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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human Rights  حقوق بشر

  
   کابل-  عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۴
 

  امريکا در افغانستان؛» سياه« زندان ۀھمه چيز دربار
 از ھتک حرمت تا شکنجه روانی

 

 

امپرياليسم " سياه"ر در سايت ھا، به يک مضمون وحشتناک در مورد زندان ھای اذحين گشت و گ! ھموطنان گرامی

اينک، مضمون متذکره را بدون کمترين تصرف به شما .  برخوردمی  در افغانستان در يکی از سايت ھای ايرانامريکا

 !رمائيدتوجه ف. پی ببريد" انساندوست"ئيان امريکا خواص ضد بشری بهخوانندگان پيش کش می نمايم تا 

  
 يک متر در دو متر بود، آب وجود نداشت،  بودم که ابعادشئیھايم خون جاری است، در جا کردم که از زخم احساس می

  . خواستند شکنجه کنند، بدون لباس بوديم تاريک و سرد بود، وقتی می

در بگرام آزاد شده است در » زندان سياه« معروف به امريکاجوان افغان که از زندان مخفی » عبدالواحد حيدری«

 ٢٠ روزھای سخت چھار ساله در اين زندان گفت که در ۀ دربارخبرگزاری تسنيمی  ئوگو با خبرنگار دفتر منطقه گفت

  .ترين زندان افغانستان است  بردند که بدنامئیھا مرا به جا امريکائیھا و آرزوھای بسياری داشتم اما  سالگی برنامه
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 در بگرام به اتھام ارتباط با طالبان زندانی بوده است امريکائیاه  در زندان سي٢٠١٣ چ تا مار٢٠٠٩از سال : وی افزود

  .بدون اين که حتی مدارکی ارائه کنند

 تفنگ   وارد منزل شدند و با لگد و قنداقامريکائیخواب بودم که نيروھای :  چگونگی بازداشتش گفتۀحيدری دربار

 پاھايم بسته بودند، کيسه سياھی بر سر داشتم و حمله کردند، از شدت کتک بيھوش شدم، وقتی به ھوش آمدم دست و

  .برم  سال از پيامدھای اين جراحات رنج می۶ھايم خون جاری است، ھنوز با گذشت  کردم که از زخم احساس می

ھايم پانسمان شدند، لباس سرخ رنگی بر  پس از اين که به قندھار رسيدم، زخم:  ادامه دادامريکازندانی سابق زندان سياه 

ھای طاقت  سپس تحقيقات و شکنجه.  کردند و پس از گرفتن عکس و طی ديگر مراحل، به سلول انفرادی منتقل شدمتنم

  .مدت دو ھفته ادامه يافتنده فرسا ب

رفتار آنھا به ھيچ وجه انسانی نبود، شکنجه، سلول :  نيز اظھار داشتامريکائیجوان افغانستان در مورد رفتار نظاميان 

وشتم، برھنه کردن و دھھا مورد ديگر  خوابی، ضرب احترامی به مقدسات اسالم و قرآن، بی مت، بیانفرادی، ھتک حر

  . رفتار آنھا با زندانيان بودۀبخشی از نحو

 ساله راديدم، کسانی که دو پای آنھا قطع شده ٧٠ غيرانسانی بودم، در آنجا حتی پيرمردھای ئیتا يک ماه تحت بازجو

  .بود و يا کور شده بودند

.  از جای دندانھای سگ داشتندئیھا نيز گفت که بيشتر زندانيان بر بدنشان زخمھا  چگونگی برخی از شکنجهۀوی دربار

  .يک نفر را خودم ديدم که پشت و پاھايش را سگ به شکل فجيعی دريده بود

ر ارتقای درجه، به خاطر خوش آنھا به خاط. ھا ظالم تر بودند امريکائیدر اين ميان، برخی از نظاميان افغانستان نيز از 

ھای عمومی از  در زندان. کردند  نژاد و مذھب يا انتقام و داليل ديگری ظلم می ھا، پول، امريکائیخدمتی و دوستی با 

گفتند که تا زمان  کردند يا می شويد و سپس آنھا را آزاد نمی گفتند که آزاد می  میًکردند مثال شکنجه روانی استفاده می

