عكس گرفته اند و او را

  .طناب آويزان كرده اند

 كه به هزاران صفحه مدارك و شواهدي دست يافته است كه بازرسان ويژه اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا مي گويد

موضوع بدرفتاري  .ارتش آمريكا، پس از بررسي وضعيت بازداشتگاههاي اين نيروها در افغانستان به دست آورده اند

اميان آمريكايي با زندانيان در بازداشتگهاي اين كشور در افغانستان، زماني به يك موضوع جنجالي تبديل شد كه برخي نظ

رسانه هاي غربي، عكسها و گزارشهايي از اين گونه رفتارهاي نظاميان آمريكايي، با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب عراق 

  .را منتشر كردند

 پليس افغان كه مدتي در بازداشت آمريكاييها بوده است، ادعا كرد كه اين نظاميان، با او نيز رفتار به دنبال آن، يك افسر

 .مشابهي كرده 

             

 امريكائي سربازان توسط ها افغان  شكنجه و ازگرفتاري هاي عكس                  

 

  

 

                    

  

  

 

  

 

 

Photographer John D McHugh has recently completed his 

Six months in Afghanistan   multimedia project for the Guardian 
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  انيان پلچرخی پس از سه روز اعتصابزند
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  'آزار زندانيان توسط نيروھای آمريکايی در افغانستان': گاردين

  

  

  

  

                                                                       

  
  

  پشت ميله ھا  
دادستان 
: افغانستان

وضعيت برخی 
زندانيان اسفبار 

 است


