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   افغانستان- گزازشگران پورتال 

 ٢٠١۵ می ١٠

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٧۶  

  استفاده از توپخانه و راکت بر سر مناطق مسکونی 

در افغانستان اشغالی، طالبان جنايتکار و مزدور و دولت پوشالی کابل ) يوناما(به گزارش نمايندگی سازمان ملل متحد 

به اساس .  بر مناطق مسکونی استفاده می کنندراکتوحشيانۀ جاری از سالح ھای سنگين مثل توپخانه و » جنگ«در 

تار غير نظاميان  درصد در قتل و کش٨ نسبت به سه ماه سال گذشته، بيش از ٢٠١۵اين گزارش در سه ماه اول سال 

  . افزايش ديده می شود

 مارچ ٣١ تا ٢٠١۵ که در سايت رسمی خود به نشر رسانده، اعالم کرده است که از اول جنوری ه ایيوناما در بياني

 ھا، و استفاده از سالح ھای راکتدر نتيجۀ پرتاب )  زخمی٢٠۴ کشته و ۶٢( مورد تلفات غير نظامی ٢۶۶، ٢٠١۵

  .دھد  درصد افزايش را نشان می۴٣است که نسبت به سال گذشته سنگين به ثبت رسيده 

 تن و مجموع ٦٥٥در اين گزارش آمده است که مجموع غير نظاميانی که در جريان سه ماه گذشته کشته شده اند، به 

 ھای زمينی رو در رو، ماين ھای» جنگ«عامل بيشترين اين کشته ھا را . رسند  تن می١١٥٠زخمی ھا به بيشتر از 

 درصدی کشتار زنان نيز تذکر به ١٥در اين گزارش ھمچنان از افزايش . دھند کنار جاده و قتل ھای ھدفمند تشکيل می

  . تن رسيده است١١٧ تن و شمار زنان زخمی به ٥٥شمار زنان کشته شده . عمل آمده است

که با  قلمداد نمود، در حالی را خونين ترين سال برای غير نظاميان ٢٠١٤، اين سازمان سال ٢٠١٥در اوايل سال 

، ديده می شود که اگر قتل و کشتار غير نظاميان به ھمين منوال پيش برود، احتمال آن وجود ٢٠١٥گذشت سه ماه سال 

 . خونين ترين سال از زمان تجاوز اشغالگران غربی به شمار برود٢٠١٥دارد که سال 

 ٢٠١٤ تن رسيد و ھمچنان شمار غير نظاميانی که در سال ٣٦٩٩ به ٢٠١٤مجموع غير نظاميان کشته شده در سال 

 ٢٢ نزديک به ٢٠١٣ نسبت به سال ٢٠١٤به اين ترتيب تلفات غير نظاميان در سال .  تن رسيد٦٨٤٩زخم بر داشتند به 

  .درصد افزايش يافت

مناطق مسکونی، باغ ھا و کشتزار ھا عليه اردوی اجير دولت پوشالی کابل و ادامۀ حمالت تھاجمی طالبان جنايتکار از 

 ه ایعالوه بر آن عد. حملۀ متقابل اين نيرو ھا عليه طالبان بر کشته ھا و زخمی ھای غير نظاميان ھر روز می افزايند

ر توده ھای درد ديده و زجر وحشی و جانی با بلند کردن بيرق سياه گروه خونخوار و جنايتکار داعش ماشين قتل و کشتا

 مقابل نمايندگی کابل بانک در شھر جالل  حمل سالجاری٢٩   بخشيده است، چنانکه حملۀ انتحاریسرعتکشيدۀ ما را 
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 غير نظامی کشته و نزديک ٣٨در اين حمله . آباد منحيث يکی از خونين ترين جنايت ھای اين گروه به ثبت رسيده است

  .وليت اين حملۀ خونبار را داعش به عھده گرفتؤمس. م برداشتند غير نظامی ديگر زخ١٣٠به 

 انسان به نام ھای افراد ملکی، طالب، ٢٠٠٠در طول ماه ھای حمل و ثور سالجاری به اساس اسناد منتشره بيش از 

می ھای زرگری جاری کشته و زخ» جنگ«پوليس، امنيت، اردو و تروريست در گورستانی به نام افغانستان در نتيجۀ 

 تن ديگر زخم ٥٥٦ تن کشته و ٥٨٤ تن رسيد که از آن جمله ١١٤٠کشته ھا و زخمی ھای ماه حمل به . شده اند

 می باشد، مجموع کشته ھای اين ماه به اساس آمار منتشره ١٣٩٤ ثور ٢٠که امروز  به ھمين ترتيب با آن. برداشتند

تل عام انسان ھا در اين گورستان ادامه دارد و ھيچ  تن رسيده است و کماکان ق٤٢٨ نفر و مجموع زخمی ھا به ٤٧٥

  . برای توقف اين جنايت ھا ديده نمی شوده ایروزن

 

 


