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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ مارچ ١١
  

  پوليس دولت مستعمراتی شکنجه می کند
  

 مصروف رشوه ستانی، اکثريت عظيم پوليسان.  در جھان است ھادستگاه پوليس دولت مستعمراتی يکی از کثيف ترين

درين اواخر افشاء شده است که پوليس دولت مستعمراتی کابل زندانيان را . قاچاق مواد مخدره  و صد ھا عمل بد اند

پوليسان ھمچنان شبانه در محابس زنانه داخل شده . دھند تا از آنھا به جرمی که انجام نداده اند، اقرار بگيرد شکنجه می

اين يکی ديگر از افزايش  فساد پيشگی را در دولت مستعمراتی کابل به اثبات می . می نمايندو بر زنان محبوس تجاوز 

  . رساند

درين ويديو ھا  ديده شده . ًاخيرا اسنادی ويديوئی بيرون آمده که نشان دھندۀ اعمال شنيع پوليس دولت مزدور کابل است

ختلف شکنجه می دھند تا ھم اقرار گرفته و ھم خوشی که پوليس بی جھت و برای ساعت تيری زندانيان را با وسايل م

آمران باال . بار ھا ديده شده است که پوليسان از طرز شکنجه دادن می خندند و خوشحالی می نمايند. پوليس را بار آورد

آمران پوليس .  درين خصوص نداشته اندیدر وزارت داخله از جريان اين اعمال ضد بشری آگاه اند، اما کمترين توجھ

شود که پوليسان  گفته می. در واليات ھمدست زير دستان خود اند و به تشويق آنھا پوليسان دست به جنايت می زنند

اين تجاوزات باعث شده که . بدون تشويش شبانه به محابس زنانه تشريف فرما شده و بر زنان محبوس تجاوز می نمايند

چنين پستی و دنائت پوليس در . شود  بگيرند که بدترين حادثه در جامعۀ فالکت زدۀ ما محسوب میزنان محبوس حمل

" مستقل حقوق بشر"کميسيون به اصطالح .  واليات بيشتر به چشم می خورد که نه نظم است و نه حکومتداری

 پوليس توسط جنگ ساالران که دستگاه جالب اين.  ين خصوص نداشته استا دریافغانستان اشغال شده کمترين توجھ

جنگ ساالران از انجام ھر گونه عمل جرمی . شود، زيرا روابط تنگاتنگ بين اين پديدۀ کثيف وجود دارد حمايت می

  . معاف اند و پوليس ھم با آنھا کاری ندارد، در مقابل جنگ ساالران پشتيبانی خود را از پوليس فاسد دريغ نمی کنند

. دھدمی  خود ادامه زعمراتی و مزدور مستقر باشد، دستگاه پوليس  بی دغدغه به تاخت و تاکه اين نظام مست تا زمانی

  .   پس اول بايد دولت را از بيخ و بند بر کند

 

 

 
 


