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A - زندان هاي رسمي :    

 از يك. خلق شريف و آزاديخواه افغانستان در درازناي تاريخ  پر افتخارش  در برابر تجاوز آرام ننشسته اند

رحم و بي پرواي  بي  و ارتش  نهايت " ناتو "و خيزشهاي خود انگيخته اي در برابر اشغالگران سال بدينس
 زندان ها به خصوص زندان ة شتابزدةشاهد اين مدعا  توسع. امپرياليزم امريكا در كشور به نظر مي رسد 

ي بالك چهار ئن دالرامريكاميليو) 11(يازده )  هزينه(با مصرف  كه يك بار[ پلچرخي توسط امپرياليزم امريكا  
ميليون دالر ديگر، بخش ) 17( و بار ديگر با مصرف هفده . را  مطابق معيار هاي مدرن بازسازي نمود  آن

جديدي در داخل چهار ديواري اين زندان وسيع الساحه اِعمار كرده  كه با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتي 
 ازدياد زندانيان سياسي در زندان بزرگ پلچرخي  را به ،اين امر .    سلول دارد300مجهزبوده و بيش از ... و

تا سرحد  همچنان اعتصابات و واكنشهاي زندانيان در برابر زندانبانان  وطن فروش]  دهد روشني  نشان مي

كه  [ سالم بخشيبه رياست جنرال اشغال زندان و برخورد باجالدان و دژخيمان نيرو هاي ائتالف شمال 
مهمي از اين  جاسوسان  و   ،  كه سازمان سيا امريكا با خريد شمار]استسمت شمال  متحد ةمربوط جبه

ي خاد ، آنان را  اختيار دار عام  وتام تمام زندان ها به خصوص زندان مخوف پلچرخي  ساخته ئقاتلين حرفه 

ان اشغال كشور توسط  چون دور؛كه بر زندان هاخادي ها  يتشريح شگرد ها ، ترفند ها و ميتود ها ]*[.است 
 و به خاطر كسب  امتيازات  نظامي، .حاكم اند) به مفهوم تحت نظرمستقيم سيا( ،ارتش خون آشام روس

ي ئي در برابر امريكائ، خوش رقصي ها؛ همچنان تأمين منافع خودسياسي و اقتصادي براي  امپرياليزم روس 
 ؛ نمي ورزند دريغ  مردم و منافع آنان ضده ب ، و جنايتگونه شقاوت و پستي و از هيچ انجام مي دهند ها 

 زيادي از طريق رسانه هاي افغاني و رسانه   از يك سال به اينطرف  مطالب.نمي باشد نگاشته  شامل كار اين
 و راديوي "نيويارك تايمز" ةي كه در خدمت نظام هاي دست نشانده  و امپرياليزم قرار دارند، مانند نشريئها

BBCاين-   مخصوصاً زندان معروف و مخوف پلچرخي و تجاوز به زندانيان زن، زندان هاة در بار و امثال شان  

   جناياتي كه ، يعنيآوردن اينهمه مطالب .  داد سخن سر داده اند ، مردان و پسراناو حت - مظلومان بي د فاع 

يتكار بوده و از موضع نجيب و خاد غالم سرور آرزو كه از نوشته اش پيداست ، خود از زمرة خادي هاي مهم و جنا * ][
 به دفاع برخاسته و سيستاني را عضو مهم كي جي بي خوانده؛ "شبكه اطالع رساني افغانستان "در برابر سيستاني   در 

ن آ خود وجلوگيري از اءاقاي سيستاني تالش دارند تا قبل از افش " در رابطه با تركيب خاد كنوني كرزي چنين نوشته
مرين ارشد امنيت ملي كرزي را  آكادر ها و. فيصد اپرات 70 همه كارمندان خاد و واد افتاده كه امروز در تالش محكمه

براي  (  "ميباشد ...  وطن پرست تشكيل داده كه خود زنگ خطر براي سيستاني ها، صادق،همان كارمندان رشيد
 دست نشانده؛ تجاوز و اشغال كشور خادي هاي وطن فروش تغيير طبقات حاكمه ، تغيير رژيم ، چه وابسته و چه

براي اين . توسط  سوسيال امپرياليزم خون آشام روس و يا امپرياليزم جنايت كار امريكا و شركاء هيچ فرقي ندارد 
" حفظ امنيت "شرف باختگان و جاسوسان حرفه ئي يگانه چيزي كه نهايت مهم و حياتي است همانا  قالدة خدمت و 

