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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ فبروری ٢۶
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٣٨ 

 
ر افغانستان د»  متحد«ملل نمايندگی  :نمرگبارترين سال برای غيرنظاميا ٢٠١٨ قتل و کشتار توده ھا را پايانی نيست،

 را از ٢٠١٨  به نشر رساند، غير نظاميان کشته شده در سال١٣٩٧ حوت سال ۵گزارشی که به تاريخ  در) يوناما(

اين سال را خونين ترين سال برای توده  رين تعداد اعالن نمود وبيشت) ٢٠٠١(آغاز جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ جاری 

   .ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما عنوان کرد

به    تن می رسد و نسبت٧١٨٩ و تعداد زخمی ھا به  ٣٨٠۴ تعداد کشته ھا به ٢٠١٨در اين گزارش آمده که در سال 

وحوش  به اساس اين گزارش.  ديده می شود درصد در قتل و کشتار غير نظاميان افزايش١١از   بيشتر٢٠١٧سال 

نظامی، درنده ھای اشغالگران   غير٣٧۶ غير نظامی، ساير گروه ھای جنايتکار ٢٢۴٣جنايتکار داعشی و طالبی 

  غير نظامی را به قتل١١٨۵ًنيرو ھای امنيتی دولت پوشالی مشترکا  او ھمپيمانان نظامی اش ھمراه ب  یئامريکا

  . رساندند

 درصد ٣٧، عامل ٢٠١٨تلفات توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما در سال   درصد۶٣رش يوناما، از به اساس گزا

گفته شده   درصد ساير گروه ھای جنايتکار۶درصد جنايتکاران شاخۀ خراسان جنايتکاران داعشی و  ٢٠وحوش طالبی، 

ی و نيرو ھای امنيتی دولت ئمريکاا ی و غيرئ درصد عامل قتل و کشتار توده ھا را درنده ھای اشغالگر امريکا٢٧و 

  .پوشالی گفته اند

 حملۀ انتحاری صورت گرفته که در مقابل درنده ھای ۶۵ًداعشی جمعا  ، از سوی وحوش طالبی و٢٠١٨در سال 

افزايش  ی و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی به قصد حمله بر مواضع طالبان و داعشی ھا بائناتو ی،ئاشغالگر امريکا

 طفل ٩٣٠، نزديک به ٢٠١٨سال  در ميان کشته شده ھای. نده اکشت غير نظامی را ۵٠٠ی بيش از ئ ھواعمليات ھای

  .دھد تلفات کودکان نشان می نيز ديده می شود که نسبت به ھر سال ديگر افزايش را در

  

ون چھار بار تاکن :مسخره بين وحوش جنايتکار طالبی و امپرياليزم جنايتگستر امريکا» صلح «ذاکراتم پنجمين دور

 بين طالبان جنايتکار و ٢٠١٩ جنوری ١٩ و ٢٠١٨ دسمبر ١٧، ٢٠١٨مبر  نو١۶ ،٢٠١٨ اکتوبر ١٢به تاريخ ھای 
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طوالنی ترين اين   رو در رو صورت گرفته کهذاکراتم، »صلح«امپرياليزم جنايتگستر امريکا به ارتباط  مزدور و

   .در شھر دوحۀ قطر بود  جنوری سالجاری١٩  ھا شش روز و پشت دروازه ھای بسته به تاريخلسهج

 آغاز گرديد و معلوم نيست چند روز دوام خواھد ٢٠١٩فبروری  ٢۵مسخره به تاريخ » صلح «ذاکراتمپنجمين دور 

نموده  ھا يکی از افراد کليدی و قسی القلب طالبان به نام مال عبدالغنی برادر نيز اشتراک ذاکرهمدر اين دور از . کرد

ی از افغانستان، ھمکاری ئامريکا را خروج درنده ھای اشغالگر ذاکراتمده ترين آجندای پنجمين دور از عم. است

بس و آغاز مذاکرات رو در رو با دولت پوشالی کابل تشکيل  با القاعده و داعش، آتش» مبارزه«وحوش طالبی در کار 

   .دھد می

مسخره ھيچ ربطی به توده ھای » صلح«گ ارتجاعی و گرديده، جن که در گزارش ھای قبلی نيز يادآوری ھمانطوری

گرديده که  نداشته، اما بيشترين تلفات جانی و خسارات مالی را توده ھای درد ديدۀ ما متقبل زحمتکش و ستمديدۀ ما

ھرچند شايد گرفتن انتقام خون فرزندان  .ن داخلی و خارجی اين جنايات نابخشودنی تقاص پس بدھندروزی بايد عامال

ی، امپرياليزم خونريز ئی، ناتوئنظامی درنده ھای اشغالگر امريکا ًه ھا از عوامل خارجی مخصوصا ماشين جنگی وتود

رنجديدۀ ما از  غدار ھمسايه دشوار باشد، اما زمان گرفتن انتقام خون ھای ريخته شدۀ توده ھای روسيه و کشور ھای

   .تعاملين داخلی جنايات نابخشودنی چھار دھۀ اخير رسيدنيس

  


