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 نويسنده:  در بارهمختصري 

مسس  در ولسوال  پنجواي  وليت قندهار در  1346عبدالس�م ضعيف در سال  م�
سال  پدر بزرگش از علساي دين بودند. هنوز دوو  يك فاميل روحان  بدنيا آمد. پدر
درس   هتحصيل را از حلق محروم مد. ها ين محبتتر دامت كه با مرگ مادر، از ميرين

 درس برادر نشست.  هپدر آغاز كرد و پس از وفات پدر در حلق
و تا صنف نهم در به پاكستان هجرت كرد  ها بدنبال كودتاي كسونيست 1357در سال 

 آنجا درس خواند.
يك  از  سال  بود كه كسر به جهاد بست و تحت فرمانده و  هنوز جوان كم سن

صديقيه در تلفام ولسوال    هدوستان پدرش م� محسد صادق آخند كه فرمانده جبه
دهار بود، به جهاد پرداخت و در عين حال به تحصيل علوم دين  ادامه داد. او پنجواي  قن

 بعدا تا به معاونيت آن جبهه نيز ارتقا نسود.
تحصيل راه   هوي س�ح بر زمين نهاد و براي ادام  ژيم كسونيست ، پس از سرنگون  ر

و سياس  و پيشاور گرديد و در كنار تحصيل علوم دين  به مطالعه در مسايل اقتصادي 
 هاي انگليس  و عرب  پرداخت. آموزش زبان

از آغاز تحريك طالبان با اين تحريك يكجا مد. پس از فتح هرات وظيفه رياست 
و  وي نهاده مد بعد بحيث رييس ادراي وزارت دفاع، معين وزارت معادن  هبانك به عهد

س  وي سفير صنايع و رييس عسوم  ترانسپورت ايفاي وظيفه نسود. آخرين وظيفه رس
 كبير امارت اس�م  افغانستان در اس�م آباد بود.

بين   هامريكا به افغانستان، وي خ�ف تسام اصول قبول مد  هپس از حسل 2002در سال 
فروخته  ها السلل  در روابط ديپلوماتيك از طرف مقامات پاكستان  دستگير و به امريكاي 

امريكا در خليج گوانتانامو گذمتاند. كتاب مد. كه سه سال و ده ماه را در زندان مخوف 
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تصويري از گوانتانامو خاطرات م� عبدالس�م ضعيف از آن دوران است. م� عبدالس�م 
 كند. م  ضعيف اكنون در كابل زندگ 



 
 

 سخن مترجم

  وقت  نخستين بار متن پشتوي كتاب تصويري از گوانتانامو بدست من رسيد،
ي مخوف ها برد. خودم را در هر قفس از زندان ها و رنج ها دمرا بدنياي  از دراش  مطالعه

به درد دل نشستم. اي  امريكا در بگرام، قندهار و گوانتانامو احساس كردم و با هر زندان 
در اعتصاب غذا،   ،ها ، در گرسنگ  كشيدنها ، در مكنجه مدنها در به زنجير كشيده مدن
 ...ها در برهنه مدن ها در دست و پا بسته مدن

با برادرانم كه دست بسته در جلوي چشم سربازان امريكاي  در مسال افغانستان 
  هقتل عام گرديدند. با مهداي قلع ها تيرباران يا زنده بگور مدند، با آنهاي  كه در كانتينر

 جنگ  در مزار... در هسه جا...
جا فقط تصويري از گوانتانامو در حقيقت تصويري از مظلوميت عدالت است. در اين

در اينجا عدالت و حقوق انسان است كه   ،اند انسانها نيستند كه دست و پا بسته در زنجير
به بند زنجير كشيده مده و طرفه اينكه بدست كسان  كه خود را متوليان حقوق بشر، 

ي جهنس  آلسان نازي ها تصوير گوانتانامو تصوير زندان خوانند. م  آزادي و ديسوكراس 
بيند كه چگونه  م  سازد و م  جهان  دوم را در نظر خواننده مجسمدر دوران جنگ 

 جديد ظهوري دوباره يافته است. هفاميسم در غرب با چهر
 ها امريكاي  هكتاب تصويري از گوانتانامو گزارش موثق از جنايات  است كه بوسيل

ات  منتشر گيرد. البته در مورد اين جنايات، قب� هم در سطح بين السلل  گزارم م  صورت
. م� عبدالس�م ضعيف گواه اند ي  در داخل امريكا هم از آن پرده بردامتهها مده و سازمان

  دهد. م  اين جنايات است و در كتاب خويش به اين جنايات مهادت  هزند
امريكاست در  هبرزگترين سازمان مدافع حقوق بشر كه مركز آن در ايالت متحد

حقوق بشر در جهان را مورد بررس  قرار داده  خويش وضع 2005گزارش اخيرسال 
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 است. بخش  از اين گزارش در مورد نقض حقوق بشر توسط امريكاست.
در اين گزارش آمده است كه امريكا در جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان به نقض 

 پردازد. م  حقوق بشر
  هبرنام دهد امريكا در م  مواهد جديدي بدست آمده است كه نشان 2005در سال 

مبارزه عليه تروريسم خويش خشونت و بد رفتاري عليه متهسين را بصورت منظم مامل 
ترين ضرر از اين ناحيه به حسايت از حقوق بشر وارد مده  ساخته كه در نتيجه بزرگ

 است.
اردوي  هدهد كه تشدد و بدرفتاري با زندانيان فقط كار افراد پايين رتب م  مواهد نشان
امريكاي  است. پس به  هلكه دست زدن به تشدد تصسيم مقامات عاليرتبامريكا نيست ب

ي ها اين ترتيب امريكا ديگر مايستگ  آنرا ندارد تا براي حسايت از حقوق بشر بر كشور
 ديگر فشار وارد سازد.

گويد كه مبارزه با  م اي  صفحه 532كينت روت رييس اين سازمان در اين گزارش 
قق حقوق انسان  است اما استفاده از وسايل غير قانون  تروريسم هدف مهم براي تح

تواند تاثيرات  موند نه تنها غلط است بلكه م  م  حت  عليه كسان  كه تروريست خوانده
دهد. اين  م  معكوس بار آورد و حسايت مردم  از مبارزه عليه تروريسم را كاهش

دهد  م  زندانيان  را افزايش آورد و تعداد م  ي جديدي را به ميدانها اقدامات، تروريست
 توان قانونا آنانرا محاكسه كرد. نس  كه

ياران امريكا در اين جنگ مانند كانادا و انگلستان نيز وضع حقوق بشر را در جهان 
اروپا   ه. جامعاند نسوده و بسياري از وسايل حسايت از اين حق را دچار خطر ساخته تر بد

ي  چون روسيه، چين، و ها بشر در كشور به اميد دامتن روابط خوب، نقض حوق
  گيرد. م  عربستان سعودي را ناديده

به  كند م  سازمان ديده بان حقوق بشر به موارد متعددي از نقض حقوق بشر اماره
دولت  2005سال  م  گيرد. مث� در ماه م  جنگ عليه تروريسم در جهان صورت هبهان



 تصويري از گوانتانامو  8

 

ر كنندگان را به قتل رسانيد، در سودان دولت ازبكستان در مهر انديجان صدها تن از تظاه
پردازد. در كانگو، چچنيا، برما،  م  دارفور به كشتن مردم اين خطه  هاين كشور در منطق

. در اند كورياي مسال ، تركسنستان، تبت و در سين كيانگ چين مردم آماج خشونت
مدن  تحت فشار  همعي جاها گيري از خطر تروريسم، نهاد پيش هبه بهان ها بعض  از كشور

 است.
امريكا بخاطر زير پا نهادن حقوق اساس  انسان  در سراسر جهان مورد  هايالت متحد

راههاي بازرس   2001بوش تحت نام جنگ عليه تروريسم از سال   هانتقاد قرار دارد. ادار
امريكا  هو تحقيق را در پيش گرفته است كه پر تشدد و غير قانون  است. وزارت خارج

كند كه در زندانهاي امريكا تعداد نامشخص از كسان  در  م  ود به اين امر اعترافخ
. به اين ترتيب دولت اند كه از نظر هسه، حت  سازمان صليب سرخ جهان  نيز پنهان اند بند

ندانيان را حيثيت قانون  امريكا در جهان تنها دولت  است كه رويه غير انسان  با ز
 است. داده

ي طولن  ها زندان  وجود دارد كه از مدت 505تانامو در كيوبا تقريبا در خليج گوان
. امريكا به اين نكته تاكيد دارد كه آنها اسيران دمسن را بدون اند است كه در حبس

محاكسه و رعايت قوانين جنگ  تا زمان پايان جنگ عليه تروريسم در قيد نگاه خواهند 
 دامت.

هريك از زندانيان گوانتانامو را بصورت جداگانه وزارت دفاع امريكا  2005در مارچ 
توان اين افراد را زندانيان جنگ  قرار داد يا  م  مورد تحقيق قرار داد تا مشخص گردد كه

توانستند در مسار زندانيان جنگ  مامل گردند فيصله بعسل آمد تا كه  نس  نه. كسان  كه
 د، از خارج ماهدي را فرا خواندهتوانن نس  آنها از خدمات وكيل مدافع برخوردار بوده

 توانند. نس  ي  را كه خ�ف آنان داده مده ديده و از آن آگاه مدهها توانند و مهادت نس 
 كند كه آيا در قطار زندانيان كسان  هم هستند كه م  وزارت دفاع روي اين مسئله كار

 آزاد گردند؟ خطر بامند و از آنان براي بدست آوردن معلومات استفاده مود و بعد ب 
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زندان  نسودن امخاص را بصورت  هقوانين ايالت متحده و نيز قوانين بين السلل  اجاز
 دهد. نس  لمحدود و بدون محاكسه

در ميان آنان يك مهروند  اند عليه تسام زندانيان اع�م جرم مده و رسسا متهم مده
 سال دامت. 15در افغانستان اش  كاناداي  هم وجود دارد كه در زمان دستگيري

تن از زندانيان زندان گوانتانامو دست به اعتصاب غدا  131 -2005در اگست سال 
گفتند كه يا محاكسه موند  م  زدند و گفتند تا دم مرگ به اين كار ادامه خواهند داد. آنها

يا آزاد گردند. سربازان امريكاي  بر اعتصاب كنندگان بزور غدا و  ثابت مودمان  تا جرم
 ند و آنها را زنده نگهدامتند.خورانيد

پس از سه سال ت�ش به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داده  2005در اگست سال 
مد تا از زندان گوانتانامو بازديد نسايند. اما اجازه داده نشد تا با زندانيان به تنهاي  ديدار 

 ند.نسايند. به هسين دليل آنها از ديدار از زندان گوانتانامو منصرف مد
ي امريكا در افغانستان، عراق و گوانتانامو در حال ها گزارمات مكنجه در زندان

ي ها تا كنون از كشته مدن بيش از هشتاد زندان  در زندان 2002افزايش است. از سال 
 2006مذكور گزارش مده است. سه تن از اين زندانيان كه عرب تبار بودند در سال 

 كش  كردند (يا كشته مدند). ظاهرا در زندان گوانتانامو خود

*** 
رسد كه جنگ با تروريسم نتايج مطلوب ببار نياورده،  م  اينكه امروز غرب به اين باور

ي دوگانه براه افتاده است. از نظر غرب تروريست ها نام  از اينست كه اين جنگ با معيار
كشد،  م  اي بيگناه رها كند نه كس  كه انسان م  كس  است كه منافع غرب را تهديد

 كند و مردم را به كوچ اجباري وادار م  ي مردم را با بسب و بلدوزر تخريبها خانه
 سازد. م 

 ، دفاع مشروع بشسارها كشتن مردان و زنان و كودكان فلسطين  بدست صهيونيست
 آيد و اما مقاومت در برابر آن تروريسم است. م 
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مسنوعه چون   هيدفاع را با اسلحكند و هزاران انسان ب م  اسراييل لبنان را ويران
خود  هكشد، اما اين كشور تروريست نيست اما كس  كه از خان م  اي ي خومهها بسب
 كند، تروريست است. م  دفاع

اين صحنه را در نظر مجسم كنيد. پيرمرد معلول بروي چوك  چرخدار خويش از 
نيز در حال  اند دا كردهآيد. افراد ديگري كه هسراه با وي نساز صبح را ا م  مسجد بيرون

 مود. كس  فرصت فرار م  كه ناگهان هل  كوپتري در آسسان ظاهر اند خروج از مسجد
موند. هدف  م  كشته و زخس اي  مود. عده م  يابد و راكت  از هوا به زمين مليك نس 

ي ها سپارد. او كه سالها را در زندان م  اين حسله هسان پيرمرد معيوب است كه دردم جان
 به مهادت رسيد. ها گونه بدست صهيونيست سراييل سپري كرده بود، اينا

 مقامات قصر سفيد كشته مدن ميخ احسد ياسين را اقدام پيشگيرانه در برابر تروريسم
قابل توجيه خواندند. كاروان مهداي ما در فلسطين پايان  ندارد. هرروز ماهد جنايات و 

 مشابه از جانب رژيم صهيونيست  هستيم.
فل سنگ بدست فلسطين  كه سرزمينش امغال مده تروريست است و سرباز تفنگ ط

 كشد ضد تروريست. م  بدست اسراييل  كه او را
بدنبال بيساري مرموزي در يك بيسارستان در آلسان  ها ياسرعرفات رهبر فلسطين  

ر جانسپرد. نزديكان وي علت مرگ اورا مسسوميت دانستند اما گزارش دكتوران آلسان  د
بقتل  ها دانند كه وي بدست صهيونيست م  مورد علت مرگ وي هرگز افشاء نشد. هسه

 طولن  دارند. هسابق ها رسيد كه در اين گونه ترور
فشار براي خروج سوريه از  هدر مقابل، قتل رفيق الحريري صدراعظم سابق لبنان وسيل

ي ها ت تا تسليم خواستي مزيد برسوريه اسها فشار هلبنان بود و اكنون هسين قتل وسيل
 امريكا گردد.
پايان بامد و نقاط مختلف  از جهان را مامل مود اما  ب  تواند ها م  اين مثال

كند، وحشت آور است. وقت  سه عرب  م  ي  كه براي خشونت گراي  ايجادها انگيزه
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سل كنند، دولتسردان امريكا خودكش  آنها را ع م  زندان  در زندان گوانتانامو خود كش 
دانيد كه چنين اعسال  موجب  م  خوانند. وقت  م  تحريك آميز براي خشونت بيشتر

 ي آنرا با ساختن چنين زندان  مساعدها مود، پس چرا زمينه م  تحريك تروريسم
 سازيد؟  م 

ي روابط بين السلل و ها تواند منكر اين واقعيت گردد كه اگر بنياد نس  هيچكس
گشت امروز  م  اي زور گوي  بر عدالت و انصاف استواربج ها ي سياس  كشورها رفتار

 مد.  نس  تروريسم به اين گونه عالسگير
 وحيد مژده        

 1375  هسنبل11



 
 

 وى نوشتة هعيف صاحب و مطلبي در بارسخنى در مورد ض

توهين مدن و  تصويري از گوانتانامو خاطرات دردناك مكنجه مدن، تحقيرمدن
نبداري از حقوق بشر در جهنس  بنام گوانتاناموست. زندان  كه انسانها بدست مدعيان جا

 اين خاك در زمت  مانندي ندارد. هامروز در پهن
كتاب م� عبدالس�م ضعيف بعنوان عالم دين و نيز بعنوان يك ديپلومات   هنويسند

و  نشان  ندامت اما حالتو  ادب و نويسندگ  نام هموفق مناخته مده بود اما در عرص
 ت از وي نويسنده هم ساخت.ضرور

من از مدت دوازده سال به اينسو با ضعيف صاحب آمنا هستم. در آغاز آمناي  از 
مايد   چنين به نظرم آمد كه وي مايد براست  ضعيف نبامد،اش  ديدن وي و رفتار ظاهري

وي مخص  متكبر بامد اما با آمناي  بيشتر و بخصوص زمان  كه در يك وزارت، براي 
تصور خود در   هسكاري ميسر مد،و  آمر و به من بحيث مامور، مانس كار وي بحيث

مورد وي را نادرست يافتم و درك كردم كه م� عبدالس�م ضعيف در برابر حق واقعا 
 (ضعيف) است.
گويم زيرا وي مخص نامناس   نس  مخصيت ضعيف صاحب چيزي  من دربارة

يك ديپلومات موفق و مخص و  هسكارو  نيست اما وي براي من بعنوان يك دوست
 كاردان از قبل مناخته مده بود.

و وظايف دارد؟ اين نكته بر كس  پوميده  ها سفير كيست و چه وظايف، مسئوليت
و حت  اگر ميان دو كشور  اند در طول تاريخ گرام  دامته ها نيست كه مقام سفير را انسان
سفير يا نساينده، محفوظ و   ،اند انسان هم كشته مده ها جنگ بوقوع پيوسته و مليون

مصئون بوده است. در رعايت اين اصل جوامع مسلسان و غيرمسلسان به يكسان عسل 
 .اند كرده
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يكبار بخاطر كشته مدن سفير و  اند كرده م  خلفاي رامدين به سفراي كفار احترام
 مسلسان، با آنها اع�ن جنگ داد و دهها تن از آنان كشته مدند.

ي امريكاي  را گروگان گرفتند كه دمسن  ها غاز انق�ب خويش ديپلوماتدر آ ها ايران 
نام  از آن تا هنوز باقيست. اما مقامات پاكستان  با سفير مردم مسلسان افغان كه با آنها 

 سفير آن كشور را هم پذيرفته بود، چه كرد؟  هروابط سياس  هم دامت و اعتساد نام
با وجود مشك�ت سياس  هسيشه با روحيه  ها در روابط خويش با پاكستان افغان

جواب جوانسردي افغانها را با  ها بار ها اما پاكستان  اند اس�م  و برادرانه برخورد دامته
 .اند نامردي داده

ي آخرين جنگ ميان هند و پاكستان سركشيد، در ها معله 1971(... وقت  در سال 
از وزرا پيشنهاد نسودند در مرايط از موراي وزيران دولت افغانستان، بعض  اي  جلسه

فعل  كه پاكستان درگير جنگ در پاكستان مرق  است، بهترين مرايط براي افغانستان 
هاي از  خود به پاكستان اع�ن جنگ بدهد و به اين ترتيب خاك  هفراهم آمده تا به نوب

ه نظام  حل پشتونستان را از را د را دوباره بدست آورد و مسئلإلماوراي ديورن  هدست رفت
 نسايد.

اكثريت با اين پيشنهاد مخالفت نسوده گفتند كه در مرايط  كه يك كشور اس�م  به 
چنين اقدام از جانب   مشكل بزرگ مواجه گرديده و در خطر تجزيه مدن قرار دارد،

سازد، ما را بعنوان مردم  م  مارا با جهان اس�م خدمه دار هافغانستان، گذمته از اينكه رابط
مسلسان خود به نفع خود سود برده ايم نشان خواهد داد.  هوانسرد كه از مشكل هسسايناج

 ي  بالتر از مصلحت مل  وجود دارد كه بايد به آن توجه مود.ها در اين رابطه مصلحت
جنگ هند و پاكستان به پايان رسيد. جنرال نيازي فرمانده نيروهاي مسلح پاكستان در 

را به جنرال (ارورا) جنرال هندي تسليم نسود. باتسليم مدن خود   هپاكستان مرق ، اسلح
 نيروهاي پاكستان ، ميخ مجيب الرحسن استق�ل بنگ�ديش را اع�م كرد.
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دولت پاكستان به  1972جنوري  11مطابق  1350جدي سال  21روز سه منبه 
ستان قونسلگري افغانستان در پشاور اط�ع داد كه ذولفقار عل  بوتو رييس جسهور پاك

 11قواي هواي  پاكستان در ساعت  هقصد دارد هسين امروز به كابل مسافرت نسايد. طيار
قبل از ظهر در ميدان هواي  كابل به زمين نشست و در ميدان هواي  از رييس  45و 

هيئت هسراه وي مخص محسد ظاهر ماه پادماه افغانستان، داكتر و  جسهور پاكستان
وزير دربار، دكتور عبدالصسد حامد معاون صدارت و  عبدالظاهر صدراعظم، عل  محسد

 ديگر استقبال نسودند.اي  عده
هسراهان بوتو در اين سفر عبارت بودند از مارمال هواي  رحيم خان لوي درستيز 

به رياست جسهوري  ها ميجر جنرال غ�م اسحاق خان (كه بعد  قواي مسلح پاكستان،
 ديگر.اي  پاكستان رسيد) و عده

مذاكرات  در قصر گلخانه و  هور پاكستان چهارساعت در كابل توقف نسودرييس جس
 ها بقدري تحت تاثير قرار دامت كه گفت: انجام داد. وي از جوانسردي و مروت افغان

كه مراتب تشكر و احترام خود را به اعليحضرت هسايون ، ام  (براي اين به كابل آمده
ن بزرگ پاكستان در مقابل كشور ما موقف حكومت و مردم افغانستان كه در هنگام بحرا

پاكستان نيز و  هند 1965هسدردانه اتخاذ نسودند مخصا تقديم نسايم. افغانستان در جنگ 
افغانستان   هپاكستان حاضر است در مقابل اين وضع جوانسردانو  موقف مشابه گرفته بود

 تا حدي كه مسكن است اقدام متقابل نسايد).
 ».وحيد مژده هپنج سال سلطۀ طالبان نومتو  اننقل از كتاب افغانست«
پشتونستان مشكل ايجاد   هدر زمان صدارت داود خان كه ميان دو كشور بر سرمسئل 

مد و دو كشور برضد هسديگر به جنگ تبليغات  مشغول بودند، سكندر ميرزا معاون وزير 
يو كابل خبر داد پاكستان رسسا به كابل مسافرت نسود. حكومت افغانستان به راد  هخارج

كه به احترام مهسان پاكستان  تبليغات عليه پاكستان در تسام مدت  كه وي در كابل حضور 
 دارد، موقتا قطع گردد.
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اما اينكه زمامداران پاكستان از مجبوريت افغانها تا چه حد سوء استفاده كردند و از 
با   ع خود سود بردند،جهاد اين ملت عليه تجاوز گران روس و مزدوران آنان چقدر به نف

فرزندان اين ملت، طالبان ايثار گر چه كردند، حقايق  است كه نومتن آن در اين چند 
 سطر مسكن نيست.

به نظر من در تاريخ جهان اين عسل سابقه ندامته بامد كه كشوري، سفير برحال 
 خود را كه با وي مشتركات دين  و تاريخ  نيز دارد، براي خومحال  هكشور هسساي

ساختن كفار به كشوري بسپارد كه از نظر عقيده، فكر، زبان و نيز از نظر موقعيت 
جغرافياي  هزاران كيلو متر از آنها فاصله دارد. افتخار و ابتكار دست بسته سپردن سفير 

  .اند در تاريخ ديپلوماس  به خود اختصاص داده ها كشور هسسايه به دمسن را، پاكستان 
ي  كه ها در يكطرف ايسان ،را با هم مقايسه كنيم ها وجدان و ها ايسانبياييد كه در اينجا 

  نهند. از آزادي، م  (صهيونيسم) به هر ذلت  گردن بخاطر رضاييت امريكامان  صاحبان
گذرند، در جانب ديگر (ضعيف) اما داراي ايسان و  م  ناموس و هسه چيز خودو  ننگ
ن گوانتانامو هم بر ايسان وي خلل  وارد ي غيرانسان  زنداها كامل كه مكنجه  هعقيد
 نياورد.

 مشك�ت و همد. آهن  بود كه در كور تر نه تنها اين ايسان ضعيف نشد بلكه بلكه قوي
كنند  م  در زندان به وي پيشنهاد ها گشت و فولد مد. زمانيكه امريكاي  تر آبديده ها رنج

ول و مقام هم برايش خواهند داد كه از زندان جهنس  گوانتانامو آزادش خواهند كرد و پ
 را به آنان بشرط  كه با آنها هسكاري نسايد. وي با مجاعت تسام جواب يوسف

جۡ ٱ َرّبِ ﴿ دهد كه: م  ُّ  نُ لّسِ ََ َ
َ  ّ ََ ا ِِ َّ خدايا! زندان « :يعن . ]33[يوسف:  ﴾هِ َِِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ يَدۡ  ِِ

 . »دارم تر تخوانند، دوس م  را از آنچه كه آنان مرا بسوي آن فرا
 خواهد برضد برادر مسلسان خود با كفر هسكاري نسايد. نس  او

مقامات پاكستان  چرا وي را به امريكا سپردند؟ هويداست كه بخاطر حفظ مقام و 
كه به ساز امريكا  ي ها و پاكستان  ها بدست آوردن دالر. اما چقدر خوب مد كه افغان
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يكا بسته بودند ديدند!! اينها العياذ بااهللا بيش از ي  را كه به امرها تحقق اميد  رقصيدند،
آنها گسان  ،به امريكا باور دامتند و امريكا مبدل به معبود آنان گرديده بود خداوند

دامتند كه دوزخ و بهشت هردو در اختيار امريكاست و براي ما بهشت به ارمغان خواهد 
كر جاري خواهد مد. اينها مصداق م ي افغانستان مير وها آورد. با آمدن امريكا در جوي

 فرمايد: م  قول قرآن مدند كه در مورد اقوام پيشين

ا﴿ َّ وۡ  ََََ
َ
سۡ  اَ�رِٗض  هُ َرَ وۡ  بَِل َتقۡ ُّ

َ
ْ  دِيَتِِهمۡ َ َۡ  َ�رِٞض  َذاَ�ٰ  قَالُوا ِّ ۚ ا ُهوَ  بَۡل  ِطُرنَا َۡ َتعۡ سۡ ٱ َُ  ۦۖ بِهِ  ُتمَج

ِ�مٞ  َعَذاٌب  �ِيَها رِ�حٞ 
َ
ِرُ  ٢ َ ُّ ّ  تَُد ُُ  ۡ�َ ِ ۢ  ِۡ

َ
 .]25-24األحقاف: [ ﴾...َرّ�َِها رِ بِأ

اند  گفتند كه اينها ابرهاي پرآب  آيد م  ي آنانها زمانيكه در فضا ابر را ديدند كه بسوي قريه«
كرديد. در  م  كه بر ما باران خواهند باريد. نه بلكه اين عذاب است كه مسا در تسناي آن عجله

 .»د هسه چيز را از ميان خواهد برداين، باد تندي است به امر رب خو

ي مورد نياز ما را مهيا خواهد ها گسان دامتند كه امريكا براي ما تسام نعست ها خيل 
ساخت، اما اكنون برخ�ف گسان و تصور آنان، امريكا هم براي مردم پاكستان و هم مردم 

 مردم تجاوز كشند، به ناموس م  افغانستان آتش  برافروخت كه هرروز دهها بيگناه را
مال و ناموس و  كنند، و چه كاري نبود كه نكردند؟ فقر به اوج خود رسيده، سر م 

 هيچكس مصئون نيست. خ�صه اينكه امريكا نه باران بلكه توفان  ويرانگر بود.
ي مظلوم ها مدعيان دروغين حقوق بشر بر انسان هظلم وحشيانو  در اين كتاب مكنجه
 كرامت انسان  در تسام ابعاد آن به تصوير كشيده مده است.و بيدفاع توهين به مقام و 
هيچكس   هجابران  هگناه  جز اين ندارند كه در روي زمين سلط ها زندانيان اين زندان

ي اين زمان سرتسليم فرود ها نسرود و ها و در مقابل فرعون  را نپذيرفتند، جز خدا

ا﴿نند. بي م  زجرو  موند م  نياوردند. به اين گناه مكنجه َُ ْ  َو وا َُ ٓ  ُهمۡ ُِنۡ  َ�َق َّ ن ِِ
َ
ْ يُؤۡ  َ  ُُِنوا

 ِ ِ ٱب گيرند مگر به اين دليل كه  نس  و آنها از آنان انتقام«. ]8البروج: [ ﴾٨ َِيدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َّ
 .»ايشان تنها به خداي با عزت و سزاوار ثنا ايسان دارند

 وي گذمته است.ي ضعيف و خاطرات تلخ  است كه برها اين كتاب چشسديد
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ي سراب تسدن، ديسوكراس ، پيشرفت و رعايت ها باور كامل داريم كه فريفته مده
اين كتاب با چهره واقع  اين فرعون زمان   هزندگ  غرب  با مطالع  هميوو  حقوق بشر

ي  كه تحسل ها و مكنجه ها من براي آقاي ضعيف بخاطر رنجو  بيشتر آمنا خواهند مد
خواهم و براي نفاذ نظام كامل اس�م  در  م  د عزيز و منتقم اجركرد از بارگاه خداون

 كنم. م  افغانستان دعا
 محمد حسن حقيار

 1385اول سرطان                                                                            



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 نويسنده: همقدم

آل و و  ت و درود بر رهنساي بزرگ عالم بشريتثنا بر آفريننده و نگهدار كاينا
 اصحابش.

پايان خويش مرا از چنگال خونريز يك  از  ب  خداي عزوجل را سپاس كه با رحست
از تسام آن و  ي استكباري جهان سالم بدر آورد و به من حيات دوباره بخشيدها قدرت

 برادران كه در رهاي  من كوميدند، كسال امتنان را دارم.
يك نظام استكباري جهان در قرن حاضر، بنام مبارزه با  هاي  كه تحت سيطراز آنج

ي خ�ف قانون ادامه دارد و با ها و رهاي  ها ين مظالم و دستگيريتر دهشت افگن  مديد
وجود اعتراضات مجامع بين السلل ، در زندان امريكا در خليج گوانتانامو جسع  از انسانها 

، به باور من اين اند سرنومت به بند كشيده مده ب  ن،بدون حكم محكسه و تصريح قانو
در  ها خوش خدمت  پاكستان  هاقدام خود يك عسل تروريست  است. من هم در نتيج

دهن اين اژدها افتادم و تا حلقوم آن در زندان گوانتانامو فرو رفتم. بعد از سه سال و ده 
 ماه به دولت افغانستان تسليم داده مدم.

تان ع�قسند بودند تا از جريانات  كه بر من گذمت مطلع گردند. در بسياري از دوس
هاي تيلفون  كه با اين عزيزان دامتم از من تقاضا نسودند تصويري را  و يا تساس ها ديدار

كه در ذهن من از آن جريانات نقش بسته است، بروي كاغذ بياورم و به آنها تقديم نسايم. 
ي  كه ها ستان، اين خاطرات را كه در مقايسه با رنجبه منظور لبيك به اين تقاضاي دو

 آنان قرار گيرد. هتحسل كردم بسيار كوتاه و نارساست، نومتم. اميد است كه مورد استفاد
مود مايد بر چهار چيز  م  خوانندگان محترم در مطالب  كه در اين كتاب تقديم آنان
نظر ادب  ناقص و فاقد س�ست انگشت انتقاد بگذارند. نخست اينكه اين نقش قلم را از 
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لزم بيابند كه از ايجاز مخل و اطناب مسل خال  نيست. بدون ترديد حق با آن عزيزان 
نويسندگ  است.  همن در عرص هخواهد بود. چه من نويسنده نيستم و اين نخستين تجرب

و از جانب ديگر مشك�ت جسس  و روان  كه در دوران زندان تحسل كردم موجب آن 
ه است كه گاهگاه  احساس ناراحت  جسس  نسايم. اميد اين عذر در جريان گرديد
 كتاب مورد عنايت دوستان قرار گيرد. همطالع

ي ذهن  ها دوم اينكه مايد مطالب  از اين كتاب موجب تحريك احساسات و فشار
ر مايد برخ  از خوانندگان اين انتقاد را بر من وارد بدانند كه بعض  از مطالب نظو  گردد

مد. اگر چنين اعتراض  بر من صورت گيرد من به نظر  نس  به مقتضاي مرايط بايد ذكر
دانم اما در من دو احساس بسيار قدرتسند است: اول  نس  خواننده احترام دارم و آنرا بيجا
ي مختلف بايد رفتار زمت و حيوان  صورت نگيرد. دوم ها اينكه به مسلسانان تحت نام

 ط�ح حقوق بشر، حيله و نيرنگ  كه عليه مسلسانان بكار گرفتهاينكه تحت نام به اص
اس�م  خود را از اين  هآمكار مورد تقبيح قرار گيرد و جامعو  مود بصورت واضح م 

ي ها سياست دوپهلو و از زهري كه با عسل درآميخته است نگهدارد. در برابر اين برنامه
 موم، هوميارانه و با بيداري مقابله نسايد.

اينكه در اين نومته در مواردي، الفاظ  تند بكار رفته است كه مايد در نظر  سوم
بعض  از خوانندگان بيجا و بدور از موازين ادب تلق  گردد و كسان  هم آنرا نام  از 

كنم كه با هيچكس دمسن  مخص   م  تعصب نويسنده بدانند. اما به خداوند سوگند ياد
 نام  از دو علت است: ندارم اما اين گونه الفاظ و جس�ت

كند و در برابر اعسال زمت  م  اول اينكه اين جس�ت تند از مظلوميت من نسايندگ 
 هم براي تسكين روان .اي  مايد وسيلهو  طرف مقابل عكس العسل طبيع  من است

ديگر اينكه هركس بايد در جامعه متوجه اين حقيقت گردد كه مسئول اعسال  همسئل
 مورد كوچك و بزرگ فرق  ندارند.اين  خودش است و در

چهارم  كه در اين نومته مايد مورد انتقاد قرار گيرد اينست كه من به روش  هنكت
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يا به الفاظ تند و  بصورت مستقيم يا غير مستقيم يا اماره نسوده ها بعض  از كشور همنافقان
اين گونه  .ها ست نه ملتها اما اين موقف من فقط درمورد دولت ام. آنرا مذمت نسوده
محدود خواهد دانست. من در كشور  ها چيز فهم در حد دولت هانتقادات را خوانند

خاص كشورم بصورت رسس  ايفاي  ههسسايه پاكستان تقريبا دوسال بحيث سفير و نسايند
جهان  بخصوص كشورهاي غير اس�م   هوظيفه نسودم. اين در مرايط  بود كه جامع

در  ها كردند و با كسك بعض  حلقه م  ري بزرگ تلق امارت اس�م  افغانستان را خط
براي رسيدن به اين هدف روي راهكارهاي و  افغانستان در صدد نابودي اين امارت بودند

ي غرب گرا در خارج مور و ها كردند. مخالفين امارت اس�م  با حلقه م  مختلف كار
 و كنفرانس داير ي مختلف گردهساي ها ي خارج  بنامها مشوره دامتند و در كشور

كردند. بر افغانستان تعزيرات اقتصادي تحسيل گرديد. بر بعض  از اق�م صادرات  و  م 
ي بانك  و سفر مقامات حكومت  ها گرفت قرضه، حسابو  واردات تجار از خارج، بر داد

موانع ايجاد گرديد كه هسه ملت را به مشك�ت مواجه ساخت. در زندگ  من تا آن زمان، 
 هبيش از هسه از سياست دورويو  براي من بسيار مشكل و ناراحت كننده بود آن حالت

از جانب ديگر و  كرد م  پاكستان منزجر مدم كه از يك طرف از جهاد مقدس صحبت
ي هواي  و معلومات سري استخبارات  را براي كشتن مردم مظلوم افغان و ويران  ها ميدان

 گذامت. م  افغانستان در اختيار امريكا
من در دوران دوسال ماموريت رسس  در پاكستان با مقامات دولت  و مردم پاكستان در 
تساس بودم. مردم پاكستان، احزاب اس�م  و مطبوعات اين كشور مسلسان و ع�قسند به 

و ت�ش  اند ورزند. آنها مخالف اين عسل نارواي مشرف م  به اس�م عشقو  اند اس�م
 هكاري نكنند كه در برابر يك هسسايو  ا از اين عسل بازدارندبسيار كردند تا دولتسردان ر

سياه ننگ باق  بساند و روزي هم خودش با هسان  هدايس  در جبين تاريخ پاكستان لك
 حالت مواجه گردد. 

آنان با مردم  هو در گذمته روي اند مسار كرده ب  يها مردم پاكستان با افغانستان نيك 
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ست. محبت  كه مردم پاكستان با طالبان دامتند، قب� با مجاهدين افغانستان برادرانه بوده ا
خود  هنيز با هسان محبت برادرانه رفتار كرده بودند و تا امروز مهاجرين را در كشور و خان

مردم پاكستان در نزد افغانها از ارج و اهسيت زيادي برخوردار است.  ه. اين روياند جا داده
ران پاكستان  را ديدم كه برخ�ف پاليس  دولت پاكستان با من بسياري از خواهران و براد

دادند. حت  زنان  م  كردند و تظاهرات بزرگ  را سازمان م  ي زيادها طالبان هسكاري
دادند. من ماهد بودم كه  م  بسيار عزيز است به طالبان هديهمان  زيورات خود را كه نزد

د كه اين خاطرات در قلب من چون كر م  توان خود كسك هيك حسال فقير هم به انداز
 تصوير ابدي نقش بسته است.

دانستند و با آنها فقط  م  ها مريك من براي تسام آن مسلسانان  كه خود را در غم افغان
بخاطر خدا دوست  و محبت دامتند، از بارگاه خداوند بزرگ در دنيا و آخرت اجر بزرگ 

من در روز محشر در مورد اين مامل حال من گردد،  تسنا دارم. اگر رحست خدا
 برادران و خواهران كه در غم ما مريك بودند ماهد خواهم بود. انشااهللا.

ي ديكتاتوران و مزدوران غرب در پاكستان، آثار ها ي ضد انسان  و پاليس ها عسلكرد
 .اند برد كه در طول چند دهه با افغانها كرده م  آن خدمات بزرگ مردم پاكستان را از ميان

كنم كه دربرابر تجاوز  م  آن برادران و خواهران ابراز امتنان هخود از هس هبه نوب من
تجاوزگران در حد توان خويش با ما هسكاري كردند. خداوند بزرگ ما را در معرض ابت� 

ي اذهان زهرآگين عصر حاضر را مجال ها از اين قرار ندهد و فتنه تر ي سختها امتحان و
 ي اس�م  ندهد. والس�مها و ساير كشورپياده مدن در كشور ما 

 با احترام

 »ضعيف«مإل عبدالسإلم 



 
 

 خواب من

گيري خواب وحشتناك  ديدم. خواب ديدم كه برادرم كارد  چند روز قبل از دست
آثار اش  كنند در دست دارد. در چهره م  كه معسول قصابان از آن استفادهاي  بزرگ و برنده

چرخاند و  م  مود. كارد را در دست خود م  نزديكبه من و  خشم و غضب هويداست
 نرم  به من همود با لهج م  دوزد. وقت  كه كام� به من نزديك م  به من مستقيسا چشم

 گويد: م 
ي خود را بلند كرده ها هسين كارد سر ببرم. او آستين هتا ترا بوسيلام  برادر! من آمده

تم كه برادرم در مورد من چنين قصد و بود. من حيران بودم و هرگز اين گسان را ندام
بدي ندامتم و هيچگاه  هناروا را در ذهن بپروراند. من هرگز با اين برادر خود روي هاراد

 زيان  از من به وي نرسيده بود. من هرگز وي را از خود آزرده هم نساخته بودم.
ان  مده يا اينكه دچار بيساري روو  با خود انديشيدم كه مايد وي قصد موخ  دارد

است اما اصرار وي مرا مطسئن ساخت كه وي در اين قصد خويش مصسم است. با خودم 
 همود بايد اين آرزوي وي را جام م  تر من به اين كار راض  انديشيدم كه اگر برادر بزرگ

موم و در اش  عسل بپومانم و اگر به انصراف وي از اين اقدام موفق نشوم، تسليم اراده
 كنم.برابرش مقاومت ن

خواه  در  م  كهام  با نرم  به وي گفتم كه: برادر! من هيچگاه نسبت به تو بدي نكرده
كه در مورد من چنين قصد غير ام  مقابل از من انتقام بگيري. من در مقابل تو چه كرده

 مرع  داري؟ 
اما با وجود اين سخنان، نتوانستم تا او را قناعت بدهم و سرانجام تسليم مدم و گفتم 

ادر! هرچه اراده داري آنرا عسل  كن. اما با وجود اين اميد دامتم كه وي از قصد بر
خويش منصرف گردد و نسبت به من ترحم نسايد. خودم را بر زمين انداختم و به قربان  
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 مدن آماده مدم.
برادرم بدون اينكه رحس  به من نسوده بامد كارد قصاب  را بر گلويم نهاد و با سرعت 

 . مرا سر بريد
سربازان پاكستان   هبوسيلام  اين خواب را زمان  ديدم كه پنج روز بعد از آن خانه

محاصره مد. من تا آن زمان نه در مورد اين خواب به كس  حرف  زده بودم و نه به تعبير 
 آن آگاه بودم.

