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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ اکتوبر ٠۶
  

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۵٧ 

 گزارش ھا از واليت فارياب حاکی از :یھای مسکونی از سوی وحوش جنايتکار و مزدور طالب به آتش کشيدن خانه

زحمتکش و   خانۀ مسکونی مربوط به توده ھای٣٠وحوش جنايتکار و مزدور طالبی ھفتۀ گذشتۀ بيش از  آن است که

ئيد اين خبر، علت به آتش کشيدن خانه أت جنايتکاران طالب ضمن.  به آتش کشيدندستمديدۀ ولسوالی خواجه سبز پوش را

اين در حاليست که از چندين روز به اين طرف . دولت پوشالی گفته اند ھای مردم را ھمکاری آنھا با نيرو ھای امنيتی

اين محل   صد ھا تن از مردمدر اين ولسوالی بين طالبان جنايتکار و دولت پوشالی شدت گرفته و جنگ وحشيانۀ جاری

  .برای فرار از جنگ ناگزير به کوچ اجباری از اين ولسوالی شده اند

کشتار توده ھا و ويرانی خانه ھای مردم ھيچ اھميت و ارزشی  برای طرف ھای جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری قتل و

 دھند و اين مھم نيست که در اين ميان» شکست«دارند تا به ھر قيمتی شده طرف مقابل را  نداشته و ھر دو طرف تالش

اشغالگر، طالب، داعش، نيرو  جنايتکاران جنگی در لباس درنده ھای. به مردم محل تلفات و خسارات وارد می گردند

ن اشغالی بی محابا و بدون ھيچ روزه در سرتاسر افغانستا ھای امنيتی و ساير گرگ ھای گرسنه به خون توده ھا ھمه

 جامعۀ«و » حقوق بشر«بربادی کشور ما باال زده و در اين ميان نھاد ھای به اصطالح  ترسی آستين ھا را برای

ی کوچکترين عکس العمل الل و کر و کور شده و از کنار اين ھمه فجايع ھولناک بدون ھيچ واکنشی گذشته و» جھانی

  .نشان نمی دھند

  

، ماين کنار جاده ١٣٩٨ ميزان ٩ روز سه شنبه :د غير نظامی را به کام مرگ کشي۶واليت کاپيسا،  اده درماين کناره ج

اين ماين از سوی . پاره کرد قريۀ بايز خيل ولسوالی نجراب واليت کاپيسا، شش تن از اعضای يک خانواده را تکه و در

 زن و دو طفل ۴ جنايت فجيع نقربانيان اي.  بودشده وحوش جنايتکار و مزدور طالبی در يک زمين زراعتی جاسازی

   .اين انفجار زخمی گرديده که وضعيت آن ھا نيز وخيم گزارش شده است درنيز البته دو مرد . دنخردسال می باش

  

 بيشترين :دناه  کودک در افغانستان در نتيجۀ جنگ وحشيانۀ جاری کشته شد٣۵٠٠نزديک به در چھار سال گذشته، 

آمده » متحد« ملل در تازه ترين گزارش. دھند را کودکان افغان تشکيل می  ارتجاعی جاریقربانيان جنگ وحشيانه و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين در . نده اشد  طفل ديگر زخمی٩٠٠٠ طفل در افغانستان کشته و بيش از ٣۵٠٠ سال گذشته در حدود ۴در  است که

ز تذکر به عمل آمده که سطح بلند کودکان ني عليه» تخلف جدی«حاليست که در اين گزارش از ثبت چھارده ھزار مورد 

   .دھد فيودالی نشان می  نيمه–خشونت ھا را در افغانستان مستعمره 

 در افغانستان کشته و زخمی شده، ٢٠١٨ تا ٢٠١۵جريان سال ھای  کودکانی که در» متحد«ملل بر اساس گزارش 

که در  رساند ھمچنان گزارش نشر شده می. ددھن قربانيان غير نظامی در افغانستان را تشکيل می ًتقريبا يک سوم

گوشۀ ديگری از اين گزارش آمده  در. درصد قتل و کشتار کودکان افزايش يافته است ٨٢مقايسه با چھار سال گذشته، 

  .نده ا شد طفل کشته۴۶٣ی بوده که از آنجمله ئحمالت ھوا   قربانيان٢٠١٨ تا ٢٠١۵ طفل از سال ١٠۴٩که 

در جنگ و بد رفتاری ھای جنسی با آنھا خبر ھای تکان دھنده به  ش از استخدام کودکاندر گوشۀ ديگری از اين گزار

ه به  ک مورد استخدام کودکان در صفوف جنگ گزارش شده، در حالی٢٧۴چھار سال گذشته  که در نشر رسيده، چنان

مراتب بيشتر از اين  رقم واقعی کودکانی که به صفوف جنگ وحشيانۀ جاری کشانده شده به» متحد«سر منشی ملل  گفتۀ

 کودک ٣٠٠٠کرد که حاکی از استخدام بيش از   اشاره٢٠١۶تعداد می باشد و به صورت نمونه او به گزارش ھای سال 

بد رفتاری جنسی در برابر کودکان ياد  ۀ مورد تثبيت شد١٧گزارش از  در اين. تنھا از سوی گروه ھای مسلح بود

اين تعداد می  البته رقم واقعی بد رفتاری ھای جنسی به مراتب بيشتر از. ی باشد دختر م۴ بچه و ١٣ گرديده که شامل

   .باشد

ًباروت به توده ھای زجر کشيده و ستمديدۀ آن مخصوصا اطفال می   نيمه فيودالی سرزمين خون و–افغانستان مستعمره 

نرسد و  ر برابر توده ھای آن به نشرخبر ھای تکان دھنده از جنايات فجيع و غير قابل تحمل د باشد و روزی نيست که

که در واقع خود » سياستمدار«به نام  اميدی برای تغيير وضعيت جاری با موجوديت مشتی اراذل و اوباش ۀھيچ روزن

   .ه چشم نمی خوردبجنايتکاران چھار دھۀ اخير می باشند،  فروخته ھا و جواسيس کشور ھای بيگانه و

  
  


