
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ دسمبر ١٣
  

  :دست خوش
   را محکوم کرد. آی. آی.غنی شکنجه گری سی

  

يا، طبقۀ حاکم امپرياليسم امريکا را  صفحه ئی وحشيگری و شکنجه گری زندانيان توسط سازمان مخوف س۶٠٠افشای 

ين عملکرد امريکا آسمان دنيا را اصدای اعتراض و  نکوھش از. در سطح جھانی سخت رسوا و بی عزت ساخته است

در داخل امريکا، انسان ھای شريف و با وجدان اين عمل دولت خود تا جائی که خوانده و شنيده می شود . پر کرده است

روش وحشيگری و شکنجه .  و حتا يک تعداد از امريکائی بودن خويش اظھار ندامت می نمايندرا ضد انسانی دانسته

 داد و ادعای حمايت ھميشگی اين کشور را از حقوق بشر به خاک أگری امريکا اعبتار جھانی اين کشور را به باد فن

  .برابر نمود

که چرا  اين. اخير به اطالع مردم خود رسانيد سال ١٣ را در . ای. آی.بار اول، سنای امريکا جريان وحشيگری سی

الکن حد اقل به ھويت و ماھيت امپرياليسم . سنا چنين يک گزارش جنجال برانگيز را بيرون داد، به آن کار نداريم

شيانه بوده اين وحشيگری آنقدر وح. جھانخوار بھتر پی برده که اميد بيداری وجدان را در مردم خواب برده سبب شود

 !!که وجدان پس وقتی.  رئيس دولت دست نشاندۀ کابل ھم صدای اعتراض خود را بلند کرداشرف غنیاست که حتا 

 بيدار شود، ديگر طفيلی ھا را چه بال پيش مانده است که ھنوز ھم از تجاوزات امپرياليسم امريکا متواتر حمايت غنی

  .می نمايند

ای مختلف دولت مستعمراتی کابل ايفای وظيفه می نمايد و بدون ترديد که از  سال است که در پست ھ١٣ اشرف غنی

 و ديگر جيره خواران عبدهللا، کرزیچرا او، . موجوديت زندان بگرام، قندھار، و ساير جا ھای ديگر آگاه بوده است

ائی ناديده می گرفتند؟ استعمار تا ايندم خاموش بودند و شکنجه گری مردم خود را در داخل کشور توسط وحشيان امريک

 اند و بايد ھم خاموش باقی می . ای. آی.زيرا ھر يک ازين فرومايگان خود معاشخور و جاسوس سی. جواب ساده است

  .کند، خود فريبی بيش نيست  اعتراض می. ای. آی. حاال انسان شده و به شکنجه گری سیغنیکه  اين. ماندند

گردد و نفرت مردم جھان نسبت به عملکرد  ياليسم بيشتر نمايان میکه می گذرد، ھويت ضد بشری امپر ھر روزی

 .  امريکا در سطح دنيائی افزايش می يابد

  

  

 