از همين سبب  در تالشند به هر قيمتي كه شده آن را  به چنگ آورده زيب گردن هاي خم اين رژيم ها مي باشد  

     ] را يکی بر ديگری اطق نمايند"   وطن پرستي"، " صادق" ، "رشيد"شدة خود نمايند و آنگاه   واژه هاي  
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 ، سيافي وحدتي خادي ،، دوستمي ، خلقي ، پرچمي ، هم اكنون دولت دست نشانده و شركاي شوراي نظاري
 امپرياليزم امريكا در ةو سايرهمپالكي هاي جنايتكار و وطن فروشش به خاطر تحكيم پايه هاي لرزان سلط

 ، BBC به روي  صفحات اخبار و جرايد  و پخش آن از طريق راديو ها، مخصوصا ؛زندان ها مرتكب مي شوند 
 و از ، اخبار تمثيل نمايندةي را در ارائئسانه عامدانه هم مي باشد ، تا از يك جهت رعايت امر دموكراسي ر

جانبي ديگر  طيف مشخص  رسانه هاي امپرياليستي از موضع منافع سياسي شان در مورد زندان پلچرخي و 
تجاوز به زنان و مردان  مطالبي را مطرح كرده اند ، تا از بار بسيار بسيار سنگين كشتار هاي دسته جمعي 

را كمرنگ  ي و شركايش كاسته باشند و آنئ توسط عساكرنهايت بي رحم امريكامردم مظلوم و بي دفاع ما
شوراي نظاري ها ، دوستمي ها ،  ، اندك و ناشي از جاسوسي غلط آنان را شماركشتار هاي روز افزون ،ساخته

     .؛ جلوه دهند امريكاوحدتي ها ، و ساير بو كشان قالده به گردن 

 كه سازمان اطالعات _ BBCن  رسانه هاي امپرياليستي از جمله راديودرهمين راستا كارمندان و نطاقا

  چنانچه خبر[  ساخته و " اختياردارش"معروف  انگليس  وطن فروشان خلق و پرچم را از سالها پيش طور
، "ملل متحد" افغانستان بهةرا به سمت نمايند) ظاهر طنين( شده MI6يكي از اين مزدوران اجنت تقرر 

مربوط به    به اين كهنه كاران صالحيت هاي كم و بيش ، درانتخاب  اخبار]ن راديو شنيدندهمگان از اي
 بادار روسي شان در   وبادار جديداينان نيز از موضع منافع . افغانستان ؛ حتا تفصيل و تلخيص آن را داده است

  آناني و مزدورانئولين امريكاؤافغانستان ، مذبوحانه  تالش مي ورزند ، تا  اخبار زندان ها، شكل برخورد  مس
را  نسبت به زندانيان را در افغانستان همواره در مركز  اخبار قرار دهند ، تا جنايات خود  و باداران روسي شان

 زندان و شكنجه وتجاوز و پوليگون و اعدام و كشتار  صحنه هاي جمعي مردمي كه؛ حتاةدر افغانستان از حافظ
هدام خانه و كاشانه خود را  درخواب نيز مي بينند، بزدايند و توجه مردم را و آوارگي و طفل فروشي و ان

مريكا در ا منحرف نموده به جانب جنايات امپرياليزم شاناز به محكمه كشانيدن خود) هرچند براي مدتي(
  .افغانستان سمت و سو بدهند

رد زندان و چگونگي نقل و در مو CIAدر رابطه با عملكرد   BBC ر  اخباةبخش هاي جداگان     اينك 
 تا آوردم،در ذيل را غرض سهولت در مطالعه ، منسجم نموده   ديگر زندان به زندانانتقاالت زندانيان از يك 

    .قرار گيرند  ، ... و شكنجه وداري  زندان و زندان مسايل مربوط بهجريان درگرامي گان خوانند
تقديم خوانندگان [  ]  داشته باشد آن را در ميان قوس مربع    هرگاه اين قلم  در رابطه با اخبار تبصره اي

  . خواهد نمود 
  

   :  در زير نشاني شده )*( عالمة ستاره  كه  با BBCاخبار بخش شده از راديوي 

  

 

  1386 فروردين 05 - 2007 مارس 25 يكشنبه - گرينويچ 13:00

  زندانيان گوانتامو و بگرام به زندان پلچرخي منتقل مي شوند -  *
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سر مي برند، ه يان در گوانتامو و بگرام بئمريكاابراي نگهداري زندانياني كه در حال حاضر در بازداشگاه هاي 
  .يجاد شده استبخشي جديدي در زندان پلچرخي كابل ا