  .تر بودند ھا بسيار وحشتناک مانيد البته در زندان سياه شکنجه ين زندان باقی میمرگ در ھم

کردند و يا  ھا اقدام می امريکائیبا اين حال، سازمانھای حقوق بشری و صليب سرخ نيز به نظر بيشتر زندانيان به نفع 

  . از زندان سياه و زندانھای مخفی داخل بگرام خبر نداشتندًاصال

ھا و از  اما من حرف زدم و از شکنجه. زد  کمتر کسی از ترس با سازمانھای حقوق بشری حرف میاز سوی ديگر،

البته آنھا . ام سنگين شده است ھا و غيره تعريف کردم به ھمين دليل زندانيان ديگر معتقد بودند که پرونده ھتک حرمت

  .ودم که جان دھم زندانيان حاضر بۀشدم اما به خاطر ھم گفتند زيرا شکنجه می درست می

آنھا فکر . شدنش باخبر شد اش از طريق صليب سرخ از زندانی حيدری خاطرنشان کرد که پس از چھار ماه خانواده

شد اما   ماه يکبار محاکمه می۶با اين حال ھر . کردند که او کشته شده است و حتی مراسم فاتحه ھم گرفته بودند می

شود و اين دادگاه   وی به دادگاه افغانستان سپرده میدوسيۀکه  حتی پس از آن. آمد وجود نمیه ی در اوضاع او بتغيير

  .ھا مھم بود امريکائیکند اما خواست  حکم آزادی صادر می

ھا ادامه داد که زندان بگرام ھنوز بيشتر از گذشته فعال است و دولت افغانستان نيز  امريکائیزندانی آزاد شده از دست 

شد و برخی از  ھای بيشتری ساخته می زمانی که در بگرام و در زندان سياه بودم، سلول. م نداردلی بر زندانيان مھوکنتر

  . اميدی به آزادی نداشتندًزندانيان خارجی نيز اصال

  .با اين وجود دولت افغانستان ھيچ نظارتی بر اين زندان ندارد
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 امريکائیاظھارداشت که زندان مخفی وجود داشت که فقط سران وی در ادامه از وجود سه زندان در بگرام خبر داد و 

 نفره در ھر بلوک ٣٠ سلول ١۶بود و در نھايت زندان عمومی که » زندان سياه«از اوضاع آن مطلع بودن، پس از آن 

  . نفر در يک جای کوچک با دو توالت بدون سرپوش و آب زندانی بودند٣٠در بخش عمومی . داشت

 حقوق زندانيان از جمله غذا، دارو و درمان نيز گفت که غذای زندان سياه را از سر اجبار ۀارحيدری ھمچنين درب

شد و در زندان  ھا داده می  بدبو، گنديده، بسيار کم، سرد و بدون نام به زندانیئیھا اين غذاھا در کيسه. خورديم می

ضی وقتھا نھار گوشت خامی بود که از حالل و دادند، بع ای نان خشک فاسد می عمومی نيز صبحانه پنير فاسد با تکه

 که فقط جوشانده بودند و بدون روغن با نخود فرنگی يا لوبيا آب پز شده بود سختیحرام آن اطالعی نداشتيم و شام برنج 

  .خورديم به ھر حال از سر اجبار و برای زنده ماندن می

آمد که نزديک به مرگ بود و به تجويز چند  انی میدر مورد دارو و درمان ھم بايد گفت که زمانی پزشک سراغ زند

  .کرد  میءقرص آرام بخش اکتفا

ای يک بار يک ساعت ھواخوری و  صحبتی داشته باشيم، قابل تصور نبود، ھفته  فکر اين که ھمًدر زندان سياه اصال

 دقيقه آب ١٠ين حال پس از ھا بسيار کثيف بودند و شامپو ھم در بسياری موارد وجود نداشت در ع حمام داشتيم، حوله

  .شد قطع می

 بودم که ابعادش يک متر در دو متر ئیدر جا: گويد اش می زندانی سابق زندان سياه در بگرام با يادآوری سه ماه انفرادی

ھای زندان  البته در انفرادی. خواستند شکنجه کنند، بدون لباس بوديم بود، آب وجود نداشت، تاريک و سرد بود، وقتی می

