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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ فبروری ٠٧
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣٣٨  

  
  کشتار افغان ھای بی گناه در تمام

نيز بالوقفه توسط ) ١٣٩۵(طول امسال 

طالبان، داعش، (رگير ھای د طرف

حکومت وحشت ملی و نيروھای 

جريان داشته و ازدياد يافته ) خارجی

در تازه ترين گزارش سازمان ملل . است

آمده است که کشتار افراد غيرنظامی به 

.  رسيد٢٠١۶باالترين حد آن در 

گزارش می افزايد که در درگيری ھای 

در .  تن ديگر زخمی شده اند٧٩٢٠ تن کشته و ٣۴٩٨از اين ميان  غيرنظامی آسيب رسيده است که ١١۴١٨مسلحانه به 

اين .  زخمی می شود٢۵٨٩ کشته و ٩٢٣ کودک نيز خبر داده شده است که شامل ٣۵١٢اين گزارش، از تلفات 

ت أآمار فوق الذکر توسط ھي.  درصد افزايش را در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل نشان می دھد۴٢گزارش، 

، بلندترين رقم تلفات افراد ٢٠٠٩به ثبت رسيده اند و اين از سال ) يوناما(ازمان ملل متحد در امور افغانستان معاونت س

 .غيرنظامی در افغانستان است

استثنا در کشتار و زخمی ساختن غيرنظاميان دخيل دون ين گزارش تصريح شده است که تمام طرف ھای درگير ب ادر

گرفته تا اردو و پوليس و امنيت حکومت وحشت ملی و نيروھای تجاوزگر خارجی ھمه به از طالبان و داعش . بوده اند

اين ارقام که نمی توان به آنھا اعتماد کرد، با آنھم گوشه ای از . نحوی از انحاء در تلفات وارده بر غيرنظاميان سھيم اند

بسياری از تلفات . رنظاميان انجام می دھندجناياتی را نشان می دھد که نيروھای درگير جناح ھای مختلف در مقابل غي

وارده بر غيرنظاميان در مناطق دور افتاده نه به ثبت می رسد و نه کسی از آن اطالع می يابد، لذا رقم فوق الذکر بايد 

  .  به مراتب کمتر از رقم واقعی تلفات غيرنظاميان باشد
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 وريدو له کبله سپينې شوې چې تر څنګ يې په مختلفو د ھيواد بيالبيلې برخې په تيرو څو ورځو کې د درنو واورو 

واليتونو کې لسګونو ھيوادوالو ته مرګ 

د واورو ښويدو له کبله . ژوبله واړوله

تر ټولو ستر انساني ناورين د نورستان 

واليت د برګ مټال ولسوالۍ په افسي 

دغه کلی په ټوليز . کلي کې رامنځته شو

ر اوسه ډول د واورو الندې شوی چې ت

 څخه زيات جسدونه له واورو ٥٥له 

څخه راويستل شوي او د پاتې کسانو د 

ژوند په ھکله څوک خبر نه دي، ځکه 

مواصالتي الرې بندي دي او له 

 . پشاورک کلي څخه پورته څوک تګ راتګ کوالی نشي

 څخه زيات کسان ٢٠بله له د دې ستر ناورين تر څنګ د ھيواد په نورو برخو لکه بدخشان کې ھم د واورو ښويدو له ک

په ورته وخت کې د پروان واليت په غوربند ولسوالۍ کې ھم د واورو ښويدو له . وژل شوي او يو شمير نور ټپيان دي

 واليتونو د زياتو ولسواليو ٢٢د ھيواد د .  څخه زيات ټپيان شوي دي١٠ کسانو خپل ژوند له السه ورکړی او له ١٥امله 

له کبله بندې شوي، چې خلکو ته يې د ځاني او مالي تاوانونو تر څنګ ګڼ شمير ستونزې جوړې الرې د واورو د وريدو 

  .کړي دي

 څخه زيات ھيوادوال وژل ١٠٠په داسې حال کې چې د ھيواد په بيالبيلو برخو کې د زياتو واورو د وريدو له کبله له 

اوتلي څو په واورو کې خپل ساعت تير شوي دي، د ملي وحشت حکومت چارواکي له خپلو قصرونو څخه بھر ته ر

که دوی لږ شرم او حيا ولري، بايد له شرمه اوبه شي، خو له ھغه ځايه چې د دوی وجدانونه ھم د واورو په څير . کړي

  . کنګل شوي دي، له دې کبله د واورو الندې د خلکو کيدل ورته ھيڅ درد نه ورکوي

  اعالم حکومت فاسد و خاين وحشت ملی ھر از چند گاھی

 خدمات صحی مناسب توانسته است که ۀدارد که با ارائ می

کاھش و زايمان مرگ و مير مادران را در ھنگام بارداری 

دھد و اين را يکی از دستاوردھای ھميشگی خود عنوان می 

ين مورد از سوی خود اکند، اما گزارش تازه ای که در

حکومت وحشت ملی و سازمان ملل متحد آماده شده است، 

 شان می دھد که ميزان مرگ و مير واقعی مادران باردارن

 دو چند رقمی است که قبل از اين در مورد آن حين زايمان 

 . گزارش داده شده بود

 زن در ھر صد ھزار زن در وقت والدت ٣٢٧ به نشر رسيده بود، نشان می دھد که ٢٠١٠در گزارشی که در سال 

 در ھنگام زن ١٢٠٠ تا ٨٠٠ آمده است که در ھر صد ھزار زن، بين ھند؛ در حالی که در گزارش کنونی جان می

  .  روند والدت از بين می
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ًليارد دالری کشورھای حامی حکومت وحشت ملی، وضع رقت بار زندگی زنان و مخصوصا يبا وصف کمک ھای م

 فساد و خيانت مقامات جان دادن زنان حامله در زمان والدت، نمونۀ بارزی از بی کفايتی، بی تفاوتی، بی وجدانی،

  . دولت کنونی است

 

  

 

  

 

 


