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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ اگست ٢۴

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢٨٣  

  
  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ اسد از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه ه ایگوش

  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ اسد از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه  ایهگوش

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

 1 حملۀ انتحاری در ولسوالی المار فارياب 31.04.1394 غير نظاميان 19 32 بی بی سی

 خبرگزاری افق
 ننگرھار 02.05.1394 طالبان 17  

عمليات نظامی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
جنايتکار در ولسوالی ھای خوگيانی، اچين، ھسکه مينه و 

 غنی خيل 
2 

ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان در ئحملۀ ھوا فارياب 02.05.1394 طالبان 8 1 طلوع نيوز
 3 ولسوالی المار

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان  ھرات 03.05.1394 طالبان 2 5 کليد گروپ
 4 جنايتکار در ولسوالی چشت

نظاميان دولت  1 4 کليد گروپ
 5 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی شيندند ھرات 03.05.1394 پوشالی

نظاميان دولت    10 کليد گروپ
سازی شده در يک موترسايکل در مقابل انفجار ماين جا تخار 03.05.1394 پوشالی

 6 ئیساختمان مديريت جنا

 امنيتی در ۀانفجار ماين کنار جاده در نزديک پوست ننگرھار 03.05.1394 غير نظاميان 1 6 کليد گروپ
 7 چھارراھی غالم محمد

خبرگزاری 
مينی نيرو ھای  و زئیتلفات سنگين در اثر حمالت ھوا واليت مختلف 03.05.1394 طالبان 189 88 رشد

 8 امنيتی دولت پوشالی بر طالبان جنايتکار 

نظاميان دولت  3 3 بی بی سی
دو درگيری جداگانه در ولسوالی ھای جغتو و اندر بين  غزنی 04.05.1394 پوشالی

 9 نيروھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان جنايتکار

ره ھای بی سرنشين اشغالگران غربی بر  طيائیحملۀ ھوا ننگرھار 04.05.1394 طالبان 5   طلوع نيوز
 10 طالبان جنايتکار

خبرگزاری 
نظاميان دولت  3   بخدی

 11 حملۀ خودی در منطقۀ خاردار سرپل 05.05.1394 پوشالی

 12 انفجار ماين جاسازی شده در مقابل شفاخانه کندز کندز 08.05.1394 غير نظاميان 1 11 افغانستان رو

ان دولت نظامي 3 3 افغانستان رو
 13  انفجار ماين در ولسوالی درزاب واليت جوزجان جوزجان 08.05.1394 پوشالی

 طياره ھای بی سرنشين اشغالگران ئیدر نتيجۀ دو حمله ھوا ننگرھار 08.05.1394 طالبان 20   بی بی سی
 14 مرز با پاکستان،  غربی در واليت ننگرھار و ھم

 15 درگيری بين مردم و طالبان جنايتکار در قريه چارشنگو انجوزج 08.05.1394 طالبان 7   بی بی سی

خبرگزاری 
 رشد

 فارياب 10.05.1394 طالبان 21 17
 درگيری ھای سنگين بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و 

طالبان جنايتکار در در روستا ھای چيچکتوی ولسوالی 
 قيصار، المار و شش قره ولسوالی گرزيوان فارياب

16 

ری خبرگزا
نظاميان دولت  8 10 بخدی

 17  کابلئیحملۀ انتحاری در نزديک ميدان ھوا کابل 16.05.1394 پوشالی

خبرگزاری 
اشغالگران  1   بخدی

 18  کابلئیحملۀ انتحاری در نزديک ميدان ھوا کابل 16.05.1394 غربی

خبرگزاری 
 19  کابلئیحملۀ انتحاری در نزديک ميدان ھوا کابل 16.05.1394 طالبان 4   بخدی

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان  غزنی 16.05.1394 طالبان 8   بی بی سی
 20 جنايتکار در ولسوالی آب بند 

 بی بی سی
نظاميان دولت  27 26

حملۀ انتحاری بر دروازه ای ورودی اکادمی پوليس در  کابل 16.05.1394 پوشالی
 منطقه ای افشار

21 
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انفجار موتر مملو از مواد منفجره در برابر رياست کشف  کابل 16.05.1394 غير نظاميان 106 400 یشاھدان عين
 22 وزارت دفاع واقع شاه شھيد 

خبرگزاری 
 23 به دار آويختن يک زن در ولسوالی وردوج واليت بدخشان بدخشان 17.05.1394 غير نظاميان 1   بخدی

 24  ننگرھار- کابل ۀ دو سرکۀانفجار در منطق ننگرھار 17.05.1394 غير نظاميان 2 3 خامه پرس

 خامه پرس
 واليت مختلف 18.05.1394 طالبان 22 30

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان 
جنايتکار در واليت ھای  بغالن، تخار، فارياب، قندھار، 

 ارزگان، غزنی، خوست، پکتيا و ھلمند
25 

 خامه پرس

 ننگرھار 18.05.1394 طالبان 30 9

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان 
جنايتکار و حملۀ طياره ھای بدون سرنشين اشغالگران 

