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 Reports  گزارشھا

  
  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ جنوری ٣١

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢٧ 

   :ی درنده ھای اشغالگرئ يک خانواده در نتيجۀ حملۀ وحشيانۀ ھوا عضو١٨قتل عام 

عمليات نظامی  ًی مشترکا با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کابل از چند روز به اين طرفئامريکا درنده ھای اشغالگر

 با ١٣٩٧ دلو سال ۴که به روز پنجشنبه  اين ند، تاه انداختی از ولسوالی سنگين واليت ھلمند به راه ائرا بر بخش ھا

 عضو يک خانواده را که شامل کودکان و زنان می ١٨ولسوالی سنگين،  ی بر منطقۀ ساروان قلعۀئانجام عمليات ھوا

  . عضو ديگر اين خانواده را به شدت زخمی ساختند۴  قتل عام و،شدند

داعشی،  نی نيست، روزی نيست که جنايتکاران قرن از نوع طالبی،ا را پايابيچاره و ستمديدۀ م قتل و کشتار توده ھای

دولت پوشالی ده ھا تن از فقير ترين و   گروه مختلف تروريستی و نيرو ھای نظامی٢٢ی، شبکۀ حقانی، ئی، ناتوئامريکا

  . خاک و خون نکشندبيچاره ترين انسان ھای اين مرز و بوم را به

  

  :وس گاأ ھزار افغانی و يک ر۵٠در بدل فروش دختر دوازده ساله، 

اقتصادی و پديدۀ شوم مواد  دھد که فقر گزارش می ندر واليت باميا» حقوق بشر«کميسيون نامستقل   دفتر واليتی

س گاو به يک أ ھزار افغانی و يک ر۵٠را در بدل  مخدر، يک خانواده را مجبور ساخت تا طفل دوازده سالۀ شان

  .در روستای سموچک ولسوالی ورس اتفاق افتاده است  اين واقعه.قاچاقبر به فروش برساند

 به گزارش. رساند آخرين بار ھم نخواھد بود که يک خانواده جگر گوشۀ خود را به فروش می اين اولين بار نيست و

ان کودکان ھمچن .فروش رسيده است  کودک به١۶١در چھار ماه گذشته تنھا در واليات ھرات و بادغيس، » متحد«ملل 

اليس پارکر . فارياب و غور نيز از طرف والدين شان فروخته شده اند زيادی در ساير واليات از جمله بدخشان، کندز،

 سال ١۶شده از يک ماه تا  می گويد که کودکان فروخته  »متحد«صندوق حمايت از کودکان ملل  سخنگوی يونيسف يا

  .تنگدستی، مشکالت اجتماعی و فرھنگ ناپسند گفته اند کسالی، فقر،علل و عوامل فروش کودکان را خش. عمر داشتند

ساير  ی وئی، ناتوئاز گذشت نزديک به ھجده سال از تجاوز وحشيانۀ درنده ھای اشغالگر امريکا افغانستان اشغالی بعد

 مردم آن مبدل سياه، تاريک و مخوف به اين تجاوز و سرازير شدن ميليارد ھا دالر، امروز به يک گودال نھمپيمانا

واقعيت اين است که برای کمتر از يک درصد نفوس . !!گفتند می» یئطال فرصت«برخی ھا اين يلغار را . گرديده است

زندگی ھای افسانه   ناچيز با ثروت اندوزی بهرصدد چانس و اقبال آورد و اين ٢٠٠١ھم که ھفتم اکتوبر ً افغانستان واقعا
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از . وحشتناک و زلزلۀ ويرانگر چيز ديگری نبود  يک خوابدرصد مردم ما جز ٩٩ اکثريت ایری دست يافتند، اما بئ

تاکنون صد ھا ھزار انسان کشته، صد ھا ھزار انسان معلول و به  افغانستان  ازمان يلغار امپرياليزم جنايتکار امريک

و  نفجاری، فساد، چورا فقر، بيکاری، افزايش حمالت انتحاری و. نده اديگر آواره شد نمعيوب و صد ھا ھزار انسا

ی و ئ گروه تروريستی، قتل ھای زنجيره ٢٢ چپاول، اختطاف، سرقت ھای مسلحانه، افزايش فعاليت ھای بيش از

  .ی باشدمديگر اين زلزلۀ ويرانگر  پس لرزه ھای ۀاقتصاد بيمار و مريض از جمل

  

 

  


