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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٣
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣١٧  

  

ه ھای اشغالگر امريکايی در جنگ به شدت ارتجاعی بين طالبان جنايتکار با نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و درند

اين جنگ ارتجاعی بيشتر در واليت ھای کندز، . جريان ماه ميزان سالجاری تلفات گسترده ای به ھمراه داشته است

فراه، ھلمند، فارياب و بغالن متمرکز گرديده بود و طالبان مزدور با راه اندازی عمليات عمری تالش دارند تا کنترول 

در نتيجۀ اين جنگ وحشيانه و خونين نه تنھا ده ھا ھزار تودۀ زحمتکش ناگزير به .  ت گيرنداين واليت ھا را به دس

  .ترک خانه ھای شان گرديدند، بلکه زندگی فقيرانۀ آنھا نيز محکوم به فناء گرديد

ن  ت٣١٢٠ تن کشته و ١۵٩٧ تن رسيد که از آنجمله ۴٧١٧در ماه ميزان سال گذشته مجموع کشته ھا و زخمی ھا به 

 ٢۵۵١ تن رسيده که از آنجمله ۴٣٧٠ديگر زخم برداشتند، اما مجموع کشته ھا و زخمی ھای ماه ميزان سال جاری به 

 درصد تعداد کشته ھا و زخمی ٨در مجموع نسبت به ماه ميزان سال گذشته، .  تن ديگر زخم برداشتند١٨١٩تن کشته و 

 درصد کاھش ۴٢ درصد افزايش و در تعداد زخمی ھای ۵٩ه ھا ھا کمتر اند، اما طوری که مشاھده می گردد تعداد کشت

  . يافته است

  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ ميزان 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

 طلوع نيوز
 غزنی 1 طالبان 10  

دازی عمليات دو ساعتۀ نيرو ھای امنيتی دولت راه ان
پوشالی کابل عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 روستای بادام ولسوالی نرخ
1 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر کارگران يک  ھرات 1 غير نظاميان 6   سالم وطندار
 2 شرکت ساختمانی ميان ولسوالی ھای گذره و زنده جان

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر کارگران يک  ھرات 1 طالبان 12   سالم وطندار
 3 شرکت ساختمانی ميان ولسوالی ھای گذره و زنده جان

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  بدخشان 2 طالبان 25 5 افغانستان رو
 4 جرم

 سالم وطندار
 ارزگان 2 نظاميان 20 9

تی دولت پوشالی کابل با درگيری بين نيرو ھای امني
طالبان جنايتکار و مزدور در مناطق چرم گر و خير 

 آباد
5 

 بی بی سی
 ننگرھار 2 داعشی ھا 42  

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی ئراه اندازی عمليات ھوا
دولت پوشالی کابل عليه نيرو ھای جنايتکار داعشی 

 در ولسوالی ھای کوت، نازيان و حصارک
6 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی در  کندز 6 نظاميان 12   بی بی سی
 7 حومۀ شھر کندز

خبرگزاری  درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کابل با  بدخشان 6 طالبان 5 2 8 
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 طالبان جنايتکار در ولسوالی جرم افق

خبرگزاری 
 افق

 غزنی 6 طالبان 10 30
وشالی عليه طالبان عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پ

جنايتکار و انفجار ماين جاسازی شده در يک مسجد 
 در ولسوالی اندر

9 

 طلوع نيوز
در جريان  طالبان 260 190

 ارزگان ماه ميزان
درگيری ھای چند روز گذشته بين نيرو ھای امنيتی 

دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در حومه 
 ھای شھر ترينکوت

10 

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان  ھلمند 6 طالبان 5   طلوع نيوز
 11 جنايتکار و مزدور ولسوالی سنگين

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر سالنگ شمالی در  پروان 5 غير نظاميان 3   افغانستان رو
 12 مربوطات خنجان

و مزدور بر سالنگ شمالی در حملۀ طالبان جنايتکار  پروان 5 نظاميان 2   افغانستان رو
 13 مربوطات خنجان

