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 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ نومبر ١٨

  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۶۵  

 با شب یکيتار در ١٣٩٨ سال عقرب ٢٣ خيتار به یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش :انينظام ريغ دنيکش آتش به

 کاند رفتن غارت به ترس از که را یکانداراند از تن ١٠ جوزجان تيوال درزآب یولسوال بازار یھا کاند بر حمله

 به کجاي شان یھا کاند با ھمراه دند،يخواب یم شان یھا کاند داخل در را ھا شب طالب تکارانيجنا توسط شان یھا

 یبستر شبرغان شھر ۀشفاخان در حاضر حال در و شده گزارش ميوخ کانداراند تياکثر تيوضع. دنديکش آتش

  .ھستند

 در طالب تکارانيجنا که رساند یم اثبات به یمنياھر گروه نيا گريد تيجنا ھزاران و ینابخشودن و عيفج تيجنا نيا

 اطفال یحت برسند شان دست اگر و شاسند ینم را یمرز و حد چيھ ما ۀديستمد و چارهيب یھا توده کشتار و قتل

 یارتجاع و انهيوحش جنگ که برسند یآگاھ نيا به ديبا ھا توده. کنند یم زانيآو شان یھا زهين سر به را رخوارهيش

 درنده کردن چخ و نيد به یربط چيھ کرده، عنوان» نيد از دفاع و اشغالگران هيعل جنگ «را آن طالبان که یجار

 یھا کشور شمول به ھا ستياليامپر یسو از انهيوحش جنگ نيا یداخل یھا طرف یتمام بلکه نه اشغالگر یھا

  . ردندگ یم تيريمد یعرب یھا کشور و هيھمسا غدار

  

 از یکي غور نينش ريفق تيوال :دارند قرار فقر خط ريز غور تيوال در ما ۀچاريب یھا توده درصد ۶٠ به کينزد

 قيطر نيا از و داشته تيمصروف یمالدار و زراعت به آن باشندگان مطلق تياکثر که بوده کشور ريس سرد اتيوال

 به اتيوال نيا ۀديستمد و زحمتکش یھا توده مطلق تياکثر یزندگ تيوضع سفانهأمت اما کنند، یم معاش امرار

 از و ھا معتاد تعداد شيافزا باعث طرف کي از لهأمس نيا که شده گزارش تحمل قابل ريغ و ميوخ یبار فاجعه شکل

 العبور صعب و یقانون ريغ یھا راه از ريناگز و دهيگرد تيوال نيا جوانان از یاديز تعداد فرار باعث گريد جانب

  .اند نموده هيھمسا یھا شورک به رو

 و شھر مرکز از بدتر مراتب به ھا توده یزندگ تيوال نيا دست دور مناطق در که است آن از یحاک ھا گزارش

 یاقتصاد یھا ليتحل غور تيوال» اقتصاد استير «نھاد نام سيرئ یوبيا محمد ۀگفت به. باشند یم ھا یولسوال مراکز

 یئغذا تيمصون چيھ و برند یم سر به فقر خط ريز تيوال نيا مردم درصد ۵٩ از شيب که دھند یم نشان آنھا
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 یئغذا مواد متيق شيافزا باعث نيا که دهيگرد مسدود غور – کابل – غور شاھراه راً ياخ که ستيحال در نيا. ندارند

  . ندارند را ديخر توان تيوال نيا ريفق و هديستمد یھا توده و دهيگرد سوخت و

  

 


