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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٨
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣٧٣  

  
  در افغانستان ١٣٩۶ سنبله  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 بع خبرمن

 2 37 بی بی سی  
3  

  غير نظاميان
 1 در نزديک کابل بانک مکرويان دوم انفجار  کابل 01.06.1396 سر باز 

ھراه در اثر جنگ ھای طالبان جنايت کار با دولت شا بغالن 01.06.1396 غير نظاميان 2   طلوع نيوز
 2 بدخشان و کابل در منطقه کيله گی مسدود شده

 نفر جوان را به جرم تراشيدن ريش ٣ر طالبان جنايتکا غزنی  01.06.1396 غير نظاميان 3  طلوع نيوز
 3 شان تير باران کردند 

خبرگزار 
 جمھور

يک ھنرمند در مرکز واليت کندز از طرف طالبان  کندز  01.06.1396 غير نظاميان  1 
 ايت کار تير باران کردند جن

4 

در اثر يک مين جا سازی شده کنار جاده از طرف  کاپيسا 02.06.1396 غير نظامی 4  طلوع نيوز
 5 طالبان وطن فروش 

 بی بی سی
 بغالن  03.06.1396 طالب 8 10

طالبان خيانت کار باالی بازارک دوشی حمله نموده و 
ه عساکر شاھراه را مسدود کرده بودند در نتيجه حمل

 دولتی 
6 

 طلوع نيوز
 93   

2 
43   
2 

  غير نظاميان
طالبان جنايت کار در اثر حمله باالی مسجد امام زمان  کابل 03.06.1396 نظامی

 در قلعه نجار ھای کابل 
7 

در حمله نيرو ھای ھوائی دولت دست نشانده باالی  ميدان وردک 03.06.1396 طالبان 5  طلوع نيوز
 8 طالبان جنايت کار

در اثر حمله طالبان به ولسوالی مشاوولی کوت و  ھارقند 03.06.1396 طالبان 42 20 طلوع نيوز
 9 مقاومت نيرو ھای دولتی 

 شاھدان عينی
3   
4 

2   
 

  سرباز
 10 و دولت  در غزنیطالبان جنايتکار در جنگ ميان  غزنی ٠٣.٠۶.١٣٩۶ طالب

نفجار يک ماين مقناطيسی جا سازی شده از در اثر ا کابل ٠۴.٠۶.١٣٩۶ نظاميان غير  3 3 طلوع نيوز
 11 طرف طالبان در ولسوالی بگرام

 12 در اثر بمب بار ھوائی نيرو ھای دولت باالی طالبان  ننگرھار  ٠٧.٠۶.١٣٩۶ طالبان 2  طلوع نيوز

 2  طلوع نيوز  
2 

  طالب
نده انتحاری باالی خانه وکيل ظاھر قدير نمايحملۀ در  ننگررھار 08.06.1396 نگھبان

 13 مردم ننگررھار در پارلمان 

  خانم 28  طلوع نيوز
امريکائی ھای اشغال گر در لو گر ی ئحملۀ ھوادر اثر  لوگر 08.06.1396 اطفال 

 14 . نفر اعضای يک خانواده کشته شده اند ٢٨

در مراسم عروسی پسر قيام الدين کساف رييس  کابل 09.06.1396 غير نظاميان 4 2 طلوع نيوز
 15 علما ی افغانستان شورای 

کندک دھم 
 پامير

 کندز  13.06.1396 طالب 6  
روز چھارم عيد قربان قاری حيات اله مشھور به 

قومندان سنگين قومندان قطعۀ سرخ طالبان جنايتکار 
 تن افرادش در ولسوالی چھار دره کندز ۵ھمراه به 

16 
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 .کشته شدند 

تلويزيون نور  شبھنگام در اثر حمله ھوائی نيرو ھای قريه جارچی  کابل 14.06.1396 غير نظاميان 2 2
 17 ولسوالی قره باغ کابل در يک محفل عروسی

مال جان قوماندان طالبان جنايتکار در چھاردره کندز  کندز 15.06.1396 طالبان 26 19 
 18 کشته شد 

 19  نفر نقاب پوش کشته شدند ١٨در کندز  کندز 15.06.1396 نقاب پوش  18  
 20 در ولسوالی نرخ مولوی فريد قوماندان طالب ميدان وردک 16.06.1396 طالبان 3 4  

