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  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٩٨  
 

  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ دلو از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه ه ایگوش
بع من
 جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا خبر

 شماره

بی بی 
 سی

حملۀ انتحاری بر موتر حامل کارمندان طلوع در جادۀ داراالمان مقابل  کابل جدی30 غير نظاميان 7 20
 سفارت روسيه

1 

 2 ھلمندانفجار در برابر قومندانی امنيۀ واليت  ھلمند دلو2 نظاميان 1 5 افق

 پژواک
ی از سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان ه ئعمليات تصفي بدخشان 3 طالبان 10 30

 جنايتکار
3 

ی از سوی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان ه ئعمليات تصفي بدخشان 3 نظاميان 2 2 پژواک
 4 جنايتکار

شغالگران غربی بر نيرو ھای وحشی داعشی در ولسوالی ی ائحملۀ ھوا ننگرھار 4 داعشی ھا 16   پژواک
 5 ھای مختلف ننگرھار

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه داعشی ھای وحشی و ئیحملۀ ھوا ننگرھار 4 داعشی ھا 25   بخدی
 6 جنايتکار

بی بی 
 7  در دھمزنگحملۀ انتحاری در برابر مرکز فرماندھی پوليس نظم عامه کابل 12 غير نظاميان 20 29 سی

بی بی 
 8  نيرو ھای داعشی ئی بر ايستگاه راديوئیحملۀ ھوا ننگرھار 13 داعشی ھا 29   سی

بی بی 
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان وابسته و جنايتکار  بدخشان 13 طالبان 63 11 سی

 9 در ولسوالی تگاب

بی بی 
ن نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان وابسته و جنايتکار درگيری بي بدخشان 13 نظاميان 2 10 سی

 10 در ولسوالی تگاب

سالم 
ھجده روز جنگ بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار  بغالن 13 طالبان 150 120 وطندار

 11 و وابسته در منطقۀ دند غوری و دند شھاب الدين

طلوع 
 12 عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار  کندز 15 طالبان 17   نيوز

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و داعشی ھای وحشی و  ننگرھار 17 داعشی ھا 12 11 افق
 13 جنايتکار

بی بی 
ه در درگيری نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و وابست ننگرھار 17 طالبان 28 10 سی

 14 ولسوالی ھای اچين و کوت

عمليات پاکسازی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در مسير ھای نا امن  غزنی 17 طالبان 35 32 بخدی
 15 ولسوالی ھای غزنی

صدای 
 16 حملۀ انتحاری بر موتر حامل رئيس محکمۀ استيناف لوگر 18 غير نظاميان 1 8 امريکا

طلوع 
 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بر مواضع طالبان جنايتکار ئیحملۀ ھوا ھلمند 19 طالبان 8   نيوز

 17 و مزدور در مربوطات ولسوالی ناد علی

 18 حملۀ انتحاری بر موتر حامل نيرو ھای نظامی دولت پوشالی بلخ 19 نظاميان 3 18 بخدی
بی بی 
 19 حملۀ انتحاری در ولسوالی يحی خيل پکتيکا 19 غير نظاميان 6 9 سی
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طلوع 
 نيوز

 ھلمند 20 طالبان 15 2
 مشترک نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و اشغالگران غربی ئیحملۀ ھوا

عليه مواضع طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای گرشک و 
 نادعلی

20 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ امنيتی نيرو ھای دولت پوشالی  ھرات 20 طالبان 5 4 بخدی
 21 در ولسوالی شيندند

 22 حملۀ انتحاری در برابر کندک اردوی ملی ولسوالی سنگين ھلمند 24 نظاميان 4 7 افق
افغانستان 

 23 حملۀ خودی در ولسوالی ژيری ھلمند 24 نظاميان 6   رو

طلوع 
عمليات نيروھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور  ميدان وردک 25 طالبان 12 18 نيوز

 24 در ولسوالی نرخ

طلوع 
 25 فرود آمدن موشک بر يک خانۀ مسکونی در شھر پلخمری بغالن 25 غير نظاميان   4 نيوز

کليد 
طالبان جنايتکار و  نيرو ھای اشغالگر خارجی بر مواضع ئیحمالت ھوا ھلمد 26 طالبان 26 12 گروپ

 26 مزدور در ولسوالی ھای گرشک و سنگين

عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور  کاپيسا 26 طالبان 3 2 بخدی
 27 در ولسوالی تگاب

زدور عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و م کاپيسا 26 غير نظاميان 2   بخدی
 28 در ولسوالی تگاب

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه داعشی ھای  ننگرھار 27 داعشی ھا 42 12 بخدی
 29 وحشی و جنايتکار در ولسوالی اچين

 نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار در ئیعمليات ھوا ھلمند 27 طالبان 38 25 بخدی
 30  گرشک و سنگينولسوالی ھای

 31 حملۀ طالبان باالی يک پوستۀ امنيتی در ولسوالی دشت ارچی کندز 27 طالبان 10 12 بخدی
 32 درگيری بين نيرو ھای طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی مقر غزنی 27 طالبان 28 21 بخدی

افغانستان 
پوشالی با طالبان جنايتکار در درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت  کندز 28 طالبان 9 13 رو

 33 ولسوالی دشت ارچی

 34 انفجار مواد منفجره در برابر عزيزی بانک در شھر ميمنه فارياب 28 غير نظاميان 2 12 افق
 35 درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و وابسته بدخشان 28 طالبان 24 17 پژواک

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و وابسته  بغالن 28 طالبان 24 9 بخدی
 36 در دند شھاب الدين

طلوع 
 نيوز

 کندز 28 طالبان 170 200
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان جنايتکار و 

ومزدور در جريان ماه دلو در مناطق مختلف بغالن از جمله دند شھاب 
 الدين

37 

بی بی 
عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی برای پاکسازی ولسوالی ارگو از  بدخشان 28 طالبان 17 10 سی

 38 وجود طالبان جنايتکار و مزدور

عمليات نيرو ھای امنيتی برای پاکسازی ولسوالی قوش تپه و قريه ھای  جوزجان 30 طالبان 21 3 بخدی
 39  و مزدوراطراف آن از وجود طالبان جنايتکار

 طياره ھای بی سرنشين اشغالگران غربی بر مواضع ئیحملۀ ھوا ننگرھار 30 داعشی ھا 6   بخدی
 40 داعشی از در ولسوالی ھسکه مينه

  ماهاينمجموع کشته شده ھا در  899  

  
698 

  ماهاينمجموع زخمی ھا در 

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 1597

  
 

 
 


