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 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ جوالی ١٧
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۵١ 

 

قتل و کشتار توده ھا به يک  :خانواده را در واليت بغالن قتل عام کردند  دولت پوشالی، اعضای يکئینيروھای ھوا

ارتجاعی جاری مبدل گرديده و روزی نيست که خبر اسفناک به   طرف ھای جنگ وحشيانه وایرسرگرمی روزمره ب

 سرطان در جريان ماه. بيچاره و ستمديدۀ ما از گوشه گوشۀ افغانستان اشغالی شنيده نشود خاک و خون کشيده شدن مردم

می ھای کشته ھا و زخ و کشتار توده ھا بسيار باال رفته، اما در اين ميان بيشترين که گراف قتل  ضمن آن١٣٩٨سال 

 سرطان ١٨در تازه ترين مورد به تاريخ  .دھند  را اطفال تشکيل میئیحاری و انفجاری و حمالت ھواحمالت انت

 نيرو ھای نظامی دولت پوشالی ئیواليت بغالن در نتيجۀ حمالت ھوا ُ، در منطقۀ کتب خيل شھر پلخمری مرکز١٣٩٨

 . کشته و پدر خانواده زخم برداشتنديک زن و شش طفلش

  

در تازه ترين گزارش  :، بيش از سه ھزار غير نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند٢٠١٩سال  پنج ماه اول در

جنگ  دھد که در نتيجۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا به کنگرۀ آن کشور ارائه داده، نشان می امنيتی که وزارت دفاع

نظامی کشته و زخمی شده که از   غير٣١۶٣ودالی بيش از  نيمه في–وحشيانه و ارتجاعی جاری در افغانستان مستعمره 

در اين گزارش آمده که وحوش . ديگر زخم برداشتند  غير نظامی٢٢١٣ غير نظامی کشته و بيش از ٩۵٠آن جمله 

در .  غير نظامی ديگر را زخمی ساختند١٩٧١ غير نظامی را کشته و ٧٧٨ جنايتکار طالبی و داعشی در اين مدت

در خانه  انفجاری، جنگ ھای رودررو در مناطق مسکونی، پناه گرفتن گرگان گرسنۀ طالبی و داعشی ،حمالت انتحاری

ی و نيرو ھای ئ و غير امريکائیامريکا  درنده ھای اشغالگرئیھای غير نظاميان، ماين ھای کنار جاده، حمالت ھوا

  توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما میآسيب ھای جانی و مالی به  بيشترينئیامنيتی دولت پوشالی و قتل ھای صحرا

   .رسند

  

از   به بيماری ھای ناشیء بيست طفل در واليت بلخ به علت ابتال:ت طفل را در واليت بلخ گرف٢٠ ھوای گرم، جان

در بلخ می گويد که با آغاز فصل  رئيس بخش اطفال شفاخانۀ دولتی ابو علی سينا. گرمازدگی جان خود را از دست دادند
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 طفل جان خود را از ٢٠اسھال نزد اطفال زياد شده و تاکنون   به مريضی ھای تنفسی وءن و گرم شدن ھوا ابتالتابستا

 علت مرگ اين اطفال گرمازدگی و بيماری ھای ناشی از گرمی ھوا گفته شده، اما عامل که با وجودی. نده ادست داد

 و قابل عالج ئیبسيار ابتدا در نتيجۀ بيماری ھایاصلی مرگ اين اطفال نازنين و ده ھا طفل ديگر در سراسر کشور که 

نبود حداقل امکانات صحی در کشور، جنگ خانمانسوز،  دھند، بی کفايتی دولت پوشالی، جان ھای شان را از دست می

 اقتصادی و باالخره فقر گسترده و بيکاری می باشد که توده ھای بيچارۀ ما به علت عدم فساد اداری، حاکميت مافيای

مناسب زيستی را برای خانواده   امکانات اقتصادی قادر به تداوی به وقت اطفال شان نگرديده و نمی توانند محيطداشتن

  .ھای شان فراھم سازند

 
 
 
  


