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  رسوائی مصونيت قطعۀ ويژۀ نيروی دريائی اياالت متحده در افغانستان
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مريکائی توسط يک پزشک نظامی به اعمال خشونت، شکنجه، قتل و ا يک گروه از نيروھای ويژۀ ٢٠١٢در سال 

  .جنايت در افغانستان متھم شدند ولی اين پرونده بی نتيجه مانده است

مريکائی ادر يکی از قرارگاه ھای پيشتاز ) Navy Seals( ويژۀ نيروی دريائی اياالت متحده قطعۀفر از اعضای سه ن

 ).نيويورک تايمز(تعدادی از زندانيان افغان را مورد خشونت قرار دادند، بی آن که پاسخ گوی مراجع قانونی باشند 

New York Times   

ل پليس محلی، طی و، پس از انفجار در يکی از ايستگاه ھای کنتر٢٠١٢اين روزنامه يادآور می شود که در پايان مه 

مريکائی بردند و در اون را به يک پست نظامی افراد مظن.  به دھکدۀ کاالش بيش از ده نفر را دستگير کردنده ایحمل

  .آنجا آنھا را مورد خشونت قرار دادند

يائی تحت تأثير مرگ يکی از دوستانشان در انفجاری که روی پل  ويژۀ نيروی درقطعۀمريکائی از گروه اسه نظامی «

با پرتاب سنگ ھای : به وقوع پيوسته بود، با خشونت تمام با دستگير شدگان رفتار کردند، شاھدان عينی گفته اند که 

فرد پس کوب کردند و روی صورتشان آب می ريختند که نوعی شکنجه است و را د لگسر آنھا . سنگين روی سينۀ آنھا

  .از مدت کوتاھی احساس می کند که در حال غرق شدن در آب است
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مريکائی بود در اين مورد می ا که در آن روز پزشک نگھبان پايگاه David Walker پزشک نظامی ديويد والکر 

توقف کنند  م،ليس افغان فراتر می رفتواز حد پکه  برخورد افراطی شان را هگويد که او اميدوار بود که نيروھای ويژ

در گذشته اين گونه موارد به سکوت برگزار می شد، ولی اين بار . ی را شروع کرده بودندئعکس شکنجه ھاه ولی آنھا ب

طی شورش، آنھا .  ويژه در آن دوران کار کرده بودند، سرانجام گزارش داده اندقطعۀمريکائی که با اين اچھار نظامی 

 آنھا ھيچ واکنشی در ه ويژه عليه بازداشت شدگان بوده اند، ولی فرماندشاھد ارتکاب به خشونت از سوی نيروھای

  .رابطه با چنين مواردی نشان نداده است

 ويژه شده قطعۀ خودشان که خواستار اخراج آنھا از هوضعيت از اين نيز بدتر است، زيرا حتی با وجود توصيۀ فرماند

  .بود،  به دو نفر از اعضای گروه پاداش دادند

مريکائی می تواند مرتکب ا کلی، اعمال خشونت و شکنجۀ زندانيان يکی از بدترين جرائمی است که يک نظامی طوره ب

  .شود

  :اينک متن اصلی 

 

http://fr.sputniknews.com/international/20151218/1020387788/afghanistan-usa-militaires-

torture.html#ixzz3ukhrTO8y 
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