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 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ دسمبر ٢١

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۵٨  
  

رسيده اند که از آن  نفر ١١٨٨زرگری جاری در افغانستان به » جنگ« کشته ھا و زخمی ھای ١٣٩٣در ماه قوس 

توان گفت که تعداد واقعی کشته ھا و  که به يقين می  تن ديگر زخم بر داشته اند، در حالی۶٠٧ تن کشته و ۵٨١جمله 

اکثراً . رسد  اين جنايات جاری در افغانستان به مراتب باالتر از ارقامی است که از سوی رسانه ھا به نشر میھایزخمي

. رساند ھای وقايع جاری در افغانستان را از زبان مقام ھای دولت پوشالی به نشر میرسانه ھا کشته ھا و زخمی 

با آنھم ماه . سياست دولت دست نشاندۀ کابل طوری است که تعداد واقعی کشته ھا و زخمی ھا ھرگز پخش و نشر نگردند

  :  را در زير مشاھده نمائيدمجموع کشته ھا و زخمی ھای ماه قوس.  قوس خونين ترين ماه خزان به ثبت رسيده است

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩٣ قوسقتل و کشتار انسان ھا در  ماه 

زخمی ھا منبع خبر شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه »جنگ«طرف  کشته ھا

 بی بی سی
 نورستان 01.09.1393 طالبان 10  

طالبان بر نيرو ۀ حملۀ گسترد
ھای امنيتی دولت پوشالی در 

 رق افغانستانش
1 

 بی بی سی
 نورستان 01.09.1393 »ملی«اردوی  2  

طالبان بر نيرو ۀ حملۀ گسترد
ھای امنيتی دولت پوشالی در 

 شرق افغانستان
2 

خبرگزار 
 بخدی

 ھرات 02.09.1393 نيرو ھای امنيتی   4
انفجار ماين کنار جاده در 

قومندان امنيه (غرب افغانستان 
 )انجيل زخمی گرديد

3 

رگزاری خب
 فارس

 02.09.1393 طالبان 40 15
ننگرھار، 

بغالن، فراه و 
 ھلمند

عمليات عليه طالبان از سوی 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 در چند واليت

4 

 طلوع نيوز
عمليات عليه طالبان از سوی  بغالن 01.09.1393 طالبان 5 6

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
5 

 طلوع نيوز
درگيری بين طالبان فاشيست و  نورستان 01.09.1393 طالبان 19 27

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
6 

 طلوع نيوز
درگيری بين طالبان فاشيست و  نورستان 01.09.1393 نيرو ھای امنيتی 2 3

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
7 
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 بی بی سی
انفجار در ولسوالی گيزاب  دايکندی 01.09.1393 غير نظاميان   2

