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 Reports  گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۶ نومبر ٢١

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٣١٨ 

  

ی نيست که ده ھا افغان به خاک و  نيمه فيودالی، قبرستان افغان ھا گرديده و روز–سرزمين اشغالی افغانستان مستعمره 

عقرب سالجاری به مراتب خونين تر از عقرب پارسال ثبت گرديده است، چنان که در عقرب امسال . خون کشيده نشود

 تن ديگر زخم برداشته اند، اين در ٨۴١ نفر کشته و ١٠٨۵ نفر که از آنجمله ١٩٢۶مجموع کشته ھا و زخمی ھا به 

 نفر کشته و ٧٩۵ نفر ميرسيد که از آنجمله ١٢٨۵ مجموع کشته ھا و زخمی ھا به ١٣٩۴حاليست که در عقرب سال 

 نسبت به کشته ھا و زخمی ھای عقرب ١٣٩۵کشته ھا و زخمی ھای عقرب سال .  تن ديگر زخم برداشته بودند۴٩٠

  : درصد افزايش را نشان می دھد۴٩سال گذشته چيزی در حدود 

  در افغانستان اشغالی١٣٩۵ عقربدر  جريان ماه  از قتل و کشتار انسان ھا ه ایگوش
شماره جزئيات خبر محل واقعه تاريخ واقعه آسيب ديده ھا کشته ھا زخمی ھا منبع خبر

افغانستان 
 رو

 کندز 3 طالبان 73  
راه اندازی عمليات تندر توسط نيرو ھای 

امنيتی دولت پوشالی در اطراف شھر 
 رکندز عليه طالبان جنايتکار و مزدو

1 

افغانستان 
-بلخ 4 طالبان 13 3 رو

 جوزجان
حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر بخش 

 2  جوزجان-مرزی بلخ 

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ  ننگرھار 4 نظاميان 8 3 پژواک
 3 امنيتی تورخم

 پژواک
 ننگرھار 4 داعشی ھا 10 4

حمالت ھوائی و زمينی عليه طالبان 
زدور بر ولسوالی ھای اچين جنايتکار و م
 و پچيگرام

4 

کليد گروپ

 ھلمند 4 طالبان 16 28

راه اندازی عمليات ھوائی و زمينی توسط 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی 
 ھای مارجه و گرشک

5 

 ماندگار
 غور 5 غيرنظاميان 31 1

توده تيرباران فقير ترين و بی چيزترين 
ھای زحمتکش در شمال دشت کاسی از 
 سوی داعشی ھای وحشی و جنايتکار

6 

 بی بی سی
 کنر 6 القاعده 3  

حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغالگران 
غربی بر مواضع القاعده و از بين بردن 

 سه رھبر آن
7 

راه اندازی عمليات قھر ميوند از سوی  ھلمند 6 طالبان 52 21 طلوع نيوز
امنيتی دولت پوشالی عليه نيرو ھای  8 
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طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی 
 ھای نھر سراج و نادعلی

حملۀ ھوائی بر خانۀ يک عضو گروه  ننگرھار 7 طالبان 8 10 بی بی سی
 9 طالبان در منطقۀ شيرزاد

حملۀ ھوائی بر خانۀ يک عضو گروه  ننگرھار 7 غيرنظاميان 4 20 بی بی سی
 10 رزادطالبان در منطقۀ شي

 بخدی
 ھلمند 7 غيرنظاميان 1 5

اصابت يک موتر حامل غير نظاميان بر 
ماين جاسازی شده در منطقۀ عينک 

 ولسوالی ناوه
11 

ھشت 
حملۀ راکتی طالبان جنايتکار و مزدور بر  وردک 8 غيرنظاميان 1 7 صبح

 12 يک شفاخانه در ميدان شھر

سط موتر بمب در شھر حملۀ انتحاری تو کندھار 8 نظاميان 1 3 پژواک
 13 کندھار

 پژواک
 فارياب 8 طالبان 8 9

حملۀ ھوائی نيرو ھای امنيتی بر مرکز 
تجمع طالبان جنايتکار و مزدور در 
 منطقۀ قلعه علی ولسوالی غورماچ

