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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٢

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣١۶  

  

تن  ۶١٠ تن کشته و ۵٩۴ه  که از آنجملرسيد تن ١٢٠۴ مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۴در جريان ماه اسد سال 

 تن رسيده که از آنجمله ٢٨۵٣ مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۵ديگر زخم برداشتند، اما در جريان ماه اسد 

می توان دريافت که شدت و حدت جنگ به شدت با يک نگاه ساده .  تن ديگر زخم برداشتند١٣١٣ تن کشته و ١۵۴٠

ً مخصوصا درنده ھای امپرياليسم خونخوار امريکا به راه انداخته شده، نه ارتجاعی که توسط ماشين جنگی امپرياليسم

مقايسۀ کشته ھا و زخمی ھای ماه اسد سال گذشته که . تنھا کاھش نيافته بلکه به مراتب داغتر و شديدتر گرديده است

 درصد در کشته ھا ٢٣۶توسط گزارشگران پورتال جمع آوری گرديده در مقايسه با ماه اسد سالروان، نشان می دھد که 

  . و زخمی افزايش يافته است

قابل ذکر است که اين آمار و ارقام از البه الی منابع خبری جمع آوری گرديده و نزديک به واقعيت است، اما آمار 

 :واقعی کشته ھا و زخمی ھای جنگ ارتجاعی جاری به مراتب بيشتر از تعدادی است که به نشر رسيده است

  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ سنبله و کشتار انسان ھا در  جريان ماه  از قتله ایگوش
 شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر

حملۀ راکتی باالی محصلين پوھنتون کنرھا در  کنرھا اسد٢٨ غير نظاميان 3 56 خبرگزاری رصد
 1 روز نود و ھفتمين جشن استقالل

 خامه پرس

واليات  اسد٢٩ طالبان 127 93
 مختلف

عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
ھای  عليه طالبان جنايتکار و مزدور در واليت

ننگرھار، لغمان، لوگر، غزنی، پکتيا، پکتيکا، 
خوست، ميدان وردک، قندھار، فراه، غور، 

بادغيس، فارياب، سر پل، بغالن، تخار، قندز و 
 ھلمند

2 

 خامه پرس

واليات  اسد٢٩ نظاميان 20  
 مختلف

عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
ھای  عليه طالبان جنايتکار و مزدور در واليت

ننگرھار، لغمان، لوگر، غزنی، پکتيا، پکتيکا، 
خوست، ميدان وردک، قندھار، فراه، غور، 

بادغيس، فارياب، سر پل، بغالن، تخار، قندز و 
 ھلمند

3 

 خبرگزاری رصد
 غزنی اول سنبله طالبان 13 18

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی ده يک 
4 

 خبرگزاری جمھور

 کندز 1 طالبان 43 15

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

ھای خان آباد، چھار دره، علی آباد و امام 
 صاحب

5 
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 خبرگزاری جمھور

 کندز 1 نظاميان 2 4

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

ھای خان آباد، چھار دره، علی آباد و امام 
 صاحب

6 

 خبرگزاری رصد
 سرپل 4 طالبان 4 8

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

 سانچارک
7 

 8 ی در ولسوالی خلمئحمله بر موتر اسد هللا شفا بلخ 4 غير نظاميان 3 12 خبرگزاری رصد

 خبرگزاری رصد
 غور 4 نظاميان 4 8

حمله تھاجمی طالبان مزدور و جنايتکار بر 
در ولسوالی پوسته ھای امنيتی دولت پوشالی 

 پسابند
9 

ی افغانستان ئحملۀ انتحاری بر پوھنتون امريکا کابل 4 غير نظاميان 13 43 بی بی سی 
 10 در منطقۀ داراالمان

 کليد گروپ
 ھلمند 5 طالبان 2 4

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

 ھلمنداليت منطقۀ چاه انجينر و
11 

 کليد گروپ
عساکر  22  

 ھلمند 5 زندانی
ی از سوی نيرو ھای امنيتی دولت ئحملۀ ھوا

پوشالی بر مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در 
 واليت ھلمندمنطقۀ چاه انجينر 

12 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  تخار 5 طالبان 6 10 کليد گروپ
 13 خواجه غار

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  تخار 5 نظاميان   5 کليد گروپ
 14 خواجه غار

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی  جوزجان 6 طالبان 4 11 پژواک
 15 مرديان 

 خبرگزاری ماندگار

 سرپل 7 طالبان 67 56

 از طرف ١۵ی نويد ه ئراه اندازی عمليات تصفي
 عليه طالبان نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی

جنايتکار و مزدور  در مسير شاھراه 
ھای سانچارک، بلخاب و ساحات گذر،  ولسوالی

 توپخانه، مسجد سبز، گوجباکه و ده مرده

16 

 خبرگزاری ماندگار

جنرال  6  
 سرپل 7 پاکستانی

 از طرف ١۵ی نويد ه ئراه اندازی عمليات تصفي
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 

