
 

 

 

 

  توسط سربازان امريكائي تن دگر11 تن و كشتن و آتش زدن 16خاطر قتل ه ب

ان و الكوزى منطقةيبيه هاى نجيقردر  

ت كندهاري والىئزنگ آباد ولسوالى پنجوا  
 

 

   )1                            ( )  2012  مارچ 16  (تاريخ      " آزاد افغانستان– افغانستان آزاد " به پورتال

 

  ير توخي  كب

   )2012 مارچ 15(
  
  
ت كندهار يى والئان و الكوزى منطقة زنگ آباد ولسوالى پنجوايبيه هاى نجي باشندگان قر ،90 حوت 22، به

 تن را به شكل دسته جمعى 11تعداد ،  تن16 ، ضمن به قتل رساندنىئكايامرروهاى ينند كه يگويم

صدها  .وستيى به وقوع پئادشدة ولسوالى پنجوايناطق داد، صبح وقت روز گذشته، در مين رويا.آتش زده اند
ار يكردند، بسيى، كه اجساد كشته شدگان را در موتر حمل مئتن از باشندگان منطقة زنگ آباد ولسوالى پنجوا

   . ... ختنديري بودند و اكثر آنها اشك ماحساساتى
 گفت كه سربازان خارجى، به دو منزل  پژواك داد بهين رويان، در مورد ايبيه نجي قرةب اهللا باشنديحاجى حب

: وى عالوه نمود .ك نموده انديبر زنان و اطفال شلة الكوزى داخل شده، يك منزل در قريان و يبية نجيدر قر

ك پسر جوان، همة آنها زنان يان، كه به استثناى يبية نجيل را در قريك فامي عضو 11ها يخارج((

ك يازده تن را بعد از كشتن، در ين يروهاى خارجى اينصوف، به گفتة مو .))بودن، به قتل رسانده اند

اجساد د كه ين موسفيا .ره را گذاشته و آنها را آتش زده انديكجا نموده، بر آنها لباس، كمپل و غياتاق 

ن يداد گفت كه در ايت اعزامى نشان مأي را، به خبرنگاران و هسوراخ شده با مرمى و سوختة كشته شدگان

ن بولدك رفته بود و در منزل بدون زنان و كودكان، كس ير نام دارد، به ولسوالى سپيكه وز  شب، مالك خانه
  .گرى نبوديد

سربازان خارجى به منزل لعل محمد برادرم داخل ((: ه گفت ين قريگر ايكتن از باشندگان دينظر محمد  

 دروازة اتاقش به قتل دار نموده و دريشده، وى را كه همراه با اطفالش در خواب بوده، از خواب ب

ش يگان برايصبح هنگام، همسا: ((موصوف افزود  . . ))مينك اجساد آنها را در موتر آورده اي اند؛ ا رسانده
  .ها برادرش را كشته انديخبر دادند كه خارج

 به منزل ما آمده اند؛ خانم، خواهر، خواهرزاده  شبةمينها يخارج((: ة الكوزى، گفتيدجان باشنده قريس 

 پسر ماماى مرا كه از شهر به مهمانى آمده و همة آنها در خواب بودند، تمام آنها را كشته و دو تن و

زمانى كه سربازان خارجى به منزل آ نها آمده اند، خانمش از ترس  ((  ؛  )).گر را مجروح كرده انديد
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 همانجا رفته و او را به هايم مخفى شود؛ اما خارجية آنها به نام ابراهيتا در منزل همسا كرده  تالش 

  . ))قتل رسانده اند

 تن بعد 11ز نشان داد، كه در آن يان را نيبية نجي اعزامى، اتاق منزل قرتأيهباشندگان محل، به خبرنگاران و  

  ..شديده ميز در آنجا به وضاحت ديم خون، خاكستر نيعالوة عال هب، كه از قتل آتش زده شده بودند
   

  . 12Mar ,2012 - 12:05راحمد نادميبش رنگارخب  آژانس خبری پژواک
    

  

   !خوانندگان گرامي

 تا در همين برهة زماني  واداشتران ، م نموديد كه در فوق آنرا مطالعه ن اين خبر دردناك و خشم آفري        
 جنايتكار امپرياليزم امريكا و ناتو به واليت هلمند و   اخير ارتشةخاطر حمله ب  « تحت عنوان  ام رانگاشته 

غرض "  آزادی پيام"  به وب سايت  ) 2010 / 2 / 16  (كه به تاريخ  »كشتار انسان هاي بي گناه و بي د فاع 

 به  پورتال  آنرا بار دگر اينک ؛م و خوانندگان گرانقدر آن سايت از آن استقبال نمودند نشر فرستاده بود

  وخيت. ك  . فرستمب افغانستان  آزاد –افغانستان آزاد 

                                                                    
  

  
 
 

جنايتكار امپرياليزم امريكا و ناتو بهرتش   اخير اةخاطر حمله ب    

     واليت هلمند و كشتار انسان هاي بي گناه و بي د فاع 

 
  جواني با احساس و قدرشناس و وطن دوست  كه من به دوستي وي ارج  مي گذارم ، ضمن احوال پرسي با 

 [ "... بقه اي بر هلمند كرده اند  كاكا اخباررا شنيدي  اينبار حمالت بي سا": هيجان و ناراحتي اظهار داشت 
با تأسف فراوان ، به نسبت مريضي ، چند ] . من از اين جوان ابرازتشكر مي نمايم كه مرا متوجه اين خبر ساخت 

