
(سپتامبر2014  11- مارچ2020م) 
(میزان -1393 21 حوت 1398 ش) 



1

  محمدارشف غنی احمدزی ریس جمهور اسالمی  افغانستان

داکتر عبداهلل  عبداهلل ریس ارجاییه جمهوری اسالمی افغانستان



2

Civil wars and other events in Afghanistan
During the rule of national unity.  
By: Mohmmad Azim Amini
First Edition- Spring 2021
Published by: Ketab Corporation. USA
I S B N: 978-1-59584-766-9
© Mohmmad Azim Amini. 2021

Ketab Corp.
Tel: (310) 477-7477
Fax: (310) 444-7176

جنگهای داخلی و دیگر وقایع افغانستان
در دوران حکومت وحدت ملی

نویسنده: محمد عظیم امینی 
چاپ اول شرکت کتاب جون۲۰۲۱م=جوزا۱۴۰۰ هجری شمسی

موضوع: اخبار روز 
شابک: ۹۷۸-۱-۵۹۵۸۴-۷66-۹

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or retransmitted in any manner 
whatsoever except in the form of review, without permission of the author.

Manufactured in the United States of America

Address: 
M.Azim Amini
110 Longfield DR
Dugassville, PA 19518
Email:azimm45@hotmail.com
Phone#: 718 790 6654



3

روزشمار:
جنگ اهی داخلی

و دیگر واقیع افغانستان
رد دوران حکومت وحدت ملی

)سپتامبر۲۰۱۴  -۱۱ مارچ۲۰۲۰م(

)میزان۱۳۹۳- ۲۱حوت۱۳۹۸ش(

محمد عظیم امینی



4

تذکر:

برای اینکه نسل های آینده از جنایات وحوادث خونبار ودیگروقایع که درطول سالهای حکومت 
وحدت ملی »داکتراشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و داکترعبداهلل عبداهلل رئیس اجرایه کشور« 
که از تاریخ  ۲۱سپتامبر۲۰۱۴-۱۱مارچ۲۰۲۰= )۳۰ سنبله ۱۳۹۳- ۱۱حوت۱۳۹۸( دربخش های 
مختلف کشور رخداده، آگاه شوند، اخبار جنگهای داخلی و تلفات هموطنان وخسارات وارده و 
بعضی اخبار دیگر داخل افغانستان  راکه همه از سایت های بی بی سی دری ، آژانس خبررسانی 
باختر وغیره مراجع رسمی و روزنامه های چاپی غیرحکومتی داخل کشور ویا منابع خارجی 
درهمان روز نشرگردیده و منعکس کننده حوادث و اتفاقات درکشورعزیزما می باشد، جمع 
آوری نموده و بحیث"روزشمار جنگهای داخلی ودیگر وقایع افغانستان در دوران حکومت 

وحدت ملی"،  تقدیم میدارم.
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تاریخ چراغ راه آینده است        
و حوادث گذشته، درس هایی        

برای  ما، که بیاموزیم.        

بسم هللا  الرحمن الرحیم
=====

مقدمه:
پایگاه اطالع رسانی آژانس اطالعاتی باختر به عنواِن خبرگزاری دولتی کشور، همه روزه  اخبار امنیتی سراسر افغانستان را 
از قول سخنگویان وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، سخنگویان والیات، منابع امنیتی و 
دیگر ادارات دولتی به نشر می رساند که نقاط گوناگون کشور درهمان روز، یا در ۲۴ ساعت گذشته مورد حمالت دهشت 
افگنانة گروه های مختلف و از جمله  القاعده، طالبان، داعش، وغیره هراس افگنان قرار گرفته که  تعدادی کشته و زخمی 
برجا گذاشته، خسارات هنگفتی بر تأسیسات عامه وارد آمده ویا یک تعداد از افسران  و سربازان ارتش، پولیس ملی، امنیت 
ملی و افراد ملکی به اسارِت وحشت آفرینان درآمده اند و گاهی هراس افگنان  را بحیث  دشمنان مردم وانمود کرده از 

تلفات آنان نیز سخن می گویند.
در اخبار امنیتی روزانه شاهد نشر خبرهایی نیز هستیم که حاوی حمله و کشتار در مراکز دولتی، ساختمان یک فرمانداری، 
چند پاسگاه امنیتی، پوسته نظامی، مراکز آموزشی، مسجد، مقبره یا مرکز ثبت نام رای دهندگان، ورزشگاه ها ویا کدام 
اجتماع اعتراضی مردمان ملکی علیه دولت، یا در مساجد در بین نمازگزاران و مراکز مذهبی  یا مراسم تشییع جنازه ایست؛ 
یا انفجاربمبی در کنار جاده و یا خودکفانی در نقطة مزدحمی از شهر در بین مردم عادی و انبوهی از هموطنان بیگناه مارا 

شهید، زخمی و یا معیوب کرده است. 
با شنیدن چنین اخبار، در افکار عمومی این نکته مطرح میشود که چنین تواناییء برنامه ریزی شده، نفوذ، تجهیز، استتار و 
پشتیبانی فنی و مهندسی شده چگونه و توسط کدام مراجع برای گروه های جنایتکار مهیا گردیده و توسط کدام مرجع 
در اختیار آنها که نه تنها با هیچ فکر دموکراتیک و لیبرال سر سازگاری ندارند، بلکه آمیزة وحشتناک افراط گرایی مذهبی 

و نژاد باوری بدوی اند و ازعلم و دانش اندکترین بهره ای نیز ندارند، قرار داده میشود؟

و اولین چیزی که در فکر هر انسان خطور می کند دستهای ناپاک استخبارات بیگانه مانند آی اس آی پاکستان و حمایت 
مالی کشورهای دیگر شامل است که به دقتی چنین برنامه ریزی شده و توسط عمال مزدور آنها به اجرا گذاشته می شود.
درین حمالت از شیوه های متنوع تهاجمی مانند حمله انتحاری، پرتاب راکت و خمپاره، چسپاندن بمب های مقناطیسی 
در وسایط، بمب گذاری در راه های عامة پررفت و آمد و کارگذاشتن ماین های کنار جاده  و منفجر کردن ابنیة تاریخی 
و مورد احترام عامه و زیرساخت های اقتصادی استفاده می کنند؛ چنانکه حمله های انتحاری بر جنبش روشنایی در 
دهمزنگ، انتحار و انفجار درمراسم خاک سپاری سالم ایزد یار، حمله به دو مسجد بنام امام زمان، حمله های انتحاری در 
زیارت ابوالفضل و زیارت سخی، حمله انتحاری در شاه شهید، چارراهی زنبق، جوار شفاخانه جمهوریت، شفاخانه سردار 
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محمدداود، درسرک داراالمان، حمله به خاک و خون کشیدن همایش نکوداشت و حمایت از استاد عطا در خیرخانه، 
اجتماع علمای دینی در هوتل، حمله علیه هموطنان سیک ما درجالل آباد  و ده ها حمله انتحاری دیگر در بخش های 
مختلف کشور) سیاهة تلفات عمده چنین حمالت انتحاری دراخیر کتاب افزوده شده(، همه و همُه بیشتر نسل کشی 

اتنیکی و فرهنگی اقوام خاصی را نشان می دهند. 
حمالت انتحاری، درگیریهای مسلحانه زمینی، انفجار ماینهای کنارجاده، حمالت راکتی وغیره عامل اصلی تلفات 
غیرنظامیان بر شمرده میشود و سر بریدنها، قتل عام ها، مکتب سوزیها، محرومیت زنان و کشاندن افغانستان به سوی عصر 

حجر بوسیله هراس افگنان، مظاهرعادی این جنگ اند وبیشترین تلفات مردم ملکی را در قبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکه های مجازی نسبت به چگونگی اجرای این حمالت پرسش هایی را مطرح میکنند و معتقدند که 
هدف از سازماندهی چنین حمالت علیه مذاهب، جناح های مشخص، تصفیه نژادی، سلطه سیاسی و تحکیم حاکمیت 

تک قومی، چیست؟ 
دالیل ادامة جنگ به صورت عمده در همین فکتور منافع جنگ افروزان قابل پیگیریست که گفته میشود در تبانی با 
کشورهای بیرونی و توسط سازمانهای استخباراتی بیگانه تمویل، تجهیز و برنامه ریزی میشوند و جنگ را به عامل رسیدن 

به خواستهای خود مبدل کرده اند.
در کنار جنگ و نا امنی که روزانه ده ها تن از هموطنان ما را قربانی میگیرد بیکاری، فقر، فساد، تجاوز، غصب مال و دارایی 
های عامه، فرارجوانان و خانواده ها از کشور و فقدان ضمانت اجرایی قوانین  از دیگر اعمال ناشایست  غیر قابل تحمل 

میباشد که دامن کشور را گرفته است.
هموطنان ما میدانند که افغانستان مبدل به میدان جنگ، مرکزی برای نمایندگان سازمان های مختلف تروریستی برای نفوذ 

درین منطقه شده است.
 درین میان رقابت جنگ بین هند و پاکستان،  ایران و عربستان سعودی، ناتو و امریکا و طالبان،  حمایت پاکستان، امارات 
متحده عربی و عربستان سعودی از طالبان ، کمک های مادی و نظامی امریکا به افغانستان و مساعدت های هند در ساخت 

زیر بناهای افغانستان همه به رقابت های منطقوی منجر شده و افغانستان را مرکز رقابت ها ساخته است.
داکتر محمداشرف غنی احمدزی ریس جمهور تاکید کرده بود که بیش از ۲۸ گروه ترورستی در افغانستان فعال هستند و 
مقامات امنیتی این کشور هم بارها گفته اند که داعش یا طالبان اسم است  وطی چهار سال اخیر بیش از ۴۵ هزار سرباز 

نظامی و امنیتی در جنگ با طالبان و مخالفان مسلح، به شهادت رسیده اند.
امروز مردم ما بجای آنکه خود را در چارچوب ملت واحد تعریف کنند بیشتر خود را در چارچوب جزیره های قومی 

تقسیم میکنند. 
گروه های پرشمار مجاهدین ازآنجایی که بساط یک ابرقدرت در حال شکست و فروپاشی را برچیده بودند وهمه زمینه ها 
برای ایجاد دولت و استقرار صلح دایمی و پایدار، فراهم بود؛ اما درآن زمان این مهم بر آورده نشد وفعال« چالش بزرگتر 
و شکننده تر برای حل معضله افغانستان، اختالف های منفعت طلبانه حزبی، سیاسی، قومی و زبانی است که این کشور 

را در وضعیت حساس قرار داده.
درحال حاضر از آنجائیکه  مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در فقر، ناامنی و چالش های گوناگون بسر می برند، 
برای پایان جنگ واستقرار صلح و ثبات، نیازمند به صحنه آمدن نیروهای پاک و صادق ملی اند که برای آرامی و آبادانی 

کشور وجامعه قدم های استوار بردارند.
تردید نیست که این وضع دوام کند و همیشه پایدار بماند، انشااهلل روزی شاهد یک افغانستان باامن، مصوون و مرفه و  
قانونمند خواهیم بود که بدور از نفوذ بیگانه، عمل کند و بدون اینکه ادعای اقلیت و اکثریت باشد، بدون اینکه زبان، قوم، 

منطقه و ... مطرح باشد ، مردم بحیث ملت واحد همه باهم برادر و برابُر در صلح بسربرند. 

ومن اهلل التوفیق                
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 اخبار داخلی افغانستان
بیشتراخبار امنیتی

سال۲۰۱۴ م
۲۱سپتامبر۲۰۱۴=۳۰سنبله۱۳۹۳

داکتراشرف غنی و داکتر عبداهلل  عبداهلل موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضاء کردند.
۲۹سپتامبر۲۰۱۴ 

درحمله انتحاری در میدان هوایی کابل ۷ نفر کشته و ۱۳نفر زخمی بجا گذاشت. کابل: 
۳۰سپتامبر۲۰۱۴)۸میزان۱۳۹۳(

موافقتنامه های امنیتی بین افغانستان و امریکا وناتو امضاء شد. کابل:  
۳۰سپتامبر۲۰۱۴

طالبان ۳ نفر را در پکتیا به دار آویختند. پکتیا: 
دیروز درزرمت درحمله انتحاری ۸ نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شد. یک تن بزرگ قومی را نیز کشتند.  

اول اکتوبر۲۰۱۴
در۲ حمله انتحاری  در سرک پوهنتون کابل ۷نفر کشته و ۱۹عسکر زخمی شد. کابل: 

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بررسی قضیه کابل بانک فرمان صادر کرد. کابل: 
۲ اکتوبر۲۰۱۴

حمله انتحاری در دوغ آباد ۳ نفر سرباز را شهید و ۸ عسکر زخمی شد. کابل: 
۲۷اکتوبر۲۰۱۴ 

دریک حمله انتحاری حارنوال قندز کشته شد. قندز: 
۲۰۱۴ ۹ نوامبر 

درحمله انتحاری در دفتر قوماندان امنیه کابل آمر دفتر کشته و6 نفر زخمی شد. کابل: 
۱۶نوامبر۲۰۱۴  

کابل:     حمله انتحاری هفته گذشته در راه داراالمان ۳نفرکشته و ۳۲نفر زخمی شد.
               قدسیه محصل کشته و شکریه بارکزی عضو شوری زخمی شد.)۲۴نوامبر۲۰۱۴(

۱۸نوامبر۲۰۱۴
باثرحمله انتحاری در قرارگاه نیروهای خارجی درکابل ۲ نفر کشته شد. کابل: 

۱۹نوامبر۲۰۱۴
در منطقه گرین ویلیج پلچرخی که مردمان ملکی زندگی میکنند ۴ مهاجم انتحاری حمله کردند. کابل: 

۲۴نوامبر۲۰۱۴ 
دو عضوارتش ناتو به اثر انفجار توسط بایسکُل درمنطقه قابل بای کشته شد. کابل: 

6 نفر غیر نظامی در روز بازار کشته و ۸ نفر زخمی شد. قندز:   
6 نفر باثر انفجار ماین در راه جالل آباد کشته شد. ننگرهار:  

باحمله انتحاری هنگام والیبال جوانان، ۵۵ نفرکشته و6۵نفرتوسط گروه حقانی زخمی شد. پکتیا: 
۲۵ نوامبر۲۰۱۴

درناحیه خواجه نور۲ماه قبل باثر انفجار ماین کنار جاده ۷ عضو ارتش زخمی شد.  کابل: 
در ارگون پکتیکا باحمله انتحاری ۴۰ نفر کشته شد. پکتیکا:    

یک متنفذ قومی درلوگر کشته شد و۴ پولیس درنتیجه انفجار ماین کشته و۲ دیگر زخمی شد. لوگر: 
۲۶نوامبر۲۰۱۴

۱6کارمند شیرخان بندر توسط طالبان ربوده شده که تالش برای رهایی شان ادامه دارد. قندز: 
۲۷نوامبر۲۰۱۴

باثرحمله انتحاری )هدف موتر سفارت بریتانیا( در یکه توت ۵ نفرکشته و۳۴ نفر زخمی شد. یکی ازکشته  کابل: 
شده ها شهروند بریتانیا است.
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باحمله دوم امروز در سرک ۱۵ وزیر اکبر خان ۲ تروریست کشته و یکنفر زخمی شد. کابل:      
طالبان در پایگاه باستیون حمله کردند که ۲6طالب و۵عسکر کشته و۳ عسکر زخمی شد. هلمند: 

درنوزاد هلمند باحمله انتحاری ۴ پولیس کشته و ۵ تن زخمی شد. رر: 
مزارشریف: انفجار بم باعث زخمی شدن ۴ غیر نظامی شد. بم درکراچی دستی جابجا شده بود.

با انفجار بم در خوگیانی در مسجد کهنه ۲۴نفر مجروح و ۵ نفر کشته شد. ننگرهار:   
مرکز ساخت واسکت های انتحاری در کابل کشف شد. کابل: 

۲۹نوامبر۲۰۱۴
دومهاجم انتحاری در تعمیری که مهمانخانه خارجی ها است داخل شده خود را منفجرکردندوکشته شدند. کابل: 

یک افغان و یک خارجی بادوطفلش نیز کشته شد و دوغیرنظامی و یک شهروند خارجی زخمی شد.   
امروز هم طالبان به پایگاه باستیون حمله کردند که ۲۰ طالب کشته شد. هلمند: 

درحمله دیروز درین پایگاه ۲6طالب کشته و ۵ سرباز نیز شهید شد.  
۳۰نوامبر۲۰۱۴

جنرال ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل استعفی داد. کابل: 
درسنگین ازسه روز باینطرف جنگ ادامه دارد که ۱۲عسکر کشته ویک سربازناپدیداست۴ مامور ارتش در  هلمند: 

جای دیگر باثر انفجار بم کشته شده اند.
اول دسامبر۲۰۱۴

درحمله انتحاری درمراسم تدفین در بورکه ۹نفر کشته و۲۰ نفر بشمول ۲ پولیس زخمی شد. بغالن: 
۲۰۱۴ ۲دسامبر 

۴ پولیس درولسوالی درزاب وقتیکه محافظ را خواب برده بود توسط طالبان کشته شد. شبرغان:  
۲۰۱۴ ۷دسامبر 

۵ پولیس در مارجه باحمله طالبان کشته شد. به طالبان هم تلفات وارد شده است. هلمند: 
۲۰۱۴ ۸دسامبر 

حمله انتحاری در مقر ولسوالی میوند )توسط۴ طالب(یک افسر پولیس کشته و۵ نفرزخمی شد. قندهار: 
۱۱دسامبر۲۰۱۴

با حمله انتحاری در ناحیه تنگی تره خیل سرویس حامل افراد مسلح وزارت دفاع ملی تخریب  و6 سرباز  کابل: 
شهید و۱۴ نفر زخمی شد.  ۲نفرغیرنظامی بود.

درحمله انتحاری در مرکز فرهنگی لیسه استقالل  یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. کابل: 
حمله کننده از شبکه حقانی مواد را در لباس زیر خود جابجا کرده بود.  

حمله به ولسوالی شیندند هرات صورت گرفت. هرات: 
۱۳دسامبر۲۰۱۴

درحمله انتحاری در گذرگاه 6 سرباز ارتش کشته و ۱۷ نفر زخمی شد.)درپل شیردروازه و دهمزنگ حمله  کابل: 
صورت گرفته است(

طالبان امروز در نادعلی هلمند ۱۲کارمند ماین روبی را کشته و ۱۲ نفر را زخمی کردند. هلمند: 
عتیق اهلل روفی ریس داراالنشا ستره محکمه درناحیه دیوانبیگی ناحیه ۵ توسط افرادمسلح به قتل رسید. کابل: 

حمله انتحاری طالبان در قابل بای کابل  یکنفر را کشته و ۳ نفر را زخمی کرد. کابل: 
باثرحمله انتحاری ۲ فردملکی کشته و 6نفر درجوی ده شینوار زخمی شدند. ننگرهار:  

۱۵دسامبر۲۰۱۴ 
صدها طالب در ولسوالی دانگام حمله کرده که از دیروز باینسو جنگ ادامه دارد.گفته شد که تاحال ۲  کنر: 

سربازارتش و ۱۸ طالب کشته شده اند.
۱۷دسامبر۲۰۱۴

درحمله ۵ فرد مسلح به شعبه کابل بانک ۷نفرکشته و۷نفرزخمی شد.درانفجار دیگردونفر زخمی شد. یک  هلمند: 
دختر ۵ ساله در لشکرگاه هلمند مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

  ننگرهار: باثر دو انفجار در شهر جالل آباد دوپولیس کشته و 6 نفر زخمی شد.
۱۸دسامبر۲۰۱۴

درحمله انتحاری در تنگی تره خیل یک پولیس کشته و ۳نفر دیگر زخمی شدند. کابل: 
یک پسر۱۲ساله که قصد حمله انتحاری داشت با فرد همراهش گرفتار شد. وی اعتراف کرد که  در پشاور  کابل: 

تربیه نظامی دیده است.
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۲۰دسامبر۲۰۱۴
۲۰تن افراد مسلح طالب در کنر کشته شد. از یک هفته باینسو جنگ ادامه دارد.  کنر: 

۲۱دسامبر۲۰۱۴
زبیر حاتمی فلمبردار شبکه میترا که در حادثه ۱۱ دسامبر لیسه استقالل زخمی شده بود فوت شد. کابل: 

جوزجان: ۷ پولیس محلی در جرقدوق  قوش تیپه توسط طالبان کشته و ۵ نفر زخمی شد. ۵ طالب هم کشته شد.
کنر:  ۷ غیر نظامی باثر انفجار ماین طالبان کشته و ۳ نفر زخمی شد.

۲۲دسامبر۲۰۱۴
فاریاب:  ۵کودک ۱۱-۱۳ساله در شرین تگاب باثرانفجار ماین کنار جاده کشته شدند.

رئیس حقوق بشر دفتر هیأت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان/ در نیویارک اعالم کرد که طی ۱۱ ماه  کابل: 
گذشته میالدی ۳۱۸۸نفر غیر نظامی درافغانستان کشته و6۴۲۹ نفر زخمی شده اند.

۲۵دسامبر۲۰۱۴
کاپیسا:   باثر تصادم بین اردوی ملی و طالبان ۷طالب کشته و۱۴نفر زخمی شد.

۲۷دسامبر۲۰۱۴
اشرف غنی رئیس جمهور، ۳۰ نفر از مقامات هرات را از کار بر کنار کرد. هرات: 

۲۸دسامبر۲۰۱۴ 
کابل:     نقش جنگی نیروهای ناتو در افغانستان امروز پایان یافت.

۲۹دسامبر۲۰۱۴
یک دختر۱۴ ساله که ازجانب پدرش و طالبان برای انتحار روانه شده بود خود را تسلیم کرد. هلمند: 

۳۰دسامبر۲۰۱۴
طالبان ۳داکتر طب را ربوده میگویند که آنها طبق خواست طالبان کار کنند. ارزگان: 

۳۱دسامبر۲۰۱۴
ننگرهار: باثر فیر مرمی ازجانب مهاجمان در پاسگاه ولسوالی بتی کوت یک پولیس و یک غیر نظامی کشته و ۵ نفرملکی 

زخمی شده اند.
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سال ۲۰۱۵ م
اول جنوری۲۰۱۵ 

هلمند:  باثر اصابت راکت به یک محفل عروسی ۲۸نفر کشته و۷۰ نفر زخمی شد. گفته شده  بین طالبان  و عساکر دولتی 
جنگ جریان داشت.

۲۰۱۵ ۳جنوری 
طی درگیری بین اردووطالبان۲ افسر پولیس یک غیرنظامی و۴عضوطالب کشته ویک پولیس زخمی شد. قندز:  

دیروز ۳ طالب کشته و ۲نفر شان دستگیر شد. قندز: 
۱۸نفر اعضای طالبان، گروه حقانی در ولسوالی گیان باثر بمبارد طیاره های بین المللی کشته شد و سه عراده  پکتیکا:   

موتر باسالح و مهمات آن نابود گردید.
هیأت طالبان برای مذاکره با مقامات چین به آنکشور سفر کرده اند. کابل: 

۲۰۱۵ ۴جنوری 
جاوید لودین امروز در امریکا فوت کرد. وی غرض تداوی رفته بود. کابل: 

۲۰۱۵ ۵جنوری 
جالل آباد: باثرحمله انتحاری یک موتر مملو از مواد انفجاری طالبان وتصادم دادن آن  به یک واسطه نیروهای خارجی 

در راه  جالل آباد-کابل  ۲ نفر غیر نظامی کشته و ۱۳نفر زخمی شد.
امروز درمیدان هوایی کابل ، باثرانفنجار یک بم درسطل آشغال، به کسی آسیب نرسانید. کابل: 

۲۰۱۵ ۷جنوری 
خوست:  هراس افگنان در بمگزاری انتحاری، موترهای حامل مواد انفجاری خود را به دروازه مرکز تربیه نظامی پولیس 

خوست منفجر کردند، که انتحاری ها کشته و سه نفر زخمی شد.
دراثرانفجار بم در ولسوالی ژیری یک دختر خوردسال کشته و۱۱ کودک زخمی شد.  قندهار: 

انفجار بم کنار جاده در شاه ولیکوت ۱۰ نوجوان را زخمی کرد. قندهار: 
یک سازمانده انتحاری در ولسوالی بگرامی دستگیرشد که از گروه حقانی است. کابل:   

جالل آباد: باثر انفجار بم مقناطیسی درموتر محمدحسن قاضی لغمان، خودش کشته و ۲طفل وی زخمی شدند. 
۲۰۱۵ ۸جنوری 

یک مخفی گاه گروه حقانی درکابل بالباس های پولیس،کارت ها، پول نقد، بمبهای مقناطیسی و سالح کشف  کابل:  
و یکنفر محافظ آن گرفتار شد.

۱۰جنوری۲۰۱۵
محمد یوسف کارگرسروبی تیم ملی افغانستان با ضرب چاقوی افراد ناشناس مجروح شد. کابل:   

۱۱جنوری۲۰۱۵ 
رضوان اختر ریس استخبارات پاکستان وارد کابل شد. سه روزقبل عده ای از رهبران احزاب پاکستان به کابل  کابل:  

سفر کرده بودند.
۱۳۹۳ ۱۲جنوری۲۰۱۵=۲۲جدی 

۲۵نفر بحیث اعضای کابینه غرض اخذ رای اعتماد به شوری معرفی شد. کابل:  
۱۳جنوری۲۰۱۵

یک بزرگ قومی باثر انفجار ماین کنارجاده باپسرش کشته شد.  همچنان قوماندان وولسوال نوزاد باثر فیر  هلمند:   
شخص ناشناس کشته شدند. مدیر امنیت و ۲ سرباز زخمی شد.

۱۴جنوری۲۰۱۵
۳۰۰۰ روحانی وعلمای دینی، در کابل از قوای نظامی کشور حمایت شانرا اعالن کردند. کابل: 

۱۷نفر به ظن همکاری با شورشیان در بگرام گرفتار شدند. کابل: 
۱۵جنوری۲۰۱۵

غفار شفق معاون والی نامنهاد طالبان با معلم ذکریا مسوول مالی ومال عبید اهلل مسول برنامه ریزی عملیات  کاپیسا: 
طالبان طی یک عملیات کشته شدند.

۱۶جنوری۲۰۱۵
۵ نفرکه درحمله به مکتب نظامی پشاور دست داشتند، درجالل آباد دستگیر شد. کابل: 

۱۷جنوری۲۰۱۵
عاقل وقار یک خبرنگار افغان در بتی کوت توسط افراد ناشناس کشته شد. ننگرهار:  
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۳طالب بشمول سرگروپ شان درسرپل که برپوسته امنیتی حمله نموده بودندکشته و۴ طالب زخمی شد. سرپل:  
پلخمری:  یک قوماندان مسلح مخالف با۲ تن افرادش در بغالن کشته شد.

مال یونس مسوول مالی و نظامی طالبان درقندهار با ۵ فردش دستگیر شد. قندهار: 
احمدجان سرپرست معارف ولسوالی ساغرحین برامدن از مسجد کشته شد. غور: 

۱۸جنوری۲۰۱۵
امنیت ملی گروه ۵ نفر را که قصد حمله انتحاری دروزارت داخله را داشتند، دستگیر کرد. کابل:      

آنها بالباس نظامی، موتر زره، بم و ماشیندارمجهز بودند.  
یکسال قبل درهمین روز۳۱ نفر در حمله انتحاری تروریست ها درهوتل لبنانی ها، درسرک۱۴ وزیر اکبرخان  کابل: 

کشته شد که ۱۳ تن خارجی و۸ تن افغان بودند.
۱۹جنوری۲۰۱۵

دوقوماندان طالب  بنام های مالعمر بالل و مال مکمل در چکنورلعل پور، دستگیر شد. ننگرهار:   
ماللعل محمد قوماندان طالب با ۳ فردش درحصارک ننگرهارکشته شد.  

والی، ریس امنیت،  قوماندان پولیس، ریس گمرک و۲ نفردیگر ازمقامات فراه به اتهام اختالس دونیم فراه: 
ملیون دالر، برطرف و به محکمه سوق داده شدند.  

چهار منسوب اردوی ملی باثر انفجار ماین کنارجاده، در دوشی کشته شدند. بغالن: 
۲۰جنوری۲۰۱۵

باثر برخورد فالنکوچ با مین  درتنگی حد فاصل گیالن و جاغوری، ۸ نفر اعضای یک خانواده کشته شدند  غزنی 
شامل ۴زن ۳ مرد و یک کودک.

۲۳جنوری۲۰۱۵
۴ طالب در سرپل کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. سرپل: 
۴طالب درنتیجه حمله هوایی در برگ متال کشته شدند. نورستان:  

مالشیرمحمد قاضی نام نهاد طالبان در قندهار دستگیر شد. قندهار: 
۲۴جنوری۲۰۱۵

۳ طالب حین حمله به سربازان در میانشین میوند کشته و ۲نفر شان زخمی شد. قندهار: 
۲۳۸خریطه امونیم نایتریت )مواد انفجاری(از ساحه بلندغر بهسود گرفته شد. ننگرهار:  
۸۴ خریطه امونیم از مهمند دره نیزگرفته شد.۳سارق درجالل آباد گرفتار شد.  

نورستان:  ۵ طالب در ولسوالی کامدیش کشته ویکنفر شان زخمی شد.
۲۵جنوری۲۰۱۵

انفجار یک موتر در شرق کابل ۲ نفر ملکی را زخمی نمود. کابل: 
۲۶جنوری۲۰۱۵

انفجار بم در مقابل هوتل بابای ولی  ۵ نفر ملکی را زخمی نمود. ننگرهار:   
دراثر تصادم یک بس با الری در شهرصفا،  ۸ نفر زخمی شد. زابل: 

باثر انفجاردر یک بایسکل درپنجوایی، یک پولیس و ۲ نفر ملکی زخمی شد. قندهار: 
۲۷جنوری۲۰۱۵ 

باثر سقوط یک موتر از پل درولسوالی چک، ۷نفر سرنشین آن کشته شدند. وردک: 
باثر عملیات علیه طالبان ۳۰ قریه ازچنگ طالبان آزادشد که در اثرآن6۳ طالب کشته و6۵ تن دیگرشان زخمی  قندز: 

گردید.  ده تن پولیس زخمی شد.
۲۸جنوری۲۰۱۵

یک دختر۱۰ ساله که از طرف طالبان برای حمله انتحاری آماده شده بود خودرا به پولیس تسلیم کرد. هلمند: 
۲۹جنوری۲۰۱۵ 

دراثر تصادم بس با یک تریلر در نزدیکی قالت در شاهراه کابل-قندهار۳۰نفر کشته و ۲۵تن دیگر مسافر  زابل: 
زخمی شدند. ازسال۲۰۰۵-۲۰۱۲حدود۳۵هزارنفردرکشوردرحوادث ترافیکی کشته شده اند.

دراثر حمله طالبان بیک قرارگاه قیام کنندگان مردمی، ۱۱کشته و6نفرزخمی شد. غزنی: 
دراثر انفجار ماین ۴ نفر کشته شد. لغمان: 

باحمله انتحاری درمراسم تدفین جنازه در لغمان ۱۰ نفر کشته و۳۳نفرزخمی شد. لغمان: 
۳۰جنوری۲۰۱۵

یک فرد مهاجم عضو ارتش ملی ۵ عضو یک خانواده را بقتل رسانید. قاتل دخترخانواده را طلبگاربود. اوبا  پروان: 
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۲همدست خود آنهارا تیرباران کرد.درین حادثه پدر،دوکودک ودو زن از خانواده دختر کشته شدند.
۳ قراردادی امریکایی باثرفیر یک عسکرخودی در میدان هوایی نظامی کابل کشته شد.  کابل: 

درنتیجه انفجار بم در مسجد ولسوالی دره صوف هنگام نمازجمعه ۷ نفر زخمی شد. ایبک: 
۴ زن زندانی در قندهار مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. قندهار: 

۵ طالب در ولسوالی کامدیش توسط نظامیان کشته و۴ نفر شان زخمی شد. نورستان:   
طالبان۱۴عضو برنامه بازسازی را که گرفته بودند رها کردند. زرنج: 

جالل آباد: طالبان یک مکتب دخترانه را در هسکه مینه منفجر وتخریب کردند.
۳۱جنوری۲۰۱۵

۱۴طالب در عملیات بنام خنجر ۱6 در قیصارو المار کشته شدند. ۸ طالب زخمی و ۳طالب گرفتار شد. یک  فاریاب: 
سرباز شهید و۲ تن دیگر زخمی شدند.

۳ طالب مسلح در ساحه بی بی گهواره بند غوری پلخمری، کشته و یکنفر زخمی شد. بغالن: 
۸ طالب در برخورد با نظامیان کشته و 6 نفر شان زخمی شد. هلمند: 

در میوند ۲ طالب توسط نیروهای امنیتی کشته شد. قندهار: 
یک طالب توسط پولیس کشته و ۴تن دیگر شان زخمی شد. ارزگان: 

۲ آموزگار امریکایی درمیدان نظامی هوایی کابل باثر فیر یک عسکر کشته ویکنفردیگر زخمی شد. کابل: 
روز گذشته ۳۲ طالب در والیات مختلف کشته شد، ۱۱تن زخمی و۱۲تن گرفتار شد. کابل: 

بدخشان:   در جرم بدخشان، ۳ طالب باثر حمله هوایی کشته و ۲ تن زخمی شد.
۱۹ طالب مسلح در المار کشته و ۲۸تن طالب زخمی و۳ قوماندان آنها گرفتار شد. فاریاب: 

یک کارخانه ساخت ماین کشف و تخریب شد. قندهار: 
۴ طالب در پنجوایی ، خاکریز و ارغنداب کشته و ۳ طالب گرفتار شد. قندهار: 

معصوم ریس شورای اجتماعی کجکی، ازطرف طالبان در مسجد کشته شد. هلمند: 
یک افسر پولیس از سوی افراد ناشناس شهید شد. هلمند: 

اول فبروری۲۰۱۵ 
۵ نفر در یک حادثه ترافیکی کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. زرنج: 
۴ طالب در هسکه مینه کشته و ۲ نفر دیگر شان زخمی شد. ننگرهار: 

۸ طالب بشمول ۴ پاکستانی در حمله هوایی در برگ متال کشته و ۹تن زخمی شد. نورستان:  
۷ پولیس سرحدی باثر انفجار ماین کنار جاده در کامدیش کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 

۲ فبروری۲۰۱۵
۲ پولیس محلی  در ولسوالی میوند ۷ همکار خود را بقتل رسانیدند. قندهار: 

طالبان ۴ سرباز پولیس را  به قتل رسانید. هرات: 
یک ذخیره جنگ افزار طالبان در بغالن کشف شد. بغالن: 

یک کارمند شرکت مخابراتی افغان بیسیم در قندهار کشته شد. قندهار: 
۴ طالب در لعل پور درنتیجه حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

6طالب  در ولسوالی دهراوود درنتیجه درگیری کشته و ۲نفر زخمی شد. ارزگان: 
۴ طالب در نتیجه درگیری بین هم کشته شدند. غزنی: 

۴ هراس افگن که گرفتار شده بودند به جرم خود اعتراف نمودند. هلمند: 
6 طالب در یک درگیری با پولیس کشته و ۹ تن دیگر زخمی شد. فاریاب: 

یک سرباز شهید و ۲ تن درکمین طالبان درچخانسور زخمی شدند. زرنج: 
نورستان:  ۴ طالب در کامدیش طی درگیری با پولیس کشته شد.

۲ طالب کشته و ۵ تن دریک درگیری بانظامیان درپچیرآگام زخمی شد. ننگرهار: 
۳ فبروری۲۰۱۵

۳ طالب مسلح در عملیات تصفیوی کشته شد. سرپل: 
۲ محموله حاوی چرس و هیرویین کشف و ضبط شد. ننگرهار: 

یک محموله حاوی جنگ افزار ساخت پاکستان کشف شد. رر 
۴ طالب در شاهراه جالل آباد – تورخم کشته شدند. رر 

6 طالب کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. نورستان:  
جسد یک دختر ۱۸ ساله که یکماه قبل فرار داده شده بود یافت شد. بادغیس: 
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باثر انفجار ماین یک سرباز اردوی ملی کشته شد. کنر: 
پولیس ۸۰ کیلو مواد مخدر را کشف و ضبط نمود. سمنگان:  

افراد داعش درفراه دیده میشود که واسکت های انتحاری هم بفروش میرسانند. فراه: 
۲ ترورست بامواد انفجاری وسالح گرفتار شدند. قندهار: 

۴ طالب کشته و ۳ تن دیگر در تگاب زخمی شدند. کاپیسا: 
۷سرباز اردوی ملی در انفجار ماین کنارجاده شهید و۳۷ حلقه ماین کشف شد. کابل: 

۱۵ طالب مسلح در امام صاحب کشته و ۱۲تن دیگر شان زخمی شد. قندز: 
۱۹ طالب در والیات مختلف کشور کشته و۲۱تن شان زخمی شد. کابل: 

۴ فبروری۲۰۱۵ 
ساالنه ۱6 هزار نفر در افغانستان باثر سرطان فوت میکنند. کابل: 

درخواجه غار ۱۴ طالب کشته شد بشمول مولوی خطیب والی نام نهاد طالب. تخار: 
دو طالب در قوش تیپه کشته و یک پولیس شهید گردید. شبرغان: 

۴کارگر شرکت سرکسازی را طالبان ربودند. شبرغان: 
۴ فیر راکت ازپغمان باالی کابل هدف گرفته شده بودباسالح ثقیل گرفته شد. کابل: 

۲ نفر بایک موترسایکل مملو از مواد انفجاری دستگیر شد. کابل: 
۱۹ طالب در والیات مختلف کشور کشته و ۲۱ نفر شان زخمی شد. کابل: 

۴ پولیس شهید و۴تن دیگر زخمی شد و یک فرد مسلح هم کشته شد. ارزگان:    
۳ سرباز اردوی ملی باثرانفجار ماین کنار جاده شهید شد. کابل: 

یک سرباز شهید و ۲ نفر باثرحمله افراد مسلح زخمی شد. هرات: 
ننگرهار:  بیش از ۱۰۰ طالب دریک عملیات شبانه دستگیر شد.

۳ طالب مسلح در عملیات پاک سازی کشته شد. سرپل: 
۵فبروری۲۰۱۵

۴ آدم را طالبان کشته و اجساد شانرا آویزان نمودند. نیمروز: 
۴ طالب مسلح در یک درگیری با افراد اردوی ملی کشته شد. فاریاب: 

یک منسوب امنیتی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شد. بادغیس: 
جسد یک زن جوان در مقر کشف شد. بادغیس: 

یک عسکر و یک فرد ملکی در اثر انفجار ماین در پل بهسود زخمی شدند. ننگرهار:   
۲ گروه ۱۲ نفری طالبان به پروسه صلح پیوستند. سرپل: 

6 طالب مسلح در برگ متال کشته شد. نورستان:  
۸ طالب مسلح در دند غوری  پلخمری گرفتار شدند. بغالن: 

یک سرباز در تورغندی شهید و یکی دیگر باثر گلوله باری ترورستان زخمی شد. هرات: 
۲۲ طالب در والیات مختلف توسط اردوی ملی کشته  ۵تن زخمی و ۲ تن گرفته شد. کابل: 

۶ فبروری۲۰۱۵
یک ماین گذار در پشتون زرغون توسط پولیس گرفتار شد. هرات:  

یک بزرگ قومی احمد سعید مشهور به سیاه خان چونگرباهمسرش کشته ودخترجوانش زخمی شد. هرات: 
یک قوماندان طالب با 6 فردش درشرین تگاب کشته شد و۱۰ نفر شان زخمی شد. فاریاب: 

۷ فبروری۲۰۱۵ 
افراد مسلح تعمیریک مکتب و یک شفاخانه را با بمب تخریب کردند. کنر: 

ننگرهار:  ۸طالب کشته و ۱۰ تن دیگر در یک درگیری زخمی شدند.
۳ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفتار شد. رر 

۸ طالب کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. نورستان:  
پولیس در میدان هوایی کابل ۸ نفر را با۱۸ کیلوهیرویین دستگیر کرد. کابل: 

درغزنی ولوگر چند مخفی گاه سالح و مهمات طالبان کشف و ضبط شد. کابل: 
دراثر حمله نیرو های امنیت در دایکندی یک طالب کشته و یکنفر شان زخمی شد. دایکندی:  

۷۰ کیلو چرس کشف شد. ایبک: 
ذخایر بزرگ سالح و مهمات کشف و گرفته شد. غزنی: 

پولیس ۳۵ کیلو هیرویین را با ۴ نفر در ۲ موتر کروال دستگیر نمود. لوگر: 
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یک نفر با ۲۸۰ کیلو مواد مخدر تریاک گرفته شد. غزنی: 
یک پولیس به اثر انفجار ماین کنار جاده در سرکانو کشته شد. کنر: 

۲ نفر با۱۳کیلو هیرویین از کلفگان گرفتار شدند. تخار: 
۴ طالب کشته و ۳ نفر دیگر در سنگین زخمی شدند. هلمند: 

درانفجار ماین در یک موتر عروسی ۲ تن کشته و ۳ نفر زخمی شد. هلمند: 
۷ طالب در مارجه کشته شد. هلمند: 

۲ فرد انتحار کننده در برشنا کوت دستگیر شد. قندهار: 
طالبان جسد یک قوماندان سابق طالب را که برای تداوی به پاکستان رفته بود و درانجافوت کرده جنازه اش را  هرات: 

به شیندند انتقال داده بودند به آتش کشیدند و۲ همراهش راتیر باران کردند.
۸فبروری۲۰۱۵

۷ نفر که یکی سرمعلم و ۷ شاگرد مکتب و یک موسفید از پشت کوه ربوده شده بود رها شدند. فراه: 
۳ ترورست با مرمی های توپ گرفتار شدند. تخار: 

صدها کیلو مواد انفجاری در پروان کشف و یکنفر باشنده خوست دستگیر شد. پروان: 
۷طالب مسلح در حمله هوایی ناتو در برگ متال کشته شد. نورستان:   

یک قوماندان طالبان با۱۹فردش تسلیم شده به زندگی عادی برگشتند. ننگرهار:   
۱6۳ کیلو تریاک کشف و گرفته شد. لوگر: 

یک گروه ۹ نفری مخالفان مسلح به پروسه صلح پیوستند. کنر: 
یک ملیون وششصد هزارنفر در افغانستان  ۲6 ملیونی معتاد هستند. کابل: 

۸۰ حلقه ماین کشف و ضبط شد. قندهار: 
یک عضو طالبان با محموله ای از جنگ افزار گرفتار شد. قندز: 

۹ فبروری۲۰۱۵
مال عبدالروف معاون گروه داعش درافغانستان با ۵ تن افرادش دریک حمله هوایی طیاره بدون سرنشین در  هلمند: 

کجکی هلمند کشته شد.
۲ تن با ۱۰۸۰ لیتر تیزاب در فراه گرفتار شد. فراه: 

یک انبار جنگ افزار طالبان مسلح در بهسود کشف شد. ننگرهار: 
یک افسر پولیس هنگام خنثی سازی ماین کشته شد. شبرغان:   

6 طالب مسلح در لعل پور کشته شد. ننگرهار:   
۱۰ فبروری۲۰۱۵

۵ مهاجم مسلح انتحاری هنگام ورود به ساختمان قوماندانی پولیس کشته شدند. قندز: 
یک زن جوان مورد تجاوز قرار گرفته زیوراتش ربوده شد. ۲ نفر باین اتهام گرفتار شد. شبرغان:   

یک عضو شورای والیتی انگیزه شنواری با۱۰ تن دیگر دراثر انفجار بم زخمی شد. ننگرهار:   
۲ طالب  به اتهام قتل ۵ سرباز اردوی ملی گرفتار شد. کنر: 

مالنعیم مسول نظامی تحریک اسالمی ازبکستان کشته شد. تخار: 
سه نفر که با مخالفان دولت ارتباط داشتند بازداشت شدند. کابل: 

طالبان راه اسعد آباد را با ناری  مسدود کردند. کنر: 
قوماندان بلوک عملیاتی ولسوالی گذرگاه در بغالن توسط طالبان ربوده شد. بغالن: 

۱۱ فبروری۲۰۱۵
شورشیان یک مکتب دختران را در مومند دره آتش زدند. ننگرهار:   

یک پسر ۵ ساله بعد تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی فرغان سر بریده شد. فاریاب: 
6 طالب مسلح در برخورد با پولیس کشته شد. سرپل: 

۵۰ طالب  در والیات مختلف کشور دیروز کشته شدند. کابل: 
یک انبار بزرگ سالح شبکه حقانی در ارگون کشف شد. پکتیکا: 

هلمند و قندز: ۱۷ طالب مسلح درهلمند و قندز کشته و ۱۱ نفر شان زخمی شد.
ننگرهاروهرات:  6 طالب مسلح  کشته شدند.

۴ نفر بشمول ۲ پولیس باثر انفجار بم زخمی شدند. ننگرهار: 
یک نفر توسط افراد ناشناس در منزلش به قتل رسید. نیمروز: 

۴ طالب مسلح در نرخ گرفتار شد که همه قوماندانان طالب اند. میدان:  
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۱۲ فبروری۲۰۱۵
درسرحد با ایران  ۱۰ نفر افغان  کشته شده اند. فراه:  

یک سرباز اردوی ملی را طالبان  در خوگیانی در محضر عام به دار آویختند.  ننگرهار:   
حمله طالبان در چپه دره عقب زده شد و یک طالب کشته شد. کنر: 

یک زن جوان توسط شوهرش با چاقو به قتل رسید. هرات: 
۴ تروریست باسالح در قندهار گرفتار شدند. قندهار: 

یک باند آدم ربا شناسایی و گرفتار شد. هرات: 
۳ طالب در دالرام کشته و ۸ تن زخمی شدند. زرنج: 

۲۱ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۷ تن زخمی شد. کابل: 
۱۳فبروری۲۰۱۵

۵ طالب در عملیات اردوی ملی در کوت کشته و ۸ نفر دیگر شان زخمی شد. ننگرهار: 
ترینکوت: طالبان یک عالم دینی را در ولسوالی چنارتو در بازار سر بریدند.

یک طالب درخواجه سبز پوش که ۲ پولیس را کشته بود بدست مردم کشته شد. فاریاب: 
یک عضو شورای صلح توسط مردان مسلح کشته شد. قندهار: 

یکنفر باتهام سربریدن خانم خود به ۱6 سال حبس محکوم شد. هرات: 
یکنفر در قالت ۷ عضو خانواده را کشت و خودش توسط پولیس کشته شد. زابل: 

6 طالب مسلح در سید آباد کشته و ۲ نفردیگر شان زخمی شد. میدان: 
6 طالب مسلح در ولسوالی چارچینو کشته و ۳ تن شان زخمی شد. ارزگان: 
۲ ماینگذار حرفوی در کشک کهنه باانفجارماین خود شان کشته شد. هرات: 

۷طالب در اثرحمله هوایی ناتو در برگ متال کشته شد. نورستان:  
۲ تروریست تحت تعقیب دولت در شهرک شیدایی گرفتار شد. هرات: 

۱۴فبروری۲۰۱۵ 
۳۰ طالب مسلح در والیات مختلف گرفتار شدند. کابل: 
۲ ترورست در ولسوالی کوهستانات گرفتار شد. سرپل: 

۲ کارمند یک شرکت سرک سازی توسط طالبان ربوده شد. شبرغان: 
۳ طالب مسلح  کشته و ۲ نفردیگر زخمی شد. رر 

۸طالب  در۳ ولسوالی لوگر کشته و ۱6نفر دیگر شان   بازداشت گردید. لوگر: 
یک جوان ۲۴ ساله در شهر شبرغان سر بریده شد. شبرغان: 

۱۰ هراس افگن در ۴ والیت کشور کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شد. کابل: 
6 نفر به اتهام جرایم جنایی دستگیر شد. کابل: 

۲۷هراس افگن مسلح  در قندهار و هلمند کشته شدند. قندهار: 
۲ طالب در حمله هوایی در سرکانو کشته شد. کنر: 

طالبان یک مکتب را در دانگام آتش زدند. کنر: 
۱۵فبروری۲۰۱۵ 

وفات هارون امین دیروز در امریکا . وی یک دیپلومات سابق وزارت خارجه بود. کابل:  
۲ مهاجم در یک حمله هوایی در ده باال توسط طیاره بی پیلوت کشته شد. ننگرهار: 

مال روزی ماهر ساخت ماین طالبان گرفتار شد. رر: 
۲ طالب کشته و ۲ نفر دیگر شان در غنی خیل زخمی شد. رر 

۱۳ طالب کشته و ۸ تن دیگر زخمی شد. طالبان ۲۰ منزل را آتش زدند. سرپل: 
دراثر برف کوچ 6 نفر هالک شد. بدخشان: 

طالبان یک عالم دینی را در ولسوالی چنارتو در بازار سر بریدند. خوست:  
یک قوماندان طالب با ۵ نفر افرادش در قریه ملکزی کشته شد. هلمند: 

۷۹ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۲۳تن زخمی و 6نفر گرفتار شد. کابل: 
مال عصمت ماهر ساخت موتر بمب طالب گرفتار شد. قندهار: 

الالجان یک سازمانده حمالت انتحاری طالب گرفتار شد. رر 
6 طالب پاکستانی در ولسوالی دانگام کشته شد. کنر: 

یک قوماندان محلی طالبان با۲ فردش کشته و۳ طالب زخمی شد. فاریاب: 
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۹ طالب کشته و ۴ تن در کامدیش زخمی شد. نورستان: 
۳۰ طالب در والیات مختلف کشور دستگیر شد. کابل: 

۲طالب ترورست در کوهستانات گرفتار شد. سرپل: 
۱۶فبروری۲۰۱۵ 

یک تعویض نویس که باعث سقط جنین شده بود فرار کرده. قندز: 
۳ کودک در اثر حمله راکتی طالبان زخمی و یک کارگر کشته شد. کنر: 

۲ سازمانده حمالت ترورستی بنامهای روندی وشاه محمدگرفتار شد. قندهار: 
یک سرباز نیروهای محافظت ملی در مقر درمنزلش بقتل رسید. بادغیس: 

بیش از۹6۰۰ سیم کارت غیرقانونی در مزارشریف جمع آوری شد. بلخ: 
رئیس باند دزدان در نیمروز گرفتار شد. نیمروز: 

عامل قتل یک زن توسط پولیس قندز بازداشت شد. قندز: 
۹ تن بشمول قندآغا نماینده جنبش ملی باثر انفجار ماین مقناطیسی زخمی شد. پلخمری: 

6 طالب مسلح در والیات مختلف کشته و عده ای زخمی شد. کابل: 
6 سرباز ملی شهید و ۵۸ حلقه ماین را کشف کردند. کابل: 

ننگرهار:  انگیزه شینواری عضو شورای والیتی که هفته گذشته زخمی شده بود فوت نمود.
۱۷فبروری۲۰۱۵

درحمله طالبان در فرماندهی لوگر۲۰پولیس کشته و۸ نفردیگر زخمی شد.۴ نفر انتحاری در اطاق  غذاخوری  لوگر: 
خودرا منفجر ساختند.

معاون ریس جمهور ایران وارد کابل شد. کابل: 
جنرال راحیل شریف لوی درستز پاکستان وارد کابل شد.  

۸ طالب  ترورست درهلمند از سوی نیروی هوایی کشور کشته شد. هلمند: 
۳۵ طالب مسلح در والیات مختلف کشور کشته و عده ای زخمی شد. کابل: 

۴ سرباز اردوی ملی باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کابل: 
۱۰ نفر به اتهام دست داشتن با طالبان دستگیر شدند. بغالن: 
یک جوان۲۰ ساله دربلچراغ بیرحمانه به قتل رسید. فاریاب: 
۷ طالب درحمله هوایی ناتو در کامدیش کشته شد. نورستان:  

۳ نفر بامحموله مواد مخدردر کوزکنرو بهسود و خوگیانی بامواد مخدر گرفته شد. ننگرهار:   
افراد مسلح دارایی ده ها منزل رادر ولسوالی تولک غارت کردند. غور: 

درعملیات تازه ۳۱طالب  مسلح کشته ۲۱تن زخمی و عده ای گرفتار شد. هلمند: 
پولیس ۱۳ نفر راباتهام جرایم جنایی گرفتار کرد. کابل: 

یک خانم خارجی که ۲ هفته قبل ربوده شده بود ازچنگ آنها آزاد شد. فاریاب: 
۱۳ پولیس در میوند در درگیری با طالبان کشته شدند. قندهار: 

۱۸ فبروری۲۰۱۵
گزارش ملل متحد  درمورد افغانستان که در سال۲۰۱۴ مجموع قربانیان به ۱۰۵۴۸نفر رسیده)۳6۹۹ کشته  م. م: 
و6۸۴۹ زخمی( که نسبت به سال۲۰۱۳ - ۲۵فیصد افزایش کشته شده ها و۲۱فیصد زخمیان است. تلفات زنان 

۲۹۸ کشته و۵۵6زخمی وکودکان۷۱۴کشته و۱۷6۰زخمی.
شخصی که میخواست یک جنگ افزار امریکایی را به پاکستان انتقال دهد گرفتار شد. ننگرهار:   

۷طالب مسلح باثرحمله هوایی ناتو در کامدیش کشته شد. نورستان:   
پلخمری:  درگیری خانوادگی باعث قتل ۲ نفر و زخمی شدن ۳ تن دیگر شد.

درادامه عملیات تاحال۷۴طالب کشته و۱۷زخمی و۲ گرفتار شده. افراد خارجی نیزشامل آنها می باشند. هلمند: 
انفجاری  در خوست صورت گرفت. خوست: 

یک سرباز در انفجار ماین کنار جاده کشته و۸۲حلقه ماین گرفته شد. کابل: 
۷۷ طالب مسلح در والیات مختلف دیروز کشته و۱۸نفر زخمی و یکنفر گرفته شد. کابل: 

۸ طالب کشته و ۲6 نفر شان زخمی شد. سرپل: 
۴ فرد اختطاف گر و دزد گرفتارشد. هرات: 

۲ پاکستانی باتهام قاچاق مواد موادمخدر درتورخم با۳۱کیلو هیرویین گرفته شد. ننگرهار: 
۱۲تن عضو ترورستی جرایم مختلف گرفتار شدند. هرات: 
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سر یک زن را در ولسوالی کهسان شوهرش دیروز با چاقو برید. هرات: 
۱۹ فبروری۲۰۱۵

۵۰ ملیون افغانی از بانک سپین بولدک توسط مامورین آن دزدی شده و خود مامورین با خانواده هایشان به  قندهار: 
پاکستان فرار کرده اند.

باثر حمله برموتر کاروان ملکی اردوی ملی یک نفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. قندهار: 
دراثر انفجار بم ۲۱نفرغیرنظامی زخمی شد. رر 

۱۴ تن درنتیجه حمله و انفجاربم زخمی و۴ نفر کشته شدند. رر 
۲۷ کیلو هیرویین که به ایران قاچاق میشد کشف و گرفته شد. هرات: 
6طالب پاکستانی دراثرحمله هوایی ناتو در کامدیش کشته شد. نورستان:  

یکنفر با۲۰ خریطه هیرویین که عازم کابل بود گرفتار شد. تخار: 
۲ سازمانده حمالت ترورستی درننگرها گرفته شد. ننگرهار: 

دریک حمله گروهی طالبان ۳مهاجم و۳ پولیس زخمی شد. لغمان: 
یکی دیگر از سازماندهنده های قتل ارسال جمال سابق والی لوگر درلغمان گرفته شد. مهترالم:   

۲۰ فبروری۲۰۱۵
۲ جوان عاشق که از کابل فرار کرده بودند درقندززهر خوردند دختر فوت شد وبچه درشفاخانه است. قندز: 

یک قوماندان طالب با۳ فردش به برنامه صلح پیوست. غرر: 
یک قوماندان طالب با ۵ فردش درخوگیانی باحمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

۲ انفجاردر ولسوالی سوری و شهر قالت تلفات نداشت. زابل: 
بیش از۱۰۰ طالب درعملیات در والیات جنوبی کشته و۷۰ تن زخمی و۱۵ طالب گرفتار شده. هلمند: 

درچهل ستون ۲ مرد موترسایکل سوار بروی یک دختر اسید پاشید. کابل: 
پلخمری:  باثر حمله افراد مسلح در بغالن یک کودک کشته و ۴نفر دیگر زخمی شد.

ده ملیون افغانی از بانک سپین بولدک به غارت برده شده. قندهار: 
۲۱ فبروری۲۰۱۵

یک قوماندان محلی طالب با6 فردش در دانگام کشته شد. کنر: 
۲ طالب مسلح هنگام ربودن ۲ سرمایگذار پاکستانی در دوربابا گرفتار شد. ننگرهار: 

نورستان:  ۴طالب مسلح درحمله هوایی ناتو در کامدیش کشته شد.
ننگرهار:  یکنفر با۳۱ کیلو تریاک در جالل آباد دستگیر شد.

6 سرباز اردوی ملی باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کابل: 
۷6 طالب طی عملیات درچند والیت کشته 6۰نفرزخمی و۱۲ تن گرفتار شده. رر 

۱۵تن چینایی  آیغور که۱۲نفرآنها از کنر و۳نفر ازکابل گرفتار شده بود به کشورچین تسلیم داده شد. رر 
یک طالب کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. دایکندی:  

۲۹۲ کیلو تریاک با۲ نفر گرفته شد. ایبک: 
یک انبار سالح در ده یک غزنی کشف شد. غزنی: 

اتون کارتر وزیر جدید دفاع امریکا وارد کابل شده گفت عساکر امریکا باقی می مانند. کابل: 
۲۰ هراس افگن در برخی والیات کشته  ۲ زخمی و۸تن گرفتار شد. کابل: 

بدخشان:  ۱۰ طالب کشته و ۸تن زخمی شد.
یک کارمند امنیت ملی کشته ویکنفردیگر توسط افراد ناشناس زخمی شد. گردیز: 

درگیری بین ۲ فامیل  دو نفر کشته شد. بادغیس:   
یک قوماندان طالب با ۳ فردش به پروسه صلح پیوست. غور: 

۲۲ فبروری۲۰۱۵ 
۱۴ پولیس به اتهام غفلت در وظیفه بازداشت شد. لوگر: 

یک قوماندان طالب با۱۲ فردش دراثنای عملیات به دولت تسلیم شدند. بدخشان: 
۴ غیر نظامی در اثر گلوله باری طالبان زخمی شدند. کنر: 

درگیری بین دو قوم خاتمه یافت که ۵ کشته و۲۲ زخمی بجا گذاشت. گردیز: 
افراد داعش یک زیارت  را در چرخ آتش زدند. لوگر: 

۱۷ طالب درچند والیت کشور کشته و ۷ تن زخمی وشماری دستگیر شد. کابل: 
۵ طالب کشته و یک پولیس شهید شد. قندز: 
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۵ طالب در یک عملیات گرفتار شد.درعملیاتی که از۲6 دلو شروع شده بیش از ۳۰۰ طالب کشته شده. هلمند: 
درگیری میان دو قوم ۱۱ نفر را زخمی کرد. گردیز: 

فاریاب:  جسد یک کارمند خارجی در فاریاب یافت شد.
۲۵طالب مسلح کشته و تعدادی زخمی شدند. فراه: 

کانتینر مملو از تجهیزات جنگی در زابل با سه نفر دستگیر شد. زابل: 
یک هراس افگن گرفتار شد. کابل: 

بدخشان:   برفکوچ در بدخشان جان۱۲نفر را گرفت.
۲۳ فبروری۲۰۱۵

گروه داعش در لوگر مساجد و زیارت هارا آتش زده خانه هاراچپاول ویکنفررا درچرخ به قتل رسانیدند. لوگر: 
۲ طالب مسلح در شولگره  کشته شد. بلخ: 

۲ طالب در شاه جوی کشته و ۳ طالب دیگر زخمی شد. زابل: 
۴ طالب در شولگره کشته و تعدادی هم زخمی شدند. بلخ: 

۵ سرباز در تگاب باکمین طالبان کشته و ۷سرباز زخمی شد. کاپیسا: 
مال نصرت ولسوال نامنهاد طالب باچند نفرش کشته شد.  

طی چند عملیات در والیات مختلف ۲۳ طالب کشته و ۳تن زخمی و۷ تن گرفته شد. کابل: 
۲۴ فبروری۲۰۱۵ 

۳۰ مسافر افغان در شاهراه کابل- قندهار درزابل از۲ بس ازطرف مردان نقاب پوش سیاه توسط طالبان محلی  کابل: 
چچنی ولشکرجنگوی پاکستان ربوده شدند. آنها شیعه بودند که از ایران بوطن برگشته بودند.

در ادامه عملیات ذوالفقار ۱۵ طالب کشته شد. هلمند: 
۳ نفر در میدان هوایی کابل حین انتقال یک ونیم کیلو هیرویین گرفتار شد. کابل: 

۳۷ طالب در والیات مختلف در عملیات کشته و ۲۹ طالب زخمی شد. کابل: 
۲۴  طالب در چند والیت طی عملیاتهای مختلف کشته و۴۰ تن زخمی شد. کابل: 

یک پسر، کاکایش را باثر خصومت خانوادگی بقتل رسانید. پنجشیر: 
یک انتحار کننده خود را در ده سبز منفجر کرد و کشته شد. کابل: 

۳ نفرباموتر سایکل که قصد حمله انتحاری داشتند در ده سبز با انفجار خود کشته  شدند. کابل: 
۲ طالب مسلح در شولگره کشته شدند. بلخ: 

۴ نفر دراثربرفکوچ در یکاولنگ کشته شد. بامیان: 
دراثر تصادم بس بایک تانکر یکنفر کشته و ۱۸ نفر زخمی شد. غزنی: 

گاز میتان در معدن ذغال دره صوف ۴ نفر را کشته و ۲ نفر را زخمی کرد. ایبک: 
۲۵ فبروری۲۰۱۵

باثر برفکوچ ۱۸۷ نفر زیر برف شده اند. پنجشیر: 
۲۱ نفر اتباع تاجکستان  ازبکستان  قرغزستان  زیر برف شده هالک شدند. در عملیات قوای اردو۱۱ پیکارجویان  بدخشان: 
خارجی حین فرار در اثر نابلدی زیر هوای  مسلح و یک پولیس افغان کشته و یک پولیس زخمی شد. چند 

سرد کشته شده اند.
۷ طالب پاکستانی در جریان درگیری کشته شد. نورستان:  

یک زن  شوهرش را در ساحه زراعت باچاقو کشت. گفته شد که وی با برادرشوهرش رابطه داشت. بلخ: 
۷ طالب دیگر مسلح کشته  شد. هلمند: 

۱۰ طالب ترورست در چند والیت کشته ۱۴تن زخمی و۵ تن گرفتار شد. کابل: 
امریکا در نظر دارد روند خروج عساکرش را بطی سازد. کابل: 

۵ هراس افگن دیروز در والیات مختلف کشته و ۸ تن شان گرفتار شد. کابل: 
افزایش جذب زنان در پولیس بلخ ادامه دارد. بلخ: 

۲۰۰ نفر که در برفکوچ گیرمانده بود توسط نیروهای اردوی ملی نجات یافتند. بادغیس: 
۲۶ فبروری۲۰۱۵ 

۲ نفر که لباس زنانه  و چادری  که قصد حمله انتحاری داشتند توسط  پولیس دستگیر شدند. هرات: 
دریک حمله ترورستی صبح امروز یک سرباز ترکی و یک افغان کشته و یک نفر زخمی شد. کابل: 

۹ طالب کشته و ۱۳ تن در عملیات مشترک علیه آنها زخمی شد. کاپیسا: 
۲۷ فبروری۲۰۱۵ 
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بخاطر تلفات برفکوچ ها در افغانستان ۳ روز عزای ملی اعالن شد. کابل: 
دختر)زره پوش( درکابل علیه آزار افراد درجاده های کابل برامد. کابل: 

بیش از۳۰۰ طالب درعملیات نظامی درقندز کشته و زخمی شده اند. ۱۵سرباز ملی و۴ غیرنظامی شهید شده  قندز: 
.عملیات از ۳ هفته باینسو در امام صاحب  جریان داردکه۱۱۰ طالب کشته و۲۰۰ تن زخمی شده.

۸ طالب مسلح در ولسوالی دانگام کشته شدند. کنر: 
۲۹ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۱6 زخمی و ۳ تن گرفتار شد. کابل: 

۲۸ فبروری: ۲۰۱۵
ریس خدایداد ریس باند تبهکا در کابل اعدام شد)سید اهلل نام(. کابل: 

فریدون مهمند نماینده ننگرهاردرشوری ازحمله انتحاری نجات یافت.ا۴ غیر نظامی کشته و۱۴ تن زخمی شد.  ننگرهار: 
امام مسجد ویک دانش آموز مدرسه دینی به اتهام آدم ربایی دستگیر شدند. هرات: 

اول مارچ۲۰۱۵
کابل:  فهرست ۱۰ هزار نفر کارمندان کمسیون انتخابات در لست سیاه شامل شد.
۱۱ طالب در عملیات نیروهای افغان کشته و ۱۲ تن دیگر شان زخمی شد. سرپل: 

در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی غور هرات ۲ سرباز  کشته شد. هرات: 
۲ مارچ۲۰۱۵ 

عبدالرحمن رحیمی قوماندان امنیه کابل گفت فرمانده ۱6 حوزه ولسوالی ها  برطرف و تبدیل شدند. کابل:  
در دو انفجار در جالل آباد و اچین ۸ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شد. ننگرهار: 

فاریاب:  ۸ زن کشته و زخمی شد باثر انفجار ماین کنار جاده.
بلوچستان:۲ پولیس افغان  در بلوچستان پاکستان کشته شد. 

۳ مارچ۲۰۱۵
۱۰ سرباز و ۴ غیر نظامی در حمله انتحاری کشته و ۸ نفر زخمی شد. هلمند: 

۵ کارمند یک موسسه خیریه در ترینکوت ربوده شدند. ارزگان: 
۳ ترورست در قندهار بازداشت شد. قندهار: 

پولیس ۱۱۳ نفر را به اتهام جرایم جنایی در کابل بازداشت کرد. کابل: 
یک مالی مسجد که یک دختر ۱۳ ساله را باردارکرده بود توقیف شد. تخار: 

عملیات برای رهایی ۳۰ نفر که توسط داعش ربوده شده ادامه دارد. باحمله اردوی ملی تاکنون ۳6 شورشی  زابل: 
کشته و۵۰ تن زخمی شده.

۴ مارچ۲۰۱۵ 
معاون دوم ریس جمهور میگوید که به اثر حمله در زابل برای نجات ۳۰ گروگان نزد طالبان بیش از ۱۰۰ طالب  کابل: 

کشته شد که در بین آنها خارجی ها و قرغزی ها شامل میباشد.
۲ نفر که لباس زنانه و ۴واسکت انتحاری داشت باچادری درخاش گرفته شد. زرنج: 

۴ طالب حین مین گذاری درارغنداب باانفجارماین خود کشته شدند۸ سرباز باثر انفجارماین شهید شدند. زابل: 
یک پاکستانی که طالبان را رهبری میکرد در قره باغ گرفته شد. غزنی: 

عملیات تصفیوی در هلمند  زابل ننگرهار ادامه دارد. کابل: 
۴۸ طالب مسلح کشته و تعداد دیگر شان زخمی شد. هلمند: 

۵ مارچ۲۰۱۵ 
مالعثمان که برای داعش جلب و جذب داشت کشته شد. ننگرهار: 

۷طالب در یک حمله هوایی ناتو در دانگام کشته شد.  کنر: 
۵۲ طالب در جریان حمله برای رهایی گروگان ها کشته شد. هلمند: 

یکنفر که قصد حمله انتحاری داشت باثر فیرپولیس کشته شد.درموتروی۲ هزارکیلو مواد انفجاری بود. قندهار: 
یک زن و شوهر که یک بزرگ قومی را قتل نموده بودندشوهرش به اعدام وخانم۲۰سال حبس شد. هرات: 

۲۲ طالب کشته و ۱۰ نفر دیگر شان زخمی شد. هلمند: 
۲۱ طالب باثر حمله هوایی کشته شدند. قندز: 

یکنفر که قصد حمله انتحاری  داشت در شولگره گرفتار شد. بلخ: 
۶ مارچ۲۰۱۵ 

بیش از۱۵۰طالب مسلح بشمول خارجی ها طی۴ روزعملیات کشته و۲۰۰نفردیگرشان زخمی شد.  زابل: 
ریس پوهنتون بدخشان در بغالن باثر حمله افراد مسلح زخمی شد. پلخمری: 
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طالبان پایه های برق را در میمنه قطع کردند. فاریاب: 
طی۲ روز۴۸ طالب کشته شد. زابل: 

۷ مارچ۲۰۱۵ 
حریق در مارکیت تایر فروشی در شرن رخداد. پکتیکا: 
۱۷۱۰ کیلو مواد انفجاری در دیشو بدست آمد. هلمند: 

۴ سرباز از اسارت طالبان خالص شد. بغالن: 
۹۰ نفر باتهام عضویت در گروه طالبان  داعش وحقانی دستگیر شد. ننگرهار: 

۲زن و۲ مرد به اتهام آدم ربایی دستگیر شدند. رر 
یک زن توسط شوهرش در انجیل کشته شد. هرات: 

بدخشان:  ۳ طالب کشته و ۴ طالب دیگر زخمی شد.
۳۰ طالب درعملیات علیه آنها کشته و تعدادی زخمی شد. هلمند: 

درنقاط مختلف کشور۱۵عدد ماین کشف شد با دیگر سالح. کابل: 
۹ تن به اثر برفکوچ ناپدید شدند. تخار: 

هلمند و زابل: ۸ نفرهراس افگن درهلمند و زابل کشته و ۱۱ نفر بازداشت شد.
یک زندانی در محبس یک محافظ را بافیر مرمی زخمی کرد. زرنج: 

۸ عضو یک خانواده باثر فروریختن سقف خانه شان هالک شدند. ننگرهار: 
۸ مارچ۲۰۱۵

شبرغان:درآشوب شورشیان زندانی سرپل که در شبرغان درتوقیف اند ۱۵ نفر زخمی  ۳نفر کشته و یک پولیس آتش زده 
شد. دو پولیس دیگر کشته شد.

حمله افراد مسلح در خانقاه صوفیان)بهادر جان آغا در غرب کابل( ۱۱نفر کشته شد. کابل: 
۹ مارچ۲۰۱۵

بیش از ۱۰۰ خانواده ازبکستانی در قیصار با طالبان پیوسته اند. فاریاب: 
یک طیاره حامل کمک های بشردوستانه ایران وارد کابل شد. کابل: 

۱۰ مارچ ۲۰۱۵
درهلمند باثر حمله طالبان ۷ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شد. هلمند: 

۱۱ مارچ۲۰۱۵
یک راننده تکسی با تصادم با موتر تعقیبی یک عضو شوری )اقبال صافی( کشته شد. کابل: 

۱۲ مارچ ۱۵
6 طالب پاکستانی در حمله هوایی ناتو در نورستان کشته شد. کابل: 

۴ پولیس درسیاه گرد باثر حمله طالبان مسلح کشته شدند. پروان: 
۵ طالب در لعل پور با حمله نظامیان افغان کشته شد. ننگرهار: 

درهرات محالت عرضه و فروش مواد مخدر نابود شد. هرات: 
۷ پولیس باثر حمله مهاجمان مسلح کشته شد. قندز: 

۳ وزیر مسوول نظامی طالبان در تخار، درکابل دستگیر شد تخار: 
۳ نفر توسط طالبان ربوده شدند. هرات: 

مال نعمت قوماندان طالبان در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
۱۰ گروگان توسط طالبان باثر پادرمیانی بزرگان قوم رها شدند. هرات: 

طالبان ۲ پولیس  گروگان گرفته شده   را کشتند. زابل: 
۲ دهشت افگن با موتر سایکل مملو از مواد منفجره گرفتار شد. کاپیسا: 

۱۵ مخالف مسلح در والیات مختلف کشور کشته شده اند. کابل: 
۵ قریه در ولسوالی قرغه یی لغمان از وجود مخالفین پاک شد.. لغمان: 

۱۳ مارچ ۲۰۱۵
۷ طالب مسلح درجریان درگیری با نظامیان کشته شد.  

۹ عضو گروه ترورستی داعش در غنی خیل کشته و۱۲ تن شان زخمی شد. ننگرهار: 
۷ مامور پولیس در حمله طالبان در ده یک کشته و6 پولیس زخمی شد. درین حمله ۳ طالب کشته و۴ تن دیگر  غزنی: 

زخمی شد.
۴ کارمند ملکی پشتون زرغون طی عملیات ازچنگ طالبان رها شدند. هرات: 
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خانم شهال در اپارتمانش در شهر نو مرده یافت شد.  کابل: 
ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان یافت. کابل: 

۱۴ مارچ۲۰۱۵ 
پولیس یک سازمانده انتحای و یک فرد انتحاری را بازداشت کرد. کابل: 

یک نفر با۵۲ کیلو مواد مخدر در اندراب بازداشت شد.۴ نفر به اتهام قاچاق ۲۴ کیلو چرس وتریاک در کیله  بغالن: 
گی گرفتار شد.

۵ ترورست و۴ آدم ربا در تخار بازداشت شد. تخار: 
یکنفر با ۱۵کیلو چرس که عازم کابل بود گرفتار شد. رر 

نماینده نورستان در ولسی جرگه گفت درحال حاضر افراد مسلح مربوط گروه های  ترورستی لشکرطیبه/  نورستان: 
جنبش سلفیه/ لشکر الهدا/ افراد القاعده/ اعضای شبکه حقانی/ لشکر فدایان/ جمعیت الطلبه/ افراد حزب 
اسالمی و گروه های دیگر در نورستان )کامدیش و برگ متال( تجمع نموده و در صدد ایجاد یک مرکز میباشند.

یکنفر با۱۵ کیلو تریاک در زرنج گرفتار شد. نیمروز: 
۲ سارق موتر در زرنج گرفتار شد. رر: 

۹ مخالف مسلح در والیات مختلف  دیروزکشته شد.   کابل: 
۲۳ هراس افگن در والیات مختلف توسط نظامیان کشته و۸ طالب  زخمی و یکنفربازداشت شد. کابل: 

۱۵ مارچ۲۰۱۵
حفیظ وحیدی رهبر گروه داعش که به عوض عبدالروف مقرر شده بود با۹ نفرش در یک حمله هوایی  هلمند: 

درهلمند کشته شد.
۵ قیام کننده علیه طالبان در اندر توسط طالبان کشته شد. ۹طالب هم بقتل رسید. غزنی: 

۱۳ طالب و۳ جنگجوی پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان:  
ننگرهار:  افریدی قوماندان طالبان پاکستانی در لعل پور با6 فردش درحمله هوایی کشته شد.

باثر انفجار ماین در سرکانو ۲فرد ملکی زخمی و ۲نفر کشته شد. کنر: 
درعملیاتی تاکنون ۴۲ طالب مسلح کشته و۲6نفر زخمی شد. سرپل: 

درعملیات در والیات مختلف ۱۰ هراس افگن کشته و۱۷ نفر زخمی شد. کابل: 
۵ طالب طی عملیات در خوگیانی کشته و ۳ نفر زخمی شد. ننگرهار: 

۱۶ مارچ۲۰۱۵ 
باثر حمله انتحاری ۲ نفر کشته و۵ نفر زخمی شد.  هلمند: 

درعملیات پاک سازی نیروهای امنیتی ۸۱نفر شبه نظامی در والیات مختلف کشور شته۲۳نفر زخمی و ۸ نفر  کابل: 
شان بازداشت شد.

۹ نفر از جمله ۱۰مسافرهزاره از یک بس که طالبان ربوده بودند آزاد شدند. یکنفر رابرده اند. غزنی: 
طالبان ۱۰ نفر را از بس که جانب هرات می رفت در فراه گرفته باخود بردند. فراه: 

۱۸ مارچ۲۰۱۵ 
باثر انفجار موتر مملو از مواد انفجاری انتحاری ۷ غیر نظامی کشته و۴۵ نفر زخمی شد. هلمند: 

۸طالب  بشمول ۲ پاکستانی کشته و ۳ نفر زخمی شد. کنر: 
انفجار ماین ۵ نفر غیرنظامی را در بهسود هالک نمود. ننگرهار: 

۱۲هراس افگن در والیات مختلف کشته ۵ زخمی و چند نفرگرفتار شد. کابل: 
۳ طالب حین جاسازی ماین خود شان کشته شدند. ارزگان: 

یک انتحاری که قصد انفجار خود را داشت از پادرآمد و کشته شد. قندهار: 
طالبان در غزنی یک واکسیناتور را تیر باران کردند. غزنی: 

یک پولیس محلی باثر انفجار ماین در  ازره کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. لوگر: 
۱۹ مارچ۲۰۱۵

جنرال مطیع اهلل قوماندان امنیه ارزگان در قلعه علی مردان کابل باحمله انتحاری کشته شد. کابل: 
۸ راکت که قرار بود از خاک جبار بکابل فیر شود گرفته شد. کابل: 

قندز وهلمند:  ۷ نفر باثر عملیات نظامیان کشته و 6 مخالف دیگر زخمی شد. یک سرباز هم شهید شد.
در علیمردان شخصی که قصدحمله انتحاری  داشت کشته شد. وی لباس زنانه بتن داشت. کابل: 

۷ طالب در کامدیش در جریان درگیری کشته شد. نورستان: 
۲ نفر که با طالبان کمک به تهیه جنگ افزار میکرد گرفتار شد. قندهار: 
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فرخنده یک خانم  توسط یکعده مردم در شاه دوشمشیره  به اتهام سوزاندن قرآن کریم  لت وکوب شده زیر  کابل: 
موتر شد و بعد جسدش را در دریا بآتش کشیدند.فرخنده ۲۷ ساله فارغ مدرسه دینی  حافظ ۱۰ سپاره 
قرآنکریم بود  خانم سیمین حسن زاده معین مطبوعات. حشمت استانکزی سخنگوی پولیس. زلمی زابلی 

عضو سنا و مال ایاز نیازی از قتل فرخنده حمایت کردند.
۲۰ مارچ۲۰۱۵

6 نفر به اتهام سوزاندن فرخنده د ر شاه دوشمشیره  گرفتار شد. کابل: 
۵نفر در نتیجه حمله هوایی طیاره بی پیلوت کشته شد. یکنفر پاکستانی بود. نورستان: 
محمدشریف مدیر حقوق ولسوالی دهراوود باحمله مردان مسلح کشته شد. ارزگان: 

6 طالب مسلح در کوهستانات هنگامیکه برکاروان نظامیان حمله کردند کشته شدند. سرپل: 
مال احمد شاه مشهوربه بالل قوماندان طالب درکمین نظامیان با۳ فردش کشته ویک پولیس شهید شد. رر 

۲۱ مارچ۲۰۱۵  اول حمل۱۳۹۴
باثر انفجار بم در چاردره ۳نفرکشته و ۲ نفر زخمی شد. قندز: 

مال عبدالحکیم قوماندان طالب در پکتیکا به پروسه صلح پیوست. پکتیکا: 
۸ طالب در پنجوایی درنتیجه درگیری بانظامیان کشته شد. قندهار: 

۵ نفر دیگر به اتهام سوزاندن فرخنده گرفتارشد. بعدا گفته شد ۷نفر گرفته شده. کابل: 
در روز نوروز ۴نفر مسولین ولسوالی اندخوی ازطرف طالبان کشته شدند. فاریاب: 

۲۲ مارچ۲۰۱۵
جسد فرخنده که در شاه دوشمشیره به آتش کشیده شده توسط زنان بخاک سپرده شد. کابل: 

۵ نفر بشمول ۳ سرباز ملی در حمله انتحاری در بهسود کشته و ۵ نفر زخمی شد. ننگرهار: 
۴ کودک در انفجار ماین در چارچینو کشته شد. ارزگان: 

6طالب مسلح درحمله هوایی در لعل پور کشته شد. ننگرهار: 
گروه۴ نفره اختطاف گر در زنده جان گرفتار شد. هرات: 

۷ طالب پاکستانی در دانگام کشته شد. کنر: 
باثر انفجار بمب در چاردره ۳نفر کشته شد که همه وابستگان قوماندان ۴ دره بود. کندز: 

۲۰۱۵ ۲۳مارچ 
۵۰ طالب طی عملیات تصفیوی در مناطقی از کشور کشته شد. کابل: 

طالبان بر۳ پوسته امنیتی حمله کرد که 6نفر شان کشته و فرار کردند. هرات: 
۲۰۱۵ ۲۴مارچ 

باثرحمله دریک بس درمیدان وردک۱۳مسافر کشته و۳ نفرزخمی شد.مهاجمین همه سفید پوش بودند. میدان: 
باگرفتن ۴ طالب در رباط سنگی یک گروه ترورستی متالشی شد. هرات: 

طالبان ۴ مسافریک بس را در آب بند ازموتر پایین و تیر باان کردند. غزنی: 
۳نفر هنگام قاچاق ۱۳۰ هزار دالر و ۲۰۰ هزار ریال که از پاکستان آمده بود در پل کامه دستگیر شدند. ننگرهار: 

فردی که ۱۰ میل کالشنکوف پاکستانی را داخل کشور نموده بود در تورخم گرفتار شد. رر 
یک حلقه ماین بوشکه ای در بلخ کشف و خنثی شد. بلخ: 

۱6 طالب مسلح در چند والیت کشور کشته و ۱۵ طالب زخمی وشماری گرفتار شد. کابل: 
۱۲ طالب در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
یک سرگروپ طالب کشته شد. فاریاب: 

۲ مخفی گاه مربوط شبکه حقانی کشف شد. غزنی: 
۲ سرباز اردوی ملی توسط طالبان کشته شد. کابل: 

۲ سرباز شهید و ۳ تن دیگر باحمله طالبان زخمی شد. نیمروز: 
۴ قوماندان طالب در هرات گرفتار شد.    هرات: 

۲۳ هراس افگن در والیات مختلف کشته و ۴ تن بازداشت شد. کابل: 
در انفجار ماین در میدان فوتبال ۵ تن کشته و ۱۰ نفر زخمی شد. غزنی: 

۱۳ طالب که همه وزیرستانی بودند کشته شدند. هلمند: 
۳ سرباز در اثر حمله طالبان در آقچه شهید شد. جوزجان: 

یک فرد نظامی که در رویداد های ترورستی دست داشت گرفتار شد. گردیز: 
اشرف غنی در کانگرس امریکا  بیانیه ای ایراد کرد. کابل: 



24

۲۵ مارچ۲۰۱۵ 
طالبان ۲۰ شیعه بلوچ را ازکجران اختطاف و به ارزگان بردند. دایکندی: 

حمله انتحاری در جوار وزارت مالیه و وزارت معادن باعث کشته شدن ۸نفر سه خانم و یک کودک و زخمی  کابل: 
شدن ۳۱ نفر شد.

۱۲ هراس افگن توسط قوای امنیتی در مربوطات قندهار کشته شد. قندهار: 
۲۶ مارچ۲۰۱۵

باحمله طالبان بریک قرارگاه قیام کنندگان  یک قوماندان کشته و ۵ نفر زخمی شد. فاریاب: 
مردی در هرات زن جوانش را با چاقو در انجیل بقتل رسانید. هرات: 

عامالن استفاده از کودکان در فعالیتهای ترورستی در ننگرهار گرفتار شد. ننگرهار: 
امریکا 6 هیلی کوپتر به افغانستان کمک کرد. کابل: 

۲ ماین گذار گروه مسلح طالب در قالت گرفتار شد. زابل: 
۳ مهاجر انتحاری در الینگار درنتیجه انفجار بم شان کشته شد. لغمان: 

۴نفر به اتهام فعالیتهای ترورستی در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
۸ طالب مسلح  درنتیجه درگیری با سربازان افغان کشته شد. نورستان: 

یک قوماندان طالب به پروسه صلح پیوست. رر 
۱۴ طالب ترورست در قندهار گرفتار شد. قندهار: 

درنتیجه حمله راکتی طالبان در ده یک ۲ کودک کشته و ۵ کودک زخمی شد. غزنی: 
۷ طالب در  اندر غزنی کشته و ۵ نفر دیگر شان زخمی شد. رر 

۴ طالب مسلح در گرشک کشته و یکنفر شان زخمی شد. هلمند: 
۱۱ مخالف مسلح در والیات مختلف کشور کشته و ۷نفر دیگر زخمی شد. کابل: 

۲۷ مارچ۲۰۱۵
۵ طالب در جریان درگیری با نظامیان کشته و ۲نفر زخمی شد. سرپل: 

نورستان و کنر: ۱۱ طالب پاکستانی در دو رویداد هوایی در نورستان و کنر کشته و 6 نفر شان رخمی شد. 
۳ نفر قوماندان پولیس / آمر امنیت و ولسوال گرمسیر که متهم به فساد و غفلت دروظیفه بودند برطرف و به  هلمند: 

لوی حارنوالی معرفی شدند.
۳ غیر نظامی در اثر انفجار بم دریک موتر پولیس زخمی شد. قندز: 

فاریاب:  ۸ طالب در نتیجه درگیری بانظامیان کشته و ۲ تن شان زخمی شد.
طالبان ۷ عضو سابق شانرا   در کامدیش به دار آویختند . نورستان: 

۱۰ طالب کشته و ۸ نفر شان گرفتار شد. بدخشان: 
۲۸ مارچ۲۰۱۵ 

یک قوماندان طالب بنام مال عبدالغفار در میدان کشته شد. میدان:   
6 طالب کشته و ۱۱ نفر شان در نتیجه درگیری زخمی شد. میدان: 

۴ طالب مسلح در شیندند توسط قوای امنیتی  کشته شد. هرات: 
۹طالب مسلح دریک درگیری کشته شد. نورستان: 

یک پولیس و برادرش دراثر انفجار ماین در پشت رود زخمی شد. فراه: 
۵ پولیس با انفجار ماین در شهر صفا زخمی شد. زابل: 

یک افغان در سرحد با تاجکستان کشته شد. تخار: 
۳ طالب مسلح در موسی قلعه کشته و ۴ تن زخمی شد. هلمند: 

ازتخریب پل دشتک جلوگیری شد و ۲ طالب کشته و۴ تن زخمی شد. بدخشان: 
۱۷ طالب در اندر کشته و ۸ نفر شان زخمی شد. غزنی: 

۲۰ نفر که اختطاف شده بود دیروز رها شدند. دایکندی: 
۳۳ طالب در والیات مختلف کشته و ۱۴ تن زخمی و ۹ تن گرفتار شد. کابل: 

یک قوماندان طالب با ۸ فردش در سنگین کشته شد. هلمند: 
۲۹ مارچ۲۰۱۵

با حمله انتحاری علیه گل پاچا  مجیدی نماینده پکتیا د رکابل ۳ نفرکشته و خود نماینده پکتیا زخمی شد. کابل: 
۵ مرد مسافر از دره صوف توسط مردان مسلح در شولگره ربوده شد.  بلخ: 

۵ طالب  مسلح درقلعه زال کشته و ۱۱ نفرزخمی و ۴ تن بازداشت شد. قندز: 
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۱۱ طالب در والیات مختلف کشته و ۱۱ تن زخمی و ۴تن بازداشت شد.۹ تن منسوبان اردوی ملی در انفجار  کابل: 
ماین وانداخت سالح ثقیل شهید شد.

6۸ طالب در عملیات تصفیوی زیرنام نصرت کشته و۳۱ تن زخمی شد. غزنی: 
۲ طالب در جرم کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. بدخشان: 

۳۰مارچ۲۰۱۵
یک سرباز افغان طی ۵ سال بیش از ۵۴۰۰ ماین را خنثی کرده است. هلمند: 

عزیز غنی مسوول وزارت خارجه در مزارشریف ترور شد. بلخ: 
۱۷طالب دیروز در والیات مختلف کشته و ۸ نفر شان زخمی شد. کابل: 

۷عضو یک خانواده در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. غزنی: 
۳ مسافر دیروز در شولگره ربوده شد.   بلخ: 

۳۱ مارچ۲۰۱۵
۱۵ نفر در پیوند با تیرباران ۱۲نفر  در میدان شهر بازداشت شد. میدان: 

قندهار:  یکنفر در انفجاری در مقابل پوهنحی زراعت قندهار زخمی شد.
۳۳ طالب در عملیات ذوالفقار کشته و ۷ تن طالب دیگر زخمی شد. هلمند: 

یکنفر در پیوند قتل خانمش بازداشت شد. غزنی: 
یک قوماندان طالب در کابل دستگیر شد.)حمید اهلل مشهور به ضابط حمید( کابل: 

دو پولیس ملی دیروز در پل علم ربوده شد. لوگر: 
۳ هراس افگن کشته و ۱۴ تن در والیات مختلف بازداشت شد. کابل: 

اول اپریل۲۰۱۵ 
۱۳ مسافر ازیک بس در بلخاب  ربوده شد. سرپل: 

۱6 وزیر کابینه به شوری معرفی شد غرض رای گرفتن. کابل: 
۳ کودک دراثر انفجار ماین در دهراوود  زخمی شد. ارزگان: 

۸ طالب در دهراوود و چارچینو کشته و۳ نفر شان زخمی شد. رر: 
انفجار ماین در قلعه نویک نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را زخمی کرد. بادغیس: 

حبیب اهلل مشهور به کریمداد مسوول استخبارات طالبان در نرخ کشته شد. میدان: 
۳ طالب در نرخ کشته شد. رر: 

طالبان یک غیر نظامی را در محضر عام تیر باران کرد. نورستان: 
۸ طالب در کامدیش و برگ متال کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 

شخصی که ۴ تن اعضای خانواده اش را بقتل رسانیده بود گرفتارشد. بلخ: 
۲۰۱۵ ۲ اپریل 

درحمله انتحاری نزدیک خانه سرپرست خوست ۲۰نفر کشته و 6۴نفر زخمی شد.قرار بود اعتراض مردم علیه  خوست: 
کارکرد های جبار نعیمی والی خوست صورت گیرد.

۲طالب و یک نیروی مردمی در تصادمی در قیصار کشته شدند. فاریاب: 
یک دسته آدم ربا در ننگرهار از سوی امنیت ملی گرفتار شد. ننگرهار 

یک گروه آدم ربا در مربوطات هرات گرفتار شد. هرات: 
یک حمله کننده انتحاری با ۲ همکارش در قندز گرفتار شد. قندز: 

قندهار و ارزگان:  ۱۱ حلقه ماین در مربوطات این دو والیت کشف و خنثی شد.
۲۹ هراس افگن طالب در والیات مختلف کشته و ۳۳ تن زخمی شد. کابل: 

یک انتحار کننده با انفجار خودش کشته شد. هرات: 
در حمله انتحاری ۳ نفر زخمی شد. هرات: 

۳ اپریل۲۰۱۵
طی چند دهه گذشته ۹۷۳ ماین پاک معلول و ۱۸۹ تن شهید شده. کابل: 
۲ عضو خانواده به اثر فیر مردان ناشناس کشته و ۴ نفر زخمی شد. کاپیسا: 

به اثر انفجار ماین ۷ عضو یک خانواده کشته شد. لوگر: 

ده ها طالب به ولسوالی تاله و برفک حمله کردند. بغالن: 
باثر گلوله باری طالبان ۲ کودک زخمی شد. ارزگان: 

دیروز در سراسر کشور فاتحه خوانی فرخنده صورت گرفت. جاده پل باغ عمومی تا شاه دو شمشیره رسما  کابل: 
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بنام شهید فرخنده نامگذاری شد.
۴ اپریل۲۰۱۵

دراثر حادثه ترافیکی در جلریز ۹ نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شد. میدان: 
۷ طالب پاکستانی طی درگیری با نیروهای افغان کشته شد. کنر: 

درانفجار بمب ۴ نفرکشته و ۵ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 
خانم حمیده گلستانی سابق نماینده غزنی در اثر گلوله افراد ناشناس زخمی شد. غزنی: 

۱۰ طالب کشته و ۱۷ تن دیگر در عملیات اردو و امنیتی زخمی شد. فراه: 
یک سرباز کشته و ۲ نفر هم زخمی شد. مال امام را  طالبان تیر باران کردند. رر 

یک موتر مملو از مواد انفجاری توسط پولیس کشف و گرفته شد. شبرغان: 
یک شبکه ترورستی 6 نفری با سالح و مهمات گرفته شد. قندهار: 

۱۳ طالب در والیات مختلف کشته و ۸ زخمی و ۴تن گرفتار شد. کابل: 
6 نفر به اتهام جرایم جنایی در کابل گرفتار شد. رر 

۱۷ طالب در هلمند و ۵ طالب در والیات دیگر کشته شدند. کابل: 
یک موتر مملو از مواد انفجاری در میدان کشف و گرفته شد. میدان: 

یک قوماندان طالب بنام مال وزیر کشته و ۳ نفرش زخمی شد. رر 
۵ نفر به اتهام قتل ۲برادر و اعضای خانواده اش گرفته شد. کاپیسا: 

یک  انتحاری توسط پولیس در نرخ کشته شد. هلمند: 
یک نفر ملکی کشته و ۹ نفر دیگر در اثر انفجار زخمی شدند قندز: 

یک سرباز اردوی ملی در اثر انفجار ماین شهید شد. کابل: 
۵ اپریل۲۰۱۵

۵ نفر باشنده زابل که برای نیش زدن کوکنار به هلمند رفته بود کشته شدند. هلمند: 
یک موتر مملو از مواد انفجاری در شبرغان با راننده موتر گرفته شد. شبرغان: 

یکمقدار مواد مخدر با سالح که جانب حیرتان میرفت کشف و گرفته شد. بلخ: 
یک سرباز در ایبک سربریده شد. سمنگان: 

یک دختر در اثر فیر تفنگ کشته شد. شبرغان: 
۳6 طالب مسلح در والیات مختلف کشته و عده ای زخمی شد کابل: 

یک طفل کشته و یک کالن سال باثر انفجار ماین زخمی شد. فراه: 
6 طالب توسط نظامیان کشته و ۱۳ تن زخمی شد. سرپل: 

دیروز ۹ طالب در والیات مختلف کشته  ۵ تن زخمی و ۴ تن گرفتار شد. کابل: 
۶ اپریل۲۰۱۵

۷ طالب مسلح در وایگل کشته شد. نورستان: 
۲ کارمند گمرک تورخم در حمله طالبان کشته و ۲ نفردیگر زخمی شد. ننگرهار: 

باثر درگیری با طالبان یک شاگردمکتب کشته شد که صنف ۵ مکتب بود. لوگر: 
۲ تن مخالفین دولت کشته و ۴ نفر دیگر شان زخمی شد. سرپل: 

۷ طالب در نرخ و جغتو کشته و ۳ تن زخمی شد. میدان: 
یک قاتل که خانم  خواشنه و خشو و خسر بره اش را کشته بود گرفته شد. کابل: 

یکدسته ترورستی ۴ نفره در شرق کابل باسالح وتجهیزات گرفتار شد. کابل: 
از جمله ۳۱فرد ربوده  ۲ تن شان به قتل رسیده. غزنی: 

در یک حمله ترورستی در قره باغ کابل 6 نفر کشته شد که۴ پولیس و۲ ملکی میباشند. کابل: 
دراثر انفجار ماین در بغالن  ۴ پولیس شهید و۳ نفر زخمی شد. بغالن: 

۳ نفر با یونیفورم پولیس دستگیر شد. کابل: 
درعملیات ذوالفقار تاکنون ۳۱۱ طالب کشته و ۱۱۴ زخمی شد و در عملیات حمایوی دروالیات همجوار ۲۹۷  هلمند: 

طالب کشته و ۱۲۴ زخمی شد.۴۲ سرباز در هلمند و ۲۷ سرباز در والیات دیگر کشته شده اند.
۲6 طالب در والیات مختلف کشته ۳۴ زخمی و 6 نفر گرفتار شده. کابل: 

۲۰۱۵ ۷ اپریل 
درنتیجه درگیری با افراد غیرمسوول یکتن کشته و ۲نفر زخمی شد. غور: 

پولیس از اختطاف یک شاگرد مکتب جلوگیری کرد. ننگرهار: 
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یک محموله ۸ ماین گروه طالبان در خوگیانی بدست آمد. رر 
6 طالب مسلح در یک درگیری با افراد  اردوی ملی کشته شد. کنر: 

۲ سرباز می در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کابل: 
در انفجار ماین کنار جاده 6 پولیس در ساغر زخمی شد. غور: 

۲ فرد ملکی و یک زن در گلوله باری افرادمسلح در نرنگ کشته شد. کنر: 
یک قوماندان طالب شبکه حقانی بنام مال رمضان در برمل کشته شد. پکتیکا: 

سیالب در بغالن ۷ کشته و ۱۰ زخمی بجا گذاشت. بغالن: 
جسد یک دختر ۲۱ ساله در داخل چاه  پس از6 ماه بدست آمد. هرات: 

۸ اپریل۲۰۱۵
یک عضو ارتش یک سرباز ناتو را در جالل آباد کشت و ۲ سرباز امریکایی دیگر را زخمی کرد. ننگرهار: 

۲۳طالب مسلح کشته و ۳ نفر زخمی شد درنتیجه درگیری با نظامیان. ارزگان: 
عملیات ذوالفقار که در۱۹ دلو در سنگین شروع شده بود با کشتن ۴۱۸ دشمن پایان یافت. هلمند: 

عملیات فوالد ۵ در لغمان آغاز شد. لغمان: 
عملیات برشنا در سرپل علیه طالبان ادامه دارد. سرپل: 

طالبان 6 نفر ملکی را کشتند. کنر: 
۹ اپریل۲۰۱۵

باثرحمله طالبان به لباس پولیس در حارنوالی مزارشریف ۱۸نفر شهید و6۷نفر زخمی شد. بلخ: 
۴ طالب مسلح هم کشته شدندکه درحارنوالی استیناف حمله نموده بودند.  

۴ طالب در نتیجه درگیری با افراد امنیتی کشته شد. کنر: 
یک نوجوان از اثر انفجار بم دستی کشته شد و یک نوجوان دیگر خودراحلق آویزکرد. هرات: 

۴طالب پاکستانی در اثرحمله هوایی بدون سرنشین در لعل پور کشته شد. ننگرهار: 
6 طالب مسلح درنتیجه درگیری با نیروهای امنیتی کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

خال مرزا قوماندان گروه داعش درحومه شهر ایبک توسط سربازان کشته ویک عضودیگر داعش بنام عدم   سمنگان: 
دستگیر شد.

۴طالب مسلح در والیات مختلف کشته و ۴ نفر شان زخمی شدند. کابل: 
دراثر انفجار بمب درخوست ۱6نفر زخمی که همه ملکی اند. خوست: 

طالبان بیش از۱۰ منزل و یک مسجد را درشرین تگاب آتش زدند. فاریاب: 
طالبان یک عضو خودرا در سید آباد تیرباران کرد. میدان: 

۷ طالب درنتیجه درگیری درچک وجغتو کشته شد بشمول مالمعروف قوماندان شان. رر: 
راکیه نامه زنی که شوهرش را کشته بود به اعدام محکوم شد. بلخ: 

۱۰ اپریل۲۰۱۵
باثر انفجار ماین کنار جاده ۱۲نفر درقره باغ که عروسی میرفتندکشته شد. غزنی: 

درحمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی۵ نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شد. ننگرهار: 
۹ طالب با ۳ قوماندان شان در دولتشاه علیشنگ کشته شد. لغمان: 

حمله وانفجار در نزدیکی  پوهنتون ننگرهار صورت گرفت. ننگرهار:  
۱۱ اپریل۲۰۱۵

۱۰۰ متعلم باثر غذای خراب مسموم و داخل بستر شفاخانه شدند. هرات: 
درانفجار ماین در سیاه گرد ۱۱ نفر زخمی شد. چاریکار: 

یک مهاجم انتحاری در شهر قندهار بازداشت شد او سیدعبداهلل نام دارد. قندهار: 
طالبان ۳ نفر را درمحکمه صحرایی اعدام کردند. فراه: 

بیش از۳۰۰ خانواده جنگجویان  پاکستانی  به زابل سرازیر شده اند.دربین آنها ازبک ها عرب ها چچینی ها  زابل: 
وچینایی ها و پنجابی ها شامل اند.

همسر یک پولیس دراثر حمله طالبان در محمد آغه کشته شد. لوگر: 
۴۳ طالب مسلح در عملیات نظامیان کشته و ۱۹ طالب زخمی شد. قندز: 

۷هزار مرد مسلح غیر مسوول در غور فعالیت دارند. غور: 
۹ سرباز اردوی ملی دراثر انفجار ماین کشته شد. کابل: 

۲ قوماندان طالبان در جغتو کشته شد. میدان: 
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۲۷ طالب توسط اردوی ملی در ولسوالی جرم کشته شد. بدخشان: 
ریس مالی و اداری والیت در حمله مهاجمان کشته شد. میدان: 

در یک حمله انتحاری ۳ نفر ملکی زخمی شد. کابل: 
۱۲ اپریل۲۰۱۵

درگیری با طالبان درجرم از ۲ روز باینطرف ادامه دارد.گفته شده تاحال ۸ سرباز شهید و۱۰ نفر زخمی و ۱۲  بدخشان: 
تن ناپدید شده اند. درین درگیری ۲۷طالب مسلح کشته شده بشمول عمرالعثمان قوماندان طالب تاجکی و ۱۵ 

طالب دیگر زخمی شده اند.
بیش از یکهزار کیلو مواد انفجاری در گرمسیر کشف و ضبط شد. هلمند: 

درانفجاری در شهر قندهار یک پولیس شهید و ۲ پولیس زخمی شد. قندهار: 
۳ طالب بشمول مولوی قابیل یک قوماندان آنها درحمله طیاره بی پیلوت کشته شد. کنر: 

6 الب در عملیات تصفیوی در زابل کشته و ۴ تن زخمی شد. زابل: 
اجساد۴ کارمند موسسه حمایت از اطفال در چارچینو که ۴۰ روز قبل  طالبان ربوده بود یافت شد.  ارزگان: 

۱۹ طالب مسلح در عملیات اردو در والیات مختلف کشته شدند. کابل: 
۱۳ طالب در عملیات تصفیوی در مقر کشته ۸تن زخمی و عده ای گرفتار شد. غزنی: 

طالبان یک جوان را در المار  سر بریدند. فاریاب: 
۳ سازمانده حمالت ترورستی گرفتار شد. قندهار: 

۷طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 
لغمان:  طالبان یک کلینیک را در علینگار آتش زدند.

۱۳ اپریل۲۰۱۵
درعملیات درجرم ۳۳پولیس کشته یا زخمی و ناپدید شده اند. بدخشان: 

۱۸نفر کشته و۸ تن سربریده شده اند.  ۲۰ طالب کشته و ۱۷ تن زخمی شده.  
ریس شورای علمای روحانیون غرب از اثر انفجار ماین که زیرچوکی اش گذاشته شده بود نجات یافت. ماین  هرات: 

انفجار نکرد و پولیس آنرا خنثی نمود.
۲ سرباز پولیس در کمین طالبان در مقر کشته شد. بادغیس: 

۲ پولیس در انفجار ماین طالبان در شهر صفا کشته و یکی دیگرزخمی شد. زابل: 
۴ طالب ماین گذاردراندر با انفجار ماین خود شان کشته شدند. غزنی: 

۱۴ اپریل۲۰۱۵
۷ نفر که ۱۳روز قبل اختطاف شده بودند با وساطت موسفیدان محل رها شدند. سرپل: 

یک مهاجم انتحاری قبل از انتحار توسط پولیس گرفتار شد. بلخ: 
۱۲۰ عضو باند تورستی در غزنی گرفتار شد. غزنی: 

6 عضو یک خانواده در حمله راکتی طالبان کشته شد. کاپیسا: 
۳ فرد ربوده شده ازجمله ۷ نظامی از سوی طالبان رها شد.درحمله طالبان بر ولسوالی جرم ۳۰ سرباز کشته و  بدخشان: 

۷ سرباز را بردند.
۴ طالب دریک درگیری کشته و ۸ تن دیگر زخمی شد. کاپیسا: 

۱۹۰ کیلومواد مخدر تریاک  هیرویین و چرس گرفتار شد. جوزجان: 
۳ فرد نظامی در میدان در انفجار ماین کشته شد. میدان: 

۹طالب در والیات مختلف کشته  ۱۱تن زخمی و شماری گرفتار شد. کابل: 
افراد مسلح ۲ نفر را در خیر خانه از موتر پایین کرده کشتند. رر: 
یک سردسته گروه آدم ربا  توسط افراد امنیتی بازداشت شد. رر: 

6 طالب در انفجار ماین خود شان کشته شد. میدان: 
۱۱ طالب در والیات مختلف کشور کشته و 6 تن زخمی شدند. کابل: 

۱۵ اپریل۲۰۱۵
۳ شاگرد دختر درنتیجه درگیری بین قوای مسلح و طالبان زخمی شد. شبرغان: 

حمله طالبان با ضربه شدید قوای مسلح ناکام و مواد انفجاری شان ضبط شد.۴ پولیس  زخمی شد. بامیان: 
افراد مسلح ناشناس یک دختر ۱۴ ساله را با ضرب مرمی کشتند. کاپیسا: 

۴ بال هیلی کوپتر برای گرفتار یک پسر۱۲ ساله قاچاقبر پرواز کردند. بدخشان: 
واشنگتن پست نوشت که ترورست های خارجی از پاکستان به افغانستان سرازیر میشوند. کابل: 
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دراثر انفجار ماین ۳ پولیس زخمی شد. سرپل: 
یک ترورست حمله انتحاری از سوی پولیس شناسایی و کشته شد. زابل: 

طالبان ۴ همکار خود را بدار آویختند. هلمند: 
یک ماین گذار دیروز درپلخمری قربانی ماین خود شد. بغالن: 

دراثر سرنگون شدن یک موتر ۳ تن کشته و ۷ نفر زخمی شد. بدخشان: 
۵ هراس افگن در والیات مختلف دیروز کشته شد. کابل: 
دریک رویداد ترافیکی در تخار ۲۱ نفر زخمی شد. تخار: 

۱۶ اپریل۲۰۱۵ 
حسیب اهلل وردک محصل زبان و ادبیات در پوهنتون دریک حمله علیه طالبان در تنی کوت گرفتارشد. وی  ننگرهار: 

عضو گروه مسلح طالبان بود.
یک سرباز اردوی ملی در اثر انفجار بم در شیوه زخمی شد. رر: 

۴ پولیس محلی بشمول یک قوماندان شان در وردوج  باحمله طالبان شهید شد. بدخشان: 
یک کودک کشته و ۳ تن دیگر باثر انفجار ماین در یک منزل در زیروک زخمی شد. پکتیکا: 

یک پولیس شهید و ۵ تن باثر انفجار ماین کنار جاده در ادرسکن زخمی شد. هرات: 
۷ طالب در ۳ ولسوالی کشته شد بشمول مال رحمت اهلل قوماندان شان. میدان: 

یک نفر باثر فیر مرمی کشته و ۲۳ نفر باثر حادثه ترافیکی زخمی شد. هرات: 
قوماندان محلی پولیس در بتی کوت باثر حمله طالبان کشته و ۲نفر زخمی شد. ننگرهار: 

۵طالب مسلح کشته و ۲ تن دربرخوردبا افراد اردوی ملی زخمی شد. ارزگان: 
6طالب پاکستانی بشمول قوماندان محلی شان در یک درگیری کشته شد. نورستان: 

۱۷ اپریل۲۰۱۵ 
طالبان ۴ غیر نظامی را که هفته گذشته گروگان گرفته بودند کشتند. غزنی: 

پدری با پسرش در نتیجه کشیدگی خانوادگی در ارغنداب کشته شدند. قندهار: 
دراثر انفجار بمب ۲ نفر در قندهار کشته شد. رر: 

۱۰ طالب مسلح کشته و ۴ طالب در جریان عملیات نظامیان زخمی شد. کنر: 
۲مهاجم انتحاری و ۴ سازمانده حمالت ترورستی گرفتار شدند. ننگرهار: 

۱۸ اپریل۲۰۱۵
۳۷نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر در حمله انتحاری در بانک جالل آباد زخمی شد. ننگرهار: 

اشرف غنی گفته این حمله کار داعش است و مسوولیت را پذیرفته است.   
۱6 وزیر پیشنهادی حکومت در اول حمل، از شوری رای اعتماد گرفت . کابل: 

طالبان ۳ نفر را در مالء عام به اتهام قتل اعدام کردند. غزنی: 
۳ نفر غیر نظامی در انفجاری در برابر زیارت دولکی بابا زخمی شد. ننگرهار: 

یکنفر کشته و یکتن دیگر در انفجاری در ساحه ولسوالی  زخمی شد. رر: 
اشرف غنی برای سفر ۲ روزه وارد ایران شد. کابل: 

۲۰ اپریل۲۰۱۵ 
افراد مسلح ۱۹ ماین روب را  ربوده در زرمت انتقال دادند. پکتیا: 

۲۱ اپریل۲۰۱۵
۱۹ ماین روب در پکتیا آزاد شدند بکمک ریش سفیدان . پکتیا: 

۱6 وزیر کابینه حلف وفاداری یاد کردند. کابل: 
یک زن جوان در اثر حمله راکتی طالبان درجالل آباد کشته و ۲طفلش زخمی شد. ننگرهار: 

پسر یک قوماندان پولیس محلی در شولگره کشته و یکتن دیگر زخمی شد. بلخ: 
۴فر کشته و ۴ تن دیگر دراثر درگیری بین طالبان زخمی شدند. غور: 

دیروز در عملیات تصفیوی در والیات مختلف ۸ طالب کشته ۱۰ تن زخمی و۲اتن گرفته شد. کابل: 
در۲۴ساعت گذشته ۱۲طالب کشته  ۱۱تن زخمی و ۱۷ تن بازداشت شد. کابل: 

۲۰۰۰کیلومواد مخدر در شاه ولیکوت کشف و ضبط شد. قندهار: 
انفجار در حوزه هشتم امنیتی  یک نفررا هالک و ۱۱نفر را  زخمی نمود. رر: 

درانفجار ماین چسپکی درموتر پولیس  ۷ نفر ملکی زخمی شد. قندز: 
طالبان در محکمه صحرایی ۳ نفر را در شهرک تیر باران کردند. غور: 
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۵ نفر باتهام سازماندهی حمالت انتحاری بازداشت شد. ننگرهار: 
۲۲ اپریل۲۰۱۵ 

دیروز ۱۸ طالب کشته ۱۳ زخمی و ۲تن گرفتارشد. در عملیات علیه طالبان دروالیات. کابل: 
آمر اکماالت ولسوالی بتی کوت در انفجار بمب زخمی و یک غیر نظامی هم زخمی شد. ننگرهار: 

معاون حارنوالی با راننده اش در انفجار بم در بهسود کشته شد. رر: 
یک سرگروپ طالبان در دره ژوندون کشته و ۴ فردش گرفتار شد. سمنگان: 

۲ طالب مسلح در مرکز نیمروز بازداشت شد. نیمروز: 
یک پولیس درحمله افراد ناشناس شهید شد. فراه: 

یک ذخیره گاه سالح و مهمات طالبان در باالبلوک کشف شد. رر 
دراثر درگیری طالبان  باپولیس  ۲پولیس شهید و ۴ تن دیگر زخمی شد.  پکتیا: 

۲ تن به اتهام حمالت ترورستی دستگیر شد. قندز: 
در دره ژوندون درگیری با طالبان ادامه دارد. سمنگان: 

یک مرد۵۲ ساله دراثر خشونت خانوادگی به قتل رسید. نیمروز: 
۲۳ اپریل۲۰۱۵ 

بریالی نام از کاپیسا شخصی که موترش را باالی فرخنده رانده بود گرفتار شد. کابل:   
یک عملیات بزرگ نظامی بنام خنجر دیروز در غزنی و زابل  آغاز شد. غزنی: 

شخصی که ماین را جاسازی میکرد باثر انفجار ماین زخمی شد. بغالن: 
۱۳ طالب بشمول 6پاکستانی در نورستان و کنر کشته و۷ تن زخمی شد. نورستان: 

۱۹ طالب در عملیات در غزنی و بادغیس کشته و۳ سرباز اردو شهید شد. غزنی: 
۲۴ اپریل۲۰۱۵

دراثر درگیری با شورشیان ۱۵ شورشی و ۲ پولیس کشته شد. قندز: 
6 عضو خانواده دیروز باثربرخورد با بم کنار جاده شهید و یکنفر زخمی شد. زرنج: 

۷پولیس سرحدی در انفجارماین کشته و۳پولیس را طالبان باخود بردند. بادغیس: 
طالبان یک بزرگ قومی را به ضرب گلوله کشتند. فاریاب: 

ولسوال نام نهاد طالبان در تاله و برفک با انفجار ماین زخمی شد. بغالن: 
مدیر حفظ و مراقبت فراه باحمله مهاجمان طالب کشته شد. فراه: 
طالبان آنتن یک شرکت مخابراتی را در سید آباد آتش زدند. میدان: 

۱۲طالب در والیات مختلف دیروز کشته   ۲تن زخمی و یکنفر شان بازداشت شد. کابل: 
درعملیات خنجر تاکنون ۲۰ طالب مسلح کشته شده. غزنی: 

دراثر گلوله باری بریک نانوایی  یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. بدخشان: 
۲۵ اپریل۲۰۱۵

۴ نفر در میدان هوایی کابل با۸ کیلوهیرویین گرفتار شد. کابل: 
یک کارمند موسسه خصوصی سرک سازی از سوی طالبان تیر باران شد. غور: 

درحمله گروهی طالبان بر ولسوالی های پکتیا ۱۴ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. پکتیا: 
۴طالب بشمول قوماندان شان در ولسوالی های کنر کشته و ۸ تن زخمی شد.یک پولیس شهید و ۲ پولیس  کنر: 

محلی هم زخمی شد  ۴ طفل نیز زخمی شد.
6 طالب مسلح با یک قوماندان طالب کشته و۴ تن زخمی وولسوالی ناوه از تصرف طالبان خارج شد.  غزنی: 

۲ طالب در مهمند دره کشته و ۵ نفر بشمول یک قوماندان آنها زخمی شد. ننگرهار: 
۲ طالب کشته و ۸ نفر شان  بشمول ۳ نفر خارجی زخمی شد. کاپیسا: 

۲۳طالب در حمله گروهی شان کشته و ۳۷ تن دیگر آنها زخمی شد. فراه: 
۳6 طالب در برخی والیات کشته و۳۰ طالب زخمی شد. کابل: 

۲ نفرملکی درانفجارماین شهید و یکنفرزخمی شد.۵ عضو یک خانواده در اصابت راکت طالبان کشته و ۱۱تن  مهترالم: 
زخمی شد. 

۴ طالب کشته و۳تن در یک درگیری با پولیس زخمی شد. بغالن: 
ریس سرحدات اقوام و قبایل گردیز دیروز در انفجارماین زخمی شد. پکتیا: 

۱۱ طالب در یک عملیات هوایی کشته و۲ طالب زخمی شد. بدخشان: 
6 طالب در مربوطات زابل کشته و ۸ طالب زخمی شد. زابل: 
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۱۰۴ طالب در۲۴ ساعت گذشته در والیات مختلف کشته و ۸۹ تن زخمی شد. کابل: 
درحمله طالبان بر موتر عروسی – داماد  پدرو برادر اورا ازموتر پایین وشهید کردند. فراه: 

باثر انفجار در نزدیک زندان قندهار ۲ فرد ملکی بایک زن شهید شد. قندهار: 
۲۶ اپریل۲۰۱۵

۴۳ شورشی و۸ سرباز درولسوالی های قندزدرچندروز اخیر زخمی شد. ۱6سرباز نیز زخمی شد. قندز: 
سرپرست قوماندان امنیه ارزگان بافیرمرمی یکنفرشخصی کشته و یکنفر ملکی زخمی شد. ارزگان: 

یکنفر ملکی در اثر کمین طالبان کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شد. کنر: 
۳ طالب در حمله هوایی بدون سرنشین کشته و ۲ طالب دیگر زخمی شد. نورستان:  

۴ پولیس محلی درساحه مچلغو درانفجارماین کنار جاده زخمی شد. پکتیا: 
۱۵عملیات پالن شده در۱۳والیت علیه طالبان در حال انجام است که به طالبان تلفات سنگین وارد شده.  کابل: 

پس از۱۴ سال ولسوالی ناوه دوباره بدست دولت افتاد که ۳۰ طالب با جنگجویان خارجی کشته شدند.  
مدیرکابل بانک توسط طالبان کشته شد. ارزگان: 

۱۲ کارگر ساختمانی باثر اصابت راکت در گردیز زخمی شد. پکتیا: 
6 طالب در عملیات عزم کشته و ۸طالب زخمی شد. سرپل: 

طی ۳ روز گذشته ۱۲ طالب کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. بادغیس: 
طالبان بر یک نو جوان انتحاری تجاوز جنسی نمودند. ننگرهار: 

درانفجار ماین کنارجاده ۴ نفر بشمول یک پولیس شهید شد. نورستان: 
۴۵ طالب طی دو روز گذشته کشته و زخمی شدند. فاریاب: 

۲۸ طالب در والیات مختلف توسط نظامیان کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. کابل: 
۴طالب بشمول یک سرگروپ شان دیروز در فیض آباد کشته شد. بدخشان: 

۲۷اپریل۲۰۱۵
۲۳ جنگجو در برخورد بانظامیان دیروز کشته شد. قندز: 

علیه احمدضیاء مسعود نماینده ریس جمهوردر بدخشان حمالت راکتی صورت گرفت. بدخشان: 
۷ طالب مسلح در دهراوود کشته و یکنفر زخمی شد. ارزگان: 

۴طالب پاکستانی در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 
۲ طالب مسلح کشته و ۴ نفر دیگر شان زخمی شد. بغالن: 

۱۷ طالب در جرم بدخشان کشته شد. بدخشان: 
6 ترورست و ماین گذار  طالب  بازداشت شد. لغمان: 

۳۲ طالب مسلح در والیات مختلف کشته و ۱6 نفر شان زخمی شد. کابل: 
۳ پولیس در اثر انفجار بمب زخمی شد. پکتیا: 

6 عضو یک خانواده در اثر انفجار مواد انفجاری درمنزل در شینکی زخمی شد. زابل: 
۳۸ طالب در عملیاتهای تصفیوی برخی والیات کشته و ۲۸تن زخمی شد. کابل: 

از پنج حمله ترورستی در جالل آباد جلوگیری بعمل آمد. ننگرهار: 
۲ طالب مسلح کشته  و یک پولیس شهید و یکتن زخمی شد. بادغیس: 

از قاچاق ۱۴۲ صندوق سنگ قیمتی بخارج کشور جلوگیری بعمل آمد. ننگرهار: 
۲۸ اپریل۲۰۱۵

دراثر زلزله در بدخشان ۵۲نفرکشته شد.سال گذشته درعین وقت ۳۵۰ نفر باثر زلزله کشته شد. بدخشان: 
۱۰ طالب مسلح کشته و ۱۱ نفر شان زخمی شد. بغالن: 

درعملیات اخیر بیش از ۲۰۰ طالب کشته و زخمی شد که۲۳خارجی شامل آنهاست. قندز: 
۳ دهشت افگن را پولیس در مربوطات پکتیا و پکتیکا گرفتار نمود. پکتیا: 

ریس صحت عامه در حمله مردان مسلح زخمی شد. قندهار: 
۸ طالب مسلح توسط نیروهای امنیتی کشته شد. پارون: 

۳ فرد اختطافگر در محکمه ای به حبس ۲۰سال تا۱6 سال محکوم شدند. هرات: 
یک قوماندان طالب با۲ فردش در حمله هوایی کشته شد. کنر: 

دوسیه قتل فرخنده از حارنوالی به محکمه سپرده شد)۴۹ نفر مظنون( کابل: 
۱۲طالب مسلح دیروز کشته شد. فاریاب: 

چند مخفی گاه طالبان  دیروزکشف و سالح و مهمات شان ضبط شد. هلمند: 
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۲ طالب چچینی دیروز در قندز کشته شد. قندز: 
۲۹ اپریل۲۰۱۵ 

عملیات نظامی در ۱۳ والیت جریان دارد.درین نبردها ۷۷ شورشی کشته 6۲ نفرشان زخمی شده اند. کابل: 
۲۵ طالب درحمله باالی پوسته های امنیتی کشته و ۱6 نفرشان زخمی شد. لوگر: 

درحمله طیاره بدون پیلوت ۲ طالب کشته و ۴ نفر شان در سرکانو زخمی شد. کنر: 
درعملیات نظامی در قندز۹۰ طالب کشته و ۱۲۳تن شان زخمی شد. قندز: 

تالشی منازل در سرپل برای دستیابی طالبان که سالح شان ضبط شده ادامه دارد. سرپل: 
عملیات البرز یک علیه طالبان در کوه های البرز  شروع شد. بلخ: 

۴ نفر درانفجار یک موتر سایکل در لشکرگاه  کشته شد. هلمند: 
۳ غیرنظامی از چنگ ربایندگان رها شد. مهترالم: 

یک قوماندان حزب جنبش اسالمی در گرزیوان باانفجارماین کنار جاده ترور شد. فاریاب: 
۵ طالب مسلح دیروز کشته و ۱۱ طالب زخمی شد. ننگرهار: 

سوء قصد ناکام علیه ولسوال بتی کوت ناکام شد اما ۳ پسر او زخمی شد. رر: 
۳ کودک در نتیجه انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان: 

۳۰ طالب در عملیات برشنا کشته  و عده ای زخمی شد. بغالن: 
۳ غیر نظامی دیروز کشته و ۲ تن در انفجار بمب در قالت زخمی شد. زابل: 

طالبان یک داکتررا که ربوده بودند دیروز رها کردند. غور: 
۳۰ اپریل۲۰۱۵

یک نوجوان پدر۳۵ساله خود را به قتل رسانید و انگشت پای پدر بزرگش را قطع کرد. هرات: 
صدهاکیلوگرام مواد انفجاری کشف شد. قندهار: 

۱۳۰ ترورست طی۲۴ ساعت درنقاط مختلف کشور بشمول ۴ خارجی کشته و۸۷تن شان زخمی شد. 6  کابل: 
نفربشمول ۵ خارجی بازداشت شد.

۵۲ تن دهشت افگن کشته و عده ای در مربوطات قندز زخمی شد. قندز: 
عملیات تصفیوی علیه طالبان در لغمان آغاز شد.  لغمان: 

۴ طالب کشته و ۱۱ تن بشمول یک قوماندان طالب دیروز زخمی شد. سرپل: 
تلفات سنگین بردشمن وارد شد و۳ پولیس شهید و ۲ تن زخمی شد. بادغیس: 

سالح و مهمات بداخل اموال تجارتی از پاکستان وارد شده بود که کشف شد. قندز: 
اول می۲۰۱۵ 

۸ طالب مسلح کشته و ۷ تن زخمی شد. ۷پولیس و ۵ ملکی هم زخمی شد. لغمان: 
۲۵ طالب درنتیجه حمله شان کشته و ۲۱تن دیگر زخمی شد. ۲پولیس شهید و ۵تن دیگر زخمی شد. پکتیا: 

یک قوماندان طالب با۴ فردش کشته شد. درحمله دیگر ۷طالب وقوماندان شان زخمی شد. بغالن: 
۷۳ طالب دریک عملیات بشمول پاکستانی ها کشته و ۳6نفر زخمی شد. هلمند: 

۲ پولیس شهید شد در حمله طالبان اما تلفات طالبان معلوم نشده. ارزگان: 
یک کارمند امنیت ملی قندهار ترور شد. قندهار: 

شهر فراه آماج حمله راکتی طالبان قرار گرفت. فراه: 
طالبان ۲ معلم مکتب را به شهادت رسانیدند. کنر: 

۳ پولیس محلی دیروز به شهادت رسید. فاریاب: 
دیروز در عملیات پاک سازی ۱۵۰ طالب و خارجی ها کشته و۱۵۰ نفر زخمی شد. قندز: 

دیروز یک قوماندان طالبان کشته شد. هرات: 
دیروز در انفجار ماین یک نوجوان ۲ پایش را ازدست داد. مهترالم: 

دیروز علمای دینی از نهاد های امنیتی اعالم حمایت کردند. کابل: 
دیروز یک قوماندان طالب هنگام ماین گذاری کشته شد. مهترالم: 

دیروز ۱۰ طالب مسلح کشته  ۳تن زخمی و ۳ نفر بازداشت شد. قندهار: 
هیأت شورای صلح برای مذاکره با طالبان عازم قطر شد. کابل: 

۲ می۲۰۱۵
جسد ۳ نفر ازجمله ۵ نفری که دیروز ربوده شده بود بدست آمد. زابل: 

درعملیات تصفیوی ۲ طالب کشته و۲ تن دیگر زخمی شد. سرپل: 
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یک بزرگ قومی در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
یک خانم حلق آویز و یک دختر ۱۴ ساله مورد تجاوز قرار گرفت. سمنگان: 

در اثر انفجار ماین ۲ زن و یک کودک زخمی شد. زابل: 
محاکمه قاتلین فرخنده آغاز شد. کابل: 

در درگیری میان طالبان و افرادحزب اسالمی ۳ نفر ازحزب اسالمی زخمی شد. میدان: 
۷ هراس افگن در والیات مختلف کشته و۳۵ نفر زخمی و ۲ نفرگرفته شد. امروز کابل: 

۷سرباز درجریان فعالیتهای امنیتی در حوادث مختلف به شهادت رسیده اند. رر: 
وزارت دفاع گفت۸۰ دهشت افگن بشمول ۴ تبعه خارجی در بخشهای کشور کشته شد. کابل: 

بدخشان:  رهبر باند جنایتکار در بدخشان گرفتار شد. 
مدیر امنیت ولسوالی پشت رود  ترور شد. فراه: 

۸ طالب مسلح کشته و ۷ تن دیگر زخمی شد. لغمان: 
۳ می۲۰۱۵

۵۰۰ نفر برای تأمین امنیت راه ها سالح برداشتند. سرپل: 
۱۸نفر درحادثه ترافیکی جان باختند. آنها جوانان بودند که برای برداشت حاصل خشخاش میرفتند. بادغیس: 

6 طالب مسلح در جریان درگیری کشته شد. ارزگان: 
۷طالب در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدو. نورستان: 

۴ سرباز اردوی ملی از اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کابل: 
مدیر  مالی ریاست زنان لوگر)نظرابشاه( توسط افراد مسلح کشته شد. لوگر: 

یکنفر کشته ویکنفر دراثر درگیری قومی  دیروز زخمی شد. نیمروز: 
۴۵ طالب درعملیات تصفیوی در والیات کشته و ۴۱ نفر زخمی شد. کابل: 

دیروز ۳هراس افگن در والیات کشته  6 نفر بازداشت شد. کابل: 
در انفجار ماین کنار جاده ۲ ملکی زخمی شد. غور: 

۴ می۲۰۱۵
بدخشان:  اجساد۱6 سرباز و پولیس به شفاخانه انتقال یافت که توسط طالبان کشته شده اند.

درحمله انتحاری مقابل لوی حارنوالی درسرک داراالمان ۲ نفر کشته و۲۱نفر زخمی شد. کابل: 
۳ طالب کشته و ۴ نفر دیگر شان زخمی شد. یک افسر زن پولیس نیز زخمی شد. زرنج: 
۱۰ طالب کشته و ۹ تن زخمی و ۸قریه از وجود طالب درامام صاحب پاک شد. قندز: 

۲6 طالب شب گذشته در برخورد با اردوی ملی کشته و ۷ تن زخمی شد. زابل: 
۲6 طالب کشته و عده ای زخمی شد. ارزگان: 

یک زن وشوهر کشته شدند. هرات: 
نورستان وکنر:  ۷ طالب در تصادم با پولیس کشته شدند.

ننگرهار:  ۱۲طالب  درحمله هوایی در شاهراه تورخم بقتل رسید.
ننگرهار:  ۵ طالب مسلح بشمول یک پاکستانی در ولسوالی کوت کشته شد.

درگیری میان دو قوم یک کشته و ۲ تن زخمی بجا گذاشت. غور: 
۲ پولیس از جانب مخالفین شهید شد. بدخشان: 

یکنفر شهید و ۷ نفر دراثر انفجار ماین کنار جاده در دره صوف زخمی شد. سمنگان: 

6 سرباز اردوی ملی درانفجار ماین و انداخت سالح ثقیله طالبان شهید شد. کابل: 
دیروز 6۲ هراس افگن در والیات مختلف کشته  ۳۲تن زخمی و 6تن بازداشت شد. کابل: 

دیروز ۱۰ طالب کشته و۱۲ تن دیگر شان زخمی شد. قندز: 
امروز  ۵۴ طالب کشته و ۳6 طالب دیگر در والیات مختلف زخمی شدند. کابل: 

۵ می۲۰۱۵
دراثر اصابت راکت ۲ نفر ملکی کشته و ۸ نفر زخمی شد. بغالن: 
۵ عضو یک خانواده در نتیجه برخورد راکت  زخمی شد. فاریاب:  

هزاران خانواده در اثر جنگ ها بیجا شده اند. قندز: 
۲ پولیس محلی در کمین طالبان شهید شد. لوگر: 

یک طالب کشته و۲ تن دیگردر درگیری زخمی شد.صدها خانواده مجبوربه ترک منازل خود شده. میدان: 
۴ تن کشته و۱۰ درنتیجه درگیری میان افراد دوعضو شورای والیتی زخمی شدند. مهترالم: 
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۴ نفر در نتیجه یک انفجار  کشته و زخمی شد. قندهار: 
در وردوج حمله مرگبار طالبان بر چند پوسته نظامی صورت گرفت. بدخشان: 

یک زن کارمند صحی با فیر مرمی افراد مسلح زخمی شد. زرنج: 
یک زن جوان دیشب خود کشی نمود. فاریاب: 

یک پدر دختر جوانش را دیروز با فیر مرمی هالک ساخت. بادغیس: 
۳ ترورست دیروز بازداشت شد. قندهار: 

۹ طالب در یک درگیری با اردوی ملی کشته و ۱۲ تن  زخمی  شد. فراه: 
۵طالب سازمانده ترورستی  گرفتار شد. ننگرهار: 

۱۳سرباز ملی کشته و ۱۷تن زخمی شد.  ۱۰سرباز مفقود شده به پاسگاه خود برگشتند. بدخشان: 
۶ می۲۰۱۵

به جرم قتل فرخنده ۴نفر حکم اعدام و ۸نفر ۱6 سال حبس شدند. ۱۸نفر بیگناه. کابل: 
۴ طالب کشته و ۵ تن در ولسوالی احمد آباد زخمی شد. پکتیا: 
۷ طالب حین حمله باالی ۲ پوسته پولیس  زخمی شد. بغالن: 
۴ نفر باتهام اختطاف یک طفل ۱۱ ساله بازداشت شد. تخار: 

۲ ترورست با ۱۵ میل سالح بازداشت شد. قندهاز:   
6 طالب در خواجه غار کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. تخار: 
طالبان  مکتب متوسطه نسوان ولسوالی دولتیار را آتش زدند. غور: 

۲ سرباز ملی باثر انفجار ماین کنار جاده شهید شد. کابل: 
۴۴ دهشت افگن در والیات مختلف کشور کشته و۵۸ تن زخمی و۴ تن بازداشت شد. کابل: 

۴۳ طالب کشته و 6۷ تن در عملیات عزم  زخمی شد. فراه: 
۲ نفرکشته و ۳ نفر دراثر انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. غزنی: 

ازجمله ۵ فرد ربوده شده/ طالبان ۲ تن شان  را سر برید. فراه: 
6 طالب دیشب در ولسوالی ده یک کشته شد. غزنی: 

۷ می۲۰۱۵
میدان:  مالنصر از وزیرستان شمالی یک قوماندان گروه طالبان پاکستانی درمیدان کشته شد.

۲ قوماندان طالبان در حمله هوایی کشته و ۴ تن شان زخمی شد. رر 
طی ده روز عملیات نظامی ۲۰۰ طالب بشمول چچینی  تاجکی پاکستانی  ترکی وقرغزی کشته و۲۵۰ تن دیگر  قندز: 

شان زخمی شده اند. 
یک ذخیره بزرگ سالح و مهمات ازمنزل فضل الدین قوماندان طالب کشف شد. سرپل: 

درانفجار ماین ۷ نفر زخمی شد.  ۴ پولیس و ۳ نفر ملکی. پکتیا: 
یک عامل حمله انتحاری علیه سیاف بازداشت شد. کابل: 

۱۰۲ طالب بشمول ۱۱ خارجی دیروز در والیات مختلف کشور کشته شد. کابل: 
اهالی قندز با پولیس و اردو یکجا شده علیه طالبان قیام کردند. قندز: 

۱۳ طالب بشمول ۳ پاکستانی امروز کشته و ۲۳ تن زخمی شد. تخار: 
۸ می۲۰۱۵ 

پولیس الشه طیاره بی پیلوت را که قرار بود به ۱۵۰ ملیون تومان به ایران فروخته شوددستگیرنمود. طیاره در  نیمروز: 
منزل شخصی یافت شد.

آصف علی زرداری سابق ریس جمهور پاکستان برای مذاکرات صلح واردکابل  شد. کابل: 
۲ کودک به اثر انفجار ماین کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شد. غزنی: 

۱۲ عضو گروه داعش در حمله هوایی در خاک سفید کشته شدند. فراه: 
۷ ترورست درحمله هوایی طیاره بی پیلوت کشته شد. کنر: 

۱۱ طالب مسلح بشمول ۲ انتحاری کشته و ۷ تن شان زخمی شد. قندهار: 
۲۸ طالب مسلح دیشب کشته و ۱۳ تن زخمی شد. فراه: 

۲ فرد نظامی در انفجار ماین کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. لوگر: 
۳۵ طالب کشته و ۲۵تن دیگردر عملیات برای نجات۳۱ گروگان  زخمی شدند. زابل: 

یک گروه ۲۳ نفری طالب به پروسه صلح پیوست. قندز: 
طالبان به چند ورزشکار آتش کشود که ۲ برادر را کشتند و 6 نفر رازخمی کردند. پکتیا: 
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مردم قندز دست به قیام زده علیه طالبان برخواستند. قندز: 
۲۷ طالب درعملیات ناوه غزنی که از۱۳ روز باینطرف ادامه دارد کشته شد. غزنی: 

۹ می۲۰۱۵
وزیر صحیه ۹ شفاخانه  خصوصی را مسدود نمود. کابل: 

عبدالکریم والی پکتیکا به اتهام ادعای کمک شورای امنیت ملی به گروه داعش برکنار شد. رر 
از یک حمله ترورستی طالبان جلوگیری شد. یکنفر شان با مهمات بازداشت گردید. ننگرهار: 

۴ طالب کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی شد. رر 
یک قوماندان طالب با ۱۷ فردش به دولت پیوست. اومیگوید هرچه کردیم به اشاره بیگانه ها بود. رر 

۲۳ طالب کشته و ۲۰ تن دیگر شان زخمی شد. تخار: 
6۰ طالب در عملیات های تصفیوی در نقاط مختلف کشور کشته شدند. کابل: 
۲۸ طالب  طی یک هفته عملیات کشته و ۳۰ تن دیگر شان زخمی شد. بغالن: 

۷ سرباز اردوی ملی باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. کابل: 
۲ طالب هنگام جابجایی ماین گرفتار شد. نیمروز: 

6 طالب کشته و 6 نفر دیگر شان زخمی شد. تخار: 
یک گروه ۲۳ نفری طالبان  به روند صلح پیوستند. قندز: 

۴ طالب مسلح در المار دیشب کشته شد. فاریاب: 
دیروز ۱۱ طالب در والیات مختلف کشته  6تن زخمی و ۲تن بازداشت شد. کابل: 

۱۰ می۲۰۱۵
ولسوالی جوند بدست طالبان سقوط کرد  اما بتاریخ ۱۲ می پس گرفته شد. بادغیس: 

۱۰ نفر درحمله انتحاری در برابر واسطه حامل مامورین لوی حارنوالی زخمی شدند. کابل: 
بعد خبر نشر شد که ۳ نفر کشته و ۱6 نفر زخمی شده اند.  

طالبان ۲ نفر را ربوده سر بریدند. فاریاب: 
۸ طالب کشته و ۵ طالب درحمله طالبان و دفاع افراد نظامی  زخمی شدند. سرپل: 

عملیات بزرگ در خوگیانی و بتی کوت از طرف اردوی ملی آغاز شد. ننگرهار: 
مالگل آقا ولسوال نام نهاد طالبان در لعل پور با۱۲ فردش درحمله هوایی کشته شد. رر: 

۱۱ طالب در نورستان و کنر کشته و 6 تن زخمی شد. پارون: 
۸ طالب  شب گذشته در لعل پور  کشته شد. ننگرهار: 

۴ طالب خارجی در خان آباد کشته شد که از تاجکستان و پاکستان بودند. قندز: 
عملیات نظامی که هفته گذشته در نهر سراج آغاز شده بود پایان یافت.درین عملیات ۱۲۸ طالب کشته و۸۱  هلمند: 

نفر زخمی و یکنفر بازداشت شد.
۱۲طالب کشته و ۸ تن باحمله گروهی در فراه رود زخمی شد. فراه: 

هزاران خانواده در اثر نا امنی از خانه هایشان بیجا شده اند. قندز: 
۴ طالب مسلح دیشب کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. پکتیا: 

۷۳ طالب طی۲۴ساعت در والیات مختلف کشته و 6۲ تن زخمی شده اند. کابل: 
امروز 6 طالب در مربوطات هلمند بقتل رسید. هلمند:  

یک امام مسجد به اتهام ساخت ماین گرفتار شد. بدخشان: 
باثر فیر تفنگچه پدر  یک دختر ده ساله کشته شد. پنجشیر: 
۴ فرد انتحاری  کشته و ۳ کارمند امنیتی شهید شد. قندهار: 

۳ فرد ملکی باثرحمله راکتی طالبان زخمی شد. غزنی: 
۳ فرد انتحاری با انفجار موتر مملو از مواد در قندهارکشته و ۴سرباز زخمی شد. قندهار: 

باحمله طالبان ۲ پولیس شهید شد. نیمروز: 
۵۳ نفر در رویداد های ترافیکی دو روز گذشته کشته و زخمی شدند. هرات: 

۱۱می۲۰۱۵
ازجمله ۳۱فرد ربوده شده ۴ حوت۱۳۹۳- ۱۹نفر شان امروز آزاد شد. کابل: 

درعملیات بدربرای آزادی گروگانها تلفات سنگین به داعشی ها وارد شد که اکثر خارجی ها بودند. زابل: 
یک متنفذ قومی که با ۴ فردش امروز ربوده شده بود از چنگ طالبان نجات داده شد. بغالن: 

۸ طالب کشته و ۵ تن دیگر درعملیات زیرنام خیزش های قومی  زخمی شد. سرپل: 
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۳ طالب کشته و ۴ طالب دیشب زخمی شد. بغالن: 
۲ طالب مسلح در یک درگیری با نظامیان کشته شد. لوگر: 

۳ فرد ملکی در حمله افراد مسلح کشته و یک کودک زخمی شد. قندز: 

۲۰ طالب کشته و عده ای باحمله طالبان در چارسده  زخمی شد. غور: 
۱۸ طالب کشته و ۱۹ طالب در عملیات تصفیوی در والیات مختلف زخمی شد. کابل: 

دیروز  ۵۱ هراس افگن در عملیات تصفیوی والیات مختلف کشته و۱۹ زخمی شد. رر 
۲ مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در هلمند کشف شد. هلمند: 

پولیس جسد سربریده یک دختر جوان را دیروز  یافت. زرنج: 
۲ تن شهید و۱6 نفر در انفجار حمله ترورستی در سرک داراالمان زخمی شد. کابل: 

یک معلم درناور یک معلم دیگر را کشته و یکی دیگر را زخمی نمود. غزنی: 
۱۰۰ دکان تعویذ نویسی در کابل بسته شد. کابل: 

۱۲ می۲۰۱۵
نوازشریف صدراعظم پاکستان همراه وزیر خارجه. لوی درستیز و ریس ای اس ای وارد کابل شدند. کابل: 

۴ طالب مسلح کشته و 6 طالب دیگر زخمی شد. ارزگان: 
۷ طالب  در لعل پور حین درگیری با نظامیان کشته شد. ننگرهار: 

۱۳ طالب در نورستان و کنر بشمول ۳ پاکستانی کشته شد. پارون: 
طالبان دیشب بر شیندند حمله کردند. تفیصل بعدا ارایه میشود. هرات: 

6۷ طالب طی ۲۴ ساعت گذشته  کشته یا زخمی شده اند. فاریاب: 
عملیات فتح پایان یافت. ۲ طالب کشته شد. لوگر: 

۹ سرباز ملی در انفجار ماین به شهادت رسیدند. کابل: 
۸۳ طالب درعملیات تصفیوی والیات کشور کشته و ۸ طالب زخمی شد. کابل: 

ولسوالی جوند از وجود طالبان پاک سازی شد. بادغیس: 

۱۲ طالب مسلح کشته و ۴ تن شان زخمی شد. غور: 
۵ غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده شهید و ۳ تن زخمی شد. قندهار: 

۷ طالب بشمول ۲ پاکستانی توسط افراد امنیتی کشته شد. جوزجان: 
دیروز ۳۴ طالب در والیات مختلف کشته و ۸ تن زخمی شد. کابل: 

سیالب جان ۱۱ تن را در مربوطات آنوالیت گرفت. غور: 
سیالب جان ۵ تن را گرفت و ۱۱ تن را زخمی کرد. هرات: 

۱۳ می۲۰۱۵
نوازشریف گفت: دشمن افغانستان دشمن پاکستان است . وی با اشرف غنی دیدار کرد. کابل: 

6 کودک در انفجار ماین  زخمی شد. ارزگان: 
۸ طالب پاکستانی  در نورستان دیروز کشته شد. نورستان:   

۷۱ زندانی باثر فرمان ریس جمهور  آزاد شد. هرات: 
۳۰ تن بشمول زنان از محبس قندهار رها شد. قندز: 

درگیری بین دو فرد بانفوذ در صالون عروسی  در تایمنی 6 نفر زخمی شد. کابل: 
مدیر نشرات رادیو تلویزیون ملی قندز دیروز درانفجار بم دستی زخمی شد. قندز: 

یک پولیس ترافیک از سوی افراد مسلح موتر سایکل سوار شهید شد. فراه: 
۵۱ نفر از زندان غور باساس فرمان ریس جمهور رها شد. غور: 

مدیر ثبت احوال نفوس پشت رود فراه از سوی طالبان سر بریده شد. فراه: 
دو انتحاری بدفتر ریاست حج واوقاف هلمند حمله کردند که یکی کشته ودیگر مقاومت میکند. درین حمله  هلمند: 

۱۰ نفر کشته یا زخمی شد. بعدا گفته شد 6 نفر کشته و۱۲نفرزخمی.
یک گروه ۳ نفری طالب ماهر ساخت ماین در هرات بازداشت شد. هرات: 

۵۷ طالب که عملیات بنام عزم را راه انداخته بودند در مرز بادغیس. فراه. هرات کشته شد. کابل: 
۱۴ می۲۰۱۵

۱۴نفر در حمله طالبان مسلح در مهمانخانه ای در کلوله پشته )پارک پالس( کشته شد.۴ نفر هندی و یک امریکا  کابل: 
یی بودند.

۵ کودک در نتیجه انفجار ماین زخمی شد. آنها برای محفل عروسی می رفتند. نورستان: 
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۱۱ طالب پاکستانی در حمله هوایی کشته و یک همکار افغان آنها زخمی شد. ننگرهار: 
۳۵ قاجاق بر مواد مخدر گرفتار شد. هرات: 

۱۳ طالب در جریان یک درگیری با نظامیان کشته شد. کنر: 
دوفرد نظامی در حمله طالبان در پسابند شهید شد. غور: 

۱۰ طالب دیروز در شیندند کشته و 6 تن شان زخمی شد. هرات: 
۳ ماین گذار در شهر هرات گرفتار شد. هرات: 

۳ تن باتهام بمب گذاری در مسجد جامع هرات بازداشت شد. رر 
عملیات نظامی در گذره شروع شد. در عملیات سالجاری در ولسوالی های هرات ۵۰ تن بشمول حامیان  رر 

خارجی شان کشته شده اند.
یک مخفی گاه سالح و مهمات گروه حقانی کشف و گرفته شد. پکتیا: 

۸ مهاجم انتحاری و ماین گذار دیروز در باالمرغاب کشته شد.  بادغیس: 
۱۲۳ مخالف دولت در۲۴ساعت گذشته در والیات مختلف کشته و۳۷تن زخمی شد. ۲سرباز شهید شد. کابل: 

۱۵ می۲۰۱۵ 
ریس حارنوالی پکتیا در کابل در ناحیه ۵ کشته شد. پکتیا: 

۵ طالب  بشمول یک قوماندان محلی در حمله هوایی کشته و یک طالب زخمی شد. ننگرهار: 
۴طالب کشته و 6 تن دیگر شان بازداشت شد. غور: 

۱۰ طالب در کنر و نورستان کشته و عده دیگر زخمی شد. کنر: 
۸ سرباز اردوی ملی شهید و ۴ تن زخمی و۲ سرباز را طالبان باخود بردند. هلمند: 

۳ فرد متخصص ساخت ماین که ۲ روز قبل گرفتار شد پسران وداماد مولوی عاطف استادفخر المدارس هرات  هرات: 
میباشند.

۱۶ می۲۰۱۵
ده ها  شورشی در حمالت هوایی طیاره بی پیلوت کشته شد. ننگرهار: 

۲۷ مسافر را طالبان  ربودند. اما گفته شد که۵۰ تا6۰ نفر بشمول طفل و زن ربوده شد. پکتیا: 
درگیری بین دو گروه مسلح باعث قتل ده طالب و داعش شد زیرا آنها علیه یکدیگر حمله کرده بودند. ننگرهار: 

۴ پولیس در انفجار ماین شهید و ۳ تن دیگر زخمی شد. سرپل: 
طالبان یک مکتب ذکور را آتش زدند. لوگر: 

وزارت داخله گفت در یکماه با۱۲۰ عملیات درمناطق مختلف۳۷۲ مخالف کشته و۴۸ نفربازداشت شده.  کابل: 
۱۰۱ طالب کشته و ۳۰ طالب طی ۵ روز عملیات در چارسده زخمی شد. غور: 

۴ طالب کشته و ۵ تن دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شد. لوگر: 
۳ طالب کشته و ۴ تن دیگر شان درحمله طالبان به ولسوالی جرم زخمی شدند. بدخشان: 

یک سرباز ملی با حمله افراد مسلح کشته شد. نیمروز: 
۳۸۰ کیلو مواد مخدر هیرویین از یک موتر کشف شد که عازم ایران بود. رر: 

۴ طالب و یک نفر ملکی در حمله هوایی در قادس کشته شد. بادغیس: 
۱۷ می۲۰۱۵

درحمله انتحاری موتر بمب در میدان هوایی کابل ۳ نفر کشته و ۲۱ تن زخمی شد. کابل: 
انفجار بم در دروازه   ورودی دانشگاه کابل ۳ استاد را زخمی شاخت. کابل: 

در درگیری طالبان با خیزش های مردمی ۴ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. سرپل: 
در جریان درگیری میان گروه های طالب و داعش درننگرهار ۱۲ داعشی و ۷ طالب کشته شد. ننگرهار: 
۱۵ ترورست در والیات مختلف بشمول ۲ خارجی کشته  ۱۰ تن زخمی و ۸ سرباز شهیدشد. کابل: 

۳۸۴ قطی مواد انفجاری در سرای شاه شهیدکابل بدست پولیس افتاد . کابل: 
۷طالب در عملیات طی یک هفته کشته و عده ای زخمی شد. نیمروز: 

طالبان یک پولیس محلی را با طفل 6 ساله اش تیر باران کردند. فراه: 
6 نفر ملکی بشمول ۲ پولیس ترافیک در انفجاری زخمی شد. قندز: 

یک قاضی محکمه توسط افراد ناشناس مسلح کشته شد. جوزجان: 
ولسوال نام نهاد طالبان در خان چار باغ با ۴ تن افرادش کشته شد. فاریاب: 
محموله سالح و مهمات طالبان حقانی دیروز کشف و ضبط شد. لوگر: 

۱۸ می۲۰۱۵
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امنیت ملی کابل با استخبارات پاکستان تفاهم نامه مبادله اطالعات نظامی مالی وسیاسی امضا  کرد. کابل: 
حمله انتحاری ۷ نفر را بشمول ۲ پولیس زخمی نمود. قندهار: 

عبدالمناف ولسوال ناوه در کمین مخالفان مسلح د ر مقر غزنی کشته شد . هلمند: 
یک استاد مدرسه دینی چهاریکار با حمله افراد مسلح کشته و یکتن دیگرزخمی شد پروان: 

سید رحمن ولسوال نام نهاد طالب در حصارک گرفتار شد  ننگرهار: 
مسوول جلب و جذب گروه حقانی که مسول محکمه های صحرایی هم بود  در تورخم گرفتار شد. بغالن: 

۱۳ طالب در جریان درگیری ها درنورستان و کنر کشته و ۸ تن زخمی شد. نورستان:  
یک سرباز پولیس در اثر انفجار ماین شهید شد. زرنج: 

وزارت دفاع میگوید طالبان طی ۴ ماه گذشته ۱6۰۰ تحرک نظامی در نقاظ مختلف کشور داشتند. کابل: 
6 هراس افگن طالب در نقاط مختلف کشته و۲ تن زخمی و ۳ تن بازداشت شد. کابل: 

۱۹می۲۰۱۵
درحمله انتحاری موتر بم در پارکنگ موترهای وزارت عدلیه۴ نفرکشته۵۳نفرزخمی شدهمه ملکی بودند. کابل: 

۱۱ افسر پولیس حادثه قتل فرخنده هریک به یکسال حبس محکوم شد. کابل: 
۲ پولیس کشته و ۸ تن درنتیجه برخورد موترشان باماین کنار جاده  زخمی شدند. زابل: 

درنتیجه انفجار بم در مرکز ارزگان ۴ پولیس زخمی شد. ارزگان: 
6۵ دختر درمکتب خرم سارباغ سمنگان مسموم شد. سمنگان: 

طالبان اموال منازل باشندگان ولسوالی چارسده را غارت کردند و در جریان درگیری ۱۰۰ طالب کشته و  غور: 
۳۰طالب زخمی و ۷پولیس شهید و۱۱ تن دیگر زخمی شد.

