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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢٠
 

 ھای شھریبه ھالکت رسيدن اطفال در جنگ
برخورد ھای نظامی .  می دھندنظر به احصائيۀ ملل متحد، اطفال در شھر ھای افغانستان نسبت به گذشته قربانی بيشتر

حمالت . بين قوای دولت مستعمراتی و طالبان در شھر ھا باعث شده است که اطفال و زنان متحمل تلفات زيادی گردند

. راکتی زمين به زمين و ھوا به زمين، بدون ترديد که خسارات و تلفات زيادی را بر مردم ملکی تحميل نموده است

 .دور بماننده  به قريه بی نتيجه فرار می کنند تا از آتش گروه ھای جنگ طلب بمردم کوچه به کوچه و قريه

گفته شخص از کشتار اطفال چيزی ناکثر توجه مطبوعات داخلی و خارجی بر تلفات عامۀ مردم متمرکز شده و طور م

و زد و خورد ھای شھری ًاخيرا ملل متحد آماری را به نشر سپرده که بر مبنای آن تلفات اطفال کشور در کشمکش . اند

اکثر تلفات در تبادل آتش بين دو گروه متخاصم . زنان ھم متحمل قربانی ھای بيشماری گشته اند. شود ھر روز بيشتر می

صد افزايش يافته در ٢٩ ،برحسب گزارش ھا، به ھالکت رسيدن اطفال و زنان در سه ماه اول سال . صورت می گيرد

  . تن از زنان حيات خود را از دست داده اند٥٢از اطفال و  تن ١٦١که در نتيجه 

صد بيشتر شده که تعدادی ازين ھا ھم در جريان تداوی در ١١دھد که تعداد زخميان ھم   احصائيه ھمچنان نشان می

. گرديدندشده و يا آوره يکی از وقايع المناک حادثۀ قندوز بود که ھزار ھا تن طفل و زن کشته . جھان را وداع می گويند

 و ميليشيا ھای  دولت مستعمراتی ھم مانند طالبان بی ھويت دست به جنايت غير قابل بيان ء حاکيست که قواگزارش ھا

 افزايش يافته ٢٠١٥صد نسبت به سال در ٧٠نظر به گزارش ملل متحد، کشتار نيرو ھای دولت مستعمراتی . می زنند

  . است

اين حالت تا زمان تدوام . ورند قتل و قتال و کشتار را می بينند آسو که رو میپس مردم بی گناه به کجا بروند؟ به ھر 

 .دولت مستعمراتی ادامه خواھد يافت

 

 
 