 انگيز تصوير غم

 ��م ا� ا����ن ا����م

ْ قَرۡ ﴿ َُوَك َِِذا َدَخَُوا َُ ۡ ۡۡ ِِّن ٱل ۚ قَالَ ذِلّٗة
َ
َ ٓ ۡهََِها

َ
ِعّزََ َ

َ
َ ْ ََۡسُدوَها وََعَعَُٓوا َوَ�َ�ٰلَِك  �َةأ ََ

 .]34: النسل[ ﴾٣َ�ۡفَعَُونَ 
و بلقيس گفت كه بدون مك چون بادماهان به مهري داخل موند با غلبه و قهر «ترجسه: 
 .»سازند م  كنند آن مهر را و عزتسندان مهر را ذليل م  پس خراب

مي�دي مراسم رسس  استقبال از سال نو در پاكستان به پايان  2002دوم جنوري سال 
گذرانيدم و در عين  م  رسيد. من در منزلم با اعضاي خانواده، زندگ  معسول خويش را

حال در جستجوي برادران مهيد و مفقودي بودم كه به اميد پناه، به چنگ دوستم ظالم 
مختلف در تساس بودم و اميد هسكاري گرفتار آمده بودند. من در اين رابطه با مراجع 

 دامتم.
از جانب ديگر آن مصيبت بزرگ و  من از سرنومت  كه در انتظارم بود اط�ع  ندامتم

خبر بودم و در اين انديشه بودم كه  ب  چنان بر ذهن من تاثير گذامته بود كه از خودم
ي مفقود ها وادهمان برگردند و چگونه با خان هاي برادران مسال چگونه سالم به خانه

 گان باخبر موم.  رار مود. چگونه از حالت بيجا مدهگان تساس برق مده
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تقريبا ساعت هشت بود كه ناگهان محافظين جلوي در منزل خبر دادند كه چند تن 
 .اند كنند به م�قات من آمده م  پاكستان  كه خود را مامورين دولت پاكستان معرف 

مدند كه من معسول با مهسانان نامناس در آن  مهسانان به اطاق كوچك  رهنساي 
كه يك  از آنان پشتون بود  اند كردم. من وقت  با آنها مقابل مدم ديدم كه سه نفر م  ديدار

 گفتند. بعد از س�م و م  و خود را بنام گلزار معرف  كرد. دو تن ديگر به زبان اردو سخن
ر بودم كه آنها چه پيغام  به من پرس  هسه نشستيم و در جريان صرف چاي منتظ احوال
 دارند.

هاي  سياه رنگ، ريش تراميده و لب هيك  از آنان مرد چاق مكم بزرگ  بود كه چهر
آثار خشم و غضب هويدا بود. به نظرم آمد كه اش  كلفت و تيره رنگ دامت. از چهره

آغاز كرد و ادب  تسام به سخن گفتن  ب  از دوزخ به م�قاتم آمده است. وي بااي  نساينده
 گفت:

Your Excellency you are no more Excellency! » جناب محترم مسا از اين ببعد
 .»محترم نيستيد

تواند جاري مود كه  م  نسايانگر دمسن  مديد است فقط بر زبان كسان  اين سخن كه
 اين همد. او در ادام نس  و در آن مرايط هرگز به گفتن آن ضرورت  احساس اند فاقد خرد

 سخن گفت:
دان  كه امريكا يك ابر قدرت است و هيچكس در برابر آن قدرت مقابله را  م  تو

خواهند از تو تحقيق  م  ندارد و با خواست اين ابر قدرت نيز مخالفت مسكن نيست. آنها
تسليم نساييم تا آنها از ما  ها نسايند. هدف از آمدن من نزد تو اينست كه ترا به امريكاي 

 و پاكستان از خطر محفوظ بساند.راض  موند 
من در جواب گفتم كه اين سخن درست است كه امريكا به زعم مسا ابرقدرت است 
اما با وجود اين در جهان قانون و اصول وجود دارد كه بر بنياد آن اصول روابط جهان  

 يا غير اس�م  با من اين معامله راو  تنظيم مده است. مسا بر اساس كدام اصل اس�م 
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تسليم نساييد؟ مسا  ها سازد تا مسا مرا به امريكاي  م  نساييد و كدام قانون مسا مجبور م 
 قانونا اين حق را داريد تا به من اب�غ نساييد تا كشور مسا را ترك نسايم.

اما آن مزدور بيرحم با كسال وقاحت به من گفت كه براي ما امروز قانون و اس�م 
 بس.و  ا منافع پاكستان مطرح استمطرح نيست بلكه تنها و تنه

من متوجه مدم كه دليل معقول براي آنان ارزم  ندارد و آنها در اين تصسيم 
خواهيد انجام  م  ، ناچار گفتم كه من به خداي خود تسليم هستم و مسا هرچهاند مصسم

 دهيد من مخالفت  ندارم.
يد و بعد ما ترا به پيشاور ظهر از منزل خارج نشو هآنها به من گفتند كه تا ساعت دوازد

قرار گرفت. نه امكان خارج   من از چهار طرف در محاصره هخواهيم برد. آنها رفتند و خان
پاكستان در تساس  همدن وجود دامت و نه اميد كسك. از طريق تيلفون با وزارت خارج

 جواب به سوالت من خودداري ورزيدند. همدم اما مقامات مسئول از اراي

 نزلخروج از م

سه نفر مذكور قبل از بيرون بردن من از منزل به من گفتند كه ترا به پيشاور خواهيم 
از تو تحقيق خواهند كرد او امكان دارد كه  ها برد و تو با ما خواه  بود و فقط امريكاي 

بعد از ده روز مجددا به خانه برگردي. اين اطسينان را به اعضاي فاميل من نيز دادند و در 
ند كه تا زمان  كه من در نزد آنها هستم، مصارف فاميل من بدوش آنها خواهد ضسن گفت

 هسه دروغ بود. ها بود اما اين وعده
پاكستان را دامتم و وزارت  هلزم به يادآوري است كه در آن موقع من براي ده ماه ويز

ر رسس  به من اطسينان داده بود كه تا زمان  كه وضع د هپاكستان هم ط  نام هخارج
از سازمان ملل متحد اي  توانم در پاكستان بسانم. در عين حال نامه م  افغانستان عادي مود

دامتم كه در آن ذكر مده بود حامل اين مكتوب مخص مهس  است و بايد مورد احترام 
 قرار گيرد و مزاحست  برايش ايجاد نگردد. اين خود، توصيه به مقامات پاكستان  بود.
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هر بود كه سه موتر در جلوي منزل توقف كردند و راههاي ظ هحدود ساعت دوازد
خواستند اين صحنه را  م  آمد جلوي منزل مسدود گرديد. به خبرنگاران  كهو  رفت

  هپاكستان را به مسلسانان جهان گزارش كنند، اجاز هظالسانو  ببينند و اين عسل ناروا
داده مد تا از منزل خارج نزديك مدن و حت  ديدن اين صحنه داده نشد. به من فرمان 

 موم.
گريستند و سربازان  م  زدند و م  من در حال  از منزل بيرون مدم كه اطفالم فرياد

پاكستان  كه ادعاي دفاع از اس�م دارند، يك مهسان مسلسان خود را كه هيچ جرم  ندارد 
انان و مسارد، فقط بخاطر رضاييت خاطر نامسلس نس  و هيچ قانون  دستگيري وي را مجاز

دهند. برخ�ف حكم قرآن و اس�م،  تسليم م  ها بدست آوردن مشت  پول به امريكاي 
نوازي و تسام موازين مل  و بين السلل  و برخ�ف  مهامت، مهسان عنعنات و غيرت و

 اخوت اس�م  به چنين عسل ناروا دست زدند.
مد،  م  من روا دامتهبهرحال مرا از خانه بيرون كردند و از اينكه چرا چنين ظلس  به 

پرسيدم كه چرا كس  نيست كه از اين گونه مظالم  م  سخت در حيرت بودم. از خود
ي حسايت از حقوق بشر، قوانين بين السلل ، ديسوكراس  و ها جلوگيري نسايد. آن ادعا

 قوانين ديپلوماتيك به كجا رفت؟
 ندانم را ندامتم ودر بيرون از منزل كس  متوقف ساخته مدم. جريت نگريستن به فرز

توانستم آنها را تسل  بدهم. بعد سوار موتري مدم كه هيچگاه توقع ندامتم. من از  نس 
كردند و گاهگاه  از  م  مقامات پاكستان  كه هسيشه خود را برداران مخلص ما معرف 

 گفتند، چنين انتظاري را ندامتم. م  جهاد مقدس هم سخن
در جلو و ديگري در عقب آن روان بود. موتري مرا سوار موتري كردند كه يك موتر 

ي كام� سياه دامت كه نه من قادر به ديدن بيرون بودم و نه ها كه من سوار آن بودم ميشه
ديد. هسراه با من افراد امنيت  آي اس آي هم در موتر بودند كه  م  كس  از بيرون مرا

 ودند.س�ح به هسراه ندامتند اما در دو موتر ديگر افراد مسلح ب
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مكست  م  در مسير راه صداي موزيك و آواز آواز خوانان زن به زبان اردو سكوت را
دانستند كه اين كار  م  و اين كار قصدي و به منظور مكنجه و آزار من بود زيرا آنها

 برم. م  خ�ف مريعت است و من از آن رنج
حال قضا مدن بود.  در مسير راه خواستار توقف به منظور اداي نساز مدم زيرا نساز در

در جواب گفته مد كه در پيشاور نساز خواه  خواند. اين خواست را چند بار تكرار 
 اداي فرض داده مد و نه خود به آن توجه كردند. هنتيجه بود. نه به من اجاز ب  كردم كه

هنگام رسيدن به پيشاور به دفتري رهنساي  مدم كه گسان دامتم مايد دفتر تحقيق آي 
امد اما اكنون هم مطسئن نيستم كه آنجا كجا بود. در آنجا به اطاق مخصوص  اس آي ب

ي گرانقيست دامت و بيرق پاكستان و تصويري از ها راهنساي  مدم كه ميزها و چوك 
كرد. مخص  كه پشتون بود بروي يك چوك  چرخنده  م  جناح هم روي ميز خودنساي 

داد. وي ميانه قد بود و ريش خود  م  نشسته بود و چوك  را به اينطرف و آنطرف حركت
را تراميده بود. سرش برهنه و لباس سفيد معسول پاكستان  به تن دامت. وي برخاست و 
نزديك من آمد و سپس گفت كه من ف�ن  و مسئول اين دفتر هستم. تو مهسان ما هست  

كه منظور وي دانستم  نس  كنيم. من م  و ما خومحال هستيم كه مهسان  مانند ترا پذيراي 
 از اين جس�ت چيست.

به ذهنم رسيد كه مايد اين مخص در سخنان خود صادق است. خومحال به اين 
رسم. او از جسله كسان  است كه انسان را  م  دليل است كه من به قيست خوب  بفروش

فرومنده دوست دارد و از آن  رساند و قيست بلند را هر م  چون هر مطاع ديگر بفروش
فرومد بخصوص در  م  نه هم كس  آنراو  مود وگرنه انسان قيست ندارد  م خومحال

يكم. اما ظلم و انسان فروم  حكومت پاكستان تاكنون اين بازار را  قرن بيستم و بيست و
 داند. م  گرم نگهدامته است و فروش مسلسان در برابر دالر را روا و جهاد



 
 

 در پشاور

چاي دعوت كرد و نساز را نيز ادا نسودم. بعد  مسئول دفتر پيشاور مرا به صرف غدا و
به اطاق  رهنساي  مدم كه براي زندانيان يا امخاص تحت نظر آماده مده بود. وضع اطاق 

كرد. تشناب با آب كاف   م  برق در آن مهيا بود و از سرما جلوگيريو  نسبتا خوب و گاز
چه و قلم هم هسراه موجود بود. وضع غذا هم خوب بود. يك نسخه قرآنكريم و كتاب

دامتم، با  م  داد كه هرزمان كه به چيزي ضرورت م  دامتم. جلوي در، يك محافظ پهره
 كرد. م  من هسكاري

گرفت. البته يك نفر كه در هسين دفتر وظيفه  نس  تحقيق و پرسش  از من صورت
ما به انگليس  من هم به اردو آمنا نبودم او  آمد اما به زبان پشتو آمنا نبود م  دامت، زياد

 what willپرسيد كه چه خواهد مد؟  م  كرديم. وي زياد از من م  با هم گاه  صحبت

happened?)( دانم. نس  من داند و م  گفتم كه خدا م  من در جواب فقط و 
گفتند اما گاهگاه  كه  نس  دادند اما سخن ديگري م  آمدند و س�م م  مامورين دفتر

مدند. يكبار  م  مد و دوباره بيرون م  امك آلودمان  يها كردند چشم م  به من نگاه
مخص  به اطاق داخل مد و بااحترام زياد با من برخورد نسود اما آرام آرام به گريه مروع 

وي ناگهان زياد مد و بالخره بيهوش بر زمين افتاد. افراد ديگر بسرعت   هكرد. صداي گري
كس  نزد من نيامد. اين زمان  بود كه بعد از  وي را از اطاق بيرون بردند و از آن ببعد

 تسليم داده مدم. ها چهار ساعت به امريكاي 
در اين اطاق دو مب را گذرانيدم. در مب سوم تقريبا ساعت يازده مب بود و من 

مدم تا بخوابم كه ناگهان در باز مد و مخص  داخل اطاق مد. قد متوسط و  م  آماده
 اس خاكستري رنگ به تن دامت.ريش كوتاه و برس مانند و لب

او نزديك من نشست و احوال مرا پرسيد و بعد گفت كه آيا خبر داري كه چه خواهد 
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مد؟ من جواب منف  دادم. وي باز پرسيد كه آيا كس  به مسا چيزي نگفته است؟ من باز 
هم جواب منف  دادم. وي گفت هسين اكنون ما ترا به جاي ديگري خواهيم برد. تو پنج 

قه فرصت داري تا به دستشوي  بروي يا وضو بگيري. من به دستشوي  رفتم و ديگر دقي
 چيزي نپرسيدم زيرا اميد جواب صحيح را ندامتم.

ده دقيقه بعد از اطاق بيرون برده مدم و امخاص ديگري با لباس ساده در بيرون در 
د. اين نخستين ي مرا بستنها سياه  چشم همنتظر من بودند. مرا دستبند زدند و با پارچ

ي مرا بازرس  كردند و ها مدم. جيب م  باري بود كه در زندگ  با چنين وضع  مواجه
و  قرآن كريم، يك دكشنري انگليس  الكترونيك  و مقداري پول را در جيب دامتم گرفتند

 زبان نياورد. بعد با خشونت مرا بسوي موتر بردند. هسه خاموش بودند و كس  حرف  بر
تاد و پس از سپري مدن حدود يك ساعت صداي هل  كوپتر بگومم موتر براه اف

بامد.  ها رسيد. در دل گفتم كه اين ميدان هواي  است و مايد هل  كوپتر هم از امريكاي 
كه در دست دامتم با يك حسله از دستم بيرون كشيده اي  در هسين موقع ساعت قيست 

 داده نشده بود.هم تسليم  ها مد كه بعد آنرا نديدم. به امريكاي 
كرد تا اينكه به نزديك  هل  كوپتر رسيديم. درهاي موتر  م  موتر به آهستگ  حركت

متوقف مدم و چند ثانيه بعد كس   تر باز مد و مرا از موتر به بيرون بردند. يك قدم دور
رفتم. در اين  م  در گومم به اردو گفت: خدا حافظ!! مثل اينكه به سفر دلخواه خودم

 تسليم داده مدم. ها ن كردم كه به امريكاي لحظه يقي
 

********** 

 ها تسليمي به امريكائي

به من حسله كردند اي  تسليم داده مدم، ناگهان عده ها در هسان لحظه كه به امريكاي 
موند. با مشت و لگد بجان من افتادند و  م  ور كه بصورت مشترك حسله ها مانند كركس
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 كشيدند و م  يم گرفته و به هر جانب مراها لباس زدند. از م  بالي من فرياد
يم ها سياه از چشم هكردند. در هسين حال پارچ م  يم را پارهها غلطانيدند. با چاقو لباس م 

غيرت پاكستان  در يك صف به حالت احترام نظام  به  ب  كنار رفت و ديدم كه سربازان
از  ها ي پاكستان ها عداد زيادي موترو در جهت ديگر سربازان امريكاي . ت اند صف ايستاده

جسله يك موتر با نسبر پليت خاص جنرال نظام  ايستاده بودند، تساماگر اين صحنه 
كوب مرا برهنه نيز كردند و اين به اصط�ح محافظين و  در ضسن لت ها بودند. امريكاي 

س  من ننگ و ناموس دين مقدس اس�م خامومانه ماهد اين جريان بودند و براي تسلي
 مراسم تشريفات برپا كرده بودند.

اين صحنه را حت  در قبر نيز فراموش نخواهم كرد. اينكه من قاتل نبودم، دزد نبودم و 
هيچ عسل  خ�ف قانون از من سر نزده بود. اگر پاكستان (مجبورستان) مجبور بود تا در 

 سايد، ما اين مسئله راآنها بودم به نامسلسانان تسليم ن هصورت مرا كه مهسان قبول مد هر
توانستند كه در  م  اينقدر گفته ها كرديم اما اق� به امريكاي  م  بخشيديم و فراموش م 

گونه روش زمت را انجام ندهيد. اما آنها حت  هست  در هسين حد هم حضور ما اين
 ندامتند.

رحم در هسين حال لت و كوب مرا سوار طياره  ب  ي وحش ، متعصب وها امريكاي 
ي مرا پلستر كردند و يك ها محكم بستند و چشم ها كردند، دست و پاي مرا با زنجير

سياه را نيز به سرم كشيدند. دهن كيسه را به گردنم پلستر كردند و در وسط هل   هكيس
بسته مدم. نفسم بند آمد و صدايم از گلو  ها كوپتر روي يك تخت، بار ديگر به زنجير

 از مدت نفس تنگ  حركت  غير اختياري هم از من سرمد. هر زمان  كه  نس  بيرون
در مقايسه با رنج  كه  ها كردم اما مدت اين لگد م  سنگين لگد را تحسل هزد، ضرب م 

 كردم ناچيز بود. در دل گفتم كه جان سپردن هسين است و خود را تسل  م  تحسل
و تكاليف آينده  ها عزت  ب  هسين حالت روحم از تن بيرون مود، از دادم كه كاش در م 

 رهاي  خواهم يافت. اما اين اميد من به نااميدي مبدل مد.
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دانم كه چقدر زمان  بودم و نس  ها تحسل مشت و لگد و فرياد  در هسين كشسكش و
گذمت كه هل  كوپتر در محل  فرود آمد. رومن  اميدي به دلم تابيد كه مايد از اين 

وحش  مرا بر زمين كشيدند و از هل  كوپتر به موم اما آن جانوران  تر حالت كس  راحت
من با آنها يكجا مدند و تقريبا   هزير انداختند و در آنجا سربازان ديگري هم در مكنج

يك ساعت هسين بازي را با من انجام دادند و در آخر چهار يا پنج نفر روي من نشستند 
روي سنگ يا چوب  اعتناي  با هسديگر به صحبت مشغول مدند. مثل اينكه  ب  و با

من در انتظار مرگ بودم كه چه زمان  نفس از تنم بيرون خواهد آمد و  و اند نشسته
 .عزراييل روح مرا قبض خواهد نسود! اي پاكستان!

ساعت در هسين حالت گذمت و بعد كشان كشان مرا به هل  كوپتر ديگري  تقريبا دو
بود. در يك چوك  آهن  محكم  تر منتقل نسودند كه در مقايسه با هل  كوبتر قبل  راحت

كوب نبود. هل  كوپتر بعد از حدود پانزده يا بيست دقيقه پرواز  بسته مدم اما لت و
مجددا فرود آمد و بار ديگر كشان كشان تا محل  منتقل ساختند و بعد اجازه دادند تا 

ك ي هروي پاي خويش راه بروم. در اينجا صداي طيارات و مردم بگومم رسيد. بوسيل
فرود آمدم و بعد از  ها مترجم به من دستور داده مد تا پاي خود را پايين بگذارم. از زينه

يم را باز كردم متوجه مدم كه توسط تعدادي ها سياه را دور كردند. وقت  چشم هسرم كيس
در جانب چپ من چيزي مبيه به قفس وجود دامت  ام. از عساكر امريكاي  محاصره مده

و پاهاي مرا باز كردند. به يك حسام كوچك  ها زندان  بودند. دستكه چند نفر در آن 
 ي منها رهنساي  مدم تا خودم را مستشو نسايم اما قادر به اين كار نشدم زيرا دست

زحست  بود روي خودم كس  آب  حس و قادر به حركت نبودند. اما باز هم با هر ب 
 ريختم و لباس جديدي را كه به من داده مد پوميدم.

ك قفس بزرگ در ابعاد دومتر ه داخل اطاق كوچك  رهنساي  مدم كه در حقيقت يب
متر بود. محل قضاي حاجت (كسود) و آب وجود دامت اما چيز ديگري در آن به در دو
خواه   م  خورد. فقط جال  آهن  و ديوار دامت. به من گفته مد كه اگر نس  چشم
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جود ندامت. من با تحير به اطراف بخواب ، بخواب. اما براي خوابيدن هيچ چيزي و
دانستم كه در كجا هستم و بعد از اين چه سرنومت  در انتظارم  نس  ديدم. م  خويش

 بينم حقيقت است يا يك كابوس وحشتناك. م  خواهد بود. آيا آنچه كه

 وضع در كشتي

يك سرباز در جلوي در به نگهبان  مشغول بود. بدقت اطراف خود را از نظر 
قرار دارم. در اين محوطه فقط سه اي  و متوجه مدم كه در محل محصور مدهگذرانيدم 

بود. در  اطاق كوچك و يك دواخانه وجود دامت كه يك نرس هسيشه در آن حاضر
داراي وامر رابري بود تا از ورود آب به داخل اطاق جلوگيري نسايد. در اينجا متوجه 

 اي جنگ در افغانستان از آن استفادهبامد كه آنها براي  مدم كه اين بايد هسان كشت 
كنند و ما در مشسين منزل آن قرار داريم. در مام و صبح از حركت و صداي بلند  م 

آورد مطسئن مدم كه اين هسان  م  كه گاه  زمين زير پاي ما را به لرزه در ها مامين
 كشت  است.

دادم و زبانم  م  هايم را خيل  كم حركت و چشم با وجود اينكه سخت در هراس بودم
كرد. اطاق جانب چپ كس   م  تا حلقوم خشك بود اما باز هم مسايل  در مغزم خطور

آمد و افراد ديگري هم در آن زندان  بودند. دانستم كه بعض  برادران  م  تر به نظر بزرگ
مايد آنجا زندان  بامند. صبح موقع غذا هسه از حال يكديگر با خبر مديم و آنها هم 

 زديم فقط يكديگر را نس  برادر ديگري هم با آنها پيوسته است. با هم حرف دانستند كه
ديديم.  م  اطاق بسوي هم هاخذ غذا از يك گوم هديديم و آنهم به مكل  كه به بهان م 

بعد از دو روز برايم مشخص مد كه م� فاضل محسد، نوراهللا (نوري)، برهان، وثيق 
 د اما باز هم نتوانستيم با هم صحبت كنيم.صاحب و غ�م روحان  هم در اينجا هستن

با طلوع صبح بعد در حاليكه دستبند بدست دامتم، به اطاق سست راست برده مدم و 
تحقيق آغاز مد. آثار انگشتان من گرفته مد. از جانب مقابل و نيسرخ عكس  هاولين مرحل
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دا به هسان اطاق نيز بيوگراف  مرا نومتند. سوالت ديگري مطرح نشد وقت  مجد گرفتند و
يا قفس  كه قب� بودم منتقل مدم متوجه مدم كه وسايل  در آن اضافه مده است از جسله 

ي سفيد پ�ستيك  ها رود، يك پتو، بشقاب م  يك دومك كه معسول براي مريضان به كار
 مد. م  پر از غذا كه در آن يك تخم مرغ و مقداري برنج نيسه پخته ديده

بعد آنرا به سرباز مسئول مسترد كردم. كس  خوابيده بودم كه  كس  از غذا چشيدم و
يم در دست دامت، مجددا ها بهم خوردن زنجيري كه براي بستن دست با صداي سرباز و

 بيدار مدم و بار ديگر به اطاق تحقيق برده مدم.
دوم تحقيق سوالت كوتاه  مطرح مد بيشتر در مورد ميخ اسامه و م�  هدر مرحل
بود. آنها كجا هستند، كجا بودند و كجا رفتند. بصورت عام در مورد رهبران محسد عسر 

يازدهم  هطالبان كه چه برسرمان آمد و به كجا رفتند. سوال مختصري هم در مورد واقع
 يا نه؟ام  كه آيا در مورد آن معلومات قبل  دامته 2001سپتامبر 

دانستند  م  ن بودند در حاليكهاين سوال اصل  بود كه آنها در آغاز در انتظار جواب آ
مايد تا امروز هم كس  بصورت  در اين واقعه من نه نقش  دامتم و نه از آن مطلع بودم و

اين ماجرا  هعاملين اين واقعه چه كسان  بودند. اما به بهان دقيق نداند كه طراحان اصل  و
مسلسان بزندان عزت مدند، هزاران مسلسان به مهادت رسيدند و هزاران  ب  هزاران نفر

افتادند و تا امروز اين سلسله ادامه دارد. اما تا امروز يك عامل حقيق  اين ماجرا به 
محكسه كشيده نشد و به مردم امريكا هم جواب قناعت بخش داده نشد. فقط بر بنياد 

گيرد. نام تروريست براي  م  خ�ف قانون صورت همفهوم، با مردم روي ب  اتهامات
 مشت پولدين است كه با آن دهان هركس  را كه خود بخواهند، يك ها امريكاي 

مكنند. اين عادت امروز به بسياري از مسالك ديگر هم گسترده مده و بنام تروريست  م 
 گيرد. م  گيري و مكنجه و تحقيق از مخالفين صورت دست

 هگرفت اما براي من ماي م  چهار يا پنج روز و هرروز يك يا دوبار تحقيق صورت
كوب و تهديد مديد وجود ندامت اما زندگ  در آن اطاق  خومحال  اين بود كه لت و
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 ي زندگ  آسان نبود.ها تنگ بدون موجوديت ضرورت
 انتقال از كشتي به بگرام

بعد از پنج يا مش روز بعد از صرف غذاي صبح، يونيفورم خاك  رنگ  به من داده 
نم. بعد از تبديل  لباس، كار انتقال آغاز مد و دستور داده مد تا يويفورم كهنه را عوض ك

و پاهاي هسه  ها يافت. در ابتدا برادران  كه در اطاق سست چپ بودند منتقل مدند. دست
سفيد كشيده مد.  هي پ�ستيك  محكم بسته مد و به سر هر كدام يك كيسها با تسسه

انند ديگران دهن كيسه به گردن هركدام پلستر مد. در آخر نوبت به من رسيد كه به م
مشم تحتان  كشت  به عرمه منتقل مدم و با  هدست و پا بسته و كيسه به سر، از طبق

برادران  يكجا نشانده مدم كه قبل از من آورده مده بودند. پنج تن افغان بودند كه قب� از 
يك مسلسان امريكاي  و نفر نهم من بودم. قابل يادآوري است  آنان نام بردم، دو عرب و

ق من با ساير برادران فقط در رنگ يونيفورم بود. يونيفورم من خاك  و از ساير كه فر
 برادران آب  يا آسسان  رنگ بود.

 كشت  چشم بسته و دست و پا بسته افتاده بوديم. يك  آب همدت  طولن  در عرم
زد كه خدايا نفسم  م  كشيد. كس  فرياد م  پا فرياد خواست و ديگري از درد دست و م 
ميرم، اما كس  نبود كه به فرياد كس  برسد، به كس  آب بدهد يا سخن   م  آمد و بند

منيديم كه با صداي آمرانه و بلند  م  انسان  با ما بگويد. تنها در جواب صداي سربازان را
خاموش باميد و حركت «يعن  )  (Shut up. And stop movementكشيدند: م  چيغ
 .!»نكنيد

سه ساعت به هسين منوال گذمت. بعد  رسيد. دو م  بگوش صداي مامين هل  كوپتر
به داخل هل  كوپتر منتقل مديم و در آنجا مجددا ما را بستند. به جاي ديگري منتقل 

از هل   مديم كه با هل  كوپتر تقريبا بيست و پنج دقيقه راه بود. هل  كوپتر فرود آمد و
و اطراف ما را سربازان محاصره كرده كوپتر به پايين پرتاب مديم. زمين نرم و ريگ  بود 

و  ها ي سخت سربازي بروي دستها زدند و گاه  با كفش م  بودند. گاه  ما را با لگد
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ي ها ي ما بسته بود و بعض  از سربازان روي انگشتان دستها ايستادند. دست م  ي ماها پا
 كردند كه سخت دردناك بود. م  ي خود فشار واردها ما با كفش

كردند. يك  م  مشابه  را تحسل  هن حال ساير برادران را ديدم كه مكنجمن در هسي
خواست مرا ببيند و به هسين دليل كيسه را از سر من كشيد و بدون  م  جنرال امريكاي 

 .سوال و جواب نگاه  به من انداخت و بعد دوباره سرم در كيسه فرو رفت!
نه اجازه براي نساز داده مد و نه تقريبا دو يا سه ساعت به هسين حالت قرار دامتيم. 

سر هم اداي نساز مسكن نبود زيرا  راي نوميدن به ما دادند. به امارةآب باي  حداقل قطره
 كرديم.  م  ترين حركت بايد باران  از لگد را تحسل به محض كوچك

سرانجام براي قضاي حاجت ما را بلند كردند كه در اين فرصت كس  احساس راحت  
زمين  ن طياره نشست و پرواز كرد تا اينكه در آغاز مب يك طياره بركرديم. چندي

 نشست و تا نزديك ما آمد. ما را به طياره سوار كردند.
از جان سپردن بود. آن درد اي  ط و صحنه انتقال به طياره راه  به دمواري پل صرا

بودم كه اگر بار توانم تصور كنم. در گوانتانامو هسيشه نگران اين  جانكاه را حال هم نس 
 ديگر مرا به جاي  متقل سازند، چگونه خواهد مد؟

پهن از وسط هردو ران تا  هسينه و پاها محكم بسته مديم. يك تسس هدر طياره از ناحي
ي  از طياره محكم كردند كه ما را در حالت نيسه خوابيده و نيسه ها سينه را در بخش
ي كسر چنان ها نه امكان نشستن بود. استخوانتوانستيم بخوابيم و  م  نشسته قرار داد. نه

درد طاقت فرسا دامت كه قابل تحسل نبود اما بجز صبر راه ديگري ندامتيم. گاه  به 
كردند. اگر  م  كرديم اما سربازان بيرحم با ضربات لگد ما را از هم جدا م  هسديگر تكيه

جسان هم نبود و اگر كردند و تر نس  كس  نياز به تشناب هم دامت، به خواستش توجه 
 اگر هم دانستند و نس  منيديم. به زبان سربازان هم هسه نس  هم بود صدايش را

كشيديم و اگر يك  م  دانستند از ترس جريت سخن گفتن ندامتند. به زحست نفس م 
 مد، براي ما نعست بزرگ  بود. در مسير م  سوراخ كوچك هم براي ورود هواي تازه پيدا

ر بر زمين نشست. براي بار سوم مسافت  طولن  را پيسوديم تا طياره فرود راه طياره دو با
 آمد و اين بار، فرود در ميدان هواي  بگرام بود.



 
 

 رسيدن به بگرام

ي طياره با بيرحس  تسام به ها ي طياره باز كردند و از زينهها سربازان ما را از طناب
 زبان انگليس  گفتند:پايين پرتاب نسودند. چند سرباز با صداي بلند به 

 (This is the big one) باران  از مشت »است و پس از آنمان  اين بزرگ: «يعن ،
ولگد بر من باريدن گرفت. ضربات فنداق تفنگ را هم احساس كردم. لباس بر تنم دريده 

ي پ�ستيك  در دست و پايم. تازه برف ها مد و تنها كيسه بر سرم باق  ماند و تسسه
كوب، لخت و عريان بروي برف افتاده بودم.  و بعد از يك ساعت لت و باريده بود

حركت بر زمين افتاده  ب  خواندند و گاه  با من كه م  سربازان امريكاي  زن و مرد سرود
كردند  م  خواندند و بار بار تكرار م  كردند. يك قسست از معري كه آنها م  بودم بازي

عدل و انصاف و جانبدار عدالت  هواندند: (امريكا خانخ م  تا هنوز در ذهنم باقيست. آنها
است. براي هسه خواستار عدل است). آنها اين رفتار وحشيانه و بيرحسانه با مسلسانان را 

كردند در حاليكه  م  دانستند و به هسين دليل اين معر را بارها تكرار م  عدل و انصاف
 كس چنين اعسال وحشيانه را تاييدآيد و هيچ نس  چنين عسل  در هيچ قانون عدل بشسار

 كند. نس 
كرد و طاقت فرسا بود. من از مدت سرما  م  سرماي مديد تا مغز استخوان نفوذ

ول  اين كار  )(stop movement زدند كه حركت نكن م  لرزيدم و آنها فرياد م  بشدت
وش مدم در اختيار من نبود. سرانجام پس از سه يا چهار ساعت در اثر سرماي مديد بيه

 و ديگر چيزي احساس نكردم.
تابيد.  م  بداخل ها وقت  به هوش آمدم در اطاق بزرگ  بودم كه معاع آفتاب از پنجره

كرد و اين برايم سخت  م  تقريبا ساعت نه يا ده صبح بود. سراپاي بدنم بشدت درد
 طاقت فرسا بود.
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وارد   هت آمادهسينكه چشم گشودم، در جلويم دو سرباز را ديدم كه چساق در دس
آوردن ضربه بودند. در دوطرف من تعدادي سرباز سياه پوست كه هسه قوي هيكل بودند 

منيده  ها سياه مانند امتر ايستاده بودند. مانند ديوها كه در داستان ي كلفت وها و با لب
را بطرف سر من نشانه رفته بودند. دو سرباز مان  يها آمدند و تفنگچه م  بودم بنظر

زدند و سه  م  را بسوي من متوجه نسوده و هسه با يك آواز فريادمان  ي (مل دز)اه تفنگ
 سوال دامتند:

 اسامه كجاست؟
Where is Osama?  

 م� محسد عسر كجاست؟
Where is mula omar?  

 تو در نيويارك و وامنگتن چه كردي؟
What did you do in New York and Washington?  

عريان افتاده بودم. اين چه عدل و انصاف است؟ آنها هرقدر  ميان آنها لخت ومن در
توانستم زبانم را حركت بدهم  نس  من توان جواب دادن را ندامتم و  من فرياد زدند، بر

توانستم درك كنم  م  زيرا دهان و دندانها هسه از مدت سرما باهم قفل مده بودند فقط
وش تحقير آميز آنان سخت كه حال وقت زدن و كشتن است. از مدت عذاب و ر

 آنرا در نافرمان  نشسارد. آرزومند مرگ بودم. خداوند
وقت  آنها متوجه مدند كه من توان جواب دادن را ندارم، از ت�ش دست بردامتند و 
يك لباس آسسان  رنگ را به من پومانيدند كه از سر تا پا يك پارچه بود. دو سرباز مرا 

د و در آنجا پرتابم كردند كه بسيار سرد بود و غير از اين كشان كشان به يك ويرانه بردن
لباس چيز ديگري ندامتم. در اينجا از مدت سرما براي بار دوم از هوش رفتم. و زمانيكه 
بهوش آمدم در يك لحاف سرتا پا مانند مرده پيچيده مده بودم. خودم را كس  حركت 

است. بزحست سرم را از لحاف ها و پاهايم سخت بسته مده  دادم متوجه مدم كه دست
بيرون آوردم و نگاه  به اطراف انداختم. در يك اطاق كوچك و نيسه ويران افتاده بودم 
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كه در ندامت. يك سرباز امريكاي  جلوي در نشسته بود. او نزديك آمد و متوجه مدم 
خواه ؟ اين نخسين باري  م  نرم پرسيد: حالت چطور است و چه هكه زن است. با لهج

منيدم. توان جواب دادن را  م  د كه من از يك سرباز امريكاي  سخن  نرم و انسان بو
دان ؟ من هرقدر ت�ش كردم زبانم حركت نكرد. او  م  ندامتم. زن پرسيد: آيا انگليس 

 بروي چوك  نشست. مجددا بسوي در رفت و
اما وقت   اند هگوانتانامو است و مرا اينجا آورد  هانديشيدم كه اينجا جزير م  با خودم
ي ويرانه اطاق افتاد، ديدم كه طالبان طبق عادت بروي ديوارهاي اطاق به ها نظرم به ديوار

داد كه از نومتن آنها  م  نشان ها . تاريخ نومتن يادگاراند زبان پشتو يادگار نومته
داد كه اينجا گوانتانامو نيست بلكه  م  هاي مديدي سپري مده است. اين خود نشان مدت

من در طول اين  دانستم كه كدام جاي افغانستان است. عصر بود و نس  فغانستان است. اماا
مدت هيچ نسازي را ادا نكرده بودم. در طول اين مدت كه به تخسين من يك مبانه روز 
گذمته بود، لب به غذا و آب نزده بودم. خواب و بيهوم  باهم سپري مده بود. 

كرد كه گسان دامتم هسه مكسته است. سرم در اثر   م ي سراپايم چنان دردها استخوان
سراپايم غرق خون بود. با خود انديشيدم كه بعد از اين چه  لت و كوب مكسته بود و

نياز دامتم كه خدايا تو از من راض  مو و ساير  خواهد مد. زير لب با خدايم راز و
ما در معرض چنين  برادارانم را در حفظ و امان خود نگهدار. هيچ مسلسان  را مانند

امتحان ذلت بار قرار نده بخصوص علساي دين و امخاص با عزت را. زيرا تحقير آنها 
تحقير هسه مسلسانان است. خدايا! تو به حال مردم مظلوم افغانستان رحم كن و دين خود 

 آمد. خداوند از من بپذيرد. م  مرايط سخت به ذهنم را نصرت بده. اين سخنان در هر
مد و صداي رومن مدن جنراتور بگوش رسيد. يك لمپ در جلوي  هوا تاريك

صداي بسيار آهسته به سرباز  ويران رومن مد. زبانم كس  به حركت افتاد و با هدرواز
 گفتم:

Can you help me?  ؟ سرباز در جواب گفت:»توان  مرا كسك كن  م « :يعن 
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 what do you need?   ي نساز خواستم و با ادا  ه؟ من اجاز»خواه  م  چه«يعن
 ي بسته تيسم نسودم و در حالت نشسته به اداي نساز مروع كردم.ها دست

هنوز نساز به پايان نرسيده بود كه دو نفر داخل اطاق مدند و در كنج  نشستند. من 
رحم  نساز را به پايان رسانيدم. بسيار نگران بودم كه مايد مانع نسازم موند اما خدا

 كرد.

 امتحقيق در بگر

بعد از نساز رو به سوي آنها كردم. يك  لباس نظام  بر تن دامت و ديگري غير 
 هنظام  بود. به فارس  حال مرا پرسيدند. فرد غير نظام  مترجم بود كه فارس  را به لهج

كرد. ريش فرانسوي، قد كوتاه و گندم  رنگ بود. او اص� امريكاي   م  ايران  صحبت
بود و فريد نام دامت. مخص نظام  سياه پوست و قوي  بود اما در ايران بزرگ مده
 هيكل بود. مايد امريكاي  بود.