م و  كمپيوتر را روشن نمودبر مريضي غلبه كرده ،.  ن  اخبار كشور و جهان دور بودم روزي از شنيدن  و ديد
 مارجه و نادعلي، در ةبهمن در منطق/ دلو24اين عمليات بامداد روز شنبه، «   [ ...اخبار كشور را مرور كردم 

 شركت ئي هزار سرباز افغان و ناتو با حمايت هوا15در اين عمليات .  در آن جا آغاز شد ... مركز واليت هلمند 
  دردمندمزشي در قلبسو. تنم دچار ارتعاش گرديد  حمله ناتو و شركاء به هلمند ةاز مطالع]  » .كرده اند

  : اين فكر اندر شدم س كردم، و بهاحسا

 طرح تجاوز و اشغال افغانستان را روي دست گرفت  و دو ،ازآن روزي كه امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا 
 مردم   دينامنت گذاري كرد و آنها را  با شماري از،برج بلند قامت نيويارك را مخفيانه و دور از نظر باشندگان آن

تصادم دو بال طياره به آن دو برج  و فرونشست آنرا بهانه  و دست آويزي براي كوبيدن . بيگناه  منهدم  نمود 
طالبان و تروريزم قرار داد و به  افغانستان سوخته و زخمي تجاوز نمود ؛ تا كنون هشت و نيم سال ازآن تاريخ 
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  قواي جنايتكار اين كشور و شركايش به ،در درازناي اين مدت. منحوس و ننگين سپري شده است 
 ة انسانهاي بيگناه و بيدفاع   و تخريب طبيعت كشور ، گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانهزارانكشتار

را در سراسر افغانستان  ساختمان پايگاه هاي نظامي اش. هزاران افغان مظلوم و بي گناه  دست يازيده است 
 كرده اِعمارليون ها دالر يرا در كشور با مصرف م) پيدا و پنهان ( هش و مخوف گسترش داده ، و زندانهاي مد

اگر به دقت به  گراف كشتار هاي دسته جمعي مردم بيچاره و درمند و بيدفاع  كشور توسط قواي . است 
شتار ، در طول اين مدت شاخص هاي زياد و نقاط عطف بي مانندي از اين كشغالگر امريكا نگاهي انداخته شودا

 امريكا در صبح شنبه يكي از ة ناتو و قواي جنايت پيشة پالن شدةهاي دسته جمعي مشاهده مي شود كه حمل
  .  است كه تا كنون به آن دست يازيده  است ئيمدهش ترين و بيرحمانه ترين  كشتار ها

  به اخبار -  ا و ناتو  جنايتكاران امريك چنگيزية اين حمل-قساوت و كشتار ة براي تصور و تجسم  پهنا و گستر
  : پخش شده در همين زمينه توجه نمائيم 

ژنرال سر ديويد ريچاردز، رئيس ارتش بريتانيا گفته است كه عمليات تهاجمي بزرگي كه قرار است در "  -*  «

  " .ن زمان خروج نظاميان بريتانيا از افغانستان خواهد داشتييافغانستان آغاز شود نقش كليدي در تع

  " . در عمليات مشترك، شركت خواهند داشتئيدود چهار هزار سرباز بريتانياح"  -* 

اين كار ماست كه اين خطرات را كاهش دهيم و با اين كه من مستقيما در نقشه ": ژنرال ريچاردز گفت "  - * 
 نظامي ريزي تاكتيكي دست ندارم، مانند هر كس ديگري كه در مقام من بود، خود را قانع كرده ام كه طرح هاي

در نظر گرفته شده، عالي است، سربازان به خوبي آموزش ديده اند، امكانات و وسايل همه فراهم شده است و من 
ول اجراي اين ؤ، ژنرال استنلي مك كريستال كه مسول، از سطح سرجوخه گرفته تا ژنرالؤن مسبه توان فرماندها

  ".عمليات است، اطمينان كامل دارم

 شكل ة اول آن يعني مرحلة عمليات بزرگ هلمند چهار مرحله اي خواهد بود و حاال مرحل: ناتو مي گويد - "*  
 " . گيري، آغاز شده است

 آدام بروكس خبرنگار بي بي سي در واشنگتن اين عمليات اهميت سياسي زيادي نيز دارد زيرا ةبه گفت"  -* 
" .جام مي شودبزرگترين تهاجمي است كه در زمان رياست جمهوري باراك اوباما ان  

 
 هزار نيروي 30مبر گذشته پس از ماهها مطالعه و مشورت سرانجام تصميم گرفت كه باراك اوباما در دس"   -* 

 " .بيشتر به افغانستان اعزام كند

 
  ".سفيمأما عميقا از اين تلفات تراژيك مت": ژنرال استنلي مك كريستال، فرمانده ناتو در افغانستان گفت "  -* 
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 در افغانستان به بي بي سي گفته است اين ئيدر همين حال ژنرال نيك كارتر، فرمانده نيروهاي بريتانيا"  -* 
  " .مريكا در افغانستان استاعمليات اولين آزمون بزرگ براي ستراتژي جديد باراك اوباما، رئيس جمهوري 

 . چشمگير خواهد بود"ات مشتركعملي"ژنرال سر ديويد ريچاردز گفت باور دارد كه دستاوردهاي مثبت "  - * 
"  

