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  ٢٠١٨ اگست ٠۶
 

 ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١٣  

   :صد ھا کودک قربانی جنگ وحشيانۀ جاری

افغانستان اشغالی بی   را در٢٠١٨ًگزارشی که اخيرا به نشر رسانده، آمار کشته ھای شش ماه اول سال در » متحد«ملل 

 غير نظامی در نتيجۀ جنگ به شدت ١۶٩٢جاری،  سال ده است که در شش ماه اولدر اين گزارش آم. سابقه گفته اند

رساند،  اين طرف که اين سازمان آمار کشته ھای غير نظاميان را به نشر می  به٢٠٠٩ارتجاعی کشته شده که از سال 

  . غير نظامی ديگر زخم برداشته اند٣٠٠٠در اين مدت بيش از . اند سابقه نداشته

 ٩٩٢ کودک کشته و ٣۶٣ کودک که در اين مدت کشته و يا زخمی شده، ١٣۵۵است که از مجموع   آمدهدر اين گزارش

نظاميان در واليت ھای کابل  دھد که بيشترين تلفات غير اين گزارش نشان میھمچنان . کودک ديگر زخمی شده اند

  .و قندھار رخ داده استفارياب، ھلمند  ،) زخمی۶٠٧ کشته و ٣٠۴(، ننگرھار ) زخمی۶٧٢ کشته و ٣٢١(

 از قتل و کشتار توده ھای  ایهجاری در بدمستی کامل به سر می برند و ھيچ ترس و واھم طرف ھای جنگ وحشيانۀ

برای بيرون رفت   ایهريزند و کوچکترين روزن ديده و ستم کشيدۀ ما ندارند و ھر روز خون صد ھا انسان را می زجر

بدمستان بر آورده نگردند، سالخی توده ھا را پايانی  که منافع اين  تا زمانی.از مسلخی به نام افغانستان ديده نمی شود

  .نيست

  

  :بافزايش آتش سوزی مکات

معرفت اند و پيوسته تالش می نمايند تا سد راه پيشرفت جامعه و   طالبی و داعشی دشمنان قسم خوردۀ علم و وحوش

ترقی   ضديت با پيشرفت و،ت ناقص الخلقه و اھريمناز آغاز ظھور طالبان اين موجودا. گردند روشنگری توده ھا

داشتند تا آحاد جامعه را در تاريکی و بی  جامعه در نھاد آنھا نھفته بود و با وضع سياست ھای به شدت متحجرانه تالش

ر داعشی ھای خونريز بدتر از طالبان د. مکتب برابر به کفر پنداشته می شد که رفتن به سوادی مطلق قرار دھند، چنان

برابر پيشرفت و  دانش قرار گرفته و پس از پديد آمدن اين جرثومه ھای وحشت و دھشت، گراف ضديت در برابر علم و

 از افغانستان اشغالی مکاتب را به  ایهگوش ترقی جامعه و روشنگری توده ھا به اوج خود رسيده و روزی نيست که در

 .آتش نکشند
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پروسه   افغانستان از سوی طالبان و داعشيان به آتش کشيده شده و اينمکتب در واليت ھای مختلف در سالجاری ده ھا

تنھا از ماه . بادارانشان صورت نگيرند  از کشور اين جنايت به دستور ایهکماکان ادامه دارد و روزی نيست که در گوش

ل در ولسوالی بتی به آتش کشيده شده که در تازه ترين مورد، چندی قب  مکتب۶مارچ تا ماه جوالی در واليت ننگرھار 

 والن معارف ننگرھار، در اين مکتبؤ که به گفتۀ مسندداعشی مکتب کپتان بابا را به آتش کشيد کوت وحوش طالبی و

  . دختر مشغول فرا گيری علم و دانش بودند١۵٠ شاگرد از آنجمله ٨٠٠بيش از 

 ست پروده ھای آنھا صورت میجزء سياست ھای غدارانۀ کشور ھای ھمسايه اند که توسط د به آتش کشيدن مکاتب

توده ھای افغانستان در زير سيطرۀ  علم و معرفت را در اين کشور بگيرند تا بيشتر از پيشگيرند، تا از اين طريق جلو

  .آنھا قرار داشته باشند

  

  :رفروش جگرگوشه ھا برای زنده ماندن جگرگوشه ھای ديگ

  خبر ھا را می شنويم و ھميشه منتظر وقوع بدترين وقايعمی کنيم که ھر لحظه ھولناک ترين  ما در کشوری زندگی

چپاول، غصب زمين، واسطه  انتحار، انفجار، قتل، دزدی، فساد، فقر، بيکاری، مافيای مواد مخدر، چور و. ھستيم

مخدر و انحطاط اخالقی جزء فرھنگ کشور اشغالی ما  ن موادا، افزايش روز افزون معتادءبازی، خويش خوری، فحشا

  .ھولناکترين خبر ھا نباشيم  سال گذشته روزی نيست که گوش به زنگ١٧در جريان   ه وگرديد

فقير و  که ھر از چند گاھی شنيده می شود، ھمانا فروش جگرگوشه ھای فاميل ھایای تکان دھنده  در اين ميان خبرھای

زنده نگھداشتن ساير اعضای تالش  که با فروش آنھا در ستمديدۀ ماست که يا از برای زنده ماندن خودشان و يا اين

   .خانواده اند، می باشند

دورۀ  از طريق راديو آزادی و در رسانه ھای اجتماعی به نشر رسيده و عمق فاجعۀ جاری در در تازه ترين خبری که

و )  ھزار افغانی۴۵در بدل  به نام شکريه(گذارد، فروش دو کودک شير خوار  را به نمايش می» ملی«حکومت وحشت 

سمنگان به کابل  نام زلفيه مادر شان که تازه از واليت به  توسط زنی)  ھزار افغانی۵٠به نام فرزانه در بدل  ( ساله٩

که در دورۀ حاکميت آنھا توده ھای ما با چه  )ع و غ(ننگ ابدی بر چھره ھای زرد جرثومه ھای . آمده است، می باشد

  .رو انده سرنوشت غم انگيزی روب

  

  

  