14 

 پژواک
 فارياب 8 غيرنظاميان 8 16

حملۀ ھوائی نيرو ھای امنيتی بر مرکز 
تجمع طالبان جنايتکار و مزدور در 

 نطقۀ قلعه علی ولسوالی غورماچم
15 

 بی بی سی
لشکر طيبه  19 8

 کنر 9 پاکستان
حملۀ ھوائی نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی عليه جنجگويان لشکر طيبۀ 
 کشور پاکستان در ولسوالی دانگام

16 

خبرگزاری 
برخورد ھاوان با يک خانۀ مسکونی در  بغالن 9 غيرنظاميان 7   افق

 17 زیولسوالی بغالن مرک

خبرگزاری 
 بخدی

 پروان 9 طالبان 9 3

حمالت طياره ھای بی سرنشين 
اشغالگران غربی بر مواضع طالبان 

جنايتکار و مزدور در منطقۀ دره خشکی 
 ولسوالی سياه گرد

18 

خبرگزاری 
 بخدی

 ننگرھار 9 داعشی ھا 111 54

راه اندازی عمليات ھوائی و زمينی 
وشالی ی نيرو ھای امنيتی دولت په ئتصفي

عليه داعش در ولسوالی ھای پچيگرام و 
 اچين

19 

خبرگزاری 
 جمھور

واليات  9 طالبان 45 36
 مختلف

 عمليات توسط ٣٠راه اندازی بيشتر از 
نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور و داعشی ھای 
جانی در بيست و چھار ساعت گذشته در 

دھار، زابل، واليت ھای کابل، پکتيا، کن
ارزگان ھلمند، فراه، بادغيس، سرپل، 

 فارياب، بغالن و قندوز 

20 

خبرگزاری 
انفجار ماين و پرتاب راکت بر ولسوالی  کنرھا 9 نظاميان 2 7 افق

 21 اسمار از سوی طالبان جنايتکار و مزدور

خبرگزاری 
انفجار ماين و پرتاب راکت بر ولسوالی  کنرھا 9 غيرنظاميان   3 افق

 22 سمار از سوی طالبان جنايتکار و مزدورا

خبرگزاری 
 رشد

 ارزگان 10 طالبان 70 80
حملۀ ھوائی نيرو ھای امنيتی دولت 

پوشالی عليه مواضع طالبان در ولسوالی 
 چوری

23 

حملۀ انتحاری در خانۀ يکی از سران  ننگرھار 10 غيرنظاميان 4 7 بی بی سی
 24 قومی در شھر جالل آباد

کليد گروپ

 ھلمند 10 طالبان 16 28

راه اندازی عمليات ھوائی و زمينی نيرو 
ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان 
جنايتکار و مزدور در ولسوالی ھای 

 مارجه و گرشک

25 

خبرگزاری 
تيرباران نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  قندھار 10 نظاميان 8 14 رشد

توسط طالبان جنايتکار و مزدور در  26 
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  غورکولسوالی
خبرگزاری 

انفجار ماين کنار جاده در منطقۀ شيرجان  پروان 10 غيرنظاميان 7   افق
 27 ولسوالی سيد خيل

اطالعات 
 روز

 کندز 12 غيرنظاميان 30 25

حملۀ ھوائی و زمينی نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی و اشغالگران غربی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور در ساحۀ بوز 
 ر حومۀ شھر کندز قندھاری د

28 

اطالعات 
 روز

اشغالگران  2 4
 کندز 12 امريکائی

حملۀ ھوائی و زمينی نيرو ھای امنيتی 
دولت پوشالی و اشغالگران غربی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور در ساحۀ بوز 
 قندھاری در حومۀ شھر کندز 

