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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۵ دسمبر ١٩
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢٩٣  

  

  در افغانستان اشغالی١٣٩۴ قوس 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

خبرگزاری جمھور
04.09.1394 غير نظاميان 3 1 انفجار مواد جاسازی شده در حوزۀ پنجم  کابل

 امنيتی
1 

خبرگزاری جمھور
04.09.1394 غير نظاميان 8   انفجار سر گلولۀ ھاوان در حوزۀ سيزدھم  کابل

 منيتیا
2 

 خبرگزاری رشد

12.09.1394 طالبان 14 4 درگيری بين نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی  سمنگان
و طالبان جنايتکار و مزدور در ولسوالی درۀ 

 صوف

3 

 بی بی سی
13.09.1394 غير نظاميان 10 1 ميدان 

 وردک
ی در ئانفجار در يک مسجد در روستا

 ولسوالی سيد آباد
4 

 خبرگزاری رشد
13.09.1394 داعش 7 11 عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه  ننگرھار

 داعش
5 

 خبرگزاری رشد
14.09.1394 داعش 22 8 عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه  ننگرھار

 داعش در ولسوالی اچين
6 

 خبرگزاری بخدی
15.09.1394 داعش 6    در ی بر نيروھای جنايتکار داعشئحملۀ ھوا ننگرھار

 مناطق تريلی و باندر ولسوالی اچين
7 

 بی بی سی
16.09.1394 طالبان 47 10 درگيری ھواداران رھبران جديد طالبان  ھرات

 جنايتکار و وابسته در ولسوالی شيندند
8 

 طلوع نيوز
17.09.1394 طالبان 11   حملۀ طياره ھای بی سرنشين اشغالگران  ننگرھار

 غربی باالی طالبان جنايتکار و وابسته
9 

خبرگزاری جمھور
17.09.1394 طالبان 7 13 عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه  سمنگان

 طالبان جنايتکار و وابسته
10 
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 خبرگزاری بخدی

17.09.1394 داعش 86   لت پوشالی عليه عمليات نيرو ھای امنيتی دو ننگرھار
طالبان جنايتکار و وابسته و جنايتکاران 
 داعش در ولسوالی ھای اچين و کوت

11 

 خبرگزاری بخدی

17.09.1394 طالبان 15   عمليات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی عليه  ننگرھار
طالبان جنايتکار و وابسته و جنايتکاران 
 داعش در ولسوالی ھای اچين و کوت

12 

 روافغانستان 
17.09.1394 غير نظاميان 38 20 حملۀ  طالبان جنايتکار و وابسته باالی ميدان  قندھار

 ی قندھارئھوا
13 

 افغانستان رو
نيرو ھای  12 17

17.09.1394 نظامی  ننگرھار
 حملۀ انتحاری در منطقۀ سرخ رود

14 

 بی بی سی
17.09.1394 غير نظاميان   22  ننگرھار

  رودحملۀ انتحاری در منطقۀ سرخ
15 

 بی بی سی
21.09.1394 غير نظاميان 1 9 ه حملۀ طالبان جنايتکار و وابسته بر مھمانخان کابل

  در شيرپورای
16 

 بی بی سی
نيرو ھای  5  

21.09.1394 نظامی ه حملۀ طالبان جنايتکار و وابسته بر مھمانخان کابل
  در شيرپورای

17 

 بی بی سی
21.09.1394 خارجی 2   ه لبان جنايتکار و وابسته بر مھمانخانحملۀ طا کابل

  در شيرپورای
18 

 خبرگزاری بخدی

24.09.1394 طالبان 27 11 عمليات مشترک نيرو ھای امنيتی دولت  کندز
پوشالی با اشغالگران غربی عليه طالبان 
 جنايتکار و مزدور در حومۀ شھر کندز

19 

مجموع کشته شده ھا در يک ماه 321  

  
127 

ی ھا در يک ماهمجموع زخم

مجموع کشته ھا و زخمی ھا در اين ماه 448
  

  
 


