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  پورتالگزارشگران 
٠٩.٠۴.٠٩  

   ناتوتوسط نيرو هاي  افغانقتل زنان و كودكان

  اپريل9 پنجشنبه –  خوست واليت در
انيدندبطی عملياتی زنان و کودکان را در واليت خو ست شغالگر امريکائی انيرو ھای  ل رس ی در  .ه قت ات محل مقام

ژ اين عمليات نيمه شب گذشته: واليت خوست ميگويند ز ۀ  توسط نيرو ھای وي سوالی گرب ايی در مربوطات ول امريک

دو کودک ،يک زن و يک مرد کشته و دو زن ديگر زخمی  يت صورت گرفته که طی آن چھار تن به شمول اين وال

اھنگی مس" گفتمحمد اکبر ولسوال گربز به راديو کليد.شده اند ه و  والنؤاين عمليات بدون ھم ی صورت گرفت  دولت

 ".نی وظيفه دارديک افسر اردوی ملی می باشندکه در واليت غز ۀ اعضای خانواد کشته شدگان

ن خ رادر شوھر اي سر و ب ر ،پ ادر، دخت اولسوال کشته شدگان را شامل م رو ھای امريک د و گفت ني ی يک ئانم خوان

ودن مکتب خصوصی در داخل .عضو ديگر اين خانواده را با خود برده اند ر نم ا داي گفته شده است خانم کشته شده ب

  مقامات امنيتی واليت خوست . بوده است  به مکتب عاجز اند،رسیصروف تدريس کودکان محل که از دستمنزلش م

  

  ناتو ريختانده شده است خلق افغان است که به وسيله سربازان خونين ا
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ات .تا به حال در مورد اين عمليات اظھار نظر نکرده اند  ن عملي د اي ا تائي ستقر در واليت خوست ب اتو م نيرو ھای ن

  اين در حاليست که. جزئيات بيشتر در مورد خود داری کرده اندوضيحتتائيد اما از کشته شدن زنان و کودکان را 

رزي" د ک ستعمراتیس" حام ان اداره م تۀ غالم روز چھ ر دس نبه دي ا ر ارش شترک ب ري م ست خب يس ئ در نش

رد  ۀديگر بر ضرورت توقف عمليات شبانجمھورپولند در کابل يک بار د ک ردم تاکي ازل م نيروھاي خارجي باالی من

زلمآروزي : و گفت ان، من ه  روزي را دارم که به عنوان يک شھروند افغ شود و در اضطراب بازداشت ب  تالشی ن

  .دست نيروھاي خارجي و افغان نباشم

 
 
 
 
 

ان احقوق بشر ومنمدافعان " ریآدي اليزم " زنزادی وبراب  يعنی سربازان امپري
ه شقاوت امپرياليستی چنان با را جنايت گستر امريکا مادر  د ک در زير لگد گرفتن

د ان باختن ردو ج وزاد ھ ادر ون ودی . م ک نم انی"از کم ه جھ رای "جامع  ب
افغانستان
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  طالبی بود که به قتل رسيده است؟ين نوزادا آيا
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