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  ٢٠٢٠ فبروری ٠١

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧٢ 

دھد که جنگ   تازه ترين گزارش عفو بين الملل نشان می:یبرای کودکان در افغانستان اشغال ، مرگبارترين سال٢٠١٩

در جھان به شمار   نيمه فيودالی، مرگبارترين جنگ برای کودکان–و ارتجاعی جاری در افغانستان مستعمره  وحشيانه

در نتيجۀ اين جنگ وحشيانه کشته و يا   طفل٢۴٠٠، بيش از ٢٠١٩ ماه آخر سال ٩به اساس اين گزارش در . رود می

تکار و مزدور طالبی و داعشی در نتيجۀ حمالت تلفات را وحوش جناي عفو بين الملل می گويد که بيشترين. زخمی شدند

  .  بر کودکان وارد نموده اندانفجاری و انتحاری

الملل، جنگ در افغانستان رو به گسترش است که بھای سنگين آن را  به گفتۀ معاون بخش جنوب آسيای سازمان عفو بين

ھای امنيتی  عالوه بر طالبان و داعشيان، نيرودر اين گزارش . زجر کشيدۀ افغان به دوش می کشند توده ھای درد ديده و

که در  خصوص کودکان گفته شده، اما چيزی دولت پوشالی و مزدور کابل نيز عامل ديگر افزايش تلفات غير نظاميان به

ی تحت نام ئی و غير امريکائزمينی درنده ھای اشغالگر امريکا ی وئخورد، حمالت ھوا اين گزارش به چشم نمی

در چنين حمالتی در يک سال گذشته، صد ھا تن . مناطق مسکونی و غير نظامی می باشد بر»  قاطعنيروھای حمايت«

  .کودکان بی گناه افغان کشته و يا زخمی شده اند از

سازان آن مبدل گرديده و روزی نيست که خبر کشته و زخمی شدن کودکان  سفانه افغانستان اشغالی به قبرستان آيندهأمت

   . و باروت شنيده نشودخون در اين سرزمين

  

 کودک در افغانستان کشته ٩به اساس اين گزارش روزانه  :»يونيسف«حمايت از کودکان  گزارش تکان دھندۀ صندوق

خطرناک ترين کشور برای  دھد که افغانستان اشغالی ھنوز ھم يافته ھای اين گزارش نشان می. دمعلول می گرد و يا

به اساس اين . تلفات کودکان افزايش يافته است  درصد١١يک سال قبل آن  نسبت به ٢٠١٩کودکان است و در سال 

 کودک ديگر زخم برداشته که به طور ١٧٣٠کشور کشته و بيش از   کودک در اين۶٣١، ٢٠١٩گزارش، در سال 

 آمار نشر شده در.  نيمه فيودالی، کشته و يا زخمی می شوند–اين افغانستان مستعمره   کودک در٩اوسط روزانه 

 کودک ديگر ١۵٠٠٠  کودک کشته و بيش از۶۵٠٠ سال گذشته بيش از ٩دھد که در  گزارش عفو بين الملل نشان می

روزانۀ طرف ھای اين جنگ وحشيانه و ارتجاعی   قتل و کشتار کودکان به سرگرمی. زخمی و يا معلول گرديده اند

   .گرديده و ھمه روزه بدون توقف از کودکان قربانی می گيرند مبدل
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ی پيدا کرده و اين ئصدای غرش سالح ھای سبک و سنگين آشنا در جريان چھار دھۀ گذشته دو نسل از کودکان ما با

امروز اسباب . و پرخاشگری در خون آنھا عجين شده و به کودکان جنگ مبدل شوند باعث گرديده تا روحيۀ خشونت

نبرد می مانند و  نه بيشتر به ميدان ھای جنگ وکودکان را سالح ھای پالستيکی می سازند، بازی ھای کودکا بازی

که  تغيير چنين وضعيتی آنھم در صورتی. دارند الفاظی که از زبان کودکان بيرون می شوند ھمه بوی خشونت و ستيز

   .گردد، به دھه ھا وقت نياز دارند ی واقعی کلمه در کشور ما حاکماصلح به معن

  