 ايکندیواليت د
8 

 طلوع نيوز
» ملی«حملۀ طالبان به پوليس  غزنی 02.09.1393 »ملی«پوليس  3 1

 دولت پوشالی
9 

خبرگزار 
 بخدی

 خوست 02.09.1393 غير نظاميان   6
انفجار در نتيجۀ کارگذاری 

مواد انفجاری در نزديک يک 
 مارکيت در شھر خوست

10 

 بی بی سی
 پکتيکا 02.09.1393 غير نظاميان 57 60

حملۀ انتحاری در جريان 
مسابقۀ واليبال در ولسوالی 

 يحی خيل واليت پکتيکا
11 

 بی بی سی
یئاشغالگران ناتو 2   حملۀ انتحاری بر موتر ھای  کابل 03.09.1393

 اشغالگران غربی 
12 

نشريه 
افغانستان 

 رو
 فارياب 03.09.1393 طالبان  4  

 طالبان هزد و خورد بين فرماند
نيتی دولت و نيرو ھای ام

 پوشالی
13 

خبرگزاری 
 بخدی

انفجار مواد منفجره در بازار  کندز 03.09.1393 غير نظاميان 6 5
 ولسوالی دشت ارچی

14 

خبرگزاری 
 بخدی

انفجار سر گلوله در مرکز  نيمروز 03.09.1393 غير نظاميان 2 1
 ولسوالی خاشرود

15 

خبرگزاری 
 جمھور

 ھرات 03.09.1393 طالبان 19 10
ت عليه طالبان از سوی عمليا

نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
 در ولسوالی شيندند

16 

 طلوع نيوز
درگيری بين يک زن با  فراه 03.09.1393 طالبان 25 7

 فاشيست ھای طالب
17 

 بی بی سی
انفجار بمب مقناطيسی بر  کابل 04.09.1393 »ملی«اردوی    7

 »ملی«اردوی 
18 

خبرگزاری 
 بخدی

بی سرنشين ۀ حملۀ طيار لغمان 04.09.1393 طالبان 3  
 اشغالگران غربی

19 

خبرگزاری 
 فارسی

اشغالگران ناتويی 1   حملۀ انتحاری باالی موتر  کابل 06.09.1393
 سفارت انگلستان

20 

خبرگزاری 
 فارسی

حملۀ انتحاری باالی موتر  کابل 06.09.1393 غير نظاميان 5 35
 سفارت انگلستان

21 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 06.09.1393 شھروند نيپالی   1
حملۀ مھاجمان به يک 

ۀ ساختمان در سرک پانزد
 وزير اکبر خان

22 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 06.09.1393 طالبان 3  
حملۀ مھاجمان به يک 

ۀ ساختمان در سرک پانزد
 وزير اکبر خان

23 

خبرگزاری 
 بخدی

ی در ولسوالی انفجار در مسجد ننگرھار 07.09.1393 غير نظاميان   29
 خوگيانی

24 

خبرگزاری 
 بخدی

 بلخ 07.09.1393 غير نظاميان   4
 انفجار در شھر مزار شريف

25 

 بی بی سی
 ھلمند 07.09.1393 طالبان 26  

حملۀ گروھی طالبان بر کمپ 
باستيون در شوراب واليت 

 ھلمند
26 

 بی بی سی
 ھلمند 07.09.1393 »ملی«اردوی  5 3

 کمپ حملۀ گروھی طالبان بر
باستيون در شوراب واليت 

 ھلمند
27 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری در ولسوالی  ھلمند 07.09.1393 »ملی«پوليس  4 5

 نوزاد واليت ھلمند
28 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 08.09.1393 سه خارجی 3  
حملۀ طالبان به يک موسسۀ 

 خارجی 
29 
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خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 08.09.1393 غير نظامی 1  
بان به يک موسسۀ حملۀ طال
 خارجی 

30 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 08.09.1393 طالبان مھاجم 3  
حملۀ طالبان به يک موسسۀ 

 خارجی 
31 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری در ولسوالی  بغالن 09.09.1393 »ملی«پوليس  2 2

 ع جنازهيبورکه در مراسم تشي
32 

 بی بی سی
تحاری در ولسوالی حملۀ ان بغالن 09.09.1393 غير نظاميان 7 18

 ع جنازهيبورکه در مراسم تشي
33 

خبرگزاری 
 فارس

 بادغيس 11.09.1393 »ملی«پوليس  10  

درگيری در ولسوالی 
باالمرغاب واليت بادغيس بين 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 و طالبان فاشيست

34 

خبرگزاری 
 فارسی

 بادغيس 11.09.1393 طالبان 1  

درگيری در ولسوالی 
مرغاب واليت بادغيس بين باال

نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
 و طالبان فاشيست

35 

خبرگزاری 
 فارس

حملۀ طالبان فاشيست بر يک  فارياب 11.09.1393 غير نظاميان   3
 بازار در ولسوالی المار 

36 

 بی بی سی
ھجوم طالبان فاشيست به يک  جوزجان 12.09.1393 »ملی«پوليس  4  

 پوستۀ امنيتی دولت پوشالی
37 

افغانستان 
 رو

 14.09.1393 طالبان 14  
واليت 
 مختلف

راه اندازی عمليات در واليت 
ھای کنرھا، ننگرھار، کندز، 
بلخ، قندھار، ارزگان، لوگر، 