 تا چند سال در افغانستان بمانند اما موفقيت اين عمليات تهاجمي ئياو گفت انتظار دارد سربازان بريتانيا"  -* 
  " .ن خواهد كرد اين تعهد تا چه مدت خواهد بودييتع

صيف شده است، توسط اين عمليات، كه بزرگترين عمليات نظامي از زمان اولين جنگ خليج فارس تو " -  * 
   " .ارتش افغانستان طراحي شده است

فرانك گاردنر، گزارشگر بي بي سي در امور امنيتي در گزارشي از قندهار، به نقل از ژنرال كارتر آورده  " - * 
  " . شده، متفاوت استءاست كه عمليات مشترك با عمليات نظامي كه قبال عليه طالبان در افغانستان اجرا

ل كارتر گفت براي اولين بار سربازان افغان در صف اول برنامه ريزي هاي نظامي هستند و به دنبال ژنرا"  - * 
ليس كه تازه آموزش ديده اند با حمايت نيروهاي ائتالف وارد ميدان وموران پأاين برنامه ريزي شمار كثيري از م

  " .مي شوند

گو با بي بي سي افزوده است اما چون نيروهاي و   در افغانستان در گفتئيفرمانده نيروهاي بريتانيا"  - * 
ليس افغان كه برخي اوقات غير قابل اعتماد است، خبر دارند، عملكرد آنها تحت نظارت خواهد و پةائتالف از وجه

  ». "  .بود

وطنانت توسط امپرياليزم غدار امريكا و شركاء  قلب  رد كه از اين كشتار دسته جمعي همبادة بلي خوانند
 و - كارتونيك گرفته  شكل -"دولت"نام ه  بئي استعمارةدرستي آگاه هستي كه  اداره رت به درد آمده ، بپر مه

ره ندارد،   و فروش كشور در تاريخ استعمار جوئيسازمان سيا  يكتن از اعضايش را كه در بي غيرتي و منفعت جو
 ندارد ، C I A    ةاش را بدون  اجازتوانمندي پاك كردن بيني  ی " دولت "، چنين در رأس آن گمارده است

اين عمليات، كه بزرگترين عمليات « :  كه  استعمار چطور  برايش هويت مستقل تراشيده  است بخوانحال 
به . »  .نظامي از زمان اولين جنگ خليج فارس توصيف شده است، توسط ارتش افغانستان طراحي شده است

برد كه كار  پيچيده و طوالني ستراتيژيك نظاميةحمل[ ي ران طرحتوانمندي  چني" ارتش افغانستان"اصطالح 
ابداً ] ميباشد اساس عمليات آن  نظامية ساز و برگ تكنولوژي  بسيار پيشرفتمجهز بانترين سالح جنگي رمد

 پرانچه  اجيران و جيفه خواران"توانمندي" و " قدرت" شتناين ديگر هويت دادن  و به نمايش گذا. ندارد 
 درون به اصطالح  بنابر دستور آن باند ها  به،و ياه از باند هاي رهزن جهادي بريده ك است  اشنيافغاةشد

 از وجود شماري از آنان در قواي پوليس و ارتش ئي و ناتوئي  نفوذ كرده اند  و نظاميان امريكا"ارتش افغانستان"
امپرياليزم بنابر اعتراض  بخشي از . شند پوشالي شكايت داشته و ادعا كرده اند كه در جنگ  مراقب آنان مي با
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 كه ئين دوستي عساكر امريكاجا و تزلزل و كم دلي و،ئيرسيدن سربازان امريكاقتل ه  امريكا  وبه سبب  بةجامع
مارا از دم تيغ ة  و مردم مظلوم و فقر زد و منافع  امپرياليزم با تردد و دو دلي مي جنگنديمنافع شخصبراي 

  سياستو سر صف عساكر خود و ناتو ساخته ، جنگ افغان هاي اجير شده را پيشقروال   ،  در اين ميكشند
باهم  تضاد هاي في مابين مليت ها و اقوام ،كشتن افغان توسط افغان را با اين شگرد استعماري دنبال نموده 

دي آن را نزد كه از ساليان متماوكم نظير يدر يك عكس تاريخ. عدي تازه اي مي بخشند برادر كشور را ب

 در پائين صفحات خواهيم ديد كه امپرياليزم كهنه كار انگليس چطور عساكر هندي تبار را  ،خود نگهداشته ام
به افغانستا ن و از جمله شهر هرات گسيل داشته  در جنگ هاي استعماري اش با افغان هاي آزاديخواه  

    . نمايدلوگيري جخواسته بدينگونه از تلفات نيروي هاي انگليسي تبار خود 

 ژنرال استنلي مك كريستال، فرمانده ناتو در افغانستان گفت « : و حال درنگي بر اين گفتار مزورانه مي اندازيم 
  )؟(! » .سفيمأما عميقا از اين تلفات تراژيك مت": 

  شان و يا  سگ زماني كه گربه،در كشور هاي اين جنايتكاران ! هزاران  ننگ و نفرين بر اين تأسف كننده  باد 
مجرد  شنيدن  صداي صاحبان آن حيوانات ، تيم آتش نشاني ه شود ، ب بام خانه اي باال مي بر  و يا به سر درخت

بيدرنگ  با ساز و برگ خود در محل حاضر شده با زينه هاي مخصوص آتش نشاني بر باالي  آهنپوش تعمير و 
تلويزيون كه چينل هاي .  سگ دست آموز را پائين مي آوردند يا بر بلنداي درخت  باال مي شوند  و آن گربه و يا

