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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ فبروری ١٨

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
٣٩٠ 

 در تازه ترين :٢٠١٧ ھزار غير نظامی، حاصل جنگ وحشيانۀ جاری در سال ١٠بيش از  کشته و زخمی شدن

 و ده ھزار غير نظامی کشته بيشتر از ٢٠١٧آمده است که در سال ) يوناما(لی در افغانستان اشغامتحد ملل  دفتر گزارش

 ٩آمار منتشره کاھش  که با وصف آن. شده اندزخمی نفر ) ٧٠١۵( و کشتهنفر) ٣۴٣٨ ( اند از آن جملههيا زخمی شد

آمار بلند تلفات توده ھای ستمديده و بيچارۀ ما را  دھد، اما اين گزارش  نشان می٢٠١۶درصدی تلفات را نسبت به سال 

 .دھد میو انفجاری نشان  در نتيجۀ حمله ھای خونين انتحاری

  درصد ناشی از جنگ٣٣درصد تلفات ناشی از حمالت انتحاری و مواد انفجاری و ۴٠است که  در اين گزارش آمده

 ناشی البته تلفات. پوشالی می باشد ھای خونين ارتجاعی زمينی بين طالبان جنايتکار و مزدور با نيرو ھای امنيتی دولت

  و انفجار مواد منفجرۀ باقی » ملی« و نظاميان دولت وحشت ئیمريکاا ن اشغالگرائیاز قتل ھای ھدفمند، حمله ھای ھوا

  

  .دھد  را تشکيل می٢٠١٧عوامل ديگر کشته ھای سال  مانده از جنگ نيز
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 ۶٩٢٢٣ مجموع کشته ھا و زخمی ھای توده ھای ستمديدۀ ما به ٢٠١٧ الی ٢٠٠٩شده، از سال به اساس گزارش نشر 

حاليست که تعداد واقعی  اين در.  تن ديگر زخم برداشته اند۴٠٩٣٢شته و  تن ک٢٨٢٩١رسد که از آن جمله  تن می

   .آماری است که اين نھاد امپرياليستی به نشر رسانده اند کشته ھا و زخمی ھای جنگ وحشيانۀ جاری به مراتب بيشتر از

طالبان جنايتکار و مزدور، داعشی ھای وحشی، نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی،  ناگفته نماند که کشته ھا و زخمی ھای

غير نظاميان می  افراد مسلح مربوط به جنايتکاران و جنگساالران در اين مدت به مراتب بيشتر از تلفات اربکی ھا و

زار نفر در اين جنگ سال گذشته ده ھا ھ  در جريان ھشت٢٠١٧ الی ٢٠٠٩توان گفت که از سال  باشند و به يقين می

  . اندنفرين شدۀ ارتجاعی جاری کشته و يا زخمی شده

  

الحال، جنايتکار و   از قتل و کشتار انسان ھا توسط شخصی معلوم:یجنايتکار حزب خونريز اسالم بشير قانت سر

سط اين چوکرۀ مفصلی تحرير گرديده و فجايعی که تو فاسدی به نام بشير قانت تاکنون ده ھا بار گزارش ھای طويل و

ش بوی نا اما تاکنون دولت پوشالی که دھتوسط آدرس ھای مختلف بازگو شده،  صورت گرفته،لبدينگحزب اسالمی 

 خود نشان نداده و رھبر اين جانی را به آغوش کشيده، ھيچ عکس العملی در برابر جنايات اين آدمکش از دھد پياز می

 .است

روز   کرده و درئیگشت اين وحشی به ولسوالی چاه آب واليت تخار، عقده گشاًاخيرا پس از باز در تازه ترين مورد،

کوب کرده و آنھا را مجبور به ترک  بار ديگر چندين باشندۀ اين ولسوالی را تا دم مرگ لت و ورود به اين ولسوالی يک

اه آب که مورد لت و کوب  بشير قانت، باشنده ھای ولسوالی چئیخو در عکس العمل به اين درنده. خانه ھای شان کردند

جنايتکار  خيمۀ تحصن در برابر دفتر والی تخار، دست به اعتراض زده و خواھان محاکمۀ اين ئیقرار گرفته با برپا

و سياست تقسيم کردن جو دو خر را ندارد،  فضل هللا مجددی والی بيکاره و مفسد اين واليت توانگرديدند، اما چون 

خبری کرده و  ی چاه آب اظھار بیاز برگشت دوبارۀ قانت به ولسوالاغماض ارگ نشينان را نيز خوب درک نموده، 

  .تی بی صالحيت گفته که موضوع را تعقيب می کندأصرف با توظيف ھي

  

که   پس از آن:تليون شکايت به محکمۀ الھه بيانگر گسترده بودن جنايات چھار دھۀ اخير اسيم ثبت بيش از يک

در اين محکمه ثبت  ا شکايات شان رابين المللی الھه از قربانيان جنايات جنگی افغانستان اشغالی خواست ت محکمۀ

در جريان کمتر از سه ماه به اين محکمه ثبت گرديد که اين  تليون و يک صد و ھفتاد ھزار شکايينمايند، بيش از يک م

   .نشان دھندۀ وسعت جناياتی است که جنايتکاران در اين مدت انجام داده اند خود

 هگسترد  ادامه داشت، با استقبال٢٠١٨ جنوری ٣١ شد و تا تاريخ  اعالن٢٠١٧مبر  نو٢٠تاريخ  اين درخواست که به

می باشد، اما بيشترين شکاياتی  ابعاد شکايت ھا گسترده. رو شده  از سوی قربانيان جنايات جنگی در افغانستان روبای

ولت پوشالی، باشند که توسط طالبان، داعشی ھا، نيرو ھای امنيتی د که تاکنون به ثبت رسيده بيشتر آن جرايم جنگی می

ساير   وامريکابه رھبری حکومت وحشت ملی، درنده ھای اشغالگر غربی به رھبری امپرياليزم  جنگساالران وابسته

شکايت ھای درج شده، شکايت  در ميان. ادارات استخباراتی کشور ھای خارجی در افغانستان به وقوع پيوسته است

  .خورد احمد ايشچی نيز به چشم می

ببرک کارمل،  قربانيان جنايات فجيع چھار دھۀ گذشته از نور محمد تره کی شروع تا حفيظ هللا امين، هناگفته پيداست ک

جنايتکاران جھادی ھفتگانه و ھشتگانه،  نجيب، تجاوزگران سوسيال امپرياليزم شوروی، سگ جنگی ھای داخلی بين

ای وحشی و ساير جنايتکاران جنگی بايد اشغالگر غربی تا داعشی ھ حاکميت گروه تاريک انديش طالبی، درنده ھای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اين  و جنايات نابخشودنی را پس بدھند، اما توقع و خواست رسيدگی ھمه جانبه و عادالنه به تقاص اين ھمه خونريزی

بوده و ھيچ درد قربانيان اين جنايات فجيع  عوام فريبانه» محکمۀ بين المللی الھه«فجايع از سوی نھاد امپرياليستی به نام 

 می ئیجنايتکاران چھار دھۀ اخير، به قدرت رسيدن دولت مستقل توده  تواند، يگانه راه مجازات  مداوا کرده نمیرا

  .باشد

  

  

  


