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  ٢٠١٧ جنوری ٢٣
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٣٣  

 تن ۵۵١می ھا به در جريان جنگ به شدت ارتجاعی جاری، در جريان ماه جدی سالجاری مجموع کشته ھا و زخ

که تعداد کشته ھا و زخمی ھای سال   تن ديگر زخم برداشتند، در حالی٢٨٢ تن کشته و ٢۶٩رسيدند که از آنجمله 

  .  تن ديگر زخمی شدند۵۴٣ تن کشته و ۶٣٩ تن رسيده بود که از آنجمله ١١٨٢به ) ١٣٩۴(گذشته 

که از تحرکات جديد   جدی سال گذشته، اما طوریبا وصف کاھش چشمگير تلفات در ماه جدی سالجاری نسبت به ماه

ًسياسی مخصوصا سھم گيری فعال چين و روسيه ديده می شود، درنده ھای اشغالگر، نظاميان دولت پوشالی و طالبان 

 نيمه فيودالی از ھيچ –جنايتکار و مزدور عزم را جزم کرده اند تا در قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان مستعمره 

 . فزايند حدت سالخی انسان ھا بيبار ديگر بر شدت و  دريغ نورزيده و به آغاز سال آيندۀ شمسی يکتالشی

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ جدی از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه ه ایگوش

 شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر
صدای 
حملۀ انتحاری بر خانۀ معلم ميرولی در  کابل 1 غيرنظاميان 5 2 امريکا

 1 منطقۀ خوشحال خان

سالم 
 وطندار

 کندز 4 اربکی ھا 5  
حملۀ خودی بر نيرو ھای به اصطالح 

مردمی در منطقۀ جنگل باشی » خيزش«
 ولسوالی خان آباد

2 

حملۀ تھاجمی بر خانۀ مال عبدالسالم  کابل 4 محافظ 1   بی بی سی
 3 عيف در منطقۀ بگرامیض

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور  فراه 4 نظاميان 10 5 بی بی سی
 4 بر منطقۀ شمالگاه

انفجار ماين جاسازی شده بر موتر حامل  کابل 8 غيرنظاميان   3 بی بی سی
 5 فکور بھشتی 

 بی بی سی
 فراه 10 نظاميان 9 2

ر حملۀ مرگبار طالبان جنايتکار و مزدور ب
پوستۀ امنيتی در منطقۀ مساو در حومۀ 

 شمال شھر فراه
6 

خبرگزاری 
 رصد

انفجار ماين در مسجد امام باقر از  ھرات 10 غيرنظاميان 1 5
 مربوطات ناحيۀ ھفتم

7 

خبرگزاری 
 افق

 لوگر 13 طالبان 21 15
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 
 چرخولسوالی 

8 

 خبرنامه
 ھلمند 13 طالبان 25 21

حمالت تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور 
برای تصرف ولسوالی سنگين و دفع اين 

حمالت توسط نيرو ھای امنيتی دولت 
9 
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 پوشالی

 خبرنامه

 ھلمند 13 نظاميان 10 15

حمالت تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور 
برای تصرف ولسوالی سنگين و دفع اين 

حمالت توسط نيرو ھای امنيتی دولت 
 پوشالی

10 

اطالعات 
 روز

 فارياب 13 طالبان 26 17
درگيری بين طالبان جنايتکار و مزدور با 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در منطقۀ 

 چھارشنبه ولسوالی قيصار
11 

اری خبرگز
انفجار ماين جاسازی شده در برابر مسجد  ننگرھار 16 غيرنظاميان 1 3 افق

 12 عيدگاه شھر جالل آباد

خبرگزاری 
 13 حملۀ انتحاری در بازار ولسوالی قيصار فارياب 16 غيرنظاميان 2 9 افق

 بی بی سی

 بغالن 17 غيرنظاميان 13 3

تيرباران فقير ترين و زحمتکش ترين 
توسط داعشی ) ان معدنکارگر(انسان ھا 

ھای جنايتکار و وحشی در منطقۀ انار درۀ 
 ولسوالی تاله و برفک

14 

انفجار بمب در مسجدی در روستای ده  بدخشان 19 نظاميان 2 3 بی بی سی
 15 باالی حومۀ شھر فيض آباد

 بی بی سی
 بدخشان 20 طالبان 6 5

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
يتکار و مزدور در پوشالی با طالبان جنا
 ولسوالی حصارک

16 

حملۀ انتحاری در منطقۀ بيت ون از  ھلمند 21 غيرنظاميان 7 6 پژواک
 17 مربوطات شھر لشکرگاه

سالم 
 وطندار

 ھلمند 21 غيرنظاميان 7 4
حملۀ انتحاری در مقابل دروازۀ ورودی 

خانۀ يکی از بزرگان قومی در مربوطات 
 شھر قندھار

18 

 پژواک
 نيمروز 21 لبانطا 44 31

ی نيرو ھای امنيتی دولت ه ئعمليات تصفي
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی خاشرود
19 

سالم 
 وطندار

حملۀ انتحاری در برابر ساختمان الحاقيۀ  کابل 21 غيرنظاميان 25 70
 مجلس نمايندگان 

20 

سالم 
حکومتی ھا و  7 18 وطندار

حملۀ انتحاری در مھمانخانۀ والی واليت  قندھار 23 غيرنظامی ھا
 21 قندھار

سالم 
 وطندار

1 5 
ديپلمات ھای 

امارات متحدۀ 
 عرب

حملۀ انتحاری در مھمانخانۀ والی واليت  قندھار 23
 قندھار

22 

افغانستان 
 23 انفجار ماين دست ساز در منطقۀ قوش تپه  سرپل 28 طالبان 4   رو

خبرگزاری 
انفجار ماين جاسازی شده در ولسوالی خلم  خبل 29 نظاميان 3 4 بخدی 24 

 بی بی سی
 قندھار 30 طالبان 20 21

درگيری شديد بين نيروھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 

 منطقۀ سرخه بغل ولسوالی ميوند
25 

 بی بی سی
 قندھار 30 نظاميان 5 8

درگيری شديد بين نيروھای امنيتی دولت 
 با طالبان جنايتکار و مزدور در پوشالی

 منطقۀ سوربغل ولسوالی ميوند
26 

 فارياب 30 طالبان 5 11 پژواک
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 
 ولسوالی پشتونکوت

27 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 269  

  
282 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

  کشته ھا و زخمی ھا در اين ماهمجموع 551
 
  
  

  


