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 اجمل انتظار
 

 زندان ابوچرخی
 مر

درماتم  و رنج ميکشند ذشته درشرايط بس دشواری بسرميبرند، دم مستضعف افغانستان چون
ی آبرومندرا از و عزيزان خويش اشک ميريزانند  اين ياس و دست داده اند روزنه اميد بيک زنده 

نده است که  نااميدی درشرايطی برآنها انه در سايه اف متحدين   ابرقدرت جهانی وکشور ما ي
  اياالت متحدۀ امريکا که درفش دروغين دفاع از٠صاحب اصلی وطن ماست) ناتو(   ستراتژيک آن 
ونی حاکميت آنعده از دول ايکه ديکتۀ آنرا  را بغرض تسخير جهان و موکراسیيد حقوق بشرو سرن

رژيم  و شند، انرا تسخيرنافرمان با بهانه های مختلف لشکر ميک برحکومات سرکش و پذيرند نمی
 -  درست شش سال قبل ما شاهد لشکر کشی امريکا٠دست نشانده را درآن ديارمسلط ميسازند های

ليس برحريم مقدس وطن مابوديم که درنتيجۀ آن رژيم قرون وسطايي طالبان اين مخلوق خودشان  ان
ون و ت٠را برمردم ما تحميل نمود حکمروايان دلخواه خود را سرن  لشکرکشی و ن هدف واشن

با تروريسم،  کشور ما به بهانه دفاع از خود، مبارزه را در هم پيمانان خود و حضورنظامی خود
 وسيلۀ در جز توانست که حمايت سازمان ملل که موکراسی وانمودساخت ويتحکيم د مخدرود موا

تن است کسب نمود ذرد اما درافغانستان٠دست واشن ه تنهافعاليت ن  شش سال از سقوط طالبان مي
يری ، کشت خاشخاش وهای تروريستی داشته است   ترياک تقليل نيافته بلکه ازدياد چشم

 فحشا، به مرکز مبدل شدن کابل پايتخت کشور ميتوان از موکراسی ايکه برآن مباهات ميکننديازد
ری نمايش فلم هاييکه جامعه را بسوی قهقرا سوق مينمايد شرابخوری و ن را نميتوا چيزې دي

مخوف پل چرخی  زندان طريق رسانه های جمعې اطالع يافتيم که در اين روزها از  ما در٠دريافت
رفته که  لين اين زندان برزنان شرافتمند زندانی تعرض جنسیومسؤ) زندان ابوچرخی ( صورت 

يع افغانستان چنين عمل شن زندان های  اين اولين باراست که در٠زنان حمل نيزبرداشته اند برخې از
يرد زندان  يک رسوايي در که چرا چنين ميکند اينجا پرسشی به اذهان خطور  در٠صورت مي

شان درتماس های دايمی  لين زندان که با حاميان امريکاييوابوچرخی رخ داد؟ فکرميکنم که مسؤ
ونه کشورمنجمله زندان ها و هستند ونه  و نمايند را اداره ازآنها ميآموزند که چ با زندانيان چ

ر عليه حاکميت ساير هموطنان بدانند تا برخورداشته باشند حاميان خارجی شان  کنونی و که ا
چون سايرمقامات عالی دولتی بيز  لين زندانو مسؤ٠با چی سرنوشتی دچارخواهندشد مخالفت نمايند
ان برکشورحکومت ميکنندبه از و مردمی ندارند ان وش ميدهند با سخاوت بي  داران خويش خوب 

زندانيان برآنها  شکستاندن غرور همان است تا با هدايات شان عمل ميکنند مطابق رهنمودها و و
ردند از که و ميدانستند ميدانند آن ها متيقن بودند روا را تجاوز  باز بهرعملې غيرقانونی متوصل 
 ٠ نمودنددرست تلقی را نا دولتی چنين ادعا ها همان بود که مقامات تعقيب عدلی معاف اند و پرس و

اعمال ضد تا به  زندان هاجرآت بيشترخواهدداد امور چنين عکس العمل مقامات دولتی به اوليای
 و وارضای غرايزشهوانی خويش همچنان ادامه دهند آنها از ، سؤ استفادهانسانی ،شکنجۀ زندانيان

ون منجمله تعرض جنسی قراردهند زندانيان را موردشکنجه های  ست که بعدتصادفی هم ني  و٠ونا
رديده که در دولت درساير زندان ها فشاربر النۀوازين واکنش غيرمسؤ زندان های  زندانيان بيشتر

که  لين بخواسته های شان جواب دهندوتا مسؤ محبوسين دست به اعتصاب زده اند شبرغان زرنج و
وش نداده وسخن بجايی رسيده است که در و به داد متاسفانه کسې ن زرنج مرکز زندا فغان ايشان 

موکراسی دروغين ي اينست نتيجۀ د٠ تن زندانی درحال کوما قراردارد٣٠حدود نيمروز در واليت
انه   اين٠ندرايکه افغانها از آن برخورداراستابرقدرت جهان يک قطبی ما، اينست حقوق بش ي

ر کشورماست که طالبان شکست خورده بار اشاعۀ فرهن غربی در موکراسی قالبی ويد  دي
 ٠که سخت رنج دهنده وتاسف باراست را کسب ميکند وپشتيبانی مردم ما ظاهرميشوند رصحنهد
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وار چنين وضعيت ران کننده ايکه درميهن عزيز ما وجوددارد که از و نا يکسو مردم ما کشته  ن
ردند زخمی و ميشوند، ر در و معلول مي ی مخوف درجنب شکنجه های فزيکی زندان ها ازسوی دي

يرندمور روحی و چهرۀ  هريک با امکانات دستداشته خود تا  ايجاب ميکند٠دتجاوزجنسی قرارمي
  وضعيت تحمل ناپذير کنونی کشورماترسيم نموده روشنې از تصوير حاکميت فعلی را افشا و اصلی
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