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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ جوالی ٢٢
 

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣١٠  

  
  ٩۴ خونين تر از سرطان ٩۵سرطان 

درنده ھای اشغالگر غربی به سردمداری . کماکان فعال استماشين قتل و کشتار انسان ھا در افغانستان اشغالی 

امپرياليسم جنايتکار امريکا، طالبان جنايتکار و مزدور، داعشی ھای خونريز، نظاميان دولت پوشالی و ساير آدم کشان 

 ھر ماه آمار کشته ھا و زخمی ھا که در.   در ريختن خون توده ھای زحمتکش و بربادی خاک ما ھيچ کوتاھی نکرده اند

 مجموع کشته ١٣٩۴رسد، بيانگر آن است که در سرطان سال  از جانب گزارشگران پورتال جمع آوری و به  نشر می

  ٣٣٩رسد که افزايش   تن می١٢٢۶ اين تعداد به ١٣٩۵که در سرطان   تن رسيده بود، در حالی٨٢٧ھا و زخمی ھا 

 نسبت به سرطان سال گذشته، ١٣٩۵می در سرطان سال به اين ترتيب تعداد کشته ھا و زخ.  دھد تن را نشان می

 .  درصد افزايش يافته است۴٨

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

 منبع خبر
زخمی 

 ھا
کشته 

 ھا
آسيب ديده 

 ھا
تاريخ 
 واقعه

محل 
 جزئيات خبر واقعه

شماره

بی بی 
 سی

 نگرھارن 4 داعشی ھا 131  

حملۀ گروھی داعشی ھای 
وحشی و جنايتکار بر مواضع 

دولت پوشالی کابل در ولسوالی 
 کوت

1 

بی بی 
 سی

 ننگرھار 4 نظاميان 12  

حملۀ گروھی داعشی ھای 
وحشی و جنايتکار بر مواضع 

دولت پوشالی کابل در ولسوالی 
 کوت

2 

سالم 
 وطندار

 فارياب 6 نظاميان 5 7

 سگ جنگی بين نظام الدين
 پوليس ولسوالی هقيصاری فرماند

قيصار و فتح هللا قيصاری در 
 بازار ولسوالی قيصاری

3 

سالم 
 وطندار

 کندز 6 طالبان  2  

بی سرنشين ۀ عمليات طيار
ی بر گروگان ئاشغالگران امريکا

ھای اسير شده در دست طالبان 
جنايتکار و وحشی در ولسوالی 

4 
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 چار دره

سالم 
 وطندار

نغير نظاميا 14    کندز 6

 بی سرنشين ۀعمليات طيار
ی بر گروگان ئاشغالگران امريکا

ھای اسير شده در دست طالبان 
جنايتکار و وحشی در ولسوالی 

 چار دره

5 

بی بی 
 سی

 7 طالبان  4 8
پکتيا و 
ميدان 
 وردک

جداگانه تعداد طالب ۀ در دو حادث
جنايتکار و مزدور در نتيجه 

تالش برای بمبگذاری در 
ای سيد کرم واليت ولسوالی ھ

پکتيا و سيد آباد واليت ميدان 
 وردک کشته شدند

6 

طلوع 
 نيوز

 ننگرھار 7 داعشی ھا 225 94
ی و ئراه اندازی عمليات ھای ھوا

زمينی عليه داعشی ھای وحشی 
 و جنايتکار در ولسوالی کوت

7 

کليد 
 گروپ

 فارياب 8 طالبان  3 5

کمين نيرو ھای امنيتی دولت 
لبان جنايتکار و پوشالی عليه طا

مزدور در آب گرمک ولسوالی 
 غورماچ

8 

کليد 
 گروپ

 فارياب 8 طالبان  22 31
راه اندازی عمليات نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
 در ولسوالی گرزيوان

9 

بی بی 
 سی

 کندز 9 طالبان  15 7

راه اندازی عمليات زمينی و 
ی از سوی نيرو ھای امنيتی ئھوا

الی عليه طالبان دولت پوش
جنايتکار و مزدور در منطقۀ 

 حضرت سلطان

10 

کليد 
 گروپ

غير نظاميان 5    قندھار 10
 بر يک راکتاصابت يک فير 

منزل مسکونی در ولسوالی 
 ميوند

11 

سالم 
 وطندار

غير نظاميان 3    فارياب 11

تيرباران غير نظاميان از سوی 
طالبان جنايتکار و مزدور در 

ولسوالی شيرين منطقۀ آستانۀ 
 تگاب

12 

بی بی 
 سی

 کابل 11 نظاميان 33 79

حملۀ انتحاری بر موتر ھای 
حامل نيروھای امنيتی دولت 

پوشالی از سوی طالبان جنايتکار 
و مزدور در منطقۀ قلعۀ 

 حيدرخان

13 

بی بی 
 سی

 ننگرھار 11 طالبان  14  

ی از سوی نيرو ئعمليات ھوا
ھای امنيتی دولت پوشالی در 

ۀ حصارک عليه طالبان منطق
 جنايتکار و مزدور

14 

 رصد

داعشی ھا و  20  
 ننگرھار 11 طالبان

ی نيرو ھای امنيتی ئحملۀ ھوا
دولت پوشالی عليه داعشی ھا و 

طالبان جنايتکار و مزدور در 
 ولسوالی کوت

15 

غير نظاميان 2 17 پژواک حملۀ انتحاری در مرکز شھر  ننگرھار 12
 16 جالل آباد 
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سالم 
 وطندار