 خوست، پکتيا و فراه

38 

خبرگزاری 
 بخدی

 15.09.1393 غير نظاميان   2
خوست و 

 نبغال
انفجار بمب کنار جاده ای در 
 واليت ھای خوست و بغالن

39 

خبرگزاری 
 بخدی

 15.09.1393 »ملی«پوليس  1 3
خوست و 
 بغالن

انفجار بمب کنار جاده ای در 
 واليت ھای خوست و بغالن

40 

خبرگزاری 
 فارس

 15.09.1393 طالبان 32 16
واليت 
 مختلف

عمليات امنيتی دولت پوشالی 
يست در واليت عليه طالبان فاش

ھای ھلمند، ننگرھار، غزنی، 
 لوگر و ارزگان

41 

خبرگزاری 
 بخدی

 جوزجان 15.09.1393 »ملی«پوليس  3 4
حملۀ طالبان فاشيست به 

کاروان نيرو ھای امنيتی 
 دولتی پوشالی

42 

خبرگزاری 
 بخدی

امنيتی در ۀ حمله بر پوست ھلمند 16.09.1393 »ملی«پوليس  5  
 ولسوالی مارجه

43 

خبرگزاری 
 بخدی

 16.09.1393 طالبان 13 10
واليت 
 مختلف

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان فاشيت در 

واليت ھای قندھار، زابل، 
ارزگان، ميدان وردک، 
 خوست، پکتيکا و نيمروز

44 

کليد گروپ
 کنرھا 16.09.1393 طالبان 10  

بی سرنشين ۀ حملۀ طيار
سوالی اشغالگران غربی بر ول

 شيگل واليت کنرھا
45 

 46 تير اندازی اشغالگران  قندھار 16.09.1393 غير نظاميان 2   بی بی سی

خبرگزاری 
 فارس

 بلخ 16.09.1393 غير نظاميان 4 20
طالبان فاشيست با بمب ۀ حمل

دستی بر يک عروسی در 
 ولسوالی چمتال

47 

خبرگزاری 
 جمھور

7 6 
غيرنظامی و 

 نظامی
 گروھی به ولسوالی ۀحمل ھارقند 17.09.1393

 ميوند واليت قندھار
48 

خبرگزاری 
 جمھور

 پروان 17.09.1393 غير نظاميان 2  
ی ئراکتی به ميدان ھواۀ حمل

 بگرام
49 
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 بی بی سی
حملۀ انتحاری در نمايش تپش  کابل 20.09.1393 غير نظاميان 1 20

 قلب و سکوت پس از انفجار
50 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری بر موتر حامل  کابل 20.09.1393 »ملی«اردوی  6 11

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
51 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری بر موتر حامل  کابل 20.09.1393 غير نظاميان   3

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
52 

خبرگزاری 
 فارس

 20.09.1393 طالبان  20  
واليت 
 مختلف

عمليات عليه طالبان فاشيست 
و چھار ساعت در بيست 

گذشته در واليت ھای  بغالن، 
کندز، سرپل، کندھار، زابل، 

ارزگان، ميدان وردک، لوگر، 
 خوست، پکتيکا و ھرات

53 

 54 بی سرنشينۀ حملۀ طيار پروان 20.09.1393 طالبان 12   طلوع نيوز

 55 بی سرنشينۀ حملۀ طيار پروان 20.09.1393 غير نظاميان 5   طلوع نيوز

 طلوع نيوز
 ستره یترور رئيس داراالنشا کابل 22.09.1393 غير نظامی 1  

 محکمۀ دولت پوشالی
56 

خبرگزاری 
 فارس

  2 
اشغالگران 
 امريکايی

برخورد موتر اشغالگران  پروان 22.09.1393
 ی با ماين کناره جاده ئامريکا

57 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری به موتر حامل  کابل 22.09.1393 »ملی«اردوی  6 17

