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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣١٣  
  

جاری  ماه اسد سالبه شدت ارتجاعی و وحشيانۀ جاری ھمچون کفتار ھای خون آشام در جريان » جنگ«طرف ھای 

به اساس آمار جمع آوری شده از البه الی گزارش ھای رسانه ھای چاپی و . ھزاران انسان را به خاک و خون کشيدند

 تن می رسد که از آنجمله ٣٠٧۴تصويری توسط گزارشگران پورتال در اين ماه مجموع کشته ھا و زخمی ھا  به 

ند، در حالی که به يقين می توان گفت که مجموع کشته ھا و زخمی  تن ديگر زخمی گرديده ا١٠٨٩ تن کشته و ١٩٨۵

  .ھا به مراتب بيشتر از آماری است که به نشر رسيده است

 تن رسيده بود که از آنجمله ٢١١۶ نشان می دھد که مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۴آمار منتشره  در اسد سال 

به اين ترتيب قتل و کشتار انسان ھا در ماه اسد سال جاری در .  تن ديگر زخمی گرديده بود١١١١ تن کشته و ١٠٠۵

خود ساختۀ اشغالگران » جنگ« درصد افزايش يافته که اين خود گواه خونين تر شدن ۴۵مقايسه با ماه اسد سال گذشته 

  . غربی است
  

  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ اسد 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 خبرمنبع 

 بخدی

 ننگرھار 1 داعشی ھا 17  

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه داعشی ھای جنايتکار در مناطق 

سنگوری و خرشه ولسوالی اچين واليت 
 ننگرھار

1 

غير نظامی  2 4 بخدی
انفجار ماين کار گذاری شده در روستای  فارياب 1 ھا

 2 چغاتک ولسوالی المار

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  بغالن 2 طالبان 4 7 طلوع نيوز
 3 با طالبان جنايتکار و مزدور 

غير نظامی  85 305 بی بی سی
اری بر تظاھر کنندگان جنبش حملۀ انتح کابل 2 ھا

 4 ی در چھارراھی دھمزنگئروشنا

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر  کندز 2 طالبان 19 19 بی بی سی
 5 ولسوالی دشت ارچی

سالم 
سگ جنگی بين جھادی ھای جمعيت و جنبش  فارياب 4 جھادی ھا 7 4 وطندار

 6 در ولسوالی گرزيوان

 کليد گروپ
 فراه 5 طالبان 49 32

ھای  حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور به قريه
ن، مساو، چپک و چارماز ولسوالی دوکي
 رود  پشت

7 

ھای  حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور به قريه فراه 5 نظاميان   2 کليد گروپ 8 
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دوکين، مساو، چپک و چارماز ولسوالی 
 رود  پشت

افغانستان 
 رو

 سرپل 5 طالبان 15 50
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 در ولسوالی با طالبان جنايتکار و مزدور
 صياد

9 

 بی بی سی

 ننگرھار 5 داعشی ھا 122 20

طقۀ کوت و راه اندازی بازپس گيری من
ی اشغالگران غربی عليه داعشی ئعمليات ھوا

ھای وحشی در مناطق باندر و وچ باندر 
 ولسوالی اچين

10 

افغانستان 
ھجوم طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  فارياب 7 طالبان 5 7 رو

 11 ستان کوھ

افغانستان 
حملۀ خودی بر نيرو ھای امنيتی دولت  سرپل 7 نظاميان 2 1 رو

 12 پوشالی در مرکز سرپل

سالم 
درگيری بين دو قومندان طالبان در ولسوالی  بغالن 7 طالبان 13 10 وطندار

 13 دھنۀ غوری بر سر جمع آوری عشر و ذکات

طالبان برای تصرف ولسوالی حملۀ گروھی  جوزجان 9 طالبان 20 30 طلوع نيوز
 14 قوش تپه

حملۀ گروھی طالبان برای تصرف ولسوالی  جوزجان 9 نظاميان 2 4 طلوع نيوز
 15 قوش تپه

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  فارياب 9 طالبان 17 20 پژواک
 16 کوھستان

