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 ٢٠١٩ جون ١٣
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۴٧ 

با نشر  (CPAG) یدادخواھی حفاظت از افراد ملکگروه  :ستمديدۀ ما، ادامه دارد قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و

بر بنياد اين گزارش، در ماه  .تبرابر افزايش داشته استه دو گزارشی گفته است که رقم تلفات غيرنظاميان در ماه گذش

بيشترين تلفات و جراحات در واليات کابل،  .درداشته ان زخم بغيرنظامی ديگر ٢٠٨ غيرنظامی کشته و ١٨٩ می

 .  ھلمند وارد شده استننگرھار، ھرات، غزنی و

ی و کشتار ھدفمند باعث کشته و زخمی شدن توده ھای ئحمالت انتحاری، حمالت ھوا ھا، به گفتۀ اين نھاد انفجار ماين

کودک ديگر  ٣٨  کودک کشته و٣۴ رش، در ماه گذشتهبر اساس اين گزا. و بيچاره به ويژه اطفال گرديده اند زحمتکش

جھاد ثواب بيشتر  "در اين ماه اين در حالی است که وحوش جنايتکار طالبی قبل از رمضان گفته بود که .د برداشتنزخم

متحد، حقوق بشر و نھادھای ديگر مدافع حقوق بشر خواست در  گروه دادخواھی حفاظت از غيرنظاميان، از ملل ."ددار

شنبه  اين درحاليست که ديروز سه .دنيت غيرنظاميان بر جوانب درگير فشار بياورنمصو يان منازعات مسلحانه برجر

منطقۀ کالنتر ولسوالی دند واليت  ، در نتيجۀ برخورد يک موتر غير نظاميان با ماين کناره جاده در١٣٩٨ جوزای ٢١

   .شد، کشته شدند ختر و يک طفل میدو د قندھار، شش عضو يک خانواده که شامل دو پسر جوان،

ستمديدۀ ما در نتيجۀ دھشت و وحشت طرف ھای جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ جاری  روزی نيست که توده ھای بيچاره و

ترويستی ديگر   گروه٢٢ی، طالب، داعش و ئی و غير امريکائدرنده ھای اشغالگر امريکا. کشيده نشوند به خاک و خون

ھای خونريز بی محابا آستين به قتل و  وشالی ھمه دست به دست ھم داده و ھمچون کفتارو نيرو ھای امنيتی دولت پ

کرده و در نزديک به دو دھۀ گذشته صد ھا ھزار انسان را به خاک و  کشتار فقير ترين و بی چيز ترين مردم ما بلند

  .آن مبدل ساخته اندھا انسان را آواره و افغانستان اشغالی را به قبرستان مردم  خون کشيده، ميليون

ھای ضد استعمار و استبداد باعث گرديده که ھيچ مقاومت مردمی در برابر اين  سفانه پراکندگی و تشتت بين نيروأمت

از طريق  بربريت و قتل و کشتار ديده نشود و اعتراضات بيشتر محدود به چند سطر نوشته که آن ھم ھمه توحش،

ھای چپ، مترقی،  ضعف نيرو. رسد، خالصه گرديده است شر میصفحه ھای اجتماعی و ويب سايت ھا به ن

وحشی گری و توحش طرف ھای جنگ   را بهءروشنفکران انقالبی، آزاديخواھان و جنبش ھای ضد اشغال فضا
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درند و توده ھای  کشند، می کرده و بدون ھيچ ترسی می وحشيانۀ جاری، نيرو ھای ارتجاعی و وحوش مذھبی باز

   .نشانند می اک سياهما را به خ ۀبيچار

  

رساند که  ولسوالی خاکسفيد واليت فراه میگزارش ھا از  :کند عام می مالی يک مسجد اعضای سه خانواده را قتل

ش مانع از اين جنايت او می شوند، به خانه اکه دو ھمسايه  بندد و ھنگامی مالی يک مسجد خانواده اش را به گلوله می

 تن کشته و ١١اين جنايت فجيع  در نتيجۀ. آنھا را به رگبار بسته و قتل عام می کند ۀوادرفته و تمام اعضای خان ھای آنھا

جھالت و .  به وقوع می پيوندد١٣٩٨ جوزای سال ٢٠ اين جنايت فجيع روز دوشنبه.  تن ديگر زخمی می شوند۵

 ماری را به کام مرگ میھا در افغانستان اشغالی ھر روز انسان ھای بيش حاکميت وحوش مذھبی بر سرنوشت انسان

انسان ھای  که به نام دفاع از اسالم و رسم و رواج ھای پوسيده، وحوش طالبی و مالھای روانی روزی نيست. کشد

گويد، از انسان ھای که علم شان کم و باور و  بنابر مقولۀ عام که می. گوناگون قتل عام نکنندھای بيشماری را به بھانه 

انسان ھای ھيچ مکثی در قتل و کشتار انسان ھا نکرده و از طفل شيرخواره تا  سيد، چنيناعتقاد شان زياد اند، بايد تر

   .کشند ھفتاد ساله را بدون معطلی می انسان

 
  


