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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٢

 ؟گذرد در افغانستان چه می

٣١٩  

سيدن فصل سرما از شدت  نيمه فيودالی با فرا ر–درنده ھای جنگ به شدت ارتجاعی جاری در افغانستان مستعمره 

ًحمالت شان می کاھند، مخصوصا طالبان جنايتکار و مزدور در اين فصل سال، به پايگاه ھای امن خود در پاکستان 

عقب نشينی تکتيکی نموده تا با انرژی مضاعف در بھار سال آينده به ميدان ھای جنگ خود ساخته و ارتجاعی کشور ما 

  .دوباره برگردند

 تن ديگر ٣٨۴ تن کشته و ۵۶٧ تن رسيده که از آنجمله ٩۵١جاری مجموع کشته ھا و زخمی ھا به در ماه قوس سال

ًزخم برداشتند، البته به يقين می توان گفت که اين آمار دقيق و موثق نبوده، مطمئنا کشته ھا و زخمی ھای اين ماه به 

ی ھای ماه قوس سالجاری به نسبت ماه قوس سال با آنھم تعداد کشته ھا و زخم. مراتب بيشتر از آمار منتشره می باشد

 نفر که از ۴۴٨ به مراتب بيشتر می باشد، چنان که در ماه قوس سال گذشته مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۴

به اين اساس کشته ھا و زخمی ھای ماه قوس .  تن رسيده بود١٢٧ و تعداد زخمی ھا به ٣٢١آنجمله تعداد کشته ھا 

 درصد افزايش را نشان می دھد که اين خود بيانگر شدت و حدت ٢٠٠ه ماه قوس سال گذشته بيشتر از سالجاری نسبت ب

 .وحشی گری ھا و خونريزی ھای طرف ھای جنگ ارتجاعی جاری را نشان ميدھد

 
  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ قوس 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

شاھدان 
 1 یحملۀ انتحاری در مسجد باقر العلوم در منطقۀ چھار قلعۀ چھاردھ کابل 1 غير نظاميان 35 90 عينی

ھشت 
 صبح

واليات  2 طالبان 65 15
 مختلف

راه اندازی عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 
يتکار و مزدور در واليت ھای ننگرھار، لغمان پکتيکا، طالبان جنا

غزنی، ميدان وردک، کندھار، ارزگان، غور، ھرات، فارياب، کندز، 
 بدخشان، ھلمند و سرپل

2 

افغانستان 
 3 سه انفجار پی در پی در شھر جالل آباد ننگرھار 5 غير نظاميان 2 27 رو

افغانستان 
عمليات گسترده بر روستاھای اطراف شھر کندز از راه اندازی  کندز 7 طالبان 25 20 رو

 4 طرف نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور

ھشت 
 صبح

 ننگرھار 8 داعشی ھا 44 2
ی اشغالگران ئيتی دولت پوشالی و ھواعمليات زمينی نيرو ھای امن

 غربی عليه داعشی ھای وحشی و جنايتکار در ولسوالی پچيگيرام و
 ولسوالی ده باال

5 

انفجار واسط انتحاری و کشته شدن طالبان جنايتکار و مزدور در  ننگرھار 8 طالبان 8 2 اسپونتيک
 6 ولسوالی غنی خيل

اطالعات  حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوسته ھای امنيتی نيرو ھای  فراه 8 طالبان 20 12 7 
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 امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی باالبلوک روز
اطالعات 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوسته ھای امنيتی نيرو ھای  فراه 8 نظاميان 12 10 روز
 8 امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی باالبلوک

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی در منطقۀ زنجير  زابل 8 نظاميان 4 1 طلوع نيوز
 9 ولسوالی شملزی

تيرباران غير نظاميان توسط طالبان جنايتکار و مزدور در منطقۀ  ھلمند 11 ير نظاميانغ 3   خامه پرس
 10 ميرمنداب ولسوالی گرشک

 11 انفجار ماين کنار جاده با موتر حامل خبرنگاران در شھر صفا زابل 12 غير نظاميان   3 بی بی سی
خبرگزار 
 12 ار و مزدور بر پايگاه نظامی شيندندحملۀ گروھی طالبان جنايتک ھرات 13 طالبان 7 25 جمھور

خبرگزاری 
حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی در ولسوالی  فراه 13 طالبان 20 13 افق

 13 باالبلوک

خبرگزاری 
حملۀ تھاجمی طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی در ولسوالی  فراه 13 نظاميان 5 3 افق