به جيب از هر دقيقه اعالن كاال هاي قابل عرضه و نمايش آن بر روي پرده تلويزيون به هزارها دالر و يورو و پوند 
 صاحب آن  فلم برداري   اضطراب از سراسر جريان پائين آوردن سگ و پشك وول كهة مسؤ ، شعبمي زنند

د كه بعضاً تا نيم ساعت وقت را نمايش پائين آوردن آن حيوان احتوا نمايش مي گذاره آنرا در تلويزيون بنموده 
خاطري اينكه حيوانش در معرض خطر قرار ه همسايه ها و گروه آتش نشاني صاحب سگ و پشك را ب.  مي كند 

جنرال ( حاال به اين آدمكش ! دهند گرفته و وي از اين ناحيه دچار اضطراب و دلهره شده ؛ نوازش و دلداري مي
 - بي رحم و متجاوز كه براي بقاي سيستم  سرمايه داري  و خواسته هاي نظامي )  استنلي مك كريستال

سياسي  امپرياليزم دست به جنايت مدهش و كشتار هاي دسته جمعي در افغانستان  مي زند ،  بنگريد كه 
 "دها نفر ؛ حتا صد ها انسان شرقي فقط كشتار دسته جمعي را چسان بعد از بمباران مناطق مسكوني و كشتار 

 افتخار همدردي و غم شريكي به خانواده  ،"تأسف"آن صرفاً با اظهار ة خوانده  از انجام بيرحمان"تلفات تراژيك 
نژادش حين عبور از سرك با كدام   هرگاه يك همي،ئ در كشور اين جنايتكار حرفه. هاي مقتولين مي بخشد  

 نموده چندين هزار دالر و يا "سو"طرف را   مصدوم ةخانواد، وي برسده جزئي به اي تري تصادم كند و صدممو
 صرف نظر از اين. خاطر ترسيدن و صدمه ديدن از شركت بيمه دريافت مي كند ه ب) يون دالرليم(باالتر از آن 

كه حال حيات  يك  افغان . ي نمايد م ويكه شركت بيمه چندين هزار دالرتا چند صد هزار دالر صرف تداوي  
برده و تاراج ه ن بروتهاي مادي و معنوي وطنش راقاتالشده، هست و بودش نابود گرديده، و ثكشورش اشغال 

 .  ؛ ارزش آن سگ و پشك را هم براي اين جنايتكاران ندارد برند مي

  مدهش انساني راكه توسطة فاجعاين رخداد خونين وكه  افغانستان "آزاد"ان به اصطالح ننگ بر ژورناليست
  به ، يعني خشم و كين و نفرت و نيروي آنانراتوجه مردمو  . وقوع پيوسته، تحريف و تطهير ميكننده بامپرياليزم 
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 ) "گرفتن  غرامات  تجاوز و تخريب و  كشتار مردم ما از جنايتكاران روسي به افغانستان" (  دومي ألةمس
   .معطوف ميدارند 

 مي افتد  فكر اينه  ب به كشور مورد نظر ،ز تجاوزاه گي هاي استعمار و امپرياليزم  اين است كه در آغيكي از ويژ
  در همان گام نخست  تجاوز  به تسخير آن  اقدامبنابران .  مبادا  استحكامات امنيتي  داخل كشور صدمه ببيند:

شور در برابر قواي آن  ايستادگي مي نمايند و خوبي آگاهست كه مبارزان و آزاديخواهان آنكه مي نمايد ؛ زيرا ب
 امريكا هم ةامپرياليزم كاركشت.  غل و زنجير بسته شوند بابايست  سر آنان زير بال شان گردد و يا در زندان ها 

 نيروي هاي كه مدتي از  تجاوز سپري نشده بود .مجردي تجاوز  به كابل  زندان پلچرخي  را تسخير نمود ه ب
«  نوشته اش 51 ةاين قلم در صفح.  به ترميم  شكست و ريخت آن زندان مخوف و معروف زد اشغالگرش دست

 سازمان سيا در امريكاي التين و گوشه اي از كار كرد هاي اين سازمان در ةپاره اي از عملكرد هاي هاي گذشت
 آزاد افغانستان –ستان آزاد  و بعداً به پورتال افغان" پيام آزادي "سايت  [  2009 جنوري 14رخ ؤم» افغانستان 

  : در همين باره چنين نوشته ]  بخش منتشر شد١۵در "  

افتخارش  در برابر تجاوز آرام خلق شريف و آزاديخواه افغانستان در درازناي تاريخ  پر  « 

 و ارتش  " ناتو "سال بدينسو خيزشهاي خود انگيخته اي در برابر اشغالگران  از يك. نشسته اندن
 ةشاهد اين مدعا  توسع. رحم و بي پرواي امپرياليزم امريكا در كشور به نظر مي رسد  بي نهايت 
)  هزينه(كه يك باربا مصرف [  زندان ها به خصوص زندان پلچرخي توسط امپرياليزم امريكا  ةشتابزد
 بار و. را  مطابق معيار هاي مدرن بازسازي نمود   بالك چهار آنئيميليون دالرامريكا) 11(يازده 

 جديدي در داخل چهار ديواري اين زندان ميليون دالر ديگر، بخش) 17( فده ديگر با مصرف ه
  300مجهزبوده و بيش از ... ين آالت و ادوات حفاظتي ووسيع الساحه اِعمار كرده  كه با مدرنتر

