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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۵ جنوری ٢٠

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۵٩  

  

  ١٣٩٣گزارش قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در جريان ماه جدی 

  

 مستعمره که از سوی درنده ھای اشغالگر غربی به –قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان نيمه فئودالی پروژۀ 

 راه اندازی گرديده کماکان جريان دارد و روزی نيست که خون انسان ٢٠٠١سردمداری امريکای جنايتکار در سال 

 تن ديگر زخم ٣۵۴ تن کشته و ۵۶٢جمله  انسان که از آن٩١۶در ماه جدی . ھای بسياری در اين کشور ريخته نشود

  :جزئيات اين قتل و کشتار در جدول ذيل به وضوح ديده می شود. برداشتند

  

  در افغانستان اشغالی١٣٩٣ جدیقتل و کشتار انسان ھا در  ماه 

 شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر

 خبرگزاری بخدی
 بدخشان 29.09.1393 »ملی«پوليس  2  

امنيتی در ۀ حملۀ طالبان به يک پوست

 ولسوالی ازغنجواه
1 

 خبرگزاری بخدی
 بدخشان 29.09.1393 طالبان 3 3

امنيتی در ۀ حملۀ طالبان به يک پوست

 ولسوالی ازغنجواه
2 

 خبرگزاری بخدی
 ھلمند 29.09.1393 طالبان 5  

حملۀ ھوايی در مربوطات ولسوالی 

 کگرش
3 

 خبرگزاری بخدی
 جوزجان 30.09.1393 »ملی«پوليس  7 4

حملۀ طالبان فاشيست بر يک پوستۀ 

 امنيتی در ولسوالی قوش تپه
4 

 خبرگزاری بخدی
 جوزجان 30.09.1393 پوليس محلی 7 5

حملۀ طالبان فاشيست بر يک پوستۀ 

 امنيتی در ولسوالی قوش تپه
5 
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 بی بی سی
 انجوزج 30.09.1393 طالبان 5  

حملۀ طالبان فاشيست بر يک پوستۀ 

 امنيتی در ولسوالی قوش تپه
6 

 7 وقوع دو انفجار در شھر جالل آباد ننگرھار 30.09.1393 »ملی«پوليس  2 4 خبرگزاری بخدی

 بی بی سی
 فارياب 30.09.1393 کودکان 5  

انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی 

 شيرين تگاب
8 

 خبرگزاری بخدی
 کنر 01.10.1393 اميانغير نظ 7 3

انفجار ماين کنار جاده در مربوطات 

 ولسوالی ناری
9 

  

