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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ جوالی ٢۵

  
  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣۶٩  
  

  در افغانستان اشغالی١٣٩۶ از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه سرطان  ه ایگوش
   از قتل و کشتار انسان ھا در  جريان ماه سرطانه ایگوش

   در افغانستان اشغالی١٣٩۶

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

تلوزيون 
 آريانا

 از طالبان خيانت کار در شب عيد رمضان ده نفر ھرات ١٣٩۶ .۴ .۴ نظاميان ١٠  ٠
ی دولت را ولسوالی کشک ھرات کشتند افراد نظام

1 

تلويزيون 
  طلوع

 ٠ ۵ 
  

  نظامی 
 

 فارياب ١٣٩۶ .۴ .٠۵
برادر از افراد خيزش مردمی مربوط به دولت  3

پوشالی در کمين طالبان پشتون کوت از جانب 
  .طالبان جاھل و خيانت کار کشته شدند 

2 

تلويزيون 
  طلوع

 

 بدخشان ٠٧.٠۴.١٣٩۶ غير نظاميان  ٠
بان خيانت کار دو زن را در قريه دھن آب طال

سپينگل نزديک شھر فيض آباد بدخشان تير باران 
 .کردند 

3 

  بی بی سی
  
 

 نيرو ھای دولت مزدور باالی طالبان ۀدر حمل تخار ١٣٩۶.٠۴ .٠٨  طالبان ٣  ٠
 خيانت کار در واليت تخار

4 

  طلوع نيوز
 

 طالب ۵ی بی سر نشين امريکا ا ھواپيمۀدر حمل جوزجان ١٠.٠۴.١٣٩۶  طالبان ۵ ٠
 در ولسوالی جوزجان 

5 

تلويزيون 
 طلوع

 فراه ١١.٠۴.١٣٩۶ طالبان ٩ ٧
ولوک و قلعه کاه واليت فراه بدر ولسوالی باال 

طالبان باالی پوسته ھای دولت دست نشانده حمله 
 .کردند 

6 

  خورشيد
 

ت مزدور باالی  توره  نيرو ھای دولۀدر منطق ننگرھار ۴.١٣٩۶ .١٢ داعشيان ۶ ٨
 .داعشيان خيانت کار حمله کردند 

7 

  طلوع نيوز
 

 بدخشان ۴.١٣٩۶ .١٢ غير نظاميان ۴ ١
 ۀطقنعدم امنيت شاھراه ھای واليت بدخشان در م

 مادابه ولسوالی کشم افراد مسلح طالبان باالی ۀيرق
 .يک موتر حمله کردند

8 

شمشاد 
 تلويزيون

 نيرو ھای دولت مزدور باالی طالبان ۀملدر ح ھلمند ۴.١٣٩۶ .١٢ طالبان ۴٢ ٢٢
 خيانتکار

9 

 طلوع نيوز

 جوزجان ١٢.٠۴.١٣٩۶ داعش ٢ ٠
 بی سرنشين دولت اشغالگر امريکا ۀ طيارۀدر حمل

در ولسوالی درزآب دو سر گروپ داعش کشته 
 .شدند

10 
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 بی بی سی

٢ ٢٠۵ 
  

 طالبان
در يک عمليات نيرو ھای دولت مزدور باالی  کندز ١٣٩۶.١٢.٠۴

 طالبان جنايتکار

11 

 بی بی سی

که  تلوۀدر عمليات نيرو ھای دولت مزدور در قري کندز ١۴.٠۴.١٣٩۶ طالبان ٧ ١۴
 ١٢ واليت کندز

تلويزيون 
 طلوع نيوز

در يک عمليات نيرو ھای دولت دست نشانده در  ھلمند ۴.١٣٩۶ .١٣ طالبان ١۶ ۶
 لشکر گاه ھلمند 

13 

 طلوع نيوز

طالبان باالی پوسته ھای ولسوالی علی آالد کندز  کندز ۴.١٣٩۶ .١٣ طالبان ٢ ٣
 .حمله نمودند

14 

خبرگزاری 
 طلوع نيوز

 ساله ١٨در ولسوالی واليت بادغيس يک خانم  بادغيس ١٣.٠۴.١٣٩۶ يک زن ١ ٠
 .توسط شوھرش حلق آويز شده است

15 

خبرگزاری 
 طلوع نيوز

٠ 
٢  
۴ 

  نظامی 
 غير نظامی

 نفر توسط ۴ بد امنيتی در شھر کندز در اثر وضع کندز ١٣٩۶.۴ .١٣
 .طالبان جنايتکار ترور شدند

16 

خبرگزاری 
تلويزيون 

 جھان

به اثر حمالت طالبان جنايتکار باالی موتر يک  فراه ۴.١٣٩۶ .١٣ غير نظامی ٢ ٠
 شرکت راه سازی

17 

 طلوع نيوز
 کابل ١۴.٠۴.١٣٩۶ غير نظامی ٢ ٣

طالبان مزدور در منطقه با اصابت دو فير راکت 
  شھر کابل۵حوزه 

18 

 طلوع نيوز
طالبان جنايتکار باالی پوسته ھای امنيتی دولت  ارزگان ١۵.٠۴.١٣٩۶ نظامی ٣ ٠

