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 ٣٠اپريل ٢٠١۵

در افغانستان چه می گذرد؟
٢٧٣
نزديک به  ١۵٠٠کشته و زخمی حاصل عمليات »ذوالفقار« در واليت ھلمند
به گفتۀ عبدالخالق قومندان عمليات نظامی »ذوالفقار« در واليت ھلمند ،بعد از پايان اين عمليات ،بيشتر از  ٩٠٠طالب
جنايتکار و مزدور کشته و  ٣٠٠طالب ديگر زخم برداشتند .ھمچنان در اين عمليات  ٩٣عسکر اجير در دولت پوشالی
و  ٧غير نظامی نيز کشته شدند .اين عمليات که برای پاکسازی ولسوالی ھای سنگين ،ناوه ،کجکی و مارجۀ واليت
ھلمند از سوی اردوی »ملی« دولت دست نشاندۀ کابل به تاريخ  ١٩دلو  ١٣٩٣آغاز گرديده بود ،باالخره به تاريخ ٢٠
حمل  ١٣٩۴پايان يافت و  ۶١روز دوام کرد.
دولت پوشالی کابل عمدا ً تعداد کشته ھای غير نظاميان را بسيار اندک گفته اند ،در حالی که مسؤولين نھاد ھای »حقوق«
بشر و فعاالن »جامعۀ مدنی« از کشته شدن ده ھا غير نظامی در اين عمليات سخن می گويند .رئيس دفتر ساحه ئی
»حقوق« بشر اين واليت می گويد که  ۶۵درصد تلفات غير نظاميان در واليت ھلمند در سال  ١٣٩٣نسبت به سال
 ،١٣٩٢افزايش يافته است.
تعداد غير نظاميانی که در سال  ١٣٩٣در نتيجۀ »جنگ« جاری کشته شده اند به  ٢٩۶تن می رسد و عالوه بر آن ٧۵٩
غير نظامی ديگر نيز زخم برداشته اند .سال  ١٣٩٣برای ھلمند خونين ترين سال گفته شده و بيشترين تلفات در نتيجۀ
کارگذاری ماين ھای کنار جاده ،حمالت انتحاری و باالخره سگ جنگی جاری بين طالبان جنايتکار و عساکر اجير
دولت پوشالی صورت گرفته است.
به گزارش سازمان ملل ،سال  ٢٠١۴خونين ترين سال برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان به ثبت رسيده و در
اين سال در مجموع  ٣٢٠٠غير نظامی کشته و بيش از  ۶۴٠٠غير نظامی ديگر معلول و معيوب گرديده اند.
ھلمند از آغاز تجاوز درنده ھای اشغالگر غربی در سال  ،٢٠٠١من حيث يکی از نقاط ستراتيژيک »جنگ« برای
امپرياليسم انگليس و به تعقيب آن برای امپرياليسم امريکا در افغانستان مشخص گرديده بود .اين واليت به دليل
حاصلخيزی زياد در مواد مخدر ،منبع در آمد بخش بزرگی از خونريزی ھای چھار دھۀ گذشته شناخته شده است ،چنان
که در اولين روز ھای تجاوز ،سگان درندۀ انگليس بيشترين توجه خود را به اين واليت متمرکز ساخته و با ايجاد پايگاه
ھای بزرگ نظامی از جمله پايگاه نظامی »بسشن« عمال ً نشان دادند که اين واليت برای آنھا از اھميت ويژه برخوردار
است .قابل يادآوريست که از زمان تجاوز الی اواخر  ٩٣بيش از  ١٠٨پايگاه نظامی کوچک و بزرگ اشغالگران در
واليت ھلمند از سوی درنده ھای غربی احداث گرديده بودند.
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در نتيجۀ راه اندازی عمليات »ذوالفقار« نه تنھا ده ھا انسان زحمتکش و فقير اين واليت کشته و زخمی شدند ،بلکه صد
ھا فاميل از مناطق مسکونی شان کوچ اجباری نموده و به مناطق نسبتا ً امن فرار کردند .طالبان جنايتکار و عساکر اجير
دولت پوشالی کابل با استفاده از سالح ھای سبک و سنگين بر خانه ھا ،باغ ھا ،مزارع و کشتزار ھای دھقانان و توده
ھای ستمديدۀ ولسوالی ھای سنگين ،ناوه ،مارجه و کجکی ھزاران تن بمب و مواد منفجره فرود آورده و ساحات
مسکونی را به تلی از خاک مبدل کردند.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