 بدخشان 01.10.1393 طالبان 30  

ھشتمين روز عمليات نيرو ھای اردوی 

دولت پوشالی عليه طالبان » ملی«

 جنايتکار

10 

خبرگزاری 

 فارسی

 کنر 02.10.1393 طالبان 151 107

ا جنگ ده روزه بين طالبان جنايتکار ب

در » دولت پوشالی«نيروی ھای امنيتی 

 ولسوالی دانگام

11 

 12 گلوله باری بر يک مرد و زن ھرات 03.10.1393 غير نظاميان 1 1 خبرگزاری بخدی

 طلوع نيوز
 غزنی 03.10.1393 طالبان 9 11

کشته و زخمی شدن طالبان جنايتکار 

 در ولسوالی اندر واليت غزنی
13 

 طلوع نيوز

 06.10.1393 طالبان 44  

واليت 

ھای 

 مختلف

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

عليه طالبان جنايتکار در واليت ھای 

غزنی، قندھار، خوست، ارزگان، 

 بدخشان، جوزجان، سرپل، لوگر و کنر

14 

 طلوع نيوز
 لوگر 06.101.393 غير نظاميان 5 6

ی نيرو ھای اشغالگر بر ئحملۀ ھوا

 ولسوالی برکی برک
15 

 طلوع نيوز
 کاپيسا 07.10.1393 طالبان 9  

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 عليه طالبان
16 

 17 یئدر پل آسماانفجار يک ماين  کابل 07.10.1393 غير نظاميان   3 خبرگزاری رشد

 کليد گروپ
 لغمان 07.10.1393 غير نظاميان 2 2

انفجار يک ماين در ولسوالی الينگار 

 واليت لغمان
18 
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 طلوع نيوز

 کنر 08.10.1393 طالبان 14  

درگيری بين طالبان جنايتکار و نيرو 

ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی 

 دانگام

19 

خبرگزاری 

 جمھور

 فارياب 08.10.1393 طالبان 2 3

درگيری بين طالبان جنايتکار و نيرو 

ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی 

 قيصار

20 

 زاری بخدیخبرگ

 نيمروز 08.10.1393 »ملی«پوليس  2 2

حملۀ طالبان جنايتکار به يک پوستۀ 

امنيتی دولت پوشالی در شاھراه زرنج 

  دالرام- 

21 

 افغانستان رو

 08.10.1393 طالبان 59 22
واليات 

 مختلف

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

در بيست و چھار ساعت گذشته در 

واليت ھای کنر، لغمان، پروان، قندوز، 

سرپل، جوزجان، بلخ، قندھار، 

 ارزگان، ميدان وردک و خوست

22 

 خبرگزاری بخدی
 وردک 09.10.1393 »ملی«پوليس    2

حملۀ انتحاری بر يک پوستۀ نظامی در 

 ولسوالی سيد آباد
23 

خبرگزاری 

 فارسی
 ننگرھار 10.10.1393 غير نظاميان 3 10

حملۀ مھاجمان مسلح و انتحاری بر يک 

 بازار در ولسوالی بتی کوت
24 

 خبرگزاری بخدی
 غزنی 10.10.1393 غير نظاميان   2

انفجار ماين جا سازی شده در 

 مربوطات شھر غزنی
25 

 خبرگزاری بخدی
 نارزگا 10.10.1393 »ملی«پوليس  5 3

تيراندازی يک پوليس بر ھمکارانش در 

 واليت ارزگان
26 

خبرگزاری 

 فارسی
 غزنی 10.10.1393 طالبان 4  

ی اشغالگران بر طالبان ئحملۀ ھوا

 جنايتکار
27 

خبرگزاری 

 فارسی
 ھلمند 11.10.1393 غير نظاميان 30 70

پرتاب موشک بر مراسم عروسی از 

 سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
28 

 بی بی سی
 کندز 13.10.1393 طالبان 4  

درگيری بين طالبان جنايتکار و پوليس 

 دولت پوشالی
29 

 بی بی سی
 کندز 13.10.1393 »ملی«پوليس  2 1

درگيری بين طالبان جنايتکار و پوليس 

 دولت پوشالی
30 

 بی بی سی
 کندز 13.10.1393 غير نظامی 1  

 درگيری بين طالبان جنايتکار و پوليس
31 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  
  
  

 دولت پوشالی

 بی بی سی

 پکتيکا 13.10.1393 طالبان 14  

ی نيرو ھای اشغالگر عليه ئحملۀ ھوا

طالبان جنايتکار در ولسوالی گيان 

 واليت پکتيکا

32 

خبرگزاری 

 فارسی
 خوست 14.10.1393 طالبان 7  

ی اشغالگران غربی در ئحملۀ ھوا

 ولسوالی سپيرۀ واليت خوست
33 

 طلوع نيوز
 زابل 15.10.1393 ظاميانغيرن 2 7

حملۀ انتحاری در شھر قالت مرکز 

 واليت زابل
34 

 بی بی سی
 کندھار 17.10.1393 غير نظاميان 1 21

انفجار يک بم در ولسوالی ھای ژيری 

 و شاه ولی کوت واليت کندھار
35 

 بی بی سی
 خوست 17.10.1393 غيرنظاميان   3

دو انفجار انتحاری در مجتمع ادارات 

 واليت خوستدولتی 
36 

 بی بی سی
 ننگرھار 17.10.1393 غيرنظاميان 1 2

انفجار ماين مقناطيسی بر موتر حامل 

 يک قاضی در واليت ننگرھار
37 

 خبرگزاری بخدی
 بغالن 17.10.1393 غير نظاميان 6  

حملۀ طالبان جنايتکار بر کارمندان يک 

 شرکت سرک سازی
38 

 خبرگزاری بخدی

 ھلمند 19.10.1393 »ملی«پوليس  5 2

ۀ حملۀ طالبان جنايتکار بر يک پوست

امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی 

 موسی قلعه

39 

 خبرگزاری رشد
 کاپيسا 25.10.1393 طالبان 5  

کشته شدن معاون والی نام نھاد طالبان 

 جنايتکار ھمراه با چھار طالب ديگر
40 

خبرگزاری 

 فارسی

 کنر 26.10.1393 طالبان 60  

ی عملياتی تحت نام طوفان راه انداز

سرخ از سوی نيرو ھای امنيتی دولت 

 پوشالی در ولسوالی دانگام

41 

 خبرگزاری بخدی
6   

اردو و پوليس 

 »ملی«
انفجار ماين ھای کنار جاده در ولسوالی  ھرات 27.10.1393

 ھای اوبه و شيندند در غرب افغانستان
42 

خبرگزاری 

 فارسی
20 12 

طالب و تفنگ 

 ساالر
 کندز 27.10.1393

درگيری بين طالبان جنايتکار و 

 تفنگساالران مسلح
43 

خبرگزاری 

 فارسی
 ننگرھار 27.10.1393 خبرنگار 1  

کشته شدن يک خبرنگار از سوی 

 تفنگساالران
44 

 خبرگزاری بخدی
10 2 

نيرو ھای 

 »امنيتی«
 ھلمند 28.10.1393

حملۀ انتحاری بر کاروان نيرو ھای 

 الیامنيتی دولت پوش
45 

خبرگزاری 

 فارسی

 29.10.1393 طالبان 26 19
واليت 

 مختلف

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

عليه طالبان جنايتکار در واليت ھای 

کاپيسا، قندھار، زابل، لوگر،ھرات و 

46 
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  ساعت گذشته٢۴ھلمند در جريان 

562 
 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه
  

354 

 

  ماهمجموع زخمی ھا در يک

916 

  

  مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه

 