 سالم وطندار
ميدان  10 طالبان 10 12

 وردک

درگيری بين طالبان جنايتکار و مزدور و نيرو ھای 
خونخوار حزب اسالمی  در ولسوالی ھای ميدان شھر 

 و نرخ
14 

خبرگزاری 
 15 يوندانفجار ماين کنار جاده در ولسوالی م قندھار 8 غير نظاميان 2 2 افق

سرنشين درنده ھای اشغالگر ی طيارۀ بی ئحملۀ ھوا ننگرھار 7 غير نظاميان 15 13 بی بی سی
 16 ی بر غير نظاميان در ولسوالی اچينئامريکا

 پژواک
 ھلمند 9 طالبان 25 5

ی نيرو ھای امنيتی دولت ئراه اندازی حمالت ھوا
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در مربوطات 

 لشکرگاهشھر 
17 

ی اشغالگران خارجی بر نيرو ھای امنيتی ئحملۀ ھوا فراه 10 نظاميان 6 5 طلوع نيوز
 18 دولت پوشالی در ولسوالی باالبلوک

صدای 
 امريکا

 ھلمند 10 طالبان 20 8
حمالت گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر حومه 

ھای شھرلشکرگاه و درگيری با نيرو ھای امنيتی 
 دولت پوشالی

19 

صدای 
 امريکا

 ھلمند 10 نظاميان 5 3
حمالت گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر حومه 

ھای شھرلشکرگاه و درگيری با نيرو ھای امنيتی 
 دولت پوشالی

20 

 بی بی سی
 ھلمند 10 غير نظاميان 11  

 انفجار ماين کنار جاده در حومۀ شھر لشکرگاه
21 

نفجار مواد انفجاری جا سازی شده در يک موتر ا کابل 12 غير نظاميان 2 2 طلوع نيوز
 22 سايکل در مربوطات ناحيۀ دھم

ی اشغالگران غربی عليه طالبان جنايتکار و ئحملۀ ھوا ننگرھار 12 طالبان 11   کليد گروپ
 23 مزدور در ولسوالی شيرزاد

 24 تپهانفجار نيرومند در بازار ولسوالی قوش  جوزجان 12 غير نظاميان 6 35 کليد گروپ

خبرگزاری 
 رصد

 ننگرھار 13 داعشی ھا 96  

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کابل در 
بند، مکتب پيخه، کوه نرگسی،  ھای دره مامند، لته قريه

عبدالخيل، تپه مزدکی و کندر پيخه ولسوالی اچين 
 ولسوالی اچين عليه داعشی ھای خونريز

25 

خبرگزاری 
درگيری بين داعشی ھای خونريز با نيرو ھای امنيتی  گرھارنن 14 داعشی ھا 56   رصد

 26 دولت پوشالی در ولسوالی بتی کوت

خبرگزاری 
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان  بغالن 14 طالبان 15 25 افق

 27 جنايتکار و مزدور

 28 دور بر لشکرگاهحملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مز ھلمند 13 نظاميان 10 7 طلوع نيوز

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  فارياب 13 طالبان 5 7 افغانستان رو
 29 خواجه سبز پوش

خبرگزاری 
 بخدی

در جريان  طالبان 314 150
 کندر ماه ميزان

حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور از چھار 
 طرف بر شھر کندز و درگيری شديد با نيرو ھای
 امنيتی دولت پوشالی از چند روز به اين طرف

30 

خبرگزاری 
 بخدی

در جريان  نظاميان 11 300
 کندر ماه ميزان

حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور از چھار 
طرف بر شھر کندز و درگيری شديد با نيرو ھای 
 امنيتی دولت پوشالی از چند روز به اين طرف

31 

خبرگزاری 
 بخدی

در جريان  ميانغير نظا 6 55
 کندر ماه ميزان

حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور از چھار 
طرف بر شھر کندز و درگيری شديد با نيرو ھای 
 امنيتی دولت پوشالی از چند روز به اين طرف

32 

خبرگزاری  حملۀ انتحاری بر موتر حامل کارمندان دولتی در  کابل 14 غير نظاميان   4 33 
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 سرک داراالمان رصد
خبرگزاری 

