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   افغانستان- گزارشگران پورتال

   ٢٠١٨ می ٠٩
 

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠٢ 

  :غربی ی دولت پوشالی و اشغالگرانئدرصدی تلفات غير نظاميان در اثر حمالت ھوا٧افزايش 

ھای مختلف از فقر و بيکاری شروع تا آمار کشته  سرزمين اشغالی ما رکوردار آمار و ارقامی تکان دھنده در عرصه 

ھنوز آمار تکان . ی و زمينی طرف ھای جنگ وحشيانۀ جاری می باشدئھوا و زخمی ھای غير نظامی در نتيجۀ حمالت

که بيشتر از  ھای بيچاره و ستمديدۀ ما که از سوی ادارۀ احصائيۀ مرکزی به نشر رسيده و گفته شده دھندۀ فقر توده

فقر قرار دارد، کھنه نگرديده که خبر  ليون نفر می گردد زير خطي م١۶ نفوس افغانستان که باالتر از درصد ۵۴.۵

ی نيرو ھای اجير دولت پوشالی و درنده ھای اشغالگر ئھوا  درصدی تلفات غير نظاميان در نتيجۀ حمالت٧افزايش 

  .رسد غربی به نشر می

ی دولت پوشالی در سيزدھم حمل سالجاری بر ئرابطه به عمليات ھوا رکه د»  متحدملل«در تازه ترين گزارش تحقيقی  

  طفل ديگر۵١ طفل کشته و بيش از ٣٠واليت کندز صورت گرفته، آمده است که در اين حمله  ولسوالی دشت ارچی

ندازی مزدور را که برای راه ا که دولت پوشالی ادعای حمله بر جمعی از جنايتکاران طالب و زخم برداشتند، در حالی

   .کرد  می ،يک حمله گرد آمده بودند

 ی دولت و اشغالگرانئ غير نظامی در نتيجۀ حمالت ھوا۶٣١ در مجموع ٢٠١٧است که در سال  در اين گزارش آمده

ناگفته نماند که . دھد می درصد افزايش را نشان ٧ چيزی در حدود ٢٠١۶غربی کشته شده و به اين اساس نسبت به سال 

را سال خونين گفته و احتمال افزايش تلفات توده ھای   نيرو ھای اشغالگر در افغانستان، سالجاریهچندی قبل فرماند

   .تصور نخواھد بود و کماکان سالخی توده ھا ادامه خواھد داشت بيچاره و ستمديدۀ ما دور از

  

  :تانفجار در يکی از مراکز ثبت نام در واليت خوس

 ١٢آن  ز ثبت نام در واليت خوست، انفجاری به وقوع پيوست که در نتيجۀجاری، در يکی از مراک  ثور١۶ به تاريخ 

پس از اعالن آغاز . عھده نگرفته است وليت اين انفجار را کسی بهؤتاکنون مس.  تن ديگر زخم برداشتند٣١تن کشته و 

 بر اين مراکز اين چندمين بار است که وحوش طالبی و داعشی تاکنون» انتخابات پارلمانی«پروسۀ ثبت نام برای 

   .انفجاری را انجام داده که در نتيجۀ آن ده ھا نفر کشته و زخمی شده اند حمالت خونبار انتحاری و
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با ثبت نام و  کنند تبيلغات وسيع دولت پوشالی، تعدادی از توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ما که فکر می به علت گستردگی

ًتبليغات قرار گرفته، به اين مراکز که اکثرا  ثير اينأيابند و تحت تشايد به زندگی بھتری دست » انتخابات«شرکت در 

 ھرچند در مقايسه به واجدان شرايط. مراجعه کرده و تذکره ھای شان را ثبت کرده اند در مساجد و مکاتب ايجاد گرديده،

 و روشنگری و افشای چھرۀ دھی دھی، تعداد ثبت نام شده ھا بسيار اندک و ناچيز اند، اما بنابر نبود جنبش آگاھیيأر

سفانه توده ھای أمت. دولت پوشالی، اين روند به کندی ادامه دارد ۀکثيف دولت پوشالی و از جانب ديگر تبيلغات گسترد

اريکۀ  ی آنھا برای زورمندان و مافيای قدرت ھيچ ارزشی نداشته و کسانی برأنرسيده اند که ر اغفال شده به اين آگاھی

مصرف برسانند و اطاعت پذيری  ند زد و در پارلمان کثيف راه پيدا خواھند کرد که پول بيشتر بهقدرت تکيه خواھ

 برای توده ھا جز» انتخابات پارلمانی«ثبت نام و شرکت در  بيشتر از بادارانشان داشته باشند و از شرکت در پروسۀ

   .ن تر چيز ديگری نخواھند رسيدبيکاری گسترده تر و انتحار و انفجار خوني ظلم و ستم بيشتر و فقر و

   

 

  


