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 Reports  گزارشھا

  

   کابل- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ می ٢۴

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠۵ 

   :د شدن غير نظامی کشته و زخمی٢٠٠٠، بيش از ٢٠١٨اول  هدر سه ما

 ١۴٩۵ کشته و  غير نظامی٧۶٣ مارچ اين سال، ٣١  الی٢٠١٨ امريکا، از اول جنوری ۀبه اساس گزارش بازرس ويژ

کشته ھا و زخمی ھا در نتيجۀ حمالت انتحاری، کارگذاری ماين ھای کنار جاده،   برداشتند که بيشترينغير نظامی زخم

اندازی عمليات ھای  ھمچنان در اين مدت راه.  ھا توسط جنايتکاران طالب و داعش صورت گرفته استاکتر انداخت

چھاردھۀ اخير نيز باعث قتل و کشتار صدھا تن از  ی و جنايتکاران جنگیی نيرو ھای اجير دولت پوشالئزمينی و ھوا

ًی ظاھرا اعالن کرده که در جنگ ئی و ناتوئکه درنده ھای اشغالگر امريکا وجودی با. توده ھای ستمديدۀ ما گرديده است

اين جنايتکاران  کنند، اما واقعيت چنين نيست بلکه ًمشورتی و آموزشی دارند و مستقيما در جنگ شرکت نمی نقش

کنند و باعث  جنگ وحشيانۀ جاری شرکت می ًوحشی نيز روزانه در پھلوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی مستقيما در

ًبيچاره و ستمديدۀ سرزمين اشغالی ما می گردند که در اين گزارش اصال  و بانی قتل و کشتار صد ھا تن از انسان ھای

  . نشده استبه آن اشاره

ارتجاعی  تن از توده ھای فقير، بيچاره و ستمديدۀ ما در سراسر کشور از سوی طرف ھای جنگ  ده ھاروزی نيست که

اشغالگران، طالبان، داعشی ھا، نيرو ھای ( جاری به خاک و خون کشيده نشوند و ماشين قتل و کشتار طرفين اين جنگ

 برای بيرون رفت از وحشت و دھشت  ایهريزد و ھيچ روزن وقفه خون می بی) امنيتی و جنايتکاران چھار دھۀ اخير

 تاريخ شان خود تجاع ھار مذھبی و ار مگر اين که مردم بسيج شده با به گورسپردن اشغالگران،جاری ديده نمی شود

  .رقم بزنند

  

   : درصدی کشت مواد مخدر١١افزايش 

قاچاق مواد   فساد، مافيا،سرزمين مملو از بدبختی ھا و مصيبت ھاست، به ھر طرف که بنگری جز افغانستان اشغالی

 در عرصه روزی نيست که آماری تکان دھنده .مخدر، جنايت، قتل، انتحار، انفجار و تباھی چيز ديگری ديده نمی شود

 ٣.۵درصد نفوس زير خط فقر، اضافه از  ۵۴.۵ما منتشر نگردد؛  ۀھای مختلف زندگی رقتبار توده ھای زجر ديد

درصد نفوس به آب  ٨۵درصدی بيالنس تجارت، عدم دسترسی بيش از  ٩۵ مخدر، کسر ليون نفر مبتال به مواديم
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نيروی کار،  درصد ۶٠ افغانستان، بيکاری درصد ۴٠لبان جانی و مزدور به بيشتر از صحی، حاکميت طا آشاميدنی

 .چنين آماريست ی از نشرئنمونه ھا... افزايش روز افزون حمالت انتحاری و انفجاری وغيره

رسيده، ديده  به نشر» متحد ملل«ًکه مشترکا از طرف دولت پوشالی و دفتر جرايم و مواد مخدر  در تازه ترين گزارشی

 درصد آنھا ۴۶است؛ اين در حاليست که  درصد کشت مواد مخدر افزايش يافته١١می شود که در سال گذشتۀ ميالدی، 

 دھقان و ۴٠٠٠اين گزارش در نتيجۀ مصاحبه با . زنند مخدر دست می کسانی اند که به صورت دوامدار به کشت مواد

  . ده انجام شده است١٣٠٠بيشتر از   بزرگ قريه و در١٢٠٠

رسيده، در   ميليارد دالر۶.۶ به بيشتر از ٢٠١٧درآمد ھای مواد مخدر در سال گزارش آمده که  در گوشۀ ديگری از اين

   .شد  ميليارد دالر بيشتر نمی٣که اين در آمد ھا در سال ھای گذشته از  حالی

قبلی  رسد که قبل از اين و در گزارش ھای مشترک درصدی کشت مواد مخدر در حالی به نشر می ١١گزارش افزايش 

مواد مخدر گزارش شده و ھمچنان  درصدی توليد ٨٧از افزايش » ملل متحد« جرايم و مواد مخدر دولت پوشالی و دفتر

  . شده بود تن گفته٩٠٠٠مجموع توليد مواد مخدر در افغانستان 

 دھد که غرق در فساد، چور و عمق پوسيدگی، فالکت زدگی و بی کفايتی دولتی را نشان می یئنشر چنين گزارش ھا

را درنده ھای اشغالگر  سياسی اند و مديريت تمامی برنامه ھای سياسی، اقتصادی و نظامی آنچپاول و زدوبند ھای 

  .ی به پيش می برندئامريکا

 

   

  

  

 

 

  