ام؟ هوا سرد نيست؟ من در جواب  اينكه غذا خورده آنها جوياي صحت من مدند و
فقط الحسد هللا گفتم و بس. نه از آنچه كه بر من گذمته بود مكايت كردم و نه خواستار 

 داد.  م  رت و بدنم بر حالم گواه چيزي مدم. خون خشك مده را در صو
آنها آغاز به سوال نسودند كه بخش اعظم آن به در مورد اسامه و م� محسد عسر بود. 

 ي من منف  بود. اظهارها از آنجا كه از مرگ و زندگ  آنها اط�ع  ندامتم، جواب
اهر ظمان  يها ي آنان را تغيير داد و آثار خشم در چهرهها اط�ع  من رنگ چهره ب 

 بس.  مكل تهديد را بخود گرفت اما جواب من هسان بود ومان  گرديد. رفته رفته سخنان
ها قبل تهيه مده  گذمت كه من غذا نخورده بودم. غذاي سربازي كه سال م  مش روز

دانستم كه ح�ل است يا حرام. مش  نس  رفت و از جانب ديگر نس  بود از گلويم پايين
يك گي�س چاي  افغان  را به كسك محقق بدست آوردم كه باروز بعد يك نوع نان نيسه 

مد. تقريبا يك ماه در هسين  م  خوردم. از آن ببعد هر روز يك يك نان افغان  به من داده
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خرابه بودم و سربازي كه محافظت از من گسامته مده بود وظيفه دامت تا مانع به خواب 
 رفتن من گردد.

ودم. دست و پايم محكم بسته بود. نه در هنگام تقريبا بيست روز به هسين حالت ب
آمدند و از  م  مد. هسين دو محقق هرروز نس  صرف غذا و نه هيچ ضرورت ديگر باز

ديدم  م  خواب  ادامه دامت. من تنها بودم كه نه كس  را ب  هكردند. مكنج م  من تحقيق
را بدست آوردم  منيدم. بعد از بيست روز يك قرآن كريم كوچك م  و نه صداي كس  را

 كه محقق ايران  برايم آورد.
توانستم از پتو استفاده كنم  نس  با قرآن مصروف مدم. سوز سرما بسيار مديد بود اما

 يم محكم بسته بود.ها زيرا دست
پنجم جنوري ساعت هشت يا نه صبح بود كه ناگهان  مايد بيست و چهار يا بيست و
ن چند زندان  ديگر را آوردند. مش نفر تازه بدنبال آ يك محبوس به اطاق آورده مد و

از سوراخ مان  اي ي  بود كه فقط چشسهها وارد هسه دست و پا بسته و به سر هر يك ك�ه
آن پيدا بود. آنها در كنج و كنار اطاق ويرانه نشانده مدند. بعد يك  دو مترجم زبان عرب  

بزرگ را در  إلمند. يك تختآمدند و به هسه هومدار دادند كه صحبت نكنند و خاموش با
سوراخ دروازه نهادند و جلوي آن در داخل اطاق دو سرباز مسلح نشستند. يك ساعت 
خاموم  مطلق حكسفرما بود تا اينكه اين سكوت با سخنان زندانيان درهم مكست. من 
خاموش بودم اما سربازان هرقدر فرياد زدند كه خاموش باميد، بجاي اينكه سكوت 

رعكس گفتگو بيشتر مد. محقق عرب  زبان آمد و سع  كرد تا به زندانيان برقرار مود، ب
فايده بود. يك  از برادران عرب از من به عرب  پرسيد تو  ب  بفهساند كه سكوت كنند اما

ضعيف نيست ؟ جواب مثبت دادم. بعد هر مش نفر خود را به من معرف  كردند و مرا 
سقر، سلسان يسن ، ميخ فيض از كويت، سسير از تسل  دادند. آنها عبارت بودند از سالم 

الجزاير، طارق كه الجزايري الصل است اما تابعيت انگلستان را دارد و محسد قاسم 
 حليس  از افغانستان.
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زندانيان بخاطري سكوت را مكستند كه مشخص مد ما را در اينجا از ديد كس  يا 
وجود ما در اينجا باخبر مود. ما با خواستند كه كس  از  نس  كسان  پنهان كرده بودند و
 توانند. ما از سربازان نس  دانستيم آنها كاري كرده م  كرديم كه م  جريت بخاطري صحبت

گفتند  م  ؟ آنها در جواباند ؟ چرا در را بستهاند پرسيديم كه چرا ما را در اينجا آورده م 
 ند، خواهند كشت. اما ماكه اگر مسا را ببينايم  كه ما مسا را از كسان  پنهان كرده

 گويند. م  دانستيم كه دروغ م 
من باز هم  تا عصر هسه با هم بوديم اما با تاريك مدن هوا، مش زندان  را بردند و

 تنها مدم. اما آنروز براي من در طول دوران  كه به زندان افتاده بودم روز خوب  بود.
دند. من خيل  خومحال مب گذمت و فردا صبح آن مش تن مجددا نزد من آورده م

مدم و به آنان خوش آمديد گفتم. پرسيدم كه ديروز چه واقع مده بود كه مسا را اينجا 
كردند) در جواب گفتند كه ديروز  م  آوردند؟ (آنها قب� با زندانيان ديگر يكجا زندگ 

دند. ما بر مان م  يها ي زندانيان را به خانوادهها صليب سرخ آمده بودند و نامه  نسايندگان
خواهند كه  ها نس  آيند اما امريكاي  م  . آنها امروز هماند و مسا را از آنها پنهان كرده

اما دليل اين پنهان  اند نسايندگان صليب سرخ ما را ببينند و به اين دليل ما را به اينجا آورده
 دانيم. نس  را ها كاري امريكاي 

  داده مد و از زمان زندان  مدن اين كاف هتا عصر با هم صحبت كرديم. غذا به انداز
 روز مناختم. اولين روزي بود كه سير غذا خوردم. من محسد قاسم حليس  را آن

 عصر آنان را بردند و من ماندم و ويرانه با باد سردي كه مستقيسا از در به داخل
 وزيد. م 

با حليس  دو روز ديگر سپري مد و بعد مرا به اطاق ديگري منتقل كردند كه در آنجا 
ي پر ها كرديم. داستان سالم سقر كه با چشم م  و سالم سقر هم اطاق مدم. با هم صحبت

امك برايم حكايت كرد تا هنوز در خاطرم زنده است. وي گفت كه دختر كوچك  دارم 
كه تازه به سخن گفتن آغاز كرده بود. در مهر قندهار ما جاي  براي پناه گرفتن ندامتيم. 
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كرديم. يك روز صبح هوا بسيار  م    به يكجا و گاه  به جاي  ديگر فراراز بسباران گاه
گفت: (اب  برد) يعن  پدر هوا سرد است. اما من  م  سرد بود و طفل من با گريه به من

كرد و من و  م  توانستم بكنم. طفلك بار بار با گريه از سرما مكايت نس  هيچ كاري
و درد دامت. مهر هنوز سقوط نكرده بود. من  كرديم. هسسرم حامله بود م  مادرش گريه

به چسن رسانيدم. زنان عرب ديگري هم با ما بودند. زمانيكه خاك افغانستان  راام  خانواده
ي خود بستند. من از ها كرديم، هركدام مشت  از خاك افغانستان را به چادر م  را ترك

داند كه ما بار ديگر خاك  م  آنان دليل اين كار را پرسيدم آنها در جواب گفتند كه خدا
افغانستان را ببينيم. اين خاك خاك سرزمين مقدس جهاد و يگانه محل باق  مانده براي 

دانستند كه پاكستان با فرزندان آنان چه  نس  انفاذ قانون خدا در روي زمين است. اما آنها
 كرده است.

مب هسانروز  سه روز با هم يكجا بوديم. روز سوم به محل ديگري منتقل مديم.
حليس  را براي تحقيق بردند. نساز عشا را ادا كرده بوديم كه سربازان آمدند و به من و 

بريم. زمانيكه به پايين رسيديم، برادران ديگر را  م  سالم گفتند كه مسا را به منزل پايين
 انتقال بودند. هديديم كه با دست و پاي محكم بسته مده آماد

ي سياه بر سر در كنار هم نشانده ها دست و پاي بسته و كيسهتقريبا بيست زندان  با 
 مويم اما كجا؟ خدا م  آن بود كه بزودي به جاي ديگري فرستاده همديم. اين نشان

 داند.  م 
************** 



 
 

 انتقال به قندهار

سياه   هتر بست و به سرم كيس تسام دست و پاي مرا باز هم محكم هسربازي با عجل
سر مرا به پشت زندان  ديگري تكيه  عد مرا بروي هردو زانو بر زمين نشاند وب را كشيد و

داد. به هسين گونه زندان  ديگري را در عقب من نشاند و سرش را به پشت من تكيه داد. 
يكساعت اين كشسكش ادامه دامت و بعد هريك را بلند كردند و يك  را بدنبال ديگر به 

با يك ريسسان نازك نايلون  بديگري بستند مانند  ي هريك راها بعد دست صف كردند و
كاروان امتران بدنبال هم قطار مديم. سر ريسسان بدست يك سرباز بود كه ما را از 

 كشيد. با هر كشيدن صداي چيغ زندانيان از مدت درد بگوش م  يكسو به سوي ديگر
كرد.  م  بيشتر وارد ي ما فشارها رسيد زيرا ريسسان نايلون  با هر كشيده مدن به بازو م 

را بيشتر اذيت كنند. در اين قطار يك برادر سودان   كردند تا ما م  آنها اين كار را از عسدا
كشيد و سخت در رنج  م  ي بلندها بنام نافع هم بود كه از هردو پا مجروح بود. او فرياد

باش! اما  زدند كه خاموش م  بود. سربازان بجاي اينكه باوي كسك كنند، با خشم فرياد
 مد كه وي هسچنان فرياد بكشد.  م  درد طاقت فرسا موجب

يك  از برادران كه امين اهللا نام دامت و در هسين قطار با ما بود، بعد در قندهار به من 
برند تا سر از تن ما جدا كنند. مخصوصا زمانيكه  م  گفت كه من گسان كردم كه ما را

مدت درد مروع به خرخر كردن نسود. چون يك  از برادران عرب كه زخس  بود، از 
سياه مانع ديدن بود من از منيدن صداي خرخر وي يقين كردم كه وي را ذبح  هكيس

مهادت نسودم. من هم در آن موقع  هكردند و اكنون نوبت ماست و مروع به خواندن كلس
از قرآن را  آيات  ها خواندند و بعض  م  منيدم كه با آواز بلند كلسه م  صداي برادران را

 كردند. م  ت�وت
 كرد و نزديك م  در راه ناهسوار با هسين حالت روان بوديم و گاه  هم پاي ما گير
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مد كه بيافتيم. تا اينكه به صداي  نزديك مديم كه صداي يك طياره باربري بود.  م 
د ي درد آلوها آهسته آهسته به نزديك طياره رسيديم. صداي بلند موتور طياره بر فرياد

 برادران هسقطار چيره مد.
ي بار روي هم انداختند. بعد يك يك نفر به طياره ها در نزديك طياره ما را مانند بسته

منتقل مديم و در كنار هم قرار داده مديم. به چيزي مبيه به تخت در داخل طياره سخت 
در آمد. ي پهن گذمتانده مد. طياره به پرواز ها بسته مديم. از روي مكم و پشت ما نوار

مد  م  ي دردآلود زندانيان بلند مد كه مشت و لگد جواب دادهها بعد از اندك  صداي ناله
 ما خومبختانه سفر طولن  نبود.

بعد از تقريبا يك ساعت طياره به فرودگاه  فرود آمد اما در هنگام فرود طياره 
ر روي كسر احساس آرام  كرديم زيرا قسست جلوي طياره به جلو خم مده بود، از فشا

 بود. 2001ما كاسته مد. آنروز روز هشتم يا نهم فبروري 
مدند. نوبت من فرا  م  زمان خروج از طياره فرا رسيد كه يك يك نفر از طياره خارج

زدند.  م  لگد به مكم و پهلوهايم رسيد و سربازان مرا بروي زمين كشيده و با مشت و
تادم. در اينجا قبل از من ديگر برادران هم بعد احساس كردم كه در جاي  ميان گل ولي اف

 افتاده بودند. گل ولي نزديك به يخ بستن و هوا نيز بشدت سرد بود. يونيفورم ما
كردند. گاه  روي  م  توانست مانع نفوذ سرما به بدن گردد و سربازان هم با ما بازي نس 
  هم با سنگ ريزه و يا كردند و زمان م  نشستند و زمان  با لگد جسم ما را نوازش م  ما

ي سياه  كه به سر ما كشيده ها ختانه كيسهزدند. خومب م  ي كوچك درخت ما راها ماخه
مد و از آلوده مدن صورت به گل  م  ي مديد به صورتها بودند مانع از رسيدن ضربه

 نسود. م  كرد در عين حال سر و صورت را از سرماي مديد محافظت م  ولي جلوگيري
تا مدت  ادامه دامت تا اينكه يك يك نفر را از زمين بلند كردند تا اينكه اين حالت 

گري تسام حسله نسوده و مرا از ميان لي مرا بلند  نوبت به من رسيد. دو عسكر با وحش 
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قوت تسام  كرد. بعد با م  يم اصابتها ي سربازي به پهلوها ي سنگين با بوتها كردند. لگد
  ب  به زمين زدند.با صورت مرا روي يك سطح چو
يم را با ها زدند كه تكان نخور! لباس م  حاليكه فريادچند سرباز برويم نشستند و در

خواهند سرم را  چاقو پاره كردند. آنقدر بر سر و پاهايم فشار آوردند كه گسان كردم م 
ببرند. حقيقت اين بود كه براي ما كشته مدن به مراتب بهتر از اين حالت بود. چنين 

 تواند تحسل كند. نس  آميز را هيچ بشر ي توهينها جهمكن
ي ها ايستادم. از مدت واهسه و سخت اي  از سطح چوب  بلندم كردند و در گومه

 مكنجه، سرما را فراموش كردم و عرق گرم  را در سراپاي بدنم احساس نسودم.
م بگوم ها بازپرس  و تحقيق فرا رسيد. صداي عكس برداري كسره هبالخره مرحل

مد. عكاس  و  م  كيسه احساس هي تنگ پارچها رسيد و رومن  فلش را از پشت سوراخ
 آمد. م  اين كار سرگرم  و تساما بشسار ها ي برهنه! اما براي امريكاي ها تحقيق از انسان

بعض   اند ناگهان كيسه را از سر من بردامتند. ديدم كه ساير برادران هم برهنه
يا به  كنند و م  ي بعض  را پارهها . سربازان لباساند تخته افتادهو برخ  بروي  اند ايستاده

 فرما بود كه قلب از حركت باز پومانند. فضاي  از وحشت حكم م  تن كس  لباس
 توانم تصوير كنم. نس  گونه توهين راماند. من اين م 

. اند همردان ايستاد بزرگ قرار داريم و اطراف ما زنان و همتوجه مدم كه ما در يك خيس
 خوردند كه بعد ما را معاينه كردند. م  به چشممان  دكتوران هم در ميان

سياه را  هبردامتن عكس و معاينه تسام مد و بعد يونيفورم  به تن ما كردند و كيس
مجددا به سر ماكشيدند. بعد بسرعت مرا به جانب  كشيدند و محكم با صورت به زمين 

كيسه را نيز از سرم بردامتند، يك سرباز به سر و  انداختند، دست و پايم را گشودند و
ديگري روي پاهايم نشسته بود. چند لحظه به هسين منوال گذمت و بعد رهايم كردند و 

 دستور بلند مدن دادند.
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صورتم  اختيار به پاك كردن گل و خاك از سر و ب  بزحست روي پاهايم ايستادم و
ي اطراف آن به ها بزرگ  بود كه ديوار هخيس ي به اطراف انداختم.تر پرداختم. نظر دقيق

ارتفاع تقريبا يك متر از زمين بلند بود و از چوب درست مده بود. خيسه مكل مستطيل 
سيم خاردار احاطه مده بود. فرش خيسه نيز   هو تا ارتفاع دو متر اطراف آن بوسيل دامت

 نفر را دامت. از چوب بود كه روي آن فرش دامت. اين خيسه گنجايش تقريبا بيست
ي ديگري هم در كنار اين خيسه ها با دقت بيشتر به اطراف نگاه كردم و ديدم كه خيسه

سر وسايل  را  هافرامته مده كه در آن زندانيان ديگري وجود دارند. سرباز موظف با امار
به من نشان داد كه براي هر زندان  اختصاص داده مده بود: دو پتوي نازك، يك زير 

يك جفت جوراب، يك جفت كفش و يك ك�ه. زير پيراهن  را پوميدم، پيراهن ، 
كشيدم و هردو پتو را به تنم پيچيدم.  را به پا كردم، ك�ه را به سر ها كفش و ها جوراب

هوا به حد طاقت فرسا سرد بود. برادران ديگري كه بعد از من لباس دريافت كردند، مانند 
 من پتوها را بخود پيچيدند. 

صبح يك ساعت باق  بود. م� محسد صادق آخند هم به هسين خيسه آورده  به نساز
در چسن مهاجر بودند. او در اش  مد. او از روستاي ب�غ وليت ارزگان بود كه خانواده

من هم تحت فرمانده   صديقيه بود و هموروي، قوماندان جبه دوران جهاد عليه اتحاد
 وي جهاد كرده بودم و او امير ما بود.

به او در پوميدن لباس كسك كردم. وي از مدت سرما توان پوميدن لباس را هم  من
كردم تا لباس به تن كند به من گفت: به سوي  م  ندامت. در هنگام  كه من وي را كسك

  .من نگاه نكن!
يك خاطره ديگر از آن مب اين بود كه زمانيكه م� محسد صادق آخند لباس بر تن 

اخت. ديد كه جسع زيادي از زندانيان خود را سخت در پتو كرد نگاه  به اطراف اند
قرار دارد. با تحير به من  ها ميان مردهگسان كرد كه در اند پيچيده و به خواب رفته

 .اند نگريست و گفت: چقدر مرده در اينجاست. من در جواب گفتم كه نه، اينها خوابيده
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ن در هسه جا چنان پيچيد كه كس  بعد از هر خيسه صداي اذان بلند مد. گلبانگ اذا
مكر الحسدهللا به گوي  در مهر هستيم. حاج  م� صاحب ناگهان با صداي بلند گفت: 

مردم اما ماهد  م  ايم! اما دوست ديگر ما امين اهللا گفت: خدايا! ايكاش دارالس�م آمده
يت بودم. فراموش كردن  نيست و اينها اص� بوي  از انسان نس  چنين وحشت و بربريت

از اين در حفظ خود  تر را از حالت بد . من در جواب گفتم: خداوند بزرگ مااند نبرده
 نگهدارد.

*********** 

 قندهار تحقيق در  همرحل

نساز صبح را ادا كرديم و تصسيم گرفتم تا كس  بخوابم اما چنين فرصت  ميسر نشد و 
رده مدند. هرچند من در بازپرس  آغاز گرديد. اول برادران عرب براي تحقيق ب  همرحل

آنروز براي تحقيق احضار نشدم اما بردن برادران ديگر مشك�ت زياد دامت. بردن به 
بردند، سرباز در حاليكه  م  تحقيق بسيار سخت و تحقير آميز بود. وقت  كس  را به تحقيق
زد كه برخيزيد و به آخر  م  دست بند و پابند را در دست دامت با صداي بلند فرياد

را بسوي زندانيان نشانه گرفته  مان يها يسه برويد. سربازان مسلح در حاليكه تفنگخ
زدند و  م  زمين ايستادند. زندانيان بايد زانو بر م  ي خاردارها بودند، در عقب سيم

مد مكلف بود  م  گرفتند. كس  كه بايد به تحقيق برده م  ي خود را به پشت سرها دست
ي خود را در كسر آماده براي بستن بگذارد و ها هاده و دستزمين ن تا صورت خود را بر

 پاهاي خود را جفت در كنارهم قرار دهد.
نشستند و  م  پاهاي زندان  مدند، روي سر و م  سربازان بسرعت داخل خيسه

كشيدند و بعد او را از خيسه  م  سياه را بسرش هبستند. كيس م  يش را از عقبها دست
مد تا سر  م  مد. بعد از آن به ساير زندانيان اجازه داده م  ستهبردند و در ب م  بيرون

 جاهاي خود باز گردند.
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 تر توانست استراحت كند. از هسه بد نس  گذمت و كس  م  مب و روز به هسينگونه
حياي لغر اندام بود كه صداي بسيار گومخراش دامت و با صداي بلند بر سر  ب  يك زن
در بردن به تحقيق اين بود كه سربازان بسيار خشن و  كشيد. مشكل ديگر م  ما جيغ

يش ها كشيدند و در حاليكه دست م  وحش  به اين كار مامور بودند كه زندان  را بشدت
 كردند. م  دادند و مانند سگ عوعو م  كشيدند، فشار مديد م  را از پشت سر

يد و قسست گونه كش مدن، خون آلود گرد ي من در اثر اينها چند بار پوست زانو
ي ها كرد زيرا چشم م  زانوي لباس سوراخ مد. گاه  هم سرهاي ما با ديوار يا در اصابت

 ديديم. جسم ما در اختيار آنان بود كه به هرطرف كه نس  ما بسته بود و جاي  را
 كشيدند. م  خواستند، م 

وضع صبح روز بعد كارمندان صليب سرخ آمدند و خواستند تا با ما صحبت كنند و از 
ي سفيدي به ما دادند تا ها خواستند تا بيوگراف  ما را ثبت نسايند. فورمه م  ما بپرسند. آنها

ي خود نامه بنويسيم. يك  از مامورين صليب سرخ از آنسوي سيم خاردار در ها به فاميل
مورد رفتاري كه بعد از زندان  مدن با من مده است پرسيد اما ما مك دامتيم كه آنها 

نبامند. جريت نكرديم به آنها بگوييم كه بر ما چه  ها از استخبارات امريكاي هم بخش  
ي امريكاي  ها گذمته است و با احتياط سخن گفتيم هسانگونه كه در صحبت با بازپرس

ي ها محتاط بوديم. اما سخنان آنان مكل تحقيق از ما را ندامت و ما هم تساس با خانواده
مسرديم. هرچند كه ناتوان   م  و دريافت نامه بود، غنيستخود از اين طريق را كه ارسال 

صليب سرخ كام� محسوس بود و از جانب ديگر مقررات نام  از تكبر و غرور 
ي زندانيان ها نامه  هاز قوانين بين السلل  بسيار فاصله دامت، اما با اين هم تبادل ها امريكاي 
اقل ما را از احوال  ايش است كه حدبا هسكاري صليب سرخ قابل ستمان  يها با خانواده
 ساختند. م  ي ما با خبرها خانواده

ي هويت به ما دادند و وعده دادند كه با تفاهم با ها مامورين صليب سرخ كارت
دارو، كتاب و ساير وسايل مورد نياز را در اختيار ما بگذارند   آب،  مواد غذاي ، ها امريكاي 
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مطرنج و در  هدر اواخر چند كتاب قصه، تخت  هار بودم،اما تا آنگاه كه من در زندان قند
بودند،  م  سه ماه يكبار غسل دستجسع  خ�ف عزت و حرمت كه هسه بايد سراپا برهنه

 چيز ديگري داده نشد.
ما بارها خواستار كتب مذهب ، آب براي وضو و احترام به حقوق انسان  خود 

 گرديديم كه اين آرزو هرگز تحقق نيافت.
مي�دي تا اول جولي هسان سال در قندهار بودم. در  2002دهم فبروري سال من از 

مد و اگر  م  تسام اين مدت دست و صورت خود را نشستم. تنها آب براي نوميدن داده
مدند،  م  مستيم و از اين كار آگاه م  صورت خود را با آن آب، بشكل پنهان  دست يا

صورت خود را  توانستيم دست و نس  ترسمتخلف به سزاي سخت  مواجه مد. از اين 
 بشوييم.

يكبار هفت هفت نفر را به جاي ديگري بردند كه فقط چند متر از زندان فاصله 
براي ستر عورت وجود اي  ما را سراپا لخت و برهنه ساختند. وسيله هدامت. بعد هس

فر يك سطل ندامت. سربازان امريكاي  زن و مرد در اطراف ما ايستاده بودند. براي هر ن
توانستيم  نس  آب و در كنار آن يك قالب صابون نهاده مده بود تا با آن حسام كنيم. ما

آميز نيستيم. ما مجبور بوديم كه جلوي  كه حاضر به غسل به اين مكل توهينبگوييم 
گيرد و ما گناه   م  هسديگر غسل كنيم. من به برادران گفتم كه اين كار جبرا صورت

ي خود متسركز سازيد. اين يا نگاه را بسو ي خود را ببنديد وها يا چشم نداريم اما لطفا
آوري بود كه يكبار در ميدان هواي  قندهار به آن مجبور مديم و از آن ببعد نه  غسل مرم

 صورت خود را مستيم. غسل كرديم و نه دست و
ر تحقيق در قندهار بود كه د هروز دوم به تحقيق برده مدم كه اين دومين مرحل

تحقيق متفاوت از قبل بود. نخست   هگرفت اما طريق م  ي مبيه به خيسه صورتها اطاق
بازپرس نرم بود و تهديدي  هآغاز گرديد. لهج ها بيوگراف  من نومته مد و بعد پرسش
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گرفت كه با تحقيق روز قبل قابل مقايسه نبود. بازپرس در پشت ميز نشسته  نس  صورت
 قرار دامت و جلوي در يك سرباز مسلح ايستاده بود.بود مترجم در نزديك دروازه 
ي من روي ها ي  صورت گرفت كه جوابها اسامه پرسش در مورد م� محسد عسر و

مد اما من نفهسيدم كه نومتن در كاغذ سرخ چه معن   م  ي قرمز رنگ  نومتهها كاغذ
بعد در   ،مد. در ابتدا در كاغذ سرخ م  دامت. جريان تحقيق در سه رنگ كاغذ نومته

 كاغذ زرد و در آخر به كاغذ سفيد.
بعد محققين بيرون مدند. سرباز موظف دوباره  بازپرس  دو ساعت ادامه دامت و

سياه رابه سرم كشيد و مجددا با خشونت مرا به هسان جاي  برگرداند كه زندگ  در  هكيس
 امه دامت.آميز اد ند روز اين حالت رفت و آمد توهينآن براي ما مقدر مده بود. چ

مرايط زندگ  در محبس قندهار نسبتا آسان بود. هر خيسه ظرفيت بيست نفر را 
از ده نفر تا بيست نفر محبوس بودند. سه نفر با هم يكجا  ها دامت اما در بيشتر خيسه

 توانستند اما صحبت بين بيشتر از سه نفر جرم بود و جزا داده م  صحبت و نشسته
كرديم و مسانعت نبود و در داخل خيسه سه نفر با هم  م  دامد. نساز را به جساعت ا م 

 هتر بسته بود. فصل زمستان بود و گاه  اجاز ي ما كمها توانستيم. چشم م  قدم زده
مد اما رفتار انسان  وجود ندامت. هر نيسه مب بازرس   م  نشستن در آفتاب نيز داده

 ها كشيدند. بعض  م  ي بلندها فريادمدند.  م  دوان دوان داخل اطاقاي  بود و ناگهان عده
كردند. آنها به اين ترتيب  م  كشيدند و كسان  هم مانند خر عرعر م  آوازي مانند سگ

كردند.  م  رسيد، از خواب بيدار م  تقريبا به مشصد نفرمان  هسه زندانيان را كه تعداد
و پس از بازرس  كردند  م  انداختند و بعد بازرس  بدن  م  هسه را با صورت روي زمين

آوردند و  م  را داخل اطاق ها كردند. سگ م  از يك سوي خيسه بسوي ديگر پرتاب
 مد. م  ترسانيدند. اين برنامه هرمب تكرار م  زندانيان را با آنها

******************** 
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 وضع غذا در زندان قندهار

ن  جا داده ي نايلوها غذاي زندان قندهار غذاي مخصوص سربازان بود كه در كيسه
امريكا آنرا پس از جنگ عسوم  دوم براي سربازان تهيه كرده بود.   همده و ايالت متحد

مد كه تاريخ مصرف آن قب� به پايان رسيده بود.  م  در بعض  موارد موادي هم به ما داده
سبزي جات درست مده بودند اما مشخص نبود كه گومت ذبح مده و  از گومت ها غذا

ا حيوان را به مكل ديگري كشته بودند. گاهگاه  هم گومت خوك در غذا و ح�ل بود ي
خبري آنرا خورده بودند. زيرا هسه به زبان  ب  مامل بود كه بعض  از برادران از روي

را سربازان  ها داد. چنين غذا م  اكثر فاسد مده و بوي گند ها اگليس  آمنا نبودند. اين غدا
 ي عادي نبامد، از روي اجبار مصرفها به غذا در حالت جنگ  كه امكان دسترس 

 كنند اما مصرف چنين مواد غذاي  از نظر صح  مضر است. اما ما هم مجبور بوديم. م 
در ماه جون نوع  ديگري از غذاي آماده جانشين غذاي قبل  مد كه روي آن نومته 

 ان آنراكومر. كومر ذبح يهوديان است كه اكثر مسلسان) (Kosherمده بود ح�ل يا 
گيرد. اين غذا كيفيت  م  خورند. ح�ل ذبح اس�م  است كه توسط مسلسانان صورت م 

هم سپري نشده بود. كس  ميوه و مرين  هم با آن مان  بهتري دامتند و تاريخ مصرف
 دادند كه براي سير مدن ما كام� كاف  بود. م  هسراه بود و بعد يك نان افغان  هم به ما

ي غذاي خود را در ها وري بود كه در زمان تقسيم، زندانيان كارتطريق تقسيم غذا ط
ايستادند. به نوبت كارت هر زندان  يك  م  نهادند و بعد هسه در صف م  جلو هرخيسه

 مد. گاه  برادران با نيرنگ دو خوراك غذا م  بوطل آب و يك سهسيه غذا داده
 كردند. م  را گرفتند. عادل تونس  و سسير الجزايري بيشتر اين كار م 

 را دوباره مسترد ها كيسه و ها مد و كاغذ م  غذا بايد در مدت نيم ساعت تسام
مد تا غذايش را در نيم ساعت تسام كند، مورد مجازات  نس  كرديم. اگر زندان  موفق م 
 گرفت. م  قرار
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دو سطل براي بيست نفر اختصاص دامت تا در آن رفع ضرورت نسايند. يكطرف 
 دامت ول  در جانب ديگر سربازي به پاسبان  مشغول بود و اين جانبنازك   هپرد
مد.  م  ي بزرگ  خال ها روزانه سه بار توسط زندانيان به ظرف ها پرده بود. اين سطل ب 

در ميان زندانيان تعدادي مريض يا زخس  بودند و نياز مستسر به تداوي و مراقبت صح  
آمدند كه اكثرا زن بودند. در وقت ضرورت  م  اينهروزانه سه بار براي مع ها دامتند. نرس

زياد با خود دامتند. از   ي (تالينول)ها آمدند. آنها تابليت م  عاجل كستر به سراغ مريض
وسايل  كه براي تشخيص در چنين حالت مورد نياز است فقط گوم  و حرارت سنج 

ض زياد وارد نبودند. در به موارد تجويز دوا و تشخيص مر ها دامتند اما دكتوران و نرس
ساختند تا آب زياد بنومند بخصوص در سرماخوردگ ،  م  هر مورد مريضان را مجبور

 رسانيد، ضرري هم ندامت. نس  قبض و تب. زيرا اين كار اگر نفع  به مريض
طيارات بزرگ باربري قرار دامت. اطراف اين محل   هزندان در محل نزديك به آميان

مد.  م  گرد و خاك زياد از آن به هوا بلند  د كه با وزيدن باد،آب و علف بو ب  زمين
 قندهار در تابستان باد مديد دارد نشست و برخاست طيارات نيز به مدت گرد و خاك

 بستر خواب من پوميده از خاك مده بود و گاه  هم غذاي ما پر از خاك ها افزود. بار م 
مدند كه  م  پرواز  هنشستند و يا آماد م  مد. گاه  چنان طيارات بزرگ  در نزديك ما م 

آمد كه از مدت  م  ي ما پاره مود و به نظرها گوش همد تا پرد م  از صداي آن نزديك
پريديم، مب و  م  از خواب ها كه با چنين صدا ها باد خيسه از جا كنده خواهد مد. مب

كردند كه  م  چنان سروصدا ها نسوديم. سربازان مب م  روز بعد را با سردردي سپري
يافتيم كه كس  با آداب انسان   م  ساختند. به ندرت سربازي را م  خواب را بر ما نامسكن

 آمنا بامد. 
ورد زبان سربازان بود كه فحش بسيار ركيك  است. هسه زندانيان  )Fuck you( هجسل

 ند. منيد م  آنرا از زبان محافظين ها به معن  اين جسله آگاه بودند زيرا هر روز بار
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كردند تا  م  گاه  هم سربازان براي اذيت زندانيان، روي سقف خيسه سنگ پرتاب
زندانيان از خواب بيدار گردند. حاضري در مبانه روز سه بار بود كه بعد به دوبار كاهش 

هر زندان   هبعد مسار ايستادند و م  يافت. در جريان حاضري، هسه زندانيان به صف
مد. تا زمان آزادي، من به  م  بود كه بجاي نام استعسال 306من  همد. مسار م  خوانده

جالب را به خاطرم آورد كه ذكر   همدم. يادآوري از مساره دو واقع م  اين مساره مناخته
 مورد نخواهد بود. ب  آن در اينجا

 دو ماجراي عجيب
 مد و مسئول حاضري روز م  يك ماجرا اين بود كه مسئول حاضري هر روز عوض

ز هم جدا بودند. يك سرباز مسئول حاضري آمد و به ما گفت كه بايد صف مب او 
مسا  هموم هس م  بكشيم و بعد از طريق ترجسان گفت: وقت  كه من به در ورودي ظاهر

نساييد. وقت  من  م  كشيد و به من اداي احترام م  مويد، صف م  بدون معطل  از جا بلند
كنيد.  نس  كنيد و سر را بلند م  مين را نگاهرسم، مسا خامومانه ز م  به جلوي هر صف

) بگويد welcomeزنم، اوبايد به من خوش آمديد ( م  هر زندان  را صدا  هوقت  من مسار
خود را نشان دهد، به من نگاه كند و بعد يك قدم عقب برود. وقت  كه من  هو مسار

 اجازه دادم، سرجاي خود بنشيند.
معن  قهر من نيز اينست كه ديگر بر مسا رحم و  داگر چنين نكنيد، من قهر خواهم م

 نخواهد بود و واي به حال مسا.اي  كننده
دهد و  م  حيرت بود اين بود كه يك سرباز پايين رتبه چنين دستوري به ما هآنچه ماي

تا اين حد قصد ذليل ساختن ما را دارد. تعجب در اين بود كه يك مخص ذليل  كه در 
گ  كار ديگري بلد نبوده و به هسين دليل سربازي را پذيرفته است، امريكا براي تامين زند

رزوي تحقير و توهين مسلسانان را دارد. نبود قانون در مورد زندانيان به هر سرباز  اينقدر آ
ي حقارت ها خواهند بر زندانيان تحسيل كنند و عقده م  اين اجازه را داده بود تا هر آنچه
 اما زندانيان با ايسان به اين خواست وي توجه  نكردند. خويش را در اينجا خال  كنند
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دوم در مورد سربازي است كه بيشتر اوقات در هنگام ظهر مسئول گرفتن  هواقع
 رحم زمانيكه ب  وزيد. اين ظالم م  حاضري بود. هوا بسيار گرم بود و باد سوزان  هم

يان به صف بياستند و داد تا زندان م  خواست حاضري بگيرد، نيم ساعت قبل دستور م 
هسه زندانيان را به يك صف نگهسيدامت. تعداد زندانيان از هشتصد بيشتر بود كه در 

بسيار مباهت به ميسون دامت اش  كردند. اين ظالم كه قيافه م  ي جداگانه زندگ ها خيسه
يك درجه دار كام� پايين رتبه بود. او قبل از اينكه حاضري بگيرد، يكبار از جلوي صف 

گذمت. او آنقدر با غرور و تكبر گام بر ميدامت كه من در طول حياتم چنين  م  با غرور
مخص  را نديده بودم. او چنان آهسته گام برميدامت كه گوي  سرجا ايستاده است. 

پرداخت. سرانجام با آهستگ   م  گاه  با كس  بدون دليل براي مدت طولن  به صحبت
خيسه ايستاده  هيا به سايو  كرد. اگر كس  نشسته م  مروعي زندانيان ها به خواندن مساره

بود. به اين ترتيب  م  كرد حت  اگر زندان  مريض هم م  بود، وي را محكوم به جزا
 زندانيان مظلوم را هرروز يك تا دوساعت در آفتاب سوزان ايستاده نگهسيدامت.

شر، از مير تا ملخ آنچه براي من جالب بود اين بود كه اين مدعيان دروغين حقوق ب
براي هر حيوان قانون دارند اما براي ما كه انسان بوديم و گناه ما هم مشخص نبود و هر 

خورد و به سربازي استخدام مده بود،  نس  حرامزاده كه بدرد كار ديگريو  پدر ب  سرباز
 فروخت.  م  بر ما فخر

كرد و مانند  م  بازرس ما را  هي خاردار اطراف خيسها يك روز هسين انسان ذليل، سيم
ي ها ديد. در ميان خاك و سنگريزه م  كشيد و هسه چيز را بدقت م  سگ مكاري بو
يك ناخن بود. وي  هبسيار كوچك  از ميشه را يافت كه تقريبا به انداز هداخل خيسه پارچ

 به من اماره كرد تا آنرا بردامته برايش بدهم. من آنرا بردامتم و بسويش پرتاب كردم. با
 دقت آنرا از نظر گذرانيد و بعد از من پرسيد كه اين را از كجا آورده اي؟

به ميل خود هم اينجا  ايم. من در جواب گفتم كه ما با خود اينجا چيزي نياورده
 اين ميشه مايد از مدتها قبل اينجا افتاده بامد. ايم. و بيرون هم نرفتهايم  نيامده
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فحش ركيك را كه بخش  از فرهنگ وي فرياد زد كه حرف نزن و سپس هسان 
يم بر زمين ها امريكاي  است برزبان آورد. بعد به من دستور داد تا صليب وار بروي زانو

 هقرار بگيرم. به اين ترتيب چندين ساعت جزاي  مدم. اين پست فطرت وقت  داخل خيس
يك داد. ما حق ندامتيم به  م  ي ركيكها فحش  افتاد، م  مد و چشسش به من م  ما

ده  زيرا هسينكه در برابر سخن سرباز  م  سرباز امريكاي  بگوييم كه چرا به ما فحش
مد و جرم بود اما آنها هرچه كه  م  احترام  به سرباز تلق  ب  داديم، م  امريكاي  جواب

بود. ( در اين جا نويسنده معري نومته است كه معن  آن مان  حق  دامتند، م  بر ما روا
 .)ند كه پادماه  غ�م را بياد آورمسوز تا ابد در دلم باق  خواهد ماچنين است: اين 

اتفاق  مسلسانان و عدول از  ب   ه. در نتيجاند جوانان غيور اسير دست چه كسان  مده
و فحشا و قوانين  دين  را بر دين، حرام را بر حرام ب  حدود اس�م ، مزدوري رهبران كه

عزت  مسلسانان مومن  ب  دند و عزت خود را دركفري را بر مريعت اس�م  ترجيح دا
 .ديدند، اين وضع بسيان آمده است. اله  برما رحم كن و امور ما را اص�ح فرما!

