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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ اپريل ٠۴
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩۶ 

  :٢٠١٨افزايش تلفات غير نظاميان در ماه مارچ 

به ماه  آمده که تلفات افراد ملکی در ماه مارچ نسبت» گروه دادخواھی حفاظت از افراد ملکی« در تازه ترين گزارش 

به . و مزدور به وقوع پيوسته است ش يافته و بيشترين تلفات ھم از اثر حمالت انتحاری طالبان جانیفبروری افزاي

و در ماه فبروری )  زخمی٣٢٣ کشته و ١٢١(غير نظامی  ۴۴٣اساس اين گزارش، در ماه مارچ سالجاری در حدود 

انفجار شش مين کنار جاده در ماه اين گزارش آمده که در  ھمچنان. زخمی شدند  غير نظامی کشته و١۶٠بيشتر از 

 گلولۀ ھاوانی که از سوی نيرو ھای اجير و ۶ غير نظامی گرديده و در ضمن ۶٠ مارچ، منجر به کشته و زخمی شدن

  . تن ديگر شده است۵٠دولت مزدور و پوشالی انداخت گرديده، باعث کشته و زخمی شدن  قراردادی

اين  ه ھای بيچاره و ستمديدۀ آن می باشد و روزی نيست که درتودبرای اشغالی سرزمين خون و باروت افغانستان 

کشتار خلق بيچارۀ ما به سرگرمی کفتاران  قتل و. ماتمکده ده ھا خانواده در غم از دست دادن عزيزان شان، سياه نپوشند

سايه و رقابت ھای امپرياليست ھا، حرص و طمع کشور ھای غارتگر ھم .داخلی و کرکسان خارجی مبدل گرديده است

... وغيره )دولت پوشالی، طالبان جنايتکار، داعشی ھای خونريز(سرسپردگی مزدوران داخلی آن  باالخره سالوسی و

نيروی قدرتمند مترقی، مردمی، انقالبی و  سف که نبود يکأکارد را به استخوان توده ھای نامراد ما رسانده و با ھزار ت

ی از زندگی دوزخی کنونی نزد خلق اسير ما نيز ئزنۀ اميدی برای رھارو استقالل طلب باعث گرديده که کوچک ترين

  . باشدوجود نداشته

  

  :»کند  فراھم مین در افغانستان پشتيبانی لوژستيکطريق سپاه پاسداران به گروه طالبا ايران از«

 ھای پيدا و پنھان نيرو ھای روشنفکر و انقالبی کشور با نوشتن پرپره ھا دست زمانی رسيده که ھيچ نيازی نيست تا 

 بحرانی کنونی آگاه بسازند، چرا ارتجاعی و وحشيانۀ جاری در افغانستان را افشاء نمايند و توده ھا را از وضعيت جنگ

ديگر  و کشور ھای غارتگر و فرصت طلب ھمسايه يک) امريکا روسيه و(که ھر روز قدرت ھای رقيب امپرياليستی 

  .کنند وه ھای تروريستی طالبان و داعشيان در افغانستان اشغالی میحمايت از گر شان را متھم به مداخله و
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می باشد و يا  که امپرياليزم امريکا در تالش گسترش نفوذ داعش در افغانستان ھای روسيه مبنی بر اين افشاگری

که   طالبان در افغانستان است و يا اينتتقوي که امپرياليزم روسيه در تالش افشاگری ھای اخير امريکا مبنی بر اين

نقدی طالبان از روسيه پرده برداشت، ھمه گواه اين واقعيت است که جنگ  امپرياليزم روسيه خود از تقاضای کمک ھای

برنامه ريزی   تمام قوت از طرف امپرياليست ھا و کشور ھای طماع ھمسايه مديريت واارتجاعی جاری ب خونين و

  . افغانستان اندک از اين کشور ھا در تالش رسيدن به منافع خود درگرديده و ھر ي

طريق سپاه پاسداران به  ايران از«که  اخير جان بس، سفير امپرياليزم جنايتکار امريکا در کابل مبنی بر اين گفته ھای

  مداخله گر عليه يکھمان مسابقۀ افشاگری کشور ھای ، ادامۀ» می کندن در افغانستان پشتيبانی لوژستيکگروه طالبا

» بی بی سی«امريکای جنايتکار در مصاحبۀ اختصاصی که با مرکز شايعه پراکنی دنيا  اين گفته ھا را سفير. ديگر اند

  .  ھشدار داداو در اين مصاحبه ھمچنان از کشيدن جنگ به مرز ھای شرقی ايران نيز. بيان کرده بود داشت

البته اين . فراھم می کند يران به طالبان پشتيبانی لوژستيکنم اين است که ادا آنچه می«مصاحبه می گويد که  بس در اين

بدانيم   مشکل است برای ما. ايران در آن دخيل است مقدار پيچيده است، به خصوص که سپاه پاسداران پشتيبانی يک

ھای شرقی ايران را نا تواند مرز  چرا ايران دامن زدن به جنگ در افغانستان را به سود خود می بيند، جنگی که می

  ».امن بسازد

ايران، پاکستان و ساير  مستعمرۀ ما در چھار دھۀ اخير ھزاران زخم ناسور را از کشور ھای امريکا، روسيه، سرزمين

خمی افغانستان را کماکان کارد ھای خونين آنھا تن ز کشور ھای غارتگر و طماع جھان، منطقه و ھمسايه خورده و

 شارلتان ھای مزدور، جاسوس و جنايتکار داخلی ما به نام جھادی، تکنوکرات، طالب، ر اين مياند. دزخمی تر می ساز

ھای خودفروخته و جانی به  داعش، خلقی، روشنفکران مفلوک، کاسه ليسان استعمار و ده ھا نمونه از اين قماش انسان

  . آن کشور ھا نگرفته اندھمه بربريت رقصند و درس عبرت از اين ساز کشور ھای غارتگر و اشغالگر می

 

  


