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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ می ١٨

 گذرد؟ در افغانستان چه می

٢٧٨  

   در سرزمين اشغالی افغانستان١٣٩۴قتل و کشتار انسان ھا در جريان ماه ثور 

 انسان در نتيجۀ ٢١۴٠د منتشره از سوی رسانه ھای ھمگانی مختلف در جريان ماه ثور سالجاری، به رويت اسنا

 تن ديگر زخم بر ٨٧٨ تن کشته و ١٢۶٢زرگری و خود ساختۀ جاری کشته و زخمی شده اند که از آن جمله » جنگ«

می توانيم که تعداد واقعی قتل و کشتار انسان البته اين تمامی فجايع ماه ثور را در بر نمی گيرد و به يقين گفته . داشته اند

ھا به مراتب بيشتر از آماری است که به نشر رسيده و صرف می تواند گوشۀ کوچکی از جنايات فجيع جاری را 

  .منعکس نمايد

ًدر جدول ضميمه وقايع فجيع يک ماه گذشته با جزئيات آن به تصوير کشيده شده که مطمئنا رقم واقعی را شامل نمی 

  :ًردد، اما می توان از روی آن عمق فاجعۀ جاری را قسما به تصوير کشيدگ

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ ثور 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

 خامه پرس
 ھلمند 30.01.1394 »ملی«پوليس  3 11

حملۀ انتحاری و مسلحانۀ طالبان 
جنايتکار بر يک پوستۀ امنيتی دولت 

 پوشالی در شھر لشکرگاه
1 

 سالم وطندار
 بادغيس 02.02.1394 »ملی«پوليس    4

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی و طالبان جنايتکار در منطقۀ 

 ماری چاق ولسوالی باالمرغاب
2 

 سالم وطندار
 بادغيس 02.02.1394 لبانطا 4  

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی و طالبان جنايتکار در منطقۀ 

 ماری چاق ولسوالی باالمرغاب
3 

 بی بی سی

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  کندز 04.02.1394 »ملی«پوليس  20 36
پوشالی و طالبان جنايتکار در ولسوالی 

آباد، چار  یھای قلعه زال، خان آباد، عل
 دره، دشت ارچی و امام صاحب

4 

 کليد گروپ

عمليات خنجر نيرو ھای امنيتی دولت  غزنی 05.02.1394 طالبان 65 41
پوشالی در ولسوالی ھای مقر و گيالن 

 واليت غزنی عليه طالبان جنايتکار

5 
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 کليد گروپ
 ھلمند 05.02.1394 »ملی«پوليس  2 2

وسته حملۀ گروھی طالبان جنايتکار بر پ
ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی 

 گرشک
6 

 کليد گروپ
 ھلمند 05.02.1394 طالبان 4  

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار بر پوسته 
ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی 

 گرشک
7 

 کليد گروپ
اصابت يک راکت بر يک خانه در  لغمان 05.02.1394 غير نظاميان 5 11

  لغمانولسوالی الينگار واليت
8 

 کليد گروپ
حمله بر موتر حامل يک تن از نمايندگان  لغمان 05.02.1394 غير نظاميان 2 1

 خوکدانی 
9 

 سالم وطندار
انفجاری در حوزۀ ھشتم امنيتی نزديک  قندھار 06.02.1394 غير نظاميان 2 21

  شھر قندھارۀميرويس مين
10 

 سالم وطندار

 فارياب 06.02.1394 طالبان 23 22
ۀ تھاجمی طالبان جنايتکار بر حمل

آباد، شيرين  ھای قرمقول، دولت ولسوالی
کوت،  تگاب، خواجه سبزپوش، پشتون

المار، قيصار و غورماچ يورش واليت 
 فارياب

11 

 سالم وطندار

 فارياب 06.02.1394 »ملی«پوليس  2 2
حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار بر 

آباد، شيرين  ھای قرمقول، دولت ولسوالی
کوت،  اب، خواجه سبزپوش، پشتونتگ

المار، قيصار و غورماچ يورش واليت 
 فارياب

12 

 خامه پرس
حملۀ مسلحانه بر سرپرست قومندانی  ارزگان 06.02.1394 »ملی«پوليس  2  

 امنيۀ واليت ارزگان
13 

 خامه پرس
حملۀ مسلحانه بر سرپرست قومندانی  ارزگان 06.02.1394 غير نظاميان 1  

 ت ارزگانامنيۀ والي
14 

خبرگزاری 
 جمھور

حملۀ طالبان جنايتکار بر يک پوستۀ  تخار 06.02.1394 طالبان 1 2
 امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی بنگی

