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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ مارچ ١٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

300 

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

 ع خبرمنب

زخمی 

 کشته ھا ھا

آسيب ديده 

 ھا

تاريخ 

 جزئيات خبر محل واقعه واقعه
شماره

افغانستان 

 رو

اول حوت نظاميان 3    جوزجان

سر بريدن چند تن از نيرو ھای امنيتی 

دولت پوشالی توسط طالبان وحشی و 

 جنايتکار

1 

 خامه پرس

 2 طالبان 30 16
واليات 

 مختلف

تی دولت عمليات مشترک نيرو ھای امني

پوشالی در واليت ھای غزنی، پکتيکا، 

بادغيس، غور، فراه و بغالن عليه طالبان 

 جنايتکار و مزدور

2 

افغانستان 

 رو
 غزنی 2 طالبان 33  

درگيری بين گروه طالبان جنايتکار و 

 وابسته در منطقۀ نوا
3 

افغانستان 

 رو

 جوزجان 2 طالبان 22 4

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 

وشالی با طالبان جنايتکار و وابسته در پ

روستا ھای تاش کوتل و پشه خال 

 ولسوالی قوش تپه

4 

 پژواک
5 1 

غير 

 نظاميان
 ننگرھار 7

انفجار ماين کارگذاری شده در ولسوالی 

 خوگيانی
5 

 بخدی
38 13 

غير 

 نظاميان
 کنرھا 8

 حملۀ انتحاری در بازار شھر اسعد آباد
6 
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 بخدی
35 15 

غير 

 نظاميان
 کابل 8

حملۀ انتحاری در برابر دروازۀ وزارت 

 دفاع
7 

 بخدی

 فراه 8 طالبان 40 50

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی باالبلوک و پشت رود

8 

 بخدی
2 4 

غير 

 نظاميان
 فراه 10

 انفجار يک سرگلوله در مرکز فراه
9 

 بخدی
 ننگرھار 10 داعشی ھا 9  

ی طياره ھای بی سرنشين ئحملۀ ھوا

 اشغالگران غربی بر ولسوالی اچين
10 

 پژواک

 کندز 11 طالبان 10  

درگيری نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

با طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی 

 دشت ارچی

11 

 بخدی
1 1 

غير 

 نظاميان
 بغالن 11

 اصابت راکت بر يک خانۀ مسکونی
12 

 بی بی سی

 فارياب 11 طالبان 70 30

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 عليه طالبان "دوستم"تحت رھبری 

جنايتکار در ولسوالی ھای پشتونکوت و 

 خواجه سبز پوش

13 

صدای 

 امريکا

 ھرات 18 طالبان 200 50

درگيری بين دو سر دستۀ طالبان 

مال "جنايتکار و وحشی به نام ھای 

 در ولسوالی " ننگيالیمال" و "صمد

 شيندند

14 

 کليد گروپ

 ارزگان 18 طالبان 20  

ی نيرو ھای امنيتی ه ئعمليات تصفي

دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 

 مزدور در ولسوالی دھراوود

15 

 کليد گروپ
 ننگرھار 18 داعشی ھا 5  

ی نيرو ھای امنيتی دولت ئعمليات ھوا

 پوشالی در ولسوالی ھسکه مينه
16 

 کليد گروپ

 غزنی 18 طالبان 11  

کمين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

باالی طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی قره باغ

17 

 کليد گروپ

 تخار 22 طالبان 7 3

ی نيرو ھای امنيتی ه ئعمليات تصفي

دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار در 

 ولسوالی ھای بصير خيل و غالم خيل

18 
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ی صدا

 امريکا

 22 طالبان 42 36
واليات 

 مختلف

ی نيرو ھای امنيتی ه ئعمليات تصفي

دولت پوشالی در واليت ھای ارزگان، 

 ھلمند، بغالن و ننگرھار

19 

 بخدی

 ننگرھار 24 داعشی ھا 27 10

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

عليه داعشی ھای وحشی در ولسوالی 

 اچين

20 

 بی بی سی
 نورستان 25 ننظاميا 37  

مورين امنيتی در  نقاط أکشته شدن م

 مختلف نورستان
21 

 طلوع نيوز

 ھلمند 25 طالبان 56 34

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی با طالبان جنايتکار  و وابسته در 

 ولسوالی خانشين

22 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 656  

  
314 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 970

  

 

 
 