]  اين امر  ازدياد زندانيان سياسي در زندان بزرگ پلچرخي  را به روشني  نشان ميدهد .  سلول دارد
تا سر حد اشغال زندان و  همچنان اعتصابات و واكنشهاي زندانيان در برابر زندانبانان  وطن فروش

مربوط كه  [ به رياست جنرال سالم بخشين نيرو هاي ائتالف شمال برخورد باجالدان و دژخيما
 امريكا با خريد شمارمهمي از اين  جاسوسان   CIA  ،  كه ساز مان ]است سمت شمال  متحد ةجبه

  خاد ، آنان را  اختيار دار عام  وتام تمام زندان ها به خصوص زندان مخوفئيو قاتلين حرفه 
 خادي هاي مهم ةم سرور آرزو كه از نوشته اش پيداست ، خود از زمرغال[ . پلچرخي  ساخته است 

دفاع ه  ب" اطالع رساني افغانستان ةشبك"بوده و از موضع نجيب و خاد در برابر سيستاني   در 
برخاسته و سيستاني را عضو مهم كي جي بي خوانده ؛ در رابطه با تركيب خاد كنوني كرزي چنين 

 ة همةن در تالش محكمآري از ي دارند تا قبل از افشأ خود وجلوگستاني تالشياقاي س" نوشته
ت ملي كرزي را ين ارشد امنيمر آكادر ها و،صد اپرات ي ف70كارمندان خاد و واد افتاده كه امروز 

 ... ستاني هايل داده كه خود زنگ خطر براي سي وطن پرست تشك، صادق ،ديهمان كارمندان رش
 چون دوران اشغال ؛كه بر زندان ها خادي ها  ي ترفند ها و ميتود ها تشريح شگرد ها ،   ]"ميباشد

 و به خاطر .حاكم اند)   CIAبه مفهوم تحت نظرمستقيم  ( ،كشور توسط ارتش خون آشام روس
، ؛ همچنان تأمين منافع خودكسب  امتيازات  نظامي ، سياسي و اقتصادي براي  امپرياليزم روس 
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 ه ب و جنايت ،گونه شقاوت و پستي و از هيچ انجام مي دهند  ها ئيريكا در برابر امئيخوش رقصي ها

  » .... ؛ نمي ورزند دريغ  مردم و منافع آنانضد

 خبري پخش شد روز شنبه. گوش مي رسد ه تحويل دهي زندان جديد در بگرام بدر اين اواخر سر و صداي 
ن زندان يل گرفتن اي تحوةتفاهمنام در كابل ده امريكان دولت  دست نشا  وزارت دفاعيها  مقام: مبني بر اينكه 

 متهم از جمله 750ش از ين زندان كه بياساس توافق دوطرف اه ب دهد كه يها نشان م  كردند و گزارشءرا امضا
 در همين رابطه .شود يل داده مي افغان تحويروهاي ننده بهيداده است تا چند ماه آ ي را در خود جاي خارج30

  : در زير توجه نمائيم -  برگرفته ازنشريه اشپيگل آلماني –فرزين تكلو ة به نوشت

 

  »  به نام بگرامئيمعما  « 

  

  ن تكلويفرز: سندهينو «

 گلياشپ: برگرفته از

 
ان محبوس در يا از زندانيموران سأتفاده ماالت متحده به صراحت از سوءاسيس جمهور اياگرچه باراك اوباما، رئ

 بگرام در ي زندان نظاميكن چشمان خود را به روين زندان شده لي ايليگوانتانامو انتقاد كرده و خواستار تعط
  . افغانستان بسته است

 يها در دادگاي مواجه باشند يچ اتهامي بدون آن كه با هي زندان600 ها حدود ي گمانه زنيبراساس پاره ا     
اس ي است كه گوانتانامو در قيت بگرام به گونه ايوضع. ن زندان تحت بازداشت هستنديمحاكمه شده باشند در ا

  .  مانديم»  مجلليهتل«با آن به 
چ يه.  آرام را به شب رسانديتخت افغانستان روزيموند آذر به زور به بگرام برده شد كابل، پاي كه ريروز     

  . دي درخشي آسمان مةانيد در ميت و خورش آن روز صورت نگرفيحمله ا
او در راه كمپ اگرز، .  را بر عهده دارديك شركت ساختمان سازيت يري تبار است مديآذر كه در واقع لبنان     
 مورانأ مة نفر10 يگروه كه  افغانستان بود ي جمهوراستي كاخ ريكياالت متحده در نزدي ارتش ايگاه هاياز پا

 يقه هاين گروه كه جلي اياعضا.   او را محاصره كردند  )FBI (   كايمراس فدرال يلو پئيقات جناي تحقةريدا
  . تش كردندي بلند هداي شاسيك دستگاه خودرويزده و به درون ضدگلوله به تن داشتند به او دستبند 

 شمال يلومتريك 50 ة كه در داخل فرودگاه بگرام به فاصلي ساعت بعد بود كه آذر را در بازداشتگاه2حدود      
 يك صندليش را به يو پاهاها  كه دست ياو را در حال. اده كردنديشرق كابل احداث شده است از خودرو پ