29 

اطالعات 
 روز

 کندز 12 طالبان 65 25

 و زمينی نيرو ھای امنيتی حملۀ ھوائی
دولت پوشالی و اشغالگران غربی عليه 

طالبان جنايتکار و مزدور در ساحۀ بوز 
 قندھاری در حومۀ شھر کندز 

30 

حملۀ راکتی طالبان جنايتکار و مزدور بر  فارياب 13 غيرنظاميان 13 10 بی بی سی
محفل عروسی در ولسوالی خواجه سبز 

 پوش

31 

خبرگزاری 
 فارياب 14 طالبان 15 19 رصد

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 

ساحات فابريکۀ گچ و دشت فيض آباد 
 ولسوالی شيرين تگاب

32 

 طلوع نيوز

 کندز 14 طالبان 14 15

راه اندازی عمليات مشترک نيرو ھای 
امنيتی دولت پوشالی و اشغالگران غربی 

نايتکار و مزدور در عليه طالبان ج
تای،  روستاھای آلچين، مالسردار، کلته

 حضرت سلطان و ولسوالی امام صاحب

33 

 بی بی سی
 ھلمند 14 غيرنظاميان 1 1

انفجار ماين کنار جاده در در سور گودر 
بر موتر حامل نعمت هللا زھير خبرنگار 

 آريانا نيوز
34 

 پژواک
 ارزگان 14 طالبان 54 23

 نيرو ھای امنيتی عمليات پاک سازی
دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و 

 مزدور 
35 

 پژواک
 فارياب 15 غيرنظاميان 2  

تيرباران دو فرد ملکی از سوی طالبان 
 فارياب -جنايتکار و مزدور در مسير بلخ 

 در ولسوالی شيرين تگاب
36 

خبرگزاری 
 رصد

 قندھار 15 طالبان 4 6
مزدور حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و 

بر يک پوستۀ امنيتی دولت پوشالی در 
 منطقۀ شارک ولسوالی نيش

37 

خبرگزاری 
 رصد

 قندھار 15 نظاميان 1 1
حملۀ گروھی طالبان جنايتکار و مزدور 

بر يک پوستۀ امنيتی دولت پوشالی در 
 منطقۀ شارک ولسوالی نيش

38 

خبرگزاری 
 رصد

 ننگرھار 15 طالبان 4 3
ی امنيتی دولت ی نيرو ھاه ئعمليات تصفي

پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور 
 در ولسوالی خوگيانی

39 

سالم 
راکت پرانی نظاميان جنايتکار دولت ضد  کنرھا 15 غيرنظاميان 19 8 وطندار

 40 مردمی پاکستان بر  اسعد آباد

خبرگزاری 
 افق

 ھلمند 16 طالبان 6 8

عمليات ھوائی نيرو ھای امنيتی دولت 
 طالبان جنايتکار و مزدور پوشالی عليه

در منطقۀ بشران از مربوطات شھر 
 لشکرگاه

41 

خبرگزاری   42 انفجار ماين کنار جاده در ولسوالی ميوند قندھار 16 غيرنظاميان 3  
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 افق

