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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٠١۵ جون ٢١  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢٨١  

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

 ع خبرمنب
زخمی 

 ھا
کشته 

آسيب ديده ھا ھا  تاريخ واقعه
محل 
 جزئيات خبر واقعه

شماره

 بی بی سی

29.02.1394 غير نظاميان 4 24  کابل

حملۀ انتحاری بر 
وزارت نام نھاد عدليۀ 
دولت پوشالی از سوی 

 طالبان جنايتکار

1 

 سالم وطندار
6 5 

نيرو ھای 
امنيتی دولت 

 پوشالی
03.03.1394  ھلمند

ۀ طالبان جنايتکار حمل
بر پوسته ھای امنيتی 

 ولسوالی سنگين
2 

 سالم وطندار
04.03.1394 غير نظاميان 2   تيرباران دو زن توسط  سرپل

 طالبان جنايتکار
3 

 سالم وطندار

04.03.1394 غير نظاميان   67  زابل

انفجار موتری مملو از 
مواد منفجره در برابر 

دروازۀ شورای واليتی 
 زابل

4 

 م وطندارسال
05.03.1394 طالبان 4   ميدان 

 وردک

حملۀ طالبان جنايتکار 
بر محکمۀ تجديد نظر 
 در واليت ميدان وردک

5 

 سالم وطندار
  2 

نيرو ھای 
امنيتی دولت 

 پوشالی
05.03.1394 ميدان 

 وردک
حملۀ طالبان جنايتکار 
بر محکمۀ تجديد نظر 
 در واليت ميدان وردک

6 

 بی بی سی

06.03.1394 طالبان 4    کابل

حملۀ تھاجمی طالبان 
جنايتکار بر مھمانخانۀ 

ھيتال در وزير اکبر 
 خان

7 

 بی بی سی

07.03.1394 طالبان 79 92  بغالن

پايان عمليات پاکسازی 
نيرو ھای امنيتی دولت 

 طالبان هپوشالی علي
جنايتکار در ولسوالی 

ھای دھنۀ غوری و 
 بغالن مرکزی

8 

 بی بی سی

9 3 
نيرو ھای 

نيتی دولت ام
 پوشالی

07.03.1394  بغالن

پايان عمليات پاکسازی 
نيرو ھای امنيتی دولت 

 طالبان هپوشالی علي
جنايتکار در ولسوالی 

ھای دھنۀ غوری و 

9 
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 بغالن مرکزی

 خامه پرس
07.03.1394 طالبان 35 3  پکتيا

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی و 

 طالبان جنايتکار
10 

08.03.1394 غير نظاميان   5 دیخبرگزاری بخ  11 انفجار ماين کناره جاده  غزنی

 خبرگزاری جمھور

08.04.1394 غير نظاميان 3    سمنگان

به رگبار بستن سه 
جوان از اھالی لب آب 
ولسوالی فيروزنخجير 

 واليت سمنگان

12 

 خبرگزاری جمھور
08.04.1394 طالبان 6   درگيری خونين بين  سرپل

 ن جنايتکارمردم و طالبا
13 

 خبرگزاری جمھور
2 3 

نيرو ھای 
امنيتی دولت 

 پوشالی
08.04.1394 انفجار دو فير راکت در  بغالن

 شھر پلخمری
14 

 طلوع نيوز
14.03.1394 غير نظاميان 3 2  ھلمند

انفجار موتری مملو از 
مواد منفجره در ورودی 

 شھر لشکرگاه
15 

 طلوع نيوز
2 3 

نيرو ھای 
امنيتی دولت 

 لیپوشا
14.03.1394  ھلمند

انفجار موتری مملو از 
مواد منفجره در ورودی 

 شھر لشکرگاه
16 

 خامه پرس

14.03.1394 طالبان 7 1  زابل

درگيری بين نيروھای 
امنيتی دولت پوشالی و 

طالبان جنايتکار در 
 ولسوالی شاه جوی

17 

 افغانستان رو
14.03.1394 غير نظاميان 10    بلخ

حمله بر کارمندان 
سسۀ امداد رسانی ز ؤم

 پين در 
18 

 بی بی سی

14.03.1394 طالبان 10   ننگرھار

سر بريدن طالبان 
جنايتکار توسط نيرو 

ھای وحشی داعشی در 
 در ولسوالی آچين

19 

 بی بی سی

14.03.1394 طالبان 17   ننگرھار

ی بی سرنشين ئحملۀ ھوا
نيروھای اشغالگر بر 
طالبان جنايتکار در 

 ولسوای چپرھار

20 

 افغانستان رو

15.03.1394 غير نظاميان 3 1  سرپل

تيرباران چھار تن در 
 سوزمه -مسير سرپل 

قلعه در منطقۀ سنگ 
 توده

21 

 بی بی سی
15.03.1394 غير نظاميان 14    خوست

ی بی سرنشين ئحملۀ ھوا
نيروھای اشغالگر بر 
 ولسوالی علی شير

22 

 خامه پرس
16.03.1394 غير نظاميان 2 2 انفجار در ساحۀ حوزۀ  لکاب

 دوازدھم شھر کابل
23 

 بی بی سی

  5 
نيرو ھای 

امنيتی دولت 
 پوشالی

18.03.1394  قندھار

حملۀ خودی بر نيرو 
ھای پوليس دولت 
پوشالی در منطقۀ 
 موسوم به کيدو