 سرد گذراند و يتنر فلزيك كانيشب را در . ار نگاه داشتندظ در انت]ساعت7[  سال7ر كرده بودند به مدت يزنج
  .  ساعت از غذا محروم بود30به مدت 
 فرزندش به او نشان داده و اصرار داشتند اگر به 4 از همسر و ئي عكس هائيكايمراان يد بازجوآذر ادعا دار     

 يربرداري برهنه بوده، تصوين ادعا دارد از او وقتيهمچن. ديگر هرگز آنها را نخواهد دي نكند دي همكاريحد كاف
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  . ارش گذاشته شده بوديشده و سپس چند لباس سبك در اخت
ف باراك اوباما، ي روز از تحل77قا ي دق- يالدي م2009 سال اپريل 7 -  يعنير شد يستگ كه آذر ديروز     

 يليد دستور تعطي به كاخ سفيابي پس از راهي اندكةاوباما به فاصل.  گذشتياالت متحده ميس جمهور ايرئ
انه اش را ي مخفيها دستور داد بازداشتگاه  CIA كوبا را صادر كرد و به يج گوانتانامويبازداشتگاه دلتا در خل

  . ل كنديتعط
 جورج بوش، سلفش پرده ي مانده از دوران زمامداري بر جاCIAراث ي مين دستور قصد داشت روياوباما با ا     

، يستي از شكنجه و ربوده شدن مظنونان تروري خواست نشان دهد در دوران او خبرين كار مياو با ا.  بكشديا
 يان رقابت هاي بود كه اوباما در جرئينها وعده هايا. ت خودسرانه نخواهد بودانه و اقداماي مخفيبازداشتگاه ها

  . ش به بگرام اشاره نكرده بودي از نطق ها]هيچ يك [چ كسي اش مطرح كرده بود اما او در هيانتخابات
  50  به ارزش ئيت او قراردادهايريشركت تحت مد.  به كابل سفر كرده بودي انجام امور كاريآذر برا     

 ي سوار بر جتاپريل 8او را روز .  رسانده بودء با پنتاگون به امضاي ساختماني انجام كارهايون دالر برايليم
اتهام او پرداخت . ردياالت متحده منتقل كردند تا تحت محاكمه قرار گيا در شرق اينيرجيالت ويكوچك به ا

  .و را مجرم شناخت بعد اي عقد قرارداد با پنتاگون بود و دادگاه مدتيرشوه برا
د به ي نبايعي شده بود كه به طور طبي در صورت درست بودن اتهام پرداخت رشوه هم آذر مرتكب جرميحت     

مشخص نبود چرا آذر به بگرام منتقل شده بود، با او چون مظنون .  شدي فرستاده مي نظاميبازداشتگاه
  . فرستاده شده بوديزندان نظامبه تش ين محكوم پشت سر گذاشتن دورايت براي رفتار شده و در نهايستيترور
 دوم يبگرام، گوانتانامو: دي گويل مئيكا و استاد دانشگاه يمرا در يلل، از كارشناسان حقوق نظامياگوئن ف     
  . استي در دوران اوباما همچنان ضروري حتئين جاي رسد وجود چنين حال به نظر ميبا ا: دي افزاياو م. است
 ئيكاي آمري كه وكالئي بدتر از گوانتانامو بود تا جا]مراتب  [  به مرتبئي جايريمان بدو شكل گبگرام از ه     
ن ي اين وجود اوباما چشمان خود را به رويبا ا. اد كنندي دهند از آن تحت عنوان سلول شكنجه يح ميترج

ان در ي سوءرفتار با زندان سخن ازي كند و وقتياد نميش از بگرام يچ گاه در نطق هاياو ه. زندان بسته است
  .دي گويد فقط از گوانتانامو مي آيان مي به مCIA يزندان ها
      
   شدهيت طبقه بنديموقع     

  
چ ي هين كشور است رويكا در خارج از قلمرو ايمران زندان يبازداشتگاه بگرام كه در حال حاضر بزرگ تر     

ع بگرام احداث ي وسئيگاه هوايزداشتگاه كه در داخل پان بايق ايدر واقع محل دق.  مشخص نشده استينقشه ا
  . شودي مي تلقيشده است سر

ن زندان از ي شكنجه در ايوه هايب شيرامون زندان ابوغريكا پيمرا ارتش يقات داخلي از تحقيكيبراساس      
 ياديشباهت ز رنگ است كه در ظاهر ين بازداشتگاه متشكل از دو ساختمان خاكيا  شده بوديبگرام الگوبردار

 2002ن مجموعه در سال يا.  بلند پوشانده انديماني سيوارهايما دارند و گرداگردش را دي هواپيانه هايبه آش
  . موقت ساخته شدي به عنوان بازداشتگاهيالديم
ه ي را دارند تعبي زندان30 تا 25ش يك گنجاي بزرگ كه هر ي فلزيامروزه در داخل ساختمان ها قفس ها     
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 ها شب ها را يزندان.  دهدي تواند در خود جاي را مي حداكثر تا هزار زندانيبگرام در هر مقطع زمان. شده است
  .ه شده استيد تعبي سفي در پشت پرده اي رسانند و در هر قفس توالتيف به صبح مي كثئي پتوهايبر رو
 در دست احداث است كه تا ون دالر در بگراميلي م60 بالغ بر يد با بودجه اي و جديلي تكميمجموعه ا     

 افغانستان ي جنگةگوانتانامو در منطقبگرام خالف . ردي گي قرار مي مورد بهره برداريالدي ميان سال جاريپا
 بازداشت نشده يري شوند در مناطق درگين زندان منتقل مي كه به اين حال همه كسانيقرار گرفته است با ا

