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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ جوالی ٢٢
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد
٢٨٢  

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ سرطان از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه ه ایگوش

  
 می ١٣٩۴اين گزارش صرف گوشۀ کوچکی از قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی در جريان ماه سرطان 

. باشد، در حالی که به يقين می توان گفت که به مراتب تعداد کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه بيشتر از آمار منتشره است

کۀ تروريستی حقانی، وحشی ھای درندۀ داعشی، نيرو ھای وحشيانۀ جاری، طالبان جنايتکار و وحشی، شب» جنگ«در 

در اين ميان . امنيتی دولت پوشالی و سگان درندۀ اشغالگر غربی ھمه روزه ده ھا انسان را کشته و زخمی می سازند

بيشترين کشته ھا و زخمی ھا را توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان که کوچکترين امکاناتی برای فرار از آتش جنگ 

  . ندارند، متحمل می گردند

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ سرطان 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

 کليد گروپ

 غزنی 31.03.1394 نظاميان دولت پوشالی 3  
حملۀ طالبان جنايتکار بر 

نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی در قريۀ علی الال با 
 استفاده از سالح بی صدا

1 

 کليد گروپ

 ھلمند 31.03.1394 غير نظاميان 14 5

برخورد موتر غير نظاميان 
در مسير شھر لشکرگاه و 

ولسوالی مارجه با ماين 
 کنار جاده

2 

 کليد گروپ
انتحاری در ولسوالی حملۀ  بادغيس 05.04.1394 نظاميان دولت پوشالی 2 3

 قادس واليت بادغيس
3 

 کليد گروپ
حملۀ انتحاری در ولسوالی  بادغيس 05.04.1394 غير نظاميان   4

 قادس واليت بادغيس
4 

 کليد گروپ
 لغمان 06.04.1394 غير نظاميان 1 1

انفجار ماين کنار جاده در 
ولسوالی اليشنگ در بازار 

 اسالم آباد
5 

 کليد گروپ
 لغمان 06.04.1394  دولت پوشالینظاميان 1  

انفجار ماين کنار جاده در 
ولسوالی اليشنگ در بازار 

 اسالم آباد
6 

 کليد گروپ

 نورستان 07.04.1394 طالبان 5 3

ی طيارۀ بی ئحملۀ ھوا
سرنشين اشغالگران خارجی 

عليه طالبان جنايتکار در 
 ولسوالی وايت وايگل

7 
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 کليد گروپ

 ننگرھار 07.04.1394 نيرو ھای داعش 5 4

درگيری بين طالبان 
جنايتکار و وحشی ھای 

خونريز داعش در ولسوالی 
 خوگيانی

8 

 کليد گروپ

 ننگرھار 07.04.1394 طالبان 7 8

درگيری بين طالبان 
جنايتکار و وحشی ھای 

خونريز داعش در ولسوالی 
 خوگيانی

9 

 طلوع نيوز
 ميدان وردک 12.04.1394 نظاميان دولت پوشالی 30 1

لۀ طالبان جنايتکار بر حم
نيرو ھای امنيتی دولت 

 پوشالی بر ولسوالی جلريز
10 

 کليد گروپ
انفجار مواد منفجره در  قندھار 15.04.1394 غير نظاميان 3 13

 نزديکی امام بارگاه 
11 

حملۀ انتحاری در شھر  ھلمند 15.04.1394 غير نظاميان   40 کليد گروپ
 12 لشکرگاه

 کليد گروپ

 نيمروز 15.04.1394 نظاميان دولت پوشالی 2 10

حملۀ گروھی طالبان 
جنايتکار بر نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی در 
 ولسوالی دالرام

13 

 کليد گروپ

 ننگرھار 16.04.1394 طالبان 50 20

ھاي  ی طيارهئحملۀ ھوا
بدون سرنشين اشغالگران 

مامند "خارجي در مناطق 
" مامند نرگوسي"و " خندکي
 اچين عليه طالبان ولسوالي
 جنايتکار

14 

سالم 
 وطندار

 فارياب 17.04.1394 نظاميان دولت پوشالی 4  

بريدن سر ھای نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی از 
سوی طالبان وحشی در 

منطقۀ چل گزی ولسوالی 
 قيصار

15 

 کليد گروپ
انفجار در مربوطات حوزه  کندز 21.04.1394 غير نظاميان 2 6

 اليت کندزسوم امنيتی و
16 

دو انفجار جداگانه ماين ھای  کاپيسا و کندز 21.04.1394 غير نظاميان 13 17 دويچه وله
 17 کنار جاده 

 خامه پرس

 واليت مختلف 21.04.1394 طالبان 61 38

عمليات نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی عليه طالبان 

ھای  جنايتکار  در واليت
تخار، قندز، فارياب، سر 

ر، زابل، کاپيسا، پل، قندھا
ارزگان، ميدان وردک، 

 پکتيا، ھرات و ھلمند 

18 

 طلوع نيوز

 زابل 21.04.1394 طالبان 4 16

درگيری بين نيروھای 
امنيتی دولت پوشالی و 

طالبان جنايتکار در 
 ولسوالی دايچوپان

19 

 کليد گروپ
حملۀ انتحاری در نزديک  خوست 22.04.1394 غير نظاميان 33 23

 تی چاپمنپوستۀ امني
20 

خبرگزاری 
جنگ شديد در مناطق  فارياب 22.04.1394 غير نظاميان 12 8 بخدی

 21 مختلف فارياب

 بی بی سی

 فارياب 22.04.1394 طالبان 30 5

درگيری بين طالبان 
جنايتکار و نيروھای امنيتی 
دولت پوشالی در منطقه ای 

آستانۀ ولسوالی شيرين از 
 تگاب

22 

 کليد گروپ
حملۀ مسلحانه بر معاون  ھرات 22.04.1394 ان دولت پوشالینظامي 1 1

 مديريت امنيت ھرات
23 

 کليد گروپ
انفجار ماين جاسازی شده  بغالن 23.04.1394 غير نظاميان   30

 در مسجد شھر پلخمری
24 
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خبرگزاری 
 بخدی

انفجار در نزديک نمايندگی  فارياب 24.04.1394 غير نظاميان   19
 ميمنهکابل بانک در شھر 

25 

افغانستان 
 رو

 جوزجان 24.04.1394 طالبان 5 10
حملۀ طالبان جنايتکار بر 

نيرو ھای مسلح مردمی در 
 ولسوالی آقچه

26 

 خامه پرس

 پکتيا 25.04.1394 طالبان 117 100

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با 

طالبان جنايتکار در جريان 
سه ھفته گذشته در واليت 

 پکتيا

27 

 28 انفجار ماين در جادۀ ميوند کابل 25.04.1394 غير نظاميان   2 خامه پرس

انفجار بمب در ولسوالی  بلخ 26.04.1394 غير نظاميان 3 10 بی بی سی
 29 شولگره

 بی بی سی
انفجار بمب کنار جاده در  ھرات 26.04.1394 نظاميان دولت پوشالی 6 2

 ولسوالی گذره
30 

  بی بی سی
  لوگر 29.04.1394  ن دولت پوشالینظاميا 8 6

حملۀ ھليکوپتر اشغالگران 
وحشی امريکايی بر نيرو 
  ھای امنيتی دولت پوشالی

31 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 422  

  
405 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 827
 

 
 
  
  
 