عمليات نيرو ھای امنيتی عليه طالبان جنايتکار و  فراه 15 طالبان 40 44 رصد
 34 مزدور در ولسوالی باالبلوک

 کليد گروپ
 فراه 14 طالبان 25 42

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی ئراه اندازی حمالت ھوا
عليه طالبان جنايتکار و مزدور بر قريه ھای روکين، 

 نوبھار و رج
35 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوسته ھای امنيتی  بدخشان 14 طالبان 7 13 شت صبحھ
 36 ولسوالی زيباک

درگيری بين ولسوال پيشين طالبان در ولسوالی خان  کندز 14 طالبان 5   ھشت صبح
 37 آباد و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان درگيری بين نيرو  قندھار 15 طالبان 15 5 طلوع نيوز
 38 جنايتکار و مزدور در ولسوالی ميوند

درگيری بين طالبان جنايتکار و مزدور با نيرو ھای  فارياب 14 طالبان 5 7 افغانستان رو
 39 اربکی در ولسوالی خواجه سبز پوش

خبرگزاری 
 رصد

 ننگرھار 17 داعشی ھا 34  
 درنده ھای حمالت متعدد طياره ھای بی سرنشين

اشغالگر عليه داعشی ھای خونريز در ولسوالی ھای 
 ھسکه مينه و نازيان

40 

خبرگزاری 
سقوط يک فروند ھلی کوپتر نيرو ھای امنيتی دولت  بغالن 18 نظاميان 4 3 رشد

 41 پوشالی در نزديکی پلخمری

 افغانستان رو
 جوزجان 17 طالبان 20 30

نيرو ھای ی از سوی ه ئراه اندازی عمليات تصفي
امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور 

 در مربوطات ولسوالی قوش تپه
42 

 شاھدان عينی

در جريان  طالبان 300 250
 فراه ماه ميزان

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی دولت ئمالت ھواادامۀ ح
ی عليه طالبان ئپوشالی کابل و اشغالگران ايتاليا

نوبھار، رج، ( ھای شمال جنايتکار و مزدور بر قريه
 شھر فراه) روکن، برنگتوت

43 

 شاھدان عينی

در جريان  نظاميان 20 8
 فراه ماه ميزان

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی دولت ئادامۀ حمالت ھوا
ی عليه طالبان ئپوشالی کابل و اشغالگران ايتاليا

نوبھار، رج، (جنايتکار و مزدور بر قريه ھای شمال 
 ھر فراهش) روکن، برنگتوت

44 

در جريان  غير نظاميان 350 250 شاھدان عينی
تلفات گستردۀ غير نظاميان در حملۀ طالبان جنايتکار  فراه ماه ميزان

 45 و مزدور بر قريه ھای اطراف شھر فراه

خبرگزاری 
راه اندازی عمليات پاکسازی نيرو ھای امنيتی دولت  ارزگان 18 طالبان 13 23 افق

 46 ن جنايتکار و مزدورپوشالی عليه طالبا

خبرگزاری 
 ترينکوت بين نيرو - درگيری در مسير شاھراه قندھار  ارزگان 18 طالبان 2 3 افق

 47 ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور

خبرگزاری 
 بخدی

 ھلمند 18 طالبان 83 25
عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 

ھای نھر سراج،  ور در ولسوالیجنايتکار و مزد
 نادعلی و ناوه 

48 

صدای 
شاخ به شاخ شدن دو گروه جنايتکار و مزدور طالب  ننگرھار 19 طالبان 6 8 امريکا

 49 بر سر اجارۀ باغ ھای زيتون در ولسوالی بتی کوت

خبرگزاری 
نظامی و غير  14 11 بخدی

 50 ھر لشکرگاهحملۀ انتحاری در مربوطات حوزۀ دوم ش ھلمند 19 نظامی

خبرگزاری 
 رصد

 ھلمند 22 طالبان 4  
حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغالگران غربی عليه 
طالبان جنايتکار و مزدور در قريۀ ازبکان ولسوالی 

 نھر سراج
51 

خبرگزاری 
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان  غور 22 طالبان 4 11 رشد