 14 باالبلوک

خبرگزاری 
درگيری چھار روزه بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان  قندھار 13 غير نظاميان 23   رصد

 15 جنايتکار و مزدور در ولسوالی نيش

خبرگزاری 
درگيری چھار روزه بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان  قندھار 13 طالبان 29 15 رصد

 16 لی نيشجنايتکار و مزدور در ولسوا

خبرگزاری 
ميدان  14 محصل 1   رصد

 وردک
به دار آويختن يک جوان محصل توسط طالبان جنايتکار و مزدور در 

 17 ولسوالی چک

 18 انفجار ماين در ولسوالی خوشامند پکتيکا 15 غير نظاميان 2   پژواک
افغانستان 

شالی با طالبان جنايتکار و درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پو فارياب 15 طالبان 7 2 رو
 19 مزدور در ولسوالی شيرين تگاب

ھشت 
 صبح

واليات  16 طالبان 70 25
 مختلف

عمليات پاکسازی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی از وجود طالبان 
  ھای ننگرھار، پکتيکا، غزنی، خوست، جنايتکار و مزدور در  واليت

 فراه، فارياب،   ھرات،  بادغيس،  دايکندی،  زابل،  ارزگان، کندھار،
 کندز و ھملند

20 

افغانستان 
 21 درگيری خودی بين طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی شيندند ھرات 16 طالبان 18 20 رو

خبرگزاری 
عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و  غزنی 19 طالبان 10 6 بخدی

 22 مزدور در ولسوالی ده يک

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر روستای بدی شاه ولسوالی  نورستان 20 طالبان 20 15 سپونتيکا
 23 لبرگمتا

حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور بر روستای بدی شاه ولسوالی  نورستان 20 نظاميان   2 اسپونتيک
 24 لبرگمتا

خبرگزاری 
بان بر پوسته ھای امنيتی منطقۀ پل رنگ آب ولسوالی دفع حملۀ طال پروان 21 طالبان 1 2 بخدی

 25 سياه گرد از سوی نيروھای امنيتی دولت پوشالی

خبرگزاری 
 رصد

 نيمروز 21 طالبان 5 3
عمليات زمينی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار 

 و مزدور در ولسوالی خاشرود

26 

ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه داعشی ھای وحشی ئلۀ ھواحم ننگرھار 21 داعشی ھا 7 4 خامه پرس
 27 و جنايتکار در ولسوالی ھسکه مينه

خبرگزاری 
ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و ئحملۀ ھوا ھلمند 22 طالبان 14 11 رصد

 28 مزدور

خبرگزاری 
 بخدی

واليات  22 طالبان 32 8
 مختلف

يات مشترک نيروھای امنيتی دولت پوشالی عليه راه اندازی عمل
طالبان جنايتکار و مزدور در واليات ننگرھار، پکتيکا، غزنی، پکتيا، 

لوگر، کندھار، کنر، پکتيکا، بادغيس، لغمان، فارياب، کندز، ھلمند، 
 زابل و ارزگان

29 

 30 سوالی سانچارکحملۀ افراد مسلح ناشناس بر يک خانه در ول سرپل 22 غير نظاميان 5 2 پژواک
افغانستان 

ی نيرو ھای اشغالگر غربی عليه داعشی ھای ئراه اندازی عمليات ھوا ننگرھار 25 داعشی ھا 8 5 رو
 31 وحشی و جنايتکار در ولسوالی ھای ھسکه مينه و اچين

خبرگزاری 
يتکار و درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنا ننگرھار 28 طالبان 5 6 بخدی

 32 مزدور در ولسوالی سرخرود

افغانستان 
 رو

داعشی ھا و  36 22
واليات  28 طالبان

 مختلف

ی و زمينی نيرو ھای امنيتی دولت ئراه اندازی عمليات مشترک ھوا
پوشالی عليه داعشی ھای وحشی و طالبان جنايتکار و مزدورد در 

ست ، واليت ھای نورستان ، پکتيکا ، پکتيا، غزنی، وردک ، خو
قندھار، ارزگان ، زابل ، ھرات ، فراه ، نيمروز ، فارياب ، قندوز و 

 ھلمند 

33 

 خامه پرس
واليات  30 طالبان 24 13

 مختلف

راه اندازی عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی عليه طالبان جنايتکار و 
ھای ننگرھار، نورستان، ارزگان، فراه، نيمروز،  مزدور در واليت

 قندز و ھلمند 
34 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 567   
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 مجموع زخمی ھا در يک ماه 384 

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 951

  
  

  
 


