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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠٨
 

 شدت و افزايش شکنجه در محابس افغانستان
 مسؤول زندان ھا زندانيان را ملل متحد گزارش داده است که شدت شکنجه در محابس افغانستان افزايش يافته و افراد

ن امريکائی است که به عمال اشکنجه دادن روش و سفارش متجاوز. دھند روی عقده ھای شخصی و قومی زجر می

اکثر .   ھای جسمانی و روانی چطور می توانند از  زندانيان اقرار بکشندءدھند که با تطبيق جزا افغانی خود دستور می

از . دھند ن را شکنجه میاتحت رھنمائی شکنجه گران امريکائی عمل می نمايند و محبوسمحابس افغانستان اشغال شده 

جملۀ شکنجه گران معروف، يکی ھم جنرال عبدالرزاق قومندان ضد طالبان واليت قندھار است که به شکنجه گری بی 

  . مورد متھم شده است

طی  از بدرفتاری ھای ضد بشری در محابس گزارش ھا حاکيست که ادارۀ حقوق بشر ملل متحد در يک گزارش مبسو

گزارش ملل متحد بيان می کند که شکنجه در افغانستان مانند دوران حاکميت . افغانستان اشغال شده پرده برداشته است

تخنيک ھای مختلف شکنجه برای گرفتن . گيرد  پرچمی ھنوز ھم ادامه داشته و مورد استفاده قرار می–مزدوران خلقی 

کار بردن ساير ه شود، از زمره برق دادن، دندۀ برقی را در نشستگاه داخل کردن، ناخن کشيدن و ب اقرار تطبيق می

قومندان قندھار را بيشتر متھم به شکنجه دادن ساخته و " عبدالرزاق"ملل متحد جنرال . اعمال ضد بشری قرون وسطائی

در شکنجه . اتھامات ملل متحد را رد کرد و گفته است که طبق قانون عمل می کند" قزار. "نش کرده استاو را سرز

دولت . شوند ًدادن افراد نستبا خطرناک، مشاوران امريکائی حضور داشته و تحت رھنمائی آنھا زندانيان شکنجه می

 ۀشکنجه دادن يک عمل قابل قبول در ھم. استفاسد مرکزی کابل از حالت بد محابس افغانستان اظھار بی خبری کرده 

  . نظام ھای ضد بشری اين کشور بدبخت بوده است

که افغانستان در اشغال آدمخوران امريکائی و عمال آنھا باشد، اعمال ضد بشری در تمام سطوح ھمچنان ادامه  تا زمانی

  .يافتخواھد 

 

 

 


