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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ فبروری ١٠

  در افغانستان چه می گذرد؟؟

٢٣۴  

  ٢٠١٣ درصدی تلفات غير نظاميان در سال ١۴افزايش 

وحشيانۀ جاری در » جنگ«غير نظاميان در تلفات از افزايش چھارده درصدی سازمان ملل در گزارش ساالنۀ خود 

 تن کشته و ٢٩۵٩ نفر گفته شده که از جمله ٨۶١۵در اين گزارش مجموع قربانيان . کشور اشغال شدۀ ما خبر می دھد

  .  تن ديگر زخمی شده اند۵۶۵۶

ن دولت پوشالی ھمه در قتل، کشتار و به خاک و خون که طالبان فاشيست و وابسته، سگان اشغالگر درنده و نظاميا با آن

کشيدن توده ھای ستمديدۀ ما دخيل اند، اما سازمان ملل اين گزارش را طوری به نشر رسانده که بيشترين وحشت و 

  . اندنمودهبربريت را به عھدۀ طالبان انداخته و نيرو ھای اشغالگر و نظاميان دولت پوشالی را قسماً تبرئه 

 درصد نيرو ھای اشغالگر در اين ٣ درصد نيروھای دولتی و ٨ درصد طالبان، ٧۴ سازمان ملل آمده که در گزارش

از انتشار اين گزارش استقبال کرده و در ) ناتو(به ھمين دليل است که ماشين جنگی امپرياليست ھا . تلفات نقش داشته اند

  ؟!!اميان اندعامل بيشترين تلفات غير نظ» شورشيان«اعالميۀ شان گفته که 

اوت حمالت وحشيانۀ انتحاری را با استفاده از نام دين و شريعت و جای شک نيست که طالبان وحشی با قسدر اين ھيچ 

اندازند و خون ھای بيشماری از مردم  به دستور سازمان ھای جاسوسی پاکستان، ايران و مخصوصاً امريکا به راه می

کشتار مردم ما دست کمی از آنھا و اما نيرو ھای اشغالگر در جنايت و قتل زجر کشيدۀ ما را به زمين می ريزانند، 

به شکل بسيار » کمک و ھمکاری«نداشته و به مراتب وحشيانه تر از جانيان طالب و نظاميان دولت پوشالی زير نام 

  .کشند مرد، زن و طفل اين سرزمين را به خاک و خون می» متمدنانه«

ی ھای اشغالگر است و دليل تمامی خون ھای ريخته شده در بيشتر از خود ساخته، امريکائ» جنگ« جنايات مولود ادامۀ

  .يک دھۀ گذشته در آخرين تحليل اشغالگران غربی به سرکردگی امپرياليسم امريکا می باشد

  

  تلفات برفباری ھای اخير و اقدامات دولت پوشالی

وقوع پيوست و مخصوصاً در برخی از واليات کشور که ه در زمستان امسال و در نتيجۀ برفباری ھای شديدی که ب

حداقل در چھل سال گذشته اين برفباری ھا بی پيشينه بوده، تعداد زيادی از فقير ترين و بی چيز ترين مردم ستمديدۀ ما 

 نفر در ۵٠ در اين برفباری ھا بيش از. در اين برفباری ھا گير مانده و عده ای از آنھا جان ھای شان را از دست دادند
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ھمچنان ده ھا خانه . واليت ھای فراه، بدخشان، باميان، جوزجان، کندز و ھلمند کشته و ده ھا تن ديگر زخم برداشتند

  . مواشی نيز تلف گرديده استاز س رأويران و صد ھا 

 ھای داخلی، نگی، سگ ج»سرخ«ھجوم وحشيانۀ قشون ارتش فاجعۀ ثور، خلق در بند و اسير افغانستان اشغالی به دليل 

بيش از » جنگ عليه القاعده و تروريزم«ی طالبان و باالخره تجاوز اشغالگران غربی زير نام حاکميت قرون وسطائ

ليون ھا يچھل سال است که زير ضربات خورد کنندۀ تجاوز، جنگ ھای داخلی و افکار پوسيده و متحجر قرار داشته و م

حوادث طبيعی چون زلزله، سيالب، طوفان، . انۀ شان آواره گرديده اندتن در اين مدت کشته، زخمی و از خانه و کاش

 تابستان در جريان سال ھای گذشته نيز بنابر موجوديت دولت یبرف کوچ، سرمای شديد زمستان و گرمای طاقت فرسا

اله صد ھا ھای ضد مردمی، فاسد، مزدور و پوشالی خسارات بسيار زيادی بر جان و مال مردم ما وارد نموده و ھمه س

  .تن از ھموطنان بی دفاع ما تلف می شوند

با حوادث طبيعی در دولت پوشالی يکی از فاسدترين و بيکاره ترين ادارات حکومتی بوده و با سرازير » مبارزه«ادارۀ 

د شدن ميليارد ھا دالر با دامن اين دولت خاين، کوچکترين ظرفيتی برای مھار ساختن حوادث بسيار کوچک طبيعی ندار

 گزارش از تلفات و ۀ ارائبه غير ازو اين اداره به محل خورد و برد برای عده ای فاسد و بيکاره مبدل گرديده و 

 سال حاکميت جنايتکاران ناتوئی و شرکاء به ١٣مردم ما اينک بعد از مدت . انجام نداده است کاری ديگری ،خسارات

کدام انتظاری داشته باشند، از ھمين رو در چنين مسايلی به نيکوئی خوبی دريافته اند که نبايد از استعمار و محصول آن 

  :می گويند

  .ما نبايد کوچکترين توقع و انتظاری از ھيچ يک از ادارات دولت وابسته و مزدور کابل داشته باشيم

 