 »ملی«اردوی 
58 

 بی بی سی
قتل ماين پاک ھا توسط طالبان  ھلمند 22.09.1393 ماين پاک ھا 12 12

 فاشيست
59 

 طلوع نيوز
انفجار نزديک يک مکتب در  ننگرھار 23.09.1393 شاگردان مکتب   6

 ولسوالی بھسود
60 

خبرگزاری 
 جمھور

 درگيری بين طالبان فاشيست و کندز 23.09.1393 طالبان 15  
 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

61 

خبرگزاری 
 جمھور

درگيری بين طالبان فاشيست و  کندز 23.09.1393 غير نظاميان 1  
 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

62 

خبرگزاری 
 بخدی

 لغمان 24.09.1393 غيرنظاميان 1 1
 انفجار ماين کنار جاده در 

منطقۀ سپوخيل ولسوالی قرغۀ 
 واليت لغمان

63 

گزاری خبر
 بخدی

انفجار در مربوطات ولسوالی  بغالن 24.09.1393 غير نظاميان   4
 ۀ غوری واليت بغالنندھ

64 

خبرگزاری 
 بخدی

انفجار در مربوطات ولسوالی  بغالن 24.09.1393 »ملی«پوليس    3
 ۀ غوری واليت بغالنندھ

65 

افغانستان 
 رو

 بغالن 24.09.1393 اطفال 2 1
 انفجار سر گلولۀ ھاوان

66 

خبرگزاری 
 خامه

 24.09.1393 طالبان 22 28
واليت 
 مختلف

 ضد طالبان فاشيست هعمليات ب
از سوی نيرو ھای امنيتی 

دولت پوشالی در واليت ھای 
غزنی، خوست، سرپۀ 

بدخشان، ننگرھار، کندھار و 
 فارياب 

67 

 طلوع نيوز
حملۀ طالبان فاشيست بر يک  ننگرھار 25.09.1393 طالبان 5 11

  امنيتی دولت پوشالیپوستۀ
68 

 طلوع نيوز
درگيری بين طالبان فاشيست و  کنرھا 25.09.1393 طالبان 41 47

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
69 

 طلوع نيوز
درگيری بين طالبان فاشيست و  کنرھا 25.09.1393 »ملی«اردوی  5 6

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
70 
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 بی بی سی

 کنرھا 25.09.1393 طالبان 17 30

حملۀ طالبان به دو روستا در 
واليت کنرھا و به آتش کشيدن 

بيشتر از سی خانه از مردم 
 محل

71 

 طلوع نيوز
 ننگرھار 26.09.1393 طالبان 9  

بی سرنشين ۀ حملۀ طيار
اشغالگران بر طالبان فاشيست 

 و مزدور
72 

 طلوع نيوز

 بدخشان 26.09.1393 طالبان 14 11

تی دولت عمليات نيرو ھای امني
پوشالی عليه طالبان فاشيست 

در ولسوالی جرم واليت 
 بدخشان

73 

خبرگزاری 
 بخدی

 ھلمند 26.09.1393 غير نظاميان 7 15
حملۀ انتحاری و تھاجمی به 
نمايندگی کابل بانک نو در 

 واليت ھلمند
74 

 طلوع نيوز
 ننگرھار 26.09.1393 »ملی«پوليس  2 4

دو انفجار پی در پی در بخش 
اول و چھارم ۀ از حوزی ئھا

 واليت ننگرھار
75 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 27.09.1393 »ملی«پوليس  1 3
حملۀ انتحاری بر جان موتر 

دولت پوشالی » ملی«پوليس 
 در تنگۀ تره خيل

76 

 طلوع نيوز
حملۀ طالبان فاشيست به  کنرھا 28.09.1393 غيرنظاميان 7 50

 ولسوالی دانگام واليت کنر
77 

خبرگزاری 
 بخدی

 لغمان 28.09.1393 غير نظاميان 1 8
پرتاب مرمی ھای ھاوان از 

سوی طالبان فاشيست بر 
 واليت لغمان

78 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 581  

  
607 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 1188
  

  