ي ها ي زندانيان، ساختسان  ساخته مده از ورقهها محبس و نزديك به خيسه هدر محوط
اپ (كارگاه) هن  قرار دامت كه قب� كارگاه ترميم طيارات بود. در داخل اين وركش آ

ي كوچك  براي سزا دادن زندانيان ساخته مده بود. من كسان  را هم ها سلول  متروك،
بر آنان بار مده است اما باز  ها ديدم كه چنان به زنجير پيچيده مده بودند كه گوي  زنجير

 مدند. م  ي انفرادي جزاي ها هم در هسين سلول
در تسام اوقات مبانه روز مراقب  ها جمحبس داراي مش برج بود كه سربازان در آن بر

داخل و اطراف زندان بودند. ع�وه براينها سربازان ديگر با موتر به گزمه مشغول بودند. 
در  ها ساخته مده بود. سگ ها در داخل وركشاپ متروك از هشت تا ده قفس براي سگ

 تحريك كردند و سربازان به نوبت با چيغ و فرياد آنها را م  تسام طول مب عوعو
 كردند تا مانع خواب آرام زندانيان گردند. در داخل هسين وركشاب متروك زندانيان را م 
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دادند كه حداقل مدت آن چهار روز بود و كسان  هم بيش از يك ماه در  م  خواب  ب 
 مدند. م  خواب  داده ب  آنجا

************ 



 
 

 جالب چند واقعه

 ماجراي اول
افتد كه هيچ روزي از چنين واقعات  م  زياد اتفاقدر چنين جاي  واقعات عجيب 

يش از پشت بسته مده ها ما آوردند كه دست  هخال  نبود. يك روز پيرمردي را به خيس
كشيدند و وقت  داخل خيسه مدند، وي را در  م  بود و سربازان وي را بشدت برزمين

 تند. محل  نزديك من بر زمين انداختند، دست و پايش را باز كردند و رف
ساير زندانيان به وي گفتند كه پدر جان بلند مو اما وي آنقدر خسته بود كه حت  قادر 

اش  به بلند مدن نبود. برادران با وي كسك كردند و او توانست بنشيند. نفس در سينه
يكروز به  مد و قادر به سخن گفتن نبود. البته وحشت زده هم بود. پير مرد تا م  حبس

 دانست كه در كجاست و چه سرنومت  در انتظارش است. او نس  هسين حالت بود و
 توانست. نس  و حت  ميان زندان  و سرباز فرق هم اند دانست كه زندانيان چه كسان  نس 

يش را ها بردند و با مكم بر زمينش انداختند تا دست م  روز دوم وي را براي تحقيق
توانستند  نس  گر هم با وي كسك كردهبايد بكند. برادران دي دانست كه چكار نس  ببندند

 زيرا ساير زندانيان مجبور بودند تا به آخر خيسه بروند و روي خود را برگردانند. 
رحس  تسام بر زمين انداختند و باليش  چاره را با خشونت و ب  سربازان پير مرد ب 

 زده به اين گسان بود كه يش را محكم بستند. پير مرد وحشتها نشستند و دست
زد: اي كافرها! دو دقيقه  م  خواهند او را ذبح كنند به هسين دليل با صداي بلند فرياد م 

هاي  مرا بگذاريد تا دو ركعت نساز نفل ادا كنم بعد مرا ذبح كنيد! اما سربازان كه حرف
 دامتند. م  مفهوم بود و با هر تكان وي، بيشتر وي را محكم نگهوي برايشان نا

كشند،  نس  گفتند كه پدر جان اينها ترا م  ور برايش با صداي بلندساير زندانيان از د
 برند و چند سوال از تو دارند اما پير مرد از مدت وحشت حرف كس  را م  براي تحقيق
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 منيد. نس 
 از مدت خشم و نا اميدي گاه  هم به خندهو  ما در آن روز سخت گريستيم

سال سن دامت و از  105وي   پرسيديم، افتاديم. بعد كه از پير مرد در مورد خودش م 
ولسوال  چارچينو در ارزگان بود. او بعد به گوانتانامو برده مد و اولين كس  بود كه از 

 دوزخ گوانتانامو رهاي  يافت.

 ماجراي دوم
تيسم  ،صبح زود از خواب برخاستيم و آماده براي نساز مديم. از وضو راحت بوديم

ديم. براي امامت نساز من پيش مدم. تازه نيت نساز بسته كرديم و نساز سنت را ادا نسو
يك  از برادران عرب را خواند تا براي تحقيق برده مود.  هبوديم كه ناگهان سربازي مسار
 اهل تونس بود او با ما در جساعت ايستاده بود.و  برادر عرب عادل نام دامت

بار دوم نسبر و  صبر نكردند ديدند كه ما مشغول اداي نساز هستيم اما آنها م  سربازان
) اما به Harry upصداي بلند خواندند و هسراه با آن فرياد زدند كه زود باش! ( عادل را با

 نساز ايستاده بوديم.
سربازان ديگر صبر نكردند و در را باز نسوده وارد خيسه مدند. من تازه به سجده رفته 

دادند تا بلند نشوم.  م  ن فشاربودم كه دو سرباز روي من نشستند و سرم را به زمي
از خيسه و  يش را بستندها سربازان ديگر عادل را از صف كشيده و خوابانيدند و دست

 بيرون بردند. بعد از آن سربازان از بالي من برخاستند. 
بعد از رفتن آنان ما نساز خود را از سرخوانديم. عادل را با خشونت تسام كشان كشان 

و  قوانين جهان اصل مهم احترام به معاير مذهب  است زيرا مشك�ت به تحقيق بردند. در
و ايجاد  ها مود. قتل عام م  احترام  به مذهب ديگران نام  ب  ي بزرگ ازها بدبخت 
گيرد. به  م  و جوامع از توهين به مقدسات مذهب  ريشه ها ي خونين ميان ملتها دمسن 

احترام  نشود. اما  ب  ست كه به مسايل مذهب هسين دليل در سطح بين السلل  تاكيد بر اين
 از اين قوانين مجبور به پيروي نيستند. ها امريكاي 
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 ماجراي سوم
ساخت.  م  را مشخص ها ما يك سيم خاردار حدود خيسه هاز خيس تر سه خيسه آنسو

ما  هخيسكنار  هكردند. در خيس م  غذا را تقسيم ههنگام غذاي ظهر بود و سربازان سهسي
از درد  ها برد. هرقدر به نرس م  يك برادر پاكستان  بود كه از درد دندان به سخت  رنج

دواي   مد، م  كرد جز تابليت تالينول كه براي ع�ج هرمرض داده م  خويش مكايت
مد. وي در  م  روز به روز بيشترو  دادند. درد وي ساعت به ساعت نس  ديگري برايش

دندان نتوانست غذاي خود را در نيم ساعت تسام كند. يك سرباز آن چامت به علت درد 
مباهت به ميسون  ب  كهاي  كوتاه قد و با هيكل  چاق و پف كرده با چشسان آب  و قيافه

 بود.  ها نبود در آنروز موظف دادن غدا و جسع كردن ظرف
غذاي  آوري مواد اضاف  گذمت و برادران ديگر يم ساعت از زمان توزيع غذا و جسعن

خود را خوردند اما برادر پاكستان  نتوانست در مدت معين غذا را تسام كند. وي عذر 
مشكل وي توجه كند، به عسكر بيان كرد اما آن ظالم بجاي اينكه به معذرت و  خود را

خواست و در حاليكه با يك دست گريبان وي را گرفته بود با دست وي را جلوي در
 ش كوبيد. ما ماهد ماجرا بوديم اما كاري كردهي محكس  به دهانها ديگر مشت

اگر زندان  نتوانست غذاي خود را در و  توانستيم. اين ظالم حق اين كار را ندامت نس 
 گونه لت و كوب غذا را از نزد وي بگيرد اما اين توانست باق  م  مدت معين تسام كند او

 موجب خ�ف موازين انسان  بود.  ب 
مد، ما از گرفتن  م  ي غذا توزيع مد اما زمانيكه غذا توزيعاه مب فرا رسيد و كارت

غذا خودداري كرديم. خبر اعتصاب غذا در تسام زندان پخش مد كه بالي مسئولين 
محبس تاثير خوب  ندامت. مسئول محبس با چند افسر بال رتبه به محبس آمدند و از 

ظهر را  هآمد هسه با يك آواز واقعما  هپرسيدند. وقت  به خيس م  زندانيان دليل اعتصاب را
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بيان كرديم. مسئول زندان پذيرفت كه بار ديگر چنين كاري تكرار نخواهد مد و ماهم 
 اعتصاب را مكستيم.

عربستان سعودي مريض مد. او اكثرا مريض بود   هچند روز بعد محسد نواب يك تبع
فرا رسيد و سربازان  و اين بار حت  توان از جا بلند مدن را هم ندامت. زمان بازرس 

و  داخل خيسه مدند. ما مانند معسول به آخر خيسه رفتيم. هسان سرباز ظالم هم با آنها بود
و  وقت  محسد نواب را در بستر افتاده ديد، با لگد بجانش افتاد و او كشان كشان و لت

 كوب كنان تا آخر خيسه آورد. 
 ن كس  بود كه خودش ظلمميان سربازاسان درقابل يادآوري است كه بهترين ان

كرد  م  مد. اين سرباز لعنت  بر ما خيل  ظلم نس  كرد اما هيچكس مانع ظلم ديگران نس 
كرد و ما هم به كس  حق مكايت را ندامتيم. هسين سرباز  نس  اما كس  به وي اعتراض 

 كريم توهين كرد. مرح آن ماجرا بعدا خواهد آمد.  بود كه بعد به قرآن
*************** 

 ماجراي چهارم
كردند و بعض  به ت�وت  م  روزي در خيسه خوابيده بودم. بعض  از برادران وظيفه

هم به مطرنج مصروف بودند. يك برادر يسن  بر استناد روايت  از  ها مشغول بودند. بعض 
 دانست و به آن سخت ع�قه دامت. م  مطرنج را روا /امام مافع 

ر زندانيان مرا از خواب بيدار كرد. بعض  از برادران با ساي هناگهان صداي گريه و نال
رسيد. من  م  ي مشابه بگوشها هم آواز ها كردند. از ديگر خيسه م  صداي بلند گريه
 ميان زندانيان بصورت دستجسع  نديده بودم. چنين حالت  را در

 پرسيدم چه خبر است؟ محسد نواب سعودي گريه كنان گفت كه هسان سرباز ظالم كه
كوب كرده بود، هسان ملعون در آنجا ايستاده بود. (او اماره به و  برادر پاكستان  را لت

نصفه در زمين فرورفته و زندانيان  كرد كه در آنجا چهار مخزن فلزي تا تر يك خيسه دور
گريست ادامه داد: آن ظالم قرآن  م  ريختند). نواب در حاليكه م  در آنها كثافت و ادرار را
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گرفت و مدت  بسوي ما نگريست و بعد روي آن ادرار كرد و در ظرف كثافات كريم را 
 انداخت.

نيوزويك  هبود كه در قندهار اتفاق افتاد اما مجلاي  ترين واقعه اين واقعه دردناك
 ها بعد از آن پرده بردامت و محل واقعه را گوانتانامو نومت. مدت

ه كرديم و از آنها خواستيم ك ما در م�قات بعدي با نسايندگان صليب سرخ صحبت
آوري گردد زيرا قرآن نياز به محافظت دارد اما ما توان  قرآن مجيد را نزد زندانيان جسع

براي دادن اي  از قرآن مجيد بعنوان وسيله ها محافظت را نداريم. گذمته از آن امريكاي 
 نكرد. كند اما صليب سرخ به اين خواست ما توجه م  زجر و عذاب به ما استفاده

خواست بكند. مسئولين امريكاي  با يك  نس  دانم كه توان اين كار را ندامت يا نس 
معذرت به ما اطسينان دادند كه بار ديگر اين كار تكرار نخواهد مد اما با وجود اين، 

و پرتاب كردن آن بعد از ت�م  ادامه يافت و تا   سگ،  هت�م  قرآن، بوييدن آن بوسيل
 مدم اين وضعيت ادامه دامت.  م  گوانتانامو منتقلزمانيكه من به 

مسئولين امريكاي  دادن جزا به سربازي توهين كننده به قرآن را هم پذيرفتند اما وي 
آميز وي نيز تغييري وارد نيامد. خداوند قعر  توهين هبعد هم در محبس بود و در روي
 جهنم را با وجود پليد وي پر كند. 

************ 

 جمپن هواقع
يك مب بعد از صرف غذا و اداي نساز نشسته بوديم كه ناگهان تعداد زيادي از 

ي سرخ  نظير ها ظاهر مدند و معله ها سربازان داخل زندان مدند. در هوا هل  كوپتر
مسلح امنيت  جابجا  ي محبس موترهايها ف�ش عكسبرداري در فضا ظاهر مد. در گومه

يديوي  و آمد كه روي آن دوربين فلسبرداريمحبس  همدند و يك موتر به وسط محوط
 دانستيم كه چه واقع مده است. نس  نصب مده بود. ما
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ي خود را در كنار ها كس  بعد به ما دستور داده مد كه رو به زمين بخوابيم و دست
بدن قرار دهيم. نه حرف بزنيم و نه به اطراف نگاه كنيم. اما من مخفيانه نگاه  به اطراف 

ما كه مسلو از زندانيان بود، سربازان  هي صف مقابل خيسها دم كه در خيسهانداختم. دي
مان  يها مروع به دويدن كردند. آنها لباس زره بر تن دامتند و در بازواي  بصورت زنجيره

ي مخصوص كه ها خورد. ك�ه م  ي آهنين براي محافظت از ضربه به چشمها هم تسسه
از طرف راست گروه ديگري از سربازان دوان  در جلوي خود ميشه دامت بر سردامتند.

اي  ي ميشهها ي مشابه گروه اول به تن دامتند. اين گروه سپرها دوان رسيدند كه لباس
 رحس  تسام حسله به زندانيان با ب و  مدند م  ها بدست دامتند. آنها بسرعت داخل خيسه

بعد گروه و  كردند م  بسوي ديگري پرتابو  بلند كردهمان  كردند. آنها را از جاي م 
 آوردند. مان م  دوم  آنها را مجددا بلند كرده و به جاي اول 

بينند و در ضسن با فلسبرداري از اين  م  متوجه مدم كه سربازان به اين ترتيب آموزش
خواهند نشان دهند كه سربازان امريكاي  چقدر با  م  صحنه و نسايش آن به ديگران
كنند بدون اينكه با  م  را اينگونه دستگير ها تروريستمان  مهامت! اند و به اصط�ح خود

 مقاومت  مواجه گردند.
انسان  است. اما اين عسل   هاما اين كار توهين به انسان و يك عسل وحشيانه در جامع
 افزايد. م  چند بار ديگر هم تكرار مد كه تفصيل هر مورد به حجم كتاب

مرا  هسربازي به دروازه ظاهر مد و مسار يك بار ساعت يك بعد از نيسه مب بود كه
بهتري راهنساي  مدم.  هصدا زد و به تحقيق برده مدم. اين بار برخ�ف گذمته با طريق

مترجم بر چوك   هايم را باز كردند. بازپرس و زمانيكه به اطاق بازپرس  داخل مدم، چشم
ي آن چاي و مرين  كرد كه رو م  ميان آنها يك ميز كوچك خود نساي نشسته بودند و در

خوب  با من برخورد نسودند.  هخورد. بعد دو بازپرس ديگر هم آمدند و با روي م  به نظر
كنند كه هرگز ديده  م  انسان  با من هسخت غرق حيرت مدم كه آنها چگونه چنين روي
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مشك�ت محبس از من پرسيدند و از اينكه  هباراست. يك دست مرا باز كردند و در نشده
 نه؟ اده احوال دارم يااز خانو

روي؟ من جواب مثبت دادم. آنها گفتند كه ما  نس  سرانجام از من پرسيدند كه به خانه
در مورد تو تحقيق كرديم و سندي عليه تو وجود ندارد از جانب ديگر زندان  بودن تو 

ما اما تو بايد به ايم  نفع  براي ما ندارد به هسين دليل تصسيم به آزاد كردن تو گرفته
نيز به ما بگو و  خواه ؟ م  بگوي  كه به چقدر پول ضرورت داري؟ چند دستگاه تيلفون

 ها و طالبان چقدر با ما هسكاري ساير عربو  كه در دستگيري م� محسد عسر، اسامه
 كن ؟ هسين اكنون ترتيب رهاي  ترا خواهيم داد. م 

هرگز اينقدر جريت  و بود تر براي من تحسل زندان بر اينگونه رهاي  خيل  راحت
 كه بر سر برادر مسلسان خود تجارت كنم.ام  ندامته

من جهت سخن را تغيير دادم و پرسيدم كه لطفا به من بگوييد كه دليل دستگيري من 
از جريانات و  كرديم كه تو با تنظيم القاعده ارتباط داري م  چه بود؟ آنها گفتند كه ما فكر

را مان  مناس  و منابع مال  م  القاعده راو  اي طالباننيويارك و وامنگتن خبر داري، اعض
كن  اما تو اين اط�عات را ندامت ، برعكس بو به وطن خودت محبت  م  به ما نشانده 

 داري و مخص ميانه رو هست . به هسين دليل اكنون چانس رهاي  داري.
ثابت  گناه من در جواب گفتم كه از سخنان مسا چنين فهسيدم كه من نزد مسا ب 

مرط مرا و  ايد. پس بايد بدون قيد تان بر من ظلم كرده و مسا و غ�مان پاكستان ام  مده
 رها كنيد. 

گونه  كاري من تاكيد دامتد. سه روز اينآن با هس هاما آنها روي مسايل مادي و تبادل
رد، با من تغيير كمان  هي آنان را رد كردم، رويها تحقيقات ادامه يافت و چون من پيشنهاد

 كردند.  م  از سر گرفته مد و سربازان هم در رفت و آمد با من با خشونت رفتار ها تهديد
************* 



 
 

 انتقال از قندهار به گوانتانامو

و  ها يك روز صبح در خيسه نشسته بودم كه سربازان زيادي آمدند و زنجير
ب از هر خيسه ده ده نفر ي زيادي را در جلوي هر خيسه نهادند. به نوبت و ترتيها دستبند

بردند. ما در بين خود  م  محبس بيرون  هبستند و از درواز م  را به يك طناب با هم
 موند و بعض  م  ي متفاوت  دامتيم. بعض  به اين باور بودند كه آنها آزادها پيشبين 

 و موند اما كس  بعد مجددا آمدند در حاليكه سر م  گفتند كه به محل ديگري منتقل م 
سنگين بود و   هتراميده مده بود. اين عسل از هسه بدتر و مكنجمان  يها ريش و سبيل

مد. نوبت من فرا رسيد و ريش و  م  اولين بار بود كه به اين كار توهين آميز اقدام
ي مرا هم تراميدند. تراميدن ريش خ�ف سنت نبوي و عامل آن بر اساس فتواي ها سبيل

 آمد. م  آيد و براي من كاري بدتر از مرگ بنظر م  بشسار اكثر علساي مذهب حنف  فاسق
توانستم اما چند بار سرم را تكان دادم  نس  به سلسان  برده مدم. التساس زيادي كرده

هايم خوردم كه تقربيا پنج دقيقه دنيا در نظرم تيره و تار  اما چنان سيل  سخت  به چشم
ه از يك داكتر خورده بودم. داكتر زمان  بود. اين سيل  مرا بياد سيل  ديگري انداخت ك

يم نواخت كه در هنگام ويزيت از من دليل درد چشسم را جويا ها سيل  سخت  به چشم
مد. من گفتم كه چشسم در اثر لت و كوب صدمه ديده است و آن ظالم سيل  سخت  به 

ع كنم. به هسين دليل بود كه ما هيچوقت از وض م  هايم نواخت كه چرا مكايت چشم
 كرديم. نس  مكايت 

را از يادم برد. ميخ صالح يسن  كه ريش  انبوه و  ها اما تراميدن ريش درد چشم
گريستم، مرا  م  زيباي  دامت، پس از تراميده مدن ريشش زياد گريست اما وقت  من

مند ما را عوض خواهد داد. ما  مده و خداي غيرت تسل  داد كه اين كار در راه خدا
 .بايد صبر كنيم
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من بياد سخنان و  آمديم م  پس از تراميده مدن ريش بسيار زمت صورت به نظر
يا در برابر يك كار و  گفتند، ريشت تراميده مود م  پيرزنان وطنم افتادم كه در هنگام قهر

گفتند كه ريش پدر و پدر ك�نت را تراميدي. اين كار يك عيب و مرم بود و  م  خ�ف
منظور تحقير ما كردند. عجيب اين بود كه در حاليكه ما را به  اين عسل را به ها امريكاي 

  دانستند. م  كردند، ريش تراميدن براي خود را افتخار م  اين وسيله تحقير
تحقيق بازپرس از من پرسيد: آيا آقاي   هروزي براي تحقيق فرا خوانده مدم. در خيس

اين قبيل. در آخر از من پرسيد مناس  و به او احترام داري؟ و سوالت  از  م  متوكل را
 خواه  او را ببين ؟ م  كه آيا

در دل من اين مك پيدا مد كه مايد وي هم دستگير مده بامد. پرسيدم او كجاست 
توانم او را ببينم؟ وي در جواب گفت كه متوكل هم نزد ما در توقيف است  م  و چگونه

 آوريم. م  و اگر تو موافق بام  او را
ي را ببينم و بدانم كه چگونه آمده است و مايد معلومات  از او خواستم و م  من

 خواستند من با متوكل ببينم، برايم سوال بود. م  بدست بياورم اما اينكه چرا آنها
كس  بعد متوكل آمد و يك قط  بسكيت ايران  هم بدست دامت كه براي من روي 

با چنين حالت  خوردن بسكيت  و پاهاي من بسته بود. ها ميز به مكل تحفه نهاد اما دست
  بردنش را هم ندامتم. هنامسكن بود و اجاز

از وي تشكر كردم و مطابق به روش افغان  با وي مصافحه نسودم و بين پنج تا ده 
 دقيقه با هم صحبت كرديم و بعد مرا ترك گفت.

ك به نزدي  همن به زندان برگشتم اما از ديدار با متوكل بنظرم رسيد كه مايد در آيند
كنم كه وي  م  گوانتانامو اعزام گردم هرچند متوكل درين مورد سخن  نگفت اما من فكر

 داند. م  خبر نبود. خدا بهتر ب  از جريان
روز ديگر باز هم به تحقيق برده مدم كه آخرين تحقيق از من در قندهار بود. رفتار 

اول جولي پرواز تو  مستنطق با من عادي بود اما باصراحت گفت در آغاز ماه نو يعن 
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فرستيم كه تا دم مرگ در  م  بسوي گوانتانامو خواهد بود و ما آن زندانيان را به گوانتانامو
انتقال گردد. مان  به كشورمان  آنجا خواهند ماند و بعد از مرگ هم معلوم نيست كه جسد

يا كن  و  م  اكنون تو آخرين مهلت را داري كه تصسيم بگيري كه خانه را انتخاب
گوانتانامو را. او بار ديگر هسان مرايط  را كه براي برگشت من به خانه دامت تكرار كرد 

 (جاسوس ) بود. خداوند مرا از آن حفظ نسايد. ها كه هسكاري با امريكاي 
بازپرس امريكاي  گفت كه يكروز فرصت داري تا در مورد فكر كن  و بعد جواب 

علم من برخودم حضوري بود و به وي گفتم كه من بده . اما نيازي به فكر ندامتم زيرا 
ليق نيستم. رضاي خدا را قبول دارم. نيازي هم نيست و  از ديگر برادران موجود، محترم

كه فردا بار ديگر براي جواب مرا احضار كنيد. من در اين مورد با كس  مشوره هم ندارم 
 فرستيد.خواهيد ب م  دانم. مرا به هرجا كه نس  و خود را مجرم هم
اين سفر فرا برسد تا از نگران  و انتظار رهاي  يابم. دوروز ديگر  تر م  خواستم زود

 ي ما را تراميدند.ها سپري مد و باز هم ريش و سبيل
پس از نساز عصر بود كه تعداد زيادي سرباز هسرا با زنجيرها  2002 اول جولي سال

و انتقال ما مروع مد. نفر چهارم من  ما پرتاب كردند هرا جلوي در خيس ها آمدند. زنجير
سياه به سرم كشيده مد و  هدست و پايم را بستند و كيس  من خوانده مد،  هبودم و مسار

 هشت نفر در يك قطار قرار گرفتيم.
بوديم. بر  م  از زندان بيرون برده مديم و به جاي  رسيديم كه بايد منتظر سفر

سياه به عينك سياه  ها را از جلو بستند. كيسي مها ي بلندي نشانده مديم و دستها تخت
ديديم اما نفس  نس  ي آن پلستر مده بود و جلوي چشم خود راها مبدل مد كه ميشه

ي  كه سخت و محكم بود پوميده ها ي ما با گوش بندها كشيدن را آسان ساخت. گوش
 منيديم. م  مد كه صدا را بزحست

داديم. بعد  م  كرديم و هسديگر را تسل   م برادران ديگر را هم آوردند. با هم صحبت
ي مارا كشيدند و كام� برهنه از ما ها هريك را جدا جدا به اتاق ديگري بردند و لباس
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ي سرخ را پوميديم. ها ي سرخ رنگ اعدام و كفشها عكس گرفتند. بعد از آن لباس
نها را قفل ماسك بردهان ما بستند و دست و پاي ما را با دست بند و زولنه بستند. آ

در ميان دستبند قادر به  ها مد تا دست م  كردند كه در عقب قفل با قفل ديگري محكم
 حركت نبامد.

سوار مدن به طياره مروع مد.   هبعد مرحلو  اين تشريفات چند ساعت بطول انجاميد
كردند. در وسط  م  بردند و پس از كس  درنگ سوار طياره م  هرهر يك  را نزديك طيا

ي پاها را به ها يك قطار چوك  بود كه روي يك تخت فلزي قرار دامت. زنجيرطياره 
ي پشت ما را به چوك  قفل كردند. قدرت حركت از ما سلب مده بود ها تخت و زنجير

 تر و طولن  تر و سفر بسيار پررنج  بود كه حت  از تسام دوران محبس به نظرم دردناك
 آمد.

ي ها ه بودند. با سپري مدن زمان صداي فرياددر جلوي هر زندان  دو سرباز نشست
يش ها زندانيان از مدت درد بلند مد. خيراهللا خيرخواه وال  سابق هرات از درد دست

ي من هم درد سخت  دامت و كسرم هم ها مكايت دامت اما با وي كسك  نشد. دست
 درد بدرد آمده بود اما خاموش بودم زيرا اميد كسك ندامتم. برادران ديگر از مدت

گريستند و ت�ش بيهوده دامتند تا دست و پاي خود را حركت بدهند. مثل اينكه هسه  م 
 .در حال جان كندن بامند!

سه و  تقريبا بيست ساعت تا به مقصد راه بود و ما چهارساعت قبل بسته مده بوديم
 ساعت از فرودگاه تا زندان راه بود. اين عذاب دردناك درست س  ساعت طول كشيد. در

مد اما من آب ننوميدم زيرا رفتن به  م  مسير راه يك سيب و يك گي�س آب داده
ي من سخت آماس كرد اما ها تشناب عذاب ديگري بود و خوردن نيز نامسكن بود. دست

يم پنهان ها دست  هحس مد. دستبند در ميان گومت آماس كرد ب  بعد از ده ساعت كام�
سربازان امريكاي  هم به مشكل مواجه مدند. طياره در   گرديد كه بعد در هنگام باز كردن،

 مسير سفر در جاي  فرود آمد و در فرود دوم به مقصد رسيديم.
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************* 

 رسيدن به گوانتانامو

مدند. در  م  از طياره يك يك نفر پياده و در موتر هريك پشت به ديگري بسته
مد كه حركت نكنيد،  م  نه گفتهپشتو با صداي آمراو  ي عرب ها جلوي در موتر بزبان

حس مده  ب  تان باميد! اما اعضاي بدن زندانيان پس از اين سفر دردناك كام� سرجاي
مد. من  م  زندان   هنبود. با هر حركت  لگد سخت  حوالمان  بود و حركت در اختيار خود
 خودم نيز دوسه لگد خوردم.

ددا به خشك  پياده گرديد. موتر به كشت  رهنساي  مد و بعد از ط  مسافت  مج
يك و  مقداري راه پيسوديم تا به مقصد رسيديم. در آنجا روي سنگ و ريگ نشانده مديم

ي ما باز ها سخت را از دستو  ي محكمها گي�س آب به ما داده مد. كس  بعد دستبند
ي من تا يكساه اماس دامت و تا ها و ولچك عادي باق  ماند. دست ها كردند اما دستبند

 حس بود. ب  ه ماهس
صح  صورت گرفت و بعد  هپس از كس  درنگ به كلينيك برده مدم. عكاس  و معاين

از آن به اطاق بازپرس  برده مدم. كس  بعد بازپرس آمد و يك مترجم به زبان فارس  وي 
بعد خودش را معرف  كرد: و  اول از حالم پرسيد  كرد. سوالت مروع مد، م  را هسراه 
 ام تا از مسا تحقيق كنم... ر مدهست و مامونام من تام ا

من بسيار خسته بودم و توان صحبت كردن ندامتم تنها توانستم بگويم كه من توان 
 خواه .  م  حرف زدن ندارم بعد با هم خواهيم ديد. اكنون مرا به جاي  بفرست كه
حرف  خواستم  نس  او اصرار دامت تا من حرف بزنم اما من خاموش بودم و قلبا هم

هم از ميان رفته بود و و  بزنم زيرا قب� ترس از فرستاده مدن به گوانتانامو بود اما حال آن
 ترسيديم زيرا از چنين زندگ ، مرگ به مراتب بهتر بود.  نس  از جزا دادن هم
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ثسر است و از اطاق خارج مد. سربازي داخل اطاق گرديد  ب  تام متوجه مد كه اصرار
كه در آن بسته مده بودم باز كرد و به خارج برد. به قفس  رهنساي  مدم اي  هو مرا از تخت

كردم. دست و پايم را باز كرد. قفس يك كانتينر آهن   م  كه بايد از آن ببعد در آن زندگ 
 بزرگ  از آهن محكم مده بود و جاي  بود كه بايد در آن  هبود كه در وسط آن پارچ

قفس به نظرم خيل  كوچك آمد اما آنچه   اختيارم نهاد،خوابيدم. سرباز مقداري غذا در  م 
  توانستم وضو بسازم، م  موجب كسال مسرت من گرديد اين بود كه آب به مقداري كه

نساز را ادا كردم و خوابيدم. كس  خوابيده بودم كه   مهيا بود. پس از پنج ماه وضو ساختم،
نها طولن  مده بود و بيدار نشسته با آواز ساير زندانيان از خواب بيدار مدم. مب بر آ

كند و بعض  از طولن  بودن مب  نس  گفتند كه در اينجا آفتاب طلوع ها م  بودند. بعض 
در حيرت بودند كه هجده ساعت طول كشيده بود. من دوباره به خواب رفتم بحدي كه 

 و سر به نساز تهجد هم بيدار نشدم. تا نساز صبح به خواب سنگين فرورفته بودم. نه
 صداي سربازان مرا بيدار كرد و نه تغيير جاي خواب بر من اثر دامت.

بعد از اداي نساز صبح با دوستان از ماجراي سفر سخن گفتم. خومبختانه در اينجا 
قندهار خوب بود. در اينجا و  سربازان در مقايسه با بگرام هسخن گفتن آزاد بود و روي

 قفس. ها فقط در محوطزندانيان كس  آزادي بيشتر دامتند ام
در كنار هم قرار دامتند كه مش فوت طول و چهارونيم فوت عرض دامت.  ها قفس
يك نل كوچك آب در داخل قفس وجود دامت و اين قفس محل صرف غذا، و  كسود
 نساز و قضاي حاجت ما بود. هر قفس را يك جال  آهن  از قفس ديگر جدا  خواب،

 پومانيديم. م  شكل دامتيم و با پتو خود راكرد كه در هنگام قضاي حاجت م م 
ها  در اين پرواز با من هفت افغان هسراه بودند و ديگران برادران عرب بودند. افغان

عبارت بودند از خيراهللا خيرخواه، حاج  ول  محسد صراف، مولوي عبدالرحيم مسلم 
 يگر را به خاطر ندارم.هاي دو برادر د و خيراهللا از ولسوال  سنگين. نام  دوست، بدرالزمان،
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دانستند و بعض  از برادران عرب باور  م  بعض  از دوستان اقامت در اينجا را موقت
ميان خليج فارس اي در گفتند كه اينجا جزيره م  ندامتند كه اينجا گوانتانامو بامد. آنها

 كردند كه هواي آن كام� مبيه به آنجاست. م  است و استدلل
با ع�مت نشان داده مده بود اما برادران عرب كام� خ�ف آن جهت قبله  ها در قفس

من از آن جسله برادران بود كه من و او   هكردند. خالد ظهران  هسساي م  ع�مت نساز ادا
خواندم و او  م  كرديم. من رو به مرق نساز م  هنگام اداي نساز پشت به هسديگر نساز ادا
 آنرا دروغو  كردند م  مك ها عسل امريكاي  رو به مغرب. برادران عرب به هر قول و

ها به هسين مكل نساز خواند تا  كردند. ظهران  تا مدت م  دانستند و برعكس آن عسل م 
 ايستادم، نساز م  اينكه باور كرد كه به گوانتانامو آمده است و بعد در جهت  كه من

 خواند. م 
ين باور بودند كه آنها با ما به اين آنها بر بسياري از سربازان گسان عرب دامتند و به ا

كنند تا جاسوس  ما را بكنند. تا مدت طولن  در جلوي سربازان  نس  دليل عرب  صحبت
مد  م  در سخن گفتن محتاط بودند. البته گاه  از زبان سربازان هم كلسات عرب  منيده

 خت.سا م  گفتند كه مك را بر آنان بيشتر م » كيف حالك«مث� به زبان عرب  
************* 



 
 

 سه گونه سرباز

مدند. مث�  م  تشخيصمان  ي مخصوصها سربازان سه گروه بودند كه از روي نشان
ن دايره مكل مانند نشان يك گروه درخت بود و از گروه ديگر مسشير. گروه سوم نشا

 مهتاب دامتند.
كردند  م  لسربازان داراي نشان درخت افرادي خوش برخورد بودند. مطابق برنامه عس

 و با زندانيان رفتاري خوب دامتند. ظالم نبودند و در هنگام تقسيم غذا منصفانه عسل
كردند.  نس  دادند و در زمان خواب زندانيان، مزاحست ايجاد م  كردند. ميوه هم م 

كردند. در هنگام ضرورت  م  نسودند و از زندانيان مريض وارس  نس  ي بيجاها بازرس 
 زمان غسل و قدم زدن را بصورت كامل رعايتو  زدند م  را صدادكتور و مترجم 

ي زندانيان را ها دادند و لباس نس  جا و گزارمات دروغ به مافوق كردند. سزاي ب  م 
 هاي  تصادفا اگر چنين لباسو  دادند نس  كردند. لباس كثيف و پاره مده م  بخوب  عوض

لچك و زولنه را با احتياط باز و و  دن،كردند. در هنگام بيرون بر م  آمد آنرا عوض م 
 سازد و ما هم براي آنان مشكل ايجاد م  كردند. اخ�ق خوب انسان را متاثر م  بسته
كرديم كه اين افراد  م  او را توصيه  كرد، نس  خوب هاگر برادري با آنها رويو  كرديم نس 

 ميم.اس�م  دامته با هبايد ما هم با آنها رويو  اند مردمان خوب 
ديگري دامتند. تابع پروگرام اما خشن بودند. در   هسربازان داراي ع�مت مسشير روي

دادند و از طرف مب ايجاد  م  دادن غذا دست باز ندامتند. زندانيان را سزاي بيجا
 مد. م  بعض  امخاص خوب هم ديدهمان  نسودند اما در ميان م  مزاحست

سفر مان  اخ�ق  هن و بيرحم بودند و درجاما سربازان داراي نشان مهتاب خيل  خش
رسنه نگهسيدامتند. در هنگام خواب گرا  دادند و هسيشه ما نس  بود. غذاي سهسيه را
ي كثيف در تن ما باق  بساند. ها كردند و ت�ش دامتند تا لباس م  خيل  مزاحست ايجاد
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ميان آنان هم به  مد اما در م  آميز دامتند كه موجب قهر و خشم زندانيان رفتار توهين
 ي انسان  دامتند اما بسيار كم.ها مد كه نشانه م  ندرت امخاص نسبتا خوب يافت

بود. اما  94سه گروه ديگر هم بودند كه يك  نشان كليد دامت و ديگري گروه 
كردند.  م  بودند كه هسيشه به ما كسك ها ين هسه، گروه سوم يعن  هسپانويتر مهربان

 سان  دامتند و كستر اثر از خشونت در رفتار آنان هويدا بود.اخ�ق بسيار خوب و ان
كردند كه اجداد آنان هم  م  تاريخ  خويش اماره  هآنها گاهگاه  هم به گذمت

 موجب كس  را تنبيه ب  دادند و هيچگاه م  . به زندانيان غذاي اضاف اند مسلسان بوده
و  مدند. آب، مامپو نس  زاحمپومانيدند و در هنگام خواب م م  كردند. برهنه را نس 

ي سياس  ها مدند و از بازي م  دادند و گاهگاه  در صحبت ما مريك م  صابون به ما
 كردند. نس  احترام  ب  ساختند. به نساز و به قرآن مجيد م  خود را آگاه

از رفتار نرم آنان با زندانيان  ها مدت زيادي با ما نبودند زيرا امريكاي  ها اما هسپانوي
اراض  بودند و بزودي از وظايف در زندان دور مدند. يك  از سربازان هسپانوي بيست ن

به ما مك  ها روز قبل از رفتن به من گفت كه ما در اينجا نخواهيم ماند زيرا امريكاي 
 هسكاري با زندانيان را دارند.

ودند ي انسان  بها اما سربازان داراي نشان كليد مردم  نهايت پست و بدور از ارزش
كه مدت طولن  در جزيره باق  ماندند و تا رهاي  من هم در آنجا بودند. آنها به نساز 

زدند تا زندانيان عكس العسل  م  آميز ي تحريكها احترام ندامتند و هسيشه دست به كار
دند و دا م  تنبيه بدست آورند. گزارمات غلطو  نشان دهند و بهانه براي جزا دادن

ميان آنان مزاحم خواب زندانيان بودند. در ها چندين بار به قرآن مجيد توهين كردند. مب
 امخاص خوب نهايت كم بود.

) بود. اينها هم مردم  پست و مغرور و نهايت 94گروه ناين فور( تر از آنها هم بد
 مريض كسك خشن بودند. تا حد توان سع  دامتند كه زندانيان را اذيت كنند. با زندانيان

 كردند. م  دادند. در هنگام نساز مزاحست ايجاد نس  كردند و جواب سوال را نس 
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كردند و سخت با آنها در تضاد بودند، در هنگام  نس  زندانيان هم با اين گروه هسكاري
دادند. كار بجاي  رسيد كه هسه زندانيان  نس  رفتند و جواب آنها را نس  تفريح با آنها بيرون

رفتند كه اين گروه بايد در زندان نبامد. مقاومت زندانيان سرانجام موجب تصسيم گ
 ي ديگر تقسيم گرديدند.ها گرديد كه آنها از زندان بيرون مدند و يا در گروه

يا سربازان اسراييل  هستند و اين از امكان و  اند گسان اغلب اين بود كه اين گروه يهود
 بعيد نبود.

