
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ اکتوبر ١٠
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢١ 

  :واليت قندھار» معروف« بر مراسم عروسی در ولسوالی ئیحملۀ ھوا

ھای   سال گذشته تا توانستند خون ريختند و خانه و کاشانۀ توده١٧و ظالمانۀ جاری در طول  طرف ھای جنگ وحشيانه 

بار ھا شاھد . ما رحم ھم نکردند ستمديدۀ ما را ويران کردند و در اين مدت بر ھيچ مراسم غم، خوشی و مذھبی مردم

پوشالی، وحوش جنايتکار و مزدور طالبی و داعشی ھای خونريز با  بوديم که درنده ھای اشغالگر، نظاميان اجير دولت

عروسی و  ع جنازه ھا، خانه ھای ملکی، مراسميمساجد، مکاتب، تشيزمينی، انتحاری و انفجاری بر  ،ئیحمله ھای ھوا

غير نظامی شامل زنان، کودکان،  فاتحه داری ھمچون ھيوالھای سيری ناپذير حمله ور شده و ده ھا تن از مردم

  .پيرمردان و جوانان را کشته و زخمی کردند

نتيجه  راسم عروسی وحشيانه حمله ور شد که در ميزان، يک ھليکوپتر بر يک م١٣جمعه گذشته  در تازه ترين مورد،

ولسوالی معروف واليت قندھار و در  اين حمله که در.  تن ديگر زخم برداشتند٣٠ زن و يک کودک کشته و بيش از ٣

 وحشيانه بر مراسم خوشی توده ھای بيچارۀ ما می تموارد حمال منطقۀ خوگيانی به وقوع پيوست يکی از تازه ترين

جنگ  که توده ھا در برابر اين حمالت و ساير جنايات طرف ھای آن ھم نخواھد بود و تا زمانی ًنا آخرينئباشند که مطم

  . نخواھد بود از وضعيت جاری امکان پذيرئیًارتجاعی جاری شديدا عکس العمل نشان ندھند، رھا

   : در سرزمين اشغالی ما٢٠١٨بيش از يک ھزار طفل در ميان کشته ھای سال 

 وحشتناک و مخوف برای کودکان؛ کشوری که در آن کودک آزاری، بردگی جنسی کودکان، کار زمينیافغانستان سر

ما در کشوری . کشد می شاقۀ کودکان و باالخره خشونت ھای خانوادگی از ھر گوشه و کنار آن عليه کودکان زبانه

ن ھستيم و ھيچ روزنۀ اميدی کودکان و زنا ًکنيم که ھر روز شاھد جنايات فجيع عليه مردم آن مخصوصا زندگی می

  . از اين وضعيت ھم ديده نمی شودئیبرای رھا

ميالدی کشته  به نشر رسانده، آمده است که آمار غير نظاميانی که در سالجاری» متحد«ملل  در گزارش تازه ای که

ر نظامی کشته شده که از  غي١۶٩٢امسال  دھد که در شش ماه اول شده، بی سابقه بوده و تازه ترين اطالعات نشان می

   .بی سابقه می باشدمتحد ملل   به اين طرف به اساس آمار ثبت شده در٢٠٠٩سال 
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  ١٣۵۵ به اساس اين گزارش.  غير نظامی نيز زخم برداشته اند٣٠٠٠مدت ياده شده بيش از  قابل يادآوريست که در

در گوشۀ ديگری از اين گزارش آمده که . ده استزخمی می باشند، به ثبت رسي ٩٩٢ کشته و ٣۶٣کودک که از آنجمله 

ثبت رسيده   زخمی می باشند، نيز مشمول کشته ھا و زخمی ھای غير نظاميان به٣٨٧ کشته و ١٧۵شامل   زن که۵۴۴

  .است

  

  : در واليت پکتيائیکشته و زخمی شدن ده ھا غير نظامی در يک حملۀ ھوا

 ی گويند که در نتيجۀ سگ جنگی بين نيرو ھای اجير و مزد بگيرواليت پکتيا م» سيری گرده«باشنده ھای ولسوالی  

. نظامی ديگر زخم برداشتند  غير٢۵ غير نظامی کشته و بيش از ١۵دولت پوشالی با وحوش جنايتکار و مزدور طالب 

 .پ. وقوع پيوست که نيرو ھای ويژه ای که در حالی ب اين جنايت فجيع روز چھارشنبه ھفتۀ گذشته چھاردھم ميزان

 حمايت، آموزش و تجھيز می گردند با وحوش ئیتوسط درنده ھای اشغالگر امريکا مشھور به نيرو ھای کمپاين که. اف

اين جنگ  قرار دارند، درگير شدند و دو طرف) آی. اس. آی(تحت حمايت سازمان جاسوسی پاکستان  طالبی که

کشته و زخمی شدن توده ھای فقير و  ند که باعثارتجاعی با استفاده از سالح ھای سبک و سنگين به درگيری پرداخت

  . قرار دارند، شدندز پاکستاناين ولسوالی که در نزديک مر ۀبيچار

در نھاد ھای  روزانه در افغانستان اشغالی به وقوع می پيوندند، اما ھيچ جنايتی از جنايتکاران قرن جناياتی از اين دست

ثبت نمی رسد، چراکه تمامی اين نھاد ھای  دگی به جنايات عليه بشريت بهرسي» محاکم«و يا » حقوق بشر«به اصطالح 

بوده و ھرگز حاضر نيستند جنايات فجيع و ضد انسانی بادارانشان را  بيکاره ساخته و پرداختۀ دست امپرياليست ھا

  . می باشندئی از وضعيت موجود، قيام ھای ھمگانی توده ئیيگانه راه رھا .برمال سازند

  

  

  


