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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ مارچ ٢٠

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٠١  

  

 ١٣٩۴قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در جريان سال 

در اين سال نيز ھزاران انسان در . رود ز سال ھای خونين افغانستان اشغالی به شمار می يکی ديگر ا١٣٩۴سال 

 درصد قربانيان اين بازی جنايتکارانۀ ٩٨بيشتر از . وحشيانۀ جاری به خاک و خون کشيده شده است» جنگ«

ب، داعش، اربکی،  ی اند که به بخش ھای طالئامپرياليست ھای غربی به سردمداری امريکای جنايتکار، افغان ھا

 دسته بندی گرديده و ھر يک از اين بخش ھا نان از لولۀ تفنگ می» ملی«و امنيت » ملی«، پوليس »ملی«اردوی 

دھند که ھيچ  ً بيشترين قربانيان را غير نظاميان مخصوصا زنان و اطفالی تشکيل میبا تأسف در مجموع ،خورند

  .دوحشيانه ندارن» جنگ«وابستگی به طرف ھای اين 

الی رسانه ھای نوشتاری در جريان يک سال گذشته جمع آوری ه آمار منتشره که به صورت جسته و گريخته از الب

 ٩٣٨٢ً جمعا ١٣٩۴دھد که در طول سال  ًنا گوشۀ کوچکی از واقعيت ھا را منعکس می سازد، نشان میئگرديده و مطم

ناگفته نماند که اين آمار . لول، معيوب و زخمی گرديده اند انسان ديگر مع٩٣٢۴انسان کشته و به ھمين ترتيب به تعداد 

  . به نشر رسيده است" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در اخير ھر ماه از طريق گزارشگران پورتال وزين 

با گوشت و  تن در سالی که گذشت طعم تلخ تجاوز آشکار امپرياليسم را ١٨٧٠۶که ديده می شود در مجموع  چنان

 انسان يا معلول و ۵٠ و روزانه بيش از ١۵۵٨ ديگر  به طور اوسط ماھانه تبه عبار. پوست و خون شان چشيده اند

ی ئامريکا نه تنھا به ستراتيژی آسيامعيوب گرديده و يا ھم جان شان را از دست داده اند تا درنده ھای خونريز امپرياليسم 

  . نگاھدارند حرکت را دری ماشين جنگی خود، چرخ سرمايه داری خود دست يابند، بلکه با راه انداز

 اخير حاکی از آن است که ۀ نزديک به پانزده سال، کماکان اين قتل و کشتار جريان داشته و خبر ھای منتشرۀبا گذشت

  . می باشد١٣٩۴ به مراتب خون بار تر از سال ١٣٩۵سال 

مجموع کشته ھا و زخمی 

  ھای سالماه کشته ھا زخمی ھا ھا 
شماره

 1 حمل 584 556 1140
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 2 ثور 1262 878 2140

 3 جوزا 592 488 1080

 4 سرطان 422 405 827

 5 اسد 1005 1111 2116

 6 سنبله 610 594 1204

 7 ميزان 1597 3120 4717

 8 عقرب 795 490 1285

 9 قوس 321 127 448

 10 جدی 639 543 1182

 11 دلو 899 698 1597

 12 حوت 656 314 970

مجموع کشته ھا 9382
9324 

 18706مجموع زخمی ھا

 يت اسناد منتشرهؤ به ر١٣٩۴مجموع کشته ھا و زخمی ھای سال 

  

 

 
 


