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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ می ١٩

  ؟ گذردیدر افغانستان چه م

۴۴۶ 

 ی گزارشیط» متحد«ملل ات کودکان صندوق نج : شوندی انفجار می کودک قربان٨ کودک کشته شده، ١٠از ھر 

 انواع انفجار ۀجي طفل در افغانستان در نت٨ طفل، ١٠، از ھر ٢٠١٧ و ٢٠١۶ یان سال ھاياعالم کرده که در جر

 یان در سال ھايرنظاميک سوم تلفات غيک به ين نھاد نزديق ايبه اساس تحق. ھا جان خود را از دست داده اند

 ٢٠١٧ن سازمان، آمار تلفات کودکان را که در سال يا. دھند یل ميور را کودکان تشکن کشي در ا٢٠١٨ و ٢٠١٧

ھمچنان صندوق نجات کودکان .  باشدی دختر م٢۵١ تن اعالم نموده که از آن تعداد ٣١٧٩در افغانستان کشته شده 

 از اصابت راکت یر ناشيشتر در خطر مرگ و ميگفته که اطفال در افغانستان نسبت به بزرگساالن نه تنھا دوبرابر ب

، اضطراب و ی روانی جدی سال در معرض ضربه ھاید جنگ ھا سال ھايل تشدي باشند بلکه به دلیو ھاوان م

ت ي دولت آباد والی در ولسوالن کناره جادهيک انفجار ماي ۀجين مورد در نتيدر تازه تر. ز قرار دارندي نیافسردگ

  .  سال سن  داشتند١٢ تا ٨ن ي که ب شدندی طفل زخم۵ طفل کشته و ۴اب يفار

، ی اشغالگر غربی درنده ھای آن از سوۀدي زحمتکش و ستمدی توده ھای برایقبرستانبه  نه تنھا یافغانستان اشغال

 ین و نا امن کشور برايده بلکه بدتري مبدل گردی دولت پوشالیتي امنیرو ھاي و نیتکار و مزدور طالبيوحوش جنا

ده تا کودکان يگر باعث گردي دی از سویک طرف و جنگ و نا امني از یشور فقر و بدبختن کيدر ا.  باشدیاطفال م

  .نندي ببی و روانی، روحیب ھا را از لحاظ جسمين آسيشتريب

  

 ۀ حملۀجي، در نت١٣٩٨ ثور سال ٢٧روز جمعه  :یغرب اشغالگر ی توسط درنده ھایان دولت پوشاليقتل عام نظام

 ی دولت پوشالی نظامیرو ھاي تن از ن١٧ت ھلمند، ي نھر سراج والی بر ولسوالیئکاي اشغالگر امری درنده ھایئھوا

 ی تانکۀ در منطقیتي امنۀک پوستي بر یتکار و مزدور طالبي رخ داد که وحوش جناین حادثه زمانيا. قتل عام شدند

، اقدام به راه یلت پوشال دوی نظامیرو ھاي به قصد کمک به نی اشغالگر غربی حمله کردند  و درنده ھاین ولسواليا

 یرو ھاي که به کمک ن۶٠١ب قومندان شاھراه يگر، گران حبي مشابه دۀک حادثيدر .  نمودندیئات ھواياندازه عمل

 اشغالگر ی درنده ھایئ ھواۀ حملۀجي نھر سراج ھلمند رفته بود، در نتی ولسوالی تانکیتي امنۀ پوستۀ در منطقیتيامن

  .کشته شد
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ات ھا ي مجھز اند که در انجام عملیئ و ھوایني زمیل جنگين وسايشرفته تري اشغالگر با پیبدون شک درنده ھا

که بار ھا اتفاق  نيدھند، اما ا یار مورد حمله قرار مين اشتباه را انجام داده و اھداف مورد نظر را با دقت بسيکمتر

 ما ۀدي زحمتکش و ستمدی  کابل و توده ھای دولت پوشالی نظامیرو ھايبر ن) ناتو(زم يالي امپرین جنگيافتاده که ماش

ن يمطمئناً ا.  است که تاکنون روشن نشده استی را انجام داده و ده ھا نفر را قتل عام کرده موضوعیئ ھوایحمله ھا

 یتوان گفت که برا ین ميقيبه .  آنھای اشتباه در راه اندازتواند جز ی ھرچه بوده میئ ھوایات ھاينوع عمل

زم ياليد امپريختن خون انسان ھا جزء سرشت پلي نداشته و ری ارزشی جارۀاني از جنگ وحشیچ طرفيزم ھياليپرام
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