مدند و مربوط  م  ناميده Army ه از سربازان كه آرم اين چند گرو 2005تا سال  
امنيت زندان را بعهده دامتند اما بعد نيروهاي بحري آمدند  هنيروهاي زمين  بودند وظيف

 هكه بخش مهس  از اختيارات به آنان سپرده مد و در مقايسه با افراد نيروي زمين  روي
 دامت كه زندانيان را اذيتامخاص خشن نيز وجود مان  بهتر دامتند اما در ميان

 كردند. م 
************ 

 تبديلي سربازان امريكائي

مدند اما بجاي آنان خيل  كم امخاص خوب  م  سربازان پس از هر مش ماه عوض
ما   خوب دامتند،  هآمدند. سربازان  كه با ما روي م  مند و بيشتر افراد رزل و هرزه و عقده
مت زمان سربازان  آمدند كه نسبت به ما ابراز هسدردي هم با آنها مشكل ندامتيم. با گذ

كنند.  م  و از آنها سوء استفاده اند آنها را فريب دادهمان  پذيرفتند كه رهبران م  دامتند و
ي وحش  ها دادند كه اخبار اين محبس و اعسال ضد انسان  امريكاي  م  آنها به ما وعده

 كار را هم كرده بامند. خواهند رسانيد و مايد اين ها را به رسانه
در ميان سربازان هسانگونه كه اماره مد، تعداد انگشت مسار افراد خوب كه صاحب 
 هدرك و فهم انسان  هم وجود دامت. يك روز من سربازي را ديدم كه بر اعسال وحشيان

 گفت كه ما خيل  ظالم هستيم. م  كرد و م  هسقطاران خويش در برابر زندانيان گريه
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 سياه.و  ژادي سه گروه سربازان وجود دامتند: سفيد پوست، گندم  رنگاز نظر ن
مان  سربازان داراي نژاد گندم  رنگ از نظر اخ�ق و سلوك انسان  خوب بودند. بيشتر

 كستر تسايل به خشونت دامتند.
 معور، تنبل و داراي خوي غ�م  بودند. مانند گاو ب  سياهان مانند گوسفند نادان و

. اگر در اند خوابيدند. مشخص بود كه از طبقات پايين اجتساع آمده م  زياد و خوردند م 
دامت.  بود و خيل  رفتار زمت م  م  مد، بدترين هسه م  مخص خشن  پيدامان  ميان

 كردند. م  بنظر من سربازان سفيد پوست از نادان  آنان استفاده
مردم  خود  ها تند كه سفيدگف م  زياد مكايت دامتند و به ما ها اما سياهان از سفيد

نگرند. اما  م  . به ما به نظر حقارتاند و پول و قدرت را در انحصار خود گرفته اند پرست
اطراف را بدقت   كردند، م  ترسيدند و هرگاه با ما درد دل م  بشدت ها سياهان از سفيد

 .را نشنوند!مان  دامتند تا سفيد پوستان آواز م  تحت نظر
ا ص�حيت بودند. آنها در ظاهر رفتار عادي دامتند اما سخت فريبكار و مردم ب ها سفيد
مد كه هسه  م  اكثرا از اين نژاد بودند. احساس ها نيرنگ بودند. بازپرسو  پراز حيله

ي تعلق تر ي نسبتا مرفهها هم به خانواده تحصيل بهتر از دو گروه قبل  دارند و هسوي
 دارند.

نژادي ديگري هم در ميان سربازان وجود دامت كه  غير از سه گروه فوق، يك گروه
بسيار اندك بود. وحش  و بدور از فرهنگ بودند. آنها سرخ پوستان و صاحبان مان  تعداد

ي وحش  ها ي كثيري از آنان بدست سفيدها گروه ها امريكا بودند. در گذمته هاصل  قار
 ها افتاد. آنها به كوه ها بدست سفيدمان  يها كه از اروپا آمدند، كشته مدند و زمين

گريختند و پس از مدتها جنگ و قبول تلفات زياد سرانجام تسليم مدند. امروز آنها بيشتر 
كنند كه از تكس معاف است. از صادرات و  م  امريكا زندگ  هدر جاهاي  از ايالت متحد

 مود. زندگ  ف�كت باري دارند.  نس  واردات آنان محصول گسرك  گرفته
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سال قبل در دستگاه دولت جاي  براي آنان وجود ندامت و در كابينه و تا چند 
ندامتند اما از چند سال به انيسو اندك  حق مهروندي به آنان داده اي  پارلسان نساينده

 مده است.
آنها خود  بهره بودند. ب  اين گروه اكثرا معتاد و مردم  تنبل و بيكاره و از سواد كاف 

دانند و از  م  ي سفيد را مردم  غاصب و ظالمها وم و امريكاي را از حقوق انسان  محر
. سربازان سرخ پوست با ما رفتار خوب دامتند زيرا ما را هم مانند اند آنان بشدت متنفر

 دادند. م  دانستند و گاه  هم ما را تسل  هم م  خود مظلوم
*********** 

 كمپ شماره يك گوانتانامو

گذامتيم، ما را به كسپ  بردند كه هشت ب�ك اجتساع  و وقت  ما قدم به گوانتانامو 
هشت قفس بود. دو محل براي قدم  يك ب�ك انفرادي دامت كه در هر ب�ك چهل و

چهار تابوت آهن  بود و  زدن و چهار حسام ساده دامت. اما ب�ك انفرادي داراي بيست
ف و فرش آن از آهن ، سقها ي ديگر بود اما ديوارها كه طول و عرض آن برابر با قفس

كوچك با ابعاد مش اينچ در دوازده اينچ كه  هساخته مده بود. نور از دو طريق، يك پنجر
ي آهن  و ميشه ها كوچك با ميلهاي  كدري دامت، و از جانب دهليز از راه پنجره هميش

 تابيد. م  بزحست بداخل اطاق
 زمان توزيع غذا بازيك سوراخ كوچك براي دادن غذا به زندان  دامت كه تنها در 

 غذاي كستر ها مد. سربازان موظف خيل  بد خلق بودند و در مقايسه با ساير ب�ك م 
مد.  م  صحبت كردن مسنوع بود و متخلف مجازات ها دادند. ميان زندانيان ب�ك م 

خشن   هيونيفورم زندانيان اين ب�ك سرخ رنگ بود اما لباس زيرپوش ندامت و از پارچ
كرد و در اكثر برادران به حساسيت پوست  ايجاد كرده  م  بود كه بدن را اذيتدوخته مده 

 بود.
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ي اين زندان براي زندان  براي بار اول دو عدد لحاف نازك و يك پتو، دو ها در سلول
گي�س براي نوميدن آب، يك بوطل آب، دو دستسال، يك فرش پ�ستيك  كوچك، 

مد. در زمان  م  مجيد و يك ماسك دادهبرس و كريم دندان و يك جلد ك�م اهللا 
 گذامتند و بقيه وسايل را از وي م  مجازات فقط فرش پ�ستيك  را براي زندان 

خواستند كه  م  گرفتند. اما اكثر وقت زندانيان اين ب�ك جزاي  بودند زيرا سربازان م 
 زندانيان راحت نبامند.

ل مسئول كسپ نيز تبديل با تكسيل كار كسپ مساره دوم، مرايط عوض مد. جنرا
 گرديد، زندانيان به درجات مختلف تقسيم مدند و سخت  و عذاب بيشتر گرديد.

ي انفرادي اضافه گرديد و مدت زندان انفرادي نيز بيشتر مد. از ها سه ب�ك به سلول
دادند و كتب دين  را هم از زندانيان گرفتند.  م  زندان  را سزااي  آن ببعد، به هر بهانه

 گرفت. م  نامناسب صورت ههنگام تحقيق با زندانيان روي يدن ريش مروع مد و درترام
زندانيان به چهار گروه تقسيم مده بودند كه اكثريت در گروه چهارم مامل بودند. 

بس. روي آهن و  براي زندانيان درجه چهارم فقط دامتن يك فرش پ�ستيك  مجاز بود
 گرم نگهدامتن خود در اختيار ندامتند.براي اي  خوابيدند و هيچ وسيله م  سرد

ها در كنار سلول من  مرحوم م� عبدالغفور از ولسوال  چارچينوي ارزگان كه مدت
زندان  بود، از جسله زندانيان  بود كه هسيشه در حالت جزاي  قرار دامت. او سخت از 

گفت  م  منمد. او به  م  نفرت دامت كه اين نفرت او با گذمت زمان بيشتر ها امريكاي 
كه اين ظالسان قابل عفو نيستند. او با هيچ سربازي توان صحبت عادي را ندامت و 

برم! و با  م  را تان گلوي  كرد كه اگر دستم برسد، م  هسيشه به سربازان با دست اماره
نفع   ها كردم كه اين كار م  گفت. من بارها به وي نصيحت م  مترجم نيز به تندي سخن

كند اما وي خيل  عصبان  بود. او مدت  بعد در اثر  م  ترا بيشترندارد و سزاي 
پ  مريض و سپس آزاد مد اما بزودي خبر مهادتش را منيدم. مانند  ي پ  درها مجازات
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زنگ  آباد ولسوال  پنجواي  قندهار بود كه  هاو ماجراي م� مهزاده است كه از قري
 هيد مد. خداوند از آنها راض  مود.سرانجام مريض مد و آزاد گرديد اما اندك  بعد م

 عقده  ديد، م  بود، زمانيكه اين مظالم آنها را نس  دمسن هم ها اگر كس  با امريكاي 
ژيم فعل  است كه از  مد. مثال خوب آن هواداران ر م  گرفت و با آنها دمسن م 

دند اما از صسيم قلب با آنها هسكاري نسوو  در افغانستان استقبال كردند ها امريكاي 
خود به سخت  پشيسان مدند و با آنها  هزمانيكه به گوانتانامو آورده مدند، از اعسال گذمت

 دمسن گرديدند.
دومين جنرال كسپ گوانتانامو ميلر نام دامت كه بعد به عراق منتقل مد. مردي نهايت 
 سنگدل و كافري نهايت ظالم بود. بسياري از وسايل عذاب را وي مهيا نسود و به هر
سرباز اين اجازه را داده بود كه هر ظلس  را كه بخواهد بر زندانيان روا دارد. كسپ ايكو 

 ي تاريك و انفرادي بود، او اساس نهاد.ها را كه داراي قفس
ي مختلف  دامت مث� اطاق  كه در داخل آن قفس درست مده بود ها كسپ ايكو محل

مد. زندان  در اين سلول نه  م  و يك كسود دامت. زندان  توسط يك كسره كنترول
روز برايش يكسان بود. بسياري از و  منيد. مب م  ديد و نه صداي  را م  چيزي را

 ي روان  گرديدند.ها برادران  كه در اين سلول زندان  مدند، بعد دچار بيساري
انگلستان بود. وي بقول خودش براي   هاحسد يك عرب مغرب  الصل و پناهند

اكستان آمده بود كه سپس بر بنياد قرارداد انسان فروم  ميان پاكستان تحصي�ت دين  به پ
و امريكا، سراز گوانتانامو در آورد. در زندان قندهار هم با من هسسايه بود و از كسان  بود 
كه در آنجا چندين متر زنجير بر جسسش تنيده مده بود. او انگليس  را خيل  روان 

 كرد. م  صحبت
ي توانفرسا در قندهار، سرانجام به بيساري روان  مبت� مد ها جهمكن  هاحسد در نتيج

دادند. سرانجام وي كام� ديوانه مد. در  م  كه از كنترول خارج بود اما باز هم وي را جزا
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 ي انتقام  نشانها عكس العسل ها گوانتانامو مريض  وي مدت گرفت و در برابر امريكاي 
 داد. م 

من مد. هرچند ميان سلول   هبصورت جزاي  هسساي وي مب  در يك سلول انفرادي
او ديواري آهنين در ميان بود اما تسام مب من از دست وي نخوابيدم. او در طول و  من

خواند. او با صداي بلند  م  كرد كه اكثرا امتباه م  خواند و ت�وت قرآن م  مب نعت
ه بود، امسال سال ظهور وي كه با صدها سوگند هسرا هكرد و به عقيد م  مردم را نصيحت

 داد. م  حضرت امام مهدي خواهد بود. او به اين مكل خود را تسل 
روز بعد سربازي را كه برايش غذا آورده بود، با بشقاب زد و مجددا به كسپ ايكو 

 منيد و راه رفته م  برده مد. در آن قفس داخل اطاق وي سه سال باق  ماند كه نه صداي 
و  منيد. نه كتاب و نه قلم نس  كس  صدايش را  زد، م  كه فريادتوانست. هرقدر هم  م 

كاغذ بود كه انسان با آن مشغول مود. فقط چهار ديوار بود و صدها فكر كه در نهايت 
 كشيد. م  كار به ديوانگ 

دانستند  م  خوب ها احسد هرچند مخص  باسواد بود اما سرانجام ديوانه مد. امريكاي 
كند اما بازهم  نس  فشار روان  قرار دارد و مغزش از وي تبعيت  هكه او در آخرين مرحل

 دادند. م  وي را مكنجه
مانند وي طارق عبدالرحسن، و هسچنان داكتر ايسن نيز به هسين سرنومت مبت� مدند. 
داكتر (داكتر ايسن سعيد باطرف ) اص� از يسن بود كه به پاكستان براي تحصيل بصورت 

  همعتبر به افغانستان آمده بود و در يك موسس  هبعد با پاسپورت و ويز قانون  آمده بود. او
ها زياد كسك  عرب  بنام الوفا به طبابت امتغال دامت و دكتور اورتوپيدي بود. او با افغان

 مد. نس  كرده بود اما سرانجام در زندان ديوانه مد اما جنون هرگز مانع دادن جزا به وي
************** 
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 ي دوم و سوم دلتاها كمپ

ي هشتم و پانزدهم گولد ها در قفس پانزدهم ب�ك دلتا و قفس 2003من تقريبا تا سال 
هفت منتقل مدم. كلو  ب�ك زندان  بودم و بعد به كسپ كلوب�ك به قفس مساره س  و

ي ديگر براي من خوش آيند بود زيرا گاهگاه  از آن دريا را ها ب�ك در مقايسه با ب�ك
خورد. كلو ب�ك از بحر تقريبا پنجاه  م  ي  بچشمها كردم، گاه  در دريا كشت   م تساما

متر فاصله دامت. كس  بعد به سلول انفرادي برده مدم و مدت طولن  در آنجا بودم. در 
مديم كه مدت قدم  م  ابتدا در هفته يكبار به حسام و يكبار براي قدم زدن بيرون برده

برابر يعن  نيم ساعت  بود. بعد، اين مدت دو م  ي ما بستهها ستزدن پانزده دقيقه بود و د
مد. تا مدت  م  مد و در هفته به دوبار افزايش يافت. لباس ما در هفته يكبار تبديل

كه بعد در هفته يكبار داده گير و وسايل كوتاه كردن موي سر وجود ندامت  طولن  ناخن
 مد. م 

مد. بعدها غذاي  م  ي سبز آوردهها ر صندوقكردند كه د م  غذا را سربازان تقسيم
مد.  م  آماده و سرد سربازي به غذاي گرم تبديل مد اما از طرف ظهر غذاي سرد داده

دادند و در اين مورد فقط خواست خود  م  غذا بقدر كاف  وجود دامت اما سربازان كم
كه بعد از خورديم. اما زمان   نس  سرباز مطرح بود. گاه  در يكساه هم غذاي سير

 گرديد. م  داد، موجب بيساري م  ها، سربازي از روي دلسوزي بيشتر از معسول غذا مدت
مد كه يك قامق پ�ستيك  يكبار  م  ي يك بار مصرف توزيعها غذا در بشقاب

مد اما براداران مك دامتند كه قب� از اين ضروف استفاده نشده  م  مصرف هم با آن داده
يك گي�س  ها مكستند. صبح م  بعد از غذا، بشقاب و قامق رابامد و به هسين دليل 

دادند كه در ابتدا گرم بود اما بعد به چاي سرد  م  كوچك مير و يك گي�س چاي هم
 يكبار مصرف بود. ها مبدل مد. گي�س
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كرد.  م  نيز گومت و برنج بود كه به نوبت روزها فرقو  مامل سبزي جات ها غذا
قب� نديده بوديم و در زبان ما مايد نام  هم ندامته بامند. اما بعض  از سبزي جات را 

بيش از اندازه خام بود  ها مزه و فقط در آب جومانيده مده بود. گومت ب  اندازه ها ب  غذا
مد، اما ماه  بقدري بدبو بود  م  خود دچار مشكل  هكه با خوردن آن حتسا انسان با معد

 ي زندان آب پز بودند.ها چيد. بخصوص اينكه ماه پي م  كه بوي بد آن در تسام ب�ك
گومت مرغ خون آلود بود اما مقدار برنج بقدري كم بود كه برادري بنام نصيب اهللا 

 مد. م  برد! نان خشك خيل  كم داده م  خود را در يك لقسه به حلقوم فرو  هتسام سهسي
هتر از هسه بود و مد كه ب م  لزم به تذكر است كه سه نوع ميوه هم در روز داده

كرد. مير صبح در كاستن احساس گرسنگ  موثر بود اما در مورد  م  كسبود غذا را جبران
 پنج نفر براي سير كردن يك نفر كاف  بود. همقدار غذاي روزانه بايد گفت كه سهسي

گفتيم. اما  م  نساز دامتيم كه آذان هم  هي سفيد پوست، اجازها در نوبت امريكاي 
زدند. در ابتدا  م  كردند و فرياد م  تقليد براي مسخره كردن، اذان را ها ريكاي گاهگاه  ام
مد اما بعد بعض  از برادران كه در فقه  نس  كرديم زيرا صف درست نس  جساعت

در حالت عذر مرط صف را ضرور ندانسته و به جساعت حكم   معلومات بيشتر دامتند،
كرد و بقيه در  م  جلو قرار دامت، امامتكردند. به ترتيب  كه برادري كه در قفس 

كردند اما بعض  از برادران كه تشكيل صف را در جساعت  م  ي خود به وي اقتداها قفس
 كردند. م  مدند و نساز را بصورت تنها ادا نس  دانستند در جساعت مريك م  واجب

ض  تنها. كردند و بع م  اذان نساز تهجد هم به هسين مكل بود و بعض  به جساعت ادا
مد و  نس  ي انفرادي نساز مشك�ت ديگري دامت. وقت نساز مشخصها اما در سلول
مد. در هرب�ك يك بلندگوي كوچك براي اع�ن نصب مده  م  وقت ادا ها ب  اكثر نساز

مد اما گاه  اذان صبح را در عصر  م  بود كه گاه  از آن صداي اذان ثبت مده پخش
گرديد. اما  م  مد و موجب امتباه در وقت نساز نس  عايتكرد و يا وقت اذان ر م  پخش

 كرديم. م  در مرايط عادي وقت نساز را از سايه معين
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با بسيان آمدن كسپ مساره سوم، مشك�ت بيشتر گرديد. غذا كستر و كيفيت آن خرابتر 
ب�ك  بنام كيوبك درست مد كه  ي بيشتري رونسا گرديد. مث�ها مد. در جزا دادن سخت 

 بود. در اين ب�ك زندانيان با يك ملوار كوتاه زندگ  تر زا در آن از هسه سختس
مد. در هواي گرم يا  نس  دادهمان  كردند و در داخل قفس چيزي براي پوميدن براي م 

 خوابيدند كه در گرم  گرم و در سردي سرد بود. برهنه نساز م  سرد روي آهن
 زمان رفع حاجت كار نهايت مشكل بود.  حجاب نبود. بخصوصمان  بينو  خواندند م 

خوابيد و هنگام سرما در داخل قفس  م  زندان  در اين مرايط اكثرا به حالت نشسته
 مد كه يگانه راه گرم كردن بدن در چنين مرايط است. م  مجبور به جست و خيز

دادند. در چنين  نس  بستند و كاغذ تشناب هم به زندان  م  گاهگاه  آب كسود را
لت  زندان  مجبور بود كه آب ننومد و غذا نخورد تا نياز به تشناب رفتن را كستر حا

چيزي كه با آن بدن خود را پاك   ، رفت م  سازد. اما اگر در چنين حالت  به قضاي حاجت
 نبود و غذا راهم در اين حالت به بشقاب ها كند وجود ندامت. آب نيز براي مستن دست

يش ها كردند كه آنرا بدست بگيرد در حاليكه دست م  مجبور دادند بلكه زندان  را نس 
ي بلند بالي حقوق بشر ها آلوده بود. چنين سلوك وحشيانه و غير انسان  را ببينيد و ادعا

 .را!
كرد. بعض   م  جزاي  از يك ماه كم نبود و گاه  تا چهار يا پنج ماه هم دوام  هدور

عادل فكري درست  ندامتند، با سربازان برخورد ي متوال  تها برادران  كه در اثر مكنجه
ماندند. اما بعدا يك ب�ك ديگر  م  ها در جزاي  باق  كردند و در نتيجه مدت م  لفظ 

اختصاص داده مده كه دكتوران مخصوص دامتند. معسول كسان  در اين  ها براي ديوانه
خودكش  هرروز مدند كه ت�ش براي خودكش  دامتند. ت�ش براي  م  ب�ك زندان 

بستند و يا به كسك  م  گرفت كه بعد چنين افراد را در ب�ك دلتا به زنجير م  صورت
 كردند كه بسياري در اثر استعسال متوال  اين مواد معتاد مدند. م  مواد مخدر آرام
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 بدنام ها دادند كه به جاسوس  براي امريكاي  م  در اين ب�ك كسان  را هم جا
گذامتند به  نس  دادند، م  زدند يا به آنها فحش نس  دران با آنها حرفمدند. ديگر برا م 

 ها آرام  بخوابند تا يا از جاسوس  دست بردارند و ابراز ندامت كنند يا از امريكاي 
گاه  چنان تحت   مدند، نس  بخواهند كه به جاي ديگري منتقل گردند. اما اگر منتقل

آن  كردند خودكش  كنند. در آن صورت به  م  گرفتند كه ت�ش م  فشار روح  قرار
 .ها مدند. اين بود سزاي جاسوس  به امريكاي  م  ب�ك منتقل

ها هم مامل بودند. سردار و فدا از زرمت پكتيكا و انور  در ميان اين گونه افراد افغان
 ي بدها از وليت كنر از اين جسله بودند كه انور بعد مرتد مد و به خدا و رسول نسبت

قرآن را از  ها داد و عزم اهانت به قرآن كريم را دامت كه به اصرار زندانيان امريكاي  م 
زرمت دستگير مده   هنزد وي گرفتند. انور بعد نادم مد و توبه كرد. اين افراد در منظق

فاسد و معتاد به مواد مخدر هم مان  سال  بودند اما اخ�ق بودند و جوانان كم سن و
 كرد. م  كار ها مت از تفنگداران قوماندان  بنام ثسود بودند كه با امريكاي بودند. آنها در زر

يك  ديگر كه نامش را فراموش و  ي عل ، ماكر، اركان، محسدها پنج عراق  بنام
ميان خص  از سوريه بنام عبدالرحيم. درمو  يك يسن  كه ابوثرده نام دامت ام. كرده
م بودند ه ها رفت و از عرب م  آنان  جاسوس  بر ها سه نفر ديگر هم بودند كه گسان افغان

گ  با آنان بشدت ناراحت مديم. در سخن گفتن با آنها خيل  محتاط  كه از هسسايه
مكر بجا آورديم. آنها براي جلب اعتساد  هبوديم. زمانيكه از ما دور مدند، سجد

 ها مريكاي صورت خود را مبيه ا و حت  صليب را بر گردن آويختند و سر ها امريكاي 
هم خيل  ذليل مدند و ديگر  ها ساختند اما در پايان كار اين جاسوسان در نظر امريكاي 

و  موثق نبود و بعد بيشتر از ما دچار رنجمان  مورد اعتساد قرار نگرفتند زيرا گزارمات
 مشقت مدند.
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ن گرديد. اي م  ي جديدي اعسارها كسپ دلتا در حال توسعه بود و هرروز در آن مكان
توسعه نشان از آن دامت كه زندان گوانتانامو براي كوتاه مدت و براي زندانيان به تعداد 

 فعل  ساخته نشده است. 
 
 

 ي چهارم و پنجمها كمپ

برع�وه اينها دو كسپ ديگر هم ساخته مد كه يك  كسپ مساره پنج جاي 
 حت بود.و ديگري كسپ مساره چهارم، در ميان زندانها جاي را ها ين عذابتر سخت

بيرون بود و مايعات سخت  مرايط در آن  ها عسوم  كسپ  هكسپ مساره پنجم از ساح
ي ها سخت و  مشك�ت  هم در جريان تحقيق، ها رسيد. بازپرس م  كسپ زياد بگوش

 كردند. م  كسپ مساره پنجم را به زندانيان گومزد
  از كسپ بيرون تقريبا هفتاد تن از زندانيان بصورت ناگهان 2003در جولي سال 

گفتند كه مايد آنها آزاد  ها م  دانستيم كه آنها به كجا منتقل مدند. بعض  نس  برده مدند.
داد در اين مورد سوال كردم اما  م  مدند اما من از يك سرباز كه گاه  معلومات  به من

كه  اند وي از بزبان آوردن حقيقت به اين دليل خودداري كرد كه گفت ما را سوگند داده
در اين مورد به زندانيان چيزي نگوييم اما وي پنج انگشت خود را به روي جال  سيس  
قفس باز كرد و گفت كه به دست من نگاه كن. من فهسيدم كه برادران را به كسپ مساره 

 . اين راز براي مدت زياد پوميده باق  نساند.اند پنج منتقل كرده
كه سيزده افغان هم با آنها بودند، مث� م� در قدم اول بيشتر برادران عرب را بردند 

فاضل محسد از ارزگان، محسد قاسم فريد از زرمت، معلم اول گل از ج�ل آباد، ماه ول  
عزت اهللا از كاپيسا،   از قندهار، محسد نب  و عبدالكريم از خوست، حاج  روح اهللا از كنر،



 تصويري از گوانتانامو  84

 

ه جوي ق�ت، معلم محسد طاهر از چسن از لوگر، عبدالجليل از هلسند، نوراهللا نوري از ما
 غزن .

  ماه ول ،  محسد قاسم، معلم اول گل،  قبل از آزادي من محسد نب ، محسد جواد،
عبدالرزاق، عبدالجليل، عبدالكريم، و عزت اهللا بعد از يكسال مجددا تبديل مدند، 

اما ي ديگر فرستاده مدند ها عبدالرزاق، ماه ول  از قندهار و معلم اول گل به كسپ
عبدالحليم از ق�ت و   م� خيراهللا خيرخواه از قندهار،  ، حاج  ول  محسد صراف از بغ�ن

اين هشت نفر تا آزادي من در آنجا  هروحان  از غزن  به آن كسپ فرستاده مدند كه هس
 باق  ماندند. خداوند ياور آنان بامد.

اوند بسياري از مرايط كسپ مساره پنج هرچند سخت و دموار بود اما به ياري خد
كردند. در مجسوع معنويات هسه بلند بود.  م  برادران آنرا با صبر و اطسينان تحسل

هاي اين كسپ فاقد پنجره بود و هيچ سوراخ  كه از آن هواي تازه بداخل اطاق  اطاق
كوچك جاسوس  در سقف نصب مده بود. يك تخت   هوجود ندامت. يك كسر  بيايد،

مده بود. محل دست موي  و يك نل كوچك آب در  سسنت  در وسط اطاق درست
ي سسنت  درست مده بود. در ها از خشت ها داخل اطاق وجود دامت. فرش و ديوار

و  مد كه بسرعت باز م  مد. غذا از يك سوراخ كوچك داده برق باز و بسته م   هبوسيل
دادن در ابتدا  غذا  هدامتن يك قرآن مجيد را دامت. طريق همد. زندان  فقط اجاز م  بسته

دامت.  م  كرد كه پشت به در م  خيل  سخت بود و زندان  بايد در مرايط  غذا دريافت
 مد. نس  مد. در اين صورت غذاي ديگري هم داده م  در اكثر موارد غذا چپه

يكبار اين اي  مد اما بعد هفته نس  قدم زدن داده  هها اجاز به زندانيان اين ب�ك تا مدت
د كه محل قدم زدن بسيار تنگ بود تنها نور خورميد آنجا براي زندان  اجازه داده م

مد و اگر دواي  هم  نس  بود، دوا به سهولت برايش داده م  نعست بود. اگر زندان  مريض
 نفع  به حال مريض ندامت. م� فاضل محسد كه از بيساري معده رنج  مد، م  داده
مد تا اينكه به  نس  ن خواست وي توجه ، يكسال تقاضاي دوا دامت كه به اي برد م 
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اعتصاب غذا پرداخت و درست مانزده روز از خوردن غذا خودداري نسود. بحدي كه در 
 آخر چنان دچار ضعف گرديد كه بر زمين افتاد و او را به مفاخانه انتقال دادند.

وي به من گفت كه يك افسر از من خواست تا غذا بخورم. من از وي تقاضاي دوا 
دم و غذا را به اين مرط خوردم كه به من دوا داده مود. آنها بعد به من وعده دادند كه كر

 ها ي امريكاي ها بصورت كامل تحت تداوي قرار گيرم. قابل يادآوري است كه اكثر وعده
 كردند.  نس  دروغ بود و هرگز به آن وفا

فت. چشم و گر م  بردن زندان  به مفاخانه يا تحقيق بصورت غير انسان  صورت
بستند. هر برادري كه از  م  ها و پاهها را نيز محكم مد و دست م  گوش زندان  بسته
ماند و رنگش چنان  م  آمد، فقط پوست و استخوان از وي باق  م  كسپ پنجم بيرون

متحرك است. يك  از برادران، ابوحارث از   هبود كه گوي  مرد م  سفيد و مايل به زرد
سسايه بود و بعد به كسپ مساره پنجم منتقل مد. زمانيكه از آن كويت، مدت  با من ه

بشدت تغيير كرده بود و اگر چنين اش  كسپ بيرون آمد، من نتوانستم وي را بشناسم. قيافه
برادران را از چنگال اين ظالسان   هترسيدم. خداوند هس م   ديدم، م  را در خواباي  چهره

 نجات دهد.
بود. يكروز از ميخ  ها ناميدند كه براست  قبر زنده م  نجمبرادران اين كسپ را قبر پ

! ها صابر كه از بوسنيا بود پرسيدم كه در كجا هست ؟ وي در جواب گفت: در قبر زنده
 اين سخن وي تا امروز چون داغ  بر قلب من باق  مانده است.

************** 

 كمپ شماره چهارم

 د تا كسان  كه بايد بزودي آزادكسپ مساره چهارم به اين نيت درست مده بو
مد،  م  خوب  هزندانيان روي گذرانيدند. در اين كسپ با م  مدت  را در آنجا  مدند، م 

 مد تا زندان  دوباره وزن طبيع  خود را بدست آورد. م  غذاي كاف  و ميوه داده
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 صد نفر را دامت. هر ب�ك داراي چهار اطاق بزرگ اين كسپ با پنج ب�ك ظرفيت دو
در يك سالون بزرگ ديگر قرار دامت. در هر اطاق بزرگ براي ده نفر ده  ها بود. حسام

براي خوردن غذا و قدم اي  محوطه ها تختخواب آهن  و جاي نساز دامت. در جلوي اطاق
توانستند. امتياز دامتن  م  زدن بود كه در يك وقت بيست نفر در آن گشت وگذار كرده

بعض  از   همد. اجاز م  ك وجود دامت و نساز با جساعت ادازندگ  با ديگران در اين ب�
وسيع  موجود بود. محدوديت  براي حسام   هرا دامتيم و براي دويدن هم ساح ها ورزش

 برق  نصب بود.  هگرفتن وجود ندامت و در اطاق دو پك
مد اما بسياري از  م  در هفته يك بار در صورت تقاضا يك فلم هم نسايش داده

ن با نسايش فيلم مخالف بودند و حت  يك برادر عرب تلويزيون را مكست. به برادرا
مد كه سن بعض  از اين ماگردان بيشتر از هفتاد سال بود اما  م  افراد مسن درس داده

 كردند. م  مديم، رد م  زمان  كه خواستار كتاب درس 
، ميريخ، وغيره يكبار چهارمغز، خرما، عسل، كيكاي  در هرهفته  غير از غذاي عادي،

ي ديگر، برادران در آرزوي يك لقسه نان خشك ها مد اما در كسپ م  هم به زندانيان داده
 بودند و هسيشه از گرسنگ  مكايت دامتند.

وسيع  بود و زندانيان هر ب�ك مدت س  دقيقه هر روز   هدر ميان پنج ب�ك ساح
بال و ميز پينگ پونگ نيز موجود ي واليبال و فوتها ورزش دامتند و در آنجا ميدان هاجاز

آمدند. اين كسپ نسايش  بود كه  م  بود اما هر روز در آنجا گروه  از م�قات كنندگان
امريكاي  مامل سناتوران از آن  هو مقامات بلند پاي ها ژورناليست ، ها هر هفته توريست

لبته ما اجازه گرفتند ا م  كردند و از زندانيان در زندان يك كشور متسدن عكس م  ديدن
سخن  ها ندامتيم تا با آنها صحبت كنيم و به آنها از حالت دردناك زندانيان ساير ب�ك

 بگوييم.
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 ي ديگر متفاوت و سفيد بود و زير پيراهن  هم دادهها رنگ لباس اين كسپ از كسپ
لباس مستن دامتيم.   همد. بعد دوجوره و بالخره سه جوره مد كه خود ما هم اجاز م 
 مد. م  و و صابون دادهمامپ

و  اند در هنگام افتتاح اين كسپ كسان  را كه به آنجا بردند، مايع مد كه آنها آزاد مده
موند،  م  گفتند كه كسان  كه به اين كسپ برده ها م  كرديم. زيرا امريكاي  م  ما هم باور

بطول انجاميد. البته  سالها مانند اما بعدها اين يك ماه، ماهها و نس  از يكساه بيشتر در آنجا
 براي ما تازگ  ندامت. ها دروغ گوي  امريكاي 

در روبري ب�ك يك هدايت نامه نصب گرديده بود كه در آن نومته بودند: هسكاري و 
اطاعت مسا موجب دادن بعض  از امتيازات بشسا مده است اما اين امتيازات حق مسا 

اي كه در آن زندگ  بسراتب سخت نيست. اگر مسا به هسكاري خود ادامه ندهيد، جاه
 تراست نيز وجود دارد كه مسا به آنجا منتقل خواهيد مد.

معن  اين سخن واضح بود. زندان  فقط حق دارد تا جزا ببيند و هيج حق ديگري  
 ندارد.

************ 



 
 

 هيئتي از افغانستان

متاندم. روزي از ب�ك كلو به سلول انفرادي منتقل مدم و در آنجا مدت طولن  را گذ
 به من گفت كه خود را براي تحقيق آماده كن.و  سربازي آمد

سپس به جاي  و  از سلول بيرون آورده مدم و دست و پايم به سخت  بسته مد
رهنساي  مدم كه قب� آنرا نديده بودم. در اتاق منتظر رسيدن بازپرس بودم كه در باز مد 

پرس  نشستند. آنها خود را  و احوال وارد مدند. بعد از س�م و چند افغان هسوطن
نسايندگان دولت افغانستان معرف  كردند. دو تن از آنان پشتون از قندهار و ج�ل آباد 

باق  از پنجشير. مرد قندهاري يك گي�س آب بسن داد و بعد به پرسش آغاز و  بودند
 كرد. 

د تكرار مده بود. يك منيده بودم و زيا ها بود كه از امريكاي اي  سوالت به هسان گونه
سرباز زن امريكاي  چندين بار داخل اطاق مد و در گوم  با وي سخن گفت يا كاغذي 
كه روي آن مطالب  نومته مده بود به وي داد. براي من مك ايجاد مد كه اينها هيئت 

بدستور   هستند و اگر هيئت افغان هم بامند، ها ي امريكاي ها افغان  نه بلكه ترجسان
از زبان من حرف بيرون بكشند. با وجود اينكه و  خواهند مرا فريب بدهند ها م   امريكاي

 بارها تكرار مده بود و ديگر ضرورت  به تكرار آنها نبود. ها اين حرف
كن است بگوييد كه ي  را مطرح كردم. پرسيدم: مسها بعد از سوالت آنان من هم سوال

خواهيم مسا را آزاد كنيم. من گفتم: خيل   م  ايد؟ آنها در جواب گفتند كه چرا اينجا آمده
 خوب اما سوالت مسا از من كام� مبيه جريان تحقيق است و اين كار كس  به نظر

آيد كه بخواهد به يك زندان  در آزادي كسك كند. آنها كس  ناراحت مدند و من هم  نس 
 زيرا زمانيكه حرف اند اين سخن را نگرفتم زيرا به نظرم رسيد كه آنها ناتوان  هدنبال
 آمدند اما من م  نگريستند و هراسان به نظر م  زدند محتاط بودند و اطراف خود را م 
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توانستم آنها را براست  نسايندگان كشور خود بدانم زيرا ص�حيت آنان برايم زير  نس 
 سوال بود.

لت زندانيان ديگر در مقايسه با من نسبت به اين امخاص زياد مشكوك بودند و سوا
آنها را با دمنام جواب داده بودند. البته خود آنها هم نخواسته بودند تا به هسه زندانيان 

 مدند. م  ببينند زيرا با عكس العسل منف  آنان مواجه
آميز بشنوند و در مورد وضع كشور  خواستند كه از آنان سخنان تسل  م  زندانيان

اما اين هيئت به هيچكدام از اين با آنها بصورت مخص  درد دل كنند   سخن بگويند،
 كردند و م  از بازپرسان امريكاي  سوال تر گيرانه ندامت بلكه سختتوجه   ها خواست

كسك كنند. به هسين دليل به مخالفت  ها وخواستند جواب بشنوند و با امريكاي  م 
 زندانيان مواجه مدند.

 سان حال زندانيان راتوانستند بصورت بهتر كار كنند و بجاي تحقيق، پر م  آنها
 به آنها خبرمان  يها گفتند، از خانواده م  با آنها سخنمان  از وضع كشورو  كردند م 
كردند. به  م  را با تحقيق از زندانيان، پر ها ي تحقيق امريكاي ها آوردند نه اينكه خ� م 

بودند و به به آنها بقدر كاف  خدمت كرده   ،ها نظر من آنها با فروختن ما به امريكاي 
 خوش خدمت  بيشتر نيازي نبود.

و  به كسپ مساره يك منتقل مدم و يكسال 2004چند روز بعد در مانزدهم جون 
 چند ماه در آنجا بودم.

*********** 

 مختصري از چشم ديدها

بسيار دردناك، اندوه بار، و ي اول، دوم و سوم آنچه ديدم و منيدم ها در كسپ
مش ماه زندان به مشك�ت بسيار مواجه مدم، و  ه سالدهنده بود. در طول س تكان
  ي بسيار را تجربه كردم و بسياري از آنچه كه در اين مدت بر من گذمت،ها سخت 
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ي ها بين السلل  بود و با ادعاو  ي قبول مده در حقوق مل ها مخالف تسام قوانين و ارزش
 ندامت.بلند بالي به اصط�ح دفاع از حقوق بشر هيچگونه هسخوان  

  هافسران بلند رتب مانده بود كه بعض  از 2003 دو روز به آغاز ماه رمضان سال
برابر غذا داده  امريكاي  در زندان به ما اط�ع دادند كه به احترام ماه رمضان به مسا دو

خواهد مد. در هنگام افطار براي هر نفر پنج دانه خرما و يك قوط  كوچك عسل داده 
 خواهد مد.
راي رمضان اين تغيير چيز زيادي نبود اما براي ما خيل  هم زياد بود و از هرچند ب

زمت  را آغاز  همنيدن اين خبر خيل  خومحال مديم اما فرداي آنروز سربازان چنان روي
كردند و از آن جسله  م  هشت نفر زندگ و  كردند كه سابقه ندامت. در هر ب�ك چهل

 بروي سرباز آب پاميده بود. كه يك  از آن جسله بد كردند هسه زندان  با سربازان روي
هرچند اين زندان  براي مجازات به سلول انفرادي منتقل مد اما ساير زندانيان نيز 
بخاطر وي مورد مجازات قرار گرفتند. مسئول ب�ك، اين مجازات دستجسع  را پيشنهاد 

نيان، اين اب�غيه كرده و مسئول كسپ نيز چشم بسته به آن صحه گذامته بود. به زندا
روز آينده غذاي گرم به زندانيان داده نخواهد مد.  34بصورت كتب  داده مد كه در مدت 

و دادن  قبل  در مورد احترام ماه مبارك رمضان را ببينيد، رفتار زمت سربازان را  هاط�عي
 سزا از طريق غذا را!.

ن را بايد نگهداريد و بخاطر ما افسران و ترجسانان را فرا خوانديم كه احترام ماه رمضا
خ�فكاري يك نفر هسه را مستوجب اين عقوبت نسازيد. اين براي اولين بار است كه 

دهيد و بهتر است كه به اين تصسيم تجديد نظر نساييد.  م  مسا به ما رسسا جزاي غذاي 
قانون  اما آنها در جواب اين تقاضاي ما جواب منف  دادند و گفتند كه ما سرباز هستيم. در

 سربازي بخاطر خطاي يك نفر مجازات گروه ، كار قانون  است. 
احترام  مد. يك سرباز زن كه خيل  هم زمت و بدآواز و  ب  روزي به قرآن مجيد

ي كسپ مساره يك، بصورت قصدي دو بار ها بداخ�ق بود، هنگام بازرس  يك  از قفس
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 ات اين سرباز و جلوگيري ازقرآن مجيد را بر زمين انداخت. زندانيان خواهان مجاز
هرگز به اين خواست توجه ننسودند و  ها احترام  به قرآن مجيد مدند اما امريكاي  ب 

 غرور خود را بخاطر خواست زندانيان زيرپا نكردند.
ي مساره دوم و سوم از ها زندانيان كسپ مساره يك به اعتصاب آغاز كردند و كسپ

قدم زدن نروند و لباس عوض و  گرفتند تا به حسام آنان حسايت نسودند. زندانيان تصسيم
 نكنند.

