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  ٢٠١۵ مارچ ١٨

  
  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢۶٣  
  

  ١٣٩٣  کشتار انسان ھا در جريان ماه حوتقتل وگوشۀ از تداوم 
 در حال گذر است، اما با گذشت نزديک به چھارده سال از ھجوم وحشيانۀ ١٣٩٣که آخرين روز ھای سال  با آن

ن  و کشتار انسان ھا در اياشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا تاکنون ھيچ تغييری در قتل

با مرور گذرا به جنايات فجيع در جريان . ادامه داد و کماکان جنايت و بربريت سرزمين اشغالی به مشاده نرسيده

عالوه بر .  انسان ديگر زخم برداشته اند٢٣۵ انسان کشته و ۴٨۴ديده می شود که در اين ماه ، ٩٣آخرين ماه سال 

افغانستان اشغالی بيشتر از ھر زمانی در . صد ھا کشته و زخمی بر جا گذاشته اندآن حوادث طبيعی ماه حوت نيز 

نابودی روان است و ھيچ روزنۀ اميدی برای بھبود وضعيت رقتبار زندگی توده ھای زحمتکش نيستی و سراشيب 

  .ودآن ديده نمی ش

  

 تان اشغالی در افغانس١٣٩٣ حوت ماه  روز ٢١جريان گوشۀ از قتل و کشتار انسان ھا در  

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

راديو سالم 
 وطندار

ان شھروندان کشور حملۀ انتحاری بر ج کابل 07.12.1393 خارجی 4 1
 ترکيه در چھارراھی زنبق

1 

 زابل 13.12.1393 طالبان 100   بی بی سی
وری در به گفتۀ معاون رياست جمھ
جوی  و دولت پوشالی در عمليات جست

 تن ١٠٠ نفر گروگان تاکنون بيش از ٣٠
 . کشته شده اند

2 

 3 حملۀ مردان مسلح به يک عبادتگاه کابل 16.12.1393 غير نظاميان 6 5 خبرگزاری بخدی

 کليد گروپ
حملۀ انتحاری در منطقۀ يخچال ولسوالی  ھلمند 16.12.1393 »ملی«اردوی  1 3

 يت ھلمندگرشک وال
4 

راديو سالم 
 وطندار

 طالبان 275 100
در جريان ماه 

 حوت
راه اندازی عملياتی به نام ذوالفقار از  ھلمند

سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در 
ولسوالی ھای سنگين و تريخ ناور واليت 

 ھلمند عليه طالبان جنايتکار و مزدور

5 
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راديو سالم 
 وطندار

 »ملی«اردوی  15 50
در جريان ماه 

 حوت
 ھلمند

راه اندازی عملياتی به نام ذوالفقار از 
سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در 
ولسوالی سنگين واليت ھلمند عليه طالبان 

 جنايتکار و مزدور

6 

 7 شورش زندانيان در زندان  جوزجان 17.12.1393 »ملی«پوليس  3   طلوع نيوز

 8 شورش زندانيان در زندان  جوزجان 17.12.1393 زندانی 1 10 طلوع نيوز

 طلوع نيوز

 ننگرھار 24.12.1393 غيرنظاميان 3 4
در يک انفجار در ولسوالی شيرزاد 
واليت ننگرھار تعدادی از غيرنظاميان 

 کشته و زخمی شدند

9 

خبرگزاری 
 فارسی

 25.12.1393 طالبان 58 24
واليت 
 مختلف

دولت » امنيتی«عمليات نيرو ھای 
يه طالبان جنايتکار در واليت پوشالی عل

ھای ننگرھار، پروان، تخار، قندز، 
فارياب، سرپل، جوزجان، قندھار، زابل، 

 غزنی، پکتيکا، فراه و ھلمند 

10 

خبرگزاری 
 فارسی

بر غير نظاميان در » ملی«حملۀ پوليس  جوزجان 25.12.1393 غير نظاميان 4 20
 ولسوالی قرقين واليت جوزجان

11 

خبرگزاری 
 سیفار

 پکتيکا 26.12.1393 »ملی«پوليس    6
انفجار ماين کنار جاده و زخمی شدن 

 قطعۀ سريع واليت پکتيکا با هفرماند
 ھمکارانش

12 

 خبرگزاری بخدی
کشته شدن حافظ واحدی رھبر جديد  ھلمند 25.12.1393 طالبان 10 6

  طالب ديگر٩گروه داعش در ھلمند با 
13 

 خبرگزاری بخدی
انفجار ماين کنار جاده در مربوطات  غزنی 25.12.1393 نغير نظاميا 2 5

 ولسوالی اندر واليت غزنی
14 

 خبرگزاری بخدی
2 3 

غيرنظامی و 
 پوليس

ورودی شھر  ۀحملۀ انتحاری در درواز ھلمند 26.12.1393
 لشکرگاه

15 

 کليد گروپ
حملۀ راکتی طالبان جنايتکار بر يک  نيمروز 26.01.1393 »ملی«پوليس  3  

 دولت پوشالی» ملی«موتر پوليس 
16 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 484  

  
235 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 719
 

  
 