۴ طالب کشته و یک طالب در درگیری میان نیروهای خیزش مردمی وطالبان  زخمی شد سرپل: 
مدیر حج و اوقاف سوزمه قلعه دیروز توسط طالبان ربوده شد. رر: 

۵6 طالب کشته و۴6تن زخمی و عده ای درعملیات تصفیوی والیات مختلف گرفتارشد. کابل: 
ولسوال موسی قلعه در محاصره طالبان قرار دارد. هلمند: 

۱۰ طالب دیروز در بغالن کشته و۱۲ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 
طالبان غوث الدین یک بزرگ قومی کیله گی دوشی را درمحضر عام تیر باران کرد. رر: 

۵ طالب کشته و ۸ تن در یک برخورد باطالبان در آقچه زخمی شد. شبرغان: 
6۰ طالب کشته و۳۸ تن دیروز در عملیات مشترک والیات  کشور زخمی شد. کابل: 

یک پسر۱۳ ساله که برای حمله انتحاری فرستاده شده بود گرفتار شد. قندز: 
یک طیاره بی پیلوت سقوط کرده آتش گرفت. خوست: 

یک کارگر سرک سازی از سوی طابان کشته و ۷ تن دیگر زخمی شد. جوزجان: 
۲۰ می۲۰۱۵

۲ طالب ماین گذار دیروز بازداشت شد. نیمروز: 
۲ پولیس محلی دیروز در اثر حمله افراد مسلح شهید شد. سرپل: 

۴ سرباز اردوی ملی دیروز به شهادت رسید. کابل: 
۴۴ طالب بشمول یک قوماندان شان در بخشهای کشور کشته و ۷۴ تن زخمی شد. کابل: 

۲۱ می۲۰۱۵ 
اجالس گروه تماس با محور امنیت واقتصاد با اشتراک نمایندگان ۵۰ کشور در کابل برگزار شد. کابل: 

6 انتحاری کشته شد با انفجار جلیقه انتحاری شان و و۲ انتحاری دیگر فرار کرد. نیمروز: 
6۰۰ میل سالح که طی عملیات اردو طی 6 ماه بدست آمده  به برنامه دایاگ سپرده شد هرات: 

۸ طالب پاکستانی در نتیجه درگیری کشته شد. نورستان:  
6 طالب مسلح در یک درگیری کشته و ۹ تن دیگر شان زخمی شد. بدخشان: 

۵ دهشت افگن در جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 
۲۰ طالب  طی ۳ روز عملیات کشته و ۲۱ تن طالب دیگر زخمی شد. بغالن: 

۴ نفر که فرزند یک تاجر را اختطاف کرده بود توسط پولیس دستگیر شد. هرات: 
۸ طالب در جریان درگیری کشته شد. فاریاب: 

۲۲می۲۰۱۵
۳ نفر باتهام دخیل بودن در حمالت ترورستی بازداشت شد. هرات: 

دیروز ۲6 طالب در شیندند کشته و ۱۳ تن زخمی شد. رر: 
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۲ پولیس درنتیجه توطیه خودی دیروز شهید شد. رر: 
۸ طالب در حمله هوایی بی پیلوت بشمول یک قوماندان محلی امروز کشته شد. ننگرهار: 

۱۴ طالب در گیری در قندهار و ارزگان کشته و۷ تن زخمی شد. قندهار: 
در حمله طالبان به مراکز پولیس ده ها شورشی کشته شد.  ارزگان: 

۲۳ می۲۰۱۵
درگیری مسلحانه در میدان والیبال دیروز یکنفر کشته و ۲ نفر را زخمی کرد. پروان: 

6 طالب کشته و ۹ تن دیگر درعملیات تصفیوی در وردوج زخمی شد. بدخشان: 
۲۳ترورست در ولسوالی های مختلف  بازداشت شد. ننگرهار: 

قندهار:  دو ترورست در قندهار گرفتار شد.
ولسوال چارچینو  باثر انفجار ماین به شهادت رسید. ارزگان: 

۲ ماینگذار باثر انفجار ماین خود شان در شیرن تگاب کشته شد. فاریاب: 
درمراسم عروسی در اند خوی بم دستی پرتاب شد که ۱۵ نفر زخمی شد. رر: 

یک خانم بادیدن جسد شوهرش که پولیس قیصار بود خود کشی کد. رر: 
معاون استخبارات قوماندانی امنیه تخار در یک انفجار پایش را ازدست داد. تخار: 

مردم محل دو طالب را در تاله وبرفک به قتل رسانیدند. بغالن: 
۳۳ طالب بشمول ۱۰قوماندان شان در عملیات تصفیوی د روالیات مختلف کشته شد کابل: 

۵۴ طالب کشته ۹ تن زخمی و ۲ تن دیروز در عملیات تصفیوی والیات کشور گرفته شد. کابل: 
  ۲۴ می۲۰۱۵

یک گروه ۲۳نفری ترور ویژه برزگان قوم و مسووالن محل و افسران کشف شد. ننگرهار: 
یک قوماندان طالب بنام مالنورمحمد تیکر در بتی کوت دستگیر شد. رر: 

دومهاجم انتحاری در زابل کشته شد. زابل: 
) عبدالغنی(یک قاتل فراری در عربستان توسط پولیس انترپول گرفته شد. کابل: 

یک قوماندان محلی کشته و ۴ فرد طالب در قره باغ کشته شد. غزنی: 
در پی نا آرامی ها دروازه چندین مکتب بسته شده است. بغالن: 

6 پولیس محلی در کمین طالبان کشته و یک پولیس در باالبلوک زخمی شد. فراه: 
۲ فرد ملکی کشته و 6تن دیگر باثر انفجار ماین زخمی شد. میدان: 

۱۰ پولیس در یک حمله طالب در سنگین کشته و ۳ پولیس را باخودبردند. هلمند: 
6 سرباز اردو درجریان عملیات  شهید  شد. کابل: 
یک زن ۳۲ساله باثر انفجار ماین کشته شد. فاریاب: 

۴ عضو یک خانواده باثر انفجار ماین کشته شد. غزنی: 
۱۳طالب در۲۴ساعت گذشته در والیات کشور کشته و۱۵ تن زخمی و۹ تن گرفته شد. کابل: 

مقرری ها:  معصوم ستانکزی وزیر دفاع. قدم شاه لوی درستیزوعبدالخالق معاون اول وزارت دفاع. کابل: 
۲۵ می۲۰۱۵

زن نوجوان که بدون رضایت والدین ازدواج کرده بود تیر باران شد. بدخشان: 
طالبان یک زن و مردرا باتهام روابط نامشروع تیر باران کردند. جوزجان: 
درانفجار  انتحاری در مقر شورای والیتی ۷۰ نفر زخمی شد . زابل: 

۳ مامور پولیس در حمله خودی نفوذی طالبان کشته شد. قندهار: 
باثر حمله انتحاری درنزدیک ریاست معارف۰ ۷ تن زخمی شد)۳۰کشته۴۳زخمی( زابل: 

۱۷۲طالب کشته وزخمی شد ازآغاز عملیات تصفیوی دران والیت. بغالن: 
۱۳طالب در نورستان و کنر کشته شد بشمول پاکستانی ها. نورستان: 

عامل بمب گذاری اخیر در غور گرفتار شد. غور: 
یک زن ۱۹ ساله در چمتال بالت وکوب شوهرش حلق آویز شد. بلخ: 

۲ طالب کشته و ۷ تن دیگر دریک درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شد. فاریاب: 
مدیر حج و اوقاف سوزمه قلعه توسط طالبان به شهادت رسید. سرپل: 

درنتیجه حمله طالبان 6 تن زخمی شد وبکمک مردم محل طالبان فراری داده شد. کنر: 
در تصادم بین طالبان و داعش ۳۰ نفر از طرفین کشته شد. فراه: 

۸ سرباز اردوی ملی در جریان فعالیتهای امنیتی به شهادت رسیدند. کابل: 



40

۲۲طالب کشته و ۲۳تن در عملیاتهای تصفیوی نقاط مختلف کشور زخمی شد. کابل 
۲۶می۲۰۱۵

ازیک حمله انتحاری جلوگیری شد و ۲ انتحاری گرفتار شد. لغمان: 
۲ تن بامواد انفجاری در سمنگان گرفتار شد. سمنگان: 
یکنفر با ۱۲۰ کیلو مواد مخدر بازداشت شد. بلخ: 

۴ نفر در مسجد جامع خوست باثر انفجار بم زخمی شد. خوست: 
یک شبکه ۳ نفری ترورست ها شناسایی و بازداشت شد. کابل: 

۷ غیر نظامی باحمله راکتی طالبان زخمی شد. بغالن: 
۴ عضو یک خانواده باحمله راکتی طالبان کشته شد. کنر: 

۳ دانش آموز در انفجار ماین کنار جاده دیروز زخمی شد. بغالن: 
۴ مهاجم انتحاری در محکمه میدان و ۲ کارمند  پولیس کشته شد. میدان: 

۷ طالب در کمین نظامیان کشته شد. فراه: 
۳۰ طالب در عملیاتی که از ۷ روز باینسو ادامه دارد کشته و ده ها تن زخمی شد. فراه: 

۲ غیر نظامی دراثر انفجار ماین در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 
۸ طالب کشته و ۸ تن دیگر درعملیات تصفیوی زخمی و ۳ تن بازداشت شد. بغالن: 

یک سرباز شهید و یکنفر دیگر در انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. نیمروز: 
۵۲ طالب کشته  ۲۷تن زخمی و یکنفردیروز در عملیات در والیات مختلف کشورگرفتار شد. کابل: 

۱۵ نظامی در نوزاد در درگیری که از دوروز باینسو ادامه دارد شهیدو۱۰ تن زخمی شد. هلمند: 
یک زن کشته و ۷ نفر باحمله ۲ ترورست درموسسه تربیه معلم زخمی شد.  قندهار: 

۲۷ می۲۰۱۵
۵کارگر معدن ذغال سنگ دراثر مسموم شدن هالک و ۴ تن دیگر مریض شد. سمنگان:   

۴ مهاجم در یک مهمانخانه)هوتل مربوط ربانی( در وزیر اکبر خان مینه طی حمله شان کشته شد. کابل: 
6 طالب در حمله طیاره بی پیلوت در وایگل کشته شد. نورستان:  

۴ پولیس نظم عامه در انفجار ماین کنار جاده در فیروزکوه  زخمی شد. غور: 
۳ طالب کشته و ۵ طالب دراثر درگیری در دره ژوندون زخمی شد. ۳ طالب اسیر شد. سمنگان:   

یک ماینگذار طالب حین انتقالرماین و انفجار آن کشته شد. بغالن: 
یک زن جوان با محکمه صحرایی طالبان  تیر باران شد. سرپل: 

دیروز6۳ هراس افگن در والیات مختلف کشته 6۱نفر زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 
طی۲۴ساعت ۷۲ دهشت افگن در والیات مختلف کشته ۷۱ تن زخمی و۲ تن گرفتار شد. کابل: 

۲۸ می۲۰۱۵
بی بی سی گفت در یکماه گذشته در بغالن۷۹ مخالف کشته و۹۲ نفر زخمی شده. بغالن: 

رر   ۴۰ پولیس ناپدید شده اند. ارزگان:   رر 
۳ جوان در حمله افراد مسلح در رویی دوآب کشته شد. سمنگان: 

هلمند:  یک کودک در اثر حمله انتحاری کشته و ۳ کودک زخمی شد.
ده ها میل سالح جمع آوری شد. ننگرهار: 

6 غیر نظامی دراثر انفجار بمب زخمی شد. قندز: 
یک قوماندان ارشد طالب بنام مال سردار کشته شد. بادغیس: 

6 نظامی در حمله طالبان شهید. نیمروز: 
یک مرکز سازماندهی حمالت ترورستی طالبان متالشی شد. زابل: 

۲۹ می۲۰۱۵
یک المانی که یکماه قبل ربوده شده بود درعملیات پولیس درقندز نجات داده شد. قندز: 

۵ نفر دراثر انفجار بمب  زخمی شد. غزنی: 
مردان مسلح در ده سبز مولوی سید مقبول یک قوماندان سابق جهادی را کشتند. کابل: 

یک پسر۱۲ ساله که میخواست جنرال عبدالرازق آمرپولیس قندهار را با حمله ترورستی هالک نماید گرفتار  قندهار: 
شد.

از یکماه باینطرف درگیری بین افراد طالبان و داعش  ادامه دارد. ننگرهار: 
۳۰ می۲۰۱۵
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یکتعداد جنگ افزار و سالح در غور کشف و گرفته شد. نیمروز: 
طالبان یک قوماندان جهادی باسم جنرال فاروق در الما را تیر باران کردند. فاریاب: 
مالعبدالمجید یک قوماندان طالب کشته و۳ تن دیگر شان بازداشت شد. سمنگان: 

۳ طالب مسلح در خاش کشته و ۲ تن  دستگیر شد. نیمروز: 
یک طالب کشته و ۲ تن دیگر درد امان زخمی شد. بادغیس: 

طالبان یک متنفذ قومی را در قادس کشته و ۲ نفر را باخود بردند. رر: 
۹۳ طالب در عملیات نظامی والیات مختلف کشته. عده ای زخمی و۷ تن گرفته شد. کابل: 

۳۱ می۲۰۱۵
ابراهیم فکوری )شوخک( اهل بامیان سردسته داعش در بامیان بازداشت شد. بامیان: 

۵ مامور پولیس دره صوف و۸شورشی باحمله طالبان بر یک پاسگاه پولیس کشته شد. سمنگان: 
اشرف غنی ازپاکستان خواهان طالبان افغان و مبارزه علیه گروه حقانی ونابودی پناه گاه های طالبان شد. کابل:  
یک الری حامل۱6 تن مواد انفجاری که ازوزیرستان پاکستان وارد کشورشده بود درارگون گرفتار شد. پکتیکا: 

۱۵طالب در یک عملیات علیه طالبان در برمل کشته و۲۹ نفرشان زخمی شد. رر: 
حمله راکتی برمکتب برکی برک یک معلم و۲ متعلم را هالک و۴ شاگرد دیگر زخمی شد. لوگر: 

طالبان بر راکبین یک بس حمله کرده یکنفر را هالک و۲ نفر را درمیرزکه زخمی کرد. پکتیا: 
۲ طالب در یک درگیری در قوش تیپه کشته شد. جوزجان: 

درحمله طالبان بر پوسته امنیتی دولینه بر طالبان تلفات وارد شد و یک پولیس شهید شد. غور: 
۳۷ دهشت افگن درعملیات تصفیوی والیات مختلف کشته و۴۹ تن زخمی و۲گرفتارشد. کابل: 

دیروز ۳۳طالب کشته ۴۲ تن زخمی و ۴تن در والیات مختلف بازداشت شد. کابل: 
۱6 طالب در حمله هوایی نیروهای امنیتی دیروز کشته شد. فراه: 

اول جون۲۰۱۵ 
۵ طالب  که یکنفر افغان و بقیه پاکستانی بودنددرحمله بر مقر قوماندانی پولیس کشته۹پولیس زخمی ویکتن  ننگرهار: 

شان گرفتارشد.
یک سردسته داعش در بامیان بازداشت شد. بامیان: 

۲۵ مهاجم در مقابله با نظامیان کشته و ۴۵ تن شان زخمی شد. قندهار: 
۲ مهاجم  در حمله طالبان که ناکام شد کشته و  بقیه فرار کردند. زابل: 

۲ قوماندان طالب در مارجه کشته شد. هلمند: 
یک هلی کوپتر قوای اتالف در کوه صافی سقوط کرد. پروان: 
۴ طالب و یکنفرازبکستانی دیروز در فاریاب کشته شد. فایاب: 

۲ طالب )سرگروپ(  دیروز بازداشت شد. بامیان: 
۴ پولیس دراثر انفجاری در محمد آغه زخمی شد. لوگر: 

۵۳ طالب کشته ۳۴تن زخمی ویکتن دروالیات مختلف گرفتار شد. ۵ سرباز شهیدشد. کابل: 
۲ جون۲۰۱۵

۹نفر افراد امداد رسان دریک موسسه خارجی)چک( ازطرف افرادمسلح کشته شد. بلخ: 
۱۲طالب کشته و ۲۲تن زمانی زخمی شد که به پاسگاه پولیس حمله کردند.  میدان: 

۲ عامل انتحاری کشته شد. پکتیا: 
6 طالب دراثر درگیری با پولیس کشته شد. فراه: 

یک ترورست بایک توپ۸۲ ملیمتری بازداشت شد. بغالن: 
6 طالب دریک درگیری دیروزکشته شد. در غورک ۲۵ طالب کشته و۴۵ طالب زخمی شد. قندهار: 

۲۷ طالب دروالیات مختلف دیروز کشته  ۸تن زخمی و ۹ تن گرفتار شد. کابل: 
6 طالب دریک درگیری کشته و۲ تن شان زخمی شد. زابل: 

۳ جون۲۰۱۵
سازماندهندگان علیه مهمانخانه پارک پالس گرفتارشد که در پاکستان توسط گروه  حقانی تربیه شده بودند. کابل: 

۲  طراح حمله انتحاری در قندهار بازداشت شد. قندهار: 
۸ طالب در سیاه گرد شب گذشته کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شد. پروان:  

۲ طاب کشته و ۳ تن در حمله طالبان در ولسوالی خواجه سبز پوش زخمی شد. فاریاب: 
6 نفر باتهام داشتن دستگاه مخابراتی غیر قانونی بازداشت شد با6۷۰ قطعه سیم کارت غیر قانونی. قندز: 
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۲6 طالب در مرکز و۳ ولسوالی آن کشته و ۱۸ طالب زخمی شد. لوگر:  
6 طالب که قصد حمله به موتر موسسه امداد رسانی داشت کشته و۲ تن زخمی شد. فراه: 

۴۳ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۱۱ تن زخمی و ۲ تن گرفته شد. کابل: 
۴ جون۲۰۱۵

هلمند:  ۳تن درحمله انتحای امروز کشته و۳ تن زخمی شد که یک سرباز و دو ملکی اند.
ننگرهار:   ۱۳طالب دیشب و امروز کشته و ۴ تن زخمی شد.

۷ طالب در رویارویی با نظامیان کشته و ۴ تن زخمی شد. میدان:  
دریک عملیات ده ها قریه از وجود افراد طالب پاک سازی شد. تخار:  

۳ تن که از طرف افراد طالب در ادرسکن اختطاف شده بود نجات داده شد. هرات:  
یک قوماندان با۲ غیر نظامی و یک کودک درحمله طالبان کشته و یک زن زخمی شد. سرپل:  

۱۰۰ طالب در عملیات دیروز در والیات کشور کشته و ۹6 تن زخمی شد. کابل:  
یک محموله مواد انفجای حامل ۵ هزار کیلو در ارگون کشف و ضبط شد. پکتیکا:  

۲ پولیس در انفجار ماین زخمی شد. لوگر:  
6 طالب پاکستانی شب گذشته در ارگون کشته شد. پکتیکا: 

۷ تبعه خارجی در جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار:   
۴ طالب دریک حمله هوایی در حصارک کشته شد. رر:  

طالبان فیصل کاکر بزرگ قومی را که ۳ روز قبل ربوده بود تیرباران کردند. رر:   
۲6 تن شاگرد در اثر حادثه ترافیکی کشته  و زخمی شدند. کابل:  

۱۵۵ مخالف دیروز در مربوطات هلمند کشته وزخمی شدند. هلمند:  
۵ جون۲۰۱۵

مولوی عبدالرحیم مسلم یک عضو ارشد داعش در افغانستان گفت بمباران از سربریدن وحشیانه تر است. کابل:  
طالبان گفتگوی نمایندگان خود با زنان افغان را در ناروی تایید کرد.  

۳ طالب در حمله هوایی بدون سرنشین در علی شیر  کشته شد. خوست:  
یک مهاجم انتحاری در قندهار کشته شد. قندهار:  

۳ طالب مسلح در ادرسکن کشته شد. هرات:  
۶ جون۲۰۱۵

طالبان گفتند که مقر ولسوالی یمگان را از دولت گرفتند. بدخشان:  
بیماری نا شناخته ۴۱ دختر مکتب را روانه شفاخانه کرد. بامیان:  

قوماندان امنیه خاشرود در انفجار ماین زخمی شد.  نیمروز:  
۴ ماین گذار در ولسوالی بگرام گرفتار شد. پروان:  

۸ طالب در تصادم با نظامیان در یمگان کشته و ۸ تن دیگر زخمی شد. بدخشان: 
ولسوال نام نهاد طالبان برای متی خان کشته شد. پکتیکا: 

یک قوماندان طالب با۱6 فردش در۲ حمله هوایی بدون سرنشین کشته شد. ننگرهار:   
۴ نفر سازمان دهندگان حمله انتحاری بازداشت شدند. لغمان:  

6 تن بشمول ۴ زن درانفجار ماین کنار جاده در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار:    
۹6 هراس افگن دیروز در والیات کشور کشته  6۱نفرزخمی و۴ تن گرفته شد. کابل:  

۴ آدم ربا به اتهام اختطاف یک کودک گرفتار و طفل رها شد. هرات:  
6 طالب در عملیات تصفیوی در نوزاد کشته و۲ تن دیگر زخمی شد. هلمند:  

طالبان یک عالم دینی را سر بریدند. فراه:   
۷۱ طالب  کشته و۷۸تن درعملیات تصفیوی والیات زخمی شد ۲تن گرفتارشد. 6 سرباز نیز شهید شد. کابل:   

۳۰ طالب در حمله هوایی بی پیلوت در علی شیر کشته شدند. پکتیا:   
غزنی:   ۷ تن ملکی در انفجار ماین کنارجاده در اندر کشته و 6 تن زخمی شد.
یک مسوول اخذ عشر و ذکات طالبان در سانچارک دیروز گرفتار شد. سرپل:   

۷ جون۲۰۱۵
طالبان بخاطر کشته شدن ۷ دانش آموز دیروز درغزنی عزای عمومی اعالن کرد.  غزنی: 

طالبان ۹ ماین روب را ربودند. لوگر: 
وزارت مالیه از صرفه جویی یکصد ملیون دالر در ۱۰ قرارداد را اعالن کرد.  کابل: 
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یک دادستان )قاضی( در انفجار ماین مقناطیسی کشته شد. قندز: 
شکریه بارکزی گفت در دیدار با طالبان از حقوق خود باشجاعت دفاع کردیم. کابل: 

۸ جون۲۰۱۵
۵ پولیس در منطقه کیدو درحمله افراد خودی بر نیروهای پولیس توسط افرادنفوذی طالبان کشته شد. قندهار: 

غور:  ۲۵ طالب در یک عمالت نظامی کشته و ۱۳ تن زخمی شد.
۱۰ طالب کشته و۸ تن دیگر زخمی شد. چندین قریه دریمگان ازطالبان پاک شد. بدخشان: 

6 طالب در لعل پور کشته و مواد مخدر در۲ موتر که پاکستان می رفت کشف شد. ننگرهار: 
میدان:   ۹ طالب کشته و6 تن دیگر در میدان زخمی شد.

6 طالب در کامدیش درنتیجه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. نورستان: 
هلمند:  امنیت ملی ۳۴ عملیات را در مربوطات هلمند براه انداختند که دیپوهای سالح کشف شد.

بغالن:  ۳ طالب کشته و یکنفر شان درنتیجه درگیری بین طالبان و افراد گلبدین زخمی شد.
۴ فرد ملکی در انفجار ماین کنار جاده کشته شد. رر:  

6 طالب کشته و۴ طالب دیگر زخمی شد.  فراه: 
۲ طفل ۱۲ساله و۹ ساله که طالبان برای حمله انتحاری تربیه شده بود در یک مدرسه دینی پیدا شد. هلمند: 

۳ فراری متهم به فساد اداری وزارت شهر سازی که عازم تاجکستان بودند گرفتار شد. کابل:   
۲ پولیس در انفجار ماین شهید و یکنفر شان زخمی شد. نیمروز:   

۴ فرد ملکی در اثر پرتاب فیر ماین هاوان  طالبان در مانوگی زخمی شد. کنر:  
یک قوماندان طالب با ۲ فردش در حمله طیاره بی پیلوت کشته شد.  رر:  

۵۴ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۲۰ تن زخمی و ۲ تن بازداشت شد. کابل: 
یک قوماندان طالب بنام حضرت علی در کوه صافی کشته و یکنفرش هم کشته شد. پروان: 

۲۵ طالب دیروز در عملیات علیه طالبان کشته و ۱۳ تن زخمی شد. غور:  
۱۲ طالب دیروز در دو رویداد کشته شد. قندهار: 

۹ جون۲۰۱۵
اشرف غنی در قندهار گفت که تفاهم نامه ای با سازمان اطالعات پاکستان امضا نشده. قندهار:  

سیل  در ولسوالی درزاب جان 6 نفر را گرفت. جوزجان: 
دومین مورد از ابتالی ۲۷ دختر به بیماری ناشناخته درپنجاب مریض شد. بامیان:   
۴ غیر نظامی در گیالن ربوده شدند.  ۲ زن یک کودک و یک راننده موتر. غزنی:   

۸ نفر باثر حمله هوایی ناتو در کامدیش کشته و۳نفر طالب زخمی شد. نورستان: 
یک قوماندان بلند رتبه طالبان که از پاکستان آمده بود دستگیر شد. قندز: 

اهالی چندولسوالی ازاعمال طالبان که عشر و ذکات جمع میکنند شکایت کردند.  رر: 
یک دیپوی مواد انفجاری گروه حقانی در بلخ کشف شد. بلخ:  

یک قوماندان جهادی سابق توسط افراد ناشناس کشته شد. غور:  
قاضی عبدالحی مشهور به قاضی عبید ولسوال نام نهاد طالبان در کوهستانات با ۵۰ فردش گرفتار شد. سرپل:   

یکمقدار سالح و مهمات طالبان در ولسوالی های مختلف هلمند گرفته شد. هلمند: 
۱۰ جون۲۰۱۵

۲ پولیس درحمله طالبان دیشب شهید و ۲ تن زخمی شد. بادغیس:  
۲تن در انفجار ماین کنار جاده در وته پور کنر زخمی شد. کنر: 

۴۱ طالب به برنامه صلح پیوست. رر: 
۱۴ طالب دیروز در ۱۰ والیت کشته و ۹ تن زخمی شد.  کابل: 

۱۱ جون۲۰۱۵ 
۴ طالب مسلح در پشتون زرغون به پروسه صلح پیوست. هرات: 

6۵۰ کیلومواد انفجاری با واسکت های انتحای و سالح در بهسود کشف و ضبط شد. ننگرهار:  
۸ طالب در جریان درگیری با نظامیان در لعل پور کشته شد. رر:  

یک ماین گزار دیروز در سید کرم گرفتار شد. پکتیا:  
هرات:  ۲ اختطاف گر  هریک به۲۰ سال حبس محکوم شد.

 گردیز:  درحمله انتحاری   خود انتحاری کشته شد.
۱۱۰ طالب دیروز در۱۴ والیت کشور کشته ۵۲ تن زخمی و۸ سرباز شهید شد. کابل: 
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۱۲جون۲۰۱۵
۲۰ طالب خارجی و داخلی در شرن کشته و۱۰ تن زخمی شد. پکتیکا:  
۵ غیر نظامی در انفجار ماین دیروز کشته و ۱۳ تن زخمی شد. هلمند: 
یک مسوول محکمه فاریاب دیروز در انفجار بمب کشته شد. فاریاب: 

۵طالب بشمول ۲ پاکستانی در خانه یک قوماندان طالب حین ساخت بمب کشته شدند. میدان:  
یکنفر به اتهام قتل ارباب حفیظ اهلل یک بزرگ قوم در گذره  گرفتار شد. هرات:  

۴ طالب به پروسه صلح پیوست. رر:  
۱۳جون۲۰۱۵

۱۷پولیس در حمله طالبان به پاسگاه شان کشته و ۲ تن زخمی شد. هلمند: 
۸۲ دختر در هرات و بدخشان مسموم شد. ۵۰تن در هرات و۳۲ تن دربدخشان. هرات:  

۴۹ هراس افگن در والیات مختلف کشته و ۳۰ تن زخمی شد. کابل:  
۲۰ طالب در درگیری بانظامیان کشته ۲ سرباز و۲ ملکی شهید و۸ سرباز زخمی شد. قندز:  

حارنوال ولسوالی ژیری در حمله افراد ناشناس کشته شد. قندهار:   
رر  در غورک ۴ طالب کشته و ۷ تن دیگر زخمی شد.

پکتیکا:   ۸ طالب در ولسوالی سپین پکتیکا کشته شد.
۱۴جون۲۰۱۵ 

در دو عملیات ۱۵ طالب در کنر و ۱۷ طالب در لوگر کشته شد.  کابل:  
۵غیرنظامی در درگیری بانیروهای افغان  و طالبان کشته شدند. هرات: 

ولسوال اشکمش با۳ همراهش در انفجار بم کنار جاده کشته شد. تخار:  
یک زن شهید و ۳زن دیگردرخاکریز در انفجار ماین کنار جاده زخمی شدند. قندهار: 

والی نام نهاد طالبان برای کنر با۱۲ طالب در یک حمله هوایی کشته شد. کنر:  
والی طالبان برای ننگرها دیروز در پشاور کشته شد. ننگرهار: 

یک قوماندان طالب با6 نفرش در عملیات بهاری درپسابند و دولینه کشته شد. غور: 
یک قوماندان قول اردوی۲۰۷  بایک سربازش کشته و ۴ تن زخمی شد. رر:   

یک قوماندان مسلح غیر مسوول یکنفر را در تولک تیر باران کرد. رر:   
6 طالب در ازره حین حمله باالی ولسوالی کشته و ۳ نفر زنده گرفتار شد. لوگر: 

درحمله طیاره بی پیلوت ۳ طالب در وته پورکشته شد. کنر: 
بیش از۸۰۰ کیلو مواد مخدر در۳ ماه گذشته کشف شده. ننگرهار: 

۱۳ طالب دریک حمله هوایی در اچین کشته شد. رر: 
۴ ماین گذار طالب در کامدیش کشته شد. نورستان:  

۴۱ طالب  در عملیات تصفیوی والیات کشور کشته و۳۷ تن زخمی شد. کابل: 
جوزجان:  قوماندان بلوک نظم عامه شهید شد.

۱۵ جون۲۰۱۵
گروهی از آدم ربایان جوان که پسران و دختران را ربوده بودند گرفتار شدند. فاریاب: 

محقق در راس هیأتی برای مذاکره با طالبان عازم اسلو شد. کابل: 
6 طالب بشمول قوماندان شان کشته و ۱۰ نفر دیگر آنها زخمی شد. غور: 

موتربمب گذاری شده در هلمند کشف شد. هلمند: 
۱۴ طالب طی عملیاتی کشته و ۴ تن شان زخمی شد. قندهار: 

خوست:  در انفجار بمب  یک غیر نظامی کشته و ۳ تن زخمی شد.
۱۷ طالب در جریان درگیری کشته و۲۰ تن زخمی شد. لوگر: 

یک داکتر توسط طالبان تیر باران شد. لوگر: 
۴ طالب کشته و ۳ نفر دیگر آنها زخمی شد. بغالن: 

۷ سرباز اردوی ملی در بخشهایی از کشور شهید شد. کابل: 
۸۳ طالب در عملیات تصفیوی والیات کشور کشته و۵۳ تن زخمی و۳ تن گرفتار شد. کابل: 

۱۶ جون۲۰۱۵ 
رهبران طالبان طی نامه از گروه داعش خواسته اند که در افغانستان زیر پرچم  یک رهبری مقاومت جریان دارد. کابل:  

۲ تن در دهراوود به اثر دو انفجار شهید و ۱۴ تن زخمی شد. ارزگان: 
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۷ طالب در چاردره کشته و ۵ نفر شان زخمی شد. قندز: 
۸ طالب توسط افراد امنیتی کشته شد. نورستان: 

۲ نظامی باثر انفجار ماین کنار جاده در باالبلوک زخمی شد. فراه: 
والی نام نهاد طالبان  در بدخشان با۱۳ فردش که ۸ تاجکی وپاکستانی اند کشته شد. بدخشان: 

۴ ترورست در شهر قندهار بازداشت شد. قندهار: 
نورستان:  ۳۵۰ کیلومواد انفجاری باسالح ومهمات کشف و ضبط شد.

۱۰۹ طالب در عملیات تصفیوی والیات کشور کشته  ۹6تن زخمی و یکتعداد گرفتار شد. کابل: 
فاریاب:  ۷ طالب در قیصار کشته و ۳ تن شان زخمی شد.

یک چوپان با انفجار ماین کشته و ۲۰ راس مواشی تلف شد. جوزجان: 
6 طالب دریک عملیات کشته و ۱۰ تن زخمی شد. غور: 

یک موتر بمب گذاری شده در شهر لشکرگاه کشف شد. هلمند: 
۱۴طالب دریک عملیات در شاه ولیکوت و غورک کشته و ۴ تن زخمی شد. قندهار:   

۱۷ جون۲۰۱۵
بیش از۳۰۰ طالب بر چند پاسگاه امنیتی  مره وره حمله کرده که تاکنون ۲۳۵ تن زخمی  ازجمله ۷ غیر نظامی  کنر: 

به شفاخانه انتقال یافته .
۵ عضو گروه داعش در بتی کوت دستگیر شد. ننگرهار: 

۷ تن در نتیجه درگیری بین طالبان و داعش در بتی کوت کشته و عده ای زخمی شد. رر: 
6 عضو یک خانواده در انفجار ماین کنار جاده در مقر کشته و ۲ تن زخمی شد. غزنی: 

۲ کارمند امنیت ملی در انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. بغالن: 
۷ طالب در چار دره  کشته و 6 طالب دیگر زخمی شد. قندز: 
درنتنیجه عملیات ده ها منطقه ازوجود طالبان تصفیه شد. فراه: 

۴۴ طالب داخلی و خارجی در یمگان بدخشان طی ۲ هفته کشته شد. ۱۳سرباز شهید و۷ تن الدرک اند. کابل: 
طالبان ۲ آوازخوان محلی را با ۲ نفر دیگر گروگان گرفتند. غزنی: 

وسوال نام نهاد طالب در  صیاد سرپل کشته شد و۷ طالب زخمی گردید. سرپل: 
۱۸جون۲۰۱۵

طالبان ۴سرباز تاجکستان راکه سال گذشته ربوده بودند به آن کشور سپردند.  
گروگان گیران در بدل رهایی ۵ گروگان خواهان ۳ زندانی شده اند. هرات: 

تظاهرات مردم جاغوری در واکنش به گروگانکیری در غزنی صورت گرفت. غزنی: 
از دو انفجار در مسیر شاهراه هرات- اوبه جلوگیری شد. هرات: 

دیروز طالبان شهر اسعدآباد را آماج حمله راکتی قرار دادند کنر: 
صدها طالب برچندین پوسته امنیتی در مره وره ازچند سو حمله کردند. رر: 

نورستان: ۱۴ طالب در رویارویی با نظامیان کشته و ۲ تن زخمی شد.
۱۹جون۲۰۱۵

مردان مسلح یک غیر نظامی را در فراه تیر باران کردند. فراه: 
۱۵ طالب کشته و 6نفر زخمی شد ۲ پولیس شهید و یکنفر زخمی شد. هلمند: 

طالبان برشفاخانه موسی قلعه راکت فیرکردند.   
۱۲ طالب در نوزاد درجریان یک عملیات کشته و ۷ تن زخمی شد. رر: 

مدت کار پارلمان تا اعالن نتایج انتخابات پارلمانی تمدید شد. )ختم شوری در اول سرطان بود.( کابل: 
۲۰۱۵ ۲۰ جون 

افراد داعش مردی را که در یک برنامه روستایی همبستگی کار میکرد ترورکردند. ننگرهار: 
وزارت خارجه : سفارت های افغانستان در برازیل. افریقای جنوبی و مجارستان را  بسته می کند. کابل: 

نورستان و کنر: ۱۳ طالب مسلح بشمول ۳ پاکستانی درین دو والیت کشته و ۳ تن زخمی شد.
۱۵ طالب  دیروز بشمول ۷ پاکستانی در دو حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

برکت اهلل با 6۱ میل کالشنکوف و یک مکروف در کابل دستگیر شد. کابل: 
۲۸ طالب در نتیجه عملیات در سوزمه قلعه کشته شد. سرپل: 

مال امر الدین یک قوماندان محلی طالبان  بازداشت شد. رر: 
یک قوماندان محلی پولیس در حمله مردان مسلح موتر سایکل سوار کشته شد. رر: 
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۲۰ پولیس  به اتهام باج گیری از مسافران و راننده ها برکنار شدند. فراه: 
۲۱ جون۲۰۱۵

۸ مامور امنیتی و ۱۰ طالب در ۳ رویداد  کشته شدند. غزنی: 
اردوی ملی ولسوالی یمگان را از طالبان پس گرفت که ۲ هفته قبل گرفته بودند. بدخشان: 

ولسوالی چار دره بدست طالبان افتاد. قندز: 
۱۰ نفر باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. هلمند: 

۳ آدم ربا که  پسر یک تاجر را اختطاف میکردند گرفتار شد. بلخ: 
طالبان ۲ پولیس را دیروز شهید کردند. غزنی: 

محافظ شاروال غزنی  توسط افراد مسلح طالب کشته شد. رر: 
آمر کلینیک مرکز کیان دوشی توسط طالبان با کارد  کشته شد. بغالن: 

۲6 طالب طی عملیات تصفیوی در بخش های کشور کشته شدند. کابل: 
دیروز ۵۷ طالب در والیات مختلف کشور کشته و ۳۲ تن زخمی شد. رر: 

۹ طالب ازجمله ۴ پاکستانی در کامدیش درحمله هوایی بی پیلوت کشته شد نورستان:  
۳ زن و۳ کودک که ۳ روز قبل درگذره ربوده شده بودند رها شدند. هرات: 

نورستان وکنر: ۱۳ طالب بشمول ۳ جنگجوی پاکستانی در کنر و نورستان کشته شد.
۱۵ طالب بشمول ۷ طالب پاکستانی دیروز درمهمند دره درحمله هوایی کشته شد.  ننگرهار: 

۲۲ جون۲۰۱۵
درحمله طالبان بر پارلمان  ۷مهاجم.  یکزن و یک کودک کشته و ۳۰ تن زخمی شد. کابل: 

ولسوالی دشت ارچی قندز نیز توسط طالبان سقوط کرد.  
۹ طالب خارجی و داخلی در یک درگیری در کامدیش کشته شد. نورستان: 

یک قوماندان طالب با6 فردش درحمله هوایی بی پیلوت ناتو در بتی کوت کشته شد. ننگرهار:  
مدیر اجرایه ولسوالی چشت با۲ تن وابستگانش توسط طالبان اختطاف شد. هرات: 

۳ طالب مسلح توسط افراد امنیتی در دوشی کشته شد. بغالن: 
حمله به تعمیرولسی جرگه را تقبیح و از فعالیت نیروهای امنیتی ستایش کرد. پاکستان  

یک گروه ۱۳ نفری مخالفین به پروسه صلح پیوستند. کاپیسا: 
۵۷ طالب درعملیات در والیات کشور کشته و ده ها نفر شان زخمی شد. کابل: 

۴ ترورست با۳۲میل سالح و۱۳ماین و یک پاکستانی با سیم ووسایل مخابراتی  دستگیر شد. رر: 
6 پولیس درحمله انتحاری در قره باغ شهید و۲ پولیس زخمی شد. درین حادثه ۱۰ طالب کشته و ۵ تن  غزنی: 

دیگرشان زخمی شد.
۲۳ جون۲۰۱۵ 

اشرف غنی برای عیسی خان سربازکه دیروزدرحمله پارلمان6 ترورست راکشت خانه بخشش داد. کابل: 
قوای مسلح کنترول ولسوالی چاردره را از طالبان پس گرفت.والی قندز گفت درین جنگ ۲۰۰۰ طالب بشمول  قندز: 

ازبک تاجک چچین اویغور ودیگرخارجی ها شرکت داشتند.
یک مال امام در ولسوالی چخانسور توسط افراد مهاجم ناشناس کشته شد. نیمروز: 

۲ طالب در دوشی کشته و ۲ نفر دیگر شان گرفتار شد. بغالن: 
۸ طالب در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. سرپل: 

۳ نفر در دو رویداد جداگانه کشته شد. هرات: 
۱۴ طالب بشمول چند تن پاکستانی در کامدیش و وایگل  کشته شد. نورستان: 

درگیری بین قوای امنیتی و طالبان از دیروز باینسو ادامه دارد. نیمروز: 
۸۵ طالب درجریان تصرف چاردره  کشته و۱۵ تن شان زخمی شد. قندز: 

۱۴ طالب در بخش های کشور در عملیات تازه کشته وده هانفر زخمی و۵ تن گرفته شد. کابل: 
دو پولیس در یک انفجار ماین کنار جاده در پلخمری شهید شد. بغالن: 

۸ طالب در ولسوالی مارجه کشته و ۱۵ نفر شان زخمی شد. هلمند: 
در موسی قلعه درگیری با طالبان از دو روز باینسو ادامه دارد. رر: 

یک قوماندان داعش با ۵ فردش در کحکی کشته شد. رر: 
دراثر  اصابت یک فیر هاوان در مرور یک کودک شهید و ۳کودک زخمی شد. کنر: 

۲۴جون۲۰۱۵
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امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی و استخبارات را مسوول حمله به پارلمان خواند.
داعش میگوید گروه طالبان عامل دستگاه استخبارات پاکستان است.  

باثر برخورد میان کوچی ها  وهزاره ها در حصه اول بهسود ۲ تن کشته و 6نفرزخمی شد. میدان: 
طالبان مکاتب دخترانه را در بره کی برک بستند. لوگر: 

۸۵ طالب کشته و ۱۵ تن  طی ۴ روزدرگیری که در چاردره ادامه دارد  زخمی شد. قندز: 
مردی در شهر هرات سر زن جوانش را برید. هرات: 

یکنفر به دست برادرش در شهر هرات کشته شد. رر: 
اختطاف یک راننده ایرانی توسط افراد مسلح در هرات صورت گرفت. رر: 

ولسوال کشم در انفجار بمب  کشته و یکنفر زخمی شد. بدخشان: 
۲۵ جون۲۰۱۵

عطامحمد نور با جنرال دوستم برای دفاع از مردم شمال. سرک و دیگرارزش ها متحدشده است.  بلخ: 
قوماندان محلی طالبان با۴ فردش که ولسوال نام نهاد در بغالن مرکزی بود کشته شد. بغالن: 

طالبان ۳ مسوول محلی را در ارزگان ربودند. ارزگان: 
6 طالب در ولسوالی کوهستانات کشته شد. سرپل: 

حمالت راکتی طالبان در وایگل شروع شده. نورستان:  
طالبان ۲ کارگر شرکت سرک سازی در قوش تیپه را کشتند. شبرغان: 

پهلوان ذکی سردسته یک گروه جنایتکار آدم ربا در کابل گرفتار شد. کابل: 
۲ قوماندان طالب با ۲۲ فرد شان به پروسه صلح پیوستند ننگرهار: 

۲۰ طالب با مواد مخدر گرفتار شد. رر: 
۳۷۴ کیلو هیرویین در بهسود  بدست آمد. رر: 

۳۳ طالب در والیات مختلف کشور کشته شد. کابل: 
۲۶جون۲۰۱۵

طالبان داخلی و خارجی  ولسوالی وانت وایگل را تصرف کردند. نورستان:  
۱۲ مدرسه دخترانه پس از تهدید طالبان بسته شد.  لوگر: 

یک مامور پولیس ۲ همکارش را کشت. وی نفوذی طالبان بود. فراه: 
۹ طالب در حمله هوایی در وایگل کشته شد که ۴ نفر پاکستانی بود. نورستان: 

۹ طالب مسلح در لعل پور کشته و ۳ تن شان زخمی شد. ننگرهار: 
ناتو اعالن کرد که ماموریت جدیدش را در سال۲۰۱۷ در افغانستان شروع میکند.  

۲۷ جون۲۰۱۵
۱۹ شورشی در چاردره باحمله هوایی کشته شد و چاردره پاکسازی شد. قندز: 

ولسوالی وانت وایگل از طالبان پس گرفته شد توسط نیروهای افغان. نورستان: 
۲۰ طالب درحمله علیه شورشیان در وانت وایگل کشته و۵۰ تن زخمی شد. رر: 

۲۸ جون۲۰۱۵
سیما جوینده سومین زن بحیث والی غور مقرر شد. چند روز قبل معصومه مرادی والی غور: 

دایکندی و قبال هم حبیبه سرابی والی بامیان بود.  
وسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی در بابا با ۵ همکارش دستگیر شد. ننگرهار: 

۳ تن افراد ربوده شده از چنگ آدم ربایان نجات داده شد. بغالن: 
یک افسر پولیس سرحدی دیروز در پایان آب به قتل رسید. هرات: 

۱۲ پولیس دراثر اصابت راکت در انبار مهمات دیروز زخمی شد. زرنج: 
6 طالب در پشتون زرغون به صلح پیوست. هرات: 

۲ راننده ربوده شده در قره باغ توسط افراد امنیتی رها شدند. غزنی: 
طی عملیات تصفیوی در ۴ روز گذشته صدها طالب کشته شد. قندهار: 

یک راننده ایرانی از چنگ آدم ربایان نجات داده شد. هرات: 
۳ تن به اتهام قتل یک جوان ۲۰ ساله از سور پولیس ننگرهار گرفتار شد. سمنگان: 

طالبان ۴ نفر را که به صلح پیوسته بودند در قوش تیپه کشتند. شبرغان: 
یک قوم ماندان سابق جهادی باطفل ۵ ساله اش در انفجار ماین کشته شد. فاریاب:   

۴ پولیس در انفجار ماین  در سوزمه قلعه زخمی شد. سرپل: 
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۷۹ طالب در ۲ هفته اخیر کشته و ۲۰ تن زخمی شده. ننگرهار: 
۴ طالب پاکستانی در جریان درگیری  دیروز کشته شدند. نورستان: 

۱۹ طالب بشمول ۵ خارجی در علی آباد کشته شد. قندز: 
۴۳ طالب در عملیات امنیتی در 6 والیت کشور دیروز کشته شد. کابل: 

۴۹ طالب در عملیات نظامی  والیات کشوردیروز کشته شد.  کابل: 
۲۹ جون۲۰۱۵

یک افسر و۱۰ سرباز ارتش در کمین طالبان درکرخ کشته و ۱۱نفر زخمی شد. هرات: 
۱۲۵ مخالف مسلح در قندز کشته شد که ۲۵ نفر خارجی اند. قندز: 

۲۵ طالب در برخی ولسوالی ها کشته و عده از زخمی و۳ قوماندان طالب گرفته شد. کابل: 
۱۴ طالب در ۴ والیت کشور کشته و ۱۴ تن زخمی و یکنفر گرفتار شد. رر: 

عبدالقهار والی نام نهاد طالبان برای ننگرهار در دربابا با۵ فردش بازداشت شد. ننگرهار: 
حمله انتحاری در سرک میدان هوایی کابل که یکنفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شد. کابل: 

۳۰ جو۲۰۱۵
حمله انتحاری در لشکرگاه ۲ کشته و ۵۱ زخمی بجا گذاشت. هلمند: 

یک قوماندان پولیس شهید و ۱۱ پولیس در اثر انفجار ماین زخمی شد. سرپل: 
یک محموله ۱۰۷۰ کیلویی تریاک در کوتل تیره کشف شد. لوگر: 

بیش از یک صد قبضه سالح ثقیل و خفیف جمع آوری شد. زابل: 
مدیر معارف ولسوالی چوره ترور شد. ارزگان: 

۳ طالب مسلح در کمین نظامیان در باال بلوک کشته شد. فراه: 
۸۹ طالب در عملیات علیه طالبان در والیات کشور کشته ۵۰ تن زخمی و ۲ گرفته شد. کابل: 

اول جوالی۲۰۱۵ 
۱۱۷ مخالف مسلح در مناطق مختلف کشور کشته ۲۹ نفرزخمی و یکنفر اسیر شد. کابل: 

۷ تن از نیروهای مسلح کشور شهید شد.  
طرح ترور یک انجنیر آبرسانی در فراه ناکام شد. فراه: 

یک انبار سالح شبکه حقانی در گومل کشف شد. پکتیکا: 
۱۱ سرباز ادوی ملی در کرخ در حمله طالبان شهید و ۹ تن زخمی شد. هرات: 

عبدالصمد حبیب جنرال اردوی ملی با۲ محافظش با۱۵ کیلو هیرویین گرفتار شد. بغالن: 
طالبان یک محصل را که ۲ روز قبل اختطاف نموده بود رها کرد. ارزگان:  

۴ غیر نظامی از طرف طالبان در کرخ کشته شد. هرات: 
۱۴ طالب در حمله هوایی در لعل پور کشته شد. ننگرهار: 

عامالن به شهادت رسانیدن ۸ سرباز پولیس بازداشت شد. غزنی: 
عامالن ترور ۸ متعلم مکتب بازداشت شد. رر: 

۷۳ طالب مسلح کشته و۲۹ نفر در والیات مختلف زخمی و یکنفر شان گرفتار شد. کابل: 
یک محموله مواد انفجاری طالبان در گومل کشف و گرفته شد. پکتیکا: 

۱۴ طالب در گومل توسط قوای امنیتی کشور کشته شد. رر: 
دیروز ۸۹ طالب در والیات مختلف کشته و ۵۰ تن شان زخمی شد. کابل: 

وسیم قوماندان جهادی در بگرام ازطرف افراد ناشناس کشته شد. پروان: 
۲ جوالی۲۰۱۵

حکم حبس ۲۰ ساله برای ۴متهم به قتل فرخنده به عوض اعدام  صادر شد. کابل: 
امنیت ملی افغانستان واحدهای ویژه برای مبارزه با داعش را تشکیل داد. کابل: 

دیروز در والیات مختلف کشور۲۹ طالب کشته و۱6 تن زخمی و6 تن گرفتار شد. کابل: 
در۲۴ ساعت گذشته ۱۱۷ مخالف کشته و ده ها تن دیگر زخمی و گرفتار شدند. رر: 

۷ کوچی که در جنگ توسط مردم دربهسود گرفته شده بود نجات داده شد. میدان: 
مسوول اکماالتی طالبان در غور   فاریاب بادغیس و سرپل دیروز درگرزیوان گرفته شد. فاریاب: 

۱۳ طالب کشته و ۹ نفر دیگر شان زخمی شد. فراه: 
۲ تن انتقال دهنده سالح به گروه های ترورستی در چاردره گرفتار شد. قندز: 

باثر فیر افراد سرحدی پاکستان یک سرباز افغان و ۸ سرباز پاکستان درشرن کشته شد.  پکتیکا: 
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۳جوالی۲۰۱۵
حکمتیار گفت: ایران یک اسراییل دیگر علیه امت اسالمی است.
عامالن ترور های اخیر در قندهار )۴نفر( دستگیر شد. قندهار: 

۱۲۸ طالب طی ۷ روز گذشته کشته و۱۵ تن دیگر گرفتار شد. قندهار: 
۳ تن هنگام قاچاق وفروش مواد مخدر گرفتار شدند. رر: 

یک محموله مواد مخدر که ۹۵ کیلوهیرویین داشت کشف و ضبط شد. لوگر: 
مال نعیم یک قوماندان طالب در پچیرآگام کشته و ۲ طالب زخمی شد. ننگرهار: 

عملیات پاک سازی قریه های بغالن از وجود طالبان آغاز شد. بغالن: 
۳ ماین گذار طالب باثر انفجار ماین خود شان زخمی شدند. رر: 

۲ آنتن مخابراتی در ولسوالی بغالن آتش زده شد. رر: 
۱۴ طالب در حمله هوایی طیاره بی پیلوت در لعل پور دیروز کشته  شد. ننگرهار:  
دختر و پسر جوان که عاشق هم بودند توسط برادر دختر تیر باران شدند. بغالن: 

۴ جوالی۲۰۱۵
مجلس نمایندگان محمدمعصوم ستانکزی کاندید وزارت دفاع را رد کرد. کابل: 

قبال جنرال شیرمحمد کریمی از مجلس رد شد و بعد افضل لودین ازکاندیدی منصرف شد.  
افراد ناشناس بروی دو دختر اسید پاشید. هرات: 

ادامه درگیری شدید درجلریزکه دو روز قبل ۳۰ سرباز راکشته و ده ها نفر را باخودبرده اند. میدان: 
دراثر اصابت ماین بیک منزل در موسی قلعه یکنفر کشته و۳ نفر زخمی شد. هلمند: 

درگیری میان یک قوماندان جهادی و گروه جنداهلل ۴تن کشته و۴ نفر زخمی شد. بغالن: 
درحمله علیه یک عضو شورای والیتی زخمی و یک محافظ وی کشته شد. نیمروز: 

۳نفر با۸ کیلوگرام هیرویین در پلخمری گرفتار شد. بغالن: 
رر:  ۴ طالب در عملیات در بغالن مرکزی کشته و ده هاقریه ازوجود طالبان پاک شد.

۲۴ طالب طی عملیات در ۷ والیت کشته و ۴۱تن گرفتار شد.  کابل: 
۷۳ طالب کشته و ۸۰ تن زخمی شد درعملیات تصفیوی مناطق مختلف کشور۴ نفرگرفته شد. رر: 

۱6 طالب در دشت ارچی طی عملیاتی دیروزکشته و عده ای زخمی شد. قندز: 
یک قوماندان طالب که مسول ۵۰۰ طالب است کشته شد. هرات: 

درعملیات پس گرفتن جلریز ۱۰ طالب کشته و ده هاتن دیگر زخمی شد. میدان: 
 ۵ جوالی۲۰۱۵

با انفجاری توسط موتر سایکل درناحیه اول قندهار ۵ نفر زخمی شد. قندهار: 
اشرف غنی درمالقات با مک کین سناتور امریکایی از وی خواست در تصمیم کابل: 

اخراج کامل عساکر امریکا تا۲۰۱۷ از افغانستان تجدید نظر کنند.  
وزارت دفاع گفت در جلریز۲۴پولیس شهیدو۴۵ طالب کشته شد. کابل: 

مولوی بالل با۳ شاگردش مامور ساخت ماین مقناطیسی به طالبان گرفته شد. ننگرهار: 
یک محموله ۱۰ کیلوهیرویین که به ایران انتقال داده میشد گرفتار شد. هرات: 

دزدان ۳ مسافر موتر را در رویی دوآب کشته و یکنفر را زخمی کردند. سمنگان: 
۳ طالب مسلح در نورگل کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. کنر: 

۳نفر ملکی در انفجار ماین کنار جاده زخمی شدند. کاپیسا: 
۱۳ طالب کشته و ۸ طالب در کمین درکمین طالبان در بازار فراه زخمی شد. فراه: 

مردی با۳۷ کیلو تریاک در درونته گرفتار شد. ننگرهار: 
طالبان یک غیر نظامی را کشته و ۴ نفر دیگر را زخمی کردند. زابل: 

۳ ترورست باسامان آالت انفجاری و سالح در کج عزیز خان گرفتار شد. ننگرهار: 
۱6 طالب طی عملیات تصفیوی دروالیات مختلف کشته ۱۷تن زخمی و۱۵ تن گرفتار شد. کابل: 

دیروز ۲۳طالب در والیات کشور کشته  ۲۴زخمی و ۱۰ تن گرفتار شد. رر: 
۶ جوالی۲۰۱۵

درگیری میان گروه های مخالف ۱۴ کشته و ۲ زخمی بجا گذاشت. ننگرهار:  
۱۳ کیلو هیرویین کشف و ضبط شد. سمنگان: 

۳ آدم ربا هریک به ۲۰ سال حبس محکوم شد. هرات: 
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۳ راکت طالبان به شهر پلخمری اصابت کرد که یکنفر زخمی شد. بغالن: 
درحمله افراد مسلح به منز ل شاسمین وی را زخمی و پسرش را شهید کردند. کاپیسا: 

پسر ولسوال پشت کوه با حمله طالبان زخمی شد. فراه: 
۳نفر در انفجاری دیشب شهید و ۱۳ تن زخمی شد. قندهار: 

۴۱ طالب در۲۴ ساعت گذشته در والیات مختلف کشته و ۱6نفر زخمی شد. کابل: 
۵ تن عاملین حمالت ترورستی بازداشت شد. غزنی: 

 ۷جوالی۲۰۱۵ 
۴۷ طالب در۲۴ساعت گذشته دروالیات مختلف کشته و ۴۵تن زخمی شد. کابل: 

دراچین افراد داعش و طالبان باهم درگیر شدند که ۱۰نفر کشته ویکنفر زخمی شد. ننگرهار: 
یک قوماندان طالبان بنام مال کلدار کشته شد. غور: 

6۰ ترورست در حمله هوایی ناتو در اچین کشته شد. ننگرهار:  
درشاه شهید امروز حمله انتحاری موتر بم صورت گرفت که تلفات زیاد دارد. کابل: 

6 ماین کنارجاده در بره کی برک کشف شد که توسط طالبان جاگذاشته شده بود. لوگر: 
۳۴طالب مسلح در والیات کشور کشته ۳۳ تن زخمی و ۳ تن گرفتار شد. کابل: 

۲تن اعضای یک خانواده درحله افراد مسلح شهیدو یک پسر۱۲ساله زخمی شد. ارزگان: 
۸ جوالی۲۰۱۵ 

۳۳ عضو داعش درحمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شد. ننگرهار:  
اولین دور گفتگو های صلح بین افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار شد. کابل: 

امریکا ۲۰ فروند طیاره  جنگی نوع A۲۹ به افغانستان کمک میکند کابل: 
درحمله دوم انتحاری دیروز در ناحیه ۸ کابل ۳ مهاجم کشته شد. کابل: 

۴6 عضو داعش درحمله طیاره بی پیلوت در اچین  ده باال و بتی کوت کشته شد. ننگرهار:  
ریس محکمه شهری غو در حمله بمگذاری زخمی شد. غور: 

وزارت دفاع گفت ۵۰ مخالف در۲۴ ساعت گذشته کشته۲۰زخمی و۸ گرفته شد. کابل: 
مدیر اجرایه چشت که۱۰ روز قبل اختطاف شده بود نجات داده شد. هرات: 

یک زن جوان توسط شوهرش کشته شد. طاهره ۷ فرزند داشت. بغالن: 
۳ ترورست در شهر کابل دستگیر شد. کابل: 

۳ کارمند یک شرکت سرکسازی را طالبان اختطاف کردند. بدخشان:  
۷۵ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۳۱ تن زخمی و۹ تن گرفته شد. کابل: 

۸ طالب دیشب در کامدیش کشته شد. نورستان: 
فراه:  جسد یکتن باشنده فراه که ۲ روز قبل توسط طالبان ربوده شوده بود سربریده یافت شد.

۳نفر که از اهالی عشر وذکات جمع میکردند زخمی شد.  غور: 
۹ جوالی۲۰۱۵ 

شاهد اهلل شاهد یکی از اعضای ارشد داعش باثرحمله طیاره بی پیلوت کشته شد با ۲ فردش. ننگرهار:  
۴ تن باتهام اختطاف یک کودک خورد سال گرفتار شد. هرات: 

شاهد یک عضو ارشد داعش با۴معاون و۱۰ فردش کشته شد. ننگرهار:   
۱۵ تن در دست داشتن در بمب گذاری دیروز علیه ریس محکمه غورگرفته شد. غور: 

۱۳ تن طالب در حمله هوایی ناتو کشته شد. لوگر: 
یکنفر از مخالفین مسلح  به اتهام ادم ربایی به ۱۵سال حبس محکوم شد. هرات: 

۳ نفر نیروی امنیت  توسط طالبان سربریده شدند. فاریاب:   
ده ها قریه طی عملیاتی در خواجه غار از وجود طالبان پاک شد. تخار: 

۲۱ حلقه ماین در ۴ والیت کشور کشف و خنثی شد. کابل: 
۱۰ جوالی۲۰۱۵

بیش از۱۰۰ طالب و داعشی طی یک هفته کشته شدند.قبال مقبول مشهور به شاهد اهلل وقبل ازان گلزمان  ننگرهار: 
ومعاونش کشته شده اند.

۲۳ طالب دیروز کشته شد.  ۳ نظامی شهید و ۳ تن زخمی گردید. ارزگان: 
۱۴ طالب در کامدیش و وایگل  کشته شد. نورستان: 

۱۱ جوالی۲۰۱۵
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حافظ سعید یکی از رهبران ارشد داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  
درحمله دیروز۲۹ عضو داعش کشته شده اند.   

۴۷ شورشی طی سه روز  کشته شد. فاریاب: 
در درگیری فرسی هرات ۱۳ طالب کشته و ۲۳ تن زخمی شد. هرات: 

۳ شهروند هزاره ازچنگ ربایندگان فرارکرد و۳ تن دیگر شان کشته شد. ارزگان: 
6۳ طالب دیروز در نقاط مختلف کشور کشته و ۴6نفر زخمی و۸ تن گرفته شد. کابل: 

یکتن راهزن که موتر و اموال مسافرین را دزدی کرده بود گرفتار شد. قندز: 
مولوی فیض اهلل یک عضو کمسیون نظامی شورای کویته گرفته شد. زابل: 
۲۱6 مخالف در والیات کشور کشته  ۱۴۲زخمی و ۲ تن گرفتار شد. کابل: 

۱۲جوالی۲۰۱۵
ننگرهار:  ۵ عضو طالبان پاکستانی در اچین دستگیر شد.
۴ نفر هنگام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. رر 

از انتقال محموله جنگ افزار طالبان به کابل جلوگیری شد. رر 
قزاقستان پولیس افغانستان را آموزش مسلکی میدهد. کابل: 

۳ تن شهید و ۱۲ تن باثر انفجار ماین طالبان زخمی شد. کنر: 
عبیداهلل مدنی مشاور قضایای دولت در رودات  کشته شد. ننگرهار: 

۲۰ طالب در عملیات تصفیوی دروالیات کشور کشته و۵ سرباز شهید شد. کابل: 
دیپوی مهمات مخالفین در پلخمری کشف شد. بغالن: 

۳ کودک در انفجار ماین کشته شد. قندهاز: 
یک زوج زن و شوهر به اثر انفجار ماین کشته شدند. سرپل: 

مردم هرات در کرخ آماده قیام سرتاسری علیه طالبان اند. هرات: 
شیرعرب یک جهادی دیروز کشته شد. بلخ: 

فعالیت مراکز اموزشی علوم دینی برای جلوگیری از رفتن جوانان به مدارس پاکستان  ادامه دارد. هرات: 
۴۰ تن طالب دیروز در فرسی کشته و زخمی شدند. هرات: 

۱۳جوالی۲۰۱۵
۳۰ مخالف مسلح در شیرین تگاب کشته شدند.  فاریاب: 

خوست:  ۳۳ نفر در حمله انتحاری دیروز کشته شد.
یکنفر کشته و ۸ نفر در انفجار ماین زخمی شد. زابل: 

۲۲ مخالف در والیات مختلف کشته  ۵ نظامی شهید و۹غیر نظامی کشته شد. کابل: 
۴ نفر کشته و ۷ تن بر سر جمع کردن پسته زخمی شد. سمنگان: 
طالبان مکتب دخترانه را در کوزکنر منفجر و آتش زدند. ننگرهار: 

ولسوال نام نهاد طالبان در کوت کشته شد. رر: 
۷عضو داعش دیروز در اچین گرفته شد. رر: 

۹ طالب در اوبه هرات شته شد. هرات: 
دیروز در فرسی ۱۳ طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد. رر: 

۳ برادر از سوی طالبان در اندراب تیرباران شدند. بغالن: 
فردی که ۱۳ روز قبل اختطاف شده بود در انجیل آزاد شد. هرات: 

۳۴ طالب با ۲ طراح حمالت انتحاری و انفجاری کشته شدند. فاریاب: 
دیروزدرحمله انتحاری درخوست ۳۳غیر نظامی کشته ۱۰ تن زخمی شد  خوست: 

6۱ طالب در والیات مختلف دیروز کشته  ۲۸ تن زخمی و ۳تن گرفته شد. کابل: 
۲۱نفر طی۲۴ ساعت در رویداد های ترافیکی کشته شدند. هرات: 

۱۴ جوالی۲۰۱۵
۱۴عضو داعش در چپرهار و اچین کشته شد. ننگرهار: 

داماد حکمتیار و ۱۷ نفر دیگر بحیث مشاور اشرف غنی مقرر شدند. کابل: 
۲۲۵ نفر دیروز با انفجار بمب در مسجدی زخمی شد. بغالن: 

امین جان کوچی والی نام نهاد طالبان در یک عملیات خاص کشته شد. لغمان: 
۱۵ جوالی۲۰۱۵
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۱۹ نفر در انفجار بمب بشمول ۲ مامور پولیس زخمی شد. میمنه:  
۸ عضو داعش در یک حمله هوایی در ده باال کشته شد. ننگرهار: 

یکنفر با محموله ای از مواد مخدر  گرفتار شد. رر: 
۱۲ تن طالب که ۳نفر پاکستانی اند در ناری کشته شد. کنر: 
6 طالب در حمله هوایی در غازی آباد کنر کشته شد. رر: 

۲ انجنیر ساختمانی که دو روز قبل اختطاف شده بود از چنگ آدم ربایان نجات یافت. بغالن: 
۲۲ طالب در ۱۱ والیت دیروز کشته شدند. کابل: 

۴ نفر باثر انفجار ماین زخمی شد که همه افراد ملکی اند. فاریاب: 
۱۶ جوالی۲۰۱۵

اشرف غنی شاه سلطان عاکفی را بحیث ریس کمسیون ویژه اصالحات انتخاباتی مقررکرد. کابل: 
یک مال امام توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فاریاب: 

اشرف غنی و حامد کرزی دیروز برای حل اختالفات خود مذاکره کردند. کابل: 
رسیدن به هدف از راه صلح آمیز و فعالیت سیاسی را مشروع دانست. مالعمر: 

۳ نفر با۴۵ کیلو چرس در جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار:  
۱۹ فرد مسلح طالب به پروسه صلح پیوستند. رر: 

بین افراد طالب و داعش در ولسوالی اچین جنگ ادامه دارد. رر: 
یک طالب در قندها گرفتار و ۲6 ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین به قتل رسید. ننگرهار: 
۱۴ طالب افغانی و پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان:  

یک استاد پوهنتون را افراد ناشناس در شاه جوی با فیر مرمی بقتل رسانیدند. زابل: 
طالبان ۴ فرد ملکی را که ۳ روز قبل ربوده بودند  بقتل رسانید. رر: 

یکنفر با۲۰۸ کیلو هیرویین در تورخم بازداشت شد که به پاکستان انتقال میداد. ننگرهار: 
۱۱ طالب درعملیات علیه طالبان  در والیات مختلف دیروز کشته شد. کابل: 

یک پولیس سرحدی بافیر مرمی افراد مسلح دیروز کشته شد. هرات: 
۴ پولیس در یک حمله انتحاری دیروز زخمی شد. هلمند: 
۸ عضو داعش در حمله هوایی در ده باال کشته شد. ننگرهار:   

۱۷ جوالی۲۰۱۵ 
6 مسافر که ۴رور قبل ربوده شده بودند رها شدند. ننگرهار: 

۵۰ ترورست کشته و۳6زخمی و ولسوالی جلریز از وجود طالبان پاک شد. میدان: 
یک قوماندان شبکه حقانی با۱۰ نفرش در حمله هوایی کشته شد. رر: 

محمد محقق از جامعه هزاره وشیعه خواست برای دفاع ازخود آماده باشند. کابل: 
۱۸ جوالی۲۰۱۵

باثر انفجار بم در شولگره ۳ نفر کشته شد که ۲ کودک بود. بلخ: 
6 پولیس دیروز اول عید باثر انفجار بم کشته شد. هرات: 

6سرباز پولیس از سوی طالبان  رهاشدکه ۳ماه قبل گرفته بودند. بدخشان: 
یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به میدان هوایی بگرام کشته شد. بگرام: 

6 سرباز پولیس در انفجار ماین در گذره شهید شد. هرات: 
۳ نمازگزار در اثر فیر وبم گزاری طالبان  درشولگره کشته و۱۰ تن زخمی شد. بلخ: 

  ۱۹ جوالی۲۰۱۵
6 طالب مسلح در عملیات نظامی کشته شد. کاپیسا: 

توسط طالبان. اعتراض مردم به سربازان از دستگیری ۵ غیر نظامیان   زابل: 
۱۳ ترورست طالب و داعش در تازه ترین رویداد کشته شدند. ننگرهار: 

۸ طالب مسلح در وایگل کشته شد. نورستان: 
۲۰ جوالی۲۰۱۵

۵۰۰ منزل باثر سیالب تخریب شد. بدخشان: 
۷ سرباز ارتش باثرحمله طیارات امریکایی کشته و۵ نفر زخمی شد. لوگر: 

جنرال مارتین دمپسی لوی درستیز امریکا وارد کابل شد. کابل: 
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۴ نظامی و ۴ ملکی دیروز در حمله طالبان  کشته شدند  لغمان: 
۵6 طالب دیروز دروالیات مختلف کشته و۱۹تن زخمی که ۱۸ تن داعشی است. کابل: 

6 طالب مسلح گرفتار و ۲ نفر شان کشته شد. کاپیسا: 
ننگرهار:  ۱۳ طالب و داعشی کشته شدند.

۸ طالب طی یک در گیری کشته شد. نورستان: 
۲۱ جوالی۲۰۱۵

مولوی صالح هوتک امام مسجد در نرخ میدان کشته شد. میدان: 
دربازی های طفالنه باسالح پالستیکی پاکستانی ۱۱۵ طفل زخمی شده. دولت آن را ممنوع اعالن کرد. کابل: 

دولت حمله ترورستی درترکیه را که ۳۰ نفر کشته شد تقبیح نمود. کابل: 
۸ طالب در عملیات تصفیوی در بعضی والیات کشته ۱۲ زخمی و ۸ گرفته شد. کابل: 

۲۰ طالب در چند والیت کشور کشته  ۴ تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد. رر: 
ننگرهار:  در جنگ بین  افراد داعش و طالب  ۵ نفر  کشته و ۲ تن زخمی شد.

۵۰۰۰ کیلو مواد انفجاری طالبان با ۲ نفر گرفتار شد. رر: 
۱۰ طالب در گلستان کشته و ۱۳ تن دیگر شان زخمی شد. فراه: 

دومرکز مهم طالبان با یک زندان آنها گرفته شد که از۲ سال بدست داشتند. فاریاب: 
دو گروه غیر مسوول باهم درگیر شدند که یکنفر کشته و یکنفر زخمی شد. کاپیسا: 

دوستم گفت که از نیروهای خودجوش ضدطالب وداعش در شبرغان حمایت میکند کابل: 
۹ عضو داعش در اچین درحمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

6 طالب مسلح طی یک درگیری کشته شد. نورستان: 
۳ طالب  مسلح کشته و یکنفر شان زخمی شد. لغمان: 

۲۲ جوالی۲۰۱۵ 
۱۹ نفر باثر حمله انتحاری در المار کشته و۳۷ نفر زخمی شد. فاریاب: 

درگیری بین دو فرمانده برسر معدن الجورد  ۲کشته و ۵ زخمی شد. بدخشان:  
۴ نفر به اتهام قاچاق کودکان گرفتار شد. هرات: 

۹ طالب در ده باال کشته شد. ننگرهار: 
دو دختر جوان که دو روز قبل ربوده شده بود به قتل رسیدند. فاریاب:  

۱۰ طالب مسلح در المار کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 
آمر مالی و قوماندان طالب)مولوی احمد شاه( بازداشت شد. غور: 

طالبان درتالش پس گرفتن ولسوالی های چارسده و پسابند هستند. رر: 
یک کودک در پل علم باثر انفجار ماین کشته و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 

عملیات تصفیوی برای سرکوب طالبان راه اندازی میشود. فاریاب: 
یک پولیس شهید و ۴ طالب در خنثی سازی حمله طالبان در بهارک زخمی شد. بدخشان: 

۳ پولیس  دیروزدر دل آرام شهید شد. نیمروز 
۲۱ مخالف دیروز در ۵ والیت کشته ۱۷ تن زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 

۲۰ مخالف درعملیات مشترک در والیات مختلف کشته ۴ زخمی و ۲ گرفتار شد. رر: 
یک افسر پولیس با فیر مرمی به شهادت رسید. نیمروز: 

۵ طالب امروز در سه والیت کشور کشته و ۴ تن بازداشت شد. کابل: 
 ۲۳ جوالی۲۰۱۵

وزارت خارجه سفیر پاکستان را بخاطر شلیک توپخانه  برنازیان ننگرهارو شیگل و کابل: 
ناری کنر احضار و اعتراض خود را اعالن کرد.  

باراک اوباما از تالش های صلح در افغانستان استقبال کرد. کابل: 
کمسیون خاص اصالحات انتخاباتی افغانستان بکار آغاز کرد. رر: 

بعد از حمله طالبان در چند نقطه شاهراه سالنگ بسته شد. پروان: 
۳ نفر باثر پخش گاز سمی در چاه آب  کشته شد. میدان: 

یک موتر مملو از مواد انفجاری در چوکی ارغنده گرفته شد. کابل: 
دراثر حمالت راکتی پاکستان در نورستان کنر و ننگرهار 6 نفر کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. ننگرهار: 

صدها طالب مسلح از چند استقامت بر ولسوالی وردوج حمله کردند. بدخشان: 
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یک باند ۵ نفری آدم ربا متالشی و ۲ کودک نجات داده شد. هلمند: 
یک دختر جوان بدست پسر کاکایش به قتل رسید. غور: 

یک اکمال کننده سالح و مهمات به طالبان بازداشت شد. بغالن: 
۲۰ نفر باتهام عضویت در گروه های ترورستی دیروز بازداشت شدند. ننگرهار: 

طالبان ۳ غیر نظامی را در کامدیش تیر باران کردند. نورستان: 
سه غیر نظامی دیروز توسط افراد مسلح کشته شد. بغالن: 

داکتر عبداهلل در هشتمین سال وفات محمد ظاهر شاه برسرقبرش گل گذاشت. کابل: 
۲۴ جوالی۲۰۱۵ 

در یکسال گذشته ۱۲۰ هزار افغان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. کابل: 
فرمانده ارشد القاعده ابوخیل السودانی در جنوب افغانستان کشته شد. کابل: 

یک ذخیره بزرگ سالح در گذره کشف شد. هرات: 
یک معلم در کوه صافی توسط طالبان به شهادت رسید. پروان: 

عملیات برای پاک سازی طالبان در گذره اغاز شد. هرات: 
باثر انفجا ماین ۴ کودک کشته و یک کودک زخمی شد. غور: 

۱۳ طالب مسلح دیروز  کشته شد.  نوستان: 
مالزندانی طراح حمالت ترورستی با۲ فردش دیروز کشته شد. هلمند: 

یک هیأت ۲۰ نفره  آیت اهلل سیستانی وارد کابل شد. کابل: 
۲۵جوالی۲۰۱۵

۲۸ طالب بشمول۲ ازبکستانی درتصرف ساحه میرشادی المارکشته ۳ زخمی و۷تن بازداشت شد. فاریاب: 
۳پولیس در جغتو از طرف طالبان کشته شد. غزنی: 

مولوی سباوون ولسوال نام نهاد طالب در گیرو با۵ فردش کشته شد. لوگر: 
۲ طالب در کمین پولیس کشته شد که خارجی بودند. غزنی: 

ولسوال بره کی برک ازحمله مخالفان مسلح نجات یافت. لوگر: 
برادر حاجی صالح وکیل کنر در شوری  درساحه بین لغمان و کنر کشته شد. کنر: 

۹ تن ملکی در انفجاری زخمی شد. تخار: 
عدنانی معاون ایمن الظواهری با محافظین عرب و افغانش کشته شد. پکتیکا: 

۱۸۹ طالب در عملیات تصفیوی در والیات کشور کشته شد. کابل: 
طالبان ۵ مسافر از یک موتر مسافر بری را ربودند.  فراه: 

۱۸ طالب در حمله طالبان در وردوج کشته یک پولیس شهید و۳پولیس زخمی شد. بدخشان: 
حاجی آکا با۳ عضوش در یک شبکه تروریست ها گرفتار شد. هلمند: 

مولوی صالح الدین والی نامنهادطالب با۷ فردش کشته شد. فاریاب: 
۷ طالب درعملیات والیات مختلف کشته ۳ زخمی و یکتن گرفته شد. کابل: 

۲۶جوالی۲۰۱۵
۱۰۷پولیس باسپردن سالح شان به طالبان در وردوج رهاشدند. بدخشان: 

۱6 مسافر را طالبان گروگان گرفتند. بغالن: 
در جوزجان و بدخشان صدها خانه باثر سیالب تخریب شد.  

6 سرباز توسط طالبان در غزنی کشته شد. غزنی: 
بند ذخیره آب سلمافعال شد وبه آبگیری آغازکرد تا۱۲ ماه پر میشود.  

کشور چین درتجهیز و تمویل پولیس ملی کمک میکند. کابل: 
۷ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 

دریک درگیری بین داعش وطالب ۱۱ تن آنها  در ده باال کشته ۲۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 
یک گروپ ۹ نفری اختطاف چیان گرفتار شدند. هلمند:  

۴۸ طالب در بخش های کشور کشته  ۲۰طالب زخمی و ۱۲تن گرفتار شد. کابل: 
۲ پولیس و یک نفر ملکی در حمله طالبان  کشته شدند. غزنی 

۳۰ طالب در والیات کشور کشته ۵ تن زخمی و ۳ تن گرفتار شد. کابل: 
در درگیری میان دو قوم یکنفر کشته و ۴ نفر زخمی شد. غور: 

۲۷ جوالی۲۰۱۵
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سیدیوسف حلیم بحیث  قاضی القضات مقرر ومراسم تحلیف را بجا آورد. کابل:  
ایجاد تشکیل 6۰ پولیس محلی در خوشی لوگر. لوگر: 

۴ ترورست پاکستانی کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. نورستان:  
۱۷ عضو داعش و طالب درجنگ بین خود شان درلعل پور کشته شد. ننگرهار:   

بخش های از گذره از وجود طالبان پاکسازی شد. هرات: 
۳ مهاجم انتحاری کشته شد. فاریاب: 

۳ طالب مسلح توسط مردم در قوش تیپه گرفتار شد. رر: 
یک قوماندان پولیس محلی با محافظش در باالبلوک کشته شد. فراه: 

مواضع طالبان در وردوج بمباردمان شد. بدخشان: 
۱۰ طالب کشته و۱۱ تن دیگر در المار زخمی شد. فاریاب: 

۲۰ تن درنتیجه درگیری حین رقصاندن بچه  در محفل عروسی کشته و۱۰ تن زخمی شد. بغالن: 
۲۲ طالب دیروز در والیات کشته ۱6 تن زخمی ۵تن گرفتار و ۵سرباز شهید شد. کابل: 

۸ پولیس به گروه طالبان پیوست.  سرپل: 
۲۸ جوالی۲۰۱۵

عبدالرشید دوران عضو سابق شورای والیتی بلخ باتهام همکاری باترورستان گرفته شد. بلخ: 
پولیس ازتهاجم طالبان بر ولسوالی مرور جلوگیری کرد که ۱۴ طالب کشته شد. کنر: 

طالبان ولسوالی کوهستانات را تصرف کردند. سرپل: 
6۷ طالب طی۲ روز  در۵ والیت کشته و۳۸ تن زخمی شد. کابل: 

سعد امارتی مسوول گروه داعش از۷ روز باینطرف از لوگر فرار کرده. لوگر: 
جلسه والیان زون شرق تحت نام امنیت و حکومتداری خوب دیروز دایر شد. ننگرهار: 

۲ سردسته گروه داعش کشته شد. رر: 
۱۸ طالب در وردوج کشته شد بشمول ۲ تبعه خارجی. بدخشان:  

درحمله راکتی پاکستان یک کودک 6 ساله زخمی و یک منزل تخریب شد. کنر: 
جوزجان:  ۷ طالب در قوش تیپه کشته و ۲ پولیس محلی زخمی شد.

یک زن به اتهام قتل شوهرش به ۲۰ سال حبس محکوم شد. غزنی:   
۱۳ طالب مسلح دیروز در مربوطات قندز کشته شد. قندز: 

فردی که۲ تن را کشته و ۳ نفر را زخمی کرده بود گرفتار شد. زابل: 
یک دسته ۳ نفری آدم ربا  در گردیز گرفتار شد. کابل: 

یک هزار کیلو مواد مخدر حریق شد. لغمان: 
تعمیر مکتب نیازی دیروز از سوی طالبان آتش زده شد. بگرام: 

۲۰ قریه در المار از وجود طالبان پاک شد. فاریاب: 
۴ نفر باتهام قاچاق ۹6کیلو مواد مخدر گرفتار شد. بغالن: 

۴۵ طالب در والیات مختلف دیروز کشته ۲۰تن زخمی و۳تن گرفتار شد. کابل: 
۱۱ فرد ملکی که۳ روز قبل توسط طالبان ربوده شده بودند  رها شدند. بغالن: 

۲۹ جوالی۲۰۱۵ 
مرگ مالعمر که سه سال قبل درگذشته تایید شد. مالعمر:   

۵ کارگر یک شرکت ساختمانی در پسابند توسط طالبان ربوده شد. غور: 
۲ حلقه ماین باقدرت تخریبی باال در کهسان کشف شد. هرات: 
یک محموله ۲۰۰ کیلو مواد مخدر در کهسان کشف شد. رر: 

۴ طالب پاکستانی در وایگل کشته شد. نورستان:  
یک داکتر طب توسط مهاجمان کشته و ۲ طفلش زخمی شد. غور: 

۹ عضو داعش درحمله هوایی در دربابا کشته شد. ننگرهار:   
۸۱ طالب مسلح در بخشهای کشور کشته ۵۸ زخمی و ۳ داعشی گرفتار شد. کابل: 

۲نفر باتهام فروش پول جعلی گرفتار شدند. هلمند: 
در آقچه ۵۳ کیلو تریاک و در جالل آباد ۱۸۰ کیلو چرس گرفتار شد. شبرغان:  

6۷ مخالف توسط نظامیان در۲ روز گذشته دروالیات مختلف کشته و۳۷ تن زخمی شد. کابل: 
۳۰جوالی۲۰۱۵
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بعدمرگ مالعمر- مال اختر منصور بحیث رهبر طالبان اعالن شد. طالبان: 
۲۰ عضو داعش باثر حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

طالبان ازگفتگوی صلح با  افغانستان اظهار بی خبری کردند. کابل: 
جوزجان: ۷ عضو طالب در مربوطات جوزجان کشته شد.
طالبان ولسوالی نوزاد را تحت کنترول گرفتند. هلمند: 

یک بمب در راه قریه ساله نهرین کشف و خنثی شد. بغالن: 
حمله طالبان بر پاسگاه پولیس دفع شد. یک طالب کشته و یک نفر اسیر شد. رر: 

6 قریه در خان آباد ازچنگ طالبان پس گرفته شد. قندز: 
۵ کودک دراثر انفجار ماین در نوزاد کشته شد. هلمند: 

۱۰ غیر نظامی بشمول ۲ کودک در زرمت دراثر انفجار بمب زخمی شد.  پکتیا: 
۲ طالب در ادرسکن کشته شد. هرات: 

قصر سفید  و پاکستان و طالبان مرگ مالعمر را تایید کردند. کابل: 
مذاکرات صلح با طالبان به تعویق افتاد. رر: 

۳۱ جوالی۲۰۱۵ 
۴ نفر باثر پرتاب بمب دستی بیک منزل دراسالم قلعه کشته و۴ نفر زخمی شد. هرات: 

باثر بمب گذاری طالبان در یک مرکز صحی ۲ نفر زخمی شد. غور: 
6 پولیس به اتهام فرار به ۳ تا۴ سال حبس محکوم شد. هرات: 

۲ نفر باثر انفجار ماین در کهسان زخمی شد. هرات: 
یک طالب کشته و۳ تن در یک درگیری تازه با طالبان در دایمرداد زخمی شد. میدان: 

۵۰۰ ترورست در عملیات شمشیر هفت کشته و زخمی شده اند. فاریاب: 
۷ ترورست دیروز بازداشت شد. قندهار: 

۲ نفر ملکی کشته و ۴ تن در دایمرداد درحمله راکتی طالبان زخمی شد. میدان: 
مرگ مالعمر در سه سال قبل و مرگ جالل الدین حقانی رهبر گروه حقانی یکسال قبل. کابل:  

مالاختر منصور معاون مالعمر بعد از عمر بحیث رهبر گروه طالبان انتخاب شد  که مالهیبت اهلل آخند و سراج   
الدین حقانی بحیث معاونان او اعالن شدند.

اول آگست ۲۰۱۵ 
۵نفر بشمول ۳ نظامی در حمله بمب طالبان زخمی شد.  ارزگان:   

۹ طالب در لعل پور حین درگیری بانظامیان کشته و ۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 
حمله طالبان به غوریان عقب زده شد. هرات: 

کنر و نورستان: ۱۴ طالب در جریان درگیری وحمله بر نظامیان کشته شد بشمول ۵ پاکستانی.
مواد انفجاری جاسازی شده در نهر شاهی کشف و خنثی شد. بلخ: 

مالمحمدحسن یک متنفذ قومی در کوهستانات ازسوی افراد ناشناس کشته شد. سرپل: 
دربرخورد میان افراد پولیس حوزه ۵  یک پولیس شهید و یکنفر زخمی شد. قندهار: 

۸ طالب در منگجک کشته و ۱۱ طالب زخمی شد. جوزجان:  
۱۷ طالب در قلعه زال درعملیات طوفان کشته و۷ تن زخمی شد. قندز: 

۳ طالب در شرین تگاب کشته و عده ای زخمی شد. فاریاب: 
۱۵۰ طالب کشته و۴۰ تن زخمی شد وولسوالی نوزاد درتصرف نیروهای افغان قرار گرفت. هلمند: 

یکنفر شهید و ۳ تن باثر اصابت ۲ مرمی ثقیل در چپه دره زخمی شد. کنر: 
طالبان پل ولسوالی قلعه زال را تخریب کردند. قندز: 

طالبان ۴ مسجد را در دند غوری به آتش کشیدند. بغالن: 
جوزجان: ۴ قاچاقبر با۵۳ کیلو تریاک گرفتار شد.

۳ کودک در انفجار ماین کشته و یکتن زخمی شد. بامیان: 
۳ طالب توسط یک پولیس محلی در بره کی برک کشته شد. لوگر: 

یک زن بادخترش دراثر انفجار بم دستی کشته ویکتن زخمی شد. سمنگان:   
قوماندان امنیه سیدخیل بایک محافظش توسط طالبان زخمی ویک محافظ کشته شد. پروان: 

یک طالب کشته و ۳ طالب در خاشرود زخمی شد. ارزگان: 
بدخشان:  ۳۵ حلقه ماین که توسط طالبان در فیض آباد فرش شده بود کشف شد.
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۱۲۷ طالب در عملیاتی در والیات کشور کشته  ۹۳تن زخمی و۵ تن بازداشت شد. کابل: 
۵66 عملیات طی ۴ ماه توسط اردوی ملی در والیات کشور صورت گرفته. رر: 

۲ آگست۲۰۱۵
ولسوالی درقد تخار از محاصره طالبان خالص شد. تخار: 

محافظ قبلی فدایی طالبان میگوید که مالعمر توسط منصور با زهر کشته شده. مالعمر:   
تظاهرات علیه طالبان در کابل صورت گرفت. دیروزفاتحه خوانی مالعمربود. کابل: 

عملیات نظامی برای پاکسازی ازره لوگر از طالبان شروع شد. لوگر: 
مخالفت بین طالبان که عده ای میگوید مالمنصور رهبر شان نیست. کابل: 

طالبان یک معلم را در کامدیش به شهادت رسانیدند. نورستان: 
طی درگیری بین طالبان و داعش در لعل پور و دور بابا ۱۷ تن کشته شد. ننگرهار: 

ازچندین انفجار ماین در شیندند جلوگیری بعمل آمد. هرات: 
۱۴ طالب بشمول یک قوماندان طالب در بخش های کشور کشته ۵ زخمی و۴تن بازداشت شد. کابل: 

6۴ طالب در فعالیتهای پولیس در بخش های کشور کشته و۵۲ تن زخمی شد. کابل: 
درانفجار ماین در مارجه ۲ فرد ملکی شهید و ۳ تن زخمی شد. هلمند: 

۵ طالب در حمله هوایی در بره کی برک بشمول حبیب الرحمن ریس حوزه نظامی طالبان کشته شد. لوگر: 
۵۸ طالب اخیرا کشته و ۹۵تن زخمی شده. ۲ پولیس شهید و ۷ تن زخمی گردیده. قندز: 

۴ نفر قاچاقبر مواد مخدر با ۱۴۲۰ کیلو تریاک گرفتار شد. زرنج: 
۳ آگست۲۰۱۵

صدهانفر علیه راکت پراگنی پاکستان و بیانیه مالاختر که جنگ ادامه دارد اعتراض کردند. لغمان: 
علمای لغمان وعده سپردند که مانع کشت کوکنار خواهند شد. رر: 

سید علی  ازچنگ آدم ربایان نجات داده شد. هرات: 
ولسوال شیندند باتهام تجاوز بریک زن بازداشت شد. رر: 

۴ طالب مسلح در میمنه کشته شد. فاریاب: 
۷مامور شهرک تورغندی به اتهام اختالس ۲ سال حبس شدند. تورغندی: 

۲ نفر باتهام اختطاف به ۱۵ سال حبس محکوم شد. هرات: 
وزارت دفاع گفت: در قیصار و المار بیش از6۰ طالب کشته و 6۰ تن زخمی شد. کابل: 

محمدعوض بیگ اوغلی یک قوماندان سابق جهادی با۴ نفرشهید و۳ تن زخمی شد. سمنگان: 
درانفجار ماین ۳ زن کشته وراننده ریگشا زخمی شد. غزنی: 

۴ فرد انتحاری که قصد داخل شدن ارگ را داشتند گرفتار شد.ازپشاورآمده بودند. کابل: 
۴ نفر با ۱۹ ونیم کیلو چرس بازداشت شد. لغمان: 

یکمرد چادری پوش بازداشت شد. بادغیس: 
عبدالقدوس براهویی بزرگ قومی توسط افراد مسلح کشته شد. زرنج: 

دیروز ۳۸طالب در والیات مختلف کشته شد بشمول ۳ قوماندان آنهاو۳۸ زخمی شد. کابل: 
طالبان مواد کمکی سره میاشت به اهالی را آتش زدند. هلمند: 

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به خط اول جنگ وارد میمنه شد. فاریاب: 
یک پولیس توسط افراد مسلح شهید شد. نیمروز: 

۱۵ طالب درمخالفت بین خود شان در قیصار کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شد. فاریاب: 
پولیس گفت دیروز ۲۰ طالب در۸ والیت کشته و ۱۳ تن زخمی شد. کابل: 

نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به قلعه زال کندز فرستاده شد. قندز: 
۴ آگست۲۰۱۵

۵ طالب پاکستانی در حمله هوایی کشته شد. غزنی: 
یک انبار سالح طالبان در دهراوود کشف شد. ارزگان: 

یک دختر ۱۳ ساله توسط افراد مسلح کشته و پسر۸ ساله زخمی شد. هرات: 
۷ ترورست بشمول ۳ پاکستانی توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 

تظاهرات هزاران نفر علیه حمالت راکتی نظامیان پاکستان درشرق کشور صورت گرفت. هرات: 
حکم اعدام ۴ نفر به اتهام حمله بجان ریس صحت عامه صادر شد. قندهار: 

۲۹طالب در المار و قیصار بشمول 6 خارجی کشته شد. فاریاب: 
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درولسوالی الینگار عملیات نظامی علیه طالبان اغاز شد. لغمان 
۲۰۵ نفر در ۱۷ قضیه جنایی گرفتار شدند. کابل: 

مقامات محلی مانع برگزاری مراسم فاتحه خوانی مالعمر شدند. غزنی: 
قوماندان امنیه کابل گفت به هیچکس اجازه نمیدهم فاتحه مالعمر رابگیرد. کابل: 
درحمله باالی پوسته امنیتی سرکانو یک طالب کشته و ۴ سرباز زخمی شد. کنر: 

دیروز ۵ طالب مسلح در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 
دیروز ۵۳ طالب در عملیات اردوی ملی درنقاط مختلف کشته ۵۷ زخمی و۳ نفر گرفتار شد. کابل: 

مدیر لیسه محمد آغه لوگر دیروزتوسط افراد ناشناس شهید و۳ کارمند معارف زخمی شد. لوگر: 
۷ مخالف در قیصار و المار کشته شدند. فاریاب: 

۵ آگست۲۰۱۵ 
جنرال کمبل گفت نیروهای امنیتی افغانستان هر ماه ۴ هزار سرباز را ازدست میدهد. کابل: 

۷۰ مخالف دولت )طالب و داعش( که درحال جنگ بودند درحمله هوایی کشته شدند. ننگرهار: 
طیب آغا و منصور داداهلل با انتخاب مال اختر محمد منصور مخالفت کردند. طالبان: 

۲۱ طالب مسلح در مارجه کشته شد. هلمند: 
یک باند آدم ربای ۴ پولیس و یک نفر ملکی گرفتار شدند. نیمروز: 

6 کارمند معارف پکتیا به اتهام فساد گرفتار شد. پکتیا: 
۵6 عضو داعش و طالب در حمله هوایی کشته دند. ننگرهار: 

محمد یاسین مسوول نظامی طالبان در بغالن گرفتار شد. بغالن: 
۷ طالب مسلح در مربوطات ارزگان کشته شد. ارزگان: 

۸ دزد وسایط در کابل گرفتار شد. کابل: 
یک پسرجوان خواهرش را کشته و مادر و خواهر دیگر را زخمی کرد. پروان: 

۲۱ طالب مسلح کشته و ۵ طالب دیگر زخمی شد. سرپل: 
۲ پولیس شهید و یک نفر دیگر زخمی شد. بادغیس: 

۲۰ طالب در حمله هوایی در پچیرآگام کشته شد. ننگرهار: 
۴ طالب کشته و ۱6 تن دیگر زخمی شد. بدخشان: 

۵ طالب پاکستانی در اندر کشته شد. غزنی: 
یک ذخیره سالح طالبان در دهراوود کشف شد. ارزگان: 

۶ آگست۲۰۱۵ 
۱۷ نظامی با سقوط هیلی کوپتر کشته شد. زابل: 

باثر حمله انتحاری 6 نفرکشته شد که ۳ پولیس بود. لوگر: 
یونیما از تلفات انسانی در افغانستان اظهار نگرانی نمود. کابل: 

۳ قوماندان طالب با)۱6۰( فرد شان به دوستم تسلیم شدند. فاریاب: 
۱۲ طالب با یکبقوماندان شان درحمله هوایی در پل علم کشته شد۸ نفرزخمی. لوگر: 

6 نفر باثر حمله انتحاری در پل علم کشته و ۸ تن زخمی شد. رر: 
۱6 طالب در ساحات جنوب غربی کشور کشته شدند. کابل: 

 ۷ آگست۲۰۱۵ 
باثر گلوله باری بر موتر مسافرین در شاهراه هرات- ادرسکن ۵ نفر زخمی شد. هرات: 

۷ طالب پاکستانی در وایگل و کامدیش کشته شد. نورستان: 
۵ مهاجم که به یک پوسته نظامی حمله نموده بود کشته شد. قندهار: 

۱۵ نفر در انفجار موتر بم در شاه شهید کشته و ۴۰۰ نفر زخمی شد. کابل: 
۹ طالب در ولسوالی تگاب کشته شد. بدخشان: 

۲۰ پولیس کشته و۲۴تن درحمله انتحاری درنزدیک مرکزآموزش پولیس درافشارزخمی شد. کابل: 
یک حمله انتحاری دوم امروز در منطقه قصبه صورت گرفت.  

۸ آگست۲۰۱۵ 
خونین ترین روز در کابل . کابل: 

۸ نفر درحمله نزدیک میدان هوایی کابل کشته شد که یک عضو ناتو بود.  
درحمله شاه شهید و اکادمی پولیس درافشار۵۱نفرکشته وصدها نفر زخمی شد.  
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درین حمالت یک سرباز خارجی و۲۷سرباز افغان کشته شده اند.  
۲ تن کشته و 6 تن دربمگذاری طالبان در سرخرود زخمی شد. ننگرهار:  

حامدکرزی. مشرانوجرگه و ولسی جرگه حمالت روز جمعه را تقبیح کردند. کابل: 
یک زن را طالبان در ولسوالی وردوج اعدام کردند. بدخشان: 

۲ تن با۱۴۰ کیلو مواد مخدر گرفتار شد. کندز: 
یک موتر مملو از مواد انفجاری درحمله هوایی در اندر تلف شد. غزنی: 

۱۲ محراب مسجد طی یک هفته در دند غوری به آتش کشیده شد توسط طالبان. بغالن: 
۳ کارگر تصدی افغان گاز توسط طالبان کشته و یکنفر زخمی شد. شبرغاان:  

۲ عضو گروه دهشت افگن در خاص کنر بازداشت شد. کنر: 
یکنفر توسط افرادمسلح به قتل رسید. پروان: 

درحمله انتحاری اخیر ۸ تن کشته ۳ پولیس شهید ۲۳تن زخمی و تعمیر شفاخانه6۰ فیصد تخریب شد. لوگر: 
درجریان عملیات نظامی در کوهستانات چندین قریه ازوجود طالبان پاک شد. سرپل: 

۷ طالب مسلح بشمول ۳ پاکستانی کشته شد. نورستان:  
۱۱۵ طالب در عملیاتهای مختلف کشورکشته ۴۱تن زخمی و ۵ نفر گرفتار شد. کابل: 

درحمله به ریاست مبارزه علیه مواد مخدردرقصبه ۵ حمله کننده کشته شد.  
درحمله به اکادمی پولیس افشار۲6 نفر کشته شد.  

برای ۳۲ زوج جشن عروسی دسته جمعی برگزار گردید. سمنگان:  
۹آگست۲۰۱۵

۳6 مخالف مسلح کشته شد. ۱۲ تن در حمله هوایی کشته و۴ زخمی شد. هلمند: 
درخانشین هلمند 6 مخالف کشته و۳ تن زخمی شد.  

در غنی خیل و ده باال ۲۰ مخالف کشته شد که ۴ پاکستانی بود. ننگرهار:  
۲۲ نفر در حمله مخالفین در قندز کشته شد. قندز: 

ازترور مولوی روح اهلل فیاض خطیب مسجد جامع مهترالم جلوگیری شد. ننگرهار: 
مخفی گاه ترورستان در بره کی برک کشف شد با سالح مختلف.  لوگر: 

درحمله مخالفین ۲۲تن بشمول ۱۹فرد مسلح در خان آباد کشته و ۷ نفر زخمی شد. قندز: 
حارنوال ولسوالی باالبلوک ترور شد. فراه: 

۳6 مخالف در نقاط مختلف کشور کشته و ۵ سرباز شهید شد. کابل: 
۲نفر کشته و ۴ نفر در سرخرود زخمی شد. ننگرهار: 

۱۰ آگست۲۰۱۵
اشرف غنی گفت: مراکز آموزش انتحاری وکارخانه های تولید بمب در پاکستان است.ویدیوی داعش که۱۰  کابل: 

نفر را باگذاشتن بم در زیرپای شان، میکشند نشر شد.
عبداهلل: پاکستان در امر مبارزه با تروریزم همکاری صادقانه نکرده است.

۲۹ نفر در حمله انتحاری دیروز در قندز کشته شده اند.  
درانفجار ماین درمیدان شهر ۲ پولیس شهید و یکتن زخمی شد. میدان: 

یک قریه کالن در المار از طالبان پاک شد.چند ترورست داخلی وخارجی گرفته شد. فاریاب: 
۵ پاکستانی عضو داعش در اچین گرفته شد. ننگرهار: 

درحمله انتحاری دروازه ورودی میدان هوایی کابل ۴کشته و ۲۱ زخمی است. کابل: 
مالبازمحمد قوماندان طالب بازداشت شد. هرات: 
۷ طالب در مقاومت با نظامیان کشته شد. زابل: 

۹ طالب در کوهستانات حین حمله بر نظامیان کشته شد. سرپل: 
یک حمله کننده انتحاری در گرشک شناسایی و خنثی شد. هلمند: 

۲ تن با ۹۰کیلو گرام چرس گرفتار شد. سمنگان: 
۱۱ آگست۲۰۱۵

۲ کودک در انفجار ماین طالبان زخمی شد. ننگرهار:  
حارنوال مخدرات گفت طی ۴ ماه ۳۲۸ قاچاقبرمواد مخدر گرفتار شده. کابل: 

مولوی اسمعیل مشهور به عبداهلل و غیرت ولسوال نام نهاد طالبان در قرغه ای گرفتار شد. لغمان: 
۳ نفر در انفجار ماین در ناحیه۳ شهر غزنی زخمی شد. غزنی: 
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جسد ۴ نفر که توسط طالبان ربوده شده بود درجغتو یافت شد. رر 
۳ طالب در پشت رود کشته و یک پولیس زخمی شد. فراه: 

۸ نفر در تصادم دو موتر زخمی و یکنفر کشته شد. هرات: 

ولسوالی کوهستانات از وجود طالبان پاکسازی شد. سرپل: 
۳ طالب پاکستانی در وایگل در یک درگیری کشته شد. نورستان:  

6 ترورست درنتیجه درگیری بین گروه داعش و طالب در اچین کشته شد. ننگرهار:  
یکنفرطالب کشته و یکنفر زمانیکه میخواست باالی پولیس حمله کند زخمی شد. فراه: 

۳ طالب در حمله هوایی در شیگل کشته شد. کنر: 
سیداسرار معروف به حامد مقتدر خبرنگار خود کشی کرد. بلخ: 

۵۴ مخالف در عملیات اردوی ملی دیروز کشته و ۳۸ طالب زخمی شد. کابل: 
دوطالب که قصد حمله انتحاری داشت یکنفر شان کشته و یکنفر دستگیر شد. زابل: 

بیش از ۱۰۰ طالب طی چند روز اخیر بدولت تسلیم شد. فاریاب: 
۱۲ اگست۲۰۱۵ 

امنیت ملی افغانستان گفت پشت حمالت اخیر کابل نظامیان پاکستان هستند. کابل: 
افراد مسلح ۱۲ غیر نظامی را ربودند. غزنی: 

۷۰ طالب درعملیات اچین طی ۱۰ روز کشته و۴۰ تن زخمی شده اند. ننگرهار: 
دزدان در دولتیار مواشی و دارایی منازل مردم را غارت کردند. غور: 

۱۲ طالب در پشت رود کشته و ۲۲ طالب زخمی شد. فراه: 
۱۰۰ طالب در المار به دولت پیوست. فاریاب: 

۱۱ طالب در عملیات پولیس در والیات مختلف کشته ۷تن زخمی و۲ گرفتار شد. کابل: 
ناصر مشهور به خالد از گروه بهرام کوچی با لباس زنانه گرفتار شد. پکتیا: 

یک پولیس شهید و ۲پولیس دراثر اصابت یک راکت در شیگل زخمی شد. کنر: 
۹۵ کیلو چرس با۴ نفر گرفتار شد. پروان: 

عملیات برهبری دوستم در المار  قیصار و پشتونکوت ادامه دارد. فاریاب: 
۹۴ طالب بشمول۴ خارجی در والیات دیروزکشته، ۱۰۰نفرزخمی و۲۲تن شان گرفتار شد. کابل: 

پاکستان بورس های تحصیلی به دانشجویان افغان را معطل  کرد.  
۱۳ آگست۲۰۱۵

درحمله انتحاری یکنفر کشته و۱۴ نفر ملکی در محمد آغه زخمی شد. لوگر:  
۹ ترورست داخلی و  خارجی در نازیان و حصارک کشته و ۱۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 

رر:  در ناحیه 6 یکمقدار زیاد سالح و مهمات بدست آمد.
۳۷  مخالف در عملیات اردوی ملی در والیات مختلف  دیروز کشته و۳۰ تن زخمی شد. کابل: 

۲۴طالب در موسی قلعه کشته و ۷ تن شان زخمی شد. هلمند:  
یک بزرگ قومی در شیندند کشته شد. هرات:  

۷ طالب بشمول یک پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان:  
فاریاب:  ۹  طالب در المار کشته شد.

۷۲ کیلو چرس کشف و ضبط شد. پروان: 
۱۴ آگست۲۰۱۵

بهلول خان یک بزرگ قومی که ۳ روز قبل توسط طالبان ربوده شده بود رها شد. پکتیا: 
۳تن ترورست که یک افسر قوای هوایی را شهید ساخته بود در شیندند گرفتار شد. هرات: 

۲ فرد ملکی باثر فیر آتش افراد مسلح در کرخ کشته شد. رر: 
6 طالب در حمله نظامیان کشته شد. کنر: 

۱۴ طالب در مقابله با نظامیان کشته و ۳۲ تن در دند غوری زخمی شد. بغالن: 
۲ کودک باثر انفجار ماین در چرخ جان باخت. لوگر: 

۳ طالب در مقابله با نظامیان در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 
طالبان خون ریختند تا به اصطالح  مسلط بودن رهبر جدید به اوضاع را ثابت کنند. کابل:  

درحمله انتحاری در محمد آغه شخص انتحارکننده کشته و ۱۳ تن زخمی شد. لوگر: 
۹ ترورست داخلی و خارجی در نازیان وحصارک کشته و۱۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 
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یکمقدار سالح و مهمات از ناحیه 6 جالل آباد کشف شد. رر: 
۳۷   طالب توسط اردوی ملی دیروز درنقاط مختلف کشته و ۳۰ تن زخمی شد. کابل: 

۱۴ طالب در موسی قلعه کشته و ۷ تن شان زخمی شد. هلمند   
حاجی عوض یک متنفذ قومی در شیندند توسط طالبان کشته شد. هرات: 

۷ طالب بشمول یک پاکستانی امروز در کامدیش کشته شد. نورستان: 
۹ طالب در عملیات نظامی در المار و قیصار کشته و۱۰ قریه پاک کاری شد. فاریاب: 

 ۱۵ آگست۲۰۱۵
۳۰۰  طالب دیروز در دادوخیل حمله کرد که عقب زده شد و۸ نفرشان کشته شد. لوگر: 

کابل:   میدان هوایی کابل هدف ۲ راکت قرار گرفت.
میدان:  صفت مشهور به میوند قوماندان طالب کشته و ۳ عضو آن در سیدآباد زخمی شد.

جوزجان:  ۲  معلم باثر انفجار ماین شهید و ۱۱ تن زخمی شد.
۳ پولیس در کمین طالبان شهید و ۴ پولیس را طالبان اسیر گرفتند. رر: 

عملیات نظامی در دند غوری بنام خورشید۴  براه انداخته شد. بغالن: 
یک گروه ۵ نفری شبکه ترورستی حقانی در کابل بازداشت شد. کابل: 

۲ طالب کشته و ۷ تن در درگیری با نیروهای امنیتی در تگاب زخمی شد. بدخشان:  
یک افسر امنیت ملی دیروز از سوی طالبان کشته شد. رر: 

۴ کارگر یک کلنیک از سوی  طالبان ربوده شد. رر: 
دوستم گفت جنگ فاریاب جنگ نجات شمال و نجات افغانستان است. فاریاب: 

۱۰ گروگان که طالبان گرفته بود رها شدند. غزنی: 
طالبان یک زن و شوهر را تیر باران کردند. بدخشان: 

پولیس یک عامل محاکمه صحرایی را در سرپل بازداشت کرد. سرپل: 
طالبان ۴ مامور پولیس را کشته و 6 تن دیگر را گروگان گرفتند. جوزجان: 

هیأت افغانی با مقامات پاکستانی درباره حمالت اخیر انتحاری گفتگو کرد. کابل: 
در کابل علیه پاکستان شکایت صورت گرفت. رر: 

۴ حمله کننده انتحاری کشته و ۵ نفر دیگر شان بازداشت شد. لوگر: 
۱۶آگست۲۰۱۵=۲۵اسد۱۳۹۴

 پاکستان:  جنرال حمیدگل پاکستانی به عمر۷۹ سالگی باثر حمله مغزی درگذشت.
وزیر داخله ایالت پنجاب در حمله انتحاری توسط گروه جهنگوی کشته شد. رر: 

۱۸ مخالف در دند غوری کشته و۲۷ تن توسط نظامیان زخمی شد. بغالن: 
۴ ترورست در رباط سنگین بازداشت شد. هرات: 

۱۵ طالب درحمله پولیس در باالبلوک کشته و ۱۴تن زخمی و۲ نفر گرفته شد. فراه: 
۱۲طالب در خان آباد طی عملیاتی کشته و عده ای زخمی شد. قندز: 

۲ آدم ربا با یک مخفیگاه سالح ترورستان در لشکرگاه کشف شد. هلمند: 
6۹ طالب در عملیات اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۹۱ تن زخمی و ۱۰تن بازداشت شد. کابل: 

6 نفر باتهام ترور۲ افسر اردوی ملی در جبل السراج  گرفتار شد. پروان: 
یک شاگرد مکتب کشته ویکتن دیگر باثر فیر مرمی یک شاگرد دیگر زخمی شد. رر: 

بهلول سالم  یک قوماندان طالب طی عملیات اردوی ملی در قادس گرفته شد. بادغیس:   
۱۷ آگست۲۰۱۵

۲ قوماندان طالب با ۱6 عضو آن توسط نظامیان دیروز کشته شد. ننگرهار: 
۲۴ شهروند پاکستانی در عملیات ویژه گرفتار شد.  

نرخ موادغذایی در۴ولسوالی سرحدی نسبت مسدود بودن راه توسط طالبان بلند رفته است. بدخشان: 
۴ کارمند تنظیف شاروالی را طالبان ربودند. جوزجان: 

۱۱ طالب در قرقین کشته و ۱۳ تن دیگر شان زخمی شد. رر: 
یک کودک ۴ ساله ازچنگ ربایندگان نجات داده شد. هرات: 

6 طالب توسط نظامیان کشته شد. تخار: 
۴ ترورست پاکستانی توسط نظامیان در کامدیش کشته شد. نورستان: 

۹طالب بشمول یک خارجی در المار کشته شد. فاریاب: 
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یک سرگروپ داعش حیات اهلل مشهور به منصور با۲ همکارش گرفته شد. ننگرهار:   
۳۴ طالب توسط نظامیان دربخش های کشور کشته ۵6 زخمی و۸ سرباز کشته شد. کابل: 

یک خانم شهر وند المان در  کابل ربوده شد. رر: 
۴ ترورست طالب گرفتار شد. هرات: 

سمنگان:  ۱۴۰ زوج در سمنگان عروسی دسته جمعی نمودند با کمک دیگران.
۱۰ عضو یک خانواده در نتیجه حریق هالک شدند. هرات: 

۱۸ آگست۲۰۱۵
شخصی که ۱۱ عضو خانواده را کشته و بعد حریق نموده بود گرفتار شد. هرات: 

یک حارنوال شهید و یک پولیس باثرمشاجره بین پولیس و حارنوالی زخمی شد. قندهار: 
وزارت داخله از نود و ششمین سالگرد استقالل کشور تجلیل بعمل آورد. کابل: 

۴ دستگاه سیم باکس غیر قانونی در سروبی دستگیر شد. کابل: 
طالبان یک پولیس را در ولسوالی شنواری تیر باران کرد. پروان: 

۲۳ طالب در عملیات نظامیان در نهر سراج کشته و۱۵ تن زخمی شد. هلمند: 
یک کارمند جنایی توسط ۲ فرد موتر سایکل سوار ترور شد. فراه: 

یک ماین گذار قربانی ماین خود شد. لوگر: 
یک افسر بعد اینکه موترش از موتر پسروالی پیشی گرفت به گلوله بسته شد. زرنج: 

۸ عضو داعش و طالب در برخورد بین شان کشته و ۸ تن زخمی  شد. ننگرهار:  
6 عضو یک شبکه ترورستی  در انجیل گرفتار شد. هرات: 

یک قوماندان داعش در چپرهارکه عرب زبان بود توسط نظامیان کشته شد.  ننگرهار: 
۲۹ طالب در والیات مختلف توسط پولیس کشته و۲۴ تن زخمی شد. کابل: 

۳ طالب با لباس زنانه در بره کی برک بازداشت شد. لوگر: 
۵ پولیس بشکل مرموز در لشکرگاه  با کارد و تبرکشته شد. هلمند: 
۷ طالب درعملیات امنیتی دیروزکشته و ۱۴ تن زخمی شد. غزنی: 

۱۹ آگست۲۰۱۵
طالبان ریس محکمه استیناف سرپل را با ۳ قاضی دیگر  ربودند. سرپل: 

۵ طالب حین حمله باالی پوسته نظامی کشته و ۹ طالب زخمی شد. هرات: 
باثر حمله دوستم  شاهراه قیصار – غورماچ بعد از6 ماه بازگشایی شد . فاریاب: 

دوستم گفت یک هزار طالب در فاریاب از جنگ دست بر میدارند. رر: 
۵ کارمند شاروالی را طالبان رها کردند. جوزجان: 

یک دختر جوان خود کشی کرد و یکنفر به قتل رسید. هرات:    
۷ طالب با۲ قوماندان شان درحمله هوایی در دایمرداد کشته شد. میدان: 
۲۷ طالب در مربوطات قیصار و المار کشته و ۲۰ تن زخمی شد. فاریاب: 

۴ ترورست و یک پاکستانی کشته شد. نورستان: 
۲۰ آگست۲۰۱۵

طالبان که قصد تخریب یک پل را داشتند باثر انفجاربم خودشان کشته شدند. قندز: 
در نتیجه انفجار ماین در امام صاحب ۲ نظامی و ۲ فرد ملکی جان باختند. قندز: 

مردی به اتهام تجاوز جنسی بر یک کودک گرفتار شد. رر: 
۱۴ طالب در عملیات نظامی در غورماچ کشته شد. فاریاب: 

یک جنرال سازمان استخبارات پاکستان کشته ویک قوماندان ازبکستانی هم کشته و وزیر سرحدات رژیم  رر: 
طالبان زخمی شد.

۱۱۸ طالب دیروز در عملیات نظامیان در والیات مختلف کشته 6۲ زخمی و ۲ تن گرفتار شد  ۱۴ تن سرباز  کابل: 
اردوی ملی نیز شهید شدند.

۲۱ آگست۲۰۱۵
۹ طالب کشته و ۱۳تن درغورماچ زخمی شد. باثر حمله گروه طالبان علیه دوستم. فاریاب:   

۳ شاگرد مکتب در سرروضه درحمله راکتی طالبان کشته شد. پکتیکا: 
ننگرهار:  مال یاسین یک قوماندان محلی طالبان در خوگیانی بدولت پیوست. 

6 طالب در حصارک در عملیات مثلث آهنین کشته شد. رر: 



63

۸ نفر بشمول 6 پولیس دراثر انفجار بمب  شهید شدند. ارزگان:   
یک کارمند امنیت ملی ترور شد. رر: 

۴ طالب مهاجم در یک درگیری با نظامیان کشته و یک سرباز شهید شد. جوزجان: 
۲۲ آگست۲۰۱۵

۱۲نفرکشته و 66 نفر باحمله انتحاری در مقابل شفاخانه خصوصی در مکروریان۴زخمی شدند. کابل: 
پاکستان حضور پناهندگان افغان را برای ۳ سال دیگر تمدید کرد. رر 
کابینه افغانستان طرح تعطیل روزهای جمعه و شنبه را تایید کرد. رر 

ولسوالی کوهستانات که یکماه در تصرف طالبان بود  پس گرفته شد. سرپل 
۷ تن مواد انفجاری که ازپاکستان  به ارگون انتقال یافته بودکشف شد. پکتیا: 

۱۲۸ تن درعملیات تصفیوی مثلث آهنین کشته و۱۱۰تن درحصارک شهرزادو خوگیانی زخمی شدند. ننگرهار: 
یک مقام پولیس زابل از سوءقصد نجات یافت ویک مهاجم کشته و۲تن زخمی شد. زابل: 

یک جوان در سید خیل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. پروان: 
۷ طالب بشمول یک قوماندان شان  کشته و۴ طالب زخمی شد. هلمند: 

پروان:  فرید یک قوماندان طالب در بگرام گرفتار شد.
یک شبکه ۹نفری ترورست های طالب در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
۵ طالب طی یک عملیات در سرپل کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 

۲۳ آگست۲۰۱۵
6۰ فرد نظامی که از ۲ ماه به اینسو در خاص ارزگان در محاصره طالبان بود نجات یافتند. ارزگان:  

جسد ۲ کودک ربوده شده در ۵ روز قبل در بلخ یافت شد. بلخ: 
یک گروه ۱۱ نفری ترورستان طالب در المار و قیصار دستگیر شد. فاریاب: 

۳ نفر به اثر انفجار ماین در شهر جالل آباد زخمی شد. ننگرهار: 
یک مرد ۴۵  ساله دیروز در شهر هرات ترور شد. هرات: 

۴آدم ربا که میخواستند ۴ انجنیر سرکسازی رابربایند گرفتار شدند. بدخشان: 
مدیر مکتب  در بگرام ترور شد. پروان: 
۲ طالب در خاشرود گرفتار شد. نیمروز: 

۴۱ طالب توسط نیروهای امنیتی در والیات مختلف کشته ۸ زخمی و۱۹ تن دیگر گرفتار شد. کابل: 
۲ ترورست ازبکستانی و۲ طالب در قیصار کشته و۱۱ تن زخمی شد. فاریاب: 

تالش طالبان برای بستن شاهراه بغالن- قندز ناکام شد. بغالن: 
۴ سرباز اردوی ملی در انفجار ماین در کلکان زخمی شد. کابل: 

۲۴ آگست۲۰۱۵
۳ قوماندان طالب با۳۰۰ نفر شان به دولت پیوستند. فاریاب: 

یکنفر که متهم بمب گذاری قبال در مسجد جامع هرات است ۸ سال حبس شد. هرات: 
فردی که پدرش را به قتل رسانیده بود به اعدام محکوم شد. رر: 

۴ طالب در الینکار کشته و 6 نفر شان زخمی شد. لغمان: 
۷ طالب  در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۸۰ طالب در المار به دولت پیوست. فاریاب: 
یک سرباز که 6 طالب را کشته بود از سوی طالبان شهید شد. لوگر: 

عملیات تصفیوی در لوگر آغاز گردید. لوگر: 
۳۱ طالب در موسی قلعه کشته و ۳۰ تن شان زخمی شد. هلمند: 

ولسوالی کوهستانات دوباره به تصرف دولت در آمد.  سرپل: 
لوگر:  مردان نقاب دار آرامگاه شاه  خلوتی را در چرخ منفجر و تخریب کردند.

۹۸ طالب در عملیات نظامی در والیات مختلف کشور کشته شد. کابل: 
۳۷ طالب در عملیات پولیس در نقاط مختلف کشته  ۳اتن زخمی و۳تن گرفته شد. کابل: 

 ۲۵ آگست۲۰۱۵
یک جوان که ازبهارک بدخشان بود از اسارت ربایندگان توسط پولیس نجات یافت . قندز: 

۲۰۰ کیلو مواد مخدر در ارگو کشف و ضبط شد. بدخشان: 
دگرجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز گفت عملیات ها برنامه ریزی شده است. کابل: 
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یک زن کشته و۴ تن دیگر باثر برخورد با ماین در مهترالم زخمی شدند. لغمان: 
ریس مبارزه با مواد مخدر در یک بم گذاری زخمی شد. ننگرهار: 

6۰ طالب  در درگیری ها در موسی قلعه  کشته شدند. هلمند: 
۱6 نفر باثر انفجار گاز در هرات کشته و ۱۷ نفر زخمی شد. هرات: 

۳ نفر حامالن حمله ترورستی علیه دوستم گرفتار شدند. فاریاب: 
۲۶ آگست۲۰۱۵

۲طالب  و ۴ فرد مظنون به حمالت ترورستی دستگیر شدند. پروان: 
فاریاب:  معاون نماینده خاص ملل متحد برای کمک به اهالی فاریاب وارد میمنه شد.

۳۰ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۳ زخمی و۲تن توسط پولیس گرفته شد. کابل: 
واحد های نظامی ناتو برای کمک با نیروهای نظامی علیه طالبان وارد هلمند شد. هلمند: 

گروه ۵ نفری اختطاف گران و دزدان گرفتار شدند. هرات: 
بیش از۳۰ متعلم مکتب دیروز مسموم شد. میدان: 

۵ طالب کشته و۲ تن زخمی شد. حمله طالبان در مرور عقب زده شد. کنر: 
یک مرد سر زن جوانش را جدا کرد. بغالن: 

۷۳ طالب توسط نظامیان در والیات مختلف کشته ۵ طالب زخمی و ۱۲تن گرفته شد. کابل: 
۲۷ آگست۲۰۱۵

افغانستان و ترکمنستان در جریان دیدار قربان قلی بیردی محمدوف از کابل ۵ قرارداد امضا کردند.  کابل: 
طالبان ولسوالی موسی قلعه هلمند را گرفتند. هلمند: 

۹ طالب توسط نظامیان در کوهستانات کشته و ۴ طالب زخمی شد. سرپل: 
۹ طالب توسط نظامیان در شاه جوی کشته شد. زابل: 

۷ ترورست توسط نظامیان در کامدیش کشته شد. نورستان: 
۹ طالب در دند غوری توسط نظامیان کشته و ۷ طالب زخمی شد. بغالن: 

۱۰ تن عضو شبکه حقانی توسط امنیت ملی گرفتار شد. پکتیا: 
۲6 طالب در عملیات نظامی درنقاط مختلف کشور کشته و۱۸ تن زخمی شد. کابل: 

عزیز حقانی مسول عملیات شبکه حقانی در لست سیاه امریکا شامل شد وبرای دستگیری وی ۵ ملیون  رر: 
دالرجایزه تعیین گردید.

۲۸ آگست۲۰۱۵ 
۲سرباز درحمله انتحاری درناحیه کمپنی کابل کشته و ۲ نفر زخمی شد. کابل: 
۲ راکت درنزدیک خانه سیاف در پغمان اصابت کرد که تلفات نداشت. رر: 

عملیات علیه طالبان در موسی قلعه آغاز شد که دیروز طالبان آنرا تصرف نموده بود. هلمند: 
ساحات زیاد ولسوالی های گذره وپشتون زرغون از طالبان پاک شد.  یک طالب کشته و۴تن زخمی شد. هرات: 

۹ طالب در درگیری با نظامیان کشته شد. فاریاب: 
۱۱ طالب در نورستان و ننگرهار درحمله بانظامان کشته شد بشمول یک پاکستانی. ننگرهار: 

۹ طالب دیروز کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. سرپل: 
۱۸۰ طالب در نبرد های هلمند و غزنی کشته و ۱۰۰ تن زخمی شد: کابل: 

۱۵۰ طالب در موسی قلعه کشته و۱۰۵ تن زخمی شد.  
۳۰ طالب در غزنی کشته شد. ۹ پولیس درشلگری و6پولیس در اندر کشته شد.  

۴ ترورست توسط نظامیان کشته شد که همه خارجی بودند. سرپل: 
۱۰۰ کیلو چرس که از جالل آباد آمده بود  کشف و ضبط شد. لوگر: 

یک ترورست با لباس زنانه و چادری در سیاگرد گرفتار شد. پروان: 
یک خبرنگار روزنامه بیدار توسط افراد مسلح زخمی شد. بلخ: 

۳ طالب در اشکاشم کشته و ۲ تن زخمی شد. بدخشان: 
۷ تن از قیام کنندگان علیه طالبان در اندر شهید و۷ تن زخمی شد. غزنی: 

یک گروپ ۸ نفری جنایتکاران گرفتار و یکنفر شان کشته شد. قندز: 
ارزگان:  ۳ پولیس در انفجار ماین شهید و ۸ پولیس در چوره زخمی شد.

یک پولیس زن توسط افراد ناشناس به شهادت رسید. پروان: 
۳۰۰ کیلوموادمخدر تریاک در شاهراه فیض اباد- تخار کشف شد. بدخشان: 
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۳ نفر به اتهام آدم ربایی گرفتار شد. نیمروز: 
۲۵ تن از نیروهای مردمی را طالبان کشتند. فاریاب: 

۲ نظامی کشته و یکنفر در اثر انفجار ماین در کوته سنگی زخمی شد. کابل: 
۳۰ آگست۲۰۱۵

جناح های متخاصم طالبان در خاک افغان باهم درگیر شدند که ۵ نفر شان کشته شد. زابل: 
۲ فرد ماین گذار قربانی ماین خود شده و کشته شدند. بغالن: 

در دو رویداد یک خانم و یک جوان ۲۲ ساله کشته شدند. سمنگان: 
لیسه ذکور شهید غالم نبی  سمسور را افراد مسلح آتش زدند. لوگر: 

یک طالب کشته و ۳ تن زخمی شد و۳ پوسته طالبان در ارگو واپس گرفته شد.  بدخشان: 
6 طالب در حمله طیاره بی پیلوت در شیگل کشته شد. کنر: 

۱۱ طالب کشته و ۴۱ تن دیگر در ۲ رویداد  زخمی شد. غزنی: 
بیش از ۲۰۰ طالب در حمله واپس گیری موسی قلعه کشته شد. هلمند: 

۵۱ طالب درعملیات تصفیوی والیات مختلف کشته  ۸ تن زخمی و ۲۲گرفته شد. کابل: 
۱۵ طالب در دو رویداد کشته و ۲۱ تن زخمی شد. غزنی: 

۱۲۰ طالب بشمول خارجی ها کشته ولسوالی موسی قلعه شب گذشته دوباره تصرف شد. هلمند: 
۴ ترورست خارجی در ولسوالی کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۳۱ آگست۲۰۱۵ 
۳۰  نفر سازمان دهندگان حمالت انتحاری اخیر در کابل گرفتار شد.  کابل: 

۵۰ دختر مکتب مسموم شد. هرات: 
ریس کمسیون نظامی طالبان با6 فردش در قیصار کشته و ۱۱نفرشان  زخمی شد. فاریاب: 

امام الدین مشهور به شیر پاچایک عالم دینی در سیدخیل ترور شد. پروان: 
یک دختر جوان در شولگره خود کشی کرد. بلخ: 

۲ نفر که بریک دختر جوان تجاوز کرده بود در شولگره گرفتار شد. رر: 
۲۳ طالب در عملیات پس گیری موسی قلعه کشته و 6 پولیس شهید شد. هلمند: 

۳ طالب کشته و ۷ طالب در عملیات مشترک  زخمی شد. غور: 
عملیات نظامی مثلث آهنین در ننگرهار پایان یافت. ننگرهار: 

۹ طالب بشمول یک خارجی توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 
۷ طالب کشته و ۷ تن دیگر شان توسط نظامیان زخمی شد. نورستان:  

ریس اطالعات و فرهنگ هرات توسط افراد مسلح زخمی شد. قندهار: 
یکنفر در دهمزنگ توسط افراد مسلح کشته شد. کابل: 

۲ کودک کشته و۱۲ تن دیگر دراثر راکت پراگنی طالبان زخمی شد. میدان: 
۲۷ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۸ تن زخمی شد. کابل: 

اول سپتامبر۲۰۱۵
حمله طالبان بر ولسوالی ناهور دفع شد. غزنی: 

۲۷ مسافر بس را طالبان در شغنان و درواز ربودند. بدخشان: 
ولسوال نام نهاد طالبان در نازیان بازداشت شد. ننگرهار: 

۳ قوماندان مشهور طالب با ۲۳فرد شان باحمله طیاره بی پیلوت کشته شد.  هلمند: 
در نادعلی هم داداهلل با ۱۲فردش کشته شد.  

۱۴ طالب توسط ۲ فرد خود شان کشته شد که گماشته های دولت بود. قندز: 
یک کودک  از چنگ آدم ربایان نجات داده شد. رر: 

6 نفر ملکی باثر انفجار ماین کشته و ۲ تن زخمی شد. غزنی: 
۳ طالب کشته و ۳ تن درحمله طالبان به پوسته های نظامی کشته و حمله شان ناکام شد. هلمند: 

درانفجار ماین درخانه مال قاسم قوماندان طالب خودش با۴ عضو فامیلش کشته شد. فراه: 
بیت اهلل مشهور به عبداهلل الهامبر عضو داعش بازداشت شد. ننگرهار: 

۲ طالب مسلح در انفجار ماین خود شان کشته شد. نیمروز: 
۲ جوان )پسر و دختر( در محضر عام  به جرم زنا دره زده شد. غور: 

۳۱ طالب توسط نظامیان در بخش های کشور کشته و ۲۷ تن ان زخمی شد. کابل: 
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ریس حارنوالی نظامی بغالن ترور شد. بغالن: 
یک زن جوان باثر لت وکوب شوهرش به قتل رسید. بغالن: 

۲سپتامبر۲۰۱۵
امروز بازهم ۵۲ شاگرد دختر در انجیل هرات مسموم شد. هرات» 

۲ پولیس در سیاه گرد باحمله طالبان شهید شد. ۱۰ نفر شان زخمی شد. پروان: 
۳ غیر نظامی توسط طالبان در گرشک تیر باران شدند. هلمند: 

یک پولیس باثر انفجار ماین کنار جاده شهید و یکتن دیگر زخمی شد. بادغیس: 
در درگیری بین طالبان طرفدارمال اختر ومال منان در شیندند ۱۸تن ازطرفین کشته و۱۰نفر زخمی شد. هرات: 

۲۵ طالب در ده والیت کشور کشته شد. کابل: 
۷۹ طالب در۱۴ والیت  توسط نظامیان کشته ۲۵ زخمی و۱۱ تن شان گرفتار شد. کابل: 

۳ سپتامبر۲۰۱۵
پولیس یک کودک خورد سال را از چنگ آدم ربایان نجات داد. قندز: 

در نتیجه درگیری بین طالبان رقیب ۴۱نفر شان کشته  و۴ تن زخمی شد. هرات: 
در اثر انفجار ماین یک کارمند شبکه مخابراتی اتصاالت زخمی شد. ننگرهار: 

۲  سربار نظم عامه در انفجار ماین شهید و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 
۲۱ طالب در خان آباد کشته و ۲ تن دیگر آنها زخمی شد. قندز: 

عملیات نظامی تحت نام نجات در لوگر آغاز شد. لوگر: 
۴۲ طالب و داعش طی درگیری بین خود شان در پچیرآگام  کشته شد. ننگرهار:  

۴ ماین گذار طالب در هلمند بازداشت شد. هلمند: 
۵ طالب با مهمات شان دیروز بازداشت شد. ننگرهار:   

یک هیلی کوپتر در لوگر نشست اضطراری کرد که تلفات نداشت. لوگر: 
۴ سپتامبر۲۰۱۵ 

۷ ترورست در جریان درگیری با نظامیان در کامدیش کشته شد. نورستان: 
افراد مسلح یک راننده موتر را سر بریدند. هرات: 

۷ پولیس در گرمسیر مسموم و بعدا تیر باران شدند. هلمند: 
میدان:  یک زن جوان توسط شوهرش در نرخ به قتل رسید.

۲ تن به اتهام ترویج نوت جعلی از سوی محکمه به مجازات محکوم شد. هرات: 
یکصد متعلم در  ناحیه۲۱ شهر هرات مسموم شد. رر: 

۵ سپتامبر۲۰۱۵
بدخشان: مدیر امنیت ملی ولسوالی راغستان از سوی طالبان ربوده شد.  

۷۷ مخالف توسط نیروهای اردوی ملی در نقاط مختلف کشور کشته ۱۷ زخمی و ۸ تن گرفتارشد. کابل: 
یک قوماندان طالب با ۲ پسر در بغالن مرکزی گرفتار شد. بغالن: 

۲ کارگر یک شرکت سرک سازی در انفجار ماین کشته و ۳ نفر زخمی شد. ارزگان: 
لوگر:     ۸ غیر نظامی در حمله انتحاری زخمی شد.

۶ سپتامبر۲۰۱۵
در انفجار ماین چسپکی در واسطه تعقیبی یک عضو پارلمان در  جای ریس داراالمان تلفات نداشت.  کابل: 

یک موتر با۰۴ کیلوگرام مواد انفجاری حین ورودازپاکستان به افغانستان گرفتار شد. کنر: 
از پولیس قندز که۴۱ طالب را کشته بودند تقدیر بعمل آمد. قندز: 

۴ سرباز اردوی ملی در انفجار ماین زخمی شدند.  غور: 
۴۱ طالب مسلح در مقاومت مردم و پولیس کشته و ۰۱ طالب زخمی شد. رر: 

۲ ترورست دیروز کشته شد. فراه: 
جسد سربریده یک مرد) بنام عبداهلل( یافت شد. کاپیسا: 

یک مرد از سوی افراد مسلح در مقابل منزلش تیر باران شد. رر: 
۹ طالب در نتیجه عملیات نجات کشته و ۲۱ طالب زخمی شد. لوگر: 

۴ طالب به پروسه صلح پیوست بغالن: 
یکنفر با ۰۴ کیلو مواد مخدر گرفتار شد. نیمروز: 

یک طالب دیروز گرفتار شد. ر: 
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۰۲ طالب دیروز در والیات مختلف توسط نیروهای امنیتی کشته و ۴۲ تن زخمی شد. کابل: 
۳۰ طالب دیروز توسط اردوی ملی درنقاط مختلف کشته ۹۷ زخمی و۱۰تن گرفته شد. کابل: 

۱۳فرد ملکی را طالبان در زاری از دو موتر مسافر بری  تیر باران کردند. بلخ: 
۷۷ طالب توسط اردوی ملی در عملیات تصفیوی هالک ۷۱ زخمی و ۲۸تن گرفتار شد. کابل: 

مدیر امنیت ملی راغستان دیروز از سوی طالبان ربوده شد. بدخشان:  
۷سپتامبر۲۰۱۵

طالبان لیسه مرکزی ولسوالی ازره لوگر را تخریب کردند. لوگر: 
۵6۵کیلو مواد مخدر با۲6نفر مظنون در ۲ هفته کشف و گرفتار شده. ننگرهار: 

۵ پولیس ملی باحمله طالبان در شاه جوی شهید شد. زابل: 
۸ طالب در قیصار در عملیات نیروهای امنیتی کشته و ۷ طالب زخمی شد. فاریاب: 

جسد یک دختر جوان که چند روز قبل ربوده شده بود یافت شد. جوزجان: 
6 موتر اردوی ملی که توسط طالبان درنوزاد ربوده شده بود در حمله هوایی تلف شد. قندهار: 

جوزجان: ۵ طالب در یک عملیات کشته و ۳ تن شان زخمی شد.
در یک درگیری بین ۲ گروپ مسلح در خان آباد ۲تن کشته و 6 نفر شان زخمی شد. قندز: 

۳ترورست که قصد حمله بیک مسجد را داشتند بازداشت شد. سمنگان: 
۲ طالب مسلح در پشت رود کشته و یکنفر زخمی شد. فراه: 

یکمقدار سالح و مهمات طالبان توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شد. رر: 
۸ طالب کشته و ۱۲ تن در حمله گروهی شان در ناری زخمی و حمله شان ناکام شد. کنر: 

عظیم الدین باشنده کوهبند از سوی افراد مسلح کشته شد. کاپیسا: 
۲ پولیس شهید و ۴ تن با حمله طالبان در قیصار زخمی شد. فاریاب: 

۱۱ سرباز مبارزه بامواد مخدر درحمله هوایی ناتو کشته و۴ تن زخمی شد. هلمند: 
مال داد اهلل گفت: آی اس آی مال اختر منصور را رهبر طالبان تعیین کرده. طالبان: 

بیش از۱۰۰ دانش آموز دختر برای بار پنجم  مسموم شدند. هرات: 
۱۱سرباز ارتش و۳۷ طالب در نقاط مختلف کشته شدند.دیروز۱۰۲طالب و۱۷سربازارتش کشته شدند. کابل: 

۸سپتامبر۲۰۱۵
در ختم کنفرانس ششم  مامورین وزارت خارجه تقدیر شد. کابل: 

۳۳ طالب در دند پتان کشته و ۲۵ تن زخمی شد. پکتیا: 
مسوول مالی طالبان در۴ والیت بایک فردش در غور گرفتار شد. غور: 

۲کارمند دولت در غور به اتهام اختالس بازداشت شد. رر: 
۲۷ طالب در عملیات نجات کشته ۴تن زخمی و۴ پولیس کشته و ۹ زخمی شد. لوگر: 

یکنفر با ۳۷ کیلو مواد مخدر بازداشت شد. بغالن: 
در ۲ رویداد مخفیگاه مهمات طالبان کشف و ضبط شد. رر: 

باثر انفجار ماین در یک موتر در جاده نادر پشتون یکنفر زخمی شد. کابل: 
در دو رویداد یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. قندهار: 

یک جوان۱۷ ساله در کوهستان خود کشی کرد. کاپیسا: 
۹سپتامبر۲۰۱۵

انفجار ماین در کلکان ۲ سرباز را شهید و ۳ تن را زخمی کرد. کابل: 
یک ترورست حین جابجاپی ماین کشته و یکتن دیگر زخمی شد. بغالن: 

مولوی یوسف قوماندان طالب که قصد تجاوز به خانم محافظش را داشت کشته شد. غور: 
ماین های طالبان از سوی نیرو های امنیتی کشف و خنثی شد. فاریاب:   

حدود ۱۵۰ترورست داخلی و خارجی در وازخواه کشته شدند. پکتیکا: 
چند مرکز بزرگ طالبان به تصرف نظامیان در آمد ۷ تن کشته و6 تن زخمی شد. نیمروز: 

۷ طالب درجریان عملیات در ۱۲ والیت کشته و ۵ تن زخمی شد و۴نفرگرفته شد. کابل: 
۱۰ سپتامبر۲۰۱۵

یک دیپوی مهمات و سالح در ولسوالی در بابا توسط پولیس کشف شد. ننگرهار: 
در یک درگیری بین افراد داعش و طالب در چپرهار ۴نفرکشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 

۹۴ طالب در والیات مختلف کشور کشته و ۷6 زخمی و ۴ بازداشت شد. کابل: 
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 ۱۱سپتامبر۲۰۱۵
درانفجارماین در ازره ۲ طفل مکتب کشته و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 

داعشی ها ده ها تن را در اچین زندانی ساختند. ننگرهار: 
درحمله هوایی ۵۰ طالب در راغستان کشته یا زخمی شدند. بدخشان: 

قندهار:  سیف اهلل یک قوماندان طالب با۳ فردش در عملیات تصفیوی باز داشت شد.
امریکا تا پایان سال ۲۰۱۹  تعداد۲۲۹۳ واسطه نظامی به افغانستان میدهد. کابل: 

دیروز ۹۴ طالب در عملیات تصفیوی در والیات مختلف کشته ۷6 تن زخمی و۴گرفتار شد. کابل: 
۱۲سپتامبر۲۰۱۵

۳ غیر نظامی در حادثه ترافیکی کشته و ۲ تن زخمی شد. لوگر: 
۲ ترورست دراثر انفجار ماین خود شان در چارچینو کشته شد. ارزگان:   

۷طالب  بشمول ۲ پاکستانی در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۱۲ طالب در ولسوالی باک کشته و ۱۰ ها تن زخمی شد. خوست: 

۵ طالب در معروف کشته ۲تن زخمی و یک مال امام نیز ترور شد. قندهار:   
۲۷طالب درحمله طالبان درزرغون شهرکشته و ۳۵ تن زخمی شد. لوگر: 

یکتعداد جنگ افزار طالبان در بگرام طی عملیاتی بدست آمد. پروان: 
۱۲ طالب در شاه ولیکوت کشته شد بشمول ۸انتحاری و۲ پولیس زخمی شد. قندهار:   

۴ کارمند دولتی از سوی طالبان ربوده شد. سرپل: 
حمله طالبان به هدف تسلط بر معادن زغال سنگ خنثی شد. سمنگان: 

۴ آدم ربا در تخار گرفته شد. تخار: 
۹ نفر باتهام ایجاد هرج و مرج در روز هفته شهید گرفتار شد. کابل: 

در اچین یک مال امام از سوی داعشی ها کشته شد. ننگرهار: 
باثر انفجار ماین ۲ فرد ملکی کشته و۴ سرباز درنرخ زخمی شد. میدان: 

۳ ترورست طالب که قصد حمله به قوماندانی امنیه را داشت بازداشت شد. قندهار: 
۳ غیر نظامی در انفجار ماین زخمی شد. نیمروز: 

۱۲ طالب توسط نظامیان کشته و۱۴ تن طی ۳ روز در خاک سفید زخمی شد.  فراه: 
۱6 کیلو تریاک دیروز در کشم ضبط شد. بدخشان: 

یک پولیس در حمله ۲ موترسایکل سوار دیروز شهید شد. نیمروز: 
یک خانم هالندی که ۸۱ روز قبل از طرف طالبان ربوده شده بود آزاد شد. کابل: 

۱۳ سپتامبر۲۰۱۵
۲ تن به اتهام کمک به طالبان هریک به ۲ سال و 6 ماه حبس محکوم شد. هرات: 

۵ترورست در حمله هوایی بی پیلوت کشته و۲ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۴ سرباز اردو هنگام قاچاق مواد مخدر در بهسود گرفتار شد. رر: 

یک مرد۳۵ ساله  خانم جوان خود را در کهسان به قتل رسانید. هرات: 
بدخشان:  ۵ موتر حامل کمکهای بشردوستانه سازمان غذایی را طالبان آتش زدند.

۸۰۰ طالب در درگیری خاک سفید شرکت دارند که ۷ طالب کشته و۳۰ تن زخمی شد. فراه: 
ولسوال نام نهاد طالب در نازیان با ۵ فردش گرفتار شد. ننگرهار: 

یک انتحا رکننده از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شد. کنر: 
۲ پولیس را طالبان کشته و ۲ تن را زخمی کرده با خود بردند. جوزجان: 

در پشت رود فراه ماین های طالبان کشف و خنثی شد. فراه: 
یک تاجر را ترورست ها از مارکیت موادغذایی بگرامی اختطاف کردند. کابل: 

طالبان یک زن ومرد جوان را دیروز در سوزمه قلعه  سنگسار کردند. سرپل: 
۷طالب کشته و 6 تن در یک عملیات در مارجه زخمی شد. هلمند: 

یک ماین گذار در اثر انفجار ماین خودش کشته شد. رر: 
یک گروپ ۴نفری آدم ربا در بهارک تخار گرفتار شد. تخار: 

۱۰۸ طالب دیروز در بخشهای کشور کشته ۳۵تن زخمی و یک تن گرفتار شد. کابل: 
۱۴سپتامبر۲۰۱۵

۲عامل انتحاری در جالل آباد دستگیر شد ننگرهار:  
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یکنفر با تعدادی از جنگ افزار و مواد انفجاری در قرغه ای گرفتار شد. لغمان: 
۲ قوماندان طالبان کشته و ۳ تن زخمی شد. مهترالم: 

۵ طالب بشمول ۲ قوماندان شان کشته و ۱۵قریه از وجود طالبان پاک شد. رر: 
۱۱ طالب در خاک سفید کشته و ۲۷ طالب دیگر زخمی شد. فراه: 

یک قوماندان طالب با۷ فردش ازشبکه القاعده کشته و ۴ قرارگاه طالب تخریب شد. پکتیکا: 
جسد یک کودک ۱۵ ساله یافت شد. قندهار: 

ازحمله راکتی طالبان در بگرام جلوگیری شد. پروان: 
۳۵۵ زندانی از محبس غزنی فرار کردند که ۱۴۸ تن ازتروریست ها بود. غزنی: 
6 عضو گروه جند اهلل در تخار گرفتار شد که از قلعه زال قندز میباشند. تخار: 

دراثر حمله طالبان یک پولیس کشته و ۲ تن زخمی شد. کاپیسا: 
66 طالب دیروز توسط نیروهای امنیتی درنقاط مختلف کشور کشته و۳۴زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 

در یکسال  ۱۲۰۵ نفر در افغانستان خود کشی کرده اند. کابل: 
۱۵سپتامبر۲۰۱۵

عملیات خنجر یازده برای تأمین امنیت شاهراه کابل- جالل آباد شروع شد. نگرهار: 
۵ شکارچی پرنده های نایاب در هرات دستگیر شد. هرات: 

۷ طالب طی یک عملیات مشترک در کرخ کشته و۹ تن زخمی شد. رر: 
بمب گزاری طالبان در دهراوود ناکام و ازسوی پولیس خنثی شد. ارزگان:  

۷طالب کشته شد که باالی نظامیان حمله نموده بودند. نورستان:  
ادعای طالبان که ۳۵ پولیس محلی ازدره اندراب با آنها پیوسته  رد شد. بغالن: 

۲ حلقه ماین طالبان در ولسوالی بغالن مرکزی کشف و خنثی شد. رر: 
یک آنتن مخابراتی اتصاالت در پلخمری از سوی طالبان به آتش کشیده شد. رر: 
قوماندان زون سرحدی پکتیا میگوید ملیشای پاکستانی بنام طالب می جنگند. پکتیا: 

درحمله طالبان در اندر ۵ نفر ملکی و یک سرباز شهید شد. غزنی: 
حمله طالبان به ولسوالی شنواری ناکام شد. یک پولیس شهید و ۳ تن زخمی شد. پروان: 

پولیس با کشف ۲ ماین از تلفات انسانی جلوگیری کرد. کاپیسا: 
۱۹طالب کشته و۱۲ تن زخمی و۳سربازشهیدو۲تن زخمی شده محاصره خاک سفید شکستانده شد.   فراه: 

دیروز ۲6طالب در والیات مختلف کشته 6 تن زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 
۷۸طالب از سوی اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۴۳تن زخمی و 6تن بازداشت شد. کابل: 

۵ طالب توسط پولیس در میوند کشته شد. قندهار: 
۲ قوماندان جهادی سابق از سوی افراد مسلح ترور شد. سرپل: 
یک دسته ۴ نفری ترورستان شناسایی و بازداشت شد. بغالن: 

پولیس از فیر یک مرمی توپ باالی میدان هوایی بگرام جلوگیری کرد. کاپیسا: 
اجساد ۲ فرد ملکی در خاشرود یافت شد. زرنج: 

یک سرباز که   ۵ نفر همسنگر خودرا کشته بود گرفتار شد. بدخشان: 
۱۶ سپتامبر۲۰۱۵

۴ نفر ملکی درحمله انتحاری امروز پغمان کشته و ۴۰ نفر زخمی شد. کابل: 
یک کودک۴ ساله که ۲ ماه در اسارت آدم ربایان بود نجات داده شد. میدان: 
۷ عضو گروه داعش و طالب در حمله هوایی در لعل پور کشته شد. ننگرهار: 

یک طالب هنگام جابجای ماین خودش که منفجر شد کشته شد. ارزگان:   
۹ طالب در درگیری با نظامیان در خاص ارزگان کشته شد. رر: 

6 طالب توسط نظامیان در قره دریا کشته شد. شبرغان:  
فراه:  با کشف یک بوشکه ۲۰ کیلویی مواد انفجاری از یک عمل تخریبی جلوگیری شد.