 کليد گروپ
 ننگرھار 9 داعشی ھا 38 17

ب توسط نيرو راه اندازی عمليات قھر سيال
ھای امنيتی دولت پوشالی عليه داعشی ھای 
 وحشی در ولسوالی ھای ھسکه مينه و کوت 

17 

 ھشت صبح

 ھلمند 10 طالبان 35 15

ی ئراه اندازی عمليات مشترک ھوا
اشغالگران غربی با نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی عليه مواضع طالبان جنايتکار و 
ط اين مزدور در ولسوالی خانشين و سقو

 ولسوالی به دست طالبان

18 

غير نظامی  6 1 کليد گروپ
انفجار مواد منفجره ای جاسازی شده در يک  ھرات 10 ھا

 19 کراچی در مربوطات حوزۀ سيزده

 طلوع نيوز
 کابل 11 نظاميان 1 4

حملۀ انتحاری باالی کمپ نارت گيت در 
ساحۀ پارک ھای صنعتی توسط طالبان 

 جنايتکار و مزدورد
20 

 بی بی سی

 غزنی 11 طالبان 70 60

ی و زمينی نيرو ھای ئراه اندازی عمليات ھوا
امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 

مزدور در منطقۀ کاريز نو  ولسوالی گيالن و 
 ولسوالی اندر

21 

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه  غزنی 11 نظاميان 13 20 بی بی سی
 22 ولسوالی اندردر ار و مزدور طالبان جنايتک

سالم 
 وطندار

طالبان و  9 10
 غور 11 داعشی ھا

سگ جنگی بين طالبان جنايتکار و مزدور با 
داعشی ھای خونخوار و جانی در روستای 

 رغسکن شھر فيروزکوه
23 

 سپوتنيک
 ھرات 12 طالبان 48 22

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

 شيندند
24 

اطالعات 
 روز

 ھلمند 12 طالبان 41 25
ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی ئحملۀ ھوا

بر مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در 
 منطقۀ تريخ ناور ولسوالی مارجه

25 

اطالعات 
 روز

 جوزجان 12 طالبان 27  

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

قوش تپه و رھايی عساکر دولت از محاصرۀ 
 طالبان

26 

اطالعات 
 روز

 جوزجان 12 نظاميان 1 7

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

عساکر دولت از محاصرۀ قوش تپه و رھايی 
 طالبان

27 

خبرگزاری 
 جمھور

 ننگرھار 12 طالبان 39  

ی اشغالگران غربی ئراه اندازی حمالت ھوا
و عمليات زمينی نيرو ھای امينتی دولت 

پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 
 ولسوالی پچيراگام

28 

 بخدی
 قندھار 12 طالبان 15  

ی دولت پوشالی درگيری بين نيرو ھای امنيت
با طالبان جنايتکار و مزدور در مربوطات 

 حسن زوی ولسوالی شاه وليکوت
29 

پاکسازی ولسوالی ھسکه مينه از وجود  ننگرھار 12 داعشی ھا 10 10 بخدی
داعشی ھای خونخوار توسط نيرو ھای  30 
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 امنيتی دولت پوشالی

غير نظامی    10 پژواک
 31 مرکز واليت کنرھاانفجار در اسعد آباد  کنرھا 13 ھا

درگيری سه روزه بين افراد مال ھيبت هللا و  ھرات 14 طالبان 30   خامه پرس
 32 مال رسول در ولسوالی شيندند 

حمله بر کاروان گردشگران خارجی در  ھرات 14 خارجی ھا   6 بی بی سی
 33 منطقۀ سيلی چشت شريف 