تکار و مزدور  در مسير شاھراه جناي
ھای سانچارک، بلخاب و ساحات گذر،  ولسوالی

 توپخانه، مسجد سبز، گوجباکه و ده مرده

17 

ی در منطقۀ شاھين خيل ولسوالی سياه ئحملۀ ھوا پروان 7 غير نظاميان 2   خبرگزاری افق
 18 گرد 

 خيل ولسوالی سياه ی در منطقۀ شاھينئحملۀ ھوا پروان 7 طالبان 6   خبرگزاری افق
 19 گرد 

 20  ھرات - انفجار ماين کنار جاده در مسير غور  غور 8 غير نظاميان 3 6 کليد گروپ

 خبرگزاری افق
 غور 8 طالبان 1 4

حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر 
پوسته ھای نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در 

 منطقۀ جبير ولسوالی پسابند
21 

 دیخبرگزاری بخ
 پروان 8 طالبان 13  

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 مربوطات واليت پروان
22 

 23 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی شيندند ھرات 8 غير نظاميان 2 3 پژواک

 بی بی سی 
 ننگرھار 8 طالبان 70 40

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

 مزدور در ولسوالی چپرھار
24 

 25 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی شيندند ھرات 8 طالبان 3   پژواک

انفجار ماين جاسازی شده در کنار جاده در  ھلمند 9 غير نظاميان 6 5 خبرگزاری بخدی
 26 ولسوالی ناوه

  بی بی سی

 پکتا 9 طالبان 170 56

ی و زمينی از طرف ئراه اندازی عمليات ھوا
تی دولت پوشالی و اشغالگران نيرو ھای امني

ی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در دو ئناتو
 ولسوالی جانی خيل و چکمنی

27 

 درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با بغالن 11 افراد جندهللا 7 7 خبرگزاری جمھور
 28 نيرو ھای جندهللا در ولسوالی برکه
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درگيری بين افراد مسلح دوستم مليشه با مريدان  کابل 11 غير نظاميان   5 ماندگار
 29 و مدافعان به خاک سپاری حبيب هللا کلکانی

واليات  11 طالبان 94 78 ھشت صبح
 مختلف

عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 
 و مزدور در واليت ھای عليه طالبان جنايتکار

ننگرھار، غزنی، پکتيا، پکتيکا، کندھار، 
ارزگان، دايکندی، فراه، بادغيس، تخار، بغالن، 

 کندز، سرپل، جوزجان، بلخ و ھلمند

30 

 سالم وطندار
 لوگر 11 طالبان 6 12

 حملۀ گروھی صد ھا طالب بر ولسوالی چرخ 
31 

 32 حملۀ گروھی صد ھا طالب بر ولسوالی چرخ  لوگر 11 نظاميان 2 6 سالم وطندار

 خبرگزاری بخدی
حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی  فراه 13 طالبان 1 2

 دولت پوشالی در ولسوالی گجگين
33 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی  فراه 13 نظاميان   1 خبرگزاری بخدی
 34 جگيندولت پوشالی در ولسوالی گ

در جريان  غير نظاميان 30 200 سالم وطندار
درگيری شش روز گذشته بين نيرو ھای امنيتی  ھلمند شش روز

 35 دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور

نظاميان و  41 110 بی بی سی 
حملۀ انتحاری در برابر دروازۀ ورودی حوزۀ  کابل 15 غير نظاميان

 36 دوم 

 بی بی سی 
حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر  کابل 16 البانط 4  

 سسۀ پاملرنه در ساحۀ شھر نوؤم
37 

 بی بی سی 
حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر  کابل 16 غير نظاميان 1 6

 سسۀ پاملرنه در ساحۀ شھر نوؤم
38 

 خبرگزاری رصد
 ننگرھار 16 طالبان 15  

منيتی دولت راه اندازی عمليات نيرو ھای ا
پوشالی تحت نام صاعقۀ حصارک عليه طالبان 

 جنايتکار و مزدور در ولسوالی حصارک
39 

 خبرگزاری رشد
 ارزگان 16 طالبان 40 54

دفع حمالت ھراس افگنانۀ طالبان جنايتکار و 
مزدور بر حومۀ شھر ترينکوت از سوی طالبان 

 جنايتکار و مزدور
40 

 خبرگزاری رشد
 زگانار 16 نظاميان 5 8

دفع حمالت ھراس افگنانۀ طالبان جنايتکار و 
مزدور بر حومۀ شھر ترينکوت از سوی طالبان 

 جنايتکار و مزدور
41 

 خامه پرس
 غور 17 طالبان 107 71

دفع حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر 
ولسوالی پسابند از سوی نيروھای امنيتی دولت 

 پوشالی
42 

انفجاری ماين جاسازی شده در يک بايسکل در  بغالن 18 اميانغير نظ 7 13 خبرگزاری رصد
 43 بازار ولسوالی بغالن مرکزی

