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 Reports گزارشھا

  
   کابل- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ نومبر ١١

  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۶۴  

 ١٠٠ به کينزد یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش :جوزجان تيوال انيمرد یولسوال از خانواده ھا ده یاجبار کوچ

 محل و داده یفرار شان یھا خانه از ارعاب و ديتھد با را جوزجان تيوال انيمرد یولسوال ۀچاريب و ريفق ۀخانواد

 روز دو انيجر در تنھا ھا خانواده تعداد نيا. اند ساخته سنگر یارتباط خندق ساختن با و رانيو را آنھا یزندگ

 امکانات نيکوچکتر از دور به و باز یفضا در یولسوال اطراف یھا هيقر در آنھا تياکثر و گفته ترک را یولسوال

 ضيمر آنھا اطفال از یاديز تعداد و برند یم سر به سرد یھوا در را شان روز و شب گرسنه یھا شکم با یزندگ

  .اند شده

 و تکاريجنا وحوش که نديگو یم رسانده آقچه یولسوال به را خودشان که انيمرد یولسوال یھا خانواده از یتعداد

 با را یزندگ امکانات نيتر یئابتدا که ندادند اجازه یحت و کرده برخورد آنھا با دھشت و وحشت با یطالب مزدور

 تکارانيجنا زين قبل یچند که ستيحال در نيا. دادند کوچ شان یھا خانه از را آنھا تفنگ زور با و ندبردار خودشان

 شان یھا خانه ترک به وادار اند یپوشال دولت یتيامن یھا روين انکينزد از که نيا ۀبھان به را خانواده ھا ده طالب

  .بودند کرده

  

 یتيامن یھا روين یئھوا حمالت ديتشد ۀجينت در :بدخشان یاعارتج و انهيوحش جنگ در خانواده ھا صد شدن آواره

 به ريناگز بدخشان تيوال جرم یولسوال ۀخانواد ھا صد ،یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش مواضع بر یپوشال دولت

 به را یسخت یزندگ سرپناه بدون و گرسنه شکم با طرف نيا به ھا ماه از و شده شان یھا خانه ترک و یاجبار کوچ

 کي از شيب به ھا شده جايب تعداد بدخشان تيوال یعيطب یھا داديرو با مبارزه نھاد نام سيرئ ۀگفت به. برند یم رس

 کي در کجاي خانواده نيچند و گفته ترک را درختان ريز و ھا مهيخ ھوا، شدن سرد با که رسد یم خانواده ھزار

  .گذرانند یم یسخت به را شان روز و شب یانسان ريغ و بار رقت اريبس تيوضع با یئکرا ۀخان

 در یجار عيفجا عمق از  ایهگوش کشور سراسر در شده جا یب ۀخانواد ھزار ھا صد یزندگ زيانگ رقت تيوضع

 زجر یھا توده از یجار ۀانيوحش و یارتجاع جنگ که است دھه دو به کينزد. دھد یم نشان را یاشغال افغانستان

 وحوش از آن یداخل گوش به حلقه غالمان و زمياليامپر یجنگ نيماش کماکان و رديگ یم یقربان ما ۀديکش ستم و دهيد
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 و یجھاد رياخ ۀدھ چھار مزدوران و یپوشال دولت یھا سپرده سر تا شروع یداعش و یطالب مزدور و تکاريجنا

  .دارند دست یاشغال افغانستان یبرباد و دهيد زجر یھا توده کشتار و قتل در ھمه و ھمه یجھاد ريغ

  

  

  

 


