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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵٠(  

  
  :حملۀ راکتی بر کابل

شھر شليک گرديد که به ميدان ھوايی کابل اصابت  از فراز کوه ھای جنوب راکت نوامبر دو ١۶صبح روز دوشنبه، 

 تلفاتی به با ر نياورد، اما مخالفان دولت نشان دادند که قادرند در ھر زمانی اين راکت اين دو با وجود اينکه. کردند

در حاليکه از چند ماه به اين سو بار ديگر چنين حمالتی شروع شده است، برخی ھا . شھر را مورد حمله قرار دھند

به اين باورند که اين حمالت از سوی طالبان نه که از سوی قومندانان شورای نظار جھت گرفتن امتياز از کرزی و 

وھای اشغالگر ر و يا نيھای دولت پوشالی اين راکت اندازی ھای کور بر نيروًخارجی ھا شليک ميشوند، اما عموما

  .مردم عادی بوده است از ميان تلفاتی به بار آورده فقط  ھم که ی اثری نداشته، چند بار

  

  : زندان طاليی امريکايی

سپشيل " زندان زير نظر نيروھای اشغالگر در افغانستان ساخته شد که ٢۴ افغانستان حدود بعد از تجاوز امريکا بر

 گرچه بعد امريکايی ھا گفتند که اين. را دستگير و به اين زندان ھا ميبردند» مشکوک« افغانھای "فورس امريکا

زندان ھا بسته شده و فقط زندان بگرام را در اختيار دارند، اما دليلی وجود ندارد که چندين زندان ديگر ھم در کنار 

چون دستگيری ھای امريکايی ھا در افغانستان بسيار وسيع ميباشد و در بسياری . زندان بگرام ھمچنان فعال نباشد

چون امريکايی ھا در . عداد اين زندان ھا  و زندانی ھا بی اطالع اند از تًاز موارد خود افغانھا و دولت پوشالی اصال

امريکايی ھا دوسال قبل اعالن کردند که . چنين مواردی دولت افغانستان را به اندازۀ يک پشقل ھم ارزش نميدھند

ه اين ی ميسازند و ببگرام زندان ديگرھوايی برای دستگير شدگان به ارزش شصت مليون دالر در کنار ميدان 

  .  زمين را درين جا خريداری کرده و درين ھفته اين زندان تکميل و به به بھره برداری رسيدخاطر شصت جريب

 مليون دالر به مصرف رسيد، افغانھا به طور کنايه زندان طاليی مينامند و به زودی ۶٠  در آنکهرا ين زندان ا

زندان جديد به قول . شد ند به اين زندان برده خواھند زندانی افغانی که در زندان قبلی بگرام به سر ميبر٧٠٠
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 ميگويند که زندان  نفر گنجايش دارد، در حاليکه بسياری از کسانی که ازين زندان باخبرند،١۶٠٠امريکايی ھا 

امريکايی ھا ميگويند که برای زندانی ھا زمينۀ آموزش حرفه را .  ھزار زندانی را دارد١١جديد ظرفيت باال تر از 

زاد شده آاما زندانی ھای که از بگرام  مساعد ساخته اند و به اين خاطر اين زندان را با اين ھمه اتاق جور کرده اند،

ھا انواع شکنجه فزيکی و شکنجه ھای روانی را بر افغانھا درين زندان روا ميدارند و اند، ميگويند که امريکايی 

  .   چيزی به نام حرفه و آموزش آنرا در زندان بگرام نديده اند

        
  :اعتصاب زندانيان در کندھار و غور

 برخورد به ًمخصوصا و  پوشالی دولتیيک ھفته قبل زندانيان زندان بزرگ و مھم قندھار به خاطر نارسايی ھا

. شدت خشن و نادرست زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند که در اثر آن چند تن از زندانيان به حالت کوما رفتند

نکه دولت تعھد کرد که به خواست آتی برای رسيدگی شان از طرف پارلمان گرديدند، اما بعد از يان خواھان ھيأزندان

زندان قندھار سال گذشته به وسيلۀ طاليان طی حملۀ سازمان . صاب شکسته شدھای شان رسيدگی خواھد شد اين اعت

ن محيط زندان بيشتر ضيق شد و شرايط آموفق به فرار شدند، اما بعد از اين زندان يافته شکسته شد و تمام زندانيان 

  . بد زندان بد تر شد و به اين خاطر باالخره زندانيان دست به اعتصاب غذا زدند

 نوامبر به اين طرف زندانيان واليت غور در زندان مرکزی واليت در شھر چخچران دست به ١٣ از تاريخ

درين سه روز به اثر . اعتصاب غذا زده اند و آنان نيز از شرايط بسيار بد زندان و برخورد زندانبانان شکايت دارند

تداوی قرار گرفته اند، اما از سوی نخوردن غذا حداقل دو زندانی به کوما رفته و در شفاخانۀ مرکزی شھر زير 

داده نشده است و زندانيان ميان خود تعھد کرده اند که تا زمانی دولت به اين  دولت درين مورد تا حال واکنشی نشان

  .وضعيت رسيدگی نکند، دست ازين اعتصاب نخواھند کشيد

  

  :سيب به ھندوستان

اين کمپنی بسته بندی در بخش صادرات . ميوه آغاز شده است کار بسته بندی ً در منطقۀ بادام باغ شھر کابل اخيرا

 تاجران به اين خاطر دست به خريد بی. سيب، انار و انگور فعال شده و بيشترين اين ميوه ھا به ھند صادر ميگردد

 اعالن به اين خاطر بعد از اين. رويه سيب در بازارھای افغانستان زده، ھفتۀ ھفتاد تن سيب را به ھند صادر ميسازند

يکباره قيمت ميوه در بازار ھای کابل دو چند شد و درين زمانی که وزارت صحيه اعالن حالت اضطرار برای آمدن 

انفلونزای خوکی را کرده و توصيه ميشود که ميوه بيشتر به مصرف برسد تا مقاومت بدن باال برود و در برابر اين 

العاده کم شده  ه به شدت افت داشته در بازار مقدار سيب فوقويروس معافيت پيدا شود، دسترسی مردم به خريد ميو

  .داردنتوجھی کمترين چيزی که دولت پوشالی به آن و به حيات  فقرای جامعه . است

  

  

  

 


