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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٠٨
افزايش تلفات غير نظاميان در سال ١٣٩۴
کميسيون نا مستقل »حقوق بشر« دولت پوشالی افغانستان در گزارش ساالنۀ خود اعالن کرده که تلفات غير نظاميان در
سال  ١٣٩۴با افزايش  ١٧.٨درصد به باالترين حد خود رسيده است .در اين گزارش آمده است که در جريان سال
 ١٣٩۴در مجموع  ٩۴٣١غير نظامی کشته و زخمی گرديده که از آنجمله  ٣١٢٩تن کشته و  ۶٣٠٢تن ديگر زخم
برداشته اند .از ميان کشته و زخمی ھا ۴۶۴٢ ،تن آنھا مرد ٧٧۵ ،تن زن و  ١١١۶تن ديگر کودکان گفته شده اند .به
نقل از اين گزارش بيشترين تلفات غير نظاميان در نتيجۀ حمله ھای انتحاری ،درگيری ھای زمينی ،قتل و ترور و کار
گذاری ماين ھای کنار جاده می باشند.
اعجوبۀ رسوائی به نام سيما سمر که با مھارت کامل بلد است با ھر سازی برقصد در ھنگام نشر اين گزارش با چشم
پارگی و پر روئی از حاملين »جنگ« زرگری و وحشيانۀ جاری خواھان رعايت اصول و قواعد حقوق بشر دوستانۀ
بين الملی گرديده و از ھيوال ھائی به نام اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا ،طالبان خونريز و
مزدور ،داعشی ھای جالد و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی که از سر ناگذيری و مجبوری از لولۀ تفنگ نان می
خورند ،خواھان حفظ جان و مال توده ھای درد ديده و رنج کشيدۀ سرزمين اشغاليی به نام افغانستان گرديد؛ زھی چشم
پارگی و پر روئی!!
در افغانستان مستعمره – نيمه فيودالی که بيش از چھار دھه مخصوصا ً در يک و نيم دھۀ گذشته قتل و کشتار توده ھای
زحمتکش با پيشرفته ترين سالح ھای مرگبار امپرياليسم غرب جريان دارد و ھر روز ده ھا زن ،کودک و مرد آن بدون
ھيچ گناه و دليلی سالخی می گردند و اين کشتار تا ساليان سال ادامه خواھد داشت ،توقع و خواست رعايت اصول و
قواعد حقوق بشر ،يک حرف کامال ً احمقانه و نابخردانه بوده و کسانی که با ديده درائی چنين خواستی را از طرفين
»جنگ« برنامه ريزی شدۀ امپرياليستی دارد ،يا انسان ھای نابخرد و کودنی اند که از اوضاع سياسی جاری در
سرزمين اشغالی ما خبر ندارند و يا اين که کاسه ليسان و چتلی خوران امپرياليسم اند که با چنين وقاحت و بيشرمی می
خواھند خون توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را از سر و روی ھيوال ھای »جنگ« جاری پاک نمايند.
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تا زمانی که چنين انسان ھای بيشرم و وطنفروشی در خدمت جنايتکاران قرن قرار داشته باشند ،توقف خونريزی ھای
جاری خواب و خيالی بيش نيست .اين وطنفروشان و جواسيس که فاميل ھای شان در خارج از مرز ھای سرزمين
اشغالی ما زندگی می کنند ،ھيچ گاه درد از دست دادن عزيزان شان را نخواھند چشيد .به ھمين خاطر است که حرف
ھای چنين وطنفروشانی جز زخم پاشيدن به درد و رنج توده ھا ،چيزی ديگری بوده نمی تواند.
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