۴ عضو طالبان بازداشت شد. تخار: 
۳ تن اعضای یک خانواده توسط یکی از اقارب شان کشته شد. بغالن: 

یک ترورست با واسکت انتحاری در ولسوالی مروره بازداشت شد. کنر: 
طالبان ۲ فرد ملکی را در غنی خیل سر بریدند. ننگرهار: 

قندهار:  6کارمند واکسین در اثر انفجار ماین کنار جاده در تخته پل زخمی شد.
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یکتعداد مهمات که از یک مخفی گاه کشف شده بود از بین برده شد. پروان: 
۷۰ تن طالب طی عملیات در زرمت کشته شد. پکتیا: 

درنتیجه درگیری بین افراد مسلح در جبل السراج ۲ تن کشته و ۲تن زخمی شد. پروان: 
در درگیری بین افراد مسلح در تولک   ۴ فرد ملکی کشته شد. غور: 

باثر انفجار ماین کنار جاده در اهلل سای ۳ نفر ملکی کشته و ۹ تن زخمی شد. کاپیسا: 
۲ طالب حین حمله باالی پوسته امنیتی کشته و یکنفر شان زخمی شد. بادغیس: 

۵ تن مواد مخدر از سوی پولیس حریق شد. قندز: 
۷۰ تن مخالف طی عملیات تصفیوی در والیات مختلف کشته ۷۵تن زخمی و۲ نفرگرفتار شد. کابل: 

۱۷ سپتامبر۲۰۱۵
۳ غیر نظامی در اثر انفجار ماین در چار سده کشته شد. فراه: 

ننگرهار:  ۲نفر با 6۳ کیلوگرام چرس وتریاک در خوگیانی دستگیر شد.
عطامحمد فاروقی ریس محکمه غور باتهام اخذ رشوت گرفتار شد. غور: 

۱۴ طالب درعملیات های مختلف کشته  ۸تن زخمی و یکنفر بازداشت شد. کابل: 
۱۰ طالب در برخورد با پولیس در کشک رباط سنگی کشته شد. هرات: 

۲ تسهیل کننده حمالت انتحاری ترورستی گرفتار شد. نیمروز: 
یکنفر  خانم و خسر خود را با ضرب  چاقو هالک نمود. هرات: 

۲ ترورست با زداشت شد. رر: 
یک بمب صوتی در جاده میوند انفجار کرد که تلفات نداشت. کابل: 

یک کودک ۴ ساله که ۲ ماه قبل ازخوست ربوده شده بود درمیدان یافت شد. میدان: 
۷ عضو گروه ترورستی داعش و طالب در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

یک ماین گذار در دهراوود قربانی ماین خود شد. ارزگان:   
۹ طالب توسط نظامیان در خاص ارزگان کشته شد. رر: 

۱۸ سپتامبر۲۰۱۵
باثر حمله طالبان بر پوسته های امنیتی ۷ طالب کشته و ۴ تن شان زخمی شد. میدان: 

۵ مسافر بس از سوی طالبان در قرغه ای ربوده شد. لغمان: 
باثر انفجار ماین ۳ غیر نظامی کشته شد. غور: 

۵ عضو داعش در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
۲۵ هراس افگن مخالف دولت در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 

۱۹سپتامبر۲۰۱۵
دیروز 6۸طالب در عملیات پولیس در والیات کشته و۳۵تن زخمی و۱۴گرفته شد.  کابل: 

۲۰سپتامبر۲۰۱۵
۲ طالب طی یک درگیری بانظامیان کشته و ۳ تن شان زخمی شد. بادغیس: 

طالبان یک پایگاه نظامی در بغالن قدیم را آتش زدند. بغالن: 
۴ کارمند مخابراتی را طالبان در گذره تیرباران کردند. هرات: 

۲ کودک درحمله راکتی طالبان در ده یک واندر کشته و ۷ تن زخمی شد. غزنی: 

یک ترورست دیروزهنگام تالش برای ترور یک افسر اردو بازداشت شد. هرات: 
۵ نفر بشمول یک زن دراثر انفجار بمب دیروز زخمی شد. سمنگان: 

۵۳ طالب در عملیات دروالیات مختلف دیروز کشته ۴۳تن زخمی و۱۱گرفتارشد. کابل: 
 ۲۱سپتامبر۲۰۱۵

۲۴طالب درعملیات تصفیوی والیات کشور کشته ۲۲زخمی و۳ تن بازداشت شد. کابل: 
۹ عضو داعش و طالب در حمله هوایی ناتو در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۱ترورست در کامدیش در اثر درگیری بانظامیان کشته شد. نورستان: 
یکدختر ۱۸ ساله که مورد تجاوز قرار گرفته ازطرف پدرش عدالت میخواهد. سمنگان: 

ازجمله ۵۰تن افراد ربوده شده از بس ها ۵ نفر شان رها شد. غزنی: 
۱۲۹ کیلومواد مخدر با ۳ نفر قاچاقبر آن گرفتار شد. نیمروز: 

۳ طالب در شیگل کشته و ۳ طالب دیگر زخمی شد. کنر: 
۸ طالب با۲ سرگروپ آن در دولینه کشته و ۷ طالب زخمی شد. غور: 
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۱۲ طالب در عملیات بنام شاهین۵۱۹ در کوت کشته  ۹تن زخمی ویکنفر گرفته شد. ننگرهار:  
۲۸ فرد ملکی در اثر انفجار در اسعد آباد زخمی شد. کنر: 

مدرسه های دینی افکار افراطی را در افغانستان تدریس میکنند. کابل: 
۲۵ طالب توسط نیروهای پولیس در والیات مختلف کشته ۲۰ زخمی و ۹تن گرفته شد. کابل: 

گروپ ۵ نفری تروریستان در جالل آباد گرفتار شد. ننگرهار: 
درحادثه ترافیکی درحضرت سلطان ۷ تن زخمی شد. سمنگان: 
۵ شکارچی باشه ها گرفتار و به حارنوالی معرفی شد. بامیان: 

۲۲سپتامبر۲۰۱۵
۲۳ترورست بشمول۷پاکستانی درقندهار،هلمندنیمروزوبلخ گرفتار شدند. آنها قصد حمالت ترورستی درایام  کابل: 

عید اضحی را داشتند.
افراد داعش یک کودک نوزاد را در کوت  دوپاره کرده کشتند. ننگرهار: 

۱۰ سرباز اردوی ملی در توطه یک سرباز دیگر توسط طالبان به قتل رسید. جوزجان: 
یک باشنده شیندند توسط افراد ناشناس تیر باران شد. هرات:  

۳ طالب پاکستانی کشته شد. نورستان: 
۷ طالب در درگیری با نظامیان در قیصار کشته شد. فاریاب: 

قوماندان پولیس با۳ سربازش در ولسوالی دولت آباد درانفجار ماین کشته شد. بلخ: 
۲۳ تن داعش طی عملیات در بتی کوت طی ۳ روز کشته شد. ننگرهار:   

6۷ طالب در عملیات اردوی ملی در والیات کشته ۳۴تن زخمی و۱۳ تن گرفته شد. کابل: 
۲ زن و۳ طفل که قصد دزدی زیورات در محفل عروسی را داشت گرفتار شدند. کابل: 

مالمنصور باموتر مملو از مواد انفجاری که از میدان بکابل آمده بود گرفتار شد. کابل: 
طالبان یک زن را در سرپل سنگسار و کشتند. سرپل: 

یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاری در سرک جاده ۴۰ متره گرفتار شد. کابل: 
۲۳سپتامبر۲۰۱۵

۲ عراده الری تراکتور مملو از سنگهای قیمتی که عازم پاکستان بود گرفتار شد  ننگرهار: 
۳ هراز کیلو امونیم نایتریت)مواد انفجاری( کشف و ضبط شد. لوگر: 

۱۴ طالب در کوت طی عملیات کشته و 6 تن زخمی و ۲ نفر گرفتار شد. ننگرهار: 
حریق مدرسه حقانیه توسط طالبان  در تاله وبرفک صورت گرفت. بغالن: 
۳۸ طالب توسط پولیس در مناطق مختلف کشته و۸ تن گرفتار شد. کابل: 

۲۴سپتامبر۲۰۱۵ )عید اضحی(
گالب منگل وزیر سرحدات با امضای موافقتنامه ۹ ماده ای دندغوری رارسما به طالبان تسلیم کرد. بغالن: 

 ۲۵سپتامبر۲۰۱۵
در اثر انفجار بمب در مسجد در پرچمن ۲۷ نفر زخمی شد. فراه: 

۲۶ سپتامبر۲۰۱۵
هرات:  یک دیپوی مهمات طالبان در شهر هرات کشف شد.

یک شهروند هرات از چنگ آدم ربایان در انجیل نجات داده  شد. رر: 
۷ترورست پاکستانی کشته شد. نورستان:   

انجنیر عبدالغفار عضو پارلمان با ۳ محافظش باثر انفجار ماین زخمی شد. ننگرهار:   
۲۷ سپتامبر۲۰۱۵  

قوماندان گروه ترورستی ذوالفقار در سنگچارک توسط محافظش کشته شد.  سرپل: 
۲۸ سپتامبر۲۰۱۵

قندز را طالبان بعد محاصره، مکمل تصرف کردند. قندز:  
حمله انتحاری طالبان در میدان والیبال  ۱۰ کشته و۳۰ نفر را زخمی کرد. پکتیکا: 

نیروهای کمکی از والیات همجوار وکابل به قندز اعزام شد. قندز: 
۲ ماین گذارطالب حین جابجایی ماین خود در ارغستان کشته شد. قندهار:   
۲ نفر) مادر و دختر(  در شاه ولیکوت باثر انفجار ماین شهید شد. رر: 

درحمله طالبان علیه پوسته های امنیت ۲ طالب کشته و یک طالب زخمی شد. هلمند: 
۲ طالب کشته و ۳ تن باحمله طالبان به ولسوالی سنگین زخمی وحمله شان خنثی شد. رر: 
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جسد۲۰ طالب بجامانده ۲پولیس شهید و۵ پولیس زخمی شد. قندز: 
درانفجارماین در سید آباد یک کارمند ماین پاکی کشته و ۵ تن زخمی شد. میدان: 

۳۵ طالب بشمول پاکستانی ها درحمله طالبان بر اچین کشته و ده ها تن زخمی شد. ننگرهار: 
۲۹سپتامبر۲۰۱۵

حکومت وحدت ملی یکساله شد. کابل: 
عملیات هوایی ناتو علیه طالبان در قندز آغاز شد.نیروهای دولتی از ۳ طرف حمالت خود را آغاز کردند.داکتر  قندز: 

عبداهلل سفرخود در نیویارک را نیمه تمام کرده بر میگردد.
۱66 طالب امروز باثر حمله هوایی کشته شد بشمول ۳ عرب. قندز: 

یک سرباز پولیس در مارمل توسط افراد مسلح ترور شد. بلخ: 
وزیرداخله گفت: ازجمله6۰۰ زندانی که ازمحبس قندز فرار کرده بود ۱۱۰تن طالب بود. قندز: 

۲۷ طالب  درعملیات تصفیوی در شاه ولیکوت کشته و۴ تن زخمی شد. قندهار:  
یک جوان۲۸ ساله از سوی افراد ناشناس در ارغنداب بدار آویخته شد. رر: 

۱۵طالب دیروز در ۳ والیت از سوی پولیس کشته شد. کابل: 
یک نوجوان در میوند با انفجار ماین کشته و ۲ تن زخمی شد. قندهار: 

یک پولیس باثر انفجار ماین در شورابک شهید شد. بادغیس:   
حمله طالبان در شاهراه بغالن- قندز ناکام شد. بغالن: 

۱۵ طالب در عملیات ضد حمله علیه طالبان کشته و ۱۲تن در اشکمش زخمی شد. تخار: 
یک پسر جوان با مادرش توسط افراد ناشناس در تگاب کشته شده اند. کاپیسا: 

۳۰سپتامبر۲۰۱۵
۵۰ پولیس که در باالحصار در محاصره طالبان افتاده تاکنون تسلیم نشده اند.  قندز: 

طالبان یک عضو خانواده خود شانرا کشتند. سمنگان:   
۲ پوسته پولیس به امر مقامات مرکز باتهدید طالبان برای تجدید قوا  بجای دیگر رفته اند. فراه: 

بیش از۱۰۰ طالب کشته و۱۰۰ طالب دیگردراچین زخمی شدند. طالبان حمله تهاجمی نموده بودند که توسط  ننگرهار: 
قوای دولت کشته و زخمی شدند.

بادغیس:  ۳ طالب کشته و ۳ طالب دیگر در قادس زخمی شد.
۸ تن به اتهام قتل و دزدی در مزارشریف بازداشت شدند. بلخ: 

وزارت دفاع از قتل۱۰۴ طالب طی عملیات در نقاط مختلف کشور خبرداد. کابل: 
مولوی سالم والی.طالبان  ذبیح معاون و ۱۵ فردش با حارث مسوول افراد لشکرطیبه کشته شدند. قندز: 

درنزدیک میدان هوایی 6۴ طالب بشمول خارجی ها کشته شدند ۲۰ تن زخمی شد. قندز: 
در اثر بمبارد هوایی ناتو دیروز ۱66 طالب کشته شد بشمول ۳ عرب. قندز: 

اول اکتوبر۲۰۱۵
عملیات پاک سازی قندزازترورستان طالب شروع شده و تاکنون حدود۳۰۰ طالب کشته وصدها تن دیگر  قندز:  

زخمی وده ها ترورست خارجی گرفتار شد. دیشب عملیات پس گیری قندز با عملیات نظامی شروع شد.
شهر کندز از وجود ترورستان پاک شد و شهر واپس گرفته شد.  

درکابل به حمایت از کندز تظاهرات وسیع صورت گرفت.  
جنرال مرادعلی مراد قومانده عملیات در قندز را بدوش دارد.  

درگیری برسر عواید بین طالبان وداعش در کحکی 6 داعشی کشته و ۴ تن زخمی شد. هلمند: 
معاون نماینده خاص م.م  با سیما جوینده والی غور درمورد تأمین امنیت زنان و اطفال مذاکره کرد. غور: 

یک گروه شورشیان در انجیل هرات سرکوب و متالشی شد. هرات: 
6 ترورست پاکستانی در نورستان و ننگرهار کشته شدند. نورستان: 

جوزجان:  حمله تهاجمی طالبان از۴ استقامت باالی فیض آباد وشبرغان ناکام شد.ده ها طالب کشته وزخمی شد.
۲۹ ترورست داخلی و خارجی در شاهراه بغالن- قندز کشته ۱۷ تن زخمی شد. بغالن: 

۳ سرباز پولیس توسط ۲ همقطار شان کشته شد. زابل: 
جوانان بغالن در کنار اردوی ملی استاده شده و یکجا میباشند. بغالن: 

۲اکتوبر۲۰۱۵
در جریان پاک سازی شهر کندز ازطالبان تلفات سنگین به آنها وارد شد.طالبان به کشتار نظامیان و غیرنظامیان  قندز: 

درکندز دست زده اند.
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افراد ناشناس بخانه سکینه حسینی منشی شورای والیت بم انداختند که خساره وارد نکرد. هرات: 
وهم صبح امروز یکنفر در شهر هرات هدف گلوله قرار گرفته هالک شد.  

۱۱ نفر بشمول 6 نظامی در اثر سقوط طیاره نظامی در جالل آباد کشته شد. ننگرهار: 
در غوریان وگلران عملیات نظامی علیه شورشیان آغاز شد. هرات: 

۲ کارمند فوایدعامه به اتهام اخاذی گرفتار شدند. رر: 
۷ ترورست در بهارک کشته شد. آنها بعد سقوط وردوج بدست طالبان  به بهارک حمله کرده بودند. بدخشان: 

بغالن-قندز:  ۲۹ ترورست در شاهراه این ۲ والیت کشته و۱۷ تن زخمی شد.
۳ اکتوبر۲۰۱۵

۱۹ تن کارمندان سازمان پزشکان بدون مرز ودیگران در پی حمله هوایی به بیمارستان این سازمان در قندز  قندز: 
کشته و۳۷ نفر دیگر زخمی شد. ناتواین حمله را تحت تحقیق قرار داده.

وزارت داخله تعداد تلفات طالبان طی۳ روزدرقندزرا۳۰۰ طالب کشته و۱۰۰ نفربازداشت اعالم نموده.  
گالب منگل میگوید تفاهم نامه با موسفیدان برای خود داری طالبان از بستن راه کابل-بلخ بود.  

درحالیکه راه بغالن- قندز بعد از۵ روز  دیروز باز شده بود امروز بازهم ازسوی طالبان مسدود شد. بغالن: 
جسد ۴ کارمند گمرک فراه از ولسوالی پشت کوه یافت شدکه توسط طالبان ربوده شده بودند. فراه: 

6 طالب در ولسوالی تگاب کشته و ۴ طالب زخمی شد. کاپیسا: 
نظامیان در درزاب ۱۰ طالب را طی یک درگیری کشته و ۱۰ تن را زخمی کردند. جوزجان: 

یک انتحار کننده با۳ همکارش گرفتار شد. پکتیکا: 
وزیر داخله ولوی درستیزازقندزدیدارکرده میگویند قندزمکمل تصرف شده و تجسس خانه بخانه برای  قندز: 
دستگیری طالبان ادامه دارد. پولیس از مردم قندز خواسته که به زندگی عادی شان برگردند. عملیات در قراء و 
قصبات علیه طالبان ادامه دارد.عفو بین المللی طی گزارشی از جنایات طالبان و اوباشان خبر داده که باعث 
قتل های جمعی. محاکمه صحرایی. تجاوزجنسی. چور و چپاول و غارت اموال مردم شده دفاتر راچور وحریق 
نموده اند. تعدادی را باخود برده اند و باید درالهه به محاکمه سپرده شوند. یک قوماندان طالب با 6 فردش 

دیشب در قریه ناصری گرفتار شد.
دراثر درگیری طالبان بانیروهای امنیتی ۵ طالب در ولسوالی خاش کشته شد. نیمروز: 

۳ طالب مسلح از یک منزل نزدیک ریاست امنیت ملی قندز گرفتار شد. قندز: 
6 نفر اعضای یک گروپ از دزدان دیروز در چاربولک کشته شد. نیمروز: 

والی نام نهاد طالبان  با۳۰ فردش در بهارک کشته شد. بدخشان: 
۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۹ ترورست داخلی و خارجی گرفتار شد که ۴ تن پاکستانی است. نورستان: 
۱۳ ترورست دیروز و امروز درمیمنه  وکوهستانات  سرپل کشته شد.  سرپل: 

۱۲۰ ترورست در والیات کشورطی۲۴ ساعت کشته و ده هاتن زخمی و یکصد نفر گرفتار شده است. کابل: 
۳ داکتر در شفاخانه قندز باثر بمباران ناتو کشته شده اند. قندز: 

۴اکتوبر۲۰۱۵
نیروهای امنیتی کنترول ولسوالی تاله و برفک بغالن را از طالبان گرفتند. قندز: 

درشفاخانه قندز ۴۵۰ زخمی و 6۰ جسد آورده شده. رر: 
از ۲حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد و ۲ طالب کشته شد. کابل: 

گروه عدالت  انتقالی افغانستان خواهان محاکمه رسیدگی به جرایم جنگی شد. رر: 
درجلسه استجواب شوری از وزیر سرحدات روی عقد واگذاری دند غوری به طالبان رر: 

زد و خورد بین اعضای ولسی جرگه رخداد.  
حمالت طالبان در درزاب و منگجک و خمیاب جوزجان و کوهستانات خنثی شد. سرپل: 

ولسوالی بهارک با کمک ناتو و ارتش دولت پس گرفته شد. بدخشان: 
۳6 طالب در اچین و کوت کشته و ۲۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 

ازیک حمله انفجاری در بگرام جلوگیری شد. مواد انفجاری خنثی شد. پروان: 
۴ ترورست در بغالن گرفتار شد. بغالن: 

درحمله طالبان ۳ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. بامیان: 
۱۹۷ طالب در عملیات تصفیوی نیروهای اردو دروالیات کشته و۸۰ تن زخمی شد. کابل: 

مراکز تجمع طالبان در میوند و شاه ولیکوت تخریب و۴طالب کشته و ۴تن زخمی شد. قندهار: 
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میالد افسر پولیس که به دیدن فامیلش رفته بود مفقوداالثر شده. کاپیسا: 
یک مخفیگاه سالح و مهمات نظامی طالبان در المار کشف شد. فاریاب: 

لوی درستیز قول داد که بزودی ولسوالی وردوج از طالبان پاک میشود. بدخشان: 
دیروز ۷۴ طالب در والیات کشته و۸۰ تن زخمی و۷ تن گرفتار شد. کابل: 

ولسوالی کوهستانات دیروز بدست طالبان سقوط و ۲۰۰ سرباز درمحاصره است. سرپل: 
۵ اکتوبر۲۰۱۵

۹ترورست طی درگیری نظامیان در کامدیش کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
۳ عضو یک خانواده متهم به آدم ربایی شده هریک ۱۵ سال حبس شد. هرات: 

۲۳ طالب کشته و۱۳ تن حین حمله طالبان باالی یک جنرال پاکستانی که ناکام شد زخمی  شدند. فاریاب:  
باحمله طالبان درناحیه امامزاده یحی  یک تن ملکی شهید و۲تن از یک فامیل زخمی شد. سرپل: 

در اثر انفجار یک مرمی هاوان ۳ تن شهید و یکنفر زخمی شد. نیمروز: 
درعملیات نیروهای امنیتی در اچین  طالب کشته و ۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 

۳۴ طالب در۹ والیت کشته ۲6 تن زخمی شد. کابل: 
نعمت اهلل مشهور به خالدیک قوماندان گروه صد نفری شبکه حقانی ملبس با چادری  دستگیرشد. پکتیا: 

۱۵۰ طالب طی عملیات اردوی ملی دروالیات مختلف کشته۵۴زخمی ویکنفردیگرشان اسیر گرفته شد. کابل: 
۶ اکتوبر۲۰۱۵

۲قوماندان طالب با۵ فردش حین برخورد برسرتقسیم عشر درپشت رود کشته شد. فراه: 
شاهراه قندز-بغالن بعد از یک هفته بروی ترافیک باز شد. قندز: 

یک طالب  در مقرحین حمله بر نظامیان کشته شد. بادغیس: 
بمب گذاری طالبان در بهسود ناکام شد.یک ترورست پاکستانی با همکار افغانش در ده باال دستگیر شد. ننگرهار: 

۳ طالب برحمله برپوسته امنیتی در گوشته کشته و۲۵ تن زخمی شد.   
۲ نفر حین قاچاق مواد مخدر به پاکستان دستگیر شد.   
دیشب ۲ پولیس و یک کارمند امنیت ملی شهید شد. قندز: 

طالبان ۴فرد ملکی را در نورگل اختطاف کرد. پدر با ۳ پسرش. کنر: 
۵ طالب کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شد. بغالن: 

درحمله طالبان بر نیروهای امنیتی ۳ طالب کشته و۲ تن شان زخمی شد. غور: 
یک مقام پولیس در کمین نیروهای طالبان کشته و۳پولیس زخمی شد. رر: 

بیش از6۰۰ خانواده از قندز به بدخشان رفته اند. قندز: 
عملیات علیه طالبان در انجیل هرات آغازشد . هرات: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۷ طالب در وایگل کشته شد که بر موتر مسافران حمله کرده بودند. نورستان: 

یک حمله کننده انتحاری بامواد انفجاری اش در حوزه ۸ کابل دستگیر شد. کابل: 
۱۸ طالب دراثر حمله هوایی بی پیلوت در دهراوود کشته شد. ارزگان: 

جنرال مرادعلی مراد گفت جنرالهای چادری پوش پاکستانی تثبیت شد. قندز: 
۷۸ طالب توسط پولیس ملی در والیات مختلف دیروز کشته شد. کابل: 

حمله انتحاری در عالوالدین پایان دستگیر ویک انتحاری با۴ طالب  کشته شد کابل: 
۷ اکتوبر۲۰۱۵

۵۸ طالب در عملیات اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۳۸ تن زخمی ۵سرباز نیز شهید شد. کابل: 
یک طالب کشته و ۳ تن در بره کی برک در برخورد با پولیس زخمی شد. لوگر: 

قوماندان گارنیزیون از امنیت پایتخت اطمینان داد. کابل: 
قندزیان شب آرامی را سپری کردند. قندز: 

۴۹ طالب توسط نیروهای پولیس در والیات کشته ۲۱ زخمی ویکنفرگرفته شد. کابل: 
 ۸ اکتوبر۲۰۱۵

مولوی ذبیح اهلل با6 طالب دیگر درحمله نیروهای امنیتی علیه طالبان در اله سای کشته شد. کاپیسا: 
6طالب مسلح در ولسوالی کوت کشته و ۱6 طالب زخمی شد. ننگرهار: 

۱۳ طالب در عملیات تالشی خانه ها گرفتار شدند. قندز: 
ازحمله انتحاری بر وزارت دفاع جلوگیری شد و۲ تن از شبکه حقانی دستگیر شد. کابل: 
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وزارت داخله: درسالجاری طی6 ماه ۵6۳۴ ترورست کشته۳۱۰۲تن زخمی و6۳ تن گرفتار شده اند. کابل: 
۹ اکتوبر۲۰۱۵

یکنفر کشته و۳۹ نفر دراثرانفجار بم در نزدیک تکیه خانه چنداول زخمی شد. کابل: 
درکارته سه ترورست ها دریک رستوران باالی مردم فیرکردکه۲ نفرامنیتی مصروف غذاخوردن بودند دست به  رر: 

سالح برده آنهارا از پا در آورد.
عملیات بزرگ نظامیان علیه طالبان در میمنه آغاز شد. فاریاب: 

6 طالب در درگیری با نظامیان درپشتون کوت کشته شد. رر: 
6 نفر کشته و ۳ نفر ملکی در حمله طالبان در محفل ختم قرآنکریم زخمی شد. لوگر: 

۹ مریض و۲۴ تن کارمند شفاخانه مفقود میباشند. قندز: 
۲  کودک در نتیجه انفجار ماین در دهراوود کشته شد. ارزگان: 

۹ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۱6 عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و۴ نفر شان زخمی شد. ننگرهار:  

6۵ طالب دیروز در والیات مختلف کشته ۴۲تن زخمی و6تن گرفته شد. کابل: 
کنفرانس بین المللی افغانستان درمسکوبا اشتراک نمایندگان ۵۰ کشورجهان برای بررسی اوضاع امنیتی  مسکو: 

افغانستان دیروزبرگزار گردید.
۱۰ اکتوبر۲۰۱۵

بیش از۱۰۰ شورشی که از پاکستان داخل شده بود با حمله هوایی کشته شد. قندهار: 
۲۰ طالب در مربوطات غزنی بازداشت شد. غزنی: 

نیروهای امنیتی کنترول گرزیوان را پس از۲۴ ساعت دوباره گرفتند. فاریاب: 
۱۲ عضو داعش در حمله هوایی امروز در اچین کشته شد. ننگرهار: 

طی درگیری بین ۲ گروپ مسلح غیر مسوول  ۳ نفر کشته شد. سمنگان: 
هرات:  یک فرمانده سرشناس طالب با۲ فردش در کشک کشته و یکنفر زخمی شد.

۱۱ طالب در پشتون زرغون توسط نیروهای امنیت کشته و ۱۰ تن زخمی شد. رر: 
۴نفر باثر انفجار ماین در چارچینو کشته و ۲ نفر زخمی شد. ارزگان:  

۲ نفر کشته و ۴ نفر در اثر گلوله باری مردان مسلح در مراسم عروسی دربگرام زخمی شد. پروان: 
حمله طالبان به پوسته پولیس  خنثی شده یک طالب کشته و یکنفر زخمی شد. سمنگان: 
سمونوال محمد عارف یک افسر متقاعد در بگرام توسط افراد مسلح کشته شد. پروان: 

طالبان که از مساجد  مکاتب و اماکن بحیث سنگر استفاده میکند بیشتر پاکستانی اند. قندز: 
۱۱ اکتوبر۲۰۱۵

6۵ طالب طی یک هفته در عملیات ها در قندهار و ارزگان کشته و۳۱تن زخمی شده. قندهاز: 
یک مهاجم بالباس زنانه وچادری توسط نظامیان دستگیر شد. رر: 

۹ طالب کشته و ۳ تن در حمله دوم مهاجمان درپشتون زرغون زخمی شدند. هرات: 
۸ طالب در وانت وایگل در درگیری با نظامیان کشته شد. نورستان: 

بمب گذاری طالبان د ر دو رسانه محلی تلفات جانی نداشت. ننگرهار: 
۸ طالب در چوره کشته و۲ تن توسط نظامیان زخمی شد. ارزگان: 

درحمله انتحاری در ساحه جوی شیر کابل ۳ فرد ملکی زخمی شد. کابل: 
۲ کارمند ماین پاکی از چنگال طالبان نجات یافت. لوگر: 
۱۳ طالب در قندز از خانه های مردم دستگیر شد. قندز: 

بدخشان:  ۲۱ طالب دیروز در ولسوالی شهدا  کشته و عده ای زخمی شد.
حمداهلل دانش والی قندز گفت که قندز گور طالبان خواهد بود. قندز: 

۲۹ طالب توسط پولیس در والیات مختلف کشته ۱۷ زخمی و ۸تن گرفته شد. کابل: 
دوپاکستانی از یک منزل در خوست با۴۰۱جلد کاپی تذکره و ۸۰ عکس دستگیرشد. پکتیا: 

۷۴ طالب توسط نظامیان در والیات مختلف کشته ۵۲ زخمی و۱۲تن گرفته شد. کابل: 
۳ غیر نظامی توسط طالبان در گرشک تیر باران دند. هلمند: 

یک پولیس باثر انفجار ماین کنار جاده شهید و یکتن دیگر زخمی شد. بادغیس: 
دراثر درگیری بین طالبان طرفدارمال اخترو مال منان درشیندند ۱۸ تن از طرفین کشته شد. هرات: 

۱۲ اکتوبر۲۰۱۵
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یک طیاره حمل و نقل در منطقه فوالدی بامیان سقوط کرد ۲سرباز کشته و۵ تن زخمی شد. دیشب در سقوط  کابل: 
هلی کوپتر ناتو در کابل ۲ عسکر برتانوی کشته شد.

۱۲طالب کشته وحمله آنها خنثی شد. ۲۵ تن دیگر زخمی شد. غزنی: 
۳6 طالب در حمله هوایی  نیروهای امنیتی کشته شد. رر: 

طالبان دو شبکه تلویزیونی طلوع و چینل یک را تهدید کرده . کابل: 
کمیسیون حقیقت یاب حادثه قندز شروع به کار کرد. قندز: 

۱6 طالب کشته و شاهراه کابل-قندهار که در غزنی از سوی طالبان مسدود شده بود بازشد. اما شاهدان گفته اند  کابل: 
که۳۱ جسد در میدان نبرد باقی مانده .

یک کارمند زن یوناما در قندهار از سوی افراد مسلح کشته شد. قندهاز: 
درحمله طالبان در خاشرود ۲ طالب کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. نیمروز: 

وزارت داخله از اعزام بیش از ۲۰۰ نیروی اضافی به قندز خبر داد. قندز: 
دو عضو پولیس در انفجار ماین کشته و ۳ پولیس زخمی شد. کنر: 

۱۰ طالب مسلح در خانشین کشته و ۵ تن زخمی شد. هلمند: 
مالابراهیم والی طالب در فراه با۸ فردش کشته شد.درین عملیات ۱۵طالب کشته و۸تن زخمی شده. فراه: 

صدها طالب در بهارک و شهدای بدخشان در عملیات نظامیان کشته و زخمی شد. بدخشان: 
۲ ماین گذار در خاشرود قربانی ماین خود شان شدند. نیمروز: 

۳ ترورست از سوی نیروهای امنیتی در شهر قندهار گرفتار شد. قندهار: 
۱۹۰ طالب در بخش های کشور توسط اردوی ملی کشته ۲6تن زخمی و۲۳تن گرفتارشد. کابل: 

۱۳ اکتوبر۲۰۱۵
مقام های امنیتی در بررسی خانه ها تعدادی ترورست هارا بازداشت کرده اند. قندز: 

مقامات غزنی میگویند شاهراه کابل-قندهاربرای روز دوم مسدود است. غزنی: 
۱۱ ترورست در حومه شهر کشته شد. قندز: 

۳ طالب درنتیجه درگیری کشته و ۲ تن زخمی شد. زابل: 
۹ عضو داعش در اچین در یک حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

یکصد ملیون افغانی پول فروش مواد مخدر کشف و ضبط شد. هرات: 
بزودی یک قطعه 6۰۰ نفری برای محافظت میدان هوایی هرات مستقر میشود. رر: 

۸ طالب مسلح توسط نظامیان در قیصار کشته شد. فاریاب: 
۵۰ طالب بر ولسوالی شهرک حمله نموده بود که دفع شد و۲ طالب کشته شد. غور: 

درحمله انتحاری در میوند یک پولیس شهید و یکنفر دیگر زخمی شد. قندهار: 
در بغالن مرکزی زمری یک سرگروپ طالبان گرفتار شد. بغالن: 

۴ طالب مسلح با6۱میل سالح طی یک هفته گرفتار شدند. ننگرهار: 
مالسالم یک قوماندان طالب با ۴ فردش کشته شد. غزنی: 

۲۴طالب مسلح در تگاب کشته وعده زیاد تر آنها زخمی شد. کاپیسا:  
یک هلی کوپتر اردوی ملی در ولسوالی خروار نشست اضطراری نمود. لوگر: 

۱۸6 طالب توسط اردوی ملی درعملیات  بخشهای کشور کشته ۵۸ زخمی و ۸ تن گرفته شد. کابل: 
۱۴ اکتوبر۲۰۱۵ )اول محرم:

وزارت دفاع تلفات طالبان طی۲۴ساعت را۲۱۷کشته۱۲۹زخمی و۳۳اسیراعالن کرد.۱۹سربازشهیدشد.  کابل: 
۳6۰ ترورست در۱6 روز گذشته کشته شده. ولسوالی چاردره امروز بدست دولت افتاد.  قندز: 

۹ ترورست در یک عملیات بازداشت شد. ننگرهار: 
طالبان پل هارا تخریب. شاهراه هارا مسدود و برای مردم مشکالت خلق میکنند. کابل: 

۱۹ مکتب باثر نا امنی در فراه مسدود شده. فراه: 
دونظامی در اثر انفجا ماین درپل علم شهید و یک پولیس زخمی شد. لوگر: 

ساختمان ۵ مکتب بکلی منهدم شده . در۱6 روز جنگ ۱۵۰ مکتب دخترانه وپسرانه مسدود شده. قندز: 
مال عبوس. عبدالرحمن و مخلص ۳ تن قوماندان مشهور طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. غزنی: 

حمله طالبان به پوسته های سرحدی ناکام شد و ۲ طالب کشته شد. فراه: 
۹6 طالب طی سه روز کشته وبیش از ۱۰۰ تن زخمی شد بشمول چندین پاکستان. غزنی: 

۴ کارمند موسسه ماین پاکی از قید طالبان نجات یافتند. پروان: 
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یک طالب کشته و سوءقصد علیه عبدالروف القامی منشی ولسی جرگه در یفتل ناکام شد. بدخشان:  
۱۵ اکتوبر۲۰۱۵

وزارت داخله ۸ زون ساحوی امنیتی درافغانستان را تشکیل داد: در کابل. ننگرهار. پکتیا.قندهار.هلمند. هرات.  کابل:  
بلخ و کندز.

طی ۳ روز جنگ ۲۲۷ طالب کشته شده. زابل: 
باثر انفجار ماین مقناطیسی درموترکروال در کوته سنگی ۳ نفر ملکی زخمی شد. کابل: 

۱۷۷ طالب در۳ روز گذشته جنگ در شاهراه کابل- غزنی کشته و ۱۵نفر گرفته شده. غزنی: 
۹۸ طالب در عملیات تصفیوی اردوی ملی در مناطق مختلف کشته ۳۸ زخمی و ۲گرفته شده است. کابل: 

۱۲۰ طالب توسط نیروهای پولیس در والیات مختلف کشته  ۴۸زخمی وعده ای گرفتار شده . کابل:  
۲۱۷ طالب توسط نیروهای امنیتی طی۲۴ ساعت کشته شد. کابل: 

۱۶ اکتوبر۲۰۱۵
مال امام با۳ طالب که در مسجد ماین را جابجا میکردند با انفجار ماین کشته شدند. کاپیسا: 

اوباما اعالن کرد که ۹۸۰۰ سرباز امریکا تاپایان۲۰۱6 در افغانستان می مانند و پس ازان هم۵۵۰۰ سرباز در بگرام  کابل: 
ننگرهار و کنرها مستقر خواهد شد.

۴ سناتور امریکا با اشرف غنی دیدار و گفتند مادرکنار مردم افغانستان خواهیم ماند. کابل: 
امامان مساجد به وحدت ملی ویک پارچگی مردم علیه دشمنان تاکید کردند. کابل: 

۱۷ اکتوبر۲۰۱۵
۲طالب کشته و حمله طالبان در شاه جوی عقب زده شد. عده ای زخمی شد. غور: 
انفجار ماین در نزدیک قوماندانی امنیه مزارشریف یکنفر ملکی را زخمی نمود. بلخ: 

۴ طالب فراری از قندز  در پلخمری دستگیر شد. قندز: 
۱۷۰ بوتل مواد کیمیاوی برای ساختن هیرویین بایکنفر گرفتار شد. سمنگان: 

محمد خان ولسوال نام نهاد طالب در نادعلی کشته شد.  هلمند: 
یک گروپ ۲6نفری طالبان به دولت پیوست. سمنگان: 

۱۸ طالب توسط نیروهای امنیتی در غورماج کشته و ۲۰ تن زخمی شد. فایاب: 
یک روزنامه غربی مینویسد که طالبان از شفاخانه بحیث قرارگاه استفاده میکردند. قندز: 

یک شبکه ترورستی)دنگر(  با ده فردش در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
۳۰ طالب دیروز در ۱۱ والیت ازسوی افراد امنیتی کشته ۴۴ زخمی و۲ تن گرفته شد. کابل: 

۷ طالب در وردوج کشته و۱۳ تن زخمی شد. بدخشان: 
ولسوال نام نهاد طالبان در مقر کشته شد ۲ پولیس محلی کشته و ۲ تن زخمی شد. بادغیس: 

۲ پولیس در اثر انفجار ماین شهید شد. بغالن: 
۸۵ طالب توسط اردوی ملی در والیات مختلف کشته 6۷ زخمی و یکنفر گرفته شد. کابل: 

۱۸ اکتوبر۲۰۱۵
۴طالب در حمله طالبان در دولینه کشته وخودشان عقب زده شد. غور: 

طالبان که داخل ولسوالی غورماچ شده بودند عقب رانده شد. فاریاب: 

۱۸ طالب در نادعلی  طی عملیات مشترک افغان هاکشته شد. هلمند: 
یک قوماندان طالب ویک قوماندان داعش در مهمند دره گرفتار شدند. ننگرهار: 

6 طالب در بازار شهر میمنه توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
۳ جوان یک خانواده در انجیل توسط افراد مسلح ناشناس تیر باران شدند. هرات: 

۲۸ طالب مسلح در کشک رباط کهنه توسط پولیس سرحدی کشته و زخمی شد. ۱۱نفر کشته و ۱۷ نفرشان  هرات: 
زخمی میباشند.

۸ عضو داعش در اچین در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
در عملیات پاک سازی راه کابل- قندهار صد طالب کشته و ده ها تن زخمی شد. زابل: 

۴۲ طالب کشته و۳۱تن در عملیات تصفیوی درنقاط مختلف زخمی شد. کابل: 
۱۹ اکتوبر۲۰۱۵

۲طالب در درگیری شدید  کشته و 6 طالب دیگر زخمی شد. هرات: 
کاپیسا:  درعملیات نیروهای امنیتی 6 طالب در تگاب کشته و ۸ تن زخمی شد.
۱۰ طالب در حمله هوایی در سنگین کشته شد بشمول ۲ قوماندان آنها. هلمند: 



78

یک طالب حین حمله به منزل یک سرباز پولیس به قتل رسید. رر: 
6 طالب کشته و ۱۳تن توسط نیروهای امنیتی در غورماچ کشته شد. فاریاب: 

۹ طالب کشته و ۷ تن در ولسوالی بورکه زخمی شد. بغالن: 
بدخشان:  حمله طالبان در ولسوالی کشم عقب زده شد با تلفات زیاد طالبان.

۹ طالب کشته و۱۳ تن توسط نیروهای امنیتی در دولتشاه  کشته شد. لغمان: 
۳ طالب در شاه ولیکوت کشته و ۴بیرل مواد ساخت ماین کشف شد. قندهار: 

۲ کودک ازچنگ آدم ربایان نجات داده شد. نیمروز: 
ننگرهار:  ۷۵ کیلوچرس در حصارک و۳۳ کیلو چرس در دوربابا گرفتار شد.

۵ تن از اعضای شبکه ترورستی قاری امین اهلل طیب والی نام نهاد طالب درتخارگرفتار شد. تخار: 
۲ طالب کشته و۳تن زخمی شد باعقب زده شدن حمله طالبان در راغستان. بدخشان: 

۱۵تن بشمول قوماندان جنبش ملی در انفجار ریگشا در اندخوی زخمی و۲ نفر کشته شد. فایاب: 
۲۰ تن افغان مهاجر در حادثه ترافیکی در ایران کشته و ۱۰ نفر زخمی شد. ایران: 

۴۲ طالب طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته ۴۴ تن زخمی و ۴ نفرگرفته شد. کابل: 
۲۰ اکتوبر۲۰۱۵

۱۰۰ طالب در عملیات تصفیوی در اله سای و تگاب کشته و زخمی شدند. کاپیسا: 
عملیات برای پس گرفتن ولسوالی غورماچ از طالبان را وزارت داخله آغاز کرده. فاریاب: 

۲۷ طالب در عملیات تصفیوی در موسی قلعه نوزاد و نادعلی کشته شدند. هلمند: 
ننگرهار:  یک کودک اختطاف شده از چنگ آدم ربایان نجات داده شد و۲ نفر گرفتار شد.

یک گروه ۵ نفره مخالفان  به دولت پیوستند. سرپل: 
طالبان یک مرد ۵۵ ساله را محاکمه صحرایی نموده کشتند. شبرغان: 

۱۸ طالب در ولسوالی خروار کشته شد. لوگر: 
هلمند:  نیروهای امنیتی حمله طالبان را در نادعلی و مارجه عقب زدند.

قوماندان امنیه با۴۰ تن افرادش در غورماچ به اسارت طالبان در آمدند.  فاریاب: 
۲۱ اکتوبر۲۰۱۵

درعملیات تحت رهبری جنرال دوستم  ولسوالی خمیاب بعد از۲۰ روز از  طالبان  نجات یافت. جوزجان: 
یک موتر مملو از مواد انفجاری در کامه دستگیر شد. ننگرهار: 

عبدالرحیم مسلم دوست قوماندان گروه داعش درافغانستان گفت: که از حافظ سعید رهبر گروه داعش بخش  کابل: 
خراسان که یک پاکستانی است بیعت نمیکند.

۸ طالب در درگیری با نظامیان در غورماچ کشته شد. فاریاب: 
۱۵ طالب کشته و۵نظامی شهید شد ونظامیان از پاک سازی غوریان از طالبان خبرداد. هرات: 

۸ طالب توسط نظامیان در کامدیش کشته و 6 تن زخمی شد. نورستان: 
یک جوان۱۷ ساله توسط افراد مسلح کشته شد. بادغیس:   

۱۰ طالب کشته و ۵ تن زخمی وحمله طالبان به پوسته های پولیس در ناویش و سنگین خنثی شد. هلمند: 
۹۰ طالب کشته ۹۷ تن زخمی و۸ تن توسط نظامیان در نقاط مختلف گرفتار شد. کابل: 
۵۵ طالب حین حمله بر پوسته های امنیتی در نادعلی کشته و۸۵ تن زخمی شد. هلمند: 

سیما جوینده والی غور با لباس نظامی از ولسوالی دولینه دیدار کرد. غور: 
۸ طالب مسلح در دولینه کشته و 6 تن شان زخمی شد. رر: 

۲۲ اکتوبر۲۰۱۵
۵ طالب در سروبی توسط نظامیان کشته و ۵ تن زخمی شد. کابل: 

یکمقدار سالح و مهمات در اچین کشف و ضبط شد. ننگرهار: 
یک قوماندان طالب) مالصمد( در حصارک دربرخورد با نظامیان کشته شد. رر: 

طرح طالبان بقصد کشتن افتخار مومند عضو شورای والیتی ناکام شد. رر: 
محمدگل کوهستانی ولسوال جغتو توسط طالبان کشته شد. غزنی: 

زلیخا با۲ فردش هنگام دزدی مسلحانه گرفتار شد. هرات: 
۵ طالب در اثر انفجار ماین خود شان در فیروز کوه کشته شد. غور: 

۵ عضو داعش توسط نظامیان در اچین کشته شد. ننگرهار:   
شبکه ۷ نفری طالبان توسط امنیت ملی در قندهار گرفتار شد. قندهار:    
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فاریاب:  ۵طالب در اندخوی و دولت آباد کشته و ۱۰ تن گرفتار شد.
قندز:  عملیات وسیع پاک سازی از طالبان در قندز عنقریب شروع میشود.

مالصمد معاون والی نام نهاد طالبان با۴ فردش توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
۸۰ ترورست با۲ قوماندان طالب در نقاط مختلف کشته و ۳۴تن زخمی شد و۱۱ تن گرفتار گردید. کابل: 

ولسوالی خروار بعد از۱۳ سال امن شد و والی  قوماندان امنیه وولسوال به آن سفر کردند. لوگر: 
۲۳ اکتوبر۲۰۱۵

۲۵ طالب کشته ۱۳ تن مجروح و ولسوالی خمیاب از وجود طالبان پاک شد. جوزجان: 
یک افسر پولیس در اثر انفجار ماین در رودات زخمی شد. ننگرهار:   

قوماندان امنیه غورماچ با۱۸ سربازش ازسوی طالبان تیر باران شدند. فاریاب:   
قطعه ۸۰۰ نفری اردو که در محاصره طالبان بود نجات داده شد.  

یک انبار سالح و مهمات طالبان در اچین کشف شد. ننگرهار: 
شبکه ۷ نفری ترورست ها در قندهار گرفتار شد. قندهار: 

6۳۰ زندانی که فرار داده شده بود ۲۰ تن آنها دوباره به محبس برگشتند. قندز: 
۵ طالب در سروبی کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی شد. کابل: 

۲۴ اکتوبر۲۰۱۵ 
اشرف غنی ریس جمهور با معاونین. وزراء. وارکان دولت در مراسم عاشوری شرکت کردند. کابل: 

۲۵اکتوبر۲۰۱۵
سمنگان:  معاون ولسوال نام نهاد طالبان در دره صوف کشته شد.

۱۳ طالب کشته و۷ طالب در عملیات شمر۱۱ در غورماچ زخمی شد. فاریاب: 
۴ نفردرمیوند که در ساخت ماین مهارت داشتند در اثر انفجار ماین خودشان کشته شدند. قندهار:  

درجریان یک عملیات نظامیان ۲ طالب در میوند کشته و ۲ تن زخمی شد.  
بیش از ۱۰۰ طالب در عملیات علیه طالبان در ولسوالی هلمند کشته و زخمی شدند. هلمند: 

۲موترسایکل مملو از مواد انفجاری کشف شد. قندهار: 
6 ترورست در غنی خیل گرفتار شد. ننگرهار: 

۵ طالب کشته و۷ تن زخمی و  در یمگان حمله طالبان خنثی شد. بدخشان:  
۴۰ هزار سی سی خون در بغالن در محرم اهدا شد. بغالن: 

۱۹۷ طالب کشته ۷۰ زخمی و۱6تن در والیات گرفته شد.۱6 سرباز اردوی ملی نیز شهید شد. کابل: 
6 جسد در آشپزخانه ارگ اززمان طالبان کشف شد.)در۱۵ سال قبل( کابل: 

۷6۰ طالب در هلمند کشته و۲۰۷تن طی ۲ ماه توسط نظامیان زخمی شده. کابل: 
۵ تن نیروی امنیتی توسط طالبان کشته شد. جوزجان: 

۹ پولیس مرزی از چنگ طالبان دیروز  در وردوج ازاد شد. بدخشان: 
 ۲۶ اکتوبر۲۰۱۵

۱۳ طالب در جریان درگیری با نظامیان در غورماچ کشته شد. فاریاب: 
۵۰ طالب درحال فرار در کشک کهنه در کمین پولیس گیر افتاد که چند تن آنهاکشته شد. هرات: 

۷ طالب  در ولسوالی وانت وایگل توسط نظامیان کشته شد. نورستان:  
هرات:  قریه های آسیب پذیر شیندند از وجود طالبان پاک شد. ۲ طالب کشته و ۴ زخمی شد.

۲۳ طالب در عملیات تصفیوی خان آباد کشته شد. قندز: 
جنگ افزار و مواد انفجاری طالبان در یک ذخیره گاه در برکی راجان بدست آمد. لوگر: 

جوزجان: ۲۰ طالب کشته و ۳۰ تن در خمیاب زخمی شد. ۲۵تن گرفته شد.
طالبان یک مکتب دخترانه را آتش زدند.  تخار: 

۴ مرمی توپ در ایبک کشف و حمله ترورستی خنثی شد. سمنگان: 
ننگرهار:  صبریناحمیدی ریس حقوق بشرزون شرق ازانفجارماین نجات یافت اما۲محافظ کشته و۲تن زخمی شد.

دراثر انفجار ماین یک پولیس کشته و ۲ طفل زخمی شد. نیمروز: 
یک قوماندان طالبان بنام مال عبدالسالم کشته شد. قندهار: 

۷6۰ طالب در۲ ماه گذشته کشته  ۲۱۷تن زخمی و ۱۱تن گرفتار شده است. هلمند: 
زلزله امروز دربدخشان بیش از۳۰۰ منزل را تخریب کرد که ممکن صدها تن کشته شده باشد. بدخشان: 

چندین معدنچی در سمنگان و بغالن درتونل ها گیر مانده اند.   
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۲۷ اکتوبر۲۰۱۵ 
کابل: زلزله:اعالن شده که ۱۱۵ نفر کشته ۵۳نفرزخمی ۷6۳۰ منزل.۱۲ مکتب.۱۷ مسجد. ۲۰ساختمان  اداری در ۹ والیت 

افغانستان ویران شده. در زلزله اخیر در پاکستان و افغانستان ۲۷۰ نفر کشته شد
قندز:   نظامیان افغان فرماندهی پولیس دشت ارچی را تصرف کردند.

مالمنصور امر نموده که جوانان زیر۱۵ سال را استخدام نکنند . پل و مکتب را تخریب نکنند. طالبان: 
داعش  در ننگرهار خانه های طالبان را آتش زد.  

طالبان در ولسوالی درقد تخار از معلمان باج میگیرد.  
اتحادیه چاپخانه ها در افغانستان ایجاد شد که ۱۸۰ چاپخانه است.  

طالبان یک دختر جوان را به اتهام زنا درغور سنگسار کردند .  
مهاجران افغان در اروپا در۸ ماه اخیر به ۱۲۲ هزار نفر رسیده.  

دوکارمند حقوق بشر در ننگرهار کشته شد.  
یک نظامی و یکنفر ملکی در انفجار ماین در میمنه زخمی شدند. فاریاب:   

زلزله در کنر ۴۲نفر را کشته و۷۵ تن را زخمی کرده است. کنر:      
۵ قوماندان داعش با گروپ ۲۰ نفری شان به صلح پیوست. ننگرهار:   

مال عبدالرحمن معاون ولسوال نامنهاد طالب در دشت ارچی کشته و۳ همکارش زخمی شد. قندز:   
حمله طالبان در خواجه عمری عقب زده شد. غزنی:   

دیروز۲۵ طالب در عملیات نیروهای امنیتی در والیات مختلف کشته شد. کابل:   
عملیات شاهین ده در اچین ادامه دارد. ننگرهار:   

۲۸ اکتوبر۲۰۱۵
طالبان کنترول ولسوالی درقد را در مرز تاجکستان  بدست آوردند.۳۰۰ طالب بر درقد حمله کرد که ۱۱۰  تخار: 

پولیس داشت.
ولسوالی دشت ارچی از طالبان پس گرفته شد. قندز: 

پولیس بین المللی محمد برات مسکونه پکتیا را در کویت گرفتاروبه کابل فرستاد. کابل: 
وی عملیات انتحاری را انجام داده بود.  

یک شبکه ۴ نفری ترورستی در قندهار شناسایی وبا۴ فرد شان گرفته شد. قندهار: 
۳نفر در محفل عروسی در بگرام کشته شد. پروان: 

۴ پولیس محلی در درقد باثر حمله طالبان شهید و ۲ تن زخمی شد. تخار: 
یک دختر جوان در شهر شبرغان خود را آتش زد. جوزجان:  

قندهار:  یک بزرگ قوم )ملک نوراحمد( ازسوی افراد مسلح کشته شد.
۱۴ طالب مسلح در غورماچ دیروز کشته شد. میمنه: 

6۳ طالب دروالیات مختلف توسط نیروهای امنیتی کشته ۹زخمی و ۸تن شان گرفتار شد. کابل: 
۲۹ اکتوبر۲۰۱۵

عامالن بمب گذاری در یک رادیوی محلی قندهار گرفتار شدند. قندهاز: 
۳ طالب ماین ساز در اثر انفجار ماین خود شان کشته و ۳ تن زخمی شد. بغالن: 

عملیات نظامی برای پس گیری شهر درقد آغاز شد. تخار: 
۳ ترورست در دشت ارچی گرفتار شد. تخار: 

در عملیات مشترک تصفیوی در نقاط مختلف عده ای از طالبان کشته و زخمی شد. کابل: 
دیروز ۵ تن از منسوبین اردوی ملی به شهادت رسیدند.  

عملیات)رمزطوفان ده( در تمامی ساحات قندز عملی خواهد شد. قندز: 
فاریاب:  ۱۱ طالب کشته و ۸ طالب در غورماچ. پشتونکوت و غیره جاها زخمی شد.

مکتب متوسطه اناث حاجی گلو را طالبان به آتش کشیدند. لوگر: 
۳۰ اکتوبر۲۰۱۵

۴ کارمند گمرک هرات دیروز از سوی افراد ناشناس ربوده شد. هرات: 
۵۰ طالب در عملیات پاک سازی دشت ارچی کشته وده ها تن زخمی شد. قندز: 

یک قوماندان ارشد القاعده با۲ محافظ افغانش درحمله هوایی در غازی آباد کشته شد. کنر: 
۸ ترورست در برخورد با نظامیان  کشته شد. نورستان: 

یک محصل از چنگ ربایندگان رها و ۲ تن به اتهام آدم ربایی گرفتار شد. والی قندز گفت بعد از 6 میزان  قندز: 
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)۲۸سپتامبر( که قندز بدست طالبان افتاد ۱6۰نفر کشته ۱۳۰۰نفر زخمی ۱۲تعمیر دولتی حریق وتجهیزات 6۳ 
نهاد چور شد.

6 طالب پنجابی پاکستان با ۳ همکار محلی شان در گیرو کشته شد. غزنی: 
 ۳۱ اکتوبر۲۰۱۵

طالبان به ساکنان محل اجازه خارج شدن از درقد را نمیدهند و ازانها بحیث سپرانسانی استفاده میکنند. تخار: 
حمله طالبان به پسابند خنثی و ۳ طالب کشته ۴ طالب زخمی شد. غور: 

یک گروه ۳۵نفری طالبان دیروز به پروسه صلح پیوستند. جوزجان:  
۷۰ طالب  در عملیات تصفیوی طی۲ روز در گرشک  کشته و زخمی۴سربازشهید و۷ تن زخمی شد. هلمند:   

یک قیام کننده علیه طالب در شیرین تگاب با یک محافظش ازطرف طالبان کشته شد. فاریاب: 
توطه ترورستی طالبان در دشت ارچی کشف و مواد انفجاری شان گرفته شد. قندز: 

خطیب مسجد لوالش  ولسوالی کوهستان در نتیجه انفجار ماین کشته شد. فاریاب: 
اردوی ملی از تلفات سنگین طالب در عملیاتهای مختلف خبرداد و۲قوماندان طالب گرفته شد. کابل: 

۵۴ طالب در عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ۹ والیت کشته شد. کابل: 
۳طالب ماین گذار در محمد آغه گرفتار شد. لوگر: 

اول نوامبر۲۰۱۵
طالبان ۴ باشنده قوش تیپه را دیروز اختطاف کردند. جوزجان: 

یک پسر جوان طور مرموز در یک درخت حلق آویز شده. نیمروز: 
یک پسر جوان  چوپان را افراد مسلح دیروز در پشتون کوت بقتل رسانیدند. فاریاب: 

ولسوال نام نهاد طالبان در دشت ارچی با۱۷تن افرادش کشته شد. قندز: 
۷ عضو یک خانواده در جوینه با برخورد باماین زخمی شدند. فراه: 

یک صراف توسط افراد ناشناس زخمی شد. نیمروز: 
درحمله هوایی ناتو در کنر ۲ طالب پاکستانی کشته شد. کنر: 

۴ کودک از چنگ آدم ربایان در بلخاب دیروز نجات داده شد. سرپل: 
راه مواصالتی 6 ولسوالی پکتیا از دیروز باینطرف از طرف طالبان بسته شد. گردیز: 

۱۵ طالب در برخی والیات توسط  پولیس کشته و6 نفر زخمی شد. کابل: 
وزارت دفاع از تلفات طالبان در بخش هایی از کشور خبر داد. کابل: 

فاتحه ۵ تن از افسران و سربازان معاون اول که در خم آب جوزجان کشته شده بودندگرفته شد. کابل: 
باثر انفجار ماین یک کودک کشته و ۳ طفل دیگر زخمی شد. فاریاب: 

۲ نوامبر۲۰۱۵
۳۰ طالب طی دو روز عملیات کشته شده. هلمند: 

۴ ترورست در شهر قندهار گرفتار شد. قندهار: 
یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاری کشف شد. هلمند: 

حمله طالبان بر پوسته امنیتی در گرشک خنثی و ۴ طالب کشته شد. رر: 
یک قوماندان طالب در شهر غزنی کشته و یک همکارش زخمی شد. غزنی: 

مخالفان مال منصور. مال محمد رسول را بحیث رهبر طالبان معرفی کردند. مالمنصور،داداهلل، محمد منصور  کابل: 
معاونان و عبدالمنان نیازی سخنگو اعالن شد.

اردوی ملی از عملیات علیه طالبان در نقاط مختلف وتلفات سنگین به طالبان خبر داد. کابل: 
۳ نوامبر۲۰۱۵

قاری امین اهلل کوچی والی نام نهاد طالبان در لغمان در بهسود با۲ محافظش بازداشت شد لغمان: 
۷ طالب در جریان درگیری در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۱6 ترورست در غورماچ و المار توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
۱۱ عضو داعش در اچین در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

6 ترورست در کامدیش کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
۳6 طالب دربخش های کشور درعملیات امنیتی کشته ۴تن زخمی و۳تن گرفتار شد. کابل: 

تلویزیون الجزیره گزارش داد که داعش کودکان را آموزش میدهد. کابل: 
درجریان عملیات اردوی ملی در والیات به طالبان تلفات سنگین وارد شد. کابل: 

در پی دو دسته گی طالبان  درگیری شدید میان آنها آغاز شد. بغالن:  
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۴ نوامبر۲۰۱۵
سکینه یعقوبی یک زن افغان در قطر برنده جایزه نیم ملیون دالر برای آموزش شد. قطر: 
سفیر روسیه گفت که اگر افغانستان بخواهد در جنگ علیه تروریزم کمک میکنیم. کابل: 

مشاور امنیتی پاکستان گفت زنان برای ایفای نقش در روند صلح افغانستان مناسب نیست. پاکستان: 
طالبان ساختمان قوماندانی امنیه درقد را به آتش کشیدند. درقد از یک هفته پیش نزد طالبان میباشد. تخار: 

دو مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در دولتیار و پسابند کشف شد. غور: 
یک معلم توسط یک قوماندان مسلح غیر مسوول به قتل رسید. غور: 

۴ طالب کشته و ۲ تن دیگردر عملیات تصفیوی در خانشین زخمی شد. هلمند: 
۵ طالب در امام صاحب کشته و۳ تن زخمی شد. قندز: 

۴۷ طالب توسط نیروهای امنیتی در۸ والیت کشته ۱۸ تن بازداشت شد. کابل: 
اردوی ملی از تلفات سنگین طالبان در والیات مختلف خبر داد.۵ سرباز نیز شهید شد. کابل: 

معصومه مادی والی دایکندی وارد ولسوالی اشترلی شد. دایکندی:  
 ۵ نوامبر۲۰۱۵

باسفر معاون ریس جمهور چین بکابل  سه موافقتنامه ساخت ده هزار اپارتمان رهایشی کابل: 
نصب دروازه های امنیت در۴ دروازه کابل و در زمینه آموزش عالی  امضاء شد.  

۲۸ داعشی باحمله هوایی علیه داعش در اچین کشته و ۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 
عملیات فوالد۲۳ امروز در علیشنگ لغمان آغاز یافت. لغمان: 

طالبان یک دختر دیگر را در غور سنگسار کردند. غور: 
یک فرد انتحاری و ۲ سازمانده حمله انتحاری در بگرامی گرفتار شد. کابل: 

۶ نوامبر۲۰۱۵
۸ طالب در رویارویی با نظامیان کشته و ۲ تن زخمی شد. نورستان: 

۴ طالب در غورماچ کشته و یکعده دیگرتوسط نظامیان زخمی شد. فاریاب:   
جوزجان: یک قوماندان طالب با ۸ فردش در قوش تیپه کشته و ده ها نفر زخمی شد.

در اچین ۲۸ عضو داعش کشته و ده ها نفر زخمی شد. ننگرهار: 
حمله طالبان در بخش هایی از چاردره قندز عقب زده شد. قندز: 

درعملیات شاهین۱۰ وحمله هوایی در اچین عده ای از ترورست ها کشته وزخمی شد. کابل: 
۷ نوامبر۲۰۱۵

۱۲ طالب مسلح در عملیات تصفیوی در مارجه کشته شد. هلمند: 
یک قوماندان طالب بنام سعادت با محافظش در قیصار گرفتار شد. هرات: 

هند ۴ فروند هیلیکوپتر ساخت روسیه را بافغانستان میدهد. کابل: 
سمنگان:  یک طالب در مقاومت در برابر نیروهای امنیتی در حضرت سلطان کشته و ۲تن زخمی شد.

درعملیات تصفیوی والیات مختلف توسط نیروهای امنیتی عده ای طالب کشته و زخمی شدند. کابل: 
۸ نوامبر۲۰۱۵

طالبان ۸ نفر را توسط ازبکستانی ها سر بریدند. زابل: 

افغانستان قرارداد انتقال گاز تاپی را امضاء کرد. کابل: 
هیأت امنیتی افغانستان در هند خواهان کمک های نظامی هند شد. رر: 

طالبان آب ۳۰هزار هکتارزمین زراعتی در بهارک بدخشان را قطع کرده است. بدخشان:  
6 طالب درجریان یک درگیری بانظامیان درکوهستانات دیروز کشته شد. سرپل: 

۴ کودک در انفجارماین در شیندند زخمی شدند. هرات: 
۳ عضو داعش در حمله هوایی در غنی خیل کشته ویکنفر زخمی شد. ننگرهار: 
۸ ترورست بشمول یک عرب در کامدیش توسط نظامیان کشته شدو. نورستان:  

عملیات نظامی برای پاکسازی بند شهاب الدین امروز آغاز شد. بغالن: 
۱۲ قریه از وجود طالبان پاک شد که ۴ مخالف ویک سرباز کشته و۲ سرباززخمی شد. تخار: 

۵ طالب مسلح در یک عملیات در بتی کوت کشته و ۷ تن گرفتار شد. ننگرهار: 
۱۵۰۰ خانواده از درقد فرار کرده اند. تخار: 

بمبگذاری درخانه حاجی ظاهر در جالل آباد تلفات نداشت. ننگرهار: 
۳ طالب کشته و ۲ تن درحمله طالبان در لوگر زخمی و حمله شان ناکام شد. لوگر: 
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۲ جوان در کشنده از سوی افراد مسلح باتهام هزاره بودن کشته شد. بلخ: 
۷۹ طالب دیروز توسط نیروهای امنیتی در والیات مختلف کشته ۱۱ زخمی ویک نفر شان گرفته شد. کابل: 

گره های داعش وطالبان بجان هم افتاد که هردو طرف تلفات سنگین داشتند. زابل: 
سمنگان:  باثر تصادم ترافیکی ۳ نفر کشته و ۴۳ نفر زخمی شد.

یکنفر بامواد انفجاری در قرغه ای گرفتار شد. لغمان: 
در غور ۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 

درعملیات نیروهای اردوی ملی طالبان متحمل تلفات سنگین شد. کابل: 
درحمله طالبان در محفل عروسی در غور ۳ نفر کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 

عملیات قوای توپچی علیه داعش تلفات سنگین بر انها وارد کرد. ننگرهار: 
۱6 طالب کشته و۳۰ نفر توسط نیروهای پولیس دیروز دروالیات مختلف گرفته شد. کابل: 

۹ نوامبر۲۰۱۵
ننگرهار:  یک موتر بمب گزاری شده در کامه کشف و خنثی شد.

درگیری بین گروه های داعش و طالب در چپرهار ۲ داعشی کشته و چندنفرزخمی شد. رر: 
درحمله تهاجمی طالبان بر چندین قرارگاه نظامی تلفات سنگین به طالبان وارد شد. رر: 

۲ فرد مشکوک دیروز درلشکرگاه گرفتار شد. هلمند: 
۳ دزد موتر در مزارشریف دستگیر شد. بلخ: 

قندهار:  ۲طالب دیروز در شاه ولیکوت کشته شد.
یک کودک در بهسود در انفجار ی کشته و ۴ طفل زخمی شد. ننگرهار:   

۲ نوجوان که قصد حمله انتحاری داشتند گرفتار شدند. کنر: 
۳طالب در ساحه بند شهاب الدین کشته شد. بغالن: 

باثر انفجار ماین در دولینه ۲ ملکی کشته و یکنفر زخمی شد. غور: 
ولسوال اشترلی باتهام دست داشتن با مخالفین گرفتار شد. دایکندی: 

مومن خان بیلتون آوازخوان افغان وفات نمود. کابل: 
محصلین پوهنتون ننگرهار طی تظاهرات بیرق داعش. طالب و گلبدین رابلند کردند. ننگرهار:  

۱۰نوامبر۲۰۱۵
ارزگان:  ۷ طالب و یک پولیس در عملیات علیه طالبان طی ۱۰ روزکشته شدند.

ننگرهار:  یک قوماندان طالب ) شمال خان( در اچین گرفتار شد.
ده ها عضو داعش در اچین درحمله گسترده نظامیان کشته و زخمی شدند. رر: 

۸ هموطن ما که در ماه حوت گذشته از سوی طالبان ربوده شده بود آزاد شدند. زابل: 
۳ تن سازمان ده حمالت انتحاری شبکه حقانی در خوست بازداشت شد. خوست: 

درنتیجه درگیری ها در خوگیانی ۷ طالب بشمو ل یک قوماندان شان کشته و ۱۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 
اردوی ملی از شکست سنگین گروه های داعش و طالب در ننگرهار خبر داد. رر: 

در۳ ماه اخیر6۳۵ ترورست توسط نظامیان کشته ۴۱۹ تن زخمی و 6۰ تن گرفته شد.  
فعالیت ۴ شرکت خصوصی مخابراتی در هلمند متوقف شده. هلمند: 

۲ قوماندان طالب امروز در یک حمله هوایی در چک کشته شد. میدان: 
دیروز ۱۰ طالب در جریان درگیری با نظامیان کشته شد. رر: 

۸ عضو داعش امروز در نتیجه حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
مولوی مطیع اهلل والی نامنهاد طالب در زابل دریک حمله انتحاری با یک قوماندانانش زخمی شد. زابل: 

۳ طالب دیروز درنتیجه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. قندهار: 
۲ طالب توسط پولیس در کیله گی کشته و ۲ طالب زخمی شد. بغالن: 

دراثر اصابت راکت در میوند 6 عضو یک خانواده زخمی شد. قندهار: 
جسد ۷ مسافرربوده شده از زابل به غزنی رسید و نظاهرات صورت گرفت. غزنی: 

یک عالم دینی توسط طالبان کشته شد. طالبان علمای دینی را مانع اهداف خود میدانند. رر: 
۱6 طالب در اثر مقاومت نیروهای امنیتی کشته و ۲۲ تن زخمی شد. فاریاب: 

6 مخالف دیروزکشته و ۴ تن زخمی ویکنفر در عملیات در ۸ والیت گرفته شد. کابل: 
در والیات مختلف توسط نظامیان تلفات سنگین به طالبان وارد شد  رر: 

۳ ترورست دیروز در قندهار گرفتار شد. قندهار: 
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طالبان دیروز ۲ فرد ملکی را باتهام همکاری با دولت تیر باران کردند. غور: 
شاهراه بغالن- قندز از ۵ روز باینطرف بسته است. بغالن: 

۲۰ طالب در عملیات نظامی کشته و ۳۰ تن زخمی شد. قندز: 
نیمروز:  ۲ حلقه ماین دیروز کشف و خنثی شد.

۱۱ نوامبر۲۰۱۵
۲نفر باثر فیرپولیس برجمعیت که بر پولیس فیر نموده بود شهید شد. پکتیا:  

۱6 تن غاصبین زمین در لوگر بازداشت شدند. لوگر: 
یک قاچاقچی مواد مخدر با۲۸ کیلو پودر هیرویین گرفتار شد. بغالن: 

۴کودک باثر انفجار یک سرگلوله در کاپیسا هالک و۲ تن زخمی شد. کاپیسا: 
یک قوماندان طالب با۱۰ فردش در ولسوالی شهدا بدولت پیوست. بدخشان: 

۸ طالب  باثر فعالیت نیروهای پولیس در والیات مختلف کشته و یکنفر گرفتار شد. کابل: 
ننگرهار:  یک محموله جنگ افزار در ننگرهار کشف و بدست آمد

درجریان درگیری نظامیان ۱۵ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. سرپل: 
۳ تن به اتهام قتل به اعدام محکوم شدند. هرات: 

6 طالب توسط نظامیان در کامدیش کشته شد. نورستان: 
۱۳ عضو داعش در حمله با نظامیان در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۳6 طالب در جریان درگیری در قیصار و غورماچ کشته و ۱۰ تن زخمی شد. فاریاب:   
۱۲ نوامبر۲۰۱۵

مالمنصور داد اهلل یک قوماندان بزرگ طالب از سوی طرفداران مالاختر منصور  درزابل کشته شد. کابل:    
۱۲ پولیس ملی در سید کرم از طرف طالبان ربوده شدند. پکتیا: 

ننگرهار:  یک انبار جنگ افزار داعش دیروز در جالل آباد کشف شد.
۷ جسد سربریده شده هزاره ها توسط طالبان در زابل  بکابل انتقال و صدهاهزارنفردرکابل اجساد را به ریاست  کابل: 
جمهوری برده خواهان دادخواهی شدند.ریاست جمهوری وعده داد که خون اجساد را از دشمنان میگیرد. 
جنازه ها در نیمه شب از ریاست جمهوری دوباره برده شد و تظاهرات خاتمه یافت.۱۱ نفر دراثنای تظاهرات 

از سوی نظامیان زخمی شد که ریس جمهور به عیادت شان به شفاخانه رفت.
۱۳نوامبر۲۰۱۵

جاغوری:  اجساد سربریده شده ۷ نفر  به جاغوری انتقال داده شد.
همسر اشرف غنی برای حل مشکل پناه جویان افغان عازم اروپا شد. کابل: 

درعملیات تصفیوی نظامیان در نقاط مختلف عده ای طالباکشته وزخمی و ۹ تن افراد اردو شهید شد. کابل: 
اردوی ملی در والیات مختلف ۱۸ حلقه ماین را کشف و خنثی کرد. کابل: 

۱۴نوامبر۲۰۱۵
هزاران نفر در اعتراض به سربریدن ۷ نفر در زابل  اعتراض و تظاهرات نمودند. هرات: 

۷ ترورست در درگیری با نظامیان در غورماچ کشته شد. فاریاب: 
طالبان در مارجه در عملیاتی که از۲۰ روز باینطرف ادامه دارد تلفات رامتحمل شدند. هلمند: 

درتازه ترین عملیات جسد ۲۰ طالب به هلمند انتقال داده شد.  
دایکندی:  طالبان ۳ نفر را در کجران ربودند. 

در یک درگیری میان افراد ۲ قوماندان محلی دراشترلی یک قوماندان محلی کشته شد. رر: 
یک مرد ۲۸ساله توسط افراد نامعلوم خفه و به قتل رسید. نیمروز: 

هلمند:  6۵سرباز ملی باسالح خود در سنگین هلمند با طالبان پیوستند.
ولسوال نامنهاد طالبان در کوز کنر با۳ ترورست گرفتار شد. ننگرهار: 

6۷مخالف در ۵ والیت درعملیات نیروهای امنیتی  کشته ۳6تن زخمی و یکنفر شان گرفتار شد. کابل: 
در عملیات نظامیان در والیات مختلف تعدادی از طالب کشته و زخمی و ۲نفر گرفتار شده و ده نفر سرباز  کابل: 

شهید گردید.
۱۵نوامبر۲۰۱۵

غزنی و زابل: در۸ ماه گذشته ۸ مورد گروگانگیری در غزنی و زابل صورت گرفت که ۸۳ نفرشده: ۲۲ نفر کشته. ۵ نفر 
مفقود و بقیه رها شده.

ننگرهار:  ولسوال نام نهاد خوگیانی طالبان و ۱۲ مخالف در عملیات هوایی کشته شد.
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یکنفر ملکی کشته و ۱۲ نفر در انفجار بمب در لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 
۲ طالب کشته و 6 تن در حمله باالی پولیس در ده باال زخمی شد. ننگرهار: 

دو راننده موتر های تریلر توسط طالبان در باالبلوک ربوده شدند. فراه: 
۷ ترورست پاکستانی توسط نظامیان کشته شد. نورستان: 

۱۳ عضو طالب با ولسوال نام نهاد در خوگیانی کشته شد. ننگرهار: 
۴۰ طالب  در۲۰ روز عملیات تصفیوی در مارجه کشته  شدند. هلمند: 

جسد یک مرد که بطور مرموز کشته شده در قلعه کاه کشف شد. فراه: 
۳ طالب کشته و۳ تن زخمی شد. حمله طالبان باالی پوسته پولیس در موسی قلعه ناکام شد. هلمند: 

۳ طالب کشته و ۲ تن درحمله باالی پوسته امنیتی دیروز  زخمی شد. کاپیسا: 
۳ حلقه ماین در کامه وسرخرود کشف و خنثی شد و۲نفر گرفتار گردید. ننگرهار: 

یک عضو داعش  بنام لیاقت در ولسوالی کوت دستگیر شد. رر: 
۱۸ تن از سوی پولیس ملی در ۵ والیت کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 

یک شبکه ۷ نفری ترورست ها گرفتار شد. قندهار: 
یک کودک اختطاف شده توسط طالبان را پولیس نجات داد. هرات: 

۱۶ نوامبر۲۰۱۵
در نتیجه درگیری بین ۲ نفر یکی از آنها کشته شد. نیمروز: 
گروگانگیری در شاهراه کابل-قندهار ازدیاد یافته. کابل: 

درعملیات تصفیوی اردوی ملی دروالیات مختلف طالبان متحمل تلفات سنگین شده.  کابل: 
طالبان ۲غیر نظامی را در صیاد تیرباران و۲تن را پولیس نجات داد. فاریاب : 

یک پاکستانی عضو داعش دیروز در اچین بازداشت شد. ننگرهار: 
۳ فرد مشکوک از سوی پولیس در چپرهار دستگیر شد. رر: 

۷۵ کیلومواد کیمیاوی سازنده مواد انفجاری با یکنفر گرفتار شد. نیمروز: 
۳ طالب حین  جاسازی ماین خوددر ولسوالی نورگل کشته شدند. کنر: 

یک شبکه ۳ نفری ترورستی و عمل انتحاری گرفتار شد. لوگر: 
یک ماین صوتی در چارراهی قمبر انفجار کرد که تلفات نداشت. کابل: 

دراثر انفجار بمب یک فرد غیر نظامی در لشکرگاه کشته و ۱۲ تن زخمی شد. هلمند: 
ننگرهار:  ۲ طالب در اثر درگیری با پولیس در ده باال کشته و 6 تن زخمی شد.

۱۷ نوامبر۲۰۱۵
۲۰ طالب در مربوطات سرپل کشته و ۴۰ تن زخمی شد. سرپل: 

خانواده رخشانه دختری که سنگسارشد در حمایت دولت قرار دارد. غور: 
شورشیان داخلی و خارجی در ساحه جنگل در سرحد با تاجکستان جوانان را آموزش نظامی میدهند. قندز: 

پولیس محلی بعد قطع دو دست یک فرد ملکی اورا زیر تانک کردند. غزنی: 
پولیس استیشن رادیوی طالبان را در مارجه از مخفی گاه مهمات کشف کرد. هلمند: 

یک قوماندان خیزش مردمی در المار توسط طالبان کشته شد. فاریاب: 
یک ماین گذار در کشنده بازداشت شد. بلخ: 

۲ راننده که از سوی طالبان ربوده شده بود توسط پولیس رها شدند. فراه: 
۱۰ طالب در واشیر کشته و حمله طالبان دفع شد. هلمند: 
۴ طالب در عملیات تصفیوی در مارجه کشته شد. هلمند: 

۷ طالب توسط نظامیان در پشت رود فراه کشته و۴تن  زخمی شد. فراه: 
6 نفر طالب ازبکستانی در سپیره خوست کشته شد. پکتیا: 

مسوول نظامی طالبان در قلعه زال با معاونش در بلخ گرفتار شد. قندز: 
درنتیجه عملیات اردوی ملی در والیات مختلف به طالبان تلفات سنگین وارد شد. کابل: 

۱۷ طالب در عملیات نیروهای پولیس در نقاط مختلف کشور کشته ۳تن زخمی و۲ تن گرفتار شد. کابل: 
۱۸ نوامبر۲۰۱۵

یک خانم 6۰ ساله معلم کودکستان دررحمن مینه از سوی افراد مسلح کشته شد.یک خانم جوان کارمند گمرک  کابل: 
میدان هوایی کابل توسط افراد موترسایکل سوار درکارته نو کشته شد و خواهر وی ازکارته نو ربوده شد و بعد 

جسدش از لوگر یافت شد.
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درعملیات تصفیوی فوالد۲۵ در شاهراه کابل- جالل آباد یکتعداد قریه ها از وجودطالبان  پاک شد. ننگرهار:  
۱۰ طالب کشته و ۵ طالب در مرکز ولسوالی یمگان باحمله طالبان زخمی شد. بدخشان: 

۴ تن نیروی امنیت شهید و یک سرباز زخمی شد.  
مسوول و معاون نظامی طالبان در قلعه زال قندز دیروز دربلخ گرفتار شد. بلخ: 

پولیس ۵ تن مواد انفجاری و منفلق ناشده را در دایاگ تسلیم کرد. کابل: 
حمله طالبان بر ولسوالی  سیاه گرد پروان عقب زده شد. پروان: 

۸ طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۱۲ تن زخمی شد. فاریاب: 
یک ماین گذار طالب در چخانسور گرفتار شد. نیمروز: 

در درگیری میان ۲ خانواده در ولسوالی احمد آباد ۳ تن کشته و ۲تن زخمی شد. پکتیا: 
۲6 طالب در عملیات تصفیوی پولیس کشته ۱۹ تن زخمی و ۴ تن گرفتار شد. کابل: 

نیروهای امنیتی ۲ طالب را در قوش تیپه کشتند و یک طالب زخمی شد. جوزجان: 
۱۰ طالب توسط نیروهای امنیتی در دشت ارچی کشته و۱۵ تن زخمی شد. قندز: 

۲۷ محصل پوهنتون جالل آباد که بیرق طالب و داعش را بلند کرده بود گرفتار شدند. ننگرهار: 
در حمله طیاره بی پیلوت در بهسود ۸ طالب کشته شد. رر: 

انفجا ماین در ولسوالی ده یک جان ۲ فرد ملکی را گرفت. غزنی: 
۱۹نوامبر۲۰۱۵

۱۲ نفر درانفجار مواد درموتر سایکل در بغالن مرکزی زخمی شد. بغالن: 
ریس عدلیه وریس حارنوالی لوگر باحمله افرادمسلح زخمی شدند. لوگر: 

۵ طالب مسلح در ولسوالی ارغنداب که قصد حمله داشتند کشته شد. قندهار: 
شبکه ترورستی ۵ نفری به سرکردگی قوماندان ضیاالحق در چاردره گرفتار شد. بغالن: 

ریس سنای پاکستان گفت طالبان تهدید برای پاکستان نیست. کابل: 
عبدالعلی محمدی مشاوراشرف غنی منفک شد زیرا فیروزی ریس سابق کابل بانک را حمایت میکند. کابل: 

۲۰نوامبر۲۰۱۵
ننگرهار:  ۷ داعش در ضد حمله داعش در اچین کشته و ۴ تن شان زخمی شد.
یک خانم توسط فرد ناشناس در منزل پدرش در پشتونکوت کشته شد. فاریاب: 

۲ تن در ولسوالی سبزپوش حین حمله به کاروان ریس شورای والیت سابق بقتل رسید. رر: 
اشرف غنی وارد قزاقستان شد. کابل: 

 ۲۱نوامبر۲۰۱۵
هیأت حقیقت یاب سقوط قندز دلیل سقوط قندز را ضعف رهبری و پیچیدگی ساختار دولتی خواند. قندز: 

۲۰ مسافر هزاره در شاهراه زابل گروگان گرفته شدند. زابل: 
۴ ترورست پاکستانی کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 

یک سرباز سابق پولیس در شهر هرات از سوی افراد ناشناس کشته شد. هرات: 
یک قوماندان محلی طالب بنام موالگل مشهور به خالد گرفتار شد. ننگرهار: 

۱6 عضو داعش در عملیات گسترده شاهین ده کشته و۵ تن در اچین زخمی شد. رر: 
یک تبعه پاکستان با محموله ای از جنگ افزار در دانگام گرفتار شد. کنر: 

بدخشان:  ۴۰ طالب در عملیات پس گیریی یمگان کشته و زخمی شدند. جنگ ادامه دارد.
۲۲ طالب بشمول ۹ تن خارجی در یمگان کشته و ۱۱ تن زخمی شد. رر: 
6 طالب درنتیجه واژگون شدن یک تانک طالبان در یمگان کشته شد. رر: 

۳ تن به اتهام انتقال مواد مخدر گرفتار و یک نفر زخمی شد. غور: 
۳ نفر هراس افگن گروه حقانی گرفتار شد. پکتیا: 

۴ طالب در عملیات نیروهای امنیتی در مارچه کشته و ۵طالب زخمی شد. هلمند: 
قوماندان لوای هوایی از یک سوء قصد جان سالم بدر برد. قندهار: 

بخش هایی از خاکریز و میوند از طالبان تصفیه ۴ طالب کشته و۲ تن زخمی شد. رر: 
یک پولیس و یکنفر ملکی در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کاپیسا: 

یک شاگرد مکتب در کوهستان توسط طالبان ربوده شد. رر: 
کابل:  ۱۸ طالب در عملیات نیروهای امنیتی در والیات مختلف کشته ۵ تن زخمی ویکنفرگرفته شد.

۷ تن داعشی درضد حمله افراد داعش در اچین کشته و ۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 
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یک خانم در پشتونکوت از سوی یک مهاجم ناشناس کشته شد. فاریاب: 
تا دو ماه آینده ۴ هیلی کوپتر جنگی به افغانستان  تحویل میدهد. هند: 

۲۲ نوامبر۲۰۱۵
زابل:  طالبان ۸ مسافر هزاره را دیروز در شاه جوی گروگان گرفتند.

ازجمله ۲۱نفری که قبال ربوده بودند ۹ نفر شانرا رها کردند.  
۱۲عضو داعش دیروز درکنر کشته شد جسد ۴نفر شان در محل باقی مانده. کنر: 

پولیس در سالجاری بیش از صد تن مواد مخدر را ضبط کرده. کابل: 
عملیات نیروهای امنیتی در هلمند ادامه دارد. هلمند: 

حکیم اهلل ولسوال نام نهاد طالبان در ده سبز با۴ فردش دربهسود ننگرهار کشته شد. کابل: 
گروه ۱۱ نفری مخالفان به دولت پیوستند. زرنج: 

ننگرهار:  ۱۱ ترورست بشمول ۳ پاکستانی در حمله با نظامیان کشته و 6 تن زخمی شد.
فاریاب:   ۷ طالب توسط نیروهای امنیتی در غورماچ کشته شد.

گردیز:  انفجار بمب در مرکز آموزشی دختران که ۵ دانش آموز دیروز زخمی شد. 
۴۵ طالب در حمله نیروهای هوایی افغان دیروز کشته و عده ای زخمی شد. هلمند: 

فاریاب:   درجریان درگیری بین افراد۲ قوماندان  دربلچراغ یکتن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد.
۴ طفل دراثر انفجار ماین در پشتونکوت زخمی و یک طفل شهید شد. رر: 

کودکی که توسط طالبان به حمله انتحاری تشویق میشد از چنگ آنها نجات داده شد. قندز: 
۲۷ طالب طی یک هفته در عملیات تحت نام طوفان ده  کشته و ۵ تن زخمی شد. رر: 

پولیس ۴ قاچاق بر مواد مخدر را با ۵۰ کیلو مواد مخدر گرفتار کرد. غور: 
۸ طالب  توسط پولیس ملی در والیات مختلف کشته ۵ تن زخمی و ۵ تن گرفته شد. کابل: 

۲۳نوامبر۲۰۱۵
۷ عضو داعش  در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

هرات:  یک زن جوان با فیرمرمی در محفل حاجی عباس کشته شد 
۳ مامور پولیس در شینکی توسط طالبان شهید شد. زابل: 

۷ طالب کشته و ۵ طالب زخمی شد. نورستان:  
یک کودک که از پغمان ربوده شده بود  ازچنگ آدم ربایان  نجات داده شد. پروان: 

۵ طالب  از سوی نیروهای مردمی در آب کمری بازداشت شد. بادغیس: 
بدخشان:   ۳ طالب در جرم کشته و یک طالب زخمی شد.

لغمان:  یک شبکه ۴ نفری ترورست و ماین گذار در قرغه ای بازداشت شد.
داعشی ها در اچین به ازبین بردن قبرستان ها پرداختند. ننگرهار:   

۴۵ طالب  درعملیات تصفیوی در سنگین کشته و عده ای زخمی شد. هلمند:   
۲ پولیس در حمله طالبان در خاشرود شهید شد. نیمروز: 

یک قوماندان طالب بنام مال ناصر کشته شد. هلمند: 
۵۸ طالب دیروز در والیات مختلف ازسوی نیروهای امنیتی کشته ۱۰ تن زخمی و۴ نفر گرفته شد.  کابل: 

اجی ظاهر قدیر گفت: شنوار به مرکز فعالیت داعش مبدل شده. کابل: 
وزارت دفاع از تلفات سنگین طالبان در والیات مختلف خبر داد. کابل: 

۱۰ نفر اعضای کانگرس امریکا از کابل دیدار کردند. کابل: 
۷۲ طالب در۳ ولسوالی کشته و۱۳ پولیس سرحدی شهید شد. هلمند: 

 ۲۴نوامبر۲۰۱۵
یک هیلی کوپتر ارتش در منطقه تحت کنترول طالبان نشست اضطراری نمود. فاریاب: 

در انفجار دیگ بخار در مقابل پوهنتون استاد ربانی چارراه شمع ۴نفر ملکی زخمی شد. کابل: 
یک کارمند مستوفیت غزنی درخواجه عمری توسط طالبان تیرباران شد. غزنی: 

یک انبار مواد انفجاری طالبان در مالستان کشف شد. رر: 
بادغیس:  ۸طالب در باالمرغاب کشته و ۷ تن زخمی شد.

۴ مخالف مسلح : ۲ملکی یک افسر اردو کشته و۳ نفر درفیروزکوه گرفتار شد. غور: 
یک سرگروپ طالب کشته و۷تن دیگر شان در پشت رود زخمی شد. فراه: 

یک طالب کشته و ۳ تن دیگر در باالبلوک توسط اردوی ملی زخمی شد. رر: 
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سیماجوینده والی غور میگوید که۴۵۰۰ فرد مسلح غیر قانونی و ۳۵۰۰ مخالف مسلح درغور مانع تأمین امنیت  غور: 
میشوند.

نیروهای امنیتی ۳ طالب رادرپسابند کشته ۳ تن دیگر را زخمی کردند. غور: 
۱۰ تن ازمخالفان دولت در 6 والیت کشته و۱۰تن زخمی شد. کابل: 

۷ عضو داعش در ولسوالی اچین دیروز درحمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
در ۲ انفجار در کابل ۷ تن کشته و ۱۵ تن زخمی شد.درانفجار اول۳ غیر نظامی کشته و۷تن زخمی. درانفجار  کابل: 

دوم سرک سیلو۴ نفر کشته و۸ تن دیگر زخمی شد.
حاجی نوروز مالک هوتل کابل – دوبی در منزلش در شهر نو کابل کشته شد. کابل: 

۲۵ نوامبر۲۰۱۵
عملیات نجات ۱۸سرباز ارتش که هیلیکوپترشان درفاریاب سقوط کرد شروع شده. فاریاب: 

صدراعظم مولداوی گفت دو پیلوت ویک انجنیر مولداوی ازسرنشینان آن بود.  
کمیسیون حقوق بشر میگوید در ششماه امسال ۱۹۰ زن در افغانستان کشته شده. کابل: 

در عملیات در خواجه بهاوالدین طالبان شکست سخت خوردند که ۹طالب با دو قوماندان آنها کشته شد. تخار: 
طالبان و داعشی ها قبرها و زیارت هارا تخریب میکنند. ننگرهار:  

وزارت داخله میگوید برنامه محو خشونت علیه زنان در ۹ والیت کشور برای 6 روز آغاز گردیده است. کابل: 
یکنفر باتهام انتقال سالح به طالبان در حصه دوی کاپیسا گرفتار شد. کاپیسا:   

جوزجان:  طالبان یک فرد ملکی را باتهام همکاری بادولت در منگجک سر بریدند.
آمر بخش شاروالی لشکرگاه و ریس پوهنتون خصوصی لشکرگاه کشته شد. هلمند:   

عبدالقیوم مسول حزب التحریر در نیمروز با ۲۵ کیلوتریاک در موترسایکل بازداشت شد. نیمروز:   
۱۴ عضو داعش در درگیری با نظامیان در اچین کشته شد. ننگرهار: 

یکمقدار زیاد مواد مخدر با۴ کیلو هیرویین شیشه و کرستال که به ایران میرفت کشف و ضبط شد. نیمروز: 
تخار:   ۳ قوماندان طالب با6 فرد آن در عملیات پس گیری درقد کشته شدند.

 . ۴ طالب مسلح در غورماچ توسط نظامیان کشته شد.  فاریاب: 
وزارت دفاع: در بخشهایی از کشورتعدادزیادطالب کشته وزخمی شد. ۴ تن گرفتارشد. کابل: 

یک موتر کروال بمب گذاری شده در قره باغ کشف و ۳ نفر گرفتار شد. پروان: 
فاریاب:  هلیکوپتر اردوی ملی در پشتونکوت سقوط کرد که ۱۷ تن اسیر طالبان شده و ۳ تن شهید شد.

آدم ربایان ۲ نفر را از ۲ منطقه فاریاب ربودند. فاریاب: 
وزارت داخله از قتل ۳۱ طالب در والیات مختلف با۱6 زخمی و۲گرفتار خبرداد. کابل: 

۸ طفل دراثر انفجار مرمی در ریگریشن ناحیه۱۳ کشته  و۲تن طفل زخمی شد. رر: 
۲۶نوامبر۲۰۱۵

درعملیات تصفیوی امنیتی درقد   لنگ کمال ولسوال نامنهاد طالب با مالرحیم قوماندان نظامی آن و۱۱ نفردیگر  تخار:  
شان کشته و 6 تن زخمی شد.

۴ عضو داعش در پغمان دستگیر شد. کابل: 
دراثر انفجار ماین کنارجاده علیه ریس شورای والیتی سابق ۴ نفر زخمی شد. ننگرهار: 

قاری سلیم ولسوال نام نهاد طالب در گوشته باحمله هوایی با۴ نفرش کشته شد. رر: 

۳ تن بشمول۲پاکستانی بازداشت شد. همچنان ۸ تن در میدان هوایی گرفته شد. رر: 
پولیس ۳۴کیلو چرس را با یک درایور گرفتار کرد. پروان: 

یک دزد توسط نیرو های امنیتی در رویی دوآب کشته شد. سمنگان: 
اشرف غنی ریس جمهور به قندز سفر کرده ۳ ولسوال جدید را برکنار نمود قندز: 

ریس امنیت ملی و ۲۰ کارمند پولیس را نیز برکنار نمود.  
۲۰ تن مخالف مسلح در حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شد. پکتیا: 

۲۷ نوامبر۲۰۱۵
وزارت تجارت ۲قرارداد خرید گاز مایع را با روسیه و آذربایجان امضاکرد. کابل:  

دومین نیروگاه برق خورشیدی در قندهار اعمار میشود. قندهار: 
پالن طالبان برای تصرف و آتش زدن دانشگاه بغالن خنثی شد. بغالن: 

۲ طالب بشمول سردسته آنها بنام قاری سیدمیر کشته و۳ تن زخمی شد.  
۷ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
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درعملیات اردوی ملی دروالیات مختلف عده ای طالب کشته و ۲۲ تن گرفتار شد. کابل: 
یک زن حامله۲۲ ساله در پشتون کوت حلق آویز شد. فاریاب: 

۲۸ نوامبر۲۰۱۵
کودک۱۲ساله که از سوی طالبان برای حمله انتحاری آماده شده بود خود را به پولیس تسلیم کرد. فاریاب: 

درحمله انتحاری در شهرک طالیی کارته نو ناحیه۸ کابل  یکنفر کشته و۲ زخمی شد. کابل: 
درتصادم بین افراد ۲ قوماندان جهادی سابق  ۵ نفر کشته شد. بدخشان: 

۳ طالب در المار توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
ننگرهار:  ۱۳ عضو داعش در درگیری با نظامیان سرحدی کشته شد.

یک محصل شهید و۳سرباز با۳ ملکی باثر انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. پکتیا: 
۵تن اعضای داعش در اچین توسط نیروهای امنیتی کشته شد. ننگرهار: 

یک فرد انتحاری دیروز در پلخمری کشف و گرفتار شد. بغالن: 
۳ ترورست در مسیر شاهراه کابل- قندهار گرفتار شد. زابل: 

یک عالم دینی در دولت آباد توسط طالبان تیر باران شد. بلخ: 
6 مخالف دیروز توسط پولیس در والیات مختلف کشته و ۲ نفر گرفته شد. کابل: 

نیروهای اردوی ملی در بخش هایی از کشور تعدادی طالب را کشته و ۵ تن طالب راگرفتار نمود. کابل: 
۲۹ نوامبر ۲۰۱۵  

اشرف غنی و عبداهلل فهرست دارایی های شانرا اعالن کردند. کابل: 
۵ سفیر جدید افغانستان: عمر زاخیلوال سفیر پاکستان. مصدق خلیلی سفیر در چک .عمرصمد سفیر دربلژیک.  رر: 

شکریه بارکزی سفیر در ناروی . میرویس ناب سفیر درترکمنستان مقرر شدند.
۲ طالب در درگیری با نظامیان در قیصار کشته شد. فاریاب: 

یک ذخیره گاه سالح و مهمات طالبان در ارگون بدست آمد. پکتیکا: 
یک معلم وپسرش در خاص ارزگان از سوی افراد مسلح کشته شد. ارزگان: 

۳نفر حین توزیع مواد کمکی به زلزله زدگان در اثر بی نظمی کشته و ۲ تن زخمی شد. بدخشان:  
۱۴ طالب در عملیات پس گیری سنگچارک کشته و ۱۷ تن زخمی شد. سرپل: 

۱۳ طالب در عملیات در نوار دیورند کشته و شماری زخمی شد. نورستان: 
ولسوال پیشین خاص ارزگان بدست طالبان کشته شد. ارزگان:   

۱6 طالب در عملیات در6 والیت کشور کشته. یکتن زخمی و ۱۲ تن گرفته شد. کابل: 
یک طفل ۸ ساله ازچنگ آدم ربایان در قره باغ کابل آزاد شد. کابل: 

یک مرکز تربیه ترورستها در مسیر راه قالت وقندهار کشف و۳ تن گرفته شد. زابل: 
یک کارمند امنیت ملی دیروز توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. قندهار: 

۲ طالب مسلح در بامیان به پروسه صلح پیوست. بامیان: 
مشاور حقوقی والی از سوی افراد ناشناس ترور شد. زرنج: 

۳ طالب مسلح توسط نظامیان در المار کشته شد. فاریاب:   
روسیه ۲۰۰۰میل سالح کالشنکوف به افغانستان میدهد. کابل: 

اشرف غنی برای شرکت در کنفرانس تغییر اقلیم امروز عازم فرانسه شد. رر: 
بعدا  از کشورهای ایتالیا، سویدن و المان دیدار خواهد کرد.  

۳۰ نوامبر۲۰۱۵ 
امان عطایی ریس تلویزیون خصوصی آسیا توسط ۲ نفر به قتل رسید. کابل:  

طرفداران مالمحمد رسول  شورایعالی طالبان را تشکیل داد. کابل: 
سفارت امریکا در کابل هوشدار داد که طی۲ روز آینده در کابل یک حمله انتحاری از سوی طالبان صورت  کابل: 

خواهد گرفت.
یک جوان در تخت صفر هرات به قتل رسید. هرات: 

پولیس در علی آباد ۱۸۰ کیلو هیرویین در موتر را کشف و ۲ نفر را گرفت. قندز: 
۱۳ترورست از ولسوالی های مربوط ننگرهار گرفتار شدند. ننگرهار: 

سرپل:  ۲6طالب توسط نظامیان طی یک هفته کشته وزخمی وبخش هایی ازسنگچارک ازطالبان پاک شد.
۱۵ طالب در چاردره درحمله هوایی کشته و ۵ تن شان زخمی شد. قندز: 

سمنگان:  در عملیات تصفیوی راه مواصالتی ایبک- دره صوف باز گردید.
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پولیس ۷ تن را با۵۰ کیلومواد مخدر هیرویین گرفتار کرد. بلخ: 
یک هلی کوپتر در بادغیس نشست کرده به طالبان سالح و مهمات توزیع نمود. بادغیس:   

انفجار ماین در سرک مکروریان اول  یک واسطه نظامی را تخریب کرد. کابل: 
۹عضو داعش در اچین توسط نظامیان کشته و ۵ تن زخمی شد. ننگرهار: 

6 طالب در قیصا توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
اول دسامبر۲۰۱۵

۲ طالب در عملیات تصفیوی در پل علم دستگیر شد. لوگر: 
۱۷ عضو داعش توسط نظامیان در اچین بقتل رسید ۵ تن دیگر زخمی شد. ننگرهار:  

فرود هواپیمای قطر بدون اجازه بمیدان هرات تحت تحقیق است. هرات: 
یک انبار سالح و مهمات طالبان در ولسوالی خروار کشف ویکنفر گرفته شد. لوگر 

بیش از ۱۲۰ زن در چوکات پولیس بلخ مصروف خدمت میباشند. بلخ: 
بیش از۱۸ تن مواد مخدر امروز حریق شد. کابل: 

سارقین یکتن را کشته و یکنفر دیگر را زخمی کردند. سمنگان:  
۴ مخالف توسط نیروهای امنیتی کشته 6 تن زخمی وچند سنگر شان تخریب شد. رر: 

یک قوماندان طالب در بغالن قدیم توسط نیروهای امنیتی کشته شد. بغالن: 
۱۲6 کیلو چرس در ولسوالی چخانسور کشف و ضبط شد. زرنج: 

۲ طالب مسلح در چشت توسط اردوی ملی کشته شد . هرات: 
عملیات تصفیوی ضد تروریزم در قرغه ای آغاز شد. لغمان: 

عملیات نظامی در سرکانو آغاز شد. کنر: 
۳ کودک کشته و ۱۵ کودک در انفجار سرگلوله توپ در دند غوری زخمی شد. بغالن: 

۳ نفر با ۲۳۴کیلو چرس در دو قضیه جداگانه گرفتار شد. رر: 
یکنفر به اتهام قتل یک زن و زخمی ساختن ۲ زن دیگر محکوم به اعدام شد. زابل: 

۲ طالب پاکستانی در حمله طیاره بی پیلوت در چپه دره کشته شد. کنر: 
۴ اختطافچی شناسایی و گرفتار شدند. بلخ: 

۲ قوماندان فعال طالبان در سانچارک توسط پولیس کشته شد. سرپل: 
۸ مخالف دولت دیروز در والیات مختلف توسط قوای امنیتی کشته 6 زخمی و6تن دیگر شان گرفته شد. کابل: 

۲ دسامبر۲۰۱۵
۳ داعشی و۲ طالب توسط پولیس گرفتار شد. ننگرهار: 

جسد یک مرد که بطور مرموز کشته شده بود در قلعه کاه یافت شد.  فراه: 
ناتو تا سال ۲۰۲۰ مامورت آموزشی اش را در افغانستان ادامه میدهد. کابل: 

داکترمحمدیاسین ضیاء والی تخار در درقد ازکمین طالبان نجات یافت. تخار: 
اصابت مرمی هاوان در یک منزل یک کودک کشته ۳ تن را زخمی کرد. غزنی: 

۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۸ تن  به اتهام آدم ربایی در هرات دستگیر شد. هرات: 

۸ طالب در یک درگیری بانظامیان در کوهستانات کشته ۲ تن زخمی شد. سرپل: 
یکنفر به اتهام تجاوز بر دختر۱۵ ساله به ۱۰ سال حبس محکوم شد. غزنی: 

۱۰ کیلو مواد منفجره در  زرنج کشف  و یکنفر گرفته شد. زرنج: 
۴۲ کیلو تریاک در خاشرود با یکنفر گرفتار شد. نیمروز: 

۳۸ طالب توسط نیروهای امنیتی در والیات مختلف دیروز کشته شد. کابل: 
یک شبکه ۱۱ نفری تروریست های نقاب پوش در خان آباد گرفتار شد. قندز: 

حمله طالبان بر پوسته استراتژیک حضرت سلطان دفع شد. سمنگان: 
ننگرهار:  ۱۷ عضو داعش توسط نظامیان در اچین کشته و ده ها تن زخمی شد.

۳ دسامبر۲۰۱۵
المان برای چند سال دیگر قوایش را در افغانستان نگه میدارد. کابل: 

یک کارمند گمرک هرات که چندی قبل ربوده شده بود بکمک شورای والیتی ازبند طالبان رها شد. هرات: 
طالبان یک مکتب دخترانه در لعل وسرجنگل را آتش زدند. غور: 

یک مرد در انجیل سر بریده شد. هرات: 
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یک ذخیره سالح و مهمات گروه حقانی در خروار کشف و۳ نفر گرفتار شد. لوگر: 
۸ طالب کشته و عده ای در عمالت اردوی ملی در والیات مختلف زخمی ویکنفر گرفتار شد. کابل: 

۲۳ طالب کشته وزخمی شد وبیشترین بخش های درقد از طالبان پاک شد. تخار: 
در اوزبین  سروبی ذخیره سالح و مهمات گلبدین بدست آمد. کابل: 

۷ عضو داعش کشته و۱۱ تن توسط نظامیان دیروز در اچین زخمی شد. ننگرهار:   
جسد یک مرد در ولسوالی سیاه کوه بدست آمد. فراه: 

۴ دسامبر۲۰۱۵ 
نیروهای ویژه ارتش در حمله در نوزاد6 تن را ازگرو طالبان رها کردند. هلمند: 

اشرف غنی: طالبان و حامیان شان میخواستند دوجغرافیای سیاسی درافغانستان ایجاد کنند. کابل: 
درنتیجه حمله راکتی طالبان در غزنی ۱۴ غیر نظامی در ولسوالی زنه خان زخمی شد. غزنی: 

یک مهاجم انتحاری طالب که میخواست موتر مملو از مواد انفجاری را منفجر نمایددستگیر شد. بغالن: 
۱۴ نفر در انفجاری در مسجد در سیدآباد میدان کشته و ۱۷ نفر زخمی شد. میدان: 

6۰ اسیر نزد طالبان درعملیات نیروهای ویژه در نوزاد نجات داده شد. هلمند: 
طالبان از پول اختطاف منابع مالی شانرا تمویل میکنند. کابل: 

جوزجان:  حمله طالبان در آقچه توسط نظامیان دفع شد. تلفات شان هنوز معلوم نیست.
مال اختر منصور در یک برخورد در کویته پاکستان زخمی شده است.۳دسامبر کابل: 

۵دسامبر۲۰۱۵
زرداد مارکیت با ده ها مغازه کفش فروشی در آتش سوخت. کابل: 

بدخشان:  یکنفر کشته و یکنفر در درگیری با قوای امنیتی در راغستان زخمی شد.
در عملیات اردوی ملی در والیات مختلف تلفات سنگین به طالبان وارد شد. کابل: 

سمنگان:  یک قوماندان طالب با ۵ فردش در دره صوف کشته شد.
خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته. پروان: 

۳ عضو طالبان پاکستانی در چپه دره کنر کشته شد. کنر: 
یک ترورست باتهام همکاری با طالبان توسط پولیس دستگیر شد. کنر: 

۱۴ نفر درحمله راکتی طالبان در زنخان زخمی شد. غزنی: 
۶دسامبر۲۰۱۵

6۰۰ زن که ششماه در ترکیه آموزش دیده اند بحیث افسر پولیس بکارآغازکرد. کابل: 
در آتش سوزی زرداد مارکیت درمندوی کابل بیش از۳۰۰ دکان تخریب شد. کابل: 

۲۷ عضو داعش در اچین توسط نظامیان کشته و ۳۳تن زخمی شد. ننگرهار: 
مسوول کورس آموزشی درسمنگان توسط موترسایکل سواران کشته شد. ایبک: 

یک بمب گذار در پل علم باانفجار بمب خودش زخمی شد. لوگر: 
خالد یک قوماندان سابق جهادی کشته ویک طالب زخمی شد. ایبک: 

با کشف موترحامل مواد انفجاری ازحمله انتحاری جلوگیری شد و۲ نفر درین رابطه بازداشت گردید. قندهار: 
یک قوماندان طالب با۳6 فردش در تگاب بدولت پیوست. کاپیسا: 
یک موتر بمب در ترینکوت کشف و با یکنفر گرفته شد. ارزگان: 

۳ نظامی در ارتباط با پرتاب هاوان به شهر که ۲۳نفر را کشته وزخمی کرده بودگرفتار شد. میدان: 
یک پسر۱۲ ساله انتحاری طالبان در سرپل خودرا به پولیس تسلیم کرد. سرپل: 

۲۸ فیر هاوان) ماین( دیروز در قیصار کشف شد. فاریاب: 
۷ دسامبر۲۰۱۵

۲۲نفردرحمله انتحاری کشته شد که۱۵ ملکی و۷ پولیس اند. ننگرهار: 
درگیری میان طرفدار مالاختر منصور و مال رسول در شیندند ۸ تن کشته شد. هرات: 

طالبان به مرکز صحی در شهرک حمله کرده سامان و تجهیزات را بردند. غور: 
معاون والی و مستوفی و مسول مالی قوماندانی امنیه باتهام حیف و میل قراردادها به حارنوالی معرفی شدند. ۵  رر: 

قرارداد قوماندانی امنیه با نرخ بلند عقد شده بود.
۲ نفر حامل حمله انتحاری به دفتر والی قندهار گرفتار شد. قندهار: 

۵ نفر به اتهام ۲ قتل و یک سرقت بازداشت شد. ایبک: 
یک کودک ازچنگ ربایندگان در لوگر توسط پولیس نجات داده شد. لوگر: 
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۸ نفر بشمول ۵ سرباز اردوی ملی درنتیجه انفجار در سرخرود زخمی شد. ننگرهار:   
یک کندک سرباز اردوی ملی برای امنیت به نیمروز اعزام شد. زرنج: 

۹ محصل پوهنتون فاریاب مسموم شدند. فاریاب: 
۲نفر از مسوولین تهیه سالح و مهمات طالبان بازداشت شد. تخار: 

۱6 طالب در عملیات مشترک اردوی ملی و پولیس در والیات کشور کشته و ۵ تن زخمی شدند. کابل: 
 ۸ دسامبر۲۰۱۵ 

ولسوالی دشت ارچی پس ازیکماه از طالبان پس گرفته شدباتلفات شدید آنها. قندز: 
طالبان از معدن گچ ناور استفاده ملیونی میکنند همچنان از معدن فوالدی. معدن گاومرده. معدن پودینه قول  غزنی: 

خوگان روزانه ۲۵-۳۰ تن گچ استخراج میشود.
درگیری بین طالبان در شیندند ۲۵ نفر شان کشته و زخمی شد. هرات: 

مال باران یک قوماندان طالب توسط نیروی امنیتی در دولتیار کشته شد. غور: 
یک گروپ ۹ نفری ترورستان در قندهار بازداشت شد. قندهار: 

۱۱ نفر به اتهام قاچاق انسان ها به اروپا دستگیر شد. کابل: 
۸طالب توسط نظامیان در نوار دیورند کشته شد. نورستان:  

طی یک هفته اردوی ملی تلفات سنگین به طالبان وارد کرد. هرات: 
یک قوماندان پوسته خاشرود در انفجار ماین شهید و۴ پولیس زخمی شد. زرنج: 

حمله طالبان بر پوسته های برشناکوت خنثی و تلفات شدید به طالبان وارد شد. قندهار: 
دایکندی:  درگیری میان ۲ گروه متخاصم )مخالفین دولت( یکنفرشان کشته و ۲ تن زخمی شد.

مهاجمان با ده ها انتحاری داخل میدان هوایی قندهار شد. قندهار: 
۸6 طالب در عملیات اردوی ملی و پولیس  در۲۴ ساعت گذشته کشته شد. کابل: 

۹ دسامبر۲۰۱۵
۵۰ غیر نظامی ۹ مهاجم در حمله طالبان به میدان هوایی قندهار کشته شد ۲۵ زخمی. قندهار: 

در درگیری بین طرفداران مال اختر منصورومال رسول درشیندند6۰ نفر کشته و۹۰ نفر زخمی شد. هرات: 
۱۳ طالب پاکستانی در برخورد با نظامیان در وایگل کشته شد. نورستان: 

درگیری مهاجمان با نظامیان در میدان هوایی قندهار پایان یافت. ۲۱ غیرنظامی  6سربازکشته و ۲۳ غیر نظامی  قندهار: 
زخمی شد. ۳ مهاجم کشته شد.

۱۱ طالب در چپرهار بشمول ولسوال  طالبان درچپرهار را  نیروهای امنیتی کشته و۹ تن زخمی شد. ننگرهار: 
یکمقدار زیاد مواد مخدر و سالح و مهمات توسط پولیس کشف و ضبط شد. لوگر: 

طی این هفته پولیس یک البراتوار چرس را تخریب ۷6 تن چرس و ۳۵۰۰ کیلوتریاک و۳۸ کیلو هیرویین .  پکتیا: 
واسکت های انتحاری و سالح و مهمات کشف کرده بود.

مالباران یک قوماندان سرسخت طالب در ولسوالی دولت یار توسط پولیس کشته شد. غور: 
۱۰ دسامبر۲۰۱۵ 

رحمت اهلل نبیل ریس امنیت ملی استعفی داد. کابل: 
۵۰ نفر در ۵ حمله طالبان به میدان هوایی قندهار کشته ۳۷ غیرنظامی و۹ مهاجم. قندهار: 

مذاکرات اشرف غنی با نوازشریف صدراعظم پاکستان درمورد ازسرگیری مذاکرات صلح با طالبان. کابل: 
اشرف غنی استعفی نبیل ریس امنیت ملی را پذیرفت. کابل: 

۳ آدم ربا در خرم سارباغ سمنگان گرفتار شد. سمنگان: 
آیساف متعهد به حمایت تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی کشور شد. کابل: 

۱۷ طالب در جریان درگیری خودی در شیندند کشته و ده هاتن زخمی شد. هرات: 
۱۳ طالب مسلح در تصادم با نظامیان  در کامدیش و وایگل کشته و زخمی شد. نورستان: 
فاریاب:  ۱۴طالب توسط نظامیان در غورماچ. المار وقیصار کشته و عده ای زخمی شد.

۱۱دسامبر۲۰۱۵
در سفارت هسپانیا در شیرپور حمله ترورستی صورت گرفت. کابل: 

۹ نفر  که بزبان روسی صحبت میکرد در جالل آباد گرفتار شد. یک زن روسی خود را انفجار داد. ننگرهار:  
جسد یک دختر جوان ۱۹ ساله شاگرد مکتب در شیدایی یافت شد. هرات: 

دو طالب در شیندند توسط نظامیان بازداشت شد. رر: 
۱6 طالب کشته و ۱۸ زخمی و جسد ۱۰ طالب بجاماند. در حمله دیروز طالبان در ولسوالی ویش ۳ سرباز  نورستان: 
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زخمی ۲ پولیس شهید و۵ تن زخمی شد.
در عملیات تصفیوی نظامیان در والیات عده ای کشته و زخمی و6 تن منسوبین اردوی ملی شهید شد. کابل: 
اشرف غنی جنرال مسعوداندرابی معاون اوپراتیفی امنیت ملی را بحیث سرپرست انریاست تعیین کرد. کابل: 

۱۲ دسامبر۲۰۱۵
۴۳نفر در  حمله هوایی در قندز در شفاخانه بدون مرز امروزکشته شدند.  قندز: 

سازمان ملل متحد: درجنگ قندز با طالبان ۲۸۹غیر نظامی کشته و ۵۵۹ نفر زخمی شده. قندز: 
عبدالجبار اسالمی فرماندار ولسوالی بورکه باثر فیر طالبان کشته شد. بغالن: 

درحمله انتحاری به یک مهمانخانه نزدیک سفارت هسپانیه ۵ پولیس ۲خارجی یک غیرنظامی کشته و ۹ غیر  کابل: 
نظامی هم زخمی شد. ۳ مهاجم انتحاری هم کشته شدند. 

۴ نفر کشته شد در حمله انتحاری روسی زبانها)یک زن روسی(  ۳ کودک و۵ مرد بود که از درونته   ننگرهار: 
جانب جالل آباد می رفتند گرفتار شدند.

۸ عضو داعش در اچین توسط نظامیان کشته شد. رر: 
۳ طالب در والیات مختلف توسط پولیس کشته ۴ زخمی و ۱۵ تن گرفتار شد. کابل: 

یک موتر بمب گذاری شده در دالرام کشف و گرفته شد. نیمروز: 
جسد ولسوال بورکه در پلخمری یافت شد. بغالن: 

۱۰۹ کیلوگرام مواد مخد در علی آباد کشف و با ۲ نفر گرفتار شد. قندز: 
۱۳دسامبر۲۰۱۵

۹۱ کیلوگرام چرس خام در جبل السراج با۲ نفر گرفته شد. پروان: 
یک زن جوان در خنجان با فیر مرمی نامزد قبلی اش کشته شد. بغالن: 

نیروهای امنیتی بخش هایی از مارجه را از وجود طالبان پاک کردند. هلمند: 
۳ جوان در ولسوالی های هرات با فیر مرمی افراد ناشناس زخمی شدند. هرات: 

۸ طالب در المارتوسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 
درعملیات نیروهای امنیتی 6 قریه از وجود طالبان پاک شد. کاپیسا: 
۳ طالب در عملیات پولیس در والیات مختلف کشته شد. کابل: 

۱۴دسامبر۲۰۱۵
۱۳نفر که ۴ پاکستانی وبقیه ازبک تبار اند توسط اردوی ملی گرفتار شد. ۲ روز قبل ۸ نفر گرفته شد که بزبان  ننگرهار: 

روسی صحبت میکردند.
6 عضو داعش در یک حمله هوایی در اچین کشته شد. رر: 
دراثر یک انفجار یکنفر ملکی شهید و یکنفر زخمی شد. پکتیا: 

در انفجار ماین در شیگل ۴ فرد ملکی شهید شد. کنر: 
۲۷ طالب  کشته و ۱۰ تن درعملیات تصفیوی در ساحات مختلف قندز زخمی شد. قندز: 

۱۵ طالب بشمول ۲ قوماندان انهاتوسط امنیتی ها در آب بند کشته شد. غزنی: 
۲ عضو داعش در شهر جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 

۸ عضو یک خانواده دراثرگلوله باری افراد مسلح در بهسود کشته شد. رر: 
در۸ ماه اخیر۲۸۰۰ ترورست در شمال و شمالشرق کشورکشته ۱6۰۰تن زخمی و۱۴۰ تن گرفته شده. کابل: 

۱۰ مخالف در عملیات های تصفیوی در 6 والیت کشور کشته شده. کابل: 
۱۲ طالب دیروز توسط نیروهای امنیتی در حضرت سلطان کشته شد. قندز: 

۳ پاکستانی باتهام عضویت در گروه های ترورستی دیروز بازداشت شد. ننگرهار: 
۱۵ خارجی بشمول یک زن و۲ کودک عضوداعش دیروزدرشهرک غازی امان اهلل خان دستگیر شد. رر:  

۱۵ دسامبر۲۰۱۵
۹ عضو داعش در ده یک طی یک عملیات مشترک افغان وخارجی ها کشته شد. غزنی: 

عبدالبصیر قربانی ساتنمن تخار بحیث مجرم از سوی انترپول در ایران دستگیر شد. کابل: 
پرنده ای)کبک زری( بگمان جاسوسی بیک کشور همسایه در هرات گرفته شد که برفراز بند سلماپرواز داشت  هرات: 

و فرود آورده شد. قبال طرح پاکستان برای تخریب بند ناکام شده بود.
فاریاب وسرپل: ۱۴ طالب توسط نظامیان درین ۲ والیت کشته شدند.
یک مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در ازره کشف شد. لوگر: 

۸ عضو داعش توسط نظامیان در اچین کشته شد. ننگرهار: 
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نورستان:   6 طالب مسلح توسط نظامیان در کامدیش بشمول ۲ پاکستانی کشته شد.
۳ ترورست در عملیات امنیتی در والیات مختلف کشته و ۴تن بازداشت شد. کابل: 

۱۶ دسامبر۲۰۱۵
۲ ماین گذار طالب در انفجار ماین خود شان در چارچینو کشته شدند. ارزگان: 

یک قوماندان معروف طالب در غورماچ وقیصار- در غورماچ کشته شد. فاریاب: 
یک مقدار مهمات بشمول ماین ها که از طالبان بدست آمده بود ازبین برده شد. پروان: 

۳ قاچاقچی سنگ های قیمتی در کوهستان بازداشت شد. کاپیسا: 
بیش از ۳تن مواد مخدر در شهر غزنی حریق شد. غزنی: 

سمنگان:  ۷ کیلو تریاک با۲ نفر بازداشت شد.
۳نفر باثر انفجار ماین کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

۷ ترورست در حمله نظامیان در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 
6 طالب در مارجه طی یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته وحمله شان دفع شد. هلمند: 

یک پدر وپسر در انفجار ماین کنار جاده در نادعلی کشته شدند. رر: 
در تیراندازی طالبان در نادعلی یک دهقان کشته شد. رر: 

۲۰۰۰کیلو مواد انفجاری توسط پولیس در بتخاک ناحیه۲۱ کابل کشف ومحو شد. کابل: 
۳طالب توسط اردوی ملی در فراه کشته شد. فراه: 

۱۱ عضو یک خانواده درنتیجه اصابت ماین هاوان به یک منزل زخمی شد. هلمند: 
۱۷ دسامبر۲۰۱۵

افغانستان  در کنفرانس شهر نایروبی عضو سازمان تجارت جهانی شد . کابل: 
داعش در جالل آباد رادیو صدای داعش را براه انداخت. ننگرهار: 

سیما جوینده والی غور بحیث معاون والی کابل تعیین شد. کابل: 
عملیات تصفیوی در  اوزبین سروبی آغاز شد. کابل: 

اردوی ملی ۸ ماین را در قندهار کشف و خنثی کرد. قندهار: 
۲۹ ترورست  در عملیات اردو وامنیتی در والیات مختلف کشته۱۴ زخمی و۳۰تن دیگر شان گرفتار شد. کابل: 

حمله ۲ مهاجم برپوسته پولیس خنثی ۲طالب کشته و یکنفرش زخمی شد. بغالن: 
یک فابریکه پروسس چرس در پل علم کشف و ۸ تن حریق و6۲۰کیلو ضبط شد. لوگر: 

۱۷عضو داعش در اچین توسط نظامیان کشته و۹ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۷ طالب طی درگیری با نظامیان در غورماچ کشته شد. فاریاب: 

طالبان یک دکاندار را که پول نداده بود تیر باران کردند. نورستان: 
۱۸ دسامبر۲۰۱۵

رشتون کارتر  وزیر دفاع امریکا وارد کابل شد. کابل: 
رهبران جهادی در کابل  شورای حراست و ثبات افغانستان را اعالن کردند. رر: 

نیروهای جرمنی تا پایان سال۲۰۱6 در افغانستان باقی می مانند. کابل: 
نظامیان بازار ولسوالی خانشین را از طالبان پس گرفتند. هلمند: 

نیروهای امریکایی و بریتانوی به هلمند برگشتند. رر: 
۱۹دسامبر۲۰۱۵

ساختمان جدید وزارت داخله در۱۸۰ جریب زمین ومصرف۳۵۰ ملیون دالر کمک امریکا، گشایش یافت. کابل: 
۲ نفر با بیش از۲۰۰ کیلوهیرویین درکانتینر که ازبدخشان عازم کابل بود در تخارکشف و گرفته شد. تخار: 

۸ طالب توسط نیروهای امنیتی در قیصار. غورماچ کشته و ۳ تن دیگر زخمی شد. فاریاب: 
۲۰ دسامبر۲۰۱۵ 

معاون والی هلمند گفت طی ۲ روز گذشته ۹۰ سرباز افغان کشته شده اند. هلمند: 
اشرف غنی گفت: حتی یک قرارداد وزارت داخله مطابق اصول نبوده است. کابل: 

ده ها نفر علیه برکناری سیما جوینده والی غور تظاهرات نمودند. غور: 
لوی درستیز امریکا درکابل گفت: نیروهای هوایی افغانستان تقویت میشود. کابل: 

یک زن توسط شوهرش در باالمرغاب کشته شد. بادغیس:  
دزدان درحال فرار ازشهرایبک یکنفر را کشته و۲ نفر را زخمی کردند. سمنگان: 

ریس شرکت افسوتر در درگیری میان پولیس و طالبان در چشمه شیر زخمی و۴نفر دیگر کشته شدند. بغالن: 
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۹ طالب توسط نظامیان در نورستان کشته شد. نورستان: 
۱۵ طالب درعملیات پولیس در والیات کشته ۷تن زخمی و۲نفرگرفته شد ۱۲ تن  در هلمند کشته شد.  کابل: 

۲۱ دسامبر۲۰۱۵
6 سرباز ناتو در حمله انتحاری نزدیک بگرام کشته و ۳ سرباز زخمی شد. کابل: 

نصر اهلل صادقی زاده نیلی نماینده دایکندی در شوری گفت طالبان اورا ربوده بودند. رر: 
وزارت دفاع سقوط سنگین هلمند را رد کرده گفت در عملیات 6 ولسوالی ۲۰۰ طالب کشته شده اند. رر: 

یک طالب کشته و ۲ تن دیگر حین چوروچپاول اموال مردم توسط اردوی ملی  درچشت زخمی شدند. هرات: 
۲ ماین گذار طالب با انفجار ماین خود شان در شیندند کشته شدند. رر: 

6 طالب در المار توسط  نظامیان کشته شد. فاریاب: 
در حمله انتحاری در بگرام ۴ سرباز کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 

ولسوال نام نهاد طالب ومسول نظامی آنها با۵ فردش در چرخ کشته شد. لوگر: 
۳۰۰ کیلو چرس با مواد انفجاری در پل علم کشف شد. رر: 

۱۹6 کیلو هیرویین و ۱۵ بوتل مشروبات الکولی با۲ مظنون لوگری گرفته شد. تخار: 
ننگرهار:   ازحمله بر قونسلگری هند در جالل آباد جلوگیری وناصرنام طالب گرفتار شد.

۴۳ طالب توسط اردوی ملی در عملیات های تصفیوی کشته شده اند. کابل: 
۸۷ طالب در عملیات اردوی ملی در گرشک و واشیر کشته شدند. هلمند: 

طالبان ۸ نفر را از بس پایین کرده ۴ نفر را با خود بردند. غور: 
۲۲ دسامبر۲۰۱۵

۸ طالب در حمله به کاروان پولیس در کامدیش  کشته شد. نورستان:  
قوماندان محلی پولیس با۱۰ فردش در صیاد توسط طالبان کشته شد. سرپل: 

جنگ بین نیروهای ارتش و طالبان در سنگین جریان دارد. هلمند: 
یکتعداد سالح و مهمات مخالفین در بهسود بدست آمد. ننگرهار: 

یک قاچاقبر مواد مخدر از محبس نیمروز فرار کرد. نیمروز: 
یک طالب کشته و ۳طالب در حمله هوایی در حصارک زخمی شد. ننگرهار: 
ازقاچاق ۵۲ کیلو هیرویین جلوگیری و با یک تبعه ایران بازداشت . زرنج: 

۴ طالب در مروره کشته و 6 طالب توسط نظامیان زخمی شد. کنر: 
6 طالب  در ۷ والیت توسط پولیس کشته ۴تن زخمی و۲ تن گرفتار شد. کابل: 

یک خانم )لیزا اکبری( توسط یک مال در کارته۴ کشته شد. رر: 

۳راکت به شهر کابل اصابت نمود که تلفات در پی نداشت. رر: 
۲۳ دسامبر۲۰۱۵ 

۱۰ طالب در درگیری بانظامیان درسوزمه قلعه وصیاد کشته شدند. سرپل 
۵ طالب توسط اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۲ تن زخمی ویکنفر گرفته شد. کابل: 

وزارت داخله گفت جنگ در هلمند بشدت ادامه دارد و تلفات سنگین به دشمن واردشده. هلمند: 
۹ طالب طی درگیری با نظامیان در الینگار کشته شد. لغمان: 

دیروز ۵ طالب توسط قوای امنیتی کشته و ۴ تن زخمی و۲نفرگرفته شد. سرپل: 
۲۴دسامبر۲۰۱۵

۱6 طالب در دشت ارچی توسط نیروهای  امنیتی کشته شد. قندز: 
ننگرهار:   اردوی ملی در اچین یکمقدار سالح و مهمات را کشف و خنثی کرد.

۱۸ طالب در عملیات دروالیات مختلف توسط نظامیان کشته و۱۷ تن زخمی شد. کابل: 
هند ۳ هیلی کوپتر جنگی را به اردوی ملی تحویل داد. رر: 

۱۰ طالب کشته  ۵ تن زخمی و یکتن طی عملیات امروز دروالیات مختلف اسیر شد رر: 
یک موتر سایکل مملو ازمواد انفجاری با راننده آن گرفتار شد. نیمروز: 
۱۰ طالب در سرپل توسط نظامیان کشته و ۴ تن زخمی شد. سرپل: 

۵ طالب در نقاط مختلف توسط اردوی ملی کشته و یک سرباز شهید شد. کابل: 
۲۵دسامبر۲۰۱۵

تعمیرپارلمان افغانستان که بکمک هند ساخته شده رسما” توسط صدراعظم هند و ریس جمهور افغانستان  کابل: 
افتتاح شد.
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۵۴نفر باثر تصادم یک بس با الری تانکر نفتی  کشته شد. سمنگان: 
نیروهای دولتی ولسوالی سنگین را از طالبان پس گرفتند. هلمند: 

روسیه اعالن کرد که برای مبارزه با داعش با طالبان در تماس میباشند.  
نظامیان ولسوالی غورماچ را که ۲ ماه قبل طالبان گرفته بود متصرف شدند. فاریاب: 

۵ نفر  درانفجار بم در یک مسجد زخمی شد. بغالن: 
۱۰۰نفر بشمول پاکستانی ها و غیره درحمله نظامیان به سنگین کشته و زخمی شدند. هلمند: 

۱۰ طالب در عملیات نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته 6نفرزخمی و یکنفرگرفته شد. کابل: 
۱۳ طالب توسط نظامیان در غورماچ کشته شد. فاریاب: 

۷ عضو داعش توسط نظامیان  کشته شد. ننگرهار: 
۲۶دسامبر۲۰۱۵

۱۳نفر دراثر زلزله 6/۳ درجه درمربوطات ننگرهار کشته شد. مرکز زلزله بدخشان  بود. ننگرهار:  
نشرات رادیوی داعش در ننگرهار خاموش ساخته شد. رر: 

ولسوالی سنگین درتصرف اردوی ملی درآمد که ۵۰ طالب کشته و تصفیه ادامه دارد.  هلمند: 
۱۲ طالب باتصرف ولسوالی غورماچ کشته  و۵ نفر زخمی شد. فاریاب: 

یک سرباز ملی ازسوی طالبان در خواجه سبز پوش تیر باران شد. رر: 
یک متنفذ قومی در اثرانفجار ماین در بهسود کشته شد. ننگرهار: 

یک فابریکه ساخت شراب کشف و تخریب شد. فاریاب: 
جسد یک فرد ملکی در چاریکار یافت شد. پروان: 

۲ تروریست در سیاه گرد بازداشت شد. رر: 
۱۹۰ کیلو چرس در جبل السراج با ۲ نفر گرفتار شد. رر: 
۵۰ طالب در عملیات تصفیوی در سنگین کشته شد. هلمند: 

۵ عراده موترسایکل طالبان درشهر شبرغان گرفتار وعده ای کشته شد. جوزجان:  
۳۵ دهشت افگن را اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۵تن را زخمی کرد. کابل: 

۲۷دسامبر۲۰۱۵ 
طالبان 6 عضو یک خانواده راکشتند. کنر: 

۵عضوداعش را شبه نظامیان در اچین کشتند. ننگرهار: 
۴ طالب در چارچینو و چوره توسط نظامیان کشته یکنفر گرفتار شد. ارزگان:   

یک ذخیره مهمات طالبان کشف شد. لوگر: 
یک قوماندان طالب با6 فردش به دولت پیوست. کاپیسا: 

مال زمان و مالحقیار قوماندان پاکستانی طالبان در تگاب کشته شد. رر: 
یک ذخیره مهمات طالبان در اچین کشف شد. ننگرهار: 

یک رشته ماین گذاری های طالبان در ننگرهار ناکام شد. رر: 
محموله ای از تیزاب که مواد مخدر ساخته میشد در خوگیانی کشف شد. رر: 

۳ غیر نظامی در حمله راکتی طالبان در صیاد کشته شد. سرپل:  
بخش هایی از صیاد توسط طالبان گرفته شده. رر: 

۳ طالب باثر انفجار ماین خودشان در علیشنگ کشته شد. لغمان: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

ده ها قریه در غورماچ از وجود طالبان پاک شد. فاریاب: 
یک باشنده پلچرخی باتهام ربودن یک خانم گرفتار شد. کابل: 

باثر حمله افراد مسلح بخانه هابی درناری کنر 6 عضو یک خانواده کشته و یکنفر شان زخمی شد. کنر: 
یک گروه ۸۹ نفری مخالفان مسلح با دولت یکجا شدند. غور: 

۱۰ طالب در  والیات مختلف کشته و ۸ تن شان زخمی شد. کابل: 
۴ طالب توسط پولیس در گیالن و ده یک  کشته و۸ تن زخمی شد. غزنی: 

۳ طالب در قالت توسط نیروهای امنیتی بقتل رسید. زابل: 
جالل آباد. ۱۳نفر دراثر زلزله دیروز زخمی و ده ها منزل تخریب وخساره مند شد.

۲۸دسامبر۲۰۱۵
تعمیر وزارت دفاع که بمصرف ۱6۰ ملیون دالربکمک امریکا ساخته شده افتتاح شد. کابل: 
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درحمله انتحاری نزدیک میدان هوایی کابل یکنفر کشته و ۳۳ ملکی زخمی شد. رر: 
۲ کارمند صحی زن  توسط افراد مسلح  کشته شد. قندهار: 

۳ طالب در درگیری با نظامیان در میوند کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 
۷ طالب توسط نظامیان در کوهستانات کشته و ۴ تن زخمی شد. سرپل: 

۴ طالب توسط افراد نظامی کشته و یک نفر شان زخمی شد. ارزگان: 
۳ طالب کشته و ۳تن در شهر صفا و شملزایی توسط نظامیان زخمی شد. زابل: 

6۸ عضو داعش در اچین کشته شد بشمول 6 قوماندان محلی آن. ننگرهار: 
۱۸ کودک درحمله انتحاری نزدیک میدان هوایی کابل زخمی شد. کابل: 

۱۵  مخالف مسلح توسط پولیس در والیات مختلف کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 
یک انتحاری قبل از رسیدن به هدف توسط پولیس کشته شد. هلمند: 

یک مال امام مسجد در کوهستانات توسط افراد ناشناس کشته شد. کاپیسا: 
۱۱ ماین در نقاط مختلف قندهار کشف و خنثی شد. قندهاز: 

۱۱ طالب در دهراوود و چار چینو کشته و۲۳ تن توسط نظامیان زخمی شد. ارزکان: 
۱۰ طالب توسط نظامیان در الینگار کشته و ۴ تن زخمی شد. لغمان: 

۴ نفر باثر انفجار ماین در لشکرگاه کشته شد. هلمند: 
یک پسرجوان توسط برادرش کشته شد. پروان: 

۱۴ عضو داعش  در اچین توسط قیام کنندگان محلی کشته شد. ننگرهار: 
۷ طالب توسط نظامیان در لعل پور کشته شد. رر: 

 ۲۹دسامبر۲۰۱۵ 
ننگرهار:  ۸۰ نفر عضو داعش در عملیات های هوایی کشته شده.

۱6 طالب در جریان درگیری با نظامیان کشته شد. ارزگان: 
قندهار:  ۷ ماین در غورک و میوند کشف و پالن طالبان خنثی شد.

افرادمسلح مال امام مسجد امام ابوحنیفه را  با فیر مرمی بقتل رسانیدند. پروان: 
۳ طالب در حمله علیه نظامیان در میوند کشته شد. قندهار: 

۲۰ تن مخالفین در عملیات تصفیوی در ولسوالی سنگین  کشته و زخمی شد. هلمند: 
گالجان مشهور به گاللی قوماندان طالبان هنگام بازگشت از پاکستان گرفتار شد. ننگرهار: 

۲ ماین طالبان کشف و خنثی شد. زابل: 
۲۸ عضو داعش در یک حمله هوایی در اچین با ۳ پاکستانی کشته شد.. ننگرهار:  

۷ عضو داعش در قرارگاه شان در اچین باحمله هوایی کشته شد. رر: 
یک کودک ۷ ساله پسر زرگر در شهر زرنج ربوده شد. نیمروز: 

۸ طالب در نادعلی توسط پولیس کشته و ۵ تن شان زخمی شد. هلمند: 
۱۰ طالب در خانشین توسط نیروهای امنیتی کشته و 6 تن زخمی شد. رر: 

۸۲ طالب در عملیات در بخش هایی از کشور کشته 6تن زخمی و۱۹ تن بازداشت شد. کابل: 
۴طالب در غورک طی عملیات اردوی ملی کشته شد. قندهار: 

۲۷ طالب طی عملیات پولیس در نقاط مختلف کشور کشته ۳ زخمی و۱۰ نفرگرفته شد کابل: 
مالعبدالصمد معاون والی نامنهاد طالبان درقیصار کشته با۸ طالب کشته و۴ طالب زخمی شد. فاریاب: 

۴ طالب از سوی افراد امنیتی بازداشت شد. قندهار: 
۸ تن مواد مخدر در التمور کشف و باکارخانه پروسس آن آتش زده شد. لوگر: 

همچنان 6۴۰ کیلو چرس در پل علم کشف و  ضبط شد.  
۹ طالب درحمله به پوسته های امنیتی در شرین تگاب کشته شد. فاریاب: 

 ۳۰دسامبر۲۰۱۵
۹ عضو داعش در حمالت هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

یک قوماندان طالب باشنده بادغیس در هرات گرفتار شد. هرات: 
۱۱ طالب در بخش های کشور توسط نظامیان کشته 6 زخمی و یکنفر گرفته شد. کابل: 

۲۲ طالب توسط پولیس در بخش های کشور کشته،۱۱ تن زخمی و ۳ تن بازداشت شد. رر: 
۱۱۰ خبرنگار در سراسر جهان کشته شده . در افغانستان ۵ خبرنگار کشته شده. رر: 

در۹ ماه گذشته ۵۹۸تن در ارتباط با مواد مخدر گرفتار شده. چهار ونیم تن هیروین ۱۹ کیلو مورفین. الکولی،  رر: 
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۱۳6 میل سالح، یک دوربین، ۴ راکت، ۲۷۵ موتر و۵۲۲ موبایل.
یک انبار بزرگ جنگ افزار مخالفین کشف و انفجار داده شد.  لوگر: 

۵ نفر به اتهام دزدی ۱۰ عراده موترسایکل بازداشت شد. زرنج: 
۳۱دسامبر۲۰۱۵

طالبان یک زن را تیر باران کردند. سرپل: 
دزدان اموال مسافرین را در جاده جلگه و خوست غارت کردند. بغالن: 

یکنفر کشته و۳ تن طی درگیری میان طالبان در دند غوری زخمی شد. رر: 
طالبان به خانه یک افسر پولیس در فیروزکوه حمله کرد که ۲ عضو خانواده و۲ مهاجم کشته شدند. غور: 

۲۵ عضو داعش در ده باال کشته و ۳۱ تن زخمی شد. ننگرهار: 
طی ۱۰ روز گذشته ۲۵۰ عضو داعش بشمول قوماندانان پاکستانی شان کشته شده.  

۲۷ طالب درعملیات اردوی ملی در نقاط مختلف کشته ۳۱زخمی و۲ تن گرفته شد. کابل: 
۱۱ عضو داعش در اچین در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

۴ نفر در انجیل به اتهام نگهداری سالح و مهمات و مواد مخدر گرفتار شد. هرات: 
۲ حلقه ماین در شیندند کشف و از دو انفجار جلوگیری شد. رر: 

یکنفر با واسکت انتحاری اش در مهتر الم بازداشت شد. لغمان: 
۹طالب  کشته و ۴ تن شان زخمی شد. نورستان: 

۲ نفر کشته و ۴ تن در برخورد بین دو خانواده در کوهستان زخمی شد. کاپیسا: 
پولیس مانع موتر سایکل سواران ۲ پشته میشود )اکثر حمالت با این تکتیک طالبان  صورت گرفته و مردم به  پروان: 

قتل میرسند.(
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سال ۲۰۱۶ م
اول جنوری۲۰۱۶ 

کابل:  در یکسال گذشته ۲۷ عسکر خارجی کشته شده اند: ۲۲ امریکایی ۲ برتانوی و۳ تن از دیگر کشورها.
۱۰ مسافر ربوده شده از چنگ ترورستان طالب دیروز آزاد شد. زابل: 

۹ طالب طی درگیری بانظامیان در کوهستانات کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 
۴ نفر به اتهام نگهداری سالح و مهمات در انجیل گرفتار شد. هرات: 

۱۳ عضو طالبان در وانت وایگل درحمله بر پولیس کشته شد با یک پاکستانی. نورستان: 
۳ پولیس در حمله طالبان در دهراوود شهید و۲ پولیس زخمی شد. ارزگان: 

یک نظامی به جرم کسب غیر قانونی سالح ۵ سال حبس شد. هرات: 
یک موتر با ۱۲۵۰۰ کیلو مواد انفجاری در خیرخانه گرفته شد. موتر درپاکستان بنام کاه بارگیری شده از راه  کابل: 

غزنی بکابل انتقال می یافت.
 ۲ جنوری۲۰۱۶

ارتش افغانستان ۵۹نفر را از بند طالبان در شورابک آزاد کردند و۳۷ سرباز ارتش و متباقی ماموران پولیس و  هلمند: 
غیر نظامیان بودند.

شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در تایمنی ۲ کشته و۱۸ زخمی داشت. کابل: 
درعملیات تصفیوی ۵ طالب کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی شد. سرپل: 

مواد مخدر و سالح از میوند بدست آمد. قندهار: 
یک ترورست کشته و 6 نفر شان دستگیر شد. زابل: 

۱۱ طالب در کوهستانات هنگام حمله به اردوی ملی کشته شد. سرپل: 
از اول جدی )۲۲دسامبر۲۰۱۵(تاحال ۱۴۴ عضو داعش در ننگرهار کشته ۸نفر شان زخمی شده. کابل: 

اردوی ملی ۵۹سرباز را ازاسارت طالبان در نهر شاهی نجات داد. هلمند: 
۲ طالب در عملیات پولیس در نقاط مختلف کشور کشته و یکنفر زخمی شد. کابل: 

مالجان محمد مدیرلیسه دخترانه ازسوی افراد مسلح طالب کشته شد. فاریاب: 
۱۲ طالب بشمول یک قوماندان ویک تاجکستانی در دشت ارچی کشته شد. قندز: 

یک جوان۱۸ ساله از نزد اختطاف چیان یولمرب  نجات داده شد. بلخ: 
۳جنوری۲۰۱۶

افغانستان نایب قهرمان رقابت های فوتبال جنوب آسیا شد. کابل: 
باسقوط یک هلی کوپتر آموزشی ارتش در لوگر ۳ نفر کشته و یکنفر زخمی شد. کابل:  

۱۰ طالب کشته و یکنفر توسط اردوی ملی گرفتار شد. فاریاب: 
۷ کودک در یک انفجار مرمی در قیصار زخمی شد. رر: 

حمله انتحاری ناکام شد. شخص انتحاری بازداشت گردید. قندهار: 
۲۱ طالب در عملیات نظامی در نقاط مختلف کشته ۱۱ زخمی و ۴تن گرفته شد. کابل: 

6۴ هراس افگن در عملیات تصفیوی و هوایی کشته ۲۵ تن زخمی و ۲نفرگرفته شد. کابل: 
یک فابریکه تولید مشروبات الکولی در شهر شبرغان کشف شد. جوزجان: 
۳ ترورست به اثر انفجار موتر بم خود شان در شیندند کشته شد. هرات: 

ازیک انفجار ماین مقناطیسی در شهر هرات جلوگیری شد. رر: 
۹ طالب در جریان درگیری در جلریز وسید آباد کشته و۲ نفر زخمی شد. میدان: 

۲۴ عضو داعش در نتیجه حمالت هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۲ طالب توسط نظامیان در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان: 

6طالب درنتیجه درگیری با نظامیان کشته شد. نورستان:  
هلمند:  یک کارخانه ساخت ماین کنار جاده در گرمسیر کشف شد.

 ۴ جنوری۲۰۱۶
امروز۲ انفجار انتحاری درنزدیک میدان هوایی کابل رخداد که ۱۹نفر زخمی شد و یکنفر کشته شد. کابل: 

۴ ترورست از یک ساختمان بر قونسلگری هند درمزارشریف حمله کرده اند که تاکنون ۳ نفر در یک محفل  بلخ: 
عروسی جوار قونسلگری  زخمی شده اند.

داکتر عبداهلل برای سفر رسمی عازم ایران شد. کابل: 
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عمرفاروق معاون شورای والیتی گفت: زنان برای حمالت انتحاری آموزش می بینند. نورستان: 
۱۱ طالب در عملیات تصفیوی در مارجه کشته و ۱۴ تن زخمی شد. هلمند: 

۸ بشکه ۲۰ کیلویی مواد انفجاری در نهرسراج دستگیر شد. رر: 
شماری از مقام های والیت باثر پخش گاز تسخین مسموم شدند. پروان: 

۱۳ دهشت افگن در بخش های از کشور توسط پولیس ملی کشته شدند. کابل: 
یک مهاجم چادری پوش هنگام حمله به یک نظامی بازداشت شد. غزنی: 

جسد ۵ پولیس که از  سوی طالبان ربوده شده بود بدست آمد. رر: 
عملیات تصفیوی در مربوطات سرپل از سوی نظامیان ادامه دارد. سرپل: 

تاکنون ۵ طالب کشته و ۹ طالب زخمی شده اند. رر: 
طالبان یکنفر را به اتهام قتل مامایش به دار آویختند. بدخشان: 

پولیس یک کودک 6 ساله را از چنگ آدم ربایان نجات داد. نیمروز: 
۱۹ طالب توسط اردوی ملی در عملیات تصفیوی کشته و ۲۷ تن زخمی شد. کابل: 

۱۰ طالب در حمله هوایی در شیگل کشته و ۲ تن زخمی شد. کنر: 
6 طالب توسط پولیس کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 

از وقوع ۳ انفجار ماین جلوگیری شد. ننگرهار: 
یکنفر با۵۰ کیلو چرس از ساحه ثمرخیل گرفتار شد. رر: 

۴ نفر به اتهام عضویت گروه های ترورستی با یک پاکستانی گرفتار شد. رر: 
ارزگان:   6 طالب در عملیات تصفیوی کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شد.

۲ طالب  توسط نظامیان در شملزایی کشته شد. زابل: 
۸ حلقه ماین در چار راهی های شهر کشف و خنثی شد. قندهار:  

۱۰ طالب در میوند و میانشین کشته شد. رر: 
شورای عالی احزاب جهادی ایجاد شد کابل: 

۵ جنوری۲۰۱۶
یک سرباز امریکایی کشته و ۲ تن هنگام حمله علیه طالبان درمارجه زخمی شد. هلمند:  

یک هیلی کوپتر که برای نجات زخمی ها رفته بود نیز مجبور به نشست شد.  
در یکسال گذشته ۲۰ دختر اقدام به خود کشی کرده که 6نفر فوت شده. جوزجان: 

۱6 عضو داعش توسط نیروهای امنیتی در بتی کوت کشته شد. ننگرهار: 
در درگیری بین داعش وطالبان در چپرهار ۹ عضو داعش و6 طالب کشته شد.  

کابل:  وظایف معاون والی های هلمند و غزنی به تعلیق در آمد.
افراد مسلح ریس شورایعالی صلح سمنگان را کشتند. سمنگان:   

6 طالب درجریان عملیات نظامی در خاص ارزگان کشته و 6 نفر زخمی شد. ارزگان: 
۱۰ طالب در ۲ عملیات کشته شد. قندهاز: 

۴ نفر بشمول یک زن و یک کودک باتهام همکاری با داعش گرفتار شد. ننگرهار: 
قندهار:  یکتعداد ماین خود ساز در ارغنداب کشف شد.

