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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ جوالی ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۴۵  
  ٢٠١٣ درصدی تلفات کودکان در سال ٣٠افزايش 

جنايتکارانه و زرگری بين » جنگ«تعداد کودکانی که در نتيجۀ بر اساس گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، 

 درصد افزايش را نشان می دھد، چنان که ٣٠ کشته شده نسبت به سال قبل آن ٢٠١٣اشغالگران و ايادی آنھا  در سال 

کودک ديگر زخم ١١۴٩ حمله کشته و بيش از ٧٩٠ در بيشتر از ٢٠١٣ کودک در سال ۵۴۵در اين گزارش آمده 

  . ته اندبرداش

 استفاده از مواد ، صفحه ئی خود دو عامل عمده و اساسی را در افزايش کشتار کودکان۴٧سازمان ملل در اين گزارش 

 کودک ديگر گرديده ٣٩۶ کودک و زخمی شدن ٢٢٩انفجاری دست ساز و حمالت انتحاری گفته که باعث کشته شدن 

  . اند

بان فاشيست و وابسته، نيرو ھای اجير دولت پوشالی، مافيای در اين گزارش حزب فاشيست اسالمی حکمتيار، طال

که در سگ جنگی بين نيرو ھای  چنان. جنايتکار مواد مخدر و سگان درندۀ اشغالگر طرف ھای درگير گفته شده است

 تن ديگر ١٢۵ کودک کشته و ٨١طرف و طالبان فاشيست از سوی ديگر  اجير دولت پوشالی و خارجی ھا از يک

 کودک ديگر در اين سال گرديده ١٩ کودک و زخمی شدن ٢٧درنده ھای ناتو باعث و بانی قتل و کشتار .  اندزخمی شده

 کودک و ٢ باعث کشته شدن ٢٠١٣اين در حاليست که طياره ھای بی پيلوت سگان درندۀ امريکائی نيز در سال . اند

ظامی دولت پوشالی با گروه ھای غير مسلح ی که بين نيرو ھای نئدر درگيری ھا.  تن ديگر شده اند۵٩زخمی شدن 

به وقوع پيوسته ...) دزدان، قاتالن، زورمندان، مافيا، جنايتکاران چھار دھۀ اخير، غاصبان زمين، قومندان ھای جھادی(

  .  تن ديگر آن زخمی شده اند۴٣٢ کودک کشته و ١۶٧نيز بيشتر از 

زرگری جاری در کشور ما بيشتر از » جنگ«ند که طرف ھای قتل و کشتار کودکان يکی از نابخشودنی ترين جناياتی ا

 کشور ۴٨سالخی کودکان کشور استعمار زدۀ ما با حضور بيش از . دھند دوازده سال است که الينقطع آن را ادامه می

ته ھا و در نزديک به سيزده سال گذشته نه تنھا کاھش نيافته بلکه ھمه ساله در تعداد کش» جامعۀ جھانی«اشغالگر به نام 

زخمی ھا افزايش ديده می شود و اين فجايع سر درازی دارد و بايد ھر روز منتظر ريخته شدن خون تعداد بيشمار 

  . ديگری از اين کودکان نامراد باشيم

  

  فجايع مثلث خبيثه بر توده ھای تحت ستم ولسوالی سنگين و ساير ولسوالی ھای واليت ھلمند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تاکنون، ولسوالی ھای خانشين، مارجه، کجکی، نوزاد، موسی قلعه و ٢٠٠١ر اکتوبر از زمان يلغار اشغالگران غربی د

نيرو ( نا امن ترين مناطق کشور استعمار زدۀ ما بوده و جنايتکاران مثلث خبيثه و شوم ۀسنگين در واليت ھلمند از جمل

با استفاده از انواع و اقسام تسليحات ) جير دولت پوشالی، سگان درندۀ اشغالگر غربی و طالبان فاشيست و مزدورھای ا

روزی نيست که خون توده ھای درد .  و فقير اين مناطق زده اندهنظامی دست به قتل و کشتار مردم زجر ديده، ستمديد

خود ساخته به زمين » جنگ«آشام طرف ھای درگير در اين ديده و زحمتکش اين ولسوالی ھا به دست درنده ھای خون 

ھای اين » سرگرمی«نابودی خانه ھا، کشتزار ھا و سيستم ھای ابتدائی آبياری اين ولسوالی ھا يکی ديگر از . نريزد

  .جنايتکاران اند

لسوالی ھای  طالب مزدور داخلی و خارجی در حمله به و٨٠٠ھای خونبار، بيش از » سرگرمی«در تازه ترين اين 

مارجه، موسی قلعه، نوزاد، کجکی و مخصوصاً ولسوالی سنگين واليت ھلمند، ھزاران خانواده را مجبور به ترک خانه 

  .  مردم ستمديدۀ ما زدندک و خون کشيدند و دست به قتل عامھای شان کردند و صد ھا زن، کودک، پير و جوان را به خا

وشالی دست کمی از طالبان فاشيست و وابسته نداشته و بدون در نظرداشت افسران مزدور در نيرو ھای اجير دولت پ

که طالبان جنايتکار غير نظاميان را در خانه ھای شان به گروگان گرفته اند امر آتش به طرف خانه ھای مردم با  اين

  . ن کشيدندسالح ھای ثقيله و خفيفه را صادر نموده و صد ھا انسان ديگر را اين جنايتکاران به خاک و خو

» جنگ«در اين ) مافيای مواد مخدر، غاصبان زمين و مخالفين مسلح(که دولت پوشالی ادعا می کند که مثلث  با آن

 دست يابند، اما واقعيت اين است که عامل اساسی و مواد مخدر و زمين اين ولسوالی ھاخواھند به  دست دارند و می

که قصد دارند با به تشنج کشيدن اين اند،  رياليست ھای انگليسی مخصوصاً امپاشغالگران غرب» جنگ«عمدۀ اين 

بار ديگر پايشان را به اين ولسوالی ھا مخصوصاً ولسوالی سنگين بکشانند و بر ثروت ھای ھنگفت  ولسوالی ھا يک

  .مواد مخدر در اين ولسوالی ھای شکم بيندازند

جنگ عليه «به بھانۀ » جامعۀ جھانی«ی است که ئھاتوده ھای تحت ستم ما، سنگين ترين بۀ قتل و کشتار ھمه روز

که حتی يک عسکر  از آنھا می گيرند و اين بھای سنگين را مردم ما کماکان می پردازد و تا زمانی» القاعده و تروريسم

ا خارجی در کشور ما وجود داشته باشد اين جنايات ھولناک کاھش نيافته و يگانه را برای رھائی توده ھای زجر ديدۀ م

راه اندازی خيزش ھای مردمی به رھبری نيرو ھای مترقی، انقالبی، استقالل طلب و آزاديخواه می باشد تا اشغالگران 

را از کشور شان بيرون و کاخ استبداد را بر فرق جواسيس و نوکران اجنبی  ويران و بيرق استقالل و آزادی کشور را 

  .بر ويرانه ھای اين کاخ به اھتزاز در آورند

  

  

  


