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 ولی احمد نوری

 
 15/01/2018 

 2017حمالت تروریستی و کشتار جمعی در سال 
 2017دسمبر  31راسیون یترجمه از روزنامۀ لیب

 

 1-  تن کشته شدند.و پنجاه صد در افغانستان دو در یک حملۀ "طالبان"        2017اپریل    21در 

 2-   در یک حملۀ انفجاری "داعش" در افغانستان یک صد تن جان باختند.      2017در ششم مارچ 

 3-  با یک انفجار موتر الری در سومالیا از طرف تروریستان "شباب" بیشتر از پنجصد       2017اکتوبر   14در

 نفر به قتل رسیدند.

 4-  با یک حملۀ "داعش" به قاهره بیشتر از یکصد تن کشته شدند.   2017در چهارم نومبر 

 5-  با یک حملۀ انفجاری و انفجار بمب در مصر زیادتر از سه صد تن کشته شدند      2017نومبر    23در  
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 3از 2

توسط ژورنالیست های فرانسوی ترتیب و در جهان میالدی  2017حمالت تروریست ها و ضایعات انسانی در سال 

(  که ذیالً به اطالع شما رسانیده می Liberation. )شده استنشر  2017دسامبر  30"لیبراسیون"  در روزنامۀ  

 شود:

 

 2017کشتار انسانی تروریست ها در سال 

 ( تن ثبت گردیده است.3600کشتار تروریستان "داعش" در جهان به ) 

 ( 1420کشتار تروریست های "طالب" در افغانستان به ) ثبت شده است.نفر 

  شده است.ثبت تن ( 1130به ) سومالیاکشتار تروریست های "شباب" در 

  ( تن ثبت شده است.770تروریست های "بکوحرام" در مالیزیا و نایجیریا به )کشتار 

  ( تن ثبت شده است.390تروریست های "القاعده" در نقاط مختلف به )کشتار 

 ( تن ثبت شده است.390کشتار تروریست های "القاعده" در نقاط مختلف به ) 

  ( نفر ثبت شده است.70به )کشتار تروریست های مختلف در نقاط مختلف 

 

 :نین ثبت شده استچ 2017حمالت ویرانکارانۀ تروریست ها در سال 

 ( حمله430داعش ) 

 ( حمله140طالب ها ) 

 ( حمله100بوکوحرم ) 

 ( حمله90شباب ) 

 ( حمله70القاعده ) 

 ( حمله70و غیره ) 

 

 و در اضالع متحدۀ امریکا:

  در هوای  موسیقی کنسرتدز هنگام یک در ایالت نیوادا در شهر الس ویگس  2017در اول اکتوبر

سان تن ان 58کشتار جمعی رخ داد که بر عالوۀ تعداد زیاد زخمی  های ماشینداربا فیر کشتار جمعی آزاد

 .شدند گشته

  در ایالت تکساس با حمله و فیر های ماشیندار در یک کلیسا که مردم در حالت  2017در پنج نومبر

 تن انسان جان باختند. 26عبارت بودند تعداد زیاد زخمی و 

 ر ، در کولمبیا در غرب و ددر مورد تعداد دیگری از حمالت تروریستی و کشتار جمعی در این سال

 کشمیر و کردستان در شرق احصائیه ای در دست نیست.



  
 

 

 3از 3

 های  روهیادترین تلفات انسانی را از طرف گاحصائیه و جست و جوی موجود ده کشوری را که ز

رین دادن بیشت باافغانستان  . مترجم[با درد و تأسف که ] چنین می نگارد تیروریستی متحمل شده اند

 .قرار دارد هادر صدر این کشورتلفات انسانی 

 

  کشور های ذیل یک بعد دیگر ثبت شده اند: عراق، سومالیا،  اندازۀ تلفات انسانی با ثبتسپس به نوبت

 و کمرون   یـمـن مصر، پاکستان، مالیزیا،  یجیریا، سوریه، نا

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 