6 طالب در درگیری با نظامیان کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 
ننگرهار:  ۱۱ داعشی در اچین توسط حمله هوایی کشته شد.
۲ طالب مسلح در قیصار توسط پولیس کشته شد. فاریاب:  

در۲ والیت ۴ طالب توسط نظامیان کشته  ۳تن زخمی  شد. کابل: 
دیروز۱۵ عضو داعش در درگیری با نظامیان در بتی کوت کشته شد. ننگرهار:  

هلمند:  ۹ طالب ازجمله۲ پاکستانی در درگیری با پولیس در سنگین کشته شد.
۹ ترورست پاکستانی در نازیان گرفتار شد. ننگرهار:  

در انفجار انتحاری دیروز در میدان هوایی کابل یکنفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شد. کابل: 
۲ طالب در غورک کشته و ۳ تن زخمی شد. قندهار: 

درنزدیکی قونسلگری هند انفجاری رخداد که تلفات نداشت. ننگرهار:  
از یک سلسله انفجار های بم گذاری شده در ولسوالی های ارزگان جلوگیری شد. ارزگان: 

۲۴ طالب دیروز از سوی نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته ۱۷زخمی و۲ تن گرفتار شد. کابل: 
۳۱ میل سالح از افراد مسلح غیر مسول جمع آوری شد. تخار: 
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۳۸۰ کیلو چرس کشف و ضبط شد. لوگر: 
 ۶ جنوری۲۰۱۶

داکتر عبداهلل در ایران از بندر چاربهار دیدن کرد. کابل: 
سفیر هند در کابل گفت دشمن مشترک هند و افغانستان درحمله مزارشریف دست دارند. رر: 

6 طالب کشته و ۳طالب درجریان درگیری با نظامیان در کامدیش زخمی شد. نورستان: 
۱۱ طالب در المار حین حمله بیک پوسته امنیتی کشته شد. فاریاب: 
کنر:  ۲ سرباز ملی در انفجار ماین کنار جاده در ناری شهید شد.

۹ طابب در عملیات مشترک در صیاد کشته و ۵6 طالب زخمی شد. سرپل: 
یک پولیس محلی در انفجار ماین کنار جاده در کشم شهید شد. بدخشان: 

حمله کنندگان بر قونسلگری هند بزبان اردو صحبت میکردندکه یک پولیس کشته شد. بلخ: 
۵ پولیس و ۴ فرد ملکی زخمی شدند.  

۴۲ طالب در عملیات تصفیوی در مارجه کشته و ۲۵ تن زخمی شد. هلمند: 
یک انبار جنگ افزار طالبان در خوگیانی کشف شد. ننگرهار:  

عملیات عزم برای پاک کاری طالبان در گذره آغاز شد. هرات: 
۳ طالب پاکستانی در سید آباد توسط نیروهای امنیتی کشته شد. میدان: 

درنتیجه درگیری میان ۲ قوماندان مسلح غیر مسوول یکنفر کشته شد. بغالن: 
۸ طالب در عملیات اردوی ملی در میوند کشته و ۲ طالب زخمی شد. قندهار: 

6 طالب در جوند کشته ویکنفر شان زخمی شد. بادغیس:   
کابل:  ۱۹ طالب توسط پولیس در نقاط مختلف کشور دیروز کشته ۲ زخمی و یکنفرگرفته شد.

۳۹ طالب توسط نظامیان درنقاط مختلف کشته ۱۴ تن زخمی و۱۹تن گرفتار شد. کابل: 
پرتاب بم دستی بر یک منزل در وزیر اکبر خان تلفات نداشت. کابل: 

 ۷ جنوری۲۰۱۶
تیر اندازی بخاط پیروزی تیم کرکت بر زیم باب وی یکنفر در هلمند کشته و۲نفرزخمی شد. کابل: 

داکتر عبداهلل ریس اجرایوی  از بندر چار بهار ایران دیدن کرد. کابل: 
۱۲۰ طالب در عملیات باز پس گیری مارجه کشته شد و ولسوالی مارجه دوباره گرفته شد  هلمند: 

۲ پولیس درحمله طالبان در قیصار شهید شد. فاریاب: 
زابل:  تالش طالبان برای سازماندهی یکسلسله عملیاتها خنثی و ماینهای شان خنثی شد.

۱۱ طالب توسط نظامیان در میوند و غورک کشته شد. قندهار: 
۵ طالب توسط نظامیان در الیشنگ کشته و ۴ تن زخمی شد. قندز: 

درگیری شدید بین افرد داعش و طالب در اچین و بتی کوت ادامه دارد. ننگرهار: 
رر:  ۲۳عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.

هلمند:   مارجه ازوجود طالبان تصفیه شد.
کابل:  پولیس ۱۷تن را به جرم فیرهای هوایی خوشی تیم کرکت بازداشت کرد.

۲۰ حلقه ماین در نقاط مختلف مارجه کشف و خنثی شد. هلمند: 
یک قوماندان طالب با۴ فردش در الیشنگ کشته و ۴ تن دیگر زخمی شد. لغمان: 

6 طالب در کامدیش توسط نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
۱۱ طالب در المار توسط نظامیان کشته شد. فاریاب:   

۲ سرباز اردوی ملی در انفجار ماین کنار جاده در ناری کشته و ۲تن زخمی شد. کنر: 
۸ جنوری۲۰۱۶

۱۷ عضو داعش در حمله هوایی بدون پیلوت در ننگرهار کشته شد. ننگرهار: 
کابل:   6۰ دهشت افگن طی عملیات اردوی ملی در نقاط مختلف کشور کشته۱6 زخمی  و۴ تن گرفتار شد.

دراثر انفجا ماین یک نظامی شهید و ۲ فرد ملکی زخمی شد. بدخشان: 
افراد مسلح بخانه سخنگوی سابق والی پروان آتشباری کردند که تلفات نداشت. پروان: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی  توسط اردوی ملی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
هیأت کانگرس امریکا در سفر به کابل با اشرف غنی دیدار کرد. کابل:   

۹ جنوری۲۰۱۶
یکنفر با ۴۰ کیلو هیرویین در بین۳ تایر الری در  دره صوف گرفتار شد. سمنگان: 
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۲۰ عضو مخالف در حمله طیاره بی پیلوت در اچین کشته شد)۱۲ داعش ۸ طالب( ننگرهار: 
والی نام نهاد طالب در تخار با۱۷ فردش در  درقد  کشته شد. تخار: 

۳۰ طالب مسلح توسط اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
۴۳ طالب توسط پولیس ملی در والیات کشته و۱۵ تن زخمی و ۲ گرفتار شد. کابل: 

۴ طالب پاکستانی در حمله طیاره بی پیلوت در شلتن کنر کشته شد. کنر: 
۱۰جنوری۲۰۱۶ 

رباینده و قاتل یک کودک ۵ ساله بازداشت شد. زرنج: 
امریکا بزودی ۲۹ فروند طیاره نوع آی۲۹ و ۷۲۸ واسطه زرهی به نیروهای هوایی افغانستان تحویل میدهد. کابل: 

ولسوالی درقد به تصرف قوای دولت در آمد. تخار: 
۱۰ میل سالح به پروسه دایاگ تسلیم داده شد. زابل: 

۱۰ طالب در دوشی کشته و زخمی شد.. بغالن: 
یک زن با دخترش از سوی افراد مسلح ناشناس سر بریده شد. ارزگان:  

۳۰ دهشت افگن از سوی نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۸ تن زخمی شد. کابل: 
یکنفر با ۱۷ کیلو مواد مخدر گرفتار شد. زرنج: 

امریکا ۵۰۰ نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام میکند. کابل: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۱۳ طالب در جریان درگیری با داعش کشته شدند. رر: 
۳۳ طالب در عملیات نیروهای مشترک کشته شد. قندهار: 
دایکندی:  ۳۹۹ میل سالح به پروسه دایاگ تحویل داده شد.

۸۱ کیلو چرس  با ۵ قاچاقبر مواد مخدر بازداشت شد. بغالن: 
۱۱ جنوری۲۰۱۶

۱۰ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
ارزگان:  ۷ ماین در راه ها کشف و برنامه های طالبان خنثی شد.

یک کارخانه ساخت بمب کنار جاده در نهرسراج کشف و تخریب شد. هلمند: 
6 طالب پاکستانی در کامدیش توسط پولیس کشته شد. نورستان: 

۱۲جنوری۲۰۱۶
نشست ۴ جانبه صلح با طالبان در پاکستان پایان یافت که روی نقشه  راه مذاکرات  بتایخ ۱۸ جنوری و جلسه  کابل: 

بعدی ادامه می یابد. ۲ ماه بعد جلسه ۴ جانبه دایر میشود.
ضیاء الدین فرمانده طالبان در درقد در ینگی قلعه بانفرش کشته شد. تخار: 

ولسوال نام نهاد طالبان در پشت کوه با۱۰ نفرش کشته شد. فراه: 
یکنفر توسط اعضای خانواده اش در بگرام کشته شد. پروان: 

یک دختر توسط پدرش در چاریکار کشته شد. رر: 
۸ نفر به جرم انتقال مواد مخدر گرفتار شد. هرات: 

۳ ماین  که از سوی ماین گذاران در دهراود گذاشته شده بود خنثی شد. ارزگان: 
۳طالب ماین گذار کشته و ۵ ماین شان خنثی شد. قندهار: 

۸۳ طالب در عملیات های گسترده کشته و ۱۱ طالب زخمی شد. پکتیا: 
۲ نفر توسط افراد ناشناس در شیرین تگاب کشته شد. فاریاب: 

۱۰ نفر باتهام همکاری با طالبان در زنده جان گرفتار شد. هرات:  
یک پل توسط طالبان تخریب و شهروندان واکنش شدید نشان دادند. رر: 

۲ تن به ارتباط فیر راکت و عملیات تخریبی گرفتار شد. رر: 
۸۰ کیلو مواد مخدر از سوی فروشندگان جمع آوری شد. رر: 

۱۳ جنوری۲۰۱۶
۳ حمله کننده انتحاری داعش در قونسلگری پاکستان و۷سرباز کشته و ۷تن زخمی شد. ننگرهار: 

۵ طالب توسط نیروهای امنیتی در شهر شبرغان کشته و یکنفر زخمی شد. جوزجان: 
افراد مسلح غیرمسوول یک سرباز اردوی ملی و یک دکاندار را کشتند. قندز: 

در انفجار  موتر بمب در ساحه بوالن یکنفر ملکی زخمی شد. هلمند:  
۳ طالب ماین ساز با انفجار ماین شان در دهراوود کشته شدند. ارزگان:  
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۱۰پولیس کشته و ۷ نفر بشمول ۳ غیر نظامی درحمله بخانه معاون والی ننگرهار زخمی شدند. ۳ مهاجم   ننگرها: 
پس از ۳ ساعت از پا در آمدند.

6 کیلو مواد انفجاری در محمود راقی کشف و خنثی شد. کاپیسا: 
۲ طالب کشته و۳ طالب دیگر توسط پولیس در گرشک زخمی شد. هلمند: 

۴۱ طالب درعملیات اردوی ملی درنقاط مختلف کشته،۴۴ طالب زخمی و ۷ قوماندان آنها دستگیر شد. کابل:  
۱۲ طالب در میوند وغورک  توسط اردوی ملی کشته و یک طالب زخمی شد. قندهار: 

۹ عضو داعش توسط نظامیان در المار کشته شد. فاریاب: 
۱۴ جنوری۲۰۱۶

یک دختر که از کابل اختطاف شده و به قندز انتقال می یافت ازاختطافگران گرفته شد. قندز: 
۲۵ طالب در عملیات تصفیوی اردوی ملی در والیات کشته ۱۵ تن زخمی و۱۸ گرفته شد. کابل:   

بادغیس:  یکنفر توسط طالبان به دار آویخته شد.
نورستان:  ۴ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد.

۳طالب ماین گذار با انفجار ماین شان در چارچینو کشته شد. ارزگان:  
۹ طالب در حمله به پوسته پولیس در قیصار کشته شد. فاریاب:   

۱۷ طالب در عملیات تصفیوی در میوند کشته و 6 نفر زخمی شد. قندهار: 
ننگرهار:  ۱۹عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ۸ نفر در تصادم بین اعضای داعش وطالبان کشته شدند.

بدخشان:  بیش از یک هزار کیلو هیرویین ضبط و فابریکه آن تخریب شد.
۱۵ جنوری۲۰۱۶

کنر:  انفجار یک گلوله در کنر ۴ کودک را هالک کرد.
کابل:  )جبهه نوین ملی افغانستان( برهبری انوارالحق احدی  آغاز بکار کرد.

یک ذخیره مهمات و سالح طالبان در لشکر گاه کشف شد. هلمند:  
مولوی حمید اهلل قوماندان طالب با6 فردش در گیالن کشته شد. غزنی: 

یک آدم ربای حرفه ای در غوریان گرفتار شد. هرات: 
۳ نفر به اتهام انتقال مواد مخدر با ۱۰ کیلو هیرویین شیشه ای گرفتار شد. رر:  

حافظ سعد الدین قوماندان ارشد داعش در اچین کشته شد. در این حمله هوایی  ننگرهار: 
۱۰ نفر  بشمول ۳ قوماندان داعش کشته شده اند.  

۱۶ جنوری۲۰۱۶ 
داکتر ثریا دلیل بحیث سفیر افغانستان در سویس بکار آغاز کرد. کابل: 

قندهار: 6 طالب  در عملیات تصفیوی در غورک کشته و ۳ تن زخمی شد.
پروان:  بانک آغاخان در چاریکار هدف یک راکت قرار گرفت.

۴۰ ترورست در درقد با سالح شان به دولت تسلیم شدند.درین عملیات ۲۰ طالب کشته ۱۱تن زخمی و   تخار: 
۱۲ تن گرفتار شد.

۲ غیر نظامی که از سوی طالبان ۵ روز قبل  ربوده شده بود آزاد شدند. غزنی: 
۳ طالب در عملیات تصفیوی نظامیان در میوند کشته و ۲ تن زخمی شد. قندهار: 

۴  ترورست توسط امنیت ملی در شهر قندهار بازداشت شد. رر: 
۳۷ طالب در نهر سراج طی سه روز جنگ کشته و۱۴ طالب زخمی شده. هلمند: 

۹۴ طالب توسط  اردوی ملی در نقاط مختلف کشور کشته ۲۴ زخمی و۲۰ تن دیگر بازداشت شده است. کابل: 
یکتعداد ماین کنار جاده در شاه ولیکوت کشف و خنثی شد. قندهار: 

6 قریه در میوند از وجود طالبان تصفیه شد. رر: 
۵ طالب در شبرغان توسط نظامیان کشته و یک طالب زخمی شد. جوزجان: 

۴ کودک در انفجار یک سرگلوله هاوان در اسمار کشته شد. کنر: 
۸ تن در جنگ بین طالبان و داعشی ها در ده باال کشته و ۲ تن زخمی شده. ننگرهار:  

۱۷ جنوری۲۰۱۶
درحمله انتحاری باالی منزل حاجی ملک عثمان شنواری در محفل رهایی پسر عصمت اهلل شنواری برادرش  ننگرهار:  
با ۳ تن دیگر کشته شد.اما بی بی سی گفت: درحمله بمنزل شینواری که بمناسبت رهایی برادرش از قید داعش 

ختم قرآن کریم داشت ۱۳ تن کشته و۱۴تن زخمی شد بشمول برادر شنواری .
شخصی که ۸ عضو خانواده اش را کشته بود در بهسود به اعدام محکوم شد. رر: 
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هرات:  یک خانم جوان در شهر هرات با خوردن مواد زهری  خود کشی کرد.
کابل:  ۲۷ طالب در عملیات تصفیوی  در والیات  شرقی کشته وزخمی شدند )۱۹ کشته و ۸ تن زخمی( .

جوزجان:  پولیس ۴۴ کیلو چرس را کشف و ضبط کرد.
غزنی:  یک طالب ۳ هم قطارش را در اندر کشت.

۵ طالب در درگیری با پولیس در ارغستان کشته شد. قندهار: 
۲ قوماندان طالب با ۵ فرد شان در گیالن کشته و یک طالب گرفتار شد. غزنی: 
یک سرکرده طالب و برادر یک قوماندان طالب در گرزیوان کشته شد. فاریاب:   

۲ تن به اتهام حمل سالح غیر مجاز در دند بازداشت شد. قندهار:   
نیلی. دایکندی:   در اثر درگیری میان باشندگان ولسوالی گیتی یکنفر کشته و ۲ نفر زخمی شد.

6طالب توسط پولیس در سید آباد کشته شد. میدان:  
پولیس 6 نفر را در گذره به اتهام اعمال ترورستی دستگیر نمود.یک پولیس شهید و یکتن  زخمی شد. هرات: 

۱۰ طالب کشته و ۴ مرکز نظامی شان تخریب شد. جوزجان: 
۴۸۵۱ کیلو مواد کیمیاوی ساخت ماین کنار جاده با عامل قضیه گرفتار شد. قندز: 

66 طالب  در عملیات تصفیوی اردوی ملی در نقاط مختلف کشته شد که ۴۱ تن عضو داعش بود و ۳۸تن  کابل: 
زخمی شده .

۴۰ طالب مسلح با دولت پیوسته و ۱۲ طالب بازداشت شد که زخمی شده بودند. تخار: 
6طالب در غورک کشته و ۳ طالب زخمی شد. قندهار:    

۱۸ جنوری۲۰۱۶
یکنفر بینی خانمش را با چاقو برید. فاریاب: 

۳ ماین گذار در شیندند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرات:  
در انفجار یک سرگلوله مرمی راکت در پشتون زرغون ۸ نفر ملکی زخمی شد. رر: 

۵ نفر باتهام ارتکاب جرایم مختلف در قندز دستگیر شد. قندز: 
در انفجار ماین کنار جاده در پلخمری یک پولیس زخمی شد. بغالن: 

نیاز محمد یک قوماندان مشهور طالب در التمور کشته و 6 تن افرادش دستگیر شد. لوگر: 
۱۲ تن مخالف مسلح باسالح به پروسه صلح پیوستند. بلخ: 

سرپل:  ۴ طالب کشته و ۱۵تن زخمی و۳ تن گرفتار شد. عملیات که ۵ روز قبل آغاز شده بودختم شد. 
نورستان:  ۹ طالب بشمول ۳ پاکستانی در کامدیش کشته شد.

۸ ماهر ساخت بمب در انفجار یک بمب شان در ناری کشته شد. کنر: 
۹طالب در قیصار در حمله بر کاروان نظامیان کشته شد. فاریاب:   

بدخشان:  حمله طالبان باالی یک پوسته خنثی و عقب زده شد.
یک انبار سالح و مهمات در دهراوود کشف شد. ارزگان:   

لغمان:  یک مرکب بمب گذاری شده در الیشنگ کشف شد.
ده ها نفر به اتهام جرایم جنایی و ترورستی توسط پولیس دستگیر شد. هرات:  

۲ کارخانه تولید شراب در انجیل کشف و ۲ نفر گرفتار شد. همچنان یک بشکه ۵  کیلویی هیرویین که به ایران  رر: 
انتقال می یافت ضبط شد.

بیش از ۲۰۰ عضو داعش در۲ هفته در مربوطات ننگرهار کشته شده. ننگرهار: 
در حمله طیاره بی پیلوت ۲۳ عضو داعش در ده باال کشته شد بشمول مولوی عباس یک قوماندان ارشد  گروه. رر: 

یک موتر حامل سالح و مهمات در ثمر خیل کشف و گرفته شد. رر 
قندهار:   در ۲ انفجار ماین کنار جاده ۳ ملکی کشته و ۳ تن زخمی شد.

۲  طالب در شینواری توسط پولیس دستگیر شد. پروان: 
طالبان یک امبوالنس را ربودند. غور: 

یک راکت به سفارت ایتالیا در کابل اصابت کرد که ۲ محافظ را زخمی کرد. کابل: 
۱۹ جنوری۲۰۱۶

پارلمان افغانستان بودجه سال ۱۳۹6 را که ۴۴۴/۵ملیارد افغانی است تصویب کرد. کابل: 
کابل:   اشرف غنی از استرالیا خواهان کمک به قوای هوایی کشور شد.

۲ طالب کشته و یکنفر دیگر حین حمله باالی پوسته امنیت در حصارک زخمی شد. ننگرهار:   
۳ مسوول جذب وجلب داعش در بهسود گرفتار شد. رر: 
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۲۰ طالب در ننگرهار و هلمند کشته و ۱۷ تن توسط نیروهای امنیتی زخمی شد. کابل: 
فاریاب:    یک دختر ۲۹ ساله توسط پسر کاکایش کشته شد.

مسوول مالی طالبان در درقد بازداشت شد. تخار: 
۲۳ طالب در والیات مختلف توسط اردوی ملی کشته ۱۴ زخمی و 6تن گرفتار شد. کابل: 

یک کارمند امنیت ملی از سوی افراد مسلح به شهادت رسید. نیمروز:   
عبدالجبار نعیمی والی لغمان گفت دهاقینی که خشخاش زرع کنند مجازات میشوند. لغمان:  

۳ ماین گذار در شیندند بالفعل گرفتار شدند. هرات:  
۲۰ جنوی۲۰۱۶ 

درحمله انتحاری علیه کارمندان تلویزیون طلوع در سرک  داراالمان  ۷ نفر کشته و ۲۵نفرزخمی شد. کابل: 
۲۲ نفر متهم به جرایم مختلف بازداشت شد. قندز: 

۴ نفر ترورست گروه داعش و۲ طالب در بهسود گرفتار شد. ننگرهاز:   
۱۴ طالب مسلح درغورماچ کشته و۱۲ تن زخمی شد. فاریاب:   

۳ طالب مسلح بشمول یک قوماندان آنها در ترینکوت کشته شد. ارزگان:  
۲ افسر پولیس از سوی افراد مسلح در شهر فراه کشته شد. فراه: 
عملیات تصفیوی خورشید۱6 بعد از ۵ روز  خاتمه یافت. سرپل:  

بدخشان:  ۵ طالب کشته و ۱۵ طالب در جرم زخمی شد.
نورستان:  ۹ طالب پاکستانی در وانت وایگل کشته و ۲ تن زخمی شد.

۲ استاد و ۲ شاگرد مدرسه دینی غزنی هنگام ماین گذاری بازداشت شدند. غزنی: 
۳ طالب  هنگام ماین گذاری توسط پولیس کشته شد. ارزگان:   

یک قوماندان طالب با۳ عضو آن  در الیشنگ کشته شد. لغمان: 
۱۳ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  

۲ مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف گرفتار شد. غزنی: 
۲ طالب کشته و یکمقدار جنگ افزار شان در ژیری ضبط شد. قندهار:   

۹ طالب در گرشک کشته و ۱۵ طالب بازداشت شد. هلمند: 
۲۱ جنوری۲۰۱۶

فاریاب:   ۷عضو گروه طالبان در غورماچ هنگام حمله به کاروان نظامیان کشته شد.
ننگرهار:  ۱۲ عضو داعش درحمله  هوایی بدون پیلوت در اچین کشته شد.

لغمان:  ۲ طالب در مهترالم  توسط پولیس کشته و ۲ تن زخمی شد.
قندهار:  ۷ ماین کارگذاری شده طالبان کشف وخنثی شد. همچنان درگیری در میوند ۲ طالب بشمول یکقوماندان این 

گروه زخمی شد.
پروان:  یک انبار سالح و مهمات طالبان در بگرام کشف و ضبط شد.

۲۲ جنوری۲۰۱۶
۸ نفر به اتهام همکاری با طالبان در حمله علیه کارکنان تلویزیون طلوع گرفتار شد. کابل: 

۲ طالب درحمله برنیروهای نظامی کشته و ۸ ماین خنثی شد. قندهار:   
دایکندی:  یک پایه مخابراتی افغان تلی کام توسط افراد مسلح تخریب شد.

یک پیرمرد از چنگ آدم ربایان در گذره نجات داده شد. هرات: 
۷ طالب مسلح در غورماچ توسط نظامیان کشته شد. فاریاب:   

۱۲ عضو داعش در حمله هوایی بدون پیلوت در اچین کشته شد. ننگرهار:  
کابل:  لقب سفیر آزادی بیان برای کرزی از طرف موسسه فرهنگی واجتماعی اول داده شد.

امریکا اجازه نبرد علیه داعش در افغانستان را به نظامیانش صادر کرد. کابل: 
۲۳ جنوری۲۰۱۶

۳ انبار مهمات وسالح طالبان در ازره کشف و ۷ طالب گرفتار شد. لوگر: 
۷ طالب در الیشنگ هنگام حمله بر نظامیان کشته شد. لغمان: 

۱۱ نفر به اتهام مشروبات الکولی و مخدرات گرفتار شد. پکتیا: 
زرنج:  طالبان یک تاجر را ار شهر زرنج ربود و خواستار پول گزاف شدند.

۴غیر نظامی توسط طالبان ربوده شد. فاریاب: 
۱۰ سارق مسلح بازداشت شد. غزنی: 
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معاون کمسیون نظامی طالبان بنام مال عزت اهلل در دولت آباد کشته شد. فاریاب: 
۲۴ نفر به اتهام جرایم مختلف بشمول یکدسته دزدان و آدم ربا گرفتار شد. قندز: 

۱۲ طالب در جریان عملیات نظامی کشته و ۸ طالب زخمی شد. رر: 
دراثر انفجار مواد منفجره یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شد. هلمند: 

۲ طالب توسط نظامیان با ۷حلقه ماین دیروز  گرفتار شد. قندهار: 
 ۲۴ جنوری۲۰۱۶

یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف شناسایی و گرفتار شد. فراه: 
یک جوان ۲۵ ساله از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جوزجان: 

۲ طالب در درگیری با نظامیان در المار و قیصار کشته و یک طالب گرفتار شد. فاریاب: 
۲۸۰  کیلو چرس در سروبی بدست آمد. کابل: 

۱۰۰ کیلو مواد انفجاری در گذره بداخل 6 بشکه گرفتار شد. هرات: 
۳۰ کیلو مواد انفجاری دیگر در زیر یک پل  در اوبه کشف و خنثی شد.  

۱۱ طالب مسلح هنگام حمله به پوسته امنیت در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۳ تن به اتهام قتل ۴ عضو یک خانواده در فیروز آباد بازداشت شد. هرات: 
عملیات خنجر۱۷ در کوه صافی آغاز شد تا از طالبان تصفیه شود. پروان: 
۱۷ عضو داعش دیروز در اچین توسط طیاره بی پیلوت کشته شد. ننگرهار: 

کابل:  ۳۵ طالب در عملیات اردوی ملی در بخش های کشور کشته، ۷تن زخمی و دوتن گرفته شد.
۱۰۳ کیلو چرس با۲ تن قاچاقچی بازداشت شد. بغالن: 

طالبان شرایط خود  برای مذاکره با دولت افغانستان را اعالن کرد. طالبان: 
افراد مسلح به دو پولیس زن در هرات تیر اندازی کردند. هرات: 

بانک جهانی ۱۲۸ ملیون دالر به بخش کشاورزی افغانستان کمک کرد. کابل: 
سخنگوی ارگ ادعای پاکستان را که  حمله به پوهنتون پاچاخان درکابل تنظیم شده بود را رد کرد. کابل: 

 ۲۵ جنوری۲۰۱۶
اشرف غنی گفت: گفتگوبا گروه هاییکه شرط بگذارند قابل قبول نیست. کابل: 

۵ مهاجم که قصد انتحار در مقر ولسوالی سپین بولدک را داشتند کشته شد.۲ پولیس نیز زخمی شد. قندهار: 
اشرف غنی میگوید گروه داعش را دفن میکنیم. کابل: 

عملیات تصفیوی فوالد سی در قرغه ای علیه طالبان جریان دارد. لغمان: 
درعملیات تصفیوی خنجر۲۰- درکوه صافی یکنفر بازداشت وچندین ماین کشف شد. پروان: 

عملیات نظامی  شاهین۱۳- در خوگیانی آغاز شد. ننگرهار: 
6 طالب در درگیری با نظامیان در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

ولسوال نام نهاد طالبان در ورسج تخار کشته شد. تخار: 
۱۵ طالب بشمول ۲ قوماندان شان در ولسوالی تگاب بدخشان کشته و ۲۰ تن زخمی شد. بدخشان: 

بانک آغاخان در چاریکا مورد حمله راکتی قرار گرفت که تلفات نداشت. پروان: 
طالبان یک پسر جوان را  در سیاه گرد محاکمه صحرایی نموده اعدام کردند. رر: 

۷ترورست در ازره گرفتار و یکنفر شان کشته شد. لوگر: 
 ۲۶ جنوری۲۰۱۶ 

ارزگان:  یک سرباز پولیس در ارزگان ۱۰ همکار خود را بعد مسموم کردن  در چنارتوکشت وباسالح  فرارکرده با طالبان 
یکجا شد.

۱۰ مخالف در عملیات نظامی در دند غوری کشته و ۳ تن زخمی شد. بغالن: 
افغانستان به ارزش ۹۴ ملیون دالر گیاهای دارویی بخارج صادر کرد. کابل: 

۱۴ طالب در عملیات خنجر۲۱  در آقچه و مردیان کشته و۱۰ تن زخمی شد. جوزجان: 
6 گروه دهشت افگن در والیات مختلف گرفتار شد. کابل: 

۴۰ تن سنگ الجورد که به پاکستان میرفت با۲ قاچاقبر در هودخیل گرفته شد. کابل: 
۲ ترورست در شهر قندهار گرفتار شد.  قندهار: 

۲ طالب در قیصار و غورماچ کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 
در چپرهار یک طالب حین حمله به نیروهای امنیتی کشته و۲ تن گرفتار شد. ننگرهار: 

6 عضو داعش در اچین درحمله هواپیمای بی پیلوت کشته شد. رر: 
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۳ طالب حین حمله بر کندک شاهراه کشته شد. هلمند: 
در یک درگیری در محفل عروسی در لشکرگاه ۴ تن کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 

۴تن منسوبین معارف بغالن مرکزی وتحویلدارآن حین توزیع معاش معلمین خیالی واجیران بالمقطع   بغالن: 
بازداشت شدند.

۱۲ طالب توسط نیروهای اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۵ تن زخمی شد. کابل: 
۳ طالب در عملیات تصفیوی در میوند کشته و ۷ ماین کشف وخنثی شد. قندهار: 

۱۱ میل سالح از سوی پولیس به پروسه دایاگ تسلیم داده شد. سرپل: 
پایه برق ازبکستان برای افغانستان را طالبان تخریب کردند که برق کابل قطع شد. بغالن: 

۲۷جنوری۲۰۱۶
شفافیت بین المللی: افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است.
ملل متحد: برای کمک بشردوستانه به افغانستان خواهان ۴۰۰ ملیون دالر شد.

افراد مسلح ۴ ماین روب  را کشته و یکی را زخمی کردند. هلمند: 
در هرات نیز ۲ سرباز ارتش  کشته شد. هرات: 

وزیر خارجه چین گفت حامی. میانجی و تسهیل کننده صلح افغانستان باقی می مانند. چین: 
بغالن:   یک قوماندان پولیس محلی در بغالن مرکزی توسط افراد ناشناس کشته شد.

غزنی:  از پروازها و نشست های چندین هیلیکوپتر در ولسوالی های غزنی خبر داده شد.
یک پولیس در حمله طالبان مسلح دیشب کشته و یکتن زخمی شد. قندهار: 

پروان:  ۷ غیر نظامی درحمله طالبان در شینوار زخمی شدند.
درحمله برنیروهای پولیس ۱۲ طالب کشته و۷طالب در گرشک زخمی شد. هلمند:  

روزنامه های پاکستان از قتل مال فضل اهلل باخانم و یک همکار او توسط  طیاره بی پیلوت خبر داده اند. کابل:   
۱۸ طالب در عملیات نظامی در دند غزنی کشته و ۷ طالب زخمی شد. غزنی: 

یک مخفیگاه سالح و مهمات طالبان در جلریز کشف شد. میدان:  
از نکاح دو دختر خورد سال  ۷ و۹ساله یتیم با۲ پسر بزرگ سال جلوگیری شد. بغالن: 

۴۲ طالب در عملیات تصفیوی اردوی ملی در برخی والیات کشته شد. کابل:  
۳۲ تن زخمی و ۴ تن گرفتار شد. ۵ منسوب اردوی ملی نیز شهید شد.  

۲۸ جنوری۲۰۱۶
در سال ۲۰۱۵ در افغانستان 6۳ ماین روب  ربوده شته اند. کابل: 

۲۸مخالف مسلح در ساحات مختلف کشور کشته و۲۵ تن زخمی و۱۲ تن گرفتار شد. کابل: 
۷عضو داعش در ننگرهار گرفتا شد. ننگرهار:  

۳۴۱ میل سالح  به پروسه دایاگ سپرده شد. رر 
۳۰ کیلو هیرویین کشف و یکنفر باین ارتباط دستگیر شد. رر:  

درجریان عملیات یک طالب کشته  ویکتن زخمی و ۴ نفر شان دستگیر شد. لوگر: 
 ۲۹ جنوری۲۰۱۶ 

بازرس امریکا: در افغانستان میگوید  دولت تنهابر ۷۰ فیصد خاک کنترول دارد.
معترضان خواهان آن اند که مرکز بغالن عوض نشود. بغالن: 

نسبت برف باری سنگین  تونل سالنگ مسدود شد. پروان: 
از ابتدای حمل سال آینده هیچ پست به سرپرست  اداره نخواهد شد. کابل: 

افغانستان  سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است. رر 
۱۱ عضو داعش  در یک حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  

دزدان اموال پروژه سمنت هرات در زنده جان دستگیر شدند. هرات: 
یک تن از قید آدم ربایان در کرخ نجات داده شد. رر: 

۳ ولسوالی به اثر برف باری بسته شد. دایکندی:  
رادیو داعش باردیگر فعالیتش را در ننگرهار آغاز کرد. ننگرهار:  

۷ ترورست در عملیات نقاط مختلف  توسط اردوی ملی کشته و۹ تن زخمی شد. کابل: 
۲۸ طالب توسط اردوی ملی وپولیس در نقاط مختلف کشته و ۱۲ تن گرفتار شد. رر: 

۳۰ جنوری۲۰۱۶
یک پسر۱۴ ساله درجوین از چنگ ربایندگان توسط پولیس نجات داده شد. غور: 
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یک موتر بمب در لشکرگاه کشف شد. راننده با واسکت انتحاری هم گرفتار شد. هلمند: 
یک مهاجم حین حمله بر کارمندان امنیت ملی کشته و یکنفرش زخمی شد. قندهار: 

۲طالب مسلح در حمله بانیروهای امنیتی کشته و یکتن زخمی شد. یک پولیس شهید شد. فاریاب:  
یک مرد هنگام دفن خانمش که اورا بقتل رسانیده بود یکنفر دیگر را کشته و ۷ نفر را زخمی کرد. بغالن:  

سنگر های طالبان در دند غوری تخریب شد. رر: 
۲۹ طالب در بخش های کشور کشته و ۳۳ طالب توسط اردوی ملی زخمی شد. کابل: 

یک خبرنگار ملی در سرخرود از سوی افراد مسلح کشته شد. ننگرهار:  
6۰ طالب درعملیات تصفیوی اردوی ملی از۲6 جنوری تاحال در دند غوری کشته  وزخمی شده اند. بغالن: 

۱۲ طالب با قاضی و شاروال نام نهاد طالبان در درقد بازداشت شد. تخار: 
۲۹ طالب بشمول ۲ قوماندان شان در عملیات مسیر قالق جغتو از۴ روز باینطرف کشته شد. ۴ تن از نیروی  غزنی: 

امنیتی نیز زخمی گردید.
یک طیاره بی پیلوت به والیت بلخ تسلیم داده شد. بلخ: 

۳۱ جنوری۲۰۱۶
امریکا درسال۲۰۱6 یک ملیارد دالر برای بخش ساختمانی افغانستان کمک میکند. کابل: 

درعملیات دند غوری  ۱۰ قریه پاکسازی شد.  ۳۷ طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد  بغالن: 
یک تعویذ نویس به اتهام تجاوز بر یک دختر جوان بازداشت شد. قندهار: 
بیش از۸۰ تن به اتهام جرایم جنایی طی ۲ ماه بازداشت شده اند. قندز: 

یک مرد فلزکار  توسط شاگردانش در شهر شبرغان کشته شد. جوزجان: 
یکنفر با ۱۳کیلو مواد مخدر هیرویین بازداشت شد. قندز: 

غور:  طی درگیری طالبان با پولیس ۲ پولیس و یک طالب کشته شد.
۴۴ طالب توسط اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۲۷ زخمی و یکنفر گرفته شد. کابل: 

۳ نظامی بشمول ۲مسوول محلی در درگیری با طالبان شهید و۴ تن زخمی شد. کنر: 
۳۴۳ حلقه ماین طی سالجاری کشف و خنثی شده است. سمنگان: 

اول فبروری۲۰۱۶ 
۲۰ نفر کشته و۲۹ نفردرحمله انتحاری طالبان دردروازه ورودی مقر پولیس نظم عامه دردهمزنگ کابل زخمی   کابل: 

شد.
طالبان یک جنرال پولیس را با ۲ کارمند دیگر در دند شهاب الدین ربودند. بغالن: 

۱۲ غیرنظامی در انفجارات  در مهترالم بشمول یک زن و ۲ کودک کشته و زخمی شد.  لغمان: 
یک ترورست در شهر کابل شناسایی و گرفتار شد. کابل: 

یک کودک ۸ ساله توسط پولیس از چنگ آدم ربایان نجات داده شد ویکنفر گرفته شد. هرات: 
یک گروه ۱۰ نفری افراد مسلح غیر مسول در چشت شریف بدولت پیوست. رر: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
قوماندان امنیه گیالن از حمله انتحاری طالبان نجات یافت اما ۷ ملکی زخمی شد. غزنی: 

۳۱ طالب در ساحات مختلف توسط اردوی ملی کشته ۳ زخمی و ۷تن گرفته شد. کابل: 
۲ پولیس در انفجار ماین کنار جاده در چوک پل علم زخمی شد. لوگر: 

قندهار:  دو ماین گذار در انفجار ماین خود شان در شهر قندهار بقتل رسیدند.
فراه:  یک سرباز امنیت ملی در انفجار ماین کنارجاده شهید شد.

عملیات نظامی علیه طالبان در ۲ ولسوالی ارزگان ادامه دارد. ارزگان: 
۳۵ طالب در جریان درگیری ها در چند روز گذشته کشته و عده ای زخمی شده. فاریاب: 

طالبان یک معلم متقاعد را در پشت رود به شهادت رسانیدند. فراه: 
یک موترسایکل بمب گذاری شده در خاش کشف و۲ عامل آن دستگیر شد. نیمروز:   

در یک ماه ۹ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. رر: 
یک پمپ استیشن تیل در اسعدآباد آتش گرفت. کنر: 

سمنگان:  طالبان درساحات تحت تسلط شان مردم را به کشت خشخاش تشویق میکند.
۲ فبروری۲۰۱۶

درگیری بین نیروهای افغان و طالبان در دند غوری ادامه دارد. بغالن: 
وزارت مهاجرین  میگوید در یکسال گذشته ۲۵۰ هزار افغان بخارج مهاجر شده. کابل: 



109

در حمله هوایی رادیو داعش با۲ دستگاه فرستنده آن و یک مرکز انترنت آنها تخریب و ۲۹ عضو داعش در۴  ننگرهار: 
حمله بکمک نیروهای بین المللی کشته شد.

یک شبکه ۷ نفری گروه حقانی سازمانده حمالت انتحاری اخیر میدان هوایی درهودخیل کابل گرفتار شد. کابل:  
۹ سرباز پولیس پس ازینکه ۴ همکار خودرا کشتند با طالبان پیوستند. بادغیس:  

کودک۱۴ ساله که علیه طالبان می جنگید کشته شد. ارزگان: 
۲۱ طالب باسالح به پروسه صلح پیوستند. بدخشان: 

۳۰عضو داعش در حمله هوایی و۲۰ تن دیگردرحمله هوایی باالی رادیوی خالفت  کشته شدند. ننگرهار: 
یک طالب مهاجم که چندی قبل یک پولیس را ترور کرده بود بازداشت شد. ارزگان: 

۳طالب حین ماین گذاری  قربانی ماین خود شدند. هلمند: 
یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف بازداشت شد. کنر: 
یک گروپ ۴ نفری ترورستی در قندهار بازداشت شد. قندهار: 

دایکندی:  معتمد نقدی معارف که ۵/۳ ملیون افغانی را سرقت کرده بود گرفتار شد.
۳ قاچاقبرموادمخدر بشمول یک ایرانی با ۱۳کیلو هیرویین و۳ کیلوتریاک گرفتار شد. هرات: 

جنرال عطا میرآقا قوماندان لوای سوم قول اردوی ۳۱۵ میوند باثر انفجار ماین کنارجاده در گرشک شهید و ۳  هلمند: 
محافظش زخمی شد.

حمله دیشب طالبان با کشتن ۵ طالب و۳ زخمی در پلخمری ناکام شد. بغالن: 
۷طالب بشمول یک پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 

۱۱ عضو داعش در اچین دیشب با حمله هوایی کشته شد. ننگرهار:  
۲ کودک در انفجار ماین در دهراوود کشته و ۲ کودک دیگر زخمی شد. ارزگان: 

۲ قاضی که توسط طالبان اختطاف شده بودند توسط اردوی ملی نجات داده شد. هرات: 
سکرتر والی قندز توسط افراد مسلح ترور شد. قندز: 

۳ ترورست در تگاب بازداشت شد. کاپیسا: 
طالبان یک پایه دیگر انتقال برق ازبکستان را در دند شهاب الدین تخریب کردند. بغالن: 

۲۰ طالب کشته و ۹ تن درحمالت اردوی ملی در دند غوری و دهنه غوری زخمی شد. بغالن: 
جنرال مرادعلی مراد گفت درعملیات دند غوری ۳۷طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد. رر: 

۳ فبروری۲۰۱۶
والی بغالن گفت جستجوی خانه بخانه برای یافتن شورشیان در دهنه غوری آغاز شده. بغالن: 

ساالنه ۱۵ هزارنفر باثر ابتال به سرطان در افغانستان جان میدهند. کابل: 
بیش از ۱۰۰ طالب بشمول پاکستانی ها در دند غوری کشته و زخمی شدند. بغالن: 

۲۷ مخالف درعملیات تصفیوی والیات مختلف توسط نظامیان  کشته ۱۴ زخمی و ۵ تنشان گرفتار شد. کابل:  
بانو صنوبر که ۴ماه قبل بایک مرد فرار کرده بودگرفتار شد. مرد فراری است. غور: 

۳۰ عضو داعش در غنی خیل در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
عملیات شاهین ۱۵ در غنی خیل آغاز شد. رر: 

طالبان به شبکه های مخابراتی اخطار داده که از طرف شب خاموش باشند. کابل: 
 ۴ فبروری۲۰۱۶

۲ خبرنگا رادیوی محلی ادیب از سوی افراد ناشناس مجروح شد. بغالن: 
۴ عضو داعش در چپرهار بازداشت شد. ننگرهار: 

بدخشان:  یک زن در ولسوالی شهدا از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.
بغالن:  یکنفر به اتهام قتل خانمش محکوم به اعدام شد.

۵ فبروری۲۰۱۶
امریکا و برتانیه کمک مالی به برنامه صلح افغانستان را قطع کرده اند. کابل: 

سرپرست امنیت ملی افغانستان در اسالم اباد با ریس ISI پاکستان دیدار کرد. رر: 
جنرال دوستم گفت باوجود کشمکش ها از حکومت کنار نمی روم. رر: 

۱۳ طالب مسلح در فاریاب کشته و زخمی شد و۹ تن کشته و ۴ تن  در غورماچ زخمی شد. فاریاب: 
۱۱عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  

۳6 طالب در عملیات اردوی ملی در والیات مختلف کشته ۲6 زخمی و۷ گرفته شد. کابل: 
عملیات نظامی در کرخ علیه طالبان آغاز شد. هرات: 
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بیش از۵۰۰ دختر از دارالعلوم غیاثیه )ازصنف۱۲-۱۴( فارغ شدند. هرات:  
سویدن:   سفیر سویدن در کابل گفت: در ده سال آینده یک ملیارد دالر بافغانستان کمک میکند.

۶ فبروری۲۰۱۶
گروه ۴ جانبه صلح افغانستان روی یک)نقشه راه( در اسالم آباد  به توافق رسیدند. کابل:     

سند احداث خط آهن افغانستان به چین بزودی امضاء میشود. رر: 
۲۸ عضو داعش در شرق افغانستان کشته شد. رر: 

با پایان عملیات نظامی  مسیر چهار ولسوالی بغالن باز شد. رر: 
۲۰ طالب کشته و۳۳ تن  زخمی شد وعملیات )محمود( در غزنی پایان یافت  غزنی: 

۲ سرباز شهید و۳ تن زخمی شد.  
مسووالن محلی از گسترش فعالیت نیروهای خارجی دران والیت سخن میگویند. هلمند: 

علما در یک  جلسه نا امنی های  بغالن را برخاسته از توطیه پاکستان میدانند. بغالن: 
۳۰ طالب توسط اردوی ملی در بخش های کشور کشته ۵ طالب زخمی وعده ای گرفته شد. کابل: 

۳ طالب در باالبلوک توسط پولیس کشته و ۴ تن زخمی شد. فراه: 
۲ تن به اتهام داشتن ده ها هزار پول جعلی افغانی گرفتار شد. هرات: 

باکشف یک ماین در بازار ایبک از وقوع حادثه ای جلوگیری شد. سمنگان:  

۳ عضو تحریک طالبان پاکستان توسط طیاره بی پیلوت کشته شد. کنر: 
۳ ترورست از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. قندهاز:    

۳ طالب در یک درگیری توسط نیروهای امنیتی زخمی شد. فاریاب:   
۳ طالب کشته و ۲ تن دیگر در درگیری با نیروهای مشترک افغان زخمی شد. زابل: 

یک کارخانه پروسس مواد مخدر کشف و ۳ تن کارکنان آن گرفتار شد. زرنج: 
۷ فبروری۲۰۱۶

پولیس ده ها غیر نظامی ربوده شده را از کنترول طالبان رها کرد. فاریاب: 
انفجار ماین در مرکز لوگر یک پولیس را کشته و ۸ نفر را بشمول ۴ قاضی زخمی کرد لوگر: 

۵ کارمند استخبارات پاکستان که بنام داکتر بودند۲) مرد و ۳ زن( گرفته شد. بدخشان: 
طالبان ۲ مسافر را از بس ها گرفته باخود بردند. فاریاب: 

جنرال کمبل گفت طالبان و شبکه حقانی در آینده افغانستان جای ندارند. نگرانی به قاچاق ارز های خارجی   امریکا: 
از افغانستان وجود دارد.

راه پیمایی در اعتراض به نا امنی ها در قندز صورت گرفت. قندز: 
 ۸ فبروری۲۰۱۶

6نفر در حمله انتحاری در یحیی خیل کشته و ۹ نفر زخمی شد. پکتیکا: 
ننگرهار:  صالح الدین یک محافظ ریس جمهور که به رخصتی رفته بود در بهسود کشته شد.

باحمله انتحاری در بلخ ۳ نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شد. بلخ: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و۲ تن زخمی شد. ننگرهار: 

یک تروریست در شهر زرنج بازداشت شد. نیمروز: 
۵ تبعه پاکستان در کشم و بهارک دستگیرشد: ۳ مرد و ۲ زن بدخشان: 

جریان برق در میمنه و ۳ ولسوالی آن باثر تخریب پایه برق قطع شد. فاریاب:  
با انفجار ماین ۳ تن بشمول یک طفل زخمی شد. سرپل: 

یک قوماندان جنبش ملی در ساحه سبز پوش از سوی افراد ناشناس بقتل رسید. فاریاب: 
۱۸ تن مامورین قول اردوی۲۰۹ شاهین درحمله انتحاری دهدادی زخمی شدند. بلخ: 

۴ تن به اتهام ترورمحمد زبیرکارمند رادیو تلویزیون ملی ومشاورفرهنگی  ننگرهار دیروزدستگیر شد. ننگرهار: 
بریالی یک قوماندان طالبان با محافظش  دیروز کشته شد. میدان: 

۳۷ دهشت افگن در عملیات دروالیات مختلف توسط نظامیان کشته و۲۱ تن زخمی شد. کابل: 
از جمله یکصد مسافر ربوده شده ۹۴ تن آنها رها شدند. فاریاب: 

ریس محکمه با ۴ غیر نظامی با انفجار ماین زخمی شدند. لوگر:  
هلمند:  یک انتحار کننده بنام  محمد موسی گرفتار شد.

۲۰ تن کشته و۴۳ نفر زخمی شد و عملیات)محمود( پایان یافت. غزنی: 
۱/جاده دومی از جبل السراج تا دوشی .۲/ تونل دوم سالنگ از اولنگ تا دوشاخ . ۳/تونل  ازکارته سخی به  کابل: 
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شمال کابل و ۴/ تونل در شهدای صالحین  باحضور داشت معاون اول ریس جمهور  از سوی شاکر کارگر  
تشریح شد. 

۹  فبروری۲۰۱۶
امریکا صد ها نیروی تازه نفس علیه طالبان به هلمند می فرستد. هلمند: 

درحمله هوایی در گومل ۱۷ طالب کشته و یک موتر مملو از مواد انفجاری تخریب شد. پکتیکا: 
۱۰ عضو داعش در یک عملیات  جداگانه در رودات کشته شد. ننگرهار: 

۵ طالب در چارچینو درحمله به پولیس کشته و ۳ تن زخمی شد. ارزگان: 
۵ طالب درحمله طالبان به پوسته سرحدی در شیندند  کشته شد. هرات: 

۳ طالب کشته و ۲ طالب در یک درگیری با پولیس در سنگین زخمی شد. هلمند: 
۲۰ طالب در عملیات تصفیوی مارجه و موسی قلعه کشته و ۳ طالب زخمی شد. رر: 

بدخشان:  سیف پول کمیته ناروی در فیض آباد بسرقت رفت.
سمنگان:  یک مخالف مسلح دولت در دره صوف پایان گرفتار شد.

۲ کارمند امنیت ملی نیمروز از سوی افراد مسلح ناشناس زخمی شد. نیمروز: 
۴ فرد مسلح مشکوک در ولسوالی دانگام کنر گرفتار شد. کنر: 

انفجار ماین مقناطیسی در یک موتر نزدیک میدان هوایی کابل صورت گرفت. کابل: 
۱۵ طالب در عملیات نظامی کشته و ۱۸ طالب زخمی شد. بغالن: 

عبدالرحمن رحیمی قوماندان زون۱۰۱ آسمایی کابل گفت طی چند روز ۳۱۸ تن به اتهام جرایم مختلف  کابل: 
درکابل دستگیر شده اند.

۱۰ فبروری۲۰۱۶
۱۳۰ نفر کشته و ۹۵ نفر در عملیات نظامی بغالن کهنه زخمی شدند. بغالن: 

اسداهلل عمر خیل  والی جدید قندز میگوید راسا به جبهه جنگ میرود نه دفترش. قندز: 
سالنگ نسبت برفباری شدید بروی ترافیک مسدود شد. پروان: 

طالبان یک دختر جوان را درپشتونکوت  باتهام تلفون به یک پسر در محضر عام دره زدند. فاریاب:  
۳۸ طالب در عملیات پولیس در ۴ والیت کشته ۱۱ تن زخمی و دوتن گرفته شد. کابل: 

۲ ترورست در ارغنداب گرفتار شد. قندهار: 
ریس صحت عامه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و زخمی شد. پکتیا: 

۱۰ طالب در عملیات شاهین ۱۷ در رودات کشته شد. ننگرهار: 
عملیات پاک سازی طالبان در ۵ ولسوالی زابل برای ۷ روز آغاز شد. زابل: 
کاپیسا:  یک زن باثر اصابت مرمی سالح ثقیله طالبان در اله سای کشته شد.
جوزجان:  جسد یک زن حلق آویز شده در پروژه اچ  شهر شبرغان یافت شد.

 ۱۱ فبروری۲۰۱۶
۵مامور پولیس در حمله خودی در ژیری کشته و ۷ پولیس زخمی شد. قندهاز:  

اشرف غنی امروز از نمایش تجهیزات هوایی دیدن کرده گفت یک صد طیاره در اردودارد. کابل: 
شیشه های سیاه و سایراشیا از موتر های ملکی و نظامی پاک کاری شد. رر: 

۲۸ حلقه ماین در قندهار. زابل. وارزگان کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
۴۰ کیلو چرس و هیرویین در ولسوالی کوت کشف وضبط شد. رر: 

یک طالب و۵ عضوداعش دراچین دردرگیری میان این ۲ گروه کشته ۷ داعشی و۳ طالب زخمی شدند. رر: 
۴۴۳ مخالف طی یکماه ۲۲ عملیات تصفیوی  ۵۵ حمله هوایی در زون شرق کشته شد و۱۲۵ طالب دیگر  رر:   

زخمی شد. قول اردوی۲۰۱ درننگرهار و نورستان  لغمان و سروبی علیه مخالفین عملیات نموده.
یک پایه برق انتقالی از تاجکستان د ر دند شهاب پلخمری توسط طالبان تخریب شد. بغالن: 
یک دختر ۸ ساله توسط پدرش در کوهستان لت وکوب و توسط چاقو به قتل رسید. کاپیسا: 

۱۲ فبروری۲۰۱۶ 
دادگاه بامیان بازداشت دو مقام معارف آنوالیت را صادر کرد. بامیان: 

۱۱ عضو طالب در گذره به پروسه صلح پیوستند. هرات: 
ارزگان:  ۲ ترورست با لباس زنانه وچادری در ترینکوت  باتفنگچه های بی صدا گرفتار شدند.

 ۱۳فبروری۲۰۱۶
ازپاکستان خواهان آزادی وحیدی والی سابق هرات شد که دیروز از سوی افراد مسلح دراسالم آباد ربوده شد. کابل: 
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هلمند:  یک حمله انتحاری در سنگین یک عسکر را شهید و دیگرش را زخمی کرد.
اشرف غنی در المان در پنجاه ودومین کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: نا امنی و مشکالت از کشورهای منطقه  کابل: 

مانند چین. روسیه و پاکستان به افغانستان میرسد.
۲ قوماندان طالب در دند غوری بازداشت شد. بغالن: 

۴ طالب  ۴پولیس و یک سرباز در سنگین کشته و ۷ تن زخمی شد. هلمند: 
عملیات مشترک تصفیوی در اچین آغاز شد. ننگرهار:   

۱۰ طالب در عملیات نظامی بعد از درگیری کشته و ۷ تن زخمی شد. غزنی: 
۲۲ طالب در نقاط مختلف کشته ۱۱ زخمی و عده ی گرفتار شد. کابل:    

ارزگان:  ۳طالب حین جاسازی ماین خود شان کشته شدند.
۸ طالب درعملیات تصفیوی در نادعلی کشته و ۴ طالب زخمی شد. هلمند:    

یک طالب ۲ فرد ملکی را در اله سای هالک نمود. کاپیسا:  
۲ ماینگذار از سوی پولیس در چار برجک گرفتار شد. نیمروز:    

طالبان یک خانم مریض را که درموترسایکل به شفاخانه میرفت شالق زدند. سرپل: 
۱۴ فبروری۲۰۱۶ 

یک طالب که چندی قبل ۷ پولیس راکشته بود با لباس زنانه میخواست فرارکند که گرفتار شد . وی زخمی  قندهار:   
شده بود.

۱۸ طالب در عملیات طوفان یک در میدان کشته و ۱۱ طالب زخمی شد. میدان: 
۲۷ طالب درعملیات خورشید۲  در بغالن مرکزی کشته و۲۴ تن زخمی شد. بغالن: 

۴۵ طالب در یک درگیری  طی یک هفته میان دو قوماندان در گومل کشته  شده. پکتیکا:   
۴ کارمند وزارت زراعت در پلخمری از سوی طالبان ربوده شد. بغالن: 

یک تبعه ایرانی در زرنج از سوی افراد ناشناس ربوده شد. نیمروز: 
جان کمبل قوماندان قوای امریکا در افغانستان خواهان اصالحات درنیروهای امنیتی شد. کابل: 

۱۵ فبروری۲۰۱۶
6 نیروی امنیتی در حمله انتحاری دیروز در سنگین کشته شد. هلمند: 

۵۴ مخالف بشمول۴۲ داعشی  در عملیات مشترک در نقاط مختلف کشته شد  کابل: 
۷ مخالف درعملیات تصفیوی در میوند و غورک کشته ویکنفر گرفتار شد. قندهار:  
۲۵ مخالف دولت در اچین کشته و ۱۷ قریه از وجود مخالفین تصفیه شد. ننگرهار: 

ساحات تخریب پایه های برق از وجود طالبان پاکسازی شد. بغالن: 
۸۱۵ کیلو چرس کشف و حریق شد. پکتیا: 

۱۶ فبروری۲۰۱۶ 
۴۴ عضو داعش طی ۴ روز عملیات در اچین کشته و۲۵ روستا پاک کاری شد. ننگرهار: 

عبدالعلی محمدی مشاور ریس جمهور در امور حقوقی از وظیفه برکنار شد. کابل: 
۲ تن باثر درگیری میان ۲ قوماندان غیرمسوول در شولگره کشته شد. بلخ: 

۲۷ طالب در یک درگیری افراد مالمنصور و مال اختر در ناوه کشته شد. غزنی: 
۱۸نفر کشته و۸ نفر زخمی شد و ۱۵ قریه در اچین از وجود مخالفان مسلح پاک شد. ننگرهار:  

۲6 طالب در حمله هوایی اردو درگرشک و سنگین کشته و ۱۰ تن زخمی شد. هلمند: 
6 عضو شبکه حقانی بازداشت شد. پکتیا: 

۱۰ طالب در دشت ارچی کشته  و۷پولیس شهید شد. قندز: 
۲ طالب حین فرار درحالیکه تغییر چهره داده بودند گرفتار شدند. بغالن: 

نورستان:  ۴ طالب حین حمله بر کاروان غیر نظامیان کشته و ۲ تن زخمی شد.
ننگرهار:  ۱۳ عضو داعش درحمله هوایی بی پیلوت در اچین کشته شد.

۳ طالب حین حمله بر نیروهای پولیس کشته و عقب زده شدند. زابل: 
قندهار:  ۲ طالب در شاه ولیکوت کشته شد.

ننگرهار:  مولوی احمد شاه یک عالم دینی  توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.
۵6 ترورست توسط اردوی ملی در نقاط مختلف کشور کشته و ۸ تن زخمی شد. کابل: 

۱۷  فبروری۲۰۱۶
۴ طالب در گرشک توسط نیروی پولیس کشته و ۳ طالب زخمی شد. هلمند: 
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بدخشان:  ۱۷ طالب در عملیات تصفیوی در ارگو کشته و ۱۰ تن زخمی شد.
۷ طالب در جرم حین حمله به پوستیه امنیتی کشته و ۷ تن شان زخمی شد. رر: 

فاریاب:   ۳ تن ملکی در میمنه باثر انفجار ماین طالبان کشته شد.
ننگرهار:  ۴۵ داعشی در اچین در ۴ روز گذشته کشته شدند.

زابل:  دوطفل ویک زن در اثر انفجار ماین دیروز جان باختند.
کابل:  ۵۱ هراس افگن در بخشهایی از کشور توسط نظامیان کشته و ۳6نفر زخمی شد.

۳ نفر در ساحه ارزان قیمت کابل باثر مسمومیت جان باختند. کابل: 
پروان:  یکزن باثر فیر تفنگ در جبل السراج به قتل رسید.

هلمند:  یک کودک از چنگ آدم ربایان رها شد.
۳ ترورست در شهر قندهار بازداشت گردید. قندهار: 

خضرعلی مشهور به حبیبی یک قوماندان طالب با لباس زنانه گرفتار شد. پکتیکا: 
تخار:  ۱۵ پولیس مسموم شد. مواد زهری در غذای  شان انداخته شده بود.

۲ فرد ملکی شهید و۱۴ تن زخمی شد. باثر انفجار در بایسکل مقابل کابل بانک. فاریاب: 
۷۴ سرباز اردوی ملی در حمله غافل گیرانه طالبان در سنگین وگرشک شهید شد. هلمند: 

۱۸  فبروری۲۰۱۶ 
کمیته سویدن برای افغانستان میگوید ۳نفر از مخالفان دولت در شفاخانه میدان کشته شد. کابل: 

صلیب سرخ میگوید ۵ نفر از کارمندان آن در غزنی ربوده شده اند. غزنی: 
یک فرد انتحاری در مهتر الم گرفتار شد. لغمان: 

۱۸ قریه در اچین ازوجود داعش پاک سازی شد. ۲داعشی کشته ۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۳ ترورست در گذره بازداشت شد. هرات: 

یکنفر از نزد آدم ربایان در سید آباد نجات داده شد. میدان: 
۳۲ ترورست در عملیات های مختلف اردوی ملی کشته ۲۹ زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 

یک انبار جنگ افزار طالبان در غنی خیل کشف شد. ننگرهار: 
حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در حصارک ناکام شد. ۲داعشی کشته ۱ زخمی شد. رر: 

۳ عضو داعش در بهسود گرفتا شد که مسوول جلب و جذب بودند. رر: 
یک کارخانه ساختن  موتر بم ترورستان طالبان  در اندر کشف شد.  غزنی: 

6 طالب در دند غوری کشته و ۱۳ تن زخمی شد. بغالن: 
یک ذخیره گاه سالح و مهمات طالبان کشف و ۴ نفر گرفتار شد. لوگر: 

دو روز قبل در ازره یک طالب کشته و ۲گرفتار و ۷۳۳ کیلوتریاک ضبط شد.  
۱۹ فبروری۲۰۱۶

فرمانده پولیس  ادرسکن  باثر انفجار ماین کنار جاده دیروز کشته شد. هرات: 
تمام قریه های اچین از وجود داعش پاکسازی شد. عملیات ۵ روز قبل شروع شده بود. ننگرهار: 

۳ دهشت افگن در ناحیه ۱۹ کابل دستگیر شد. کابل: 
۴۹  تن مخالف مسلح در نقاط مختلف کشور کشته و۴۲تن زخمی و. ۹ سربازاردوی ملی شهید شد. کابل: 

طالبان   برای بار سوم  برق میمنه وچند ولسوالی را قطع کردند. فاریاب: 
گروه ورزشی کشور باکسب ۳۵ مدال از بازی های کشورهای جنوب آسیا دیروزبرگشت ۷مدال طال. ۹ مدال  کابل: 

نقره و ۱۹ مدال بروز که مقام چهارم را کسب کردند.
۲۰ فبروری۲۰۱۶ 

اشرف غنی گفت: کار  ۲۱ سد آبی را در ۲۰۱6 آغاز میکنیم. کابل: 
اجساد ۷ نفر یک زن با دختر۱۳ ساله اش و ۵ مرد که در آبهای مدیترانه در مسیر اروپا در ترکیه غرق شده اند  رر: 

بکابل رسید. 
طراح کشتن ۱۴ غیر نظامی در غور بازداشت شد. قتل ها سال گذشته صورت گرفته بود. غور: 

قاتل پلوشه توخی در سال گذشته. در زندان  خانم خود را به قتل رسانید. بلخ: 
یک نفر کشته و یکنفردر عملیات  قول اردودر ننگرهار.قندهار.هرات. کشته و یکتن زخمی شد.  ننگرهار: 

۸ طالب در ولسوالی آب کمری کشته  و ۱۵ تن زخمی شد. بادغیس: 
سرکرده گروه داعش بازداشت شد. غور: 

یک کودک ربوده شده از چنک ربایندگان فرار وخود را به پولیس تسلیم کرد. لوگر: 
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۲۱طالب  طی یک هفته کشته و ۳ نفر شان زخمی شده. جوزجان: 
۲۱ فبروری۲۰۱۶

پیرسیداحمد گیالنی بحیث ریس شورایعالی صلح و کریم خلیلی معاون ارشد وی تعیین گردیدند. حاجی دین  کابل: 
محمد، عطا الرحمن سلیم، مولوی خبیر، حبیبه سرابی، خدام  معاونین دیگر تعیین شدند.

نیروهای امنیتی افغان از نوزاد و موسی قلعه هلمند خارج شدند. هلمند: 
6 عضو یک خانواده باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. پکتیکا: 

6 طالب در ۲ عملیات در میوند بازداشت شد. قندهار: 
۲۳ تن مخالف توسط پولیس در ارگو  کشته شد. بدخشان: 

۴۴ کودک پس از تداوی در المان بعد از 6 ماه  به کابل بر گشتند. کابل: 
چهارمین نشست ۴ جانبه صلح با طالبان در کابل دایر شد. رر: 

۲۲ فبروری۲۰۱۶
وزیر داخله و لوی حارنوال جدید معرفی شدند. ریس جدید امنیتی وزارت داخله به عوض سالنگی هم اعالن   کابل: 

شد.
چهارمین نشست ۴ جانبه صلح با طالبان در کابل دایر شد. کابل: 

۱۳کشته و ۱۱ زخمی در حمله انتحاری در سیاه گردکه 6 پولیس و۷ ملکی بود. پروان: 
طالبان 6 پایه برق را منهدم کرده اند. بغالن: 

کتاب قلمی تاریخی بنام )مجموعه لطایف و سفینه ظرایف( که از کتابخانه پوهنتون کابل در دهه ۷۰ خورشیدی  کابل: 
سرقت شده بود در کتابخانه رضوی ایران کشف شدکه عنقریب به کابل بر گردانده میشود.

۲۳ عضو داعش بشمول یکنفر ازبکستانی و یک قوماندان شان کشته شد. جوزجان: 
اسناد تاریخ معاصر افغانستان طور هدیه  به کتابخانه کانگرس امریکا تسلیم داده شد. که شامل صدها هزارعکس،  امریکا: 
سالید، وصدها ساعت فلم را مرکز منابع رسانه ای یانشرات افغانستان بریاست حاجی داود روزنامه نگار افغان  

هدیه داد.
باثر انفجار ماین یک کودک کشته و ۳ تن در سنگین زخمی شد. هلمند: 

بغالن:  یکنفر ملکی کشته و ۴ نفر هنگام اصابت راکت طالبان در دند غوری زخمی شد.
پولیس یک فرد اختطاف شده را در سید آباد از چنگ طالبان رها نمود. میدان: 

۳۷ طالب بشمول۲ پاکستانی و۳ تاجکی توسط اردوی ملی در دشت ارچی کشته و۵ تن دیگر زخمی شد. قندز: 
۳۳ طالب در جنگ بین افراد مال منصور و مال رسول در ناوه کشته و ولسوالی راافراد مال رسول گرفت.  غزنی: 

۱۷ طالب در دشت ارچی توسط پولیس کشته و ۲۰ تن زخمی شد. قندز: 
یک پسر۱۹ ساله توسط افراد مسلح در حصه اول کاپیسا کشته شد. کاپیسا: 

۴ طالب در شاه جوی توسط پولیس کشته و۳ طالب زخمی شد. زابل: 
۲۳فبروری۲۰۱۶ 

ارزگان:  6طالب بشمول یک قوماندان آن توسط پولیس در دهراوود کشته شد.
۴ مخالف مسلح گرفتار شد. لغمان: 

هیأت پارلمانی بشمول عبدالروف ابراهمی ریس ولسی جرگه عازم پاکستان شد. کابل: 
باانفجار ماین درموتر حاجی قدیر یکی از بزرگان خان آباد  ۸ نفر زخمی شد. قندز: 
۵ سرباز پولیس در انفجار ماین کنار جاده در ناری کشته و ۲تن زخمی شد. کنر: 

۲۴ فبروری۲۰۱۶ 
محمد فرید حمیدی بحیث لوی حارنوال و تاج محمد جاهد بحیث وزیر داخله معرفی شد. دگرجنرال  کابل: 
عبدالرحمن رحیمی بحیث معین ارشد وزارت داخله. ونورالحق علومی بحیث سفیر افغانستان در هالند معرفی 

شده اند.)علومی بعدا "منصرف شد(
جوزجان:  در خوش تیپه و درزاب عملیات تصفیوی برهبری جنرال دوستم آغاز شد.

ده هزار کلشنکوف به نیروهای امنیت افغان داد. روسیه: 
۳۱ طالب بشمول پاکستانی ها درعملیات تصفیوی  در دند غوری کشته و۱۵ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 

ولسوالی پشت رود در محاصره طالبان در آمد و جنگ ادامه دارد. فراه: 
وزارت دفاع گفت ۵۰ مخالف در بخش های کشور کشته و ۱۷ تن زخمی شد. کابل: 

۱۳ طالب در مربوطات تخار گرفتار شد. تخار: 
ارزگان:  6طالب بشمول یک قوماندان شان در دهراوود کشته شد.
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المان ۱۳۵ پناهجوی افغان را به کشور بر گرداند آنها طور داوطلبانه برگشتند. کابل: 
۲۵  فبروری۲۰۱۶

۴ طالب کشته و۳ تن  در اندر حین جابجایی ماین زخمی  شدند. غزنی: 
قندهار:  ۴طالب کشته و ۴ تن حین عملیات در ولسوالیهای قندهار زخمی شد.

۲ طالب در ولسوالی یحیی خیل گرفتار شد. پکتیکا: 
جوزجان: ولسوالی های قوش تیپه و درزاب به رهبری دوستم از وجود طالبان پاک شد.

یک ذخیره سالح و مهمات طالبان در محمد آغه کشف شد. لوگر: 
زن و شوهری در مرکز فراه که زیارت میکردند از سوی افراد ناشناس کشته شدند. فراه: 

۵۰ طالب طی عملیات نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته ۲6 تن زخمی و یکتن گرفته شد. کابل: 
پسر مدیر پیژند قوماندانی امنیه از سوی طالبان سر بریده شد. فراه: 

۵۰ طالب مسلح درعملیات تصفیوی در پشت رود کشته ۲پولیس شهید و۳ زخمی شد. فراه: 
6۰۰ کیلوگرام مواد مخدر درخوشی کشف و ضبط شد. لوگر: 
۳ طالب در دهراوود کشته و ۷ حلقه ماین خنثی گردید. ارزگان:  

۲۶ فبروری۲۰۱۶
جسد ۴ نفر که در سرحد پاکستان در ایران کشته شده اند بخاک سپرده شد. تخار: 

۸ طالب بشمول یک قوماندان پاکستانی شان کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
۳۰ طالب و۳ سرباز طی یک در گیری  کشته شدند. فراه: 

ننگرهار:  صدای امریکا خبر داد که زیتون و عربستان ۲ قوماندان داعش بدولت پیوست.
 ۲۷ فبروری۲۰۱۶ 

۹ نفردرحمله انتحاری درمقابل وزارت دفاع   کشته و۱۳ نفر زخمی شد. کابل: 
۱6 نفر درانفجار انتحاری در کنر    کشته و ۴۰ نفر زخمی شد. کنر: 

۳۵ نفرازجمله ۲۵ کودک ۵ زن از زندان طالبان نجات داده شد.۷ عضو طالب توسط نظامیان گرفته شد.  هلمند: 
فاریاب:  ده ها نفر مخالفین در خواجه سبز پوش گرفتار یا بدوستم تسلیم شدند.

یک گروپ اختطاف چیان ۴ نفره در لشکرگاه بازداشت و۲ نفر نجات یافت. هلمند: 
۴طالب در اندر غزنی باثر انفجار مرکزساخت ماین در غزنی کشته و ۳ تن زخمی شد. غزنی: 

انفجاری در مقابل وزارت مالیه رخداد. کابل: 
ننگرهار:  ۱۲ عضو داعش در اچین  باثر حمله طیاره بی پیلوت کشته شد.

وال ستریت ژورنال ادعا میکند که طی ۴ سال اخیر ۳6 هزار عسکر وافسر پولیس فرارکرده اند.  کابل: 
وزارت داخله این خبر را تکذیب کرد.  

۱۲ طالب در خان آباد توسط نظامیان کشته و ۷ تن زخمی شد. قندز: 
یک قوماندان طالب حین حمله بیک منزل توسط خانم خانه کشته ویکنفرش زخمی شد. بغالن: 

محاصره ولسوالی پشت رود با تلفات به طالبان شکست. درین عملیات ۴۰ طالب کشته و ۴6 تن زخمی شد.  فراه: 
۲ پولیس شهید و۳ تن زخمی.

۴۸ طالب درعملیات اردوی ملی در بخش های کشورکشته و یکتعداد زخمی شد. کابل: 
یک متنفذ قومی در قادس توسط طالبان کشته شد. بادغیس: 

۱۴ طالب در دشت ارچی طی عملیات نظامیان کشته و ۲۰ تن زخمی شد. قندز: 
بغالن:  یک زن جوان توسط افراد مسلح تیرباران شد.

۲۸ فبروری۲۰۱۶
یک ذخیره سالح طالبان در دره شکاری با ۳۲ ماین ساخت ایران کشف شد. بامیان: 

بودجه بیش از ۵۰ مکتب خیالی در پکتیا قطع شد. پکتیا: 
یک نوجوان که قصد حمله انتحاری داشت در کابل دستگیر شد. کابل: 
۳ کودک دراثر پرتاب هاوان از سوی طالبان در مرور زخمی شد. کنر: 

یک خبرنگار پژواک در فاریاب مورد لت و کوب قرار گرفت. فاریاب: 
۲ پولیس به اثر انفجار ماین  در لشکرگاه شهید شد.  هلمند: 

ولسوال نام نهادطالبان در خواجه سبز پوش با ۵ همکارش کشته شد. فاریاب:   
۳کارمند ماین پاکی از قید طالبان رهاشد. ۴کارمند دیگر نزدطالبان باقی ماند. لوگر: 

۴ پولیس محلی در انفجار ماین در لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 
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یک زن توسط شوهرش در قادس کشته شد. بادغیس:   
یک نوجوان ۱۳ ساله در تیوره خود را حلق آویز کرد. غور: 

۲۹ فبروری۲۰۱۶
دونفر قاتلین یک داکتر را مردم با سنگ و چوب کشتند. تخار: 

اعضای ۴ شبکه ترورستی بازداشت شد. قندهار: 
برای سردار محمد داود آرامگاه ساخته میشود: غنی گفت کابل: 

عملیات نظامی فوالد۳۵- در علیشنگ آغاز شد. لغمان: 
۲6 نفر اعضای ترورستی ۴ گروه در قندهار بازداشت شد. قندهار: 

۷ عضو داعش بشمول ۲ قوماندان آنها در اچین  درحمله هوایی بی پیلوت کشته شد ننگرهار: 
۱۹ عضو طالب دیروز به روند صلح پیوست. غور: 

یک کودک شهید و ۲ تن در انفجار بمب در مرکز فراه زخمی شد. فراه: 
حمله طالبان بیک پوسته پولیس خنثی و یکنفر طالب کشته و یکنفر زخمی شد. ارزگان: 

سرپرست قوماندانی امنیه سنگین با۲۹ پولیس به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شد. هلمند: 
اردوی ملی ۳۵ نفر ملکی را که بیشتر طالبان میباشند از چنگ طالبان  در ناد علی آزاد  ساختند.  رر: 

اول مارچ۲۰۱۶
۷۰ طالب در عملیات تصفیوی بشمول  والی نام نهاد طالب کشته شد. فاریاب: 

۳ کودک در انفجار ماین در چارچینو زخمی شد. ارزگان: 
۴ طالب کشته و ۲ تن توسط اردوی ملی زخمی شد. پکتیا: 

فاریاب:  مولوی محمد نسیم یک قوماندان برجسته طالب در قیصار کشته شد.
یک نوجوان که قصد حمله انتحاری داشت توسط پولیس بازداشت شد. رر: 

۴ طالب توسط پولیس در شاه جوی کشته و ۵ تن زخمی شد. زابل: 
۹۸ طالب در عملیات های مختلف کشور کشته ۵۱تن زخمی و ۸ سرباز شهید شد. کابل: 

در برخورد میان ۲ قوماندان غیر مسوول ۳ نفر کشته و۴ نفر زخمی شد. غور: 
۲ طالب در پنجوایی و خاکریز کشته و ۳ تن زخمی شد. قندهار: 

۵۰ طالب  بشمول قوماندان های شان کشته شدند. فاریاب: 
یکنفر با۱۴ کیلو هیرویین و۱۸۰هزار افغانی پول جعلی گرفتار شد. پروان: 

دراصابت  مرمی راکت در یک منزل یکنفر کشته و۲ کودک زخمی شد. پروان: 
6 طالب در علیشنگ کشته و ۳ تن زخمی شد. لغمان: 

۹ طالب در خاص ارزگان کشته و 6 تن زخمی شد. ارزگان:   
۲6 مخالف مسلح گرفتار شد. قندهار: 

۱۴ طالب توسط حمله طیاره بی پیلوت در خاکریز کشته و۱۱ تن زخمی شد. رر: 
۴ فرد ملکی ازچنگ طالبان در ادرسکن نجات یافت. هرات: 

۲  مارچ۲۰۱۶
در قونسلگری هند در جالل آباد حمله انتحاری صورت گرفت. ننگرهار: 

لوی درستیز  امریکا بر حمایت نیروهای دفاعی وامنیتی افغان تجدید پیمان کرد. امریکا: 
یک محکمه نظامی زیب الرحمن سرباز فراری و پیوستن به دشمن را ۱۵ سال حبس کرد. کابل: 

مهاجمین حمله بر قونسلگری هند در جالل آباد کشته شدند. ننگرهار: 
۵طالب در بهارک توسط نظامیان کشته ۱۰ تن زخمی و ۴ تن گرفتار شد. بدخشان: 

۱۵ طالب در دند غوری کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 
۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۹ طالب در کامدیش حین حمله به کاروان نظامیان کشته شد. نورستان:   
6 طالب حین حمالت ترورستی در شهرک عینو مینه گرفتار شد. قندهار: 
ارزگان:  6طالب حین حمالت ترورستی در سراب و دهراوود کشته شد.

۱۰ نفر هنگام عملیات تصفیوی در ادرسکن از بند طالبان رها شدند. هرات: 
۴ کارمند ماین پاکی از قید طالبان در پل علم آزاد شد. لوگر: 

۳ طالب هنگام حمله باالی پوسته پولیس در لشکرگاه  کشته شد. هلمند: 
۷طالب در عملیات تصفیوی در ژیری کشته شد. قندهار: 
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۱۹ طالب توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته ۵ زخمی و ۷تن گرفته شد. کابل: 
۲ قاچاقبر با 6 کیلو هیرویین در دروازه قالت گرفتار شد. زابل: 

سرتاج عزیزمشاور امنیت پاکستان گفت: رهبری طالبان باخانواده های شان در پاکستان هستند. پاکستان: 
ازشدت گرفتن فعالیت های ترورستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. مسکو: 

سومین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان د رکابل افتتاح شد. کابل: 
۳ مارچ۲۰۱۶

فاریاب:  صدها خانواده در فاریاب به ترک خانه هایشان مجبور شده اند.
فرمانده جدید نیروهای امریکا)جنرال نیکلسون( دیروز بکار آغاز کرد. کابل: 

۲ تن با6۳ کیلو هیرویین در یک الری گرفتار شد. بغالن: 
۱۱ طالب طی ۳ روز عملیات در دهراوود کشته و۴ تن زخمی شد. ارزگان: 

۲ طالب حین ماین گذاری توسط ماین خود شان کشته شد. لوگر: 
۲۴ غیر نظامی باثر انفجاری در بازار دولت آباد زخمی شد. بلخ: 
۵ کارمند یک سازمان امداد رسانی توسط طالبان ربوده شد. غور: 

دند غوری مکمل از وجود طالبان پاکسازی شد. بغالن: 
فاریاب:  سقوط خواجه موسی پشتونکوت بدست طالبان رد شد.

محمد افضل مشهور به تورن جنرال پیکارسربازاختطاف چیان با ۵ همکارش بشمول یک زن گرفتار شد. کابل: 
یک گروپ ۵ نفری اختطاف چی: حاجی پرویز، حاجی زمری، حاجی اسداهلل، توریالی،کامل و خلیل کهجوان  کابل: 

۱۴ ساله  به اسم امین اهلل را اختطاف نموده بودند توسط نیروهای امنیتی گرفتار شد.
یک موتر و یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاری کشف شد. قندهار: 

۲۲ بسته چرس در ولسوالی دربابا کشف شد. ننگرهار: 
یک قوماندان پولیس محلی توسط افراد ناشناس کشته شد. پکتیا: 

۲ عضو داعش توسط ماین خود شان کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۴  مارچ۲۰۱۶

زابل:  ۲۰۰ جنگجوی خارجی در زابل مستقر شده اند.
برگزاری مراسم یادبود ۲۱مین سال کشته شدن مزاری در کابل تجلیل شد. کابل: 

سفارت هند به قربانیان حمله انتحاری جالل آباد کمک میکند. ننگرهار: 
برگزاری سکی در بامیان باحضور ورزشکاران داخلی و خارجی صورت گرفت. بامیان: 

سرتاج عزیز گفت: رهبری طالبان با خانواده های شان در پاکستان هستند و پاکستان به طالبان نفوذ دارد.  پاکستان: 
عزیزمشاورامنیت ملی پاکستان در واشنگتن این بیانات را اظهار داشت.

کار ترمیم پایه برق وارداتی تاجکستان آغازشد که دیشب توسط طالبان تخریب شد. بغالن: 
پروان:  ۹ طالب بشمول یک زن در چاریکار بازداشت شد.

یک طالب هنگام عکس برداری یک منزل عضو شورای والیت بازداشت شد. ننگرهار: 
۲۵ طالب مسلح در والیات مختلف کشته و ۲۱ تن زخمی شد. کابل: 

ننگرهار:  ۱۲ طالب در عملیات تصفیوی ننگرهار و لغمان کشته و ۵ تن زخمی شد.
۵ مارچ۲۰۱۶

طالبان گفتند در مذاکرات صلح با دولت افغانستان شرکت نمی کنیم.
کابل:  اشرف غنی  حکم اصالح نظام انتخاباتی افغانستان را امضاء کرد.

قوه اجراییه و قانونگذاری افغانستان هردو ماه نشست مشترک خواهند داشت. کابل: 
نورستان:  سه ولسوالی این والیت در آستانه سقوط قرار دارد.

۴ سرباز پولیس در حمله نیروهای مخالف کشته شد. هلمند: 
اوباما اراده نیروهای امنیتی افغان در جنگ با تروریزم را ستود. امریکا: 

کابل:  ۲۸ طالب در بخش های از کشور کشته ۹ تن زخمی و ۳ تن بازداشت شد.
یک سرباز  در حادثه ترافیکی در خاشرودکشته و ۲ تن زخمی شد. نیمروز: 

صالح محمد که یکماه قبل خانمش را کشته بود در زندان خود کشی کرد. بغالن: 
قندهار:  ۷ طالب در عملیات نظامی در میوند و غورک کشته و یکتن گرفتار شد.

یک مهاجم انتحاری در حالت زخمی باثر انفجار واسکت انتحاری اش گرفته شد. پروان: 
۳ ترورست دیروز بازداشت شد. رر: 
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نوجوان ۱۴ ساله که پدرش را کشته بود در سید خیل بازداشت شد. رر: 
۳ ترورست بازداشت شد. قندهار: 

۶ مارچ۲۰۱۶
اشرف غنی حین افتتاح سال ششم پارلمان گفت: جنگ اعالم نشده بین افغانستان  وپاکستان جریان دارد. کابل:   

یک طالب کشته و۵ تن بازداشت شد. شخص انتحاری باحمله خودش درصیاد کشته شد.  کاپیسا: 
ننگرهار:  ۲ تن به اتهام همکای با مخالفین گرفتار شد.

6۸ کیلو تریاک  با مقدار زیاد مواد انفجاری در خوشی گرفته شد. لوگر: 
۹۳ کیلو تریاک در کشم کشف شد. بدخشان: 

یک ذخیره گاه سالح طالبان در دند غوری از منزل مولوی لعل گرفته شد. بغالن: 
یکمقدار سالح و مهمات در مهترالم کشف و ضبط شد. لغمان: 

با انفجار ماین یک طفل صنف ۳ مکتب کشته شد. لوگر: 
۱۸ کیلو مواد مخدر و ۱۰۲ کیلو سنگ الجورد کشف و۳ نفر گرفته شد. قندز: 

۲۴ کیلو هیرویین در کشم با یک زن و یک مرد گرفتار شد. بدخشان: 
۷ مارچ۲۰۱۶

اشرف غنی گفت برای تجهیز نیرو های مسلح به هر دری خواهیم زد. کابل: 
درگیری نظامی بین افغانستان  و پاکستان در مرز گوشته صورت گرفت. ننگرهار: 

۱۰ عضو داعش در یک حمله هوایی در ننگرهار کشته شد.  رر: 
۲۰۰ کیلو چرس با یکنفر دستگیر شد. ارزگان: 

۱۱ طالب در خاص ارزگان کشته و 6 نفر بشمول یک انتحاری گرفتار شد. رر: 
۲ غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ترینکوت زخمی شد. رر: 

قندهار:  ۴ترورست حین عملیات تخریبی دستگیر شدند.
۵ طالب در کشنده کشته و ۷ تن دیگر شان بازداشت شد. بلخ: 

جوزجان:  یک پسر جوان ۱۹ ساله خود کشی کرد.
۲ بال طیاره جت جنگی از سوی ایساف به اردوی ملی سپرده شد. تاسال۲۰۱۸ -۴۸ بال طیاره میدهند. کابل:  

۱۹ ترورست بشمول ۳ عضو داعش در بخش های کشور کشته و ۱۷تن زخمی شد. کابل: 
قندهار:  یک افسر پولیس و یک وکیل شهر قندهار کشته شدند.

یک طالب کشته و ۵ تن بازداشت شد. کاپیسا: 
۸مارچ۲۰۱۶

رادیو شایسته و رادیو کیهان در روز زن در قندز بکمک م.م  دوباره فعال شد . قندز: 
تلفات زنان در افغانستان درسال۲۰۱۵ بیش از ۳۷درصد افزایش یافته. م.م: 

داکترعبداهلل گفت کسی که جنگ با طالبان را روا نمیداند مشروعیت ندارد. ) قبال گیالنی گفته بود که از اول  کابل: 
طرفدار جنگ با طالبان نبود(.

عملیات فوالد۳6- در لغمان آغاز گردید. ننگرهار: 
ارزگان:  در اثر انفجار ماین یکنفر شهید و ۳ کودک در دهراوود زخمی شد.

هلمند:  ۴ طالب در ولسوالی سنگین کشته و ۳ تن زخمی شد.

۵ طالب در دند شهاب الدین کشته و ۸ تن زخمی شد. بالن: 
مسوول اکماالتی طالبان با سالح و مواد انفجاری گرفتار شد. لوگر: 

۴ ونیم تن مواد مخدر طی ۳ ماه با ۴۹ نفر گرفتار شده. قندز: 
زابل:  پولیس یکمقدار سالح و مهمات را کشف و ضبط نمود.

۲ طالب در ولسوالی میوند کشته و ۳ تن زخمی شد. قندهاز: 
6 غیر نظامی در اثر انفجار ماین در شیندند کشته شد. هرات: 

با کشف یک ماین از حادثه ای جلوگیری شد. ارزگان: 
۹ مارچ۲۰۱۶

یک حمله کننده انتحاری طالب  با انفجار دادن خود در نزدیک ارگ کشته شد. کابل: 
برای باز سازی قصر داراالمان ۱6 ملیون دالر تخصیص داده شد. کابل: 

باشلیک هوایی برای پیروزی تیم کرکت در برابر اسکاتلند ۲ کودک کشته شد. ننگرهار: 
هلمند:  در حمله مهاجمین در ولسوالی گرشک ۴ طالب کشته شد.
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یک زن ۲۱ ساله توسط شوهرش به قتل رسید. کاپیسا: 
در عملیات تصفیوی یکنفر طالب کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. لغمان: 

در عملیات تصفیوی دیروز در دهراوود ارزگان ۱6 طالب کشته و ۸ نفر زخمی شد. ارزگان: 
کاپیسا:  عملیات تصفیوی در مربوطات کاپیسا  آغاز گردید.

۴ عضو داعش در رودات و کوت کشته و یکنفر زخمی شد. ننگرهار: 
۲ سارق پلیت موترها گرفتار شد. کابل: 

یک بمب صوتی در بستر دریای  کابل انفجار کرد که تلفات نداشت. کابل: 
۳ موافقت نامه همکاری کنسولی با ایران امضاء شد. رر: 

۱۹حوت=۹مارچ: پانزده سال قبل طالبان مجسمه های صلصال و شمامه بامیان را تخریب کردند.  
 ۲۰۱۶ ۱۰ مارچ 

ننگرهار: ۲ نفر به اتهام همکاری با مخالفین در سرخرود بازداشت شد.
۴ طالب مسلح به پروسه صلح پیوست. سرپل: 

۴۱ مخالف مسلح در برخی والیات کشته و۳۸ تن زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 
۴ مخالف در نجراب کشته و 6 تن زخمی شد. کاپیسا: 

۴ تن مهاجم کشته و ۳ پولیس زخمی شد. هلمند: 
۱۱ مارچ۲۰۱۶

اشرف غنی دستور بررسی مجدد پرونده فرخنده را صادر کرد. کابل: 
افغانستان تیم کرکت هانکانگ را شکست داد. کابل: 

درجنگ بین ۲ گروه طالبان در شیندند ۲۰۰ نفر شان کشته و ده ها زخمی شد. هرات: 
کاپیسا:  ۴ طالب در نجراب کشته و 6 طالب زخمی شد.

۵ عضو داعش در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۴۹ ترورست در نقاط مختلف کشور کشته ۲۹تن زخمی و ۳تن گرفتار شد. کابل: 

۳۲ کیلومواد مخدر کشف و ضبط شد. ننگرهار: 
۱۲ مارچ۲۰۱۶

اشرف غنی لقب)شهید وحدت ملی( را به عبدالعلی مزاری داد. کابل: 
سمنگان:  ۱۳سرباز اسیرنزد طالبان خواهان رهایی  از بند طالبان شده اند.

رر   ۱۳ سرباز هنگام فرود هلیکوپتر شان طور اضطراری درماه قوس به چنگ طالبان افتاد.
باختم عملیات خورشید۲۱ در زارع وکشنده  ۸ طالب کشته و عده ای زخمی شد. بلخ: 

کاپیسا:  در عملیات خنجر ۲۱  درمربوطات کاپیسا ۸ طالب کشته شد.
۲ تن بشمول یک طفل در انفجار ۲ ماین در خاش کشته شد. نیمروز: 
۹۰۰ کیلو مواد مخدر کشف و درپیوند آن ۴۴ نفر دستگیر شد. سمنگان: 

یک زن را طالبان باتهام روابط نامشروع سنگسار میکنند. رر: 
۲ طالب کشته و ۳ تن در میوند زخمی شد. قندهار: 

۳ قاتل حرفوی دیروز در مرکز قندز بازداشت شد. قندز: 
۲ حمله کننده انتحاری حین تعقیب خودرا انفجار داده و کشته شدند. هلمند: 

۱ طالب کشته و یکتن دیگر در عملیات دیگر در لشکرگاه زخمی شد. رر 
۴ ترورست  بازداشت شد. قندهار: 

ارزگان:  ۲ طالب در انفجار ماین خود شان در چارچینو کشته شد.
۹ طالب در دهراوود کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شد. رر: 

۱۱ عضو داعش در عملیات هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  
۱۴ طالب در شیندند بشمول ولسوال نام نهاد شان کشته و ۱۱ تن زخمی شد. هرات: 

۴ طالب پاکستانی در وانت وایگل کشته شد. نورستان:   
۸ طالب بشمول یک انتحاری علیه داکتر یاسین  ضیاء والی  گرفتار شد. تخار: 

۲۰۱۶ ۱۳ مارچ 
سناتوران بدخشان میگویند طالبان از مردم جزیه میگیرند از هر خانواده ۵۰ هزار افغانی. بدخشان: 

افراد مسلح در حوزه ۴ کابل یک زن را از زندان حوزه  باخود بردند. کابل: 
۲۰۰ نفر کارکنان افغان بی سیم مربوط بیات  بیش از یکصد هزار سی سی خون دادند. کابل: 
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سناتوران از برخورد ۲ گانه پاکستان علیه افغانستان  آنرا محکوم کردند. کابل: 
۱۴ مارچ۲۰۱۶

دیروز در درگیری میان  گروه های طالبان ۱۵۰ نفر کشته شد. هرات: 
یک زن توسط مادر و پدر شوهرش کشته شد. غور: 

۱۱ طالب در الیشنگ و الینگار کشته شد. لغمان: 
دیروز ۱۲ عضو داعش باثر انفجار بم خود شان کشته و ۲۱ تن زخمی شد. ننگرهار:  

۸ طالب در شرن هنگام حمله بر کاروان نظامیان کشته شد. پکتیکا: 
۲۰ طالب در حمله هوایی و توپچی در شیندند کشته و زخمی شد. هرات: 

هلمند:  یک کودک باثر انفجار ماین در خانشین کشته و ۳ تن دیگر زخمی شد.
یک کارمند زن مدیریت پاسپورت از سوی افراد مسلح کشته شد. قندهار: 

خانمی که توسط طالبان زندانی شده بود رها شد. سمنگان: 
6 طالب هنگام حمله بر پوسته امنیتی کشته و شماری زخمی شد. هلمند: 

۸ طالب درناد علی در حمله هوایی کشته شد. رر: 
ننگرهار:  ۷ ترورست در شهر جالل آباد دستگیر شد.
یک انبار جنگ افزار در پل علم کشف شد. لوگر: 

۲۸ دهشت افگن بشمول ۱۲ داعش در بخش های کشور توسط نظامیان کشته شد.۱۷ طالب و ۲۱ عضو داعش  کابل: 
زخمی شد.

یک قوماندان داعش با ۵ فردش در کجکی کشته شد. هلمند: 
۲ کارگر سرک سازی را دیروز افراد مسلح ربودند. قندهار: 

ارزگان:  ۱۳ طالب در چارچینو و دهراوود کشته و ۲۳ تن زخمی شد.
۱۵ مارچ۲۰۱۶

هلمند:  ولسوالی خانشین هلمند بدست طالبان سقوط کرد.
یک فرمانده محلی و ۳۷ مامور امنیتی در لغمان کشته شده اند. نورستان: 

هرات:  ۳ ترورست در شیندند کشته و ۱۱ نفر گرفتار شد.
۲ غیر نظامی از چنگ طالبان در چوره نجات داده شد. ارزگان: 

یکنفر با 6۰ کیلو چرس در بهسود گرفتار شد. ننگرهار:   
ولسوالی خانشین در جنگ شدید با طالبان سقوط کرد وبدست طالبان افتاد. هلمند: 

یک دختر جوان در دفاع از پدرش باضرب گلوله افراد مسلح درمحمد آغه کشته شد. لوگر: 
۲پولیس در شاه ولیکوت کشته و آنتن شرکت مخابراتی تخریب شد. قندهار: 

۵ طالب در دو عملیات خاکریز. غورک و میوند کشته ویکنفر زخمی شد. رر: 
۱۲عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۷ طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۱۵ کیلو هیرویین و ۹ کیلو چرس با۳ نفر در فیض آباد گرفتار شد. بدخشان: 

قندز:  ۸ طالب در مربوطات قندز کشته و یکعده دیگر زخمی شد.
۲۵ حلقه ماین ضد وسایط با۳ نفر دستگیر شد. ننگرهار:   

یک موتر مملو از مواد انفجاری در خانقاه کشف و گرفته شد. جوزجان: 
۴ هراس افگن بازداشت گردید. قندز: 

۱۶ مارچ۲۰۱۶
۳ مسافر باشنده کنر توسط طالبان در شهر پارون ربوده شد. نورستان: 
چندین قریه در شیندند از طالبان تصفیه و ۳ تن گرفته شد. هرات: 

طالبان یک معلم را در کامدیش تیر باران کردند. نورستان:  
ولسوال نام نهاد طالبان برای کشنده بلخ در بغالن گرفتار شد. بغالن: 

۴ طالب در عملیات توفان شاهراه در اسمار کشته و 6 تن زخمی شد. کنر: 
۱۷ مارچ۲۰۱۶

کابل:  نمایندگان حکمتیار با رهبری شورای صلح افغانستان دیدار کرد. 
لوگر:  ۵ غیر نظامی و یک سرباز در حمله طالبان زخمی شد.

جسد سربریده یک زن جوان کشف شد. رر: 



121

۴ عضو مهم طالبان در شیندند دستگیر شد. هرات: 
۳ مسافر ربوده شده از سوی طالبان  رها شدند. نورستان:  

۲ غیر نظامی در کامدیش توسط طالبان دیروز تیر باران شد . رر: 
ارزگان:  ۹ طالب کشته و 6 تن طی عملیات در چارچینو و دهراوود زخمی شد.

غزنی:  قاری خلیل الرحمن یک قوماندان طالب بازداشت شد.
ناتو یکی از جنراالن خود را در هلمند گماشته است. هلمند: 
6۰ طالب در هلمند و قندز کشته و ۷ تن زخمی شد. کابل: 
یک طالب با ریکشا مملو از مواد انفجاری گرفتار شد. ننگرهار: 
۱۰ طالب در مربوطات کنر کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 

یکمقدار سالح و مهمات کشف شد.  پروان: 
۱۸ مارچ۲۰۱۶

صلیب سرخ از احتمال شدت گرفتن درگیری ها و افزایش قربانیان در افغانستان ابرازنگرانی کرد. کابل: 
رر:حمله ترورستی علیه مسعود اندرابی ریس امنیت ملی ناکام و آن شخص در ۲۰۰ متری منزل کشته شد.

بغالن:  خانواده دختر۸ ساله که به بد گرفته شده خواهان عدالت شده اند.
۳۵ هراس افگن در عملیات در والیات مختلف  کشته و ۳ تن زخمی شد. کابل: 

ننگرهار:  ۵ مخالف مسلح در مربوطات جالل آباد و کنر کشته شده اند.
یک گروپ ۳۵ نفری مخالفان به پروسه صلح پیوستند. سرپل: 

فاریاب:  ۸ نفر به اثر حادثه ترافیکی در گرزیوان کشته شد.
۱۹ مارچ۲۰۱۶ 

۲ بنگله دیشی )مهندس(  ربوده شدند. بغالن: 
۲۰۰ مسافر که ۲۴ ساعت در محاصره طالبان افتاده بود نجات داده شدند. قندهار: 

۴ بمب گذاری طالبان در قندهار و هلمند ناکام ساخته شد. رر: 
ارزگان:  ۲۹ طالب در عملیات نظامیان در دهراوود و چارچینو کشته و ۳۹ تن زخمی شد.

طی سال۹۴ بیش از۴۴۰ قبضه سالح ضبط و به دفاع سپرده شد.  بلخ: 
یک زن جوان توسط برادر شوهرش در دوشی به قتل رسید. بغالن: 

در درگیری میان ۲ خانواده ۲ نفر  زخمی شد. کاپیسا: 
در اثر عملیات های هوایی و زمینی علیه داعش در مربوطات ننگرهاراعضای آن از۳۰۰۰ به یکصد تن کاهش  ننگرهار: 

یافته.
در انفجار ماین کنار جاده یک کودک. یک افسر پولیس و یکنفر ملکی کشته و ۲تن زخمی شد. زابل: 

تادامیشی یاماموتو  تبعه جاپان بحیث نماینده جدید ملل متحد در افغانستان تعیین شد. م.م 
سال ۱۳۹۵ هجری

۲۰ مارچ۲۰۱۶
اشرف غنی درپیام نوروزی گفت سال ۱۳۹۵ را به مبارزه جدی با فساد تبدیل میکنیم. کابل: 

مراسم تجلیل از نوروز در کابل و بلخ و دیگر والیات تجلیل شد. رر: 
یک ذخیره گاه مهمات طالبان در ازره لوگر کشف شد. لوگر: 

۱۳ عملیات محاربوی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شد. کابل: 
۳ عضو داعش قبل از انجام حمله انتحاری در کابل دستگیر شد. رر: 

۲۱مارچ۲۰۱۶ 
هلمند:  نیروهای افغان ۱6 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. ۱۷ عضو طالب کشته شد.

۲۳ شورشی توسط نظامیان از جمله ۳ عضو داعش در بخش های کشور کشته شد. کابل: 
ارزگان:  ۲قوماندان طالب در دهراوود کشته شد.

۲۴ طالب در دهراوود در تازه ترین درگیری کشته و۲۵ تن زخمی شد. رر: 
۷ طالب در شیندند کشته شد. هرات: 

در پکتیا و خوست ۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. پکتیا: 
۵ طالب در حمله هوایی در ناد علی کشته و ۲ تن زخمی شد. هلمند: 

ننگرهار:  ۳ عضو داعش در حمله هوایی دیروز در اچین کشته شد.
۲ کودک کشته و ۴ تن در انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان: 
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۲۲ مارچ۲۰۱۶ 
تظاهرات طرفداران دوستم و عطامحمد نور علیه یکدیگر  خاتمه یافت. بلخ: 

اشرف غنی در شروع مکاتب  از وعده های عملی نشده اش پوزش خواست. کابل: 
زندانیان زن در پلچرخی رخصتی نوروزی می خواهند. رر: 

۴۸ طالب در ارغنداب کشته شد. ۲۳ کشته و ۱۱ زخمی در ۴۸ ساعت. قندهار: 
6 طالب در چارچینو کشته و ۲ تن زخمی شد. ارزگان: 

۲ تن با ۵۰ کیلو مواد مخدر در سرحد با ایران گرفتار شد. هرات: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

یک قوماندان طالب در شیندند کشته شد. هرات: 
یک طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. لغمان: 

۳۰ نفر در هرات به اتهام جرایم جنایی گرفتار شد. هرات: 
ولسوال نام نهاد طالبان برای غوریان با۳ فردش کشته شد. هرات: 

66 بوتل شراب مربوط یک سرگروپ طالبان کشف و ضبط شد. بدخشان: 
۲۳ مارچ۲۰۱۶

6 طالب در کامدیش کشته شد. نورستان:  
یک دیپوی مهمات طالبان در پادخواب شانه کشف شد. لوگر: 

بیش از 6۰۰ طالب در سال۱۳۹۴ در فاریاب کشته شده اند. هلمند: 
جوزجان:  صدها نفر در شبرغان. سرپل و فاریاب به حمایت دوستم تظاهرات کردند.

۲ طالب در کمین اردوی ملی در باال بلوک کشته و ۴ تن زخمی شد. فراه: 
۳ طالب در شاهراه فراه – قندهار کشته  و ۱۱ تن دیگر شان زخمی شد. رر: 

درمنزل قاری اسد قوماندان طالب سالح و مهمات کشف شد هرات: 
۱۰ طالب در ولسوالی شهید کشته و۵ تن شان زخمی شد. ارزگان: 

ننگرهار:  افرد مسلح رادیو اراکوزیا در جالل آباد را آتش زدند.
هرات:  یک جوان۳۵ ساله با ضربات چاقو کشته شد.

یک استاد مرکز تعلیمی قوماندانی امنیه پکتیا از سوی افراد مسلح شهید شد. پکتیا: 
رادیو پولیس پامیر  دیروز در قندز افتتاح شد. قندز: 

هلمند:  6 طالب در حمله هوایی افغان در مارجه کشته و ۲ تن زخمی شد.
۴ طالب در عملیات اردوی ملی در سنگین کشته شد. رر: 

یک بمب طیاره در بگرام کشف و خنثی شد. پروان: 
۴ ماین گذار ترورست گرفتار شد. کابل: 

۴۱ طالب در ارغنداب کشته و زخمی شدند. قندهار: 
۲۴مارچ۲۰۱۶

جاپان دو ملیون دالر به برنامه مین روبی کمک نمود. کابل: 
یک شاخه طالبان علیه شاخه دیگر طالبان اعالم جهاد نمود. بادغیس:  

طی درگیری میان طرفداران دوستم و عطامحمد نوریکنفر کشته و ۵ تن زخمی شد. فاریاب: 
ازدحام در میله نوروز در هرات جان ۲ کودک را گرفت. هرات: 

۷ طالب کشته و ۱۳ تن دیگر در نورستان و کنر زخمی شدند. نورستان: 
۱۴ طالب در گیالن کشته  و 6 تن زخمی شد. غزنی: 

۳۰ طالب در عملیات تصفیوی نقاط مختلف کشور کشته و ۲۳ تن زخمی شد. کابل: 
6 طالب حین حمله بر نظامیان به قتل رسید. نورستان: 

۲۵ مارچ۲۰۱۶ 
جنرال خان آقا اچکزی هنگام ادای نماز توسط طالبان به قتل رسید. قندهار: 

۲۲ طالب با حمله نیرو های بین المللی کشته شد. هلمند: 
یک گروه ۵ نفری آدم ربا در خوست گرفتار شد. خوست: 

۷ پولیس درحمله خودی کشته شد. طالبان ادعای نفوذی خودرا نمودند. قندهار: 
6طالب در پارون حین درگیری با پولیس کشته شد. نوستان: 

۲۷ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۲ تن زخمی شد. کابل: 
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6 طالب پاکستانی در وانت وایگل کشته شد. نورستان:   
ننگرهار:  ۱۰ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.

لغمان:  ۲ طالب در مهترالم و الینگار کشته و ۳ تن زخمی شد.
۲ طالب در درگیری در دهنه غوری  گرفتار شد. بغالن: 

یک طفل آزاد و ۵ نفر دیگر از گرّوه  آدم ربایان درخوست دستگیر شد. خوست: 
 ۲۶ مارچ۲۰۱۶

درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در قندز در گرفته. قندز: 
۱۵ نفر از۳ شبکه مهاجمان انتحاری طالب دستگیر شد. قندهار: 

۲ طالب مسلح در ایبک بازداشت شد. سمنگان: 
دختر و پسر جوان در گذره و کهسان خود کشی کردند. هرات: 

۳۳ طالب بشمول طالبان پاکستانی درچار چینو ودهراوود کشته و۱۷ تن شان زخمی شد. ارزگان: 
هرات:  ۵ الری حامل ۳۰ تن سنگ رخام که قاچاق میشد دستگیر شد.

6 طالب حین حمله بر نظامیان در کامدیش کشته و۲ تن زخمی شد. نورستان:   
۷ تن گروه آدم ربایان حرفه ای در کرخ بازداشت شد. هرات: 

۷ پولیس محلی در ارغنداب از سوی همکاران شان کشته شد. قندهار: 

۳۰ طالب در حمله هوایی در مارجه کشته و ۷ تن زخمی شد. هلمند: 
۸۵ خانواده داعش از اچین به سرکانو آمده اند. کنر: 

۳ سرباز در اثر انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. نیمروز: 
یک ترورست  کشته ویک تن دیگر بازداشت شد. رر: 

6 طالب در مسیر ولسوالی خلم کشته شد. ۳ عراده تانک دولتی که از قندز به خلم انتقال داده شده بود نیز  بلخ:  
بدست آمد. درجمله کشته شده ها معاون والی بغالن طالبان نیز شامل است.

۱۲ طالب بشمول یک قوماندان طالب کشته شد. قندز: 
6 طالب در نقاط مختلف کشور کشته و عده ای زخمی شد. کابل: 

۲۷ طالب مسلح در عملیات های مختلف توسط اردوی ملی کشته شد. رر: 
۲۷ مارچ۲۰۱۶

یوسف نورستانی ریس کمسیون انتخابات استعفی داد. کابل:    
قوماندان پولیس: سهیل انگاری:  در برخورد با جرایم سازمان یافته تحمل نمیشود. کابل: 

والی ننگرهار گفت ده ها عضو داعش و طالب به روند صلح پیوستند. ننگرهار:  
ولسوالی خانشین که ده روز قبل بدست طالبان افتاد دوباره گرفته شد. هلمند: 

جوزجان:  طالبان یک زن جوان را در فیض آباد تیر باران کردند.
در نجراب درنتیجه مشاجره خانوادگی ۲ تن کشته  شد. کاپیسا: 

یک طفل خورد سال در حمله طالبان به پوسته امنیتی قریه بکاول کشته شد. غزنی: 
۵۳ طالب و داعشی )۴۳داعش و۱۰ طالب(به پروسه صلح پیوست. ننگرهار: 

عملیات پاکسازی طالبان در دوشی شروع شد. بغالن: 
یکنفر در محفل عروسی کشته و۸ تن زخمی شد. بامیان: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
حافظ نعمت قوماندان برجسته طالب با ۵ فردش درحمله هوایی درزیرکوه کشته شد. هرات: 

۱۳ طالب در ولسوالی های  سر روضه و برمل کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. پکتیکا: 
۲ زن و۲ مرد در انفجاری در رباط سنگی زخمی شد. هرات: 

6 طالب در بازار شهر ترینکوت کشته شد. ارزگان:   
فردی که ۲ شب قبل اختطاف شده بود توسط پولیس نجات داده شد. هرات: 

۲ بمب از مقابل مکتب  الجهاد کشف و خنثی شد. پکتیکا: 
بادغیس:  یک تن مربوط قوماندان غفار طالب در قادس کشته و یکنفر دیگر زخمی شد.

یک مخفی گاه بزرگ سالح و مهمات طالبان در جبل السراج کشف شد. پروان: 
افراد مسلح وارد خاک تاجکستان شده یکنفر را کشته و یکنفر را زخمی کرد. بدخشان: 

در درگیری میان دو گروه غیر مسوول در فرخار ۳ فرد ملکی شهید و ۵ تن زخمی شد. تخار: 
طالبان ازچار دره قندز به خلم حمله کرده بود که باشکست مواجه شدند. بلخ: 
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کابل:  سال گذشته6۹۳ قاچاقبر مواد مخدر گرفتار شد که ۳ تن خارجی و۴تن مامور دولت بود.
یک گروه ۴ نفره راهزن گرفتار شد. غور: 

۲۱ طالب کشته و ۳۲ تن زخمی شد. قندز: 
حاجی محمد انور ریس محکمه شهری غزنی توسط طالبان کشته شد. غزنی: 

۲ طالب حین ماین گذاری بازداشت شدند. سمنگان:  
۲۸ مارچ۲۰۱۶

برنامه پاک کاری شهر کابل از زباله ها باشرکت اشرف غنی شروع شد. کابل: 
۷ طالب در حمله ارتش کشته شد. قندز: 

۴ راکت در محدوده شورایملی افغانستان فرود آمد. به کسی صدمه نرسید. کابل: 
یک طالب به اتهام خرید و فروش سالح گرفتار شد. تخار: 

۳ موترسایکل مملو از مواد انفجاری کشف شد. هلمند: 
هرات:  جسد یک زن که سرش بریده شده بود در انجیل یافت شد.

۷ عضو طالبان در دهراوود توسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 
کابل:  ده ها طالب در نقاط مختلف کشور کشته شد: درهلمند 6۰ کشته و ۳۰ تن زخمی در شیندند هرات ۲۹ تن 
کشته۵۱ تن زخمی  درنورستان وغزنی ۱۷تن کشته  دربغالن و لغمان ۲6 طالب کشته۱۴ تن زخمی در این 

عملیات ها عده ای بازداشت و وسایط نظامی وسالح زیاد ضبط شده.
دگروال محمد آجان همت در زرغون شهر باثر انفجار ماین با سربازش کشته شد. لوگر: 

یک دختر جوان در شهر هرات خود را بدار آویخت و خود کشی کرد. هرات: 
۲۹ مارچ۲۰۱۶

داودشاه صبا وزیر معادن و صنایع استعفی کرد. کابل: 
۴ بال طیاره ای-۲۹ از طرف امریکا به قوای هوایی افغان سپرده شد. رر: 

دو ملیون  افغانی. ۴۷ هزارکلدار پاکستانی. ۳۵۰۰ ریال سعودی و ۱۰۵ دالر امریکایی پول  های یک صراف در  ننگرهار: 
برار چشمان ده ها نفر عابر غارت شد.

رر:  یکنفر با ۲6۵ کیلو چرس در مومند دره دستگیر شد.
جگرن سید حسین پدر قاضی القضات که دو هفته قبل ربوده شده بود نجات داده شد. رر: 

۳۸ طالب طی  حمله هوایی کشته و 6۰ تن زخمی شد. قندز: 
بدخشان:  ۲ تبعه تاجکستان که اختطاف و به خواهان برده شده بود رها شدند.

ننگرهار:  ۹ طالب در عملیاتی در مهمند دره کشته و یکتن زخمی شد.
بلخ:  مدیر معارف دولت آباد از سوی طالبان شهید شد.

۳ تن توسط طالبان شهید شد. آنها در رودات طرف مسجد روان بودند. ننگرهار: 
۲ مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در پل علم و خوشی کشف و ضبط شد. لوگر: 

۴ نفر در اثر انفجاری در خیر خانه کابل کشته و ۱۲ نفر زخمی شد. کابل: 
میرزاخان رحیمی والی هلمند استعفی داد  بدلیل مداخله گالب منگل و جبار قهرمان. هلمند: 

۳۰ مارچ۲۰۱۶
۲۵ هزار پست دولتی در دستگاه دولت افغانستان خالی است. کابل: 

طالبان یک آدم ربا را بدار آویختند که یک تاجر مواد نفتی را بقتل رسانیده بود. زرنج: 
۳ طالب کشته و ۷ عراده الری که سنگ های قیمتی را قاچاق میبرد ضبط شد. ننگرهار: 

۲۳ طالب طی عملیات اردو در نجراب کشته و ۲۷ تن زخمی شد. کاپیسا: 
۴ طالب )یک تن کشته و ۳ تن زخمی( شد در پشتونکوت. فاریاب : 

مدیر لیسه  خفک دیروز توسط طالبان ربوده شد. غور: 
کابل:  ۱۵ طالب در بخش های کشور کشته و ۱6 تن زخمی شد.

یک طیاره  اف۱6 امریکا در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. پیلوت نجات یافت. بگرام: 
زابل:  ۲ شاگرد مکتب درانفجار ماین در قالت کشته شد.

۱۴ عضو داعش وطالب در اثر درگیری بین شان کشته شد:۹طالب و۵ داعش ننگرهاز: 
درعملیات تندریک  ۱۱ طالب بشمول مالصابر و معاونش کشته شد. قندز: 

بامیان:  باسقوط طیاره هیلی کوپتراردوی ملی در بامیان ۲کشته و ۵ تن زخمی شد.
۱۲طالب در شیندندتوسط اردوی ملی کشته و ۱۸ نفرشان زخمی شد. هرات: 
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یک هیلیکوپتر اردوی ملی در ناوی فرود اضطراری کرد. طالبان ادعا کردند که آنرا سقوط داده اند. کنر: 
۳۱ مارچ۲۰۱۶ 

اردوی ملی در شیندند یکصد طالب را کشته و بیش از صد تن را زخمی کرد عملیات ادامه دارد. هرات:  
هزاران خانواده در عملیات های اخیر از مناطق جنگی قندز آواره شده اند. قندز: 

۱۷ ماین در مناطق پر رفت و آمد در شهر جاسازی شده بود که کشف و خنثی شد. قندهاز: 
۱۵ طالب در عملیات نظامی در غورک کشته و عده ای زخمی شد. رر: 

ننگرهار:  ده ها تن طالب و داعش طی درگیری بین خود شان در اچین کشته و زخمی شده اند.
قندهاروارزگان:  ۴۸ طالب در عملیات در غورک و دهراوود کشته و۲۹ تن زخمی شد.

امریکا میگوید ۳۰۰۰ داعشی در افغانستان وجود دارد. کابل: 
۲۸ طالب در عملیات تصفیوی کشته و ۲۲ تن زخمی شد. هلمند: 

۳ نفر ملکی در انفجار ماین طالبان در شیندند کشته و۳ تن زخمی شد. هرات: 
اول اپریل۲۰۱۶ 

ننگرهار:  دیروز ۱۱ طالب در نازیان به پروسه صلح پیوست.
بغالن:  در درگیری میان خیزش های مردمی و حزب اسالمی در نهرین چند نفر کشته شد دو نفر از حزب اسالمی 

بود.
۵ طالب در غورک کشته و ۱۰ تن زخمی شد. قندهار: 

۲ نفر طالب باثر انفجار ماین  خود شان حین عیار کردن ماین کشته شد. هرات: 
یک طفل۹ ساله دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شد. نیمروز: 

۲ اپریل۲۰۱۶
۳ کودک در نتیجه انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان: 

نورستان:  ۹ طالب در وانت وایگل کشته و ۷ تن زخمی شد.
۳ حلقه ماین در شینکی کشف و خنثی شد. زابل: 

۲ حلقه ماین در دهراوود کشف شد. ارزگان:   
۷ طالب در دولت آباد کشته و ۱۱ تن زخمی شد. فاریاب: 

تالش برای رهایی ۱۵ ماین روب از چنگ طالبان ادامه دارد. هرات: 
۱۱۰ مکتب در ۹ ولسوالی بغالن زیر تهدید های امنیتی قرار دارد. بغالن: 

 سمنگان:   ۲۸ بوجی تریاک با یکنفر گرفتار شد.
فاریاب:  6 طالب طی درگیری با نظامیان در میمنه کشته شد.

۲ طالب در شیخان گردیز کشته شد. پکتیا: 
ننگرهار:  ۱۳ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.
یک سرباز در قالت شهید و ۴ تن دیگر زخمی شد. زابل: 

۳ اپریل۲۰۱۶ 
عملیات مشترک بنام توفان۴  در کنر آغاز شد. کنر: 

۵ طالب کشته و اسد اهلل بروت قوماندان طالب زخمی شد. ۳پولیس محل شهید شد. بغالن: 
ننگرهار:  یک طالب ماین ساز و یک فرد دیگر گرفتار شد.

۳ طالب مسلح بشمول یک سرگروپ آن کشته ویک ذخیره سالح کشف شد. لوگر: 
 سمنگان:  ۳ زندانی از محبس سمنگان فرار کردند.

۴ طالب طی درگیری در دهراوود کشته شد. ارزگان:   
 ننگرهار:  ۱۷ عضو داعش طی حمله هوایی در اچین کشته شد.

۷ طالب در کامدیش در یک درگیری کشته شد. نورستان:  
ننگرهار:  ۵ عضو داعش و۵ طالب در درگیری میان خود شان کشته و ۱۱ تن زخمی شد.

یک جوان انتحاری در ناحیه ۵ گرفتار شد. بنام بهاراهلل)عمر( کابل: 
مالرحیم از شینوار قبال عضو داعش با۱۴۰ فردش  بدولت پیوسته علیه داعش جهاد را اعالن کرده. کابل: 

۱۱ طالب در ینگی قلعه کشته و ۷ طالب زخمی شد. تخار: 
 سمنگان:  پولیس یک ماین بشکه ای را در دره صوف کشف و خنثی کرد.

۲ چوپان از سوی آدم ربایان ربوده شد. نیمروز: 
۴ اپریل۲۰۱۶
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در اثر انفجاری در شیوه ۲نفر کشته و ۹ نفر ملکی زخمی شد. ننگرهار: 
جوزجان:  6 پولیس در حمله طالبان در دولت آباد بلخ کشته شد.

طی یک عملیات در گرشک ۱۴ زندانی رها و ۴ محافظ طالب گرفته شد. هلمند: 
کابل:  مقرری ها:  تاج محمد جاهد بحیث وزیر داخله. محمد فرید حمیدی بحیث لوی حارنوال و محمد زمان 

سنگری بحیث عضو  ستره محکمه به شوری معرفی شد.
یکنفر با مواد مخدر کرستال و سالح دستگیر شد. کاپیسا: 

۱۸ طالب در برخی والیات کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
۲۱ کیلو تریاک و۱۰ کیلو هیرویین که به ایران میرفت با یکنفر گرفتار شد. نیمروز: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
هرات:  ۷ عضو آدم ربا بشمول یک زن دستگیر شد.

ننگرهار:  عملیات  ضد تروریسم آغاز شد.
بادغیس:  دراثر درگیری میان افراد قوماندانان غیر مسوول ۲ تن کشته و ۲ تن زخمی شد.

۵ اپریل۲۰۱۶
کابل بانک: دو شرکت یکی داخلی و یکی پاکستانی خریدار کابل بانک شده اند.

فابریکه سمنت جبل السراج بعد از۲۰ سال فعال شد. باتولید روزانه یکصد تن. پروان: 
باثر انفجار انتحاری 6 نفر کشته شد. رر: 

زابل:  ۲ سربازپولیس حین خنثی سازی یکعراده موتر مملو از مواد انفجاری زخمی شد.
قندهار:  ۳ ترورست در ولسوالی میوند بازداشت شد.

در ۱۵ روز اخیر ۱۵ مورد قتل های مرموز در قندهار ثبت شده. رر: 
یک قوماندان طالب با 6 فردش در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

یکنفر به اتهام همکاری با طالبان ۲۰ سال حبس شد. هرات: 
۱۴ طالب کشته و ۱۷ تن در بخش های کشور زخمی شد. کابل: 

یکنفر که ۳۱۸۱۸ دالر یکنفر دیگر را گرفته به ایران رفته بود بازداشت شد. کابل: 
۴ شبکه ترورستی شامل ۱۹ نفر باسالح و مواد انفجاری دستگیر شد. قندهار: 

درعملیات شفق پولیس با اردوی ملی ۱۵۵ طالب کشته ۱۴ زخمی و ۱۲ تن گرفتار شد. کابل: 
نورستان:   6 طالب در پارون کشته و ۳ تن زخمی شد.

یکنفر در انفجار ماین در زنده جان کشته و ۳ تن زخمی شد. هرات: 
۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.دیروز ۱۳ داعشی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۳۰ هراس افگن بشمول ۸ عضو داعش در بخش های از کشور کشته ۱۱ زخمی و۴ تن گرفتار شد. کابل: 
درحمله انتحاری در سیاه گرد ۴ نفر کشته و ۲۸ تن زخمی شد. پروان: 

مولوی جهانگیر یک قوماندان فعال طالب با۲ محافظش در قلعه زال کشته شد. قندز: 
عبدالجان  با مواد انفجاری در محمود راقی دستگیر شد. کاپیسا: 

۱۸ طالب توسط اردوی ملی در برخی والیات کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
۶ اپریل۲۰۱۶

ننگرهار: ۱۷ عضو داعش در مربوطات ننگرهار کشته شد.
۵ طالب و ۲ مامور پولیس در یک درگیری دردند غوری کشته شدند. بغالن: 

ضاربان کارمند شفاخانه علی آباد عذر خواهی کردند و اعتصاب پزشکان ختم شد. کابل: 
هرات:  ریس شورای مردمی شیندند از طرف طالبان کشته و۲ پسرش زخمی شد.

غزنی:  یکنفر ملکی باثر گلوله باری طالبان بر موتر شان در اندر کشته و ۹ تن زخمی شد.
یک طالب با محموله ای از مواد انفجاری بازداشت شد. خوست: 

۲ تن به اتهام اختطاف وقتل ۳ نفر  در گذره بازداشت شد. هرات: 
۴ طالب در باالبلوک حین حمله بر نظامیان کشته و 6 تن زخمی شد. فراه: 

۵ عضو داعش دریک درگیری در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۴ چوپان ودهقان توسط طالبان مسلح با تراکتور شان ربوده شد. غور: 

۲ طالب در قلعه زال کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 
درگیری بین طالبان و افراد امنیتی در دند غوری ادامه دارد. بغالن: 

۱۰۴ طالب در عملیات تصفیوی والیات مختلف کشته  ۳۹تن زخمی و ۹ سربازشهید شد. کابل: 
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۳۹ عضو داعش در نازیان. کوت و اچین کشته ۱۵تن زخمی شد. ننگرهار: 
یک فرد انتحاری در ناحیه ۵ قندهار قبل از حمله کشته شد. قندهار: 
اخبار انتقال شورای کویته به هلمند در مطبوعات نشر شد. هلمند: 

 ۷ اپریل۲۰۱۶
گلبدین  از شرط اصلی خود برای پایان دادن به جنگ  بر گشت.

۴ واسکت انتحاری با یکمقدار مواد انفجاری در قرغه ای کشف شد. لغمان: 
۹ طالب با انفجار واسکت انتحاری خود شان کشته و ۲ طالب زخمی شد. قندز: 

شیرین آقا یک قوماندان طالب به پروسه صلح پیوست. زابل: 
۸ طالب در عملیات شفق کشته و ۵ طالب زخمی شد. قندز: 

۲ طالب کشته و ۲ تن دیگر در حمله باالی پولیس زخمی شد. بادغیس: 
۱۰۲ میل سالح به پروسه دایاگ تسلیم داده شد. ننگرهار: 

۵۰۳ کیلو چرس در دربابا کشف و با یکنفر گرفتار شد. رر: 
یکمقدار سالح و مهمات در بهسود کشف شد. رر: 

۵۵ مخالف مسلح در والیات کشور کشته ۱ 6تن زخمی و6 عسکر شهید شد. کابل: 
خوست:  یک انبار بزرگ سالح و مهمات طالبان کشف و ۲ طالب گرفتار شد.

زری دختری از افغانستان در سریال امریکایی باغچه سم سم اضافه شده. کابل: 
ارزگان:  ۲ماین گذار طالب در انفجار ماین شان در دهراوود کشته شد.

ننگرهار:  ۱۰ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته و ۷ تن زخمی شد.
هرات:  معاون شورای مردمی شیندند یک بزرگ قومی دیروز توسط ۲ موترسایکل سوار به قتل رسید و پسرش 

زخمی شد.
چندین حلقه ماین طالبان در گلران. راه غور و شیندند کشف و خنثی شد. رر: 

۲۴۰۰ دوسیه در سال گذشته  در حارنوالی بررسی شده . رر: 
۳ دهقان که از سوی طالبان ربوده شده بود رها شد.۲ نفر نزدشان باقیمانده. غور: 

ننگرهار:  یکنفر به اتهام فروش سالح گرفتار شد.
یکنفر با ۵۰۳ کیلو چرس گرفتار شد. رر: 

پکتیکا:  شهرک معلمان گشایش یافت که برای ۱۵۰۰ معلم زمین توزیع میشود.
بلخ:  6 عضو خانواده )۲کودک۳ خانم ویک مرد( در بابه یادگار مزارشریف دیروز به قتل رسیدند.

فیض اهلل ذکی )دوستمی( بحیث معاون اول امنیت ملی مقرر شد.حیات اهلل حیات والی میدان بحیث والی  کابل: 
هلمند به عوض میرزمان که در ۴حوت  ۱۳۹۴بحیث والی هلمند مقرر شده بود، تعیین شد. 

۹ اپریل۲۰۱۶ 
جان کری وزیرخارجه امریکا برای گفتگوی صلح و موافقتنامه امنیت ۲ جانبه وارد کابل شد. کابل: 

مجلس نمایندگان نامزدی تاج محمد جاهد وزیر داخله و فرید حمیدی لوی حارنوال راتایید کرد. رر: 
دایکندی:   تظاهرات زنان در اعتراض به وضعیت بد جاده ها در دایکندی دایر شد.
جسد یک پسر ویک دختر از یک اتاق کرایه شده در ناحیه ۳ پیدا شد. کابل: 

ماین جاسازی شده در نزدیک لیسه عایشه  قندز  کشف شد. قندز: 
در درگیری میان ۲ گروه طالبان در بگرام یکنفر  غیر مسوول کشته و ۴نفر زخمی شد. پروان: 

۴ ترورست در قندهار بازداشت شد. قندهار: 
۲ طالب کشته ویک سرباز در حمله باالی پوسته امنیتی در تگاب شهیدشد. کاپیسا: 

یک طالب کشته و۳ تن زخمی شد. سه پولیس  در رباتک شهید شد. سمنگان: 
ریس زراعت به اتهام فساد بازداشت شد.  بامیان: 

 ۱۰ اپریل۲۰۱۶ 
زلزله به بزرگی6/6 درجه آسیا را تکان داد. بدخشان: 

وزارت داخله یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر را دستگیر کرد. کابل: 
جان کری وزیر خارجه امریکا در کابل گفت عمر وحدت ملی ۵ سال است. رر: 

بیماری قند در افغانستان ۲/۷ ملیون نفر را مصاب کرده: گزارش م.م کابل: 
۱۸ نفر مخالفین کشته و۸ طالب در عملیات مشترک در والیات کشور زخمی شد. کابل: 

۵ طالب در عملیات اردوی ملی در ولسوالی  اتغر  کشته شد. زابل: 
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یک قوماندان طالب کشته ویکتن در میوند زخمی شد. ۲۰ حلقه ماین نیز کشف شد. قندهار: 
۳ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان:  

۳ جوان در نقاط مختلف هرات از سوی افراد مسلح زخمی شدند. هرات: 
۲ مرد با ده ها کیلو چرس و هیرویین در ۲ موتر دستگیر شدند. ننگرهار: 

۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. رر: 
۲ ذخیره گاه مهمات و جنگ افزار درتاله وبرفک ضبط شد. بامیان: 

۱۳۱۲ کیلوتریاک. ۱۲۰۰ کیلو هیرویین  6کیلو چرس . ۷ کیلوگرام هیرویین کرستال و ۷ لیتر مشروبات الکولی  غور: 
حریق شد.

ننگرهار:  ۳ حلقه ماین در کوزکنر و رودات کشف و ۵ نفر گرفتار شد.
یک فیر راکت در  دریا درپل باغ عمومی کابل اصابت کرد که تلفات نداشت. کابل: 

جاپان ۲۲ ملیون دالر نقد در امور اقتصادی  به افغانستان کمک میکند . کابل: 
۱۱ اپریل۲۰۱۶

درحمله انتحاری بر یک موتر حامل نیروهای امنیتی ۱۲تن کشته و۳۸ تن دیگر زخمی شد. ننگرهار:   
در انفجاری نزدیک موتر وزارت معارف در کمری ۲نفر کشته و ۵ نفر زخمی شد. کابل: 

ننگرهار:  ۱۲نفر باثر حمله انتحاری بر موتر کارمندان نظامی در سرخرود کشته و۳۸ تن زخمی شد.
در مدرسه دینی قندز استادان پاکستانی جوانان را آموزش انتحاری میدهد. قندز: 

ماین گذاری طالبان علیه سربازان اردوی ملی ناکام شد. لغمان: 
۲ مرد به اتهام راهزنی به ۱۱ سال حبس محکوم شد. هرات: 

کمک غذایی و مالی به خانواده وزیرستانی که در شرن ۸ عضو خانواه اش را درآتش سوزی از دست داده   پکتیکا: 
بودند صورت گرفت. وی پناهنده پاکستانی در پکتیکا است.

دراثر واژگون شدن بس ۸نفر در واشیر کشته و ۴۸ تن زخمی شد. هلمند: 
۱۲ اپریل۲۰۱۶

یک دانش آموز از جمله ۵ مسموم شده در خوابگاه جان باخت.  غور: 
دولت افغانستان : اعالم جنگ طالبان علیه مردم تازگی ندارد. کابل: 

از امروز عملیات سراسری بنام عمری را آغاز کرد. طالبان: 
بزرگداشت ۵۷۵ مین سال تولد علی شیر نوایی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. کابل: 

۱۱ طالب در کوهستانات و سرپل کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 
۳ طالب پاکستانی در کامدیش کشته و۲ تن زخمی شد. نورستان: 

6 عضو داعش در حمله هوایی در رودات کشته شد. ننگرهار: 
ارزگان:  ۲ ماین گذار طالب بالفعل گرفتار شد با ۳ ماین.
یک ترورست حرفوی در قندهار بازداشت شد. قندهار: 

۲ طالب مسلح در یک عملیات در انار دره کشته شد. فراه: 
بلخ:  یک باند موتر ربا با چند عراده موتر ربوده شده گرفتار شد.

۳ طالب در باالمرغاب کشته و ۲ تن زخمی شد. بادغیس: 
۵ فرد مسلح غیر مسول در کوهستان بازداشت شد. کاپیسا: 

کابل:  یک مخفی گاه و سالح شبکه حقانی در تره خیل ده سبز با یکنفرکشف شد.
۱۸ طالب در بخش های کشور کشته و ۲۲ تن زخمی شد. کابل: 

   ۱۳ اپریل۲۰۱۶ 
شورای حراست وثبات: متحدان بین المللی در امور افغانستان مداخله نکنند.  کابل:  

  حمله فزیکی سخی مشوانی وکیل کنر با زدن چیزی به صورت نصیر احمد درانی وزیرتوسعه شهری.
لوی درستیز افغانستان گفت: گروه طالبان با خال وحدت فرماندهی مواجه است   

داکتر عبداهلل عازم ترکیه شد برای شرکت در کنفرانس کشور های اسالمی.  
  ۱۴ اپریل۲۰۱۶

پولیس یک مرد افغان را به اتهام فریب یک زن سوریه متهم کرده گرفتار نمود.  هرات: 
عبدالقهار فوماندان. پولیس شاهراه قندر با۱۰ فردش در کمین طالبان در فرخار کشته شد. قندز: 

یک عضو شورای والیتی تخار با۳ تن دیگر توسط پیرم قل کشته و ۴نفر زخمی شد. تخار: 
ولسوالی دند غوری را طالبان دوباره تصرف کردند. دند شهاب الدین را قبال گرفته اند. بغالن: 
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ظاهر الدین باشنده غورکه صیوا دختر۱6ساله سوریه ای را از استانبول به هرات آورده بودگرفتار شد. هرات: 
   ۱۵  اپریل۲۰۱۶

 قندز:  حمله طالبان بر قندز ناکام شد.  ۳۰طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد.
روحانی ریس جمهور ایران با داکتر عبداهلل دیدار و گفت مهاجرین افغان ثبت نام میشود. کابل: 

امنیت ملی  والی طالبان در غزنی را گرفتار کرد. غزنی: 
درحمله هوایی ۴۱ عضو داعش با چند خارجی  کشته شد. ننگرهار:  

۷۴ طالب در بخش های کشور دیروز کشته و۱۱ تن زخمی شد. ۲ سرباز شهید شد. کابل: 
۸ طالب دیروزکشته و ۱۳ تن زخمی شد. سرپل: 

۱۳طالب در بهارک کشته ۹تن زخمی و ۳ تن گرفتار شد. بدخشان: 
ننگرهار:  ۹دهشت افگن دیروز در خوگیانی ولعل پور کشته شد بشمول خالد سرگروپ شان.

۴۱ طالب درحمله هوایی در اچین کشته شد بشمول خارجی ها. رر: 
دیروز ۵ طالب در ولسوالی فارس کشته و۳ تن زخمی شد.۳ سربازشهیدو۳تن زخمی شد. بادغیس:  

یک سرگروپ مخالفین در تنگی ابریشم کشته شد. لغمان: 
   ۱۶ اپریل۲۰۱۶

وزارت داخله از کشته شدن۵۰ طالب در قندز و بغالن خبر داد. قندز: 
یک طالب که قصد بمبگذاری در یک هوتل در شهرنو را داشت بازداشت شد. کابل: 

سخی مشوانی وکیل شوری که به وزیرتوسعه شهری حمله فزیکی کرده بود ده روز از مجلس اخراج شد. رر: 
ننگرهار:   خالد معاون قوماندان نظامی طالبان در خوگیانی گرفتار شد.
6 طالب و ۲ غیر نظامی در شیندند کشته و ۲ تن زخمی شد. هرات: 

دایکندی:  یکنفر به اتهام اختالس به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
۹ طالب بشمول ریس شورای والیتی طالبان در قندز کشته شد. قندز: 

۱۵ طالب در نبرد دند غوری و دند شهاب الدین کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 
طالبان یک نفر را بجرم اختطاف بدار زدند. فراه: 

نورستان:  طالبان یکنفر را که ملکی بود تیر باران کردند.
۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

مالک یک شرکت تجارتی به اتهام فرار از تادیه مالیه بازداشت شد. هرات: 
ننگرهار:  گروهی از اعضای طالب و داعش در بخش های ننگرهار کشته و زخمی شد.

 ۱۷ اپریل۲۰۱۶
 سیالب:  سیالب در افغانستان جان ۲۸ نفر را در بادغیس. دایکندی و بلخ گرفت.

م.م: در6 ماه اخیر 6۰۰ غیر نظامی کشته شده اند. کابل: 
۵6 طالب در درگیری های قندز و جوزجان کشته شد. قندز: 

کریم میثاق سابق وزیر مالیه )خلقی ها( در لندن درگذشت. کابل: 
بادغیس:  ۴پولیس محلی شهید و۲ طالب زخمی شد.

کاپیسا:  ۲۰ طالب به نیروهای دولتی پیوست.
۴ طالب در صیاد کشته و۱۲ تن زخمی شد. سرپل: 

۷۸ کیلو چرس با یکنفر گرفتار شد. پروان: 
استعفی داودشاه صباح از وزارت معادن و صنایع قبول شد. کابل: 

۹۰ مخالف مسلح توسط نظامیان در بخش های کشور کشته و۴۸ تن زخمی شد. کابل: 
   ۱۸ اپریل۲۰۱۶

در درگیری با طالبان در دند غوری یک طالب کشته و ۵ تن زخمی شد. دو پولیس نیززخمی گردید.  بغالن: 
جوزجان:  ولسوال نام نهاد طالبان در بلچراغ کشته شد.

۵ شهروند ایران قاچاقبر مواد مخدر باساس فرمان ریس جمهر رهاشد. رر: 
طی سه سال اخیر به طالبان تلفات سنگین وارد شده  لوگر: 

ولسوالی قلعه زال بعد ازچندین روز جنگ به تصرف قوای دولتی در آمد. قندز: 
۱۳ طالب در برگ متال و کامدیش کشته و ۱۱ تن زخمی شد. نورستان:  

بدخشان:  ۳۸ طالب در تگاب کشته شد.  ۴ پولیس شهید و۵ تن زخمی شد.
۲ طالب هنگام جابجایی ماین خود شان در شیندند کشته شد. هرات: 
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۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:   
۸ طالب کشته و۳ تن در کوهستانات زخمی شد. مخالفان با تلفات سنگین عقب زده شد.  سرپل: 

قوماندان حقیار قوماندان مشهور طالب با۷ فردش در قلعه زال کشته شد. قندز: 
پولیس یکنفر را به اتهام قتل یک پسر جوان دستگیر کرد. کابل: 

یوناما گزارش داد: در۳ ماه گذشته ۱6۱ کودک کشته و۴۴۹ تن زخمی شده. شمارقربانیان از ۲۰۰۹ به اینطرف  
به 6۰هزار نفر  میرسد. در سه ماه اول امسال 6۰۰ فرد ملکی کشته و ۱۳۴۳ تن زخمی شده در سه  

ماه اول سال گذشته 6۸۸ تن کشته و ۱۲۰۰ تن زخمی بود.
۴ طالب  کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شد. قندهار: 

۲۰ طالب در عملیات بخش های سرپل کشته و ۵۰ تن زخمی شد. سرپل: 
۲ قاتل از سوی پولیس انتر پول ایران گرفتار و به پولیس نیمروز تسلیم داده شد. نیمروز: 

۲۳ طالب کشته و ۲۲ تن زخمی و ۵ مخفی گاه شان تخریب شد. فاریاب: 
۱۹ اپریل۲۰۱۶ 

کابل:  درانفجارانتحاری امروز در پل محمود خان ۲۷ نفر کشته و ۳۲۷ نفر زخمی شد.
بدخشان:   عملیات برای پس گیری ولسوالی وردوج از طالبان آغاز شد.

هرات:  وزیرخارجه ایتالیا در هرات از کمک ۹۲ ملیون یورو به هرات خبر داد.
ده ها دختر در  مکتب  لیسه رستاق مسموم شد. تخار: 

مولوی عبدالغفار سرگروپ طالبان باچند فردش  کشته شد. قندز: 
۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ۴ تن زخمی شد. ننگرهار:  

۲ قوماندان طالب با۱۰ تن افراد شان در شیندند کشته شدند. هرات: 
۱۰ طالب طی درگیری در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

درحمله انتحاری در پل محمود خان ۲۸ نفر کشته ۳۲۷ تن زخمی شد. حمله کنندگان ۳ نفر بودند که کشته  کابل: 
انفجار داده شد. همچنان درین حمله به  انفجاری در موتر مواد فاضله جابجا شده بود که  شدند. مواد 

مسجدعیدگاه شدیدا آسیب رسیده. بعدا گفته  شد که 6۴ نفر کشته و۲۸6 نفر زخمی شده اند.
   ۲۰ اپریل۲۰۱۶

در حمله دیروز  پل محمود خان کابل 6۴ نفرکشته و ۳۴۷ نفر زخمی شد.شبکه حقانی ولشکرطیبه عامل حمله  کابل: 
ترورستی دیروز است.

مال یوسف یک قوماندان ارشد طالب با ۹ فردش در غزنی کشته و6 تن زخمی  شد غزنی: 
۳ موترملی بس آتش زده شد و ۴ تن در پیوند این قضیه گرفتار شد. بامیان: 

عملیات نظامی در وردوج و جرم آغاز شد.۱۴ طالب کشته و ۳۴تن زخمی شد. بدخشان: 
۲۰ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد ننگرهار: 

حاجی اسحق متنفذ قومی با ۲ همراهش  ترور شدند. پکتیا: 
۳ قاچاقچی با۴۰ کیلو هیرویین گرفتار شدند. بغالن: 

عملیات تصفیوی الماس سه موفقانه پایان یافت. یک طالب کشته سه تن زخمی شد. لغمان: 
یک ماین گذار قربانی ماین خود شد. غور: 

قاری زبیر ریس کمسیون نظامی طالب برای والیت پکتیا درخوشی لوگر کشته شد. لوگر: 
عملیات نظامی ضد تروریزم برای تأمین شاهراه کابل- جالل آباد آغاز شد. ننگرهار: 

یک انبار جنگ افزار طالبان در غنی خیل کشف و یکنفر گرفته شد. رر: 
6 طالب کشته و۴ تن در ولسوالی ناری زخمی شد. کنر: 

بدخشان:  عملیات نظامی آغازشد. دیر زمان است بخش های از وردوج  کران و منجان وبهارک در تصرف طالبان میباشد.
  ۲۱ اپریل۲۰۱۶

فردا پرچم افغانستان بخاطر احترام به قربانیان حمله انتحاری کابل نیم افراشته میشود.  کابل: 
سازمان دیدبان حقوق بشر: افغانستان باید به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد.             

خواستار همکاری نظامی و امنیتی با افغانستان شد. چین:  
یک حلقه ماین در سیاه گرد کشف و خنثی شد. پروان: 

درعملیات های تصفیوی اردوی ملی در والیات ۴۱ طالب کشته ۲۳تن زخمی شد. کابل: 
در قندهاروزابل در عملیات های تصفیوی ۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد.  

۲۱داعشی در حمله هوایی در اچین کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ننگرهار: 
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همزمان با عملیات تصفیوی   مزارع کوکنار تخریب و ۱۲طالب کشته شد. سرپل: 
6 طالب در کمین اردوی ملی در سنگین کشته شد. هلمند: 

۸ طالب در ناری کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. کنر: 
   ۲۲ اپریل۲۰۱۶

ننگرهار:  درحمله طالبان بیک پاسگاه پولیس ۵ سربازکشته ۴ زخمی و۵ نفر ناپدید شده.
۴۱ مخالف مسلح دروالیات مختلف کشوردیروز کشته  ۷تن زخمی و ۷تن بازداشت شد. کابل: 

۳ غیرنظامی درانفجار ماین در ولسوالی شنکی زخمی شد. زابل: 
۵ طالب در امام صاحب امروز کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 

در اثر فروریختن بخشی از یک کوه ده ها خانه و باغ های میوه در چارسده تخریب شد. غور: 
   ۲۳ اپریل۲۰۱۶

ننگرهار:  عملیات محاربوی در خوگیانی پایان یافت. ۳ طالب کشته ۲ زخمی ویکنفر گرفته شد.
۴۰ طالب  کشته و ۷۰ تن طی ده روز در عملیات نقاط مختلف سرپل زخمی شده. سرپل: 

حمله مخالفان در دره صوف خنثی و عقب زده شد. سمنگان: 
فراه:  ۳ قاچاقچی موادمخد با ۳۴۰ کیلو مواد مخدر گرفتار شد.

یک دختر ۱۲ ساله خود کشی کرد. غور: 
۲ پولیس محلی در انفجار ماین کنار جاده در مروره کشته شد. کنر: 

۳ طالب در میوند کشته و ۵ تن زخمی شد. قندهار: 
۴ کودک در انفجار ماین زخمی شد. ارزگان:   

موجی از تازه ترین درگیری های مرگبار طالبان و داعش صورت گرفت. ننگرهار: 
طالبان پاکستانی در خیبر پشتون خواه مسولیت کشتن وزیر امور اقلیتها را بعهده گرفت. پشاور: 

بیش از ۱۰۰ دانش آموز دختر مسموم شد. فراه: 
معاون نام نهاد ولسوالی طالبان در شینواری پروان کشته شد. پروان: 

   ۲۴ اپریل۲۰۱6
محکمه ۳۱ دانشجو را بجرم حمل پرچم طالبان و داعش  در 6 ماه قبل و بی حرمتی به پرچم افغانستان از۲  ننگرهار: 

ماه تا ۲ سال حبس محکوم نمود. 
۲ سرباز در گوشته کشته و یکتن طی یک درگیری زخمی شد. ر: 

قاضی طالبان برای والیت جوزجان با6 طالب دیگر در منجی گک کشته شد. جوزجان: 
یک استاد دانشگاه کابل امام مسجد باتهام تبلیغ افراط گرایی گرفتار شد. کابل: 

به  ویکنفر زخمی شد.  درگرمسیر ۲نفرکشته  مشاور  وزیر  کاروان محمدصفاری  علیه  انتحاری  درحمله  هلمند: 
وزیرمشاور صدمه  ای نرسید.

6 طالب حین حمله به کاروان مسافرین در کامدیش کشته شد. نورستان:  
یک سرباز سرحدی در گوشته باثر فیر سالح ارتش پاکستان کشته شد. ننگرهار:   

یک طالب کشته و ۲ تن در بغالن قدیم زخمی شد. بغالن: 
مالسالم یک قوماندان طالب با 6 طالب دیگر در دشت ارچی کشته و۷ تن زخمی شد. کندز: 
ننگرهار:  ده هزار کیلو امونیم نایتریت)موادانفجاری( که ازان بم کنار جاده میساختند گرفتار شد.

۲ حلقه ماین در غنی خیل کشف و خنثی شد. رر: 
یک حلقه ماین در دولت شاه  کشف شد. لغمان: 
۴ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان:  

6 طالب در کوهستانات کشته و 6 تن زخمی شد. سرپل: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و6 تن زخمی شد. ننگرهار:  

فاریاب:  ۲حلقه ماین در شهر میمنه کشف و خنثی شد.
۹ طالب در انار دره کشته شد. فراه: 

جوزجان: ۱۳ طالب دیروز در قوش تیپه درعملیات برهبری دوستم کشته شد.
خوست:  مدیرتحریرات محکمه  اسمعیل خیل توسط افراد ناشناس کشته شد.

۱۱ طالب در بخش های مختلف کشور کشته  ۳ تن زخمی و ۳ نفر گرفتار شد. کابل: 
طالبان یک همکار خودرا که میخواست به پروسه صلح به پیوندددرتگاب کشتند. کاپیسا: 

یک زن۳۸ ساله طور مرموز توسط چاقو به قتل رسید. لوگر: 
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۲۵ اپریل۲۰۱۶ 
کابل:  اشرف غنی دردیداربا وکالی شوری احتمال شکایت از پاکستان به شورای  امنیت ملل متحد راخبر داد.

قاری اسد مسول نظامی طالبان با ۵ فردش بازداشت شد. ۲ نفر کشته شد. قندز: 
۵ طالب در جریان عملیات برهبری دوستم گرفتار شد. جوزجان: 

۴ طالب در شیندند کشته و 6 طالب زخمی شد. هرات: 
۳6 طالب در نقاط مختلف کشور کشته  ۲۵تن زخمی و ۵ نفر گرفته شد. کابل: 

۳ طالب در شاه ولیکوت کشته و 6 تن زخمی شد. قندهار: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۲۶ اپریل۲۰۱۶
اشرف غنی دستور حمله همه جانبه علیه مخالفین را صادر کرد. کابل: 

سید جگرن) ستر جنرال سید محمد حسن( ۹۲ ساله  سابق وزیر مشاور در ریاست جمهوری  وفات یافته در  کابل:     
سخی کابل بخاک سپرده شد.