ي ضد گلوله به ها از زور استفاده كردند. دوازده سرباز با لباس ها در جواب، امريكاي 
هوش ساخته مدند و  ب  هجوم بردند. نخست با استفاده از گاز، زندانيان ها نوبت به سلول

مد،  م  سربازان امريكاي  فلسبرداري هم  هبعد در حاليكه از جريان اين عسل قهرمانان
را هم تراميدند و مان  يها ريش و حت  ابروو  بيرون كردند و سر ها زندانيان را از سلول

 ي انفرادي منتقل كردند. هسه وسايل را هم از آنان گرفتند.ها به سلول
ادن معار ي آهن  و سردها ي اهللا اكبر و كوبيدن به در و ديوار قفسها زندانيان با نعره

ريش بعض  از برداران را نيسه و  عكس العسل نشان دادند. سربازان براي تحقير، سر
را تراميده و نيسه را گذامته بودند. حت   ها سبيل يا ابروي بعض   هتراميده بودند نيس
 كرد. م  هم زندانيان را مسخره ها سلسان  اين پليد

در و ديوار آغاز مد. صداي ضربات يكبار در ب�ك انديا صداي تكبير و كوبيدن به 
بسيار سخت بود و بزودي معلوم مد كه سربازان يك برادر از اهل سعودي را كه مشعل 

 . اند كوب به مهادت رسانيدهو  نام دامت در جريان لت
كردند كه خداوند مهادت برادر مشعل را  م  غوغاي  در كسپ براه افتاد و هسه دعا

خواستند تا در مورد مشعل معلومات بدهند در غير  ها امريكاي قبول كند. هسه زندانيان از 
آن هر آنچه كه بتوانيم انجام خواهيم داد. حالت متشنج مد و سربازان امريكاي  در 

ي ضد ها لباسو  هرجانب پراگنده مده و سنگر گرفتند. هركدام به وسايل ضد مورش
در آنجا مورد لت و كوب  ي انفرادي كه مشعلها گلوله مجهز گرديدند. در بخش سلول
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ي سرخ رومن مد و سلول وي را با تخته پومانيدند و اين خود ها قرار گرفته بود، گروپ
 ي ما افزود.ها به نگران 
پشتو و اردو اع�م گرديد كه برادر مسا مشعل   ي عصر به زبانهاي عرب ،ها نزديك 

  وي دعا كنيد. اين بامد. براي صحت ياب م  مريض و حالش وخيم است اما هنوز زنده
اع�ن موجب كاهش در اعتراضات گرديد و زندانيان از اينكه مشعل هنوز زنده است، 

 خواستند از وضعيت صح  وي دقيقا مطلع گردند. م  مادمان مدند اما هسه
فرداي آنروز يك  از زندانيان به زندان برده مد و با مشعل از نزديك ديدار نسود. وي 

لت وي خوب نيست و هنوز خطر از وي رفع نشده است اما در بازگشت گفت كه حا
 هنوز زنده است و در بخش تداوي عاجل زير ع�ج قرار دارد.

مدتها گذمت اما پس از دو يا سه ماه بود كه مشخص مد برادر ما مشعل فلج گرديده 
تواند سخن بگويد يا از جا تكان بخورد. اينكه چرا و به جرم مورد ضرب و  نس  است. او

متم قرار گرفت و چه كس  اين كار را كرد معلوم نشد. زندان  هرقدر داراي جرم سنگين 
 ها بامد، از نظر قوانين نبايد مورد چنين مظالم وحشيانه قرار گيرد اما امريكا و امريكاي 

 مناسند. نس  قانون
سال و مش ماه را در زندان سپري كرد كه با چوك  چرخدار از يكجا به  مشعل دو

 مد اما وي صحت خود را باز نيافت. سخنانش بزحست منيده م  ديگر منتقلجاي 
مد و بدون كسك ديگران قادر به نشستن و ايستادن نبود. بدنش هسيشه در حال  م 

 لرزش بود و سرانجام به دولت سعودي تسليم داده مد.



 
 

 عجيب ديگر  هواقع

كس  در غذا بهبود  مبتكر اين اين كار عجيب مسئول كسپ بود. براي نخستين بار
باز هم وضع غذا خراب  ها رونسا گرديد و ميوه هم به آن اضافه مد اما با گذمت روز

 مد. علت اين بود كه هر هفته يك سرباز در حاليكه قلم و كاغذ بدست دامت از زندانيان
خواهيد بيشتر  م  را خوش داريد و ها مود كدام م  پرسيد كه از غذاي  كه بشسا داده م 
آيد تا از ليست غذا حذف گردد. زندانيان گسان دامتند كه  نس  تان خوش ها و از كدام مود

خود   هي مورد ع�قها . آنها ليست غذااند انسان مده ها مايد وضع تغيير كرده و امريكاي 
ما كم مد و  هي مورد ع�قها و آنچه را كه خوش ندامتند گفتند اما بزودي ديديم كه غذا

ي ناخوش آيند نشانده  كرده بوديم بيشتر گرديد و ها غذا هليست در جسلآنچه را كه در 
 .مد كه مورد پسند ما نبود! م  ي  دادهها بعد از چند روز فقط غذا

ما را دامتند  هها به اين نكته پ  برديم كه آنها در اين كار هم قصد مكنج پس از مدت
نها را از ليست غذا حذف كردند. پس از ع�قه داريم، آ ها و با دانستن اينكه ما به كدام غذا

گفتيم كه هر غذاي  كه  م  كردند در جواب م  آن، هر زمانيكه در اين مورد از ما سوال
كند. بعد از مدت  كس  در غذا بهتري به  نس  دهيد خوب است و براي ما فرق  م  مسا

 ميان آمد.
آيد و  م  ي  بسيانها طبيع  است كه در زندان با گذمت زمان براي زندانيان سهولت

مود اما در اين زندان وضع كام� برعكس بود. با گذمت ماهها و سالها،  م  امتيازات  داده
مد. مث�  تر م  آيد بلكه برعكس مرايط سخت نس  نه تنها سهولت  براي زندگ  بسيان

نه يا ي انفرادي بيشتر ساخته مد. در ابتدا در هنگام برده مدن به تحقيق يا مفاخاها سلول
گرديد  م  مد اكتفا م  كه در كسر بستهاي  م�قات با نسايندگان صليب سرخ، تنها با تسسه

مد دو  م  كه قب� يك دستبند زده ها مبدل مد و به دست ها اما بعد اين تسسه به زنجير
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و  ها در ابتدا باز بود اما بعد در كسپ پنجم، چشم ها دستبند ديگر اضافه گرديد. چشم
كسپ بصورت  هي مذهب  در ابتدا آزاد بود اما بعد در هسها بستند. كتاب م  را ها گوش

آوري كردند. كتب علس   كه در كسپ موجود بود هسه را جسع مطلق مسنوع مد و كتب 
مد اما  م  ژي و كتب سياس ، تاريخ  وغيره گاهگاه  آورده چون اقتصاد، رياض ، بيولو

مد اما به  نس  در امتباهات كوچك جزا داده با گذمت زمان از آن جلوگيري مد. ابتدا
مد. تحقيق در ابتدا به رضاييت  م  تدريج بخاطر يك امتباه كوچك سزاي سنگين داده

مد تا سخن بگويد. پس از مدت  بخاطر حرف نزدن  م  بود اما بعد زندان  مجبور
م� فضل  مد. م  مث� زندان  ماهها محكوم به تحسل بيخواب  ،ي سنگين مقرر مدها جزا

يك روز و  محسد آخند كه به سوالت مستنطق حاضر به جواب نشد، براي مدت چهل
 محكوم به بيخواب  گرديد. وي در اطاق  كه هواي آن زير صفر درجه سرد بود نگهدامته

مدند. در طول روز  م  مد و سربازان با كوبيدن به ظروف آهن  مانع خواب وي م 
مد،  نس  كردند. تنها در مورد وي اين جزا اعسال م  دنسربازان وي را مجبور به قدم ز

 دهها نفر به چنين مجازات محكوم گرديدند.
مدند كه سر و  م  ي نهايت سرد انداختهها بعض  از زندانيان در مرايط  در اطاق

 ي كوچك سوارها مد. بعض  از برادران عرب را در قايق م  با هم بستهمان  پاهاي
ي ها دادند تا به خواب نروند. اين عذاب م  ه سرعت در دريا حركتكردند و قايق را ب م 

 يافت. م  ادامه ها پيهم هفته
ها  دادند اما بعد وضع چنان تغيير كرد كه هفته م  دكتوران در آغاز به زندانيان دوا

گرفت. يك  از برادران بنام ول  محسد از  نس  گذمت ول  كس  از مريض سراغ  م 
كشيد و با گذمت هرروز حالش بدتر  م  تر از يك ماه از درد فريادمورابك قندهار بيش

ميشد اما كس  به حالش توجه  نكرد. پس از دوماه بدن وي آماس كرد و ما مجبور 
سروصدا كنيم تا توجه مسئولين زندان را به حال وي جلب نساييم. هسه مروع به  مديم
ي بلند به گفتن تكبير پرداختيم تا فرياد و كوبيدن به در وديوار كرديم و با صداو  داد
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خون   هآمدند و ول  محسد را به كلنيك بردند. بعد از معاينمان  اينكه سربازان و مترجسين
ثابت مد كه وي به بيساري سرطان مبت� مده است. وي را بصورت عاجل عسل كردند 

 كه كس  حالش بهتر مد اما كار از كار گذمته بود. 
 گرفتند و درموقع تداوي م  نون در هرماه مورد آزمايش صح اگر زندانيان مطابق قا

مديم اما هسانگونه كه اماره مد، مرايط  م  مد، مايد كستر با چنين حالت مواجه م 
 مد. تر بجاي اينكه سهل مود، با گذمت زمان سخت

 زنداني هيچ حقي ندارد!

اين فشار گاه   كسبود غذا مشكل و مكايت دايس  و فرياد ما از گرسنگ  بلند بود.
سال نبود و  گرفت زيرا مشكل روز هفته و ماه م  توان را از ماو  طاقت فرسا بود و صبر

يانا در مورد اسيران و  بلكه مشكل  بود كه سالها ادامه دامت. ما گاهگاه  به كنوانسيون
گويد كه به  م  كرديم كه حقوق زندانيان را مشخص كرده است و م  جنگ  هم اماره

گفتند كه مسا  م  به ما ها بايد غذاي كاف  و مطابق به مرايط داده مود اما امريكاي  زندان 
دهيم در حقيقت احسان  از  م  برما حق غذا را نداريد و هسين مقدار غذاي  هم كه بشسا

جانب كشور امريكا به مساست. حقوق براي بشر است اما مسا در حقوق بشر مامل 
. معن  اين سخن آن بود كه ما بشر نيستيم زيرا بوش نيستيد و حق مكايت را نداريد

 ملعون قبل از اين هم مسلسانان را ميطان خوانده بود.
گرديد.  م  مد و هرچيز در بدل چيزي معاوضه م  در اين زندان هسه امتيازات فروخته

توانست بازپرس را از خود راض  بسازد در آن صورت مورد  م  مث� اگر يك زندان 
 مد. اگر زندان  از بازپرس چيزي مطالبه م  گرفت و امتيازات  برايش داده م  رنوازش قرا

خواستيد از  م  ده ؟ اگر م  پرسيد كه در مقابل تو به من چه م  كرد وي در جواب م 
رفتيد و اگر محقق  م  يك ب�ك به ب�ك ديگر تبديل مويد قانون اين بود كه نزد محقق

ود را تغيير دهيد. كاغذ تشناب، كاغذ عادي، آب توانستيد جاي خ م  مد م  راض 
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 آماميدن ، منتقل مدن به كسپ مساره چهارم، بالبردن درجه، هسه مورد معامله قرار
 گرفت. جواب خوب به سوالت و هسچنان با جاسوس ، امتيازات موقت بدست م 
 آمد. م 

دند كه اكثرا به آم م  گاهگاه  خبرنگاران يا بعض  از مقامات دولت  براي ديدن كسپ
مدند.اين كسپ بصورت نسايش  براي فريب جهانيان  م  كسپ مساره چهارم رهنساي 

آمدند زيرا  نس  طرف بنظر ب  آمدند م  ساخته مده است. خبرنگاران  كه به اين كسپ
 نيز يك گروه خاص هسيشهو  مد. منتشر نس   گرفتند، م  ي  كه آنان از زندانيانها عكس
 آمدند.  م 

روز مانند معسول، تساماچيان آمدند. يك زندان  عرب از يك سرباز منيده بود كه يك 
امروز در مسار بازديد كنندگان برادر يك  از روساي جسهور پيشين امريكا جان كنيدي كه 
سناتور و در كنگره از قدرت كاف  برخوردار است، خواهد آمد. زندانيان تصسيم گرفتند 

ما   هطريق وي به گوش جهانيان برسانند اما در آن روز هس تا صداي مظلوميت خود را از
ي  بردند كه بصورت نسايش  درست مده ها قفل كردند. تساماچيان را به جا ها را در اطاق

 ه براي ديدن آنان آماده مده بود.بود و بعد به مفاخانه رهنساي  مدند ك
بازديد كنندگان به آنجا نزديك مفاخانه بود و زمانيكه  ها عقب  يك  از ب�ك هدرواز

كردند با استفاده از فرصت از  م  رسيدند، دوبرادر زندان  كه انگليس  را روان صحبت
ي ما گوش بدهيد، آنچه كه بشسا ها به مهسانان گفتند كه به گفتهو  عقب در فرياد زدند

اه بينيد هيچگ م  مود هسه ساختگ  و نسايش  است. آنچه كه مسا در اينجا م  نشان داده
  ي پنجم،ها خواهيد حقيقت را ببينيد به كسپ م  مود. اگر مسا واقعا نس  به زندانيان داده

اول، دوم، سوم و ايكو برويد و ببينيد كه چگونه زندانيان در چه مرايط غير انسان  و 
. مكايت دوم آنان اين بود كه ما اند گرسنهو  كنند. آنها مريض، برهنه م  دموار زندگ 
را  اكسه هستيم. ما بيگناه هستيم و به زعم مسا تروريست نيستيم. مسا بايد ماخواستار مح

و به چه تعداد  اند به محاكسه حاضر كنيد تا مشخص گردد كه در اينجا چه كسان  زندان 
 كنند. م  نگهداري ها در قفس ها افراد را امريكاي 
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سخت   يت،اين مكايت هم به باد هوا رفت اما مسئول كسپ به دليل اين مكا
ساره خشسگين مد و بيست تن از مكايت كنندگان را مجازات نسود. آنها را از كسپ م

 را سلب نسود. مان چهارم بيرون كرد و امتيازات
 پنج نفر از بوسينا آورده مده بودند و در گوانتانامو زندان  بودند. تحقيق از آنان زياد

ر، ابوميسا، محسد، مصطف  و كردند. ميخ صاب م  ي سخت  را تحسلها مد و جزا م 
الحاج مردم  نهايت مظلوم و مسلسان بودند. آنها تا آخر نفهسيدند كه چرا به اينجا آورده 

چيست. ميخ صابر و ابوميسا را به كسپ مساره پنج هم جزاي  مان  و جرم اند مده
انستند د نس  بردند كه علت زندان  مدن خود را م  ساختند. آنها هسيشه از اين مسئله رنج

پرسيدند كه مسا بايد به ما اقرار كنيد كه چرا در اينجا زندان  هستيد!  م  بازپرسان از آنها
 اين سوال  بود كه بايد زندانيان از زندانبانان بكنند نه برعكس.

دانيم و به بازپرس گفته  نس  گفت كه ما دليل زندان  بودن خود را م  ميخ صابر به من
 ما ديگر به سوالت مسا جواب  دان  مدن مارا به ما نگوييد،بود كه اگر مسا دليل زن

اين جواب به آنها داده  دهيم. آنها مدت  از دادن جواب خودداري كردند و سرانجام نس 
 مده بود كه بسيار جالب است. 

توانند براي امريكا يا  م  در مورد تسام كسان  كه ها به آنها گفته مده بود كه امريكاي 
كا خطر ايجاد كنند، اط�ع دارند. هرچند ما در مورد مسا سندي نداريم اما در منافع امري

 هضديت با امريكا وجود دارد. چون امكان دامت كه در آينده نقش هي مسا مفكورها مغز
ايم  حسله به منافع امريكا را طرح نساييد و خطر ايجاد كنيد. پس ما مسا را به اينجا آورده

 زمان  كه بخواهيم نگهداريم. دون محاكسه تا هرو حق داريم تا مسا را ب
لزم به نذكر است كه اين افراد نه افغانستان را ديده بودند و نه عضويت كدام گروه  

عليه مسلسانان، در كنار  ها عليه مظالم سرب را دامتند. فقط در زمان جنگ بوسنيا، بر
 برادران مسلسان خود قرار گرفته بودند.

************* 



 
 

 لكرد سربازان امريكائي در برابر قرآنعم

احترام  به قرآن مجيد از آغاز كار عادي سربازان امريكاي  بود و از ما هم چنين  ب 
ما مهم  به اين فكر بودند كه چرا اين كتاب اينقدر براي ها توقع  را دامتند. امريكاي 

اين كار اكثرا و  مد م  حرمت  آنان به قرآن مجيد موجب مشك�ت ب  است. اكثر اوقات
مد. اما توهين عسدي زياد  م  گاه  نيز سهوا واقعو  گرفت م  بصورت قصدي صورت

قندهار كه قب� ذكر مد اما در گوانتانامو در بيش از ده مورد   هگرفت مث� واقع م  صورت
رسسا پذيرفتند. چند بار بعد از آن نيز  ها اين كار صورت گرفت كه پنج بار آنرا امريكاي 

 ن عسل تكرار مد و چند بار تنها در كسپ مساره پنجم زندانيان ماهد اين كار بودند.اي
كوب مد كه صورت و يك و  يك برادر از سوريه بنام حسزه البطل بشدت لت

چشسش آماس كرده بود و قرآ ن كريم را از وي يك سرباز گرفته بود. قب� با ما وعده 
 كنند.  نس  زنند و آنرا بازرس   نس مده بود كه سربازان به قرآن كريم دست

در ماجراي حسزه البطل خ�ف اين وعده عسل مد كه موجب خشم زندانيان گرديد و 
 موجب اعتصاب مد تا نفرت خود را از اين عسل نشان دهيم.

و اختياري ندارند اما زندانيان گروگان دست  اند ين طبقهتر زندانيان در دنيا ناتوان
و در محيط  كام� غير  اند بهره ب  هستند و از حقوق بشر ها ين انسانتر ، ناتوانها امريكاي 

قرآن براي آنان بالترين ارزمها را   اين مشك�ت، هموند. اما با هس م  انسان  نگهداري
دامت. آنها در راه قرآن حاضر به كشته مدن و زخس  مدن بودند و بخاطر قرآن 

 كردند. م  گرسنگ  و تشنگ  را تحسل
كردند و  م  عذاب و مكنجه استفاده  هاز قرآن كريم بعنوان يك وسيل ها ي امريكا

 ها زندانيان هم هسيشه در دفاع از آن حاضر به پذيرفتن هر گونه مشكل بودند كه امريكاي 
خواستند  م  كردند. دد منشان امريكاي  زمانيكه م  انتخابمان  بصورت دلخواه براي
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اطاعت  از  ب  كردند و بعد هم گناه م  د، از قرآن استفادهروان  بدهن  هرا مكنج ها زندان 
 هدانستيم كه قرآن در اين زندان براي مكنج م  انداختند. ما م  اصول زندان را بر زندانيان

 مود اما دربرابر اين اقدام آنان قادر به هيچ كاري نبوديم. م  روح  ما بكار گرفته
از كسپ  ها جيد نبامد و بايد هسه قرآناين خواست ما بود كه بايد در كسپ قرآن م

آوري گردند اما با اين پيشنهاد هم مواجه به مشك�ت مديم. زمانيكه از گرفتن قرآن  جسع
از محافظت آن   مديم و اگر با خود نگهسيدامتيم، م  كرديم، مجازات م  مجيد خودداري
ردو حالت مواجه به ي امريكاي  ناتوان بوديم. در هها آميز وحش  توهين هدر برابر روي
توانم بگويم كه هشتاد در صد از مجسوع مشك�ت زندانيان در  م  مشكل بوديم.

گوانتانامو از قرآن مجيد بود و بيست در صد از ساير مسايل. ما بعوض قرآن مجيد 
خواهان ساير كتب مذهب  مديم اما آنها رد كردند و فقط اجازه دادند كه قرآن با خود 

 .دامته باميم و بس
*********** 

 داستان عبداهللا خان

عبداهللا خان يك  از برادران زندان  از ولسوال  چارچينوي وليت ارزگان بود. نام 
اصل  وي خيراهللا بود كه امتباها بنام م� خيراهللا خيرخواه دستگير مده بود و بعد از 

اين گونه  هاي طولن  تحسل زندان، از گوانتانامو آزاد مد. وي چشم ديد خود از مدت
 واقعات را چنين حكايت كرد:

آمدند و  م  زمانيكه من در قندهار زندان  بودم، هرروز سربازان امريكاي  براي بازرس 
نسودند. وي گفت يك بار سربازي مرا به صورت به روي  م  آميز توهين  هبا زندانيان روي

 زمين انداخت.  خاك خوابانيد و قرآن مجيد مرا بعد از بازرس ، ورق ورق كرد و به
وي با خود سگ  به هسراه دامت كه پس از افتادن قرآن مجيد به زمين، بسوي قرآن 
دويد و آنرا بدهان خود گرفت. زمان  كه ما اين حالت را ديديم، مروع به تكبير گفتن 
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كرديم. سگ با صداي ما قرآن را به زمين انداخت و سرباز آنرا بردامت و اوراق آنرا 
عد آنرا بسوي من پرتاب كرد. قرآن مجيد به سطل  افتاد كه زندنيان در آن مرتب نسود و ب

 ريختند. م  كثافات و نجاست را
ندامتند. من با صورت به خاك افتاده بودم و اي  وي گفت: زندانيان جز گريستن چاره

گريستم گفتم: اي قرآن مبارك! تو هيچ گناه  نداري. به اين دليل  م  در هسين حالت كه
من جز عسل به تو هيچ گناه    تاب هدايت انسان و بخصوص مسلسانان هست ،كه ك

ندارم. پس تو در روز جزا برمن گواه باش و من بر تو گواه خواهم بود كه قدرت 
استكباري جهان به كسك منافقان كه در صف مسلسانان بودند، با من و تو اينگونه رفتار 

 ميت هسديگر خواهيم بود.ماهد مظلو كردند. من و تو در نزد خداوند
وي كه بازپرس قرآن   هسعودي بنام ماكر يك بار به تحقيق برده مد و به گفت  هيك تبع

گفت كه هدف از اين كار اين بود كه اگر من  م  مجيد را زير پاي خود نهاده بود. ماكر
 وي بالي قرآن پا بگذارد.  موافق خواست وي حرف نزنم،
هسه هست كردند و بانگ اعتراض بلند نسودند و به   دران،با رسيدن اين خبر بگوش برا

ي بسيار ديدند. ها ي بسياري را تحسل كردند، ماهها غذا نخوردند و زجرها علت مكنجه
گفتند  م  بارها به امكال گوناگون به قرآن توهين كردند و بعد  سربازان در هنگام بازرس ،

يل توهين به قرآن مجيد مورد پرسش قصدي نبوده است. هيچ سربازي به دل كه اين كار
 قرار نگرفت و مجازات نشد.

گرفتند و چون دوران  م  مد، قرآن را از وي م  هرگاه زندان  محكوم به مجازات
 مدت مجازاتش را افزايش  ورزيد، م  مد و وي از گرفتن قرآن ابا م  مجازات تسام

تا آخر عسل  ها جانب امريكاي  ي ميان ته  احترام به قرآن مجيد ازها دادند. به وعده م 
 نشد.
براي بدنام ساختن زندانيان و انداختن تفرقه در ميان آنان  ها امريكاي   هي طف�نها كار

انداختند  ها نيز جالب بود. آنها كاريكاتوري از ماكر را رسم كردند و مب هنگام در قفس
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ي از يك برادر ديگر عرب كه در آن نومته مده بود (السنافق). و به هسين گونه كاريكاتور
بنام عبدالهادي را رسم كردند كه در يك جانب ترازو عبدالهادي نشسته است و در جانب 
ديگر دروغ. جانب دروغ سنگين و جانب عبدالهادي سبك بود. عبدالهادي متهم بود كه 
برادر ابومصعب الزرقاوي است و در مورد وي معلومات دارد اما عبدالهادي اين اتهام را 

خواستند وي را منفور سازند، چنين  مان م  بزعم خود ها قبول ندامت. وقت  كه امريكاي 
در نزد زندانيان  ها اقدام  را عليه وي نسودند اما وي برخ�ف خواست امريكاي 

كرد. هركس كه بيشتر دمسن  نس  باور ها مد زيرا هيچكس به سخن امريكاي  تر محبوب
 بود. تر بود، محبوب ها م  امريكاي 

يك ماسك نازك براي آويختن آن در محل بلند و  قرآن كريم در قفس با زندان  بود
مدند  نس  خواستند مشكل ايجاد مود، به قرآن مجيد نزديك نس  مد. سربازان  كه داده م 

و روش نسبتا احترام آميز دامتند اما زمانيكه زندان  براي گردش، داكتر يا تحقيق بيرون 
 احترام  نشود. ب  بودند تا با آن م  قفس متوجه قرآن مجيد هانيان هسسايمد، زند م  برده

************ 

 چند زنداني ديگر  خاطرات

قفس بودند. يك  از تاجكستان كه يوسف نام دامت و  هدو زندان  با من هسساي
جنگ    هقلع  هديگري مختار از مردم يسن. اين دو از جسله كسان  بودند كه پس از دسيس

 مزارمريف زنده مانده بودند. در 
و  ها بسباران امريكاي  از آن ماجراي رفتار وحشيانه و آنان داستان تسليس  و بعد

گفتند كه به دوستم ظالم و خدا  م  ي بعد از آنرا بارها به من گفته بودند. آنهاها مصيبت
ما در  ناترس به اين مرط تسليم مديم كه مورد اهانت و توهين قرار نگيريم و زندگ 

امان بامد اما پس از تسليم مدن هسه چيز تغيير كرد. برادران زخس  ما بعد از تسليم 
يا زنده بگور گرديدند. به آنهاي  كه زنده ماندند و  مدن تيرباران گرديده مهيد مدند
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رفت چه رسد به  نس  چنان رفتار وحشيانه صورت گرفت كه از هيچ انسان  توقع آن
 ودند است.كس  كه مدع  مسلسان ب

به سنگ، با فنداق تفنگ و چوب لت و كوب كردن، فروبردن چوب در چشم و گوش 
 و بين  و كشيدن لباس و برهنه ساختن.
را بستند و هسه را روي هم در كانتينر انداختند.  ها دست و پاي بسياري از تسليم مده

 گرديد.بستن در كانتينر موجب مسدود مدن هوا و كشته مدن جسع زيادي از آنان 
جنگ  منتقل گرديديم و با بيرحس  روي هم انداخته   هما از كسان  بوديم كه به قلع

 يا نان تشنه بوديم و از آب و نان خبري نبود. وقت  كه به ما آب وو  مديم. گرسنه
گذامتند و چون دست و پاي ما بسته  م  دادند، بشكل حيوان  آن بود. در ظرف  آب م 

 نند حيوان با دهان آب بنوميم. نان را نيز به هسين ترتيب به مابود ناچار بوديم كه ما
را مانند  ي دوستم ماها دامتيم. مليشه م ي نان را از زمين برها دادند و با دهان پارچه م 

خوردند كه چرا  م  كردند. اين برادران افسوس م  توپ از اينسو به آنسو با لگد پرتاب
 ر از تحسل چنين اعسال ضد انسان  است.تسليم مدند زيرا مرگ به مراتب بهت

ي ما ها را از جيب هسه داروندار ما ها گفت كه دوستس  م  محسد يوسف تاجيك
ي من از نوع  فلز زرد رنگ مبيه به ط� بود. يك  از ها گرفتند. پوش يك  از دندان

د اما به اين گسان كه دندان من از ط�ست، سع  كرد كه با دست آنرا بيرون آور ها مليشه
آن دندان را بكشد. من برايش گفتم كه اين ط�  هچون محكم بود، انبري را آورد تا بوسيل

 ي ديگر سخن مرا تاييد كردند تا دست از من بردامت.ها ارزم  ندارد. مليشهو  نيست
گفت كه من با ويزه و پاسپورت به افغانستان آمده بودم و در قندز  م  محسد يوسف

 كردم. م  كار
 جنگ  هسال بود زمانيكه بياد خاطرات تلخ قلعو  تار يسن  كه جوان  كم سناما مخ

گفت كه  م  خود را بگيرد. او هتوانست جلوي گري و نس  گريست م  افتاد، بشدت م 
ي مديد را تحسل كرديم و بالخره به هسديگر گفتيم كه مرگ از اين ها خيل  مكنجه
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ي خود ها يم كه يك  به كسك ديگر دستگونه زندگ  به مراتب بهتر است. تصسيم گرفت
را بگيريم. هسين كار را كرديم و با  مان حسله كرده س�حهاي ها به ازبكو  را باز كنيم

 را گرفتيم و جنگ آغاز مد. مان حسله برديم، س�حهاي ها اهللا اكبر به مليشه  هنعر
نگ مش روز به بسباران پرداختند و بسياري از برادران مهيد مدند. ج ها امريكاي 

پناه بردند  ها را آتش زدند. برادران به زيرزمين  ها بعض  از اطاق ها ادامه يافت و دوستس 
از آب مد و مهسات ما هم به پايان رسيد.  آب رها كردند. آنجا پر ها و آنها به زيرزمين 

 ديديم. نس  را ها مديم و اين صحنه م  سرانجام هسه دستگير مديم. كاش كشته
گري كه او هم محسد يوسف نام دامت و افغان بود چشم ديد خود را چنين برادر دي

كرد كه طالبان مرا به زور به جنگ برده بودند. وقت  آنها تسليم مدند من  م  قصه
به خانه برخواهم گشت اما اين اميد من آن و  خومحال مدم كه اكنون آزاد خواهم مد

هاي خود را تسليم    آغاز مد. س�حي دستجسعها زمان به ياس مبدل گرديد كه اعدام
براي اي  ي هسه از پشت بسته مد. بعد از آن از ميان زندانيان عدهها كرديم و بعد دست

گلوله يا برچه جلوي چشم ما بقتل رسيدند.  هكشته مدن انتخاب مدند كه يا بوسيل
 ي  كه از سي�ب بوجود آمده بود زنده بگور كردند.ها را در حفره ها زخس 
و  ي ما را گرفتند و لتها ي نو، واسكت، دستار، ساعت، پول نقد، و كفشها سلبا

سيل  و دادن فحش و دمنام آغاز مد. صدها انسان با رگبار و  كوب با مشت و لگد
 ك�مينكوف اعدام مدند. اين كار در مسير راه قندز تا مزار در سه محل صورت گرفت.

انداخته مدند. ساعت هشت يا نه صبح  ها رباق  زندانيان در مهر مزارمريف در كانتين
بود. در كانتينري كه من انداخته مدم تقريبا سه صد نفر روي هم انبامته مدند كه حت  با 

 كنند. در كانتينر را با زحست بستند. نس  حيوانات نيز چنين
اراده  ب  كسبود هوا و تنگ  نفس آغاز مد. هركس   كس  بعد از بستن در كانتينر،

 خواست و ديگري خرخر م  رسيد. كس  آب م  بگوش ها كرد و صداي فرياد  م حركت
خواست  م  كرد. رفته رفته حالت  از جنون بر اكثريت غالب مد بحدي كه هريك م 
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گومت ديگري را با دندان بكند. هسه حواس خود را از دست داده بودند. من چند بار 
 گفتند كه من بهشت را م  و كسان  همآمد  گفتند پيامبر م  صداي كسان  را منيدم كه

 دادند. بينم و به اين ترتيب جان م  م 
آن سه صد نفر به مسول   هدانم چه مدت گذمت و بعد در كانتينر باز مد. از هس نس 

من فقط دوازده نفر زنده بودند و ديگران هسه در اثر اين عسل وحشيانه كه انسانيت از آن 
 مهيد مده بودند.  ننگ دارد،

محسد يوسف مرا از ميان اجساد بيرون آوردند و اولين كس  كه چشسم به او   هه گفتب
ي من بسرعت بسته مد و ها زبان بياورم. دست خواهم نامش را بر نس  افتاد كس  بود كه

كيلو متر راه بود كه در  120به محبس مخوف مبرغان فرستاده مدم. از مزار تا مبرغان 
 ساعت پيسوده مد. دو

ي ها آنها هم مرا از ماجرا  ر زندان مبرغان با برادران ديگر يكجا مدم،وقت  د
وحشتناك  كه بر آنان گذمته بود با خبر كردند و دانستم كه بر هسه اين وحشت گذمته 

هشت هزارنفري كه تسليم مدند، فقط سه هزار نفر زنده ماندند. باق  هسه  هاست. از جسل
  يا براي جلوگيري از بدنام ،و  خاك سپرده مدندي دستجسع  به ها كشته مده و در قبر

 آتش زده مد.مان  اجساد
اند كه ابعاد سياس  آن بسيار عسيق است.  ق  است كه ماهدان عين  آنرا ديدهاينها حقاي
وجود  ها پشت پرده كدام دستو  چه كسان  صورت گرفت هبه مشورو  اين عسل چرا

 گويم. نس  چيزي دامت؟ اينها مسايل  است كه من فع� از آن
تيلفون از  هدر اينجا بايد بگويم كه در زمان تسليس  آنان در قندز من (نويسنده) ذريع

گان  بار در مورد امنيت جان تسليم مدهرحم صحبت كردم و او هر ب  اس�م آباد با دوستم
 داد. م  و زندانيان به من اطسينان

مقامات صليب سرخ جهان  در  حقوق بشر سازمان ملل متحد و با  هبا مسئولين كسيت
نجات يابد. من از آنان  ها كردم تا زندگ  انسان م  ي  دامتم و ت�شها اس�م آباد م�قات
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خون   هدانستم كه دوستم تشن م  تقاضا كردم تا حقوق بشر در مسال رعايت گردد. من
 زدم. م  مايد زندانيان را زنده نگذارد. به هسين دليل به هر جهت دست و پاو  است

من قبل از دستگير مدن، با رييس جسهور فعل  حامد كرزي هم تيلفون  صحبت كردم 
و توجه وي را به وضع اسيران جلب نسودم. از ديكتاتور پاكستان پرويز مشرف هم رسسا 

 داند. خواهان هسكاري مدم اما كاري صورت نگرفت. نكردند يا نتوانستند؟ خدا بهتر م 
زمري نام دامت و از خوماب قندهار بود. وي در مورد  يك زندان  ديگر عبدالباق 

دستگيري خود گفت كه مرا از خانه دستگير كردند و به گل آغا وال  قندهار به اين عنوان 
 ام. دان هواي  قندهار راكت فير نسودهمعرف  مدم كه گويا بالي مي

اص�   كردند، م  به آن متهم در آنجا سوالت بسياري از من مد ول  من از آنچه كه مرا
عبدالرزاق مرا به مخص  تسليم نسود كه اهللا نور نام دامت و   اط�ع  ندامتم. برادر وال ،

در لشكر گاه بود و هزاران مجاهد  ها از قوماندانان مشهور كسونيست در زمان كسونيست
 بدست وي به مهادت رسيده بودند.

به  ها امريكاي   هبود و با حسل وي پس از سرنگون  رژيم كسونيست  به پاكستان گريخته
افغانستان مجددا به قندهار آمد و با نظام جديد هسكار مد. وي در آن زمان مسئول امنيت 

 ميدان هواي  قندهار بود.
 ها يش آلوده به خون انسانها عبدالرزاق مرا به وي سپرد و او مرا به اطاق  برد كه ديوار

من آغاز گرديد. من كه گناه  مرتكب نشده   هي آهن  آورده مد و مكنجها بود. كيبل
 بودم، حاضر به قبول اتهام نشدم.

آويختند. آويختن نيز به  م  مكل مكنجه عوض مد. آنها مب هنگام مرا از سقف
ي  را بشكل صليب درست كرده بودند ها چند مكل بود. يك نوع آن طوري بود كه لوله

مد. به اين  م  يسسان نازك نايلون  بستهر همد و بعد بوسيل م  گذمتانده ها كه از آستين
مدم و با كيبل مورد  م  ترتيب تا بيهوش مدن آويخته بودم. بعد سرچپه از پا آويخته

 گرفتم. م  ضرب قرار
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 سرانجام اهللا نور به من گفت كه هرقدر كه مقاومت كن  بالخره مجبور به اقرار
خورم كه زنده  م  خواهد كرد. قسم كيبل كسر ترا به دو نيسه  موي و اگر اقرار نكن ، م 

 از چنگ من رهاي  نخواه  يافت.
 ها پذيرفتم و بعد به امريكاي   ناچار هسه اتهامات  را كه روحم از آن اط�ع  ندامت،

 تسليم داده مدم.
************* 

 داستان يك زنداني عرب

 بيان كرد: برادري كه غسان نام دامت و اهل سعودي بود داستان اسارت خود را چنين
كردم و ت�ش دامتم تا راه  براي خروج  م  در نزديك لهور زندگ اي  من در خانه

از پاكستان بيابم اما براي اين كار به پول زيادي نياز بود كه من ندامتم. ما سع  كرديم تا 
 ي بيابيم و با مقامات پاكستان  هم در تساس بوديم.تر راه كم خرج

به گوش رسيد و برادر پاكستان  كه با ما بود با  يك مب ناگهان صداي در زدن
و منزل در محاصره است. ما كه خواب بوديم  اند آمده ها دستپاچگ  خبر داد كه امريكاي 

بسرعت برخاستيم اما بجز سربازان پاكستان  كس ديگري را نديديم. راه فرار مسدود بود. 
كه ما مسلح هستيم اما ما هيچ سربازان پاكستان  داخل منزل نشدند زيرا گسان دامتند 

 س�ح  در اختيار ندامتيم.
سربازان آهسته آهسته نزديك مدند و سپس مترجس  فرستادند تا با ما صحبت كند. 

 او به ما گفت كه بهتر است خود را تسليم نساييد و ما با مسا كسك خواهيم كرد.
كنيم اما  نس  ه آنها تسليمهستند و ما خود را ب ها ما به آنها گفتيم كه با مسا امريكاي 

خواهيم بدانيم كه مسا ك  هستيد و  م  با ما نيستند و ما هم فقط ها آنها گفتند كه امريكاي 
 كنيد؟ م  چكار
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ما در جواب گفتيم كه ما مجاهدين مسلسان عرب هستيم، برادران مسا هستيم، بخاطر 
 بسااي  وردند كه صدمهاما آنها چندين بار سوگند خ  خدا با ما كاري ندامته باميد،

رسانند و گفتند كه ما هم مسلسان هستيم. يك مسلسان چگونه برادر مسلسان خود را  نس 
 ها به كفار تسليم ميكند؟ مسا برادران ما هستيد و ما هرگز مسا را بدست امريكاي 

هد كنيم و رفتار ما با مسا برادرانه خوا م  نخواهيم داد. ما مسا را بدولت خود تان تسليم
 بود.

