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   افغانستان- گزارشگران پورتال
  ٢٠١٨ جنوری ٢١

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨٩ 

  :فرود سه ھاوان بر يک بازار در ولسوالی خواجه سبز پوش

طرف ھای جنگ ارتجاعی . توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما را ھيچ پايانی نيست بيماری ھستريک قتل و کشتار 

درند و اشتھای سيری ناپذير در ريختن خون مردم بيچارۀ ما  کشند و می جاری در شانزده سال گذشته بی وقفه می

 .دارند

لوله ھاوان به طرف بازار  جدی سالجاری جنايتکاران طالبی با فير سه گ٢۶در تازه ترين مورد به روزسه شنبه، 

 تن از غيرنظاميان اين ولسوالی ۴۵ تن و زخمی شدن ۵ولسوالی خواجه سبز پوش واليت فارياب باعث کشته شدن 

وقوع پيوست که توده ھا برای خريداری نيازمندی ھای زندگی شان روانه بازار ه اين جنايت جنگی زمانی ب. گرديدند

  . وضعيت شماری از زخمی ھا به شدت وخيم می باشندرساند که  گزارش ھا می. شده بودند

 بر غير نظاميان در کندز، ئی اشغالگران امريکائیحمله ھای ھوا(توحش طالبی و داعشی و درنده ھای اشغالگر غربی 

ولسوالی بکواه، ولسوالی شيوان، ولسوالی ھسکه مينه، واليت ھای پروان، کاپيسا، لوگر، فارياب، ھلمند، قندھار، 

)  ديگر و صد ھا حمله وحشيانۀ طالبان و داعشی ھا بر مناطق غير نظامیئیا، غزنی، جوزجان و ده ھا حملۀ ھواکنرھ

گاه مشمول جنايات ضد بشری  که بار ھا صورت گرفته و ھزاران انسان بيگناه را کشته و زخمی ساخته اند، ھيچ

را با ماشين » حقوق بشری«د ھای به اصطالح  نھائیمحکمۀ بين المللی الھه قرار نگرفته است که اين خود ھمسو

  . دھد جنگی امپرياليزم نشان می

  

  :تشديد جنگ ارتجاعی و افزايش بی سابقۀ بيجا شدگان داخلی

با نشر گزارش ساالنۀ خود در مورد کوچ اجباری ناشی از جنگ می گويد که در » حقوق بشر«سازمان ديده بان  

ر افغان وادار به کوچ اجباری از خانه و کاشانۀ شان گرديده که با شدت  ھزا٢۵٠، بيش از ٢٠١٧ماه اول سال ١٠

 و نيرو ھای امنيتی در دو ماه اخير سال گذشته اين رقم به ئیگرفتن جنگ بين طالبان و داعشی ھا با اشغالگران امريکا

البته رقم واقعی مھاجرت ھای داخلی که در نتيجۀ تشديد جنگ ارتجاعی جاری پيش .  ھزار نفر رسيده است٣٠٠مرز 

  . آمده، به صورت دقيق ثبت نگرديده است
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 یدر اين گزارش آمده است که با اخراج اجباری صد ھا ھزار افغان از کشور ھای ايران و پاکستان رقم واقعی بيجا

ليون و ھفتصد يبور به ترک خانه و کاشانۀ شان شده به مرز يک مشدگان داخلی که در نتيجۀ جنگ و اخراج اجباری مج

 رسد که به دليل نبود حداقل امکانات زندگی با حالت بسيار اسفناک و رقت باری زندگی شان را می ھزار نفر نفر می

ت  شدگان داخلی روی دسیگذرانند و ھيچ نوع توجھی از طرف دولت پوشالی برای بھبود وضعيت زندگی اين بيجا

  .گرفته نشده است

  

  : به واليت ھلمندئی درندۀ اشغالگر امريکا٣٠٠ورود 

 به سلسلۀ افزايش نيرو ھای نظامی امپرياليزم به ئی درندۀ اشغالگر امريکا٣٠٠ جدی، به تعداد ٢۶به روز سه شنبه  

اک نکرده و وظيفۀ آنھا  نفری در عمليات ھای جنگی اشتر٣٠٠گفته شده که اين گروه . افغانستان، وارد ھلمند گرديدند

ھمچنان اين گروه در زمينۀ انتقال زخمی ھا از . صرف آموزش و مشوره به نيرو ھای نظامی دولت پوشالی می باشد

  .  با نظاميان دولت پوشالی ھمکاری می کنندئی و انتقاالت ھوائی، قابليت ھای تدارکات ھوائیطريق ھوا، کنترول ھوا

، تجريد ) به افغانستانئی عسکر امريکا٣۵٠٠اعزام بيش از ( به افغانستان ئیر امريکاافزايش تعداد نيرو ھای اشغالگ

ليون دالر کمک و تھديد ھای پيھم امريکا عليه پاکستان به نابودی النه ھای تروريست ھا در خاک ي م٢۵٠قطع (پاکستان 

 برابر تعداد ۴افزايش بيش از (ا  بر طالبان و داعشی ھئی، ھمکاری ھای بيشتر با ھند و شدت حمالت ھوا)پاکستان

 به افغانستان و کشور ئی و غير امريکائیو باالخره سفر ھای پيھم مقامات امريکا) ئی اشغالگران امريکائیحمالت ھوا

  . ھای منطقه ھمه بيانگر آن است که امپرياليزم امريکا در حال تطبيق ستراتيژی جديد خود می باشد

 

  