  .اند
 يپس از آغاز بهره بردار.  به بگرام منتقل شده اندئي بازجوي دارند و برايغانرافيت غيان ملي از زندانياريبس     
دسته » ي جنگيزندان«و نه » ان متخاصميجنگجو «ة شدند در زمري كه به آن منتقل مين زندان همه كسانياز ا
ون ژنو يانسل معتقد بودند افراد تحت بازداشت در بگرام مشمول كنوين دلي ها به همئيكايآمر.  شدندي ميبند
  . شوندينم
      
 سلول شكنجه     

  
ان آزاد يزندان. ل شده استي متعارف تبدي در بگرام به امريريز اعتراف گي خشونت آميوه هاياستفاده از ش     
  .ندي گوي در آن مير جنسيت از خواب، ضرب و شتم و اشكال مختلف تحقين بازداشتگاه از رواج محرومي اةشد
 يد دژبان هاي گوياو م.  سال داشت15 به بگرام منتقل شد تنها ي افغان تبار وقتئي كاناداعمر فدر، شهروند     
 يم  زندان روغن سوخته خودرو يمانين سي زمين زندان را بر عهده دارند رويت حفاظت از ايولؤ كه مسينظام

  . كردند در آن بغلتديختند و او را وادار مير
 به نام دالور ي ساله ا22 يكس تة از آنها راننديكي. بازداشت جان باخته اند بگرام در دوران ي زندان2حداقل      

ان آنقدر با باتوم به ين مدت بازجويدر ا. زان شده بوديش از سقف آوي روز با بستن دست ها4بود كه به مدت 
آنچه .  بود پا عنوان شدهيچه هاي علت مرگ او را له شدن نسوج ماهي قانوني او زده بودند كه در پزشكيپاها

  .ه او وجود نداشتي عليچ سند و مدركين بود كه هي دانستند ايان دالور نميبازجو
 در بند يان عراقي با زندانئيكايمراان يرامون سوءرفتار بازجويكا پيمرا ارتش يقات داخلي از تحقيكيبراساس      

ن ي كه در ائيوه هايخت شيانگ را بري خشم جهانيالدي م2004ب كه پس از انتشار در سال يدر زندان ابوغر
  . شده بودي گرفت از بگرام الگوبرداريزندان مورد استفاده قرار م

 اجازه داده نشده از داخل يچ خبرنگاري از داخل بگرام منتشر نشده، به هيريچ تصوين مقطع هنوز هيتا ا     
نها يا.  نداردين بازداشتگاه اطالعيان محبوس در ايق زنداني از تعداد دقيچ كسيد كند و هين بازداشتگاه بازديا

  » تكلو  فرزين.كا باشديمرا ين زندان هايهمه دست به دست هم داده اند تا بگرام از مخوف تر

 آزاد افغانستان  عكس هاي چندي  را از درون اين زندان منتشر – بعد ها گزارشگران پورتال افغانستان آزاد [  
    )  ]2010 جنوري 21 -  38گزارش تصويري (ساختند  

  :وحال به عنوان زير توجه نمائيم     

ويراني زندان مخوف بگرام، جهت ناپديد كردن اسناد هاي تعذيب زندانيان «   
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  به وقت تهران04:01:35 -  1388 ديج 12 -  2010 جنوري 2 شنبه

دان در حقيقت زندان اين زن. ها در افغانستان است ئيامريكا مخوف يهادانزندان بگرام در شمال كابل، يكي از زن
 .  ها اشغالگر احداث گرديده استئيامريكاگوانتانامو در افغانستان است كه، جهت به زندان افگندن مخالفان 

 اوراق واسناد آن را ة ها اراده دارند كه اين زندان را ويران نمايند و همئيبه گزارش پايگاه المختصر، امريكا
  . گرددممعدو وقايع تعذيب ةناپديد كنند تا هم

 ئيگفته است كه امريكا) اسوشيتيد پرس(رمزي قاسم يكي از وكالي مدافع زندانيان اين زندان به خبر گزاري 
ها اين زندان را ويران مي نمايند و هدف از اين ويراني در حقيقت، متالشي ساختن اسناد ووثايقي است كه 

  . تعذيب زندانيان است حوادثةنشاندهند
يز اعالم داشته است كه به تاريخ نزده جنوري سال جاري زندانيان بگرام  به زنداني وزارت جنگ امريكا، ن

  » المختصر:   منبع .جديدي كه جديدا اعمار گرديده است نقل داده  مي شوند

   
 د ده يل مي افغانستان را تحويگوانتانامو،مريكاا «

 :  الملل نيگروه ب  -  ايآس

 

 لي تحوئيكايمرا يروهاياز ن بگرام را ي زندان نظاميزود  اعالم كرد كه بهيرسم طور  بهيدج20افغانستان دولت 
  .دانند يب در عراق ميابوغر  مخوف گوانتانامو در كوبا ويها  آن را معادل زندانياري كه بسيرد؛ زندانيگ يم

 نشان ها  كردند و گزارشءن زندان را امضايل گرفتن اي تحوةتفاهمنام افغانستان  وزارت دفاعيها روز شنبه مقام
داده  ي را در خود جاي خارج30 متهم از جمله 750ش از ين زندان كه بيبراساس توافق دوطرف ا دهد كه يم

