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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ جوالی ١١
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣۶٧  

  
  

 لی در افغانستان اشغا١٣٩۶  جوزا تار انسان ھا در  جريان ماه  قتل و کشگوشه ای از 

 در افغانستان اشغالی١٣٩۶جوزا  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

 بی بی سی
 شاھين ٢٠٩حملۀ خونين طالبان به قول اردوی  بلخ  15.02.1396 نظاميان 140  150

 دولت پوشالی
1 

زارت و
  صحت عامه
  بی بی سی

اشرف غنی 
رئيس جمھور 
  دولت پوشالی

 461 
150   
1   
4 

  غير نظاميان
  نظامی 
 کارمند

روز چھار شنبه انفجار شديدی  در نزديکی سفارت  کابل  10.03.1396
المان شھر کابل را لرزاند مسؤوليت آن را داعش 

 .به عھده گرفته است

2 

روزنامۀ 
  14  ھشت صبح 7     12.03.1396  غير نظاميان سرکوب تظاھرات مردم توسط دولت پوشالی کابل   کابل

 3  که عليه حادثۀ چھارشنبۀ خونين به راه افتاده بود

  خورشيد 
در روز مراسم خاکسپاری پسر محمد علم ايزد يار  کابل 13.03.1396 غير نظاميان 7 100 

 4 . انتحاری صورت گرفت٣

  بی بی سی
  
 

 بلخ 27.03.1396  نظاميان 1  8

 نفر از افراد نظامی نيرو ھای ٧يک سرباز افغان 
 شاھين را زخمی ٢٠٧اشغال گر در قول اردو 

  .نموده است 
افراد نظامی اردوی حکومت پوشالی ھم زخمی و 

 .کشته شده اند 

5 

  طلوع نيوز
 

 بدخشان 27.03.1396 يک بانو 1 .

يک بانو در ولسوالی کشم بدخشان بعد از اين که 
لبان جنايت کار پدرش نگذاشت در اثرتھديدات طا

  .در آزمون کانکور اشتراک نمايد 
اين عمل وحشيانه باعث شد تا اين بانو خودش را 

 .به دار بياويزيد 

6 

روز نامه 
 افغانستان ما

نظامی و غير  4 8
حملۀ مھاجمان انتحاری بر مسجد الزھرا در غرب  کابل 27.03.1396 نظامی

 زاران گبر نماز کابل 
7 

  ورشيدخ
 

طالبان باالی شماری از پاسگاه ھای دولت مزدور  ارزگان  28.03.1396 طالبان 7 7
 .در واليت ارزگان حمله نمودند

8 

  طلوع نيوز
در گيری ميان نيرو ھای دولت دست نشانده و  ھلمند 29.03.1396 طالبان 75 . 

 9 طالبان جنايتکار 

روز نامه 
حملۀ تروريستی در پکتيا در قوماندانی پوليس زون  پکتيا 29.03.1396 نظاميان 6 9 افغانستان ما

 10  سپين غر شھر گرديز واليت پکتيا٣٠٣

در جريان در گيری نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  ابلک ٢٩.٠٣.١٣٩۶ غير نظاميان 2 27 طلوع نيوز 11 
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 با معترضان در کابل

 بی بی سی
. 5   

16 
  نظاميان 
 تخار  ٢٩.٠٣.١٣٩۶ طالبان

 خيانت کارباالی ولسوالی ھای خواجه غار طالبان
و خواجه بھاءالدين حمله نمودند که منجر به کشته 

 . نفر از جنايتکاران شده است١۶شدن 
12 

طالبان، ولسوال چخانسور را به ضرب گلوله  نيمروز ٢٩.٠٣.١٣٩۶  1 . بی بی سی
 13 .کشت

 بی بی سی
 بجه شب دو شنبه يک ١٠ طالبان حوالی ساعت کابل 29.03.1396 نظاميان 8 2

 . موتر افراد نظامی را به رگبار بستند
14 

در يک درگيری نيرو ھای جنايتکار داعش با  جوزجان 30.03.1396 داعش 15 12 طلوع نيوز
 15 نظاميان دولت پوشالی 

خبرگزاری 
ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی دست نشانده باال تخار 30.03.1396 طالبان 15 12 طلوع نيوز

 16 .طالبان وحشی در مناطق اشغالی شان حمله نمودند

خبرگزاری 
 17 حمله طالبان در واليت کنر کنر 30.03.1396 طالبان 3 4  طلوع نيوز

خبرگزاری 
تلويزيون 

 جھان
در ولسوالی دشت ارچی به اثر حمالت نيرو ھای  کندز 30.03.1396 طالبان 10 9

 دولت پوشالی باالی مواضع طالبان
18 

ول اردو ق
در نتيجۀ حمالت ھوائی دولت دست نشانده در  تخار 30.03.1396 طالب 8 ۵  شاھين٢٠٩

 19 مسير شاھراه خواجه بھاءالدين و ولسوالی درقد

 طلوع نيوز
  داعش  15 ١٢

  جوزجان  31.03.1396 پوليس
 درزاب

در پی در گيری ھای دو روزه ميان عساکر دولت 
 ارپوشالی و داعشيان مزدور وجنايت ک

20 

طی يک عمليات نيرو ھای کماندو دولت دست  تخار 31.03.1396 طالبان 5 9  بی بی سی
 21 نشانده باالی طالبان مزدور در ولسوالی درقد

 بی بی سی
 ھلمند 31.03.1396 مردم عوام  34 58

 نتيجۀ انفجار يک  موتربم در مقابل نمايندگی در
د کابل بانک در شھر لشکرگاه مرکز واليت ھلمن
 .که از سوی طالبان خيانت کار صورت گرفت 

22 

خبرگزاری 
 بی بی سی

نيرو ھای نظامی دولت پوشالی باالی طالبان  ۀحمل کنر 31.03.1396 طالبان 3  4
 جنايتکار و مزدور در واليت کنر

23 

 ۵۴٣ 
 مجموع کشته شده ھا در يک ماه

  
090 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 زخمی ھا در اين ماهمجموع کشته ھا و  ١۴۵٢
  
 

 