سالم 
ليس و ارتش دولت پوشالی در درگيری بين پو غزنی 15 نظاميان   6 وطندار

 34 ولسوالی بھسود

 رصد
 بدخشان 16 طالبان 30 1

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

 راغستان
35 

 کليد گروپ
 ھلمند 16 طالبان 10  

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

 ولسوالی مارجه
36 

خبرگزاری 
 جمھور

 کندز 16 طالبان 33 37
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

با طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی امام 
 صاحب

37 

 بی بی سی
 ھلمند 16 طالبان 98 56

ی نيروی ھای امنيتی ئراه اندازی عمليات ھوا
تکار و مزدور دولت پوشالی عليه طالبان جناي

 در ولسوالی ھای نادعلی و مارجه
38 

غير نظامی  5   بی بی سی
برخورد موتر غير نظاميان با ماين کنار جاده  پکتيا 16 ھا

 39 در منطقۀ نورزی از مربوطات شھر گرديز

 بی بی سی
غير نظامی  586  

 ھا
درگيری 
 ھلمند ھای ماه اسد

د به گفتۀ کريم اتل رئيس شورای واليتی ھلمن
در درگيری ھای اخير واليت ھلمند بر غير 
 نظاميان نيز تلفات سنگينی وارد آمده است

40 

افغانستان 
 رو

 کندز 16 طالبان 200 56

ی و حمله ھای ئراه اندازی عمليات ھوا
زمينی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 
طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای 

  ھفتۀ گذشتهال در يکزدشت ارچی و قلعۀ 

41 

 کليد گروپ
 ھرات 16 طالبان 8 3

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

 بزرگ ولسوالی گلران
42 

سالم 
 وطندار

 غزنی 17 طالبان 32 25
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

لی  با طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوا
 اندر

43 

سالم 
 وطندار

 غزنی 17 نظاميان 5 2
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

با طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی  
 اندر

44 

 بی بی سی
غير نظامی  6  

 غزنی 18 ھا
 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی گيالن

45 

 بخدی
 ھلمند 18 طالبان 40 45

امنيتی دولت پوشالی ی نيرو ھای ئحملۀ ھوا
بر مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی ھای گرمسير، ناوه و نادعلی
46 

غير نظامی  1 14 بی بی سی
 47 حملۀ انتحاری در بازار مواد خوراکه بلخ 19 ھا

سالم 
 وطندار

 پکتيا 24 طالبان 30 12
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 و مزدور در ولسوالی با طالبان جنايتکار
 جانی خيل

48 

 رصد
 نورستان 24 طالبان 40 25

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر 
ولسوالی وانت وايگل عليه نيرو ھای امنيتی 

 دولت پوشالی
49 

 رصد
 نورستان 24 نظاميان 3 7

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر 
منيتی ولسوالی وانت وايگل عليه نيرو ھای ا

 دولت پوشالی
50 

سالم 
 وطندار

 پکتيا 24 نظاميان 12 5
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

با طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی 
 جانی خيل

51 

افغانستان 
غير نظامی    2 رو

 52 انفجار در چھارراھی صحت عامه کابل 25 ھا

سالم 
 وطندار

 فراه 25 نظاميان 6  
رو ھای امنيتی دولت پوشالی توسط اعدام ني

طالبان جنايتکار و مزدور در جمعه بازار 
 ولسوالی بکواه

53 

ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی ئحملۀ ھوا نورستان 26 طالبان 12   رصد
بر مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در  54 
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 ولسوالی وانت وايگل

 بخدی
بغالن و  26 طالبان 11 23

 فارياب

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی ئواعمليات ھ
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور 

 در ولسوالی ھای دھنۀ غوری و قيصار
55 

 طلوع نيوز
 بادغيس 26 طالبان 55 48

حملۀ گستردۀ طالبان جنايتکار و مزدور از 
چھار جبھه بر ولسوالی باال مرغاب و دفع آن 

 توسط نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی
56 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1985  

  
1089 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 3074

  
 

 
 


