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 ٢٠١۶ دسمبر ٠١
 

 شکنجۀ افغان ھا در زندان ھای مخفی سی آی ای
ئی شکنجه شده و در زندان ھای مخفی از زمان تجاوز امريکا به افغانستان، ھزار ھا  ھم ميھن ما توسط وحشيان امريکا

يک عده از ناموس فروشان وطنی که ھمکار جنايت کاران امريکائی . داخل افغانستان بدون بازخواست انداخته شده اند

بوده اند، روی عقده ھای  نژادی، قومی و مذھبی با باداران امريکائی خود ھمکاری نموده و صد ھا تن از مردم خود را 

ھر دو در . مھم نيست که دموکرات ھا در امريکا حکومت می نمايند يا جمھوری خواھان.  فانه کشته انددر زير قين و

  .زجر دادن مردم ما دست داشته اند

دست آمده و شواھد غير ه گزارش ھا حاکيست که محاکمۀ جنائی بين المللی اعالم کرده است که با در نظر داشت اسناد ب

 امريکا ھزار ھا تن از مردم بی گناه ما را  در زندان ھای مخفی خود در افغانستان به بد قابل انکار،  عمال سی آی ای

اکثريت عظيم اين مردم زجر ديده کمترين گناھی نداشته و صرف به اثر خصومت .  ترين شکل زجر و شکنجه داده اند

دان ھای مخفی امريکا در افغانستان، ھيچ افغان به در زن. قومی و مذھبی و شيطنت افراد به دام سی آی ای افتاده اند

يکی . جزء افراد مسؤول سی آی ای  حق داخل شدن و رفت وآمد را ندارند، زيرا نمی خواھند که اسرار شان فاش گردد

اسنادی نزد شان و جود دارد که شکنجه دادن مردم بی گناه افغانستان را "از قضات محاکمۀ جنائی بين المللی گفت که 

تعداد زياد مردم بی گناه به بھانۀ ھمکاری با طالبان و القاعده اختطاف می شوند ". توسط سی آی ای به اثبات می رساند

و در زندان ھا مخفی سی آی ای در قندھار، بگرام، ھلمند و جا ھا ديگر برای مدت نا معلوم برای شکنجه دادن منتقل 

ختن رقبای خود نقش عمده داشته  وھموطنان خود را در دام سی آی ای دام انداه ميھن فروشان داخلی در ب. می گردند

   . ًيک عده از زندانيان که بعدا رھا شده، اکنون به تکليف روانی مواجه می باشند. انداخته اند

 . اين ھم عملکرد وحشيان امريکائی است که به آن افتخار دارند و می بالند

 

 