 مزدور ارزگان
19 

 آريانا نيوز
 فارياب ١۵.٠۴.١٣٩۶ طالب ٣ ٠

 مزدور باالی در اثر حمالت نيرو ھای دولت
 طالبان در ولسوالی شيرين تگاب

20 

  نيوزطلوع
طالبان در واليت تخار با نيرو ھای دولت مزدور  تخار ١۵.٠۴.١٣٩۶ طالب ۴ ٠

 .در گير شدند 
21 

 آريانا نيوز
 ١۵.٠۴.١٣٩۶ طالب ١٧ ١٣

  تخار
  کندز
 بغالن

در اثر حمالت دولت مزدور باالی طالبان در 
 استقامت سرک تخار کندز بغالن 

22 

 طلوع نيوز

 ١۶.٠۴.١٣٩۶ طالب ٢٣ ١٣
  کندز
شديد در علی آباد جنگ در شاھرا کندز بغالن و  نبغال

 کندز

٢٣ 

 طلوع نيوز
طالبان باالی پوسته ھای شيرين تگاب حمله  فارياب ١۶.٠۴.١٣٩۶ طالب ۴ ٠

 .نمودند
٢۴ 

 آريانا نيوز
 تخار ١٨.٠۴.١٣٩۶ غير نظامی ٢٢ ٠

ندان جھادی حزب د قومئقوماندان عبدالبشير قا
والی چاه آب اسالمی گلبدين حکمتيار در ولس

 . نفر را کشته است ٢٢واليت تخار 
٢۵ 

 طلوع نيوز

 نفر را در سرک واليت فراه ٩طالبان جنايت کار  فراه ۴.١٣٩۶ .١٩ غير نظامی ٩ ٠
 .ين کردندئاز موتر پا

٢۶ 

 طلوع نيوز

ی امريکا در واليت ئدر اثر بمبار نيرو ھای ھوا کندز ۴.١٣٩۶ .٢۴ غير نظامی ٣ ٠ 
 )خواجه مشھد ( ب کندز به يک مکت

٢٧ 

 آريانا نيوز

 در گيری ميان نيرو ھای دولت مزدور و ۀدر نتيج ارزگان ۴.١٣٩۶ .٢۴ طالبان ۵ ١۴
 طالبان وطن فروش در واليت ارزگان

٢٨ 

خبرگزاری 
 بی بی سی

در ولسوالی شاه جوی زابل در جنگ ميان طالبان  زابل ۴.١٣٩۶ .٢۴ طالبان ١٢ ١٢
 جنايتکار و دولت مزدور

٢٩ 
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 طلوع نيوز
جا شده از طرف ه در اثر انفجار يک ماين جا ب لوگر ٢۶.٠۴.١٣٩۶ پوليس ١ ٢

 طالبان جنايت کار در ولسوالی لوگر
٣٠ 

 شمشاد
 پغمان ٢۶.٠۴.١٣٩۶ طالب ٢ ۵

 نيرو ھای دولت مزدور و طالبان یدر اثر درگير
 جنايتکار 

٣١ 

 طلوع نيوز
 کندز ٢٧.٠۴.١٣٩۶ طالب ۴ ٠

ی در واليت ئنيرو ھای امريکای ئ ھواۀدر حمل
 کندز طالب درکندز معاون والی نام نھاد 

٣٢ 

 طلوع نيوز
 بغالن ٢٧.٠۴.١٣٩۶ پوليس ۴ ٢٠

ن خيانتکار باالی بغالن ا وسيع طالبۀدر حمل
  قندۀکيمرکزی فابر

٣٣ 

 طلوع نيوز
 ھرات ٢٧.٠۴.١٣٩۶ پوليس ٣ ٠

 عۀ نفر را در يک کمين در اسالم قل٣طالبان 
 .  اندھرات کشته

٣۴ 

 ٣۵ .يس شورای غور را کشتندئطالبان جنايتکار ر غور ٢٧.٠۴.١٣٩۶ غير نظامی ۵ ٠ آريانا نيوز

 طلوع نيوز
٠ 

۴  
٨ 

  نظامی
 طالب

 ھرات ١٣٩۶.٢٧.٠۴
در يک درگيری ميان نيرو ھای دولت مزدور و 

 طالبان جنايتکار در ولسوالی شيندند ھرات
٣۶ 

٢٨.٠۴.١٣٩۶ غير نظاميان  ١ ٠ طلوع نيوز  کابل

 ۀدر اثر تير اندازی باالی مردم در مقابل خان
 دولت مزدور ۀيئمحمد محقق معاون رياست اجرا

 ٣٧ .يک عروس کشته شدند 
   ٢٩.٠۴.١٣٩۶ طالب ٧ ٧ آريانا نيوز

 
در درگيری ميان نيرو ھای دولت مزدور و  بغالن

طالبان جنايتکار در واليت بغالن
٣٨ 

و ھای دولت دست نشانده و طالبان ردر درگيری ني بدخشان  ٢٩.٠۴.١٣٩۶ طالب ١٨ ۵ آريانا نيوز
در ولسوالی ھای خاش و راغستان

٣٩ 

  ١ آريانا نيوز
۴ 

١  
۶ 

  پوليس
 طالب

در جريان جنگ ميان طالبان ونيرو ھای دولت  فارياب  ١٣٩۶.٢٩.٠۴
مزدور در ولسوالی شيرين تگاب

۴٠ 

         

 ک ماهمجموع کشته شده ھا در ي 334  

  
189 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 523
  

 


