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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٢
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٢٨٩  

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

  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ ميزان 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

 بی بی سی
 در روستای سرمشکان یانفجار بمب در مسجد فراه 02.07.1394 غير نظاميان   27

 ولسوالی پرچمن
1 

 وع نيوزطل
به گلوله بستن توده ھای زحمتکش از سوی طالبان  سرپل 02.07.1394 غير نظاميان 2  

 جنايتکار و مزدور
2 

 کليد گروپ
 ننگرھار 04.07.1394 طالبان 6 2

 نيرو ھای امنيتی دولت ٩عمليات شاھين صفر 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی کوت
3 

خبرگزار 
 جمھور

 ننگرھار 05.07.1394 غير نظاميان   5
 انفجار ماين کنار جاده در شھر جالل آباد

4 

خبرگزاری 
 بخدی

 ننگرھار 05.07.1394 داعش 58 22
عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 

جنايتکاران داعش در ولسوالی ھای بتی کوت و 
 اچين

5 

 بی بی سی
انتحاری در ميدان ورزشی در ولسوالی حملۀ  پکتيکا 05.07.1394 غير نظاميان 10 30

 خيرکوت
6 

خبرگزاری 
 بخدی

عمليات امنيت ملی دولت پوشالی عليه طالبان  لوگر 06.07.1394 طالبان 4  
 جنايتکار

7 

خبرگزاری 
 بخدی

ميدان  07.07.1394 غير نظاميان 1 5
برخورد موتر حامل کارمندان ماين روبی با يک  وردک

 دسيد آباماين در مربوطات ولسوالی 
8 

خبرگزاری 
 بخدی

 ننگرھار 07.07.1394 طالبان 100 23
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با 

جنايتکاران داعشی در منطقۀ عبدوخيل ولسوالی 
 اچين

9 

 شاھدان عينی
حملۀ وسيع طالبان جنايتکار بر واليت کندز و  کندز در جريان ماه ميزان غير نظاميان 100 1900

 چند روز اخير در اين واليتتلفات 
10 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شاھدان عينی
نظاميان دولت  50 250

حملۀ وسيع طالبان جنايتکار بر واليت کندز و  کندز در جريان ماه ميزان پوشالی
 تلفات چند روز اخير در اين واليت

11 

 شاھدان عينی
 کندز و حملۀ وسيع طالبان جنايتکار بر واليت کندز در جريان ماه ميزان طالبان 700 550

 تلفات چند روز اخير در اين واليت
12 

 بی بی سی
 انی اشغالگران غربی بر شفاخانۀ داکترئحملۀ ھوا کندز 10.07.1394 غير نظاميان 22 37

 بدون سرحد در کندز
13 

خبرگزاری 
 بخدی

ی نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی بر ئحملۀ ھوا بدخشان 11.07.1394 طالبان 40 35
  در ولسوالی بھارکطالبان جنايتکار

14 

خبرگزاری 
 بخدی

عمليات نظامی عليه طالبان جنايتکار از سوی نيرو  کاپيسا 11.07.1394 طالبان 6 4
 ھای امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی تگاب

15 

خبرگزاری 
 بخدی

اشغالگران  11  
ی در ميدان ئوط طيارۀ نظامی اشغالگران امريکاسق ننگرھار 11.07.1394 غربی

 ی جالل آبادئھوا
16 

خبرگزاری 
 بخدی

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی و  بغالن 12.07.1394 طالبان 35 33
 طالبان جنايتکار در ولسوالی تاله و برفک

17 

 18 حملۀ طالبان جنايتکار به شھر ميمنه  فارياب 12.07.1394 طالبان 23 12 بی بی سی

 بی بی سی
نظاميان دولت  10 8

 فارياب 12.07.1394 پوشالی
 حملۀ طالبان جنايتکار به شھر ميمنه 

19 

 20 درگيری مسلحانه در جادۀ داراالمان کابل 14.07.1394 طالبان 4   بی بی سی

 بی بی سی
نظاميان دولت    7

 کابل 14.07.1394 پوشالی
 درگيری مسلحانه در جادۀ داراالمان

21 

خبرگزاری 
 بخدی

نظاميان دولت  27  
حمله بر ولسوالی کوھستانات و سقوط آن توسط  سرپل 14.07.1394 پوشالی

 طالبان جنايتکار
22 

خبرگزاری 
 رشد

نظاميان دولت  18  
سر بريدن عساکر امنيتی دولت پوشالی توسط  بدخشان 16.07.1394 پوشالی

 طالبان جنايتکار و مزدور
23 

 بی بی سی
 کابل 17.07.1394 غير نظاميان 1 3

 فجاری در منطقۀ چنداولسه حملۀ پيھم ان
24 

 بی بی سی
 قندھار 17.07.1394 طالبان 100 24

حملۀ ھوايی و زمينی نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه طالبان جنايتکار و وابسته در منطقۀ 

 شورآبک
25 

 بی بی سی
حملۀ طالبان جنايتکار بر يک مسجد در ولسوالی  لوگر 17.07.1394 غير نظاميان 3 4

 رکبره کی ب
26 

خبرگزاری 
 رشد

 بر يک محفل عروسی در منطقۀ سه تير اندازی پروان 17.07.1394 غير نظاميان 2 3
 کان از مربوطات ولسوالی بگرامد

27 

 طلوع نيوز
ای حامل نيرو ھای حملۀ انتحاری بر موتر ھ کابل 19.07.1394 غير نظاميان   5

 ی در منطقۀ جوی شيرئاشغالگر امريکا
28 

 روافغانستان 
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با  فارياب 24.07.1394 طالبان 12 7

 طالبان جنايتکار در ولسوالی کوھستان
29 
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خبرگزاری 
 بخدی

راه اندازی عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  کاپيسا 26.07.1394 طالبان 10 23
 عليه طالبان جنايتکار و مزدور

30 

 طلوع نيوز
درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با  غزنی 26.07.1394 البانط 200 50

 طالبان جنايتکار مزدور
31 

خبرگزاری 
 افق

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با  بغالن 26.07.1394 طالبان 8 12
 طالبان جنايتکار و مزدور

32 

خبرگزاری 
 بخدی

 فارياب 27.07.1394 غير نظاميان 3 15
 ر بمب در ولسوالی اندخویانفجا

33 

 بی بی سی

عمليات بازپس گيری ولسوالی غورماچ از سوی  فارياب 27.07.1394 طالبان 27 17
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 

 جنايتکار و مزدور

34 

خبرگزاری 
 بخدی

بان عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طال کاپيسا 29.017.1394 طالبان 4 7
 جنايتکار در ولسوالی ھای آله سای و تگاب

35 

 مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1597  

  
3120 

 مجموع زخمی ھا در يک ماه

 مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 4717

  
 
 