ي آنان باور نكرديم و آنها كسان ديگري را نزد ما فرستادند كه ها قسمو  ها ما به وعده
داراي فهم و دانش دين  و  ي بزرگ دامتندها ظاهري به مريعت برابر دامتند. ريش

 كردند. در هر سخن آيت و حديث م  بودند. آنها خود را از مجاهدين لشكر طيبه معرف 
 ن عرب  نيز مسلط بودند.گفتند و به زبا م 

تسليم  ها را جاري نگهدامتند كه ما را به امريكاي  ها سوگند خوردن هاين افراد سلسل
تان به  طنو و مسا را به اند مويد كه مسلسان م  نخواهند كرد. مسا به كسان  تسليم

اي  اركهمب  هرسانند. در آخر يك تعهد نامه هم نومتند كه در پايان نامه را با آي م  س�مت

ُ ٱوَ ﴿ است خاتسه دادند كه إكه تعهد ميان موس  و معيب َّ  ٰ ا َ�َ  ﴾َو�ِيلٞ  َ�ُقوُل  َُ
 ها ما از روي مجبوريت خود را تسليم كرديم اما پس از آن چيزي از تحقق وعده

را بستند و  را به يغسا بردند. دست و پاي ما نديديم. سربازان پاكستان  هسه دار وندار ما
خود به آنها را در برابر ما نشان   هان امريكاي  را آوردند تا خدمت مخلصانبعد سرباز

 دهند.
هاي  تنگ و تاريك بردند و  را به اطاق لت و كوب و فحش و دمنام آغاز مد و بعد ما

 مكنجه آغاز مد. عجيب است كه در جريان مكنجه هم بعض  از سربازان پاكستان  به ما
 هستيد اما ما هم مجبور هستيم كه با مسا اينگونه معاملهگفتند كه مسا برادران ما  م 
نام  از مجبوريت آنها بود! و از اين هم   غير انسان ،  هكنيم. يعن  مكنجه و روي م 

تسليم  ها گفتند كه اگر مسا به ما پول بدهيد ما مسا را به امريكاي  م  اينكه آنها تر عجيب
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ه آنها راض  موند. در هنگام تسليم دادن به نخواهيم كرد اما ما آنقدر پول ندامتيم ك
داند كه به س�مت رهاي   م  تسليس ، خدااي  گفتند كه خداحافظ م  به ما ها امريكاي 
 .ياب !

دو برادر ديگر هم با ما بودند كه يك  از آنان عبدالرحيم مسلم دوست عالم دين و 
انگليس  از مردم ج�ل آباد نويسنده بود و ديگري بدرالزمان بدر استاد زبان و ادبيات 

مخص  دامتند   هكردند. آنها در پشاور خان م  بودند كه در پاكستان بشكل مهاجر زندگ 
 و توسط مقامات پاكستان  دستگير مدند.

با طالبان ندامتند و داستان دستگيري خود را اينگونه اي  اين دو برادر هيچ رابطه
سنده و خبرنگار با بعض  از مج�ت و جرايد حكايت كردند كه ما در پاكستان بعنوان نوي

 هسكاري دامتيم. 
  هگفتند كه ما اعسال تجاوز كاران م  آنها سه ماه را در زندان آي اس آي گذراندند و

گرفت، فقط بروي كاغذ  م  ما را كه از طريق خاك پاكستان صورت امريكا عليه كشور
 مسلحانه نبود.  هتقبيح كرده بوديم هيچ عسل ما ضد پاكستان و مبارز

برادر را محكم  پاي ما دوو  ما هجوم آوردند و دست  همب  نيروهاي پاكستان  به خان
 زدند و ما م  ي ما را هم پلستر كردند. هسسران و اطفال ما جيغها و چشم ها گوش  بستند،
  يم،از اين كار چه هدف  دارند؟ اما زمانيكه به زندان برده مد ها دانستيم كه پاكستان  نس 

مورد آميز با ما صورت گرفت و در  توهين هفهسيديم كه اين كار بخاطر چيست. روي
 مد. م  آميز گفته اوضاع افغانستان سخنان طعنه

تحقيق آغاز مد اما اكثر در مورد مسايل  بود كه ما اص� از آن آگاه  ندامتيم و به ما 
 ها ي پاكستان ها دند اما حرفآم م  هم براي تحقيق ها هيچ ارتباط  هم ندامت. امريكاي 

به   خواستند ندامتيم، م  بيشتر در مورد پول و معامله بود. از آنجا كه ما آنقدر پول كه آنها
 فروخته مديم. ها امريكاي 
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نظام  خويش برايت دادند   هدر محكس ها قابل تذكر است كه اين دو برادر را امريكاي 
آنان دللت نسايد بدست نيامد. به هسين گونه هيچ سندي كه بر مجرميت و  و آزاد كردند

هاي ديگر كه بخاطر ندادن  و بسيار افغان  عبدالرحسن نوران ،  حاج  ول  محسد صراف،
فروختند و ادعا كردند كه آنها با القاعده يا طالبان  ها آنان را به امريكاي  ها پاكستان   رموه،

 ي طولن  حبس آزاد مدند.ها سودند دورهارتباط دارند كه بسياري از آنان بعد از سپري ن
 حاج  ول  محسد زندان  ديگري بود كه در پاكستان به كار صراف  و فروش زيورات

كند و در  م  پرداخت. او تاجر بود و تجار با هر كشور، هر موسسه و هر فرد معامله م 
هم موتر  كاري ندارند. حاج  ول  محسد ها و دولت ها . با سياستاند جستجوي نفع خود

 مخص  و هم مقدار زيادي پول خود را از دست داد اما تا اكنون در گوانتانامو
 چشم برراه بازگشت او هستند.اش  سرنومت زندان  است و خانواده ب 

ك�م  هاكثر برادران به هسين مكل دستگير مده بودند كه براي جلوگيري از اطال
با برادران عرب رفتاري به  ها پاكستان  ي  را ذكر كردم. قابل يادآوري است كهها نسونه

البته بسياري از زندانيان گوانتانامو در اثر سياست  اند ها دامته از افغان تر مراتب وحشيانه
به آن سرنومت گرفتار آمده بودند كه مب و روز براي نابودي  ها آدم فروم  پاكستان 

ي اين ها دارم كه دعا كردند و من يقين م  پاكستان دست دعا بسوي پروردگار دراز
 مظلومان نزد خداوند قبول خواهد مد. 

در ميان زندانيان، پاكستان به مجبورستان مهرت دامت به اين دليل كه هركاري كه 
 گفتند: (پاكستان مجبور ه !). م  دادند م  انجام ها پاكستان 
گوش فلك جهان  را بلرزه درآورده و   هي دفاع از حقوق بشر هرچند اين قريها فرياد

گيرد كه احترام به حقوق بشر بر هسه  م  هرچند در ظاهر تاكيد صورت  را كر كرده است،
ي جهان ها با زندان  مدن كوتاه عبدالرحسن مرتد و محقق نسب، فرعون  واجب است،

 انسان زيرپا مد. ها استكبار ناراحت مدند و فرهنگ و مذهب مليون
ها انسان به قتل رسيدند.  مليونو  پا مددر جريان جنگ جهان  دوم حقوق بشر زير 
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ي كار اجباري دسته دسته جان سپردند و ها ي بيشسار مكنجه مدند و در كسپها انسان
 زنده در آتش سوزانده مدند. ها ي نازيها در كسپ

انسان  ها ناكاساك  مليونو  ي هيروميساها با بسباران اتوم  جاپان در مهر ها امريكاي 
را كشتند و خاكستر كردند، تبعيض مذهب  و نژادي نيز موجب  از زن و مرد و طفل

سازمان ملل  ي بسيار براي نسل بشر گرديد تا اينكه بعد از جنگ جهان  دومها مصيبت
جهان  حقوق بشر به تصويب رسيد تا حقوق تسام افراد بشر را   همتحد بسيان آمد و اع�مي

ي ها قانون  بامد و به بشر و باور بصورت يكسان ضسانت نسايد. هر جرم داراي مجازات
جسس  و روان  و توهين به كرامت انسان    هاحترام گذامته مود. مكنجاش  مذهب 

صورت نگيرد و محاكم باص�حيت براساس قوانين مل  و بين السلل  حكم صادر نسايد. 
حقوق تسام افراد بشر مساوي است و هيچكس را نبايد بخاطر جرم  كه كس ديگري 

نژادي و منطقوي بايد مردود مناخته   مده است مجازات نسود. تبعيض مذهب ،مرتكب 
 بشري فاصله بسيان خواهد آمد.  هي مختلف جامعها مود در غير آن ميان گروه

ي استعساري و استكباري از ميان برود و دست ها در ظاهر هدف اين بود كه امپراتوي
 گردد.ي كوچك كوتاه ها ي بزرگ از گريبان كشورها قدرت

بينيم كه سازمان ملل متحد مبدل به ابزاري در دست  م  اما امروز پس از دهها سال
گذارد و  م  بر اقدامات ضد انسان  آنان مهرتاييدو  هسين كشورهاي استكباري گرديده

 دهد. م  قانون  هآنرا صبغ
مد، ي جهان تاييد ها مي�دي از طرف كشور 1949ي ژنو كه ابتدا در سال ها كنوانسيون

بخاطر احترام به مخصيت انسان  حت  در حالت جنگ و درگيري نظام  بود. اين 
حقوق انسان در حالت جنگ را   بار ديگر تاييد گرديد، 1985كنوانسيون كه در سال 

ي مادي ها كند. در هنگام جنگ بايد حقوق مدن  مردم غيرنظام  حفظ و ثروت م  تشريح
و اين حقوق بايد  اند نيان جنگ  نيز داراي حقوقو معنوي آن بايد تضسين مود. زندا

ي زندگ  وي كه بخش  از ها رعايت گردد. زندگ  حق طبيع  انسان است و بايد نياز
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و  حق طبيع  اوست سلب نگردد. تامين نيازهاي طبيع  بشر كه براي بقاي حيات لزم
 لسانانضروري است براي هسه بايد براي هسه رعايت مود، يا اينكه مامل حال مس

 مود؟ نس 
ي ابوغريب و گوانتانامو ها قرار راپور كسسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زندان

و مانزده زندان امريكا در نقاط مختلف جهان كه بعض  از آنها تا كنون كشف نشده 
رسد. در عراق و افغانستان حقوق بشر پامال است  م  است، تعداد زندانيان به هزاران نفر

. در اين دو كشور، مسلسانان مورد نقض اند از آن پرده بردامته ها ي خبري بارها و رسانه
مود؟  نس  حقوق بشر در مورد آنها رعايت  هگيرند. چرا مواد اع�مي م  حقوق بشر قرار

 مود چه رسد به حقوق انسان ؟ نس  چرا به زندانيان مسلسان حقوق حيوان  هم داده
  خواب  دادن، آويختن از سقف، ب  ن و تحقير،مكنجه، توهيو  كوبو  امروز لت

ي مردم و صدها نوع زجر و عذاب ديگر بر مسلسانان ها سوختاندن، بسباران خانهو  كشتن
 مود. م  ناديده گرفته

************* 



 
 

 ماشين دروغ سنج!

يك بار مرا براي تحقيق بردند و محل تحقيق را متفاوت با قبل يافتم. در اطاق روي 
وقت، دست و پايم را باز گذامتند.  سفيد نشانده مدم و بر خ�ف معسول هريك چوك  

ي آب  تيز كه آدم زرنگ  ها لغر اندام با چشمو  يك امريكاي  سفيد پوست بلند قامت
آمد روبرويم نشست و توسط يك مترجم مسن فارس  زبان به من گفت كه اين  م  بنظر

 . اگر كس  دروغ بگويد، آنرا نشاناست Lie Detector Machineمامين دروغ سنج 
سازد. اگر تو موافق بام  ترا با اين مامين  م  ي راست را نيز مشخصها دهد و سخن م 

آزمايش كنيم زيرا ما مك داريم كه تو به ما راست گفته بام . ما بايد راست و دروغ ترا 
 مشخص سازيم.

داديد. اگر مسا  م  قب� انجام كنيد اما اين كار را بايد م  من گفتم كه كار بسيار خوب 
اينگونه امكانات دامتيد چرا ما را اينهسه سال در اينجا معطل كرديد؟ من موافقم. او به 

 سوالت مفاه  آغاز كرد:
 چه كس  بر ضسير تو آگاه است؟  -
 كس  كه مرا آفريده است. -

 و پس از او؟  -

 خود من. -

 بعد از خودت؟ -

 بر ضسير من آگاه  يابد.و  ان مرا بداندي نهها هيچكس آنقدر علم ندارد كه راز -

ي نهان تو آگاه خواهم مد. من ها وي گفت: سوم من هستم كه با اين مامين بر راز
گفتم: مواظب باش كه دعواي خداي  نكن . پدر تو هم به اسرار ضسير من آگاه نخواهد 

 مد. حال سوالت را مروع كن.
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از كرد. سوالت عادي بود و مامين او مرا به مامين وصل نسود و سپس به سوال آغ
داد. طبعا اگر در  م  نيز گراف قلب را نشان كرد و م  تنها فشار خون و تشنج را ثبت
 رود و حرارت بدن تغيير م  پاچه مود، فشار خون بلند و  هنگام پاسخ گفتن انسان دست

 دانند. م  وي كند. مايد انسان عرق كند، اينها ع�يس  است آنها آنرا دليل بر دروغگ م 
اعصاب خود  راست و دروغ مطرح نيست بلكه كسيكه قوي دل و بر  هاينجا مسئل در

 مسلط بامد موفق است و انسان كم دل حت  اگر راستگو هم بامد ناكام خواهد بود.
كرد مث� از من پرسيد كه  م  هم نسايندگ  بازپرس در جريان بازپرس  از خداوند

آيد و  م  سوالت ديگري بسيان  يا نه؟ از اين سوال،اي  را كرده آيا تو گاه  نافرمان  خدا
 بسرعت جواب  خوب دامته و بر اعصاب خود تسلط دامته بامد، هاگر انسان عقيد

 آيد. اما اگر به فكر فرو رفت يا مكث كرد، مك ايجاد نس  دهد و مشكل  بوجود م 
 مود. م 

دو واير آن در دو   در مكم،اين مامين پنج واير دامت كه يك  در سينه يك  
مد. لزم به تذكر است كه اين وسيله را تسام  م  سرانگشتان و پنجس  در بازو نصب

آنرا براي زجر دادن  ها اما امريكاي  اند اعتبار اع�م كرده ب  ي قضاي  در جهانها ارگان
 كنند. م  استعسال

 پاچهو  ن دستطبيع  است كه دروغ گفتن عادت زمت  است و انسان با گفتن آ
گيرد و از بدن عرق  م  ضربان قلب مدت  كند، م  مود. در نتيجه فشار خون تغيير م 

 مود. اين مامين با هسين فرضيه ساخته مده است. م  جاري
********** 

 امريكائي! هبازپرسي به شيو

روزي براي بازپرس  برده مدم. چند بازپرس جديد آمده بودند كه قب� آنها را نديده 
ودم. يك زن سياه كوتاه قد و يك ترجسان زبان پشتو هم مامل تيم بود. روي ميز، آب و ب
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را بروي ميز اي  كرد. كس  از احوالم پرسيدند و بعد نقشه م  مقداري چپس خودنساي 
عرب    هگشودند. در اين نقشه يك مسير از افغانستان آغاز مده بود كه بعد به امارات متحد

مد. اين نقشه  م  به اروپا و از اروپا به امريكاي جنوب  منته  سپس سودان و از آنجا
كرد  م  بقول آنها مسير غيرقانون  قاچاق ط� از افغانستان تا امريكاي جنوب  را نشانده 

 .ام! ر اين تجارت غيرقانون  دست دامتهو بقول ايشان من د
من گرديد بلكه خبري مطلق آنان بود نه تنها موجب حيرت  ب  اين سخن كه نام  از

از نادان  اين طايفه كه الغ بر آنان سست استادي دامت، به فكر فرورفتم كه چرا با چنين 
 سازند. م  مزخرفات وقت خود را ضايع

اين تجارت بايد افغانستان  همن در جواب گفتم كه از نقشه چنين پيداست كه سرچشس
ينان گفتند كه درست است. من بامد زيرا پيداست كه معدن ط� در آنجاست. آنها با اطس

من هسه سخنان مسا   گفتم اگر مسا ثابت كنيد كه چنين معدن  در افغانستان وجود دارد،
 پذيرم. م  در مورد خودم را

آنها باز هم اصرار دامتند كه من مسير اين تجارت را از معدن آن در افغانستان تا 
رح نسودند و آن اينكه تو هر امريكاي جنوب  تشريح كنم اما بعد سوال ديگري را مط

رفت ؟ من در جواب گفتم نه! آنها در جواب باز پرسيدند:  م  هفته از اس�م آباد به پشاور
 رفت ؟ م  براي چه كار

اين پازپرسان متخصص بصورت خاص از امريكا آمده بودند تا از من اط�عات مهس  
حت  جواب منف  و مثبت را از  دانستند كه چه بپرسند و نس  را بدست آورند اما متاسفانه

نادان در اينجا چه   هتوانستند. من در حيرت بودم كه سرنومت ما با اين طايف نس  هم فرق
 .خواهد مد افغانستان كه بجاي خودش بساند!!

تحقيق در گوانتانامو طوري نبود كه روي يك محور متسركز بامد. مشخص نبود  هميو
هم و خيال و  ل چه هدف  هستند. سوالت گاه  بهكه هدف از تحقيق چيست و آنها دنبا

آموزم  هم دامت. هر روز هدف سوالت  همتك  بود و گاه  حت  براي زندان  جنب
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كردند.  م  خود مطرح هآمدند و سوالت  مطابق سليق م  كرد و مستنطقين جديد م  تغيير
  ،ها مسافرت  تحقيقات در مسايل علس ،  موضوع اتهام به جرم و جنايت فراموش مد،

  مراكز علس ،  مدارس دين ،  علساي دين،  ،ها منيدهو  ها تجارب دوران زندگ  و كار، ديده
  صنايع داخل ، جلسات سياس ،  منابع معدن  كشور،  تاجران،  ي سياس ،ها مخصيت
  ي قوم  قبايل  و منطقوي،ها گروه  ي سياس ، اخت�فات اجتساع ،ها سازمانو  احزاب

و  ها افياي  و مسايل مختلف ديگر. درمراحل اول، تحقيق مبتن  بر واقعيتمسايل جغر
چرخيد اما بعد مكل بازپرس  عوض مد. از من  م  مسايل  بود كه جريانات روز بر آن

علساي دين  و هسه مدارس علس  و دين  كشور   ي سياس  افغانستان،ها هسه چهره  هدر بار
. در مورد تسام معادن افغانستان و منابع طبيع  سوال مد كه به دادن جواب مجبور بودم
ساير   بيروج،  سيساب سرخ، لجورد، ياقوت،  مانند نفت، گاز، كرومايت، بيرايت،

ي قيست  و آهن سوالت متعددي صورت گرفت اما در مورد معدن يورانيم صدها ها سنگ
ادي محكوم به سوال از من پرسيده مد و بخاطر ندامتن معلومات يك ماه در سلول انفر

 جزا گرديدم.
علس  دامت يا به   هدر مورد علساي مشهور پاكستان، مدارس و جلسات  كه جنب

  قطيبه در منصوره،  هگرفت مث� جلس م  اس�م  داير مده بود تاكيد بسيار صورت  همفكور
ي  از آن به من ها علساي دين  در ليبيا كه عكس  وحدت هديوبند در پشاور، جلس  هجلس
علسا و مدارس دين  تسام  هبارز من سوال مد. درعالم دين ا ان داده مد و در مورد هرنش

را هم نشنيده بودم از من پرسش صورت  مان اس�م، حت  آنهاي  كه من حت  نامعالم 
ي بزرگ ها مركت  ها و اهداف آنان، گرفت، در مورد دادن زكات، موسسات خيريه كسك

معلومات در   ي مذهب  در جامعه،ها مخصيتو  برسوخ مذه  و سهم سهامداران آن،
ساير و  واردات، منابع مال   صادرات،  سكتور خدمات عامه،  مورد كلتور و عنعنات مردم،

 مسايل مربوط به افغانستان از جسله مصارف در سكتور تعليم و تربيت در كشور.
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سن منفجر يكبار يك بازپرس به من گفت كه در كشت  امريكاي  كول كه در خليج ي
مد و در اثر آن يازده سرباز و صاحب منصب امريكاي  كشته مدند، تو دست دامت  و 
تو در آن زمان به يسن رفته بودي. من پرسيدم كه از كدام راه به يسن رفته بودم؟ گفتند: تو 
اول ايران، از آنجا به قطر و از قطر به يسن رفته بودي. من پرسيدم كه آيا زمان رسيدن 

ا و توقف آن در يسن معلوم بود؟ گفتند نه! من باز هم پرسيدم كه آيا من مواد كشت  مس
 دانيم.  نس  منفجره هم با خودم برده بودم؟ گفتند ما

من گفتم كه در صورتيكه وقت رسيدن و لنگر انداختن كشت  مسا در خليج يسن 
يسن رفته بودم؟  معلوم نبود، پس من چگونه بخاطر اين كشت  به ايران و قطر و از آنجا به

اگر مسا ثابت كرديد كه من از سه كشور نام برده، در زندگ  خويش يك  از آنها را ديده 
 پذيرم. م  هسه اتهامات مسا را برخود  بامم،

بنياد و مايد به  ب  مد، هسه خيال  و م  اين گونه سوالت كه وقت بسيار در آن ضايع
 گرفت. م  منظور تحت تاثير قرار دادن صورت

و  كرد گاري نام دامت م  بازپرس ديگري كه خود را مخصيت خيل  مهم معرف 
كرد و يك گروه از زنان را هم بدنبال خود  م  معرف  Costom Invistagatorخود را 

وي  ام. گفت كه من براي تحقيق از تو از وامنگتن فرستاده مده م  سرگردان كرده بود
مباهت دامت. ته ريش كوتاه  مانند بعض  گاه  به معبده باز و زمان  به هنرپيشه 

و پاهاي مرا بدقت معاينه كرد  ها اميران عرب دامت. خيل  به من نزديك مد و دست
ي دست بند وزولنه در دست و ها كند. وي به داغ م  مانند دكتوري كه مريض  را ويزيت

ه بودند و چرا بر پرسيد كه جرا اين ظالسان ترا اينگونه محكم بست م  كرد و م  پايم اماره
تو رحم نكردند. اما من متوجه بودم كه دلسوزي يك امريكاي  بدون مقصد و منظور 
نيست. در آخر گفت كه من براي تو خبر خوم  دارم. براي تو مبلغ پنج مليون دالر 
تخصيص داده مده كه قرار است بنام تو در بانك گذامته مود و در اختيار تو بامد. تو با 

خوب و موتر بخري و در افغانستان مبدل به يك مخص ثروتسند  هتوان  خان م  اين پول
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بانك    هرا از روي ميز بردامت و به من گفت كه مساراي  گردي. و بعد قلم و دفترچه
موش و گربه افتادم كه ميان ما افغانها بشكل ضرب السثل   هخود را به من بگو! من بياد قص

ي آن ها و اينهسه سود فراوان؟! و بياد دوران كودك  ورويارود. اينقدر مسير كوتاه  م  بكار
كرديم و  ساختيم، و ازدواج هم م  م  ي خيال ها قلعهو  ها دوران افتادم كه براي خود قصر

 داديم!. م  بر زمين خشك براي خود پادماه  تشكيل
 من پرسيدم كه اينهسه محبت بخاطر چيست؟ گفت براي اينكه تو با ما هسكاري كن  و

ي ها گوييم، بپذيري. خواست م  ي درست بده  و آنچه را كه ماها به سوالت ما جواب
 .آنان كم نبود!

گرفت و گفتم كه الحسدهللا من بقدر كاف  ثروتسند ام  از اينهسه محبت امريكاي  خنده
ايد. به پول مسا هم ضرورت  ندارم و  در كه مسا اص� فكرش را هم نكردههستم. آنق
به سوالت مسا راست بوده است اما تجارت حرف و سخن را هيچگاه  ي من ها جواب
 و به آن بلد نيستم. چيزي كه از مسا پنهان كرده بامم وجود ندارد اما اكنون فقطام  نكرده
را بشسا بدهم. گفتند اش  حساب بانك  هم ندارم كه مساره  هخواهم آزاد موم. مسار م 

 كه آيا سخن ما را باور نداري؟
م حرف باور كردن و نكردن نيست اما من به پول نيازي ندارم. فقط اگر بجاي من گفت
 ها اين براي من بالترين محبت  كاري كنيد كه من آزاد موم،  ي ديگر،ها هسه محبت
 خواهد بود.
! چه راه  دور ودرازي را براي ابراز محبت به من پيسوده بودند! سرانجام ها بيچاره

 .مايوس مدند و رفتند. نه مرا آزاد كردند و نه پول دادند!پس از چهار ساعت تحقيق، 
يك ترجسان  كرد هسرا با م  روزي يك زن نيم وجب  كه خود را انگل (فرمته) معرف 

مناس ؟ گفتم بل ، امريكاي  هست !  م  فارس  زبان آمد و نخست از من پرسيد كه آيا مرا
تصسيم مرگ و  تسندي هستم.مناس . من زن بسيار قدر نس  وي گفت كه تو مرا خوب
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 اند زندگ ، در زندان ماندن يا رها كردن تو در اختيار من است. ديگران از تو تحقيق كرده
 كنم و تو بايد به من راست بگوي .  م  نو تحقيق كه مورد قبول من نيست. من از تو سر از

و آغاز كنند، من گفتم: اگر بعد از تو بازپرس ديگري بيايد و هركدام تحقيق را سر از ن
سرنومت ما چه وقت مشخص خواهد مد؟ وي با وقاحت گفت كه حرف نزن، آنچه كه 

 گويم بكن. غرور ترا خواهم مكست. م  من
من هم كه ديگر حوصله و صبر را از دست داده بودم، و هرچه بر زبانم آمد برايش 

د اينكه گفتم و سخن را با فحش كوتاه كردم. اوهم با يك جهان خشم و غضب و تهدي
باز هم هسديگر را خواهيم ديد، مرش را كم كرد و از آن ببعد او را نديدم. من ندانستم 

 ي فريب اطفال را بكارها كه اين امخاص ما را ساده و كم عقل گسان كرده بودند و روش
 هسينقدر بود.مان  يا استعداد خودو  گرفتند م 

رد، سوالت  از من نسود. روزي يك مرد چاق كه مكسش نزديك بود به دهانش بخو
منيد اما  م  ي مرا نيز با استهزاها جوابو  كرد م  وي سولت را بشكل استهزا آميز مطرح

يك سوال وي خيل  عسيق و برخاسته از مكنونات قلب  او و در مجسوع دولتسردان امريكا 
ر خواهند بود. وي پرسيد مسلسانان چه زمان  در برابر ما سر خم خواهند كرد و به زانو د
 آمد؟ من در جواب به اين سوال كس  متردد مدم اما بعد جريت نسوده گفتم:

اين اميد مسا هرگز تحقق نخواهد يافت و انشااهللا هسه مسلسانان در برابر مسا تسليم 
نخواهند مد. يك گروه حتسا با مسا جهاد خواهند كرد تا آنگاه كه امام مهدي ظهور نسايد 

 مسا مسلط خواهند گشت. وي پرسيد: قتدر خواهند مد و برو با ظهور وي مسلسين م
داند. اما  م  بهتر اين گروه چه كسان  خواهند بود. القاعده يا طالبان؟ من گفتم: خدا

دانم كه اين  نس  دانم كه اين گروه مانع تحقق اهداف موم مسا خواهند مد اما م  اينقدر
و متفكرانه گفت كاش اين مهدي  گروه چه كسان  خواهند بود. او نفس عسيق  كشيد

كرديم و اين اميد مسا  م  كرد تا با او نيز حساب خود را تصفيه م  مسا زود سر بلند
 صبرانه در انتظار او هستيم. رسيد. من گفتم ما هم ب  م  مسلسانان هم به پايان
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مد.  م  كردند و با آمدن محقق جديد تحقيق سراز نو آغاز م  محققين هسيشه تغيير
توانست تا ابد ادامه يابد بدون اينكه به نتيجه برسد. در ميان محققين  م  ين روندا

نسبتا خوب دامتند اما بعض  بشدت متعصب بودند و  هامخاص با فهم هم بودند كه روي
آمدند تا مشكل ايجاد  م  خشن دامتند يا كم استعداد بودند. بعض  اص� براي اين هروي

(محقق)  ISOسايند. در كسپ قانون  وجود ندامت. آنچه كه كنند و زندان  را مجازات ن
DOC  (مسئول زندان) يا ان س  يوNCU  خواستند، انجام م  يا حت  سربازان معسول 
و  پرسيد نس  دادند. سخن سرباز دليل و برهان بود و كس  از زندان  در مورد چيزي م 

مد كه اكنون مسئله در  م  پرسيد در تغيير جزا تاثيري ندامت و استدلل م  اگر هم
 كامپيوتر ثبت مده است.

 هزمان  كه من به كسپ مساره چهارم برده مدم، در آنجا مرايط نسبتا خوب بود. روي
سربازان هم نسبتا انسان  بود. در طول هفت يا هشت ماه يكبار كسپ مورد بازرس  قرار 

مد اما  م  نيدهداده مد كه خيل  سخت بود. در اين كسپ مكايت زندان  تا حدي م
 مربوط ها زندانيان هسيشه مشك�ت خود را با مشك�ت زندانيان در ديگر ب�ك

 كردند. م  ي زندگ  را مطالبهها براي آنان نيز سهولتو  ساختند م 
مخص و  در طول دوران زندان از من محققين زيادي تحقيق كردند. تام، مايكل

و داويد پريد و زن  بنام مري و ديگري  مد. جورج ريچ م  ديگري كه او هم تام ناميده
 هجورج ريچ و داويد پريد با من روي ام. بنام مزرا. نام بسياري ديگر را فراموش كرده

مسنونم. آنها مرا زجر ندادند و مكنجه برايم تعيين نكردند. مان  خوب كردند كه از احسان
 مرا از آنان بگيرد. ديگران بسيار مرا زجر دادند كه خداوند در دنيا و آخرت انتقام

*********** 
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 نمايشي همحاكم

 در زندان از زبان نسايندگان صليب سرخ و برادران  كه تازه به زندان افتاده بودند
سرنومت بودن زندانيان  ب  در مورد ها منيدم كه سازمانهاي حقوق بشر و بعض  كشور م 

د سرنومت آنان مشخص گردد. گويند كه باي م  كنند و م  در گوانتانامو ابراز نگران 
 زندانيان هم هسيشه بخاطر دسترس  به اين حق ت�ش دامتند و بر محققين فشار

آوردند كه سرنومت ما را معين سازيد. به اصط�ح مجرم از غير مجرم تفكيك گردد،  م 
 توقيف بايد به پايان برسد و كار بايد در چهارچوب قانون عيار گردد.  همرحل

دن سه سال محققين يك گروه را بصورت نسايش  و غيرقانون  بعد از سپري م
هم به چشم جهانيان خاك بپامند. اين و  انتخاب كردند تا زندانيان را مصروف ساخته

تشخيص موقف دمسن   هگروپ كه از خود محققين امريكاي  تشكيل مده بود بنام ادار
An Enemy Combatant Status Trribunal Review Bearo ه مد.ناميد 

از طرف اين اداره بصورت كتب  به زندانيان خبر داده مد كه مسا دمسنان جنگ  
امريكا هستيد و امريكا حق دارد تا مسا را در زندان نگهدارد اما اين اداره براي تشخيص 

 كند. م  ي مسا تجديد نظرها دمسنان واقع  از امخاص عادي بر دوسيه
امريكا ثابت گردند، به آنها موقع داده خواهد   هاگر كسان  دمسنان جنگ  ايالت متحد

اعتراض خود را ارايه نسايد  Court Colambia District امريكا بنام  همد تا در يك محكس
 و خواهان تجديد نظر گردد. اگر برايت بگيرد، آزاد خواهد مد.

كار  در ابتدا بعض  از برادران در اين مورد ابراز خومبين  نسودند اما در حقيقت اين
 سازش توهين آميز عليه عدالت بود.و  يك اقدام غير قانون  ديگر

كرد تا در جريان  م  يك بازپرس خود را بعنوان وكيل مدافع يك زندان  معرف 
 دعوا  همحاكسه از وي دفاع كند. محقق ديگر بعنوان سارنوال از جانب حكومت اقام

يافتند  م  ت منصفه در دادگاه حضوربعنوان ناظر و جسع  هم در مقام هيئاي  كرد. عده م 
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اما در واقع امر اينها هسه سارنوالن استخبارات نظام  امريكا بودند. اينها فقط براي تحقيق 
قانون  و قضاي . اين نسايش مسخره از نظر قانون هيچ  هآموزش ديده بودند نه براي فيصل

قضا  ها نبود و در رمتارزم  ندامت زيرا در ميان آنان حت  يك نفر هم با قانون آمن
 بود كه در آن سرنومت مسلسانان به مسخره گرفتهاي  تحصيل نكرده بود. تنها درامه

 مد. م 
مرا هم به نزد يك  از هسين به اصط�ح وك�ي مدافع بردند. وي برخورد خشونت 

دفاع از ترا بعهده بگيرم حال تو   هخواهم وظيف م  باري با من نسود و بعد گفت كه من
آوري نسوده با  و جرمت چيست تا من مواهد جسعاي  ن بگو كه در كجا دستگير مدهبس

 تو كسك كنم. 
من كه از قبل در مورد اين جريان مك دامتم با نرم  گفتم من قبل از اينكه جريان را 

خواهم توضيح بدهيد. وي گفت من حاضرم. من  م  به مسا بگويم چند سوال دارم كه
داريد و در اين رمته  كنيد آيا با مسايل قضاي  آمناي  م  دفاعپرسيدم: مسا كه از من 

 .ايد؟ وي در جواب من گفت كه نه! تحصيل كرده
هيئت منصفه را و  كنند م  قضاي  بر من حكم هبعد پرسيدم: گروه  كه در جلس

دانند؟ وي گفت نه! باز پرسيدم كه  م  از قضا چيزيو  دهند، آيا قاض  هستند م  تشكيل
گيرد و يا قوانين بين  م  امريكا صورت  هبر من بر بنياد قوانين ايالت متحد آيا حكم

السلل ؟ وي در جواب گفت كه براي مسا قانون  وجود ندارد و هيچ قانون  بر مسا 
 هكنند نه فيصل م  مخص  صادر  همود فقط هسين گروپ در مورد مسا فيصل نس  تطبيق

 قانون . 
به ما توزيع مده آمده است كه ما سه سال قبل بعنوان كتب  كه  همن گفتم در اط�عي

توانم بپرسم كه براساس كدام قانون  ايم. م  امريكا ثابت مده  هدمسنان جنگ  ايالت متحد
و حكم كدام محكسه اين حكم سه سال قبل صادر مده است؟ وي گفت كه من در 

 .جريان نيستم!
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داند، قانون در مورد  نس  ز قضا چيزيمن گفتم: وقت  تو با قضا آمناي  نداري، قاض  ا
سه سال قبل در مورد ما فيصله صادر مده است، حال به چنين نسايش  و  ما وجود ندارد

خواه   م  خواه ؟ تو كه دمسن من هست  چگونه م  مرا  هچه ضرورت است كه موافق
 كنم. م  تاز من دفاع كن ؟ من هرگز با اين كار موافق نيستم و نه در چنين دادگاه  مرك

وي اصرار دامت كه بايد حتسا وكيل مدافع من بامد و گفت كه اگر تو موافق هم 
نبام  من در غياب تو از تو وكالت خواهم كرد. من هم در مقابل باوي به تندي سخن 
گفتم و سرانجام پس از زحست زياد از چنگ اين ظالم نجات يافتم اما وي در غياب از 

 من وكالت كرده بود.
ديگر هم داير گرديد كه مشخص سازد ( توهنوز هم   هز اين نسايش يك جلسبعد ا

 امريكا هست ؟)  هبراي امريكا خطر هست  يا نه، با وجود اينكه دمسن جنگ  ايالت متحد
ناميده مد. من به اين اداره هم جواب  ARBاين كسسيون (ادمنستريشن روينيو بورد)

كسسيون هم به من اب�غ   هي ورزيدم. فيصلآن خوددار همنف  دادم و از مركت در جلس
نشد و تا زمانيكه من آزاد مدم فقط به دو نفر حكم اب�غ مده بود و ديگران هسه در حال 

 تعليق و انتظار بودند. 
داد  م  كرد كه مخص دمسن جنگ  امريكاست و به امريكا حق م  كدام مواهد ثابت

ندان نگهدارد؟ طالب اتهام اول بود و نياز به نامعلوم در ز هتا او را بدون محاكسه تا آيند
با امارت اس�م  و القاعده اي  هيچ تفصيل ندامت اما بسياري از زندانيان كه رابطه

ندامتند به اتهامات ديگري چون مجاهد در زندان بودند. كسان  كه به طالب پناه داده 
 جاهد مشهور رابودند، به طالب نان داده بودند يا حت  كسان  كه يك طالب يا م

 مناختند يا كسان  كه بنام جنگجو قلسداد مده بودند، دمسنان جنگ  امريكا بودند. م 
كسان  هم بودند كه هيچ اتهام  بر آنان وارد نبود و بخاطر مسايل بسيار جزي  كه 

پذيرفت. مث� مخص  جسپري  نس  كرد زندان  مده بودند و عقل آنرا نس  جرم  را ثابت
دين به تن دامته است، كسيكه تيلفون ست�يت با خود دامته و ديگري را مبيه به مجاه
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كرده است.  م  گوسفندان خود را نظاره هدر حال  دستگير كرده بودند كه با دوربين رم
مخص  هم زندان  بود كه از جيبش هجرت كارت بيست و پنج سال قبل پاكستان يافت 

 مده بود. اينها دمسنان جنگ  امريكا بودند.
  پينه دوز،  بودند؟ طالب، مجاهد سابق، اعضاي حكومت جديد، ها زندانيان افغان ك 

 مان.ندار، امام مسجد، حت  ترجسان خوددكا  چوپان، خبرنگار، صراف،
ي ها در ميان زندانيان عرب هم امخاص  از هسين قساش بودند كه پاكستان يا كشور

بودند. مجاهدين، كارمندان موسسات  فروخته ها مبيه با پاكستان آنها را به امريكاي 
رفت در  م  تحليلگر مسايل سياس ، حت  كسانيكه احتسال  روزنامه نگار، متعلم،  خيريه،
 دمسن  با امريكا وجود دامته بامد مانند ميخ صابر از بوسنيا.  هانديشمان  ذهن

 در مناطق پشتون نشين كشور ما بخصوص در سست جنوب، تعداد زيادي از مردم در
آيند. از آنها  م  و سالنه يك يا دوبار به ديدن فاميل خود اند ي عرب  بكار مشغولها كشور

به پايان  ها در آن كشورمان   هيزو هم كسان  دستگير مده بودند و زندان  بودند. معياد
 زدند اما گوش منواي  وجود ندامت. م  رسيده بود. فرياد

هيچ جرم  هم بر آنان ثابت نشد، به هيچ  زندانيان  كه پس از سه سال آزاد مدند و
خود دور بودند و  يها مرجع  نتوانستند مكايت كنند. آنها سه سال از وطن و خانواده

ي ها هيچ جرم  هم ندامتند. وقت  زندانيان از اين ظلم و اعسال ضد انسان  امريكاي 
ند. بعض  وحش  به جان آمدند و دانستند كه هسه چيز دروغ است دست به اعتصاب زد

فقط يك وقت  ها خوردند و بعض  نس  خوردند و بعض  آب و غذا هردو را نس  فقط غذا
گرفتند. بعض  از برادران عرب تصسيم گرفتند كه به اعتصاب تا مرگ ادامه دهند.  م  غذا

پنج زندان  دست به اعتصاب زدند كه اين تعداد روز به و  به اين ترتيب دوصد و هفتاد
  .احترام به حقوق انسان . هسين و بس! واست آنها چه بود؟ محاكسه وروز زياد مد. خ

مش روز ادامه يافت و تقريبا هشتاد درصد از زندانيان در و  اين اعتصاب غذا بيست
آن سهم گرفتند و تنها زندانيان مريض و مسن از آن مستثن  بودند. براي رفع مشكل، 
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ژنو در  اد كه بعض  از مواد كنوانسيون جنرال  كه مسئول كسپ بود به زندانيان وعده د
مورد اسيران جنگ را در مورد زندانيان رعايت خواهد كرد. اما زندانيان بايد از اعتصاب 

به زبان انگليس  و  سعودي و در بريتانيا پناهنده بود  هدست بردارند. ميخ ماكر را كه تبع
 د، به هر كسپ نزد زندانيانتسلط دامت و در ميان زندانيان هم از محبوبيت برخوردار بو

بردند تا از زندانيان بخواهد كه غذا بخورند و از اعتصاب دست بردارند. و وعده دادند  م 
با آنها در مورد رفع مشك�ت  ها امريكاي   كه اگر زندانيان نسايندگان  را انتخاب كنند،

 طبيق مود.ژنو در كسپ ت زندانيان صحبت خواهند كرد تا بعض  از مواد كنوانسيون 
مش نساينده انتخاب مد تا مطالبات مان  زندانيان از اعتصاب دست بردامتند و از ميان

بعد با مسئولين امريكاي  مطرح سازند. ميخ ماكر، ميخ و  زندانيان را جسع نسوده
عبدالرحسن، ميخ غسان، ميخ صابر، ميخ ابوعل  و من بعنوان نساينده انتخاب مديم. ما 

ي زندانيان غور مود و به ها ين زمان مسكن به خواستتر در كوتاه كرديم تا م  ت�ش
هم بايد بدقت متوجه باميم تا زندانيان بر ما بدگسان  ها امريكاي   هي فريبكارانها دسيسه

نشوند. دوبار در گردهساي  ما بعنوان نسايندگان زندانيان مشكل ايجاد مد و موفق به 
اول كه در هفت اگست سال  هكن مد. در جلسجلسه نشديم اما بار سوم اين نشست مس

بسب گارنر و يك قوماندان  Bomb Garner برگزار مد، مسئول زندان گوانتانامو 2005
ديگر زندان هم حاضر بودند. گارنر مخص كوتاه قد، چاق وزيرك بود كه از سراپايش 

ابليس   هاز قيافمن هم  باريد. وي قب� به زندانيان گفته بود كه من ابليس هستم. م  نيرنگ
تجسس  چون گارنر در ذهن دامتم. اول او به سخن آغاز كرد و گفت كه من خواستار 

دانم كه زندانيان به سخنان  م  يك كسپ آرام و امن هستم. به كسك مسا نياز دارم. من
ي مسا احترام ها كنم و به فيصله م  دهند، من با مسا هسكاري م  مسا مش نفر گوش

تا در مورد مسا بعض  از مواد ام  ر دفاع دونالد رامسفيلد صحبت كردهدارم. من با وزي
كنوانسيون ژنو رعايت گردد البته انتخاب آن به ما مربوط است. زندانيان هر كدام با 

بايد از مكنجه، توهين و اعسال ديگر ضد  ها جريت صحبت كردند و گفتند كه امريكاي 
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بيش از اين با حيثيت ما و معاير دين  ما  زندانيان دست بردارند و  انسان  نسبت به
را در اينجا زندان   ها توهين نكنند. چهار سال دنيا را به اين فريب دادند كه ما تروريست

به  ها ايم. ديگر بايد اين فريب كاري اخته مدهما بدون حكم قانون در قفس اند ايم. كرده
 پايان برسد.