 حمل به كابل انتقال مي يابند و در اين 13 آينده در تاريخ ةنخستين گروه از زندانيان افغان در گوانتامو هفت
  .جا خواهند شده بخش جديد جاب

  . سلول دارد300ي ايجاد شده بيش از ئمريكاا ميليون دالر 17مريكا به مصرف ابه كمك مالي اين بخش كه 
دك، وزير دفاع افغانستان در مراسم افتتاح بلوكهاي جديد زندان پلچرخي كابل گفت كه محترم عبدالرحيم ور

  .اين بخش از زندان مطابق با معيارهاي بين المللي ساخته شده و امكانات و سهولت هاي الزم را دارد
ات افغان  آينده به اين زندان منتقل شوند، مشخص نشده اما مقامةهنوز شمار زندانياني كه قرار است هفت
  . زندانيان افغان از گوانتامو و بگرام به پلچرخي منتقل خواهند شدةاميدوارند كه ظرف چند ماه آينده هم

يان به سر مي ئمريكاادر حال حاضر صدها تن به اتهام عضويت در گروه هاي تروريستي در بازداشتگاه هاي 
  .برند

آينده به اتهامات مشابهي گرفتار خواهند شد نيز در آنگونه كه وزير دفاع افغانستان مي گويد كساني كه در 
  .پلچرخي زنداني خواهند شد

هنوز مشخص نيست كساني كه از گوانتامو و بگرام به پلچرخي منتقل مي شوند، چه انجامي دارند و در مورد 
  .آنها چه تصميمي گرفته خواهد شد

*- com.rghnewspapersha.www     28,02,06  

  افشاى اخبار بازداشتگاه بگرام  ، رقيب گوانتانامو شناخته شد» بررسى وضعيت زندانيان«مركز 

  :نورى الملل، اشكان خواجه گروه بين

مريكا هنوز ااست و ارتش  المللى در مورد سرنوشت زندان گوانتانامو در جريان    در حالى كه مذاكرات بين« 
ى مشغول گسترش زندانى ئمريكا بدون هيچ سروصداا كند، وزارت دفاع واست تعطيلى آن مخالفت مىبا درخ

  نفر در شرايط بسيار بدتر از500در حدود   در حال حاضر در اين زندان.افغانستان است شبيه به گوانتانامو در

نيان محبوس در زندان تعدادى از زندا.ى محبوس هستندئگوانتانامو، بدون اثبات جرم و بدون حكم قضا
زندانيان اين زندان، همچون  مي شوند كه در اين زندان نگهدارى  سه سال است_بيش از دو » بگرام«

 ةبه گفت. نشده است هايشان به آنها ابالغ  جرمگوانتانامو امكان دسترسى به وكيل ندارند و حتى زندانيان
 ةبه نوشت.  شده استء اكتفا»مبارزان دشمن«نوان ع  اين زندانيان بهةبرخى از مقامات پنتاگون در پروند

اطالع دارند كه وضعيت نابسامان زندان  مريكا از اين نكتهاروزنامه نيويورك تايمز، برخى از مقامات دولت 
هاى قانونى و   اى است كه امكان دارد با واكنش گوانتانامو به گونه بگرام و شباهت آن به وضعيت زندان

گوانتانامو براى اعضاى  در حالى كه امكان بازديد از زندان. رو شود  گوانتانامو روبهشبيه به زندان سياسى
تحت   كه آغاز به كار كرده2002دارد، زندان بگرام از سال  نگاران وجود مريكا و روزنامها ة اياالت متحدةكنگر

ورود افرادى به  امكانبه همين دليل . اى سرى محسوب شده است امنيتى بوده و تاكنون منطقه تدابير شديد
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 . ى مربوطه و صليب سرخ هيچ كس اجازه ورود به اين زندان را ندارد ئمريكااغير از نيروهاى نظامى 

قانونى است و تاكنون عكسى از اين منطقه منتشر  دست غير دور عكسبردارى از اين زندان، حتى از مناطق
  عكس هاي چندي  را از درون اين  آزاد افغانستان–نستان آزاد  بعد ها گزارشگران پورتال افغا [.نشده است

شده  هاى زندانيان آزاد توجه به گفته با ] ) 2010 جنوري 21 -  38گزارش تصويري   (زندان منتشر ساختند
  تصويرى كه از اين مكان در مقايسه با زندان-  مرتبط با آن- ىئمريكاا از اين زندان و سربازان و مقامات

