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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ اپريل ٠۶

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۶۶  

  ٢٠١٠ تا ٢٠٠١از   ھزار کشته بعد از تجاوز اشغالگران غربی به افغانستان٢٢٠

 داکتران جھانی برای بقاء و گروه بين المللی داکتران برای داکتران برای مسؤوليت اجتماعی،(به گزارش مشترک 

در جريان ده سال تجاوز درنده ھای غربی به سرکردگی امريکای جنايتکار از زمان ) جلوگيری از جنگ ھسته ئی

 ھزار افغان در افغانستان اشغالی جان ھای شان را از دست ٢٢٠، در حدود ٢٠١٠ تا ٢٠٠١سناريوی يازده سپتمبر 

  .ه اند که بيشترين آنھا را غير نظاميان مخصوصاً زنان و کودکان تشکيل می دھندداد

جنگ «در اين گزارش آماده است که يک ميليون و سه صد ھزار تن به گونه ای مستقيم و غير مستقيم در جريان 

 ھزار انسان در ٢٢٠در کشور ھای افغانستان، پاکستان و عراق کشته شده اند که از آنجمله » امريکا عليه تروريزم

  . ھزار انسان در پاکستان و يک ميليون انسان ديگر آن در عراق جان ھای شان را از دست داده اند٨٠افغانستان، 

نام دارد، گوشه ای از » ارقام تلفات بعد از گذشت ده سال جنگ عليه تروريزم: شمارش جسم«اين گزارش که به نام 

مپرياليسم امريکا را انعکاس داده است، در حالی که واقعيت ھای اين جنگ جنايات ھولناک ده سال جنگ وحشيانۀ ا

خود » جنگ«به يقين می توان گفت که در جريان چھارده سال . به مراتب خونبارتر از ارقام ارائه شده می باشد

 تنھا در »جنگ عليه القاعده و طالبان«ساختۀ امپرياليست ھای غربی به سردمداری امريکای جنايتکار زير نام 

افغانستان اضافه تر از دو ميليون کشته و زخمی بر جا گذاشته اند و ھر روز بر تعداد کشته ھا و زخمی ھا افزوده 

  .می شوند

با نظری گذرا بر تعداد کشته ھای ده سال گذشته به اساس اين گزارش، ديده می شود که به طور اوسط در ھر سال 

.  انسان در افغانستان اشغالی کشته شده اند۶١ انسان و باالخره در ھر روز ١٨٣٣ ماه  انسان، در ھر٢٢٠٠٠

  .مطميناً به ھمين تعداد و يا بيشتر از آن معلول و معيوب گرديده اند

در سرزمين خون و باروت افغانستان اشغالی چھار دھه است که قتل و کشتار انسان ھا ادامه دارند و خانواده ای 

با گذشت چھارده سال ھيچ روزنه ای .  از دست دادن عزيز يا عزيزانشان را بر سينه نداشته باشندنيست که داغ

  . لعنتی ديده نمی شود و کماکان بر شدت و حدت اين سگ جنگی افزوده می شود» جنگ«برای ختم اين 
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 پوشالی کابل، با رياست جمھوری دولت» انتخابات«امروز شانزدۀ حمل است و با گذشت يک سال از منحوس ترين 

 انسان در افغانستان استعمار زده ۶٠٠نگاھی بر فجايع خونين تنھا شانزده روز گذشته، ديده می شود که نزديک به 

  .و استبداد زده کشته و زخمی شده اند و معلوم نيست تا آخر ماه اين تعداد به چند می رسد

 ٧١٩اه حوت سال گذشته مجموع کشته ھا و زخمی به با ورق زدن روزنامه ھا و رسانه ھا ديده می  شود که در م

در حالی .  تن رسيد٩١۶ تن و اين تعداد در ماه جدی ۵١٧کشته ھا و زخمی ھا در ماه دلو سال گذشته به . تن رسيد

سلسلۀ قتل و کشتار افغان .  رسيد١٠٠۵ نفر و ماه عقرب به ١١٨٨ به ٩٣که کشته ھا و زخمی ھای ماه قوس سال 

ه دارد و روزی نيست که ده ھا انسان در اين کشور جان ھای شان را از دست ندھند و ھيچ مرجع کماکان ادام

  .پاسخگو برای اين ھمه خون ھای ريخته وجود ندارد

با روی کار آمدن حکومت خيانت ملی که در رأس آن اعجوبه ھای چون غنی و عبدهللا قرار دارند، روزگار توده 

انفجار، انتحار، قتل، کشتار، خونريزی و . عيت چھار دھۀ اخير قرار گرفته اندھای ستمديدۀ ما در بدترين وض

اختطاف مھمان ھمه روزۀ خانه ھای افغان ھا گرديده و عالوه بر آن بيکاری، فساد، بی برقی، بی سرنوشتی، آيندۀ 

 .تاريک و سياه، نا اميدی و نارضايتی ھمسايۀ ديوار به ديوار ھر افغان شده اند

  

 


