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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠٢٠ جنوری ١٠

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧٠  

 درنده ھای ئی در اثر حملۀ ھوا:ئی درنده ھای اشغالگر امريکائینظامی در نتيجۀ حملۀ ھوا  غير۴٠کشته شدن 

و کودکان  وده ھای زجر ديدۀ ما به شمول زنان تن از ت۴٠بر ولسوالی شيندند واليت ھرات بيش از  ئیاشغالگر امريکا

ھای امنيتی دولت پوشالی توسط سگ ھای  اين حملۀ وحشيانه به درخواست نيرو. کشته و ده ھا تن ديگر زخم برداشتند

 به وقوع پيوست که در آن چھار طيارۀ بی سرنشين اشتراک ١٣٩٨  جدی سال١٨ به روز چھارشنبه ئیدرندۀ امريکا

بيچاره ترين و  حمله قومندان جنايتکار شاخۀ مال رسول به نام مال ننگيالی بود، اما ده ھا تن از  ھدف اينھرچند. داشتند

   .فقير ترين مردم غير نظامی اين محل به خاک و خون کشيده شدند

گذشته، باعث کشته و زخمی شدن ھزاران انسان فقير و بيچارۀ   در طول نزديک به دو دھۀئیانجام حمالت ھوا

 ھيچ را برای بررسی آن توظيف نموده، اما» حقيقت ياب«ت أبعد از ھر حمله دولت پوشالی ھي غانستان اشغالی شده کهاف

 هبدون شک جرثوم. معرفی نشده اند گاه جنايتکاران اشغالگر متھم به جنايت عليه بشريت در نتيجۀ وقوع چنين جناياتی

ن می کند، اما از ھمين حاال نتيجه معلوم يياين جنايت تع »حقيقت يابی«تی را برای أ بازھم ھي"اشرف غنی" به نام ای

 و خارجی معرفی نگرديده و آب از آب تکان نخواھد خورد و چند روز بعد قتل و کشتار ده است که ھيچ جنايتکار داخلی

  .ديگر از ھموطنان ما به باد فراموشی سپرده می شودھا تن 

  

وزارت  : گفته شده٢٠١٩شتار بيش از دو ھزار غير نظامی در سال ول قتل و کؤمزدور طالبی مس وحوش جنايتکار و

 و ٢٢١٩ول قتل ؤ مس٢٠١٩که به نشر رسانده، نوشته که در سال  خبرنامه ای نام نھاد داخلۀ دولت پوشالی کابل در

ماين  غير نظامی وحوش جنايتکار و مزدور طالب می باشد که در نتيجۀ حمالت چريکی، انفجار ۵١٧٢زخمی شدن 

رسد که ھفتۀ  خبرنامه در حالی به نشر می اين. ای کنار جاده و حمالت انتحاری اين تعداد انسان کشته و زخمی شدندھ

در گزارش منتشره از سوی طالبان . تلفات غير نظاميان به نشر رساندند گذشته طالبان برای اولين بار گزارشی در بارۀ

عامل  طالبان.  غير نظامی ديگر زخم برداشتند٣٢٨۴ی کشته و  غير نظام۵۴٢٣سال گذشتۀ ميالدی  آمده است که در

ھای امنيتی دولت پوشالی عنوان  ، داعشی ھای جنايتکار و نيروئیتلفات غير نظاميان را درنده ھای اشغالگر امريکا

  .نمودند
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ر يک واقعيت مزدور طالبی و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بيانگ نشر چنين گزارش ھای از سوی وحوش جنايتکار و

بيچاره  نتيجۀ جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری بيشترين ضربات ھم جانی و ھم مالی به توده ھای که در است و آن اين

افغان قربانی می گيرند و تا  طرف ھای جنگ جاری ھمه روزه از توده ھای بيچارۀ. و ستمديدۀ ما وارد می گردند

مترقی، روشنفکر، چپ و آزاديخواھان ايجاد نگردد،   نيرو ھایکه صدای واحد ضد اشغال و ستمگری از طرف زمانی

می ھمه روزه نظاره گر فجايع ھمچون فاجعۀ اخير در ولسوالی شيندند واليت ھرات  اين قتل و کشتار ادامه داشته و ما

  .باشيم

 
 
  