هاى  افراد زندانيان در گروه  اينةبه گفت. تر است تر و نامناسب شود بسيار سخت ىگوانتانامو ترسيم م
بر اين اساس زندانيان . شوند اند، نگهدارى مى شده هاى بزرگى كه از سيم ساخته ده نفرى در قفس چند

ز انداز بخوابند و حتى تا يك سال پيش مجبور بودند كه ا قفس روى يك زير  كفويمجبور هستند كه بر
برخى اصالحات در اين  بر اساس اين گزارش، پيش از انجام. پالستيكى به عنوان توالت استفاده كنند ةكيس

اند، دسترسى به نور  در حياط كوچك زندان بوده زندان، زندانيان به جز مواردى كه مجبور به صف كشيدن
 .اند نداشته

گاه  بگرام هيچ « :  آن گفت رده است، در موردمريكا كه از اين زندان ديدن كايكى از مقامات وزارت دفاع 
ى به ئاستفاده قرار گيرد، اما اكنون بدون هيچ بودجه و نيرو قرار نبود به عنوان يك بازداشتگاه دائمى مورد

در زندان بگرام  هر كس «: وى در مقايسه اين زندان با زندان گوانتانامو گفت» .تبديل شده است زندان دائمى

اغلب زندانيان اين زندان در جريان عمليات .  .  »اين زندان بد تر  استگويد كه  د به شما مىزندانى شده باش
 اظهارات مقامات افغان و .اند  دستگير شده2004ى در جنوب افغانستان از بهار سال ئمريكاا نيروهاى

ندان پس از در اين ز هاى شكنجه هاى خارجى مدافع حقوق بشر حاكى از آن است كه ميزان دوسيه گروه
پس از انتشار گزارش مذكور آويزان . يافته است  كاهش2002انتشار خبر مرگ دو زندانى در دسمبر سال 

در اين  هاى محل نگهداريشان با استفاده از زنجير و با زانو به آنها ضربه زدن سلول كردن زندانيان از سقف
 تبليغي دارد ةاين قلم نمي باشد خبر صرفاً جنب  ديأئوجه  اين توقف قابل ت به هيچ[ زندان متوقف شده است 

ور  توان به بستن زندانيان به در سلول و حمله دارد مى ى كه در اين زندان كاربردئها از ديگر شكنجه ]. ت. 
اين . اينهم تبليغي بيش نيست [ طرف آنها و به وحشت انداختن آنها اشاره كرد  هاى غران به شدن سگ

در بخش امريكاي التين به  اين .  جنسي به جانب زنداني حمله ور مي شوند سگهاي تعليمي براي عمل
تعدادى  مريكاا باعث شد كه ارتش 2004 افزايش تعداد زندانيان در سال ]  ت –موضوع  پرداخته شده 

اين به اصطالخ بهبود فقط در بخش [ سيس كند و وضعيت زندان بگرام را بهبود بخشد أبازداشتگاه موقت ت
 ةزندان معروف بگرام در محل سابق يك كارخان    ] ت – رفاه زنداني در بخش و استحكام زندان بوده نه اعمار

 . ساخته شده، قرار دارد1980 ةشوروى سابق در ده ى كه توسط نيروهاىئتجهيزات هوا

دان  اين زنة نفر9هاى  سلول هاى رسيده از افغانستان حاكى از آن است كه در ماه مارچ گذشته گزارش
اين زندان كه يك  يكى از زندانيان سابق. افزوده شده بود افتتاح و چندى بعد نيز بخش جديدى به اين زندان

سلولى كه دو سال در آن زندانى  «  :گويد  ساله است در مورد سلول حمل نگهدارى مى60ى ئروستا

حيوانات را در باغ وحش كراچي در ى كه ئها قفس بودم شبيه به يك قفس بود، قفسى شبيه به

 هاى شبيه به قفس  اين در حالى است كه زندانيان گوانتانامو كه قبالً در سلول.  » آنها نگهداري مي كنند

بيمارستان و فضاى  هاى فوالدى مجهز به هاى بزرگ در ساختمان اكنون در سلول  شدند هم نگهدارى مى
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ورود به اين زندان بايد برهنه شوند و مجبور به  رام به هنگامزندانيان زندان بگ. شوند آزاد نگهدارى مى
 جمعى و آنها همچنين مجبور به استحمام به صورت دسته. رنگ هستند نارنجى هاى پوشيدن يونيفورم

