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 2022جوالی    01جمعه                                                             فریده نوری          

 نمو اافغان از زندان گوانت زندانیآزاد شدن یک 

 A.F.Pمنبع: آژانس فرانس پرس 

 2022.  ۶.  2۴تاریخ: 

 مترجم: فریده نوری 

  ، بود   زندانیمو نادر گوانت  نظامی امریکا  زنداندولت افغانستان اعالن کرد که آخرین افغان ایکه در 

 مذاکره بین کابل و واشنگتن آزاد گردید.گو و و   بعد از پانزده سال، به تعقیب گفت 

نمو در  اگوانت   زنداناز    ،که فعالً چوکی های وزارت را اشغال نموده اند طالبان    زندانی به صد ها  

بدون این که به کدام    ،طول سالها آزاد شده اند. اما اسد هللا هارون در همان جا تا به امروز باقی ماند 

 جرمی محکوم شده باشد. 

»مستقیم و مثبت« بین دولت طالبان و واشنگتن صورت گرفت  نظر  از یک سال تبادل    آزادی وی بعد 

 دولت افغانستان ابالغ گردید.  و توسط زبیح هللا مجاهد سخنگوی

بود و باش  رومان خان برادر آقای هارون از پشاور که در غرب پاکستان و هم سرحد با افغانستان  

به آژانس فرانس پرس    ،پناهنده در آنجا زندگی می کنند   عنوان ی خانوانده اش به  و تمام اعضا  دارد 

در خانۀ ما مثل  توضیح داد که آقای هارون فعالً در قطر است. آقای رومان خان عالوه نمود که »

این لحظات پر از خوشی و هیجان    ،"عید مسلمانان" عید است مثل یک عروسی است، و عالوه  نمود 

برای  و آزاد ساختن وی ثبوت بی گناهی وی می باشد. اما  است، اتهامات در موردش همه غلط بودند  

 «. برایش دوباره می دهد؟ کی ،وی این سالها را که از دست داده

در چوکات    2001سپتامبر    مبعد از حمالت یازده   ،مو که در جزیرۀ کوبا موقعیت دارد ناگوانت   زندان

. اکثریت شان از آن زمان  نگهداری می شد   زندانی  ۷۸0»جنگ علیۀ تروریزم« باز گردید و در آن  

این که به جرمی متهم باشند رها    تا حال رها نشده اند، بعضی ها بعد از ده سال بدون محکوم بودن 

 شدند.
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در آن جا نگهداری می    زندانی هنوز هم سی و هفت تن    ،در ماه اپریلپنتاگون    گزارش  قراراما  

 د. نشو

بسیار مهم که در قفس ها نگهداری می شدند    وجود زندانی های  دلیل ه  ب   غم انگیز  رزبه ط  زندان این   

بسیار خشن، وحشیانه و بی رحمانه بوده که توسط بسیاری    از آن ها  ند نمو   اق طاستنو طریقه های  

 شکنجه آمیز تعریف گردیده است، مشهور است.  

  د آبا   لشغل عسل فروشی داشت و برای تجارت بین پشاور و جالقبل از گرفتاریش  اسد هللا هارون  

دستگیر و در  توسط امریکایی ها   200۷در شرق افغانستان رفت و آمد می نمود، وی در ماه جون 

به جرم این که وی متهم به این شده بود که یک قومندان حزب اسالمی و یک    ،شد  زندانینمو اگوانت 

 قاصد القاعده می باشد. 

زجر و عذاب خود را  »    2021در ماه اکتوبر    یلفونی با وکالیش ت ۀ  آقای هارون در یک مصاحب

شده ام،    محبوستشریح و گفته بود که من در این مدت چهارده سالیکه گذشت به طور غیر قانونی  

 «. به هیچ نوع جرمی محکوم نشده ام بوده، و من هیچ وقت متهم ن 

وی عالوه نمود که »حاال من بسیار ضعیف و ناتوان هستم، اکنون من سی و هشت سال عمر دارم  

احساس می کنم که شصت ساله هستم. من در این سال ها از نظر فزیکی و روحی بسیار درد  الکن  

 کشیده ام«. 

بند دست هایش آویزان می کردند، آب و نان برایش    ازوی را، آن ها »    ،آقای هارون  اظهارقرار  

در هوای    ، و همچنان مانع خواب کردن وی شده وداده نمی شد و مانع از نماز خواندنش می شدند 

 رد«. بسیار سرد در یک اطاق تنها در انزوا بسر می ب  

فامیل آقای هارون از عضویتش در حزب اسالمی منکر نیستند، اما تعلقاتش را با القاعده رد می  

 کنند. 

  2021را رد نمود و در ماه اکتوبر    او ی رهایی  تقاضا  نمو اکِمسیون تجدید نظر گوانت  2020در سال  

 قبول نمود. 

: »آقای هارون در تشکیالت بنیادگرا ها رول رهبری را  ند توجیه نمود   گونهخود را این تصمیم آنان  

 نداشته است«. 

باید طالبان تضمین    سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا اشاره نمود که: »حاال که وی آزاد گردیده است 

 . «"یک تهدید نیست"  کنند که آقای هارون برای امنیت امریکا و متحدینش 
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در آن    200۸نمو باقی مانده است. محمد رحیم در ماه مارچ  اافغان در گوانت  محبوس فعالً تنها یک  

 دن رهبر القاعده می باشد. متهم به این شد که یکی از نزدیکان اسامه بن ال  CIAجا رسید، وی توسط  

   "خوش بین" هستند.   او روز جمعه طالبان گفتند که در مورد آزادی

      ____________________________________________ 

آسترلیائی    دو نفر  ،س ی لانگ  پنج نفر مذکور در بدل رهائی    قرار معلوم این زندانی  : خپلواکی    – استقالل  

آزاد   آنها   قید ها از    ی در همین نزدیک  چندین سال اسیر بودند و  طالبان  نزد در    امریکائی که  و یک

 چیزیکه عوض دارد، گله ندارد"  مشهور"  قول. به گردیدند، معاوضه گردیده است 

 


