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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ اپريل ١٩
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٠٢  

   ١٣٩۵قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در جريان ماه حمل سال 

وجود نيامده است، بر ه  ب١٣٩۵ و حمل ١٣٩۴شتار انسان ھا در افغانستان اشغالی ھيچ تفاوتی بين حمل در قتل و ک

  در حمل سال گذشتهالی رسانه ھا جمع آوری گرديده، ه که از الباساس آمار منتشره از طريق گزارشگران پورتال 

  .  نفر رسيده است١١۴١ری به  نفر کشته و زخمی شده اند و اين تعداد در ماه حمل سالجا١١۴٠ًجمعا 

که ھدايتگر آن امپرياليست ھای غربی به سردمداری امپرياليسم امريکای به اين اساس ماشين قتل و کشتار انسان ھا 

 و باالخره مجريان آن نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و گروه ھای ، غربستان پاکستان،جنايتکار، کشور ھای ايران

کماکان فعاليت دارد و انسان ھای بيشماری را از دم تيغ می گذراند و ب و داعش می باشند،  متعدد تروريسيتی مثل طال

وجود نيامده، بلکه وضعيت بيشتر از پيش خونين گرديده و بايد ه  برای بھبود وضعيت موجود به اینه تنھا ھيچ روزن

ناگفته پيداست که  . بگذرانيم و ارتجاع مذھبیبه مانند سالھای پار در مسلخ مشترک استبداد امپرياليستیسالجاری را نيز 

  .   دقيق نيست و به مراتب تعداد کشته ھا و زخمی ھا از آماری که به نشر رسيده بيشتر استآماراين 

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

 شماره جزئيات خبر محل واقعه اقعهتاريخ و آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر

حملۀ خودی بر نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی  قندھار 5 نظاميان 7   بی بی سی
 1 ارغنداب

در حملۀ جداگانۀ نيروھای اشغالگر عليه طالبان جنايتکار و مزدور  ھلمند 6 طالبان 122 47 بی بی سی
 2 در ولسوالی ھای نادعلی و مارجه

 کليد
ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی دوآب ئعمليات ھوا نورستان 7 طالبان 18  

 عليه طالبان جنايتکار و مزدور
3 

افغانستان 
 4 حملۀ  طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی مرزی خلم بلخ 7 طالبان 24 16 رو

دور با نيرو ھای امنيتی دولت درگيری بين طالبان جنايتکار و مز کندز 7 طالبان 12 27 بی بی سی
 5 پوشالی

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان  کاپيسا 10 طالبان 23 27 طلوع نيوز
 6 جنايتکار و مزدور در ولسوالی نجراب

 7 برخورد موتر نظامی با ماين کنار جاده در ساحۀ کمپنی کابل 10 نظاميان   4 طلوع نيوز
ان افغانست

 8 انفجار ماين کنار جاده در ساحۀ حوزۀ يازدھم  کابل 10 غير نظاميان 2 7 رو
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 بخدی
ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان ئعمليات تصفيه  ھرات 10 طالبان 25 50

 جنايتکار و مزدور در ولسوالی شيندند
9 

الی با طالبان جنايتکار و درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوش بلخ 11 طالبان 20 15 کليد
 10 مزدور در ولسوالی چھاربولک

افغانستان 
ی مشترک نيرو ھای اشغالگر خارجی و نيرو ھای ئعمليات ھوا کندز 11 طالبان 18 30 رو

 11 امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان در ولسوالی ھای اطراف کندز

 12 انفجار در مرکز واليت زابل زابل 13 نظاميان 2   طلوع نيوز

قندھار و  13 طالبان 7 14 بخدی
 ھرات

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی ھای غورلک 
 13 واليت قندھار و شيندند واليت ھرات عليه طالبان جنايتکار و مزدور

قندھار و  13 نظاميان 7 5 بخدی
 ھرات

ر ولسوالی ھای غورلک عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی د
 14 واليت قندھار و شيندند واليت ھرات عليه طالبان جنايتکار و مزدور

 15 انفجار ماين جا سازی شده در ولسوالی خيوه ننگرھار 16 غير نظاميان 2 10 بخدی

حملۀ انتحاری در برابر در ورودی کلينيک صحی ولسوالی سياه  پروان 17 غير نظاميان 6 26 بخدی
 16 گرد

 17 تير اندازی افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل غير نظاميان غزنی 18 غير نظاميان 1 9 بخدی

ی بر افراد ملکی در ئی سگان درندۀ اشغالگر امريکائحملۀ ھوا پکتيکا 18 غير نظاميان 17   دويچه وله
 18 ولسوالی گومل 

 بی بی سی
دولت پوشالی عليه داعشی ھای وحشی و عمليات نيرو ھای امنيتی  ننگرھار 18 داعشی ھا 17  

 جنايتکار در ولسوالی ھای بتی کوت و اچين کوت
19 

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و  غزنی 20 طالبان 21 5 کليد
 20 مزدور در ولسوالی اندر

افغانستان 
 21 والی دولت آبادانفجار ماين کار گذاری شده در ولس بلخ 20 نظاميان 3   رو

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و  غزنی 20 طالبان 20   بخدی
 22 مزدور در ولسوالی اندر

بابا ۀ قتل و کشتار افراد يک خانواده از سوی افراد مسلح در منطق بلخ 21 غير نظاميان 6   بخدی
 23 يادگار از مربوطات حوزۀ چھارم

زاری خبرگ
انفجار ماين جاسازی شده در موتر حامل کارمندان وزارت معارف  کابل 23 غير نظاميان   6 جمھور

 24 در ولسوالی بگرامی

حملۀ انتحاری بر موتر حامل جلب و جذب نيرو ھای امنيتی دولت  ننگرھار 24 نظاميان 12 38 بخدی
 25 پوشالی

و ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان جنايتکار و درگيری بين نير بغالن 28 طالبان 50   بی بی سی
 26 مزدور 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  جوزجان 29 طالبان 13   افق
 27 در ولسوالی قوش تپه 

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و  فراه 29 طالبان 37 14 کليد گروپ
 28 زدور در مناطق کال کاال،  فراه رود، کنسک و پشت رودم

عمليات نيرو ھای امنيتی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در  ھلمند 29 طالبان 22 1 کليد گروپ
 29 ولسوالی سنگين

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و  کندز 29 طالبان 80 50 طلوع نيوز
 30 مزدور 

 پژواک
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و  کندز 29 غير نظاميان 6 147

 مزدور 
31 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 593  

  
548 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 1141

  
  

 

 
 