ھای قوی حرارتی که پوست و چشم  ھای کوچکی وجود داشت و ھمينطور المپ مومی ھم بودم، در آنجا نيز توالتع

  .ھا نيز ضرر داشت  برخی برای استخوانۀسوزاند و به گفت انسان را می

نه نيز در بگرام گفتند که دو زندان مخفی مردانه و زنا  میامريکائیوی ادامه داد که بيشتر زندانيان و برخی از نظاميان 

ھايم آسيب ببينند با ھمکاری  ھا دستگيرم کردند و با کتک فراوان باعث شدند که مثانه و کليه امريکائیوقتی . وجود دارد

زمانی که در آنجا بستری بودم، زنان زخمی را در حالت گريه و در لباس . صليب سرخ در بيمارستان زندان عمل شدم

  .مھا مشاھده کرد زرد زندانی

 و افغان، امريکائی در بگرام و تعداد زندانيان نيز حيدری احتمال داد که نظاميان امريکادر مورد موقعيت زندان سياه 

   . قرار دارندئیدانستند که در چه جا آنھا را چشم بسته به زندان سياه می بردند بنابراين نمی

شد و  ودگاه بگرام بود زيرا خيلی صدای ھواپيما شنيده میزندانی آزاد شده از زندان سياه ادامه داد که گمانم زيرزمين فر

ن دسترسی ولفي به تًزندانيان اصال. آمد به نظرخيلی بزرگ می. گرفت اين صداھا آسايش روز و خواب شب را از آنھا می

  . مرد در بگرام زندانی بود۵٠٠٠شايد در آن زمان حدود . نداشتند

که نظر مردم افغانستان در مورد اين زندان و نظاميان   در پاسخ به اين در بگرامامريکائیزندانی سابق نظاميان 

گويند که زندان بگرام بدترين   چگونه است نيز تصريح کرد که مردم افغانستان و ھمچنان کابل و بگرام میامريکائی

نيست و تنھا به دنبال داند اما ھيچ ارزشی برای انسانھا قائل   خود را طرفدار حقوق بشر میامريکا. زندان دنيا است

  .کند منافع شخصی است و از حقوق بشر نيز تنھا به عنوان يک بازيچه استفاده می

ھا سخت ناخشنودند و آنھا را دشمن  ند رفتار خوبی داشته باشند اما از خارجیابعضی مردم از سر ناچاری و فقر مجبور

  .دھند می ترجيح امريکادانند در عين حال که فقر را به ھمکاری با  می
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ند ااند، و برای کسب جايزه، حتی حاضر ھا را نيز پذيرفته امريکائیالبته تعداد اندکی نيز ھستند که ذلت جاسوسی برای 

ھا در ازای معرفی ھر يک  امريکائیگناه يا کسانی که کمترين شکی به آنھا دارند گواھی دھند زيرا  عليه شھروندان بی

 .دھند ه میر جايزال د۵٠٠٠از اعضای طالبان، 

ھا به زور شکنجه  امريکائیگفتم اما  ھا راست می ئیھای پايانی خود گفت که در بازجو عبدالواحد حيدری در صحبت

 را خوب شناختم، واشنگتن دشمن واقعی اسالم است و با امريکابه تجربه، . د کنمئيکردند که حرفھای آنھا را تأ وادار می

  .کند  اسالم تالش مینن بردحمله به کشورھای اسالمی برای از بي

گيرد و در عين حال به ياد فريادھای  ام می زنند، خنده ھای خودشان دم از حقوق بشر می ويژه در رسانهه ھا ب وقتی غربی

 امريکائیھا و خونسردی زشت  حرمتی به ياد راھروھای خونين، شالقھا، بی. شود گناه نيز اشکھايم جاری می زندانيان بی

  .کردند کردند و غرور و کرامت مردان و زنان سرزمين مرا خدشه دار می ی که جوانی مرا تباه میافتم زمان می

 را به امريکائی تفنگھای ۀکه لول اند، برای اين که مسلمانان ھنوز دشمنان خودشان را نشاخته ريزم برای اين اشک می

  .اند اند و ارزش خونشان را فراموش کرده روی ھمديگر نشانه رفته

  .شناسند  انسانيت آنھا را حتی به رسميت نمیامريکائیيد به فرياد مردمی رسيد که سربازان ظالم با
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