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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ جون ٢١
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣٠۶  

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ جوزا از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه ه ایگوش

بع من
آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا خبر  جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه

شماره

بی بی 
 سی

 مرکز افغانستان و پاکستان 1 طالبان 2  
بی سرنشين ۀ حملۀ طيار

 بر ئیاشغالگران امريکا
 موتر حامل مال منصور

1 

بی بی 
 سی

 باميان 1 نظاميان 3 4
حملۀ طالبان جنايتکار و 

 ھای امنيتی مزدور بر پوسته
 دھنۀ شکاری

2 

 بخدی
حملۀ خودی در مربوطات  ارزگان 1 نظاميان 6  

 ولسوالی چارچينو
3 

 افق

 فراه 1 طالبان 11 20
درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با 

طالبان جنايتکار و مزدور در 
 ولسوالی اناره دره

4 

انفجار ماين در ولسوالی  فراه 2 نظاميان 2   پژواک
 5 ينجو

 پژواک
 کندز 2 طالبان 13  

بی سرنشين ۀ حملۀ طيار
اشغالگران غربی عليه 

 طالبان جنايتکار و مزدور
6 

کليد 
 گروپ

 ننگرھار 2 طالبان 1 4
حملۀ طالبان جنايتکار و 

مزدور بر پوسته ھای امنيتی 
 در ولسوالی پچيگرام

7 

کليد 
 گروپ

 کندز 2 طالبان 32  

 بر طالبان ئیحملۀ ھوا
کار و مزدور از طرف جنايت

نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی در ولسوالی امام 
 صاحب و دشت ارچی

8 
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کليد 
 گروپ

 غور 2 طالبان 12 5

راه اندازی عمليات در 
مناطق کوتل، پای خار و 

شورابک از سوی نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی عليه 
 طالبان جنايتکار و مزدور

9 

طلوع 
 نيوز

 بر مرکز شھر راکتیحملۀ  راتھ 2 غير نظاميان 1 6
 ھرات

10 

طلوع 
 نيوز

 ھلمند 2 طالبان 29 7

 و راه اندازی ئیحملۀ ھوا
 از سوی ١٣عمليات خنجر 

نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار 
 و مزدور در ولسوالی مارجه

11 

کليد 
 گروپ

 سرپل 2 طالبان 11 7
راه اندازی عمليات نيرو ھای 

ت پوشالی عليه امنيتی دول
طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ساحۀ شيرم ھای

12 

بی بی 
 سی

انفجار ماين کنار جاده در  قندھار 4 غير نظاميان 4 5
 ولسوالی شاه ولی کوت

13 

 بخدی

 کابل 5 غير نظاميان 10 4
حملۀ انتحاری در مربوطات 

ولسوالی پغمان بر موتر 
حامل کارمندان استيناف 

 واليت ميدان وردک

14 

کليد 
 گروپ

 ھلمند 8 طالبان 6 2
راه اندازی عمليات خنجر از 
سوی نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار 
 و مزدور در ولسوالی مارجه

15 

 پژواک

 سرپل 9 طالبان 17 40

راه اندازی عمليات تازه ای 
به نام بھار اميد از طرف 

نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

و مزدور در مناطق  بيل 
بغلی، چھارک، تنزيل، 

 گورکاب 

16 

سالم 
وطندار

 ھلمند 9 نظاميان 17 5
حمله بر پوسته ھای امنيتی 
در ولسوالی ھای نادعلی و 
 نھرسراج از طرف طالبان

 جنايتکار و مزدور

17 

کليد 
 گروپ

 ھرات 10 طالبان 5  
حملۀ طالبان جنايتکار و 

مزدور بر پوسته ھای امنيتی 
دولت پوشالی در ولسوالی 

 فرسی

18 

کليد 
 گروپ

 بلخ 10 نظاميان 1 3
درگيری بين نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی با افراد 
 مسلح در ولسوالی دھدادی

19 

  
 بلخ 10 افراد مسلح 1 3

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با افراد 
 مسلح در ولسوالی دھدادی

20 
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 پژواک

 ھلمند 10 نظاميان 61 37

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با 

طالبان جنايتکار و مزدور در 
ولسوالی ھای گرشک و ناد 

 علی

21 

صدای 
 امريکا

 کندز 11 غير نظاميان 17  
سافران توسط ربوده شدن م

طالبان جنايتکار و مزدور در 
  کندز- مسير کابل 

22 

سالم 
وطندار

حملۀ طالبان جنايتکار و  غزنی 12 نظاميان 2 11
 مزدور بر محکمۀ استيناف

23 

سالم 
وطندار

 لوگر 22 غير نظاميان 3  
تيرباران سه خواھر توسط 

نقاب پوشان مسلح در 
 ولسوالی خروار 

24 

 بخدی

 فراه 28 طالبان 9 14

راه اندازی دو عمليات 
جداگانه از سوی نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور در 
ولسوالی باالبلوک و روستا 

 ھای سياه جنگل

25 

 پژواک
درگيری بين افراد مسلح در  کابل 28 افراد مسلح 5  

 ولسوالی پغمان
26 

 پژواک
جار ماين در مسير شاھراه انف ارزگان 28 غير نظاميان 1 10

  دھراوود-ترينکوت 
27 

سالم 
وطندار

 ھرات 30 غير نظاميان   7
درگيری بين طالبان جنايتکار 

و مزدور با مردم ولسوالی 
 اوبه

28 

سالم 
وطندار

 ھرات 30 طالبان   8
درگيری بين طالبان جنايتکار 

و مزدور با مردم ولسوالی 
 اوبه

29 

صدای 
 امريکا

 و طالبان 41  
 کندز و ننگرھار 30 داعشی ھا

 ئیراه اندازی عمليات ھوا
نيرو ھای اشغالگر خارجی 

به نام حمايت قاطع عليه 
طالبان مزدور و داعشی ھای 

جنايتکار در واليت ھای 
 کندز و ننگرھار

30 

بی بی 
 سی

 کابل 31 خارجی ھا 14 5
حملۀ انتحاری بر موتر حامل 

کارمندان يک شرکت 
 حوزۀ خارجی در مربوطات

 نھم امنيتی 

31 

بی بی 
 سی

 کابل 31 غير نظاميان   4
حملۀ انتحاری بر موتر حامل 

کارمندان يک شرکت 
خارجی در مربوطات حوزۀ 

 نھم امنيتی 

32 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 335  

  
211 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 546
 
 


