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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ می ٢٢

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٠۵  

  
 تن ديگر آن ٨٧٨و  کشته تن ١٢۶٢ تن رسيد که از آنجمله ٢١۴٠ به ١٣٩۴مجموع کشته ھا و زخمی ھای ثور سال 

 ۴٩١رسد که از آنجمله   تن می٨۴٩ به ١٣٩۵سال ماه ثور زخم برداشتند، در حاليکه مجموع کشته ھا و زخمی ھای 

  . دھد درصد کاھش را نشان می۶١ تن ديگر زخم برداشتند که در مقايسه با ثور سال گذشته، بيشتر از ٣۵٨ و کشته

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ ثورريان ماه  از قتل و کشتار انسان ھا در  جه ایگوش

 شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر

 طلوع نيوز
 کندز 3 طالبان 24 10

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

  تخار-بين جادۀ کندز 
1 

 افغانستان رو

 جوزجان 1 طالبان 20 10

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و 
مزدور بر پوسته ھای امنيتی دولت 
پوشالی در اطراف ولسوالی قوش 

 تپه

2 

 افغانستان رو

 غزنی 1 طالبان 16 9

ی نيرو ھای امنيتی ئعمليات تصفيه 
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

و مزدور در مربوطات ولسوالی 
 اندر

3 

 افغانستان رو
 جوزجان 6 طالبان 26 10

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار در 

 ولسوالی منيجيگک
4 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر  ھلمند 7 نظاميان 4 4 طلوع نيوز
 5 ولسوالی گرشک

 6 انفجار يک واسکت انتحاری  کندز 7 طالبان 7   طلوع نيوز

 بخدی
 واليات مختلف 9 طالبان 32 22

ی نيرو ھای امنيتی ئعمليات تصفيه 
دولت پوشالی در واليت ھای 

 جنوبی، شرقی و شمالی
7 

 طلوع نيوز
 کندز 10 طالبان 67 33

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 
 مزدور در ولسوالی چھار دره

8 

 پژواک

 ننگرھار 10 داعشی ھا 15  

 بی سرنشين حملۀ طيار ھای
اشغالگران وحشی بر مواضع 

داعشی ھای جنايتکار در ولسوالی 
 ھسکه مينه

9 

 بی بی سی

 قندھار 13 طالبان 43  

عمليات ويژه و ھدفمند نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 

جنايتکار و مزدور در روستای کته 
 سنگ ولسوالی شاه ولی کوت

10 

عمليات ويژه و ھدفمند نيرو ھای  دھارقن 13 نظاميان 17   بی بی سی
امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان  11 
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جنايتکار و مزدور در روستای کته 
 سنگ ولسوالی شاه ولی کوت

 کليد گروپ

 ھلمند 17 طالبان 8 11

ی نيرو ھای امنيتی ئاعمليات ھو
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

و مزدور در منطقۀ کمپرک شھر 
 لشکرگاه

12 

 13 ی بگرامئاصابت راکت به ميدان ھوا پروان 17 غيرنظاميان   2 پژواک

 سالم وطندار

 بغالن 17 غيرنظاميان 3  

به رگبار بستن دھقانان زحمتکش 
توسط طالبان جنايتکار و مزدور در 

روستای قندھاری ھای ولسوالی 
 بغالن مرکزی

14 

ر قريۀ ی يک زن دئمحکمۀ صحرا جوزجان 18 غير نظامی 1   بخدی
 15  ولسوالی آقچههخانقا

 بخدی
 زابل 18 غيرنظاميان 4  

 کنار جاده ۀانفجار ماين جاسازی شد
تازی ولسوالی شاه جوی و ۀ در منطق

 جان باختن کودکان
16 

 پژواک
 ھرات 18 طالبان 6  

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در 

 ولسوالی کھسان
17 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر  کنرھا 18 طالبان 29 12 بی بی سی
 18 ولسوالی غازی آباد 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر  کنرھا 18 نظاميان 1 3 بی بی سی
 19 ولسوالی غازی آباد 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر  غزنی 18 نظاميان 3   افغانستان رو
 20  زنخانامنيتی ولسوالیۀ پوست

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر  غزنی 18 طالبان 4   افغانستان رو
 21 امنيتی ولسوالی زنخانۀ پوست

مزدور بر حملۀ طالبان جنايتکار و  قندھار 19 اشغالگران 2 1 بی بی سی
 22 ی ئاشغالگران درندۀ ناتو

 کليد گروپ

 کنرھا 19 طالبان 45 80

 در عمليات موسوم به خشم سيالب
مربوطات ولسوالی غازی آباد از 

سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
 عليه طالبان جنايتکار و مزدور

23 

 کليد گروپ
 لغمان 19 طالبان 4  

عمليات طياره ھای بی سرنشين 
اشغالگران درندۀ غربی باالی 

 طالبان جنايتکار و مزدور
24 

 طالبان درگيری بين گروھی ھلمند 20 طالبان 18   بی بی سی
 25 جنايتکار و مزدور در منطقۀ مارجه

فير ھاوان باالی ولسوالی شيرين  فارياب 20 غيرنظاميان 1 2 پژواک
 26 تگاپ 

انفجار ماين جاسازی شده در يک  فارياب 20 غيرنظاميان   10 پژواک
 27 موتر سايکل

 بخدی
 فارياب 21 طالبان 3 5

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
و طالبان جنايتکار و مزدور پوشالی 

 در ولسوالی پشتونکوت
28 

حملۀ انتحاری در منطقۀ لندی  ننگرھار 21 غيرنظاميان 7 17 کليد گروپ
 29 ولسوالی نازيان 

انفجار ماين جاسازی شده در  قندھار 21 نظاميان 1 5 بخدی
 30 ولسوالی دنده

پوليس دولت حملۀ انتحاری بر مرکز   ھلمند 25 نظاميان 3 9 بی بی سی
 31 پوشالی در ولسوالی ناد علی

 طلوع نيوز
 بغالن 26 طالبان 9 21

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

 و مزدور در بغالن مرکزی
32 

 بخدی

 قندھار 26 طالبان 23 18

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
ار و کتپوشالی عليه طالبان جناي

مزدور در ولسوالی ھای ميوند، 
شاوليکوت، ارغستان، خاکريز و 

 معروف

33 

انفجار ماين کنار جاده در منطقۀ آب  فراه 27 نظاميان 4   بخدی
 34 خورک ولسوالی جوين

 بخدی
انفجار ماين جاسازی شده در شھر  فارياب 30 غيرنظاميان   15

 ميمنه
35 

ی نيرو ھای امنيتی ه ئات تصفيعملي واليات مختلف 30 طالبان 44 42 بخدی
دولت پوشالی در واليت ھای بغالن،  36 
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تخار، بلخ، دايکندی، زابل، قندھار، 
 کندز و سرپل

 وطندار
14 10 

نيرو ھای 
جنبش و 
 جمعيت

سگ جنگی بين نيرو ھای جنبش و  فارياب 30
 جمعيت در ولسوالی المار

37 

 کنار جاده در منطقۀ انفجار ماين بغالن 31 غير نظاميان 11 3 بی بی سی
 38 قيصر خيل بغالن مرکزی

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 491  

  
358 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 849

  
 

 
 