 بغالن 12 طالبان  4 7

 ھای امنيتی رودرگيری بين ني
دولت پوشالی با طالبان جنايتکار 

و مزدور در ولسوالی تاله و 
 برفک

17 

کليد 
 گروپ

غير نظاميان 7    قندھار 12

حملۀ افراد مسلح مربوط به 
طالبان جنايتکار و مزدور بر 

يک خانۀ مسکونی در ولسوالی 
 شاه ولی کوت

18 

بی بی 
 سی

 بدخشان 13 طالبان  25 5

راه اندازی عمليات عقب زنی 
طالبان جنايتکار و مزدور از 

منطقۀ راغستان توسط نيرو ھای 
 امنيتی دولت پوشالی

19 

 بخدی
 ننگرھار 14 داعشی ھا 13 12

ی اشغالگران ئحملۀ ھوا
ی بر داعشی ھای جانی ئامريکا

 در ولسوالی اچين
20 

طلوع 
 نيوز

 غزنی 14  طالبان 12  
ی اشغالگران ئحملۀ ھوا
ی بر طالبان جنايتکار و ئامريکا

 مزدور در ولسوالی آبند
21 

سالم 
غير نظاميان 6   وطندار حملۀ انتحاری در قبرستان منطقۀ  سرپل 16

 22 تگزار ولسوالی سانچارک

افغانستان 
 رو

 ننگرھار 19 داعشی ھا 12  

 ھای بی ی طيارهئحملۀ ھوا
ی ئن امريکاسرنشين اشغالگرا

عليه داعشی ھای وحشی در 
 ولسوالی اچين

23 

طلوع 
 نيوز

 کندز 21 طالبان  12 8

عمليات مشترک نيرو ھای 
اشغالگر خارجی با نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
جنايتکار و مزدور در قريۀ 

 عيسی خيل ولسوالی چھار دره

24 

غير نظاميان   4 بخدی  جا سازی شده در انفجار ماين خوست 21
 25 صنف درسی 

سالم 
 وطندار

غير نظاميان   7  تخار 23

سگ جنگی بين افراد مسلح مال 
پيرم قل و افراد مسلح وابسته به 
عين الدين رستاقی در ولسوالی 

 رستاق

26 

سالم 
 وطندار

غير نظاميان 4 1  پکتيکا 25
حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور 

بر يک عروسی در ولسوالی 
 روضه

27 

 رشد
 بدخشان 26 طالبان  24 22

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور 
بر ولسوالی ھای راغستان و 

 درايم
28 

کليد 
انفجار ماين کنار جاده در منطقۀ  کابل 26 نظاميان 3 1 گروپ

 29 حسين خيل ولسوالی بگرامی

کليد 
 گروپ

 ھلمند 26 طالبان  30  

ی از ئدو عمليات جداگانۀ ھوا
ای امنيتی دولت جانب نيرو ھ

پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 
مزدور در ولسوالی ھای مارجه 

 و مربوطات لشکرگاه

30 

کليد  ی و ئراه اندازی عمليات ھوا ننگرھار 26 طالبان  9   31 
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زمينی نيرو ھای امنيتی دولت  گروپ
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 

مزدور در ولسوالی ھای اچين و 
 خوگيانی

کليد 
غير نظاميان 1 1 روپگ انفجار ماين در منطقۀ جبرخيل  ھرات 26

 32 از مربوطات ناحيۀ سيزدھم شھر

افغانستان 
 رو

 کندزھا 26 طالبان  9 4

راه اندازی عمليات نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
جنايتکار و مزدور در قريه ھای 
اتمانزی، خروتی، قريه عرب ھا 

 و ولسوالی چھار دره

33 

 پژواک
غير نظاميان 2    زابل 26

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور 
بر معلمين ليسۀ بوالن بابا در 

 ولسوالی سيوری
34 

بی بی 
حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و  بدخشان 28 طالبان  10   سی

 35 مزدور بر ولسوالی خاش

سالم 
 وطندار

 ھلمند 29 طالبان  57 39

تی ی نيرو ھای امنيئحملۀ ھوا
لبان دولت پوشالی عليه طا

ی ئھا جنايتکار و مزدور در بخش
ھای سنگين، نھر  از ولسوالی

 سراج، خانشين و مارجه

36 

کليد 
 گروپ

 ھرات 29 طالبان  3  
درگيری بين طالبان جنايتکار و 

مزدور و نيرو ھای امنيتی دولت 
 پوشالی در منطقۀ کرخ

37 

بی بی 
 سی

 تخار 30 طالبان  16 3
بين نيرو ھای امنيتی درگيری 

دولت پوشالی با طالبان جنايتکار 
 و مزدور در دو منطقۀ تخار

38 

طلوع 
 نيوز

داعشی ھا و  50 18
 ننگرھار 31 طالبان

ی و ئراه اندازی عمليات ھوا
زمينی در بخش ھای ماموند 

دره، گردسير و بخش ھای از 
ولسوالی اچين عليه داعشيان 
وحشی و طالبان جنايتکار و 

 مزدور

39 

طلوع 
 نيوز

 کندز 31 طالبان  16 4

درگيری ھای بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با طالبان 

جنايتکار و مزدور در ولسوالی 
 ھای دشت ارچی و قلعۀ زال

40 

طلوع 
 نيوز

 کندز 31 نظاميان   5

درگيری ھای بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با طالبان 

جنايتکار و مزدور در ولسوالی 
 ھای دشت ارچی و قلعۀ زال

41 

طلوع 
 42 حملۀ يک زن به ستره محکمه کابل 31 يک زن 1   نيوز

طلوع 
 43 حملۀ يک زن به ستره محکمه کابل 31 نظاميان   1 نيوز

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 836  
  

390 
مجموع زخمی ھا در يک ماه

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 1226
 