عبدالنبى . چراغ روشن هستند كه فقط چند ساعت در شب  نورشان كم مي شود ى با ئها زندگى در سلول
 وى تعدادى از زندانيان اين ةبه گفت  . اين زندان است كه در ماه دسمبر آزاد شدساله يكى از زندانيان24

هاى خود و گاهى اعتصاب غذا اعتراض  كنند و با كوبيدن روى قفس  مى زندان مرتباً به وضعيت خود اعتراض
: گويد ىاعتراضات م والن زندان به اينؤوى در مورد واكنش مس. رسانند  والن زندان مىؤگوش مس خود را به

خورده پاسخ اعتراضات كوچك  هاى دستبند تر با دست هاى كوچك حبس معترضان در سلول «

فشارى  معترضانى بود كه بر اعتراضات خود پاى انفرادى به اين شكل هم پاسخ به روزها سلول. بود

  .». كردند  مى

  زندان پلچرخي وريشه هاي شورش -*

 شاهد شورش تعدادي از زندانيان )2006(همين سال  فبروري 25 شب شنبه تاريخ ةزندان پلچرخي كابل نيم
تهيه شده بود دست   كه براي شان ياين زندانيان ظاهرآ به دليل سرباز زدن از پوشيدن لباس مخصوص. بود

اين شورش وتشنج آنقدر باعث نگراني دولت آغاي كرزي گرديده بود كه تنها از نيروي هاي . به شورش زدند
 ة زندان موضع گرفتند و به گفت طرف نفر با وسايط، تانك هاي زرهي وتجهيزات به چهار800اردو به تعداد 

نيروي هاي ة عالوه ب.  خود درآوردندةاصرح زندان را به مطرف دقيقه چهار 12يكي از جنرال هاي اردو بعد از 
ا نيز درصحنه حضور تالف به رهبري امريكئنيروهاي ا  وي افغانستان، نيرو هاي پوليس ، عساكر كمكياردو

 .داشتند

زندانيان اندكي بعد از شورش .  تن ديگر زخمي شدند40 تن كشته وحدود4دراثر اين شورش تعداد 

سپس درنفس روز آنها خواهان مذاكرات با . ره هاي مرگ به امريكا را از داخل زندان سر ميدادندعن
الخره ا، بشدنديس مجلس سنا ئ مجددي رهم با صبغت اهللا يس مجلس نمايندگان ويائمحمد يونس قانوني ر

 فبروري هنگام شام به زندان پلچرخي رفته و با زندانيان به 27صبغت اهللا مجددي به يوم دوشنبه تاريخ 
با صبغت اهللا مجددي درميان گذاشتند اين  زندانيان چند پيشنهاد مشخص داشتند و. مذاكره پرداخت

اس مخصوص زندان، رفع بد رفتاري هاي نيروهاي امنيتي با پيشنهادات عبارت بودند از، عدم پوشيدن لب
جناب حضرت مجددي . الخره زندانيان بايد عفوعمومي شونداايشان، خوب شدن كيفيت غذاي زندانيان وب

شان گفت كه اين كار غير ممكن براي دربخش هاي ديگر برايشان وعده سپرد ولي درارتباط عفو عمومي 
گوها آن تعداد از  و ين گفت ادرست بعداز.  از زندانيان را برايشان داده استيي تعدادئ رهاةاست، گرچه وعد

 600زندانيان كه بيطرف بودند وفقط دربين طالبان واعضاي القاعده گير مانده بودند وتعداد شان به بيش از 
ه بود منتقل به بالك ديگر كه قبآل براي شان آماده ساخته شد تن ميرسيد با نيروهاي امنيتي درتماس شده و

ولي چيزيكه الزم به تذكر است اينكه وابستگان طالبان والقاعده بعد ازآن نيز به شورش خويش ادامه . گرديدند
  . ي وگاه با شورش همراه بود ئدادند، كه گاه با اعتصاب غذا
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  متحد است  ةيس زندان پلچرخي جنرال سالم بخشي كه مربوط جبهئر -*

تذكر ميدانم كه اين تنهاكابل ه ب ي امنيتي درسراسر افغانستان وجود دارد الزمبا ذكر اينكه ضعف نيروها...
نيست كه مواجه به شورش وياهم فرار كردن زندانيان درافغانستان ميشود، بلكه قبآل نيز در زندان هاي ساير 

يان موفق  صورت گرفته بود يعني حتي تعدادي از زندانيواليات مانند قندهار، خوست ومزارشريف چنين عمل
  .به فرار گرديده بودند

