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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٢

  

 در محابس افغانستان" بی عدالتی"
  

. ه بی عدالتی و فساد نيستنبايد از موجوديت بی عدالتی در افغانستان شکوه کرد، زيرا در کدام اداره و دفتر نيست ک

يک شخصی که  يک دفعه . رسد مگر بی عدالتی ھم يک درجه دارد که بدترين آن در محابس افغانستان به مشاھده می

از قين و فانه گرفته تا لت و کوب دو و . رسد حق يا ناحق در زندان افتاد، تا که خر سياه ھنگ نزد، کسی به دادش نمی

زندانيانی که قيد شان تکميل شده، ھنوز ھم زندانی اند، . روزانۀ محابس در افغانستان استدشنام دادن جزء کارنامۀ 

  . زيرا پول ندارند که برای خالصی خود رشوت بدھند

نه غذای کافی و نه داکتر و دوای الزم .  حکمفرماستی ھا حاکيست که در محابس افغانستان حالت بسيار بدشنيدگی

شوند اما غريب و بيچاره اند و کسی در خانه ندارند که  زندانيانی که مريض میاز يک عده . برای زندانيان وجود دارد

در يک . شوند  بين می روند و در گورستان ھای دسته جمعی زير خاک میزبرای شان نان و دوا بياورد، به زودی ا

بر زنان محبوس و پسر ھای جوان توسط مقامات امنيتی . ًاصال از انسانيت خبری نيستتعداد محابس دور دست کشور، 

ھزار ھا زندانی گرسنه نگھداری می شوند و مواد غذائی شان به . تجاوز صورت می گيرد و کسی پرسان ھم نمی کند

  .رسد رود و در بازار سياه به فروش می تاراج می

مدير و کارکنان محابس از زندانيانی که . ه، بدون دليل ھنوز ھم زندانی اند محبوسينی که دوران حبس شان تکميل شد

، محبوسين دست به ھازنداناز در بعضی . دورۀ قيد شان تکميل گرديده، تقاضای رشوت می کنند تا آنھا را رھا سازند

محابس زياد است که می فساد آنقدر در . که با خشونت صدای اعتراض را بلند کرده اند اعتصاب غذائی زده و يا اين

  .توان در مورد آن رساله ھا نوشت

 . به زندانيان که محکوم شده اندددر دولت مستعمراتی کابل، مردم عادی روز ندازند، چه رس


