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کابل پایتخت در  ییجنا میجرا شیافزااز ا که خبری ر ،ۀ هشت صبحبا تشکر از روزنام ادارۀ افغان جرمن آنالین

 د.انبه نشر میرس، دارد حکایتدر این اواخر 
 
 

داران ناشناس هفت عضو یک خانواده را در کارته سخی کابل تفنگ
 کشتند
 

 

 ۀکارته سخی از مربوطات ناحی ۀر ساحداران ناشناس دشب گذشته از سوی تفنگ  شنبههفت عضو یک خانواده یک
 شوند. گان شامل زنان و کودکان می  اند. جان باخته  سوم شهر کابل کشته شده

 
اران  گدین خانواده از سوی تفناز اعضای اگوید که دو نفر دیگر  فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، می

 اند.  اند. زخمیان به شفاخانه انتقال یافته ناشناس زخمی شده
 
باشد. به  است و در صدد گرفتاری عامالن آن می واقعهچنان گفت که پولیس در حال بررسی این   قای فرامرز همآ

های شخصی است.   این کشتار خصومت ۀساس تحقیقات ابتدایی علت و انگیزگفته سخنگوی پولیس کابل، برا
های   ته است و ممکن یکی از انگیزهگفت که این خانواده در گذشته دعوای زمین نیز داش  مچنانفردوس فرامرز ه

 نیز همین مسأله باشد. واقعهاین 
 

که جرایم در سطح   یگویدی است. هرچند وزارت امور داخله مکابل پایتخت در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنای
بایی در مرای زیادی از وقوع قتل، دزدی و آده درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما گزارش ۲۵کابل حدود 

 سد. روز گذشته افراد مسلح یک عالم دین را در ناحیه هشتم شهر کابل به قتل رساندند.راین شهر به نشر می
 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_taleban_wa_geopolitik_jang.pdf