مين امنيت زندان ها شد بايد گفت كه چندي قبل تعداد چهار زنداني از زندان بگرام أحال كه سخن از ت
كه  تالف درافغانستان موفق به فرار شدند كه ازنگاه امنيت شايد پرامن ترين ساحه بوده ولي اينئنيروهاي ا

الي است مبهم ؤپا به فرار نهاده اند س) بگرام(ين زندان  اان القاعده ازاين چهار عرب زنداني مربوط سازم چطور
اين چهار عرب درست از محلي پا به فرار نهادند كه درآنجا به . ولي گذشت زمان آن را روشن خواهد ساخت

  .ي ها مردم ديگر حتي حق رفتن به آن ساحه را نداشتند چه رسد به داخل زندانئي خود امريكاااستثن

در رابطه با فرار چهار :   از خود عالوه مي كند "... از عملكرد ها سازمان سيا ايپاره  "نگارنده   [ 
زنداني  آنهم از زندان  پايگاه نظامي بگرام كه به مراتب از زندان گوانتانامو تحت نظارت  زندان بانان با تجربه 

سيا براي فعاليت هاي اطالعاتي در درون تر و حرفه ئي  تر قرار دارد، به اين نتيجه رسيده كه  سازمان 
  .   اين افراد را از زندان فرار داده  است -  به عنوان گريز- سازمان القاعده 

در ميان اين چهار تن شايد يك و يا دو و يا سه تن آنها از اعضاي القاعده  بوده باشد كه  داراي معلومات  و 
مستنطقين و متخصيصن شكنجه كه روانشناسي   .ندصالحيت  هائي درداخل سازمان  منصوبة خود بوده ا

زنداني را در پهلوي شكنجه بدرستي فراگرفته اند،  شايد درجريان تحقيقات به اين واقعيت پي برده باشند كه 
 را خواهد پذيرفت،  چه بهتر كه زمينه  فرارش را با سه تن ديگر از CIAيك تن از آنها پيشنهاد همكاري با 

 كه شرايط دستگيري  شماري از هم حلقه   ( در القاعده CIAرارتوسط زنداني نفوذي طريق  طرح نقشة ف
هايش را قسمي تدارك ديده كه آنان را همراه با خود يكجا به چنگ  پوليس سياسي و يا عساكر امريكائي 

شته   كه گويا باهوشياري و دقتي كه دا)انداخته تا هم حلقه هايش نسبت به وي دچار شك نگرديده باشند
 سه - نقطة ضعف استحكام و كنترول  زندان بگرام را به درستي پيدا نموده و با سه تن ديگر در ميان گذاشته 

 درچنين صورتي  شرايط نزديكي چهارزنداني (تن القاعده اي ، يا دوتن القاعده اي، يا دو تن ديگر نفوذي 

در نتيجه .  نان را با خود  همراه ساخته است   و آ )مورد نظر را درداخل زندان به گونه طبيعي فراهم نموده
  . كردند "فرار"هر چهار تن  از اين زندان 

 موفقانه در ميان باند القاعده  به مثابة شخصيت هاي استثنائي  پذيرفته  شده  از طراح فرار  " فرار"اينها بعد از
هرگاه كدام . م قرار خواهند داد به مثابة قهرمان تجليل به عمل خواهند آورد و او را مورد ستايش و تكري

 به "طراح فرار"عنصر نفوذي ديگر در القاعده وجود داشته باشد اگر كدام فرد مسؤول باند القاعده  در مورد 
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 شك نموده باشد ؛ سعي خواهد نمود  تا با شيوه هاي مختص به كار استخبارات CIAمثابه عنصر نفوذي 
  .شك آن فرد مسؤول را برطرف نمايد

داكتر نجيب جالد كه پدرش از طرفداران داوود خان  و عضو ( تفكر استخبارات و پدر دسيسه و توطئه مغزم
 بود كه بعد از تسخير اين نهاد توسط كي جي بي، وي نيز در خدمت روسها قرار " ضبط احواالت "مهم 
 از زندان  پلچرخي "ر فرا"براي  اولين بار يك خادي نفوذي داخل جمعيت را با شگرد خاصي زير نام ) گرفت

فاصلة توشك من با او  كمتر از پنج سانتي .  در يك سلول  عمومي بوديم " فراري"من و اين . بيرون كشيد
 در ميان شماري -  كه زندانيان و زندانبانان را  دچار بهت و حيرت ساخته بود - من  فرارساختگي وي را . بود 

  :  در نوشته ام تحت عنوان 1372 مطابق 1993جون از رفقاي نزديك به خود افشاء كردم و درماه 