خبرگزاری 
 جمھور

 پکتيکا 17 طالبان 105 92

راه اندازی عمليات زمينی نيرو ھای 
و امنيتی عليه طالبان جنايتکار و مزدور 

دفع حملۀ تھاجمی آنھا که قرار بود بر سه 
ولسوالی ورممی، وازه خواه و تروی 

 صورت بگيرد

43 

خبرگزاری 
تصادم موتر حامل غير نظاميان با ماين  قندھار 20 غيرنظاميان 7   رشد

 44 کنار جاده در ولسوالی شاه ولی کوت

خبرگزاری 
 رشد

 زابل 20 طالبان 6  
ی دولت درگيری بين نيرو ھای امنيت

پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 
 ولسوالی شاه جوی

45 

خبرگزاری 
 افق

 ننگرھار 20 داعشی ھا 11  
راه اندازی حمالت ھوائی از طرف نيرو 

ھای امنيتی دولت پوشالی عليه داعشی 
 ھای وحشی

46 

 بی بی سی
 بلخ 20 غيرنظاميان 6 130

حملۀ انتحاری به وسيلۀ موتر مملو از 
 منفجره بر دروازۀ ورودی مواد

 لمان در شھر مزار شريفاقونسلگری 
47 

 پژواک
حملۀ افراد ناشناس بر نمازگزاران در  فارياب 20 غيرنظاميان 1 2

 مقابل يک مسجد در شھر ميمنه
48 

 طلوع نيوز
 ھرات 21 طالبان 52 10

راه اندازی عمليات ھوائی عليه طالبان 
 جنايتکار و مزدور از سوی نيرو ھای

 امنيتی دولت پوشالی در ولسوالی شيندند
49 

 بی بی سی
اشغالگران  4 17

حملۀ انتحاری در ساحۀ ميدان ھوائی  پروان 22 امريکائی
 بگرام

50 

اطالعات 
 روز

 ننگرھار 22 داعشی ھا 13  

راه اندازی عمليات ھوائی عليه داعشی 
ھای وحشی و طالبان جنايتکار و مزدور 

 دولت پوشالی از طرف نيرو ھای امنيتی
 در ولسوالی اچين

51 

اطالعات 
 روز

 ننگرھار 22 طالبان 3  

راه اندازی عمليات ھوائی عليه داعشی 
ھای وحشی و طالبان جنايتکار و مزدور 
از طرف نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی 

 در ولسوالی اچين

52 

 حملۀ انتحاری در مربوطات حوزۀ دوم کابل 26 غيرنظاميان 4 11 خبرنامه
 53 امنيتی پوليس نزديک پل محمود خان

خبرگزاری 
تيرباران سه خانم از سوی افراد ناشناس  ھرات 26 غيرنظاميان 3   رشد

 54 مسلح در منطقۀ کارته شھر ھرات

خبرگزاری 
 افق

ميدان  27 نظاميان 5  
 وردک

تيرباران عساکر نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی به وسيلۀ طالبان جنايتکار و 

 ر در ولسوالی سيد آبادمزدو
55 

 پژواک
 غزنی 28 طالبان 12  

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی اندر
56 

 پژواک
 غزنی 28 نظاميان 7  

درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 

 ولسوالی اندر
57 

تان افغانس
 رو

 سرپل 28 طالبان 21 28

درگيری بين نيروھای امنيتی دولت 
پوشالی با طالبان جنايتکار و مزدور در 

مناطق بلغلی، آدرنگ، بغاوی، سنگ 
 توده در مركز سرپل

58 

افغانستان 
 رو

 فارياب 28 طالبان 26 26
راه اندازی عمليات ھوائی و زمينی نيرو 
 ھای امنيتی دولت پوشالی عليه طالبان
 جنايتکار و مزدور در چھارده ولسوالی

59 
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حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ  فراه 28 نظاميان 13 3 دويچه وله
 60 امنيتی در ولسوالی بکواه

حملۀ طالبان جنايتکار و مزدور بر پوستۀ  فراه 28 طالبان 10 2 دويچه وله
 61 امنيتی در ولسوالی بکواه

 62 انفجار در برابر شفاخانۀ بابا علی کاپيسا 29 غيرنظاميان 1 2 بخدی

 خامه پرس
 ننگرھار 29 داعشی ھا 7  

حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغالگران 
غربی عليه داعشی ھای وحشی در منطقۀ 

 لغرجوی ولسوالی کوت
63 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 1085  

  
841 

مجموع زخمی ھا در يک ماه

و زخمی ھا در اين ماهمجموع کشته ھا  1926
  

  
  