15 

خبرگزاری 
 بخدی

انفجار بمب در مربوطات ولسوالی  زابل 07.02.1394 غير نظاميان 5  
 شينکی واليت زابل

16 

خبرگزاری 
 پژواک

دو انفجار پيھم در مقابل دفتر شورای  خوست 07.02.1394 غير نظاميان   7
 واليتی

17 

خبرگزاری 
 جمھور

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  لوگر 07.02.1394 طالبان 20  
 پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور

18 

خبرگزاری 
 جمھور

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  لوگر 07.02.1394 »ملی«پوليس    10
 شالی با طالبان جنايتکار و مزدورپو

19 

خبرگزاری 
 بخدی

 کابل 08.02.1394 »ملی«پوليس    2
 کارگذاری ماين مقناطيسی در يک موتر 

20 

 راديو آزادی

درگيری درکشته و زخمی شدن طالبان  کندز 10.02.1394 طالبان 190 125
بين طالبان جنايتکار و نيرو ھای امنيتی 

 اد علی مراددولت پوشالی از زبان مر

21 

 بی بی سی
عساکر    4

حملۀ انتحاری در ولسوالی دامان در  قندھار 10.02.1394 رومانيايی
  سپين بولدک-مسير شھر قندھار 

22 

 بی بی سی
حملۀ انتحاری در ولسوالی دامان در  قندھار 10.02.1394 »ملی«پوليس    1

  سپين بولدک-مسير شھر قندھار 
23 

 خامه پرس
حملۀ طالبان جنايتکار بر پوسته ھای  خوست 11.02.1394 بانطال 25 21

 امنيتی دولت پوشالی
24 
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 خامه پرس
حملۀ طالبان جنايتکار بر پوسته ھای  خوست 11.02.1394 »ملی«پوليس  2 5

 امنيتی دولت پوشالی
25 

 خامه پرس

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  لغمان 11.02.1394 طالبان 8 7
بان جنايتکار بر يک پوستۀ پوشالی و طال

  الينگار-امنيتی در مسير مھترالم 

26 

 خامه پرس

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  لغمان 11.02.1394 »ملی«پوليس    7
پوشالی و طالبان جنايتکار بر يک پوستۀ 

  الينگار-امنيتی در مسير مھترالم 

27 

 خامه پرس

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  لغمان 11.02.1394 غير نظاميان   5
پوشالی و طالبان جنايتکار بر يک پوستۀ 

  الينگار-امنيتی در مسير مھترالم 

28 

 بی بی سی
 زابل 12.02.1394 پوليس محلی 3  

ربوده شدن پوليس محلی و قتل آن ھا از 
سوی طالبان جنايتکار در شاھراه قندھار 

  کابل-
29 

 خامه پرس
عمليات بدر عليه طالبان جنايتکار از  زابل 12.02.1394 طالبان 12 14

 سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
30 

 خامه پرس
 زابل 12.02.1394 طالبان 3  

ی نيرو ھای امنيتی دولت ئحملۀ ھوا
پوشالی بر طالبان جنايتکار در ولسوالی 

 اطغر
31 

 طلوع نيوز

سرنشين درنده بی ی طيارات ئحملۀ ھوا ننگرھار 12.02.1394 طالبان 12  
ی بر مواضع ئھای اشغالگر امريکا

 طالبان جنايتکار بر ولسوالی مھمند دره

32 

 طلوع نيوز
حملۀ طالبان جنايتکار بر پوسته ھای  بدخشان 13.02.1394 »ملی«پوليس  13 17

 امنيتی در ولسوالی وردوج
33 

 34  داراالمانحملۀ انتحاری در سرک کابل 14.02.1394 غير نظاميان 2 15 بی بی سی

 طلوع نيوز

ی طيارات بی سرنشين درنده ئحملۀ ھوا ننگرھار 15.02.1394 طالبان 17  
ھای اشغالگر امريکايی بر مواضع 

 طالبان جنايتکار بر ولسوالی مھمند دره

35 

 طلوع نيوز

واليت  15.02.1394 طالبان 27 35
 مختلف

عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت 
ن جنايتکار در واليات پوشالی بر طالبا

قندھار، ارزگان، ننگرھار، ھلمند، 
 بادغيس، فراه، پکتيا و زابل

36 

خبرگزاری 
 رشد

 زابل 16.02.1394 طالبان 26 7
جنگ بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

با طالبان جنايتکار در ولسوالی ھای 
 سيوری و شاه جوی

37 

خبرگزاری 
 رشد

انفجار ماين جا سازی شده در ولسوالی  زنیغ 16.02.1394 غير نظاميان 2 3
 ده يک 

38 

 افغانستان رو

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  بغالن 17.02.1394 طالبان 36 34
عليه طالبان جنايتکار در در ولسوالی 