 مؤرخ جوزا  و سرطان 191 مندرجة شمارة » در درون خورجين جمعيت درمانده KGBدست « 

   :  وي را اينطور رقم زدم"فرار"براي نخستين بارساختگي بودن   چاپ ناروي مجاهد ولس1372

به » محكوم«تهام فعاليت در جمعيت اسالمي  يك تن از اعضايش را، كه به ا1364 خـاد در اوايل سال«

 جالد خاد، با  ، نجيب". [فرار داد)  "منزل چهارم زون" ("پلچرخي"بيست سال زندان ساخته بود، از زندان 
» عثمان كل سك نفس« نام ه كه در بين  عده اي از فوتبال دوستان ب_»فوتبال باز«دادن خادي » فرار«

با » تقابل«از يكطرف توانمندي تشكيالت  جمعيت اسالمي  را در : دف رسيد با يك تير به دو هـ_مشهور بود
تي  و ابار استخبار ، براي كار و»قهرمان «ةرا به مثاب» فراري«و . كشيد» اخواني« خـاد، به رخ ساير داره هاي 

 با راديويفراري در پاكستان « : قراري كه بعداً در زندان شنيده شد (، فرستاد ... سياسي به پاكستان و

B.B.C. و از جانبي ديگرعدم لياقت و بي كفايتي حريف هم )  »... در مورد فرارش مصاحبه اي انجام داده
  امور آن بخش زندان كه تحت فرمانش بود؛ با اين ةقالده اش، يعني گالب  زوي خلقي وزير داخله را در ادار

،  )سلطاني ("3بالك "ين قضيه قومندان خلقي   در رابطه با ا ]" –. ِشگرد به صاحبان روسي اش گوشزد كرد
ول آن بخش زندان ؤويك نفر  از صاحب منصبان مس. به شكل اهانت آميزي از وظيفه اش بركنار گرديد

ي و درامه بازي كه موجب تعجب ئخاد با چنين صحنه آرا. ؛ محبوس گرديد" بالك"،  درهمـان)گلخان(

  ]  » . را سر زبان ها انداخت"جمعيت اسالمي"ر  نام نامي اكثريت زنداني ها گرديد، براي چندمين با

اين قلم  در بخش پانزدهم و يا شانزدهم خاطرات زندان كه تا كنون نشر نشده در اين رابطه به طور مفصل [ 
   ]صحبت خواهد كرد

  : اظهار داشته كه اًي اخيرئ يكي از سخنگويان نيروي هاي امريكا-*

   ي براي زندانيان افغانستان كه دربگرام،ئ ميليون دالرامريكا11 ةبا بودجبالك چهار زندان پلچرخي  " 
 خبر  " ...ي بازسازي ميشودئنيروهاي امريكاة اين بالك ذريع .قندهار و گوانتانامو زنداني هستند آماده ميشود

كه در بگرام،  ير موقعيت داده خواهند شد، يعني زندانيانيبيانگر اين است كه زندانيان افغانستان فقط تغي
 بالك ةدست گرفتن اداره  دارند بار ديگر با بري قرائنيروهاي امريكاة و گوانتانامو تحت ظلم و شكنج قندهار

ينجا ادر. داشت قرار خواهند) ي هائامريكا( آنها ة ي ها تحت ظلم و شكنجئچهار زندان پلچرخي توسط امريكا
  2006 مارچ 22.  بي جهت نميدانم را نيز"30 مساويست به يك 15 دو "ذكر ضرب المثل 
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  1386 ]سنبله[ شهريور11 - 2007 سپتمبر 02 يكشنبه -  گرينويچ 12:54- *   

 پلچرخى در شرق كابل، ]زندان[صدها تن از زندانيان بازداشتگاه  :ي در زندان پلچرخي كابلئاعتصاب غذا    
ى زده ئوانند، دست به اعتصاب غذا مي خ"شكنجه و عدم رسيدگي به پرونده هاي خود"در اعتراض به آنچه 

  . اند

  ')ضرب و شتم(شكنجه و لت و كوب '-*

ى آنها از بخش سوم به بخش چهارم ئشمارى از زندانيان در تماس تلفنى با بي بي سي گفتند كه اعتصاب غذا
اهند ي پايان خوئاين زندانيان مي گويند، زماني به اعتصاب غذا. زندان پلچرخي نيز گسترش پيدا كرده است