غربی بر طالبان در ولسوالی ھای ھسکه مينه، حصارک، 
 شيرزاد و خوگيانی

26 

 27 جاری در ولسوالی خان آبادانفجار موتر مملو از مواد انف کندز 18.05.1394 غير نظاميان 29 19 طلوع نيوز
خبرگزاری 

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان  سرپل 18.05.1394 طالبان 40 27 پژواک
 28 جنايتکار در واليت سرپل

خبرگزاری 
نظاميان دولت  6 5 پژواک

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و طالبان  سرپل 18.05.1394 پوشالی
 29 کار در واليت سرپلجنايت

 30  کابلئیورودی ميدان ھواۀ حملۀ انتحاری مقابل درواز کابل 19.05.1394 غير نظاميان 4 19 طلوع نيوز
 31 حملۀ انتحاری در ولسوالی گرشک ھلمند 19.05.1394 غير نظاميان 8 6 طلوع نيوز

خبرگزاری 
 بخدی

 واليت مختلف 20.05.1394 طالبان 94 21

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان عمليات نظامی
جنايتکار در واليت ھای فارياب، قندوز و سرپل در شمال، 
کنر و ننگرھار در شرق، پکتيا و پکتيکا در جنوب شرق، 

فراه در غرب، بادغيس در شمال غرب، زابل و ارزگان در 
 جنوب، کابل و غزنی 

32 

خبرگزاری 
 بخدی

نظاميان دولت  12 5
 واليت مختلف 20.05.1394 پوشالی

عمليات نظامی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
جنايتکار در واليت ھای فارياب، قندوز و سرپل در شمال، 
کنر و ننگرھار در شرق، پکتيا و پکتيکا در جنوب شرق، 

فراه در غرب، بادغيس در شمال غرب، زابل و ارزگان در 
 جنوب، کابل و غزنی 

33 

 روزه در ولسوالی نوزاد بين طالبان جنايتکار ٢١درگيری  ھلمند 25.05.1394 طالبان 77 100 يوزطلوع ن
 34 و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

حملۀ طالبان جنايتکار بر پوستۀ امنيتی پوليس مرزی در  ھرات 26.05.1394 طالبان 4   کليد گروپ
 35 ولسوالی گلران

خبرگزاری 
 36 حمله بر ولسوالی موسی قلعه از سوی طالبان جنايتکار ھلمند 26.05.1394 طالبان 25 33 رشد

درگيری بين طالبان جنايتکار و نيرو ھای امنيتی دولت  بغالن 26.05.1394 طالبان 18 27 طلوع نيوز
 37 پوشالی در نزديک دند غوری 

نظاميان دولت  1 3 طلوع نيوز
جنايتکار و نيرو ھای امنيتی دولت درگيری بين طالبان  بغالن 26.05.1394 پوشالی

 38 پوشالی در نزديک دند غوری 

خبرگزاری 
اصابت مرمی ھاوان بر يک خانۀ مسکونی در ولسوالی  قندھار 26.05.1394 غير نظاميان 1 7 رشد

 39 ميوند

خبرگزاری 
نظاميان دولت  4   بخدی

از سوی فرد حمله بر نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  ھلمند 26.05.1394 پوشالی
 40 ناشناس در منطقۀ گذر سرخ

نظاميان دولت  1 8 کليد گروپ
 41 درگيری بين مرزبان پاکستان و افغانستان کنر 27.05.1394 پوشالی

راه اندازی عمليات خورشيد چھار توسط نيرو ھای امنيتی  بغالن 27.05.1394 طالبان 31 47 سالم وطندار
 42 در منطقۀ دند غوریدولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

نظاميان دولت  1 3 سالم وطندار
راه اندازی عمليات خورشيد چھار توسط نيرو ھای امنيتی  بغالن 27.05.1394 پوشالی

 43 دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار در منطقۀ دند غوری

 خامه پرس

 واليت مختلف 29.05.1394 طالبان 118 62

رو ھای امنيتی دولت  نيئیراه اندازی عمليات تصفيه 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار در واليت ھای ننگرھار، 

لغمان، پکتيا، پکتيکا، ارزگان، دايکندی، قندھار، بادغيس، 
ھای خاک  رياب، ھلمند و ولسوالیاقندز، سرپل، تخار، ف
 جبار و سروبی کابل

44 

نظامی و غير  3 1 طلوع نيوز
 45  چند انفجار در واليت ھای بغالن و کندزوقوع بغالن و کندز 30.05.1394 نظامی

حملۀ انتحاری در ساحۀ مکروريان چھارم در برابر شفاخانۀ  کابل 31.05.1394 غير نظاميان 15 60 طلوع نيوز
 46 خصوصی شينوزاده

اشغالگران  4   طلوع نيوز
حملۀ انتحاری در ساحۀ مکروريان چھارم در برابر شفاخانۀ  کابل 31.05.1394 غربی

 47 خصوصی شينوزاده

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1005  

  
1111 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 2116

  
 


