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 Reports  گزارشھا

  
  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩

  گذرد؟ در افغانستان چه می
٣٧۵  

  
  در افغانستان ١٣٩۶ميزان  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 برمنبع خ

 طلوع نيوز
 کندز  01.07.1396 طالبان ٢٢ ٠

در ولسوالی آقتاش واليت کندز در اثر حمالت نيرو ھای دولتی 
 باالی طالبان خيانت کار 

1 

 طلوع نيوز
 ارزگان  01.07.1396 طالبان ١۵  

 تجاوزگر و دولت مزدور باالی خيانت در اثر حمالت نيرو ھای
 کاران طالب 

2 

 3 ی نيرو ھای تجاوزگر خارجیئدر اثر راه اندازی حمالت ھوا ننگررھار  02.07.1396 داعش  ١٠٢٢  طلوع نيوز

 4 در اثر حمالت نيرو ھای دولت مزدور باالی طالبان  لوگر  03.07.1396 طالبان  ١۵ ١٢ آريانا نيوز

 طلوع نيوز
 03.07.1396 طالب ٨ ١٣

  
 ارزگان 

  در درگيری طالبان مزدور با دولت مزدور 
 

5 

 بی بی سی
  
۴ 

۴ 
  طالب

 غير نظامی 
 ھلمند  05.07.1396

 در جنگ بين طالبان و نيرو ھای دولت 
6 

 طلوع نيوز
 ١٠ 

 
  
٣ 

  غير نظاميان
 طالب

 کابل 05.07.1396
 یئدر اثر حمالت راکتی باالی ميدان ھوا

7 

 8 ی نيرو ھای دولتی ئدر اثر بمبار ھوا ھلمند  05.07.1396 طالبان ٣١  طلوع نيوز

 طلوع نيوز
 لوگر 05.07.1396 طالبان ٨ 

 و ی برک نصر هللاگ خنجر  در ولسوالی بره ئیدر اثر حمالت تصف
 مولوی نذير از رھبران طالبان کشته شدند

9 

تلويزيون 
 نور 

 ٣ 
  
 طالب

 لوگر ٠٧.١٣٩۶.٠۵
 وھای دولتی در خروار در لوگر در اثر عمليات نير

10 

 11 زابل در در جنگ ميان طالبان و دولت مزدور  زابل ٠۵.٠٧.١٣٩۶ طالب ١٣  طلوع نيوز

 آريانا نيوز
١۶ 

  
٣ 

  غير نظامی
 طالب

 کابل ٠٧.٠٧.١٣٩۶
  خان در شھر کابل فتح هللاۀ انتحاری در قلعۀدر اثر حمل

12 

 طلوع نيوز
 

٣٠  
٩ 

  طالب
 پليس

 فراه  08.07.1396
 در ولسوالی باال بلوک 

13 

 طلوع نيوز
 

١٠  
١۵ 

  نظامی
 غير نظامی  

 پروان 08.06.1396
  فندقستان غوربند حمله کردند ۀطالبان جنايت کار به در

14 

 15 ی نيرو ھای تجاوز گر در ولسوالی سياه گردئدر اثر حمالت ھوا پروان 10.07.1396 طالب ١۵  طلوع نيوز
 16 ی و زمينی نيرو ھای دولتیئدر اثر ھوا ارزگان 10.07.1396 طالب ۴۵   طلوع نيوز
تلويزيون 

 نور 
 بدخشان 10.07.1396 طالب ۵ 

 در اثر حمالت در ولسوالی يفتل بدخشان
17 

 18 ی نيرو ھای اشغال گر دو قوماندان طالبان کشته شدند ئ ھواۀدر حمل کندز 12.07.1396 طالبان ١٩  طلوع نيوز

 طلوع نيوز
 ننگرھار  12.07.1396 طالب 1١ 

در ولسوالی اچين ننگرھار در اثر جنگ نيرو ھای دولتی با طالبان 
 جنايت کار 

19 

 20 در ولسوالی امام صاحب واليت کندز  کندز 12.07.1396 طالبان ١١ ۵  طلوع نيوز

 21 يرو ھای دولتی در واليت جوزجان در  اثر جنگ ھای طالبان با ن جوزجان 13.07.1396 طالب ٢ ٣ طلوع نيوز

 آريانا نيوز 
در ولسوالی  امام صاحب در اثر حمالت نيرو ھای دولتی باالی  کندز  15.07.1396 طالب ۵  ٢

 طالبان 
22 

 23 درجنگ بين طالبان و نيرو ھای دولتی  فارياب  15.07.1396 طالب ٢٢٠  طلوع نيوز
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 24  کرم واليت پکتيا در اثر بمبارد نيرو ھای دولتی در ولسوالی سيد پکتيا  17.07.1396 طالب ۶٠  طلوع نيوز

 طلوع نيوز
۴۵  
١١٠ 

٢١  
 

  نظامی
 غير نظامی 

25.07.1396 
  
 پکتيا

طالبان باالی قوماندانی امنيه پکتيا حمله کردند قوماندان امنيه را 
 کشته اند

25 

 آريانا نيوز
۶٠ 

۵  
٢ 

  طالبان 
 سرباز

 غزنی  25.07.1396
 ولسوالی اندردر حمالت طالبان باالی 

26 

 27 در ولسوالی جغتو وردک در اثر حمالت طالبان جنايت کار  وردک 25.07.1396 سرباز   طلوع نيوز

 28 در اثر انفجار مقابل ھوتل سپين زر کابل 25.07.1396 غير نظامی  ٢  طلوع نيوز

 طلوع نيوز
 25.07.1396 طالبان ٣۵ 

منطقه 
 ون سر نشين قوای اشغالگر ی طيارات بدئدر اثر حمله ھوا سرحدی 

29 

 طلوع نيوز
 قندھار 27.07.1396 نظامی ۴٣ ٩

در ولسوالی ميوند واليت قندھار در اثر انفجار طالبان در يک پايگاه 
 نظامی 

30 

 طلوع نيوز
 غزنی 28.07.1396 نظامی 2 ۶

   طالبان خيانت کار باالی ولسوالی اندر غزنیۀدر اثر حمل
31 

 32  قلعه نجاراۀدر اثر حمله انتحاری در مسجد امام زمان در خير خان کابل 29.07.1396 نظامیغير  ۵٠ ۵٠ طلوع نيوز

 طلوع نيوز
 کابل  29.07.1396 نظاميان ١۵ ۴٠

 انتحاری طالبان خيانت کار در مقابل پوھنتون نظامی ۀدر حمل
 مارشال فھيم

33 

 بی بی سی
 ننگررھار  29.07.1396 داعش ٢۵ ٣٠

اعش جنايت کار با نيرو ھای دولتی در ولسوالی  دۀدر جريان حمل
 خوگيانی 

34 

  ١٨٠۶ مجموع کشته شده ھا در يک ماه
  ۴٣۵ مجموع زخمی ھا در يک ماه
  ٢٢۴١ مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه

  
 