 خامه پرس

واليات  18 طالبان 61 29
 مختلف

راه اندازی عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار در 

ھای غزنی، پکتيا، پکتيکا، خوست،  واليت
بغالن، قندز، سر پل، قندھار، فراه، تخار، 

 سمنگان، جوزجان و ھلمند

44 

 خامه پرس

واليات  18 نظاميان 15 13
 مختلف

راه اندازی عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار در 

ھای غزنی، پکتيا، پکتيکا، خوست،  واليت
قندھار، فراه، تخار، بغالن، قندز، سر پل، 

 ھلمندسمنگان، جوزجان و 

45 

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی عليه طالبان  سمنگان 18 طالبان 5 8 افغانستان رو
 46 جنايتکار و مزدور در منطقۀ تيخنک

 سالم وطندار
 ارزگان 19 طالبان 180 75

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور برای 
تصرف ترينکوت و درگيری آنھا با نيرو ھای 

 الیامنيتی دولت پوش
47 

 سالم وطندار
 ارزگان 19 نظاميان 11 18

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور برای 
تصرف ترينکوت و درگيری آنھا با نيرو ھای 

 امنيتی دولت پوشالی
48 

 سالم وطندار
 ارزگان 19 غير نظاميان 24 21

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور برای 
نيرو ھای تصرف ترينکوت و درگيری آنھا با 

 امنيتی دولت پوشالی
49 
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 پژواک
 خوست 19 طالبان 58 43

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

 مزدور در ولسوالی سپيره
50 

 پژواک
 ننگرھار 20 داعشی ھا 17 2

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

 مزدور در ولسوالی ھای ھسکه مينه و اچين
51 

 خامه پرس

 ننگرھار 20 داعشی ھا 13 2

ی از سوی نيرو ھای ئراه اندازی حمالت ھوا
امنيتی دولت پوشالی عليه مواضع طالبان 

جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای ھسکه مينه 
 و اچين

52 

انفجار ماين جاسازی شده در مربوطات ناحيۀ  ننگرھار 20 غير نظاميان 1 1 طلوع نيوز
 53 اول شھر جالل آباد

 خبرگزاری رصد
بلخ، کندز و  20 طالبان 13 23

 جوزجان

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

 چھاربولک، گورتپه و قوش تپه
54 

 سالم وطندار
نظامی و  3  

 فارياب 21 ملکی
تيرباران قاضی بلچراغ، قومندان پوليس محلی و 

محافظ آن در ولسوالی بلچراغ از سوی طالبان 
 جنايتکار و مزدور

55 

 سالم وطندار
 ننگرھار 21 نظامی 1 1

انفجار ماين جا سازی شده در ولسوالی حصارک 
و جان باختن زرور زاھد قومندان امنيۀ واليت 

 ننگرھار
56 

  افقخبرگزاری
 ننگرھار 25 طالبان 6  

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی پتی کوت
57 

ن غير نظامی اتيراندازی بر موتر حامل مسافر ھرات 26 غير نظاميان 1 3 کليد گروپ
 58 در مسير ولسوالی گذره

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر  ھلمند 26 نظاميان 12 1 کليد گروپ
 59 پوسته ھای امنيتی ولسوالی گرشک

 ھشت صبح
 قندھار 27 طالبان 21  

 ترينکوت از -عمليات پاکسازی شاھراه قندھار 
وجود طالبان جنايتکار و مزدور توسط نيرو 

 ھای امنيتی دولت پوشالی
60 

 61 ر ولسوالی خاشرودانفجار ماين د نيمروز 26 غير نظاميان   2 پژواک

جھادی و غير  4   سالم وطندار
تيرباران قومندان جھادی با سه عضو خانواده  بغالن 26 نظامی

 62 اش از سوی افراد مسلح در ولسوالی ده صالح

 طلوع نيوز
 فارياب 29 طالبان 15 1

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی ھای 
پشتون خواجه سبز پوش، غورماچ، المار و 

 کوت
63 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر ولسوالی شاه  قندھار 29 نظاميان 8 2 خبرگزاری بخدی
 64 ولی کوت

 پژواک
 ارزگان 29 نظاميان 7  

ی بر ئی درنده ھای اشغالگر امريکائحملۀ ھوا
يک پوستۀ نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بر 

 شھر ترينکوت
65 

 طلوع نيوز
 ھرات 29 طالبان 12 10

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

 ولسوالی شيندند
66 

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با  کابل 29 طالبان 8 4 خبرگزاری آسيا
 67 طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی قره باغ

 خبرگزاری رصد
 بادغيس 30 طالبان 1 3

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

 ولسوالی مقر
68 

 خبرگزاری رصد

واليات  30 داعشی ھا 68 21
 مختلف

ی نيرو ئنی و حمالت ھواراه اندازی عمليات زمي
ھای  ھای امنيتی دولت پوشالی در واليت

 کندھار، ارزگان، ننگرھار، غزنی، پکتيا، لوگر،
 زابل، غور، فراه، تخار، کندز، جوزجان و ھلمند
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 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1540  

  
1313 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 2853
 


