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  ؟دگذر تان چه میدر افغانس
۴٧٣ 

 ،٢٠٢٠در گزارش جھانی سال » حقوق بشر« ديده بان : غير نظاميان در افغانستان اشغالی» ترسناک و يادز«تلفات 

گزارش آمده است که طرف ھای  در اين. اعالن کرد»  و ترسناکيادز«تلفات توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ افغان را 

حقوق « صفحه يی وضعيت ۶۵٢اين گزارش . دھند ادامه می  غير نظاميانجنگ بدون ھيچ محدوديتی به قتل و کشتار

به اساس اين گزارش در نتيجۀ جنگ وحشيانه و . به بررسی گرفته است  کشور جھان١٠٠را در بيش از » بشر

  .   است تلفات غير نظاميان افزايش يافته٢٠١٩ نيمه فيودالی، در سال –افغانستان مستعمره  ارتجاعی جاری در

  

، دو گروه مسلح از بازماندگان تنظيم ھای ١٣٩٨ شام پنجشنبه دھم دلو سال :ل در مرکز شھر کابدرگيری دو گروه مسلح

 يکی از "نظامی اميد"در ناحيۀ دوم شھر کابل باھم درگير شدند که در نتيجۀ اين سگ جنگی شخصی به نام  جھادی

بارھا اتفاق افتاده که نيرو . کشته می شوند گر از افرادشا يکی ديسرگروه ھای دزد، آدم ربا و باجگير مسلح ھمراه ب

   .نده اھای جھادی باھم در شھر کابل درگير شده و دست به قتل و کشتار زد ھای تا دندان مسلح از نوع ويروس تنظيم

ھی ی با نيروھای تا دندان مسلح و موتر ھای زرئو مافيا» ھاليوودی لم ھایشھرک صنعتی ف« کابل بيشتر به يک شھر

 در شھر کابل. ی از يک سو به سوی ديگر شھر در حرکت اند، شباھت دارندئگروه ھای مافيا شيشه سياه که ھمچون

ولسی (» ج.و«پليت ھای  گشت و گذار به صورت عادی ھيچ امکان ندارد و ھر لحظه با قطاری از موتر ھای با نمبر

نيرو ھای مختلف امنيتی دولت پوشالی و يا موتر ھای  به، بی نمبر پليت، قطار ھای از موتر ھای نظامی مربوط )جرگه

عالوه . ًرو می شويد که چھرۀ شھر را کامال نظامی ساخته استه ی روبئاشغالگر امريکا نظامی مربوط به درنده ھای

نظامی مربوط به دولت  آن از ھر راھی که بگذری، موانع بلند سمنتی را مشاھده می کنيد که نيرو ھای متفاوت بر

قاچاقبر به اصطالح پارلمان، دالالن سرمايه وغيره  الی، درنده ھای اشغالگر، قومندان ھای جھادی، وکيالن دزد وپوش

   .در اطراف شان افراز کرده اند

 و دسته ءربا، فروشندگان مواد مخدر، خس دزد ھا، خانه ھای فحشاعالوه بر آن در شھر کابل، صد ھا گروه دزد، آدم 

از  ه ھای شان را از ميان طيف ھای مختلفیمع کنند و ھر يک از اين گروه ھا، طفعاليت می ھای منظم قتل و جنايت

فاصلۀ طبقاتی و گسترش البالی  به دليل فقر گسترده، بيکاری مفرط، افزايش. کنند نفوس شش ميليونی کابل شکار می

  . د شوه مواجه نمیمعيچ يک از اين گروه ھا به کمبود طگری، ھ