۸ مهاجم انتحاری در قندز درانفجار مواد دست داشته شان کشته شدند. قندز: 
۱۳طالب طی عملیات در زرمت کشته و6 تن زخمی شد. پکتیا: 

طالبان ۲ غیر نظامی را در بورکه تیر باران کردند. بغالن: 
۴ طالب در اوبه با انفجار ماین خود شان کشته و۳ تن زخمی شد. هرات: 

جوزجان:  درعملیات برهبری دوستم ده ها قریه از وجود طالبان پاک و به طالبان تلفات سنگین وارد شد.
۴ طالب در المار کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

پاکستان:  هیأتی از دفتر طالبان در قطر به کراچی واردشده تا در مذاکرات صلح افغانستان شرکت  نمایند.
۸ طالب باثر انفجار واسکت های انتحاری خود شان در دشت ارچی کشته شد. قندز: 

۲ غیر نظامی باثر انفجار ماین در شهر کندز زخمی شد. رر: 
نیروهای امنیتی ۲6 حلقه ماین را در قندهار و زابل کشف کردند. قندهار: 

دیروز ۵ طالب در دند غوری و دند شهاب الدین کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 
۴ عضو یک خانواده در اثر انفجار یک راکت در اوبه جان باختند. هرات: 

   ۲۷ اپریل۲۰۱۶
سفیر پاکستان در کابل با اعتراض موشک پراگنی مرزی بوزارت خارجه احضار شد. کابل: 

۱۹ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۰ تن زخمی شد. رر: 
یک دیپوی سالح و مهمات طالبان در لعل پور بدست آمد. ننگرهار:  

۱۰ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

یک جوان توسط چاقو در حوض کرباس به قتل رسید. هرات: 
۱۰ طاب در عملیات ویژه کشته و ۷ تن گرفتار شد. قندز: 

۲ کارمند شرکت مخابراتی در حمله طالبان در شهرک زخمی شد. غور: 
مال ضبغت قوماندان طالب با ۲ فردش در شیندند کشته شد. هرات: 
۹ طالب دیروز با انفجار مواد انفجاری خود شان کشته شد. قندز: 

۲ قوماندان طالب با چادری حین فرار از دند غوری گرفتار شدند. بغالن: 
کابل:  از۲۴مین سالگرد پیروزی جها د ملت افغان بزرگداشت شد.

کریم میثاق سابق وزیر مالیه دوران کمونست ها۱6 اپریل در لندن درگذشت. لندن: 
 ۲۸  اپریل۲۰۱۶

سمیع الدین رهین حارنوال هرات از سوی افراد مسلح ترور شد. هرات: 
دوسیه شورشیان محکوم به اعدام در افغانستان بررسی و نهایی میشود. کابل: 

طی عملیات نظامی ۲ شورشی کشته شد. قندز: 
۳۴۲ کیلو مواد انفجاری در کته خیل ده سبز کشف وضبط شد. کابل: 

۱۲ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  
امروز ۱۹ طالب کشته شد. طی ۲ روز بیش از۵۰ طالب کشته وزخمی شده. قندز: 

سرپرست وزارت دفاع برای درخواست کمک نظامی به مسکو سفر کرد. کابل: 
یک زن استرالیایی  که موسسه خیاطی داشت در جالل آباد ربوده شد. ننگرهار: 
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   ۲۹ اپریل۲۰۱۶
یک گروه ۵ نفری آدم ربا در کابل دستگیر شد. کابل: 

ولسوالی اشکمش تخار از طالبان پاک سازی شد. ۳۲ طالب کشته و ۱۸ تن درین عملیات زخمی شدند. تخار: 
۱6 نظامی امریکا به حمله به شفاخانه قندز به جزا محکوم شدند. قندز: 

در عملیات نظامی ۲۰ شورشی کشته شد. رر: 
۱۴ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ۳ نفر زخمی شد. ننگرهار: 

۲ جوان طور مرموز از سوی افراد مسلح کشته ویک جوان  که قصد خود کشی داشت نجات داده شد. هرات: 
۳ فرد مسلح مخالف در مروره بدولت پیوست. کنر: 
۵ تن مخالف و ترورست در تگاب کشته شد. کاپیسا: 

۳۰ اپریل۲۰۱۶
۵ حلقه ماین در شاه جوی و اتغر خنثی شد. باحمله هوایی تعدادی عضو داعش بشمول یک قاضی آن کشته  زابل: 

شد.
۱۳ طالب کشته و ۵ تن در ولسوالی های قندهار زخمی شد. قندهار: 

ننگرهار:   عبدالولی مشهور به منصور معاون نامنهاد ولسوالی رودات با۷ فردش گرفتارشد.
۴ طالب در دولت آباد کشته و ۱۱ تن زخمی شد. دوروز قبل ۹ طالب در گرزیوان کشته و زخمی شدند. فاریاب: 

طالبان یکمرد را در آبکمری به اتهام ربودن یک دختر ۷۰ دره زدند. بادغیس:   
۳۸ طالب  در نادعلی دیروز کشته شد. هلمند: 

۲کودک درنتیجه انفجار ماین در جریان بازی زخمی شدند. سمنگان: 
مولوی عبدالمجید یک عالم دینی از سوی افراد مسلح کشته شد. رر: 

۲6 طالب در بخش های قندهار زابل و دایکندی وارزگان کشته و۲۳ زخمی شد. کابل: 
۱۴ طالب وداعشی دیروز در ده باال درحمله طیاره بی پیلوت کشته شد. ننگرهار:  

۱۰ عضو داعش بشمول مولوی عزیز قاضی شان در حمله هوایی کشته شد.  
۲ قوماندان طالب در ده یک کشته و ۵ تن زخمی شد. غزنی: 

معاون شورای انکشافی بره کی برک دیروز به قتل رسید. لوگر: 
۲۱ طالب با۲ قوماندان آنهادر چاردره کشته و چندین نفر اسیر شد. قندز: 

عملیات تصفیوی تحت نام شاهین ۹ در لعل پور آغاز شد. ننگرهار:   
  اول می ۲۰۱۶ 

احمدضیاءمسعود: احتمال فروپاشی حکومت بی بنیاد است.  کابل: 
۲۳ طالب حین حمله آنها کشته و ۸ تن زخمی شد. نیمروز: 

طالبان همسر یک افسر نظامی را در درقد تیر باران کردند. تخار: 
۱۳طالب در بخش های قندهار کشته و ۹ تن زخمی شد. قندهار: 

۳  طالب در راغستان کشته و ۵ تن زخمی شد. بدخشان: 
باثر انفجار بم کنار جاده یک طفل ۸ ساله کشته شد. لوگر: 

ولسوال علی آباد کندز از کمین طالبان جان به سالمت برد. قندز: 
معاون رادیوی دنیای نوین پروان ازحمله طالبان نجات یافت. پروان: 

محمد رحیم قوماندان مشهور طالبان در خوشی کشته و۲ محافظش گرفتار شد. لوگر: 
۷ داعشی در حمله هوایی در اچین کشته و ۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 

جوزجان:  عملیات نظامی به رهبری جنرال دوستم ادامه دارد.
۱۱ طالب در زرمت کشته شد. پکتیا: 

6 طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
6۴ طالب در بخش های کشور  کشته و ۵۰ تن شان زخمی شد. کابل: 
۲۱ طالب در زابل  قندهار و ارزگان کشته و۲۱ تن زخمی شده. قندهار: 
پنجمین سال کشته شدن اسامه بن الدن )دراول می ۲۰۱۱( بود. اسامه: 

  ۲ می۲۰۱۶
والی نام نهاد طالبان . معاون والی و ۴۳ فردش در شاه ولیکوت کشته شد. قندهاز: 
وزارت دفاع: برنامه تصرف ۸ والیت و6۰ولسوالی توسط طالبان ناکام شد. کابل: 

۵ طالب در کوهستانات کشته و ۸ تن زخمی شد. سرپل: 
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۲ طالب در شیندند کشته و ۲ تن زخمی شد. هرات: 
بلخ:  یک گروپ ۵ نفری دزدان مسلح: ۲ زن ۲ مرد و یک پسر جوان گرفتار شد.

ارزگان:  عملیات نظامی در مربوطات ارزگان آغاز شد.
یک مرد جوان ۲۵ ساله در شیندند خود کشی کرد. هرات: 
یک پولیس از سوی افراد ناشناس به شهادت رسید. بغالن: 

دراثر انفجار ماین در سرخرود ۲ تن ملکی زخمی شد. ننگرهار:  
۳ طالب در دهراوود دستگیر شد. ارزگان:  

مولوی نجیب ولسوال نام نهاد طالب در راغستان حین جابجایی ماین کشته شد. وی با۹ تن افرادش همه کشته  بدخشان: 
شدند.

۲۱ طالب در عملیات تصفیوی درشاه ولیکوت کشته و ۲۴ تن زخمی شد. قندهار: 
عملیات تصفیوی در مربوطات لغمان آغاز شد. لغمان: 

۱۰ طالب کشته و۲۷ تن بشمول ۳ پاکستانی در عملیات نظامیان در والیات مختلف گرفته شدند. کابل: 
قاری زبیر قوماندان کلیدی طالب در ارغستان کشته شد. بدخشان: 

کابل:  ۱۵ کیلو طال در میدان هوایی کابل ضبط شد. دو نفر درین قضیه گرفته شد.
سمنگان:   ۳ آدم ربا گرفتار شد.

  ۳ می۲۰۱۶ 
وزیر انرژی گفت: تغییر خط انتقال برق توتاب از سالنگ ناممکن است. کابل: 

۹ طالب بشمول یک قوماندان آنها کشته شد. سرپل: 
یک جوان باثر انفجار بمب دستی خودش کشته شد. هرات: 

ننگرهار:  ۱۲ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ۷ تن زخمی شد.
۷ طالب در ولسوالی میزان کشته و ۸ تن زخمی شد. زابل: 

۱6 طالب در قندهار زابل و ارزگان توسط اردوی ملی کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 
جوزجان:  ۲۸ طالب به برنامه صلح پیوست.

۷ طالب دیروز کشته و ۱۰ تن زخمی شد. غزنی: 
۳ طالب در بغالن کشته و ۵ تن زخمی شد. بغالن: 

۵ طالب در خاشرود کشته و ۳ تن زخمی شد. نیمروز: 
در اثر سیالب بیش از ۲۰۰ منزل و دکان تخریب شد. غور: 

۴ می۲۰۱۶
احمدآغا یک قوماندان طالب با6 همکارش در میزان کشته و ۴ تن زخمی شد. زابل: 

۳ تن سازمانده حمالت ترورستی وابسته به حقانی بازداشت شد. کابل: 
عملیات الماس 6 در لغمان خاتمه یافت.  لغمان: 

درحمله طالبان ۴ پولیس در سید کرم شهید و ۲ تن زخمی شد. پکتیا: 
۹ طالب در نقاط مختلف کشته ۱۹تن زخمی شد. ۵ سرباز شهید شد. کابل: 

طالبان در شیندند بین هم درگیرشدند که۳ تن کشته و ۲ تن زخمی شد. هرات: 
ننگرهار:  ۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.

۲ تن مخالف مسلح در غنی خیل بازداشت شد. رر: 
۲۴ کیلو تریاک در یک موتر داتسون کشف شد. لغمان: 

فاریاب:  غالم سخی در شیرین تگاب در نزدیکی منزلش کشته شد.
۹ آدم ربا در شهر جالل آباد و بهسود بازداشت شد.  ننگرهار:  

   ۵  می۲۰۱۶
دریکسال گذشته بیش از ۳۰۰ خبرنگار   افغانستان را ترک گفته اند. کابل: 

یکنفر با محموله ای از مواد مخدر هیرویین که در یک موتر جاسازی شده بود گرفتار شد. فراه: 
درعملیات ضد حمله طالبان ) بنام عمری( ۱۵۰ طالب کشته شد. بلخ: 

۱6 جوان نشترزن کوکنار باثر انفجار ماین کشته شدند. بادغیس:  
۲۰۰ فرد مشکوک به گروه طالبان در پروان دستگیر شد که بیشتر پاکستانی اند. پروان: 

۲ طالب که قصد حمله انتحاری داشت در اشکمش دستگیر شد. تخار: 
۴۴ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۸ تن زخمی شد. کابل: 
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در عملیات اردوی ملی در قندهار و زابل ۳۲ طالب کشته و ۱۸تن زخمی شد. قندهار: 
یک نظامی زن دیروز در مرکز شهر ترور شد. رر: 

یک قوماندان طالب با6 فردش در میزان کشته و ۴ تن زخمی شد. زابل: 
عبداهلل ریس ارکان اردو بحیث وزیر دفاع و معصوم ستانکزی بحیث ریس امنیت ملی معرفی شدند.  کابل:  

سید مصدق خلیلی سفیر افغانستان در چک تعیین شد.  
   ۶  می۲۰۱۶

اعتصاب هزاران نفر که خواهان انتقال پروژه برق توتاپ از مسیر بامیان اند. بامیان:  
6۰ نفر از زندان طالبان در نوزاد آزاد شدند. هلمند: 

اعتراض شهریان به نمایشگاه کاالهای پاکستانی در کابل. کابل: 
عبداهلل نامزد وزیر دفاع ومعصوم ستانکزی ریس امنیت ملی معرفی شد. کابل: 

۲۰ ترورست باجنگ افزار در شاهراه کابل- جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 
قاری سید اهلل مشهور به وریشمین قوماندان کالن طالب در سید آباد گرفتار شد. میدان: 

۱۴ طالب در چار دره کشته شد. قندز: 
۱۹ طالب در خاشرود کشته و ۷ تن زخمی شد. نیمروز:   

۲۱ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. قندهار: 
۸ طالب در زرمت کشته شد پکتیا: 

ارزگان:  ۱۸طالب کشته و 6 تن در ترینکوت و دهراوود زخمی شد.
۸ طالب کشته و 6 تن در کوهستانات زخمی شد. سرپل: 

۱۴ داعشی درحمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
یک افسر isi ویک قوماندان ارشد طالب در شاه جوی کشته شدند. زابل: 

کرنیل مشتاق احمدی افسر ای اس آی  با ۷ تن کشته و۱۴ تن زخمی شد.  
اهدای لقب قهرمان نبرد به یاسین ضیاء والی تخار که علیه طالبان می رزمد. تخار: 

   ۷ می۲۰۱۶
خانه آزادی افغانستان: بیش از۹۲ مورد نقض قانون اساسی توسط ۴ قوه . کابل: 

۲۹ طالب و یک سرباز کشته شده اند. کنر: 
جوزجان: یک زن به اتهام قتل شوهرش توسط طالبان تیر باران شد.

  ۸ می۲۰۱۶
دوبس مسافربری با یک تانکرپطرول تصادم کردند که ۷۳تن کشته و۱۳نفر زخمی شد.  همه سوختند.  غزنی: 

6 نفر به جرم فعالیتهای ترورستی در کابل اعدام شدند. کابل: 
پولیس از کشته شدن ۱۴ عضو طالب و طالبان از کشته شدن ۵ پولیس خبرداد. هلمند: 

۲ سربازناتو درحمله مهاجمان در قندهار کشته شدند. قندهار: 
افراد مسلح ۱۵ تن کارمند وانجنیر فابریکه سمنت غوی واستخراج ذغال را ربود. بغالن: 

باحمله امروز طالبان به پوسته امنیتی در قلعه حیدرخان پغمان یک پولیس کشته و ۳ تن  زخمی شد.   کابل: 
6 طالب  امروز در محبس پلچرخی اعدام شد. کابل: 

۷ مخالف که از آنسوی دیورند آمده بودند حین حمله به پوسته سرحدی در  شورابک کشته شدند. قندهار: 
در باالبلوک و پشت رود 6 تن از مخالفین کشته و ۳ سرباز شهید شد. فراه: 

یک فرد انتحار کننده در تگاب کاپیسا بازداشت شد. کاپیسا: 
برای ۳۰ پست ولسوالی های افغانستان آزمون برگزار شد. کابل: 

  ۹ می۲۰۱۶
6 کارگر معدن ذغال سنگ کرکر ربوده شده اند. بغالن: 

درجنگ بین افراد مال منصور و مال رسول ۱۸ نفر شان کشته شده. هلمند: 
ننگرهار:  ۲ ترورست پاکستانی در شاهراه کابل- جالل آباد بازداشت شد.

طالبان ۳ دهقان را به اتهام همکای بادولت تیر باران کردند. بغالن: 
اکنون در ۱۵ والیت افغانستان عملیات علیه طالبان و داعش ادامه دارد. کابل: 

افراد مسلح غیر مسوول ۱۵ نفر را در بغالن ربودند. بغالن: 
اخبار آزانس باختر بروز های ۷ و۸ و۹ می نشر نشد. خبرها از منابع دیگر گرفته شده. نوت:  

   ۱۰ می۲۰۱۶
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علی حیدر پسر یوسف رضا گیالنی سابق صدراعظم پاکستان از چنگ آدم ربایان در ولسوالی گیالن پکتیکا  کابل: 
آزادشد  به کمک امریکایی ها.

یک کامیون با بیش از۹ تن مواد انفجاری که از پاکستان وارد میشد در تورخم کشف شد با۲ نفر. تورخم: 
یک فرمانده پولیس محلی با ۱۹ تن افرادش به طالبان پیوست. بعدا ۷ تن شان برگشت. غور: 

وزارت دفاع: به دشمن در والیات مختلف ضربات کوبنده وارد شده. کابل: 
یک انبار اسلحه طالبان در ارغنداب کشف شد. قندز: 

با انفجار ماین کنارجاده  درشاهراه فراه رود ۷ نفر غیر نظامی زخمی شد. هرات: 
۷ طالب در جریان درگیری باسربازان در سرپل کشته شد. سرپل: 

۵ طالب در ولسوالی کشک کشته شد. هرات: 
۴ کودک در انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان:   

با اصابت مرمی هاوان در ولسوالی چشت بیک منزل ۳ تن زخمی شد. هرات: 
۵ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۵ تن کارگران ذغالسنگ که از سوی حزب اسالمی ربوده شده بود رها شدند. بغالن: 
ننگرهار:  مسوول مالی طالبان بنام میراعظم در پچیرآگام دستگیرشد با کارت هویت پاکستانی و تذکره صادره از سوی 

طالبان و چک ۱۰ ملیون کلدارپاکستانی.
۹ طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در شاهراه مهترالم کشته شد. لغمان: 

یکمقدار سالح و مهمات طالبان در قرغه ای بدست آمد. رر: 
یکنفر با۴۷ کیلو مواد مخدر در آق میدان بازداشت شد. سمنگان: 

۹۷۰۰ کیلو مواد کیمیاوی امونیم نایتریت )موادانفجاری( با ۲ نفر گرفتار شد. ننگرهار:   
داکتر عبداهلل سرپرست های وزارت دفاع و امنیت ملی را معرفی کرد. کابل: 

۱6 عضو داعش بشمول ۲ پاکستانی در بخش های ننگرهار دستگیر شدند. ننگرهار: 
  ۱۱ می۲۰۱۶

سرحد تورخم بروی مسافرین و اموال تجار افغانی بسته شده. ننگرهار: 
۲ طالب در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در قادس کشته و ۳ زخمی شد. بادغیس:  

۲تن در ادرسکن و انجیل به اتهام قتل خانم های شان بازداشت شد. هرات: 
یک انبار سالح و مهمات در دهراود کشف شد. ارزگان: 

هرات:  یک مرکز تولید مواد مخدر در غوریان منهدم و ۳ نفر گرفتار شد.
یک غیرنظامی بدست طالبان در کامدیش تیر باران شد. نورستان:   

فاریاب:  6 طالب مسلح در انفجار ماین خود شان در غورماچ کشته شد.
دراختالف خانوادگی در حصه اول کوهستان یکدختر۳ ساله کشته یک زن و۳ طفل زخمی شد. کاپیسا: 

قندهار:  یک پولیس  در دند در انفجار ماین شهیدشد.یک بزرگ قومی هم شهید و۵ پولیس زخمی گردید.
فراه:  ۵ تاجر که یک هفته قبل ربوده شده بود به همکاری مردم رها شد.

قندهار:  ۲۵طالب در عملیات )غالب( بشمول ۵ قوماندان شان کشته شد.
۲ پولیس  ملی در جانی خیل توسط طالبان اعدام شد. پکتیکا: 

ننگرهار:  درحمله انتحاری دیروز ۱۰ فرد ملکی در نازیان شهید و۲۳ تن زخمی شد.
۱۷ طالب در برخی والیات کشته و۲۴ تن دیروز زخمی شد. کابل: 
۱۲ طالب در بخش های کشور کشته و ۵ تن زخمی شدند. رر: 

یک انبار سالح و مهمات طالبان در ارغنداب کشف شد. قندهار: 
هرات:  ۷ تن به اثر انفجار ماین کنار جاده در فراه رود دیروزکشته شد.

اشرف غنی جهت شرکت در نشست جهانی مبارزه با فساد عازم لندن شد. کابل: 
داکتر عبداهلل برای شرکت در مراسم آغاز کار پروژه کاسا عازم تاجکستان شد. رر: 

  ۱۲ می۲۰۱۶ 
هرات: مردی که به اتهام قتل خانمش ۷ سال حبس شده بود بعد رهایی ازحبس خانمش را زنده پیدا کرد.

در تگاب ۵ طالب توسط نظامیان کشته و6 تن دیگر شان زخمی شد. کاپیسا: 
۲ تن افراد خیزش مردمی شهید و یکنفر زخمی شد. رر: 

درحمله هوایی یک طالب کشته ویکنفر دیگر زخمی شد. در انفجار موتر طالبان در رودات ۲ تن طالب کشته  ننگرهار: 
و ۴ تن زخمی شد. 
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۴ طالب در ولسوالی درقد کشته و ۲ تن زخمی شد. تخار: 
۱۱۰ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و66 نفر امروز زخمی شد. کابل: 

ننگرهار:  درحمله انتحاری در غنی خیل یک نظامی شهید و۱۰ نفر ملکی زخمی شد.
بغالن:  یکنفر با محموله جنگ افزار در شهر پلخمری بازداشت شد.

۲۵ طالب در حمله پاکسازیمربوطات هرات کشته و زخمی شدند. ۱۹ تن کشته و 6 تن زخمی شده اند. هرات: 
۳۵ طالب در شیندند کشته و ۴۰ تن زخمی شد. رر: 

۷ طالب در حمله نظامیان در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۱۴ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ده ها تن زخمی شد. ننگرهار:  

۱۰ دانش آموز دختر در مکتب ماللی مسموم شد. نیمروز: 
۱۳ می۲۰۱۶

طالبان یک کامیون حامل ذغال سنگ دره صوف را به آتش کشیدند. سمنگان:   
کابل:  اشرف غنی در کنفرانس لندن از پاکستان با شدت انتقاد نمود.

فاریاب:  ۱۰ طالب درحومه شهر میمنه درنتیجه درگیری با نظامیان کشته شد.
۱۳ طالب در کوهستانات توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 
۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  
۵ تن در حادثه ترافیکی کشته و ۲ نفر زخمی شد. زابل: 

۱۴ می۲۰۱۶
باثر حمله انتحاری موتر بمب بیک مرکز پولیس ۴ کشته و۸ تن زخمی شد.  هلمند: 

ارگ اعالم کرد جزییات تفاهم با حزب اسالمی حکمتیار قبل از امضاء با مردم شریک میشود.  کابل: 
ده ها عضو پارلمان از تغییر مسیر برق توتاب از بامیان به سالنگ اعتراض کردند. رر: 

ارزگان:  یک قوماندان طالب با ۷ فردش در دهراوود کشته شد.
راه اندازی چندین عملیات  علیه طالبان در ولسوالی های هرات . هرات: 

۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۱۰ طالب در فاریاب و سرپل کشته و۷ تن زخمی شد. فاریاب: 

۱۳ طالب در شیندند کشته و ۱۲ تن زخمی شد. هرات: 
۷ تن در جنگ بین طالبان و داعش در اچین و رودات کشته و6تن زخمی شد. ننگرهار: 

۳ طالب در پل علم کشته و 6 تن زخمی شد. لوگر: 
۴ کارخانه تولید هیرویین تخریب شد. ۲ تن درکارخانه ها زخمی شد. ننگرهار: 

ده ها دانش آموز دخترانه شهر تالقان مسموم شد. تخار: 
۸ طالب کشته و ۱۳ تن در بخش های کشور توسط نظامیان زخمی شد. کابل: 

۳۰ طالب توسط قوای امنیتی کشته ۴۰ تن زخمی و ۵ تن گرفتار شد. رر: 
یک متنفذ قوم در دولینه  غور با حمله افراد مسلح کشته شد. غور: 
۱۵ طالب در پسابند طی ۳ روز کشته و ۳۵ تن زخمی شدند. رر: 

۸ طالب در عملیات در ولسوالی های قندهار و زابل  وهلمند و ارزگان کشته و ۱۳ تن زخمی شده اند. قندهار: 
علی احمد جاللی بحیث سفیر در جرمنی به عوض حمید صدیق و  خانم شنکی کروخیل بحیث سفیر درکانادا  کابل:  

به عوض شام الل بتی جا تعیین شده اند.
۱۵ می۲۰۱۶

شورایعالی احزاب جهادی: معترضان تظاهرات نکنن  دولت اجرای  پروژه انتقال برق را به تعویق اندازد. کابل:   
بغالن:  طالبان در بغالن پیشروی نموده ۲۵ پولیس را محاصره کرده ۱۲نفر  از هردو طرف کشته شده.

۸ ترورست  طی درگیری بین داعش و طالبان کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
یک مامور پولیس در حمله مهاجمان کشته و یک نفر را باخود بردند. پکتیکا: 
قندز:  یک ترورست پاکستانی در قندز دستگیر شد که با طالبان ارتباط دارد.

سمنگان:  مردم از سوختاندن یک مکتب توسط طالبان جلوگیری کردند.

کابل:  ۷۲ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۳۰ تن زخمی شده.
یک قوماندان پولیس محلی پسرش را که طالب شده بود کشت و۳ طالب را زخمی کرد. فاریاب: 

۲۰ طالب و۵ قوماندان شان در قندهار توسط اردوی ملی کشته شد. قندهار: 
۳۲ طالب در پسابند کشته و ۸ تن شان زخمی شد. غور: 
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۱۸ طالب در شاهراه قندهار- ارزگان کشته و ۲۰ تن زخمی شد.  ۲۰ حلقه ماین طالبان نیز خنثی شد. قندهار: 
  ۱۶ می۲۰۱۶

۳۸ ترورست در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان وپولیس کشته و۴۵ تن زخمی شد. کابل: 
6طالب بشمول معاون یک قوماندان آن در مربوطات زابل کشته شد. زابل: 

عملیات تصفیوی در بخش های ننگرهار آغاز شد. ننگرهار: 
ملیون ها نفر در کابل تظاهرات کرده تقاضا نمودندکه الین برق ترکمنستان ازطریق بامیان بگذرد. کابل: 

ماستر پالن شهری بند قرغه مورد غور قرار گرفت. رر: 
برنامه غذایی برای ۷۷۰۰ خانواده در هرات کوپون توزیع میکند. هرات: 

وزیر انرژی وآب )علی احمد عثمانی( با خانواده اش به ترکیه فرار کرد.  کابل: 
    ۱۷ می۲۰۱۶ 

۲۲۰ دختر دانش آموز مسموم شدند. نیمروز: 
۲ طالب کشته و ۳ تن در اوبه زخمی شد. ۴ پولیس محلی شهید شد. هرات: 

۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۱۴۰ هراس افگن در بخش های از کشور کشته ۵۸ تن زخمی و۱۱سربازشهیدشد. کابل: 

۴ نفر در اثر انفجار بالون گاز زخمی شد بغالن: 
6 طالب مسلح بشمول مالجبار قوماندان طالب در والیات مختلف کشته شد. قندهار: 

امام و خادم یک مسجد به اتهام جاسازی ماین گرفتار شد. سمنگان: 
قوماندان داعش )شفیق عباسی( درحمله هوایی بی پیلوت کشته شد. کنر: 

قندهار:  در عملیات پاکسازی شاهراه قندهار ۱6 طالب کشته و ۱۳ تن زخمی شد.
حمله کننده انتحاری توسط موتر تویوتا مملو از مواد انفجاری در کابل گرفته شد. کابل: 

اشرف غنی از برخورد مظاهره کنندگان در کابل تشکر کرد. کابل: 
کابل:  ظرف تاریخی دوره صفویان ملکیت موزیم ملی افغانستان را یک زن و شوهر انگلیسی که قبال خریده بودند 

به سفارت افغانستان سپردند که به اشرف غنی تقدیم شد و از لندن به کابل بر گشت.
درعملیات پاک سازی مناطق مختلف تخار ۴ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد. تخار: 

ارزگان: ۱۲ طالب کشته و ۲۰ تن در چوره و دهراوود زخمی شدند.  
جسد یک جوان پس از ۴ ماه  ربوده شدنش  یافت شد. تخار: 

۴۰ طالب  درعملیات نوید درکشنده کشته ۲۰ تن بازداشت شد. بلخ: 
طالبان 6 فرد ملکی بشمول زنان را در پشتونکوت تیرباران کردند.بعد از کشته شدن مالخنجر قوماندان طالب  فاریاب:   

با6 نفرش این حمله صورت گرفت.
۲۰ طالب در حمله هوایی دیروز در دشت ارچی کشته شد. قندز: 

۴ پولیس ملی در انفجار ماین در جویند  شهید شد. فراه: 
داکتر عبداهلل در چین 6 قرارداد را با مقامات چینی امضاء کرد. کابل: 

   ۱۸ می۲۰۱۶
پیش نویس موافقتنامه صلح با گلبدین نهایی شد. کابل: 
۳ مکتب در کنر ها از سوی طالبان آتش زده شد. کنر: 

۷۸ مامور پولیس از محاصره طالبان نجات داده شد که ۷ نفر زخمی شد.۱۳ طالب درین عملیات کشته و ۴ تن  بغالن: 
دیگر شان زخمی شد.

۳۹ طالب توسط  نظامیان در والیات قندهار. زابل و هلمندکشته و ۳6 تن زخمی شد قندهار: 
6 طالب درحمله گروه داعش در رودات کشته شد. ننگرهار:  

یک قاچاقبر موادمخدر با ۲۰۰ بوجی هیرویین در بامیان دستگیر شد. کابل: 
حاجی کریم قوماندان برجسته طالب درتاله و برفک کشته شد. بغالن: 

پولیس یکنفر را با خانواده اش به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. کاپیسا: 
محاصره ۷۰ سرباز در سرخ کوتل بعد از 6 روز درهم شکست. بغالن: 
یک دزد توسط صاحب خانه در حصه اول کوهستان کشته شد. کاپیسا: 

طاهر مشهور به طاهر روس با۲ فردش که سردسته باند دزدان بود گرفتار شد. تخار: 
۳۸ طالب در قیصار. المار و غورماچ کشته و۱۷ تن زخمی شد. فاریاب: 

۷ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 
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یک قوماندان ارشد طالبان در درگیری میان گروهی کشته شد. هرات: 
  ۱۹ می۲۰۱۶

 فاریاب:  درگیری فرماندهان جنبش و جمعیت در فاریاب از هردو طرف در المار ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شد 
)۸ نفر از جنبش و ۲ نفر از جمعیت(. همچنان باثر انفجار ماین ۱۵ نفر غیر نظامی زخمی شد.

باثرسیالب ۲6 نفر کشته ۳۵ نفر ناپدید و زخمی شده اند. سرپل: 
هواپیمای آذربایجان که ۹ نفر عمله داشت در هلمند سقوط کرد)۴خارجی کشته شد(. هلمند: 

طیاره ترانسپورتی ناتو در هلمند سقوط کرد ۴کشته و۵ نفر زخمی شد. طیاره از شرکت هوایی آذربایجان  رر: 
توسط ناتو چارتر شده بود.

ریس محکمه ابتدایه هرات از سوی مردان مسلح ربوده شد. هرات: 
۱۲ نفر ملکی باثرانفجار بمب  زخمی شدند. فاریاب: 

گروه ۳ نفری ترورست ها بازداشت شد. هلمند: 
۹۱ طالب کشته و۷۰ تن در نقاط مختلف کشور زخمی و۲۲ تن گرفته شد. کابل: 

۱۰۲ طالب در عملیات خشم سلطان طی۹ روز کشته 6۴ تن زخمی شد. میدان: 
۲ قاتل فراری بگونه مرموز از سوی افراد مسلح تیر باران شده اند.  سمنگان: 

۸ مامور پولیس در یک حمله خودی شهید شدند. زابل: 
گروه ۱6 نفری آدم ربایان بازداشت شد. این گروپ از ۸ ماه باینسو به  آدم ربایی  مشغول بودند. هرات: 

۱۳ طالب توسط پولیس و اردوی ملی در شیندند کشته و ۷ تن زخمی شد. رر: 
نیمروز:  یک موتر فروش توسط مرمی مردی کشته شد.

ننگرهار:  در حمله باالی پوسته دولتی ۱۲ طالب درخوگیانی کشته و ۱۳ تن زخمی شد.
۲6 طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۰ تن زخمی شد. کابل: 

   ۲۰  می۲۰۱۶
۱۱ عضو یک خانواده باثر انفجار ماین کشته و ۵ نفر زخمی شد. بغالن: 

قوماندان امنیه ولسوالی پسابند درکمین طالبان کشته شد. ۳ طالب کشته و۲ زخمی. غور: 
یک قاضی متقاعد درناحیه ۸ کابل با ضرب گلوله کشته شد. کابل: 

یک خانم در ناحیه اول کابل از سوی شوهرودوستانش آتش زده شد که فعال در شفاخانه بستر میباشد.  
قندهار:  جنرال عبدالبصیرشهروند در شاه ولیکوت باثر انفجار ماین کشته شد.

کابل:  ۲ راکت در نزدیک منزل سیاف درپغمان  اصابت کرد که تلفات نداشت.
۸۸ طالب کشته و ۸۹ تن در نقاط مختلف کشور زخمی و یکنفر گرفتار شد. رر: 

۱6 طالب کشته و ده ها تن طی درگیری در دولتیار زخمی شد. غور: 
تالش برای شناسایی و نابودی طالبان فراری از جنگ افزایش یافته. آنها در جنگ شکست خورده از قندهار.  قندهار: 

هلمند و ارزگان فرار کرده اند. 
   ۲۱ می۲۰۱۶

حقوق بشر افغانستان : در روند صلح به دیدگاه قربانیان جنگ توجه شود.
کابل:  اشرف غنی عازم قطر شد.

بامیان:  حمله طالبان به چند پاسگاه پولیس بامیان دفع شد.
عبید اهلل زندانی افغان در گوانتانامو بعد از۱۴ سال عفو شد. گوانتانامو: 

یک بزرگ قومی بنام حاجی نورمحمد کاکر در قلعه زال ترور شد. قندز : 
۷ مظنون به آدم ربایی دستگیر شد. هرات: 

داعشیان با طالبان در ننگرهار درگیر شدند که ۸ تن شان کشته شد. ننگرهار: 
6 طالب مسلح در المار کشته شد. فاریاب: 

دو دختر ۱۸ ساله و۱۲ ساله در هرات خود کشی کردند. هرات: 

۵ طالب کشته و ۱۵ تن افراد مسلح طالب بازداشت شد. رر: 
عروسی ۳۲ زوج جوان بطور دسته جمعی در هرات صورت گرفت. رر: 

یک جوان هنگام نجات یک طفل از آب  غرق شد. رر: 
  ۲۲ می۲۰۱۶

مالاختر محمد منصوررهبرطالبان باهمکارانش درموترباحمله  پهپاد امریکادرپاکستان به قتل رسید.  پاکستان: 
۳ موشک بدفتر والی هرات شلیک شد که یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. هرات: 
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جاسازی صدها ماین راه های ارتباطی ۵ ولسوالی را مسدود کرده است. ارزگان: 
ریس شورای والیتی پکتیا در حمله گروهی از مهاجمان زخمی شد. پکتیا: 

رر:  یک قوماندان سابق جهادی با محافظش در حمله مهاجمان زخمی شد.
حمله راکتی بدفتر والی هرات یکنفر کشته و ۷ نفر زخمی شد. هرات: 

جوزجان:  ۱6 طالب مسلح به پروسه صلح پیوست.
ننگرهار:  ۴ مظنون به موتر دزدی با یکتعداد عراده جات دزدی شده دستگیر شد.

۸ طالب مسلح در حمله هوایی در بغالن قدیم کشته شد که ۲ نفر خارجی بود. بغالن: 
هلمند:  ازیک زندان طالبان در مارجه ۲۳ نفر آزاد شد.

ارزگان:  راه مواصالتی شاهراه ترینکوت- چنارتو مسدود شده.
صدها هزاردالر ازیک صرافی در شرن دزدی شد. پکتیکا: 

۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و6 تن زخمی شد. ننگرهار: 
ریس محکمه ابتدایه پشتون زرغون که ۳ روز قبل ربوده شده بود نجات داده شد. هرات: 

قندهار:  ۳ طالب در جریان ماین گذاری در جاده ارغنداب کشته شدند.
۳ طالب  در شیندند کشته و ۵ تن زخمی شد. هرات: 

بغالن:  مظاهره بخاطر نجات افراد مسلح که تحت محاصره طالبان میباشند صورت گرفت.
۳ قوماندان طالب در مارجه کشته شد. هلمند: 

والی نام نهاد طالبان برای غور کشته شد. غور: 
یک قوماندان طالب در کندز کشته شد. قندز: 

۱۹ دانش آموز دختر در غور مسموم شد. غور: 
درحمله افرادمسلح بر پوسته های امنیتی  در چوک بتی کوت  یک طالب کشته شد. ننگرهار:   

6۳ طالب در بخش های کشور کشته و ۴۱ تن زخمی شد. کابل: 
۱۳ طالب در یک حمله هوایی در موتر حامل شان کشته شد. قندز: 

۴ طالب در مربوطات سرپل کشته و ۷ تن زخمی شد. سرپل: 
یک کودک از چنگ آدم ربایان رها ساخته شد. قندز: 

۲۳ می۲۰۱۶
کابل:  اشرف غنی برای امضای موافقتنامه ۳ جانبه چابهار وارد تهران شد.

بامیان:  ۲دختر بایسکل سوار ازبامیان بکابل رسید به اعتراض شان در مورد انتقال الین برق از راه سالنگ.
غور:  شخصی که قصد ماین گذاری داشت گرفتار شد.

۷ طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۲ طالب که قصد بمب گذاری مکتب دخترانه دره قاضی را داشت گرفتار شد. غور: 

قوماندان عمومی ناتو از قندز دیدار کرد. قندز: 
داکتر عبداهلل جهت اشتراک در اجالس بشر دوستانه جهان به ترکیه رفت. کابل: 

۱6 طالب با ۲ قوماندان شان به پروسه صلح پیوست. جوزجان: 
۲ طالب در پسابند کشته و ۷ تن زخمی شد. غور: 

۳ مهاجم انتحاری در شهر فیروزکوه گرفتار شد. رر: 
ننگرهار:  یک قوماندان طالب باثر انفجار موتر بم در میمنه کشته و ۵ تن زخمی شد.

۵ طالب باحمله شان باالی پوسته امنیتی در ولسوالی میزان کشته شد. زابل: 
یک قوماندان پولیس سرحدی با محافظش در نزدیک مرز ایران با انفجارماین کشته شد. فراه: 

قندهار:  ۴۹ طالب در عملیات شفق در ارزگان زابل و قندهار کشته و ۴۳ تن زخمی شد.
۵۳ طالب در نقاط مختلف کشور کشته ۲۰ تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد. کابل: 

  ۲۴می۲۰۱۶
انفجار ماین ۴ غیر نظامی را هالک و ۵ نفر را زخمی ساخت.  ننگرهار:  

کمسیون بررسی خط برق ترکمنستان به افغانستان طرح حکومت را تایید کرد. بامیان: 
یک بزرگ قومی بنام سلیمان ترور شد. غور: 

مالمزمل والی نام نهاد طالب در هلمند با۲ قوماندان دیگر کشته و یک قوماندان دیگرطالب زخمی شد. هلمند: 
انتقال مجدد ذغال سنگ از دره صوف به مزارشریف آغاز شد. سمنگان: 

۷ زن متهم به آدم ربایی و جرایم اخالقی بازداشت شد. غزنی: 
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۵۳ طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۵۱ تن زخمی شد. کابل: 
یکنفر کشته و  ۲ نفر افراد مسلح غیر مسول درحمله باالی پوسته امنیتی در خدیر زخمی شد. دایکندی:  

فاریاب:  ۴ طالب  کشته و ۲تن درجریان خنثی سازی حمله  کشته و زخمی شد.
۳ طالب کشته و ۴ تن دیگر در کامدیش زخمی شد. نورستان:  

یک افسر پولیس در علی شیر خوست در نتیجه انفجار ماین کنار جاده شهید شد. خوست: 
از یک انفجار ماین جاسازی شده جلوگیری بعمل آمد و ماین خنثی شد. هرات: 

ارزگان:  6طالب در ترینکوت کشته و ۳ تن زخمی شد.
تورخم:  راه تورخم بار دیگر از سوی نیروهای سرحدی پاکستان بسته شد.

ده ها ماین در مربوطات قندهار و ارزگان خنثی شد. قندهار: 
۳ طالب مسلح در خوشی بازداشت شد. لوگر: 

ننگرهار:  ۱۲ طالب در اچین و مهمند دره کشته شد.
یک ماین گذار طالب بازداشت شد. غور: 

   ۲۵   می۲۰۱۶
مرگ مالاخترمحمد منصور را تایید و مال هیبت اهلل آخندزاده را بجانشینی او تعیین کردند سراج الدین حقانی  طالبان 

و مال یعقوب پسر مال عمر معاون او شد.
۱۰ نفر کشته و۴ تن درحمله موتر بم انتحاری برخودرو حامل دادگاه میدان وردک در منطقه پل شهرک سردار  کابل: 

محمد داود در غرب کابل زخمی شد.
اشرف غنی: کار خط برق ترکمنستان از مسیرسالنگ ادامه یابد و برق رسانی به بامیان فورا شروع شود. این  کابل: 

حکم پس از نظر کمسیون امضاء شد.
۳ محصل در اثر انفجار بمب در حصه دوم زخمی شد. کاپیسا: 

۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۲ ماین گذار طالب توسط نظامیان کشته شد. زابل: 

یک قوماندان ارشد طالبان کشته و فرد دیگرش توسط امنیتی ها زخمی شد. هرات: 
۷ طالب در ارزگان و زابل توسط نظامیان کشته شد. ارزگان:  

۷ طالب در یک درگیری در ارغنداب کشته شد. قندهار: 
۱۰ نفردر حمله انتحاری امروز در غرب کابل کشته و ۴ نفر زخمی شد. کابل:   

در پی بی اعتنایی یک منسوب قوماندانی امنیه بغالن یکنفر کشته و ۲ نفر زخمی شد. بغالن:   
استفاده از بالون  کشفی برای تأمین امنیت لغمان صورت میگیرد.بالون درارتفاع۲۵۰۰ متر قرار میگیرد وساحه  لغمان: 

۲۵ کیلومتری را نظارت میکند.
خانم کرستی معاون وزارت دفاع امریکا با وزیر داخله در کابل دیدار کرد. کابل: 

   ۲۶ می۲۰۱۶
6 طالب توسط طیاره بی پیلوت در خوگیانی کشته شد. ننگرهار: 

۳ طالب در زابل و ارزگان کشته شد. زابل: 
بلخ وبغالن:  ۴۸ طالب توسط نظامیان کشته و ۱۷ تن زخمی شد.

۱۵ طالب کشته شد بشمول یک قوماندان محلی آن. قندهار: 
حمله طالبان به پوسته های سرحدی  ۷ کشته و۵ زخمی بجاگذاشت. بقیه به پاکستان فرار کردند. حمله در  رر: 

سپین بولدک و شورابک صورت گرفته.
۴۵ طالب طی عملیات نظامی در چمتال کشته شد. بلخ: 

۷ ماین طالبان در خان آباد ودشت ارچی کشف و خنثی شد. قندز: 
۳ کارمند برنامه همبستگی انکشاف دهات توسط طالبان ربوده شد. بغالن: 

مالسراج الدین یک قوماندان ارشد طالب در دشت ارچی گرفتار شد. قندز: 
ننگرهار:  ۴عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.

ارزگان:  6 غیر نظامی در حمله راکتی طالبان در دهراوود زخمی شد.
چندین عملیات تصفیوی به هدف سرکوب طالبان براه انداخته شد. هرات: 
ننگرهار:  ۷ طالب درحمله گروه داعش کشته و یک فرد ملکی زخمی شد.
یک جنرال ایتالوی قوماندان حمایت قاطع در غرب افغانستان شد. هرات: 

۲ نفر با جنگ افزار در مرکز پروان گرفتار شد. پروان: 
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ارزگان:  طی ۳ روز  ۲۵ طالب کشته و ۱6 تن در شاهراه ترینکوت زخمی شد.
   ۲۷ می۲۰۱۶

۴۰ دختر وپسر دوچرخه سوار در جاده های کابل برای اعتراض به تبعیض برامدند. کابل: 
۷ طالب با۲ پاکستانی در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

کریم خلیلی: تازمانیکه خواست معترضان درنظر گرفته نشود آرام نخواهیم نشست. کابل: 
۸ طالب در کوهستانات کشته و یکنفر زخمی شد. سرپل: 

باتصرف یک قریه در بغالن  6 طالب کشته  ۱۲زخمی و۲ گرفته شد. بغالن: 
ننگرهار: ۱۸ عضو داعش بشمول ۳ خارجی در حمله هوایی در اچین کشته شد.

۷۹ طالب در نقاط مختلف کشته ۳6تن زخمی و6 نفر گرفته شد. ۹نظامی نیز شهید شد.  کابل: 
قندهار:  ۷ طالب در مربوطات قندهار و ارزگان کشته و۲ تن زخمی شد.

ننگرهار:  6 هراس افگن در حمله هوایی در خوگیانی کشته شد.
۳ طالب در عملیات در ارزگان و زابل کشته شد. زابل: 

۴۸ طالب در مربوطات بلخ و بغالن کشته و ۱۷ تن زخمی شد. بلخ: 
۳ تن در حادثه ترافیکی کشته و ۱۰ نفر زخمی شد. قندز: 

   ۲۸ می۲۰۱۶
اعتراض انجمن صنایع به ۲۵ فیصد افزایش قیمت برق در افغانستان. کابل: 

اعتراض فعاالن مدنی که باید راه محاکمه حکمتیار باز باشد. رر: 
طالبان معاون اداری پولیس قندز را ربودند. قندز: 

۷ طالب بشمول یک پاکستانی در شرن هنگام حمله به کاروان نظامیان کشته شد. پکتیکا: 
۲ کودک درنتیجه انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان:  
۲۰ پولیس ملی و اربکی در ارزگان به طالبان پیوست. رر: 

در عملیات تصفیوی ۵ قریه پاکسازی شد ۱۳ طالب کشته و ۱۷تن زخمی شد. بیزهای امنیتی منگل ها که از  بغالن: 
۱۵ روز باینسو محاصره بود شکستانده شد.

عملیات تصفیوی نظامی در سوزمه قلعه آغاز شد. دیروز ۲ تن بشمول مولوی محمد اسمعیل قوماندان طالب  سرپل: 
کشته و 6تن زخمی شد.

یک مکتب نسوان در چپه دره با انفجار ماین تخریب شد. کنر: 
۳ طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در خواجه سبزپوش کشته و۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

یک زن و شوهر از سوی افراد مسلح در اسالم آباد کشته شد. کنر: 
جوزجان:  ۵ طالب در آقچه به پروسه صلح پیوست.

یک قوماندان طالب با پسرش در گذره در  یک درگیری کشته شد. هرات: 
6 طالب در جریان درگیری با داعش در اچین کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 

بزرگ راه ترینکوت – قندهار از وجود طالبان پاک سازی شد. ارزگان:   
۱۴ طالب در الیشنگ و الینگار کشته و ۲ تن زخمی شد. لغمان: 

داعش در  کوت ۲ لیسه و یک مدرسه را برای آموزش نظامی و  جنگی خود ایجاد کرده است. ننگرهار:   
در مارجه 6 قوماندان طالب کشته و زخمی شد. هلمند: 

۲۹ می۲۰۱۶
معاون شاروالی ویک ریس آن توسط پولیس باتهام فساد گرفتار شد. کابل: 

پولیس و ارتش یکدیگر را به عدم همکای متهم میکنند. غزنی: 
جسد صدیق اهلل تاجرقندهاری که از هالند آمده بود در مزارشریف یافت شد. بلخ: 

۷6 طالب درعملیات تصفیوی در سوزمه قلعه کشته و ۳6 تن دیگر زخمی شد. سرپل: 
۱6 طالب در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 

در شهرک خالد بن ولید طالبان صدمه زیاد دیده و۲ سربازشهید و۲ تن زخمی شد. بلخ: 
۱۴ عضو داعش در چپرهار و کوت بازداشت شد. ننگرهار: 

درگیری با طالبان در نهرسراج،  نادعلی و گرشک ادامه دارد. هلمند» 
۳ نفر باتهام ماین گذاری دستگیر شد. ۱۲ طالب در عملیات نظامی در جغتو کشته شد. غزنی: 

در انفجار در پل علم یک زن کشته و ۱۱ نفر زخمی شد. لوگر: 
۵۲ طالب در نقاط مختلف قندهار در حمله هوایی کشته و۲۹ تن زخمی شد. قندهار: 
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کابل:  یک انتحار کننده توسط پولیس شناسایی و کشته شد.
6 طالب مسلح در حمله هوایی در غازی آباد کشته شد. کنر: 

یک مرمی بیم یک  قبل از انفجار کشف و خنثی شد. پروان: 
پکتیکا:  ۷ طالب در شرن بشمول یک پاکستانی کشته شد.

۳۰ می۲۰۱۶
بازسازی قصر تاریخی داراالمان آغاز شد که تا۵ سال تکمیل میشود. کابل: 

۲ ماهر ماین ساز با انفجار ماین خود شان در غازی آباد کشته شد. پکتیکا: 
6 طالب مسلح از سوی نظامیان در شاه جوی کشته شد. زابل: 

۱۱ طالب توسط نیروهای امنیتی در کرخ و فرسی کشته شد. هرات: 
۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۴ پولیس  مرزی در کمین مخالفان دولت در تورغندی شهید شد. هرات: 
۲۵ طالب در چنارتو طی ۳ روز کشته و۱6 تن دیگر زخمی شد ارزگان: 

۷ طالب طی درگیری در دهراوود کشته شد. رر: 
۹ طالب طی درگیری با نظامیان در ارغنداب کشته شد. قندهار: 

یک زن در یک درگیری در شهر هرات باضرب چاقو  کشته شد. هرات: 
ولسوال نامنهاد طالب بنام قاری سلیم در خان آباد دستگیر شد. قندز: 

۳ طالب گروه حقانی در لوگر دستگیر شد. لوگر: 
۳ نفر با هیرویین گرفتار شد. تخار: 

۲۷ طالب در ولسوالی های ارزگان کشته و ۴۳ تن زخمی شد. ارزگان:  
سرپل:  درعملیات سرپل ۱۷ طالب کشته و۴۰ طالب دیروز زخمی شد.

   ۳۱ می۲۰۱۶
سازمان عفو بین المللی: شمار آوارگان داخلی افغانستان۱/۲ ملیون  رسیده. کابل: 

دو فرمانده کلیدی طالبان در غور و لغمان با نفر های شان کشته شدند. غور: 
طالبان ۱۲ مسافر  ربوده  شده بس را کشتند. قندز: 

۲ سارق حرفوی بازداشت شد. پکتیا: 
۳۷ طالب طی عملیات در آریوب. جاجی و پتان کشته و ۷ طالب زخمی شد. رر: 

یک طالب حین حمله به پوسته امنیت درحصارک کشته و۵ تن شان زخمی شد. ننگرهار:  
سمنگان:  یک انجنیر سرکسازی اختطاف شد.

یک طالب حین حمله به پوسته امنیتی در دالرام کشته و یکتن دیگر زخمی شد. نیمروز: 
یک قوماندان طالب با ۴ فردش در ساغر کشته شد. غور: 

یک طالب که قصد حمله انتحاری داشت بازداشت شد. بغالن: 
۲ ترورست در عملیات تالشی خانه بخانه در بهسود بازداشت شد. ننگرهار:  

۲ نظامی باثر انفجار ماین در کشم زخمی شد. بدخشان: 
طالبان بیش از۲۰۰ نفر را از بس ها و وسایط که بدخشان میرفت گرفتار کردند که۱۳نفر را کشته ۱۵۰نفر را آزاد  قندز: 

و ۳۵ نفر را درقید خود گرفتند.
مسول دفاعی طالبان در ولسوالی خوگیانی کشته شد. غزنی: 

در دو ولسوالی گرشک و نادعلی طی دو روز به طالبان تلفات زیاد وارد شد که۲۷ پولیس شهید و۲6 تن زخمی  هلمند: 
شد. درگرشک ۵ پولیس شهید و۲تن زخمی شد.

۲۲ طالب در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 
یک جوان۱۴ ساله که قصد حمله انتحاری داشت در پنجوایی گرفتار شد. رر: 

۷ طالب در کامدیش  بشمول یک پاکستانی کشته شد. نورستان:  
ننگرهار:  ۲ عضو داعش در شاهراه تورخم  بازداشت شد.

یک باند آدم ربا که ۴ نفر بود بازداشت شد. رر: 
یک طالب کشته و یک تن حین حمله به پوسته امنیتی زخمی شد. رر: 
لغمان:  مالصبور یک طراح حمالت انتحاری با۱۱ تن افرادش کشته شد.

۵ تن مواد مخدر جمع شده در لوگر حریق شد. لوگر: 
اول جون ۲۰۱۶ 
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صدها نفر برای جلوگیری از کشتار مسافران در قندز اعتراض کردند. کابل: 
درحمله مهاجمان بر محکمه غزنی ۴ مهاجم  یک پولیس و ۵ غیر نظامی کشته شد. غزنی: 

قوماندان پولیس ولسوالی شولگره در انفجار بمب مقناطیسی طالبان کشته شد. بلخ: 
اولین مجتمع آموزشی مخصوص زنان و دختران توسط یک افغان تاسیس شد. کابل: 

پولیس ۱۲ کانتینر مشروبات الکولی را کشف و ضبط کرد. کابل: 
6 کودک در اثر انفجار ماین طالبان زخمی شد. ارزگان: 

۲ نظامی در انفجار ماین کنار جاده در شهرک شهید و۴ تن زخمی شد. غور: 
درحمله طالبان انتحاری به محکمه غزنی یک پولیس . یک کارمند محکمه و ۴ ملکی شهید شد. غزنی: 
۲ قوماندان طالب بنام مال جانان و مال غمی در گرشک دستگیر شد. دیروز ۸ طالب کشته شد. هلمند: 

حمله طالبان به ساختمان ولسوالی ساغر دفع و ۴ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 
۳ طالب در میوند کشته و ۴ تن زخمی شد. قندهار: 

حمله طالبان برچند قریه در ناور دفع و عقب زده شد. غزنی: 
۸ طالب در ۴ ولسوالی فاریاب کشته و 6 تن زخمی شد. فاریاب: 

۳ طالب کشته و ۳ تن بازداشت شد که ۸ مسافر در بند طالبان مانده. قندر: 
یک قوماندان طالب با۵ همکارش کشته شد. میدان: 
۱۳ عضو داعش در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

۸ طالب در دهراوود و چارچینو کشته و۹ تن زخمی شد. ارزگان:   
۴ طالب در شهر صفا کشته شد. هرات: 

یک شبکه ۷ نفری گروه ترورستی حقانی بازداشت شد. پکتیا: 
۳ طالب درحمله باالی پوسته امنیتی کشته و ۲تن درپشتونکوت زخمی شد. فاریاب: 

یک قوماندان کلیدی داعش در وردک کشته شد. میدان: 
سرحد بروی ترافیک از سوی پاکستان بسته شد. تورخم: 

 ۲ جون۲۰۱۶
افغانستان خواستار احترام به حقوق مهاجرینش در بریتانیا شد. کابل: 

معاون ریس جمهور گفت قرار است با تعدیل قانون جزا حکم اعدام محدود شود. رر: 
صدها نفر در سرحد تورخم منتظر بازشدن سرحد برای رفتن به پاکستان اند. رر: 

عامالن تیرباران۳ امدادگر یک نهاد خیریه  بازداشت شد. پروان: 
۳ ترورست در شاهراه زابل- قندهار بازداشت شد. قندهار: 

گشت و گذار موتر سایکل در ترینکوت ممنوع شد. ارزگان:   
۲۵ مسافر در شاهراه سنگچارک ازسوی طالبان ربوده شد که باخود بردند.۹۹ دهشت افگن کشته شد. سرپل: 

۳ جون۲۰۱۶
اشرف غنی برای افتتاح بند سلما واردهرات شد. کابل: 

طالبان ۱۷مسافر ربوده شده را رها کرد. سرپل: 
۳۲ طالب کشته و ۵6 تن در بخش های مختلف فاریاب توسط نیروهای امنیتی زخمی شد. فاریاب: 

یک پوسته امنیتی در پسابند بدست طالبان افتاد. ۳ نظامی کشته و ۹ تن زخمی شد. غور: 
 ۴ جون۲۰۱۶

افغان-هند: اشرف غنی و نارندراموتی صدراعظم هند بند سلما در هرات را افتتاح کردند.
کاراعمار بند سلما به کمک ۲۹۰ ملیون دالر هند در سال۱۹۷6 زمان داودخان شروع شده بود.  

۱۸ طالب طی دو روزدر عملیات نیروهای امنیتی دربخش های کشور کشته شد. کابل: 
جوزجان: ۴ طالب هنگام حمله باالی نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد.

۲ طالب هنگام درگیری بین ۲ گروه طالبان کشته و ۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 
یک معلم در پل علم توسط افراد مسلح تیر باران شد. لوگر: 

۳ پوسته امنیتی جهت تأمین امنیت مسافران در مسیر قندز- علی آباد افراز شد. قندز: 
زون شمال: درزون شمال  فاریاب ۱۰ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی و یکنفر بازداشت شد.

۲۷ طالب کشته ۱۳ تن زخمی و ۳ تن در ننگرهار زابل قندهار هرات و تخار گرفته شد. کابل: 
۳ پولیس شهید و ۱۲ تن زخمی شد. غور: 

۲۵ طالب در زون جنوب کشته و ۱6 تن زخمی شد. قندهار: 
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نورستان: ۴ طالب در کامدیش کشته شد.
۲ طالب کشته و ۴ تن در حمله باالی پوسته امنیتی در حصارک زخمی شد. ننگرهار: 

6 طالب با یک سرکرده آن در قرغه ای به دولت پیوست. لغمان: 
۴ طالب کشته و 6 تن باثر انفجار ماین خود شان زخمی شدند. سرپل: 

۲۳ طالب توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۷تن زخمی شد. کابل: 
رویا رحمانی بحیث سفیر افغانستان در اندونیزیا بکار اغاز کرد. قبال شکریه بارکزی بحیث سفیر در ناروی مقرر  کابل: 

شده.
۵ جون۲۰۱۶

ریس حارنوالی لوگر با6 عضوش توسط حمله انتحاری طالبان کشته ۲۳نفر زخمی شد. لوگر: 
۴ پوسته امنیتی در شاهراه بغالن- قندز افراز شد. بغالن: 

۱۰۸ طالب در بخش های کشور کشته 6۱ نفر زخمی و ۱۳نفر توسط نظامیان گرفته شد. کابل: 
۸ طالب در ولسوالی قیصار کشته شد. فاریاب: 

6۰ کارمند ستره محکمه بدلیل سوء استفاده از موقف کاری بازداشت شد. کابل: 
۲ زن جوان در دو رویداد در پشتونکوت و شرین تگاب به ضرب مرمی کشته شد. فاریاب:   

یک متنفذ قومی در غور ترور شد. غور: 
یکنفر به اتهام همکاری با داعش در ده باال گرفتار شد. ننگرهار: 

۲ نفر در درگیری میان ۲ گروپ طالبان در فیروز کوه کشته شد. غور: 
پای یک بزرگ قومی ننگرهار در انفجار ماین در ارزان قیمت قطع شد. کابل: 

۱۸ طالب در عملیات هوایی در قیصار کشته شد. فاریاب: 
۱۸ عضو داعش توسط نظامیان در ولسوالی کوت کشته ۱۱ تن زخمی  شد.  ننگرهار: 

مراسم ازدواج دسته جمعی ۲۰ زوج در غزنی صورت گرفت. غزنی: 
  ۶ جون۲۰۱۶

گزارش گلوبل ویتنس از استخراج و قاچاق الجورد بدخشان توسط طالبان و هم عبدالملک یک فرمانده محلی  بدخشان:  
و زلمی مجددی نماینده مجلس افغانستان نشر شد.

ریس امنیت ومعاون امنیت سنگچارک در کمین طالبان کشته شد. سرپل: 
در درگیری بین افراد نظرگل ومحمود دوفرمانده سابق جمعیت ۴ نفر کشته شد. در ولسوالی شولگره محمود  بلخ: 

با ۳ فردش کشته شد.
اشرف غنی طی سفر به هلمند قتل۲ خبرنگار امریکایی  رامحکوم کرد. هلمند: 

شیرولی وردک نماینده مجلس در انفجار نزدیک منزلش در چارراهی قمبرکشته شد. وی برادر کوچک فاروق  کابل: 
وردک سابق وزیرمعارف است. ۱۱ نفر زخمی شد.

۴۲ طالب طی۲۴ساعت در نقاط مختلف کشور کشته ۲6 زخمی و۱۱ منسوب اردوی ملی شهید شدند. کابل: 
طالبان ۳ برادر رادر ولسوالی جلگه بر سر دعوی نوبت آب کشتند.   بغالن: 

فاریاب:  یک قوماندان قیام کننده علیه طالبان در انفجار ماین کشته شد.
فراه:  یک قوماندان طالب با6 فردش حین حمله با نیرو های امنیتی در باال بلوک کشته شد.

۳ عضو یک خانواده در لغزش کوه کشته و ۴ تن زخمی شد. بغالن: 
۱۱ عضو داعش در ولسوالی کوت در عملیات مشترک کشته ۱۴ زخمی و۸ جسد در میدان باقی ماند. ننگرهار: 

۷ جون۲۰۱۶
تفاهم نامه توسعه سد کجکی با شرکت ترکیه ای امضاء شد. کابل: 

یک فرمانده طالبان با عضوش کشته شد. فاریاب: 
سرپل:  دو مقام امنیتی افغان در کمین طالبان کشته شد.

۲ حلقه ماین در شیندند کشف شد. هرات: 
۷ طالب کشته شد. ارزگان: 

تورخم»  پاکستان به افغانها بدون ویزه اجازه دخول به خاک پاکستان را نمیدهند.
فاریاب:  ۷ طالب در قیصار کشته و ۱۱ تن دیگر شان زخمی شد.
۲۷ طالب در عملیات در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 

۸ جون۲۰۱۶
۱۲نفر را طالبان به اتهام همکای با دولت تیر باران کرده است. غزنی: 
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۲۵ نفر مسافر را طالبان در قندز از بس ها پایین و باخود بردند. قندز: 
۳ مقام امنیتی به شوری معرفی شد. عبداهلل حبیبی بحیث وزیر دفاع. محمد معصوم ستانکزی بحیث ریس  کابل: 

امنیت ملی عوض رحمت اهلل نبیل)۲۰قوس۹۴ومسعوداندرابی۱۹ثور۱۳۹۵ استعفی کردند(.
یک مهاجم انتحاری در چپرهار توسط نظامیان کشته شد. ننگرهار: 

یک رادیوی محلی مورد حمله افراد مسلح قرارگرفت و کسی زخمی نشد. رر: 
یک مسوول تأمین جنگ افزار برای جنگجویان شبکه حقانی درحمله هوایی درسرحوضه کشته شد. پکتیکا:   

۳ طالب در جریان درگیری با نظامیان در جغتو کشته شد. میدان: 
۳ ترورست از سوی مامورین امنیتی دستگیر شد. ننگرهار: 

۷ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته و ۴ تن زخمی شد. رر: 
۴ طالب در حمله هوایی در سید آباد کشته و ۲ تن زخمی شد. میدان: 

طالبان ۵۰ مسافر را ربودند. یکنفر را تیر باران کردند و ۸ نفر موفق به فرار شد. قندز: 
۲۳طالب در عملیات مشترک درنقاط مختلف کشته ۴ زخمی و۷ تن گرفتار شد. کابل: 

فاریاب:  مال کمال یک قوماندان مشهور طالب دیروز با۳ فردش در قیصار کشته شد.
در انفجار ماین یک سرباز در شهر مزارشریف با ۳ فرد ملکی زخمی شد. بلخ: 

۲ تن به اتهام قتل بازداشت شد. پروان: 
طابان ۳ راننده و ۲ واسطه ماین پاکی را در التمور ربودند. لوگر: 

۹ جون۲۰۱۶
پکتیاوپکتیکا: سراج مولوی خادمی فرمانده ارشد حقانی با۴ فردش در حمله هوایی بی پیلوت در شرن کشته شد. 

یکنفرشان عضو شورای کویته است.
عبداهلل یک ترورست که در انفجارات غزنی دست داشت درخروار لوگر گرفتار شد. کابل: 

افغانستان مطالعات ساخت خط آهن هرات- تورغندی را آغاز کرد. هرات: 
۱۷عضو داعش کشته و6 تن درعملیات شاهین۱۳ در کوت زخمی شد. ننگرهار: 

از وقوع ۲ انفجار در رودات و کوت جلوگیری و ماین ها خنثی شد. رر: 
طالبان ۹ مسافر را در اندر مسیر قندهار- کابل ربودند. غزنی: 

درعملیات برای رهایی گروگان ها ۸ مسافر از نزد طالبان آزاد شد. قندز: 
۴۳ طالب دیروز توسط نیروهای امنیتی واردوی ملی کشته و یکنفر دستگیر شد. کابل: 

۱۰ جون۲۰۱۶
طالبان ۴ نفر دیگر را در راه غزنی ربودند. غزنی: 

۴ نفر با انفجار ماین در مسجدی در رودات ننگرهار کشته و ۴۰نفر  زخمی شد. ننگرهار: 
۳ طالب هنگام ربودن مسافران کشته و زخمی شد و بقیه فرار کردند. قندز: 

طالبان 6 مسافر ازجمله ۸ مسافر ربوده شده را رها کردند. غزنی: 
یک قوماندان طالبان بنام هاشمی قریشی از سوی باشنده های بلخاب گرفتار شد. سرپل: 

بغالن:  عملیات بر بخش های بغالن علیه طالبان راه اندازی شد.
یکنفر طی درگیری مسلحانه درمسابقه سگ جنگی در  سنگ تخت کشته و۴ نفر دیگر زخمی شد. دایکندی:  

۱6 طالب در عملیات بخش های کشور کشته و ۵ تن زخمی شد. کابل: 
۱۱جون۲۰۱۶

۴نفر طی درگیری میان عضو شورای والیتی و فرمانده خیزش مردمی کشته و۱۴ نفر دیگر زخمی شد. فاریاب: 
یک فرمانده محلی و۱۳ جنگجو با ۴ پولیس در ده باال کشته و6 پولیس و۷ داعشی زخمی شدند. ننگرهار:  

۸ طالب در حمله بر آنها در گیالن کشته و ۳ طالب زخمی شد. غزنی: 
شاه محمد نابینا بحیث آمر پولیس ولسوالی دهراوود مقرر شد. ارزگان:   

۷ طالب حین حمله بر کاروان نظامیان در بازار سرپل کشته شد. سرپل: 
۱۳ طالب کشته و ۴ تن در چوره زخمی شد. ارزگان: 

یک طالب در جریان رهاسازی افراد ربوده شده در خان آباد گرفتار شد. قندز: 
جوزجان:  یک توپ ۸۲ ملی متری طالبان در مردیان کشف و گرفته شد.

درحمله افراد مسلح به منزل یک افسر پولیس یک زن زخمی شد. پروان: 
۲۰ طالب درعملیات تصفیوی مشترک نیروهای امنیتی  کشته شد. بغالن: 

6 طالب در میوند کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شد. قندهار:  



147

۳ تن از خیزش مردمی در بهارک شهید و ۲ تن درکمین طالبان زخمی شد. بدخشان: 

۴ طالب که قصد اختطاف مسافرین بس را داشتند کشته و۲ تن زخمی شد. قندز: 
۱۲جون۲۰۱۶

افغانستان طرح پنج ساله توسعه زعفران را تصویب کردکه از ۳/۵ به ۱۴ تن درسال برسد. کابل: 
کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان در کابل بکمک کوریای جنوبی و یونسکو آغازشد. رر: 
۲فرمانده طالبان با۱۲ فردشان در قیصار کشته شد بایکی پاکستانی و یکی ازبکستانی. فاریاب: 

۸ طالب در حمله هوایی در سید آباد کشته شد. میدان: 
۵ طالب در پسابند کشته و ۴ تن توسط نظامیان زخمی شد. غور: 

6 عضو داعش و۳ طالب در بخش های ننگرهار کشته و ۱۲ تن زخمی شد. ننگرهار:  
۴ ماین کارگذاری شده طالبان کشف و خنثی شد. رر: 

۴ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 
۱۴ طالب توسط نظامیان در قیصار کشته و ۱۷ تن زخمی شد. فاریاب:   

۱۳ طالب  بشمول۲ قوماندان مشهور آن در گیالن و جغتو کشته و 6 تن زخمی شد. غزنی: 
۴ تن در یک درگیری میان نماینده شورای والیتی و یک قوماندان خیزش مردمی کشته شدند. فاریاب:   

۴ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۴ طالب در حمله بر نظامیان در یمگان کشته و 6 تن  زخمی شد. بدخشان: 

یک قوماندان طالب با۴ فردش در باالبلوک توسط نظامیان کشته شد. فراه: 
طی درگیری میان ۲ قوماندان محلی در دولینه ۲ نفر کشته و ۴ نفر زخمی شد. غور: 

۵ طالب در چرخ لوگر کشته و عده ای زخمی شد. لوگر: 
۳ ماین جاسازی شده طالبان در ارغنداب کشف و خنثی شد. قندهار:   

۴6 طالب در بخش های کشور کشته ۲۴تن زخمی و ۴ تن دستگیر شد. کابل: 
۳ سرباز پولیس در حمله طالبان در دره صوف کشته  شد سمنگان: 

یکعراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری که قصد حمله انتحاری داشت بایکنفر گرفته شد. رر: 
۹ طالب کشته و۷ تن حین حمله بر ولسوالی شیوان توسط نظامیان زخمی شد. فراه: 

۲۵ کیلو مواد مخدر چرس. هیرویین در دره صوف کشف و ضبط شد. ایبک: 
۱۲ طالب در دند غوری کشته و 6 تن زخمی شد. بغالن: 

یکنفر در سید خیل در خصومت منطقوی کشته و ۳ تن زخمی شد. پروان: 
۸ طالب در غورک و ارغنداب درعملیات تصفیوی کشته و۴ تن زخمی شد. قندهار: 

اردوی ملی ۱۰ حلقه ماین را در مانوگی کشف و خنثی کرد. کنر: 
۱۳جون۲۰۱۶

۱۳ طالب در مربوطات مرکز لوگر توسط نیروهای امنیتی کشته شد. لوگر: 
فردی با۳۸ بوجی پودر هیرویین در نجراب گرفتار شد. کاپیسا: 

مالنعیم قوماندان نظامی طالبان با ۲ فردش در شیخ گرفتار شد. پروان: 
یک تاجر باپسرش دراثر انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. غزنی: 

۲۹ تن طالب کشته و ۴۰ تن هنگام عملیات نجات ۷۰ عضو خیزش مردمی که در محاصره طالبان بودند  فایاب: 
زخمی و 6 عضو خیزش مردمی شهید و ۱۰ تن زخمی شد.

قندهار:  6طالب در عملیات غالب  در میوند کشته شد.
۳ مهاجم پاکستانی که قصد نصب دروازه در تورخم داشتند کشته شد. ننگرهار:   

یک دیپوی مواد انفجاری طالبان در مانوگی کشف و خنثی شد. کنر: 
۳ طالب  ترورست از مربوطات دوشی گرفتار شد. بغالن: 

۱۷ طالب کشته و ۱۴ تن طی عملیات چند روزه در باالبلوک زخمی و چندین قریه پاکسازی شد.  فراه: 
۱۳ حلقه ماین در مربوطات قندهار و زابل کشف و خنثی شد. قندهار: 

۱۲ طالب در بخش های کشور کشته و ۳ تن طی عملیات  نیروهای امنیتی زخمی شد. کابل: 
۱۵ طالب در دند غوری کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 

۱۲ تن باتهام جرایم مختلف جنایی  در مزارشریف بازداشت شد. بلخ: 
۱۴جون۲۰۱۶

مجلس نمایندگان  فرمان تقنینی انتخاباتی ریس جمهر را رد کرد. کابل: 



148

مولوی نجیب اهلل والی نام نهاد طالبان و۱۲طالب در لوگر کشته شد.  لوگر: 
جوزجان: ۱۲طالب طی عملیات گرفتار شد. درشاهراه شبرغان۳طالب کشته و6 تن زخمی شد.

۱۲ طالب در چارچینو توسط نظامیان کشته و زخمی شد. ارزگان: 
بادغیس:  ۲ طالب در باالمرغاب کشته و یک پولیس شهید شد.

کاوش خودسرانه توسط باستان شناسان پاکستانی بکمک میرویس قوماندان محلی . بغالن: 
۱۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۴ طالب مسلح در شاه جوی کشته ۳ فرد ملکی در شهر صفا زخمی شد. زابل: 
6طالب در دهراوود کشته. یک انبار سالح طالبان  درچارچینو کشف شد. ارزگان: 

6 طالب در پسابند کشته شد. ۳کودک در انفجار ماین در پسابند زخمی شد. غور: 
یک جوان ۳۲ ساله باثر فیر مرمی مهاجمان زخمی شد. هرات: 

۵ ماین طالبان در ولسوالی های ننگرهار کشف و خنثی شد. ننگرهار:   
جوزجان:  ۱۵ طالب طی عملیات برهبری دوستم کشته ۷ زخمی و۱6 تن گرفتار شد.

۱۱۷ دهشت افگن در عملیات های نظامی ۲۴ساعت گذشته کشته شد. ۵۰ تن زخمی و ۲ نفر. توسط نظامیان  کابل: 
در نقاط مختلف کشورگرفتار شد. دو منسوب اردوی ملی به شهادت رسید.

عملیات نظامی برای پاک سازی شاهراه کندز دیروز آغاز شد. قندز: 
سردار یک عضو شبکه حقانی بالفعل  در محمد آغه گرفتار شد. لوگر: 

در تورخم تنش میان نظامیان افغانستان و پاکستان ادامه دارد. تورخم: 
۲۵ طالب در غور و شبرغان کشته ۳۰ تن زخمی و ۲۷ تن گرفتار شد. ۵ طالب در دند غوی بغالن کشته و ۷  کابل: 

تن زخمی شد.
یک زن با فیر مرمی تفنگچه شوهرش در مقر کشته شد. بادغیس: 

یک زن به اتهام فرار بامردی توسط شوهرش تیر باران شد. غور: 
۱۵ جون۲۰۱۶

قرارداد طراحی نیروگاه ۲۷ مگاواتی بندبرق در فراه باشرکت ایتالیا عقد شد. کابل: 
افغانستان خواستار حمایت خارجی در درگیری مرزی با پاکستان شد. درسرحد تورخم 6 عسکرپاکستانی  رر: 

ویک عسکر افغان کشته شد.
۳۲ طالب در عملیات هوایی و زمینی کشته ۴ تن زخمی و۲ نفر گرفته شد. پکتیا: 

ریس شورای انکشافی چرخ از طرف مخالفین مسلح کشته شد. لوگر: 
۸ نفر شبکه ترورستی طالبان گرفتار شد. ننگرهار: 

۸6 دهشت افگن در بخش های کشور توسط نظامیان کشته شد. بشمول ۲۱ عضو داعش در اچین و ۴۱ نفر  کابل: 
زخمی شد. ۲۷ نفر گرفتا شد. ۱۵ سرباز اردوی ملی شهید شد.

۴ پولیس شهید و ۵ تن در درگیری با طالبان در شرن زخمی شد. فراه: 
۵ قوماندان طالب در باباجی کشته و۲۸ طالب زخمی شد. هلمند: 

۲6 طالب در باالبلوک کشته و ۳۱ تن زخمی شد. فراه: 
۸ طالب بشمول یک قوماندان شان گرفتار و۴۹ حلقه ماین خنثی شد. قندهار: 

پولیس یک طفل ۲ ساله را از چنگ آدم ربایان نجات داد. قندز: 
۱۱۲ طالب بشمول یک قوماندان آن در درگیری هاتوسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 

۱۲ طالب از سوی نیروهای امنیتی ازساحه بایتغور بازداشت  شد. جوزجان: 
۲ طالب در باالمرغاب کشته و یک پولیس شهید شد. بادغیس: 

بغالن:  یک کارمند محکمه استیناف از سوی افراد مسلح تیرباران شد.
۱۶ جون۲۰۱۶

اشرف غنی باسفیرترکیه دیدار و گفت مثنوی موالنا بحیث میراث افغان-ترک ثبت شود. کابل: 
ولسوال کهمرد بامیان توسط محافظانش کشته شد. بامیان: 

ناتو اعالن کرد که ماموریت پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان ر ا ادامه میدهیم. ناتو: 
۸ طالب در پل علم کشته شد:۳ نفرتوسط طالبان و۵ نفر باانفجار موترخود شان. لوگر: 

پس از ۴ روز درگیری آتش بس بین افراد افغان و پاکستان صورت گرفت. تورخم:   
۱۰ نظامی پاکستان دیروز کشته شد.  

افراد مسلح یک محصل پوهنتون را در دولتیار تیر باران کردند. غور: 
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۳۰ نفر در رویداد های متعدد زخمی شده اند. هرات: 
عملیات مشترک برای جلوگیری از استخراج معدن در کوه صافی آغاز شد. پروان: 

۱۵ طالب توسط نیروهای دفاعی و امنیتی درنقاط مختلف کشته و۱۴ تن زخمی شد. کابل: 
۱۳ تن از منسوبان اردوی ملی به شهادت رسیدند.  

6 تن از مخالفان در مربوطات بلخ و بغالن کشته شد. کابل: 
ارزگان:  ۲ طالب در ارزگان و زابل کشته شد.

یک گروه ۲۴ نفری ترورستی ماینگذاری و قتل مردم با۳۵۰ میل سالح و پول نقدگرفتار شد.  قندز: 
۱۷ جون۲۰۱۶

نیروهای دولتی تپه سرخ کوتل در پلخمری را پس از۲۰ روز از طالبان پس گرفتند. بغالن: 
باحمله طالبان بر نمازگزاران در پغمان ۳نفر در مسجد کشته و ۳ نفر زخمی شد. کابل: 

ریس شورای والیتی لوگرکه جانب مسجد میرفت در خروار توسط طالبان کشته شد. لوگر: 
۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ۴ داعشی توسط طالبان کشته شد. ننگرهار: 

۹طالب در درگیری بانظامیان در پسابند کشته شد 6 نفر در انفجار ماین زخمی شد. غور: 
جوزجان:  ۲۵ طالب توسط نظامیان برهبری دوستم در بخش های جوزجان کشته شد.

البانیا تعداد نظامیانش در افغانستان را ۲چند میکند: از۴۲ نفر به ۸۴ نفر. ناتو: 
ننگرهار: در عملیات نظامیان ۴ طالب در غنی خیل کشته ۲ زخمی و ۲تن گرفتار شد.

۸ کارمند استخراج غیر قانونی در کوه صافی باوسایل شان گرفتار شد. پروان: 
۵۲ دهشت افگن توسط نیروهای امنیتی در۱6 والیت کشته ۴۴ زخمی و ۳دستگیر شد. کابل: 

۱۸ جون۲۰۱۶
طالبان اطراف سرخ کوتل را که به آتشکده زردشت موسوم است ماین گذاری کردند. بغالن: 

مالقاسم والی خودخوانده طالبان با۲ فردش  درحمله هوایی کشته و۲نفرش زخمی شد. غزنی: 
قوماندان امنیه دولت آباد  باتهام لت وکوب ۲ تن بازداشت شد. بلخ: 

۳ طالب در دولت یار توسط پولیس حین حمله به پوسته کشته شد. غور: 

ننگرهار:  یک انتحار کننده طالب قبل از رسیدن به هدف در کوت کشته شد.
علمای دینی بخاطر رهایی مولوی عتیق اهلل تظاهرات نمودند. سرپل 

فاریاب:  میان  اعضای جنبش و جمعیت در فاریاب آتش بس صورت گرفت.
۸ طالب مسلح در پشتونکوت به برنامه صلح پیوست. رر: 

۲۰۰ طالب در دولتیار در محاصره نظامیان افغان قرار گرفته اند. غور: 
۱۵۰ کیلومواد مخدر و مشروبات الکولی با ۲۳ نفر طی۳ ماه گرفتار شده. تخار: 

۱۹جون۲۰۱۶
قاری ظاهر مسوول نظامی طالبان در بغالن که زخمی شده بود و توسط موتر پولیس برای تداوی عازم کابل  بغالن: 

بود گرفتار شد.
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار:  

یک باند ۵ نفری آدم ربا در غوریان دستگیر شد. هرات: 
۲ ماین گذار طالب در گلوله باری نظامیان در شاه جوی کشته شد. زابل: 

۷ طالب بشمول قوماندان نظامی آن در بادغیس  د ررباط سنگی هرات کشته شد. بادغیس:  
۱۱ طالب توسط نظامیان در دهراوود کشته شد. ارزگان:   

۸ طالب بشمول یک قوماندان آن توسط نظامیان در سپین بولدک کشته شد. قندهار:   
مولوی ظاهر مسوول استخبارات طالب حین فرار طرف کابل دستگیر شد. بغالن: 

۱۵۰۰ کیلومواد انفجاری امونیم نایتریت در پل علم کشف وبا۲ نفر گرفتار شد. لوگر: 
جوزجان:  ۱۵ طالب دیروز در خمیاب به پروسه صلح پیوست.

طالبان خانه۲ نفر را که به دولت پیوسته بود به آتش کشیدند. کاپیسا: 
یک کارخانه تولید مشروبات الکولی در شهر شبرغان کشف شد. جوزجان: 

۸ نفر باوسایل کندن کاری معدن در کوه صافی گرفتار شد. پروان: 
۱۲طالب توسط قوای امنیتی در میوند کشته شد. قندهار: 

در بگرام گروه ۳ نفری دزدان بازداشت شد. پروان: 
۸ طالب بایک قوماندان آنها در دشت ارچی  باحمله طیاره بی بیلوت  کشته شد. قندز: 
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تفاهم نامه تمدید الین برق به بامیان با بانک انکشاف اسیایی امضاء شد. بامیان: 
۲۰ جون۲۰۱۶

عبداهلل حبیبی وزیر دفاع و محمد معصوم ستانکزی ریس امنیت ملی از شوری رای اعتماد گرفتند. با یک عضو  کابل: 
ستره محکمه.

درحمله انتحاری ۱۴ نفر نیپالی کشته و ۹ نفردر بنایی مکروریان زخمی شد که ۵ نیپالی و۴ افغان بود. رر:  
در انفجاری در مرکز کشم۱۰   نفر کشته و ۳6 نفر  مردم ملکی زخمی شدند. بدخشان:  

غالم محمد  ۵ تن اعضای خانواده اش را در اشکاشم باثر اختالف خانوادگی بقتل رسانید. رر: 
۴نفر باتهام قاچاق مواد مخدر درپلخمری و خنجان دستگیر شد.  بغالن: 

یکنفر کشته و ۴ نفر در انفجار ماین چسپکی در جنگلک زخمی شد. کابل: 
دلبر نظری وزیر زنان از طالبان خواست ازخشونت علیه زنان دست بردارندو عامالن آنراجزا بدهند. رر: 

۲۱ جون۲۰۱۶
طالبان ۲۷مسافر را در مسیرقندهار- هرات ربودند. هرات: 

یک قوماندان طالب با۴ فرد آن در حمله هوایی امریکا کشته شد. قندز: 
دوقاچاقبر موادمخدر با۲6 کیلوپودر هیرویین و یکنفر با ۲۰ کیلو تریاک و6 کیلو چرس دستگیر شدند. بغالن: 

بدخشان:  یک قاچاقبر موادمخدر کشته و یک همکارش با6 کیلو تریاک درسرحد تاجکستان گرفتار شد.
در درگیری میان ۲ گروه مسلح غیرمسوول ۵ تن از هردو طرف در شهرک کشته شد. غور: 

در درگیری میان طالبان و پولیس ۴ طالب کشته و ۴ تن در درقد زخمی شد. تخار: 
یک قوماندان محلی پولیس در شهر چایکار باثر انفجار ماین کشته شد. پروان: 

درگیری میان ۲ گروه طالبان ۳۰ نفر ازهردوطرف درپشتون زرغون کشته و زخمی شد. هرات: 
در شیندند ۲ طالب توسط نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 

۳ تن به اتهام قتل و آدم ربایی در غوریان بازداشت شد. رر: 
۵ طالب بشمول یک قوماندان شان باثر حمله طیاره بی پیلوت در امام صاحب کشته شد. قندز: 

۸ طالب دو روز قبل درحمله طیاره بی پیلوت در دشت ارچی کشته شد. رر 
۱۸ طالب توسط نظامیان در مربوطات سرپل کشته و ۸ تن زخمی شد. سرپل: 

۲۳ طالب توسط نظامیان در بخش های کشور کشته و۱۱ تن زخمی شد. کابل: 
۲ قوماندان طالب در هلمند و قندز کشته شدند. رر: 

یک طالب در کابل گرفتار شد. وی قبال در دشت ارچی قندز فعالیت داشت. رر: 
۱۳ طالب طی درگیری  میان گروهی دیروز کشته و عده ای زخمی شد. زابل: 

۲۲ جون۲۰۱۶
باثر حمله بدون سرنشین امریکا مالخان الدین مشهور به ابوبکر قوماندان طالب با ۸ فردش کشته شد. قندهار:  

دیروز گل خان مشهور به خنگر قوماندان دیگر طالب با ۴فردش درچنین حمله کشته شد. رر: 
۴۲ طالب طی یکماه در حمالت هوایی بدون سرنشین امریکا  کشته شده. قندز: 

سرتاج عزیز گفت: ساخت تاسیسات در مرز با افغانستان ادامه می یابد. پاکستان:  
حنیف اتمردرباره اعزام صدها افغان از ایران به سوریه برای شرکت درجنگ بانماینده م.م بحث کرد.  ایران:  

بادغیس:  یک سرباز پولیس در جوند ۴ همکارش را کشت و ۳نفر رازخمی کرد. خودش هم به قتل رسید.
6 ماین جاسازی شده در بخش های مختلف ننگرهار کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

جنرال روزی قوماندان امنیه هرات گفت۵۰۰ طالب درسالجاری در هرات کشته شد.  هرات: 
۲۳ عضو داعش توسط نیروهای اردو وپولیس در کوت و اچین کشته شدند. ننگرهار: 

۲۳ مسافر ربوده شده را اردوی ملی نجات داد. تالش برای رهایی سایر ربوده شده ها ادامه دارد. هلمند: 
درحمله هوایی 6 عضو داعش در اچین کشته شد. ننگرهار: 

قندهار:  در عملیات مشترک ۲طالب کشته و ۳ حلقه ماین درمربوطات قندهار وزابل کشف شد.
طالبان۲۰ مسافرربوده شده را رهاکرد. ۸ تن نزد شان باقی مانده. هلمند: 

عملیات نظامی علیه طالبان  برای پاک سازی گرزیوان برهبری دوستم آغازشد.  فاریاب: 
۲۹ هراس افگن دربخش های کشور توسط نظامیان  و پولیس کشته و ۱۰ تن زخمی شده. کابل: 

۵ سرباز اردوی ملی هم شهید شد.  
۲ عضو داعش ویک خارجی در ولسوالی کوت بازداشت شد. ننگرهار:  

سایره شکیب سادات ولسوال فیض آباد گفت ۲ قاچاقبر موادمخدر با۳ کیلوتریاک گرفتار شد. ۳ روز قبل یک  جوزجان: 
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کارخانه مشروبات الکولی نیز کشف و ضبط شد.
یک قوماندان خیزش مردمی در گرزیوان یکنفر را باتهام همکاری با طالبان اعدام کرد. فاریاب: 

۹ نفر باتهام آدم ربایی بازداشت شد. سرپل: 
دونفر با۲6 کیلو پودر هیرویین دیروز گرفتار شد. بغالن: 

در درگیری میان افراد ۲ گروه طالب )مال هیبت اهلل و نیازی( ۱۸ تن کشته و۱۲ زخمی شد. هرات: 
در ادرسکن و پشتون زرغون  این درگیری صورت گرفت.  

امروز۳۷مین سالگرد قیام مردم چنداول علیه رژیم کمونستی در ۲سرطان۱۳۵۸)۲۲جون( بود. کابل:  
۲۳جون۲۰۱۶

نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد علیه پاکستان بیانیه داد که از قطعنامه های شورای امنیت علیه تروریزم  م.م: 
تخطی میکند.تظاهرات درکابل علیه پاکستان وحمایت ازنیروهای امنیتی افغان صورت گرفت.

۹ نفر به اتهام پخش مواد های ضد دولتی بازداشت شدند. ننگرهار: 
۷۳ دهشت افگن توسط اردوی ملی و پولیس در بخش های کشور کشته ۱۵تن زخمی و ۱6 نفر دیگرشان  کابل: 

گرفتار شد.
فاریاب:  ۱۱۵ طالب در عملیات تحت رهبری دوستم در فاریاب و سر پل به دولت پیوست.

۲ نفرکشته و ۲ تن در بهسود باثر انفجار کشته شد یک پولیس ترافیک و یک طفل بودند. ننگرهار: 
۸ طالب در انفجار ماین دست داشته خود شان در پل علم کشته شد.  لوگر: 

دو نیم ملیون کلدار پاکستانی پول فروش مواد مخدر ضبط شد. ننگرهار:   
مردی که۳۰ کپسول هیرویین را در شکم  برای انتقال به پاکستان جا داده بود گرفته شد  رر: 

۴عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته شد. رر: 
۱۷ طالب درحمله هوایی در گرزیوان کشته و ۹ تن زخمی شد. فاریاب:   

۲ طالب باثر انفجار ماین در الینگار کشته و ۲ تن زخمی شد. لغمان: 
۲۴جون۲۰۱۶

در درگیری میان طالبان افغان و پاکستان ۱۲ شورشی درسرکانو کشته شد. کنر: 
۵ طالب  در حمله هوایی در دولتیار کشته و ۲ تن زخمی شد. جنگ ادامه دارد. غور: 

۱۰ روستای هرات از وجود طالبان پاکسازی شد. هرات: 
۸ عضو داعش در حمله هوایی بی پیلوت در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۴ طالب مسلح کشته شد. فاریاب: 
۲۵جون۲۰۱۶

طالبان یک قاضی استیناف را اعدام و یک کارمند امنیتی و یک ملکی را کشتند. فراه: 
پکتیکا:  نقض حریم هوایی کشور از سوی قوای هوایی پاکستان مورد انتقاد قرارگرفت.

۳۵ عضو داعش در کوت توسط نظامیان کشته و ۳۲ تن زخمی شد. ننگرهار:  
در انفجار ماین در شیندند یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. هرات: 

یک موترحامل۱۵۰۰کیلومواد انفجاری که ازپاکستان به لوگررسیده وجانب کابل میرفت کشف شد. کابل:    
۴ طالب مسلح در عملیات تصفیوی در ارغنج خواه کشته و ۱۱ تن زخمی شد. بدخشان: 

در درگیری میان طالبان پاکستانی و افغانی ۱۲ طالب کشته شد که ده تن پاکستانی اند. کنر: 
یک قوماندان طالب با ۱۹ فردش به پروسه صلح پیوست. بادغیس:   

۵ طالب توسط پولیس کشته و ۲ تن زخمی شد.  ۱۰ نظامی هم زخمی شد. غور: 
۴طالب در گذره به صلح پیوست. هرات: 

۲۶ جون۲۰۱۶
در جنگ با داعش از روزجمعه به اینطرف ۱۵۰ داعشی درکوت کشته و۱۲سرباز شهیدگردید. ننگرهار: 

۱6 طالب  بشمول مسول  نظامی آن درحمله هوایی در چاردره کشته شد.  ده تن زندانی هم کشته شد. قندز: 
۱۱ عضو شبکه حقانی با مقداری سالح و مهمات گرفتار شد. خوست: 

6 فرد غیر مسول باسالح در شبر بازداشت شد. بامیان: 
6 طالب بشمول ۲قوماندان بنام مولوی نیک محمد وعمر خالد در حمله هوایی در خوگیانی کشته شد. ننگرهار: 

عبدالصمد مسول استخبارات و حمالت انتحاری طالبان درسیاه گرد گرفتار شد. پروان: 
۲6 طالب در قندز. فاریاب. تخار و بدخشان طی۲۴ ساعت کشته و۳۸ تن زخمی شد. بلخ: 

۲ طالب باثر انفجار ماین خود شان کشته و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 
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۱۸ عضو داعش در کوت کشته شد با۲ قوماندان شان بنام خطاب و کامران و ۲۲  تن زخمی شد. ننگرهار: 
۳ نظامی در انفجار ماین در سرحوضه کشته و ۳ تن زخمی شد. پکتیکا: 

۴ طالب بشمول قاری ملنگ قوماندان شان در دادوخیل کشته شد. لوگر: 
۵۷ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۳۳ تن زخمی و یکنفر گرفتار شد. کابل: 

۱۴ طالب بشمول ۳ سرگروپ آن در گرزیوان کشته و ۵ تن زخمی شد. فاریاب:  
۲۷ جون۲۰۱۶

جنرال دوستم به اظهارات سخنگوی غنی اعتراض کرد که پایگاه اجتماعی اورا تضعیف میکند.
پکتیکا:  ۸ طالب که قصد بمب گذاری در مسجدی  را داشتندقربانی بمب خود شدند.
یک زن ۳۳ ساله افغان توسط همسرش در کمپ پناه جویان سویدن خفه شد. سویدن:  

۳۰ عضو داعش توسط نظامیان و حمله هوایی در کوت کشته و کوت بتصرف دولت  در آمد. ننگرهار:  
کنر:  یک ترورست با موتر مملو از مواد انفجاری در اسعد آباد گرفتار شد.

۲ تن در نتیجه درگیری میان ۲ قوم کشته و ۲ نفر زخمی شد. لوگر: 
۷ طالب بشمول ولسوال نامنهاد طالبان درقیصار برهبری دوستم گرفتار شد. فاریاب: 

۱6 طالب در حمله هوایی بی پیلوت در چاردره  دیروز کشته شد. قندز: 
یک دزد باموتر دزدی شده از کابل -  در چاریکار گرفتار شد. پروان: 

قندهار:  ۴طالب توسط اردوی ملی در میوند کشته شد.
۵۷ طالب دربخش های کشورتوسط نیروهای اردو و پولیس کشته 6۰ تن زخمی و۷ سرباز شهیدشد. کابل: 

عمرخالد قوماندان طالب با6 فردش درحمله هوایی کشته و ۲ تن زخمی شد. ننگرهار:   
۱۸ عضو داعش در حمله هوایی در کوت دیروزکشته و۲۲ تن زخمی شد. رر: 

۴۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری که از پاکستان وارد شده بود کشف و ضبط شد. رر: 
یک انبار جنگ افزار ومواد انفجاری هم کشف شد. رر: 

۵ هراس افگن بمگذار درمسجد خوشحال درسیدکرم   با انفجار ماین خود شان کشته شدند. پکتیا: 
یک حمله کننده انتحاری با واسکت انتحاری در لشکرگاه گرفتار شد. هلمند: 

۴ طالب هنگام انتقال سالح در شاه جوی بازداشت شد. زابل: 
۵ طالب در درگیری با پولیس و خیزش مردمی در بهارک کشته و ۱۰ تن زخمی شد. بدخشان:  

۱۴ طالب با قاری غفور قوماندان شان در حمله هوایی در چار دره کشته شد. قندز: 
۱۰ طالب در گرزیوان درحمله هوایی کشته و ۴ تن زخمی شد. فاریاب: 

مال سالم ولسوال نام نهاد طالب در قیصار بامحافظش گرفتار و 6۰ طالب بدولت پیوست. رر: 
۲۸ جون۲۰۱۶

یک قاضی غزنی در منزلش در غرب کابل به قتل رسید. کابل:   
۸ طالب طی درگیری بانظامیان در شرن  بشمول یک پاکستانی کشته شد. پکتیکا: 

۲کودک باثر انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان: 
۳۰۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری در ۲ موترتوسط پولیس کشف شد. لوگر: 

۳ مهاجم  درکوت توسط نظامیان در چپرهار کشته و ۴ تن زخمی شد ننگرهار: 
۷ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 

۴ طالب در جغتو توسط نظامیان کشته و ۷ تن زخمی شد. میدان: 
آمر تأسیسات میدان هوایی شیندند توسط طالبان زخمی و۲ محافظش کشته شد. هرات: 

جنرال امیرگل خان آمر امنیت بغالن از سوء قصد طالبان نجات یافت. بغالن: 
۸6 دهشت افگن دیروز کشته ۴۷ تن زخمی و۹۲ تن دستگیر شد. بشمول قتل ۴۰داعشی وزخمی شدن ۲۴  کابل: 

داعشی در نقاط مختلف کشور.
۴۰ طالب در نقاط مختلف فاریاب کشته و ۹۳ تن گرفتارشد. فاریاب: 

دیروز ۴ طالب طی حمله هوایی در چار دره کشته شد. قندز: 
۵ پولیس ملی و خیزش مردمی دیروز در درگیری میان خود  در قیصارکشته و ۱۰  تن زخمی شد. فاریاب: 

۳ مهاجم هنگام حمله بر کاروان نظامیان در کوت کشته شد. ننگرهار:   
۴ طالب توسط نظامیان در چپرهار حین حمله به کاروان نظامیان کشته شد.  

۲۹ جون۲۰۱۶
مالبصیر فرد شماره اول طالبان در کل بامیان در کابل دستگیر شد. وی فعالیتهای ترورستی را در قندز بغالن  و  بامیان: 
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بامیان رهبری میکرد.
۱۵ عضو طالب در عملیات هوایی و زمینی کشته شد. قندز: 

صدها خانواده دراثر حمله داعش در کوت ازخانه های شان بیجا شده اند. ننگرهار: 
۳۷ عضو داعش در حمالت هوایی و زمینی در کوت کشته شدو۴۴ تن زخمی شد. رر: 

حمله راکتی بر ولسوالی حصه دوم کوهستان که تلفات نداشت صورت گرفت. کاپیسا: 
۲طالب در یحیی خیل توسط اردوی ملی و امنیتی کشته و ۳ تن زخمی شد. پکتیکا: 

6طالب توسط نظامیان در کوهستانات کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 
6۳ طالب در عملیات برهبری دوستم به دولت تسلیم شد.۳ طالب در المار و قیصار کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 

منان مشهور به وزیریک سردسته ترورست ها با یک همکارش در چاریکار بازداشت شد. پروان: 
۴ طالب گرفتار و ۲ تبعه تاجکستان درکمین پولیس در کوف آب بدخشان کشته شد. فاریاب: 

معتمد حارنوالی لوگر به ضرب گلوله در کلنگار کشته شد. لوگر: 
6 طالب د ر دره شکری  بازداشت شد. بامیان: 

66 ترورست توسط اردوی ملی در بخش های کشور بشمول۱۱ داعشی کشته ۳۰تن بشمول۱۲ داعشی زخمی  کابل: 
شد.

۳۵ دهشت افگن در بخش های کشور توسط نیروهای امنیتی کشته شد. رر: 
مولوی سلطان یک قوماندان طالب با۱۰ فردش درحمله هوایی در حضرت سلطان کشته  شد. قندز: 

عملیات تصفیوی در ولسوالی های کابل آغاز گردید. کابل: 
۷ طالب بشمول یک پاکستانی دیروز کشته شد. پکتیکا: 

۳۰ جون۲۰۱۶
۳۰ پولیس درحمله انتحاری در قلعه حیدرخان پغمان کشته و ۵۰ نفر زخمی شد. کابل: 

نیروهای پولیس با۵ اتوبوس از میدان وردک عازم کابل بودند که موردحمله قرارگرفت.  
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با دادستانی اختصاصی افتتاح شد. رر: 

۷۳طالب باحمله نیروهای هوایی در کامدیش کشته و ۵۰ تن زخمی شد. نورستان: 
پاکستان اقامت ششماه پناهندگان افغان را تمدید کرد.  

درترکیه درحمله انتحاری در میدان استانبول 6 افغان کشته و ۲ تن زخمی شد.  
۷ داعشی در عملیات اردوی ملی در کوت کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ننگرهار:   

در عملیات کوت طی یک هفته بیش از ۲۰۰ داعشی کشته و صدها تن زخمی شده .   
عملیات پاکسازی شاهراه کابل- جالل آباد از وجود طالبان شروع شد. کابل: 

۴ طالب کشته و ۲ تن توسط نظامیان در باال بلوک زخمی شد. فراه: 
۸ طالب توسط کماندوها در مربوطات قندز کشته و ۱۵ تن زخمی شد. قندز: 

مالحیات اهلل مسول استخبارات طالبان با یک نفرش گرفتار شد. پروان: 
۱۰6 دهشت افگن توسط اردوی ملی و پولیس در نقاط مختلف کشته ۵۱ تن زخمی و۱۰ تن گرفتار شد. کابل:  

مولوی نعمت اهلل مسول حمالت انتحاری و انفجاری طالبان در لشکرگاه با۲ همکارش بازداشت شد. هلمند: 
اول جوالی۲۰۱۶ 

شمارکشته شدگان  حمله انتحاری علیه پولیس درپغمان  دیروز ۳۲نفر و زخمی ها۷۹ نفر اعالن شد.  کابل: 
۳۳ طالب درحصارک با حمله هوایی و زمینی کشته و ۵۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 

فاریاب:  ساحه ستراتژیک آستانه بابا دوباره به تصرف طالبان در آمد.
ننگرهار:  ۲ عضو گروه داعش در اچین گرفته شد. یک تن تاجکستانی است.

ده ها طالب و داعشی طی عملیات در بخش های کشور کشته و 6۵ تن زخمی شد. کابل: 
درمربوطات ننگرهار۴۹ طالب بشمول۱6 داعشی کشته و ۵۴ تن زخمی شد.  

در دیگر مناطق ۷ دهشت افگن کشته و ۹ تن زخمی شد.  
۳۳ طالب در حصارک حین حمله بر نظامیان کشته و ۵۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 

6 عضو داعش در کوت با حمله هوایی کشته شد. رر: 
زون جنوب: ۲۳دهشت افگن کشته و۱۸ تن در مربوطات زابل و ارزگان زخمی شد.

پولیس ۳۰۵ تن را باتهام جرایم جنایی در کابل دستگیر نمود. کابل: 
۲ جوالی۲۰۱۶

میدان:  عملیات برای واپس گیری جلریز از طالبان شروع شد. تاحال ۸ طالب کشته شده.
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درحمله انتحاری امروز در جالل آباد ۲ غیر نظامی کشته و ۷ نفر زخمی شد. ننگرهار: 
درحصارک باحمله هوایی ۱۴ عضو داعش کشته شد با ۲ فرمانده آنها.  

خوست:  ۱۰ طالب  کشته و ۱۰ تن زخمی شد. ۲ نظامی شهید و ۹ تن زخمی شد درموسی خیل.
قندهاز:  در قندهار زابل و ارزگان ۳۵ طالب کشته و عده ای زخمی شد.

عبداهلل حبیبی وزیر دفاع و معصوم ستانکزی ریس امنیت ملی مراسم تحلیف را بجا آوردند. کابل:  
۲۲ دهشت افگن درعملیات مشترک درنقاط مختلف  بشمول 6 داعشی کشته. ۲زخمی و6 تن گرفته شد. کابل:  

حافظ الرحمن که در پاکستان تربیه شده بود سازمانده حمالت ترورستی در اسعدآبادگرفتار شد کنر: 
۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته 6تن دربرخورد بانظامیان از۲ طرف کشته شدند. ننگرهار:  

۳ طالب ماین گذار توسط ماین خود شان در شهر صفا کشته شد. زابل: 
۹ طالب در دهراوود توسط نظامیان کشته شد. ارزگان:   

داعشیان به مردم نورستان و کنر اعالن نموده که منازل شانرا ترک کنند. نورستان:  
ولی محمد مشهور به ملنگ قوماندان مشهور طالب در برمل با۲ فردش گرفتارشد. پکتیکا:   

۹ ترورست در شهر قندهار گرفتار شد. ۵ طالب طی درگیری با نظامیان در شاهراه ارغنداب کشته شد. یک  قندهار:  
قوماندان طالب با ۳ فردش درانفجار بم خود شان درسپین بولدک زخمی شد.

پکتیکا:  معاون امنیت ملی پکتیکا درحمله طالبان در اندرغزنی شهید و۳ نفر او زخمی شد.
ننگرهار:  ۴طالب درحصارک درحمله هوایی و نظامیان کشته و۸ ملکی زخمی شد.

کنر:  معاون پولیس محلی با یکنفرش در انفجار ماین در سرکانو شهید شد.
۳ پولیس سرحدی در انفجار ماین کنارجاده در سرکانو زخمی شد. رر 

۳ ترورست درشاه ولیکوت بازداشت شد. قندهار: 
۱۰ طالب طی حمله هوایی در راغستان  بدخشان کشته وعده ای زخمی شد. بدخشان:  

۱۷ تن به اتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت شد. غزنی: 
۸ طالب درعملیات تصفیوی در شاه ولیکوت توسط نظامیان کشته شد. قندهار:  

۱۵ طالب بشمول مالنسیم قوماندان آن در حضرت سلطان کشته ۸ زخمی و۱۷ گرفته شد. قندز:   
در قندهار و زابل ۵۳ طالب کشته و ۱۷ حلقه ماین خنثی شد. قندهار:   

۴ طالب توسط نیروهای امنیتی کشته و ۵ تن در صیاد زخمی شد. سرپل: 
درحصارک ۴ طالب  در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار:  

طالبان ۲نظامی را تیرباران کردند.  ۳طالب در المار کشته شد. فاریاب: 
اعضای داعش درحمله به  پوسته های امنیتی تلفات سنگین دیدند. غور: 

اشرف غنی ریس جمهورحج عمره را  ادا کرد.  
۳ جوالی۲۰۱۶

نخستین طیاره حامل محموله کمکهای نظامی چین به افغانستان رسید. کابل: 
۲۵ طالب توسط نیروهای دولتی در راغستان کشته شد. بدخشان:  

۳ کودک در دهراوود باثر انفجار ماین زخمی شد. ارزگان:   
۱۴ عضو داعش در حمله هوایی بی پیلوت در کوت و اچین کشته شد. ننگرهار:  

6۰ طالب در عملیات نظامی در راغستان کشته و ده ها نفر زخمی شد. بدخشان: 
۳ طالب در بخش های غور کشته و ۷ تن زخمی شد. غور: 

۱۳طالب در ژیری کشته شد. و در دیگربخش های قندهار6 طالب کشته شد. قندهار: 
والی نام نهاد طالبان برای کابل  در راغستان با۳ فردش کشته شد. بدخشان: 

6 ماین طالبان کشف و خنثی شد. غور: 
۴ طالب مسلح کشته شد. فاریاب: 

۴ جوالی۲۰۱۶
۲۴ طالب بشمول ۱۱ مهاجم انتحاری در نتیجه انفجار بمب دست داشته شان کشته شد. زابل: 

یک قوماندان داعش بنام مال ساجد با۷ فردش در اچین درحمله بدون سرنشین کشته شد. ننگرهار: 
وی قوماندان 6۰ داعشی در کوت بود. ۳ داعشی در اچین درکمین طالبان  کشته شد.  
عمرخطاب قوماندان پاکستانی داعش با ۳ فردش درحمله طیاره بی پیلوت کشته شد. رر: 

درین حمله ۱۹ داعشی  دیروز کشته شد.  
در عملیات مشترک در نقاط مختلف کشور ده ها دهشت افگن کشته ۴۵ زخمی و۲ تن بازداشت شد.  کابل: 
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۸۷ طالب کشته و ۲۳ تن زخمی شد. خوست: 
۲ تن دهشت افگن توسط پولیس گرفتار شد.    قندز: 

یکنفراز دهشت افگنان کشته و ۲ نفر زخمی شد.  هلمند : 
۸ نفرطالب کشته و دونفر زخمی شد. پکتیکا: 

ننگرهار: ۷ داعشی در خوگیانی در حمله هوایی اردوی ملی کشته  ۴تن زخمی شد.  
6۸ هراس افگن در ولسوالی موسی خیل کشته و۲۳ تن درحمله اردو و هوایی زخمی شد خوست: 

یک انتحاری بنام عبدالولی)ابودوجانه( باواسکت انتحاری در ارگون دستگیر شد. پکتیکا: 
۳۲ دهشت افگن در راغستان بشمول۲ تاجکستانی کشته و۵۰ تن زخمی شد. بدخشان: 

۱۱ مخالف بشمول  صابر کوچی قوماندان آن در خوگیانی درحمله هوایی بدون سرنشین کشته شد. ننگرهار: 
۸ دهشت افگن بشمول فاروق سرگروپ آن  درمربوطات قندهار. زابل و ارزگان کشته ۳ تن زخمی  شد. کابل:   

۵ جوالی۲۰۱۶
سیدحسین انوری مشاور ریاست دولت به عمر6۰ سالگی درهند فوت شد. کابل: 

میرمحمد حسن آغا سابق ریس اداری صدارت  در کابل فوت نمود. رر: 
فعاالن مدنی طی یک اجتماعی خواهان محاکمه نهادهای امنیتی که در انتقال موترهای پولیس از میدان سهل  رر: 

انگاری کرده اند، شدند.
۴۰تن در جنگ بین طرفداران مال رسول و مال هیبت اهلل طالبان کشته و  زخمی شدند. زابل: 

یک فرمانده داعش با۷ فردش در کوت در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار:   
۱۰ عضو داعش با۲ قوماندان آنها در خوگیانی در حمله هوایی کشته شد.  

در پچیروآگام و بتی کوت چندین ماین کشف و خنثی شد.  
چندین قریه در گذره از وجود طالبان پاک سازی شد. هرات: 

ننگرهار:  اسلحه اسباب بازی اطفال از فروشگاه ها جمع و ضبط شد.
یک موتر مملو از مواد انفجاری در منطقه سنگ نوشته کشف و گرفته شد که از پکتیا واردشده بود و دران  کابل: 

۱۴/۵ تن  امونیم نایتریت برای ساخت مواد انفجاری در بین بوری های کچالو جابجا شده بود.
بدخشان:  ۲فرد مخالف مسلح در بهارک خود را به دولت تسلیم کردند.

اول عید رمضان است ۶ جوالی۲۰۱۶ 
اشرف غنی: دعوت ما برای صلح با یاغی گری و بی رحمی  پاسخ داده شد.

۳ عضو داعش در کوت توسط اردوی ملی کشته شد. ننگرهار: 
۳ فرمانده طالب حین حمله به پوسته امنیتی در غازی آباد کشته شد. کنر: 

بدخشان:  ۱۳ طالب بشمول ۴ تاجکستانی در ارغنج خواه کشته شد.
۴ کودک در انفجار ماین در ده یک کشته و ۲ تن زخمی  شد. غزنی: 

در شیندند یک قوماندان طالب بایک پاکستانی درجنگ بین طالبان کشته و ۴ پاکستانی زخمی شد. هرات: 
فاریاب:  ۷ سرباز در یک توطیه خودی در غورماچ مسموم شدند.

ماین در شیندند کشف و خنثی شد. هرات: 
یک نو جوان ۱6 ساله در اوبه بقتل رسید. رر: 

۷ جوالی۲۰۱۶
تقرر هالل الدین هالل بحیث معاون وزیر داخله در امور استخبارات و  پاسوال محمد رازق یعقوبی بحیث  کابل: 

قوماندان امنیه میدان وردک اعالن شد.
۸ کشته و۴ تن دیگر در والیات مختلف زخمی شد. کابل: 

۳ فرد ملکی دراثر انفجار ماین طالبان در اسعد آباد زخمی شد. کنر: 
۴ نفر درحمله انتحاری در سنگچارک کشته شد. سرپل: 

اشرف غنی وداکتر عبداهلل جهت اشتراک در کنفرانس ناتو در مورد کمک های نظامی ناتو به افغانستان عازم  کابل: 
وارسا شدند.

۸ جوالی۲۰۱۶
۲۸ دهشت افگن در عملیات مشترک نیرو های امنیتی در نقاط مختلف کشورکشته شد. کابل: 

۱۴ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۹جوالی۲۰۱۶

درحمله هوایی دیروز۵۲ طالب در مربوطات قندهار کشته و۲۹ تن زخمی شد. قندهار: 
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جسد یک تاجر در مربوطات مزارشریف کشف شد. بلخ: 
۵ طالب در حمله هوایی در غازی آباد کشته شد. کنر: 

بدخشان:  یک دختر خانم توسط برادرش در فیض آباد بافیر مرمی به قتل رسید.
یک ماین گذاربا ماین خودش در گذرگاه کابل گرفتار شد. کابل: 

ننگرهار:  ۱6 عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.
در مقابل قوماندانی امنیه انفجاری رخداد که تلفات نداشت. بادغیس: 

۴ طالب در امام صاحب کشته و ۳ تن دیگر زخمی شد. قندز: 
6 دهشت افگن دیروزدر نقاط مختلف کشور توسط اردوی ملی وپولیس کشته شد.  کابل: 

۳ تن از منسوبین اردوی ملی شهید شد.  
پکتیا:  ۴ پولیس در کمین طالبان در گردیز شهید شد.

۳ فرد ملکی درتصادم میان افرادمسلح غیر مسوول در خوست بغالن کشته شد. بغالن: 
۱۳ ماین ساز با ۲ طالب ماین گذار  گرفتار شد. غزنی: 

۱۰ جوالی۲۰۱۶
یکنفر بصورت  ۲ زن در کابل اسید پاشی کرد. کابل: 

چین ۴۰۰  وسیله کشف وخنثی سازی مواد انفجاری به نیروهای امنیتی افغان سپرد. رر: 
قندهار:  درانفجار ماین کنار جاده ۳ کودک  کشته شد.

۲۳ عضو داعش درحمله هوایی در کوت و اچین کشته شد. ننگرهار:  
۲۵۰ زن که به نیروهای پولیس پیوسته برای ۴ ماه جهت آموزش به ترکیه فرستاده میشوند. کابل: 

یک مقام امنیتی در نزدیکی منزلش به ضرب گلوله کشته شد. فراه: 
۲ حلقه ماین در شاهراه سرپل-جوزجان کشف شد. سرپل: 

۱۸ عضو داعش که ۴ تن خارجی است در کوت و اچین درحمله هوایی کشته شدند. ننگرهار: 
کاپیسا:  یک افسر اردوی ملی در حمله دزدان در محمود راقی به شهادت رسید.

6 نفر بشمول یک افسر نظامی در بگرام به اتهام اعمال ترورستی دستگیر شدند. پروان: 
۴ طالب حین حمله به کاروان نظامیان کشته شد. سرپل: 

یک پایگاه نظامی طالبان در غور در حمله هوایی تخریب شد. غور: 
درخان آباد ۳ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. قندز: 

در دشت ارچی کندز حین جاسازی ماین یک طالب کشته و یکنفر دیگر زخمی شد.  
۱۱جوالی۲۰۱۶

زلمی خلیلزاد گفت: پاکستان حامی تروریزم در منطقه است. کابل: 
اشرف غنی گفت: ما ازپاکستان صلح نمیخواهیم آنهایی راکه صلح نمیخواهندازکشور اخراج کنند.  رر: 

حمالت لفظی متقابل مقام های حکومتی و جنبش روشنی ادامه دارد. رر: 
قونسلگری تاجکستان در بدخشان بازگشایی شد. رر: 
۵ نفر در اثر انفجاری در یک مکتب زخمی شد. خوست:  

یوسف نورستانی بحیث سفیر افغانستان در هسپانیه تعیین شد. کابل: 
۱۲جوالی۲۰۱۶

کمیته مصوونیت خبرنگاران گفت طی6 ماه اول امسال۱۰خبرنگاروکارمندرسانه ای  کشته شده اند. کابل:   
اسید پاشی بروی ۳ زن باعث اعتراض شدید شهروندان کابل شد. رر: 

۲قاچاقچی آثار تاریخی با استفاده از یک دستگاه گنج یاب  آثار عتیقه ساخت ایران دربامیان گرفتار شد. بامیان:  
فراه وغزنی: ۱۴ عضو داعش توسط افراد امنیتی در فراه و غزنی کشته شدند.

ارزگان:  درحمله طالبان علیه نظامیان ۳ طالب در ترینکوت کشته شد.
در عملیات تصفیوی در ترینکوت ۴ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد. رر: 

یک طالب در پادخواب شانه کشته و ۴ طالب زخمی شد. لوگر: 
6۰ طالب وداعش در عملیات هوایی و زمینی در اچین کشته شد. ننگرهار:   

در سرپل و قندز ۵۴ طالب کشته و ۸ تن در عملیات هوایی و زمینی زخمی  شد. بلخ: 
یک شبکه ۹ نفری ماین گذار وتروربست های حمالت انتحاری در قالت گرفتار شد. زابل: 

۷ طالب در کمین پولیس در باالبلوک کشته و ۳ تن زخمی شد. فراه: 
6 عضو داعش در رودات و جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 
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یک دختر بدلیل عیدی نامزدش توسط برادرش به آتش کشیده شد. کابل: 
۱۳ جوالی۲۰۱۶

6 عضو داعش طی درگیری گروهی و۴ عضو داعش در حمله هوایی اطراف گرشک کشته شد که ۵ تن  هلمند: 
پاکستانی بودند.

ننگرهار:  یک کودک در حمله راکتی داعش کشته و ۵ تن زخمی شد.
۲6 طالب کشته و ۱6 تن در سرپل و شبرغان زخمی شد. سرپل: 
حارنوال ربوده شده چشت شریف از بند طالبان فرار کرد. هرات: 

ننگرهار:   ۱۳ عضو داعش بشمول ۴ پاکستانی در خوگیانی کشته شد.
۲ طالب با محموله از مواد انفجاری دستگیر شد.  

یک انبار سالح داعش در کوت کشف شد.  
6 عضو داعش و طالب در یک درگیری کشته شدند.  

یک قوماندان سرشناس طالب در گذره کشته شد. هرات: 
۳ ترورست در بخش های هرات کشته و 6 تن زخمی شدند.  

یک مسوول معارف غزنی به اتهام  همکاری با طالبان دستگیر شد. غزنی: 
ننگرهار:  دستگاه رادیوی داعش با حمله طیاره بی پیلوت ناتو در اچین تخریب شد. این سومین بار است که رادیوی 
داعش تخریب میشود. ۱۰ عضو داعش بشمول ۲ قوماندان شان در کوت کشته شد. ۱۱ عضو داعش در رودات 

کشته شد. 6 طالب در خوگیانی کشته شد.
۳ حلقه ماین در شیندند کشف و خنثی شد. هرات: 

جوزجان:  ۱۹ کیلو گرام تریاک در یک منزل کشف شد.
مسوول نظامی طالبان در ناد علی کشته شد باسم مال اسمعیل. هلمند: 

طی درگیری میان طالبان پاکستانی و افغانی در گرشک چند نفر شان کشته شد.  
۱۴ جوالی۲۰۱۶

اسناد حمایت پاکستان  کابل:  رحمت اهلل نبیل سابق ریس امنیت ملی-  پاکستان را بزرگترین حامی طالبان خوانده و 
از تروریست هارا نشر نمود.

حارنوال دولت آباد بلخ در حمله گروه طالبان تیر باران شد. بلخ: 
در گلوله باری مردان مسلح غیرمسوول به تظاهر کنندگان یکنفر کشته و ۴ نفر زخمی شد تخار: 

حدود ۴۰۰ سرباز خیالی امنیتی در هلمند شناسایی شد. هلمند: 
بزودی عملیات مشترک علیه طالبان در هلمند شروع میشود.  

۳ طالب حین جاسازی ماین  با انفجار ماین خود شان کشته شدند.  
بدخشان:  ۸طالب  بشمول یک پاکستانی در ولسوالی درایم توسط نظامیان کشته شد.

۴ طالب بشمول یک پاکستانی دستگیر گردید.  
هرات:  یک دختر جوان۱6ساله خودکشی کرد. ازآغازامسال۱۰ تن خود کشی کرده.۲باشنده شیندند از سوی افراد 
مسلح تیر باران شد. یک  جوان در جوین بقتل رسید. گل آغا یک قوماندان سرشناس طالب درگذره دستگیر 

شد.
۱۲ عضو داعش در اچین و خوگیانی طی حمله هوایی کشته و ۵ تن زخمی شد. ننگرهار: 

یک انبار سالح و مهمات داعش در اچین هدف قرار گرفت.  
۲6 داعش دیروز بشمول ۱۴ پاکستانی و تاجکستانی در حمله هوایی دراچین کشته شد.  

۳ عضو داعش در انفجار ماین خودشان در اچین کشته شد.  
۱۵ جوالی۲۰۱۶ 

افراد مسلح ۲ فرد فامیل یک پولیس را کشته و ۲نفر را زخمی کرد. کابل: 
6۲ شورشی بشمول ۲ داعشی و۵ طالب توسط نظامیان طی۲۴ساعت کشته شد.  

۲6 طالب درحمله هوایی و زمینی کشته ۱۱ تن زخمی شد بشمول ۳ قوماندان آنها و۲ پاکستانی. هلمند: 
درحمله طابان در محفل عروسی داماد و۳ نفر مهمان کشته و ۳ نفر زخمی شد.  پکتیکا: 

۱۲ داعشی در اچین کشته و ۵ تن در حمله هوایی زخمی شد. ۱۸ داعشی دیگرهم کشته و ۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۱۶ جوالی۲۰۱۶

۲6طالب در جرم و یمگان توسط نظامیان کشته ۱6 تن زخمی شد. بدخشان: 
۳ طالب تاجکستانی در درایم توسط نظامیان کشته شد.  
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۱۹ طالب وداعش در حمله هوایی ونظامیان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. ننگرهار: 
۳ انبار سالح طالبان وداعش در اچین کوت و رودات هدف قرار گرفت.  

۷ طالب حین حمله به کاروان مسافران توسط اردوی ملی کشته شد. سرپل: 
در درگیری میان افراد ۲قوماندان غیر مسوول 6نفر از هردوطرف درشهرک کشته شد. غور: 

۱۲ طالب درحمله هوایی در نهر سراج کشته شد. هلمند: 
۳ داکتر ربوده شده توسط طالبان پاکستانی باثر تالش بزرگان آزاد شد. سرپل: 

۳ سیاستمدار امریکا در کمیته روابط خارجی سنا: پاکستان از هراس افگنان حمایت میکند. کابل: 
زلمی خلیلزاد: امریکا مراکز طالبان و حقانی را در پاکستان هدف قرار دهد.

درحمله سوء قصد علیه اقبال صافی عضو ولسی جرگه ۷ فرد ملکی زخمی شد. کاپیسا: 
۸ تن به اتهام همکاری با طالبان در فیروز کوه گرفتار شد. غور: 

یک انبار سالح طالبان در سنگین کشف شد. هلمند: 
۲ معلم توسط طالبان در شینکی تیر باران شد. زابل: 

۷ طالب  بشمول یک پاکستانی در نقاط مختلف غزنی کشته شد. غزنی: 
یک گروپ ۱۰ نفری طالبان به صلح پیوستند. بادغیس: 

کابل:  اشرف غنی گفت علیه داعش وطالبان در ننگرهار عملیات ویژه راه اندازی میشود.
۲۷ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۲۲ زخمی ۴تن گرفتار شد. رر 

6طالب بشمول یک داکتر وماین ساز ماهر در امام صاحب باانفجارماین شان کشته شد. قندز: 
بدخشان:  ۱۵طالب بشمول ولسوال های نام نهاد طالبان کشته و ۲۰ تن زخمی شد.

۵ حلقه ماین در مربوطات قندهار  ارزگان و زابل کشف و خنثی شد. قندهار: 
امروز باثر ماین چسپکی در ساحه ارزان قیمت انفجاری رخداد که تلفات معلوم نیست. کابل: 

۱۷جوالی۲۰۱۶
جنرال جوزف دانفورد ریس ستاد مشترک ارتش امریکا وارد کابل شد. کابل: 
تخریب یک منزل قدیمی در سرروضه  ۵ عضو یک خانواده را کشت.  پکتیکا:   

۱۲ غیر نظامی توسط طالبان در راه جلریز ربوده شد. میدان: 
یک جناح از طالبان : حمالت انتحاری ازسوی استخبارات پاکستان صورت میگیرد. کابل: 

گروه مالرسول مخالف مال هیبت اهلل جانشین مال منصور است.  
۲ عضوسرکرده  طالب در کابل و فاریاب  دستگیر شد. رر: 

۳کودک در انفجار ماین در پلخمری کشته و ۳ تن زخمی شد. بغالن: 
جسد یک زن جوان۳۵ ساله دیروز در ایبک یافت شد. سمنگان:  

یک قوماندان محلی طالب با۱۲ فردش در اجرستان کشته شد. غزنی: 
جوزجان:  مردی که قصد تجاوز بیک نوجوان ر ا داشت گرفتار شد.

یک جوان۲۲ ساله که چندروزقبل اختطاف شده بود بقتل رسید. ۴۰مرمی درجسدش. هرات: 
۳۳عضوداعش درحمله هوایی در رودات و اچین کشته و ده ها تن زخمی شد. ننگرهار: 

۱۸طالب درعملیاتی در فاریاب کشته و ده ها تن زخمی شد. فاریاب:   
حمله طالبان به پوسته های امنیتی در شیندند ناکام وتلفات سنگین به طالبان وارد شد. هرات: 

یک قوماندان مشهورطالب بنام مالعبدالرحمن درمارجه با۱۰ طالب دیگرکشته شد. هلمند: 
۳ طالب با انفجار ماین خود شان در باالبلوک کشته شد. فراه: 

6۸ طالب بشمول ۱۱داعشی توسط اردوی ملی درنقاط مختلف کشور کشته ۵ زخمی شد. کابل:   
۲۳ طالب در زابل و ارزگان از سوی پولیس کشته و ۱۸ تن زخمی شد. کابل: 

۲۰ طالب در حمله هوایی در جوند کشته شد. بادغیس: 
۴ طالب در قیصار توسط نیروهای امنیتی کشته شد. فاریاب:   

۱۸ جوالی۲۰۱۶
دادستانی کل ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را ممنوع الخروج اعالن کرد. کابل: 

حمله گروهی طالبان به خاش دفع و۱۰ طالب کشته شد. بدخشان: 
۲ تن کارمند ریاست تقاعد با اخذ رشوه گرفتار شد. کابل: 

حمله طالبان باالی ولسوالی دولینه دفع و۳ طالب کشته و۷ تن زخمی شد. غور: 
یک فرد ملکی توسط افراد مسلح در محمود راقی به قتل رسید. کاپیسا: 
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6 طالب طی درگیری با نیروهای امنیتی در قلعه زال کشته و ۳ تن زخمی شد. قندز: 
چند قریه از وجود طالبان طی یک عملیات پاکسازی شد. بغالن: 

کابل:  لوی درستیز امریکا در کابل گفت امریکا و افغانستان با دشمن مشترک روبرو اند.
۱۹ جوالی۲۰۱۶

خوست:  دراثر سیالب ۱۷ نفر در دو حادثه  با موتر غرق و تلف شدند.
۴۰ طالب دیروز با یک قوماندان شان در گرشک و سنگین کشته شد. هلمند: 

۲۸ عضو داعش در اچین توسط حمله هوایی افغان وناتو کشته و ده هاتن زخمی شد. ننگرهار: 
سه انبار سالح و مهمات داعش تخریب شد.  

۴ عضو داعش حین جاسازی ماین در حمله هوایی نظامیان در کوت کشته شد.   
۱۴ طالب درمربوطات سرپل توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 

۴ غیر نظامی توسط طالبان از شاهراه فیروز کوه ربوده شد. غور: 
عملیات مشترک اردو و پولیس در کرخ آغازشد.  ۳ طالب کشته شد. هرات: 

۹طالب حین حمله به پاسگاه امنیتی سنگین کشته شد. هلمند: 
یک قوماندان طالب با ۴ فردش در نهر سراج کشته شد.  

۲ قوماندان طالب با ۱۲ عضو آن در حمله هوایی در سنگین کشته و ۱۱تن زخمی شد.  
حمله طالبان در سالنگ دفع و آنهافرار کردند. سالنگ باز شد. سالنگ:    

یک افسر قوماندانی امنیه نیمروز به ضرب گلوله شهید شد. زرنج: 
۳۰ کیلوگرام مورفین که به ایران قاچاق میشد کشف شد. غور: 

۳ آدم ربا در دهدادی بلخ  با یک کودک اختطاف شده  بازداشت گردید. بلخ: 
۴6طالب بایک قوماندان آنها درحمله هوایی وزمینی در سنگین وگرشک کشته شد. هلمند: 

6۸ شورشی بشمول ۴ قوماندان آنها درنقاط مختلف کشور کشته ۳6زخمی و۲اسیرشد. کابل: 
۸ تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شد. کاپیسا: 

ریس شورای صلح غزنی از یک حمله سوء قصد نجات یافت. غزنی: 
طالبان یک کارمند ترافیک و یک کارمند ترانسپورت را ربوده اند. سرپل: 

درحمله طالبان در قلعه زال 6 طالب کشته و 6 تن زخمی شد. قندز: 
درانفجار موترسایکل ۱۲عضو خانواده در بگرام کشته و6 تن زخمی شد. پروان: 

درعملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی های ارزگان ۱۱ طالب کشته و ۱۲تن زخمی شد. ارزگان:   
عزت اهلل مرد انتحاری عضو داعش پیش از رسیدن به هدف بازداشت شد. لوگر: 

همیشه گل مشهور به عمری قوماندان مشهور طالب با۳ فردش درخوشی کشته شد. رر: 
مولوی منصور قوماندان مشهور طالب در قلعه زال با۸ فردش کشته و۱۲تن دیگر شان دیروز زخمی شدند. قندز: 

۲۰ جوالی۲۰۱۶
حمزه فرمانده مهم طالبان با۲ فرد آن در قره باغ کشته شد. غزنی: 

یک انبار بزرگ سالح طالبان در ترینکوت کشف شد. ارزگان:   
6 طالب کشته و 6 تن در شیندند و چشت شریف زخمی شد. هرات: 

جوان ۱۵ ساله که قصد حمله انتحاری داشت با چادری و لباس زنانه بازداشت شد. ارزگان:   
۱۷ عضو داعش در حمله هوایی بی پیلوت در کوت کشته شد. ننگرهار: 

۳ عضو داعش توسط نظامیان در اچین کشته شد.  
حمله کننده در قطار آهن جرمنی یک پاکستانی باسم محمدریاض بود  نه افغان. کابل: 

انفجار ماین در یک صنف لیسه نوی بغالن خسارات وارد کرد. بغالن: 
۷ طالب درحمله هوایی دیروز در قلعه زال کشته و ۱۱ تن زخمی شد. قندز: 

۸ غیرنظامی در حمله راکتی وماین گذاری داعشیان کشته و زخمی شدند. ننگرهار: 
۴ نفر به اتهام فروش گوشت خر در شولگره گرفتار شد. بلخ: 

قبال نیز پولیس ۵ تن را به اتهام فروش گوشت خر دستگیر کرده بود.  
۲۱ جوالی۲۰۱۶

طالبان ادعامیکنند که قلعه زال را مکمل تصرف کرده اند دولت آنرا رد میکند. قندز: 
مهاجم انتحاری که قصد ترور دوستم را داشت در شبرغان دستگیر شد. جوزجان:  

بازار ولسوالی قلعه زال باساختمان های دولتی دوباره  تصرف شد. دیشب طالبان انهاراگرفته بودند. قندز: 
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۴ ماهر ساخت ماین گرفتار شد. ۳ طالب حین ساخت ماین کشته شدند.6 طالب حین درگیری با نیروهای  جوزجان: 
امنیتی کشته شد.

کاپیسا:  ۵ دهشت افگن در تگاب گرفتار شد.
یک خانم که باالی پولیس ستره محکمه با تفنگچه فیر نموده بود کشته شد. کابل: 

خانم باشنده سمنگان و شوهرش در پاکستان است.  
کابل:  دیروز ده ها طالب)و۴۸داعشی در سنگین هلمند( در نقاط مختلف کشور کشته شد

۱6 تن زخمی و ۲ نفر دستگیر شد. ۴سرباز اردوی ملی شهید گردید.  
در قلعه زال ۴ ترورست کشته شد. قندز: 

ننگرهار:  ۷ تن مخالف مسلح حین حمله تهاجمی در خوگیانی توسط پولیس سرحدی کشته و۳ تن زخمی شد.
6۵ عضو داعش دیروز توسط اردوی ملی و حمله هوایی در اچین کشته شد. کابل: 

طالبان بزرگ راه گردیز با چند ولسوالی پکتیارا بسته اند. پکتیا: 
6 طالب در شاهراه دهراوود کشته و ۴ تن زخمی شد. ۷ مهاجم شب گذشته در چارچینو کشته شد. ارزگان: 

۱۱ طالب در چند رویداد توسط نظامیان کشته شد. دو انبار سالح و مهمات طالبان در خاص ارزگان و دهراوود   
کشف شد.

۱۱ طالب در الینگار بشمول یک پاکستانی کشته و عده ای زخمی شد.۲ انبار سالح طالبان هم کشف شد. لغمان:  
۱۱ عضو داعش در کوت و ۱۰ عضو داعش در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۷ طالب در حمله هوایی در رودات و  ۳ داعشی در خوگیانی کشته شد.  
۹ طالب در کامدیش.  ۷ طالب  بشمول۳ پاکستانی در وانت وایگل.  ۴ طالب در شهرپارون کشته شدند. نورستان: 

۷ غیر نظامی در حمله راکتی طالبان کشته و زخمی شدند. پکتیا: 
۲۲ جوالی۲۰۱۶

طالبان میگویند ۱۴ پاسگاه پولیس و۱۰ قریه در خواجه غار را گرفته اند. تخار: 
۴۲ دهشت افگن طی۲۴ ساعت در عملیات نیروهای امنیتی ودفاعی در نقاط مختلف کشته شده و ۵ نفر  کابل: 

زخمی گردیده اند.
دربامیان برای انتقال برق ۵ صد کیلووات مسیر والیات مرکزی تظاهرات صورت گرفت.  بامیان: 

در دشت ارچی  ۱۱ طالب کشته و عده ای زخمی شد. قندز: 
۳ طالب توسط نظامیان در امام صاحب کشته شد. ۱۵ ماین در بخش های قندز کشف وخنثی شد. رر 
۸ طالب در جرم کشته و عده ای زخمی شد.6 طالب بشمول یک تاجکستانی در یمگان کشته شد. بدخشان:  

۳طالب در بهارک توسط نظامیان کشته شد.  
۳۴ عضو داعش وطالب در ننگرهار کشته و ده ها تن زخمی شد. ننگرهار:  

6 انبار سالح  ومهمات داعش و طالبان در رودات کوت  خوگیانی و اچین کشف شد.  
۴ غیر نظامی را که طالبان ربوده بودند رها کردند. غور: 

6 طالب مسلح در دو درگیری در دولینه و فیروز کوه  کشته شد.  
یک انبار سالح  طالبان نیز در تیوره کشف شد.  

۱۱ طالب  کشته و 6 تن در حومه سرپل زخمی شد. سرپل: 
۸ طالب در کوهستانات کشته شد.  

نرخ مواد ارتزاقی در کابل: یک بوجی برنج ۵۰ کیلویی ۳۷هزار افغانی. یک پیپ روغن۱6کیلویی ۱۰۸۰ افغانی.  کابل:    
یک بوری آرد گندم ۵۰کیلو ۱۳۷۰ افغانی. ۷ کیلوشکر ۳۸۰ افغانی. ۷کیلو برنج شوله ای ۲۵۰ افغانی  یک لیتر 

پطرول ۴۰ افغانی ودیزل ۳6 افغانی.
۲۳ جوالی۲۰۱۶

در۳ حمله انتحاری در تظاهرات جنبش روشنانیی ۸۴ نفر کشته و۲۳۱ نفر زخمی شد.داعش مسوولیت حمله  کابل: 
را پذیرفت.

خانم هندی که ماه پیش )۹جون( درکابل ربوده شده بود آزاد شد.  کابل: 
در مراسم دفن معاون والی نام نهاد طالبان درگیری رخداد که ۳ طالب و یک فرد محلی کشته و چند تن زخمی  پروان: 

شد.
وزارت صحت عامه از۳۱ کشته و ۱6۰ زخمی درحمالت انتحاری امروز برجنبش روشنایی خبر داد. کابل: 

درگیری با نظامیان در حصارک ۲۵ طالب کشته شد. در خوگیانی درحمله هوایی ۱۱نفر طالب کشته شد. سه  ننگرهار: 
انبار سالح طالبان نیز تخریب شد.
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۲ نفر که قصد انتقال سالح به طالبان را داشتند گرفتار شد. هرات: 
مالجنگل پاچا قوماندان  بی رحم داعش با ۷ داعشی دیگر در حمله هوایی کشته شد. باوی یک قوماندان دیگر  ننگرهار:  
داعش باسم نصیر احمد که هردو از ارکزی اجنسی پاکستان بودند هم کشته شد.  ۱۷ عضو داعش در حمله 
ای در اچین کشته شد. مالصداقت قوماندان داعش که با۵۰ تن به دولت پیوسته میگوید داعش دشمن اسالم  

وانسانیت است.
۴ طالب  در حمله گروهی در بورکه کشته و 6 تن شان زخمی شد. بغالن: 

یک قوماندان خیزش مردمی شهید و یک پولیس زخمی گردید.  
درعملیات تصفیوی ۳ قوماندان طالب با ۲6۰ فردشان در دره صوف بدولت پیوست. سمنگان: 

۴۰ تن از نیروهای امنیتی که از یکماه به اینطرف در درقد محاصره بود نجات داده شد. تخار: 
۲۲ تن به ظن همکاری با طالبان در قندهار و ارزگان دستگیر شد. قندهار: 

۳ چچنی و۸ طالب  و داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و 6۲تن زخمی و۲۲ تن بازداشت شد. کابل: 
۲۴ جوالی۲۰۱۶

عزای ملی افغانستان: بخاطر تلفات مراسم خاک سپاری انفجار روز شنبه برگزار شد. کابل: 
چهار راه دهمزنگ بنام چهار راه شهدا نامگذاری شد که ۸۴ نفرکشته و۲۳۱ نفرزخمی شد. کابل: 

۴ ماینگذار طالب در علیشنگ توسط نظامیان کشته شد. لغمان: 
عامل قتل یک راننده تکسی گرفتار شد. بدخشان: 

ولسوال نام نهاد طالب بنام مال یاسین در فارسی بازداشت شد. هرات: 
۳6 عضو داعش وطالب با حمالت هوایی ناتو در بخش های ننگرهار کشته  و ده ها تن دیگرزخمی گردید. ننگرهار: 

دو انبارسالح هم درکوت از بین برده شد.۴ عضو داعش درحمله نظامیان دراچین کشته شد.
6 طالب در وانت وایگل باحمله برنظامیان بشمول یک پاکستانی کشته شد. نورستان:  

دراثر حمالت راکتی طالبان ۲ تن شهید و۵ تن ملکی  زخمی شد. همه ملکی ها اند. پکتیا: 
۳۳طالب شب گذشته کشته و ۸ تن زخمی شد. سرپل: 

یک قوماندان طالب با۴ فردش در درزاب کشته شد.یک انبار سالح طالبان در قیصار کشف شد. فاریاب: 
دراثر انفجار ماین ۲ فردملکی  در علی شیر جان باخت . یکتن خانم بود. خوست:   

والی زابل که جانب شاه جوی میرفت هدف حمله قرارگرفت اما صدمه ندید. زابل: 
۲طالب در درگیری با پولیس کشته و ۳ تن زخمی شد. جوزجان: 

۳ باشنده باالمرغاب توسط طالبان کشته و یکتن زخمی شد. از آنها باجگیری میکردند. غور: 
یک دزد در منزلی داخل شده مالک آنرا به قتل رسانید.  

۱۳ طالب در خواجه غار در عملیات نیروهای امنیتی کشته و ۵ تن زخمی شد. تخار: 
یک گروپ آدم ربا دستگیر شد و طی درگیری یکی از آنها کشته شد. پروان: 

قندز:  عملیات مشترک باالی طالبان در دشت ارچی آغاز گردید.
۵۳ شورشی بشمول ۴۹ داعشی درنقاط مختلف کشور کشته ۱۴زخمی و۳بازداشت شد. کابل: 

۳ تن از اردوی ملی نیز به شهادت رسید.  
۴۰ فرد ملکی در اثر انفجاری  در مقابل قوماندانی امنیه قندز زخمی شد. قندز: 

عبدالرحمن رحیمی  قوماندان امنیه کابل برکنار شد. کابل: 
۲۵جوالی۲۰۱۶

وزارت داخله: از کشته شدن ۴۴ عضو داعش وطالب در ننگرهار  فراه و تخار خبر داد که ۲۵ داعشی  کابل: 
درننگرهار با حمله هوایی و۱۹ نفر در تخار و فراه است. ۴۸ تن هم زخمی.

۲۳ طالب کشته. ۱۳تن هم توسط نظامیان زخمی و ۳ نفر در دشت ارچی گرفته شد. قندز: 
درغورماچ هم ۴ طالب کشته و۲ تن زخمی شد.  فراه: 

در دره صوف ۲6۰ طالب با۳ قوماندان شان به دولت پیوست. سمنگان: 
وزارت دفاع: ۵۳شورشی بشمول 6 داعشی درنقاط مختلف کشور کشته ۱6 زخمی ۳ اسیر. کابل: 

قندهاروزابل:  ۱۷ شورشی کشته۳ تن زخمی و۳ تن گرفته شد.
سمنگان:  مالبازمحمد قوماندان طالب با۱۳فردش در دره صوف گرفتار شد.

یک قوماندان طالب بنام کرنیل از گروه حقانی کشته ۲تن زخمی  ویکنفر گرفته شد. خوست: 
باثر اصابت راکت طالبان در درقد ۵ عضو یک خانواده کشته و۲ تن زخمی شد. تخار: 

جنگ بین پولیس . خیزش مردمی و طالبان در بلچراغ ادامه دارد. فاریاب: 
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درتصادم باالی زمین بین دو خانواده ۳ تن کشته و۲ تن زخمی شد. خوست:   
۴6 طالب وداعش درحمالت هوایی در خوگیانی  اچین کوت کشته ۲۳تن زخمی شد. ننگرهار:  

۱۳طالب بشمول ۲ پاکستانی در درزاب کشته ۷ تن زخمی .در قیصار 6 طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب:   
۳ انبار سالح طالبان در المار قیصار و غورماچ کشف شد.  

ننگرهار:  درحمله راکتی طالبان 6 غیر نظامی بشمول ۲ زن در خوگیانی زخمی شد.
۳ طالب در جریان درگیری با نظامیان در چپرهار کشته شد.  

۲۳ عضو داعش در اچین و نازیان کشته و۱۷ تن درحمالت هوایی زخمی شد. ننگرهار: 
ولسوالی شیندند هرات به ۵ ولسوالی تبدیل شد: زیرکوه. پشت کوه. زوال. کوه زور و شیندند. هرات: 

در جنگ بین دو قوماندان جمعیت و جنیش در گرزیوان ۷نفر کشته و ۴ نفر زخمی شد. فاریاب:   
۲۶ جوالی۲۰۱۶

لوگر:  بخت اهلل بمب گذار انتحاری حقانی قبل از حمله به مکتب دخترانه لوگر گرفتار شد.
۱۲۰ عضو داعش در اچین کشته و ۲۰ تن گرفتار شد. درولسوالی کوت هم مرکز بزرگ آموزشی نظامی دادگاه  ننگرهار: 
و شعب مختلف داعش تصرف شد بشمول مرکز آموزش ترورستی اطفال و درمانگاه، سعد اماراتی معاون 

داعش کشته شد.
۱۸ شورشی در پشت رود توسط نظامیان کشته شد و۷ تن زخمی شد. فراه: 

در یک ضد حمله با پولیس  ۸ طالب کشته و ۱۸ تن در پشت ر ود زخمی شد.  
شکریه ولی معاون اداره امور زنان ازحمله سوء قصد نجات یافت اما معاون مستوفیت  کشته شد. غزنی: 

۴طالب که مسافران را در قیصار درجاده متوقف کرده بودند توسط نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 
۳ ترورست گرفتار شد که ماین گذاری میکردند. قندهار: 

۳ مخالف در دره صوف گرفتار شد. در روزهای اخیر۲6۰ طالب بدولت پیوست. سمنگان: 
۳ حلقه ماین در دولت آباد کشف و خنثی شد. بلخ: 

با انفجار ماین کنار جاده ۲ عضو یک خانواده کشته و یکنفر شان زخمی شد. غزنی: 
۳ طالب در دولینه طی درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. غور: 

یک طالب در باالمرغاب  توسط پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. بادغیس: 
ده ها طالب و داعشی در نقاط مختلف کشته شد بشمول قوماندان آنها.  کابل: 

۲۱ زخمی و۲۰ تن دستگیر شد در اچین. کوت و نازیان  ۳ ذخیره سالح شان تخریب شد.   
درتخار۱۴ طالب کشته ۱۷ تن زخمی شد.دربغالن  هلمند و غزنی ۵ مخالف کشته و ۴ تن زخمی شد.  

۱۱ تن از منسوبین اردوی ملی شهید شد.  
۲۰ طالب در بخش های کشور کشته شد: درقندز۴ کشته و 6 تن زخمی.درسمنگان ۸ ترورستی گرفتار شد.  کابل: 

دربغالن  ۲ طالب کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد.
پولیس 66 کیلوتریاک را بایک نفر گرفتار کرد. جوزجان: 

۲۳ طالب در مربوطات نورستان در درگیری ها کشته و عده ای زخمی شد. نورستان: 
۲۷ جوالی۲۰۱۶

۱۸ طالب کشته شد. اشکمش از طالبان پس گرفته شد ۷ طالب و۴ پولیس زخمی شد. تخار: 
مدیر تیم ملی معلوالن کریکت هند  در کابل سکته کرد. کابل: 

۷طالب در قیصار  ۴طالب در درزاب کشته  و6طالب زخمی رشد. 6ماین درالمار خنثی  شد. فاریاب: 
۳۱عضو داعش وطالب در حمالت هوایی درخوگیانی کوت و اچین کشته و۲۳ زخمی شد. ننگرهار: 

۴ طالب دیروز گرفتار شد. غزنی: 
نیروهای ملی کشور طالب خوب و بد نمی شناسد. طالب  القاعده داعش لشکر طیبه  . کابل: 
جنگوی. اسیای میانه . اویغور و غیره قوم قبیله و قوم ندارند همه جنایتکار  بی نام اند.  

یک عضو داعش با ۲ حلقه ماین خود ساخت و ۱۳ کیلو مواد انفجاری وغیره در کامه گرفتار شد. ننگرهار: 
۱۸ طالب در پشت رود کشته و ۷تن  زخمی شد. فراه: 

۲ طالب در آقچه کشته و ۵ تن زخمی شد. جوزجان: 
۲۸ جوالی۲۰۱۶

افغانستان. ناتو و پاکستان برسر مبارزه با داعش ودیگر گروه های ترورستی توافق کردند. این فیصله در نشست سه جانبه 
در کابل گرفته صادر شد.

یک مرد باضرب به خانمش طفل 6 ماهه اش را سقط کرد و آله تناسلی خانمش رابرید وسر اورا تراشید. تخار:   
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یک ماین چسپکی در موتر پولیس انفجار کرد که تلفات نداشت. کابل: 
ننگرهار:  یک قوماندان طالب بنام مالشیرعلم مشهور به زاهد در حصارک دستگیر شد.۸ عضو داعش در نازیان و اچین 

در حمالت هوایی کشته شد.۲ نفر در شهر جالل آباد در پیوند با تروریزم دستگیر شد.
درعملیات ضد تروریزیم در آقچه و فیض آباد ۵ طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد. جوزجان: 

6 طالب در جریان رویا رویی با نظامیان کشته شد.  
۱۸ طالب در دشت ارچی کشته و۱۷ تن زخمی شد. قندز: 

۴ طالب  در بخش های قندز کشته و ۸ تن دیگر زخمی شد.  
۲ تن در بخش های قندهار و زابل کشته و یک طالب زخمی شد. قندهار: 

دارالحفاظ  لوگرباثر راکت طالبان آتش گرفت. ۴ طالب در بره کی برک کشته  و ۲ تن زخمی شد. لوگر: 
قندهاز:  6طالب ماینگذار در میوند توسط پولیس کشته شد. ۳ طالب در ژیری کشته شد.