 52 سوالی دولتيارجنايتکار و مزدور در ول

 کليد گروپ
 ھلمند 22 طالبان 36 17

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی دولت ئحمالت ھوا
پوشالی در نواحی شھر لشکرگاه عليه طالبان جنايتکار 

 و مزدور
53 

حمالت انتحاری و انفجاری باالی زيارت کارته سخی  کابل 20 غير نظاميان 18 40 بی بی سی
 54 و مسجد چھاريار

انفجار ماين جاسازی شده در برابر يکی از تکيه خانه  بلخ 22 غير نظاميان 14 28 ی سیبی ب
 55 ھای ولسوالی بلخ

ی در مناطق شيدل و تارک ئله ھای ھواراه اندازی حم ننگرھار 22 داعشی ھا 30   خامه پرس
 56 غوندی ولسوالی ھای اچين و ھسکه مينه

در جريان  نظاميان  200   دويچه وله
تلفات سنگين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در جنگ  ھلمند ده جنگ

واليت ھلمند به گفتۀ عبدالمجيب آخوند زاده ۀ ده روز 57 
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 معاون شورای واليتی  روزه

 دويچه وله
 غير نظاميان 45  

در جريان 
جنگ ده 
 روزه

واليت ھلمند به ۀ تلفات  غير نظاميان در جنگ ده روز ھلمند
 ند زاده معاون شورای واليتی گفتۀ عبدالمجيب آخو

58 

 کليد گروپ
ی و زمينی طی بيست و چھار ساعت ئحمالت ھوا ھلمند 26 طالبان 51  

 گذشته در مناطق مختلف ھلمند 
59 

 بی بی سی

 فارياب 25 طالبان 35 70

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی به 
رھبری دوستم گلم جمع با طالبان جنايتکار و مزدور 

به منظور پاکسازی ولسوالی غورماچ و قريه ھای 
 اطراف آن

60 

 بی بی سی

 فارياب 25 نظاميان 10 5

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی به 
رھبری دوستم گلم جمع با طالبان جنايتکار و مزدور 

به منظور پاکسازی ولسوالی غورماچ و قريه ھای 
 اطراف آن

61 

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور از سه  ريابفا 25 طالبان 8 16 پژواک
 62 استقامت باالی شھر ميمنه

 طلوع نيوز
 پروان 29 طالبان 7 9

ای بی سرنشين اشغالگران غربی عليه ھحملۀ طياره 
مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در منطقۀ خيشکی 

 ولسوالی سياه گرد
63 

 طلوع نيوز
 غزنی 29 طالبان 27 12

ی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی راه انداز
عليه طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای قره 

 باغ و اندر
64 

 65 حملۀ داعشی ھای وحشی بر ولسوالی پچيگرام ننگرھار 30 غير نظاميان 4 12 اسپونتيک

اشغالگران  2 1 خامه پرس
 امريکای تير اندازی يک فرد ناشناس بر شھروندان کابل 29 یئامريکا

 66 جنايتکار

تير اندازی يک فرد ناشناس بر شھروندان امريکای  کابل 29 غير نظاميان   2 خامه پرس
 67 جنايتکار در مرکز نظامی ريشخور

 خامه پرس
 ننگرھار 28 طالبان 12 5

حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغالگران غربی بر 
مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای 

 ی کوت و حصارکبت
68 

 کليد گروپ
 ننگرھار 30 داعشی ھا 54  

حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغاگران غربی عليه 
مواضع داعشی ھای وحشی در منطقۀ پاس پچير 

 ولسوالی پچيگرام
69 

خبرگزاری 
 افق

 ھلمند 29 طالبان 5  
راه اندازی عمليات ويژه در مربوطات ولسوالی ناد 

 خاص اردوی پوشالی دولت علی از سوی کماندو ھای
 کابل عليه طالبان جنايتکار و مزدور

70 

خبرگزاری 
 رصد

 ھلمند 29 غير نظاميان 4  
 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی کجکی

71 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 2551  

  
1819 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 4370
 

  
  
 

 
 