گفت كه آنچه كه گذمته،  و م  پذيرفت  م آن ميطان امريكاي  هسه چيز را در ظاهر
گذمته است اما در آينده افراد تحت فرمان من به مسا به چشم انسان خواهند ديد و 

از من براي مسا زندگ   تر از من و پايين تر احترام انسان  به مسا خواهند دامت. افراد بال
 خوب تسنا دارند. 
دروغ بود و به فراموم  سپرده  ها عدههسه نيرنگ و فريب بود. هسه و ها اما اين حرف

ي سخت محكوم مدند. از ساير زندانيان جدا ساخته ها مد. نسايندگان زندانيان به عذاب
. مشك�ت بار ديگر آغاز مد اند مدند و كس  از آنان اط�ع  ندامت كه به كجا برده مده

گفتند به  م  دند كهو زندانيان بار ديگر به اعتصاب غذا دست زدند. بيست تن از كسان  بو
نبايد باور كرد و بايد تا دم مرگ از خوردن و نوميدن دست  ها امريكاي  ههيچ وعد
 برداريم.
مكستند تا اينكه زندانيان  م  نيرنگ آنراو  با حيله ها مد اما امريكاي  م  اعتصاب ها بار

تا آزادي من در  نبايد اعتساد كرد. ها به اعتصاب  دست زدند و گفتند كه ديگر به امريكاي 
تعداد اعتصاب كنندگان روبه افزايش بود و بسياري با خطر مرگ  2005يازدهم سپتامبر 

مدند و به مفاخانه  م  مواجه بودند. هر روز زندانيان در اثر ضعف نيروي بدن ، بيهوش
 مد اما زمانيكه بهوش م  مدند. در حالت بيهوم  به آنها دوا داده م  انتقال داده

كردند. هسه عهد  م  كردند و از گرفتن دوا خودداري م  سيرم را از خود دور  ،آمدند م 
ديگر و  صبر هسه لبريز مده بود هكرده بودند كه اين اعتصاب را تا مرگ ادامه بدهند. كاس

توانستند. مرگ براي آنان بهتر از اين زندگ  ف�كت  نس  را تحسل كرده ها مظالم امريكاي 
 بار بود.
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آنها بودند. اين خبر  ههسه دكتوران مصروف معالجو  ندان پر از مريض بودز  همفاخان
هم رسيد كه به دكتوران دستور داده مده كه دوا و غذا بايد بزور به زندانيان داده مود اما 
داكتر مسئول كه يك جنرال نظام  بود از اين كار ابا ورزيد و گفت كه مسئوليت قانون  

توانم. داكتران غير نظام  براي اين كار پنج نفر ديگر را  نس  اين عسل را قبول كرده
مد كه اين دكتوران كه به اين  م  آوردند و به زندانيان بزور از راه بين  غذا دادند. گفته

اين كار را در برابر و  گيرند م  زنند، از مقامات زندان رموه م  كار خ�ف قانون دست
 2006جنوري  19ا نومتن اين سطور يعن  اين اعتصاب ت هدهند. سلسل م  پول انجام

عادلنه و قانون    هخواهند؟ حقوق انسان  و محاكس م  ادامه دارد. اعتصاب كنندگان چه
 .اند توجه ب  ي انسان ها به اين خواست ها اما امريكاي 

قابل يادآوري است كه طالبان در دوران امارت اس�م  خويش مش نفر از اتباع 
سوء از وظيفه، مطابق قوانين كشور   هجرم تبليغ مسيحيت و استفادكشورهاي غرب  را ب

نادرست صورت نگرفت و   هآنان نيز مروع مد. با آنها روي  هدستگير كردند و محاكس
 تعيين مد، م�قات با آنها آزاد بود، غذاي خوب به آنها دادهمان  وكيل مدافع هم براي

موراي امنيت سازمان ملل متحد بر افغانستان مد. در ميان آنها دو نفر امريكاي  بود.  م 
مليون افغان قابل لسس بود اما امروز  28تعزيرات را مدت بخشيد كه اثرات منف  آن بر 

، كس  اند برند و خواستار عدل و انصاف م  كه هزاران مسلسان سالها در زندان بسر
اين ملل متحد و اين گيرد.  نس  منود و با آنها برخورد قانون  صورت نس  صداي آنان را

 هم جهان متسدن.
************** 



 
 

 هدف از ساختن برزخ گوانتانامو چه بود؟

در اينجا هم مك مطرح است و هم سوال. ساختن زندان در گوانتانامو و نگهدامتن 
اين كار تا كدام  هنتيج ها مسلسانان در آن با كدام هدف صورت گرفت و از نظر امريكاي 

كه زندان  كردن مسلسانان در آن برزخ  اند د. بسياري به اين باورمثسر بوو  حد مفيد
 مسلسانان را كه با استعسار  هبه دو هدف صورت گرفت: اول اينكه هس ها بدست امريكاي 

به آنها بفهساند كه امريكا هر آنچه را كه و  گري امريكا مخالف بودند بترساند تجاوزو 
بدست اين كشور است. دوم اينكه  ها سرنومت ملتكند و  م  پروا عسل  ب  اراده نسايد،

اي  نامند در جزيره م  هيولي  را كه در ذهن آنها نقش گرديده كه در ظاهر آنرا تروريست
نگهدارند كه قانون هيچ كشوري در آن حاكم نيست و به اين ترتيب سرنومت، مخصيت 

 و مذهب آنان را به بازي بگيرند.
كند، با دروغ موفق مد تا  م  به مسلسانان توهينبوش كه در سخنان خويش هسيشه 

ي ها ملت امريكا و جهانيان را فريب دهد كه گويا سربازان آنان در گوانتانامو تروريست
و خود را قهرمان اين معركه  اند آدمخوار را به بند كشيده و دنيا را از مر آنان حفظ كرده

مود. اكنون ثابت مده است كه  م  ثابت ها نشان دهد. اما با گذمت زمان عكس اين ادعا
خواست  م  گناه هستند و به تدريج آزاد مدند. بوش كه ب  اكثر زندانيان در اين زندان

مسلسانان به گروگان گرفته مده را هيولي مخوف معرف  نسايد، نتوانست حت  يك  از 
حت  درمورد آنان را براي محكسه به ملت امريكا و جهانيان معرف  نسايد و ادعاي خود را 

يك  از آنان به اثبات برساند يا اق� راه  را در پيش بگيرد كه ثابت كند حت  بيست و 
. براي مردم امريكا و جهان اين دروغ اند پنج درصد از اين زندانيان مجرم و تروريست

آمكار مده و امريكا امروز تحت فشار قرار گرفته تا زندان مخوف و فاقد قانون 
 بوش از اين عسل احساس پشيسان   هبندد. هرچند تصسيم گيرندگان در ادارگوانتانامو را ب
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دانند اما باز هم بخاطر پنهان كردن جنايات امريكا  م  كنند و آنرا يك امتباه بزرگ م 
 دهند تا خاموش بامند. م  ترجيح

ي هولناك در آن چ  مد؟ آيا براي امريكا ها ساختن اين زندان و ظلم  هبالخره نتيج
ع  در قبال دامت و به ضرر مسلسانان بود؟ به نظر من اين عسل از ابعاد گوناگون دارد نف

 بدنام  و ننگ ابدي خواهد بود. هكه در تاريخ امريكا و جهان، براي اين كشور لك
ي ضعيف ملزم به رعايت قانون در سطح بين السلل  ها بوش ثابت كرد كه فقط ملت

 لسلل  نيستندوانين بين او زومندان تابع ق اند 
دهند و مردم  م  ي بزرگ تشخيصها ديگر اينكه حقوق بشر آن چيزي است كه قدرت

 از اين حقوق بامند. ها مظلوم جهان بخصوص مسلسانان بايد تابع تعبير ابرقدرت
 اصول در جهان از طرف امريكا بر بنياد منافع اين كشور تعريفو  وسوم اينكه قانون

 مود نه بر بنياد حقيقت. م 
 اكنون اين عسل براي امريكا چه منافع  در قبال دارد؟

اول اينكه براي مردم دنيا بخصوص مسلسانان ثابت مد كه امريكا در ادعاي خود مبن  
 بر رعايت حقوق بشر كاذب است و خود بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان است.

 پا نهاده است.بين السلل  را زير   هدوم اينكه امريكا تسام قوانين پذيرفته مد
 سوم اينكه نفرت مديدي نسبت به امريكا در سراسر جهان اس�م بوجود آمده است.

 چهارم امريكا نتايج مظالم خويش را خواهد ديد.
مود كه  م  مناخته ها بدبخت   هي اس�م  امريكا بعنوان بسيان آورندها پنجم در كشور

ي ضد بشري اين كشور است. ها سياست  هنتيج ها ي داخل  در بسياري از كشورها جنگ
 امريكا در سراسر جهان ضربه وارد كرده است. هاين خود به وجه

امريكا در زندان گوانتانامو، هر زندان  را با خود دمسن كرد. در ميان زندانيان كسان  
ي امريكا پشتيبان  كرده بودند اما زمان  كه مظالم اين زندان را ها هم بودند كه از سياست
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نسبت به هر امريكاي  نفرت بوجود مان  در دلهايو  دمسن امريكا مدند  ردند،تجربه ك
 آمد.

كسان  كه به اين زندان افتادند در حقيقت مخصيت مورد توجه در سطح بين السلل  
يافتند و مورد توجه مردم قرار گرفتند. به نظر من آن زندانيان  كه قبل از زندان  مدن 

، با رفتن به اين زندان، مانند يك رهبر محبوب مردم خود نام  از آنان منيده نشده بود
مدند. اين افراد اگر بخواهند برضد امريكا گروه  را بسيج كنند، به اين كار قادر خواهند 

 بود. 
تروريست كس  است كه در ميان مردم به ايجاد وحشت دست بزند تا به اهداف خود 

سين هدف بسيان آورد تا امريكا با اعسال ظلم برسد. امريكا زندان گوانتانامو را نيز براي ه
و وحشت و بربريت، مسلسانان را بترساند تا مسلسانان تسليم اهداف موم امريكا گردند. 
بنابراين، اين اقدام خود بزرگترين عسل تروريست  است. امريكا مدع  مبارزه با تروريسم 

گردد  م  سال تروريست زند كه موجب قانون  مدن اع م  است اما خود دست به اعسال 
يا تعيين جايزه براي دستگيري و  ي ديگر يا براي كشتنها مث� ربودن امخاص از كشور

 افراد. 

 رهائي  ي دولت افغانستان و نويدها فرستاده

كه مصادف با مانزدهم ماه مبارك رمضان بود، براي تحقيق برده  2004 م  در يازدهم
و  طاق  داراي فرنيچر خوب، ايركانديشنمدم. محل تحقيق برايم تازگ  دامت. ا

 تلويزيون بود. خ�ف معسول هر وقت دست و پايم را باز كردند. كس  بعد سه امريكاي 
يك افغان وارد اطاق مدند. دو امريكاي  را كه بازپرس بودند قب� ديده بودم اما و 

رف  كرد. و افغان امريكاي  سوم نا آمنا بود. او خود را كارمند سفارت امريكا در كابل مع
 هسراه آنان گفت كه به نسايندگ  از دولت افغانستان آمده است.
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اي  با من خوب بود اما باز هم نسبت به جريان مشكوك بودم كه آيا نسايندهمان  رفتار
ي  ها از جانب دولت افغانستان آمده بامد اما آنها از جانب دوستان من در كابل نشانه

 .اند ه از جانب دولت كابل آمدهگرديدم ك دامتند كه مطسئن
كس  از وضع ناگوار در زندان گفتم. آثار ترحم و مفقت در سيساي آنان هويدا گرديد. 
رفتار آنان با من مانند هئيت قبل  نبود. بعد دوبار ديگر با هم ديدار دامتيم و يكبار هم مرا 

 توان آن م  دم كهي  را ديها سال غذاد به غذا دعوت كردند و در آن دعوت پس از چهار
را غذا ناميد. رفتار مودبانه با من صورت گرفت و بيش از حد معسول غذا خوردم كه البته 
ميوه و نومابه هم موجود بود. آنها به من وعده دادند كه در جهت رهاي  من كومش 
خواهند كرد اما با وجود اين، نظر به دليل امنيت  يكسال ديگر در زندان ماندم. من آرزو 

 به وطن برگردم. اند درست كرده ها كه امريكاي  ها امتم تا از اين قبرستان زندهد
 هآمدند و دربار م  بار نزد من هفته يك يا دو بعد از آن محققين ديگري در هر

نسودند. بعض  مواد مورد ضرورت را هم  م  ي  را مطرحها موضوعات مختلف پرسش
گر از فحش و دمنام خبري نبود. مرايط زندگ  مد و دي تر دادند. رفتار انسان  م  برايم

براي من بهتر مد اما براي ساير برادران كساكان بد بود. وقت  من از محققين چيزي 
نسودم مث�  م  كردم كه البته مقدار آن قابل توجه نبود، با برادران ديگر قسست م  دريافت

 مامپو، عطر و مخصوصا روغن زيتون.
رهاي  من سرد مد.  هين منوال بود اما به تدريج مايعماه وضع به هس تا يك  دو

دولت به من گفته بود كه در مدت يكساه باز خواهد گشت اما دو سه ماه سپري  هفرستاد
مد و خبري نشد. مك و ترديد بر من غالب مد و ديگر اميد چندان  ندامتم اما رفتار 

كردند كه من آزاد  م  ا تاكيدمحققين با من تغيير نكرد. رفتار انسان  ادامه دامت و آنه
 دولت افغانستان معطل است كه باز گردد.  هخواهم مد فقط مسئله به نسايند
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ترا با و  آينده نساينده خواهد آمد  همحقق به من خبر داد كه هفت 2005در اول نوامبر 
به هيچ   از بس دروغگو بودند، ها خود خواهد برد ما من مطسئن نبودم زيرا امريكاي 

 مد اعتساد كرد. مان نس  هگفت
گفتند كه تو چگونه بر گفتار  م  خنديدند و م  برادران زندان  بر سادگ  من

خوردند كه اينها هسه دسيسه و دروغ  م  باور داري؟ بعض  از برادران سوگند ها امريكاي 
 ، مسكن نيست.اند آزادي تو از اين زندان تا آنگاه كه ديگران زندان  است.

 ها كسان  هم زندان  بودند كه در ابتدا با حكومت جديد و امريكاي در ميان ما 
دستگير و  ها چپاول و دزدي توسط امريكاي و  هسكاري كردند اما بعد به دليل چور

 زندان  مدند. آنها وقت  از امكان آزاد مدن من خبر مدند، با هسديگر با صداي بلند
وقت  كه آزاد گرديم به ما و  نخواهد بود گفتند، اگر ما زندان  مديم دوسه سال بيشتر م 

پول و مغل خواهند داد بيچاره كسان  كه بايد يك عسر رنج اين زندان را تحسل كنند. 
 من بودم.مان  البته منظور

گفتم كه الحسدهللا آنچه بر من گذمت بخاطر اس�م بود. من قتل،  م  اما من با خود
سوس بر حال كسان  كه هم به كشور و هم به اف ام، ي  از اين قبيل نكردهها دزدي و كار

ن مكل براي من . يك هفته زندان  بودن به آاند هم در اينجا زندان و  اس�م خيانت كردند
 است. خداوند هسه را از چنان حالت حفظ نسايد. تر از حبس ابد دردناك

زيرا  انديشيدم كه چه خواهد مد. هيجان  ندامتم م  نو فرا رسيد و من با خود  ههفت
اطسينان كامل ندامتم. روز منبه به محل ديگري منتقل مدم كه قب� نديده بودم. اطاق  
فرش مده كه تسام وسايل زندگ  در آن مهيا بود. اطاق خواب، حسام، يخچال، 

ميوه و وسايل براي دم كردن چاي. براي اولين بار   مامپو،  ايركانديشن تلويزيون، صابون،
ها قبل در  ود چاي سبز دم كردم و نوميدم. آرزوي  كه از مدتپس از سالها با دست خ

 دل دامتم.
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محقق آمد و به من تبريك گفت كه ديگر آزاد هستم و جنرال مسئول كسپ هم هسين 
مسا در ميان  رفتن را با هبرنامو  حرف را دامت. محقق گفت كه نساينده فردا خواهد آمد

م كه محروم از آب و غذا هنوز در حال خواهد گذامت. من به فكر برادران ديگر بود
 اعتصاب بودند.

و  دولت افغانستان آمد و احوال خانه هروز بعد ساعت چهار بعد از ظهر نسايند
 نيز از اوضاع افغانستان مرا باخبر ساخت.و  دوستان را برايم آورد

ات وضع زندان به نساينده خبر دادم و از وي خواستم تا در مورد با مقام  همن دربار
امريكاي  صحبت كند. وي وعده داد كه حتسا اين كار را خواهد كرد. صبح روز بعد 

ي ها بستو  دوباره به هسان محل  برده مدم كه براي جزا ساخته مده بود. در آنجا بند
با من و  صليب سرخ خواهد آمد  هقبل  برقرار مد اما من در اين انتظار بودم كه نسايند

گرفت.  م  اين كار آخرين تشريفات  بود كه بايد صورتخواهد ديد. طبق مقررات 
 به چنين تشريفات ارزم  قايل نبودند. ها هرچند امريكاي 

ي تلويزيون بداخل اطاق ريختند ها اما قبل از اين مرحله ناگهان چند امريكاي  با كسره
ن آ كرد. وي فايل  را در دست دامت كه در م  يك ترجسان پشتو هم آنها را هسراه  و

مطالب  به زبانهاي انگليس  و پشتو نومته مده  ها مد. روي كاغذ م  چند ورق كاغذ ديده
كردم. در اين  م  نسودم و در پاي آنها امضا م  بود. چند ماده بود كه من بايد آنها را تاييد

 خورد. نومته چنين بود: م  آزادي توام با تهديد به چشم هنومته مژد
و  خواهد م  امريكا پوزش هكند، از ايالت متحد م  زندان  به جرم خود اعتراف -1

 نسايد. م  امتنانو  از اينكه امريكا جرم او را بخشيده و او را رها كرده كرد، ابراز تشكر
و  گيرد نس  از اين ببعد با آنها تساسو  زندان  عضو القاعده و گروه طالبان بود -2
 كند. نس  كسك

 كند. نس  ركتزندان  بار ديگر در اعسال تروريست  م -3
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ضد امريكا و متحدين امريكا فعاليت سياس  و نظام  نخواهد  زندان  بار ديگر بر -4
مود و تسام عسر را در  م  كرد. اما اگر زندان  از اين مواد تخلف نسايد، بار ديگر دستگير

 زندان خواهد بود. امضاي زندان .

امريكاي   هاد بلند رتبافر اند من حيرت زده مدم و ديدم كه امخاص  كه نزد من آمده
ام! با خشم كاغذ  يري ثبت مد و من هنوز جواب ندادههم بصورت تصومان  هستند. آمدن
 پرتاب كردم و گفتم:مان  را به سوي

و  كنم نس  اعترافام  من مظلوم هستم اما مجرم نيستم. من هرگز به جرم  كه نكرده
 كنم. نس  ر آزادي خود تشكرخواهم. هيچگاه از امريكا بخاط نس  هرگز از كس  معذرت

كدام محكسه مرا  مجرم كس  است كه قانون بر مجرميتش حكم كند. كدام قانون و
 است؟ مجرم تشخيص داده
 ام. طالب هستم اما عضو القاعده نبودهمن طالب بودم و 

كه حال بايد از آن ابراز ندامت كنم؟ نشان ام  در كدام عسل تروريست  دست دامته
 گوييد؟ م  دهيد اگر راست
ام باز دارد. در  حق ندارد كه مرا از كار در خانه من است و هيچكس هافغانستان خان

 گردد. م  گري مانع فعاليت حاليكه من صاحب خانه هستم، تجاوز
 مسا باز هم مرا بدون محاكسهو  حال هم بدون حكم قانون و بدون دليل زندان  هستم

زيد. پس به امضاي چنين سندي ضرورت نيست و توانيد بزندان بياندا م  بدون مدركو 
 من هرگز به پاي چنين سندي امضا نخواهم كرد.

به من گفتند كه اگر اين سند را امضا نكن ، رها نخواه  مد. من در جواب گفتم كه 
 اگر در اينجا براي ابد زندان  بسانم، نخواهم پذيرفت كه مجرم هستم.

سرانجام چون ديدند كه اصرار ثسري ندارد، و  آنها چندبار بيرون رفتند و بازگشتند
بسن گفتند كه تو با دست خود هرچه را كه قبول داري بنويس. من از روي مجبوريت قلم 

 بدست گرفتم و نومتم:
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من يك مسلسان مظلوم هستم كه  ام. من مجرم نيستم و هرگز جرم  را مرتكب نشده
پذيرم كه  م  سرنومت زندان  مدم.  ب . چهار سالاند امريكا بر من ظلم كردهو  پاكستان

را  ها ضد امريكا در عسليات نظام  مركت نكنم. والس�م. و امضا كردم. آنها كاغذ بر
 گرفتند و رفتند.

مرا چگونه خواهند پذيرفت. بعد اين   همن در اين انديشه فرو رفتم كه آنها اين نومت
ير دهند. كس  بعد نسايندگان صليب توانند هسه چيز را تغي م  مسئله به فكرم رسيد كه آنها

 سرخ آمدند و آنها هم بخاطر آزادي به من تبريك گفتند. كس  بعد از من پرسيدند كه تو
 خواه  به افغانستان برگردي يا نه؟ م 

 من در جواب گفتم: اگر من نخواهم به افغانستان برگردم، آيا مسا كسك  به من كرده
 هم ماند؟يا اينكه در زندان خواو  توانيد م 

نشان دادند و گفتند   آنها ناتوان  خود را از اينكه مرا به جاي  غير از افغانستان بفرستند،
ي بين ها ست. راست  هم كه اين سازمانها كه از ما كاري ساخته نيست اين كار امريكاي 

ان ديگري ندامتم جز انتخاب مي  همن هم چارو  اند السلل  در برابر زورگوي  امريكا ناتوان
من است و من به آن محبت دارم.  هزندان. اما افغانستان خان  هرفتن به افغانستان يا ادام

در برابر امريكا اعتراف كنند. زيرا مان  هدف من از اين بحث اين بود كه آنها به ناتوان 
 دهند. م  قانون   هاينها به اقدامات ضد انسان  و غيرقانون  امريكا جنب

ايان رسيد و من مجددا به كسپ مساره پنج برده مدم تا با مراسم صليب سرخ به پ
ي از قبر بيرون آمده در يك ها برادران زندان  خداحافظ  كنم. در آنجا برادرانم مانند مرده

نيم ساعت با آنها بودم و بعد خداحافظ  كردم. از و  قفس جسع مده بودند. تقريبا يك
 ن  خود را در حالت ناگوار ترككردم زيرا برادران دي م  آزادي احساس خجالت

ها  كردم. هسه برادران از آزادي من مادمان بودند. در كسپ مساره پنج تنها با افغان م 
خداحافظ  با برداران عرب بسن داده نشد. از آنجا به كسپ مساره   هديدار كردم و اجاز

مساره  يك برده مدم و در آنجا هم بابرادران افغان خداحافظ  كردم و بعد به كسپ
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چهارم آمدم. در اين كسپ با هسه زندانيان عرب و افغان خداحافظ  كردم. بعد به هسان 
مب پس از اداي نساز   همحل راحت برده مدم تا غذا بخورم و استراحت كنم. ساعت يازد

ي مرا با ها ز نصف مب مرا بيدار كردند. دست به خواب رفتم و ساعت دوي بعدا
موتر باز مد و جنرال مسئول   هبه ميدان هواي  آورده مدم. دروازبستند و با موتر اي  تسسه

ي مرا داد و از موتر پياده مدم. تسام ها كسپ را ديدم. او به سربازان دستور باز كردن دست
من به و  پرواز بود هي ميدان هواي  خاموش مدند. در نزديك  من يك طياره آمادها چراغ

ايستاده بودند و در جانب ديگر نسايندگان  ها آن نزديك مدم. در يك طرف امريكاي 
 دولت افغانستان. من به مكل رسس  به نسايندگان دولت افغانستان تسليم داده مدم.

نسايندگان با مادمان  به من تبريك گفتند و مرا بسوي طياره رهنساي  كردند و اين بار 
احساس كنم، آزادانه  ي پليد سربازان امريكاي  را روي دوممها بدون اينكه سنگين  دست

 ي طياره بال رفتم.ها از زينه
طياره يك جت كوچك بود كه از طرف دولت افغانستان كرايه مده بود. جنرال 

 گفت.  امريكاي  به داخل طياره آمد و به من (گود باي)
طياره، چهار امريكاي  ديگر هم در طياره بودند كه معلوم بود  هچهار تن عسل هبرع�و
  هستند. هرچند كه طياره متعلق به يك مركت خصوص  بود. طياره ساعت افراد امنيت

سه بعد از نصف مب به پرواز درآمد، هيئت افغان  براي من لباس افغان  و عسامه آورده 
 بودند. در طياره آزاد بودم و سفر راحت  دامتم.

 ي هواي  در انگلستان برايها بعد از ده ساعت پرواز طياره در يك  از ميدان
و بعد به مقصد كابل پرواز كرديم. پس از هفت ساعت پرواز به  گيري فرود آمد سوخت

آمد  م  ميدان هواي  خواجه رواش رسيديم. كابل پس از چهار سال بنظرم نا آمنا
آنقدر استحكامات  ها خورد. امريكاي  م  بخصوص در ميدان هواي  تغييرات زيادي به نظر

 كه به يك مهر كوچك مباهت يافته بود. امنيت  در آن ايجاد كرده بودند
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مكر بجا آوردم و بعد به جاي تعيين مده رهنساي  مدم.   هدر ميدان هواي  سجد
در منزل  كه دولت ام  گذرد و من در اين مدت هسراه با خانواده م  اكنون نه ماه از آن روز

لت است و بقول كنم. امنيت من بدوش دو م  افغانستان برايم به كرايه گرفته است زندگ 
مقامات امنيت  تا يكسال وضع به هسين مكل خواهد بود. مشخص نيست كه در آينده چه 

 خواهد مد.
ي امريكا دعاي خير ها از هسه مسلسانان براي خود و برادران مظلوم زندان  در زندان

 ظالسان به س�مت رهاي  بخشد. خداوند ما راو  ي كفارها دارم. خداوند هسه را از زندان
 موفق بدر آورد. ها ي سخت در امان خود نگهدارد و از چنين آزمونها از آزمون



 
 

 شهادت زندانيان مظلوم در گوانتانامو

چاپ ساخته بودم، با تاسف   هدر مرايط  كه من نومتن كتاب را تسام كرده و آنرا آماد
دردناك   هخبر مهادت سه زندان  در گوانتانامو را منيدم. اين يك واقع 2006جون  11در 

بود كه در زندان پر از وحشت و ظلم امريكا صورت گرفت. من براي برادران مهيدم از 
 صبر جسيل تسنا دارم.مان  يها به خانوادهو  تسناي جنت الفردوس بارگاه خداوند

ي ها ي وحشتناك امريكا زندانيان جانها هر چند اين بار نخست نيست كه در زندان
اما در گوانتانامو اين واقعه تازگ  دامت. معلوم نيست كه اين دهند  م  خويش را از دست

 جريان چگونه اتفاق افتاد و اين سه زندان  مظلوم چگونه كشته مدند. يگانه منبع  كه
كه زندانيان با  اند . آنها مدع اند ها تواند در اين مورد معلومات بدهد خود امريكاي  م 

دارم  ها اما من با مناخت  كه از امريكاي  اند تهاستفاده از وسايل دست دامته خود را كش
دانم زيرا در دوران توقيف خودم در گوانتانامو هيچ  نس  هيچ سخن آنان را قابل باور

پرسيديد،  م  هاي پليد آنان نشنيدم. حت  اگر از آنان ساعت را هم حرف راست از زبان
 ها به هسين ترتيب تاريخ و روزو  گفتند م  گفتند. اگر ساعت ده بود، نه يا يازده م  دروغ
 را.

حت  اگر اين سخن آنان را قبول هم كنيم بايد به اين مسئله توجه مود كه چرا اين 
 مقصر اصل  كيست؟و  كار صورت گرفت

توهين آميز و  رفتار خشونت بار ام، هسانگونه كه من در اين كتاب بارها تكرار كرده
تفاوت باق  نساند. از آنجا  ب  ساخت تا م  ا مجبورزندان  رو  قابل تحسل نبود ها امريكاي 

دربرابر زندانيان بود، بر زندان  هسيشه فشار روح  و  ها كه ظلم كار معسول امريكاي 
گرديد كه با  م  ي روح  روي هم انبامتهها مد و بخصوص فشار م  جسس  وارد

ر زندان بودم، مد. در طول مدت  كه من د م  گذمت زمان زندان  دچار بيساري روان 
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ي روان  و حت  جنون ديدم. ها حدود يكصد زندان  را در مراحل مختلف بيساري
 سازد كه مسايل بسيار عادي را هم بزرگ م  ي روح  انسان را دچار حالت ها فشار
مود كه مريض  م  موجب بروز عوارض  ها بيند و با گذمت زمان در بعض  انسان م 

 مود. م  و حاضر به دست زدن به اعسال خطرناكدهد  م  كنترول خود را از دست
با گذمت زمان در اثر اعسال و  مد م  در زندانيان گوانتانامو اين بيساري زياد ديده

 توان بشكل ذيل فهرست نسود: م  گرديد. عوامل آنرا م  زمت زندانبانان، تقويت
 عدم موجوديت قانون -1
 د.مور ب  ي خ�ف كرامت انسان  و بيجا وها دادن جزا -2
 خشونت سربازان -3

 نامعلوم. همعلوم نبودن سرنومت زندان  و آيند -4

 ي انفرادي.ها ي طولن  در سلولها زندان  مدن -5

 توهين به مقدسات مانند قرآن كريم. -6

كتاب و نبود سرگرم . به اين ترتيب زندان  هسيشه در فكر و   هاجازه ندادن مطالع -7
 بود. م  انديشه

انجاميد و زندان  را به  م  اهها به طولخواب  متوال  كه گاه  م ب  دادن -8
 ساخت. م  ي روان  مصابها بيساري

 ي تحقير آميز مث� برهنه كردن.ها مكنجه -9

مث� محقق به مان  يها دادن اط�عات نادرست به زندانيان در مورد خانواده  -10
 چنين اخبار نادرست ايم. گفت كه پدر، برادر يا پسرت را دستگير كرده م  زندان 
 انست موجب فشار روان  بر زندان  گردد.تو م 

كردند تا وي هسيشه در مورد  نس  زندان  مريض را بصورت كامل معالجه  -11
 صحت خود نگران بامد.
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مد. در  م  ارسالمان  يها ي زندانيان كه از طرف فاميلها تاخير در دادن نامه   -12
زندان  در مورد وضع بردند تا در ذهن  م  را از بين ها اكثر موارد بعض  از سطور نامه

 نگران  ايجاد كنند.و  مكاش  خانواده

وقت  مجسوع اين عوامل بر انسان فشار وارد كند، طبيع  است كه كنترول عصب  خود 
 دهد و ديگر قادر به كنترول خود نخواهد بود. م  را از دست

را باور هم بكنيم كه اين زندانيان مظلوم خودكش   ها حت  اگر ما سخن امريكاي 
و اين كار به معن  زير پا نهادن  اند بوده ها ، زمينه ساز اين اقدام آنان خود امريكاي اند كرده

 هاساسات حقوق بشر، قوانين بين السلل  و قوانين خود ايالت متحدو  تسام اصول
 امريكاست.

اكنون سوال مهم اينست كه چه كس  اين جرم را مرتكب مده و مركاي جرم چه 
 ؟اند كسان 

مك مركاي اصل  اين جنايات مردم امريكا هستند، زيرا آنها هستند كه به  بدون
. اند چنين ظلم و بيرحس  به مردم جهان بخصوص مسلسانان را داده  هدولت امريكا اجاز

تا تسام قوانين بين السلل  را زير پا بگذارد.  اند آنها به دولت خود اين اجازه را داده
 مردم اين كشور است. هساس  اين كشور نسايندحكومت امريكا بر اساس قانون ا

************** 



 
 

 نظر من براي حل مشكالت افعانستان

 هسه حق دارند بدون تبعيض و امتياز در آنو  هاست مشترك هسه افغان هافغانستان خان
محروم مان  زندگ  كنند. هيچ كس حق ندارد تا فرزندان اين وطن را از حقوق مشروع

 سازد.
 آرام و تامين منافع مل و  ي دين ، امنيت سراسري، و زندگ  با عزتها زشدفاع از ار

هاست. ت�ش در جهت تحقق و تحكيم وحدت  هسه افغان هپيشرفت اقتصادي، وظيفو 
ضامن كامياب    مل ، هي دين  و عنعنات پسنديدها مل  و هسبستگ  اقوام بر بنياد ارزش

نصيب هسه اقوام اين كشور گردد  ها موفقيت ماست. از خداوند توانا استدعا دارم كه اين
 و ما كشوري آرام و آزاد دامته باميم.
مل  در   هآزادي و احترام به عنعنات پسنديد  هدف بسيار بزرگ، غرور مل ،

و  كه در طول تاريخ افغانها را متحد اند ي اس�م  است. اينها عوامل ها چهارچوب ارزش
ي استعساري وقت را نقش بر آب ها موم امپراتوري استوار نگهدامت كه توانستند اهداف
خشونت يا با زبان نرم ديپلوماتيك قصد پياده و  سازند. اهداف  كه مستكبران با خشم
 ساختن آنرا در اين سرزمين دامتند.

 اسارت آزاد و حاكم بر تصاميم خودو  طولن  از غ�م   هاينكه افغانستان يك دور
كل دامتن به نيروي رب العزت بود. اگر ما به بود، بخاطر وحدت مردمش و تو

ي سياس  اين مدت از تاريخ كشور دقت كنيم خواهيم ديد كه اهداف موم ها رخداد
 ها حكومت  هدمسنان كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر ما اعسال گرديد، نه تنها بوسيل

كه  اند آورده ي بزرگ را زمامداران بوجودها توان گفت مصيبت م  خنث  نشده كه حت 
براي حفظ قدرت خود و راض  نگهدامتن دمسنان و براي حفظ منافع مخص  خود، در 

ي مل  برخاسته از وحدت ها خدمت دمسنان قرار گرفتند. براي رفع چنين مشك�ت، قيام
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به زور و  مل  كارگر ثابت مده است كه دلير مردان اين سرزمين با قيست سرهاي خود
 را مسكن ساختند.بازوان تواناي خود آن

مشكل امروز كه وضع ما را با گذمته متفاوت ساخته، مشكل عدم اعتساد بر هسديگر 
است. اعتساد قابل رويت نيست اما قدرت عظيس  دراين عامل نامري  نهفته است. اين 

توان آنرا از ميان رفته  م  روحيه امروز در ميان افغانها بشدت صدمه ديده و در مواردي
 كام و تقويت اين عنصر مهم به عزم جسع  ميان هسه افغانها نيازمند است.دانست. استح

مشك�ت ما هم از هسين راه قابل حل است. و  اند افغانها طبيعتا مردم  دوستدار اس�م
هاي ديگر ترجيح دهيم. در اين راه  مهم اينست كه هسه عزم نساييم كه اين راه را بر راه

ي سياس  پر مود. ها اه خود را بيابد و به اين ترتيب خ�تواند جايگ م  هرقوم و هر گروه
راه حل اصل  مشكل افغانستان است. هسه بايد به اين توافق برسيم  ها پر كردن اين خ�

ي ها كه مشكل را حل كنيم و عنصر اساس  كه پيوند مشترك ميان ماست، احترام به ارزش
ع  ماست و هر امري در اين دين  و عنعنات مل  است. اس�م چهارچوب نظام اجتسا

چهارچوب بايد تعريف مود. تجربه به تكرار ثابت كرده كه هركه از اين چهارچوب 
 خارج مود، از جامعه رانده خواهد مد.

ي ها مردم ما به نامو  ي مختلف استها بازي جهت هكشور مظلوم ما امروز صحن
يا هم و  موند م  زندان  موند، گروگان گرفته مده يا م  موند، ترور م  گوناگون كشته

  تري بنام تروريست، قاچاقچ ، ي كوچكها موند. تجزيه م  به ترك وطن مجبور ساخته
ي سياس  ها گيرد. به از بين بردن اين كاست  م  منافق، زنديق، وطن فروش نيز صورت

 اجتساع  سخت نيازمنديم.
توان برهسه  م  اين راه است كه اين كشور سخت نيازمند يك پارچگ  مل  است و از

 فايق آمد و راه بسوي سرمنزل مقصود برد. ها كاست 
 .خواهران مجاهد!و  براداران
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 ما در آرزوي يك افغانستان آزاد و مرفه هستيم و در اين راه دعا همك  نيست كه هس
 هتواند به آبادي خان م  خستگ  ناپذيرو  وقفه ب  ي بايدها كنيم. اين ت�ش م  ت�شو 

ي داخل  منجر گردد اما اين كار در سايه ها نابودي مشك�ت و نابسامان مشترك ما و 
 بس. رحست يك نظام اس�م  ميسر است و
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