عملیات علیه داعش در سیاه گرد و شینواری ادامه دارد ۱۰ جسد داعش یافت شد. پروان: 
۳ طالب در بخش های پروان کشته و عده ای زخمی شده.  

۴۱ عضو داعش وطالب در حمالت هوایی دربخشهای ننگرهارکشته شد.6طالب درهسکه مینه کشته ۱۵داعشی  ننگرهار:   
دراچین و۱۱ داعشی درکوت کشته و6 تن زخمی شد. ۹ طالب درخوگیانی کشته شد.

باثرحمله افراد مسلح بخانه یک بزرگ قومی پسر و پسرکاکای وی راتیرباران کردند. غور: 
۳ طالب حین جاسازی ماین توسط نظامیان کشته شد.  

جنرال امرخیل آمر پولیس حوزه۲ غزنی با۲ محافظش درشهر غزنی توسط طالبان کشته شد. ۳ طالب در اندر  غزنی: 
توسط نظامیان کشته شد.

۱۹ هراس افگن توسط پولیس در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۲ تن زخمی و6 تن گرفتار شد. کابل: 
۲ قوماندان طالب دستگیر و یک تن شان کشته شد. هلمند: 

۵۷ طالب توسط نظامیان در قندز سمنگان و فاریاب کشته و عده ای زخمی شد. کابل: 
۲۹ جوالی۲۰۱۶

۷۱  داعش و طالب  توسط نظامیان دربخشهای کشورکشته۱۴تن زخمی6 تن گرفتارو۲سربازشهیدشد.  کابل: 
عملیات در اچین و کوت ادامه دارد. ۳6 داعشی دراچین کشته شد. در کوت جسد۵ داعشی یافت شد. ننگرهار:   
قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفت: ۱۲ گروه هراس افگن وتندرو درافغانستان فعال اند. کابل: 

طالبان ۲ غیر نظامی را در خانقا تیر باران کردند. جوزجان: 
تورخم:  دروازه در تورخم ساخت پاکستان باز شد که دران نوشته شده  به پاکستان خوش آمدید.

عامالن ده ها ماین گذاری در قالت دستگیر شد. زابل: 
ننگرهار:  دو انبار سالح داعش و طالبان در هسکه مینه و کوت کشف شد.

یک قوماندان محلی داعش بایک فردش در اچین کشته شد.  
عملیات نظامی قهر سیالب برای نابودی داعش درننگرهاربکمک هوایی آغاز شد. رر: 

۵۰  عضو داعش در حمالت هوایی طی۲۴ ساعت  کشته شده. در نخستین حمله هوایی در خوگیانی ۱۴  رر: 
طالب کشته و 6 تن زخمی شد. در کوت ۱۰ عضو داعش کشته و ۱۱ تن زخمی شد. در اچین ۱۵ عضو داعش 

کشته وعده ای زخمی شد. در هسکه مینه ۱۱ عضو داعش کشته شد.
سیدحکیم آقا در شولگره بدست پسرش کشته شد. یکنفر بنام اسمعیل در بلخ آماج گلوله باری قرار گرفته و  بلخ: 

زخمی شد.  ۱۱ نفر در پیوند با رویداد های جنایی گرفتار شد.
۱6 غیر نظامی در انفجار بمب در بغالن مرکزی زخمی شد. بغالن: 

۵ عسکر امریکایی در جریان درگیری با داعشی ها در اچین زخمی شد. کابل: 
مقامات امریکا میگویند حافظ سعید سردسته لشکرطیبه رهبر داعش درافغانستان است.  

یک قرارگاه بزرگ در دولتیار غور به اداره نظامیان درآمد. ۴ طالب کشته شد. غور: 
۲ غیر نظامی در گلوله باری طالبان در دولت یار کشته و۴ تن زخمی شد.  

درانفجار ماین زیر پل سوخته خلیل اهلل ریس منابع بشری پارلمان کشته و۲ تن زخمی شد. کابل: 
یک زن۲۲ ساله در پشتون کوت  توسط شوهرش تیرباران شد باتهام فرار از منزل. فاریاب:   

سیدکریم ۵۰ساله دختر 6 ساله را عقد و به غور برده . خانواده دخترمیگویندفرزند شان ربوده شد. این مال  هرات: 
میگوید دختر را در بدل دعا خوانی بامن نکاح کرده اند.

در انفجار ماین در موتر رنجر در نزدیک  لیسه مریم یک سرباز زخمی شد. کابل: 
درانفجار ماین 6 نفر در گردیز زخمی شد. ۲ سرباز و ۴ غیر نظامی. پکتیا: 
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۳۰جوالی۲۰۱۶
پولیس ۲ بمبگذار طالب را دستگیر کرد که یکی کودک ۱۲ ساله است. بادغیس: 

باحمله طالبان در قوش تیپه ۷ طالب و ۲ سرباز امنیتی کشته شد. جوزجان: 
بدخشان:  باسقوط یک خودرو در رودخانه ۱۱ نفر ناپدید شده اند.

وزارت داخله سه سرباز پولیس را نسبت برخورد وبدرفتاری باغیر نظامیان محاکمه میکند. زابل: 
طالبان ادعا میکنند که ولسوالی خانشین را تصرف کرده اند. دولت این ادعارا رد میکند. هلمند: 

درگیری میان افراد طالب و داعش در چارسده  آغاز شده که تاکنون ادامه دارد. غور: 
۲ طالب مسلح در ماین گذاری خود شان زخمی شد.  

۳ طالب در ولسوالی های دولینه و چارسده کشته و عده ای توسط نظامیان زخمی شد.  
حمله طالبان در ولسوالی معروف عقب زده شد که تلفات سنگین به طالبان وارد شد. قندهار: 

یک پولیس محلی کشته و  6تن زخمی شد.  
فاریاب:  ۴طالب کشته و ۳ تن در قیصار حین حمله به کاروان امنیتی زخمی شد. 

در غورمارچ ۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد.  
عملیات نظامی در سرپل آغاز شد. هفته گذشته 6۵ طالب درصیاد کشته وزخمی شد. سرپل: 

۲تن اختطاف شده از اسارت آنها درچپرهار توسط نیروهای امنیتی نجات داده شد. ننگرهار:   
باثرحمله طالبان به مقر ۲ طالب کشته و۲ تن زخمی شد. یک کودک ۱۲ ساله با ماین انتحاری در بدنش دستگیر  بادغیس:   

شد. 
۲مامور پولیس در پشتون زرغون توسط افراد مسلح کشته شد. هرات:   

6 طالب در جریان درگیری در الیشنگ و الینگار کشته و۴ تن بشمول یک پاکستانی لغمان:  
زخمی شد. یک انبار ذخیره سالح در الینگار نیز کشف شد.  

۴ نوجوان به اثر تیراندازی زخمی شد. یک کودک ۳ ساله ازچنگال اختطاف کنندگان نجات داده شد. هرات: 
۸ طالب در جلریز کشته و ۱۰ تن زخمی شد. در بخش دیگر میدان ۴ طالب کشته و عده ای زخمی شد. میدان: 

نورستان:  ۸ طالب در کامدیش و وایگل کشته . ۴ تن درمرکز نورستان کشته و۴ تن زخمی شد.
۴تن کشته و 6 تن بشمول ۴ پاکستانی در کامدیش. یک پاکستانی در وانت کشته شد.  

۸ طالب در حمالت هوایی در رودات کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 
۱۱ داعشی در اچین کشته و 6 تن زخمی شد. ۷ داعشی در کوت کشته شد.  

۱۸طالب در حمله هوایی و زمینی در خانشین کشته و عده ای زخمی شد. فاریاب: 
درنتیجه انفجار بمب ۲ تن ملکی شهید و ۴ تن زخمی شد. هرات: 

قاری همت یک قوماندان داعش با افرادش در شاهراه درزاب کشته شد. جوزجان:  
لغمان:  عملیات مشترک تحت نام الماس۱۵  در دولت شاه  لغمان آغازشد.

۳ دهشت افگن در مربوطات قندهار و زابل کشته ۵ زخمی و ۳بازداشت شد. قندهار: 
۱۰ طالب کشته و۷ تن زخمی شد. در عملیاتی که از ده روز باینسو ادامه دارد ۳۰ طالب  کشته و۲۵ تن زخمی  فراه: 

شده.
۱6 طالب و عده ای در مربوطات قندز و جوزجان زخمی شدند.   قندز: 

۵۵ کیلو تریاک با یکنفر گرفتار شد. سمنگان: 
۵ طالب کشته و۳۳ طالب زخمی و ۳۰ طالب در محاصره پولیس در آمده. جوزجان: 

۳۱ جوالی۲۰۱۶
الیاس نوتی زهی یک شهروندایرانی که متهم به قتل است گرفتار و به ایران سپرده شد. کابل: 

کنر:  یک متنفذ قومی با سه فردش در انفجار ماین زخمی شد.
طالبان در نهر سراج به سه زن تجاوز گروهی نمودند. هلمند: 

۳۸ عضو داعش در عملیات قهر سیالب در کوت مرده  و ۱۷ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۴ عضو داعش در چپرهار گرفتار شد.  

۱۷ طالب توسط نظامیان در شاه ولیکوت و میوند کشته ۳ زخمی و۲تن گرفته شد. قندهار: 
عملیات تصفیوی در راغستان دیروز شروع شدتاحال۲ سربازشهید و۲ تن زخمی شده. بدخشان: 

ننگرهار:  ۲۰ عضو داعش درکوت و اچیندرحمله هوایی کشته ۲۹زخمی و ۳عضو داعش  دستگیر شد.
6 ترورست توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. قندهار: 

۷ طالب در پشت رود هنگام حمله علیه پوسته های امنیتی کشته  و ۵ تن زخمی شد. فراه: 
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یک پسر۱۲ ساله که توسط طالبان برای حمله انتحاری اعزام شده بود دستگیر شد. بادغیس: 
یک جوان که ازکابل اختطاف و به بغالن انتقال یافته بود توسط پولیس نجات یافت. بغالن: 

۵طالب  به پروسه صلح پیوست. بادغیس: 
یک مسوول نظامی طالب توسط مردان خشمگین در بازار به دار آویخته شد. هرات: 

۹۱ ترورست در نقاط مختلف طی۲۴ ساعت بشمول۲۰ داعشی کشته و۵6 تن شان زخمی ویک نفر آنها  کابل: 
گرفتار شد.

۷ عضو داعش توسط پولیس در قوش تیپه کشته و۱۵ تن زخمی شد. جوزجان: 
۲۷ طالب در حمالت هوایی بی پیلوت در دهراوود کشته و ۲۰ تن زخمی شد. ارزگان: 

۲ دهشت افگن توسط نیروهای امنیتی کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 
۲ طالب در شینواری کشته و یکتن گرفتار شد. پروان: 

اول آگست۲۰۱۶ 
۷۰ طالب در غزنی کشته و6۰ تن شان زخمی شده.  غزنی: 

کابل:  فرمانده ناتو: ۷۰ درصد نیروهای داعش در افغانستان اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان اند.
ارزگان:  ۵ کودک در انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ۳ مهاجم انتحاری  کشته شد.

دو انبار سالح طالبان در چارچینو کشف شد.  
۱۱ طالب در دشت ارچی کشته شد. قندز: 

قندهار:  ۸ طالب ماینگذار توسط پولیس کشته شد.۲ طالب در پنجوایی کشته و.۳ انبار سالح طالبان کشف شد.
۲۳ عضو داعش در سیاه گرد و شنواری  کشته شد. طی یک هفته بیش از۱۰۰ عضوداعش کشته و زخمی  پروان: 

شده/ 6 طالب در بخش های پروان کشته شد.
ننگرهار:  درعملیات هوایی ناتو وافغان ۳۴ طالب وداعش کشته و عده ای زخمی شده اند.

عملیات نظامی در زابل علیه طالبان آغاز شد. زابل: 
۲ طالب در خوشی حین جاسازی ماین  قربانی ماین خود شدند.  لوگر: 

فاریاب:  افراد مسلح یک دختر ۱۸ ساله را با ضربات چاقو در قیصار کشتند.
۱۷ طالب در کوهستانات کشته و ۲۹ تن زخمی شد. رر 

یک کارمند امنیت ملی از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر میمنه کشته شد. رر 
6۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشته ۳۱زخمی و۷تن بازداشت شد. ۲۱ منسوب اردوی شهید شد. کابل: 

۵ فرد ملکی در انفجار ماین در ولسوالی ازره کشته شد. لوگر: 
فراه:  ۸ طالب در عملیات پشت رود فراه کشته و ۵ تن زخمی شد.

یک کارمند حارنوالی فراه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رر 
مسوول جلب و چذب طالبان با۴ طالب و۲ قوماندان آنها در شاه جوی کشته شد. زابل: 

6 طالب درحمله هوایی افغانی در قلعه زال کشته و ۳ تن زخمی شد. قندز: 
دیشب درحمله انتحاری یک موتر مملو از مواد انفجاری را به یک کمپنی خارجی کوبیدند که دراثر آن کابل: 

۳ مهاجم و یک پولیس کشته و ۳ پولیس زخمی شد.)مهمانخانه نورت گیت(  
پکتیا:  شمس الدین عضو فعال شبکه حقانی در گردیز بازداشت شد.

عملیات الماس ۱6 در علیشنگ لغمان آغاز گردید. بغالن: 
ازسرای شهزاده یک ملیون و یکصد هزاردالرو۴۲ملیون روپیه پاکستانی به سرقت رسید. کابل: 

۲ آگست۲۰۱۶ 
محاصره ۲۰۰ پولیس بعد از۲ روز در قوش تیپه شکسته شد. ۲۷ طالب کشته شد. جوزجان: 

افراد کلیدی طالبان شهروندان ازبکستان بوده اند.  
والی خودخوانده طالبان با۱6 عضو طالب باحمله طیاره بی پیلوت کشته شد. هلمند: 
گروه 6 نفری ترورست ها دستگیرشد. ۲۹ کیلوتریاک بایک طالب گرفتار شد. لغمان: 

۳ طالب بایک قوماندان شان در زرمت کشته شد. پکتیا: 
۴۰ پولیس در نادعلی ناپدیدشده و جستجو برای رهایی آنها ادامه دارد6 تن آنها کشته و۰ تن زخمی شده. هلمند:  

۳ پولیس در درگیری با طالبان در بره کی برک شهید شد. لوگر: 
عملیات تصفیوی در چمتال آغاز گردید. بلخ: 

۷ داعشی در رودات کشته و ۷ تن زخمی شد. ۴داعشی در هسکه مینه کشته شد. ننگرهار: 
۱۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد/ ۹ داعش در کوت بشمول ۳ پاکستان کشته شدند.  
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۱۹ طالب در اندر هنگام حمله باالی نیروهای امنیتی کشته شد.  ۲ سرباز شهید و۴ پولیس زخمی شد. غزنی: 
۴۸ طالب بشمول یک جنرال پاکستانی در گیالن باحمله هوایی کشته و ۵ تن زخمی شد.  

در عملیات در نقاط مختلف کشور ده ها ترورست کشته و زخمی شد. کابل: 
درنوبهار زابل۳۰ کشته و۱۰ زخمی شد.  

درقوش تیپه جوزجان ۱۸ کشته و۲۳ تن زخمی شد.  
درمربوطات هلمند ۲۴ طالب کشته شد.  

درچمتال بلخ ۵ تن کشته شد.  
در مربوطات فراه 6 کشته  و ۲ زخمی.  

در پچیر آگام ننگرهار 6 کشته ۱۰ نفر زخمی شد.  
درشهدای بدخشان ۳ نفر کشته و 6 نفر زخمی شد.  

۳ سرباز اردوی ملی شهید شد.  
در کوهستان فاریاب ۳ کشته ۲ تن زخمی. کابل: 

درتگاب بدخشان یک طالب ۵ طالب دیگر را کشته و فرار نمود.  
در مربوطات زابل ۳۴ طالب کشته و ۱۴ تن زخمی شد. کابل: 

قوماندان امنیه خواجه سبز پوش با راننده تانک با انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. فاریاب: 

طی درگیری میان طالبان و داعش در چارسده  ۲داعشی کشته و۲ طالب زخمی شد. غور: 
درخواجه غار ۳ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. تخار: 

   ۳ آگست۲۰۱۶
طالبان ادعا دارند که ۴6 سرباز در نادعلی با طالبان پیوسته مگر دولت آنرا رد کرد. هلمند: 

درعملیاتی که در نادعلی اغاز شده ۱۱ طالب کشته و۱۳ تن زخمی شد.  
در عملیات هوایی علیه مواضع طالبان ۱۵ طالب کشته شد.  

میرویس معاون بخش استخبارات طالبان در دهدادی گرفتار شد. بلخ: 
۲ روز قبل ۳ طالب زخمی شده در قندز برای معالجه عازم پاکستان بود که در بغالن گرفتار شدند. بغالن: 

۳ سرباز اردوی ملی و یک ملکی باثر انفجار ماین مقناطیسی زخمی شد. هرات: 
۱۵ طالب توسط پولیس در شاه ولیکوت کشته و ۲۱ تن زخمی شد. قندهار: 

جوزجان: ۲۷ طالب درعملیات هوایی اردو در قوش تیپه بشمول ۳ پاکستانی کشته و۱۰ تن زخمی شد.
۱۰ فرد ملکی باثر انفجار ماین در یک مارکیت زخمی شد. کنر: 

یک سرباز  پولیس ویک فرد ملکی در انفجار ماین شهید شدند. بغالن: 
درگیری میان ۲ گروه طالب در چارسده وپسابند ۹ کشته و ۷ طالب زخمی شد. غور: 

درحمله طالبان باالی پوسته های امنیتی ۴ طالب درپسابند کشته و۸ تن زخمی شد. رر: 
۴ طالب توسط اردوی ملی کشته و ۲ حلقه ماین کشف شد. هلمند: 

۴ طالب در کوهستانات دو روز قبل کشته شدند. سرپل: 
۴ آگست۲۰۱۶

هرات:  موترحامل گردشگران خارجی در چشت هرات مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت  که 6 نفر زخمی شد.
مارکیت اباسین حدران درکوته سنگی حریق گرفت  یکنفرکشته و ۷ نفر زخمی شد. کابل: 

دراثر انفجاری در مهترالم یکنفر کشته و ۹ نفر بشمول ریس شورای والیتی زخمی شد. لغمان: 
کابل:  در یک هفته سی هزار مهاجر از پاکستان بوطن برگشته اند.

امریکا اعالن کرد که ۱6۷۰ موتر زرهی به نیروهای امنیتی افغان کمک میکند. کابل: 
اشرف غنی گفت: پالن انتقال شورای کویته به هلمند ناکام شد. کابل: 

   ۵ آگست۲۰۱۶
پکتیا:  باثر انفجار یم کنار جاده ۵نفر اعضای یک خانواده در نوزی کشته شد.

عملیات برای پیداکردن سرنشین های بالگرد پاکستانی در ازره آغاز شده. لوگر: 
۹۸شورشی باثر حمله هوایی در نادعلی ومارجه کشته و ۵6 نفر زخمی شده. هلمند: 

دریک درگیری میان سربازان اردو و پولیس در بهسود 6 نفر زخمی شد. میدان: 
۲۷ طالب در یچیروآگام کشته و ۱۷ تن زخمی شد. ننگرهار: 

در بتی کوت یک انبار سالح داعش درمنزل مولوی اسداهلل مشهور به آذر کشف شد.  
در ده باال بزرگترین مرکز جذب و جلب گروه داعش نابود و ۱6داعشی کشته شد.  
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در مربوطات ننگرهار ۷ عضو داعش کشته و ۱۰ تن زخمی شد.  
حمله طالبان بر تأسیسات بند سلما ناکام شد. هرات: 

باثر فیر مردان مسلح باالی دونفر ملکی یکنفر کشته و یکی آن زخمی شد. فاریاب: 
۲6 تن باتهام جرایم جنایی گرفتار شد.  

۱۵ طالب حین حمله باالی پوسته های امنیتی درده یک کشته و۷ تن زخمی شد. غزنی: 
۹ طالب در قره باغ توسط نظامیان کشته شد.  

۱۳ طالب در اندر و گیالن  توسط نظامیان کشته شد.  
6 طالب در شهر صفاهنگام حمله بر نظامیان کشته شد. زابل: 

۵ طالب در جریان درگیری در شهر قالت و شاه جوی کشته شد.  
عملیات برای یافتن جهانگردان که طالبان ربوده اند  ادامه دارد. هرات: 

۱۳ تن در ارتباط جرایم جنایی گرفتار شدند.  
6طالب در  دهراوود کشته و ۳ تن زخمی شد. ارزگان: 

۱۱ طالب در چارچینو کشته شد.  
۱۷ طالب از سوی نظامیان  بشمول ۲ پاکستانی کشته و عده ای زخمی شد.  

۳ طالب در شهر ترینکوت طی درگیری بانظامیان کشته شد.  
6 تن زنان و کودکان در انفجار ماین کنارجاده در دهراوود زخمی شد.  

یک انبار ذخیره سالح طالبان در چارچینو کشف شد.  
۱۰ طالب بشمول قوماندان آن در حومه میدان شهر کشته و عده ای زخمی شد. میدان: 

۱۱ طالب در جلریز کشته و 6 تن زخمی شد.  

۵ طالب در سید آباد توسط نظامیان کشته شد.  
ماین های کارگذاشته طالبان بکمک مردمان ملکی کشف و خنثی شد. فاریاب: 

یک انبار ماین طالبان در قیصار کشف شد.  
۱۱ طالب بشمول 6 پاکستانی در کامدیش کشته شد. ۷ طالب در شهر پارون  کشته و ۴ تن زخمی شد. نورستان: 

دیروز نیز ۱۴ طالب در کامدیش و وانت وایگل کشته و عده ای زخمی شد.  
6 طالب در کوهستانات کشته شد. ۳ ماین  گذار توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 

دیروز طی درگیری میان هواداران مال هیبت اهلل و مال رسول ۲۰ تن از مال هیبت اهلل و ۱۰ تن از افراد مال رسول   هرات: 
طالبان کشته شدند.

   ۶ آگست۲۰۱۶
حمله طالبان بر قندز دفع و ۳۳ طالب کشته و ۳۷ تن زخمی شد. قندز: 
مالا ختر و قاری ملک دو قوماندان گروه طالبان نیز کشته شدند.  

۳ طالب کشته و ۳ تن در حمله طالبان در المار زخمی و حمله شان دفع شد. فاریاب:  
۱۱ طالب در امام صاحب کشته و ۱6 تن زخمی شد. یک طفل ۷ ساله ازچنگال طالبان نجات داده شد. قندز: 

بغالن:  معادن ذغال سنگ کرکر- دودکش از طالبان  دوباره به تصرف دولت در آمد.
۲ طالب کشته و یکتن گرفتار شد.  

لوگر:  قوماندان شاهراه ازره – خاک جبار با۴ همکارش در انفجار ماین شهید شد.
یک طالب که باالی پولیس فیر نموده بود در بازار برکی راجان  کشته شد. رر 

عملیات علیه طالبان ادامه دارد. تاکنون ۷۸ طالب کشته و ۱۰۸ تن زخمی شده. فراه: 
عملیات در پشت رود .  کنگ و باالبلوک ادامه دارد.  

۱۰۰ طالب  کشته و۵6نفر زخمی شد. طالبان پل های گرشک را انفجار دادند. هلمند: 
۲۰ کیلوگرام مواد مخدر با ۲ نفر گرفتار شد. فاریاب: 

دیروز ۵ عضو یک خانواده در انفجار ماین در نورزی  کشته شد. گردیز: 
6 عضو یک خانواده که باتراکتور باالی زمین کار میکردند با انفجار ماین کشته شدند.  

مسوول نظامی طالبان با۴ همکارش در قلعه زال  توسط حمله طیاره بی پیلوت کشته شد. قندز: 
6۰ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط قوای امنیتی بشمول۲۱ داعشی  کشته و ۵۳ تن بشمول ۱۳  کابل: 

داعشی زخمی شد. ۱۰ تن منسوبین اردوی ملی نیز شهید شد.
۷ آگست۲۰۱۶

دادگاهی در هرات حکم اعدام ۱۳نفر آدم ربا را  صادر کرد. هرات: 
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دختر۱۵ ساله به اتهام رقص در محفل عروسی توسط برادرش کشته شد. بدخشان: 
۲۱عضو داعش در عملیات نظامیان در اچین کشته و۱۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 

۱۱ طالب در اندر توسط پولیس کشته و ۸ تن زخمی شد. غزنی: 
۸عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و عده ای زخمی شد. ننگرهار: 

۴ عضو داعش بشمول ۲ پاکستانی در کوت کشته شد.  
۷ فرد ملکی با اصابت مرمی هاوا ن  درمانوگی   زخمی شد. کنر: 

در ادامه عملیات نظامیان در اچین ۳ داعشی کشته و ۹ تن زخمی شد. ننگرهار:   
۴کارگر معدن ذغال سنگ دره صوف دراثر گاز میتان جان باختند. سمنگان: 

  ۸ آگست۲۰۱۶
۱۹ طالب در پشت رود کشته شد. طالبان صدها خانواده را مجبور به کوچ  نموده اند. فراه: 

6 نفرغیرنظامی باثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. ۳ زن یک مرد ویک طفل. غزنی: 
۲ استادخارجی پوهنتون امریکایی درکابل توسط افراد بایونیفورم نظامی ربوده شد. کابل: 

یکنفر امریکایی و یک نفر دیگر استرالیایی اند.  
حافظ سعید رهبر لشکرطیبه پاکستان و والی نام نهاد داعش برای خراسان کشته شد. ننگرهار: 

به همراه وی چند جنرال پاکستانی هم در مخفی گاهش در اچین کشته شد.  
یک انفجار در شهر جالل آباد رخداد.  

ارزگان:  یک کودک در انفجا ماین در ترینکوت کشته شد.
هرات:  محمد عسکر انوری یک عضو شورای والیتی هرات به اتهام آدم ربایی گرفتار شد.

۴۱ طالب طی یک هفته کشته و۴۱ تن در کوهستان و غورماچ زخمی شد. فاریاب: 
۵ طالب سر گروپ در محمد آغه   کشته و ۱۰ تن زخمی شد. لوگر: 

۲ طالب  توسط پولیس در پل علم کشته. یک کارمند امنیتی شهید و۴ملکی زخمی شد. رر 
طالبان از تصرف پوسته نظامی در پسابند که ۵۰ سرباز داشت خبر داد. غور: 

یکنفر با ده ها کیلو مواد مخدر در موتر سایکل  گرفتار شد. ننگرهار: 
یک قوماندان نیروهای ویژه در انفجار ماین بایک نظامی دیگر کشته و ۳ تن زخمی شد. زابل: 

ننگرهار:  ولسوال نام نهادطالب برای لعل پور با۳ فردش زخمی و یک طالب کشته شد.
کاپیسا:  یک مال امام بنام احمد طیب از حزب اسالمی توسط افراد مسلح درحصه اول کوهستان کشته شد.

۳۵  ماین روب از چنگ طالبان با میانجیگری موسفیدان  رهاشد.  میدان: 
وزارت دفاع: طی یک هفته در والیات مختلف۵۱۸ دشمن کشته ۱۸۸تن زخمی و۴۳ تن گرفتار شده. کابل:  

۸عضو داعش در حمالت هوایی در اچین و۱۱تن درکوت کشته و6 تن زخمی شد. ننگرهار: 
نورستان: ۱۴ طالب در کامدیش توسط نظامیان کشته شد.

6 عضو داعش در کوت دستگیرشد.  ۳ طالب هم در خوگیانی گرفته شد. ننگرهار: 
کابل:  ۲6 ترورست در بغالن و بدخشان کشته شد: ۱۵ نفردربدخشان و۱۱نفر در قندز.

در بگرامی یکنفر کشته و ۳ نفر باثر انفجار ماین زخمی شد. رر: 
   ۹ آگست۲۰۱۶

وزارت داخله:  ۹۴نفر در  والیات بدخشان. قندز و خوست  کشته شده اند: درخوست ۴۹ تن کشته و۱۴تن   کابل: 
زخمی. در بدخشان۲6 طالب کشته و ۱۲ زخمی. درقندز۱۲ کشته ۲۱ طالب زخمی.

درحمله انتحاری در شهر مزارشریف یکنفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شد. بلخ: 
۴۰ طالب در حمله هوایی کشته و ۴۵ تن زخمی شد. هلمند: 

ماین های کنار جاده در بخش های ننگرهار کشف و خنثی شد. ننگرهار:  
  یک انبار سالح و مهمات طالبان در غنی خیل کشف شد.

قندهار: در نتیجه انفجاری ۵ نفر کشته و یکنفر زخمی شد.
۳۷ طالب در حمله هوایی کشته و  عده ای زخمی شد. هلمند: 

در انفجار انتحاری شهر مزارشریف ۲ نفر ملکی کشته و ۱۴ تن زخمی شد. بلخ: 
خوست:  ۴۹ طالب در موسی خیل کشته و ۱۴ تن زخمی شد.

۱۱ طالب در پشت رود کشته و ۱۰ تن زخمی شد. فراه: 
۲ قوماندان طالب با۲۷ فرد شان کشته و ۴ تن زخمی شد. رر: 

بامیان:  یک گور دسته جمعی بیش از۴۰۰جسد از زمان شوروی ها کشف شد..
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کابل:  ۲ آدم ربا در کابل دستگیر شد.
۱۳ طالب در امام صاحب کشته و ۲۱ تن زخمی شد. قندز: 

با انفجار ماین کنار جاده 6 عضو یک خانواده  در سپین بولدک کشته  شد. غزنی: 
پروان:  عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه از حمله افراد مسلح جان سالم بدر برد.

در دو رویداد  ۲ زن جان باخت. غور: 
فاریاب:   احمد خالد با ماین ومواد انفجاری دستگیر شد.طالبان برق اکثر شهر و۳ ولسوالی را قطع کردند.

کابل:  ده ها دهشت افگن در والیات مختلف کشته و زخمی شدند.
۲ پسر زیر سن که ماین گذاری میکردند گرفتار شدند. قندز: 

۳6 طالب دیروز در راغستان کشته شد. بدخشان: 
۲ قاچاقچی مواد مخدر با یک مقدار سالح گرفتار شد. زرنج: 

   ۱۰ آگست۲۰۱۶
جسد سوخته زهرا یوسفی۳۵ روز پس از مرگش در کابل بخاک سپرده شد.  کابل: 

جسد زهرا از غور برای داد خواهی بکابل آورده شده بود که حکومت توافق کرد.  
یکنفر با۲۲ کیلو هیرویین که در موتر جابجا شده بود گرفتار شد. پروان: 

با انفجار ماین درموتر پولیس در بهارک یکنفر کشته و یک تن زخمی شد. بدخشان: 
بغالن:  حمله طالبان برای تصرف دهنه غوری خنثی شد.

عملیات تصفیوی  نوید۲۳ درکوهستانات آغازشد. ۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 
6 طالب در انفجار ماین خود شان در پسابند کشته شد. اغور: 

۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته شد. ۷ داعشی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۲ عضو داعش توسط نظامیان در اچین کشته شد.  

۸طالب طی۲ درگیری کشته شد. یک انبار سالح طالبان کشف شد. میدان: 
۳ ماین گذار طالب توسط نظامیان در الینگار کشته و 6 تن زخمی شد. لغمان: 
سمنگان:  یک قوماندان طالب در حضرت سلطان کشته و۲ فرد آن گرفتار شد.

۳ طالب در بخش های سمنگان کشته شد.  
طالبان ۲ قوماندان ۲ بیز امنیتی را بعد تصرف  کشتند. بغالن: 

جنرال محمد جسیم انوری ریس امنیت ملی قندز توسط افراد مسلح زخمی شد. قندز: 
۷۸ دهشت افگن در بخش های مختلف کشور کشته و ۴۴ تن زخمی شد. کابل: 

۲۲ تن از منسوبان اردوی ملی شهید شد.  
نورستان و پکتیکا: ۲ انبار بزرگ سالح طالبان کشف و 6 تن کشته شد.

۸طالب بشمول ۲ پاکستانی که جاده ای را ماین گذاری میکردند توسط پولیس دروایگل کشته شد. و ۵ طالب  نورستان:  
در کامدیش توسط نظامیان کشته شد.

کابل:  نیروهای امنیتی ۳۳ مخالف را در زون شمال و شمالشرق کشته و۱۲ تن را زخمی کرد.
  ۱۱ آگست۲۰۱۶

در انفجار ماین در شیندند ۵ نفر کشته و ۹ نفر زخمی شد. ۲سربازشهید و۳ تن زخمی شد. هرات: 
حمله طالبان برای تصرف ولسوالی ناوه خنثی شد. جنگ در تمام ولسوالی های هلمندادامه دارد. هلمند: 

۲۱ عضو داعش بشمول 6 پاکستانی در حمله هوایی کشته و ۱۳ تن در اچین  زخمی شد.۳ انبار سالح طالبان  ننگرهار: 
و داعش نیز کشف شد.

هنگام حمله طالبان بر یک پوسته یک قوماندان طالب با۴ فردش کشته و۵ تن زخمی شد. ارزگان: 
۳ طالب دیگر در جریان یک درگیری کشته شدند.

ولسوالی ناوه  از طالبان باز پس گرفته شد. هلمند: 
یک مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به پوسته سربازان  کشته شد. غرنی: 

بغالن:  در گلوله باری طالبان بر مسافران یک بس ۳ نفر درچشمه شیرکشته و ۴ نفرزخمی شد.اسد بروت قوماندان 
طالب درین درگیری کشته و۳ طالب زخمی شد.

مردی با تهام کمیشن کاری ویزای پاکستان در جالل آباد دستگیر شد.۴طالب وداعشی دستگیر شد. یک  ننگرهار: 
قوماندان طالب به پروسه صلح پیوست.

کابل:  وزارت دفاع از کشتن ۱۴ ترورست در بخش های کشور خبر داد.
رر:   ۳۲ داعشی در مربوطات اچین کشته و ۲6 تن زخمی شد. رر: 
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پروان:  پولیس ۵ تن را به اتهام استخراج غیر قانونی معادن در سیاه گرد دستگیر کرد.
۱۲ آگست۲۰۱۶

داکتر عبداهلل دیروز گفت: کسی که حوصله بحث کردن ندارد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد.  امروز ارگ  کابل: 
ریاست جمهور اظهارات عبداهلل را خالف موازین دولت داری خواند.

در درگیری های اخیر در هلمند ۱۷۱ شورشی کشته و ۸۵ تن زخمی شد. هلمند: 
داکتر اکرم عثمان نویسنده مشهور کشور به سن ۷۹ سالگی در سویدن وفات نمود. کابل: 

۲۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و۲۹ تن زخمی  شد. رر: 
6طالب در کامدیش کشته شد.  ۷طالب در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

ننگرهار:  بمب و ماین های جاسازی شده در ولسوالی های ننگرهار کشف و خنثی شد.
۲ انبار سالح طالبان در خوگیانی و جانی خیل کشف ۴طالب کشته و 6 تن زخمی شد. رر: 

۱۷ عضو داعش در اچین کشته و6 تن زخمی شد. 6 داعشی در کوت کشته شد. رر 
۲ عضو داعش در رودات هنگام ماین گذاری کشته شد. رر: 

عملیات الماس۱۸  در مربوطات لغمان آغاز شد. لغمان: 
در حمله طالبان بر کاروان شرکت برشنا ۳ نفر زخمی شد. هرات: 

طی درگیری با طالبان در  رودات 6 طالب کشته و ۲ تن زخمی شد.۴طالب در چارچینو و۷ طالب در ترینکوت  ارزگان: 
کشته شد. دیروز ۵ طالب کشته و۵ تن دیگر شان زخمی شد.

هرات:  در انفجا ماین دیروز در شیندند ۷ نفر ملکی کشته شد.
۱۳ آگست۲۰۱۶

۲ فرد ملکی باثر اصابت مرمی هاوان در منزل شان کشته و۳ تن زخمی شد. بغالن: 
۱۲طالب در برگ متال کشته و زخمی شدند. نورستان: 

ارزگان: ۲ کودک باثر انفجار ماین در ترینکوت کشته و یکتن زخمی شد.
مولوی عبدالکریم والی نامنهاد داعش در قندز با یک فردش بازداشت شد. قندز: 

۸ داعشی در کوت  کشته و عده ای زخمی شد. ۹ عضو داعش در اچین باحمله هوایی کشته شد. ۴ داعشی  ننگرهار: 
در رودات و اچین حین جابجایی ماین در حمله هوایی کشته شد.

هرات:  یک عضو فعال باند آدم ربا در غوریان گرفتار شد.
۴ طالب در چار چینو کشته و 6 تن زخمی شد.  ۷ طالب در دهراوود کشته شد. ۳ طالب در بازار ترینکوت  ارزگان: 

کشته شد.
در انفجار ماین در شیندند ۷ تن شهید و ۲۰ نفر زخمی شد. هرات: 

۲ تن به اتهام استخراج غیرقانونی معادن گرفتار شد. بامیان: 
۲۷ کیلو چرس و تریاک در یک موتر کشف و با یکنفر گرفتار شد. پروان: 

۴ غیر نظامی در انفجار ماین در میوند جان باختند. قندهار: 
جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز گفت:  برطالبان تلفات سنگین وارد شده. هلمند: 

وزارت دفاع: ۹۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشور بشمول ۹ خارجی کشته  و۴۸ تن زخمی شد. ۱۱ تن  کابل: 
منسوبین اردوی ملی نیز شهید شد.

یک کلنیک صحی در نهرین توسط طالبان آتش زده شد. بغالن: 
حمله طالبان در قیصار خنثی و۲ طالب کشته و۵ تن زخمی شد. فاریاب: 

حمله گروهی طالبان باالی دهنه غوری عقب زده شد. بغالن: 

۳۷ طالب در بغالن و قندز کشته و ۱۸ تن زخمی شد. رر: 
  ۱۴ آگست۲۰۱۶

مرد۴۲ ساله که بایک دختر 6 ساله ازدواج کرده بود به ۷ سال و پدردختر به۴ سال حبس محکوم شدند. غور: 
پارلمان آموزشی جوانان باحضور اشرف غنی در پارلمان کشور برگزارشد. بکمک م.م کابل: 

۲۰طالب درحمله بر ولسوالی وانت وایگل کشته و۳ سرباز شهید شد. نورستان: 
ولسوالی گرمسیر دوباره به کنترول دولت در آمده است. هلمند: 

۲ داعشی در اچین با حمله هوایی کشته و یک مخفی گاه شان نابود شد. ننگرهار: 
۴ طالب در پارون. ۳ طالب در کامدیش بشمول یک پاکستانی کشته شدند. نورستان: 

۴ طالب در خاص ارزگان کشته و 6 تن زخمی شد.  در دهراوود 6 طالب کشته. در چارچینو ۱۱ طالب کشته  ارزگان: 
شد ودوانبار سالح طالبان در ترینکوت و دهراود کشف شد.
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یک الری با۵۰۰ کیلو مواد انفجاری که از پاکستان وارد میشد در دوربابا گرفته شد بایکنفر. ننگرهار:   
یک جوان۲۵ ساله که ۲ هفته قبل در انجیل اختطاف شده بود به قتل رسیده. هرات:   

۲سربازبه اثر انفجار ماین شهید شد. بادغیس:  
۲ طالب مسلح باثر حمله باالی پوسته های امنیتی کشته و ۲ تن زخمی شد. رر: 

۳ مهاجم که قصد اختطاف مالک موترفروشی را داشت  یکنفر کشته و۲ تن زخمی گردید  نیمروز: 
۱۳طالب در عملیات تصفیوی کشته و ۴ تن زخمی شد و ۹ قریه از وجود طالب پاک شد. بغالن: 

باثر انفجار ماین کنار جاده در ساحه باالحصار ۳ نفر ملکی زخمی شد. گردیز: 
طالبان سه معلم یک مکتب را در ناوه  کشتند. هلمند: 

۸ طالب در میوند و خاکریز کشته و ۱۵ تن زخمی شد. قندهار: 
۷ طالب در انفجار ماین جاسازی شده خود شان کشته و ۳ تن زخمی شد. غور: 

محاصره ولسوالی جانی خیل باکشته شدن۳۰ طالب درهم شکست و ۱۵تن اسیر گرفته شد. گردیز: 
۷ طالب در بخش های کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 

   ۱۵ آگست۲۰۱۶
ولسوالی دهنه غوری بدست طالبان سقوط کرد. بغالن: 

۲۰ طالب در پی حمله شان به وانت وایگل کشته و ۳ سرباز شهید شد. نورستان: 
فیض اهلل قوماندان کوماندوی طالبان با۳ فردش در چاردره گرفتار شد. قندز: 

بغالن:  نظامیان دهنه غوری را از طالبان پس گرفتند.
۲ حمله کننده انتحاری زن در وانت وایگل کشته شد. ۲۷طالب  طی دوروز کشته و۳۱ تن زخمی شده. نورستان: 

در تازه ترین درگیری 6 طالب در کامدیش و۴ طالب در بازار پارون کشته شد. رر: 
۴ طالب بشمول ۲ قوماندان آن در زرمت درحمله هوایی ناتو کشته شد. پکتیا: 

۱۱ طالب درحمله به پوسته های امنیتی در گرشک کشته و۷ تن زخمی شد. هلمند: 
۲ برادر جوان در قوش تیپه توسط افراد داعش تیر باران شدند. جوزجان: 

در ولسوالی گرمسیر  جنگ با طالبان به شدت ادامه دارد. هلمند: 
۳ طالب در هونی سیدان توسط نیروهای امنیتی کشته و یکنفر زخمی شد. لوگر: 

مالعصمت اهلل قوماندان طالب با ۳ همکارش کشته و ۲انبار سالح کشف شد. قندز: 
ننگرهار:  ۱۱ داعشی در کوت  طی حمله هوایی کشته و عده ای زخمی شد.۹ داعشی در اچین و۳ داعشی در رودات 

کشته شدند.
قندهار:  ۳ ترورست توسط پولیس بازداشت شد.

کابل:  ۷۵ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۸۴ تن زخمی و ۲نفرگرفتار شد.
شخصی که ۲ سال قبل ۲ نفر را کشته و۳ نفر را زخمی کرده بود دربگرام گرفتارشد. پروان: 

کابل:  با انفجار ماین چسپکی درمقابل پیژنتون وزارت دفاع ۲ نفر زخمی شد.

هلمند:  ۵ طالب درچا انجیر و۹ طالب در گرمسیر درحمالت هوایی کشته شد.
قندهار:  ۴طالب در میوند توسط پولیس کشته شد.

قوماندان امنیه از یک حمله سوء قصد جان سالم بدر برد. هلمند: 
سرپل:  ۳ کودک در انفجاری زخمی شدند.

نیمروز:  ۵ پولیس باثر انفجار ماین در خاشرود شهید شد. یک پولس در زرنج توسط افراد مسلح ترور شد.
کاپیسا:  قوماندان امنیه از حمله سوء قصد نجات یافت. موتر بامواد انفجاری کشف شد.

6طالب در دهنه غوری کشته و ۸ نفر  زخمی شد. بغالن: 
۱۶ آگست۲۰۱۶

مال باز محمد والی خود خوانده داعش با ۵فردش که از ننگرهار آمده بود در جوزجان بازداشت شد. جوزجان: 
طالبان ۳ سرباز اردو و۲ پولیس را دربکوا اعدام کردند. یکنفر شناخته نشد. فراه: 

هلمند:  افراد خارجی و جنراالن پاکستانی در کنار طالبان در جنگ هلمند حضور دارند.
ننگرهار:  ۱۱طالب در بخش های ننگرهار کشته و عده ای زخمی شد.

6 طالب در اوبه و ادرسکن کشته و 6 تن زخمی شد. هرات: 
ننگرهار:  ۲۹ عضو داعش در رودات. کوت. اچین درحمالت هوایی کشته و ۷تن زخمی شد.

مردی به اتهام آدم ربایی وقتل به اعدام محکوم شد. رر: 
۵ ماین گذارکه ۲تن پاکستانی بود درگرشک قربانی ماین خود شدند.۵۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری هم کشف  هلمند: 
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شد.
۱۱ طالب در گرمسیر کشته و ۳ موتر مملو از مواد انفجاری آنها کشف شد. رر: 

۹ طالب در گرشک در حمله هوایی ناتو کشته شد. رر: 
6 طالب در پشتونکوت کشته  ۲تن در قیصار کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 
آمر امنیت قوماندانی امنیه که هفته گذشته زخمی شده بود وفات نمود. غور: 

6 طالب در انفجار ماین در کارخانه ماین سازی درچا انجیر  نادعلی کشته وکارخانه شان تخریب شد. هلمند: 
۱۲طالب در حمله هوایی در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

تمامی نقاطی که در تصرف طالبان بود  تصفیه و پاک کاری شد. سرپل: 
ولسوالی آقچه از وجود طالبان در عملیات برهبری دوستم پاک شد. جوزجان: 

۲ نفر با۱۵۰ کیلو چرس  در خنجان بازداشت شد. بغالن: 
نیروهای کوماندو تجهیزات نظامی  رنجر ها و تانک هارا در دهنه غوی که به تصرف طالبان در آمده بود ازبین  رر: 

بردند تا بدست طالبان نیفتد.
کار ترمیم میدان جمع نظام و میدان هوایی هلیکوپتر تکمیل شد. بلخ: 

۱۱ مخالف  در دهنه غوری و قیصار فاریاب کشته و ۲۳ تن زخمی شد. کابل: 
یک زن که برای عملیات انتحاری مجبور شده بود خود را به پولیس تسلیم کرد.شوهر زن قاری ضیاء قوماندان  جوزجان: 

طالب در قوش تیپه است.
   ۱۷ آگست۲۰۱۶

ارزگان:  6 کودک در انفجار ماین  زخمی شد.  ۷ ماین دیگر کشف و خنثی شد.
۳ نفر ملکی با یک کودک در گلوله باری طالبان در المار کشته شد. فاریاب: 

۲ کارگر یک شرکت سرکسازی در گلوله باری طالبان در سر روضه کشته شدند. پکتیا: 
نورستان:  ۵طالب ماین گذار توسط نظامیان در وانت وایگل کشته شد.

۱۲ طالب در عملیات نظامیان در امام صاحب کشته و ۱6 تن زخمی شد. قندز: 
۵ طالب در مربوطات هرات کشته و ۳ تن زخمی شد. یک سرکرده طالبان بنام گل آغا گرفتار شد. هرات: 

6 طالب کشته شد.   ۳ ماین کشف و خنثی شد. سرپل: 
حمله طالبان خنثی شد.  ۲طالب کشته و ۳ تن زخمی گردید. زابل: 

جوزجان:  یک دیپوی مهمات  طالبان در آقچه کشف شد.
حمالت طالبان بر چاردره و خان آباد خنثی شد. قندز: 

۲ ترورست در پنجوایی گرفتار شد. قندهار: 
در اثر اصابت راکت طالبان در یک منزل یکنفر شهید و ۲ تن زخمی شد. هلمند: 

۱۲۲تن مخالفین در والیات کشور کشته ۹۳ تن زخمی و ۲۰سربازاردو شهید شد. کابل: 
طالبان به شهر فیروزکوه حمله کردند که با تلفات زیاد فرار کردند. غور: 

محمدسرور اندیشمند ولسوال سابق شورک باتهام رشوت به ۳سال حبس محکوم شد. پکتیا: 
یکصد طالب کشته و۴۸ تن زخمی شد. ۱6پولیس شهید ۹ملکی و۲ پولیس زخمی شد. رر: 

دیروز در چوره ۵ طالب کشته و ۴ ماین کشف شد. ارزگان: 
۸ ولسوالی از طالبان پاکسازی شد. جوزجان: 

۴۸ طالب توسط نظامیان در فاریاب و قندز طی۲۴ ساعت کشته ۲۳ تن زخمی شده. کابل: 
۵ طالب در دولت شاه کشته و 6 تن زخمی شد. لغمان: 

۱۸ آگست۲۰۱۶
ریس شورای والیتی هرات ممنوع الخروج اعالن شد. هرات: 

اصابت راکت در روز تجلیل از استقالل کشور ۵نفر کشته و 6۰ نفر زخمی شد. کنر: 
شاهراه بغالن- قندز توسط طالبان بسته شد. بغالن: 

6طالب درچارچینو کشته و ۴ نفر زخمی شد. ۴طالب در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان: 
۹ طالب در دهراوود کشته شد.  ۳ انبار سالح طالبان نیز کشف شد.  

ننگرهار:  مولوی قلم  قاضی داعش با یکنفر در حمله هوایی در نازیان کشته شد.
۲ نفر با بیش از ۸۰۰ کیلو تریاک که از بامیان جانب کابل در موتر کاماز انتقال می یافت گرفتار شد. بامیان: 

6طالب در سید آباد   ۷طالب در جلریز  ۳طالب درمرکز میدان کشته شدند. میدان: 
۵طالب در چمتال کشته شد. طی ۲ درگیری دیگر۳ طالب کشته و ۴تن زخمی شد. بلخ: 
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۱۹ آگست۲۰۱۶
۵۵ طالب در مربوطات غزنی کشته و ۷ تن زخمی شد. در پکتیا ۲طالب  زخمی شد. کابل: 
درقندز ۳ کشته و۲ تن زخمی. در هلمند ۲ طالب کشته. درگذره هرات۳ طالب کشته.  

۱۰ تن از منسوبین اردوی ملی  شهید شد.  
۴۰ طالب کشته و ۵۰ تن زخمی شد در عملیات قندز که ولسوالی های امام صاحب . قندز: 

خان آباد و چار دره از دست طالبان گرفته شد.  
یک جاده بنام سربازان قوای مسلح نام گذاری شد. از کفایت مارکیت تا جاده منشی عظیم. بلخ: 

۸ طالب در دهراوود کشته و 6 تن زخمی شد. ۱۱تن در چارچینو کشته شد. ارزگان: 
در یک حادثه دیگر ۷ طالب در چارچینو کشته و ۱۰ تن زخمی شد.  

۱۷ طالب در خاص ارزگان کشته و ۴ انبار سالح طالبان نیز کشف شد.  
ننگرهار:  عملیات های مشترک در بخش های ننگرهار علیه داعش ادامه دارد.

۲۰  آگست۲۰۱۶
قندز:  طالبان بازار و مراکز دولتی را در خان آباد بدست آورده اند.

میدان:  تلفات زیاد طالبان در تازه ترین درگیری ها در بخش های میدان که ۳۰ طالب کشته شد.
۱۹ طالب در مرکز سرپل و کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۱۱ طالب در بخش های نورستان کشته شد. نورستان: 
۱۳ طالب در چشت شریف کشته و ۱۷ تن زخمی شد. هرات: 
حمله طالبان خنثی و ده ها تن شان کشته و زخمی شد. قندز: 

ننگرهار:  ۲ تن به اتهام آتش زدن یک زن جوان در بهسود دستگیر شد.
۳۲ عضو داعش در کوت کشته و زخمی شد. رر: 

۴۱ طالب در حصارک طی حمله هوایی کشته و ده ها تن زخمی شد. رر: 
فاریاب:  ۷ طالب در قیصار کشته و ۳ تن زخمی شد.

قندهار:  عملیات پاک سازی شاهراه هلمند- قندهار آغاز و ده ها ماین خنثی شد.
ننگرهار:  یک انبار سالح طالبان در خوگیانی کشف شد.

هرات:  یک مالی مسجد درچهارسونک با فیر مرمی افراد ناشناس کشته شد.
۳6 طالب در مربوطات غزنی کشته و ۱۹ تن زخمی شد. غزنی: 

کاپیسا:  یک شاگرد ۱۷ ساله مکتب در حصه اول کوهستان کشته شد.
قوماندان امنیه ازحمله انفجاری نجات یافت . یک محافظ شهید و۴ تن زخمی شد. تخار: 

۷۵ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۲6تن زخمی و۱۱ تن گرفتار شد. کابل: 
غور:  پوسته امنیتی پسابند از طالبان پس گرفته شد و تلفات شدید به آنها وارد شد.

فراه:  منابع امنیتی تصرف ۳ پوسته اردوی ملی توسط طالبان را درپشت رود رد کردند.
بغالن و قندز: ۸۸ طالب طی۲۴ ساعت  کشته و ده ها طالب زخمی شدند.

کابل:  انفجار ماین مقناطیسی در مکروریان یکنفر را کشته و۲ نفر را زخمی کرد.
ننگرهار:  سه کارخانه مواد مخدر در مربوطات ننگرهار تخریب شد.

۲۱ آگست۲۰۱۶ 
طالبان در حصارک حمله گسترده نمود اند که ۵۰ طالب کشته شد. جنگ ادامه دارد. ننگرهار: 

۴۳ طالب در جنگ های قندز کشته شد. قندز: 
6 عضو داعش حین فرار به پاکستان در سرحد کوت و اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۱ داعش در دو حمله جداگانه در کوت و رودات کشته شد.  
۴ غیر نظامی در مربوطات ارزگان کشته و۹ تن زخمی شد. ارزگان: 

۲ نفر ملکی در حمله طالبان در قیصار کشته و ۴ تن زخمی شد.۳ طالب در المار کشته و ۴ تن زخمی شد.۲  فاریاب: 
طالب ماین گذار  در المار کشته شد.6 طالب دیگر در یک رویداد در غورماچ کشته  و زخمی شد.

۳ ماینگذار طالب کشته شد. ۸ طالب در وانت وایگل کشته شد. ۵ طالب درکامدیش  کشته شد. ۲ انبار سالح  نورستان: 
طالب در وانت وایگل و کامدیش کشف شد.

۹ طالب در بلخاب. ۸ طالب در بازار سرپل و ۱۱ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
کابل:  یکنفر باضربات چاقو خسر و خانمش را در دشت ارچی بقتل رسانید

۷۷ طالب در نقاط مختلف قندز کشته و۵۷ تن زخمی و۱۰ سرباز شهید شد. قندز: 
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۵۹ طالب توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته ۳۵ زخمی و۵ تن گرفتار شد. کابل: 
قندز:  خان آباد که دیروز به تصرف طالبان در امد پس گرفته شد. طالبان دفاتر ولسوالی راتاراج  و پلچک هارا 

تخریب کردند.
طالبان پل الچین را انفجار دادند که به کمک پاکستانی ها چنین تخریبات را میکنند. رر: 

۲۲ آگست۲۰۱۶
مقامات دولتی میگویند با عقب راندن طالبان ازتخار آرامش درخواجه غار باز گشته. تخا: 

۹ عضو داعش کشته و 6تن دیگر در حمله هوایی در کوت زخمی شد. ننگرهار: 
۱۷ داعشی در رودات کشته 6 طالب در خوگیانی کشته شد.  

۸ طالب در خاص ارزگان کشته و ۴ تن زخمی شد.۱۱ طالب در  دهراوود کشته شد بشمول یک قوماندان  ارزگان: 
آن.۱۵ طالب در ترینکوت کشته و 6 طالب در چار چینو کشته شد.

۷۸ دهشت افگن توسط نظامیان در نقاط مختلف کشته ۴۲ تن زخمی ۱۳سر بازشهید شد. کابل: 
۱۲ طالب در حصارک بشمول ۳ قوماندان آن بنام خالد. گالب و صابر کشته شد.  

در دوانفجار در لعل پور ۲ ملکی کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۱۲طالب در ولسوالیهای بغالن کشته و6 تن زخمی شد. بغالن: 

۱۰ پولیس محلی شهید شد و۱6 طالب در سرپل کشته و۲۰ تن زخمی شد. سرپل: 
طالبان چندین دکان را در خواجه غار حین فرار آتش زدند. 6 جسد طالب باقیمانده. تخار: 

۳ طالب بشمول قوماندان حبیب با ۲ فردش کشته شد. هلمند: 

طالبان یک محصل زراعت در فیض آباد را سر بریدند. فاریاب: 
6 طالب حین جابجایی ماین وانفجار آن در گرمسیر کشته ۲طالب درناوه کشته ۳ تن دیگر شان زخمی شد. هلمند:  

۱۰ طالب در دند غوری کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 
با انفجار ماین یک رنجر پولیس تخریب شد. بامیان: 

۴۱ دهشت افگن در نقاط مختلف  کشته و زخمی شدند. قندز: 
۲۳ آگست۲۰۱۶

۱۰۰ سرباز امریکا به هلمند فرستاده شد. کابل: 
همایش بین المللی موالنا در بلخ برگزار شد. بلخ: 

جهانگیر مشهور به خالد سرکرده گروه آدم ربایان  دستگیر شد. ننگرهار: 
۴تن به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت شد. هرات: 
ننگرهار:  ۳ عضو طالب در شهر جالل آباد دستگیر شد.

حمالت طالبان در کرخ خنثی شد. ۲طالب کشته ویکنفر شان زخمی شد. هرات: 
6 طالب در جریان درگیری کشته شد. ننگرهار: 

یکنفر خانم ۲۰ ساله و خشوی ۴۰ ساله اش را به قتل رسانید. هرات: 
6 طالب در قره باغ کشته و ۳ تن زخمی شد. غزنی: 

۲ طالب در اندر با انفجار ماین خود شان کشته شد.  
۲ طالب ماین ساز توسط نیروهای امنیتی  در مرکز غزنی کشته شد.  
فرهاد افسر پولیس با ضرب مرمی در حصه۲ کوهستانات کشته شد. کاپیسا: 

۱۵۰ پاکستانی که بنام  کار آمده بودند گرفتار و رد مرز شدند. قندهار: 
بندر سپین بولدک برای پنجمین روز مسدود است. رر: 

راننده موتر حامل ریس حارنوالی زابل با فیر مرمی طالبان کشته شد. زابل: 
۱۲طالب با۲ قوماندان آنها در حمله هوایی در گرشک کشته و ۸ نفر شان زخمی شد. هلمند: 

۸ طالب در دو حمله هوایی دیگر کشته و ۲ تن زخمی شد.  
یک قوماندان طالب بنام سهار با محافظش کشته شد.  

6 طالب در چند درگیری دیگر در ناوه و گرشک کشته شدند.  
۱۴ طالب در دهنه غوری درحمله هوایی بی بیلوت کشته و ۲تن زخمی شد. بغالن: 

دهنه غوری بدست طالبان افتاد.  
۳ سرباز اردوی ملی در حمله انتحاری در بگرام زخمی شد.  پروان: 

۵ غیر نظامی در تیر اندازی طالبان در چاریکار زخمی شد. رر: 
پولیس ۳ ماینگذار را در مردیان بازداشت کرد. جوزجان: 
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۱۴ پولیس که در اسارت طالبان بود ۱۳ تن آنها رها شد. قندز: 
۸6 دهشت افگن در بخش های کشور توسط نظامیان کشته ۳۸ تن زخمی شد. کابل: 

۱۱ طاب در مقر و اندر کشته و ۱۴ تن زخمی شد. غزنی: 
هلمند:  یک سرباز امریکایی در لشکرگاه کشته و یکنفر زخمی شد.

دایکندی:  ۴ حلقه ماین در خضر کشف و خنثی شد.
۱۲ عضو داعش در اچین توسط اردوی ملی کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 

۷6 دهشت افگن در بخش های کشور کشته و زخمی و ۳ تن گرفتار شد: کابل: 
در جوی نو دند غوری ۱۰ نفر کشته. در قریه خروتی 6 کشته در صیاد6 کشته و۵زخمی.  

در دند شهاب الدین ۸کشته. در جوی نو۷ کشته ۳ اسیر. در دشت ارچی قندز ۸ کشته.  
در پشتونکوت فاریاب ۱6طالب کشته شد.  

لغمان:  محمود مشهور به رضوان یک پاکستانی باتهام فعالیتهای ترورستی گرفتار شد.
۲۴ آگست۲۰۱۶

هلمند:  در دوحمله هوایی۱۷ طالب در مارجه کشته و ۳۵ تن زخمی شد.
در نهر سراج ۱۳ طالب کشته و ۵ تن توسط پولیس زخمی شد.  

باثر انفجار ماین یکنفر ملکی در ساغر کشته شد.یکنفر در دولتیار از سوی مردان مسلح تیر باران شد. غور: 
۲۰ طالب در ساحه پل الچین کشته وزخمی شد. ساحه به تصرف دولت در آمد. قندز: 
طالبان پل الچین را که با تاجکستان وصل میشد وپایه های برق را تخریب کردند.  

۱۱ نفر در بخشهای دیگر قندز کشته و6 طالب در حمله هوایی  کشته شد.  
۲ حمله گسترده طالبان در پسابند عقب زده شد و ده ها طالب کشته شد. غور: 

هلمند:  مال نعمت اهلل و مال ابراهیم قاضی و یک قوماندان طالبان در گرشک بازداشت شدند. 
۸ طالب در حمله هوایی در ناد علی کشته شد.  

درحمله انتحاری در پروان به خارجی ها آسیب نرسید تنها فرد مهاجم کشته شد. پروان: 
6 طالب در مربوطات نورستان بشمول ۳ پاکستانی کشته شد. نورستان: 

۴ طالب در برگ متال کشته شد.  ۷ طالب در پارون کشته شد.  
۷ طالب در خواجه غار کشته و ۱۷ تن زخمی شد. تخار: 

ننگرهار:  یک الری حامل مواد انفجاری که دربین جاروب ها جاسازی شده بودبایکنفر گرفتارشد. الری از پاکستان  وارد 
تورخم شده بود.

در کرخ ۲ طالب بنام قاری عارف و عبداهلل کشته و ۲ تن زخمی شد. ۴ قاچاقبرموادمخدرنیز گرفتار شد. هرات: 
دیروز ۲۲ تن ازمخالفین در ۱۱ والیت توسط پولیس کشته و ۲۱ تن  زخمی شد: کابل: 

در مربوطات غزنی ۱۷ تن کشته ۱۰نفر زخمی. در قندز۵ کشته و۵ زخمی.6 سربازشهید.  
۱۰ ترورست توسط نظامیان کشته و ۱۳ تن زخمی شد. درسرپل6کشته و ۸  زخمی. کابل: 

در امام صاحب ۴ طالب کشته و 6 تن زخمی شد.  
   ۲۵ آگست۲۰۱6 

درحمله انتحاری به دانشگاه امریکایی در کابل یک استاد، ۷ محصل، ۲ محافظ و۳سربازکشته و ۹ پولیس و ۳6  کابل: 
محصل وکارمند دانشگاه زخمی شد.  ۱۳کشته و ۴۵ تن زخمی.

شرف غنی:  حمله در پاکستان سازماندهی شده بودکه ۱6 نفرکشته و۵۰ تن زخمی شد.
بادغیس:  یک دختر جوان۱۸ ساله توسط خانواده شوهرش در جوند خفه و بعد گلویش بریده شد.

بلخ:  باثر انفجار ماین کنار جاده در خلم  ۵ نفر ملکی کشته و۹ تن زخمی شد.
۳۰ طالب دراثر پاکسازی طالبان باحمله هوایی وز مینی نظامیان کشته و ۱۸ تن  زخمی شد. قندز: 

پروان:  حمله طالبان در سیاه گرد خنثی و ۳ مهاجم کشته شد.
۱۷ طالب بشمول یک قوماندان آنها درحمله هوایی بی پیلوت کشته ۱۹ زخمی شد. هلمند: 

۲ طالب با انفجار ماین خود شان در ترینکوت کشته شد. ارزگان:  
ننگرهار:  ۳۰ شورشی در حصارک توسط نظامیان کشته شد.

۷ دهشت افگن توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۲ تن زخمی شد. کابل: 
طالبان یک دکاندار را دردولینه ربودند.۴ طالب درپسابند کشته و۳ تن زخمی شد. ۳ سربازنیزشهید شد. غور: 

۳ غیر نظامی در دولینه توسط طالبان تیر باران شدند.  
۳۸ شورشی توسط نظامیان در نقاط مختلف کشته و۲۲ تن زخمی و یکنفرگرفتارشد.  کابل: 
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۲۶ آگست۲۰۱۶
6۲ دهشت افگن توسط نظامیان در نقاط مختلف کشته ۲۲ زخمی ۹ گرفتار شد.۱۱ تن از منسوبین اردوی ملی  کابل: 

نیز شهید شدند.
۲۴ طالب درنادعلی کشته و ۴ نفر در حمله هوایی زخمی شد.در چاه انجیر یک کارخانه بزرگ ماین سازی  هلمند: 

تخریب شد.
عملیات تصفیوی در ولسوالی اسمار آغاز شد. کنر: 

چندین قریه در خواجه غار از طالبان تصفیه شد. تخار: 
دایکندی:  تیزرانی موتر تعقیبی جنرال سیدباقر مرتضوی قوماندان پولیس دایکندی ۲ نفررا که با موتر سایکل می رفتند 

زخمی کرد.
طالبان ۴ روز قبل ۱۱ سرباز محلی را در  طی۳ روز عملیات ۴۰ طالب  کشته ده ها تن شان زخمی شد.  سرپل: 

سنگچارک تیرباران کرده بودند.۷ طالب در کوهستانات و۱6طالب درسنگچارک کشته و۱6تن زخمی.
جوزجان:  بم طالبان در عید محله خنثی و  ۷ طالب کشته شد.

هرات:  یک کودک از قید ربایندگان نجات داده شد.
۲۲ سربازو پولیس که در قید طالبان بود باثر بمبارد بی پیلوت امریکا کشته شد. هلمند: 

۱۷ سرباز اردوی ملی 6 پولیس و۲ طالب/۲۴عضو داعش کشته شد.  
قوماندان امنیه و لسوالی دولینه با۳ همکارش در انفجار ماین زخمی شد. غور: 

۲۰ طالب در پسابند کشته شد. ۵ پولیس شهید و ۳ تن زخمی گردید.  
۲۷ آگست۲۰۱۶

باحمله طالبان در جانی خیل نیروهای تازه نفس برای سرکوب شان اعزام شد. پکتیا: 
ننگرهار:  ۸عضو داعش در حمله هوایی در اچین و ۱۱ داعشی در کوت و ۳داعشی در رودات با حمله نظامیان کشته 

شد.
محموله حامل ده ها کیلو مواد انفجاری در سرحد تورخم گرفته شد. ۳ عضو داعش هم کشته شد. رر: 

6۹ دهشت افگن در حمله های هوایی و نیروهای اردوی ملی کشته و ده ها تن زخمی شد. رر: 
۱۰ طالب در ترینکوت کشته و 6 تن زخمی شد. ارزگان: 

هرات:  یک بکس که حاوی مواد انفجاری بود در شهر هرات کشف و خنثی شد.
حمله طالبان در بره کی برک خنثی و ۳ طالب پاکستانی کشته شد. لوگر: 

درشیرین تگاب طی درگیری ۴طالب کشته و ۷ تن زخمی شد. فاریاب: 
یک سرباز شهید و ۲ پولیس زخمی گردید. رر 

درحمله طالبان بر پوسته امنیتی  در خاشرود ۴ نظامی شهید شد. نیمروز: 
۲۸ آگست۲۰۱۶

بزکشی در افغانستان بحیث بازی رسمی شناخته شد. کابل: 
پکتیا:  عملیات برای واپس گیری جانی خیل بزودی آغاز میشود.

۸ طالب کشته و ۳ تن در سیاه گرد غوربند زخمی شدند.۲ ماین بشکه ای در شاهراه سیاه گرد کشف شد.۷  پروان: 
کیلو مواد انفجاری در بگرام کشف  ویک طالب در حمله بر پولیس در کوه صافی کشته شد.    

کابل:  وزارت داخله برای ۳۴ والی یک یک معاون ملکی معرفی کرده.
۴ طالب در حمله بی پیلوت در دهنه غوری کشته شد. بغالن: 

۲ طالب در انفجار ماین  کشته و ۳ تن در دهنه غوری زخمی شد. رر 
۳۲ طالب در سانچارک کشته و ۱6 تن  زخمی شد. سرپل: 

6 طالب در خواجه غار توسط نیروهای امنیتی کشته و۱۰ تن زخمی شد. تخار: 
۸ طالب در قره باغ کشته و 6 تن زخمی شد. 6 طالب در ده یک کشته و 6 تن زخمی شد. غزنی: 

۱۳ طالب در اندر  کشته شد.  
۵ طالب در شاه جوی و۹ طالب در دیگر نقاط زابل کشته شد. زابل: 

۸ طالب در چارچینو کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ۵ طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان:   
6 طالب در ترینکوت کشته شد.  

یک مهاجم انتحاری توسط نظامیان  کشته شد. یک سرباز شهید شد. رر 
۱۳ عضو داعش طی حمالت هوایی  کشته شد.۱۱داعشی در اچین کشته و۱۰تن زخمی شد و ۹ عضو داعش  ننگرهار: 

در رودات کشته شد.
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یک محموله مواد انفجاری در رودات کشف شد. رر: 
۸ داعشی و طالب در شهر جالل آباد دستگیر شد. رر: 

۷ طالب در میدان شهر کشته شد.  ۱۰طالب در جلریز کشته و۱۱ تن زخمی شد. میدان: 
۷ طالب در سید آباد کشته شد.  ۵ طالب  حین حمله بر نظامیان کشته شد.  

۴ ماین در راه های پر رفت و آمد کشف و خنثی شد. فاریاب: 
۷ طالب در کامدیش کشته شد. ۷ طالب در پارون کشته و۴ تن زخمی شد. ۵ طالب پاکستانی در وانت وایگل  نورستان: 

کشته شد. دیروز ۱۴ طالب  کشته و عده ای زخمی شدند.
۹ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۱۰۹  نظامی زن و دختر پس از ۳ ماه تحصیل به کابل برگشتند. کابل: 
۲۱ زندانی  ایران از کابل به مقامات انکشور سپرده شد. رر: 

۵۷ هراس افگن توسط نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته ۲۰ تن زخمی شد. رر: 
۳ نفر با۱۵ کیلو تریاک در ولسوالی کن  دستگیر شد. نیمروز: 

۸ طالب کشته و ۱6 تن زخمی شد. جوزجان: 
یک طالب کشته و ۲ تن در قوش تیپه زخمی شد. یک سرباز شهید ویکتن زخمی شد. رر: 

 ۲۹ آگست۲۰۱۶
۷۰ طالب در چپرهار باحمله هوایی و زمینی کشته و۴۰ طالب زخمی شد. ننگرهار: 

۱۵۰ جریب زمین غصب شده در رودات از زورمندان پس گرفته شد. رر: 
اشرف غنی میدان هوایی بامیان را افتتاح کرد. بامیان: 

داکتر عبداهلل واشرف غنی در سومین نشست به توافقاتی دست یافتند. کابل: 
یک خانم استرالیایی که بهار امسال در جالل آباد ربوده شده بود توسط نیرو های امنیتی آزاد شد. رر: 

۱۳ طالب بشمول ۵ انتحاری در سیاه گرد کشته شد. پروان: 
۳ طالب در پسابند کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 

در انفجار ماین کنار جاده ۲ نفر کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 
۲ نفر با۱۲ کیلو گرام مواد مخدر در دوشی گرفتار شد. بغالن: 

یک دختر ۱۸ ساله در ولسوالی آب کمری خود کشی کرد. بادغیس: 
۳۰ آگست۲۰۱۶

درحمله هوایی وزمینی در جانی خیل ۱۷۰ عضو داعش کشته شد. جنگ ادامه دارد. پکتیا: 
طالبان میخواهد مرکز نظامی شانرا از وزیرستان به موسی خیل خوست انتقال دهد. رر: 

۷۰ طالب در چپرهار کشته و ۴۰ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۳ تن غاصب ده ها جریب زمین گرفتار شد. رر: 

۲ مرد با محموله ای از مواد مخدر)۸۱ کیلو چرس( در سرخرود گرفتار شد.  
مردی از چنگ آدم ربایان در سرخرود نجات داده شد.  
رهبر یک باند  سارقان در شهر جالل آباد گرفتار شد.  

6 عضو داعش در اچین کشته شد.  ۱۰ عضو داعش در کوت کشته شد.  
6 طالب در ارغنداب کشته شد. ۸ طالب در شاه جوی کشته و ۴ تن زخمی شد. زابل: 

۵ طالب در شهر صفا کشته و6 تن زخمی.   دو انبار سالح طالبان نیز تخریب شد.  
۷ طالب در انفجار ماین های خود شان در شیندند کشته و ۳ تن زخمی شد. هرات: 

۲ موتر سایکل سوار نیز با برخورد ماین طالبان کشته شدند.  
مالتاج محمد با افرادش در انفجار ماین با ۴ نفرش کشته شد. رر: 

۲ قاچاقبر مواد مخدر با۴۱ بسته چرس بایک بالون گاز مملو ازچرس  گرفتار شد. بغالن: 
یکنفر که قصد حمله انتحاری داشت بایک همکارش گرفتار شد.  

۲ طالب  که باموتر عازم کابل بودند و فرار میکردند در دوشی گرفتار شد.  
6 غیر نظامی در انفجار ماین در ناوه کشته شد.یک انبار سالح طالبان در نهر سراج از بین رفت 6طالب کشته  هلمند: 
و۴تن زخمی شد.۱۹ طالب در ۲ حمله هوایی در نهر سراج و گرمسیر کشته و ۱۵ تن زخمی شد.۱۷طالب در 
نهرسراج  کشته و ۵ تن زخمی شد. ۲ طالب در گرمسیر کشته شد.۲ فرد ملکی توسط طالبان حین آبیاری 

زمینهایشان تیرباران شدند.
سالح و مهمات طالبان کشف شد. کاپیسا:   
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۵۸ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۲6 زخمی ۱6تن گرفتار شد.  کابل: 
۱۱ سرباز اردوی ملی نیز شهید شد. ۲ طالب در قندهار به دولت پیوست.  

۳ طالب در جانی خیل کشته و ۱۵ طالب زخمی شد. پکتیا: 
طالبان مدیر اجراییه ولسوالی برکی برک را کشتند. لوگر: 

۲6 دهشت افگن  کشته و ۳۵ تن زخمی شد. قندز: 
۳۱ آگست۲۰۱۶

قندز:  شاهراه قندز- بغالن که کابل را با شمالشرق کشور وصل میکند توسط طالبان بسته شده بود امروز باز شد و 
طالبان عقب رانده شدند.

جوزجان:  درانفجاری در محفل عروسی درشهر شبرغان ۳ کودک زخمی شد.
ننگرهار:  ۷ عضو داعشی درکوت باحمله هوایی کشته شد. 6 داعشی در اچین کشته شد.

۸ داعشی در رودات  و اچین کشته شد.  
یک پیر مرد از چنگ طالبان نجات داده شد. رر: 

۷ طالب بشمول ۲ پاکستانی در کامدیش کشته شد. ۱۱ طالب دروایگل کشته شد. نورستان:  
۴ طالب در چارچینو کشته شد.  ۸ طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان:   

۹ طالب در ترینکوت کشته شد.  ۳طالب در خاص ارزگان کشته شد.  
در درگیری میان طالبان ۲فرد ملکی در اثر اصابت مرمی کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 

۴ شبکه ترورستی طالبان مربوط شورای کویته شامل ۲۱ نفر دستگیر شد. قندهار: 
رازمحمد غمی معاون والی نامنهاد طالبان با ۳ فردش کشته شد. ۸ طالب در مربوطات غور کشته شد. غور: 

۳ سرباز اردو شهید و ۴ تن زخمی شد. نیمروز: 
کاپیسا:  چند مخفی گاه سالح و مهمات طالبان کشف شد.

۹۷ دهشت افگن در۲۴ ساعت گذشته کشته  ۲۴تن زخمی و۳تن بازداشت شد. کابل: 
اول سپتامبر۲۰۱۶:  

طرفداران دوستم نمی خواهند جسد حبیب اهلل کلکانی در تپه شهر آراء دفن شود زیرا تپه مربوط ازبک ها  کابل: 
میباشد. قرار است جسدکلکانی درین تپه دفن شود. دوستم از تمرکز قدرت در دست غنی انتقاد کرد.

بندر چمن که از ۲ هفته باینسو توسط پاکستان بسته شده بود بازگشایی شد. رر: 
اردوی ملی: ۱۵ ترورست در شمال کشور کشته شد. رر؛ 

6 نفر کشته و ۲۱طالب  زخمی شد. بغالن: 
قندهار و زابل: ۹ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شدند.

۵ غیر نظامی از سوی افراد مسلح از بس پایین و ربوده شدند. غور: 
۱۰ طالب  به برنامه صلح پیوست. سرپل: 

هلمند:  قوماندان پولیس هلمند از حمله مسلحانه نجات یافت اما یک محافظ کشته شد.
۳ طالب در یک درگیری جداگانه در لشکرگاه کشته شد.  

حمله مهاجمان بر ولسوالی چرخ خنثی شد. 6 مهاجم کشته و ۵ تن زخمی شد. لوگر: 
۲ افسر نظامی طی۴۸ ساعت به شهادت رسید.6 طالب طی یک درگیری در باالبلوک کشته شد. فراه: 

۲ انبار سالح و مهمات طالبان کشف شد.  
۲ سپتامبر۲۰۱۶

جسد حبیب اهلل کلکانی ۱۲ بجه شب در تپه شهرآراء دوباه دفن شد. کابل: 
بزرگترین پروژه خانه سازی در خواجه رواش افتتاح شد: ۷۸ بالک ۲۰۱۴ اپارتمان. رر: 

انتقاد شدید دوستم از تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری. رر: 
چهارمین نشست بین عبداهلل و اشرف غنی برگزار شد. رر: 

۵ مسافر در والیت غور ربوده شد. رر: 
۱۰۰ هراس افگن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در کشور کشته ۸۹ تن زخمی شد. رر: 

۱۸ طالب در میوند کشته و ۱6 تن زخمی شد. ۲سربازشهید ۴ تن زخمی گردید. قندهار: 
یکنفر در بس با۱۰ کیلو هیرویین دستگیر شد. زابل: 

ننگرهار:  ۳ عضو داعش در اچین گرفتار شد.   ۵داعشی در اچین کشته شد.
یکنفر با ده ها کیلو مواد مخدر دستگیرشد.  6تن باتهام قاچاق موادمخدر گرفتار شد.  

۷ عضو داعش در حمله هوایی در بخش های ننگرهار کشته شد. ۴ مخفی گاه سالح شان نیز کشف شد.  رر: 
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6عضو داعش در کوت کشته شد.  ۴ عضو داعش در رودات کشته شد. ۳ عضو داعش در اچین کشته شد.
۱۱ طالب پاکستانی در وانت وایگل کشته شد. 6 طالب دیگر هم درین  ولسوالی کشته شدند. نورستان: 

۴ طالب توسط نظامیان در وانت وایگل کشته شد.  
یک کودک از چنگ آدم ربایان در انجیل نجات داده شد. هرات: 

۳ سپتامبر۲۰۱۶
ساخت اولین نیروگاه خورشیدی و بادی که تا۲۰۱۷ تکمیل میشود۲۰۰۰میگاوات برق درهرات میدهد. هرات: 

کابل:  اشرف غنی برای شرکت در مراسم تدفین اسالم کریموف به ازبکستان رفت.
۳ طالب در آبکمری کشته و ۲ تن زخمی شد. بادغیس: 

۵۰ کیلو مواد انفجاری در بگرام کشف و خنثی گردید. پروان: 
۸ طالب در ارغنداب کشته شد.  6طالب در شاه جوی کشته و۳ تن زخمی شد. زابل: 

۹ طالب حین حمله بر کاروان نظامیان کشته شد.  
سمنگان:  یک دزد کشته و ۲ دزد در شهر ایبک بازداشت شد.

فاریاب:  یک افسر پولیس و یک سرگروپ نیروهای خیزش مردمی در حمله طالبان شهید شد.
۳ مهاجم  کشته و یک تانک نیروهای دولتی حریق شد.  

رر:  قاری احمد خالد مسوول سازمانده حمالت انتحاری و انفجاری طالبان  گرفتار شد.
ولسوال نامنهاد طالبان برای ینگی قلعه. مسوول نظامی طالبان در کوکچه و یک همکارش بازداشت شدند. تخار:  

دفاعی و امنیتی: ۷۹ دهشت افگن کشته و۲۵ تن در نقاط مختلف کشور زخمی شدند. کابل: 
۱۰ تن از منسوبین اردوی ملی به شهادت رسید.  

۷ طالب در بورکه کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 
۹ طالب در قندهار. زابل و ارزگان کشته و ۵ تن زخمی شدند. قندهار: 

۴سپتامبر۲۰۱۶
مرکز ولسوالی اومنه به دست طالبان افتاد. پکتیکا: 

زابل:  ۳6 نفر باثر تصادم بس با خودرو در جلدک کشته و هردو وسیله آتش گرفت.
قندهار:  نظرعلی قاطع ریس کار و امور اجتماعی قندهار باثر شلیک گلوله درعینو مینه کشته شد.

۷ عضو جند اهلل جنبش اسالمی ازبکستان کشته شد. بغالن: 
۴ مسافر درساحه کیله گی ربوده شد. ۳ نفر  راهزن دستگیر شد. رر: 

۲ پولیس ملی و یک پولیس محلی در فیروز کوه باحمله طالبان زخمی شد. غور: 
عملیات علیه طالبان آغاز شد. قندز: 

ولسوال نام نهاد طالبان برای موسی قلعه وقوماندان قطعه سرخ با۲همکارش درحمله هوایی کشته شدند. هلمند:  
حدود ۳۰۰ عضو داعش مصروف سرباز گیری در کنر تبلیغ میکنند. کنر: 

دیروز ۱۱۷ دهشت افگن در۱۴  والیت کشته ۴۳ تن زخمی و ۷سرباز شهید شد. کابل: 
ارزگان و زابل:  ۳ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد.

یک کودک با پرتاب بم دستی در منزل آمر حوزه اول زخمی شد. پروان: 
فراه:  درحمله طالبان یک طالب کشته و۲ تن در پشت رود زخمی شد.

ننگرهار:  ماین های طالبان و داعش در اچین  رودات وخوگیانی کشف و خنثی شد.
بادغیس:  ۳ طالب مسلح کشته و ۲ تن زخمی شد.

کابل:  هدایت امین ارسال ریس شورایعالی صلح استعفی نامه اش را به حنیف اتمر سپرد.
۵سپتامبر۲۰۱۶

در۲ حمله انتحاری نزدیک وزارت دفاع ۲۴ نفر کشته و ۹۰ نفر زخمی شد. یک جنرال وآمر حوزه ۲ امنیتی  کابل: 
نیز کشته شد.

نیروهای دولتی کنترول قلعه زال را از طالبان پس گرفتند. قندز: 
باحمله نیروهای ناتو ودفاعی کشور در گیروی غزنی جنگ با طالبان ادامه دارد. غزنی: 

حمله طالبان در نهر سراج خنثی و 6 طالب کشته شد. هلمند: 
طالبان ۵ عضو یک خانواده را در چاردره تیرباران کردند. ۲زن و۳ کودک قندز: 

نورستان:  ۷طالب در کامدیش کشته . ۱۰ طالب دروانت وایگل کشته و ۳ انبارسالح کشف شد.
ارزگان:  6مهاجم طالب درخاص ارزگان کشته. ۷طالب در خاص ارزگان کشته شد.

۱۷ طالب در جانی خیل بشمول یک افسر پاکستانی کشته شد. پکتیا: 
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۴۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد. ۲۳زخمی و6منسوب اردو شهیدشد. کابل: 
سمنگان:  سالح و مهمات طالبان بشمول ۲۱ مرمی نارنجک کشف شد.

حمله طالبان خنثی و ۲ قوماندان طالب بنام قاری بالل برادر مالیونس و قاری سعید  بایکنفر شان کشته   بغالن: 
و ۴ طالب دیگر زخمی شد.

۱۳ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته ۲ تن زخمی شد. ۴ داعشی دیگر کشته شد ننگرهار: 
۷ داعشی حین جاسازی ماین کشته شدند.  

قندز و بغالن:  ۷ طالب در قلعه زال کشته ۵تن زخمی و  در پلخمری یک طالب کشته و ۲تن زخمی.
۵ طالب در حمله هوایی در مربوطات لغمان کشته شد. لغمان: 

 ۶ سپتامبر۲۰۱۶
کابل:      حمله ترورستی ۴ انتحاری به سازمان کمک رسانی پاملرنه دیشب صورت گرفت.
االزهر مصر حمله ترورستی دیروز طالبان در مقابل وزارت دفاع را محکوم کرد.  

۲ کارمند فراه توسط طالبان ربوده شد. فراه: 
ننگرهار:  یک محموله بزرگ ۱۳۴ کیلو مواد مخدر در غنی خیل کشف و ضبط شد.

یک محموله ۳۰ کیلو مواد انفجاری درموترکه ازپاکستان دربهسود آمده بود کشف شد.   
طی درگیری ها ۱۱ طالب درکامدیش کشته شد. ۷ طالب در وانت وایگل کشته شد. نورستان:   

۳طالب در  پارون کشته و ۴ طالب دیگر زخمی شد.  
۸ طالب در دهراوود کشته شد.  6 طالب در چارچینو کشته شد. ارزگان: 

۸ طالب در ترینکوت کشته شد. درخاص ارزگان نیز طالبان کشته شدند.  
۸ طالب در مربوطات زابل کشته و۴ تن در شهر صفا زخمی شد. زابل: 

۴ طالب در شاه جوی کشته شد.  ۵ طالب دیگر کشته و 6تن زخمی شد.  
۱۰ طالب در مربوطات زابل توسط نظامیان کشته. ۷ طالب کشته و ۳تن زخمی شد.  

بدخشان:  ۵ طالب کشته و عده ای زخمی شد.
غزنی:  هشدار والی غزنی از احتمال سقوط این والیت بدست طالبان.

۸۰ طالب  کشته و بیش از یکصد تن زخمی شد.  
۵ تن از نیروهای امنیتی شهید و ۷ تن زخمی شدند.  

۸ مسافر در جلریز توسط طالبان ربوده شد. میدان: 
درحمله انتحاری طالبان به مهمانخانه پاملرنه ۳ مهاجم کشته ویکنفر ملکی کشته و6 نفر زخمی شد. کابل: 

۳ نفر که از پاکستان برای حمله ترورستی آمده بود در شیرپور گرفتار شد.  
۳ ترورست که از پاکستان وارد قندهار شده بودند گرفتار شد. قندهار: 

پروان:  یک فرد باتهام قتل یک بانوی جوان بازداشت شد.
6۱ نفر درمربوطات کشور کشته و ۲۹ دهشت افگن دیگر زخمی شد. کابل: 

هرات:  یک پولیس در شهر هرات توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.
سمنگان:  ۳ سرباز پولیس در انفجار ماین درحضرت سلطان شهید شد.

بیش از ۲۰۰ طالب درجریان عملیات در والیات شمال کشور کشته شدند. بلخ: 
ده ها طالب زخمی و ۳۱ نفر شان گرفتار شد. رر 

۱۱ طالب در قلعه زال کشته. ۱۸تن زخمی و ۵ ماین خنثی شد.  قندز: 
۲ طالب در سمنگان کشته و ۳ تن زخمی شد .   

دربغالن ۳ تن کشته و ۳ تن زخمی شد.  
درسرپل ۷ طالب به پروسه صلح پیوستند.  

۷ سپامبر۲۰۱۶
نخستین قطار حمل و نقل کاال از چین به شمال افغانستان رسید. بلخ: 

۲۸ طالب داخلی و خارجی در حمله هوایی در قلعه زال کشته شد. قندز: 
۸ طالب در بخش های دیگر قندز کشته شد.  

وزارت دفاع:  ده ها تن بشمول ۲ قوماندان محلی ویک  ولسوال نامنهاد طالبان کشته شد. کابل: 
۷۰ طالب در بخش های کشور زخمی و 6 تن گرفتار شد.  

۳ طالب کشته و عده ای زخمی شد. ارزگان: 
درعملیات محاربوی طی۲۴ ساعت ۸۱ طالب کشته ۲۰ زخمی و ۵ گرفتار شد.  
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ولسوالی جانی خیل ازطالبان پس گرفته شد. ۲۰۰ طالب کشته و۳۰ تن از نیروهای امنیتی شهید شد. پکتیا: 
حمله طالبان در باال بلوک دفع و یک طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. فراه: 

۲۳ طالب در حمله هوایی در شیگل کشته و۱۵ تن زخمی شد. کنر: 
6 طالب در قادس کشته و ۱۲ تن زخمی شد. بادغیس: 

لوگر:  قوماندان پولیس محلی به شهادت رسید.
۷ طالب به پروسه صلح پیوست. سرپل: 

درزون شمال وشمالشرق ۲۰ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 
ننگرهار:  ۱۵ طالب در حصارک کشته شد بشمول حمزه قوماندان طالبان.

 ۸ سپتامبر۲۰۱۶
درعملیات راندن طالبان ۲۰۰ طالب کشته ۱۱ پولیس شهید و۱۷ تن زخمی شد. ارزگان: 

کابل:  شرکت هوایی صافی ۱/۱۷ ملیون دالر مالیه ذمه خود را می پردازد.
۴۱ دهشت افگن کشته ۳۱ تن دیروز در والیات مختلف  زخمی شد. ۹ سرباز اردوی ملی شهید شد. رر: 

ننگرهار:  ذخیره سالح طالبان در اچین کشف شد.
رر:      ۱۰داعشی در رودات کشته و۲ تن زخمی شد. ۵ داعشی  هنگام فرار به پاکستان کشته شد.

ارزگان:  ۱۸ طالب در ترینکوت کشته و ده ها تن زخمی شد.
۹ طالب بشمول یک پاکستانی در کامدیش  و ۸ طالب در وانت کشته شد. نورستان:   

6 طالب در پارون کشته شد .  ۴ انبار سالح طالبان نیز کشف شد.  
خوست:  6 طالب در سپیره باحمله هوایی کشته و۵ طالب در بخشهای دیگر کشته شد.

۲۰ طالب داخلی و خارجی دیروز در قلعه زال کشته شد. قندز: 
۹  سپتامبر۲۰۱۶

به کامیون های پاکستانی از خاک افغانستان اجازه عبور داده نمیشود زیرا به میوه افغانستان  اجازه عبور از خاک  کابل: 
پاکستان داده نمیشود.

نیروهای امنیتی و دفاعی در۲۴ ساعت گذشته ۳۲ شورشی کشته و۸ تن زخمی در غزنی.درغور ۱۲ کشته و ۴  کابل: 
زخمی. درهلمند 6کشته و۹ زخمی. در ارزگان ده ها تن کشته وزخمی شده.درننگرهار کنر و قندز۸ کشته 

۴زخمی و یکنفر گرفته شد. ۷ سرباز هم شهید شد.
ننگرهار:  در خوگیانی ۳مخالف کشته و ۵ تن زخمی و ۵ تن گرفته شد. درحصارک جنگ ادامه دارد.

۲ کارمند معارف از چنگ طالبان رها شد.  ۱۱مسافر دیروز ربوده شدند. فراه: 
بغالن:  نقاط اسیب پذیر راه پلخمری- دوشی از وجود طالبان پاک سازی شد.

۱۰ طالب در کامدیش کشته شد. 6 طالب در وایگل و۳ طالب در پارون کشته شد. نورستان: 
6 طالب در چارچینو کشته. ۱۰ طالب در خاص ارزگان کشته. ۸ طالب در خاص ارزگان کشته شد. ۹ طالب  ارزگان: 

درچارچینو کشته. ده ها طالب در کوجه ها کشته شد.
خوست:  ۸ طالب در حمله هوایی در خوست کشته شد.

در بمب گذاری طالبان ۷ تن کشته و ۱۴ تن زخمی شد. بغالن: 
تورخان قوماندان جنگ طالبان با ۵ نفرش کشته شد. ارزگان: 

انفجار ماین در چارراهی قمبر یک واسطه نظامی تخریب،  یکنفر کشته و ۳تن زخمی شد. کابل: 
 ۱۰ سپتامبر۲۰۱۶

آقای اوچقون یک روحانی افغان گفت: پاکستان  میخواهد شورای کویته را در هلمند وشبکه حقانی را به پکتیا  کابل: 
انتقال دهد.

نمایندگان حزب اسالمی حکمتیار و دولت افغانستان به توافق نهایی صلح نزدیک شده . رر: 
۲۴ طالب در فیض آباد کشته و ده ها تن زخمی شد. ۳ ماین کشف و خنثی شد. جوزجان: 

۴ سرباز در انفجار ماین در قیصار و المار شهید و۳ تن زخمی شد. فاریاب: 
۳ طالب در بخش های قیصار و غورماچ  فاریاب کشته و 6 تن زخمی شد.  

در ترینکوت از سه روز باینطرف نبرد ادامه دارد و صدهاخانواده آواره شده اند. ارزگان: 
ننگرهار:  ۱۳داعشی درحمله هوایی در هسکه مینه کشته و ۲ نفر زخمی شد.۹ داعشی در اچین کشته شد. ۴طالب حین 
فرار به پاکستان کشته شد. 6 حلقه ماین در حصارک کشف شد. ۵ عضو طالب در خوگیانی کشته و ۵ تن 
گرفتار شد. ۳ طالب کشته و۵ تن زخمی شد.۹ غیر نظامی در انفجار ماین در رودات زخمی شد.۱۳ عضو 

داعش در ده باال و اچین کشته و۲ تن زخمی شد.
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یک سرباز اردو توسط طالبان ربوده شد. غور: 
جوزجان:  زن جوان در شهر شبرغان طور مرموز به قتل رسید.

قندز:  یک قوماندان طالب با 6 همکارش کشته شد.
در گورتیپه ۳۵ طالب مشکوک گرفتار شد. قندز: 

۹۴ دهشت افگن طی ۲۴ساعت در بخشهای از کشور کشته ۴۹تن زخمی بشمول ۴ عضو داعش. ۱۳ منسوب  کابل: 
اردوی ملی نیز به شهادت رسید.

6 طالب در چار بولک کشته و ۵ تن زخمی شد. بلخ: 
۱۲ طالب در مربوطات لوگر توسط نیروهای امنیتی کشته و ۸ تن زخمی شد. لوگر: 

معاون مبارزه باتروریزم نیمروز توسط طالبان به شهادت رسید. نیمروز: 
دیروز ۳ طالب در  درزاب کشته و ۳ تن دیگر زخمی شد. جوزجان: 

۷۰ طالب دیروز کشته و ده ها تن شان زخمی شد. ارزگان: 
۷۳ طالب دیروز کشته و عده ای زخمی شد. خوست: 

کابل:  محافظین فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگان از هرات  یک پولیس را کشتند.
۱۱ سپتامبر۲۰۱۶ 

زله ور زاهد قوماندان امنیه ننگرهار درجنگ حصارک کشته شده. کابل: 
خوست:  ۳۵۷۰۰ کیلو مواد انفجاری در دوموتر تریلر کشف شد که از پاکستان آمده بود.

ارزگان:  درترینکوت ده ها طالب کشته و ده ها تن دیگرزخمی شد. شهر ازطالب پاک شد
۹ عضو داعش در کوت درحمله هوایی کشته و ۲ تن زخمی شد. ننگرهار: 

۷ عضو داعش در رودات کشته شد.  ۷ داعشی در اچین کشته شد.  
6 عضو داعش هنگام فرار به پاکستان کشته شدند.  

نورستان:  ۸طالب در کامدیش کشته شد. ۷ طالب در پارون کشته شد. دوانبار سالح نیزکشف شد.
6 طالب در دهراوود  و ۱۱ طالب  در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان: 

خوست:   ۸ طالب در حمله هوایی در سپیره کشته شدو 6طالب درخوست کشته  شد.
۸ عضو شبکه حقانی در خوست کشته شد.  

غور:  یک قاضی محکمه غور توسط طالبان کشته و ۲ غیر نظامی را طالبان تیرباران کرد.
ننگرهار:  ۸ عضو داعش در مربوطات ننگرهار گرفتار شد.

یکنفردر  دره نور  به اتهام قتل بازداشت شد.  رر: 
کابل:  ۱۴طالب در بخش های کشور کشته. ۲۳زخمی و۱۲تن گرفتار شد. ۱۲ سرباز به شهادت رسید.

۱۲ سپتامبر۲۰۱۶= ۲۲سنبله۱۳۹۵ )اول عیداضحی( 
کابل:  اشرف غنی گفت: توافق با گلبدین حکمتیار بزودی نهایی خواهد شد.

قندهار:  ۲مهاجم به شفاخانه میرویس حمله کرد. هردو مهاجم کشته و یک کارمند امنیتی زخمی شد.
کابل:  بیش از۱۰۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و۴ سرباز شهید شد.

سرپل:  حمله انتحاری علیه  جان والی سر پل خنثی و مهاجم کشته شد.
۹ طالب در فیض آباد درحمله هوایی کشته و ۱۳ تن زخمی شد. جوزجان:  

6طالب طی حمالت جداگانه کشته و ۷ تن زخمی شد.  
۲۲ طالب  کشته و ده ها تن زخمی شد.  از۱6 انفجار جلوگیری شد. غزنی: 

ننگرهار:  زره ور زاهد قوماندان امنیه ننگرهار در جنگ حصارک دیروز کشته شد.
یک قوماندان پولیس محلی در قیصار کشته شد با یک نگهبانش. 6 طالب توسط نظامیان کشته شد. فاریاب: 

یک مالی مسجد توسط افراد مسلح در مومند دره کشته شد. ننگرهار: 
یک بزرگ قومی دیروز در گرمسیر کشته شد. هلمند: 

۱۳ سپتامبر۲۰۱۶
ننگرهار:  زرقاوی یک قوماندان طالب با ۵ فردش در بتی کوت  کشته شد.6 طالب با یک قوماندان طالب درحمله هوایی 

در خوگیانی کشته شد.۴ طالب در هسکه مینه کشته شد.۲۴حلقه ماین در حصار کشف شد.
۴۵ طالب در بخش های کشور کشته شد. درغزنی ۳۵کشته و 6۳ زخمی. در ارزگان6 تن کشته. در غور ۲ تن  کابل: 

کشته و یکنفر زخمی. در پکتیا ۲ تن کشته و۷ سرباز اردو شهید شد.
  ۱۴ سپتامبر۲۰۱۶

کابل:  هند یک ملیارد دالر کمک بال عوض به افغانستان میدهد. اشرف غنی وارد هند شد.
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6۸ دهشت افگن در نقاطی از کشور طی ۲۴ساعت کشته و۲۳ تن زخمی شد.۴ سرباز اردو نیز شهید شد. کابل:  
در انفجار ماین چسپکی در دهمزنگ بر موتر پولیس یک پولیس شهید و۲ تن زخمی شد. رر: 

۹ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته و6 تن زخمی شد. ۸ عضو داعش در اچین کشته شد. ۱۱  ننگرهار:   
داعشی در رودات و اچین حین ماین گذاری در حمله هوایی کشته شد.

یک محموله مواد مخدر که از رودات به غنی خیل میرفت کشف و گرفتار شد.  
6 ماین در روز عید در اچین و کوت کشف شد. ۸ طالب توسط نظامیان کشته شد. رر: 

نورستان:  ۱۰طالب در پارون کشته شد. ۸ طالب در وانت کشته شد. ۴تن درپارون کشته و۳ تن زخمی شد.
ارزگان:  ۱۰ طالب در چارچینو کشته.  ۷ طالب در خاص ارزگان کشته شد.

زابل:  6طالب درمربوطات زابل کشته و  ۳۵ تن زخمی. ۹ طالب در زابل کشته شد.۴ طالب در شاه جوی کشته و 
6 تن زخمی. ۱۲ طالب حین حمله به کاروان نظامیان  درشهر صفا کشته و6 تن زخمی شد. 

 ۱۵ سپتامبر۲۰۱۶
۲ طالب در چارراهی قمبر که باالی پولیس حمله کرده بودند کشته شد. کابل: 

دیروز در انفجار ماین در نو آباد دهمزنگ یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد.  
6۲ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۱۵تن زخمی و ۱۱نفر گرفتار شد. رر: 

6۰ دهشت افگن دیروز در نقاط مختلف کشته ۲۳ زخمی شد. ۴ منسوب اردوی ملی شهید شدند. رر: 
ثمرگل وردگ قوماندان جهادی با ۴ عضو فامیلش باگلوله باری افراد مسلح کشته شد. بغالن: 

بلخ:  نیروهای هوایی فعال۳۵ بال طیاره نوع ام. دی ۵۳۰ دارد که ۱۴ بال به شمال داده میشود.
یک قوماندان کوماندو در شهر هرات ترور و شهید شد. هرات: 
یک جوان  هنگام آب بازی در پشتون زرغون غرق شد. رر: 

یک محافظ سیدعظیم نماینده هرات در شورای والیت زخمی شد. راننده موترسایکل هم کشته شد. رر: 
6 نفر با محموله مواد مخدر که در موترها جابجا شده بود گرفتار شد. ننگرهار: 

یکتعداد ماین ها که از جانب طالبان وداعش فرش شده بود در نقاط مختلف کشف شد. رر: 
یکنفر تسهیل کننده حمالت ترورستی گرفتار شد. ۸ طالب بازداشت شد. رر: 

6 عضو داعش در اچین بازداشت شد.  
۱۶ سپتامبر۲۰۱۶

وزارت دفاع: ۲۷ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۳ زخمی و ۴سرباز شهید شد. کابل:  
۱۲طالب بازداشت. ۴طالب کشته و۳ زخمی . ۳ذخیره سالح کشف شد. قندز   

درحمله هوایی ۱۳ طالب دیروز کشته و ۱۰ تن زخمی شد. رر: 
محمداعظم مدیر منابع بشری قندز توسط طالبان کشته و یکنفر زخمی شد.  

ایران و افغانستان  زندانیان را مبادله کردند. ۱۹۷تن از ایران به کابل و۲۳تن ازکابل به ایران سپرده شد. کابل:  
درگذره باحمله طالبان بر مسافرین بس  یکنفر کشته و ۳ تن زخمی شد. هرات: 

طی درگیری ها با پولیس ۳ طالب کشته و 6 تن زخمی شد.  
   ۱۷ سپتامبر۲۰۱۶

۲ نفر بدلیل ابتال به تب کنگو در غزنی جان داد. کابل: 
۴ پولیس با انفجار ماین کشته شد. معاون نیروهای خاص پولیس ویکنفر ملکی زخمی شد کاپیسا: 

۲ قاتل یک نوجوان راننده یک موتر در نهرین بازداشت شد. بغالن: 
۲ کودک با انفجار ماین کنار جاده در خاشرود زخمی شد. نیمروز: 

بدخشان:  ۸ طالب طی درگیری در ولسوالی شهدا کشته و ۴ طالب زخمی شد.
۲ طالب در  درزاب کشته و ۳ طالب زخمی شد. جوزجان: 

۱۲ طالب در بخش های کشور طی ۲۴ ساعت کشته و ۵ تن زخمی شد. کابل: 
۳ طالب در زون شمال و شمالشرق کشته ۱۲تن در دشت ارچی قندز گرفتارشد.  

۲۷ دهشت افگن کشته  ۳ تن زخمی شد.  
 ۱۸ سپتامبر۲۰۱۶

تولید سویا در۳۱ والیت بهبود یافته. در۲۰۱۵ چهارهزارتن تولید شده بود. کابل: 
۲نفر با۲۰ کیلو مواد مخدر که از بغالن آمده بود در سالنگ گرفتار شد. پروان: 

ارزگان:  ۱۷طالب در چوره کشته و ده ها تن زخمی.
۸ طالب در خاص ارزگان کشته و ۴ تن زخمی  
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۹ طالب در ترینکوت کشته و چند ماین خنثی شد.  
۲۰ طالب باسرگروپ آن بنام مالداود به صلح پیوست. هلمند: 

زیارت پیر شاه عبدالصمد در پادخواب روغنی توسط طالبان با بم منفجر داده شد. لوگر: 
سال گذشته زیارت شاه خلوتی در چرخ  توسط طالبان تخریب شد.  

حمله طالبان در باالبلوک عقب زده شد. یک پولیس شهید و ۲ پولیس زخمی شد. فراه: 
یک انبار سالح طالبان در گرشک کشف شد. هلمند: 

۸۰ دهشت افگن طی ۲۴ساعت در نقاطی از کشور کشته ۵۴ زخمی و۳گرفتار شد. کابل: 
۷ سرباز اردوی ملی شهید شد.  

هرات:  ۱۲طالب در شیندند کشته ۲ تن زخمی شد.
۳ طالب دیگر هم در برخورد  با امنیتی ها کشته و 6 تن زخمی شد.  
در عملیات پاکسازی دولینه از طالبان تلفات زیاد به طالبان وارد شد. غور: 

زابل:  یک قوماندان پولیس محلی شهید و ۳ فردش زخمی شد.
۳ طالب توسط پولیس کشته شد و ۲  انبار سالح شان کشف شد.  
۱۷ عضوداعش درحمله هوایی در اچین کشته و۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 

۸ داعشی در کوت کشته شد.   ۴ داعشی هنگام انتقال سالح کشته شد.  
 ۱۹ سپتامبر۲۰۱۶

ارزگان:  ۸ مامور پولیس در اثر حمله هوایی امریکا در ترینکوت کشته شد.
طرح قانون انتخابات را اشرف غنی امضاء کرد. کابل: 

۱۰ سرباز و پولیس در شاه ولیکوت باحمله طالبان شهید و۳ تن را بردند. قندز: 
خوست:  حمله طالبان بر پوسته امنیتی ناکام  شد. یک طالب کشته و ۳ تن زخمی شد.

رضوان اهلل قوماندان طالب در علی شیر با یک نفرش کشته شد.  
طی ۳ درگیری دیگر ۴ طالب کشته و 6 تن زخمی شد.  

۲۳ طالب در شیندند کشته و زخمی شد.  ۳ سربازهم زخمی شد. هرات: 
دربخش های دیگرهرات ۳ طالب کشته و 6 تن زخمی شد.  

دو کودک با۵۷کیلو موادمخد درشیرزاد دریک موتر گرفتار شد. ننگرهار: 
۱۱ فرد مشکوک در اچین گرفتار شد که ۷ نفر پاکستانی اند. رر: 
۵ ترورست پاکستانی در میزان کشته و ۲ تن بازداشت شد. زابل: 

۱۰ طالب در شاه ولیکوت کشته و ۴ تن بازداشت شد. قندهار: 
۲۲ طالب در عملیات پاک سازی پسابند کشته و ۷ تن زخمی شد. غور: 

 ۲۰ سپتامبر۲۰۱۶
مولوی معاویه قوماندان طالب با ۲۱ نفرش در دشت ارچی درحمله هوایی کشته شد. قندز: 

پیرآغا قوماندان طالب با۴ نفرش در گیرو کشته و 6تن  زخمی شد. غزنی: 
پولیس از قاچاق ۲۳۰ کیلو سنگ الجورد به ایران جلوگیری وآنرا ضبط کرد. فراه: 
افغانستان به حکمتیار مصونیت قضایی میدهد. موافقه نامه صلح نهایی شده. کابل: 

مال بالل قوماندان طالب در دایمرداد کشته و۵ فردش زخمی شد. میدان: 
6 طالب درکمین نیروهای امنیتی در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 

یک ذخیره سالح طالبان در  ارغنداب کشف شد.  
۵ سرباز اردوی ملی توسط طالبان در شهر شهید  و ۲ تن زخمی شد. رر: 

۵ طالب در خانشین قندهار کشته شد. رر 
۳ترورست از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. رر 

یک فابریکه تولید هیرویین در قندهار تخریب شد. رر 
مدیر امنیت ملی نیش دیروز توسط طالبان به شهادت رسید. رر 

یک قوماندان پولیس محلی در ناوه توسط طالبان به شهادت رسید. هلمند: 
۳ دختر یک خانواده در ناد علی باثر پرتاب هاوان طالبان شهید شد. رر: 

قوماندان امنیه پسابند بایک سربازش در انفجار ماین کنار جاده زخمی شد. غور: 
سرپل:  یک گروپ ۷ نفری طالبان به پروسه صلح پیوست.

یک متعلم صنف ۳ مکتب درجریان درگیری طالبان در چرخ شهید شد. لوگر: 
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نورستان:  در کامدیش ۹ طالب کشته.  در وانت وایگل ۸ طالب کشته شد.
درمرکزنورستان ۵ طالب هنگام ماین گذاری کشته شد. ۲ انبار سالح کشف شد.  

۹ طالب در ۴ ولسوالی فاریاب دیروز کشته شد.  فاریاب: 
۲ طالب ماین گذار در شهر  میمنه دیروز کشته شد رر 

طالبان دیروز ۲ کودک ۱۰و۱۲ساله خواهروبرادر رادرخواجه سبزپوش بردند. فاریاب:  
۱۱طالب درچارچینو و ۹ طالب در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان:  

۱۳طالب در حمله هوایی در دشت ارچی و۴طالب توسط نیروهای کوماندو کشته شد. قندز: 
ننگرهار:  ۸ عضو داعش  در حمله هوایی در دره نور کشته و۴ تن زخمی شد.

6۸ دهشت افگن در بخش های کشور توسط اردوی ملی بشمول۴۲ داعشی کشته ۲۱تن زخمی بشمول۴  کابل: 
داعشی. ۱۱تن منسوبین اردوی ملی شهید شد. ۲۱ طالب در زون شمال و شمالشرق کشته شد.

گردیز:   قوماندان نقیب اهلل  طالب در احمدخیل با۲ نفرش کشته و۵ تن زخمی شد.
۲۱ سپتامبر۲۰۱۶

در زنده جان باحمله مسلحانه ۴ محافظ پروژه جاده سازی و۲غیر نظامی کشته شد. هرات: 
لوگر:     باحمله بم دستی در دارالمعلمین لوگر ۴ معلم و محصل زخمی شد که ۳ دختر است.

درسالجاری ۴۹ قاچاقچی مواد مخدر با۳۹ قضیه جداگانه بازداشت شده. بغالن: 
یک طالب کشته و ۳ تن در مقر بادغیس زخمی شد. بادغیس: 

۱۳ عضوداعش در اچین  ۱۱داعشی در کوت و۵ داعشی در رودات کشته شد. ننگرهار:  
۴ طالب حین حمله به پوسته امنیتی در گرشک کشته و۳ تن زخمی شد.۳ طالب حین انتقال جنگ افزار درموتر  هلمند: 
در ولسوالی سنگین بازداشت شد.یک قوماندان پولیس محلی در حمله طالبان در ناوه شهید و۳ نظامی زخمی 
شد.حمله هوایی و زمینی نیروهای کوماندو بر مواضع طالبان در گرشک صورت گرفت که ۱۷ طالب کشته و 

ده ها تن زخمی شد. این عملیات ادامه داد.
یک زن جوان محصل سال چهارم پوهنحی طب بشکل مرموز کشته شد. بغالن: 

موی سر یک زن جوان توسط شوهرش تراشیده شد. رر 
حمله های هوایی توسط نیروهای ناتو وافغان علیه طالبان در ترینکوت ادامه دارد. در یک حمله جداگانه ۳  ارزگان:   

طالب در چارچینو کشته شد.
پدر والی نامنهاد طالبان با ۱۵ فردش در دشت ارچی  گرفتار شد. قندز: 
همچنان ۱۱ طالب به اتهام فعالیت های ترورستی بازداشت شد.  

۱۱ طالب در دشت ارچی کشته و ۱۰ تن زخمی شد.۷ تن به پروسه صلح پیوست. رر: 
برادر لطیفه عزیزی آواز خوان سرخواهرش را تراشیده به فیس بوک نشر کرد. کابل: 

   ۲۲ سپتامبر۲۰۱۶
توافق نامه صلح با حزب اسالمی گلبدین امضاء شد)توسط هیأت( کابل:  

کار اولین پروژه تولید برق از گازشبرغان  به مصرف ۷۵ ملیون دالرآغازشد رر: 
۳۴ دهشت افگن در بخش های کشور با ۲ داعشی کشته ۱۱ زخمی و۷تن گرفتار شد رر 

۹ تن منسوبین اردوی ملی درین عملیات ها شهید شد.  
۳ کودک با انفجار سرگلوله راکت در خانقاه شبرغان زخمی شد. جوزجان: 

یک کارمند امنیت ملی درتتمدره توسط یک فرد مسلح شهید شد. پروان: 
۳ طالب در قندهار زابل و ارزگان کشته و ۱۷ تن مشکوک بازداشت شد. قندهار: 

دراثر درگیری بین دو قوماندان  ۳نفرکشته ویکنفر در زاری زخمی شد. بلخ: 
سه قوماندان طالب با۳۲ تن افراد شان به پروسه صلح پیوست. عملیات  مشترک اردوی ملی و پولیس بنام  ننگرهار: 
شاهین ۱۹دربتی کوت آغاز شد.۹ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و 6 تن زخمی شد.در حمله 
هوایی۱۳ داعشی در کوت. ۸ داعشی در  رودات کشته شد.۳ انبار سالح طالبان وداعش در مربوطات  ننگرهار 
کشف شد.۳ دهشت افگن در هسکه مینه و چپرهار بازداشت شد.۳ عضو داعش در گلوله باری نظامیان در 

اچین کشته شد.۱۱ طالب  در مربوطات ننگرهار کشته و یک قرارگاه شان تخریب شد.
سمنگان:  چندین قریه در سمنگان از وجود طالبان پاک وسالح شان ضبط شد.

۹ مخالف در علینگار کشته شد. لغمان: 
6 دهشت افگن در مسیر راه خان آباد و دشت ارچی کشته و ۷ تن دیروز زخمی شد. قندز: 

۲۷ فرد مشکوک ازمنزل مولوی شاکر ولسوال نامنهاد طالبان دردشت ارچی گرفتار شد.  
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۱۳ طالب طی ۳ روز در مربوطات قندز کشته  ۱۸ تن زخمی و ۲۳تن گرفتار شد. رر: 
از آغازسالجاری تاکنون بیش از یکصد طالب کشته شده. فراه: 

۲ غیر نظامی  در گذره توسط طالبان تیرباران شد. هرات: 
۲۳ سپتمبر۲۰۱۶

ننگرهار:  ۳۰ عضو داعش طی عملیات هوایی و زمینی  کشته شد.درحمله هوایی در اچین ۱۱ داعشی کشته 6تن زخمی 
شد.در ولسوالی کوت ۱۳ داعشی کشته شد. ۹ داعشی در رودات درحمله هوایی کشته شد.۴ انبار سالح 

داعشی ها و طالبان کشف شد.درعملیات هوایی در حصارک ۱۸ طالب کشته و۴ تن زخمی شد.
۳ انبار سالح طالبان در چاردره کشف و تخریب شد. قندز: 

۱۳ طالب کشته و ۱۸ تن زخمی و ۲۳ تن گرفتار شد. ۳ طالب توسط نظامیان کشته شد.  
حقوق بشر توافقنامه صلح با گلبدین را بی حرمتی به قربانیان جنگ افغانستان خواند. کابل: 

6۹ طالب بشمول ۱۱ داعشی در بخش های کشور کشته ۴۳ تن زخمی و ۲ تن گرفته شد۴ تن منسوبین اردوی  رر: 
ملی نیز شهید شده اند.

یک محموله جنگ افزار که از پاکستان به خوست وغور رسیده بود در هرات کشف و دستگیر شد. هرات: 
بزرگترین محموله سالح و مهمات طالبان که از راه های مرکزی وارد شده بود دستگیرشد یکنفر نیز بازداشت  رر: 

شد. قرارگاه هاو مراکز امن طالبان در شیندند باحمله نیروهای مسلح تخریب شد.
۱۳ سرباز که باسقوط هیلی کوپتر شان توسط طالبان اسیر شده اند زنده میباشند.  فاریاب: 

درولسوالی پشتون کوت. ۲ نظامی ویک حارنوال از بند طالبان فرار کرده اندو گفته اند که این ۱۳ سرباز در بند   
طالبان بودند.

بدخشان:  ۱۵ طالب طی۲ درگیری در خاش و جرم کشته و ۱۰ تن زخمی شد.
 ۲۴سپتامبر۲۰۱۶

افغانستان در سالنگ گذرگاه جدید با مصرف۳۱/۳۷ ملیون دالرکمک بانک جهانی اعمار میکند. این دومین  کابل: 
تونل در سالنگ تا سال ۲۰۲۰ تکمیل میشود.

۴۳ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۲۳ تن زخمی و 6تن بازداشت شد. رر: 
شاهراه سالنگ بدلیل تیراندازی طالبان به خودرو پولیس که ۳ کشته و۲ تن را زخمی کرد بسته شده. بغالن: 

۲ نظامی در کمین طالبان شهید و ۳ کودک زخمی شد. رر: 
ننگرهار:  دیروز۳۰ عضو طالب وداعش  درعملیات هوایی و زمینی در کوت  نازیان و حصارک کشته شد. ۹ داعشی 

در کوت و ۱۱ داعشی در اچین کشته شد.
ده ها قریه در شیندند از وجود طالبان پاک شد. ۷ شورشی کشته و ۴ تن زخمی شد. هرات: 

یک ماین گذار طالب حین ماین گذاشتن در متی خیل قربانی ماین خود شد. پکتیکا:    
۹ طالب در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار:    

نورستان:   6 طالب در کامدیش کشته. ۹ طالب در وانت وایگل کشته. ۸ طالب در پارون کشته.
۴ انبار سالح طالبان نیز کشف و ضبط شد.  

۹ طالب در بخش های ارزگان کشته شد. ۱۴ طالب در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان:   
۱۱ طالب در مرکز ارزگان توسط نظامیان کشته شد.  

۱۴ طالب درحمله هوایی در دشت ارچی و چاردره کشته شد. ۵ طالب درحمله زمینی کشته شد.نیروهای  قندز: 
کوماندو در چاردره چندمخفیگاه و انبار سالح طالبان را کشف کردند.6 طالب حین ماین گذاری در دشت 

ارچی کشته شدند.
بدخشان:  ۱۵ طالب در جرم کشته و۵ تن اسیر گرفته شد.۲ سرباز شهید و۴ تن زخمی شد.

ملک قریه تبر سنگچارک توسط افراد مسلح کشته شد. سرپل: 
زون شمال: ۱۲ طالب در دشت ارچی کشته و6 تن زخمی شد. ۵ طالب در انفجار ماین کشته شد.

   ۲۵ سپتامبر۲۰۱۶
کمسیون حقوق بشر از حکمتیار خواست تا از مردم عذر خواهی کند. کابل: 

۳۳ ترورست در بخش های کشور کشته شد بشمول یک عضو القاعده و ۲ داعشی و۱۷تن زخمی شد.                  رر 
۲ منسوب اردوی ملی نیز شهید شد.
۹ مخالف دولت در برمل کشته شد. پکتیکا: 

خلیل پارسا فعال مدنی هرات در حمله مسلحانه زخمی شد. هرات: 
درحمله هوایی علیه داعش در رودات ۱۲ داعشی کشته شد.دراچین ۱6داعشی کشته ودر کوت 6 داعشی  ننگرهار: 
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کشته شد.یک عضو طالب برادرش را در دور بابا بقتل رسانید وخودش فرار کرد.طالبان ۲ غیرنظامی را تیر باران 
کردند.

یک قاچاقچی با۳۵  کیلوچرس در موتر در نهرین دستگیر شد. بغالن: 
۵ نفر ملکی در انفجار ماین کنار جاده در کوهستانات زخمی شد. سرپل: 

یک حمله طالبان در کوهستانات ناکام و آنها عقب زده شدند.  
6 طالب در دشت ارچی کشته وعده ای زخمی شد.۱۲ طالب در چار دره کشته ومواضع شان تخریب شد. قندز: 

تانک نظامی در خواجه غار با انفجار ماین تخریب و۲ سرباز شهید و۴تن زخمی شد. تخار: 
6 طالب و ۲ قوماندان مشهور آنها کشته و یک فرد انتحاری کشته و۲ تن گرفتار شد. میدان: 

در برخورد بین افراد جنبش و جمعیت اسالمی در پشتونکوت یکنفر کشته و ۹نفرزخمی شد. ۳ فرد ملکی در  فاریاب: 
گلوله باری طالبان در قیصار کشته شد.

6 طالب  در مربوطات قندهار  زابل و ارزگان کشته و ۳ طالب زخمی شد. قندهاز: 
6 طالب در شور تیپه گرفتار شد. بلخ: 

سمنگان:   یکنفر با ۲۲ کیلو مواد مخدر بازداشت شد.
۴ طالب حین انتقال مهمات در دانگام کشته. ۵ ملکی شهید و ۴ تن زخمی شد. کنر: 

   ۲۶سپتمبر۲۰۱۶
باثر واژگون شدن یک تانک  ۴ سرباز در شرین تگاب زخمی شد. فاریاب: 

اعظم فاروق سخنگوی طالبان پاکستانی در بمبارد هوایی با۳ طالب دیگر کشته شد. پکتیکا:   
۴ آدم ربا در لشکرگاه گرفتار شد. ۱۰۱ تن از قید طالبان آزاد شد. هلمند: 

ننگرهار:  یک مهاجم انتحاری در گلوله باری نظامیان در اچین کشته و موتر بم گذاری گرفته شد.۵ پاکستانی طالبان 
دستگیر شد.۳ عضو داعش در کوت گرفتار شد.۲طالب دغنی خیل کشته ویکنفر شان زخمی شد.

۴ سرباز امریکایی در انفجار ماین کنار جاده در دند زخمی شد. ۲ شبکه ترورستی ۱۵ نفره گرفتار شد. قندهار: 
طالبان با استفاده از تراکتوریک کیلومتر سرک قیرریزی شده را تخریب کردند.  

ارزگان:  ده ها محل در مربوطات ارزگان از وجود طالبان پاک وبیش ازیکصد طالب کشته وزخمی شدند.
دراثر انفجار ماین چسپکی در موتر یک صراف  یکنفر ملکی در خیرخانه زخمی شد. کابل: 

یک انتحار کننده در بگرامی کشته شد.  ۳۸ دهشت افکن درنقاطی از کشور کشته شد بشمول۷ داعشی و۱۸   
تن زخمی شد. ۸ سرباز نیز شهید شد.

عملیات برای پاک سازی طالبان در خواجه غار ودشت ارچی  قندز ادامه دارد. تخار: 
۷ تن به اتهام جاسوسی برای طالبان دستگیر شدند.یک ماین گذار  طالب و همکار طالبان دستگیر شد. کاپیسا: 

6 نفر ملکی باثر انفجار ماین در جمال آغه زخمی شد.  
6 طالب در انفجا راکت خود شان در گلستان کشته شد. فراه: 

۳ نفر به اتهام انتقال سالح گرفتار شد. رر: 
۱6 طالب در دشت ارچی کشته و ۱۵ تن زخمی شد. قندز: 

طی یک هفته ۸۵ طالب کشته و 6۱ نفر بازداشت گردیده.  
عملیات مشترک علیه طالبان امروز آغاز شد. ۵ طالب در جاده الیشنگ کشته شد. لغمان: 

 ۲۷ سپتمبر۲۰۱۶
طالبان ۱۲سرباز را در حمله به پاسگاه ارتش کشتند. قندز: 

موتر حامل انتحاری و مملو از بم در حسین خیل بگرامی با قتل فرد انتحاری خنثی شد. کابل: 
6۷ دهشت افگن در ۱۰ والیت کشته ۴۹ تن زخمی و ۷سرباز شهید شد. رر 

۲ قوماندان ارشد طالبان با ۱۱ طالب در حمله هوایی کشته شد. پکتیکا:  
۱۳عضو داعش در اچین و کوت با حمله هوایی کشته و عده ای زخمی شد. ننگرهار: 

۳ عضو داعش  در رودات بازداشت شد.  
درحمله باالی پوسته امنیتی در کجران ۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. دایکندی:  

درحمله طالبان در جرم ۸ طالب کشته و یکتن گرفتار شد. بدخشان:  
ارزگان:   حمله هوایی علیه مواضع طالبان در ترینکوت و دیگر بخش ها ادامه دارد.

۲ سرباز پولیس ۱۲ همکارشانرا به ضرب گلوله درحومه شهرپلخمری به شهادت رساند. قندز: 
در دشت ارچی ۱۱طالب کشته و ۱۳تن از سوی نیروهای اردوی ملی زخمی شد. رر 

۱۰ طالب هنگام ساخت ماین در اندر کشته شد. غزنی: 
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۱۲ طالب در گیرو کشته و ۱۸ تن زخمی شد که عده ای پاکستانی اند. رر 
۴ طالب در میزان کشته شد. یک طالب در شاه جوی  کشته شد. زابل: 

6 طالب دیروز در شاه ولیکوت کشته و ۲ تن زخمی شد. رر 
جوزجان:  درجنگ میان۲ گروه طالبان در باتیغور۲ تن کشته و۲تن زخمی شد. درقوش تیپه یکطالب زخمی شد.

یکتعداد ماین در ولسوالی های لغمان کشف و خنثی شد. لغمان: 
۸ تن اعضای یک خانواده در حادثه ترافیکی در شولگره کشته و۳ تن زخمی شد. بلخ: 

امروز سالگره اعدام داکتر نجیب اهلل)۲۷سپتامبر۱۹۹6(از سوی طالبان در۲۰ سال قبل است. کابل: 
 ۲۸ سپتمبر۲۰۱۶

اشرف غنی ریس جمهور و گلبدین حکمتیار  فردا موافقتنامه صلح را امضاء میکنند. کابل: 
اشرف غنی سنگ تهداب ۳ فابریکه الکوزی را گذاشت. الکوزی قرارداد ساخت سروبی دوم)بند برق( به   

مصرف ۳۰۰ ملیون دالر را امضاء کرد.
ده ها طالب در۲۴ساعت گذشته در کشور با۲۰ داعشی کشته و۴۷تن زخمی شده اند.  

درکوت و اچین ۲۰ داعشی کشته و۲ زخمی . در شاه ولیکوت ۱۳طالب کشته ۱۰زخمی  
درگیروی غزنی۲۹ طالب کشته و۴ زخمی. دربرمل پکتیکا ۱۳طالب کشته شده.  

در دیگر بخشهای کشور۴۳ مخالف کشته ۳۱ زخمی. ۵ سربازشهید شد.   
درعملیات هوایی درترینکوت ۷طالب کشته و۳ تن زخمی.  

درچارچینو۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی.  درشاه ولیکوت ۱۳ تن کشته و۱۰ نفر زخمی.  
درشاه جوی زابل ۲ تن کشته و یک نفر زخمی  

دردشت ارچی قندز۲۴ طالب کشته ۲۰ تن زخمی.   
درجرم بدخشان ۱۲ تن کشته و ۱۸ نفر زخمی  

در حمله درمحل تجمع داعش ۱۳ نفر شان کشته شد. ننگرهار: 
۱۱ پایه جنراتور امریکایی که به پاکستان قاچاق میشد درمهمند دره گرفتار شد. رر 

6 ماین در مربوطات ننگرهار کشف و خنثی شد. رر 
باحمله نیروهای ویژه ارتش در برمل ۹ طالب بشمول ۲فرمانده القاعده کشته شد. پکتیکا: 

اعظم فاروق قوماندان طالب پاکستانی وحیدر ویسا سرفرماندهان القاعده کشته شد.  
کاروان نیروهای خارجی با ماین تصادم کرد یک واسطه نظامی تخریب و کدام نفر زخمی نشد.. بگرام: 

پس از حمله چند روز قبل طالبان در ترینکوت تاکنون۲6۰  طالب کشته و۱۹۰ تن شان زخمی شده. ارزگان: 
۲۹ طالب درحمله مشترک نیروهای دولتی در گیرو کشته و ۴ تن زخمی شده. غزنی: 

یکنفر عامل ماین گذاری جمال آغه با زداشت شد. کاپیسا: 
۲۹ سپتامبر۲۰۱۶

اشرف غنی ریس جمهور افغانستان در یک محفل موافقتنامه صلح با گلبدین را امضاءکرد.  گلبدین با نشاندادن  کابل: 
ویدیو این توافق نامه را ازکدام جای نامعلوم امضاء کرد.

در زون شمال درخان آباد قندز ۳قوماندان طالب با۱6 طالب کشته و۸ تن زخمی شد.  
در دشت ارچی ۱۴طالب کشته و۱۲تن زخمی و درخواجه غار تخار۱۵ طالب کشته و۱۲تن زخمی شد.  

قاری عبداهلل یک سازمانده حمالت انتحاری در کاپیسا بازداشت شد. کاپیسا: 
همچنان یک قوماندان مسلح غیر مسوول بازداشت گردید.  

پایگاه نظامیان امریکا در بگرام اماج حمالت راکتی طالبان قرار گرفت اما کسی زخمی   نشد.  
عملیات پاک سازی در خواجه غار آغاز شد.  تخار: 

طی درگیری های جداگانه ۴ طالب  کشته و۱۳ تن زخمی شد.  
۱۸ عضو داعش درحمله هوایی در اچین کشته شد و هم ۵ غیر نظامی کشته شده اند. ننگرهار: 

طبق خبر دیگر 6 عضو داعش توسط نظامیان در کوت کشته شد.  
۲ غیر نظامی باثر انفجار ماین کشته و ۲ تن در میوند زخمی شد. قندهار: 
افغانستان اشتراک در جلسه سارک در اسالم آباد را تحریم کرد.  کابل: 

   ۳۰ سپتامبر۲۰۱۶
پاکستان از امضای توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و گلبدین استقبال کرد. کابل: 
6۸ دهشت افگن در والیات مختلف کشته ۳۵تن زخمی و۳ سرباز شهید شد.  

حاجی یوسف قوماندان ارشد شبکه حقانی با۹ نفرش در جریان درگیری با حزب اسالمی کشته شد. میدان: 



189

6 عضو طالبان توسط نظامیان افغان کشته شد.  
۱۰ غیر نظامی در انفجار ماین درقادس کشته شد. بادغیس: 

طی ۴ درگیری ۷ طالب کشته و ۱6 تن مجروح شد.  
۴ کارخانه مواد مخدردرخوگیانی تخریب شد با۸۰خریطه هیرویین و۵6۰کیلو موادمخدر. ننگرهار: 

   اول اکتوبر۲۰۱۶
حامدکرزی گفت: تفاوتی میان بمباران شوروی و امریکا نیست.  کابل: 

. 6۳ مخالف در والیات کشور کشته شده:  
درهلمند ۳۵کشته ۲۲ زخمی . در هرات ۸ کشته  و۵ زخمی.  در لوگر ۳ کشته و۵ زخمی.  
در اچین ننگرهار۴ طالب کشته و یکنفرزخمی. در دیگر والیات۱۳کشته و۱۱ تن زخمی.  

همچنان ۵ تن از منسوبین اردوی ملی شهید شده اند.  
برنامه ثبت ملکیت های زمین های شهری و روستایی آغاز گردید.  
۸ طالب کشته و۱۲ تن در باالبلوک توسط اردوی ملی زخمی شد. فراه: 

باثر اشتباه قوتهای هوایی6 سرباز شهید و۲ تن زخمی شد.    
سرپل:  در چارکنت سرپل عملیات علیه طالبان آغاز شد.

۳ انبار سالح طالبان در حمله هوایی در چاردره تخریب و 6 طالب کشته شد. قندز: 
۲ تسهیل کننده حمالت ترورستی و 6 عضو طالب در رودات وسرخرود  بازداشت شد. ننگرهار:  

۷ عضو داعش در اچین بازداشت شد.  
  با انفجار ماین ها در اچین و کوت از وقوع حوادث خونین جلوگیری شد.

۵ طالب در انفجار ماین خود شان در نوزاد کشته شدند. هلمند: 
گروه ۴ نفری اختطافچی در لشکرگاه گرفتار و یک ذخیره سالح بدست آمد.  

. طی درگیری میان ۲ گروه طالبان درنوزاد ۳ طالب کشته شد.  
۱۷ طالب مسلح توسط نیروهای امنیتی در هلمند  در بوالن گرشک کشته شد.  

حمالت مخالفین بر پوسته های پولیس در اوبه ناکام و ۴ جسد طالب بدست آمد. هرات: 
درگیری با طالبان در چوره ادامه دارد و۱۰ طالب  کشته شد. ارزگان: 

6 طالب در خاص ارزگان کشته و ۳ تن زخمی شد.  
۷ طالب در ترینکوت  کشته شد.  

۱۷ تن از زندان شبرغان رها و عفو شدند. جوزجان: 
یک شفاخانه در قادس توسط طالبان به آتش کشیده شد. بادغیس: 

مدیر اجراییه ولسوالی جلگه توسط افراد مسلح کشته شد. بغالن: 
   ۲ اکتوبر۲۰۱۶

بلخ:  عملیات عمری طالبان در حوزه شمال و شمالشرق شکست خورده است.
ننگرهار:  گروهی افراد مسلح کاروان حامل مواد نفتی را در شاهراه جالل آباد- کابل آتش زدند.

. یک عضو شبکه داعش که قصد حمله انتحاری داشت باز داشت گردید.  
گروه ۵ نفری اختطافچی بازداشت و یک کودک ۷ ساله نجات داده شد. بغالن: 

با عملیات نوید۱۹ پنج طالب کشته و ۱۱ تن زخمی شد.   
6 عضو شبکه حقانی در حمله هوایی درخوست کشته شد.  خوست: 

  ۹ طالب شبکه حقانی در بخش های دیگر خوست توسط نظامیان کشته شد.
۳ طالب با انفجار ماین خود شان در موسی خیل کشته و۲ تن زخمی شد.  

۱۹ طالب در عملیات نیروهای امنیتی نظامی در باالبلوک کشته و۱۵تن زخمی شد. فراه: 
۲ سرباز امنیتی شهید شد.  

یک مسوول تهیه سالح به طالبان با مقدار زیاد سالح و مهمات گرفتار شد. تخار: 
یک گروه از سارقین مسلح در ناحیه سوم شهر کابل گرفتار شد. کابل: 

ده ها طالب کشته و زخمی شده در والیات مختلف:  
درفراه ۲۸ طالب کشته و ۷ تن زخمی.  در ننگرهار ۷طالب کشته  ۲ داعشی گرفتار شد.  

درغزنی ۱۱طالب کشته و ۹ تن زخمی.  در دیگر والیات ۲۱ تن کشته ۱۱تن زخمی.  
۱۳ سرباز شهید شده.  

۱۵ طالب در بخش های کشور توسط قول اردوی ۲۰۵  درقندهار  زابل و ارزگان کشته شد. در شاه ولیکوت   
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6 طالب کشته و۲تن زخمی. در ارزگان ۲ کشته و۳ زخمی.
فاریاب:  طالبان ده ها خانواده را که مربوط خیزش مردمی بودند از منازل شان بیرون کردند.

یک معلم توسط افراد مسلح در سید خیل کشته شد. پروان: 
۷ عضو یک خانواده در اثر انفجار ماین در لشکرگاه کشته شد.   هلمند: 

 ۳ اکتوبر۲۰۱۶
طالبان گفته اند میدان مرکزی شهر قندز را تصرف کرده و درحال پیشروی تصرف والیت اند. قندز: 

جنگ با طالبان در بخش های قندز به شدت ادامه دارد. قندز: 
۲۳ طالب در شهر قندز کشته و ده ها تن زخمی شد. 6 طالب در دشت ارچی کشته شد.  

6 طالب در امام صاحب کشته و ۸ تن زخمی شد.  
افغانستان دومین تفاهم نامه نیروگاه گازی در شمال کشور با بیات گروپ را امضاء کرد. کابل: 

قول اردوی۲۰6 گفت: بیش از یکصد طالب در۳ والیت طی۲۴ساعت کشته وزخمی شد. کابل: 
6 طالب در شاه ولیکوت کشته و عده ای زخمی شد. در زابل ۵ طالب کشته و۵ زخمی.  

۲۳ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ه و۴ تن زخمی شد. ۷سرباز شهید شد.  
جوزجان:  درانفجار ماین دریک موتر در درزاب 6نفر کشته و۷6 نفر زخمی شد.

باحمله طالبان در ناوه قوماندان امنیه ناوه شهید وبازار ولسوالی راطالبان گرفت. هلمند: 
  مولوی دادمحمد معاون والی نامنهاد طالب در هلمند با۵۳ طالب کشته و۱۳ تن زخمی.

فردی با لباس زنانه با۴  میل تفنگچه دستگیرشد. هرات: 
دو انبار سالح طالبان در گذره و شیندند کشف شد.  

۱۰ طالب در دند غوری کشته و ۵ تن زخمی شد. جنگ ادامه دارد. بغالن: 
نیروهای امنیتی ۷ ماین را کشف و خنثی کردند. غزنی: 

۱۱ طالب در۳ ولسوالی غزنی کشته و ۹ تن زخمی شدند.  
۳ ترورست سازمان دهنده حمالت راکتی بر میدان هوایی قندهار دستگیر شد. قندهار: 

ولسوالی ناوه بدست طالبان سقوط کرد.  
۱۳عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.۷ داعشی درکمین نظامیان کشته شد. ننگرهار: 

۴ اکتوبر۲۰۱۶
کمیته گزینش اعضای کمسیون انتخابات بکارآغاز کرد. کابل: 

اشرف غنی طرح جنجالی قانون انتخابات افغانستان را امضاءکرد.)۱۸سپتامبر۲۰۱6(  
6۵ دهشت افگن درنقاط مختلف کشور کشته ۵۰ تن زخمی و۴ داعشی گرفتار شد.  

۱۰ سرباز اردوی ملی شهید شد.  
در انفجار ماین یک غیر نظامی در دولینه کشته و ۵ تن زخمی شد. غور: 

۵6 عضو داعش در اچین  درحمله هوایی و زمینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. ننگرهار: 
۵ داعشی و طالب در بتی کوت بازداشت شد.  

فاریاب:  یکنفر به اتهام جاسوسی به طالبان در کوهستان بازداشت شد.
در یک درگیری بین افراد مسلح غیر مسوول ۳ تن کشته و۵ نفر زخمی شد.  

۴ طالب توسط نظامیان در ولسوالی المار کشته شد.  
طالبان باحمله برچند منطقه آنتن شرکت مخابراتی را قطع و برپوسته ها حمله کردند. هلمند: 

۸ نفر ملکی در انفجار ماین کنار جاده در سنگین زخمی شد.  
ولسوالی ناوه دوباره بدست دولت افتاد. ۴۵ طالب کشته شد.  

نیروهای ملی اردو به تصفیه شهر کندز از وجود طالبان ادامه میدهند. قندز: 
درعملیات علیه طالبان تاکنون ۴۳ غیر نظامی زخمی شده.  

یک قوماندان طالب را در تگاب مردم محل کشتند و یکنفر دیگرش را زخمی کردند. کاپیسا: 
در انفجار ماین کنار جاده در ترینکوت ۲ تن شهید شد. ارزگان:   

۳ کودک نیز در انفجار ماین در دهراوود زخمی شد.  
حمله طالبان ازچندین استقامت بر ولسوالی شینواری عقب زده شد. پروان: 

۲ تن ملکی باثر انفجار ماین در چرخ شهید شد. لوگر: 
قندز و بغالن: ۳۰ طالب  توسط اردوی ملی کشته شده. در قندز ۱۷ کشته و ۲۳ تن زخمی.

دربغالن ۱۰ کشته و۱۵ تن زخمی. در چشمه شیر۳ طالب  کشته شد.  
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در قندهار ۸ طالب کشته شد.  در ارزگان ۱6 طالب کشته شد. قندهار: 
۵ اکتوبر۲۰۱۶

درپایان جلسه ۷۰ کشور در بروکسل برای کمک در۴ سال آینده به افغانستان  قرار است بروکسل: 
بیشتر از۱۲ ملیارد دالر اعالن شود.  درین جلسه ۲۰ سازمان و نهاد بین المللی هم شامل اند.  

در۲۴ ساعت  66 زخمی به شفاخانه رسیده. حمله طالبان ۲ روز قبل به قندز آغاز شد. قندز: 
جمعیت اسالمی به واکنش حنیف اتمر به حمله لفظی به کرزی  عکس العمل نشان داد.  کابل: 

صالح الدین ربانی به اتمر گفته از نشانی نهاد های ملی صدای افتراق و گروه گرایی بلندنکنید.  
درحمله ترورستی در سرک داراالمان بر موتر کارکنان وزارت معادن عده ای زخمی شد. کابل: 

امریکا ۴۹۲ واسطه زرهی به وزارت داخله افغانستان کمک کرد. رر: 
قرار است امریکا یکصد هزار میل سالح جدید نیز به پولیس کمک کند.  

۵۱ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۴۴ تن زخمی شده. ۷ پایگاه آنان تخریب شد و ۱۳ منسوب  رر 
اردوی ملی شهید گردید.

یک مالامام مسجد در محمد آغه لوگر ترور شد. لوگر: 
در تیر اندازی افراد مسلح در مارکیت اسعاریکتن کشته و۲ تن زخمی شد. بلخ: 

طالبان ۲۵ مسافر را در شاهراه میدان- بامیان ربودند. میدان: 
صدها مسافر درحمله گروهی طالبان در شاهراه راغستان گیرمانده اند. بدخشان: 

نبرد میان نیروهای امنیتی وطالبان در۲ ولسوالی  فراه آغاز شده. فراه: 
یک دختر جوان دیروز بشکل مرموز در پلخمری به قتل رسید. شکریه۲۲ ساله بغالن: 

مالسالم ازبک قوماندان کلیدی طالب با ۱۵نفرش در شهر کهنه کشته ۲۵تن زخمی شد. رر 
۹6 هراس افگن داعش توسط پولیس در دند و اچین کشته شدند. ننگرهار: 

6 عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ۸ طالب در خوگیانی کشته شد.  
یک سرباز امریکایی در انفجار ماین در اچین زخمی شد.  

طالبان در قندز تلفات زیاد دیده درحال فرار میباشند. قندز: 
عملیات الماس ۲۱ در مربوطات لغمان آغاز گردید. لغمان: 

یک غیر نظامی باثر انفجار ماین کشته و ۵ تن در دولینه زخمی شد. غور: 
طالبان  مرز نمی شناسند به هیچ ارزش ملی  زبانی قومی و دینی و مذهبی احترام قایل نیستند.

۶ اکتوبر۲۰۱۶
درگیری میان سربازان دولت و طالبان در قندز وارد چهارمین روز خودشد. قندز: 

شرکت کنندگان درجلسه ۱۵ملیارد دالر طی۴ سال به افغانستان را کمک خواهندکرد.)کمک های جامعه جهانی  بروکسل: 
طی ۴ سال آینده به افغانستان( :

۱۵ملیارد دالر ۱/ جامعه جهانی    
۴۳۰ملیون دالر ۲/المان ساالنه    
6۰۰ ملیون دالر ۳/جاپان در۴ سال    

۱۰۰ ملیون دادلر ۴/عربستان سعودی رر   
رر۵۰۰ ملیون دالر ۵/پاکستان          
رر6۰۰ ملیون دالر 6/ترکیه            
رریک ملیارد دالر   ۷/هند   
۸۰ ملیون دالر  ( ۸/استرالیا ساالنه    

مولوی رجب یک قوماندان ارشد طالبان در بغالن بازداشت شد. بغالن: 
مال سردارمحمد قوماندان ارشد طالبان با۳ فردش در لشکرگاه کشته شد. هلمند: 

۵ طالب مسلح در کمین نیروهای کوماندو کشته شد. فراه: 
شاهراه فراه- فراه رود باحمله طالبان بسته شده است. رر 

۳ طالب در باالبلوک کشته و ۳ سرباز شهید شد.  
جلیل احمد مشهور به جلیل نشه  قوماندان طالبان بازداشت شد. هرات: 

۱۷ طالب با۴ قوماندان آن در شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 
۷ دهشت افگن در شاه ولیکوت کشته و ۵ طالب در ارغنداب گرفتار شد. رر 

خوست:  نماینده مهاجران وزیرستان در خوست بگونه مرموز کشته شد.
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۱۷۸دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته 66 زخمی و۳6تن گرفته شد.۱۲ سرباز شهید شد. کابل: 
عملیات درننگرهار پایان یافت ۷مرکز و۲ دیپوی مهمات داعش تخریب شد. ننگرهار: 

۳۰ فرد مظنون در حصارک بازداشت شد. رر 
زون شمال:  ۱۲۲ دهشت افگن در قندز. بغالن و بدخشان کشته و۳۳ تن زخمی شد. 

بامیان:  والی بامیان گفت هیچ طالب هزاره در بامیان وجود ندارد.
۱۱ طالب مسلح در اوبه و پشتون زرغون کشته و ۵ تن زخمی شد. هرات: 

۴ طالب در عملیات پراگنده در مربوطات هرات کشته شده اند.  
۷ اکتوبر۲۰۱۶

نبرد خانه بخانه بین ارتش و طالبان ادامه دارد. قندز: 
نشست ۴ جانبه پناه جویان افغان در ژنیو برگزار شد. درین نشست نمایندگان افغانستان.  

پاکستان ایران و کمیساریای ملل متحد اشتراک دارند.  
اردوی ملی طالبان را ازبخش های قندز عقب رانده ده ها تن کشته و۵ تن زخمی شده.  

دستگاه رادیو روشنی در قندز  را طالبان تخریب کردند.  
مالسالم والی نامنهاد طالبان دیروز در قندز کشته شد.  

والی زابل: اردوی ملی با هرگونه تهدیدهراس افگنان  آماده میباشد. زابل: 
گروه های هراس افگن مانع تطبیق پولیو در مربوطات ننگرهار میباشند.  ننگرهار: 

آرامگاه اعلیحضرت امان اهلل خان باز سازی میشود.  
۱۵ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ۴ طالب نیز کشته شد.  

بیش از ۳۵۰۰ کیلو مواد مخدر طی 6 ماه کشف و ضبط شده.  
۸ کودک در انفجار ماین زخمی شد.  

۱6 تن به اتهام غصب زمین بازداشت شدند.  
۳۷ طالب در حمله هوایی کشته و ۳۰ تن زخمی شد. فراه: 

جنگ در باالبلوک و پشت رود  ادامه دارد.  
6۸ طالب در باال بلوک کشته و ده ها تن زخمی شد.  

مردان مسلح به خانه حاجی عبداهلل هفت بال حمله کرده آنرا به آتش کشید. کسی نبود. هرات: 
۱۲ عضوخیزش مردمی در کمین طالبان در آفسای  و۸ طالب کشته شد. جوزجان: 

۷طالب در ۳ درگیری در قیصار و المار کشته شد  
قندهار:  نیروهای امنیت اردوی ملی ۱۳طالب را کشته و۲6 ماین را کشف کرد.

6۴ طالب بشمول والی نامنهاد طالبان در تخار کشته ۴۰تن زخمی  ۹سرباز شهید شد. کابل:  
قاری شمس الدین والی نامنهاد طالبان با۳ قوماندان ارشد طالب درحمله هوایی کشته شدند. تخار: 

مولوی رجب یک قوماندان طالب باشنده پکتیا بازداشت شد. بغالن: 
۸  اکتوبر۲۰۱۶

وزیردفاع . معاون امنیتی وزارت داخله و فرمانده کل ناتو به هلمند رفتند. هلمند: 
حمله طالبان در نادعلی خنثی شد. ۹طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. رر 

6 طالب  در لشکرگاه کشته  شد. رر 
برای ششمین روز جنگ در قندز ادامه دارد. قندز: 

تاکنون ۲۰۰ طالب کشته و ۲۰ سرباز شهید شده.  
۲ طفل باثر انفجار ماین در شاه ولیکوت کشته و ۳ تن زخمی شد. قندهار: 

۱۲ طالب در شاه ولیکوت کشته و ۳۵ ماین خنثی شد.  
۴۰۰۰نفر از خیزش مردمی در بغالن درکنار سربازان دولت  علیه طالبان می رزمند. بغالن: 

یک مرکز بزرگ نظامی طالبان بشمول پاکستانی ها وچچینی ها تخریب شد. لوگر: 
حامدکرزی قبال  مانع عملیات علیه این پایگاه طالبان شده بود.  

۲۷ طالب کشته و ۳۳ تن زخمی شد.  
مال عبداهلل والی نامنهاد طالبان در ولسوالی اوبه با یک همکارش بازداشت شد. هرات: 

اعضای شورای والیتی میگویندکه پس از قندز  فاریاب بدست طالبان سقوط خواهدکرد فاریاب: 
حمله طالبان در زیباک دفع و ۷ طالب کشته و ۱۳ تن زخمی شد. بدخشان: 
یک ماین گذار در چپرهار که زخمی شده بود زنده دستگیر شد. ننگرهار: 
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۳ سرباز پولیس در انفجار ماین در قادس زخمی شد. بادغیس: 
6۷ سرباز پولیس در نتیجه حمله طالبان در باالمرغاب باسالح و مهمات به طالبان پیوست. رر: 

قندزوبغالن:  ۹۴ طالب طی ۲۴ ساعت کشته و ۲۱ تن زخمی شد
۲۰۱۶ ۹ اکتوبر 

طالبان در شرق و غرب قندز عقب زده شدند. ازشش روز باینسو۲۰۰ طالب کشته و۹۰ تن زخمی شده. قندز: 
طی۲۴ ساعت  ۳۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شده.  

