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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ فبروری ١٧
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٢٩٧  

  

  ، خشن ترين سال برای غير نظاميان٢٠١۵

 خونين ٢٠١۵در افغانستان به نشر رسيده، سال ) يوناما( سازمان ملل در گزارش تازه ای که از سوی دفتر نمايندگی

مبر ری تا دسدر اين گزارش آمده که از جنو. ترين و خشن ترين سال برای غير نظاميان در افغانستان گفته شده است

بر .  استمی باشد، به ثبت رسيده زخمی٧۴۵٧ کشته و ٣۵۴۵ مورد تلفات افراد ملکی که شامل ١١٠٠٢ً، جمعا ٢٠١۵

  . درصد افزايش يافته است۴، تلفات غير نظاميان ٢٠١۴ نسبت به سال ٢٠١۵مبنای اين گزارش در جريان سال 

درصد تلفات غير نظاميان به طالبان جنايتکار و مزدور، داعشی ھای وحشی و ساير گروه ھای ۶٢در اين گزارش 

 ٢درصد به نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی، ١۴درصد به جنگ ھای بی ھدف،  ١٧تروريستی فعال در افغانستان، 

درصد به اشغالگران غربی، يک درصد به نيرو ھای مسلح طرفدار دولت پوشالی و چھار درصد به اثر مواد انفجاری 

 افزايش ٢٠١۴ درصد نسبت به سال ١۴ درصد و کودکان ٣٧ھمچنان در اين گزارش تلفات زنان . نسبت داده شده است

  . ديگر از ھر ده قربانی، يک تن آن زن و از ھر چھار قربانی يک نفر آن کودک استتبه عباردھد،  را نشان می

 را به شکل ٢٠١۵يوناما گزارش منتشره از خون ھای ريخته شدۀ توده ھای زحمتکش و ستمديده در جريان سال 

فات واقعی غير نظاميان به که تل خالصۀ آن از روی آماری که در رسانه ھا انعکاس يافته به نشر رسانده، در حالی

خون ھای بسياری در اين سال بر زمين ريخته که . مراتب بيشتر از آماری است که در اين گزارش منتشر گرديده است

  .  بازتاب نيافته استه ایدر ھيچ رسان

 که در آن نه تنھا تلفات توده ھا زرگری چھارده سال گذشته می باشد» جنگ« يکی از خونين ترين سال ھای ٢٠١۵سال 

ھجوم وحشيانۀ سگ ھای . افزايش يافته، بلکه خسارات واردۀ مالی ده ھا برابر بيشتر از سال ھای گذشته می باشد

ً مخصوصا واليت ھای ،زنجيری ادارۀ استخبارات پاکستان به نام طالب و داعش، به اماکن مسکونی در واليات مختلف

فارياب، ننگرھار و بغالن نه تنھا ھزاران انسان را کشته و زخمی ساخته اند، بلکه خانه و کاشانۀ کندز، ھلمند، بدخشان، 

  .توده ھا را به تلی از خاک مبدل نموده و ده ھا ھزار انسان را وادار به کوچ اجباری کرده اند
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نسان وادار به ترک اجباری کشور ھزاران ا. افغانستان در بدترين و خشونتبار ترين تاريخ چھارده سالۀ خود قرار دارد

درصد گذشته، صعود  ۵٠گرديده، ده ھا ھزار نفر وادار به کوچ اجباری از خانه و کاشانۀ شان شده، بيکاری از مرز 

سرسام آور قيمت ھا توان خريد را به شکل وحشيانۀ آن کاھش داده، نا اميدی از وضعيت جاری به شکل بی سابقه 

ليون انسان به مواد مخدر رو ي بيشتر از ھر زمانی گسترش يافته، بيشتر از سه مءقی و فحشاافزايش يافته، انحطاط اخال

به حدی رسيده که » حکومت وحدت ملی«کند و باالخره نفرت و انزجار توده ھا از  آورده، فساد اداری بيداد می

  .دھد خبر میامپرياليسم جنايتکار امريکا از سقوط سياسی دولت پوشالی کابل در آيندۀ نزديک 

ندگی و نفاق بين پيشرو ترين کسف که به دليل پراأبيشتر از ھر زمانی شرايط عينی برای انقالب مھيا گرديده، اما با ت

 زودی ھا اميدی برای تغيير و که بايد آماده نگرديده و به اين نيرو ھای مترقی و انقالبی شرايط ذھنی برای انقالب چنان

که جبھۀ وسيع خلق با کنار گذاشتن تمامی اختالفات درونی، ايجاد و ھدفی جزء راندن  نی ديده نمی شود، مگر آئرھا

  . اشغالگران غربی و سرنگونی کاخ ھای کاغذی دولت پوشالی در دستور کار شان نداشته باشد

 

 
 


