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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٣١
 

  زندان مخفی در افغانستان٢٠٠موجوديت 
و جود دارد که عده ای از اطفال  زندان پنھانی درافغانستان ٢٠٠ً دعا کرده است که به تعداد تقريباسازمان حقوق بشر ا

شود که نيرو ھای  امنيتی دولت مستعمراتی کابل صد ھا تن از اطفال را به  گفته می. ھم در ميان زندانيان ديده شده اند

ھمچنان فيوداالن و زور گويان . اتھام ھمکاری با مخالفان دولت مستعمراتی بدون طی مراحل قانونی زندانی ساخته اند

اجانب ھم از خود زندان ھای خصوص داشته  و مخالفان قومی و مذھبی خود را ربوده و با قين و فانه شکنجه وابسته به 

 . دھند می

شوند، پرده  سازمان حقوق بشر از موجوديت صد ھا زندان مخفی که توسط دولت مستعمراتی و جنگ ساالران اداره می

بازداشت " تھديد به امنيت و منافع ملی" سال به خاطر ١٨ از کمترو نوجان درين زندان ھا صد ھا طفل . برداشته است

 مخفی درمجموع از طرف شاخه ھای مختلف امنيتی دولت مستعمراتی و جنگ ساالران یاين نوع زندان ھا. گرديده اند

  .متحد دولت  اداره شده و به ھيج کس و تشکيلی جوابگوی نيستند

قومی، نژادی و مذھبی خود را ربوده و به بدترين شرايط درين " دشمنان " با استفاده از حمايت دولت، جنگساالران

دھد که زجر وشکنجۀ  گزارش سازمان حقوق بشر نشان می.  محالت زندانی ساخته و با آنھا رفتار حيوانی می کنند

اقرار از متھمين نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی برای گرفتن .  در صد افزايش يافته است٧اطفال و تجاوز به آنھا 

  .برند کار میه ًمکررا روش شکنجه را ب

دھند  ً وزارت داخلۀ دولت مزدور افغانستان به دروغ می گويد که با افرادی که زندانيان خصوصا اطفال را زجر می

ران  نيرو ھای  امنيتی و ھمکاۀدست ھای پشت پرده نشاندھندۀ بدترين اعمال جنايت کاران. برخورد قانونی خواھد کرد

سازمان حقوق بشر می خواھد که تحت پروگرام جديد، اطفال منحرف را دوباره تحت تربيت گرفته و آنھا را . آنھا ھستند

 .، حالت بد را بدتر ساخته استءالکن عمل ضد بشری دولت مستعمراتی و شرکا. از مسير خودکشانه باز دارد

  . ت را درھم شکست و نابود کردبايد ماشين اين دول. از دولت مزدور کابل جای گله نيست

  

 

 

 