 .شود يل داده مي افغان تحويروهاينده به نيچند ماه آاست تا 

ژه را ي ويآموزش واحد  كاريزود ن كشور بهي اعالم كرد كه وزارت دفاع ايا هيناي در بيدج20دولت افغانستان 
به افغانستان در سال  كايمرا ةپس از حمل ن زندانيا. كند ين زندان آغاز ميت ايولؤعهده گرفتن مسه  بيبرا

 ةشكنج  وي انتشار اسناد بدرفتاريل شد و پس از مدت كوتاهي بگرام تشكيمگاه بزرگ نظايپا  و در2001
  . شدئيكايمرا يروهايد مدافعان حقوق بشر از ني آن باعث انتقاد شديها يزندان

ن ي افغان ايزندان2. شد ءها افشا  توسط رسانه2002ن زندان در سال ي در ائيكاي آمريروهاي نئين رسواينخست
ه ي علئيها تيكشته شدند كه باعث شد شكا ي و گرسنكي و تشنگئيكايمرا يروهاي نيها زندان بر اثر شكنجه

 .ن زندان مطرح شوديوالن اؤ از مسيبرخ

اند  ر شدهي نبرد دستگةصحن شوند كه در ي قلمداد ميران جنگيها اس ئيكايمرا ي بگرام در واقع از سويها يزندان
دانند و بدون محاكمه  ي اتهام خود را نميحت ن زندانين در اشت شدگاابازد. ل مدافع ندارنديو حق داشتن وك

 .برند يهاست كه در زندان به سر م سال
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توانند با  يبگرام تنها م يها يكا اعالم كرد كه زندانيمرا سرانجام يالملل نيد بي شديسال گذشته با انتقادها
 .نندمشاوره ك  خوديها  مورد اتهامستند دريل ني كه وكي نظاميندگانينما

ن زندان يگزيون دالر جايلي م60 ةني هزبا شود يده ميد كه بازداشتگاه پروان نامي جديماه قبل بود كه زندان 2 
 .ن بگرام شديشيپ

ن كشور ي در خاك ايخارج يروهاينكه بازداشت افراد توسط ني افغانستان با اعالم ايجمهور سي، رئيحامد كرز
 .ن كشور شده بوديا ن زندان به دولتيل ايرد بارها خواستار تحويان بپذيد پايبا

 گسترش يگام مهم به سو كين زندان يل اين موضوع اعالم كرد كه تحويوزارت دفاع افغانستان با اشاره به هم
 يدج20 وزارت دفاع افغانستانيسخنگو يميژنرال محمد ظاهر عظ .ديآ ي افغانستان به حساب ميت مليحاكم

شود وزارت  يگفته م. رندي عهده بگهن زندان را بيماه كنترل ا 6توانند در عرض  ي افغان ميروهاياعالم كرد كه ن
رنظر يز ن زنداني اةت و اداريريت مديرد اما در نهايگ ي عهده مهن زندان را بيت ايولؤمس صورت موقت دفاع به

  . افغانستان قرار خواهد گرفت]عدليه[يوزارت دادگستر

ن يافتند از اين بار اجازه ينخست يها برا د بگرام، خبرنگاران رسانهيدان جددر ماه نومبر همزمان با افتتاح زن
كا از جمله گوانتانامو يمرا ي جنجاليها   زندانيليامكان تعط ة دربارئيها يزن كه گمانه يدرحال.د كننديزندان بازد

 .ن زندان منتشر نشده استي ايلي تعطي از تالش برايخبر وجود دارد اما تاكنون

 يكردن بدرفتار ي مخفيبرا ي هنگفت تنها تالشيا نهيد بگرام را با هزي حقوق بشر افتتاح زندان جديها سازمان
ر كرده است اما ييان بگرام تغيمحل بازداشت زندان ها، هرچند ن سازماني اةبه گفت. دانند ي مئيكايمرا يروهاين

 .ندارد  با گذشتهي آنها تفاوتيط حقوقيشرا

افته است ين زندان را نيا  حضور درة اجازيل قانونيچ وكي حقوق بشر، هنوز هم هيالملل ني بيها  سازمانةبه گفت
 بگرام را منتشر يها يتاكنون فهرست زندان يكا حتيمرادولت . ستين زندان ني قانون در اي از اجرايو خبر

  . استن رابطه ندادهيا  حقوق بشر دريها  به سازمانينكرده و پاسخ

ش ي بي با مساحتيشهر ل بهيكا تبديمرا دولت يون دالر از سويليام اكنون با صرف صدها م بگريگاه نظاميپا

د ي جدي نظاميرويهزار ن30 حضور يبرا  خود رايگاه نظاميواشنگتن قصد دارد پا.  شده استهزار هكتار2از 

 .گسترش دهد

 جھان را ی باریماھاين ھواپيكرتريپ غول ت فروديگاه افتتاح شود كه قابلين پايد اي فرودگاه جدیزود قرار است به
ت يسال نوبت دولت افغانستان است كه با مقابله با فعال ٨  ش ازيده دارند اكنون پس از بي عقیاري بس.دارد

 یھا ی زندانی دھد و حداقل حقوق قانون ن كشور نشانيت خود را در اين زندان، حاكميا ھا در ئیكايمرا یرقانونيغ
           .ند ن كيمأو دفاع از خود ت محاكمه یبگرام را برا

                ادامه دارد


