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به گزارش رسانه ھای مختلف از جمله رسانه ھای روسی، نيروھای مسلح ارتش اوکراين يک کاروان حامل 

 با توپخانه در ،ی بردندغيرنظاميان اوکراينی را که به مناطق آزاد شده توسط روسيه فرار می کردند و يا به آنجا پناه م

  .گذرگاه ورودی بخش سابق اوکراين در استان زاپوروژيه گلوله باران کردند

  .نظامی اين منطقه گزارش شده است-  ملکیۀتعداد زيادی کشته و زخمی از سوی ادار

 يک کاروان ،)منطقه ای که نيروگاه زاپوروژيه در آن قرار دارد(غيرنظامی شھر انرگودار -  نظامیۀ ادارۀبه گفت

  . شھر زاپوروژيه مورد اصابت گلوله توپخانه قرار گرفتۀغيرنظامی از وسايل نقليه در حوم

  :در کانال تلگرام مديريت آمده است

.  نيروھای اوکراينی قرار گرفتۀ شھر زاپوروژيه زير آتش توپخانۀ صبح، حوم٧ حدود ساعت ٢٠٢٢مبر  سپت٣٠در «

 –ل روسيه وی در محل انفجارھا بودند، مردم از زاپوروژيه به سمت قلمرو تحت کنتر غيرنظامۀکاروانی از وسايل نقلي

تعداد زيادی . اند  انفجار ناشی از گلوله ھای توپخانه را شمرده١۵مردم محلی . آوردند پناه می –در جھت انرژيگودار 

  ».کشته و زخمی گزارش شده است

 . زخمی خبر داد٢٨ کشته و ٢٣ از ً قبلی، فعالۀيد نشدئأطالعات تبوريس روشين، تحليلگر نظامی روسی، با اشاره به ا

 زاپوروژيه، والديمير روگوف، اعالم کرد که ۀ منطقۀو عضو شورای اصلی ادار» ما با روسيه ھستيم«رئيس جنبش 

اينی  سربازان اوکرۀنيروھای اوکراينی به کاروانی از خودروھای غيرنظامی که در جاده منتظر خودروی مورد استفاد

  .بخشی از منطقه را پاکسازی کرد. بودند، حمله کردند

 خودرو در ايست بازرسی تيراندازی شد، تعداد مجروحان ١٠به حدود : خبرگزاری روسی تاس به نقل از روگوف گفت

ی است که يک آميز ديگری از اقدامات مشابھاين يک اقدام تحر] …. [و کشته شدگان ھنوز در حال مشخص شدن است

  .ش اوکراين در عرض ماه ھای گذشته مرتکب شده استارت

ظاميان بگيرد و کيد کرد که رژيم کی يف در حال حاضر در تالش است تا انتقام خود را با گلوله باران از غيرنأوی ت

  .زند کند اينگونه وانمود کند که ارتش روسيه دست به اين جنايات می تالش می

ل کيف و ھمچنين در کشور است تا از مھاجرت مردم به و تحت کنترۀاز منطقھدف از اين کار ترساندن مردم در بخشی 

  .ی از منطقه که توسط ارتش روسيه آزاد شده است جلوگيری شودئبخش ھا

در واقع، اين در حال حاضر در رسانه ھای جريان اصلی غربی گزارشاتی در اين زمينه منعکس شده است که روايت 

  :دھد  وارونه نشان میًرا کامال

ی بلومبرگ به سرعت روايت کی يف در مورد جنايات جنگی توسط نيروھای اوکراينی را تکرار ئمريکاابرگزاری خ

 بلومبرگ» ی روسيهاکتراوکراين مدعی است ده ھا کشته يا مجروح در حمله «: کرد

Gazeta.ru  به نقل از روگوف می گويد:  

 زاپوروژيه حرکت می کردند، آنھا به ستونی ۀ منطقۀ شدکه توده ھای جمعيتی که به سمت بخش آزاد با توجه به اين«

 ».طبق اطالعات ما، کشته ھا و تعداد زيادی زخمی وجود دارد]. …[متشکل از ده ھا خودرو غيرنظامی حمله کردند 

 سفر به مناطق آزاد شده بودند، ۀنازی ھا از مردمی که چند روز پيش تجمع گسترده ای برگزار کردند و خواستار اجاز

  .انتقام می گيرند

مبر، ھمه پرسی پيوستن به روسيه در جمھوری ھای خلق دونتسک و لوھانسک و بخش ھای آزاد شده  سپت٢٧ تا ٢٣در 

ی دھندگان به پيوستن به فدراسيون روسيه أبر اساس نتايج، اکثريت قاطع ر. زاپوروژيه و استان خرسون برگزار شد

  .مبر برگزار می شود سپت٣٠حاق سرزمين ھای جديد به روسيه مراسم امضای قراردادھای ال. ی دادندأر


