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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جنوری ٢۶

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٠(  
  :وقتی نھاد استعمارگر يوناما دولت پوشالی را متھم به شکنجه زندانيان می کند

 ملکی در افغانستان است که در ۀيت سياسی سازمان ملل متحد برای سازماندھی سياست ھای استعمارگرانمأموراما يون

 نقش عمده، چشمگير و در خدمت امپرياليست ھا برای ساز و سازمان دادن ماشين پوشالی حاضر ،يازده سال گذشته

گاه يفکرده است که دولت افغانستان در زندان ھا و توق خود اعالن ۀاکنون اين سازمان در گزارش تاز.  کرده استءايفا

 جنگ یبرخورد نادرست با اسرا«يوناما در اين گزارش که تحت عنوان .  برخورد نادرست می کندءھای خود با اسرا

 ٨٩ واليت از ٣٠بر اساس اين گزارش يوناما در .  انتشار يافت١٣٩١نام دارد روز اول دلو » در زندان ھای افغانستان

 ٢٠١٢ تا اکتوبر سال ٢٠١١ اسير مصاحبه کرده است، اين مصاحبه از اکتوبر سال ۶٣۵فگاھی با يمرکز زندانی و توق

رو شده ه  اسير با شکنجه روب٣٢۶ تن نيم آنھا يعنی ۶٣۵اين نھاد استعمارگر می گويد که از ميان . صورت گرفته است

  .اوز جنسی بوده است مورد به شمول تھديد به تج١۴اند که اين شکنجه شامل 

 و ئی خونريزان امريکاۀوسيله  زندانيان بۀيوناما در حالی اين گزارش را به نشر می رساند که در آن ذکری از شکنج

يوناما در حالی اين شکنجه را گزارش می دھد که خود يکی از طراحان اصلی استعمار کشور .  نشده استئیناتو

 پوشالی در کشور ماست، دولتی که بايد مردم را شکنجه نمايد و به قتل  ماست، خود يکی از تقويت کنندگان دولت

 استخباراتی ۀدر عکس العمل به اين گزارش گفت که اتھام شکنجه زندانيان بر  آنان توطئ» امنيت ملی«اما . برساند

حزب «و وطنفروش خاين » خاديست ھای«فعلی که از »  امنيت ملی«اما مردم افغانستان به خوبی می دانند که . است

  .روند  که منطقه به شمار می،پر است، از شکنجه گران مشھور افغانستان چه» دموکراتيکی

 نيروھای پوشالی، از ۀوسيله  زندانيان بۀدر ھمين حال نيروھای اشغالگر در افغانستان گفته اند که به دليل شکنج

  !!!د، اين را گويند طنز تلخ تاريخوليت زندان ھا به نيروھای امنيتی خودداری می کننؤواگذاری مس

  

  : معتاد در زندان ھرات۶٠٠

که تمام افغانستان به زندان برای توده ھای زحمتکش تبديل شده است، اما در ميان اين زندان بزرگ، زندان  با وجودی

زندان اين از واليت ھرات خبر می رسد که در . ھای خرد و کوچک ديگر ھزاران ھموطن ما را به نيستی کشانده است

 طبقاتی ۀی با پايئاين معتادان که اکثريت مطلق آنان از خانواده ھا.  معتاد زندانی می باشد۶٠٠واليت در حدود 
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زحمتکشی آمده اند، در حالی به اعتياد مبتال شده اند که مافيا، ثروتمندان و اشغالگران کنونی افغانستان و دولتمردان 

  .دست می آورنده  مخدر ميلياردھا دالر عايد بپوشالی از کشت، توليد و قاچاق مواد

 تن از ٣٠ پوليس در واليت ھلمند١٣٩١ دلو ٢اين  خبر در حالی نشر می شود که بر اساس گزارش رسانه ھا به تاريخ 

اين دولت پوشالی به خوبی می داند که . دھقانان تھيدست را به جرم کشت کوکنار دستگير و زندانی نموده است

 ھستند و زندانی کردن دھقانان فقير به اتھام کشت کوکنار فقط برای رد پای گم کردن چه کسانی ترياک کشتگران اصلی

  .جنايتکاران اصلی است

  

  خانه ھای امن يا خانه ھای تجاوز؟

 دالر پيدا کردن و دوشيدن يورو از سفارت ھای امپرياليست ھا است، خود به خانه ھای یخانه ھای امن که خانه ھا

 امن در سرتاسر کشور موجود است که ظاھراً ۀدر افغانستان ھمين اکنون ده ھا خان. ر زنان تبديل شده استتجاوز ب

