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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ١۴

  

  :شورای نظار

  نگھبان زندان ھای مخفی امريکا در افغانستان
سوی ه  سال اخير، حال توجه ب١٣ر خالل  د. ای. آی.بعد از افشای وحشيگری و شکنجه گری زندانيان توسط سی

، افغانستان، عربستان در کشور ھای  . ای. آی.بر حسب گزارشات، سی. زندان ھای مخفی اين دستگاه جھنمی شده است

لمان، پولند، مقدونيا، رومانيه، ااردن، قبرس، ليبيا، يونان، پرتگال، مراکش، اسپانيه، برتانيه، آيرلند، آيسلند، بلجيم، 

ه، سوريه، ازبکستان، عراق، پاکستان، تايلند، اندونيزيا، يمن، حبشه و زمبيا زندان ھای سری اعمار نموده که ترکي

ين کشور ھا در ساختار محابس ااکثر نظام ھای مستقر در. گردند  محافظت می. ای. آی.توسط خود و عمال داخلی سی

امريکا ھمچنان چندين ميليون دالر برای احداث يک .  اند ھمکاری داشته. ای. آی.مخفی و شکنجه کردن زندانيان با سی

 . تعداد محابس مخفی تر  مصرف  کرده است که  مرکز ھدايت دھندۀ آن  افغانستان است

 فيصد ٩۵مريکا اداره شده وا زندان مخفی در افغانستان وجود دارد که ھمگی آنھا توسط ٢٠شود به تعداد   گفته می

 قرار داشته و مانند . ای. آی.گروه شورای نظار سال ھاست که در خدمت سی. محافظان آن شورای نظاری ھاھستند

 طالبان پشتون طور نين گروه برای شکنجه کردن و اقرار گرفتاامريکا ھمچنان از. غالم به امريکا خدمت می نمايند

  .اعظم استفاده می کنند

از زمان فرار احمد شاه مسعود به پاکستان در زمان .  يک موضوع تازه نيست. ای. آی.ی ھمکاری شورای نظاری با س

عالوۀ ه احمد شاه مسعود و حاميانش ب. جمھوريت داوود، اين گروه نابکار پيوسته به افغانستان خيانت نموده است

ران و ھند قرار داشته و بعد از  در  خدمت استخبارات پاکستان، شوروی، فرانسه، برتانيه، اي. ای. آی.ھمکاری با سی

خيانت به . فروپاشی شوروی با دستگاه ھای استخباراتی تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان ھمکاری نزديک داشته اند

 .  کشور برای شورای نظار به يک فرھنگ جبلی تبديل شده که شورای نظاری ھا به اين فرھنگ کثيف فخر می فروشند

 .يد آگاه شوند که چه قشری گنده و بويناک بر آنھا حکمروائی دارندمردم شريف افغانستان با

  