 21 در حمله ھوائی دولت باالی داعش ننگرھار  16.06.1396 داعش  11  

نظاميان دولت  1   
 22 در اثر مين طالبان قومندان امنيه دالرام کشته شد  نيمروز 16.06.1396 پوشالی

 23 در اثر انفجار يک ماين طالبان  ھلمند  16.06.1396 نظاميان  غير 1  8 طلوع نيوز
 24 در برگذاری ار روز شھادت احمد شاه مسعود  کابل 18.06.1396 غير نظاميان  3 طلوع نيوز

 25 در حمله ھوايی نيرو ھای دولتی در برگ متال نورستان 18.06.1396 داعش 85  طلوع نيوز

 بی بی سی
 ننگررھار  18.06.1396 داعش 18 

 در اثر حمالت  نيرو ھای ھوايی دولت مزدور 
26 

در اثر در گيری نيرو ھای دولتی يا طالبان در  کندز  19.06.1396 طالب 4  طلوع نيوز
 27 ولسوالی قلعه زال کندز 

 28 طالبان باالی ولسوالی برگ متال حمله کردند  نورستان 19.06.1396 طالب  4  طلوع نيوز

 2  طلوع نيوز  
1 

  طالبان
 29 طالبان باالی حوزه پوليس در شھر قندھار حمله کردند  قندھار 20.06.1396 مامور

طالبان در شاھراه بغالن باالی نيرو ی دولتی حمله  بغالن 22.06.1396 طالبان 3 10 طلوع نيوز
 30 کردند 

 طلوع نيوز
ت در ولسوالی محمد در گيری طالبان با نيرو ھای دول لوگر 22.06.1396 طالبان 2 50

 آغه 
31 

 طلوع نيوز
در در گيری بين نيرو ھای پيرم قل و يک قوماندان  تخار 22.06.1396 غير نظامی 3 4

 جھادی در رستاق تخار 
32 

 طلوع نيوز
 نفر را داشت در ٢٠قومندان طالبان که رھبری  کاپيسا 22.06.1396  نظاميان  

 ولسوالی تگاب 
33 

 34 در يک حمله ھوايی دولتی  غزنی 24.06.1396 طالبان 5  بی بی سی
 35 مدير مکتب لغمانی پروان در راه خانه اش ترور شد  پروان 25.06.1396 غير نظامی 1  طلوع نيوز

در اثر انفجار در خوست که از طرف طالبان  خوست 27.06.1396 طالبان 4 4 تلويزيون نور
 ٣۶ جنايتکار جاسازی شده بود 

 28 12 طلوع نيوز   
8 

  طالب
 37 ی دولت دست نشانده ئدر اثر حمالت ھوا غزنی 27.06.1396 نظامی

 27.06.1396 طالب 100  تلويزيون نور
واليات 
 38  عمليات مشترک نيرو ھای دولتی و خارجی ١۶در  مختلف

تلويزيون   ١١  ١۵  طالب  ٢٧.٠۶.١٣٩۶  ارزگان  ی دولتئدر اثر حمالت ھوا  39
  نور

 طالبان خيانت کار و نيرو ھای در جريان درگيری  40
  دولت 

تلويزيون   ١٩  ٢٠  طالب  ٢٧.٠۶.١٣٩۶  فارياب
  نور

  طالب  ٢٧.٠۶.١٣٩۶  جوزجان  در ولسوالی آقچه درگيری طالبان و دولت   41
  غير نظامی

١  ٨۵  
٨  

تلويزيون 
  نور

در اثر حمالت نيرو ھای دولتی باالی طالبان در   42
  ولسوالی وردوج واليت بدخشان 

تلويزيون   ٢٠  ۵  طالب  ٢٨.٠۶.١٣٩۶  بدخشان
  ملی

تلويزيون   ٢٠  ٣٠  طالب  ٢٩.٠۶.١٣٩۶  جوزجان  در اثر عمليات باالی طالبان در ولسوالی آقچه  43
  ملی

    622 مجموع کشته شده ھا در يک ماه      
    333 مجموع زخمی ھا در يک ماه      
    955 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه      

  
 


