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Family: US Troops Killed Civilians in Latest 
Afghan Night Raid 

:اعضای فاميل ميگويند  

ن غير نظاميان را کشته اندی در حملۀ شبانۀ اخير در افغانستائعساکر آمريکا     

نج  بر بنياد گفته م پ م از ک ان ک ھای اعضای فاميل قربانيان قوای ناتو طی يک حملۀ شبانه بر يک منزل مسکونی افغ

د غير نظامی را کشته اند که سه تن آن شته شد. ھا را زنان تشکيل ميدھ زاری ک ه مصروف برگ د ک سانی بودن گان ک

  نداکارکنان حکومت محلی بوده  ،اند ھر دو تن از مردانيکه در اين حمله کشته شده. منزل بودند محفلی در 
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اده است آن: پوليس ميگويد| اق افت ا چه اتف ع در واليت پکتي ی واق ه در منزل د ک م نميدانن مگر وزارت  ،ھا تا ھنوز ھ

ه  شاندھندای داخلۀ افغانستان مصروف تحقيقات حادث ه ن د ک رادۀواقع ۀان شتار اف ی ديگری از ک اه توسط   ملکی ب گن

  ی ميباشدئعساکر آمريکا

وده است،شود معلوم میکه طوری  زل تصديق نم ل در من االی محف ه را ب اتو حمل ه  ، ن ن حمل ه اي د دارد ک مگر تأکي

شاف ت ۀين تن از شورشيان را در جريان تبادلچند ل از آنکه اکت ان را آتش در محفل کشته است و قب ل زن رسناک قت

  جنگ بيرون کرده اند ۀغير نظاميان را از محوط ،در محل کرده باشند

د ،ھای پوليس پکتيا بر بنياد گفته ه . دو مرد نيز در اين حمله کشته شده ان د ک دان دولتی بودن ن ھردو کارمن ن دو ت اي

د يکی از آن ه آنن. ھا برای پوليس و ديگری در محکمه ايفای وظيفه مينمودن ا دارد ک االی  اتو ادع ه ب ل از حمل ا قب ھ

 .ھای نظامی تأئيد شده را در منزل در اختيار داشتند فعاليت ،محفل

 

 

 