24 
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 طلوع نيوز

20.03.1394 طالبان 110 52 واليت 
 مختلف

عمليات نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی در 

ھای کاپيسا،  واليت
کابل، خوست، پکتيکا، 

پکتيا، ارزگان، 
بادغيس، دايکندی، 

بدخشان، سرپل، کندز، 
 کندھار، ھلمند و غزنی
 عليه طالبان جنايتکار

25 

 خبرگزاری بخدی
اشغالگر  1 1

20.03.1394 امريکايی حملۀ راکتی بر ميدان  پروان
 می بگرائھوا

26 

 خبرگزاری دويچه وله

21.03.1394 طالبان عرب 30    پکتيکا

ی اشغالگران ئحملۀ ھوا
خارجی بر دو موتر 

حامل طالبان عرب در 
منطقۀ معروف خيل 
 ولسوالی خوشامند

27 

 خبرگزاری افق
3   

نيرو ھای 
امنيتی دولت 

 پوشالی
22.03.1394  کابل

انفجار ماين مقناطيسی 
 -در جادۀ دھمزنگ 

 مانداراال
28 

 طلوع نيوز

22.03.1394 طالبان 4 8 ميدان 
 وردک

انفجار موتر مملو از 
مواد منفجره در زمان 
انتقال از يک محل به 

محل ديگر در ولسوالی 
 چک

29 

 پژواک

22.03.1394 طالبان 24 8  کندز

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی و 

طالبان جنايتکار در 
 ولسوالی علی آباد

30 

 رگزاری بخدیخب
22.03.1394 غير نظاميان 5 13  ھلمند

انفجار ماين کنار جاده 
در مربوطات سيستانی 

 ولسوالی مارجه
31 

 کليد گروپ

3 17 
نيرو ھای 

امنيتی دولت 
 پوشالی

23.03.1394  ھلمند

حملۀ طالبان جنايتکار 
بر پوستۀ امنيتی نيرو 

ھای امنيتی دولت 
پوشالی در ولسوالی 

 موسی قلعه

32 

 برگزاری جمھورخ

23.03.1394 طالبان 2 6  ھرات

حملۀ نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی بر 

مواضع طالبان جنايتکار 
 در ولسوالی اوبه

33 

 طلوع نيوز
24.03.1394 طالبان 15    کنر

حملۀ نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی عليه 
  کنرطالبان جنايتکار در

34 

 بی بی سی

24.03.1394 غير نظاميان 9 15  ھرات

جنگ بين طالبان 
جنايتکار با نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی در 
منطقۀ زاول ولسوالی 

 شيندند

35 

 بی بی سی

  3 
نيرو ھای 

امنيتی دولت 
 پوشالی

24.03.1394  تخار

کشته شدن يک مقام 
دولت پوشالی با سه تن 

ديگر در ولسوالی 
 اشکمش

36 

 افغانستان رو

24.03.1394 طالبان 20 13  لسرپ

درگيری بين نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی با 

طالبان جنايتکار در 
 ولسوالی صياد

37 
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 خبرگزاری رشد

25.03.1394 طالبان 14 4  قندھار

عمليات نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی 

عليه طالبان در ولسوالی 
ھای غورک و 

 شاليکوت 

38 

 خبرگزاری بخدی

26.04.1394 طالبان 14    بدخشان

ن والی طالبان کشته شد
جنايتکار در مربوطات 
قريۀ خل درۀ خوستک 

 ولسوالی جرم 

39 

 طلوع نيوز
26.03.1394 غير نظاميان 2 16 انفجار ماين کنار جاده  ارزگان

 در ولسوالی دھراوود
40 

 خبرگزاری بخدی

5 6 
نيرو ھای 

امنيتی دولت 
 پوشالی

27.03.1394  کندز

حملۀ طالبان جنايتکار 
منيتی بر پوسته ھای ا

دولت پوشالی در منطقۀ 
موسوم به سرک باال در 

 ولسوالی چھار دره

41 

 خبرگزاری بخدی

27.03.1394 طالبان 8 6  کندز

حملۀ طالبان جنايتکار 
بر پوسته ھای امنيتی 

دولت پوشالی در منطقۀ 
موسوم به سرک باال در 

 ولسوالی چھار دره

42 

 خامه پرس

28.03.1394 طالبان 83 116 واليت 
 تلفمخ

عمليات مشترک نيرو 
ھای امنيتی دولت 

پوشالی عليه طالبان 
ھای  جنايتکار در واليت

کاپيسا، پکتيکا، خوست، 
ارزگان، دايکندی، 

قندھار، بدخشان، سر 
پل، سنگين، ھلمند، 

 قندز، فارياب و پروان 

43 

 خبرگزاری جمھور
29.03.1394 غير نظاميان 1 3 انفجار ماين در ولسوالی  پروان

 السراج جبل 
44 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 592  

  
488 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 1080
 

 
 
 


