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گزارشگران پورتال  -افغانستان
 ٢٨اپريل ٢٠١۵

در افغانستان چه می گذرد؟
٢٧٢
افزايش ٨٨درصدی تلفات غير نظاميان در ماه مارچ ٢٠١۵
به گزارش تلويزيون خصوصی و تفرقه افگن »طلوع نيوز« شمار کشته شدگان طالبان جنايتکار و مزدور و نيرو ھای
امنيتی دولت پوشالی در ماه مارچ نسبت به ماه فبروری کاھش يافته ،اما در مقابل قتل و کشتار توده ھای درد ديده و
ستمديدۀ افغان در اين ماه به شکل بی سابقه ای افزايش را نشان می دھد و نسبت به ماه قبل ٨٨ ،درصد تلفات غير
نظاميان افزايش يافته است.
در اين گزارش آمده که بيشترين قربانيان اين ماه را غير نظاميان تشکيل می دھند .واليت ھلمند با  ٩٠رويداد تروريستی
در صدر واليت ھای نا امن کشور جای دارد و پس از آن واليت ھای غزنی ،ھرات ،ننگرھار و قندھار در جايگاه ھای
بعدی قرار دارد .نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کابل بيشتر از  ۴٠٠عمليات کوچک و بزرگ در سراسر کشور به راه
انداخته اند.
در اين ماه  ۴۴انفجار ماين و بمب و  ۵٧مورد حملۀ تروريستی از سوی طالبان جنايتکار و نيرو ھای داعش صورت
گرفته است .در اين ماه نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  ١١حملۀ ھوائی و طالبان جنايتکار  ١١حملۀ انتحاری را
سازماندھی نموده اند .ھمچنان در اين گزارش آمده که  ۴٧٢تروريست ١۶٨ ،نيروی امنيتی دولت پوشالی و  ١۵٨غير
نظامی کشته شده اند .در ماه مارچ ١٠۴۵ ،تن از طالبان جنايتکار ،توده ھای زحمتکش و نيرو ھای امنيتی دولت
پوشالی کابل نيز زخم برداشته اند.
قتل و کشتار توده ھای زجر کشيدۀ افغان در ميدان ھای »جنگ« خود ساختۀ جاری ھر روز در حال افزايش است و به
دليل عدم موجوديت حداقل امکانات برای فرار از محالتی که در آن سگ جنگی بين طالبان جنايتکار و نيروھای امنيتی
دولت پوشالی جريان دارد ،بر تعداد تلفات و زخمی ھا ھر روز افزوده می شود .ھيچ واليتی آرام نيست و در ھر واليت
ھمزمان در چندين منطقه زد و خورد جريان دارد و روزانه ده ھا ھموطن ما به خاک و خون کشيده می شود .با وجود
آن که سازمان ملل سال  ٢٠١۴را نسبت به سال  ٢٠١٣خونين ترين سال برای غير نظاميان اعالم نمود و گفت که در
سال  ،٢٠١۴نزديک به  ٢۵درصد در قتل و کشتار غير نظاميان افزايش به وجود آمده است ،اما تلفات چند ماه گذشتۀ
سال  ،٢٠١۵بيانگر آن است که احتمال افزايش تلفات غير نظاميان در اين سال نسبت به سال  ٢٠١۴بيشتر است .اين
در حاليست که تعداد واقعی کشته ھا و زخمی ھای »جنگ« زرگری جاری در افغانستان اشغالی به مراتب بيشتر از
تعدادی است که به نشر رسيده و ھر روز بر تعداد کشته ھا و زخميھا افزوده می شود .امروز جنايتکاران طالب با
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پروژۀ جديدی به نام داعش به حمالت شان شدت بخشيده و تالش دارند تا سال  ٢٠١۵را به خونين ترين سال در چھارده
سال گذشته مبدل نمايد.
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