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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ نومبر ٠۶

  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۶٣  

 و قتل ھولناک عيفجا رياخ یھا ماه در :یاشغال افغانستان در انينظام ريغ شتارک و قتل از دھنده تکان یخبرھا

 اطفال، زنان، کشتار و قتل ناگوار خبر که ستين یروز و گرفته یفزون ما ۀديکش ستم و دهيد درد یھا توده کشتار

 انهيوحش جنگ یھا طرف کشتار و قتل نيا در. نشود دهيشن کشور کنار و گوشه از گناهيب یھا انسان و ھا مرد ريپ

 و یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش تا شروع یئکايامر ريغ و یئکايامر اشغالگر یھا درنده از یجار یارتجاع و

 ميسھ چاقوکش و آدمکش ست،يترور دزد، راھزن، گروه ھا ده ھمچنان و یپوشال دولت یتيامن یھا روين ،یداعش

  :گردد یم اشاره ھا توده کشتار و لقت ھولناک ۀفاجع  چند به نمونه صورت به. اند

 سراچه نوع موتر کي ،یپلخمر شھر نيالد شھاب دند لياکاخ ۀمنطق در ،١٣٩٨ عقرب ١٣ دوشنبه روز -

 در. برداشتند زخم گريد تن ۶ و کشته یرنظاميغ ٨ جهينت در که کرد برخورد یئ جاده کناره نيما با

 کننده نگران فاجعه نيا یھا یزخم تيوضع. شندبا یم شامل مرد ٢ و طفل ۴ زن، ٢ ھا شده کشته انيم

 .  است شده گفته

 طفل ٩ تخار تيوال درقد یولسوال ۀکوترم ۀمنطق نيما کي انفجار ۀجينت در ،١٣٩٨ عقرب ١١ خيتار به -

 وحوش توسط شده یجاساز نيما ۀجينت در اطفال نيا. برداشتند زخم آنھا گريد تن کي و کشته مکتب

 .دنديگرد عام قتل یطالب مزدور و تکاريجنا

 باعث ابيفار تيوال کوت پشتون یولسوال ۀقلع یگدا یروستا در نيما انفجار ،١٣٩٨ عقرب ۵ خيتار به -

 از نيما نيا. داشتند سن سال ١۶ تا ٨ نيب اطفال نيا. ديگرد آنھا گريد تن کي شدن یزخم و طفل ۵ قتل

 .بود دهيگرد یجاساز یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش یسو

 نيما انفجار ۀجينت در سايکاپ تيوال نجراب یولسوال ليزخيبا یروستا در ،١٣٩٨ زانيم ١٠ خيتار به -

 مزدور و تکاريجنا وحوش یسو از نيما نيا. برداشتند زخم مرد ٢ و کشته طفل ٢ و زن ۴ جاده کنار

 .بود شده یجاساز یزراعت نيزم کي در یطالب

-  

 نام یوال :١٣٩٨ سال ماه شش یط یغزن تيوال در یطالب رمزدو و تکاريجنا وحوش صدھا شدن یزخم و کشته

 ١۶٠٠ از شيب گذشته، ماه شش انيجر در که کرد اعالن یکنفرانس یط یغزن تيوال در کابل یپوشال دولت نھاد
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 شدن آزاد از کنفرانس نيا در. برداشتند زخم گريد طالب ٢۶٠ از اضافه و کشته یخارج ۀتبع ۵٧ شمول به طالب

  .داد خبر زين بودند طالبان کنترول در که جغتو و یعمر خواجه ک،ي ده یھا یولسوال

 صدھا» زميترور هيعل جنگ «نام ريز شرکاء و کايامر زمياليامپر لغاري از پس و گذشته ۀدھ دو به کينزد طول در

 ستم و دهيد زجر یھا توده و» یمل «یاردو» یمل «سيپول ،»یمل «تيامن داعش، طالب، یھا نام به افغان ھزار

 و دارد ادامه کشتار و قتل نيا کماکان و شده دهيکش خون و خاک به روزه ھمه جوان و ريپ و زن و طفل از ما ۀديکش

 . شود ینم دهيد یارتجاع و انهيوحش جنگ نيا ختم یبرا یديام ۀروزن چيھ

 

  

  

  

  

 