 ھای بغالن مرکزی و دند غوری 

39 
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 طلوع نيوز

 غزنی 18.02.1394 طالبان 200 70
از وجود طالبان پاکسازی ولسوالی ناوه 

جنايتکار در نتيجۀ عمليات فتح از سوی 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 
طالبان جنايتکار در اين ولسوالی در 

 جريان سيزده روز گذشته

40 

خبرگزاری 
 بخدی

ی نيرو ھای امنيتی دولت ئحملۀ ھوا زابل 19.02.1394 طالبان 16 1
پوشالی عليه طالبان جنايتکار در منطقۀ 

 نرزگی سرخکان در مربوطات قالتا

41 

خبرگزاری 
 بخدی

 فراه 19.02.1394 طالبان 31 40
درگيری بين نيرو ھای کماندوی دولت 

پوشالی و طالبان جنايتکار در منطقۀ فراه 
 .رود و باالبلوک

42 

خبرگزاری 
 بخدی

 فراه 19.02.1394 »ملی«پوليس  1 4
درگيری بين نيرو ھای کماندوی دولت 

طالبان جنايتکار در منطقۀ فراه پوشالی و 
 .رود و باالبلوک

43 

 طلوع نيوز
 فارياب 19.02.1394 طالبان 6 2

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی و طالبان جنايتکار در ولسوالی 

 المار
44 

 دويچه وله
حمله بر ميدان کرکت توسط طالبان  پکتيا   غير نظاميان 2  

 ی آريوبجنايتکار در ولسوالی ٌحاٌح
45 

 46 حملۀ انتحاری به واحد امنيتی  قندھار 20.04.1394 طالبان 4   بی بی سی
 47 حملۀ انتحاری به واحد امنيتی  قندھار 20.04.1394 »ملی«اردوی  3 1 بی بی سی

 خامه پرس

نتيجۀ عمليات يک ھفته يی نيرو ھای  ھلمند 20.02.1394 طالبان 128 81
 طالبان امنيتی دولت پوشالی عليه

 جنايتکار در ولسوالی نھر سراج 

48 

 طلوع نيوز
ارنواالن څحملۀ انتحاری بر موتر حامل  کابل 20.02.1394 غير نظاميان 3 10

 در جادۀ داراالمان 
49 

 خامه پرس

 کندز 20.04.1394 طالبان خارجی 18  
به قتل رسيدن طالبان کشور ھای 

تاجيکستان، ازبيکستان، قرغيزستان، 
 چچين در درگيری کندز از ترکيه و

 سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

50 

 خامه پرس
 قندھار 20.02.1394 طالبان 3  

حملۀ انتحاری و مسلحانۀ طالبان 
جنايتکار بر يک پايگاه نيرو ھای امنيتی 

 دولت پوشالی در قندھار
51 

 خامه پرس
 قندھار 20.02.1394 »ملی«امنيت    4

ۀ طالبان حملۀ انتحاری و مسلحان
جنايتکار بر يک پايگاه نيرو ھای امنيتی 

 دولت پوشالی در قندھار
52 

خبرگزاری 
 جمھور

 فارياب 21.02.1394 طالبان 22 25
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی و طالبان جنايتکار در ولسوالی 
قرمقول، دولت آباد ، قيصار، "ھای 

المار، شيرين تگاب، خواجه سبزپوش و 
 »ماچغور

53 

خبرگزاری 
 بخدی

اتباع کشور ھای  14 12
حمله ای تروريستی بر ھوتل پارک پالس  کابل 24.04.1394 مختلف

 در شھر کابل
54 

خبرگزاری 
 55 ارنوالی واليت پکتياڅترور رئيس  کابل 25.04.1394 رئيس سارنوالی 1   بخدی

خبرگزاری 
 بخدی

طالب جنايتکار در اثر کشته شدن چند  بادغيس 25.04.1394 طالبان 6  
 بمب خود ساز شان

56 
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 خامه پرس

واليت  25.02.1394 طالبان 138 83
 مختلف

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
ھای  عليه طالبان جنايتکار در واليت

قندز، فارياب، بدخشان، سرپل، قندھار، 
زابل، ارزگان، غزنی و پکتيکا در 

 جريان يک روز

57 

 بی بی سی
ی اشغالگران غربی عليه ئحملۀ ھوا ننگرھار 26.02.1394 لبانطا 5 15

 طالبان جنايتکار 
58 

 خامه پرس

 غور 27.02.1394 طالبان 120 40
طالبان جنايتکار با ۀ جنگ شش روز

نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در 
ولسوالی ھای چھارسده و پسابند واليت 

 غور

59 

خبرگزاری 
 بخدی

ی بين ئحملۀ انتحاری نزديک ميدان ھوا کابل 27.02.1394 غير نظاميان 2 18
 المللی کابل 

60 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1262  

  
878 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 2140
  

  
 


