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   افغانستان- گزارشگران پورتال
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  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۶١  

» وزين فاکس «:ماه کي انيجر در یطالب تکاريجنا وحوش هيعل ئیکايامر اشغالگر یھا درنده یئھوا ۀحمل ٩۴٨

 ۀحمل ٩۴٨ سپتمبر ماه انيجر در کشور نيا یھا جنگنده که دھد یم گزارش ئیکايامر اشغالگر یھا درنده از نقل به

 یگريد سال ھر از شيب حمالت تعداد نيا در که داده انجام یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش مواضع بر را ئیھوا

 در ئیکايامر یھا ارهيط ٢٠١٩ سال طول در. اند ختهير بمب یطالب تکاريجنا وحوش سر رب رياخ سال ١٠ در

ً يتقر که بمب ١٨٣٨ مجموع  سال ھجده طول در البته اند، ختهير بمب باشد یم ٢٠١٨ سال از شتريب برابر ۴ با

 در. اند شده ختهير افغانستان خاک بر کايامر تکاريجنا زمياليامپر یھا جنگنده توسط بمب ۵۴٠٠ از شيب گذشته

 و ینظارت ،یاطالعات پرواز ١٣١۵٨ از اضافه تاکنون کايامر زمياليامپر که است آمده گزارش نيا از یگريد ۀگوش

 شيب روز ١٠ انيجر در تنھا سپتمبر ماه در ھا ئیکايامر ئیھوا حمالت شيافزا ۀجينت در. است داده انجام ئیشناسا

 کشته افغانستان در کايامر ینظام خدمات یاعضا از تن ھفده ،٢٠١٩ لسا طول در. شدند کشته طالب ١٠٠٠ از

  .نده اشد

 با لزاديخل نام به  ایهجرثوم نيب ھا ماه از پس ھا ذاکرهم که افتي شيافزا آن از پس کايامر زمياليامپر ئیھوا حمالت

 نيا در. گرفت التحم ديتشد و مذاکرات لغو به دستور» رخرفتيپ «ترمپ و دينرس جهينت به یطالب تکاريجنا وحوش

 شامل که ما ۀچاريب و ريفق یھا توده از تن ھا ده بلکه شوند، یم یزخم و کشته یطالب تکارانيجنا تنھا نه حمالت

 باغ جمله از یمسکون ريغ و یمسکون ساحات و شده دهيکش خون و خاک به زين گردند یم رمردانيپ و زنان اطفال،

  . دگردن یم مبدل خاک از یتل به مزارع و ھا

  

 ملل معاونت دفتر :ئیکايامر اشغالگر یھا درنده ئیھوا حمالت در ديستمد یھا توده از تن ٣٩ شدن کشته

 یھا درنده ئیھوا حمالت ۀجينت در ما ۀديستمد یھا توده یجد تلفات از رسانده، نشر به که یگزارش در» متحد«

 خيتار به که گزارش نيا در. دھد یم خبر مروزين تيوال رد دالرام و فراه تيوال در بکواه یھا یولسوال به اشغالگر

 که ئیکايامر اشغالگران ئیھوا متعدد حمالت اثر در انينظام ريغ از تن ٣٩ که است آمده د،يرس نشر به زانيم ١٧
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 آمده گزارش نيا از یگريد ۀگوش در. شدند کشته گرفته صورت شده، ادي یھا یولسوال در محل ۶٠ از شتريب به

  . باشند یم ھا شده کشته مشمول زين زن و طفل ١۴ که است

 و تکاريجنا وحوش ،ئیکايامر اشغالگر یھا درنده ۀروزمر کار ما ۀديد زجر و دهيستمد یھا توده کشتار و قتل

 مهين – مستعمره افغانستان ۀگوش گوشه در که ستين یروز و باشند یم یپوشال دولت انينظام و یطالب مزدور

  .نشوند دهيکش خون و خاک به انينظام ريغ یوداليف

 