اما اکنون اين خانه ھای امن، خانه ھای . برای نگھداری و حفاظت از زنان مورد تھديد و خشونت، آماده شده است

 ساله در ١۵رد آن تجاوز گروھی پوليس دولت پوشالی بر يک دختر خانم اتجاوز شده است که يکی از تازه ترين مو

ه بار قبالً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، ب  ساله که يک١۵اين خانم . يکی از خانه ھای امن واليت دايکندی است

نايتکار نگھداری می  شش پوليس جۀوسيله  بئی امن اين واليت به تنھاۀ رئيس امور زنان واليت دايکندی در خانۀوسيل

  .شد که از اين جناوران کثيف در امان نمانده و بر او تجاوز گروھی انجام داده اند

 پول امپرياليست ھا و غارتگران غربی گردانندگی می شود که ۀوسيله خانه ھای امن در افغاستان، بدون استثنی ھمه ب

پول ھمان امپرياليست ھا که تا اکنون ھزاران زن کشور ما  ۀوسيله ظاھراً برای حمايت از زنان تدارک ديده شده است، ب

  .را در بمباردمان و قتل ھای دسته جمعی کشته اند

  

  :رژيم آخوندی ايران، قاتل توده ھای زحمتکش افغانستان

رژيم آخوندی ايران که قاتل توده ھای زحمتکش و تھيدست ايران می باشد، در عين زمان از  قتل و کشتار و اعدام و 

ايران تا اکنون بارھا کارگران افغان را مورد رژيم . کنجه و توھين و تحقير خلق افغانستان نيز خودداری نمی کندش

را از بلندمنزل ھا پائين انداخته و ردمرز کرده و عده ای از آنان را اعدام کرده   وحشيانه قرار داده و حتی آنانتحمال

 انقالبی ايران، ھزارانه آخر دولت واليت فقيه ايران، اين دولت قاتل بر اساس گزارش ھای رسانه ھا، در يک ما. است

ھای گوناگون اعدام » جرم« تن از ھموطنان عزيز ما از واليت ھرات، عمدتاً از ولسوالی غوريان اين واليت را به ١٧

 محکوم به اعدام  تن آنان٢٧٠٠ افغان زندانی ھستند که از جمله ۵٠٠٠در حال حاضر در ايران در حدود . کرده است

  .شده اند

 رژيم خونريز اسالمی ۀوسيله  ساله اش ب٢۴ ماست که پسر ۀ ھموطنان رنجديدۀ ساله است از جمل٨٠نور محمد که 

  :او به رسانه ھا گفته است. ايران اعدام شده است

او می .  می کردندپسر من از اعدام خود خبر داشت، از داخل زندان با مادر، زن و خواھر خود صحبت کرد ھمه گريه«

. حاال  از او دو کودک چھار ساله و ھفت ساله باقی مانده است. حکومت ايران جسد او را نداده است. گفت گريه نکنيد

. من تنھا دو کودک خورد سال دارم.  من بودۀن و فاتحه اش را ندارم چرا که او پسر بزرگ خانوادآحاال من پول ختم قر

  ».ايران ضد بشر است. ان تمام خانواده و کودکان يتيم را ھم پيدا کنمحال بايد به اين سن و سال ن

  

  : مواد مخدر در افغانستانۀشرکت کام اير، قاچاق کنند
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 در افغانستان به تمام واحد ھای ئیندانی کل نيروھای غارتگر امريکا قومبر اساس خبرگزاری ژورنال وال ستريت،

ه تمام قراردادھای عمومی و فرعی خود را با شرکت کام اير و با شرکت نظامی خود در افغانستان دستور داده است ک

 کام اير به ئی شرکت ھواۀوسيله را قاچاق مواد مخدر ب  ھا دليل آنئیامريکا.  کامگار قطع کندۀھای مربوط به خانواد

گو با رسانه ھا  و فت در افغانستان در گئی يکی از سخنگويان نيرھای امريکا"لس کارول"دگرمن . تاجکستان می خواند

  . اين شرکت را تائيد می کندۀوسيله پذيرفته است که در مورد اين شرکت اسنادی در اختيار دارد که قاچاق مواد مخدر ب

شرکت آريانا " کام اير در اين اواخر به شورای وزيران دولت پوشالی پيشنھاد کرده بود تا اين شرکت با ئیشرکت ھوا

کامگار و توريالی کامگار يکی از ده تاجری ھستند که در انتخابات پوشالی رياست جمھوری زمری .  مدغم گردد"افغان

  .طور وسيع کمپاين کردند و پول مصروف کردنده برای حامد کرزی ب

  

 

 


