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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ جنوری ٠٧
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٩۴  

  واليت سرپل، مشت نمونۀ خروار از قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی

زرگری جاری بين طالبان » جنگ«، کشته ھا و زخمی ھای ٢٠١۵، والی سرپل در جريان سال "وحدت"تۀ به گف

 زخمی، ٢٠٩ کشته و ٢٩٧طالبان : جنايتکار و مزدور با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی، چنين گزارش شده است

عالوه بر آن در اين سال بيش . ی زخم١٣ کشته و ١٨ زخمی، غير نظاميان ۵٣ کشته و ٩٠نظاميان اجير دولت پوشالی 

 زحمتکش کشيده، زيان ھای مالی وارده به توده ھای زجر. نداز يک ھزار فاميل مجبور به ترک خانه ھای شان گرديده ا

  . زندليون ھا افغانی میيو ستمديدۀ اين واليت سر به م

 ھزار ١۶ديد، با مساحتی کمتر از گر  از ولسوالی ھای واليت جوزجان محسوب میيکی ١٣٨٨سرپل که تا قبل از سال 

  . رسد  ھزار نفر می۵٠٠کيلومتر مربع، يکی از فقير ترين واليت ھای افغانستان می باشد که جمعيت آن به مشکل به 

وحشيانۀ جاری در يکی از واليت ھای دور افتاده، فقير، کم نفوس و » جنگ«آمار منتشره از قتل و کشتار طرف ھای 

حيث مشت نمونۀ خروار بيانگر آن است که افغانستان به قربانگاه انسان ھا مبدل  ک سال، منکم مساحت در جريان ي

گرديده و روزی نيست که ده ھا انسان به نام ھای طالب، داعش، اردو، پوليس، امنيت، خارجی و غير نظامی در اين 

ً حريص و طماع ما مخصوصا که کشور ھای امپرياليستی و ھمسايه ھای تا زمانی. سرزمين کشته و زخمی نشوند

  . پاکستان و ايران به منافع شان دست نيابند، ھر روز بايد شاھد اين خونريزی ھا باشيم

ی امپرياليسم جنايتکار امريکا می باشد، ئ آسياوحشيانۀ جاری در افغانستان اشغالی که جزء ستراتيژی» جنگ«ماشين 

ن سرزمين را نابود  را نيز بريزاند و ھست و بود انسان ھای ايبرای سال ھای سال بايد خون صد ھا ھزار انسان ديگر

  .  ی داشته باشد و تاريخ مصرف آن ختم نگرددئنمايد تا کارآ

  

  افزايش زندان ھای داعش در واليت ننگرھار

يکی از مخوف ترين، جنايتکار ترين، وحشی ترين و درنده ترين پروژه ھای ) دولت اسالمی عراق و شام (پروژۀ داعش

است که در بربريت، جنايت، خشونت، قتل و کشتار انسان ھا دست ) ۶موساد، سيا و ام آی (مثلث خبيثه و شيطانی 

النۀ «اين پروژه که زير نام . بسته اندتمامی گروه ھای جنايتکار و تروريست اسالمی و غير اسالمی را از پشت 
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طراحی گرديده، با ايجاد رعب و وحشت مغز انسان را مورد حمله قرار داده و فضای ترس را در سراسر » زنبور

  . جھان گسترده است

ات از چندين ماه به اينطرف نه تنھا تحرکات اين گروه جنايتکار در افغانستان آغاز گرديده، بلکه عالوه بر آن تبليغ

گسترده و وسيع نيز برای مطرح ساختن داعش در افغانستان از سوی بانيان و پشتيبانان اين گروه وحشی به راه افتاده 

که از سوی داعش در افغانستان به راه انداخته شده و در رسانه ھای اجتماعی ) نمايش مرگ( در چندين برنامۀ. است

ًوسيعا نشر گرديده، مخصوصا به قتل رساندن بيش  از ده نفر با انفجار ماين ھا، دلھره و ترس از جنايات اين گروه رذيل ً

  . و جنايتکار در اذھان مردم ما بيشتر تداعی گرديده است

می باشد ) دولت جنايتکار پاکستان(ًاخيرا تمرکز اين گروه جنايتکار که پشتيبان آن در منطقه سگ پاسبان امپرياليسم 

تن  ولسوالی اچين زياد گرديده و با ايجاد زندان ھای متعدد در اين ولسوالی صد ھا ًبيشتر بر واليت ننگرھار مخصوصا

  .ای زحمتکش و ستمديدۀ اين ولسوالی را به زندان ھا انداخته اندھتوده از 

ولسوال اچين در اظھارات تازۀ خود گفته که داعش شش زندان جديد را در دھات پيشی، عبدالخيل، باندر، مامند، شدل و 

َغرنی«منطقۀ تخت   زندان در ٣ قبل نيز چندی.  نفر در اين زندان ھا در بند می باشند٣٠٠ايجاد کرده و بيش از » َ

روستای تخت اين منطقه از سوی داعشيان ساخته شده بود که بيش از صد ھا نفر در زندان ھا در بند بوده و تاکنون از 

  . سرنوشت تعداد زيادی از مردم اين محل خبری نيست

 

 
 