اين افراد ادعا مي كنند .  آنان دست كشيده و سرنوشت آنها را روشن كنندةداد كه مقامات امنيتى از شكنج
. مي شوند و مورد شكنجه قرار مي گيرند) ضرب و شتم(والن ادارة امنيت ملي لت و كوب ؤكه از سوى مس

در اثر پخش گاز روز گذشته از سوى يكى از اين زندانيان مي گويد تا حاال به آن عده از همقطاران او كه 
زندانيان ادعا مي كنند كه وضعيت در زندان . نيروهاى امنيتى بي هوش شده بودند، دارو نرسيده است

آنها تهديد كردند تا زمان برآورده شدن . پلچرخى متشنج است و تعداد اعتصاب كنندگان رو به افزايش است
  . هند دادى ادامه خوائخواسته هايشان به اعتصاب غذا

  .  با رد اين ادعاها مي گويد وضعيت در زندان آرام استبسم اهللا، سرپرست زندان پلچرخىاما 

ت اعزامى مجلس نمايندگان افغانستان كه وضعيت را در زندان پلچرخى بررسى كرده مي أبا اين حال، يك هي
ت، راه هاى حل اين مشكل در أن هييس ايئ عطااهللا لودين، رةگويد تشنج هنوز در زندان ادامه دارد و به گفت

  . دست بررسى است

* - 

  2005 جوالي 23 شنبه - گرينويچ 01:43

  بخش خبري بي بي سي، افغانستان ، كيت كالرك

اول لباسهاي ما را از تنمان بيرون  "  : مريكا سخن مي گويندا خود در بازداشتگاه هاي ةشكنجافغانها از 
  ".ي برهنه بودمئمن تمام مدت بازجو. آوردند و آنگاه دستوردادند كه سرپا بايستيم 

 درمنزلش تحت بازداشت درآمد و سپس به 2004حاجي ميرزا محمد به اتهام همكاري با طالبان در سال 
  : او مي گويد. مريكا در گرديز واقع در جنوب شرق افغانستان برده شدااه نيروهاي تحت رهبري پايگ



در امريكاي التـيـن  A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
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به من غذا نمي دادند و نمي گذاشتند . مدت چهار روز دستهاي مرا از پشت بسته بودند" 

  ".بخوابم

ار زندانيان در شهادت حاجي ميرزا محمد، بخشي از اتهامات تازه اي است كه برنيروهاي ائتالفي مبني بر آز
زندانياني كه آزاد شده اند به خبرنگار بي بي سي گفته اند كه در  .بازداشتگاههاي موقتي وارد مي آيد

يك مترجم  .بازداشتگاه از غذا و خواب محروم نگاهداشته مي شدند و مورد ضرب و شتم قرارمي گرفتند
ن آب به زندانيان آن ها را تنبيه مي كردند و پيشين، اظهار داشت كه شاهد آن بوده است كه بازجويان با نداد

  با طعنه و سرزنشهاي جنسي سعي داشتند كه آن ها را وادار به حرف زدن بكنند

ز در بازداشت به سر مي برده، مي گويد كه مجبورش مي كردند روي يجنت گل، يكي از كساني كه در گرد
آنها به من مي گفتند روي پاشنه ات  ":  كردندزمين زانو بزند و سپس چهار يا پنج بازجو اورا محاصره مي

مرا تا صبح در همان وضع . ننشين، به سمت ديگر نگاه نكن، آنگاه به من دشنام مي دادند و كتكم مي زدند

  ".شب آخرهم تا صبح زانو زده بيدارم نگاه داشتند. نگاه داشتند و سه شب نگذاشتند بخوابم

: د مي زدند و بعد به او گفتند كه روي زمين دراز بكشد و افزودجنت گل همچنين گفت كه به او مشت و لگ
ي كه كرده ام اعتراف نكنم ئآنگاه با گردن مرا از روي زمين بلند كردند و تهديدم كردند كه اگر به كارها "

  ".مرا خواهند كشت

  :كه دستهاي زمخت و خشن خودش را نشان مي داد گفت  در حاليجنت گل

از آمريكائيها بپرسيد كه چرا مرا مدت شانزده ماه در .  القاعدهةضو شبكم نه عزمن يك كشاور" 

. سفيمأوقتي بعد از اين مدت مرا آزاد كردند فقط گفتند خيلي مت.  نگاه داشتند]حبس[بازداشت

اگر چيزي به اسم حقوق بشر وجود دارد، من مي خواهم كه . اين تنها چيزي بود كه به من گفتند

     ".حق خودم را بگيرم

  ادامه دارد                         

  

  
  