باسقوط هیلی کوپتر نظامی باثر نقص فنی  ۷ تن عمله و سرباز کشته شده. بغالن: 
یک جوان توسط طالبان در مقابل خبازی تیرباران شد.  

قندهار:  ۱۵ طالب در شاه ولیکوت کشته و ۲ نفر شان زخمی شد.
۳۴ داعشی درحمالت هوایی  بی پیلوت درهسکه مینه  نازیان کشته شد. ننگرهار: 

۷ طالب در کمین نظامیان در خوگیانی کشته شد.  
حمله راکتی در نزدیکی دفتر والی تلفات نداشت. جنگ در هلمند ادامه دارد. ۴۳ عضو طالب با6 قوماندان شان  هلمند: 
در ناوه  نهرسراج نادعلی وحومه لشکرگاه کشته وده ها تن دیگر آنها زخمی شد. طالبان همزمان با برگزاری 

کنفرانس بروکسل حمالت شانرا در هلمند قندز  بغالن فراه ودیگرمناطق افغانستان شدت بخشیده اند.
یک معلم لیسه قلعه کهنه برکی برک توسط طالبان به شهادت رسید. لوگر: 

کابل:  تلفات طالبان و داعش:   درفراه۴۳ کشته ۲۱ زخمی. درقندز۵۹ کشته و۳۷ زخمی.
درننگرهار۳۴داعشی کشته. در قندهار۱6طالب کشته و۲۵تن زخمی. در هلمند ۱۲طالب کشته و6 تن    

زخمی. در غزنی ۸ طالب کشته و۵ تن زخمی. در پکتیکا،  قندهار،  زابل، هرات 6 تن کشته و6 نفر زخمی و۵ 
تن بازداشت شد. ۱۸ سرباز شهید شد.

۱۰۵ کیلو مواد مخدر با  دو نفر در جبل السراج دستگیر شد. پروان: 
۵۰ تن نیروهای امنیتی که از 6 روز باینسو در محاصره طالبان بود نجات داده شد و دردرگیری ها ۷ طالب کشته  فاریاب: 

و ۵ تن شان زخمی شد.
۳ سرباز پولیس محلی در شاه جوی با حمله طالبان شهید شد. ۴ طالب کشته و۳ زخمی . زابل: 

۱۰ اکتوبر۲۰۱۶
قاری اجمل قوماندان ارشد لشکرجنگجوی پاکستان در عملیات مشترک افغان امریکا در پکتیکا کشته شد. کابل:  

۳ شهر برای قالین بافان افغان در بلخ  قندز و جالل آباد تاده سال ساخته میشود. رر 
رر وزارت دفاع: طی ۲۴ساعت  ۱۱۲مخالف بشمول ۲ قوماندان طالب و۵ داعشی کشته 6۴ تن زخمی شده اند.

یک خبرنگار روزنامه افغانستان تایمز )مدیرمسوول روزنامه( از سوی افراد مسلح لت کوب گردید. رر 
در زون شمال 6۱ مخالف کشته و ۲۲ تن زخمی شد. در قندز۴۷ کشته و۱۸ زخمی. رر 

در بغالن۵ کشته و۴ طالب زخمی. در فاریاب ۹ طالب کشته.  
نشست اعضای حزب اسالمی در پروان باحمله ۳ راکت استقبال شد که ۳ نفر درسیاه گرد زخمی شد. پروان: 

۱۴ نفر در حمله انتحاری در لشکرگاه کشته و۱۱ نفر زخمی شد. )۱۰پولیس و۴ملکی( هلمند: 
یک مرکز ساخت ماین طالبان در خواجه غار کشف شد. تخار: 

۲ کودک باثر انفجار بمب دستی در خانقاه کشته و یک کودک زخمی شد. جوزجان: 
۲۰ طالب در ولسوالی درزاب کشته و۴۰ تن زخمی شد. ۴ سرباز شهید شد.  

۲۴ هزار خانواده از قندز به بلخ تخار کابل و بغالن کوچ کرده اند. قندز: 
۵۴ طالب در۲۴ ساعت کشته و ۱۰ تن زخمی شده اند.  

۲۵ طالب در برنگوت کشته و ۱6تن زخمی شده اند. فراه: 
هارون مسوول مالی طالبان درزرغون شهر بایک همکارش کشته شد. لوگر: 

6 طالب در شاه ولیکوت کشته و ۲ تن زخمی شد. یک ملکی شهید و ۲تن زخمی شد. قندهار: 
۲۵ نفر در حادثه ترافیکی زخمی شد. کاپیسا: 

۲ طالب در چار سده کشته و۱۰ تن زخمی شد غور: 
۴ طالب در مربوطات لغمان کشته و ۸ تن زخمی شد .  لغمان: 

۲۱ طالب در دولت آباد کشته و زخمی شدند. فاریاب: 
۲ پسر یک قوماندان خیزش مردمی در پشتون کوت توسط طالبان بشهادت رسید.  

۲۸ عضو داعش در اچین و نازیان کشته شد. ۲۰ تن در اچین و ۸ تن در نازیان. ننگرهار: 
۱۱ اکتوبر۲۰۱۶
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پولیس ۳ مرمی بی ام یک را در چار آسیاب بدست آورد که کابل راهدف گرفته بود. کابل: 
۱۵۷ مخالف در والیات مختلف کشور و ۱۸ داعشی کشته. ۷۵ تن بشمول والی نام نهاد  

طالب در لوگرزخمی و ۲ تن گرفتار شده. ۱۲ سرباز شهید شده.  
حمله طالبان بر کاروان نظامیان  در شاه جوی خنثی شد. یک طالب کشته و۳ تن زخمی. زابل: 

دراثرحمله راکتی طالبان یک غیرنظامی هالک و۳ تن در شاه جوی زخمی شد.  
ولسوالی غورماچ بدست طالبان سقوط کرد. دوستم در فاریاب برای دفع طالبان رفته. فاریاب: 

۸ طالب در شیندند کشته و۱۲ تن زخمی شد. بشمول ۲ قوماندان طالب که کشته شد. هرات: 
۲طالب با انفجار ماین خود شان در فرسی کشته شد.   

یک طالب توسط نظامیان در فرسی کشته شد.  
ننگرهار:  یک انبار سالح و مهمات داعش در کوت کشف شد.

درحمالت هوایی در اچین و ده باال ۱۲ داعشی کشته و 6 تن زخمی شد.  
عثمان قوماندان داعش در شیخ خان کشته شد.  

با انفجاری درمقابل مدرسه دینی در نارنج باغ  کسی زخمی نشد.  
طی درگیری میان گروهی طالبان در بتی کوت 6 طالب کشته و۸ تن  بشمول ولسوال نامنهاد طالبان برای مهمند   

دره زخمی شد. ۲۰ عضو داعش در حمالت هوایی در نازیان و اچین کشته شدند.
قندهار. ارزگان. زابل:  ۲۹ طالب درین ۳ والیت کشته و ۷ تن زخمی شدند.

تاج محمد مسول مالی طالبان در لوگر گرفتار شد. لوگر: 
در انفجار ماین در ارغستان ۲ ملکی شهید و ۵ تن زخمی شد. قندهار: 

۲۴ طالب درعملیات نظامی اطراف شاهراه قندهار- ترینکوت کشته و۳ تن زخمی شد. ۳ تن  گرفتار شد.  
طالبان از۳ طرف بر الینگار حمله کردند که جاللی و مالنسیم ۲ قوماندان طالب با یک نفرشان کشته شد. لغمان: 

۱۰ کودک در الینگار با برخورد مرمی هاوان در یک منزل زخمی شدند.  
پس از ۲ سال خط دفاعی طالبان دند غوری درهم شکست بشمول تپه قرغان که از ۱۲ روز به اینسو تحت  بغالن: 

محاصره طالبان بود.
۲۷ طالب در گرمسیر کشته شد بشمول مال سورگل قوماندان طالب و ۱۱ تن زخمی.  هلمند: 

۱۳ طالب بشمول ۲ قوماندان طالب درحمله هوایی  درحومه لشکرگاه کشته  شد  
مالرشید قوماندان طالب با۲۴ فردش در شهر فراه کشته شد. فراه 
در عملیات تصفیوی ۱۳۰ طالب کشته و 6۰ تن زخمی شد.  

جوزجان:  ۳ ماین گذار طالب در شهر شبر غان گرفتار شد.
حمله طالبان بر ولسوالی دولتیار عقب زده شد. تلفات معلوم نیست. غور: 

یک فرد انتحاری با موتر سایکل مملو از مواد انفجاری در پل متک دستگیرشد. پروان: 
درهفته گذشته ۸ عضو طالب در بگرام با لباس پولیس دستگیر شد.  

۱۲ اکتوبر۲۰۱۶
دراثر انفجار بم در ولسوالی بلخ در مراسم عزاداری ۴نفر کشته و6۹ نفر زخمی شد. در حمله انتحاری داعش  کابل: 
در زیارت سخی کابل در مراسم عزاداری ۱۴ کشته ۵6زخمی شد.درعملیات اردو و پولیس ۷۵ نفر در والیات 

مختلف کشته و۲۰۰ تن زخمی شد. ۱6 سرباز نیز شهید شد.
۲ قرارگاه نظامی که در قرغان و خوشحال در محاصره طالبان بود نجات داده شد. بغالن: 
۲ دختر خوردسال از چنگ آدم ربایان که از کابل ربوده بودندبا آدم ربا گرفته شد.  

۸ طالب مسلح در حصارک توسط نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار:   
۴۰ داعشی در حمله هوایی در اچین و نازیان کشته و عده ای زخمی شد.  

۵۲ تن به اتهام عضویت دهشت افگنان داعش و طالب گرفتار شد.  
۳ سرباز اردو درحمله طالبان در دهراوود شهید شد. راه اتصال قندهار- ارزگان از وجود طالبان پاک شد. ده ها  ارزگان: 

نظامی که از یکماه به اینسو در محاصره طالبان بود نجات و دیروزحدودیکصد تن از طالبان تسلیم شدند.
دراثر انفجار ماین ۲ کودک کشته و ۴ تن زخمی شد. قندز: 

شهر قندز بکلی از وجود طالبان پاک شد که از۱۰ روز با حمله طالبان و تصرف بعضی نقاط مواجه بود. درین   
نبردها بیش از۵۰ غیر نظامی کشته و زخمی و بیش از۴۰۰ طالب کشته  شد.

دیروز در حصارک ۴ مخالف مسلح کشته و ۸ تن زخمی شد. لغمان: 
درعلینگار۴ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.  
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ده ها قریه از وجود طالبان پاکسازی شد. جوزجان: 
ولسوالی دولتیار از وجود طالبان پاکسازی شد. غور: 

حدود ۵۰ طالب بشمول 6 قوماندان آن در۲۴ ساعت کشته و عده ای زخمی شد. فراه: 
۱۳ اکتوبر۲۰۱۶

بغالن:  موترحامل جنرال حبیب اهلل  قیچان معاون زون پولیس در شمالشرق کشورمورد حمله طالبان قرار گرفت که 
کسی زخمی نشد.

کاروان حامل ریس شورای والیتی زابل مورد حمله انفجار ماین قرار گرفت  یک محافظ  وی زخمی شد. زابل: 
باحمله راکتی بر کاروان حامل مواد نفتی یک تانکر حریق شد. حمله کنندگان فرارکرد. پروان: 

۳ کودک و زن باثر اصابت راکت درمنزل شان زخمی شدند.  
۲۷ عضو داعش در هسکه مینه و اچین درحمله هوایی بی پیلوت کشته شدند. ننگرهار: 

۱۸6 مخالف کشته شد: در والیات مختلف ۷۲ کشته ۱۷ زخمی . کابل: 
درفراه ۲۷کشته و۳۵ تن زخمی.  دربغالن ۱۹ کشته ۱۱تن زخمی  

در اچین ننگرهار۱۵ داعشی کشته.  در ده سبز کابل ۲کشته ویکنفر بازداشت شد.  
۸ سرباز شهید شده طی ۲۴ ساعت.  

یک قوماندان طالب در دولتیار کشته و6 فردش زخمی شد. یک سربازشهید شد. غور: 
شاهراه فراه- فراه رود بروی ترافیک باز شد. فراه: 

۷ طالب توسط نیروهای امنیتی کشته و۱۴ تن درنوبهار زخمی شد.  
۱۴ اکتوبر۲۰۱۶

والی فراه : حمالت طالبان در اطراف شهر فراه عقب زده شده است. فراه: 
یک قوماندان طالب با۳ ماین گذار در نهر سراج کشته شد. هلمند: 

طالبان ویدیویی را نشر کرده که ده ها سرباز اردو را اسیر گرفته اند.  
درنبردتازه ۴۳طالب کشته  ۲۸تن زخمی و 6 تن شان بازداشت شد.  

طالبان برجاده کابل- مزار حمله کردندکه با دادن تلفات عقب رانده شدند. بغالن: 
6۴ طالب در بخش های کشور کشته و نزدیک به۷۰ تن زخمی شده اند. کابل: 
۲ سرباز شهید  شده در فراه. و ۵۰ طالب در مربوطات فراه کشته شدند.  

اشرف غنی مشوره با رهبران بزرگ ملی. سیاسی . جهادی و دینی را دایر کرد.  
اشرف غنی با والیان علما و روسای شورای والیتی ۳۴ والیت صحبت کرد.  

در انفجار دیروز یک پولیس ترافیک و ۲ ملکی زخمی شد.  
هلی کوپترهای سفید زمان کرزی در قندز به کمک طالبان رسیده اند. اول در ساحه رهبری طالبان بعد از نیم   

ساعت بطرف چاردره پروازکردند که شناخته نشدند. 
۱۵ اکتوبر۲۰۱۶

۵۰ نفر از زندان طالبان توسط نیروهای امنیتی  نجات داده شدند. غزنی: 
پنجمین کنفرانس منطقه ای گفتگو های امنیتی بر گزار شد. هرات: 

یک پسر جوان ۲۲ ساله با فیر مرمی در کرخ کشته شد.  
باثر گلوله باری طالبان بر موتر غیرنظامیان در اچین ۲تن کشته و۴نفرزخمی شد.  ننگرهار: 

6 کارخانه موادمخدر درخوگیانی تخریب و یک قاچاقبر  کشته شد. رر 
سالح و مهمات طالبان در چار برجک کشف شد. نیمروز: 

معاون حوزه پولیس قندز باثر انفجار ماین کنارجاده شهید شد. قندز: 
۱۹ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۱۰ تن زخمی ۷ تن بازداشت شد. کابل: 

درغزنی۱۲ کشته و۳ نفر زخمی.   در فراه ۳ نفر کشته  و ۵ تن زخمی شده.  
در هرات ۵ نفر بازداشت.  درهلمند ۳نفرکشته ویکتن زخمی ویکتن بازداشت شد.  

6 تن از منسوبان  اردوی ملی به شهادت ر سیده.  
۸ دهشت افگن در قندز بغالن و فاریاب کشته و ۱۳ تن زخمی شد. رر 

6 طالب کشته و ۲ تن در ترینکوت زخمی شد. ارزگان: 
کندک نظم عامه با۳۵۰ سرباز و تمام وسایط نظامی وسالح به طالبان تسلیم شد. رر 

۱۶ اکتوبر۲۰۱۶
اشرف غنی از نهاد های دولتی خواست معلومات درست بمردم ارایه کنند. کابل: 
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۳۵ طالب  کشته و 6 سرباز امنیتی شهید شد. فاریاب: 
درگیری در قیصار برهبری جنرال دوستم بشدت ادامه دارد. رر 

باتصرف دوباره غورماچ درعملیات برهبری دوستم ۱6۵ طالب کشته وده ها تن زخمی شد. رر 
۲۲ تن در غورماچ کشته و ۱۸ تن زخمی شد. رر 

جنرال دوستم: اعضای داعش  از کشورهای آسیای میانه که در سوریه و عراق اند به شمال کشورمنتقل میشوند.
غزنی:  ۹طالب در ده یک  کشته و ۸ تن زخمی شد.

سمنگان:   معاون امنیت ملی فیروز نخجر سمنگان با ضرب گلوله کشته شد.
بغالن:  عملیات نظامی در دند  غوری که۱۹میزان آغاز شده بود پایان یافت.

در نتیجه۴۸ طالب کشته  ۲۳تن زخمی و ۴تن اسیر شد.  
عملیات مشترک امنیت ملی و یک قوماندان حزب اسالمی در مسیر دوشی- پلخمری آغاز شد. یک طالب  رر 

کشته و ۴ تن زخمی شد.
۴ عضو جند اهلل در دشت قلعه بازداشت شد. تخار: 

با انفجار ماین در شهر مزارشریف ۲ فرد ملکی زخمی شد. بلخ: 
در انفجار ماین در شاه ولیکوت ۳ پولیس زخمی شد. قندهار: 

باحمله به کاروان اردوی ملی در قلعه نو ۴ طالب کشته و6 تن زخمی شد. بادغیس: 
جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز گفت: عملیات علیه طالبان که ۱۲ میزان آغازشده بود در مربوطات  قندز: 

قندز خاتمه یافت و طالبان سرکوب شدند.
سرپل:  دیروز۱۷ طالب  کشته و ۱۳ تن زخمی شد.

۱۷ اکتوبر۲۰۱۶
یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون افغانستان درزابل بدست افراد مسلح کشته شد. زابل: 

در پشت حمالت شورشیان در غورماچ پاکستان قرار دارد. دوستم:   
درحمالت هوایی و زمینی ۸۸ طالب بشمول ۳ قوماندان مشهور آن دربوالن و مارکوکشته  شدند. هلمند: 

۱۴ طالب در عملیات نظامی ساحات غزنی کشته و ۳ تن زخمی شد غزنی: 
عبدالقادر قوماندان واکنش سریع در درگیری با طالبان در قادس شهید۲ طالب کشته ویک طالب دیگر زخمی  بادغیس: 

شد.
در ۲ رویداد انفجار ماین دیروز ۸ کودک در شاه ولیکوت و میوند زخمی شد. قندهار: 

یک ترورست مشهور طالب مسول انتقال سالح از پاکستان دردامان دستگیر شد. رر 
طالب که قصد ماین گذاری در میان عزاداران درشولگره داشت زخمی و بازداشت شد. بلخ: 

۲۰ هراس افگن در بخش های کشور کشته و۱۹ تن زخمی شد. کابل: 
درغزنی ۱۳ تن کشته شد که یکتن عضو شبکه حقانی. یکتن از القاعده و ۲تن از شورای کویته درانها شامل   

است. در فراه ۳ تن کشته و۱۰ زخمی. در هلمند و پکتیکا ۲ کشته و۹ تن زخمی و۵ سربازشهید.
۳ عامل انتحاری طالب در مهترالم  باموترسایکل مملو از مواد انفجاری بازداشت شد. لغمان: 

۸ هراس افگن در غورماچ و قیصار کشته و 6 تن زخمی شد. فاریاب: 
۱۸ اکتوبر۲۰۱۶

یک عضو شورای والیتی هرات و ۴تن دیگر بجرم آدم ربایی درمحکمه هرات به اعدام محکوم شدند. هرات: 
درحمالت هوایی و زمینی 6۵ طالب کشته شد. فراه: 

۵ فابریکه تولید مواد مخدر کشف  و یک طالب کشته شد. رر: 
پوسته برنگتوت که به تصرف طالبان در آمده بود دوباره  بتصرف نیروهای دولتی افتاد.  

صدها ترورست در عملیات تصفیوی کشته و۳۴۹۹۴ کیلو مواد مخدر و انفجاری. ۳۴هزار قرص هیرویین و  رر: 
۷ البراتوار هیرویین از بین رفته. ۴۲ طالب کشته و۴ پناه گاه شان تخریب شد.

دستگیری فردی که با موتر مملو از ماین قصد حمله انتحاری داشت بازداشت گردید. پروان: 
در فیرهای شادیانه محفل عروسی یکنفر کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 

جوزجان:  صدها تن نیروهای خیزش مردمی درکنار نیروهای امنیتی علیه طابان آماده مقابله اند.
ده ها طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در درزاب کشته شدند. رر 

ده ها نظامی که از ۳ روز درمحاصره طالبان در غورماچ بودند نجات داده شدند. فایاب: 
۸ طالب  در غورماچ و قیصار کشته و 6 تن زخمی شد. رر 

دیروز ۴۰ طالب در مربوطات فاریاب  کشته و زخمی شد.  
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۴ نفر با۱۴ کیلومواد انفجاری که قصد تخریب پایه های برق را داشتند گرفتار شد. بغالن: 
قوماندان نیروهای ویژه امنیت ملی دیروز شهید شد. بادغیس:  

کابل:  با انفجار ماین مقناطیسی در تایمنی یکنفر زخمی شد.
ده طالب در والیات مختلف کشته و۱۹ تن زخمی شد.  رر 

درفراه ۴۲تن کشته. در دیگر والیات ۳۱ کشته و۳ تن زخمی.  
۱۰ منسوب اردوی ملی به شهادت رسید.  در ارزگان ۷۵ طالب کشته شده.  

دگروال عارف مسول نظامی ریاست اقوام و قبایل ننگرهار با انفجار ماین شهید شد. ننگرهار: 
در اچین درحمله مسلحانه ۲ غیر نظامی شهید و ۳ تن شهید شد. رر 
در ۳ ولسوالی ننگرهار ۱۸داعشی در حمله هوایی ناتو کشته شد. رر 

چندین  ماین توسط نیرو های امنیتی کشف و خنثی شد. رر 
۳ نفر با ده ها کیلو مواد مخدر در شاهراه کابل- تورخم گرفتار شد. رر 
۳ ماین گذار طالب با انفجار ماین خود شان درچارچینو کشته شد. ارزگان:  

یک بزرگ قومی توسط طالبان به شهادت رسید. ارزگان:  
۴ طالب در زابل کشته شد. زابل: 

۱۹ اکتوبر۲۰۱۶
افغانستان: م.م:  سازمان ملل متحد میگوید طی۹ ماه گذشته ۲۵6۲ غیر نظامی کشته و ۵۸۳۵ غیرنظامی زخمی شده اند.

سلمان پادشاه عربستان به داکترعبداله گفت با تمام امکانات از روند صلح افغانستان حمایت میکند.  روزنامه  عربستان: 
گاردین از دیدار محرمانه مامورین حکومت با طالبان در سپتامبر و اکتوبر درقطر خبر داد.

در ننگرهار۱۳۸ بیلر مملو از مواد انفجاری امونیت نایتریت که ۲۷ هزار کیلو است درمهمند دره کشف شد. کابل: 
۱۸ طالب بشمول ولسوال و قاضی نامنهاد طالب در بتی کوت و حصارک کشته شد. ننگرهار:  

۸ طالب در حصارک در حمله هوایی کشته شد.  
محمد ابراهم یک قوماندان جهادی وارباب  در شولگره با محافظش درکمین طالبان کشته شدند. بلخ: 

ناصر جاوید ولسوال نامنهاد طالب در دولت آباد با یکنفرش زخمی شد. فاریاب: 
منطقه قره شیخی در خواجه سبزپوش بدست طالبان سقوط کرد. صدها طالب درین منطقه حمله کردند که  رر 

باثر مقاومت خیزش مردمی ۴ تن شهید و۱۴ طالب کشته و۵ تن زخمی .

درعملیات نظامی دیروز در قیصار ۵۰ طالب کشته و ده ها تن زخمی شد. رر 
۱۳ طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۱6 تن زخمی شد. رر 

داعشیان بر گروه طالبان در درزاب حمله کرده ۹ طالب راباخود بردند. جوزجان: 
اهلل داد قصاب یک قوماندان طالب درین درگیری کشته شد.  

۳ ماینگذار با ماین خود شان در لشکرگاه کشته شد. هلمند: 
سورنقیب مسول نظامی طالبان درنادعلی باحمله هوایی وعمر ثانی با ۳ فردش در کویته کشته شد. رر 

یکنفر که قصد حمله انتحاری داشت شناسایی و کشته شد. وی با موتر مملواز مواد  
انفجاری قصد حمله انتحاری در نهرسراج را داشت.  

۳۷ طالب بشمول ۳ قوماندان آن در مربوطات هلمند کشته شد. رر 
پروان:  ۸ترورست  با یکمقدار سالح و مهمات بازداشت شد.

6 فرد ملکی باثر خصومت های خانوادگی در ولسوالی بنو بقتل رسیدند. بغالن: 
۹ طالب در شمال فراه کشته شد. فراه: 

درزابل و ارزگان ۸ طالب کشته و ۳ تن زخمی شدو ۱۷ ماین کشف و خنثی شد.
۲۰ اکتوبر۲۰۱۶

فاریاب:  نیروهای دولتی کنترول ولسوالی غورماچ را از طالبان گرفتند.
با تصرف غورماچ  ده ها سرباز از محاصره طالبان نجات داده شدند. رر 

۲۰ ماین روب که توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. لوگر: 
عامل رویداد انفجاری اخیر در شهر مزارشریف گرفتار شد. بلخ: 

۵6 دهشت افگن در عملیات نیروهای امنیتی  درنقاط مختلف کشور کشته ۱۵ تن زخمی. کابل: 
۱۲ سرباز اردوی ملی شهید شد.

۸ طالب درعملیات قول اردوی۲۰۵ اتل درزابل و ارزگان کشته و۳ ماین خنثی شد. رر 
صدها باشنده بغالن سالح گرفته علیه طالبان برخواسته اند. بغالن: 
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۸ طالب در حصارک درحمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
یک ماین در بزرگ راهی در بهسود کشف و خنثی شد.  

۴ نفر باتهام همکاری با هراس  افگنان در غنی خیل بازداشت شد.    
آرمانی قوماندان طالب با ۵ فردش به پروسه صلح پیوست.  

عبدالحلیم مشهور به قهرمان ولسوال نامنهاد طالب در بتی کوت با۴ فردش کشته شد.  
۲۷طالب بشمول ۵ قوماندان مشهور طالب در بتی کوت درحمله هوایی کشته و یکنفرشان گرفتار شد.  

۸ طالب در سیاه گرد با حمله طیاره بی پیلوت ناتو کشته شد. پروان: 
۳۹ طالب در عملیات مشترک نظامی در مربوطات فراه کشته و۱۴تن زخمی شد. فراه: 

یک طالب توسط کماندوها کشته. یکنفر زخمی و ۷ نفر شان گرفتار شد. لغمان: 
۲۰ تن مواد مخدر حریق شد. نیمروز: 

۲۱ اکتوبر۲۰۱۶
داعش در شهرستان. پچیروآگام  خانه های خیزش مردمی حمله کرده۳۰ نفر را هالک ومنازل را آتش زده اند.

اشرف غنی از لوی حارنوالی خواسته طی یکماه مصونیت قضایی حکمتیار واعضای حزب اسالمی را  تامین  کابل: 
کند.

66 طالب توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف کشته ۳۰ زخمی و۱۸ تن گرفتار شده اند. رر: 
۲ ترورست باوسایط مخابره در مانوگی گرفتار شد. کنر: 

۴ طالب توسط حمله هوایی در در بابا کشته شد. ننگرهار: 
۲ انبار سالح  در اچین و خوگیانی کشف شد.  

6 تن باتهام عضویت طالبان در بخش های این والیت گرفتار شد.  
۵ طالب در حمله هوایی در سیاه گرد کشته شد. پروان: 

۲۲ اکتوبر۲۰۱۶
هیأت طالبان از قطر به پاکستان رفتند تادرباره صلح با افغانستان گفتگو کنند.  قطر: 

جنگ با داعش برای سومین روز در پچیروآگام ادامه دارد. ننگرهار: 
در اچین ۸ داعشی کشته و۴ تن زخمی شد. دربخش های ننگرهار جنگ ادامه دارد.  

۸ عضو داعش در کوت کشته شد.  ۵ داعشی در هسکه مینه کشته و۱۰ تن زخمی شد.  
۴ عضو داعش و۲ طالب حین فرار به پاکستان کشته شدند.  

۴ نفر به اتهام قتل ۲ نفر درکوت و بهسود گرفتار شدند.  
۵۴ عضو داعش در پچیر آگام طی حمالت هوایی کشته شد.  

عملیات تصفیوی در حصارک پایان یافت و ده ها طالب کشته وزخمی شد.  
در ارغنداب 6 طالب با یک تسهیل کننده حمالت انتحاری کشته شد. زابل: 

۸ طالب در شاه جوی کشته شد. ۴ طالب در شهر صفا کشته شد.  
6 طالب پاکستانی در سپیره باحمله طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. خوست: 

یک مهاجم انتحاری در گلوله باری نظامیان کشته شد.  
۹ طالب دیروز در بورکه کشته شد که ۲ تن چچینی بود. بغالن: 

درگیری شدید باطالبان در نورگل رخداد که به طالبان تلفات زیاد وارد شد. کنر: 
۱۵ طالب درحمله گروهی باالی پوسته های امنیتی در مانوگی کشته وزخمی شدند.  

۲ پولیس نیز شهید شد.  
یک طالب در صیاد کشته و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 

۷ کارخانه تولید هیرویین در بکواه تخریب و ۴۴هزارکیلو موادکیمیاوی سازنده هیرویین بدست آمد.  در این  فراه: 
درگیری ۲۱ طالب کشته شد.

در عملیات پاکسازی طی ۲ روز بیش از۲۰۰ طالب کشته شده. رر 
۳ قوماندان طالب با ۱۴ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد. قندز: 

۲۰ طالب توسط کوماندو ها دیشب در حضرت سلطان کشته شد.  
۱۴ طالب درحمله طیاره بی پیلوت در حومه کندز کشته و ۵ تن زخمی شد.  
حمله برای ترور یک عضو شورای والیتی ناکام و یک محافظ او زخمی شد. لغمان: 

۳ طالب با انفجار ماین دست داشته خود شان در شیندند کشته شد. هرات: 
6 پوسته امنیتی درمسیر راه شرین تگاب و خواجه سبزپوش بدست نیروهای دولتی افتاد. فاریاب: 
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ده ها طالب کشته شد جسد یک قوماندان طالب و یک ازبکستانی بجا مانده.  
پولیس ۴ نفر را که قصد بمب گذاری داشتند دستگیر کرد. کاپیسا: 

۳ باشنده بلخ که قصد اختطاف یک متعلم را داشتند در شهر مزارشریف گرفتار شد. بلخ: 
هلمند:  ۳۳ طالب کشته شد: ۸ طالب درساحه سورگو ناحیه۲ . ۱۵طالب در بوالن.

۷ طالب درمیزان. ۳ طالب در جنگل کشته شدند. ۱۰ نفر که دوربین شب بین حمل میکردند گرفتار شد.
معاون ولسوال نامنهاد طالبان در فیض آباد با ۵ همکارش کشته و۱۵ تن زخمی شد. جوزجان: 

66 طالب در نقاط مختلف کشور کشته  ۳۰ تن زخمی و۱6 تن گرفتار شد. کابل: 
در نادعلی۹ طالب بامعاون قاری اللی کشته و۳ تن زخمی و۱۵ تن گرفتار شده.  
در واغظ غزنی ۴ کشته و ۸ طالب زخمی.  در ارزگان۱۲ کشته و۸ تن زخمی.  

در قندهار ۱۵تن کشته و۸ زخمی.  در فراه و غور ۱۵تن کشته و ۳ تن زخمی.ویکنفرشان گرفتار شد.  در قندز   
و فاریاب ۵تن کشته و ۷تن گرفتار شد. ۵ سرباز نیز شهید شده.

۲۳ اکتوبر۲۰۱۶
تولید مواد مخدر در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته. کابل: 

طالبان ادعا میکنند که در حمالت انتحاری وموتربم از کمره های پرنده کارمیگیرند.  
۵۷ مخالف در حمالت هوایی در قندز. فاریاب. بغالن وسرپل کشته شد.  

در قندز۸ طالب کشته. درخواجه سبزپوش فاریاب ۱۲ طالب کشته. درپشتونکوت ۴طالب کشته. در بغالن 6   
طالب کشته و ۷ تن زخمی. در سرپل۴کشته و6 طالب زخمی شده.

ننگرهار: ۴ عضو داعش در پچیر آگام کشته شد. باشنده های شینوار علیه داعش وطالب قیام کردند.
شاروال تورخم باتهام فساد دستگیر و به حارنوالی معرفی شد.

در عملیات نظامی در پچیرآگام درچند روزاخیر ۱۵۰ داعشی کشته وزخمی شد.
۱۰ مهاجم در برخورد با نظامیان در شاهراه اسد آباد کشته شد. کنر: 

۵ طالب در نورگل کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی شد.
۴ قوماندان محلی باثر شکایت مردم خلع سالح شد. ریس امنیت ملی فاریاب برکنار شد. فاریاب: 

۱۲ طالب در حمله هوایی درخواجه سبز پوش و پشتونکوت کشته و ۴ طالب زخمی شد.
۳ ملکی بشمول ۲ طفل درانفجار ماین در فیض آباد کشته شد. جوزجان: 

درعملیات علیه  طالبان که از۱۲میزان آغاز شده ۲۷۵طالب کشته وصدهاتن زخمی شده. غزنی: 
۳ طالب کشته و ۴ تن در واغظ زخمی شد.

۳ نفر با۲۳کیلو هیرویین وچرس گرفتار شد. پروان: 
۴ طالب در حمله هوایی در خاک سفید کشته شد. غور: 

6 طالب بشمول یک قوماندان شان در پسابند کشته شد.
حمالت طالبان به پوسته های امنیتی ناکام و عقب زده شدند.  درحوزه جنگ ادامه دارد ارزگان: 

ولسوالی های گیزاب وچارچینو درمحاصره طالبان افتاده. راه های مواصالتی 6 ولسوالی 
مسدود است.  در ترینکوت ۵ سربازشهید و6تن زخمی وچند تن گرفتار شد.

6نفر در ورس کشته و ۱۰ نفر باثر افتادن بس زخمی شدند. بامیان: 
۲۴ اکتوبر۲۰۱۶

۹ طالب در شاه جوی کشته. درمیزان۷ طالب کشته. درشهرصفا6طالب کشته شد. زابل: 
۱۱داعشی در کوت کشته و ۴ تن زخمی.  6 داعشی دیگر نیز درکوت کشته شد. ننگرهار: 

۴ داعشی درخوگیانی کشته. ۴داعشی در پچیرآگام کشته شد.  
۱۲طالب کشته و۲۰ تن زخمی شد. ۳ طالب حین ماین گذاری در ادرسکن کشته ویکنفر شان زخمی شد. هرات: 

۸ طالب در امام صاحب کشته شد. قندز: 
۱۸ طالب در حمله هوایی در بخش های فراه کشته شد. ۱6 طالب  دیگرنیزکشته و ۳ تن زخمی شد. فراه: 

۵ طالب در حمله هوایی کشته و۳تن بازداشت شد که همه پاکستانی اند. خوست: 
یک قوماندان طالب در تگاب و اله سای کشته و ۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 

۳۸ کیلو تریاک با یکنفر گرفتار شد. ایبک: 
۲ طالب در لشکرگاه قربانی ماین خود شدند. ۱۲طالب دیگر کشته و۴ تن زخمی شد. هلمند: 

۴ طالب مهاجم توسط نظامیان اردوی ملی کشته شد.  
درعملیات شهرمیوند ۱۰طالب کشته شد بشمول ۳ سرگروپ آنها.  
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6 طالب کشته و ۵ تن در برخورد با نیروهای امنیتی زخمی شد. سرپل: 

مسوول جمع آوری عشر و زکات طالبان با۴ فردش گرفتار شد. قندهار: 
ارزگان وقندهار: ۸ طالب در دهراوود و چوره ارزگان و شاه ولیکوت قندهار کشته و۲۵ حلقه ماین کشف شد.

۱۲۰ مخالف در ۲۴ساعت در بخش های کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شد و۳۵ ماین کشف و خنثی شد. کابل: 
۲۵ اکتوبر۲۰۱۶

جنرال دوستم،   اشرف غنی و داکتر عبداهلل را به قوم گرایی متهم کرد.
۸سرباز مرزی در تورخم توسط افراد مسلح کشته ۲تن زخمی و یکنفر ناپدید شد. ننگرهار: 

بزرگان قومی در پچیروآگام علیه داعش قیام میکنند.  
۱۱ طالب درحمله هوایی در تنگی ابریشم کشته و ۵ تن زخمی شد.  

۲6 داعشی در پچیروآگام باحمله هوایی و توپچی کشته و 6 تن زخمی شد.  
اشرف غنی حمله به دانشگاه پولیس پاکستان را محکوم کرد. کابل: 

یک قوماندان طالب که به افرادش سالح می رساند طی درگیری در دوراهی تلوکه کشته شد. قندز: 
۸ طالب در امام صاحب و حومه شهر قندز کشته شد.  

دیروز ۹ طالب در مربوطات زابل کشته شد.  ۷ طالب در میزان کشته شد.6 طالب در شهر صفا کشته شد. زابل: 
۲۶اکتوبر۲۰۱۶

اشرف غنی را قوم گرا خوانده  و حنیف اتمر. معصوم استانکزی و سالم رحیمی را طالب خواند. دوستم: 
۵ حلقه ماین در میوند کشف و خنثی شد. قندهار: 

۴ نفر با۲۱۴ کیلومواد مخدر در۳ عراده موتر سراچه در خنجان گرفته شد. بغالن: 
یک ماین گذار  گروه حقانی حین ماین گذاری در مسجد جامع پلخمری گرفتار شد.  

۲ ترورست هنگام حمله به قونسلگری هند بازداشت شد. ننگرهار: 
عملیات علیه داعش در پچیروآگام ادامه دارد.  

درعملیات علیه طالبان از۱۴میزان باینطرف ۲۹۰طالب کشته و۲۴۰تن زخمی شد. فراه: 
افراد مسلح ۲ کیلوطال را از طالفروشی هرات به تاراج بردند. هرات: 

ولسوالی گلران از وجود طالبان پاکسازی شد.  
درانفجار بم یکنفر کشته و ۱6 نفر در شرن زخمی شد. پکتیکا: 

باحمله راکتی طالبان در صحت عامه یک کودک کشته و6 غیر نظامی زخمی شد. میدان: 

فرارمردم ازظلم طالبان ازدهنه غوری که از۳ ماه باینسو نزد طالبان است ادامه دارد. بغالن: 
پروان:  درگیری میان ۲ گروه افراد مسلح در لغمانی  ۵ نفر از دو طرف کشته شد.

حمله انتحاری برنیروهای خارجی در بگرام تلفات نداشت اما تانک تخریب شد.  
یک قوماندان طالب در مرکز قندز کشته و ۲ محافظش زخمی شد. قندز: 

۳۷ مخالف در نقاط مختلف کشته و۳۷ تن زخمی شد. ۱۲سرباز شهید شد. کابل: 
۲6 طالب در حمله هوایی در غازی آباد کشته شد. کنر: 

۳۳ باشنده غور توسط طالبان در فیروزکوه تیر باران شدند. غور: 
۴ قاچاقبر مواد مخدر با۱۰ بشکه تیزاب درساحه پل گالن دستگیر شد. تخار: 

۲۷ اکتوبر۲۰۱۶
پنتاگون گفت فاروق قحطانی و بالل عیتی  داعشی هادر کنر هدف قرار گرفته اند. کنر: 

امنیت ملی از کشته شدن ۳ عضو برجسته داعش در حمله بی پیلوت در کنر خبرداد. کابل: 
مجلس سنا خواستار شناسایی و مجازات عامالن قتل۳ فرد ملکی در غور شد.  رر 

66 هراس افگن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته شد. رر 
در پچیروآگام ۳۰داعشی کشته و 6 زخمی. در گرشک ۱۳طالب کشته و یکنفرزخمی.  

درمیدان ۹طالب کشته و ۲تن زخمی. در غزنی ۵ طالب کشته و ۹تن زخمی شد  
در فراه و لغمان ۸ طالب کشته. یکنفر زخمی و ۱۱ تن گرفتار شد.  

6 سرباز اردوی ملی نیز شهید شده اند.  
لغمان:  ده ها طالب طی عملیات نیروهای کوماندو در قرغه ای کشته شده اند.

6 طالب طی درگیری های پراگنده در لغمان کشته شدند.  
۲۲ طالب در ترینکوت و چوره کشته ۸تن زخمی  و ۸ نفر دیگر بشمول یک قاضی طالبان و یک عضو  ارزگان: 

استخبارات پاکستان گرفتار شده اند.
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مالفاروق گوسفند دزد که قوماندان داعش بود کشته شد. گروه وی ۳6 فرد ملکی را تیر باران کردند. غور: 
۲۵ عضو داعش درپچیرآگام  کشته شد. در عملیات دیگر ۸ داعشی کشته شد.  ننگرهار: 

۲ داعشی  هنگام جابجایی ماین کشته و زخمی شد.  
۱۰ داعشی در کوت کشته و ۱۴ تن زخمی شد. درحمله جداگانه 6 داعشی درکوت کشته شد. 6 داعشی در   

خوگیانی کشته شد.
یکنفر از چنگ آدم ربایان در ولسوالی بلخ نجات داده شد. بلخ: 

6 طالب در شاه جوی و ۹ طالب در میزان کشته شد. ۵ طالب  طی درگیری های جداگانه کشته شد. زابل: 
۱۸ طالب درعملیات ها در مربوطات قندز کشته شد. قندز: 

۱۰ طالب در تازه ترین عملیا ت هوایی در بخش های فراه کشته شد. فراه: 
۴ طالب توسط نظامیان در باال بلوک کشته شد.  

۵ طالب درحمله هوایی کشته شد. ۳تن بازداشت شد که اسناد پاکستانی داشتند. خوست: 
در ادرسکن و گلران ۱۳ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. هرات: 

۲۸ اکتوبر۲۰۱۶
بانک جهانی ۱۲۰ ملیون دالر برای تأمین خدمات اجتماعی از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و تقویت نظام  کابل: 

مالی افغانستان کمک میکند.
والی لغمان به  غاصبان زمین اخطار داد. زیرا مهاجرین تازه وارد زمین هاراغصب کرده. لغمان: 

یک قوماندان محلی طالب دیشب در قرغه ای کشته و ۵ تن زخمی شد.  
حمله طالبان به پوسته های امنیتی در سید آباد خنثی شد. میدان: 

درحمله راکتی طالبان باالی شفاخانه میدان شهر یک کودک کشته و ۷ تن زخمی شد.  
یکنفر با ۱۰ کیلو چرس در کامه دستگیر شد. ننگرهار: 

۹ عضوداعش  در حمله هوایی در کوت کشته و 6 تن زخمی شد.   
۷ داعشی در اچین و۵ داعشی در پچیرآگام توسط نظامیان کشته شد.  

۲ غیرنظامی  درحمله راکتی طالبان در مومند دره زخمی شد.  
عملیات نظامی علیه داعشیان در پچیر آگام موفقانه پیش میرود.  

مال صفت و مال ابوذر ۲ قوماندان طالب در شیندند توسط اردوی ملی کشته شد. هرات: 
جنرال گوهری قوماندان نیروهای ویژه پولیس در اندر با انفجار ماین شهید شد. غزنی: 

۱۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد بشمول ۹ داعشی  در پچیرآگام. کابل: 
درچوره ارزگان6 طالب کشته ویکنفر زخمی. در هرات ۳ کشته و یکنفرزخمی.  

۴ نفر جعلکار با بانکنوت های جعلی دالر و افغانی در شهر کابل گرفتار شد.  
۷ طالب در شهر صفا حین حمله باالی نظامیان کشته شد. 6 طالب در میزان کشته شد. زابل: 

۴ طالب  در یک درگیری  دیگر در شاه جوی کشته شد.  
6 طالب توسط کوماندو درچادره  و امام صاحب کشته و عده ای زخمی گردید. قندز: 

یک انبار سالح طالبان در دشت ارچی  کشف شد.  
۱۳ طالب در بخشهای فراه درحمله هوایی کشته شد. یک انبار سالح در باالبلوک کشف گردید. فراه: 

6 طالب در حمله هوایی کشته و ۲ تن زخمی شد. ۴ طالب توسط نظامیان کشته شد. خوست: 
۱۱ مظنون با۴ فرد مسلح توسط اردوی ملی در قرغه ای بازداشت شد. لغمان: 

۲۹ اکتوبر۲۰۱۶
۱۰ عضو داعش در کوت با حمله هوایی کشته. ۹ داعشی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۱ داعشی در شرق کشور کشته  6 داعشی در رودات کشته و۴ انبارسالح کشف شد.  
۲۸ عضو داعش در پچیروآگام کشته 6تن زخمی و۸ موضع شان تخریب شد..  

۱۰ طالب در وردوج وجرم کشته و۸ تن زخمی شد. چندین ماین نیز کشف و خنثی شد.  بدخشان: 
عملیات در بخش های ارزگان ادامه دارد که ۲۰۰ طالب کشته و زخمی شده.  ارزگان: 

۹ طالب در دهراوود کشته و 6 تن زخمی شد.  
۲ تن در خصومت فامیلی کشته و یکنفر زخمی شد. بغالن: 

۸ طالب  در خواجه سبز پوش کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 
۸ طالب در غورماچ کشته و۹ تن زخمی شد. رر 

۲ کودک باثر انفجار ماین کشته و یکتن در پسابند زخمی شد. غور: 



202

۱۴ طالب درحمالت هوایی کشته شد. فراه: 
حمالت طالبان بر ولسوالی شنواری خنثی شد اما ساختمان ولسوالی تخریب شد. پروان: 

قندهار:  درانفجارانتحاری موتر بمب یک پولیس شهید و ۳ پولیس زخمی شد.
6طالب در قندهار. زابل وارزگان کشته و ۲ تن زخمی شد. رر 

یک مهاجم انتحاری در شهر شناسایی و بازداشت شد. رر 
وزارت دفاع میگوید القاعده در عقب طالبان و داعش است. کابل: 

در انفجار ماین در ناوه  یک زن شهید و ۵تن زخمی شد. هلمند: 
۸ فرد مشکوک در برکی برک بازداشت شد. لوگر: 

۳۰ اکتوبر۲۰۱۶
پنتاگون گزارش داد که شمار تلفات نیروهای افغان درسالجاری به۵۵۲۳  نفر رسیده و۹66۵ نفر زخمی شده.  کابل: 

از آغاز سالجاری تا۱۹ آگست۲۰۱6.درسال گذشته ۵ هزار کشته و ۱۵ هزار زخمی بود.
یک مخفیگاه جنگ افزار طالبان در نهر سراج کشف و ازبین برده شد. هلمند: 

عملیات گسترده در دوشی و بغالن مرکزی علیه طالبان آغاز شده است. بغالن: 
۲ طالب در قوش تیپه کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. شبرغان: 

۱۰ طالب در مرز بافاریاب کشته و ۲۰ طالب زخمی شده اند.  سرپل: 
مومن ریس قوماندان پولیس محلی با یک سرباز وی شهید و ۲سرباز زخمی شد.  

مالابوذر قوماندان طالب در شیندند کشته و ۲ محافظش زخمی شد. هرات: 
۱۸ طالب درحمله هوایی در قیصار المار و حومه شهر میمنه کشته شد. فاریاب: 

۹ طالب در غورماچ کشته و۸ تن زخمی شد. رر 
6 طالب در برکی برک گرفتار شد. لوگر: 

۷۰ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۱۵ تن زخمی و ۲۰ تن گرفتار شده: کابل: 
درشیرزاد ننگرهار۲۵ کشته۲۴ زخمی . در چوره ارزگان ۱۷ کشته و ۱۲ تن زخمی.  

در اندرغزنی۳ کشته و ۲ زخمی. در دیگر والیات بشمول فراه یکنفر کشته و یکنفر زخمی و ۱۳ تن گرفتار   
شد. ۹سرباز اردوی ملی شهید شد.

۲ ماین گذار در قره باغ توسط گزمه پولیس کشته شد.  
عبدالرزاق مهدی قوماندان داعش در گلستان توسط طالبان کشته شد. فراه: 

مکتب دخترانه در شهر شبرغان قبل از بهره برداری  به آتش کشیده شد. جوزجان: 
طالبان درچند ماه اخیر۳۰۲ مکتب را  در ۱۱ والیت کشوربه آتش کشیده اند.  
قندهار:  ۱۲طالب در قندهار. زابل و ارزگان کشته و ۱۲تن زخمی و۴ نفر گرفتار شد.

ننگرهار:  ۱۰ عضو داعش در کوت باحمله هوایی کشته شد. ۹ داعشی در اچین کشته شد.
۳۱ اکتوبر۲۰۱۶

اشرف غنی گفت: اگر قانون شکنی کردم محاکمه ام کنید. کابل: 
مجلس افغانستان موافقتنامه توسعه چابهار را با هند و ایران تایید کرد.  

درحمله انتحاری در شهرک نجم الجهاد)  مولوی خالص(۴ نفر سران قومی کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 
صبغت اهلل قوماندان داعشی در علینگار گرفتار شد.  

۱۰ عضو گروه طالبان در پشت رود گرفتار شد. فراه: 
۵ طالب در باالبلوک توسط افراد مسلح غیر مسوول کشته شد. رر 

باثر فیر مرمی هاوان ازپاکستان بخاک افغانستان و اصابت بیک مسجد درمروره ۳ نفر زخمی شد. کنر: 
۱۵ مخالف توسط اردوی ملی در اسمار کشته شد. رر 

۹ طالب در جانی خیل در عملیات نظامی کشته و 6 تن زخمی شد. پکتیا: 
۴ طالب درحمله هوایی در لسوالی تیره کشته شد. خوست: 

۳ طالب درکمین اردوی ملی در سپین بولدک کشته شد. قندهار: 
۵۰ طالب در حمله هوایی ناتو در چوره کشته و ۷۰ تن زخمی شد.  ارزگان: 

از ۴۰ سربازی که اسیر طالبان شده خبری بدست نیامده.  
6 نفر بشمول ۲ کودک در انفجار ماین کنار جاده در نادعلی زخمی شدند. هلمند: 

اول نوامبر۲۰۱۶
شورایعالی احزاب جهادی و ملی افغانستان: جلوبحران را در کشور خواهیم گرفت. کابل: 
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احمدی شیرزاد خبرنگار بی بی سی در انفجار ماین کنار جاده در قندزکشته شد.  
قندهار:  ۸ سربازاردو درحمله طالبان در غورک شهید و ۱۴ تن زخمی شد.

۷ نفرملکی دراثر انفجار ماین در سید خیل شهید شد. پروان: 
۳ طالب در ولسوالی شنواری کشته شد.  

۵ زندانی دست به اعتصاب غذایی زدند تاسرنوشت شان معلوم شود.  
فاریاب:  ۲۱ طالب در مربوطات خواجه سبزپوش فاریاب  کشته شد.

۵ طالب در لشکرگاه کشته و۷ تن دیگر زخمی شد. هلمند: 
۱6 کیلو تریاک با۲ نفردر یک تانکر گرفتار شد. نیمروز: 

جوزجان:  ازوقوع انفجار ۲ ماین در فیض آباد جلوگیری شد .
یک قوماندان کلیدی طالبان در اطغر کشته و ۲ تن افرادش زخمی شد. زابل: 

۴۷ مخالف در مربوطات کنر کشته ۱۴ زخمی و۳ تن گرفتار  شد: ۳۰ تن در دانگام کشته. ۸ تن در اسمارکشته.   کنر: 
۹ تن در مروره کشته و۱۴ تن زخمی 

۲ قوماندان طالب بنام مصری و همجد مشمول کشته ها است.  
۲ نوامبر۲۰۱۶

داکتر عبداهلل برای شرکت در اجالس سازمان همکاریهای شانگهای عازم قرغزستان شد. کابل: 
خوست:  قاضی محکمه ولسوالی قلندر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

6 طالب در یک حمله هوایی کشته شد.  
۱۱ طالب کشته و ده ها تن زخمی شد. فراه: 

۱۰ طالب در حمله نظامیان در خاش و وردوج کشته و 6 تن زخمی شد. بدخشان: 
ننگرهار:  درکوت ۱۱ داعشی در حمله هوایی کشته و ۴ تن زخمی. 

6 داعشی در کوت طی برخورد با نظامیان کشته شد.  
۴ داعشی در حمله هوایی در خوگیانی کشته شد.  

6 طالب در شاه جوی توسط پولیس و۷ طالب در میزان کشته شد. ۳ طالب درشهر صفا کشته شد. زابل: 
۲ قوماندان طالب در شنواری کشته و ۴ طالب زخمی شد. پروان: 

۴۸ طالب بشمول معاون نامنهاد طالبان در پکتیکا در حمله هوایی کشته شد. پکتیکا: 
درگلوله باری طالبان  در سنگین یکنفر ملکی کشته و ۴ تن زخمی شد. هلمند: 
کابل:  ۸۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۵ تن زخمی شدند:

درکنر۴۵ کشته و6 زخمی. در ننگرهار ۵طالب کشته و6 زخمی. در سروبی کابل ۷طالب کشته.   
در پکتیکا ۱۲طالب کشته و۵ تن زخمی. در قندهار و زابل ۵طالب کشته.  

در غور و هلمند ۱۳کشته و ۸ زخمی.  ۸ سرباز ادوی ملی درقندهار شهیدو۱۴تن زخمی.  
۱۳ داعشی درحمالت هوایی و زمینی در پچیرآگام کشته و۳ تن زخمی شد. ننگرهار:   

۱۸ طالب در مربوطات فاریاب کشته. در قریه ای از بغالن۲ حلقه ماین خنثی شد. فاریاب:   
۳6 دهشت افگن توسط نیروهای امنیتی در اسمار و دانگام کشته شد. کنر: 

نورستان:  درکامدیش ۳ مخالف کشته شد.
۳ نوامبر۲۰۱۶

۲۰ طالب درحمله هوایی در بخش های فراه کشته شد. فراه: 
۵ طالب با سالح در باالبلوک گرفتار شد.  

۱۴ عضو داعش درحمله هوایی در رودات کشته و۵ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۱۰ داعشی در اچین در حمله هوایی کشته شد  

۹ داعشی در کوت باثر حمله هوایی کشته شد. ۴ ذخیره سالح داعش نابودشد.  
  قندز:  ۱6 طالب در مربوطات قندز طی عملیات اردوی ملی کشته و ۱۳ تن زخمی شد.

6 طالب دیگر هم کشته شده.  ۳۰ غیر نظامی در درگیری های دولت با طالبان کشته و۲۵تن زخمی شده.  
۲ سرباز امریکایی  کشته و ۲ تن زخمی شد.  

درعملیات علیه طالبان حدود یکصد طالب کشته شده.  ۹طالب در ترینکوت کشته شد.  ارزگان: 
۲ طالب حین ماین گذاری در چارچینو کشته شد.  

۲6 طالب در بخش های زابل کشته شده. ۱۰ طالب در شهر صفا.۹ طالب در شاه جوی. ۹ طالب حین ماین  زابل: 
گذاری. ۴ طالب در حمله جداگانه در شهر صفا و۳ طالب در حومه قالت کشته شده اند.
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۸۷ مخالف بشمول 6 داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۱ تن زخمی شده اند. کابل: 
در غورک قندهار ۲۲ کشته. درچوره ارزگان ۱۸ طالب کشته. درگرشک ۲۰ طالب کشته و۹ تن زخمی شده.   

درمربوطات کنر. غور و ننگرهار۱۸ مخالف بشمول 6 داعشی کشته و ۱۲ تن زخمی شده اند.
۳ نفر که۳۱ نفر بشمول کودکان را قاچاقی به ایران انتقال میداد درکابل گرفتار شد. کابل: 

۲۹ طالب در خواجه سبزپوش شیرین تگاب کشته و۱۰ تن زخمی شد. فاریاب: 
عملیات مشترک علیه مخالفین در غنی خیل آغاز گردید. ننگرهار:  

۸ عضو داعش در حمله هوایی در پچیروآگام کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار:  
در غورک قندهار ۲۲ طالب کشته شد. قندهار: 

دیروز ۱۰ تن مخالف در دانگام کشته شد. کنر: 
۴ نوامبر۲۰۱۶

نعمت اهلل زهیر خبرنگار محلی در هلمند با انفجار ماین  کشته شد. هلمند: 
۴6 مخالف  در والیات مختلف کشته شد. کابل: 

۱۵ تن د ر دشت ارچی کندز کشته و ۱۱ تن زخمی شد.  
۲۵ تن در هلمند کشته شد. در دیگر والیات 6 کشته  ۷ زخمی و۱۴تن گرفتار شد.  

در غنی خیل ۳ تن کشته و ۴ مخالف زخمی شد. ننگرهار: 
۸ داعشی در پچیر وآگام کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 

۱۷ داعشی  در اچین کشته. ۱۱داعشی در رودات درحمله هوایی کشته شد. ۱۱داعشی در حمله اردوی ملی   
در کوت کشته شد.۱۰ داعشی در حمالت دیگر هوایی کشته شده اند. 

بستگان سربازان ازدولت درخواست کردند  به سربازانی که از۴ ماه در محاصره طالبان اند کمک شود. ارزگان:  
۴۹ طالب کشته  ۳۳تن زخمی و ۳ انبار سالح طالبان تخریب شد. ارزگان: 

۱۳نفر در مراسم عروسی در خواجه سبزپوش باثر انفجاری کشته و ۱۰ تن زخمی شد. فاریاب: 
۵ نوامبر۲۰۱۶

همزمان باسفر اشرف غنی به غور داعش 6 غیر نظامی را ربودند. غور: 
طی ۱۰ ماه اخیر بیش از۸۰۰ هزار مهاجر افغان ازایران وپاکستان برگشته اند. کابل: 

66هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۴۷ تن زخمی شده اند.  
وزارت دفاع تایید کرد که در جریان سالجاری ۱۰ عسکر امریکا در افغانستان کشته شده.  

۲۳ طالب درعملیات نظامی در ترینکوت کشته شد. یک پولیس کشته و یکتن زخمی شد. ارزگان: 
ولسوال بتی کوت از انفجار یک ماین کنار جاده نجات یافت راننده اش شهید ویک محافظش زخمی شد. ننگرهار:  

عملیات تصفیوی در شاهراه کابل- جالل آباد آغاز شد.  
بدخشان:  ۳۳ کیلو موادمخدر در یک موتر کشف و ضبط شد.

سمنگان:  یک خانم ۲۵ ساله توسط شوهرش در حضرت سلطان به قتل رسید.
۵۰ کیلو مواد مخدر در یک موتر سراچه بایکنفر بازداشت شد.  

۴۱ کیلومواد مخدر در ولسوالی علی آباد با ۳ نفر دستگیر شد. درعملیات علیه طالبان بتاریخ ۳ نوامبر و حمله  قندز: 
هوایی در نزدیکی پل آل چین ۳۰ غیرنظامی کشته شد که سران طالبان تجمع نموده بودند: مال ضیا الدین متقی 
با۷ عضو خانواده . مال مصطفی . مال متقی. قاری جمال. قاری بالل . مالمحمد یار . مال منصور کشته شدند.

در واغظ 6 طالب کشته شد. یک پولیس کشته و ۴ تن زخمی شد. غزنی:  
قندهار:  6 طالب در مربوطات قندهار و زابل کشته و ۱۳ تن زخمی شد.

۱۵ طالب در شیرین تگاب کشته و ۱۹ تن زخمی شد. فاریاب: 
سرپل:  عملیات تصفیوی در صیاد آغاز گردید.

۶ نوامبر۲۰۱۶
۴ ماین در شاهراه فراه- فراه رود کشف و خنثی شد. فراه: 

۵ طالب بایک قوماندان شان در انفجارماین خود شان کشته شدند.  
۵۰ عضو داعش در حمالت هوایی و زمینی در اچین و رودات کشته شدند. ننگرهار: 

۲ عضو لشکر اسالم پاکستان در اچین بازداشت شد.  
۳ غیر نظامی در گلوله باری طالبان در میزان زخمی شد. زابل: 
6 طالب در حومه شهر قالت حین حمله شان کشته شد.  

۲ طالب در شاه جوی. شمولزی کشته و ۱۱ ماین کشف و خنثی شد.  
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۲۵ طالب با ۵ قوماندان شان در دشت ارچی کشته شد. قندز: 
۲ فرد ملکی توسط طالبان در پشتون کوت تیرباران شدند. فاریاب: 

حمله طالبان در نیش عقب زده شد. قندهار: 
۴ هراس افگن در سیبری طی در گیری با نظامیان کشته شد. خوست: 

طالبان تحت رهبری بالل جدران والی نامنهاد شان در ۳ ولسوالی حمله نمود که ۱۰۵ پکتیکا: 
طالب کشته ۹۲ تن زخمی و تعدادی دستگیرشد. سالح و مهمات شان نیز تخریب شد.  

وزارت دفاع از کشته شدن ۱۵ مخالف در حمالت هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشورخبرداد. که ۲۰ تن  کابل: 
زخمی شده اند.

یک شهروند استرالیا )پاکستانی االصل( در کابل ربوده شد.  
یک خانم استرالیایی)افغانی االصل( که در موسسه اکبر کار میکرد درقلعه فتح اهلل خان ربوده شد.  

۳۰ طالب بشمول ۲ قوماندان شان طی عملیات هایی در لشکرگاه و نهرسراج کشته شد. 6 تن زخمی شد. هلمند: 
۱۳ تن در نهر سراج کشته و 6 تن زخمی. ۱۷ تن در لشکرگاه کشته و6 تن زخمی شد.  

۱۳ طالب در دانگام کشته و ۱۲ تن زخمی شد. کنر: 
۲ عراده تانک زرهی در ترینکوت دوباره از طالبان گرفته شد. ارزگان: 

۷  نوامبر۲۰۱۶
یک مرد ۴عضو زن خانواده خود را در قریه پالس پوش شهرستان بلخ بامرمی کشت. بلخ: 

یکنفر که۳۱۹هزار یورو به دوبی انتقال میداد  در میدان هوایی گرفتار شد. کابل: 
در کارته ۳ انفجاری رخداد که تعداد تلفات تاکنون معلوم نیست.  

۳۸ دهشت افگن در ۱۵ والیت کشته و ۳۰ تن زخمی شد.  
یک ماین در ولسوالی رودات کشف و خنثی شد. ننگرهار:  

۳ عضو داعش در هسکه مینه کشته و ۳ تن بازداشت شد.  
یکنفر با ۱۳ کیلو مواد مخدر در غنی خیل گرفتار شد.  

۲ راهزن در مارکو  بزرگ راه جالل آباد گرفتار شد.  
6 طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان: 

۴ طالب  مسلح در قیصار کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 
۳ طالب با انفجار ماین خود شان در خواجه سبز پوش کشته شد.  

۳ طالب در میرامور  کشته شد. دایکندی: 
در قندهار. زابل. ارزگان ۵ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. قندهار: 

۴ طالب در امام صاحب کشته و ۳ تن زخمی گردید. قندز: 
در یک حادثه ترافیکی در شاهراه هرات- ادرسکن ۹ نفر کشته و یکنفر زخمی شد. هرات: 

۸ نوامبر۲۰۱۶
بودجه سال۱۳۹6 )۷ ملیارد دالر که ۴/۳ ملیارد بودجه انکشافی و۲/۷ملیارد بودجه عادی است( به شوری تقدیم  کابل: 

شد.
باری جهانی وزیر اطالعات و فرهنگ استعفی داد.  

۲۰ دهشت افگن درنقاط مختلف کشور درحمله هوایی و زمینی کشته و۲ تن زخمی شد.  
باحمله کوماندوها چندین موضع طالبان در قندز از بین برده شد. قندز: 

  یک قوماندان مشهور طالب بنام جویان در دشت ارچی کشته و همکارش زخمی شد
۲ نفر با۷۱ کیلومواد مخدر د رمربوطات سمنگان  گرفتار شد. سمنگان: 

یک طالب که بدولت پیوسته بود باقتل ۵نفر خیزش مردمی دوباره با طالبان پیوست. سرپل: 
۲ طالب در صیاد کشته شد. قبال نیز ۷۱ طالب که بدولت پیوسته بود دوباره باطالبان یکجا شده اند.  

قاتل یک بزرگ قومی با ده کیلو مواد مخدر دستگیر شد. خوست: 
یکنفر که قصد حمالت راکتی باالی میدان بگرام را داشت گرفتار شد. پروان: 

۱۰ طالب با گرفتن ۹ هزار دالر قصد حمله باالی ولسوالی سیاه گرد را داشتند گرفتارشد  
اینها همه گماشتگان پاکستان بودند.  

قندهار:  ۵ عضو شبکه ترورستی در مربوطات قندهار دستگیر شد.
ارزگان:  ۲6 طالب در مربوطات ارزگان کشته و ۱۰ تن زخمی شدند.

۷ طالب در دولت آباد کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 
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۲ حلقه ماین در چمتال بلخ کشف و خنثی شد. بلخ: 
یک حلقه ماین در مکتب قلعه زال کشف شد. قندز: 

یک طالب کشته و ۳ تن در شاه جوی زخمی شد. قندهار: 
۹ نوامبر۲۰۱۶

اشرف غنی کلید یک اپارتمان را به شربت گل داد که از پاکستان اخراج شده. کابل: 
مجلس نمایندگان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرد.  

6 طالب در شاه جوی حین حمله بر کاروان نظامیان کشته شد. زابل: 
۱۱ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

  6 عضوداعش در کوت توسط نظامیان کشته شد.
یک عالم دینی در فرزه از سوی افراد ناشناس کشته شد. پروان: 

یک پولیس که قبال پوسته را با سالح و مهمات به طالبان سپرده بود دستگیرشد. ارزگان: 
۳6 طالب در چوره و دهراوود کشته و ده ها تن زخمی شد.  ۲ طالب در چوره کشته شد.  

حمله طالبان در شیندند خنثی شد.   ۸ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد. هرات: 
۴ قوماندان طالب با۷ تن افراد شان در گرمسیر زخمی شد. هلمند: 

۴ طالب کشته و ۴ تن در چار دره زخمی شد.  ۹ طالب دیروز در چاردره کشته و ۴ تن زخمی گردید. قندز: 
۴ ماین پاک همراه با وسایل شان در خوشی ربوده شدند. لوگر: 

۷ طالب در فیروز کوه کشته و ۵ تن زخمی شد. غور: 
۲ طالب در حمله به پوسته پولیس در سپین بولدک کشته و ۲ پولیس زخمی شد. قندهار: 

۲ فرد ملکی درانفجار ماین کنار جاده در ارغستان کشته شد.   
یک ماین گذار حین جابجایی ماین  گرفتار شد. فاریاب: 

6 طالب  در خواجه عمری توسط نظامیان کشته و ۳ تن زخمی شد. غزنی: 
۵ پولیس در انفجار ماین کنار جاده  به شهادت رسید.  

۳ پولیس در انفجار ماین کنار جاده در باالمرغاب زخمی شد. بادغیس: 
کنر:  عملیات مشترک تصفیوی در ولسوالی چوکی  آغازگردید.

۱۰ نوامبر۲۰۱۶
۳ عضو داعش در غنی خیل کشته و اجساد شان تسلیم داده شد. ننگرهار: 

عملیات هوایی و زمینی  در پچیر و آگام موفقانه ادامه دارد.  
در اچین ۱۱ عضو داعش در ضربات هوایی کشته شد.  
عملیات مشترک نظامی شاهین۲۳ در اچین آغاز گردید.  

۲ ماین درشهر جالل آباد و مومند دره کشف و خنثی شد.  
یک قوماندان طالب با۲ عضو آن گروه در بتی کوت و نازیان گرفتار شد که یکنفرشان پاکستانی است.  

مولوی نور قوماندان طالب با ۲ فردش در رودات کشته شد.  
معصوم ستانکزی ریس امنیت ملی و گالب منگل والی ننگرهار گفتند که ننگرهاربا امن خواهد شد.  

۵ تن مواد مخدر و مشروبات الکولی که طی دوسال ضبط شده بود حریق شد. درین رابطه ۱۷۰ نفر نیز گرفتار  تخار: 
شده بود.

۸ طالب در دهراوود کشته و ۱۲ تن زخمی شد. درچوره ۸ طالب دیگر کشته شد. ارزگان: 

۸۱ طالب در ۱۵ والیت کشته شده اند:  در لشکرگاه ۳۷ کشته و ۷ طالب زخمی . کابل: 
در اچین و رودات ۱۴ دهشت افگن کشته شد بشمول ۱۱ داعشی. درغزنی ۱۲ کشته  
و۴ تن زخمی . در ارزگان ۸ تن کشته. در شیندند ۱۰ تن کشته و۱۸تن زخمی شده.  

6 فیر راکت در نهر سراج کشف و خنثی شد. هلمند: 
۱6 تن بشمول ۲ پولیس به اتهام جرایم مختلف بازداشت شد. کاپیسا: 

طالبان یک پولیس را در صیاد سربریدند. ۴ طالب که بدولت پیوسته بود باطالبان یکجاشد. سرپل: 
یک قوماندان طالب با۷ فردش که هفته گذشته بدولت پیوسته بود با به شهادت رساندن ۵ تن خیزش مردمی   

دوباره به طالبان پیوستند.
درقندهار. زابل. ارزگان ۱۲طالب کشته و ۲ تن دستگیر شد.

۲ پولیس در انفجار بمب در شهر هرات زخمی شد. هرات: 
۱۱ نوامبر۲۰۱۶



207

با حمله انتحاری در قونسلگری المان ۵ نفر کشته و  ۱۳۵ نفر زخمی شد.یکنفرگرفتارشد.زلمی یوسفی سفیر  بلخ: 
افغانستان در تاجکستان باثر شکستن شیشه منزل درجوارقونسلگری المان زخمی شد.

یک انبار سالح و مهمات طالبان و یک کارخانه ساختن ماین نابود ساخته شد. هلمند: 
۴ کودک باثر انفجار درمنزل مسکونی شان کشته و ۴ نفر زخمی شد. هرات: 

6۹ نفردرنتیجه عملیات های مشترک در والیات مختلف دیروز کشته و۳6نفرزخمی شد. کابل: 
۵ عضو داعش دیروز در اچین کشته و ۸ تن زخمی شد. و۹ حلقه ماین کشف شد. ننگرهار: 

امروز ۳ عضو داعش در اچین کشته شد.  
کارساختمان دانشگاه اسالمی بکمک ۵۰۰ ملیون دالرعربستان دریکهزارجریب زمین  آغازگردید.   

۱۲ نوامبر۲۰۱۶
صالح الدین ربانی وزیر خارجه . نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی. محمود بلیغ  وزیر فوایدعامه  کابل: 

دراستیضاح شوری رای عدم اعتماد گرفتند زیرابودجه را مکمل مصرف نکرده اند.
انفجار انتحاری در پایگاه بگرام ۴ فرد ملکی کشته و ۱۴نفر زخمی شد که در میدان بگرام  دربین کارگران ملکی  پروان: 

تجمع نموده بودند.  6امریکایی کشته و۱۷سرباز زخمی شد.
۱۴ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۴ تن زخمی شدند. کابل: 

۱۴ داعشی در حمله هوایی در اچین کشته شد ننگرهار: 
درقندهار. زابل و ارزگان ۱۰ طالب کشته و ۵ تن زخمی شدند.

۳ طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۴ تن زخمی شد. فاریاب:  
۱۳نوامبر۲۰۱۶

ریس جمهور غنی تصمیم مجلس برای رای عدم اعتماد به۳ وزیر را غیر موجه دانست. کابل: 
شوری  وزرای معارف و ترانسپورت را سلب صالحیت کرد. وزیر مالیه به دوام وظیفه رای گرفت. آنها در  کابل: 

مجلس حاضر نشده بودند و غیابی رای گرفتند.
۹ طالب در خواجه سبز پوش کشته و۱۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

یک دختر وپسر۲۱ ساله که از قیصار به المار برای ازدواج فرار کرده بودند تیرباران شدند.  
قاری اسمعیل مسوول تعلیم و تربیه طالبان در چاردره بادو محافظش گرفتار شد. قندز: 

باثر انفجار ماین در شاه ولیکوت ۷ ملکی  کشته شد. قندهار: 
۳ پاکستانی که برای کمک با داعش عازم اچین بوددر اسعدآباد کنرگرفتار شدند. ننگرهار: 

شیرملنگ قوماندان طالب با۵ فردش درکنر کشته و۲ تن زخمی شد. کنر: 
عملیات تصفیوی امروز در مانوگی هوایی وزمینی آغاز شد.  

۵ نفر باتهام بچه بازی بازداشت شد. کاپیسا: 
تحویلدار ریاست حوزه دریایی فراه رود از سوی افراد ناشناس کشته شد. فراه: 

۴۰ دهشت افگن بشمول۲۳داعشی در۲۴ساعت کشته شد.   ۱۳تبعه خارجی نیز شامل است. کابل: 
۳۰ طالب  در چوره کشته شد. بشمول حاجی محمد مشهور به حاجی الال ولسوال نامنهاد شان. ارزگان: 

دیروز ۲۲ طالب در حمله هوایی بی پیلوت در ترینکوت کشته و ۱۱تن زخمی شد.  
۳ طالب طی درگیری در باالمرغاب کشته و ۴ تن زخمی شد. بادغیس: 

۱۴ نوامبر۲۰۱۶
فریده مومند وزیر تحصیالت عالی در مجلس شوری سلب اعتماد شد. وی با وزیر عدلیه ووزیر شهر سازی   کابل:  

درمجلس حاضر نشده بودند غیابی رای گیری شد.
حکومت از دادگاه عالی خواهان تفسیر درباره  استیضاح وزراء شد.  

طالبان ۲تانک تیل را بایک راننده آن به آتش کشیدند. بغالن: 
یک دختر ۸ ساله مورد تجاوز جنسی توسط نامزد خواهرش قرار گرفت. بغالن: 

6۴ مخالف بشمول یک داعشی کشته و6۴ تن زخمی. ۲ تن بازداشت شد. کابل: 
محمد هاشم طارق ریس نگارستان ملی وزارت اطالعات در انفجار ماین چسپی درموترش زخمی شد.  

۲۰ طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۱۵ تن زخمی شد. فاریاب: 
دیروز ۲6 طالب در قیصار و المار کشته شد.  ۹ طالب در خواجه سبز پوش کشته شد. رر: 

۱۳ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد که ۳ تن خارجی بود.  ننگرهار: 
یک طالب  حین ماین گذاری در هسکه مینه بازداشت شد.  

میان گروه های طالبان در غنی خیل در گیری صورت گرفت.  
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یکنفر ملکی باثر اصابت راکت های طالبان در رودات کشته و 6 تن زخمی شد.  
6 موشک داعش در اچین که آماده فیر بود کشف شد.  

۳6 عضو داعش طی عملیاتی در پچیر وآگام کشته شد. درعملیات تاکنون صد ها داعشی کشته شده  
دیروز دررودات ۱6 داعشی درحمله هوایی کشته شد. درکوت واچین۲۳ داعشی کشته و۱۳ تن زخمی شد.  

6 طالب در پشت رود گرفتار شد. فراه: 
۱۵ نوامبر۲۰۱۶

کودک ربوده شده امروز از چنگال ربایندگان  در فراه نجات داده شد. ۴ رباینده گرفتارشدند. کابل: 
وزیرمخابرات و تکنالوژی) عبدالرزاق وحیدی( در شوری سلب اعتماد شد.  

۷۷ دهشت افگن  بشمول ۹ عضو داعش در نقاط مختلف طی۲۴ ساعت کشته شد و۳۹  نفر دیگر بشمول ۹   
داعشی زخمی و ۲ تن گرفتار شد.

۱۴ عضو شبکه آدم ربا و قاتلین علما و سران اقوام بازداشت شدند. قندهار: 
۲ نفر به اتهام قتل دیروز بازداشت شد. جوزجان: 

فاریاب:  ۸ طالب در خواجه سبزپوش کشته و 6 تن زخمی شد.
مدیرعواید مستوفیت  غور توسط افراد مسلح باراننده اش کشته شد . غور: 

یک هیلکوپتر نظامی در فیروزکوه نشست اضطراری کرد. بدون خساره و تلفات.  
۳ ساحه در فیروزکوه بدست نیروهای دولتی افتاد. طی عملیاتی ۱۵ طالب کشته و۲۰تن زخمی گردید.  

۳ طالب در چار دره کشته و ۸ تن بازداشت شد. قندز: 
یک قوماندان طالب بنام بالل  با6 فردش گرفتار شد.  

یک موتر با۱۵۰ کیلو مواد انفجاری برای حمله انتحاری در لشکرگاه گرفته شد. هلمند: 
یک موتر بمب که قصد حمله انتحاری به مسجد مصطفی در غزنی را داشت گرفتار شد. غزنی: 

۷ طالب در شهر سر پل کشته و ۹ تن زخمی شد. سرپل: 
۲۰ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. ارزگان: 

۱۶ نوامبر۲۰۱۶
مولوی صالح الدین موحد عالم دینی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. نیمروز: 

۱۰ داعشی در رودات. ۱۱ داعشی در کوت کشته شد. ننگرهار: 
۳ زن جوان توسط ۲ مرد مسلح موترسایکل سوار در شهر هرات کشته شد. هرات: 

لوگر:  یک هیلیکوپتر نظامی در برکی برک نشست اضطراری کرد باثرمشکل تخنیکی.
درحمله انتحاری در پل محمود خان۴ نفر کشته ۱۱ نفر زخمی  شد. کابل: 

یکنفر در انفجار ماین مقناطیسی در کارته نو کشته شد.  
یک کارمند وزارت اطالعات در کوته سنگی زخمی شد.  

۴۷ دهشت افگن طی۲۴ساعت کشته شد بشمول۲ داعشی ۲۵تن زخمی و۴ نفر بازداشت شد: در چوره   
ارزگان ۱6 طالب کشته ۲۰ تن زخمی و۴ گرفته شد.

درجغتوی میدان ۱۰ مخالف کشته و ۷ تن زخمی. در غورک قندهار ۴کشته و۵ زخمی . در هلمند ۱۰ کشته   
و ۷ تن زخمی. در گیالن غزنی ۵ کشته و ۴ تن  زخمی. در پچیر و آگام ۲ داعشی کشته شد.

اکرام باشنده لوگر بایک همکارش باسالح ومهمات درناحیه ۵ کابل گرفتار گردید.  
قندهار. زابل و ارزگان: ۳۰ هراس افگن درین ۳ والیت کشته ۹ تن زخمی و۴بازداشت شد.

یک موتر مملو از مواد انفجاری در جغتو کشف شد. میدان: 
یکنفر در فیض آباد دختر وبرادر زاده اش را با تیشه بشکل بیرحمانه بقتل رسانید.  جوزجان: 

۳6 تن باثر عملیات اردوی ملی از زندان طالبان در گرشک آزاد شد. هلمند: 
۱۷ نوامبر۲۰۱۶

باری جهانی وزیر مستعفی اطالعات:  اداره موازی در ارگ وزارت فرهنگ را فلج کرده. کابل: 
توافق نامه ۵ جانبه راه الجورد میان افغانستان ، ترکمنستان، آذربایجان ،گرجستان و ترکیه امضا شد.  

۴۷ طالب طی۴ روز کشته و66 تن زخمی شده. والی نامنهاد طالبان نیز کشته شده. سرپل: 
حدود ۲ هزار کیلو مواد انفجاری از افراد گروه داعش کشف و ضبط شده است. ایران: 

۲ مخفی گاه مهمات ترورستان در کنگ و زرنج کشف و ضبط شد. نیمروز: 
۵ هراس افگن در حمله هوایی کشته شد. خوست: 

۴ طالب  در پشت رود گرفتار شد. فراه: 



209

۱۰طالب در ولسوالی های فاریاب  در حمالت هوایی کشته شدند. فاریاب: 
با انفجار ماین در المار دیروز ۴ کودک زخمی شد.  

۱۷ طالب در حمله هوایی در غورماچ و قیصار کشته شد.  
۱۴ عضو داعش در حمله های هوایی و زمینی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۲ داعشی در کوت کشته شد.  
در شرق کشور۱۱ داعشی کشته شد.  ۹ داعشی در رودات کشته شد.  

۳ داعشی هم گرفتار شد.  
6 عضو داعش در پچیر و آگام توسط اردوی ملی کشته شد.  

عملیات نظامی علیه طالبان ادامه دارد و نزدیک به ۳۰۰ طالب کشته و زخمی شده. ارزگان: 
۱۳  طالب دیروز در اطراف  ترینکوت کشته شد.  

طالبان یک آنتن شبکه مخابراتی روشن را تخریب کرد. بادغیس: 
در قندهار  هلمند ۹ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد.

قندز و فاریاب:  ۴۰مخالف در خواجه سبزپوش  و مرکز قندز کشته ۴۲تن زخمی شده اند.
۱۸ نوامبر۲۰۱۶

۷۹ ترورست در نقاط مختلف کشته  ۷۳ تن زخمی و ۲ تن بازداشت شد. کابل: 
۱۹ عضو داعش در کوت در حمله هوایی کشته شد. ۱۷ داعشی در اچین کشته شد. ننگرهار: 

۸ داعشی در رودات کشته شد.  
۱۹ نوامبر۲۰۱۶

مالبزرگ سردسته داعش با6 فردش در حمله هوایی بی پیلوت در کوت کشته شد. ننگرهار:  
فراه:  درولسوالی بکواه ۸ مامور پولیس توسط طالبان کشته شد.

۱۰ طالب درحمله هوایی در بکواه کشته ۱۳ پولیس شهید و۳ تن را باخود بردند. فراه: 
درحمله دیشب طالبان در قلعه کاه 6 سرباز پولیس شهید شد. فراه: 

۸ طالب درحمله هوایی  کشته شد. ۴ طالب توسط نظامیان کشته شد. خوست: 
۳6 مخالف در والیات کشور کشته شد. در صیاد سرپل۱۳ طالب کشته و۱۷ زخمی. کابل: 

درغزنی ۱۵ طالب کشته و۱۰ تن زخمی.  درکوت ننگرهار قوماندان داعش کشته شد.  
در دیگر والیات ۷ طالب کشته و ۹ تن زخمی و6 تن بازداشت شده.  

۲ ترورست باسالح و مهمات در کابل بازداشت شد.  
مولوی نجیب اهلل مشهور به عطاواهلل والی نامنهاد طالب برای سرپل با۱۰نفرش کشته شد سرپل: سرپل: 

۱۳ طالب در صیاد کشته و ۱۷ تن زخمی شد.  
۳ طالب در الینگار ودولت شاهی کشته و۵ تن زخمی شد. لغمان: 

داعشی ها ۲ عالم دینی را در رودات تیر باران کردند. ننگرهار: 
۴ تن باده ها کیلوگرام مواد انفجاری سالح و مهمات گرفتار شد که ازپاکستان آمده بود.  

۳6 نفر از زندان طالبان در گرشک توسط نظامیان کشورآزاد شدند. ۴ طالب که در مقابل زندان مقاومت  هلمند: 
میکردند کشته شد.

۷ طالب در بره کی برک کشته و ۱۰ تن زخمی شد. لوگر: 
۱۲ طالب بشمول ۲ قوماندان شان در اندر کشته و ۴ پولیس شهید و۴ تن زخمی شد. غزنی: 

۸ طالب در دشت ارچی کشته و ۹ طالب زخمی شد. قندز: 
۱۸ طالب درحمله کوماندوها در امام صاحب کشته و 6 تن زخمی شد. قندز: 

۴ تن به اتهام جرایم جنایی دستگیر شد. کاپیسا: 
۲۰ نوامبر۲۰۱۶

پولیس گروه ۴نفری آدم ربایان را دستگیر ویکنفر را ازچنگال شان نجات داد. قندهار: 
۱۳ طالب در صیاد کشته و ۱۷ تن زخمی شد. سرپل: 

۴۰ کیلومواد مخدر  در جبل السراج با یکنفر وموتر کروال گرفته شد. پروان: 
۵ نفر دزدان مسلح دربگرام گرفتار شد.  

تپه زارودر خوست فرنگ بغالن از سوی زورمندان غصب شده که محل تاریخی و باستانی میباشد. بغالن: 
۳ سرباز پولیس در باالبلوک شهید و ۷ تن زخمی شد. فراه: 

6 طالب دیروز در چاردره کشته و 6 تن زخمی شد. قندز: 
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ننگرهار:  ۱۸ تن باتهام جرایم مختلف بازداشت شد. ۳ تن در خوگیانی گرفتار شد.
یک قوماندان حقانی بنام سیف الرحمن مشهور به خیبر در زرمت گرفتار شد. خوست: 

۳6 هراس افگن در نقاط مختلف کشته شد:  در مارجه هلمند۹ کشته و۴ تن زخمی. کابل: 
درچوره ارزگان ۹ کشته و۱۱ زخمی. در اچین و کوت ننگرهار۱۴داعشی بشمول مالبزرگ کشته .   

در قندهار  پکتیا و بدخشان ۴کشته و6 تن زخمی شده.
داعشی ها در زابل از آیغورها. ترک ها. ازبکستانی ها. اعراب عراقی. یمنی و سوری ها وجود دارند. زابل: 

۲ تن انتحاری طالب در بهارک کشته شد. بدخشان: 
درقندهار  ارزگان و زابل: ۱۵ طالب کشته و ۱۵ تن دیگر شان زخمی شدند.

۲۱ نوامبر۲۰۱۶
درحمله انتحاری در مسجد باقر العلوم در چارقلعه چهاردهی کابل ۳۲نفرکشته و۵۰ نفر زخمی شده. کابل: 

روزنامه های  المانی نوشته اند که حمله به قونسلگری آنکشور درمزارشریف 6 ماه قبل  در پاکستان سازماندهی   
شده بود.

۱۳ هراس افگن در والیات کشور کشته شده اند: در قندهار  میدان  لغمان وارزگان.  
۴6 دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۷ تن زخمی شد:  

درغورک قندهار ۲۳ کشته. در علیشنگ و علینگار لغمان ۱۵کشته و ۵ زخمی. دردیگر والیات ۴   کشته و ۲   
تن زخمی.

  6 هراس افگن در قره باغ کابل گرفتار شد.
انفجار ماین مقناطیسی در بگرامی کابل یکنفر کشته و یکنفر زخمی شد.  

والی و ریس امنیت ملی در حمله انتحاری جان سالم بدر بردند. سرپل: 
درگیری در ولسوالی دو آب نورستان میان نیروهای امنیتی  وطالبان ادامه دارد. نورستان: 

یک کارمند امنیت ملی در انفجار ماین زخمی شد. تخار: 
یک سردسته گروه آدم ربا بنام حفیظ اهلل گرفتار شد.  

۷ راهزن اموال و پول های مسافران رادر مسیرگرزیوان ربودند ویکنفرشان کشته شد. فاریاب: 
در انفجار ماین یکنفر در خواجه سبز پوش کشته و ۷حلقه ماین کشف و خنثی شد.  

۲ نظامی که قصد پیوستن با طالبان را داشتند در دند غوری گرفتار شدند. بغالن: 
درقندهار و زابل ۲۳ هراس افگن طی عملیات هوایی و زمینی کشته شد. قندهار: 

۷ دهشت افگن در علیشنگ وعلینگار کشته و ۳ تن زخمی شد. لغمان: 
۸ طالب بشمول یک قوماندان شان در الینگار کشته و ۲ ماین خنثی شد.  

۹ طالب طی عملیات کوماندو ها کشته شد. قندز: 
۱۳ طالب در حمله هوایی کشته شد. فراه: 

 ۲۲نوامبر۲۰۱۶
۲ تن مواد مخدر دستگیر شد. همچنان ۱۷نفر باتهام رویدادهای جنایی گرفتار شد. ننگرهار: 

  ۵ هراس افگن در شهر جالل آباد بازداشت شد.
هرات:  پولیس یک کودک را از چنگال آدم ربایان  نجات و۲ نفر را دستگیر کرد.

6 طالب مسلح در حومه شهر هرات کشته شد. سرپل: 
یک انبار سالح و مهمات طالبان کشف شد. لوگر: 

۳ ترورست دربغالن گرفتار شد که بنام مهاجر از پشاور آمده بودند. بغالن: 
قندهار و زابل:  ۲ هراس افگن کشته شد.

۳ طالب در عملیات تصفیوی کشته و ۳ تن زخمی شد. لغمان: 
۴ فرد مشکوک باسالح درقندز و ۴ مشکوک درچاربولک بلخ گرفتار شد. قندز: 

اشرف غنی تعیین اعضای کمسیون مستقل انتخابت و کمسیون شکایات انتخاباتی را منظور نمود. کابل: 
۲۳ نوامبر۲۰۱۶

۳ عضو استخبارات طالبان در مهتر الم بازداشت شد. لغمان: 
  حمله افرادمسلح بخانه یک کارمند امنیت ناکام ویک حمله کننده کشته شد.
۲۰ طالب در حومه شهر سرپل و کوهستانات کشته و ده ها تن زخمی شد. سرپل: 

ننگرهار:  یک انبار سالح و مهمات طالبان در رودات کشف شد.
۳نفر باتهام عضویت با گروه داعش درجالل آباد گرفتار شد.  
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  همچنان پنج نفر گرفتار شدند که عضو داعش بودند.
کابل:  ۱۲هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۳ تن زخمی شد.

در قندهار. زابل و ارزگان ۱۳ هراس افگن کشته یکنفر زخمی و ۹ ماین کشف شد.  
۲ طالب با سالح شان به دولت پیوستند. بدخشان: 

۲۴ نوامبر۲۰۱۶
۸ طالب در شاه جوی کشته شد. 6طالب در میزان و۳ طالب درشهرصفا کشته شد. زابل: 
۱۲ طالب در حمله هوایی  کشته شد. ۳ طالب در انفجار ماین خود شان کشته شد. فراه: 

۸ طالب در شهر سرپل کشته و ۱۰ تن زخمی شد. سرپل: 
6 عضو داعش در رودات کشته شد. دیروز نیز ۸ داعشی وطالب بازداشت شد. ننگرهار: 

۲۵ نوامبر۲۰۱۶
وب سایت شورای امنیت ملی افغانستان هک شد. فوتوی اتمر. ستانکزی. گل نبی احمدزی فرمانده گارنزیون  کابل: 

و عبدالرحمن رحیمی فرمانده امنیه کابل با پرچم داعش نشر شده.
۱۵مخالف دولت طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته شده اند.  

ده ها نفر در برفباری گذرگاه   قوناق گیر مانده اند. دایکندی: 
۲ آموزگار زن از چنگ آدم ربایان نجات داده شد. غور: 

در سروبی کابل یکنفر از مخالفین کشته و ۲ نفر شان زخمی شد. سروبی: 
شماری از قریه ها در پچیرآگام از افراد داعش پاک کاری شد. ننگرهار: 

۳ عضو داعش در هسکه مینه بازداشت شد.  
یکنفر باده ها کیلو مواد مخدر در راه جالل آباد تورخم بازداشت شد.  

۲۶ نوامبر۲۰۱۶
۴ طالب حین جابجایی ماین خود شان درانفجار ماین در حصارک کشته شد.  ننگرهار: 

۳ طالب توسط نظامیان در حصارک کشته شد.  
۵ عضو داعش توسط کوماندو ها در پچیر وآگام کشته و ۴ تن زخمی شد.  
یک زن و یک مرد که در اسارت داعش بود طی عملیاتی نجات داده شد.  

دیروز چند انفجار در جالل آباد باعث قتل و زخمی شدن عده ای درشهر شد.  
یک افسر پولیس در جبل السراج توسط افراد ناشناس کشته شد. پروان: 

۱۸ مخالف در ۱۲ والیت کشور بشمول ۵ داعشی کشته و ۱۳ تن زخمی شد. کابل: 
در اندر غزنی ۵طالب کشته و ۳ تن زخمی. در شاه جوی زابل ۲ طالب کشته.  

پولیس ۴ آدم ربا را در شولگره دستگیر کرد. بلخ: 
عملیات تصفیوی در دانگام برای نابودی هراس افگنان آغاز شد. کنر: 

۲۷ نوامبر۲۰۱۶
غزنی: گروهی که خود را پولیس معرفی کرده از مردم در حاالت نا مناسب فلمبرداری میکردند و از آنها از یکصد تا ۱۵۰ 

هزار دالر اخاذی مینمودند با ده هاکمره مخفی و فلم و ویدیو ها و آالت فلمبرداری گرفتار شدند.
حیات اهلل حیات والی هلمند استقرار رهبران طالب را درین والیت رد کرد. هلمند: 

اعزام ۱۸۰ نظامی برای تأمین امنیت افتتاح بندر الجورد آقینه از بلخ. بلخ: 
6 فردی که از سوی داعش ربوده شده بود در عملیات امنیتی ها آزاد شدند. غور: 

۵۳ کیلو هیرویین در یک موتر در علی آباد  کشف و ضبط شد با  ۲ نفر. قندز: 
پولیس یک طفل۱۰ ساله را از چنگ آدم ربایان در بورکه نجات داد. مال امیر اختطاف کننده سر دسته ۲۵نفری  بغالن: 

طالبان فرار کرد.
6۴ طالب طی یک هفته توسط نیروهای امنیتی کشته و ۸۵ تن زخمی شد. سرپل: 

۳ طالب در نادعلی کشته و ۵ تن زخمی شد. موتر سراچه توسط کوماندو  بامواد انفجاری انفجار داده شد. هلمند: 
۲ طالب طی عملیاتی در غنی خیل کشته و ۳ تن بازداشت شد. ننگرهار: 

۳ طالب در نازیان بازداشت شد.  
یکنفر با ۳۵ کیلو هیرویین در خوگیانی گرفتار شد.  

فریدون  یک عضو داعش عامل بمب گذاری های اخیر در ننگرهار بازداشت شد.  
۲ غیر نظامی بشمول یک زن از بند داعش در پچیر آگام نجات یافتند.  

۲ حلقه ماین در شاهراه شیندند توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شد. هرات: 
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لغمان:  ۲نفر با ۴۳ کیلو تریاک در مهتر الم دستگیر شد.
  در حمله راکتی طالبان بر یک محفل عروسی یکنفر کشته و 6 نفر زخمی شد.

ارزگان. زابل. قندهار:  ۸ هراس افگن بشمول یک قوماندان طالب بنام بسم اهلل درین ۳ والیت کشته و ۱۴ تن زخمی شده 
اند.

۲۸ نوامبر۲۰۱۶
ننگرهار:  یک راننده موتر از چنگ آدم ربایان در کامه توسط پولیس نجات داده شد و ۱۴نفردستگیر شدند.

از وقوع ۲ انفجار جلوگیری شد و بمب ها در شهر جالل آباد و بهسود خنثی شد.  
  دراثر انفجار واسکت انتحاری ۸ طالب کشته وبرادر قوماندان طالب درغنی خیل کورشد

  در پچیر وآگام ۳۰ عضو داعش بشمول مولوی مفتاح الدین قاضی داعش کشته شدند.
۴ سربازباتهام قتل ۵ پولیس و۲ کارمند دولت بازداشت شد. قندهار: 

۲ عضو داعش بازداشت شد. تخار: 
یک دختر جوان صنف۱۱ مکتب توسط یکنفر با فیر مرمی کشته و قاتل گرفتار شد. کابل: 

۲ جوان که قصد یکجاشدن با داعش را داشتند درناحیه ۵ بازداشت شد.  
۵۹ دهشت افگن در نقاط مختلف کشته شد که ۴۴ تن داعشی است. ۳ تن زخمی و۲ تن بازداشت شد.  

در عملیات تصفیوی تگاب ۲ طالب کشته و ۸ تن زخمی شد. بدخشان: 
یک قوماندان طالب با ۲۸ نفرش به دولت پیوست. میدان: 

۲۹ نوامبر۲۰۱۶
جنرال محی الدین غوری باسقوط هلی کوپترش در بادغیس کشته شد. ریس امنیت ملی بادغیسو ریس شورای  کابل: 

والیتی بادغیس زخمی شده اند.
اعالن کرد که از طرح های بزرگ توسعه ای کشور حمایه میکنند. درحالیکه صدها فابریکه مسجد. پل. سرک  .طالبان:  

و خانه های مردم را تخریب کرده اند.
اشرف غنی ریس جمهور وارد مزارشریف شد. کابل: 

۱۲ طالب کشته و 6 تن در باالبلوک زخمی شد. فراه: 
طی ۱۵ روز عملیات تهدید طالبان در تگاب  شاهراه کشم  ودیگر ساحات برطرف شد بدخشان: 

۳۵ کیلو هیرویین در یک موتر کروال در کشم کشف شد.  

یک کودک از چنگ آدم ربایان در بهسود نجات داده شد. ننگرهار:  
دیروز در پچیرآگام طی عملیاتی ۱۲ داعشی کشته و در علی خیل۸ داعشی کشته شد.  

۲ تن باتهام دزدی موتر در محمد آغه دستگیر شد. لوگر: 
قلعه موری چاق که از یکماه بدست طالبان بود توسط پولیس پس گرفته شد. بادغیس:  

۱۱ طالب در مربوطات ارزگان کشته و ۳ تن زخمی شد. ارزگان:  
حاجی الال قوماندان مشهور طالب با۸ نفرش در حمله هوایی کشته شد.  

۵۵ دهشت افگن در والیات مختلف کشته شد بشمول۳۳ داعشی و۱۹ تن زخمی شدبشمول ۱۱داعشی. 6 تن  کابل: 
بازداشت شد: درپچیر آگام ۳۳داعشی کشته و ۱۱ زخمی.  در باال بلوک فراه ۱۱ کشته و۲ زخمی. درگرشک 
هلمند ۴ طالب کشته و ۴ زخمی. در برمل پکتیکا ۴ طالب کشته و 6 زخمی و ۲ بازداشت شد. درسیدکرم 

زون جنوب: قندهار. زابل . ارزگان: ۳ هراس افگن کشته و ۵ تن زخمی شد. پکتیا۳ تن کشته شد. 
۱۰ طالب حین حمله به پوسته امنیتی شاهراه کشته و ۵ تن زخمی. ۳سرباز شهید و۲ تن سرباز زخمی شد. فراه: 

۳۰ نوامبر۲۰۱۶
نخستین برنامه وام مسکن از بانک مرکزی  ملی کشور آغاز میشود.۳۰درصد کودکان فقیر مبتال به سوراخ قلب  کابل: 

تلف میشوند. ۱۱هزارنفر مبتال به سوراخ قلب ثبت شده است. 
ولسی جرگه یادداشت تفاهم وزارت امور مهاجرین با سویدن را برای برگشت مهاجرین رد کرد.  

۴ نفر با بیش از ۵۰۰ کیلوچرس وهیرویین در ۲ موتر دستگیر شد. ننگرهار: 
برکت اهلل یک قوماندان طالب در شیخ علی  دستگیر شد. پروان: 

وزارت صحت عامه بیش از ۳۰۰ قلیون را از رستورانت ها  جمع آوری کرد. کابل: 
مال عطااهلل عضو ارشد ومسول استخبارات طالبان در لشکرگاه بازداشت شد. هلمند: 

۲ عضو خانواده  در آقچه درحمله افراد مسلح در منزل شان کشته و۳ تن زخمی شد  جوزجان: 
قندهار. زابل. ارزگان: ۳۴ مخالف مسلح کشته و ۱۲ تن زخمی شد.

۲ طالب در باغ شرکت کشته و۳ نفرزخمی شد.  یکعده به پروسه صلح پیوست. قندز: 
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اول دسامبر۲۰۱۶
یک شبکه ترور کارمندان دولتی متالشی و۴ عضو آن بازداشت شد. نیمروز: 

۱۸ طالب بشمول یک قوماندان آن در کمین نظامیان کشته و ۹ تن زخمی شد. غزنی: 
ولسوالی گیزاب پس از ماه ها محاصره توسط طالبان. نجات داده شد که ۱۱طالب کشته و۱۳ تن شان زخمی  ارزگان: 

و ۳ تن بازداشت شد.
نورستان:  ۱۴ طالب کشته و ۳۲ تن در دو آب زخمی شد.

۲6 دهشت افگن در والیات مختلف کشته و ۱۱ تن زخمی شد. کابل: 
قندهار.زابل.ارزگان: ۱۰ شورشی کشته ۴ تن زخمی و ۲ نفر شان بازداشت شد.

۹ داعشی در پچیرآگام توسط نظامیان کشته و ده ها روستا پاک سازی شد. ننگرهار: 
۹ بمب در نقاط مختلف ننگرهار کشف و خنثی شد.  

۲ غیر نظامی از بند  داعشیان در پچیر آگام نجات داده شد.  
  پچیرآگام از وجود داعشی های داخلی وپاکستانی پاک  وبیش از ۲۰۰تن شان کشته و زخمی شده اند.

یکنفر به جرم عضویت طالبان به ۹ سال حبس محکوم شد. هرات: 
۲ دسامبر۲۰۱۶

اشرف غنی برای شرکت در کنفرانس حفظ میراث های فرهنگی به امارات متحده رفت. کابل: 
در شاه جوی ۸ طالب کشته شد. در میزان ۱۱ طالب کشته شد. دردیگرنقاط ۴ کشته شد زابل: 

۲۱ طالب توسط کوماندو ها دردشت ارچی وامام صاحب کشته . ۸ ماین کشف شد. قندز: 
۹ طالب در حمله هوایی و۲ طالب توسط نظامیان  کشته شد. فراه: 

۳ نفر بامحموله چندین ماین کنار جاده در رودات دستگیر شد. ننگرهار: 
۳دسامبر۲۰۱۶

دونالد ترامپ با اشرف غنی صحبت تلفونی نمودند. کابل: 
مجلس از ۴ وزارت خانه در باره نگرانی ها از افراط گرایی استجواب کرد.  

۳ کارگر در انفجارماین  کنار جاده در پکتیکا کشته شد. پکتیکا: 
طالبان یک دانشجو را در میدان و یک روحانی را در بدخشان اعدام کردند. میدان: 

بادغیس:  یک دختر خورد سال 6 ساله توسط پدرش به قتل رسید.
حمله طالبان در باال بلوک عقب زده شد. ۸ طالب کشته و ۱۳ تن زخمی شد. فراه: 

۵ سرباز شهید و ۳ تن زخمی شد.  
پولیس ۲ تبعه پاکستان را بازداشت کرد. یکتن دیگر با۱۰کیلو هیروین در دوشی گرفته  شد.   بغالن: 

طالبان مسلح درنیش داخل خانه های مردم شده ۲۳ نفر را به قتل رسانیدند. قندهار: 
  درحمله نیروهای امنیتی علیه آنها تاکنون ۳۷ طالب کشته شده.

۲۱ طالب در چوره، چنارتو و ترینکوت کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ارزگان: 
درعملیات تصفیوی در ولسوالی های فاریاب تلفات سنگین به طالبان وارد شد. فاریاب: 

۱۲ حلقه ماین در شیرین تگاب کشف و خنثی شد.  
انبار بزرگ مواد انفجاری در سرخرود کشف شد.)۲۵۰۰کیلو مواد انفجاری( ننگرهار: 

۷ طالب در شیندند کشته شد. هرات: 
۳ خبرنگار در انفجار ماین در شهر صفا زخمی شد. زابل: 

۴ دسامبر۲۰۱۶
روزجمعه گذشته  فیض الدین محصل پولی تخنیک توسط طالبان درچک اعدام شد. میدان: 

۴ طالب  هنگام ماین گذاری جاده توسط نظامیان کشته شد.  
یک مرد جوان۲۸ ساله در اقتاش مرکز سرپل سر بریده شد. سرپل: 

درعملیات پاک سازی بخشهای شیرین تگاب ۸ طالب کشته و۲تن زخمی شد. فاریاب:  
۹طالب کشته و ۸ تن توسط نظامیان درمربوطات قندز زخمی شد. قندز:  

طالبان تلفونهای هوشمند را جمع آوری کرد که موسیقی می شنودند وویدیو میدیدند.۰ نفردستگیر شده. غزنی: 
۳ طالب در یک عملیات در غزنی بازداشت شد.   

یک زن جوان باگلوله باری افراد مسلح در کشک زخمی شد. هرات: 
۲نفر با۳۰ کیلو موادمخدر در شاهراه کابل-جالل آباد دریک موتر دستگیر شد. ننگرهار: 
۴عضو داعش والقاعده در شهر جالل آباد بازداشت شد:۲ داعشی و ۲ القاعده.  
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۳ داعشی در کوت کشته شد.  
  عملیات نظامی علیه مخالفین در مهمند دره آغاز شد.

۱۴ مخالف توسط اردوی ملی کشته و ۱۲ تن در نقاط مختلف کشور زخمی شد. کابل: 
درقندز ۹طالب کشته و ۸ زخمی. درارزگان ۴طالب کشته . در اچین ۴داعشی کشته و  

۵ تن زخمی. در شهر صفا زابل یک دهشت افگن کشته شد.  
6۵۰۰ راس مواشی که توسط داعشی ها ربوده شده بود نیم آن واپس به مالکانش سپرده شد. غور: 

شاهراه ولسوالی دوآب از وجود مخالفان پاکسازی شد. نورستان: 
۹ طالب کشته و۸ تن زخمی. قندهاز:  

یک تن در قوش تیپه  به دولت تسلیم شد. جوزجان:  
در زابل و ارزگان ۵ طالب کشته شد.

۲۰۱۶ ۵ دسامبر 
آمر مالی پولیس بغالن باتهام اخذ رشوت دستگیر شد. بغالن: 

محموله جنگ افزار با یکنفر پاکستانی در درونته گرفتار شد. ننگرهار: 
   عملیات پاکسازی در مهمند دره دیروز راه اندازی شد.

عامالن حمله راکتی به میدان هوایی قندهار بازداشت شدند 6 نفر. در نیش ۵۰ ترورست درحمله هوایی کشته   قندهار: 
شد. هفته گذشته آنها۲۳نفررا در منازل شان به قتل رسانیده بودند.

یک تانک نظامی از طالبان پس گرفته شد. بغالن: 
۳ هراس افگن در ولسوالی خوشامند کشته و یک پولیس ملی شهید شد. پکتیکا: 

درانفجار ماین مقناطیسی در تره خیل یکنفر راننده موتر کشته شد. کابل: 
بریالی طالب که در منطقه سرسنگ ماین می ساخت بامواد انفجاری دستگیر شد. لوگر: 

۳ طالب مسلح هنگام حمله بر کاروان نیروهای امنیتی در ده یک کشته شد. غزنی: 
درقندهار. ارزگان و هلمند  ۹ دهشت افگن کشته و ۴ تن زخمی شد.

عملیات علیه طالبان در بگرام آغاز یافت. پروان: 
 ۶ دسامبر۲۰۱۶

پولیس6۱ تن مواد مخدر)حشیش( را درخاک جبار کشف و حریق کرد. کابل: 
۳۵ مخالف در ۱۳والیت کشته  ۲۷تن زخمی و۲تن گرفتار شد.  

۳ نفر به اتهام قتل ملک سالوخان در الینگار هنگام فرار گرفتار شد. لغمان: 
عملیات تصفیوی الماس۳۰- در مربوطات لغمان آغاز شد.  

طالبان یک راننده تکسی را در کوه صافی به قتل رسانید. پروان: 
قندهار:  حمله طالبان بر ولسوالی ارغستان عقب زده شد یک سرباز شهید شد.

عملیات نظامی)بدر( برای پاکسازی طالبان آغاز شد. غزنی: 
بدخشان:  یک قوماندان طالب با۱۸فردش در یمگان به پروسه صلح پیوست.
فاریاب:  یک قوماندان طالب بنام قوماندان نشان زن  در غورماچ کشته شد.

در دند غوری شاه محمد ترورست مشهور طالب بازداشت شد. بغالن: 
۲۰۱۶ ۷ دسامبر 

وزارت دفاع:  ۴۴ دهشت افگن در کشور کشته شد: ۲6کشته ۱۸زخمی و۱۰گرفته شد. کابل: 
در زرمت پکتیا ۷کشته و۳ زخمی. در قندز ۷کشته و ۵ زخمی. درغزنی 6تن کشته.  

در بلخ۳ کشته و یکنفر زخمی و۵ نفر گرفتارشد. در لغمان ۲کشته. در شیندند۲کشته و۸   
تن زخمی. در هلمند یک کشته و یکنفر زخمی. همه طالبان .  

جوزجان: ۲ طالب در قوش تیپه کشته و ۷ تن زخمی شد.
عملیات الماس ۳۰ خاتمه یافت وقراء زیاد پاکسازی و۲ طالب کشته شد. لغمان: 

عملیات طوفان۵۳  در نورگل آغاز یافت. کنر: 
ننگرهار:  یک بوشکه مواد انفجاری)۲۰کیلو( در بتی کوت کشف وخنثی شد.

یک ماین هنگام نصب درموترپولیس با انفجار ماین خود کشته  و۲ ملکی زخمی شد. قندز: 
ریس حج واوقاف طالبان در بدخشان با۵ نفرش به پروسه صلح پیوست. بدخشان: 

یکنفر برادرش را با فیر مرمی در قادس به قتل رسانید. بادغیس: 
۷ طالب در درگیری بانیروهای امنیتی در نهر سراج بشمول ماهر ساخت ماین کشته شد. هلمند: 
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۱۰ طالب در حمله هوایی ناتو در گرمسیر کشته و ۱۲ تن زخمی شد. دربلخ و جوزجان  ۱۲طالب کشته و۱۰   
تن دیگر زخمی شد.

۵ نوجوان افغان متهم به تجاوز جنسی بیک جوان ۱۷ساله دیگر افغان در سویدن گرفتار شدند. سویدن: 
۲۰۱۶ ۸ دسامبر 

قصر داراالمان باهزینه ۱6 ملیون دالرتا۵ سال ترمیم و موزیم ملی میگردد. کابل: 
6 طالب در حمله هوایی در گل تیپه کشته شد. قندز: 

۱۱ مخالف در والیات مختلف کشته ۱۱تن زخمی و ۱۲تن گرفتار شد. کابل: 
۵ طالب در تگاب  به پروسه صلح پیوست. بدخشان: 

۵ مخالف در جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 
  یکنفر بامحموله مواد مخد در خوگیانی با۱۱ کیلو چرس گرفتار شد.

۲۲ طالب در شیندند کشته و زخمی شدند. هرات: 
دیروز ۴۰ دهشت افگن توسط نظامیان در والیات مختلف کشته و عده ای زخمی شد. کابل: 

۹ سپتامبر۲۰۱۶
۲ تن مواد مخدر در فاریاب آتش زده شد. فاریاب: 

مولوی عزیز پاکستانی مسوول سربازگیری داعش در خوگیانی کشته شد. ننگرهار:  
۱۵ دهشت افگن در والیات مختلف کشته ۲۴ تن زخمی و۲تن گرفتار شد. کابل: 

وزیر دفاع امریکا امروز بدون اعالن قبلی وارد کابل شد.  
6 طالب در حمله هوایی در شینواری کشته شد. قندز: 

۱۰ دسامبر۲۰۱۶
سمنگان:  دراثر انفجار ماین در دره صوف ۳نفر کشته و ۳ تن زخمی شد.

پولیس ۱۳ میل سالح را در بگرام در یک موتر کشف و ضبط کرد. پروان: 
ننگرهار:  ۳ مخالف با۲ الری چوب در پچیروآگام گرفتار شد.

۱6 مخالف در ۱۳ والیت کشور کشته  ۱۴تن زخمی و ۲تن گرفتار شد. کابل: 
  یک طیاره صافی حین پرواز تایرش پاره شد و از پرواز باز ماند.

مردی دختر و شوهردخترش را تیر باران کرد. بغالن: 
یک طالب قوماندان با ۲۰ فردش درحومه لشکرگاه کشته شد. هلمند: 

۳ طالب در قره باغ کشته شد. غزنی: 
۴ طالب در زرمت کشته. ۵تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد. پکتیا: 

۱۱ دسامبر۲۰۱۶
کابل:  وزارت اطالعات گفت که پیکره بت بامیان باز سازی میشود.

از انفجاری در سید خیل جلوگیری و ماین خنثی شد. پروان: 
  ازپرتاب۲ فیر راکت به پایگاه امریکایی ها در بگرام جلوگیری شد.

  یکنفر خانمش را با ضرب چاقو به قتل رسانید. 
یک انبار سالح و مهمات طالبان در شیندند کشف و انفجار داده شد. هرات: 

درحمله هوایی نیروهای خارجی در باالبلوک ۱۲ طالب کشته شد. فراه: 
تاجران ایران میگویند: امنیت بلخ در منطقه بی نظیر است. بلخ: 

در انفجار ماین در ایبک ۳ نفر ملکی کشته و ۲ نفر زخمی شد. سمنگان: 
۳ نفر با۳ عراده موتر مملو از چوب قاچاقی در پچیر آگام گرفتار شد. ننگرهار: 

۱۲ دسامبر۲۰۱۶
افغانستان از ملل متحد خواستار رفع تحریم ها علیه گلبدین حکمتیار شده است. کابل: 

مالنعیم کور مشهور به عماد الدین فرمانده مشهور طالبان در غوربند پروان کشته شد. رر: 
وی معاون ولسوال شینواری از طرف طالبان بود.  

۲۷ مخالف در ۱۳ والیت کشته  ۲۸تن زخمی و یکنفر گرفتار شد.  
در اچین در حمله هوایی ناتو ۱۷ داعشی کشته و ۱۰ تن زخمی شد. ننگرهار: 

  در کوت طی یک درگیری ۱۰ عضو داعش کشته شد.
  طی یک درگیری دیگر ۷ عضو داعش کشته شد.

  درخوگیانی ۵ عضو داعش در حمله هوایی کشته شد.
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یک زن جوان ۲۷ ساله باثر فیر مرمی کشته شد. هرات: 
یک زن توسط پسرش ذریعه تیشه به قتل رسید.  

۱۱ طالب درحمله هوایی در بخشهای فراه کشته و۳ ماین کشف و خنثی شد. فراه: 
۴ دهشت افگن در سیاه گرد پروان کشته شد. پروان: 

کابل:  زلمی یونسی عوض داکتر عبدالغفور آرزو بحیث سفیر در تاجکستان مقرر شد.
۱۳ دسامبر۲۰۱۶

احمد ایشچی سابق والی سرپل ادعا میکند که جنرال دوستم به محافظانش دستور داد به او تجاوز جنسی   دوستم: 
نمایند.

  مرتضی پسرخرد سال با لیونل مسی ستاره فوتبال ارژانتین در دوبی دیدار کرد.
  افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضای رفع تحریم ها علیه حکمتیار را نمود.

۵۸ نفر مخالف در ۱۱ والیت کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
  بریتانیا ۹ ملیون دالر برای ماین پاکی به افغانستان کمک کرد.

کنر:  سمونوال ولی جان قوماندان کندک در دانگام با انفجار ماین شهید شد.
۸ طالب در نهر سراج کشته و ۷ تن زخمی شد. هلمند: 

۱۷ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته و ۱۰ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۱۴ دسامبر۲۰۱۶

کابل: )سرورفریادی( زرداد فریادی از زندان بریتانیا آزاد و به افغانستان برگشت. وی یک  قوماندان ظالم و آدم کش وحشی  
مشهورحزب اسالمی حکمتیار)مشهور به زرداد( در سروبی بود.

پارلمان افغانستان خواهان بررسی جدی ادعاهای احمد ایشچی علیه دوستم شد. رر: 
پولیس یکنفر را که در میدان هوایی کابل امروز تیراندازی کرد و یکنفر تبعه اوگندا را کشت و یک هندی و  رر: 

یک افغان را زخمی کرده بود گرفتار نمود.
6 طالب گرفتار شد. قندهار: 

بلخ:  ۲۱ دهشت افگن در حمله هوایی در چمتال کشته شد.
۲6هراس افکن در کابل. ننگرهار. هلمند و بدخشان کشته. یکنفر زخمی و۲تن گرفته شد کابل: 
۲۹ دهشت افگن در والیات مختلف بشمول ۸ داعشی کشته و۴تن زخمی ویکنفرگرفتار.  

درقندهار و زابل ۱۲ طالب کشته و یکنفر زخمی شد.  
۵ طالب قربانی ماین خود شان شد. قندز: 
۵ دزد مسلح در زرنج بازداشت شد. نیمروز: 

۱۷ طالب در علمیات بدر در ده یک کشته و ۱۱ تن زخمی شد. غزنی: 
عملیات تصفیوی در قرغه ای آغاز گردید. لغمان: 

۱۵ دسامبر۲۰۱۶
6۱ دهشت افگن در نقاط مختلف کشته ۲۴تن زخمی و۱۱ نفر گرفتار شد. کابل: 

۹ طالب در نورگرام ودوآب طی عملیات تصفیوی کشته و ۵ تن زخمی شد. نورستان: 
۹ طالب در چمتال کشته یکنفر زخمی و ۱۳ تن بازداشت شد. بلخ: 

طرح پالن ترور یک قوماندان پولیس محلی خنثی  اما ۳ نظامی زخمی شد. قندز: 
۳6 طالب بشمول ۳قوماندان شان در ترینکوت، چوره و دهراوود کشته شد. ارزگان: 

۱۸ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته. ۱۰ داعشی در رودات کشته. ننگرهار: 
۹ داعشی درکوت کشته. ۴ شاهراه از ماین ها پاک کاری شده.  

۱۶ دسامبر۲۰۱۶
۸ دهشت افگن در ۱۲ والیت کشور کشته و ۱۰ تن زخمی شد. کابل: 

۱۰ ترورست که ۱۰ محرم در کارته سخی عملیات انتحاری انجام داده بودند دستگیرشد.  
درصبری خوست ۵ ماین گذارقربانی ماین خود شدند که ۲ کشته و ۳ تن زخمی شد. خوست: 

زون جنوب: در قندهار زابل و ارزگان ۸ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد.
۵ طالب مسلح در زرمت کشته و ۳ تن زخمی شد. پکتیا: 

۱۰طالب  در نورگرام کشته و 6 تن زخمی شد. نورستان: 
۲۰ طالب در حمالت هوایی درحومه لشکرگاه کشته و۱۰ تن زخمی شد. هلمند: 

خوست:  ۳ هراس افگن در مندوزی کشته و ۱۱ تن زخمی شد.



217

۱۱ داعشی در هسکه مینه در حمله هوایی و زمینی کشته. ۱۱ داعشی در رودات کشته. ننگرهار: 
۱۰ داعشی در کوت و ۳ داعشی در اچین کشته شد.  

یک انبار سالح طالبان در بهسود کشف شد.  
دو آدم ربای پاکستانی در شهر جالل آباد دستگیر شد.  

دو مهاجم انتحاری که از پاکستان به خوگیانی آمده بودند دستگیر شد.  
معروف تنکری  استاد پوهنتون تخارکه جهاد علیه خبرنگاران و نظامیان را  اعالن کرده بود گرفتار شد. تخار: 

مسوول یک رادیوی محلی لوگر ازطرف افراد مسلح کشته شد. لوگر: 
۱۷ دسامبر۲۰۱۶

طالبان ۵ کارمند زن میدان هوایی قندهار و یک درایور را کشتند. قندهار: 
نیروهای خیزش مردمی در۵۰ فیصد عملیات های ضد طالبان شرکت دارند. فاریاب: 

۵ طالب حین ماین گذاری در صبری شکار ماین خود شدند و۳ تن زخمی شد. خوست: 
همزمان ۵ طالب توسط نظامیان  کشته و ۵ تن زخمی شد.  

در چوره ۸ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد. ارزگان: 
۳6 طالب در نقاط مختلف کشوربشمول ۱۵ داعشی کشته  ۲۷زخمی و۲گرفتار شد. کابل: 

۱۸ دسامبر۲۰۱۶
در تصادم جاده ای بس باتانکر تیل ۱۵ نفر کشته و۳۲ نفر در گلستان زخمی شد. فراه: 

بادغیس:  یک زن جوان دریک دادگاه صحرایی طالبان در آب کمری تیر باران شد.
یک غیر نظامی از طرف طالبان در شاهراه بغالن- قندز تیر باران شد. قندز: 

با انفجا ماین کنار جاده درجرم یک رنجر پولیس تخریب .یک پولیس شهید و۳ تن زخمی شد. بدخشان: 
قوماندان امنیه ولسوالی دولت آباد در انفجار ماین با ۳ پولیس زخمی شد. فاریاب: 

یک ماین گذار در محمد آغه توسط پولیس کشته شد. لوگر: 
۸ فرد مسلح یک مکتب دخترانه در محمد آغه را به آتش کشیدند.  

درحمله مسلحانه ۲نفر در پغمان دیروز ۳ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شد. کابل: 
6 دهشت افگن در والیات مختلف کشته و ۷ تن زخمی شد.  

۵ طالب در سرخرودکشته و6 تن زخمی شد.  یک داعشی در رودات کشته شد. ننگرهار: 
یک زن جوان۱۷ساله با آویختن دار خود کشی کرد. هرات: 

۱۹ دسامبر۲۰۱۶
مردی که با ۲ خواهر ازدواج کرده بود گرفتار شد. ننگرهار: 

۱6 عضو داعش در اچین باثر حمالت هوایی کشته شد.  
حدود۲۰۰ تن مواد مخدر به آتش کشیده شد. پکتیا: 
یک کارمند صلیب سرخ در قندز  ربوده شد. قندز: 

۴ طالب مسلح در نیش توسط نیروهای دولتی کشته و ۷تن زخمی شد. قندهاز: 
کابل:  یک افسر جوان افغان در اکادمی نظامی انگلستان در بین۳۵ کشور مقام اول راگرفت.

یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف درلشکرگاه گرفتار شد. هلمند: 
دراثر انفجار ماین ۵ مخالف دولت در اسمار کشته و ۲تن زخمی شد. کنر: 
عملیات گسترده برای پاک سازی طالبان در شمال کشور آغاز میگردد. کابل: 

۲۰ دسامبر۲۰۱۶
باعملیات تصفیوی مناطق زیاد اطراف لشکرگاه از طالبان پاک شد. هلمند: 

۲ ترورست با لباس زنانه در لشکرگاه دستگیر شد.  
برخی علمای دینی خواندن نماز جنازه پولیس محلی را که توسط طالبان شهید شود منع کردند. بغالن: 

۱۳طالب توسط کوماندو ها در ولسوالیهای هلمند کشته و ۹ تن زخمی شد. هلمند: 
۴۳ طالب در نیش و غورک کشته و عده ای زخمی شد. قندهار: 

قاتل زنی که ۳ روز قبل باچاقو  کشته شده بود  دستگیر شد. غزنی: 
با انفجار مرمی توپ یک تن مخالف دولت  حین انتقال مرمی کشته و۵ تن زخمی شد. کنر: 

۲۴ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور بشمول ۸داعشی کشته و ۱۳تن زخمی شد. کابل: 
یکنفر با۲۴ کیلو مواد مخدر در یک موتر که به ایران انتقال میشد گرفتار گردید. نیمروز: 

۳ عضو فعال گروه طالبان در شهر جالل آباد دستگیر شد. ننگرهار: 
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عملیات نظامی تصفیوی در وته پور کنر و پچیرآگام شروع شد.  
درحمالت هوایی در اچین ۸ داعشی کشته شد.  

یک طالب کشته و ۱۱ حلقه ماین کشف و خنثی شد. ارزگان: 
۲ هراس افگن در اله سای کشته و یک خانم ملکی زخمی شد. کاپیسا: 

۲۱  دسامبر۲۰۱۶
یک مخفی گاه مواد انفجاری وسالح در ناحیه ۷ شهر کابل کشف شد. کابل: 

۴۴ هراس افگن دیروز در والیات مختلف کشته ۴۳تن زخمی و یکتن گرفتار شد.  
بهزاد حیدری افسر جوان افغان شمشیر طالیی اکادمی سلطنتی بریتانیا را گرفت.  
۳۸ پیلوت جوان باختم یک دوره آموزشی  ۱۵ ماهه درچک سند فراغت گرفت.  

قلعه تاریخی موری چاق را طالبان کامال تخریب کردند. بادغیس: 
۲ دزد مسلح بازداشت شد. نیمروز: 

۲ قوماندان طالب در تگاب دیروز زخمی شد. کاپیسا: 
عملیات الماس ۳۳ در لغمان موفقانه انجام یافت. لغمان: 

درقندهار. زابل و ارزگان ۱۱ هراس افگن کشته و ۱۳ تن زخمی شد.
۹ هراس افگن بشمول یک قوماندان طالب کشته ۱۵ زخمی ویک ماین سازگرفتار شد. قندز: 

۲۲  دسامبر۲۰۱۶
کابل:       مرکز تداوی زنان وکودکان در کابل افتتاح شد که ۱۵۰بستر دارد ومعتاد راطی۴۵تا۹۰ روزتداوی میکند.

  دفتر معاون اول  حکم جلب دوستم را برای تحقیق غیر قانونی خواند.
احمد ایشچی سابق والی شبرغان ادعای لت وکوب و تجاوز جنسی توسط دوستم  و افرادش را نموده است.  

۳ نفر طالب بخانه میر ولی نماینده هلمند در ولسی جرگه در شهر کابل حمله کردند  
۷نفر کشته و 6نفر زخمی شد. که ۴ عضو فامیل میر ولی ۲ محافظ و فرزندش عبید اهلل  

بارکزی نماینده ارزگان در پارلمان میباشند. 6زخمی اعضای فامیل میر ولی است.  
۱۰ طالب بشمول قوماندان آنها در نقاط مختلف کشور طی عملیات تصفیوی کشته شد  

۳۰ تن زخمی  و ۱۲ تن گرفتار شد.  
۸ طالب مسلح در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۲ انبار سالح طالبان در رودات و خوگیانی کشف شد. ننگرهار: 
  از مقاومت روستا نشینان علیه داعش در کوت تقدیر بعمل آمد.

۹ ورزشکار که در جلریز از سوی طالبان ربوده شده بود رها شدند. میدان: 
۲ خبرنگار توسط پولیس در غزنی مورد لت وکوب قرار گرفتند. غزنی: 

موادمخدر:  کشت کوکنار در هرات، فراه، نیمروز و غور کاهش یافته.
درحمله انتحاری بخانه میر ولی عضو پارلمان ۸ نفر  با ۳ مهاجم کشته شدند. کابل: 

ارزگان:  ۵ طالب در ترینکوت بشمول ۲ قوماندان آنها کشته  ۱۲تن زخمی شد.
در قندز و دره صوف ۲۲ طالب زخمی و یکنفر با زداشت شد.
یک انبار سالح طالبان در ناحیه ۷ کابل کشف شد. کابل: 

  وزارت دفاع اخبار مبنی بر تخلیه مارجه هلمند را رد کرد. مارجه تحت کنترول دولت میباشد.
۲۳ دسامبر۲۰۱۶

درحمله بخانه میر ولی وکیل هلمند در شوری  حفیظ اهلل پسر عبید اهلل بارکزی وکیل  کابل: 
ارزگان داماد گلبدین درجمله ۸کشته شدگان است.  

دیروز ۱۸ مخالف در والیات مختلف کشور کشته و ۱6 تن زخمی شد.  
نادرشاه مشهور به خالد قوماندان ارشد طالبان با یک فردش گرفتار شد. ننگرهار: 

یک ماین در جاده سرخ رود کشف شد.  ۳ طالب در مومند دره زخمی شد.  
مردی نامزدش را بخاطر بلند بودن طویانه با فیر مرمی به قتل رسانید. غور: 

۲۴ دسامبر۲۰۱۶
در حمله هوایی به پایگاه پولیس ۱۰ پولیس کشته شد. فراه: 

درحمله افراد مسلح بخانه مالضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان درغرب کابل یک محافظ او کشته شد. کابل: 
۹ طالب در والیات مختلف کشته شد بشمول ۲ داعشی و6 تن زخمی شد.   

  دیروز در شماری از والیات ۱۸ مخالف کشته و ۱6 تن زخمی شد.
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یک فرد نفوذی طالب در میان نیروهای خیزش مردمی فرمانده و ۴سرباز را کشت. قندز: 
یک قوماندان طالب با۲۳ فردش در مرکز قندز کشته و ۱۵ تن زخمی شد. قندز: 

یک موتر مملو از مواد انفجاری که قصد انفجار در بازار گرشک را داشت با۳۲۰ کیلومواد انفجاری دستگیر  هلمند: 
شد.

ننگرهار:  یک انبار بزرگ جنگ افزار گروه طالبان در سرخرود کشف شد.
۴ هراس افگن داعش در کوت دستگیر شد.  

۲ عضو داعش در حمله هوایی در هسکه مینه کشته شد.  
یک شهروند ایرانی که ۲ روز قبل در شاهراه اسالم قلعه ربوده شده بود آزاد گردید. هرات: 

به ارتباط این قضیه ۵ نفر دستگیر شد.  
۱۰۹ کیلو مواد مخدر در یک موتر مزدا  با یکنفر بازداشت شد. نیمروز: 

یک فرد انتحاری بنام عبدالباری گرفتار شد. پکتیکا: 
یک مرد6۰ ساله به اتهام تجاوز بر عروسش بازداشت شد. بغالن: 

یک قوماندان محلی با عروسش در قیصار در شاهراه المار از سوی افراد مسلح کشته شد. فاریاب: 
6طالب در مسیر شاهراه قیصار کشته و ۱۳ تن زخمی شد.  

درقندهار. ارزگان و زابل ۵ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد.
۲۵ دسامبر۲۰۱۶

کابل:  طی ۱۰سال بیش از۵ هزار اثر تاریخی جمع آوری و به موزیم برگشتانده شده.
  پارلمان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد.

۱۴ هراس افگن در والیات مختلف کشته  ۱۴تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد.  
یکنفر با ۱۷ کیلو چرس از میدان هوایی کابل گرفتار شد که بخارج انتقال می یافت.   
یک ذخیره سالح و مواد انفجاری طالبان در یک قبرستان در محمد آغه کشف شد. لوگر: 

یوسف منصور رهبر گروه لشکر جهنگوی ازیک سوء قصد حمله خودی نجات یافت. زابل: 
۳ طالب مسلح در حضرت سلطان کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 

۲ فرد ملکی در انفجار ماین کنارجاده در لغمان شهید شد. لغمان: 
فرد اختطاف شده توسط پولیس نجات داده شد و۲ اختطافچی گرفتار شد.  

طی۱۰ ماه گذشته بیش از۳۴۳ ماین در تخار کشف و خنثی شده. تخار: 
درسال گذشته ۳۷۸ ماین کشف شده بود.  

طالبان در دندغوری تحت نظر مشاوران پاکستانی هم تطبیقات نظامی انجام میدهند. بغالن: 
۲ طالب در درگیری باپولیس در قیصار کشته و ۵ تن زخمی شد. فاریاب: 

۷ طالب در شمال  فراه کشته و۴ طالب زخمی شد. ۵ پولیس شهید ۲تن زخمی شد فراه: 
وزارت دفاع: در قیصار ۸ طالب کشته و ۷ زخمی. در قندز۲ طالب کشته و ۳ زخمی.  

در چمتال بلخ یک ماین کشف شد.  
طالبان از کودکان سرباز گیری میکنند. غور: 

۲۶ دسامبر۲۰۱۶
صدها روستا نشین پچیروآگام برعلیه داعش و طالبان قیام کردند. ننگرهار: 

۷ هراس افگن طالب طی یک عملیات نظامی در اچین گرفتار شد.  
۳ عضو داعش در یک کمین نظامیان بازداشت شد.  

۷پاکستانی عضو داعش در هسکه مینه کشته شد. ۲طالب در هسکه مینه کشته شد.  
  افراد مسلح یک داکتر را در بهسود تیر باران کردند.

۴۳ هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته شد بشمول ۱۴ داعشی و۲۸ تن زخمی شد کابل: 
۵ طالب در جرقدوق کشته و ۵ تن دیگر زخمی شد. جوزجان: 

فاریاب:  ۱۰ طالب در خواجه سبز پوش کشته و یک پولیس شهید شد.
۴ غیر نظامی در قریه غورک ربوده شد. غور: 

یک بوشکه۲۴کیلویی مواد انفجاری در جاده کابل- پروان کشف شد. پروان: 
افراد مسلح یک جوان را در جاغوری به گلوله بستند. وی قدرت اهلل ۱۵ساله میباشد. غزنی: 

یک گروپ ۳ نفری دزدان دستگیر شد نیمروز: 
کابل:  امروز سی و هفتمین سال تجاوز شوروی به افغانستان بود)6جدی۱۳۵۸(
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در عملیات پامیر در قندز ۱۸ مخالف کشته و ۱۵ تن زخمی شد. در انفجار ماین ۳طالب در قندزکشته شد و۲   
تن زخمی شد. در قیصار فاریاب 6 طالب کشته و ۵ تن زخمی شد. در بهارک بدخشان یک طالب کشته شد.

یک گروپ ۵ نفری دزدان بازداشت شد که بنام امنیتی داخل خانه ها می شدند. کابل: 
۳ طالب در ولسوالی آبند  کشته و عده ای زخمی شد. غزنی: 

یک فرد انتحاری آمر امنیت پولیس هلمند را زخمی کرد. درین حمله به موتر آمرامنیت هلمند: 
وی با۳ پولیس زخمی و ۳ پولیس شهید شد.  

درحمله مخالفان به پوسته پولیس در فراه رود ۲ پولیس محلی شهید و ۲ تن زخمی شد. فراه: 
یک کارمند بانک خصوصی قرضه دهی به ضرب گلوله کشته شد. جوزجان:  

۴ فرد آدم ربا بازداشت شد.  
پولیس یک قاچاقبر اسلحه را با سالح های پاکستانی دستگیر کرد. کاپیسا: 

بیش از۳ تن مواد مخد  از سوی پولیس حریق شد. بغالن: 
۸ طالب مسلح در مرکز قندر کشته و ۵ تن زخمی شد. قندز: 

۳ نفر به اتهام انتقال۱۰۰۰ پوست خر در یک الری به پاکستان. بازداشت شد.  
۲۷ دسامبر۲۰۱۶

هرات:  یک هلیکوپتر ارتش در شیندند سقوط کرد که زخمی یاتلفات نداشت.
فاریاب:  باحمله۴۰۰ طالب در خواجه سبزپوش  حمالت آنها دفع شد ۴ طالب کشته و6 نفرزخمی شد.  یک پولیس 

شهید و ۲تن زخمی شد. یکنفر ملکی نیز جان باخت.
یک عضوشورای والیتی میگوید که فراه رود کامال در تصرف طالبان درآمده اماوالیت این ادعا را رد کرد. فراه: 

شایسته محمد عضو فعال طالبان دستگیر شد. لوگر: 
6 عضو طالب کشته شد. لغمان: 

۴ طالب مسلح در نرخ کشته و 6 طالب زخمی شد. میدان: 
۳ فرد ملکی از سوی داعش در درزاب  تیرباران شد. جوزجان: 

6۱ هراس افگن ازسوی نیروهای امنیتی اردوی ملی در والیات مختلف کشته و ۱۵ تن زخمی و ۷ تن دیگر  کابل: 
شان گرفتار شد.

باحمله طالبان ۱۰ سرباز اردو شهید و۱۵ تن در شاهراه دالرام زخمی شد. نیمروز: 
سرپل:  طالبان مسلح یک زن را در سرپل  سربریدند.

۲۸ دسامبر۲۰۱۶
فراه:  اجساد طالبان به ایران انتقال یافته و برایشان مراسم عزاداری برپا شده است . اگرچه ایرانی بودن اجساد را ایران 

تایید نمیکند. اما نشان دهنده حمایت ایران ازطالبان است.
با انفجاری در دشت برچی سید جمال الدین فکوری بهشتی نماینده بامیان در پارلمان زخمی شد  پسر او با ۴  کابلّ 

نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
پولیس ۲ تن مواد مخدر را حریق نمود. ریس قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت در سال  سمنگان: 
جاری ۵۴۱ تن مواد مخدر کشف وضبط شده  ۵۱ فابریکه تولید مواد مخدر تخریب شده و ۱۸۱۰ نفر در پیوند 

به این قضایا بازداشت شده.
۵ طالب در بازار لشکرگاه کشته شد. یک ماین کشف و خنثی شد. هلمند: 

۸ طالب مسلح حین حمله به پوسته پولیس در سپین بولدک با یک پاکستانی کشته شد. قندهار: 
۱۳ طالب بشمول ۲ داعشی در والیات مختلف کشته و ۲۷ زخمی و۷ تن گرفتارشد. کابل: 

۷ هراس افگن طی عملیات الماس۳۴   کشته و ۱۳ تن زخمی شد. لغمان: 
یک طالب در سرکانو کشته و ۴ تن دیگر زخمی شد. کنر: 

۲۹ دسامبر۲۰۱۶
۹ طالب مسلح در شاه ولیکوت باحمله هوایی کشته شد. قندهار: 

۱۰ طالب مسلح در قیصار با حمالت هوایی وزمینی کشته و ۱۹ تن زخمی شد. فاریاب: 
بادغیس:   قلعه موری چاق ازطالبان پس گرفته شدکه طی۲ ماه در تصرف طالبان بود.
۳۰ طالب درحمالت هوایی وزمینی کشته وچندین قریه ازطالبان پاک شد. قندز: 

یکنفر با ۵۵ بوری مواد مخدر هیرویین در  زرگرخانه گرفته شد. فاریاب: 
۴۲ دهشت افگن در والیات مختلف کشته و ۳6 تن زخمی شد. کابل: 

۵ طالب مسلح در مهترالم کشته و۸ تن زخمی شد. لغمان: 
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۳۰ دسامبر۲۰۱۶
عطامحمد نور میگوید دیگر به تصمیم گیری سیاسی داکتر عبداهلل باور ندارد و به همین اساس با اشرف غنی  کابل: 

نزدیک شده.
باحمله طالبان بریک پوسته پولیس در مساو ۹ پولیس و۲ غیر نظامی  کشته شدند. فراه: 

۱۳ طالب در باالبلوک کشته و ۱۷تن  توسط نظامیان زخمی شد. ۳سرباز زخمی شد.  
6 طالب در پشت رود کشته و ۵تن زخمی شد. ۲پولیس شهید و۴ تن زخمی شد.  

نورستان:  6 طالب مسلح بشمول۲ پاکستانی در کامدیش کشته و ۳ تن زخمی شد.
۲ طالب در شیندند کشته و ۲ تن زخمی شد. هرات: 
۴ طالب در قیصار کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

۳ طالب در کشک کهنه کشته شد. هرات: 
یک هندوسکه که دوای یونانی می فروخت توسط افراد مسلح تیر باران شد. قندز: 

حوادث ترافیکی:  6تن درحادثه ترافیکی در دایکندی  و ۴ تن در لوگر کشته شد.
۳۱دسامبر۲۰۱۶

در پی سقوط پوسته امنیتی مساو ۱۱سرباز شهیدشد. قوماندان امنیه فراه سقوط پوسته را رد کرده گفت ۲ پولیس  فراه: 
شهید و ۴ تن زخمی شده.

غور:  یک باشنده فیروز کوه از سوی طالبان ربوده شد.
یک خبرنگار رادیو عروج از سوی پولیس مورد لت و کوب قرار گرفت. فراه: 

  معاون پولیس مردمی فراه توسط افراد ناشناس زخمی شد.
در شاه ولیکوت عملیات نظامی علیه طالبان آغاز یافت. قندهار:  

۵۷ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد بشمول ۴داعشی و ۴۴ تن زخمی شد. کابل: 
عملیات نظامی در بخش های لوگر آغاز یافت. لوگر: 

ننگرهار:  یک قوماندان طالب با۲ فردش کشته شد.
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سال  ۲۰۱۷ م 
   اول جنوری ۲۰۱۷  سال نو میالدی در سراسر جهان تجلیل شد� در نیویارک با بسیار شکوه بود�

افراد داعش  در ولسوالی درزاب درختان را قطع میکنند. جوزجان:  
۲تن به اتهام همکاری با طالبان در سرخرود بازداشت شد. ننگرهار: 

۲ کارخانه مواد مخدر در خوگیانی تخریب گردید.  
محموله ای از جنگ افزار ساخت پاکستان در دوربابا دریک موتر بایکنفر دستگیر شد.  

یک قوماندان داعش گرفتار شد. ۴ عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد.  
یک ذخیره سالح در ده باال کشف و ۴ طالب کشته شد.  

۲ آدم ربا  با لباس نظامی در ولسوالی بهسود دستگیر شدند.  
در پچیروآگام ۹ پوسته و۲ بیز جدید خیزش مردمی ایجاد گردید.   

زون جنوب: در ارزگان و زابل ۴ هراس افگن کشته و ۳ تن زخمی شد.
طالبان یک مرد را در محکمه صحرایی با ضربات قنداق تفنگ درگرزیوان کشتند. فاریاب: 

  ۵هراس افگن در غورماچ کشته.  ۵تن در قیصار کشته و ۳ تن زخمی شد.
هلمند:  شاهراه هلمند- قندهار پس از یک هفته باز شد.

  درحمله هوایی ۱۷ طالب کشته. ده ها تن زخمی و۴ ماین کشف وخنثی شد.
نورستان:  ۴ هراس افگن پاکستانی در کامدیش کشته شد.

سرپل:  ۷طالب در شاهراه سرپل کشته شد. ۵طالب در سانچارک کشته و۸ تن زخمی شد.
بدخشان:  یکنفر با مرمی تفنگچه درشهر بزرگ به قتل رسید. ۲ افسر ویک سرباز باثر سردی هوامریض شدند.

۲ طالب مسلح در قره باغ کشته و6 تن زخمی شد. غزنی: 
۷۰ طالب در سالجاری کشته و یکصد تن زخمی شده اند. کاپیسا: 

یک سرباز اردو درچارسده ازسوی طالبان ربوده شد. غور: 
۴۹ هراس افگن طالب توسط پولیس در۱۱ والیت کشته  ۳۱تن زخمی و۱6تن بازداشت گردیدند. کابل: 

عملیات تصفیوی در استقامت ماهی پر و سروبی آغاز گردید.  
۹ طالب  طی عملیات ۳ روزه کشته وعده ای زخمی شد. یک سرباز اردو زخمی شد. لوگر: 

هرات:  با انفجاری در جوار مسجد رضاییه هنگام نماز مغرب ۵ نفر زخمی شد.
۲ جنوری۲۰۱۷

جوزجان:  ۲ حلقه ماین در مسیر مردیان- آقچه کشف و خنثی شد.  6 طالب در بخش های جوزجان کشته شد.
  ده ها زن  در درزاب علیه طالبان و داعش سالح برداشته اند.

طی درگیری میان مردان مسلح غیر مسوول و پولیس ۲نفر کشته و ۳ تن زخمی شد. پروان: 
۲ تن در یک مشاجره لفظی کشته و زخمی شد. یک طالب پسرکاکایش را شهید ودیگرش را زخمی کرد. بیش  بغالن: 

از ۳ تن مواد مخدر حریق شد.. 
۲۸ طالب توسط کوماندو ها کشته و عده ای زخمی شد. ۴ انبار سالح طالب کشف شد. ارزگان:  

۳ ماین از شاهراه ترینکوت  کشف و خنثی شد.  
یکنفر که نوت های جعلی چاپ میکرد با آثار تاریخی کمپیوترپرنترها وسنگ های معدنی گرفتار شد. هرات: 

انفجاری در کنار مسجد باقرالعلوم ۵ تن را زخمی کرد.  
۱۹عضو داعش در بخش های ننگرهار با حمله هوایی کشته شد. ۱۰ داعشی در رودات باحمله هوایی کشته  ننگرهار: 

شد.۱۰ داعشی در کوت کشته شد.
لوگر:  قوماندان بلوک محمد آغه با انفجار ماین کنار جاده کشته و۳ تن زخمی شد.

دیروز در ولسوالی چرخ ۲۰ طالب کشته شد.  
۱۴ طالب در سنگین و نهرسراج کشته و۱۹نفر زخمی شد. یک سرباز شهید و۷تن زخمی شدند. هلمند: 

بادغیس:  ۳طالب مسلح در باالمرغاب کشته و ۲ تن زخمی شد.
قندهار:  عامالن تیر باران ۵ زن کارمندان میدان هوایی  بازداشت شدند.

پکتیا وغزنی:  6 حلقه ماین در زرمت و قره باغ کشف و خنثی شد.
غزنی وپکتیا:  ۲ طالب در مقر کشته شد. دراحمد خیل پکتیا یک طالب کشته ویکنفر زخمی شد.

کابل:  ۵۳ طالب با۳قوماندان شان و۲داعشی درنقاط مختلف کشته،۳۰ تن زخمی  و6تن بازداشت شد. فاریاب:۲6 
طالب در غورماچ کشته و۱۷ تن زخمی شد. پیشروی طرف قیصار ادامه دارد.
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درعملیات ظفر۲۲ برای بازگشایی شاهراه قیصار- غورماچ  ۸۰ طالب کشته و۴۰ تن  
زخمی شدند. ۵ سربازشهید شد ۱۰ تن زخمی و ۱۰ تانک تخریب شده از اول ماه باینسو.  

یک طالب در ساحه بز قندهاری کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 
۳ جنوری۲۰۱۷

با پیشروی طالبان ۱۸۰۰ خانواده آواره شده اند. فاریاب: 
عطامحمد نور میگوید چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شده است کابل: 

وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی به تعلیق در آمد.  
حکومت از فرمانده جدید ارتش پاکستان برای سفر بکابل دعوت کرده است.  

۵۸ دهشت افگن طی۲۴ ساعت در والیات با۱۰ داعشی کشته و۳۳ تن زخمی شده.  
یک انبار سالح و جنگ افزاردرلشکرگاه کشف شد.۱۳طالب کشته وعده ای زخمی شد.   هلمند: 

۱۳ طالب بشمول۲ قوماندان آن در حمله هوایی ناتو در سنگین کشته شد.
طی سال۲۰۱6 -۱۴۵۹واقعه جرمی ثبت و۱۲۲۳مجرم دستگیر شده. هرات: 

۱۳۰ میل سالح به برنامه دایاگ تحویل داده شد.  
  یک درایور تانکر تیل ایرانی باتهام قاچاق بیش ازصدکیلوهیروین بازداشت شد .

۳ ماین سازطالبان با انفجار ماین خود شان در خاکریز کشته شد. 6 طالب د ر نبردهای پراگنده در سپین بولدک.  قندهار: 
خاکریز و ارغنداب کشته شد.

۲طالب مسول جمع آوری جزیه بنام عشر وزکات دربتی کوت ورودات دستگیرشد. ننگرهار: 
۳ ماین ساز طالبان در جالل آباد بازداشت شد.  

۱۰داعشی درده باال،۳مخالف درقرغه ای لغمان کشته و۳شورشی درترینکوت کشته و۲ تن زخمی شد.  
یک نظامی در محبس سرپل خودرا حلق آویز کرده کشت. سرپل: 

فتح اهلل یک قوماندان جهادی سابق در انفجار ماین در نجراب کشته ویک همراهش زخمی گردید. کاپیسا: 
عملیات تصفیوی بنام  غبار۷  در تگاب آغاز شد.  

6 طالب در یک درگیری در شاهراه فراه رود کشته و ۸ تن زخمی شد. فراه: 
طالبان دو آدم ربا را در محکمه صحرایی در خاک سفید اعدام کردند.  

از پوست خر برای خنثی سازی ماین استفاده میشود. طالبان گوشت خر را به قطعات  جوزجان: 
نظامی می فروشند. پوست خر مانع کشف ماین میشود.  

درعملیات علیه طالبان در ساحه یفتل 6 سرباز اردوشهید و ۱6 تن زخمی شد. بدخشان: 
6 قریه دراشکمش از وجود طالبان پاک و ۱۲حلقه ماین خنثی شد. تخار: 

معاون ولسوال نامنهاد طالبان دراشکمش در انفجار ماین خودش کشته و۲نفرش زخمی   
عملیات محاربوی و تصفیوی در اسمار آغاز شد. کنر: 

ده ها خانواده بخاطر باجگیری طالبان  منازل شانرا ترک کرده اند. قندز: 
یکنفر به اتهام عرضه پول های جعلی افغانی دستگیر شد. بلخ: 

۱۹ طالب در قیصار کشته و ۱۵ تن زخمی شد. فاریاب: 
۴ جنوری۲۰۱۷

۲ پاکستانی به اتهام عضویت با گروپ های هراس افگن دستگیر شد. نیمروز: 
چندین قریه در المار ازطالبان پاک و طی عملیات ۲ مهاجم کشته و عده ای زخمی شد. فاریاب: 
  شاهراه قیصار-غورماچ از وجود طالبان پاک شد و۵۱ طالب کشته ۹۰ تن زخمی شد.

