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 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٨
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٢۵٢  

  

   ٩٣قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در جريان ماه ميزان 

خود » جنگ« نيمه فيودالی، ده ھا انسان در – به اينسو ھر روز و ھر ساعت در افغانستان مستعمره از سيزده سال

توده ھای زحمتکش، طالبان فاشيست و وابسته، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و نيرو ھای نظامی (امپرياليستی ۀ ساخت

شور اشغالی ما چنان عادی گرديده که کلمۀ قتل و کشتار انسان ھا در ک. کشته و زخمی می شوند) اشغالگران وحشی

  . در نزد مردم درد کشيده و رنج ديدۀ ما بی مفھوم گرديده است) مرگ و مردن(

ی خود از ھيچ نوع ئی رسيدن به اھداف ستراتيژيک آسياسگان درندۀ اشغالگر به سردمداری امپرياليسم امريکا برا

روگردان نمی ) ناتو(سالح ھای جنگی توسط ماشين جنگی خود جنايت فجيع به وسيلۀ پيشرفته ترين و مخرب ترين 

  .باشند

با ورق زدن در صفحات و ويب سايت ھای خبری به وضوح ديده می شود که ھر روز در سرزمين خون و آتش 

در . خورد خصوص توده ھای درد ديده و زحمتکش ما به چشم میه اخبار کشته و زخمی شدن انسان ھا ب) افغانستان(

 در اين ١٣٩٣ميزان با مرور گذرا به خبر ھای نشر شده در جريان ماه ) ؟گذرد در افغانستان چه می (کنونی گزارش

انسان ھا به ھر نامی که ياد می ) قتل و کشتار(شبکه ھا تالش داريم تا وضعيت رقت بار افغانستان را از زاويۀ ديگر 

جنگ «يع، امپرياليسم جنايتکار و خونخوار امريکا است که ناگفته پيداست که عامل ھمۀ اين فجا. شود به تصوير بکشيم

  . را بھانه قرارداده و در فکر گسترش ساحۀ نفوذ خود در سراسر جھان می باشد» عليه القاعده و تروريزم

 تاکنون تعداد کشته ١٣٨٢ که از سال نددولت پوشالی اخيراً اعالن نمود» ملی«که سران مفسد و مزدور اردوی  با آن

  .  نفر رسيده، اما جزئيات آن واضح نيست۶٨۵٣به » ملی«اردوی ھای 

خود ساخته کماکان ادامه دارد و روزانه ده ھا انسان کشته و زخمی می شوند، به ھمين دليل ما تالش » جنگ«چون اين 

خود » جنگ«ر ماه تعقيب نموده و دريابيم که مصارف داريم تا منبعد با ترسيم يک جدول اين سلسله را در اخير ھ

به زمين » جنگ«ی که در اين ئساختۀ امپرياليسم امريکا را نبايد تنھا با دالر و تجھيزات آن محاسبه نمائيم، بلکه خون ھا

 بھتر ريخته می شوند را نيز بايد به تصوير کشيد تا از اين طريق عمق فاجعۀ جاری را  در افغانستان اشغالی خود

  :ارزيابی کرده بتوانيم
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  در افغانستان اشغالی١٣٩٣ ميزانقتل و کشتار انسان ھا در جريان ماه 

زخمی ھا  کشته ھا

متضررين 

 نوع واقعه محل واقعه تاريخ واقعه »جنگ«

رشما

 ه

 1 حملۀ انتحاری ھلمند 16.07.1393 »ملی«پوليس  4  

 2 اریحملۀ انتح ھلمند 16.07.1393 غير نظاميان 1 19

 3 حملۀ انتحاری کابل 09.07.1393 »ملی«اردوی  6 6

 4 حملۀ انتحاری کابل 09.07.1393 غير نظاميان 1 9

 5 حملۀ انتحاری کابل 09.07.1393 »ملی«اردوی  2 2

 6 حمله ای انتحاری  کابل 21.07.1393 غير نظاميان 1 3

 7 حمله ای انتحاری  ننگرھار 21.07.1393 غير نظاميان 2 6

 تخار 22.07.1393 طالبان 3  
ی بر مواضع ئحملۀ ھوا

 طالبان
8 

 ننگرھار 26.07.1393  طالبانقومندان 1  
ی بر مواضع ئحملۀ ھوا

 طالبان
9 

 10 حملۀ انتحاری ھلمند 26.07.1393 »ملی«اردوی  2 5

 غور 28.07.1393 »ملی«اردوی    1
درگيری بين نيرو ھای 

 امنيتی و طالبان
11 

 غور 28.07.1393 انطالب 7  
درگيری بين نيرو ھای 

 امنيتی و طالبان
12 

 غور 28.07.1393 غير نظاميان   1
درگيری بين نيرو ھای 

 امنيتی و طالبان
13 

 کابل 29.07.1393 »ملی«اردوی  4 6

حمله با مين جاسازی شده 

به موتر حامل اردوی 

 »ملی«

14 

 کابل 29.07.1393 غير نظاميان   6

 جاسازی شده حمله با مين

به موتر حامل اردوی 

 »ملی«

15 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 34
64 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

 به مراتب باالتر از ارقامی است که در ١٣٩٣توانيم که تعداد کشته ھا و زخمی ھا در ماه ميزان  به باور کامل گفته می

اوالً لست کشته ھا و زخمی ھا از اول ماه يادداشت نگرديده . ديده می شودباال درج گرديده، اما به دو دليل اين رقم کمتر 

  . و پراکنده می باشد و از جانب ديگر اکثراً تعداد دقيق کشته ھا و زخمی ھا در رسانه ھا به نشر نمی رسد

زرگری » گجن«گردد تا به صورت دقيق و ھمه جانبه لست انسان ھای را که در جريان  در ماه ھای آينده تالش می

  .  گسترده تر به نشر برسانيم،جاری کشته و زخمی می شوند

  