یکنفر هنگام آدم ربایی بالفعل گرفتار شد. ننگرهار:  
ده ها بندل الین انفجار دهنده بمب و ماین که از پاکستان وارد شده بودبایکنفرگرفته شد  

6 عضو داعش در اچین و کوت کشته شد.  
یک قوماندان طالب در انفجار ماین خودش کشته شد. تخار: 

وزارت دفاع ادعای طالبان را که ولسوالی مندول را تصرف کرده اند رد کرد. نورستان: 
کابل:  ۱۷ دهشت افگن در نقاط مختلف کشته  6 تن زخمی و ۸ تن گرفتار شد.

افراد مربوط اکبرستانکزی نماینده لوگر در ولسی جرگه باالی منزل خانم رحیمه جامی  وکیل هرات در کارته۳   
حمله کردند که ۲ محافظ وی زخمی شد.

پکتیکا:  ۲ مخالف در عملیات هوایی در زیروک کشته و یکنفر زخمی شد.
۴ طالب در زنه خان و اندر کشته و ۸ تن خمی شد. غزنی: 
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ولسوال نام نهاد طالبان در کشک دیروز با ۵ فردش کشته شد. هرات: 
۲ طالب در انفجار ماین خودشان در شیندند کشته و زخمی شد. یکنفرشان زخمی شد.  

6 سرباز بعد از۵ روز از قید طالبان نجات داده شد. 6طالب کشته و۹ تن زخمی شد. سرپل: 
عملیات نوید۲۸ در مربوطات بلخ علیه مخالفان آغاز گردید. بلخ: 

۱۰ حلقه ماین در چاربولک و چمتال کشف وخنثی شد.  
۳ هراس افگن کشته و ۲ تن در تگاب زخمی شد. کاپیسا: 

یکتعداد سالح و مهمات در میوند قندهار بدست آمد. قندهار: 
۲۰۱۷ ۵ جنوی 

      درزابل و ارزگان: ۲ جسد پولیس زن پیدا شد.
۱۹ شورشی در برخی والیات کشته و ۱6 تن زخمی شده. کابل:  

درحمله انتحاری یکنفر ملکی جان باخت و ۱۰ نفر زخمی شد.  فاریاب: 
حمله به کاروان ستار قوماندان خیزش مردمی در بازار قیصار صورت گرفت.  

یک غیر نظامی در انفجار ماین در شهر جالل آباد کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. ننگرهار: 
یک داکتر بنام نجیب اهلل که ۲ هفته قبل ربوده شده بود در بتی کوت ازچنگ آدم ربایان  نجات داده شد.  

حمله داعشی ها بریک پوسته پولیس مرزی  خنثی و ۴ داعشی کشته شد.  
۵ شورشی در میوند و ژیری طی عملیات اردوی ملی کشته شد. قندهار: 

کاپیسا:  در تگاب یک شورشی کشته و ۵ تن در عملیات مشترک امنیتی زخمی  شد.
۱۰ طالب در شاهراه اسعدآباد- پارون کشته شد. کنر: 

فراه و غور: ۱۷ طالب در حمله هوایی در خاک سفید و شهر فراه کشته شد.
۶ جنوری۲۰۱۷=۱۸جدی۱۳۹۵

۱۳ معدنچی را افراد مسلح در تاله وبرفک کشته ۳تن را زخمی کردند که همه هزاره بودند. بغالن: 
۳۲ ترورست در برخی والیات کشته و ۷۱ تن آنها زخمی شد. کابل: 

۳ مخالف در عملیات نظامیان و پولیس در نجراب کشته و ۹ تن زخمی شد. کاپیسا: 
۱۹ داعشی در عملیات نظامیان در پچیر آگام کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار:  

یک گروه چپاولگران موبایل و غیره اموال مردم در نواحی۷، ۸، ۹ و۱6 کابل گرفتار شد. کابل: 
قوماندان امنیه ولسوالی گرمسیر گرفتار شد. ۴ موتر لوکس وی به پاکستان در رفت و آمد بود. هلمند: 

ننگرهار:  انفجار بمب در جاده مقابل مسجد عیدگاه جالل آباد باعث مرگ محافظ نجیب عرب تاجر شد و۳ تن دیگر 
زخمی گردید.

۷جنوری۲۰۱۷=۱۸ جدی۱۳۹۵
امریکا ۳۰۰ تفنگدار دریایی در بهار آینده به هلمند می فرستد. کابل: 

یک افسر نظامی که توسط طالبان در پچیرآگام ربوده شده بود نجات داده شد. ننگرهار: 
حمله طالبان بر کاروان نظامیان در سرخرود ناکام و ۲ طالب کشته شد. یک داعشی در اچین گرفته شد. رر 

خانه ولسوال حضرت سلطان توسط ماین انفجار داده شد. در خانه کسی حضور نداشت. سمنگان: 
طی عملیاتی در خاشرود باتصرف یک پایگاه مهم آنها 6 طالب کشته و ۱۴ تن زخمی شد. نیمروز: 

یک کارخانه ساخت ماین با ۲۰ بوجی مواد انفجاری و ۲۰ ماین نیز تخریب گردید.  
یک سرباز اردوی ملی درین عملیات شهید شد.  

۴ عضو یک خانواده توسط افراد مسلح ناشناس در شهر مزارشریف کشته و ۲تن  زخمی شد. بلخ: 
یک شهر وند ایرانی با یکصد کیلوگرام هیرویین در سرحد بازداشت شد. فراه: 

درحادثه ترافیکی در شاهراه تخار – کندز ۴ خبرنگار و عکاس زخمی شد. تخار: 
۸جنوری۲۰۱۷=۱۹ جدی۱۳۹۵

قرارداد ساخت ۱۷۸ کیلومتر جاده شمال-جنوب ازطریق هزاره جات با یک شرکت چینی امضاء شد. این کابل: 
جاده از دره صوف تا یکه اولنگ بامیان ساخته میشود.  ۲۰۵ ملیون دالر هزینه آنرا بانک توسعه اسیایی می پردازد   

که طی سه و نیم سال به پایه اکمال میرسد.
انفجار بمبی توسط طالبان در داخل مسجد ۲ مامور پولیس را شهید و ۳ نفر را زخمی کرد. بدخشان: 

6 طالب قربانی ماین خودشان شد و ۴ تن زخمی گردید. فراه: 
۸ طالب بشمول یک پاکستانی در بخش های فراه کشته شد.   

۵۱ شورشی بشمول ۳ قوماندان طالب دروالیات مختلف کشته  ۲۸تن زخمی و یکنفر بازداشت شد. کابل: 
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طی درگیری میان ۲ گروه طالبان در بکوا ۱۰ طالب کشته شد. فراه: 
6 شورشی در علینگار کشته و ۵ تن دیگر زخمی شد  ۲نفر گرفتار شد. لغمان: 

۴ حلقه ماین در سرخرود. شیگل و حوکی کنر کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
عروس و داماد که تازه عروسی کرده بودند باثر گاز گرفتگی جان باختند. جوزجان: 

یک دختر ۱6ساله باخوردن مرگ موش  خود کشی کرد. غور: 
۹ جنوری۲۰۱۷= ۲۰جدی۱۳۹۵

ننگرهار: طی عملیات شبانه هوایی علیه داعش در رودات ۱6 داعشی کشته شد. درکوت ۱۳داعشی کشته شد.
در اچین ۱۰ داعشی کشته شد. یکنفر باده ها کیلوگرام موادمخدر در شاهراه تورخم بازداشت شد.  

۲۳ طالب در قیصار، المار و حومه شهر میمنه طی عملیات هوایی کشته شد.  فاریاب: 
۳ فرد مسلح بازداشت شد بشمول مال ابراهیم که تحت تعقیب بود. هرات: 

۴ طالب مسلح بشمول ۲ انتحاری در لشکرگاه بازداشت شد. هلمند: 
نیمروز:   ۲۲ طالب طی عملیات شفق در خاشرود کشته . یک پولیس شهید و ۵ تن زخمی شد.

6 طالب کشته و ۱۲ تن در بهارک زخمی شد. ۳ فرد خیزش مردمی زخمی گردید. بدخشان: 
در6 عملیات مشترک نیروهای امنیتی در یک هفته ۹ مخالف کشته  ۱۰نفر زخمی و ۱۰ نفرگرفته شد. ننگرهار: 

یکنفر با ۴۳ کیلومواد مخدر در علی آباد بازداشت گردید. قندز: 
۲۰۰ سرباز ناتو در فراه جابجا شد. فراه: 

۲ قوماندان طالب)عمران خان مشهور به داکتر زکریا و مال شاهین( در لعل پور بازداشت شد. ننگرهار: 
۵ مخالف در والیات مختلف کشته و ۴ تن زخمی شد. کابل: 

۵ طالب در قلعه زال کشته و ۳ تن حین حمله باالی پوسته زخمی شدند. قندز: 
درعملیات غبار۷ در تگاب کاپیسا۲ طالب زخمی شد. در قندهار و زابل۳ مخالف بازداشت شد. در پچیرآگام  کابل: 

۳ حلقه ماین کشف شد.
دیروز6 طالب قربانی ماین خودشد و۴ تن زخمی گردید. ۸ طالب در نبرد باامنیتی ها کشته شد. فراه: 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری عبدالواسع رووفی جنرال پولیس را بجرم اخذ رشوه  کابل: 
و سوء استفاده به ۱۴ سال حبس محکوم کرد.

۱۰ جنوری۲۰۱۷= ۲۱جدی۱۳۹۵
در ۲ حمله انتحاری در جاده داراالمان ۳۰ نفر شهیدشد. شخص اولی خودرا منفجر ساخت و بعد موتر مملو  کابل: 

ازموادانفجاری در مقابل شورایملی وریاست ۵ منفجرشد که ۷۵نفر زخمی گردید.
6 طالب بایک قوماندان آن توسط نیروهای کوماندو در برکی برک  کشته شد. لوگر: 

سمنگان:  جسد یک کارگر معدن که چند روز قبل ربوده شده بود  بدست آمد.
6 طالب در عملیات کوماندو ها در چمتال کشته شد. بلخ: 

۳ ماین از شاهراه کشک کهنه کشف و خنثی شد. هرات: 
محکمه  - خیبر متهم به سربریدن ۲ کودک را به اعدام محکوم کرد. ننگرهار: 

مولوی فضل با ۲ فردش طراح حمله های انتحاری شبکه حقانی در صبری بازداشت شد. خوست: 
قوماندان امنیه ولسوالی قره باغ به اتهام قتل یک محصل بازداشت شد. غزنی: 

۴۳ شورشی در نقاط مختلف کشور کشته ۳۵تن زخمی و ۸ تن بازداشت شد. کابل: 
اشرف غنی گفت اجرای معاهده آب هلمند با ایران در دستور کار دولت قرار دارد. کابل: 

درحمله انتحاری در شهر لشکرگاه ۷ نفر کشته و ۴ نفر زخمی شد. هلمند: 
باثر انفجار بالون گاز در یک مهمانخانه 6 نفر کشته و ۷ نفر زخمی شد. قندهار: 

۱۱ جنوری۲۰۱۷=۲۲جدی۱۳۹۵
شمار تلفات حمالت انتحاری دیروز کابل ۳۸ کشته و۸۰تن زخمی  و در قندهار ۱۲ کشته و۱۴زخمی بودکه  کابل: 

معاون والی قندهار و۵ دپلومات امارات متحده عربی نیز کشته شده اند.
وزارت داخله میگوید شمار قربانیان دیروز درحمله انتحاری طالبان ۵۱ نفر شهید که۳6تن کارمندان شورای  کابل: 

ملی میباشند. درانفجار مهمانخانه والی قندهار۱۳نفر کشته شده.
طالبان پول صرفیه برق را در قندز جمع آوری میکنند. قندز: 

۱۱ هراس افگن بشمول یک قوماندان شبکه حقانی در یک کمین کشته شد. میدان: 
موتر رنجر حامل سربازان پولیس درنزدیکی پل بهسود آماج انفجار ماین قرار گرفت که تلفات نداشت. ننگرهار: 

یک انجنیر شرکت مخابراتی افغان تلیکام دیروز از سوی طالبان درشیندند شهید و یکنفر زخمی شد. هرات: 
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۵ کارخانه ساخت هیرویین با مقدار زیاد مواد مخدر کشف و تخریب شد. فراه: 
6 طالب در شملزی کشته و ۳ تن زخمی شد. زابل: 

در پچیرآگام یک  طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۵طالب کشته و ۵ تن دیگر در ولسوالی تگاب زخمی شد. کاپیسا: 

یک فرد انتحاری با۲ فرد طراح آن که عازم قندز بود در خنجان گرفتار شد. بغالن: 
۲۸ هراس افگن در والیات مختلف کشته  ۲۱تن زخمی و ۱۳تن بازداشت شد. کابل: 

طی یک هفته در عملیات ویژه در بخشهای لوگر ۱۰۳ مخالف کشته ۲۸ تن زخمی و ۵ تن بازداشت  شده.  لوگر: 
درجریان عملیات ۵ سرباز زخمی گردید.

۱۲جنوری۲۰۱۷= ۲۳جدی۱۳۹۵
درعملیات نظامی ۸ روزه در خاشرود ۴۴ طالب بشمول۲۵ پنجابی پاکستانی کشته ۳۱تن زخمی شده . نیمروز: 

۴ قوماندان ارشد طالبان در جمله کشته شده ها است.  ۵ فابریکه تولید بمب و ماین تخریب شد که   
بزرگترین مرکز ساخت ماین و بمب بودند.  

۲ ماین در پچیر آگام و چپرهار کشف شد. ۲ مخالف حین ماین گذاری در کوت واچین کشته شد. ننگرهار: 
گوشت ۱۰خر  قطعه شده بنام گوشت حالل با۸ خر زنده گرفتار شد. ۳ نفر باین ارتباط بازداشت شد. بغالن: 

۴۱ نظامی را برای خدمت در چوکات ناتو به افغانستان فرستاد. فعال۹۰نظامی درافغانستان دارند. آذربایجان: 
۲ قرارگاه دشمن تصرف شد.  ۲  طالب کشته و ۳۸ ماین کشف و خنثی شد. ارزگان: 

ننگرهار:  ۹ هراس افگن ازجمله ۷ پاکستانی درغنی خیل بازداشت شد.۲ هراس افگن دیگر هم در هسکه مینه و چپرهار  
بازداشت شد که  طالب و داعشی میباشند.  درپچیرآگام ۳ طالب کشته شد.

۸ طالب  توسط نظامیان درحضرت سلطان کشته و ۳ تن زخمی شد. ۵ طالب باماین خود شان کشته شد. قندز: 
امروز ۴۵ طالب درخاشرود کشته ۲۵تن زخمی و۷ کارخانه ساخت ماین با۲۵۰ ماین ۵6 بوری مواد کیمیاوی  نیمروز: 

وغیره مواد آن تخریب شد.
۷ دهشت افگن در تگاب کشته و ۱۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 

ننگرهار:   دیروز ۸ عضو داعش در پچیرآگام کشته و 6 تن زخمی شد.
۱۳جنوری۲۰۱۷= ۲۴جدی۱۳۹۵

موسی وردک  داکتر ارتوپیدی مشهور به عمر 6۹سالگی در کابل وفات یافت. کابل: 
ناتو از کشته شدن ۳۳نفر وزخمی  شدن۲۷  ملکی  سه ماه قبل ازحمله امریکا علیه طالبان در قندز ابرازتأسف  کابل: 

نموده است. امریکا اخیرا  مسولیت حمله را پذیرفته است.
دراچین ۱۹ داعشی طی ۲۴ ساعت کشته شد. درکوت ۱۴ داعشی کشته شد. در رودات ۹ داعشی کشته ننگرهار: 

شد. حمله علیه طالبان هوایی صورت گرفته است.  
۳ نفر با مقدار زیاد مواد مخد ر  درموتر  در تورخم دستگیر شد. رر: 

۱۱ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۴ تن زخمی شده. کابل: 
۱۴جنوری۲۰۱۷= ۲۵ جدی۱۳۹۵

عبدالحکیم مجاهد عضو شورایعالی صلح قاتالن مردم افغانستان را فرشته گان صلح خواند. کابل: 
مالعبدالجبار عمری عضو ارشد گروه طالبان گرفتار شد. زابل: 

۳ ماین ویکمقدار مواد انفجاری از مدرسه دارالعلوم قرم قل کشف شد. یک ماین گذار طالب دیروز درین  فاریاب: 
مدرسه کشته ویکنفرزخمی شد.هردوا استادان مدرسه بودند که زخمی وفرارکرده واوراق تبلیغاتی نیزبدست 

آمد.  
راننده کمیسار نظامی بدخشان در وردوج از سوی طالبان تیر باران شد. بدخشان: 

۵ طالب در نهر سراج در کمین اردوی ملی کشته و یک قوماندان آن زخمی شد. هلمند: 
طالبان یک پولیس محلی را در باالمرغاب سر بریدند. بادغیس: 

۸ طالب د الچین درحمله هوایی کشته  ۳ تن زخمی شد. ۵ طالب در حضرت سلطان با انفجار ماین خودآنها  قندز: 
به قتل رسیدند.

۱۳ طالب در باالبلوک در درگیری میان پولیس و طالبان کشته و۲ پولیس زخمی شد. فراه: 
۵ فابریکه پروسس و تولید هیرویین و هزاران کیلو مواد مخدر در بکواه از بین برده شد. رر: 

عملیات در پچیر آگام پایان یافت و داعشیان کامال از بین رفتند. ننگرهار: 
۱۳ طالب در تگاب کشته و ۲۵ تن زخمی شد. کاپیسا: 

۳۳ مخالف دربخشهای کشور کشته و۴۹ تن زخمی و۵ تن بشمول یک قوماندان داعش بازداشت شد. کابل: 
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۱۵ جنوری۲۰۱۷= ۲۶جدی۱۳۹۵
۲ روزعزای ملی بخاطر حمالت انتحاری کابل. قندهار و هلمند  )بروز۱۰ جنوری( اعالن شد. کابل: 

عبدالحکیم مجاهد عضو شورایعالی صلح بخاطر حمایتش از طالبان  برکنار شد. رر: 
ننگرهار: افراد  داعش بیش از۱۰ استاد یک مدرسه دینی را در ننگرهار باخود بردند.
هلمند:  ۱۵طالب  بشمول فرماندهان مهم طالبان در حمالت هوایی کشته شدند.

هزاران نفر به مخالفت باحمایت طالبان توسط پاکستان در مقابل سفارت آنکشور تظاهرات نمودند. کابل: 
۳ طالب مسلح کشته و ۴ تن زخمی شد.  ۸ طالب در بزقندهاری کشته و   ۵نفرشان زخمی شد. قندز: 

طالبان در حمله بر کاروان تجارتی ۳ درایور را تیر باران کردند و تراکتور ها ویکمقدار مالرا باخود بردند.  هرات: 
یکمقدار دیگر را در شاهراه هرات- قندهار تخریب کردند.

۲ ماین طالبان در باالبلوک کشف و خنثی شد. فراه: 
مسوول سربازگیری داعش در نیمروز با۲ عضو دیگر آن بازداشت شد. نیمروز: 

۲۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۸ تن زخمی شد. کابل: 
دربدخشان و فاریاب: ۱6 طالب کشته  ۷ تن زخمی و یک حلقه ماین خنثی شد.

۱۶ جنوری۲۰۱۷= ۲۷جدی۱۳۹۵
ولسی جرگه بودجه سال۱۳۹6 کشور را تصویب کرد که ۴۲۹ملیارد افغانی است. ۲6۸ملیارد بودجه عادی  کابل: 

و۱6۱ ملیارد بودجه انکشافی.
طالبان دیروز ۲ راننده باربری را در فراه رود ربودند. فراه: 

۲ حلقه ماین در پرچمن وباالبلوک کشف و خنثی شد. رر 
مدیر جرایم جنایی قوماندانی امنیه فراه دیروز ربوده شد. رر 
۲ انتحاری قبل از رسیدن به هدف در تگاب کشته شد. کاپیسا: 

در۲ عملیات ۴۰ کیلو مواد انفجاری و۲۳کیلو مواد مخدر در بگرام کشف شد. پروان: 
یک فرد کلیدی طالبان حین گرفتاری   میموری کارت را بلعید که معلومات زیاد داشت. جوزجان: 

۱۵ طالب کشته ۲۵تن زخمی ۸موتر  ۳ تانک و یک رنجر طالبان تخریب شد. هلمند: 
دراثر انفجار یک سرگلوله توپ ۳ کودک در قوش تیپه زخمی شد. جوزجان: 

6 طالب کشته و ۷ تن در والیات مختلف زخمی شدند. کابل: 
سرپرست ریاست سکتوری بغالن از سوی افراد مسلح ترور شد. بغالن: 

۱۲ شورشی در مربوطات قندز کشته ۱۱ تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد. قندز: 
۳ هراس افگن در چنارتو و ترینکوت کشته و۴تن زخمی و۱۳ ماین خنثی شد. ارزگان: 

یک جوان۳۰ ساله که قبال فلج شده بود خود کشی کرد. بدخشان: 
در انفجار۱۰جنوری قندهار هاشم کرزی پسر کاکای کرزی در هند فوت شد. وی  زخمی شده بود. قندهار: 

دران حادثه ۱۱ نفر بشمول۴ عضو پارلمان  ۴دیپلومات امارات کشته و ۱۹نفر زخمی شده بود.  
۱۱تن افغان که طور قاچاق عازم شیراز بودند در تصادم موتر شان در یزد کشته شدند. ایران: 

۱۷ جنوری۲۰۱۷= ۲۸جدی۱۳۹۵
قرارداد توسعه میدان هوایی فراه به بین المللی با قطر امضا شد که تا۱۸ ماه تکمیل میشود. کابل: 

۳۷ مخالف در والیات مختلف کشته شد بشمول۲ پاکستانی و ۱۴تن زخمی و ۲گرفتار شد. کابل: 
یک مرکز ساخت و ساز ماین   واسکت های انتحاری و انواع ماین  کشف شد. بلخ: 

۱۴۴ کیلوچرس در موتر کروال در التمور کشف و ضبط  شد. لوگر: 
۴ طالب در امام صاحب کشته شد. قندز: 

۵ هزار سیم کارت غیر قانونی از شهر مزارشریف گرفتار و ضبط شد. بلخ: 
۲ انبار جنگ افزار در سرخرود و خوگیانی کشف و ضبط شد. ننگرهار: 

۹ طالب طی درگیری با کاروان نظامیان در کوهستانات کشته و ۲ ماین کشف شد. سرپل: 
درقندهار و زابل  ۲ ترورست مسلح گرفتا و ۳ حلقه ماین کشف و خنثی شد.

عملیات مشترک محاربوی و تصفیوی بنام)طوفان6۲( امروز آغاز گردید. کنر: 
۲ طالب در انفجار موتر سایکل مملو از مواد انفجاری خود شان در تگاب کشته و زخمی شد. کاپیسا: 

۲طالب مشکوک با یک موتر کروال دستگیر شد.  
یک فرد ملکی با فیر مرمی تفنگچه ناشناس کشته شد. قندز: 

۱۸ جنوری۲۰۱۷= ۲۹جدی۱۳۹۵
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۲۰ نفر باتهام حمله انفجاری قندهار بازداشت شد. قطع جنگل ها در افغانستان ممنوع اعالن شد. قندهار: 
یکنفر که ۴ روز قبل از پچیرآگام ربوده شده بود نجات یافت. ننگرهار: 

یکنفر با۳۲ کیلو گرام چرس در ثمرخیل دستگیرشد. چرس را ماهرانه در موترجابجاکرده بود.  
یک سرباز در ساحه امام شش نور مورد اصابت مرمی مردان مسلح قرارگرفت و زخمی شد. هرات: 

ننگرهار:  6عضو داعش در هسکه مینه کشته و ۴ تن زخمی شد.
۲ موتر حامل ادویه بی کیفیت که از لوگر بکابل میرفت در پل علم گرفتار شد. لوگر: 

یک سرگروپ طالبان کشته و ۲ همکارش در قوش تیپه زخمی شد. سرگروپ انها ازبکستانی جوزجان: 
است.  ۲ نفر به اتهام فروش سالح به مخالفان  بالفعل گرفتار شد.  
یکمقدار سالح جمع آوری شده به پروسه دایاگ  تسلیم داده شد.  

خوست:  ۳۱ نفر از ۲ گروه شبکه حقانی در خوست با سالح و مهمات دستگیر شدند.
طی یکسال ۱۴۷۵ مخالف کشته شده در ۹ والیت  و۱۰۲۹ تن زخمی و۳۲تن بازداشت شده که درساحه  بلخ: 

مسوولیت قول اردوی ۲۰۹ شاهین بود.
عملیات در وته پور که دیروزآغاز شده بود پایان یافت . یک ماین کشف و خنثی شد. کنر: 

۳۷ مخالف دیروز در ۷ والیت بشمول ۲ پاکستانی کشته  و ۱۴ تن زخمی شد. کابل: 
دولت روز ۹ حوت را به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعالن کرد. کابل: 

۱۹ جنوری۲۰۱۷= ۳۰ جدی۱۳۹۵
اوباما از تالش رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قدردانی کرد واز آنها  کابل: 

خواست با همکاری هم برای گسترش وحدت ملی وصلح پایدار ادامه دهند.
یونس قانونی گفت نظام سیاسی فعلی کار آمد نیست و نتوانسته استقالل قوای سه گانه را حفظ کند و به تمرکز  رر: 

قدرت انجامیده است
۱۹ دهشت افگن در برخی نقاط کشور کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شده است. رر 

ننگرهار:  ۲۳داعشی درحمله هوایی وزمینی در کوت کشته شد. ۱6 داعشی در حمله هوایی در اچین کشته شد.
۱۱ داعشی در رودات با حمله هوایی کشته شد.  

۸ تن هنگام انتقال ۲۰۰ کیلو گرام مواد مخدر دستگیر شد. رر 
۴ انبار سالح و مهمات طالبان وداعش در هسکه مینه  کوت و خوگیانی کشف شد. رر 

هلمند:  ۵ طالب پاکستانی در بازار لشکرگاه کشته شد. یک ماین کشف و خنثی شد.
مسجدابوالفضل باثر مواد انفجاری طالبان تخریب شد. هرات: 

۲ جوان در شهر هرات از سوی افراد مسلح کشته شد . آنها محصل بودند. رر 
قندهار. زابل. ارزگان: ۱۱ هراس افگن کشته 6 تن زخمی و یکنفر بازداشت شد.

۵ طالب حین جاسازی ماین با انفجار ماین خود شان کشته شدند. سرپل: 
6 طالب توسط نظامیان در سرپل کشته شد. سرپل: 

۵ طالب در تگاب کشته و ۱۱ تن زخمی شد. کاپیسا: 
۵ کودک با انفجار یک سرگلوله در ساغر زخمی شد. غور: 

پولیس ۷ آدم ربا را دستگیر و یک افغان- یونانی را از چنگ آنها آزاد کرد. غزنی: 
در انفجاری در موتر رنجر پولیس در ده بوری  تلفات  نداشت. کابل: 

۲۰جنوری۲۰۱۷=  اول دلو۱۳۹۵
۲۰ جنوری بنام  روز ملی میهن پرستی مسمی شد. کابل: 

ننگرهار: ۱۳ نفر باتهام قاچاق مواد مخدر و دیگر رویدادهای جنایی دستگیر شد.
۱۱ تن بشمول ۲ پاکستانی در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

قندهار:  ۹ طالب در سپین بولدک هنگام یورش به کاروان نظامیان کشته شد.
یک انبار سالح طالبان در ارغنداب کشف شد.  

۲۱ طالب در لشکرگاه و سنگین کشته شد بشمول ۳ پاکستانی. ۳ ماین کشف شد. هلمند: 
۱۷ داعشی در حمالت هوایی در رودات کشته شد. ۱۱ داعشی در کوت کشته شد. ننگرهار: 

۹ داعشی در اچین کشته شد.  
در سال۲۰۱6  سیزده خبرنگار به قتل رسیده و ۱۰۱ مورد خشونت صورت گرفته. کابل: 

۴ طالب مسلح در چار دره کشته شد. قندز: 
۵ طالب بشمول ۲ پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 
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توزیع تذکره کتابچه ای آغاز شد. کابل: 
۵۳ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور توسط قوای هوایی و زمینی کشته شد که ۲6 تن افراد داعش و  کابل: 

القاعده میباشند. ۳۰ تن زخمی و۱۸ تن بازداشت شد.
۷ اختطافچی بعد اختطاف یکنفر در قره باغ  از شاه جوی زابل بازداشت شد. غزنی: 

۲۱جنوری۲۰۱۷= ۲ دلو۱۳۹۵
درانفجار موترسایکل در میدان بزکشی خلم ۳ نفر کشته و ۴ نفر زخمی شد. بلخ: 

درحمله طالبان در میوند ۱۵ طالب کشته شد. ۱6سربازنیز کشته و ۱۱ تن زخمی شد. قندهار: 
۳ پولیس محلی در نجراب  باثر حمله طالبان شهید شد. کاپیسا: 

مشاور صحت عامه پروان از سوی افراد مسلح ناشناس در جبل السراج ربوده شد. پروان: 
۴۳ عضو داعش در اچین  کوت و رودات درحمالت هوایی وزمینی کشته شد. ننگرهار: 

یکنفر طالب ماهر ساخت ماین مقناطیسی در شهرک شاه امان اهلل خان بازداشت شد. رر 
۵ طالب درحمله هوایی در قریه لغمان کشته و 6 تن زخمی شد. سرپل: 

۲۱ غاصب زمین در لوگر گرفتار شد. لوگر: 
۲۲جنوری۲۰۱۷= ۳دلو۱۳۹۵

مالعبدالسالم والی خودخوانده طالبان در قندز توسط ۲ داعشی زخمی شد. قندز: 
پیرسیداحمدگیالنی ریس شورایعالی صلح درسن۸۴ سالگی درکابل در گذشت. کابل: 

۱6 نفر اعضای ۳ شبکه ترورستی گروه طالبان بازداشت شد. قندهار: 
والی سرپل:  گروه های ترورستی ترکمنستانی وقزاقستانی در سرپل جابجا شده وافراد فدایی تربیه میکنند.

باحمله طالبان به پوسته امنیتی در چاربولک یک پولیس شهید و یک طالب کشته شد. بلخ: 
جوزجان: ۵ تن فروشنده مواد مخدر و الکول بالفعل گرفتار شدند.

۸ طالب درپلخمری کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 
جوزجان:  یک پولیس در قوش تیپه شهید ۲ طالب کشته و یکنفر شان زخمی شد.

۴۱ مخالف در عملیات های تصفیوی در نقاط مختلف کشته و ۲۵ تن زخمی شد. کابل: 
۵ طالب درحمله هوایی در بزقندهاری و حضرت سلطان کشته و ۱۴ تن زخمی شد. قندز: 

۳ طالب در خاکریز کشته و ۴ تن زخمی شد. قندهار: 
۲۳جنوری۲۰۱۷=۴دلو۱۳۹۵

در نبود  قاضی و حارنوال  مردم در 6 ولسوالی غور برای رفع دعاوی شان به طالبان مراجعه میکنند. غور: 
۳کارمند احصایه لوگر بااخذ رشوه گرفتار شد. لوگر: 

۸ طالب در صیادبه پروسه صلح پیوست و یک طالب گرفتار شد. سرپل: 
6 طالب در بز قندهاری وحضرت سلطان کشته و ۱۲ تن زخمی شد. قندز: 

یک دختر ۱۵ ساله بطرز مرموز در شهر کشته شد. غور: 
۵ هراس افگن در دهراوود کشته و ۷ تن زخمی شد. ارزگان: 

۱۴ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۱۳ تن زخمی شد. کابل: 
۲ عضو داعش در کوت کشته شد. ننگرهار: 

قاری عابد ماهر ساخت ماین و طراح حمالت ترورستی در انفجار ماین خودش کشته شد ۲ تن زخمی.  بغالن: 
۷ طالب مسلح در کوهستانات کشته و ۲ غیرنظامی در انفجار ماین زخمی شد. سرپل: 

۸ ماین در هلمند و شهر لشکرگاه کشف و خنثی شد.  هلمند: 
6 طالب دستگیر و ۵ تن  بشمول یک پاکستانی کسته شد.  

۲ گروه دزدان به سرگروپی صدام ورحیم و۱۰  فرد شان گرفتار شد. کابل: 
6 طالب در مربوطات قندهار کشته و ۳ ماین کشف شد. قندهار: 

یک قاچاق بر پول نقد از دهلی به کابل در میدان هوایی کابل گرفتار شد. کابل: 
۸ نفر در سه رویداد جداگانه انتقال مواد مخدر گرفتار شدند. ننگرهار: 

۲۱ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته شد. ۲۲ داعشی در اچین و رودات کشته شد. رر 
۲ طالب در باالمرغاب کشته و ۳ تن زخمی شد. بادغیس: 

مقامات کنر از جلب و جذب جوانان توسط داعش نگران اند. کنر: 
والی سرپل میگوید مخالفین جوانان را به اعمال انتحاری آموزش میدهند. سرپل: 

جسد پیرسیداحمد گیالنی در سرخرد ننگرهار بخاک سپرده شد. کابل: 
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۲۴  جنوری۲۰۱۷= ۵دلو۱۳۹۵
نظر سنجی تازه نشان داد که نیمی از مصاحبه کنندگان گفته: کشوردرمسیر درست حرکت نمیکند. کابل: 

در نبود  قاضی و حارنوال  مردم در 6 ولسوالی غور برای رفع دعاوی شان به طالبان مراجعه میکنند. رر: 
عملیات های نظامی بنام شفق یک و شفق دو  در کشور ختم میشود. کابل: 

۴۰ کیلو تریاک در تانکی موتر کروال با ۲ نفر دستگیر شد. جوزجان: 
درحمالت هوایی و زمینی علیه داعش چندین موضع آنها در کوت ودور بابا تخریب شد. ننگرهار: 
یک محموله سالح و مهمات در  ریگشای زرنج در بتی کوت کشف ویکنفر گرفتار شد. رر 

یکنفر باتهام عضویت داعش در اچین بازداشت شد. رر 
۲ پولیس که اسیر طالبان بودند باگرفتن سالح طالبان6 طالب را کشته و خودرا ازچنگ آنان نجات دادند. بغالن: 

۲ مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در پادخواب شانه کشف شد. لوگر: 
۲۵جنوری۲۰۱۷- ۶دلو۱۳۹۵

۳ دهشت افگن در مربوطات آنوالیت بازداشت شد. بغالن: 
۴ آدم ربا باتهام اختطاف یک معلم گرفتار شد. جوزجان: 

طی ۲ هفته با۲۱ کمین ۱۲ طالب کشته ۲۳تن زخمی و ۵تن بشمول ۲ خارجی بازداشت شد. سرپل: 
یک ماینگذار در غورماچ گرفتار شد. فاریاب: 

یکنفر با ۳۵ کیلوگرام مواد مخدر چرس در سالنگ گرفتار شد. پروان: 
۲۰۰۰ سیم کارت تلفون غیر قانونی گرفتار شد. تخار: 

بیش از۷۱۱ کیلوگرام چرس در یک واسطه نقلیه کشف وبا۱۴بشکه تیزاب ضبط شد. لوگر: 
۳۷ هراس افگن در ولسوالی های زابل کشته و ۲۲ تن زخمی گردید. زابل: 

۲ حلقه ماین در علیشنگ و قرغه ای کشف و خنثی شد. لغمان: 
۲۱ طالب مدرسه دینی  دچار گاز گرفتگی شدند. غور: 

۳نفر در اثر برفکوچ در سالنگ هالک و ۲ نفر زخمی شد. پروان: 
۲۶جنوری۲۰۱۷- ۷ دلو۱۳۹۵

درگیری مرزبانان افغان و پاکستان در قندهار یک پولیس افغان کشته و ۲ تن زخمی شد. قندهار: 
ننگرهار:  پولیس ۵ داعشی و طالب را در مربوطات ننگرهار دستگیر نمود.

۱۰ نفر باتهام قاچاق مواد مخدر با۲۰۰ کیلو مواد مخدر گرفتار شد. رر 
۱۸ داعشی در حمله هوایی و زمینی در رودات کشته شد. رر 

۱۵ داعشی در حمله هوایی در اچین کشته شد رر 
۱۱ داعشی در ولسوالی کوت باحمله هوایی کشته شد. رر 

۴ انبار جنگ افزار هراس افگنان در خوگیانی و ده باال کشف شد. رر 
۹ هراس افگن حین حمله به سربازان در کوهستانات کشته شد. سرپل: 

۱۳  طالب در سپین بولدک و ارغنداب کشته شد. قندهار: 
۳ ماین در شهر قندهار کشف و خنثی شد.  

۱۴ طالب هنگام حمله به کاروان نظامیان در لشکرگاه کشته شد. ۲ ماین در سنگین کشف و خنثی شد. هلمند: 
۳ تن انواع مختلف مواد مخدر حریق شد. فراه: 

۲۷جنوری۲۰۱۷- ۸ دلو۱۳۹۵
۴ عضو داعش از شهر جالل آباد و کوت بازداشت شد. ننگرهار: 

۲ مخالف در نقاط مختلف کشور کشته و ۴ تن زخمی شد. کابل: 
یک کلنیک صحی در هلمند از سوی طالبان به آتش کشیده شد. هلمند: 

پولیس در مرز پاکستان مانع ورود مهاجران مسلح شد که دوپولیس زخمی و یکنفر شهید شد. قندهار: 
یک راننده ریکشا باثر فیرافراد مسلح در انجیل کشته شد. هرات: 

عامالن دزدی بیش از یک ملیون افغانی از مارکیت صرافی بازداشت شدند. رر 
۳ طالب در ولسوالی جرم کشته و ۲ تن زخمی شد. بدخشان: 

طی سالجاری ۸۰ طالب در مربوطات سرپل کشته 6۰ تن زخمی و۱۰ تن گرفتار شده. سرپل: 
۲۰ طالب مسلح به پروسه صلح پیوست.  

باثر سردی هوا ۲۷ نفر  بیشتر شان در درزاب  هالک شدند. جوزجان: 
۲۸جنوری۲۰۱۷- ۹ دلو۱۳۹۵
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۲ نفر که یکصد کپسول صدگرامی مواد مخدر را در بطن خود جابجا کرده بودند ازهرات بکابل و بعد به هند  هرات: 
انتقال میدادند در میدان هوایی هرات بازداشت شدند.

۹ طالب در باالبلوک کشته و ۷ تن زخمی شد. ۲نظامی شهید و ۲تن زخمی گردید. فراه: 
۳ مخالف در زدوخورد باپولیس در پشتون زرغون کشته شد. هرات: 

درگیری در غورک و میوند که روزجمعه شده بود خاتمه یافت و به طالبان تلفات وارد شد. قندهار: 
مولوی صدیق ریس کمسیون نظامی طالبان با۹ فردش در ارغنداب کشته شد. زابل: 

یکنفر باتهام آدم ربایی و قتل آدم ربوده شده بازداشت شد. فاریاب:  
قندز:  درعملیات پامیریک  از یکماه باینطرف ۴۷ طالب کشته 6۵ تن زخمی شده.

پنجشیر:  ۳ سارق در ولسوالی دره گرفتار شد.
6 کارخانه تولید مواد مخدر۱۵۱۵۷ کیلو امونیم کلورایدو۱۰۹۰کیلو مورفین و۲۷۰۰ بیلرخشک کننده مواد  هلمند:  

مخدربا 6پایه ترازو و یکتعداد وسایط نقلیه کشف و ضبط شد.
ملیشه های پاکستانی که قصد داخل شدن مرز را داشتند با مقاومت مواجه شدند. قندهار: 

مال هیبت اهلل رهبر طالبان ۱۷ والی نامنهاد خود را برطرف و افراد جدید را تعیین کرد. کابل: 
۳ عضو داعش در غنی خیل و ۷ عضو داعش در اچین با حمله هوایی کشته شدند. ننگرهار: 
یک ترورست کشته و ۳ حلقه ماین در شاهراه کابل- جالل آباد کشف و خنثی شد. کاپیسا: 

۴ عضو داعش در جالل آباد و کوت بازداشت شد. ننگرهار: 
۲۹جنوری۲۰۱۷- ۱۰دلو۱۳۹۵

والی تخار گفت: فهرست زورمندان قاچاقبران را نشر میکند که حامیان مافیا اند. تخار: 
۳۵ کیلو مواد مخدر با یکنفر گرفتار شد. پروان: 

6 کیلو مواد انفجاری در قوش تیپه کشف و انفجار داده شد. سرپل: 
۴ فرد مسلح غیر مسوول در اندراب کشته و یکنفر زخمی شد. بغالن: 

یک قاچاقچی با۷ کیلو هیرویین و۱۱ کیلو چرس در پلخمری بازداشت شد. رر 
در۷ والیت ۴۹ دهشت افگن کشته و۵ تن زخمی شد. کابل: 

۲ سرباز امنیتی در انفجار ماین زخمی شد. فراه: 
یکنفر باتهام انتقال ۱۱ کیلو مواد در درآباد بازداشت شد.  

۲ مخالف در لجه منگل بازداشت شد با۲۰6 میل اسلحه ثقیل و خفیف. پکتیا: 
۴ آدم ربا در گردیز بازداشت شد. رر 

۳ تن باتهام اختطاف و قتل یک تاجر بازداشت گردید. قندز: 
یک سرگروپ ۹ نفری طالب در امام صاحب در انفجار ماین خودش کشته و ۲تن زخمی شد. رر 

۳ هراس افگن در تگاب زخمی شد. کاپیسا: 
۳۰جنوری۲۰۱۷- ۱۱دلو۱۳۹۵

وزارت صحت عامه واردات دارو از ۹۰ شرکت خارجی را ممنوع اعالن کرد. کابل: 
۱۱ تن به اتهام تیرباران ۳ زن در ادرسکن بازداشت شد. هرات: 

در مدرسه ای که طالبان ماین می ساختند  توسط داعش انفجاری رخداد. زابل: 
محکمه شهر نیلی یک زن را باتهام قتل دختر اندرش ۱۷ سال حبس نمود. دایکندی: 

طالبان سر و یک دست یک سلمان ۱۹ ساله را در پادخواب شانه برید. لوگر: 
۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته  ۸ تن زخمی و ۲ تن بازداشت شد. کابل: 

بیش از ۴۰ مکتب در 6 ولسوالی هرات نسبت نا امنی مسدود است. هرات: 
۳ طالب در حمله هوایی کشته  ۴ طالب زخمی و ۲ داعشی بازداشت شد. قندز: 

یک طالب در تگاب کشته یکنفر زخمی و یک حلقه ماین کشف و خنثی شد. کاپیسا: 
درحادثه ترافیکی در شاهراه غزنی- قندهار ۳ نفرکشته و ۲۰ نفر زخمی شد. غزنی: 

۳۱جنوری۲۰۱۷- ۱۲دلو۱۳۹۵
طالبان در ۲ سال گذشته ۴۰۰ کیلومتر زمین را در ۱۷ والیت ماین فرش کرده اند. کابل: 

هیلی ارشاد نماینده کوچی ها گفت اگر قانون اساسی تغییر کند در صحن مجلس انتحار میکند.  
۴ طالب در گومل کشته ویکنفر زخمی شد. پکتیکا: 

مال شین گل سرگروپ ۸۰ نفری طالبان گرفتار شد. جوزجان: 
مال عبداهلل مسوول جلب و جذب طالبان در خان آباد با یک همکارش بازداشت شد. قندز: 
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۷ طالب در کوهستانات کشته شد. سرپل: 
۹ طالب در سپین بولدک و ارغستان کشته شد. قندهار: 

هرات:  ۲مرد در هرات کشته شد.
هلمند:  درحومه بازار لشکرگاه ۱6 طالب کشته و ۸ تن زخمی شد.  6 ماین در لشکرگاه وسنگین کشف شد.
ننگرهار:  ۱۹داعشی درحمله هوایی دررودات  و۲۰ داعشی دراچین کشته شدو۴ انبار سالح شان تخریب شد.

۳ طالب در انفجار ماین خود شان د ارغنداب کشته و ۲ تن زخمی شد. زابل: 
۲ نفر باتهام اختطاف و ترور بازداشت شد. فاریاب: 

6 نفر از نیروهای امنیتی در خواجه سبزپوش به طالبان پیوست. رر: 
در پی انفجار در ارغنداب  ۲۱ طالب کشته شد. زابل: 

ننگرهار:  ۲ عضو داعش در اچین طی حمله هوایی کشته شد. ۲ ماین در سرخرود خوگیانی کشف شد.
۱۲هراس افگن در بخش های کشور بشمول ۲ داعشی کشته و یکنفر زخمی شد. کابل: 
۱۲ طالب در سنگین کشته و 6 تن زخمی و حمله آنها بر پوسته امنیتی ناکام شد. هلمند: 

یکنفر باتهام قتل خانمش در سنجد دره به ۲۰ سال حبس محکوم شد. پروان: 
اول فبروری۲۰۱۷= ۱۳دلو۱۳۹۵

6 پاکستانی در کامدیش در مرز با پاکستان کشته شد. نورستان: 
یک سرباز که در اسارت طالبان بود باکشتن طالبان خودش با۳ سرباز دیگر فرارکرده نجات یافتند. هرات: 

۴ طالب در یک درگیری در شیندند کشته و زخمی شد که یک قوماندان طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 
درحمله هوایی ۲۲ طالب در نادعلی کشته و مرکز شان تخریب شد. هلمند: 

بدخشان:  یک خانم حامله توسط طالبان در یمگان در منزل پدرش به ظن بد اخالقی تیرباران شد .
شبکه 6 نفری دهشت افگن در خنجان بازداشت شد. بغالن: 

یک انبار سالح و مهمات طالبان در محمد آغه کشف شد. لوگر: 
شخصی که ۳۰ کیلو مواد مخدر به ایران قاچاق می برد دستگیر شد. زرنج: 

۲۷ هراس افگن در والیات مختلف کشته و ۱۰ تن زخمی شد. کابل: 
6 طالب در تگاب کشته ۴ تن زخمی و ۲ ماین کشف شد. کاپیسا: 
۳ طالب در میوند کشته ۲ تن زخمی و ۲ ماین کشف شد. قندهار: 

یک قوماندان طالب کشته ۲تن زخمی و یک موتر سراچه گرفتار شد. سمنگان: 
یک مظنون طالب بنام سلیم در قیصار بازداشت شد. فاریاب: 

6 طالب پاکستانی در سرحد کامدیش کشته شد. نورستان: 
۲ فبروری۲۰۱۷= ۱۴دلو۱۳۹۵

کمیسون نظارت بر فساد میگوید وزارت مخابرات در مبارزه با فساد ناکام بوده است. کابل: 
مردی زن مطلقه اش را به ضرب گلوله به قتل رسانید. تخار: 

۲ فرمانده داعش و ۱۸عضو آن در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 
۵ مخفی گاه طالبان در سنگین درجریان  عملیات تخریب شد. هلمند: 

طالبان ۲ پزشک  را ربودند. بادغیس: 
طالبان ۲ زن را به قتل رسانیدند. بدخشان: 

درانفجاری در بازار خم آب شبرغان یکنفر کشته و ۲ تن زخمی شد.  جوزجان: 
6 مهاجم مسلح در شاهراه نرخ- جلریز کشته شدند. میدان: 

۲طالب در درزاب کشته شد. جوزجان: 
۲۸ عضو داعش و طالب درعملیات تصفیوی دروالیات کشورکشته شد. ۲۰ داعشی و ۱۰ طالب. کابل: 

6داعشی و۳ طالب زخمی شد. ۲ تن گرفتار  شد.  
یک زن جوان از سوی مهاجمان مسلح در شولگره تیر باران شد. بلخ: 

از آغاز عملیات نظامی در بخش های ننگرهار یکهزار داعشی کشته شد که بیشتر خارجی بودند. ننگرهار: 
۷ طالب در میوند کشته و ۱۰ تن دیگر شان زخمی شد. قندهار: 

۴ نفر باتهام قاچاق تجهیزات نظامی بازداشت شد. ننگرهار: 
۵ طالب بشمول قوماندان شان در بازار بگرام کشته شد. پروان: 

۳ مهاجم انتحاری در حمله هوایی در نهرسراج کشته شد. هلمند: 
۳ طالب بشمول قوماندان آنها در امام صاحب کشته شد. قندز: 
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6 طالب مسلح کشته و ۴ تن شان در جاده کوهستانات زخمی شد. سرپل: 
۳ فبروری۲۰۱۷= ۱۵دلو۱۳۹۵

لعل محمد پولیس محلی ۸ هم سنگرش را مسموم و توسط طالبان در المار تیرباران کرد. فاریاب: 
۲۱ عضو داعش در مربوطات ننگرهار کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 

باغرق شدن کشتی طالبان حین عبور از لعل پور به مهمند دره یکنفر باتمام سالح ها غرق شد.  
۲ طالب  در چپه دره  کشته و ۳ تن زخمی شد. کنر: 

ننگرهار:  یکنفر با مقداری از مواد انفجاری که به طالبان می برد در جالل آباد دستگیر شد.
۲ راهزن و دزد حرفه ای بازداشت شد.  

۱۵ عضو داعش در حمله هوایی در رودات . ۱۳ داعشی در اچین. ۸ داعشی در کوت کشته شدند.  
6 انبار سالح و مهمات  نیز کشف شد.  

۲ هزار کیلو گوشت فاسد شده که از پاکستان وارد شده بود در تورخم ضبط شد.  
۴فبروری۲۰۱۷= ۱۶دلو۱۳۹۵

۵ مخفی گاه طالبان در سنگین تخریب ۱۸ طالب کشته و۳6تن زخمی شد. هلمند: 
کودک ۱۲ ساله که برای حمله انتحاری در شاه جوی روانه شده بود خود را به پولیس تسلیم کرد. رر 

یک دختر ۲۰ ساله در بامیان به قتل رسید. بامیان: 
۱۰ طالب بشمول ۳ قوماندان شان کشته شد. قندز: 

طالبان ۴ عضو یک خانواده را   شالق زدند که برای دعوی شیندند می رفتند. غور: 
۳ مخالف  در تگاب کشته و ۱۱ تن زخمی شد. کاپیسا: 

۵ عضو داعش در کوت کشته شد. ننگرهار: 
یک مخفی گاه داعش در ده باال تخریب و یک عضو داعش کشته شد. رر 

۵فبروری۲۰۱۷= ۱۷دلو۱۳۹۵
پروان وبدخشان: ۴۵ نفر بیشتر در پروان و بدخشان باثر برفکوچ هالک و پرواز طیارات لغو شد.

دیروز ۵ مخفی گاه طالبان در سنگین از بین برده شد. ۱۸ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. هلمند: 
6۰ مسافر که زیر برف گیر مانده بودند نجات داده شدند. سرپل: 

بارش برف شدید باعث بندش اکثر راه ها در والیات کشور شده. ۵۳نفرکشته و۲۰نفر زخمی شده. کابل: 
۵۴ هراس افگن در والیات مختلف کشور کشته شدند. رر 

درغورک  حاجی ابراهیم قاچاقبر مواد مخدر گرفتار و یک کارخانه آن تخریب شد. قندهار: 
اسم گلبدین حکمتیار از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد کشیده شد. کابل: 

۶فبروری۲۰۱۷= ۱۸دلو۱۳۹۵
دراثر برفباری و برفکوچ ۱۱۹نفر هالک شد که 6۵ نفردرنورستان کشته و۸۹ زخمی است. کابل: 

یک دیپلومات افغان در قونسلگیر کراچی بدست یک محافظ شخصی  کشته شد. رر 
درحمله طالبان باالی معدن الجورد کران منجان ۴طالب کشته و ۳ تن زخمی شد. بدخشان: 

۱۰ هراس افگن  دروالیات مختلف کشته و ۳ تن زخمی شد. ۴ ماین در کنر کشف شد. کابل: 
ننگرهار:  عملیات محاربوی و تصفوی شاهین ۲۷ در شینوار آغاز گردید.

۲ آدم ربا با افراد اختطاف شده از جوزجان بازداشت شد. فاریاب: 
۷فبروری۲۰۱۷= ۱۹دلو۱۳۹۵

درحمله انتحاری داعش  جلو دروازه ستره محکمه ۲۱ نفر کشته و ۵۳ نفر زخمی شد. کابل: 
6 طالب در حمله بی پیلوت در گرمسیر کشته شد. هلمند: 

۱۳طالب در کامدیش بشمول ۳ پاکستانی کشته شد. نورستان: 
۴۳ عضو داعش در حمالت هوایی و زمینی در اچین  کوت و رودات کشته شد. ننگرهار: 

۲ ماین در شاهراه غورماچ کشف و خنثی شد. هرات: 
گروه ۲۱ نفری طالبان که در صیاد بدولت پیوسته بود مجددا با طالبان یکجا شدند. سرپل: 

ولسوال خاک سفید در انفجار ماین شهید شد.  فراه: 
۸فبروری۲۰۱۷= ۲۰دلو۱۳۹۵

6کارمند صلیب سرخ توسط اعضای داعش در قوش تیپه کشته شدو۲کارمند دیگر ربوده شد. جوزجان: 
هرات:  افراد ناشناس ۲ زن را کشتند.

پولیس ۳ نفر را باتهام فعالیتهای ترورستی در دره صوف بازداشت کرد. سمنگان: 
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قندهار:   ۲۵طالب در حمله هوایی در میوند کشته و ۵ تن زخمی شد
۲ دزد در شهر تالقان گرفتار شد. تخار: 

۴ تن باتهام حمل سالح بازداشت گردید. بغالن: 
۲ نفر باثر انفجار ماین چسپکی در پل علم زخمی شد. لوگر: 

۱۱ هراس افگن در بخش های کشور کشته شد. کابل: 
۱۱ طالب کشته و ۱۲ تن دیگر  زخمی شد. زابل: 

ضیأالحق یک عضو ارشد داعش که خود را بدولت تسلیم کرده  میگوید: داعش و طالب در افغانستان از  کابل: 
پاکستان دستور میگیرد. وی بنام مال مجاهد شهردار خراسان داعش بود. او میگوید بیشتر افراد داعش پاکستانی 

و چچنی ها میباشند.
یک طالب کشته و ولسوال نام نهاد طالبان در بهارک زخمی شد.  بدخشان: 

یک طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۲ تن زخمی شد.  فاریاب: 
ارزگان و قندهار: ۲۵ ماین درین دو والیت کشف و خنثی شد.

یک تازه عروس ۲۰ ساله توسط ۳ نفر که لباس پولیس داشتند ربوده شده ۴ شبانه روز مورد تجاوز گروهی  تخار: 
قرار گرفته.

باثر بارش برف تلفات  به ۱۸۰ تن رسیده. نورستان: 
۹فبروری۲۰۱۷= ۲۱دلو۱۳۹۵

افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ خواهان  کمک مالی شد. کابل: 
برای کاتب هزاره آرامگاه  و مدال بنامش ساخته میشود.۸6 مین سالگرد وفات او تجلیل شد. رر 

بغالن:علم جان عضوشورای والیت بغالن با۳عضو خانواده اش توسط افراد مسلح شهید و۵ محافظش زخمی شد.
۱۰ طالب در کامدیش حین حمله شان بر کاروان نظامیان به قتل رسید. نورستان: 

۱۰ عضو داعش در حمله هوایی در اچین و ۱۳داعشی در رودات و6داعشی درکوت کشته شد. ننگرهار: 
6 انبار سالح و مهمات مخالفین نیز کشف شد.  

پاکستان به طالبان اطالعات نادرست داده بود تا در مهمانخانه قندهار بم گذاری کنند. قندهار: 
دران حادثه ۱۲ تن کشته و۱6 تن  دیگر زخمی شدند.  

۱6 دهشت افگن بشمول ۱۲ عضو داعش در بخش های کشور کشته شدند. کابل: 
۱۷حلقه ماین و ۱۷ مرمی توپ از مربوطات قندهار کشف شد.   

۴ دهشت افگن در شیرین تگاب کشته و ۸ تن دیگر زخمی شد. فاریاب: 
باثرانفجاربالون گاز درهوتل نوی سخی ۲۲نفر مسافران هوتل زخمی شد. بامیان:  

۱۰فبروری۲۰۱۷= ۲۲دلو۱۳۹۵
فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان به تعلیق در آمد. کابل: 

برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سالجاری ۳۰ملیون دالر ازجهانیان خواسته شد. رر: 
6 طالب مسلح در کوهستانات کشته و ۲ انبار سالح  کشف شد. سرپل: 

۹طالب در کامدیش کشته شد که از آنسوی مرز داخل کشور شده بودند. نورستان: 
در اچین ۱۲ داعشی کشته و 6 تن درحمالت هوایی وزمینی زخمی شد. ننگرهار: 

در رودات ۱۰ داعشی بشمول ۳ پاکستانی کشته و ۴ تن زخمی شد.  
در کوت۴ داعشی کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شد.  

در بخش های دیگر ننگرهار ۳ انبار سالح کشف و۴ ماین  خنثی گردید.  
۷۵ دهشت افگن در بخش های کشور کشته و ۴ تن زخمی شده. کابل: 

ننگرهار:  قاری منیب یک قوماندان برجسته داعش در اچین کشته شد.
قوماندان عمومی ناتو گفت: نقش پاکستان  ایران و روسیه جنگ افغانستان را پیچیده ساخته. کابل: 

درعملیات ناتو در سنگین ۲۲نفر ملکی به قتل رسیده اند. هلمند: 
۱۱فبروری۲۰۱۷= ۲۳دلو۱۳۹۵

مردان خشمگین یک زن و پسر را باتهام فرار تیر باران کردند. نورستان: 
درتوقف گاه وسایط وزارت دفاع بالون گاز انفجار کرد که تلفات نداشت. کابل: 

یک زن توسط شوهرش در قادس حلق آویزشد. طی سالجاری۲۴ مورد خشونت دربادغیس ثبت شده. بادغیس: 
فاریاب:  باانفجار ماین ۳ کودک در قیصار زخمی شد.

یک سرباز قطعه خاص باحمله افراد ناشناس درحصه۲ کوهستان کشته و یکتن زخمی شد.  کاپیسا: 
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ننگرهار:  درحمالت هوایی وزمینی در کوت. اچین و رودات ۳۳داعشی کشته و ۱۲ تن زخمی شده.
۵۳ کیلومواد مخدر از یک موتر کشف و یکنفر بازداشت شد. نیمروز: 

۷ کیلو مواد مخدر درخواجه الوان در موتر با یکنفر بازداشت شد. بغالن: 
نورستان:  6 طالب در کامدیش کشته شد.

۹ طالب در شاهراه کوهستانات کشته و ۴ تن زخمی شد. سرپل: 
6 طالب در المار کشته شد. فاریاب: 

ارباب قاسم با۳ تن اعضای خانواده اش توسط افراد مسلح  زخمی و یکنفرشان کشته شد. هرات: 
درحمله انتحاری شعبه کابل بانک در لشکرگاه ۱6 تن بشمول ۱۴سرباز شهید و ۲۴تن زخمی شده. هلمند: 

۱۲فبروری۲۰۱۷= ۲۴دلو۱۳۹۵
بدخشان:   ۲۰ طالب توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم کشته شد.

ننگرهار:  ۱۴ تن باتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت شدند.
طی این ماه ۴۳ هراس افگن بازداشت شده۵۲ تن بشمول خارجی ها کشته۲۰ تن زخمی شده. رر 

بادغیس:  ۳تن دزد توسط مسافرین موتر یکنفر کشته و یکنفر شان زخمی شد.ویکنفر شان گرفتار شد.
۳ بازی کن کرکت در مشاجره لفظی کشته و یکتن زخمی شد. کاپیسا: 

۸ تن ملکی در اثر اصابت راکت طالبان زخمی شد. بلخ: 
۸ تن  ملکی در اثر اصابت راکت طالبان زخمی شد. قندز: 

عملیات تصفیوی در قرغه یی لغمان وکوت ننگرهار آغاز شد. ننگرهار: 
زابل:  ۵ هراس افگن در ارغنداب کشته و ۲ تن زخمی شد.

۱۱ طالب بشمول 6 داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و۷ تن زخمی شد. کابل: 
بدخشان و فاریاب:  ۱۳ طالب درین دو والیت کشته شدند.

۱۳فبروری۲۰۱۷= ۲۵دلو۱۳۹۵
سعدیار فرمانده محلی داعش بازداشت شد. غور: 

یک راننده از سوی محافظین شخصی عطامحمد نور کشته شد. بلخ: 
درانفجار ماین در خواجه غار یکنفر ملکی کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. تخار: 

یک کارمند امنیت ملی در حمله ۲مرد چادری پوش در مرکز فراه زخمی و برادرش کشته شد. فراه: 
۸ طالب در تگاب کشته و۲۳ نفر دیگر زخمی شد. کاپیسا: 

یکنفر باچند ثوب البسه نظامی در قرغه ای گرفتار شد. لغمان: 
قندهار:  یک مقام امنیتی خوست در قندهار از سوی افراد مسلح شهید شد.

یک فرمانده جهادی سابق ارزگان  در قندهار شهید شد. رر 
یک قوماندان داعش که اپندکس شده خود را بدولت تسلیم کرد. مولوی سعدیار متهم به چندین قتل، غارت،  غور: 

اتش زدن، قتل نظامیان وقتل ۲۳دهقان  و سنگسار رخشانه است.
مال انور یک قوماندان طالبان در حمله هوایی در زنه خان کشته شد. غزنی: 

۲ قوماندان محلی طالب در گرزیوان توسط نیروهای امنیتی کشته شد. فاریاب: 
۲۳ هراس افگن بشمول۳ داعشی درنقاط مختلف کشته ۴۰تن زخمی و۱۳تن بازداشت شد. کابل: 

۱۱ طالب در جرم کشته و ۱۴ تن زخمی شد. بدخشان: 
ننگرهار:  ۷ ترورست در مربوطات کوت و ده باال بازداشت شد.

دیروز یک قوماندان طالب در میزان کشته و۳ تن زخمی شد. زابل: 
۱۴ تن باتهام جرایم جنایی در بخش های آنوالیت بازداشت شد. ننگرهار: 

۱۴فبروری۲۰۱۷= ۲۶دلو۱۳۹۵
سرپل:  ۱۰ طالب در کوهستانات کشته و ۷ تن زخمی شد.

هرات:روز خروج قوای شوروی از افغانستان تجلیل شد و درکابل مراسم بزرگ رسمی برپا شد.
نورستان:  ۹طالب در کامدیش  بشمول ۳ پاکستانی کشته و 6 تن زخمی شد.

در اچین در حمله هوایی ۱۵ داعشی کشته و 6 تن زخمی شد. درکوت ۱۲ داعشی  کشته  بشمول ۳ پاکستانی  ننگرهار: 
و ۳ تن زخمی شد. در رودات ۹ داعشی کشته و ۳ تن زخمی شد.

۴ انبار سالح طالبان و داعشی ها کشف شد و یکتعداد ماین در نقاط مختلف خنثی شد.  
۴۸ پایه چراغ سولر)آفتابی( در پارک ایبک به بهره برداری سپرده شد. سمنگان: 

داعش به سرکردگی یولداش ازبکستانی در ولسوالی صیاد سربازگیری میکند. سرپل: 
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۵۳ هراس افگن بشمول۱۸ داعشی در نقاط مختلف کشته ۲۰ تن زخمی و ۲تن بازداشت شد. زابل: 
ننگرهار:  درعملیات تصفیوی در کوت و ده باال ۱6 داعشی کشته ۲تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد.

بیش از ۳۰۰ کیلو موادمخدر در سرحد با ایران کشف و قاچاق بران فرار کردند. هرات: 
در انفجار ماین کنار جاده در خواجه غار یکنفر ملکی شهید و یکنفر زخمی شد. تخار: 

۱۵فبروری۲۰۱۷= ۲۷دلو۱۳۹۵
سفیر امارات متحده عرب که چند روز قبل در حمله انتحاری در قندهار زخمی شده بود درگذشت. کابل: 

جاپان بیش از صد قطعه آثار تاریخی مربوط دوره بودایی را به افغانستان بر گرداند. رر: 
6 مقام مرزی پولیس در اسالم قلعه و ۴مدیر گمرک مرزی برکنار شدند. هرات: 

قوماندان سابق سرچینوباتهام پول شویی به ۳ سال حبس و یکصدهزار افغانی جریمه محکوم شد. ارزگان: 
بغالن:  ۲طالب در مسیر شاهراه بغالن-مزارشریف کشته و یک موترسایکل انفجاری ضبط شد.
آتش سوزی شارتی برق در زندان بلخ باعث خسارات مالی وافر شده اما تلفات نداشت. بلخ: 

۲ تن با۳۸ کیلو مواد مخدر کرستال در منطقه مالداران گرفتارشد. یکنفر آن نعیم مشهور به گرگ است. نیمروز:  
درحمله افراد مسلح برکاروان ارباب قاسم در کرخ یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. هرات: 

۷ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد.  ۳طالب کشته و ۲تن در فاریاب زخمی شد. سرپل: 
۵طالب در کامدیش کشته و ۲ طالب زخمی شد. نورستان: 

۲6 عضو داعش در حمله هوایی و زمینی در ولسوالی های ننگرهار کشته و عده ای زخمی شد. ننگرهار: 
6 انبار سالح و مهمات نیز کشف شد.  

۲6 هراس افگن در نقاط مختلف کشته  ۸تن زخمی و ۷ تن بازداشت شد. کابل: 
همچنان در قندهار و فراه ۹تن بشمول ۷ مشکوک بازداشت گردید.  

۲۲ داعشی در کوت و ده باال کشته  ۷ تن زخمی و یک داعشی گرفتار شد. ننگرهار: 
۳ طالب در تگاب کشته و ۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 

طالبان۳ پوسته خیزش مردمی را در شرین تگاب گرفت.۷ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. فاریاب: 
۵ تن از خیزش مردمی کشته و یکنفر زخمی شد.  

۵ فرد مسلح از داخل باغ زراعت باسالح و مهمات شان گرفتار شدند. بغالن: 
۱۶فبروری۲۰۱۷= ۲۸دلو۱۳۹۵

۵۳ دهقان که از سوی طالبان ربوده شده بود  رها شدند. جوزجان: 
خان بادشاه یک قوماندان برجسته حقانی با۴ قوماندان ساحوی طالبان درحمله هوایی کشته شد. پکتیکا: 

یک مرد جوان ۳۰ ساله در شهرک صنعتی بافیر مرمی کشته شد. قاتل فرار کرد. هرات: 
در هسکه مینه باحمله هوایی و زمینی  ۱۴ داعشی کشته و۹ تن زخمی شد. ننگرهار: 

در رودات ۱۱ داعشی کشته شد. در اچین ۹ داعشی کشته و ۳ تن زخمی شد.  
درعملیات تصفیوی چند روزه ۱۱ عضو داعش کشته شد بشمول یک قوماندان آن در کوت و ده باال. رر 

قندهار:  در ولسوالی میوند ۲ دهشت افگن کشته شد.
رهبران جهادی خواهان اعالن سریعتر تقویم انتخاباتی پارلمانی شدند. کابل: 

اشرف غنی برای شرکت در نشست المان عزیمت نمود. رر 
گفته شد که گلبدین حکمتیار در شفاخانه ترکیه درگذشت. رر 

۱۷فبروری۲۰۱۷= ۲۹دلو۱۳۹۵
ننگرهار:   ۱۷ سرباز افغان در ده باال درحمله افراد داعش کشته شد. ۲۱عضو داعش هم کشته شد.

۵ سرباز در حمله طالبان شهید شدند. کنر:  
مال یاسین قوماندان عمومی طالبان در تگاب کشته و حاجت اهلل قوماندان ۵۰ نفری در تگاب زخمی شد. کابل: 

۳ تن دیگر شان بازداشت گردید.  
۱۹ دهشت افگن دیروز در برخی والیات بشمول ۵ داعشی کشته  ۳تن زخمی و ۴تن گرفتار شد. رر: 

۱۸فبروری۲۰۱۷= ۳۰دلو۱۳۹۵
۲تن با۱۰ کیلو هیروین که در یک موتر جاسازی شده بود بازداشت شد. پروان: 
ننگرهار:  ۱۷ سرباز در ولسوالی در بابا توسط داعش مسموم و سر بریده شدند.

سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز گفت: روزانه ۴۰-۵۰ واقعه ترورستی درکشور صورت میگیرد. کابل: 
درسالروان   ۱۹۵۵عضو داعش کشته شده که شامل اتباع کشورهای دیگر است یعنی ۴ تاجکستانی.  

۱۱ ازبکستانی. چچنی و ۸ تن عرب تثبیت شده.  
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۲ نفر با ۳۸ کیلو  مواد مخدر نوع کرستال در موتر کروال دستگیر شد. زرنج: 
ارزگان:  ۵ کودک در انفجار ماین در چارچینو زخمی شد.

یک خانم با طالهای سرقت شده دستگیر شد . طالها ۲ روز قبل دزدی شده بود. هرات: 
۲6 غیر نظامی از چنگ داعشیان در هسکه مینه آزاد شد و ۵ داعشی کشته شد. ننگرهار: 

رها شده ها میگویند که داعشیان چندین فرد ملکی را در مقابل چشم شان تیرباران کردند.  
یک زن که سابق مامور پولیس بود در حمله افراد مسلح کشته شد. هرات: 

سیدفخرالدین تحصیلدار شاروالی هرات در کاریزک ترور شد. رر 
۳6 طالب کشته و ۴۰ تن در سنگین و نوزاد و لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 

۲ قوماندان طالب و یک ماین ساز کشته شد. هرات: 
ننگرهار:  ۳۴عضو داعش در کوت و ده باال در حمله هوایی کشته  ۱6 تن زخمی و ۷ تن گرفتار شد.

قندهار. زابل:  ۹ طالب در ارغنداب و میوند کشته و ۴ تن زخمی شد.
۱۹فبروری۲۰۱۷=   اول حوت ۱۳۹۵

سربازان پولیس ۴ قرارگاه پوسته های شانرا رها کرده به مرکز ارزگان باز گشتند و طالبان پوسته ها را اشغال  ارزگان: 
کرد. این افراد از ۴ ماه به اینطرف حقوق شانرا دریافت نکرده بودند.

در چشت شریف ۴ طالب کشته و ۳تن زخمی شد. ۴ ماین در شیندند کشف شد. هرات: 
در جریان عملیات نظامی ۴۳ ملیشه پاکستانی با اعضای داعش کشته و ده ها تن زخمی شد.  نیمروز: 

آنها ۱۵ کیلومتر داخل خاک افغانستان شده و تاسیسات ساخته بودند. دریک برخورد  دیگر ۷ عضوداعش   
بشمول ۴ پاکستانی کشته شد.

سخنگوی نیروهای بین المللی از ادامه تنش بین افغانستان و پاکستان اظهار نگرانی نمود.  
بیش از ۳۷۰ مرمی هاوان  و سالح ثقیل طی ۲ روز از پاکستان در گوشته و لعل پور اصالت کرده. ننگرهار: 

ریس حوزه دریایی زون شمالشرق دیروز در چشمه شیر توسط طالبان با۲ نفرش ربوده شد. بغالن: 
درانفجار ماین ۱۱ طفل در ده باال زخمی شد. ننگرهار: 

درعملیات مشترک علیه داعش در کوت و ده باال ۵ عضو داعش کشته شد.  
سیف اهلل اختر یک فرد بلند رتبه القاعده با۲ فردش کشته شد. وی قوماندان برجسته القاعده از زمان ظهورآن  غزنی: 

در افغانستان بود.
۲۰فبروری۲۰۱۷=  ۲حوت ۱۳۹۵

افغانستان فهرست مراکز آموزشی شبکه حقانی  طالبان در خاک پاکستان را به آنکشور تسلیم داد. کابل: 
دراثر پرتاب ۲ بم دستی بداخل یک منزل۱۰نفر کشته و ۴ تن زخمی شد. لغمان: 

یک هراس افگن در بغالن مرکزی بازداشت شد. بغالن:  
فهرست۳۲مرکز آموزش هراس افگنی درخاک پاکستان و۸۵ مخالف را به مقامات آنکشور تسلیم داد. کابل: 

مال نجیب اهلل قوماندان گروه ۳۰ نفری طالبان در لوگر بازداشت شد. لوگر: 
۱۵ هراس افگن بشمول ۲ قوماندان طالبان کشته و ۹ تن در نقاط مختلف کشور زخمی شد. کابل: 

یکنفر باثر فیر پولیس در نزدیک پوهنتون کابل که به هشدار توقف نکرده بود کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 
صدها نفر در اعتراض به راکت باری های پاکستان در شرق کشور تظاهرات کردند. ننگرهار: 

خشونت خانوادگی باعث قتل ۷ زن شده. بامیان: 
باثر بارندگی ها و برف باری  6۵ منزل مسکونی تخریب شده. جوزجان: 

دراثر برفباری سنگین ۲۵نفر  جان باختند. فاریاب: 
عطامحمد نور دوباره بحیث والی بلخ تعیین شد. وی از۲۰۰۴  باینسو والی بلخ است. بلخ: 

۲۱فبروری۲۰۱۷=   ۳ حوت ۱۳۹۵
جنرال رزاق قوماندان امنیه قندهار به سربازانش صالحیت داده که به اقدامات پاکستان جواب بدهند. قندهار: 

عملیات ضد طالبان )خالد( پالن گذاری شد. هرات: 
فاریاب: 6 طالب در المار و قیصار کشته و ۳ تن زخمی شد.

 فراه:  ۷6۲ هزار افغانی با کمپیوترها  ازشفاخانه فراه دزدی شد.
پسر قوماندان امنیه خواجه سبزپوش توسط طالبان در شیرین تگاب با یکنفرش کشته شد. رر: 

۲تن ترورست در مهترالم با سالح و مهمات دستگیر شد. لغمان: 
۲۹ داعشی در کوت و اچین کشته و انبار سالح شان کشف شد. ۱۰ طالب در خوگیانی بازداشت و یکنفر شان  ننگرهار: 

کشته شد.۲۱ داعشی به اتهام تهیه وانتقال سالح به داعش در اچین بازداشت شد.
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۷ افسر پولیس به اتهام فروش سالح به طالبان بازداشت شد. بادغیس: 
۳6 هراس افگن درنقاط مختلف  با۱۸ داعشی کشته6 تن زخمی و۱۴تن بشمول۴ داعشی گرفتار شد.  کابل:  

۱۰ حلقه ماین کشف و ۲ هراس افگن زخمی شد در شاه جوی و نوبهار. زابل: 

یک طالب با انفجار ماین خودش زخمی و یکدست خود را از دست داد. قندز: 
یک طالب با سالح خود را به دولت تسلیم کرد. بدخشان: 

۷ داعشی در کوت و ده باالکشته و ۲ تن شان زخمی شد. ننگرهار: 
۲۲فبروری۲۰۱۷=   ۴ حوت ۱۳۹۵

۷ محافظ دوستم در حارنوالی افغانستان حاضرشدند با اتهام تجاوز به احمد ایشچی. کابل: 
جنرال دوستم خبر محاصره خانه ودفترش از سوی دولت را نادرست خواند.  

حمالت موشکی پاکستان بخاک افغانستان متوقف شده است.  
بانک خصوصی بین المللی افغانستان ۲۵ ملیون دالر بدولت وام میدهد. به ربح6-۱۰فیصد.  

انفجار دریک موتر ۳ غیر نظامی کشته و ۱۹ نفر زخمی شد. پکتیکا: 
۲ نفر بشمول یک پولیس از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. بغالن: 

دیروز6۰ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۱۵زخمی و 6تن بازداشت شد. کابل: 
عملیات تصفوی در  درقد و خواجه بهأ الدین  آغاز شد. تخار: 

فردی باتهام تجاوز بر ۲ زن گرفتار شد. وی از محبس غور فرار نموده و به زرنج آمده بود. نیمروز: 
۳۰ هراس افگن  در  میوند و ژیری کشته ۲طالب باانفجار ماین خود شان زخمی  و۳ تن گرفتار شد. قندهار: 

ننگرهار:  ۱۲عضو داعش در هسکه مینه کشته و ۴ تن شان زخمی شد.
یکنفر با ۲۰۰ کیلو چرس در امبوالنس گرفتار شد.  

یک ماین درمهترالم کشف ویکنفربا مواد انفجاری دستگیرو۵غیرنظامی با انفجارماین زخمی شد. لغمان: 
۸ طالب مسلح در جریان درگیری کشته شد. ۲ انبار سالح طالبان در کوهستانات کشف شد. سرپل: 

۳ تن باثر انفجار سرگلوله هاوان در گیزاب کشته و۴ کودک دیگر زخمی شد. ارزگان: 
به نیروهای دولتی امر شده که هرگونه تحرکات نظامی پاکستان را پاسخ بدهند. ننگرهار: 

۲ طالب در مربوطات کاپیسا کشته شد. کاپیسا: 
۳ طالب حین ماین گذاری در یک مسجد در مهمند دره با انفجار ماین شان کشته شدند. ننگرهار: 

۳۰ داعشی در اچین و ده باال کشته و ۵ تن آنها زخمی شد. رر 
۲۳فبروری۲۰۱۷=   ۵ حوت ۱۳۹۵

قندهار:  ۱۸دهشت افگن طی  عملیاتی در میوند کشته و ۳ تن زخمی شد.
۷ طالب در مربوطات قندز کشته شد. قندز: 

تخار:  یک طالب درینگی قلعه بازداشت  ویک طالب باثر انفجار ماین خودش در درقد کشته شد.
یک گروه ترورستی شامل صفی اهلل. مشفق. وحید  در گذره گرفتار شدند. هرات: 
یک باند آدم ربا متالشی شد و محمدسردار سرگروه باند بازداشت گردید. فاریاب:  

یک باند دزدان بشمول ریس و ۲ عضو آن بازداشت شد. بامیان: 
دراثر انفجار بمب دیروز در جانی خیل  ۴نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شد.  پکتیکا: 

سرپل:  6طالب طی یک درگیری در شهر سرپل کشته شد.
پولیس پول های دالری، کلدار و افغانی عواید قاچاقبران مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. هرات: 

۱۷ عضو داعش در حمالت هوایی و زمینی بشمول خارجی ها کشته شده. ننگرهار: 
۱۳ داعشی در اچین. ۱۱ داعشی در کوت کشته و 6 تن زخمی شد.  

۳ انبار سالح داعش در هسکه مینه و رودات کشف شد.  
۳ تسهیل کننده حمله های هراس افگنان در بخش های ننگرهار بازداشت شد.  

طالبان یک معلم را در محمد آغه ربودند. لوگر: 
۴۷ هراس افگن در والیات مختلف بشمول۱۹ داعشی کشته و ۵ تن زخمی شد. کابل: 

۲۴فبروری۲۰۱۷=   ۶ حوت ۱۳۹۵
۱۸ پناهجوی افغان از المان بکابل رسیدند. آنها از المان اخراج شده اند. کابل: 

۲۲ مین سال وفات عبدالعلی مزاری در کابل تجلیل شد.  
تجمع اعتراض کنندگان در کابل علیه موشک پراگنی پاکستان به افغانستان صورت گرفت.  

  قانون حمایت از کودکان و مبارزه با بچه بازی در افغانستان  طرح گردید.



239

۴6 هراس افگن در برخی والیات بشمول ۱۷ داعشی کشته شد.  
یکنفر ۵ عضو خانواده اش را با فیر مرمی به هالکت رسانید. هرات: 

دراثر برفباری ۱۱۱ نفر کشته و ۱۳6 نفر زخمی شده اند. فاریاب: 
۱۴ عضو داعش در ده باال کشته و ۵ تن شان زخمی شد. ننگرهار: 

یک قرارگاه بزرگ طالبان توسط کوماندوها در پل علم تصرف شد. لوگر: 
طالبان در تالش کشت خشخاش در پروان هستند. پروان: 

۲۵فبروری۲۰۱۷=   ۷ حوت ۱۳۹۵
۲ نفر کشته و۱۰ نفر باثر انفجاری در المار زخمی شد.  فاریاب: 

رادیو پولیس هرات رسما به نشرات آغاز نمود. هرات: 
باثر اصابت راکت طالبان بریک مکتب ۲ شاگرد کشته و 6 تن زخمی شد. لغمان: 

یک گروه اختطاف گر ۸ نفری  بازداشت شد. فاریاب: 
۴ نفر باتهام دزدی گرفتار شد. بلخ: 

۱۸ طالب در دشت ارچی کشته و ۷ تن زخمی شد. قندز: 
عملیات تصفیوی نظامی نوید در بغالن آغاز شد. بغالن: 

۵۰ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۲۵ تن زخمی شد. کابل: 
یکنفر با ۳۳ کیلو مواد مخدر  بازداشت شد. فراه: 

۴۷ عضو داعش در مربوطات کوت و ده باال  ننگرهارکشته ۲۵ تن زخمی شدند. ننگرهار: 
درحمله انتحاری در گرشک ۲ سرباز شهید و ۴ تن زخمی شد. هلمند: 

6 پولیس با یک قوماندان آنان در درزاب توسط داعشی ها شهید و۴ پولیس زخمی شد. جوزجان: 
۸ طالب در سپین بولدک و پنجوایی کشته شد. قندهار: 

۲۶فبروری۲۰۱۷=   ۸ حوت ۱۳۹۵
۹ طالب در حمله هوایی علیه مولوی حکمت اهلل ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند. قندز: 

والی خودخوانده طالبان از هلمند وارد فراه شد. فراه: 
۲ طالب دیروز در زرغون شهر کشته و ۴ طالب زخمی شد. لوگر: 

یک حمله ترورستی علیه ولسوالی علی آباد ناکام شد که به کسی آصیب نرسید. قندز: 
یک دستگاه گنج یاب طال نقره مس و آثار عتیقه زیرخاکی با تمام تجهیزات آن کشف شد. بامیان: 

سالمت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدرگفت: طالبان درصدد کشت مواد مخدردرپروان میباشند. کابل: 
یک قوماندان طالب کشته و ۳ محافظ وی زخمی شد. کاپیسا: 

۴ طالب دربغالن مرکزی کشته ۵تن زخمی شد بشمول برادرمولوی قدیرولسوال طالب دربغالن مرکزی. بغالن: 
باثر انفجار ماین در زیر یک دکان  در المار یکنفر کشته و ۱۵نفر زخمی شد.  فاریاب: 

دراثر انفجار ماین کنار جاده در المار ۲نفر کشته و۱۰ نفر زخمی شد.  
بدخشان:  کشورچین ۸۰ تن مواد غذایی برای ۵۵۰ خانواده آسیب دیدگان پامیر واخان کمک نمود.

سرپل:  بلخاب پس از ۱۵ روز محاصره برف  امروز نجات یافت.
۲۷فبروری۲۰۱۷=   ۹حوت ۱۳۹۵

طالبان    نام هیبت اهلل رهبر گروه طالبان شامل فهرست تحریم های ملل متحد میشود.
ننگرهار:  یک باند دزدان تفنگدار در ننگرهار متالشی شد.
۲نفر به اتهام قتل یک باشنده هرات  دستگیر شد. هرات: 

یکنفر دیگر با سالح کمری که قصد ترور داشت در داخل شهر دستگیر شد.  
6 طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 

قاری قدرت اهلل یک قوماندان داعش با۳ فردش در درزاب کشته شد. جوزجان: 
زلمی زابلی عضو مجلس سنا ازیک بمب گذاری جان سالم بدر برد. زابل: 

کابل: ۹ حوت روز اعالن استقالل ازسویامان اهلل خان بنام روز نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تجلیل شد.  
درحمالت هوایی و زمینی در اچین ۱۷ داعشی کشته و ۹ تن زخمی شد. ننگرهار: 

درکوت ۱۴داعشی کشته شد. در هسکه مینه ۱۰ داعشی کشته و 6 تن بشمول ۲پاکستانی زخمی شد.  
۴ انبار سالح داعشی ها در اچین رودات و نازیان کشف شد.  
یک دختر ۲۱ ساله به ضرب مرمی توسط برادرش کشته شد. فاریاب: 

پولیس ۲ نفر را با۸۰ کیلو چرس تریاک و هیرویین در موتر کروال گرفتار نمود. نیمروز: 



240

۴ طالب کشته و ۵ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 
۷۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشور بشمول مالسالم والی نامنهاد طالبان برای قندز با۴فردش کشته کابل: 

و۳۷ تن زخمی و ۱۲ تن بازداشت شد.  
۷ طالب در مربوطات قندهار کشته و ۴ تن زخمی شد. قندهار: 

۷ طالب مسلح در ساحه بزقندهاری کشته و زخمی شد. قندز: 
۲۰ هراس افگن طی۲۴ساعت بشمول والی طالبان برای قندز کشته و ۹ تن زخمی شد. کابل: 

۲۸فبروری۲۰۱۷=   ۱۰ حوت ۱۳۹۵
۱۱ پولیس بدست  یک همقطار نفوذی گروه طالب در لشکرگاه کشته شد. هلمند: 

طی ۲ روز ۲6ماین خودساز در بخش های لشکرگاه کشف و خنثی شد. رر 
۲ مهاجم انتحاری طالبان در شیندند بر قرارگاه مالننگیالی طالب ۵ طالب کشته و۳ تن زخمی شد. هرات:  
۷ طالب کشته و یک پاکستانی در قوش تیپه زخمی شد. طالبان در درزاب درمحاصره  اردوی ملی جوزجان: 

قرار گرفته اند.  
۵ تن مواد مخدر هیرویین پودر چرس و مشروبات الکولی حریق شد. ۱۵قاچاقچی بازداشت شده. گردیز: 

۲۰ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۳۲ تن شان زخمی شد. کابل: 
۲ طالب کشته و ۴ تن در دوشی زخمی شد. بغالن: 

یک طالب در تگاب کشته و ۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 
حمله طالبان در دوشی عقب زده شد ۴طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

اول مارچ۲۰۱۷=   ۱۱ حوت ۱۳۹۵
وزارت داخله گفت: میزان استفاده از زنان و کودکان در قاچاق مواد مخدر بلند رفته. کابل: 

بامیان:  پسرجوان بامیانی دختری را که دوست داشت کشته و خود را به پولیس معرفی کرد.
کابینه افغانستان قانون  منع خشونت را تصویب کرد. کابل: 

هلمند:  ۱۳سرباز درحوزه ۲ امنیتی لشکرگاه باحمله نفوذی طالبان کشته و خودش فرار کرده و تمام سالح ها را باخود 
برده است.

در ۲ حمله انتحاری در شرق و غرب کابل  ۲۳ نفر کشته و ۱۱۹ نفر زخمی شد. کابل: 
درگیری ها با گروه طالبان ادامه دارد. لغمان: 

در انفجار بمب در گوشته یکنفر کشته و 6 نفر زخمی شد. ننگرهار: 
۱۰ طالب در سپین بولدک و پنجوایی کشته و ۴ تن زخمی شد. قندهار: 

ولسوالی تاله و برفک بدست طالبان سقوط کرد. بغالن: 
۴ طالب در باالبلوک کشته شد  ۲ پولیس شهید و ۲ تن زخمی شد. فراه: 

یک سرباز اردو توسط افراد مسلح ناشناس در رستاق شهید شد. تخار: 
نبرد شدید میان نیروهای امنیتی با گروه های داعش و طالب در درزاب ادامه دارد. جوزجان: 

فاریاب:  درقیصار بیش از ۳۰ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.
۵ سرباز اردو و تعدادی از رانندگان وسایط  شهید شدند.  

۲۷ هراس افگن در بخش های کشور توسط اردوی ملی کشته ۱۱ تن زخمی شد. کابل: 
یک طالب در تگاب کشته و ۳ تن زخمی شد. کاپیسا: 

۲۷ غاصب زمین گرفتار شد. لغمان: 
۲ طالب کشته و یکنفر در تاله و برفک گرفتار شد. بغالن: 

یکنفر ۲ همسرش را درخانقاه با بمب دستی کشت . محمدهاشم قوماندان محلی مردمی بود. جوزجان: 
۲ مارچ۲۰۱۷= ۱۲حوت۱۳۹۵

اشرف غنی با درج کلمه افغان و قومیت در تذکره برقی موافقه کرد. کابل: 
۹ طالب در سپین بولدک و ژیرو کشته شد. قندهار: 

طی دو نیم ماه گذشته ۴۸۰ قاچاقبرمواد مخدربا ۲۰ تن تریاک، ۵۰۸ کیلو هیرویین،  ۱۸تن مورفین   یازده ونیم  کابل: 
 )K(تن جرس،  سه ونیم تن مشروبات الکولی، ۲۸ تن مواد کیمیاوی،۳۴کیلومتآم فی تاین،۸۵۲ تابلیت نشه آور

گرفتار و کشف شده است.
۱6 طالب  درچرخ بشمول ۸ خارجی کشته شد. لوگر: 

۱۱ داعشی درحمله هوایی و زمینی در اچین کشته  ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۹ داعشی در رودات در حمله هوایی کشته شد.  
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6 داعشی در رودات کشته شد. ۴ انبار سالح داعش در کوت و اچین تخریب شد.  
6 ماین در مناطق مختلف  کشف و خنثی شد.  

عملیات برای واپس گرفتن تاله و برفک از طالبان آغاز گردید ۸ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. بغالن: 
۸ طالب در نیش و میوند کشته و ۳ تن زخمی شد  6 حلقه ماین کشف شد.۸ نفر در حادثه ترافیکی شاهراه  قندهار: 

هرات- قندهار در موتر سراچه سوختند و یکنفر زخمی شد.
۵ نفر دیروز در شاهراه هلمند- قندهار درحادثه ترافیکی کشته و ۲ نفر زخمی شد.

۳ مارچ۲۰۱۷= ۱۳حوت۱۳۹۵
قوماندان  های پولیس کابل. پکتیا. بغالن و ننگرهار تبدیل شدند. کابل: 

یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر که با شبکه های در برتانیه، هند، کانادا واسپانیا و دبی  فعالیت میکرد و ازچندین  رر 
سال تحت پیگرد بود گرفتاروبه ۲۰ سال حبس محکوم شد.

وزارت سرحدات:ادغام مناطق قبیله ای بابقیه پاکستان تاثیری برسرنوشت خط دیورند نخواهد داشت. رر 
۱6 شورشی بشمول ۸ چچنی در چرخ لوگر کشته شد. لوگر: 

محموله سالح و مهمات که از خوست و پکتیا بارگیری و عازم بلخ بود کشف شد. بغالن: 
طالبان یک مکتب دخترانه را در ینگی قلعه آتش زدند. تخار: 

بخش هایی از تاله و برفک از طالبان پس گرفته شد. بغالن: 
۲۵ شورشی در مهتر الم کشته و ۳۲ تن زخمی شد. لغمان: 

اردوی ملی: ۱۴۹ دهشت افگن در بخش هایی از کشور کشته ۷۳ تن زخمی و۹ تن گرفتار شد. کابل: 
یک پولیس زن به ۲ مرد که اورا تعقیب میکرد فیر نمود که یکی آن زخمی شد. هرات: 

طالبان یک داکتر را در گذره ربودند. رر 
ننگرهار:   در هسکه مینه ۲۰ داعشی کشته و ۴ تن زخمی شد. ۱۷ داعشی در کوت کشته شد.۱۱ داعشی در دربابا کشته 

شد. 6 انبار سالح کشف شد. ۸ ماین نیز خنثی شد.
۴ مارچ۲۰۱۷= ۱۴حوت۱۳۹۵

۷ طالب دیروز در باالبلوک و فراه رود در حمله هوایی کشته ۱۹ تن زخمی و۳ تن گرفتار شد. فراه: 
تورجان یک قوماندان مشهور طالب در بغالن مرکزی کشته و ۲ همکارش زخمی شد. بغالن: 

یک دختر ۱۷ ساله توسط خویشاوندانش در فرخار کشته شد. تخار: 
۸ طالب در حمله هوایی در درقد کشته و ۱۲ تن زخمی شد  بشمول ۲ سرگروپ آنها. رر 

درین حمله ۵ فرد ملکی شهید و ۳ تن زخمی شد.  
یک ذخیره سالح و مهمات طالبان در پل حصارک کشف شد. ۳ ترورست در تاله وبرفک گرفتار شد. بغالن: 

ادریس یک عضو طالب از ساحه بگرامی کابل دستگیر شد. کابل: 
یک معلم توسط افراد ناشناس به قتل رسید. تخار: 

ولسوالی تاله و برفک دوباره به دست دولت افتاد. بغالن: 
۱۸طالب بشمول ۸ قوماندان آنها در الیشنگ کشته و۱۰ تن زخمی شد. لغمان: 

در المار6 طالب کشته و۳ تن زخمی .۴ طالب درغورماچ کشته و عده ای زخمی و۳ ماین کشف شد. فاریاب: 
۸طالب تازه وارد ازپاکستان در کامدیش کشته شد. نورستا ن: 

معلم میر ولی نماینده پارلمان مورد گلوله باری مهاجمان قرار گرفته زخمی شد. قندهار: 
۱۷ طالب در ارغنداب و ترینکوت کشته و 6 تن زخمی شد. زابل: 

۹ فرد ملکی درانفجا ماین کنارجاده درباال بلوک کشته شد. درشفاخانه ۱۱جسد و۲۰ زخمی رسیده.  فراه: 
۷طالب در دوشی کشته و ۱۴ تن زخمی شد.  بغالن: 

۸ طالب در خواجه بهاء الدین کشته و ۱۲ تن زخمی شد. تخار: 
یک حلقه ماین در المار کشف شد. فاریاب: 

یک پولیس شهید و یکتن در خواجه سبز پوش زخمی شد. یک سرگروپ خیزش مردمی توسط محافظش  رر 
بقتل رسیید.

مال امام  برای نکاح ازدواج یک مرد ۴۰ ساله با دختر ۸ ساله  بازداشت شد. سمنگان: 
۵ مارچ۲۰۱۷= ۱۵حوت۱۳۹۵

یک ترورست طالب بنام موسی کلیم در سپین بولدک گرفتار شد. قندهار: 
۸ طالب در درقد کشته و ۱۷ تن زخمی شد. بیش از ۳۰ قریه در۳ ولسوالی تخار آزاد شد. تخار: 

۲ مخفی گاه طالبان با حمله هوایی تخریب و 6 طالب کشته شد. قندز: 
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۱۸ طالب دیگر با حمالت هوایی کشته شد.  
درعملیات علیه داعش که از۲۴ دلوآغازشده درمربوطات ننگرهار۱۹۸ داعشی کشته6۱ تن زخمی۱۵تن  ننگرهار: 

دستگیرو۲6 اسیراز زندان داعشی ها نجات داده شده.  مقدار زیاد سالح آنها نیز ضبط شده.
۵ آدم ربا  که همه از میمنه میباشند دستگیر شد. جوزجان: 

۳ پولیس در انفجار ماین در چشمه شیر شهیدشد. ۳ پولیس و ۲ فرد ملکی زخمی گردید. بغالن: 
۴ مقام ارشد طالب با ۱۵ طالب دیگر در امام صاحب باحمله هوایی کشته شد. قندز: 

قوماندان پولیس عمرگل در ارغنداب با حمله افراد مسلح کشته  و ۳ نفر زخمی گردید. قندهار: 
تعدادی از قراء علیشنگ و علینگار از  وجود طالبان پاکسازی شد. لغمان: 

قوماندان امنیه المار با انفجار ماین مقناطیسی کشته و یک محافظ او زخمی شد. فاریاب: 
۲ هراس افگن در تگاب کشته شد. کاپیسا: 

مسوول نظامی طالبان با ۷ طالب دیگر در بغالن مرکزی کشته و ۱۲ تن زخمی شد.  بغالن: 
۳طالب در انفجار ماین خود شان در دند غوری کشته شد.  

۸ طالب در درقد کشته و ۷ تن آنها زخمی شد.  
یک گروپ ۳ نفری دزدان گرفتار شد. نیمروز: 

ولسوالی تاله و برفک  دیروز از طالبان پس گرفته شد . بغالن: 
فراه:  طی درگیری نیروهای دولتی باطالبان درباالبلوک۹غیر نظامی درحمله هوایی کشته و۲۲ تن زخمی شد.

۴ مارچ۲۰۱۷= ۱۶حوت۱۳۹۵
محمدالهور مسوول نظامی طالبان در میدان بازداشت شد. میدان: 

6۰ هراس افگن در 6 والیت کشته و زخمی شد:  ۳ کشته ۲۹ زخمی و یکنفر گرفتار شده. کابل: 
۲ طالب در ماین گذاری خود شان در شهر گردیز کشته شد. پکتیا: 

۲ طالب در نرخ کشته و ۴ تن زخمی شد. میدان: 
۱۵ طالب در نیش کشته شد. قندهار: 

۲۰۰ داعشی طی ۳ روز در عملیات ها در کوت و ده باال کشته شده اند. ننگرهار: 
۲۴ طالب در نقاط مختلف کشور کشته ۳۴ تن زخمی و یکنفر گرفتار شده. کابل: 

۲6 طالب بشمول ۴ ماین ساز تاجکستانی در امام صاحب کشته و زخمی شد. قندز: 
۱۵ طالب با انفجار موتر کروالی شان  که مملو از مواد انفجاری بود در امام صاحب کشته شد.  

۱۱ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. بغالن: 

۳ طالب کشته و ۴ تن زخمی گردید. تخار: 
یک طالب در تگاب زخمی شد. کاپیسا: 

حمالت توپچی و راکتی نظامیان پاکستان در ده روز گذشته در مربوطات کنر و ننگرهار شدت گرفته. کنر: 
تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر کشته و زخمی گردیده است.  

فاریاب:  ۹طالب در قیصار کشته شد  6 طالب در المار کشته شد.
نورستان: ۹ طالب در کامدیش کشته شد.

۲۳ عضو داعش باحمله هوایی و زمینی کشته شد. دیروز ۱۷داعشی کشته شد. زابل: 
۷مارچ۲۰۱۷= ۱۷حوت۱۳۹۵

ذبیح اهلل مجاهد گفت هیأت طالبان یکنیم ماه پیش از چین دیدار کرده است. طالبان: 
۳ نفر حین عبور از سرحد پاکستان به افغانستان جان باختند. تورخم: 

۲ قاچاقبر با ۱۰ کیلو پودرهیرویین و ۴کیلو چرس در ۲ موتر با۲ نفر گرفتار شد. بغالن: 
۵۴۲ هزار افغانی معاشات معلمین لیسه نسوان بغالن قدیم دزدی شد.  

تالش برای رهایی ۱۵ فروشنده مواد غذایی و راننده موتر ازچنگ داعش  ادامه دارد. جوزجان: 
۱۷طالب مسلح دیروز در کامدیش کشته شد. نورستان: 

حمله راکت پراگنی و توپ خانه پاکستان از ۲ هفته باینسو ادامه دارد. کنر: 
طی دو روز  ۱۵۰ راکت در بخش های کنر اصابت کرده.  

فاریاب:  ۸طالب در  المار کشته شد.
لغمان:  بیشترین بخش های اطراف مهتر الم از وجود طالبان پاکسازی شده.

یک جوان ۱۴ ساله  خود کشی کرد. هرات: 
ننگرهار:  مولوی محراب الدین قوماندان ارشد داعش با۱۰ فردش در کوت بازداشت شد.
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۲ کارخانه تولید مواد مخدر در خوگیانی کشف و نابود شد.  
۲ طالب که قصد ترور یک عضو پارلمان را داشتند گرفتار شد. کابل: 

در عملیات امنیتی درفراه ۳۲ طالب کشته و۴۱ تن زخمی و۳ طالب گرفتارشد. یک سربازشهید و یک تن  فراه: 
زخمی گردید.

۳۷ عضو داعش بشمول ۳ انتحاری در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۹ طالب در چاردره و امام صاحب  کشته ۲ تن زخمی شد. قندز: 

راننده موتر باثر انفجار ماین چسپکی کشته شد. وی از داراالمان طرف کوته سنگی  میرفت. کابل: 
یک عضو استخباراتی طالبان که از میدان آمده بود در کابل گرفتار شد. رر 

تورخم برای۲ روز برای آنهاییکه با ویزه پاکستان رفته اند باز شد تا دوباره وارد افغانستان شوند. رر:  
۸ مارچ۲۰۱۷= ۱۸حوت۱۳۹۵

در حمله انتحاری داعش در شفاخانه ۴۰۰ بستر ۳۱ نفر کشته و۵۳ نفر زخمی شد. کابل: 
هیأت طالبان به تازگی بدعوت چین وارد آنکشور شده.  

در تورخم هزاران نفر در دومین روز باز بودن بندر برای تردد بین دو کشور صف کشیده اند.  
۴ شنبه گذشته طالبان بر حوزه ششم حمله کرد. درین چارشنبه داعش به شفاخانه۴۰۰ بستر حمله کرد.  

۷ طالب در سپین بولدک و پنجوایی کشته. ۳ طالب در انفجار ماین خود شان در میوند کشته شد. قندهار: 
۳ کارخانه مواد مخدر در خوگیانی  توسط کوماندو ها به آتش کشیده شد. ننگرهار: 

۵۵ عضو داعش در رودات  اچین و دربابا کشته شد. ۴ انبار سالح شان و۵ ماین کشف  وخنثی شد.  
یکصد جوان داوطلبانه به صفوف اردوی ملی پیوستند. هرات: 

بخش های میدان از جمله شاهراه جلریز – بامیان  از وجود طالبان پاک شد. میدان: 
کابل:  المان ۲۵۰ ملیون یورو در پروژه های انکشافی کمک بالعوض میکند.

امروز سومین سالروز وفات محمد قسیم فهیم است.  
یک دختر جوان دیروز در جای ریس داراالمان در روی سرک خودرا آتش زد و سوخت.  

۹ مارچ۲۰۱۷= ۱۹حوت۱۳۹۵
ننگرهار و کنر:  طی ۲ روز بیش از ۲۰۰ راکت از خاک پاکستان باین ۲ والیت شلیک شده.

نیروهای مسلح از سومین سالگرد وفات قسیم فهیم یادبود بعمل آوردند. هرات: 
۸ طالب در المار کشته شد. فاریاب: 

۳ راننده موتر های بار بری در نزدیک مرز ایران از سوی افراد مسلح ربوده شد. فراه: 
بدخشان:  یک زن در محکمه صحرایی طالبان در  وردوج سنگسار شد.

قندهار:  ۹ طالب در ژیری وارغنداب کشته و۳ تن زخمی شد. ۲انبار سالح هم در ارغنداب کشف شد.
۳۰ داعشی در اچین. ۱6 داعشی در کوت. ۱۴ داعشی در دربابا کشته شدند. ننگرهار: 

6 انبار سالح شان کشف و ۹ ماین هم خنثی شد.  
میدان:  بخش های زیاد میدان وردک از طالبان پاکسازی شده و ۵۰ طالب کشته وز خمی گردید.

6 طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۳ طالب در کاپیسا زخمی شد. کاپیسا: 

۱۹ طالب در عملیات هوایی و زمینی کشته و ۱۷ تن زخمی شد. بغالن: 
۱۰ مارچ۲۰۱۷= ۲۰حوت۱۳۹۵

سفارت امریکا اعطای ویزه برای مترجمان افغان را متوقف کرده است. کابل: 
حمالت راکتی و توپخانه ای نظامیان پاکستانی به شرق کشور ادامه دارد. کنر: 

۸ طالب در المار کشته شد. فاریاب: 
از بیست و دومین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری تجلیل بعمل آمد. کابل: 

پوهاند محمد فاضل فاضل سابق وزیرمعارف به عمر۹۵ سالگی درکابل وفات نمود. ۳مارچ=۱۳حوت رر 
۱۱ مارچ۲۰۱۷= ۲۱حوت۱۳۹۵

افغانستان از تخلفات مرزی پاکستان به خاک افغانستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد. کابل: 
۲ سرباز پولیس ۸ همکار خودرا مسموم و بقتل رسانیده سالح شانرا به طالبان برد. زابل: 

وزارت خارجه روسیه : تماس با طالبان به این گروه مشروعیت نمی دهد. کابل: 
۳ طالب در واغز کشته و ۵ تن زخمی شد. غزنی: 

۴ طالب بشمول قاری بسم اهلل قوماندان طالب در حمله هوایی در چار دره کشته شد. قندز: 
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سمنگان:  یک دزد هنگام دزدی اموال مسافرین یک موتر توسط پولیس کشته و ۴ تن فرار کرد.
6۴ مخالف بشمول ۴ قوماندان محلی  ۸ القاعده  ۳ داعشی کشته و ۱6 تن زخمی شده. کابل: 

ریس مشورتی پولیس دره صوف  توسط افراد مسلح کشته شد. سمنگان: 
عملیات تصفیوی طی ۲ هفته خاتمه یافت که ۴6 طالب کشته و ۵۷ تن زخمی شد.  فراه: 

یک پولیس درین عملیات شهید و ۲ سرباز زخمی شد.  
مولوی عبدالقیوم مشهور به شاهین خراسانی و مولوی فاروقی قوماندان داعش در اچین کشته شدند. ننگرهار: 

خراسانی که قوماندان ۲۰۰ داعشی است سازمانده حمله باالی جنبش روشنایی دهمزنگ بود.  
قندزوبغالن:  ۹ طالب بشمول ۲مسوول مالی و نظامی طالبان در دشت ارچی کشته شد.یک طالب در دند شهاب الدین 

بغالن کشته و ۲ تن زخمی شد.
۱۲ مارچ۲۰۱۷= ۲۲حوت۱۳۹۵

امر اهلل صالح با ایجاد وزارت  در امور اصالحات بخش امنیتی در افغانستان دررأس آن مقرر شد. کابل: 
۵۸ هراس افگن در بخش های کشور کشته شد بشمول ۱6 داعشی و۲۸ تن زخمی گردید. رر 

درهلمند ۳۴کشته ۲۳ زخمی. در چوره ارزگان ۵ طالب با ماین خود شان کشته شد.  
درننگرهار۱6داعشی کشته.درلغمان۳ طالب کشته و۲تن زخمی.درخوست یکنفرکشته و۲تن زخمی شد.  

۲ قاچاقبر مشهور باشنده بدخشان در سلطانکوت جوزجان گرفتار شدند. جوزجان: 
از تخریب پل تازه اعمار شده جلوگیری شد. طالبان آنرا ماین گذاری کرده بودند. فراه: 

یک کارمند مستوفیت فراه با ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. رر 
۸ طالب در زرمت پکتیا کشته و ۴تن زخمی شد و یکنفر بازداشت گردید. پکتیا: 

۹ نفر در اثر برفکوچ در شهر بزرگ کشته و ۷ تن زخمی شد. بدخشان: 
۱۳ مارچ۲۰۱۷= ۲۳حوت۱۳۹۵

باحمله انتحاری موتر کروال بر یک بس در تایمنی ۴ نفر شهید و ۴۴ نفر زخمی شد. کابلّ 
حمالت راکتی پاکستان بر ولسوالی های ننگرهار و کنرادامه دارد. طی دو روز بیش از۲۰۰ راکت آمده. ننگرهار: 

۵۲ داعشی در کوت. اچین. دوربابا و خوگیانی درحمالت هوایی کشته و ۵ انبار سالح شان تخریب شد.  
۹ طالب در غورماچ کشته و ۳ تن زخمی گردید. فاریاب: 

۲ ماین در مرکز کندز کشف و خنثی شد. قندز: 
۲ نفر به اتهام همکاری با طالبان در شیب کوه بازداشت شد. فراه: 

یکنفر با ۳۵کیلو مواد مخدر در پوسته خروجی جنوبی پلخمری بازداشت شد. بغالن: 
ننگرهار:  ۲۱ عضو داعش بشمول خارجی ها در کوت در عملیات اردوی ملی کشته و ۹ تن زخمی شد.

قندهار:  ۸ طالب در نیش با حمله هوایی کشته و ۸ تن زخمی شد.
۳۰ زندانی از قید طالبان توسط کوماندوهای اردوی ملی در نادعلی نجات یافتند. هلمند: 

۵ طالب در بغالن مرکزی کشته و ۱۱ تن توسط اردوی ملی زخمی شد. بغالن: 
۳ هراس افگن در مانوگی توسط اردوی ملی کشته شد. کنر: 

۱۴ مارچ۲۰۱۷= ۲۴حوت۱۳۹۵
۲ فابریکه تولید هیرویین در عملیات اردوی ملی و پولیس در قریه میاخیل تخریب شد که دران۷۰۰ لیتر تریاک  هلمند: 

مایع. ۷6۰کیلو امونیم کلوراید و ۴۰ کیلو مورفین بود.
یک قوماندان طالب بنام مال فضل مشهور به گرگ  در ولسوالی چمن کشته شد. فراه: 

ارزگان:  ۵ طالب در چوره در اثر انفجار ماین خود شان دیروز کشته شد.
یک قوماندان طالب بنام شیخ یار درحمله هوایی با6 همکارش کشته شد. قندز: 
یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاری در مهتر الم کشف و خنثی شد. لغمان: 

۲ پولیس در پوسته تالشی بینی حصار از طرف افراد مسلح کشته و۴ پولیس زخمی شد. کابل: 
۳تن کشته و یکنفر در اثر درگیری میان افراد مسلح غیر مسوول زخمی شد . دایکندی: 

۴۵ هراس افگن بشمول ۱۰ داعشی در قندز کشته و۱6 تن زخمی شد. کابل: 
درهلمند ۲۰ تن کشته و ۵ نفر زخمی. درپکتیا۱۰ القاعده کشته و۲ تن زخمی. در غزنی ۵ طالب کشته و ۴ تن   
زخمی. در کنر ۳ تن کشته. در لغمان یکنفر کشته و ۲ تن زخمی. در قندهار ۲ نفر کشته و ۳ تن زخمی. در 

قندز ۳ تن کشته بشمول مولوی حکمت اهلل و لسوال نامنهاد  طالبان.
۲۹ عضو طالب بشمول ۳ قوماندان ارشد آن در حمله هوایی بی پیلوت کشته شد. پکتیکا: 

۳ سرباز ناتو در برخورد با ماین در چپرهار زخمی شد. ننگرهار: 
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۱۵ مارچ۲۰۱۷= ۲۵حوت۱۳۹۵
۲۴ مظنون حمله به شفاخانه سردار داود خان بازداشت شدند. کابل: 

زن  استرالیایی که در نوامبر گذشته از قلعه فتح اهلل خان ربوده شده بود  آزاد شد.  
طالبان دست و پای یکنفر را بجرم دزدی در اوبه هرات قطع کردند. هرات: 

عبدالغفار داوی شوهر شکریه بارکزی ریس شرکت داوی گروپ بازداشت شد. کابل: 
۹۰ هراس افگن در بخش های کشور کشته ۲۰ تن زخمی و ۲ تن گرفتار شد. رر 

یک مخفی گاه بزرگ سالح و مهمات ترورستان در ناحیه۲  جالل آباد کشف شد. ننگرهار: 
۱۵ طالب در چاردره کشته و ۷ تن زخمی شد. طی یک هفته ۵۰ طالب کشته و ۳۰ زخمی شده. قندز: 

۴ والیت:  درقندز ۳ طالب کشته و مال منصور زخمی شد.  در بغالن مالنورمحمد طالب کشته شد.
در سمنگان عصمت اهلل مشهور به جاللی طالب گرفتار شد. در قندهارو زابل ۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شد.  

یک جوان ۱۸ ساله بنام عزت اهلل به ضرب مرمی خود کشی کرد. کاپیسا: 
۱۶ مارچ۲۰۱۷= ۲۶حوت۱۳۹۵

اتحادیه اروپامیگوید  ۱۸۳ هزار افغان در سال۲۰۱6 درخواست پناهندگی دادند. کابل: 
6 طالب در چار دره کشته و ۴ تن شان زخمی شد. قندز: 

سید نبی که قصد حمله انتحاری در لشکرگاه را داشت گرفتار شد. هلمند: 
6۳ هراس افگن در عملیات تصفیوی در والیات مختلف کشته و ۲۰ تن زخمی شد. کابل: 

مال عصمت اهلل مشهور به جاللی قوماندان ۲۰ نفری طالبان دستگیر شد. سمنگان: 
یکتعداد سالح و مهمات طالبان در فامیلی های مولوی خالص بدست آمد. لغمان: 

زون شمال: در بغالن۹ طالب کشته۴ تن زخمی .دردندغوری۲کشته۲تن زخمی ویکنفربازداشت.در قندز۳تن کشته یکنفر 
زخمی و۲ قرارگاه طالب از بین برده شد.درفاریاب۲ طالب کشته و۳ تن زخمی گردید.

۱۷ مارچ۲۰۱۷= ۲۷حوت۱۳۹۵
ننگرهار:   ۴۰ داعشی در حمله کوماندو در کوت کشته و ۴۷ ماین کشف و خنثی شد.

درسرخرود نزدیک یک مسجد حمله انتحاری صورت گرفت. رر 
۵۵  هراس افگن بشمول ۱۳ عضو داعش در نقاط مختلف کشور کشته ۲6تن زخمی و 6تن گرفته شد. کابل: 

۱۸ مارچ۲۰۱۷= ۲۸حوت۱۳۹۵
بادغیس پس از هلمند بزرگترین تولید کننده مواد مخدر افغانستان اعالن شد. کابل: 

شورای امنیت ملی گفت روسیه از طالبان خواست که به روند صلح وارد شود.  
درحمله انتحاری درنزدیک قرارگاه نظامی توسط طالبان یکنفر کشته و عده ای زخمی شد. خوست: 

۵ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. دایکندی: 
۱۰ طالب در کامدیش کشته شد. نورستان: 

۱۲ جوان که بخارج قاچاق میشد در خواجه غار جلوگیری و چند قاچاقبر گرفتار شد. قندز: 
یک طالب در قیصار کشته شد. فاریاب: 

زابل و قندهار:  ۱۷ طالب در شاه جوی زابل و نیش قندهار کشته شد.
دوتن به اتهام قاچاق ۸۰۰ کیلو مواد مخدر در خنج بازداشت شد. پنجشیر: 

در بغالن مرکزی ۱۰ طالب کشته و ۱۱ تن زخمی شد. در باالدوری ۳تن کشته و ۵ تن زخمی شد. بغالن: 
در خواجه غار یکنفر باتهام فعالیت ترورستی بازداشت شد. تخار: 

ننگرهار:  در کوت درحمله هوایی۱6عضو داعش کشته۴ حلقه ماین کشف و۵ حلقه درننگرهارولغمان کشف و خنثی 
شد.

مدیر مطبوعاتی قوماندانی امنیه گفت: خوشوقت جوان ۲6ساله از سوی افراد ناشناس کشته شد. سمنگان: 
قندهار:   باحمله نظامیان امریکایی در محفل عروسی در میوند ۷ غیر نظامی کشته و۱۰ تن بازداشت شد.

۱۹ مارچ۲۰۱۷= ۲۹حوت۱۳۹۵
6 فرد مشکوک بازداشت شد و یکمقدار سالح گرفتار شد. لوگر: 

۱۳ مخالف در دند پتان پکتیا باحمله طیاره بی پیلوت کشته و یک دیپوی مهمات تخریب شد. پکتیا: 
کابل:  ۱۸ هراس افگن در تگاب کشته شد.

۵ بزرگ قومی که ۴۵ روز قبل توسط طالبان ربوده شده بود آزاد شدند. لوگر: 
۲۰ مارچ۲۰۱۷= ۳۰حوت۱۳۹۵

طالبان ازحکومت خواسته حقوق مالی مکاتب در یمگان و وردوج را بپردازد. این ۲ ولسوالی از دو سال باینسو  بدخشان: 
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در کنترول طالبان است.
وزیرخارجه  گفت از افزایش نیروهای نظامی امریکا در افغاانستان حمایت میکنیم. کابل: 

درگیری میان ۲ قوماندان پولیس  ۴کشته و ۲ زخمی بجا گذاشت. فاریاب: 
۳سرباز امریکایی با تیراندازی یک کوماندوی ارتش ملی زخمی شد. گفته شد این حمله عمدی نیود.  هلمند: 

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نخستین بار  اجرا میشود. کابل:  
بغالن:  گروه ۵ نفری ترورست ها در تاله و برفک بغالن با مقدار زیاد سالح و مهمات گرفتار شد.

ننگرهار و کاپیسا:  ۳۳ مخالف در کوت ننگرهار و تگاب کاپیسا کشته و یک دیپوی سالح کشف شد.
۵ مخالف در کجران کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شد. دایکندی: 

ننگرهار:  ۳۳ عضو داعش در اچین، خوگیانی و کوت با حمله هوایی و زمینی کشته و 6انبار سالح کشف شد.
۹ طالب در کامدیش دیروز کشته شد. نورستان: 

۷ طالب در غورماچ کشته و ۴ تن زخمی شد. فاریاب: 
قرار است سرحد  تورخم و سپین بولدک پس از یکماه  امروز باز شود. کابل: 

۲۱ مارچ۲۰۱۷= اول حمل ۱۳۹۶
رهبران امریکا، کانادا، انگلیس و... نوروز را تبریک گفته اند. نوروز: 

۱۷ دهشت افگن در شماری از والیات کشته و ۱۰ تن زخمی شد. کابل: 
یک الری مملو از مواد انفجاری که از پاکستان وارد شده بود در تورخم گرفتار شد با۲ نفر. ننگرهار: 

در موتر بم حمله انتحاری در پوسته نظامی  ۳ نظامی شهید ۸ تن بشمول ۳ ملکی زخمی شد. هلمند: 
۱۴ طالب بشمول ۳ پاکستانی در الیشنگ و الینگار کشته و ده ها تن زخمی شد. لمان: 

در حمله هوایی در کوت ۲۸ داعشی کشته شد. ۱۴ داعشی در خوگیانی کشته شد.  ننگرهار: 
۱۱ داعشی در اچین کشته شد. ۵ انبار سالح کشف شد.  

6 طالب مسلح پاکستانی در کامدیش کشته شد. نورستان: 
۱۰ طالب در قیصار کشته شد. فاریاب: 

۲۲ مارچ۲۰۱۷= ۲ حمل۱۳۹۶
صالح الدین ربانی وزیر خارجه که در امریکا میباشد گفت: پاکستان از حمایت ترورستان دست بردار  کابل: 

نمیباشد.  مشاور امنیت ملی امریکا گفت: متعهد به ادامه همکاری خود با افغانستان هستیم.  
امریکا ۴ فروند هواپیمای جنگی نوع  ای-۲۹ را به نیروی هوایی افغانستان سپرد. رر 

ننگرهار:  ۲۳ داعشی در هسکه مینه در حمله هوایی کشته شد.  ۹داعشی کشته وچهار مرکز بزرگ شان درکوت و اچین 
تصرف گردید.۱۳داعشی در خوگیانی کشته شد. ۹ داعشی درکوت کشته شد.6 انبارسالح کشف شد و این 

انبارهای سالح در عملیات های نظامی بدست آمد.
۲۳کیلو هیرویین ازداخل یک موتر تریلر کشف شد که به ایران میرفت و۲ نفر بازداشت شد. هرات: 

۷طالب مسلح در کامدیش کشته و ۲ تن زخمی شد. نورستان: 
۳ دزد حرفه ای در شهر هرات بازداشت شدو۲ تن باثر سیالب هالک شد. هرات: 
یک مرد ۴۵ ساله در ساحه حوض کرباس توسط افراد ناشناس کشته شد. رر 

۷ طالب در المار کشته و 6 ماین خنثی شد. فاریاب: 
۴ کودک در انفجار ماین کار گذاری شده طالبان در خاص ارزگان زخمی شد.  ارزگان: 

کاپیسا:  ۳ طالب در تگاب کشته و ۴ تن شان زخمی شد.
۲۳ مارچ۲۰۱۷= ۳ حمل۱۳۹۶

اشرف غنی گفت: فرقه عملیات خاص به قول اردو تبدیل شود. کابل: 
طالبان مرکز ولسوالی سنگین را گرفتند. نظامیان میگویند عقب نشینی تاکتیکی نموده اند. هلمند: 

درحمله مسلحانه در کیله گی علیه نماینده بغالن در مجلس نمایندگان یک محافظ وی کشته بغالن: 
و ۳ تن دیگر زخمی شد.  

۷ طالب در کامدیش کشته و ۳ انبار سالح در کامدیش و برگ متال تخریب شد. نورستان: 
۱6 طالب در قیصار و المار کشته شد. فاریاب: 

۹ پولیس از سوی یک همکار شان در شاهراه علی آباد- قندز تیر باران شدند. قندز: 
فرد رابط طالبان فرار کرده و جسد هارا آتش زده است.  

اشرف غنی به خانم ماری کار لوین مک مکن) بی بی ماری امریکایی( که ۳۸ سال درافغانستان خدمت کابل: 
کرده تابعیت افغانی داد.  
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۱۰ فرد مسلح پسر یک بازرگان را از وزیر اکبرخان مینه ربودند. کابل: 
۲۴ مارچ۲۰۱۷= ۴ حمل۱۳۹۶

مرکز منطقه خواجه بهاالدین چند ساعت بدست طالبان افتاد که ساختمانهای دولتی و خانه هارا آتش زدند. تخار: 
مال ابوبکر و مال الیاس  ۲ قوماندان طالب با یکنفر دیگر در مهتر الم کشته و ۵ تن زخمی شد. لغمان: 

یک زن جوان ۲۲ ساله درحمله مهاجمان در حومه شهر شبرغان کشته شد. جوزجان: 
۲۰ داعشی در اچین بشمول چند پاکستانی در حمله هوایی و زمینی کشته شد. ننگرهار: 

۱۴ داعشی و طالبان در خوگیانی کشته شد.  ۹داعشی در کوت کشته شد.  
۲ انبار سالح و مهمات در ولسوالی های ننگرهار کشف شد.  

۹ طالب در برگ متال و کامدیش کشته شد که تازه از پاکستان آمده بودند. نورستان: 
۲ انبار سالح و مهمات هم کشف شد.  

۷۷ دهشت افگن بشمول ۲۲ داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و ۱6 تن زخمی شد. کابل: 
۲۵ مارچ۲۰۱۷= ۵حمل۱۳۹۶

اشرف غنی در شهر مزارشریف از کارکردهای عطا محمد نور والی بلخ سپاسگذاری کرد. کابل: 
دانشگاه امریکایی ۷ ماه بعد ازحمله شورشیان در کابل دوباره باز شد.  

با حمله شورشیان بیک پاسگاه در پشت رود ۷ سرباز و ۸ طالب کشته شد. فراه: 
۴ کودک باثر انفجار ماین طالبان در سنگین زخمی شد. هلمند: 

طی دو روز بیش از ۲۰۰ راکت پاکستان به ننگرهار و کنر اصابت نموده. ننگرهار: 
پوهنتون االزهر مصر : همه نیروها برای نابودی جنایتکاران همدست شوند. کابل: 
درعملیات تصفیوی در نیش بیش از ۴۰ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. قندهار: 

در دهراوود ۱۲ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.  
تخار:  درخواجه بهاوالدین تخار ۳ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد.

۸۲ طالب در بخش های کشور کشته و ۴۲ تن زخمی شد. کابل: 
۴ حلقه ماین در اندر کشف و خنثی شد. ۴ طالب در مقر کشته و ۷ تن زخمی شد. غزنی: 
فردی با ۲۰ کیلو چرس در شهر پلخمری گرفتارشد. وی از بدخشان عازم کابل بود. بغالن: 

در درزاب ۸ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. جوزجان: 
یکنفر با ۳۳ کیلوچرس در کاماز درحصه اول کوهستان بازداشت شد. کاپیسا: 

جسد معاون مبارزه با حوادث طبیعی کندز که ۲۰ روز قبل مفقود شده بود یافت شد. بغالن: 
۴۰ تن مخالف در ولسوالی های ننگرهار کشته شدو ۴ انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 

یک الری حامل صدها کیلو مواد انفجاری در تورخم کشف شد که از پاکستان وارد شده بود و در میان   
کریتهای کینو جابجا شده بود.

نورستان:  ۴ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد. ۳ طالب حین جابجایی ماین کشته شدند.
هرات:  یک گروه 6 نفری هراس افگنان در انجیل گرفتار شد.

۲ قوماندان طالب دیروز کشته شد. لغمان: 
۲۶ مارچ۲۰۱۷= ۶ حمل۱۳۹۶

حصارکشی پاکستان در مرز به مبارزه با تروریزم کمک نمیکند. کابل: 
امریکا کشته شدن یک عضو ارشد القاعده در پکتیکا را با۳ نفرش توسط طیاره های بی پیلوت در هفته  

گذشته  تایید میکند.  
سید مقتدر فرمانده پولیس محلی در یک نزاع برسر زمین ۳ نفر را کشته و ۴ نفر را درحومه شهر  

تالقان،  تخار، در ولسوالی اشکمش  زخمی نمود.  
کابل:  لوی درستیر قدم شاه که در امریکا است با لوی درستیز آنکشور مالقات کرد که وی تعهد خود را در قبال 

افغانستان ابراز داشت.
طالبان یک مزدورکار را که از جالل آباد برگشته بود در برگ متال تیر باران کرد. نورستان: 

شخصی که در انتخابات گذشته انگشت ۵ نفر را قطع کرده بود به پنج سال حبس محکوم شد. هرات: 
کابل:  ۱۹ مخالف در ده والیت کشور کشته و ۲6 نفر زخمی شد.
عملیات پاک سازی مخالفان در بتی کوت ننگرهار آغاز شد.  

۲6 داعشی در حمالت هوایی و زمینی بشمول 6 قوماندان آنها کشته شد. ننگرهار: 
۱۲داعشی در حمله هوایی در خوگیانی کشته شد. ۱۰ داعشی در اچین کشته شد.   
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6 ماین کشف و خنثی شد. ۹ انبار سالح نیز کشف شد.  
۱۳ طالب در قیصار کشته شد. ۵ طالب در یک رویداد در المار کشته شد. ۴ ماین هم کشف وخنثی شد. فاریاب: 

6 طالب که تازه از پاکستان وارد شده بودند کشته شد. نورستان: 
باثر اصابت مرمی هاوان ۲ فرد ملکی در باال بلوک  شهید و یکنفر مجروح شد. فراه: 

۲۷ مارچ۲۰۱۷= ۷ حمل۱۳۹۶
وزرای دفاع و داخله و ریس امنیت ملی در جلسه استیضاح ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند. کابل: 

ریس شورای والیتی هرات )کامران علیزایی( در محکمه غیابی  به دونیم سال زندان محکوم شد .  
روالغنی خانم ریس جمهور گفت: دوستم به نوعی در حبس خانگی بسر میبرد.  

دگرجنرال محمدحسین فقیر قوماندان سابق قول اردوی ۲۱۵باتهام فساد زیرنظارت گرفته شد. کابل: 
ننگرهار:  مردان مسلح مرکز واکسین پولیو در بتی کوت را به آتش کشیدند. با تمام ادویه وتجهیزات آن.

عزیز اهلل یک قوماندان محلی میدان وردک در ناحیه ۵ کابل ترور شد. کابل: 
شاهراه کابل- قندهار باثر کشف ماین مسدود شد. میدان: 

ننگرهار:  ۳۳ عضو داعش در حمله هوایی در کوت کشته شد. ۳ مخالف در بتی کوت کشته شد.
کابل:  وزارت دفاع گفت: طی سال ۱۳۹۵ بیش از ده هزار مخالف کشته و صدها تن شان زخمی شده اند.

۴ طالب  در مقر و اندر کشته و 6 تن شان زخمی شد. غزنی: 
ننگرهار:  عملیات ۲ روزه در بتی کوت ختم شد و ۸ طالب کشته و ۹ تن زخمی شد.

۴۳ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۴۷ تن زخمی شد. کابل: 
بیش از ۳۰۰ کیلو مواد مخدر در جنوب زرنج کشف و ضبط شد. نیمروز: 

۴ طالب در برگ متال کشته شد بشمول یک پاکستانی و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
۸ طالب مسلح در چرخ کشته و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 

اختربالل یک قوماندان طالب در قریه)سه شنبه شهید( شبرغان گرفتار شد.  جوزجان: 
تخار:  یک قوماندان محلی دیروز ۷ ملکی را باثر دعوی باالی زمین به قتل رسانید.

۷ مخالف دولت باثر حمله هوایی ایتالف در پکتیا و لوگر کشته شد. گردیز: 
۲۸ مارچ۲۰۱۷=۸ حمل۱۳۹۶

نجیب اهلل سرگروپ داعشیان در درزاب توسط طالبان کشته و یکتن دیگرشان را زخمی کرد. شبرغان: 
مرتضی قوماندان خیزش مردمی توسط افراد مسلح در آقچه کشته شد.  

در درگیری میان ۳ خانواده در کوه بند سه تن کشته شد. کاپیسا: 
6 طالب در مهترالم توسط نظامیان کشته شد. لغمان: 

۵ بمب وماین کشف وخنثی شد. ۴ انبار سالح نیز درخاص ارزگان کشف شد.  ارزگان: 
فاریاب:  ۸ طالب در غورماچ و المار کشته و ۱۲ تن توسط نظامیان  زخمی شد.
الری حامل مواد ساخت موادمخدر با درایور آن در غوریان گرفتار شد. هرات: 

۳ طالب بشمول  ۲ پاکستانی در پارون کشته و 6تن زخمی شد. نورستان: 
۳ انبار سالح  طالبان در کامدیش و برگ متال کشف شد.  
عملیات نظامی علیه مخالفین در مربوطات قندز آغاز شد. قندز: 

قندهار:  تهاجم طالبان باالی بیز نظامی در خاکریز دفع شد ۲۲ مهاجم کشته و۲6 تن زخمی شد.
۵ سرباز شهید و ۳ تن زخمی شد.  

۵۲ هراس افگن در والیات مختلف کشور کشته و ۷ تن زخمی شد. کابل: 
۲ طالب حین ماین گذاری در مهتر الم بازداشت شد. لغمان: 

۲۰ هراس افگن در عملیات تصفیوی کشته و یکنفر زخمی شد. ارزگان: 
یک نفر توسط زن و فرزندانش در ناحیه میرزا قاسم توسط  تیشه کشته شد. بلخ: 

سمنگان:  یکنفر خانم و ۳ تن خانواده خسرش را با کارد زخمی کرد.
۲ طالب در دند غوری کشته و یکنفر زخمی شد. بغالن: 

۲۹ مارچ۲۰۱۷=۹ حمل۱۳۹۶
توزیع شناسنامه های برقی در افغانستان آماده  است. کابل: 

ننگرهار:  ۸ هراس افگن در کوزکنر ننگرهار کشته شد درخانه ریس بانک مرکزی در ننگرهار.
۱۳۲ هراس افگن در ۱۳ والیت کشته شد بشمول ۲۰ قوماندان محلی طالب و ۳ داعشی. کابل: 
۱۰۰ تن بشمول 6 قوماندان ویک ولسوال نامنهاد طالب در باالبلوک فراه زخمی شده اند.  
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قندهار:  ۳۰ هراس افگن در مربوطات قندهار کشته و۲۰ تن زخمی شد. ۳۸ ماین خنثی گردید.
۱۴ طالب در بلچراغ کشته شد و یک قوماندان آنها بنام فاروق گرفتار شد. فاریاب: 

قندز:  ۵ طالب در امام صاحب کشته و 6تن زخمی شد. عملیات پاکسازی در قندز ادامه دارد.
۱۲ طالب در باالبلوک کشته و ۱۷ تن زخمی شد. ۵ طالب در پشت رود کشته و ۹ زخمی شد. فراه: 

6 طالب پاکستانی در کامدیش کشته و۵ ماین در برگ متال خنثی شد. نورستان: 
در پی قتل ۳ نفر و زخمی کردن ۴ تن دیگر سه روز قبل توسط قوماندان پولیس محلی اشکمش امروز  کابل: 

تظاهرات صورت گرفت و خواستار مجازات قوماندان مذکور شدند.
دیروز یک سرگروپ داعش در درزاب کشته شد و یک عضو آن زخمی گردید. مرتضی قوماندان خیزش  جوزجان: 

مردمی توسط افراد مسلح در آقچه کشته شد. 
۳۰ مارچ۲۰۱۷=۱۰حمل۱۳۹۶

6 کارمند قراردادی سفارت امریکا در کابل به دلیل قاچاق مواد مخدر بداخل سفارت برکنار شدند. کابل: 
معترضان در کابل  اعضای مجلس نمایندگان را به معامله گری متهم کردند. رر 

شمار نیروهای ویژه ارتش )کوماندو( از ۱۷ هزار به ۳۰ هزار نفر ارتقا می یابد. رر 
یکنفر ملیاردر عربستان سعودی در کابل از عالقمندی شرکتهای معتبر برای سرمایگذاری خبر داد. رر 

۱۷۳  دهشت افگن در والیات مختلف کشور کشته  ۸۳ تن زخمی و ۹ تن گرفتار شد. رر 
۳۰ هراس افگن طالب و داعش در حمله هوایی در خوگیانی کشته و ۴ تن زخمی شد. ننگرهار: 

6 عضو داعش در حمله هوایی در هسکه مینه کشته شد.  
۲۷داعشی توسط اردوی ملی درحمله هوایی  در کوت کشته شد.  

۲ حلقه ماین در غنی خیل خنثی شد. ۵۰۰ جریب زمین دررودات ازکوکنار پاک شد.  
۱۴طالب در برگ متال توسط نظامیان کشته شد. نورستان: 

۳ نفر با۳۰۰ کیلو مواد مخدر که عازم کابل بود در بازار کشم در موتر نظامی گرفتار شد. بدخشان: 
طی عملیات نظامی در محمد آغه ۳۲ طالب کشته ۲۸ تن زخمی و۲۲ تن گرفتار شد.سالح و مهمات طالبان  لوگر: 

نیز بدست آمد. درین عملیات۲سرباز شهید و ۵ تن دیگر زخمی شد.
ریس محکمه ابتدایه حوزه ۲ کابل با۱۸ کیلو چرس از قندز جانب کابل گرفتار شد. بغالن: 

یک قوماندان طالب در خواجه بهاوالدین توسط نیروهای امنیتی کشته شد. تخار: 
۱۸ طالب با مال رحمت اهلل قوماندان طالب کشته و دیپوی مهمات شان انفجار داده شد. قندهار: 

6 شیر که به پاکستان قاچاق میشد در سپین بولدک کشف و گرفتار شد.  
در ترینکوت یکمقدار سالح طالبان بدست آمد. ارزگان: 

۳ طالب در الیشنگ کشته و چندین ماین کشف و خنثی شد. لغمان: 
هرات:  برنامه تخریب کشتراز های کوکنار در کشک  رباط سنگی آغاز شد.

۳۱ مارچ۲۰۱۷=۱۱ حمل۱۳۹۶
6 کودک در انفجار ماین در حومه لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 

۲۰ راکت در بخش های شرق کشور از پاکستان وارد شده که چند منزل را تخریب نموده. کنر: 
در بخش های ننگرهار ۵ راکت نظامیان پاکستان اصابت کرده.  

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۵ هزار راکت بخاک افغانستان از پاکستان اصابت کرده.  
۳۹ هراس افگن  در کوت کشته شد که ۱6 داعشی است. ۱۴ طالب در خوگیانی و هسکه مینه کشته شد.۹  ننگرهار: 
داعشی در اچین کشته شد. 6 انبار سالح و مهمات در ولسوالی های ننگرهار کشف شد.۴ ماین نیز کشف و 
خنثی شد.دیروز ۳۰ طالب و داعشی بشمول عادل ولسوال نامنهاد طالبان در چپرهار با۳ فردش درحمله هوایی 

کشته و۴ تن زخمی شد.
6 طالب در مربوطات نورستان کشته و ۴ انبار سالح شان ضبط شد. نورستان: 

در حادثه ترافیکی در شاهراه کابل- قندهار ۴ نفر کشته و ۱۱ تن زخمی شد. زابل: 
اول اپریل۲۰۱۷=۱۲حمل۱۳۹۶

اشرف غنی گفت ساختار وچگونگی فعالیت شورایعالی صلح افغانستان را بررسی میکند. کابل: 
درافغانستان امسال ۷۰۰ هزار مهاجر از پاکستان باز میگردد. رر 

محمد امان مبارز منشی  شورای والیتی کاپیسا در انفجار ماین کشته شد. کاپیسا: 
طالبان در ولسوالی شملزی از موترها محصول گمرکی میگیرند. زابل: 

صابر مشهور به گرگ ده افغانان، رستم چوچه و محمد عثمان سه دزدازگردنه سخی گرفتار شدند. کابل: 
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۲۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته وزخمی و 6 تن گرفتار شد. رر 
۵۴ دهشت افگن در برخی والیات کشته ۳۳ تن زخمی و ۹ تن گرفتار شد. رر 

ننگرهار:  دراثر حادثه ترافیکی در شاهراه کابل-جالل آباد دیروز ۹ نفر کشته شد. هردو موتر کروال و بس بعد تصادم 
به دره واژگون شدند.

عملیات کوماندوها علیه داعش در اچین از دیروز آغاز شد. ننگرهار: 
۴ غیر نظامی را داعشیان در ساحه غلمین  وهمچنان ۳ عضو طالب  را داعشی ها ربودند. غور: 

6 هراس افگن در قرغه ای گرفتار شد. لغمان: 
۱۰ طالب بشمول ۳ سرگروپ شان در پشتونکوت گرفتار شد. فاریاب: 

۹ طالب در ترینکوت کشته و ۱۳ تن زخمی شد. ارزگان: 

یک قوماندان طالب با ۲ فردش در مسیر دهراوود کشته شد.
۲ اپریل۲۰۱۷=۱۳حمل۱۳۹۶

افراد غیر مسوول در شهر میمنه از سوی ارتش خلع سالح میشوند. فاریاب: 
باثر حمله انتحاری در منطقه دومنده علیه سربازان ۲تن کشته و 6شاگرد مکتب زخمی شد. خوست: 

شماری از اعضای حزب اسالمی هفته آینده از حبس رها میشوند. کابل: 
۱۰ طالب در ولسوالی درقد کشته شد. تخار: 

۱۰ غیر نظامی در لشکرگاه باثر انفجار بمب جان باختند. هلمند: 
سمنگان:  ۷ قریه در دره صوف  از وجود مخالفین  پاک کاری شد.

هلمند:  ۸ طالب در سنگین کشته شد.
۹ طالب در کامدیش کشته شد. نورستان: 

یک قوماندان طالب  ولسوال نامنهاد آنها بر فرسی زخمی شد. هرات: 
۳ غیر نظامی کشته و زخمی و یکنفر کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 

۴۵ دهشت افگن در والیات مختلف کشته شد بشمول ۴ داعشی و ۱۴تن زخمی بشمول ۲ داعشی. کابل: 
در اچین ده ها عضو داعش کشته و شماری زخمی شد. ننگرهار: 
قندهار. زابل. ارزگان:  ۱۹ هراس افگن درین ۳ والیت کشته شد.

۳ اپریل۲۰۱۷=۱۴حمل۱۳۹۶
۸ طالب در شیندند کشته شد. هرات: 

حمله طالبان به پوسته های امنیتی رستاق ناکام و عده ای از طالبان کشته و زخمی شد. تخار: 
بدخشان:   ۲۰۸ کیلوگرام هیرویین در یک موتر سراچه با یکنفر گرفته شد.

فاریاب:   عملیات برای سرکوب طالبان ادامه دارد. در پشتونکوت ۱۰ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد.
یک قوماندان طالب درآبکمری کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. بادغیس: 

یک سرگروپ طالب در تگاب بنام حبیب اهلل مشهور به  انس کشته شد. کاپیسا: 
سی هزار کیلو مواد انفجاری طالبان در بگرام نزدیک نیروهای امریکایی کشف شد. پروان: 

۴ طالب در پارون مرکز نورستان کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 
درعملیات کوماندوها در اچین ۱6 داعشی کشته و عده ای زخمی شد. ننگرهار: 

۲۰ شرکت گردشگری غیر قانونی فعالیت دارند. هرات: 
6 طالب در لشکر گاه کشته شد. هلمند: 

اردوی ملی: 6۸ هراس افگن بشمول ۱۵ داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
عملیات بازرسی خانه بخانه در میمنه آغاز شد. فاریاب: 

۴ اپریل۲۰۱۷=۱۵حمل۱۳۹۶
وزارت داخله: دریکسال گذشته بیش از 6۴۹ تن انواع مواد مخدر  مواد شیمیایی  و شراب کشف و نابود شده  کابل:  

وبیش از ۲۵۰۰ قاچاقبر بازداشت شده اند.
استرالیا ۲۴۰ ملیون دالر در۴ سال به افغانستان کمک میکند. اشرف غنی و مالکوم ترنبال موافقه ای را امضا کردند. رر 

پولیس بدنبال دستگیری عوامل قتل و سوزاندن یک زن  درین والیت اند. غور: 
عبدالوهاب معاون امنیت ملی اندر غزنی باسه فردش در غرب پکتیکا کشته شد. پکتیکا: 

۷ طالب دیروزدر شیندند کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شد. هرات: 
۴ طالب در سنگین کشته و ۳ انبار سالح کشف شد. هلمند: 

۴ ماین ویک بمب کشف و خنثی شد. نورستان: 
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یکنفر به اتهام دزدی آثار تاریخی از اوبه  در شهر هرات گرفتار شد. هرات: 
۱۰ عضو داعش در اچین  طی عملیات نظامی کشته شد.  ننگرهار: 

از اول اپریل تاکنون که عملیات ادامه دارد ۷۰ داعشی کشته و عده ای زخمی شده اند.  
پکتیکا:  ازحمله انتحاری علیه قوماندان امنیه جانی خیل جلوگیری شد.

قندهار وزابل:  ۴ هراس افگن در شاه جوی و شاه ولیکوت کشته شد.
دیروز در اچین ۹ داعشی کشته و ۲ تن بنام  فضل جانان پاکستانی و عبدالقیوم گرفتار شدند. ننگرهار: 

6 طالب در چمتال کشته و ۱۸ طالب زخمی شد. بلخ: 
یک طالب در خان آباد کشته و یکنفر دیگر شان زخمی شد. قندز: 

تورن جنرال عبدالمنان فراهی ریس کشف وزارت دفاع  سلب وظیفه و۱۱ افسر دیگر از شفاخانه ۴۰۰ بستر  کابل: 
منفک شده اند.

۵ اپریل۲۰۱۷=۱۶حمل۱۳۹۶
برخی از جنگجویان حزب اسالمی در کنار طالبان علیه دولت می جنگند. لغمان: 

پولیس میگوید باکشف برنامه حمله انتحاری توسط شبکه حقانی از تلفات جلوگیری کرده است. کابل: 
شیر های سفید که به پاکستان قاچاق میشد به باغ وحش کابل انتقال داده شد. رر: 

مهاجمان مسلح ۷ عضو یک خانواده را در شهر جالل آباد کشتند. ننگرهار: 
یک کودک از چنگ آدم ربایان در خوگیانی نجات داده شد.  

درغزنی. زابل و بادغیس طی عملیات تصفیوی ۱۴ مخالف کشته و ۱۹ تن زخمی شد.
یک ذخیره سالح و مواد انفجاری کشف شد. پروان: 

در حمله کوماندو ها و هوایی در اچین ۴۷ داعشی بشمول ۴ قوماندان شان کشته و ۲ تن گرفتار شد. ننگرهار: 
در اچین،کوت  وهسکه مینه درنبرد نظامیان ۱۷ داعشی بشمول6 پاکستانی کشته و ده ها تن زخمی شد. رر: 

6 طالب در لشکرگاه کشته و ۴ ماین کشف و خنثی شد. هلمند: 
۵ طالب پاکستانی در کامدیش کشته و ۴ ماین خنثی شد و ۳ انبارسالح نیز کشف شد. نورستان: 

۶ اپریل۲۰۱۷=۱۷حمل۱۳۹۶
مال عصمت اهلل مشهور به جاللی ولسوال نامنهاد طالبان برای حضرت سلطان بازداشت شد. سمنگان: 

۴۸ مخالف درنقاط مختلف کشور کشته و ۱6 تن زخمی شده. کابل: 
۷ طالب درکامدیش کشته ۲ذخیره سالح کشف وهنگام کشف سالح ۲طالب کشته و۳تن زخمی شد. نورستان: 

۵ قوماندان پاکستانی داعش در اچین کشته شد. درجریان این عملیات که از چند روز باینطرف ادامه دارد ۱۵۰  ننگرهار: 
داعشی بشمول شهروندان پاکستانی کشته وزخمی شده .

۲۵ هراس افگن در والیات قندهار  زابل و ارزگان کشته و ۲ تن زخمی شد. کابل: 
۷ اپریل۲۰۱۷=۱۸حمل۱۳۹۶

ولسوال پرچمن در دفترش در محاصره مخالفان قرار دارد. فراه: 
زندانیان پلچرخی به اعتصاب غذایی شان پایان دادند. کابل: 

سخنگوی ناتو در کابل گفت تاپایان ۱۳۹6 داعش در افغانستان شکست می خورد. رر 
یک گروپ از فعاالن حقوق بشر از افغانستان به شهر الهه هالند رفته و از دادگاه کیفری بین المللی تقاضا نموده  رر 

اند تا روند بررسی جنایات جنگی افغانستان را تسریع بخشد.
۸طالب مسلح در برخورد با نظامیان دیروز در کامدیش کشته و ۴ انبار سالح کشف شد. نورستان: 

۲۰ مهاجم انتحاری که علیه کوماندوها با لباس نظامی میخواستند اقدام کنند  توسط نظامیان و حمله هوایی  ننگرهار: 
کشته شدند که درحال عملیات در ننگرهار میباشند.

یک فابریکه ساخت وسازماین طالبان با کلنیک صحی آنها در گورتیپه تخریب و ۵ طالب کشته شد. قندز: 
6 ماین  طالبان نیز کشف و خنثی شد.  

۱۷ طالب در شیندند کشته و زخمی شد: ۱۰ کشته و۷ زخمی. هرات: 
هلمند:  مال مزمل  معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند با۳ فردش درحمله هوایی کشته شد.

۸ اپریل۲۰۱۷=۱۹حمل۱۳۹۶
نخستین بانک اطالعات ارزیابی خطر در افغانستان باکمک جهانی در امور حوادث طبیعی ایجاد میشود. کابل: 
مولوی رشید و مال محمدگل ۲ فرمانده شبکه حقانی با ۴ فرد شان در حمله هوایی در غزنی کشته شد. غزنی: 

انگالمرکل صدراعظم المان از تشدید روند اخراج پناهجویان افغان دفاع کرد. المان: 
افغانستان وپاکستان برای ریشه کن کردن فلج اطفال در دو کشور تالش میکنند. کابل: 
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آزمایشگاه بزرگ کنترول کیفیت دارو و مواد غذایی افغانستان گشایش یافت. رر 
حزب اسالمی ارغندیوال: نمایندگان حکمتیار اعضای مارا درکابینه نامزد نکند. رر 
والی نامنهاد  طالبان برای قندز درحمله نظامیان با 6 طالب خارجی کشته شد. قندز: 

۷ طالب مسلح در نرخ کشته شد. میدان: 
۱۰ طالب در نیش کشته شد. قندهار: 

طی۲ روز بیش از ۷۰ موشک نظامیان پاکستان در بخش های ننگرهار و کنر اصابت نموده است. کنر: 
۸ طالب در قیصار کشته شد. در یک رویداد دیگر ۵ طالب در المار کشته شد. فاریاب: 

6 ماین در بخش های فاریاب کشف و خنثی شد.  
طی ۵ روز در عملیات درشیندند ۲۴ مخالف کشته و زخمی شدند. هرات: 

در دره مهمند ۱۷ داعشی بشمول ۳ مهاجم انتحاری کشته و چند تن زخمی شد. ننگرهار: 
۷۵ دهشت افگن در بخش های کشور کشته و ۲۸تن زخمی و ۲۱تن بازداشت شد. کابل: 

جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت: ۳۲ مخالف در دشت ارچی قندز اچین ننگرهار و گیروی غزنی  رر 
کشته شد.  اجساد معاون والی نامنهاد طالبان در قندز با۸ تاجکستانی باقی مانده.

درتصادم ۲ موتر کروال در قرغه ای 6 نفر زخمی شد. لغمان: 
۹ اپریل۲۰۱۷=۲۰حمل۱۳۹۶

یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری در غنی خیل بدست آمد. ننگرهار: 
۱۰ تن مواد انفجاری با سالح و مهمات در یک موتر در بگرام بایکنفر گرفتار شد. پروان: 

6 هراس افگن در مربوطات لغمان کشته و ۵ تن زخمی شد. لغمان: 
وزارت دفاع: ۴۹ هراس افگن در بخش های کشوربشمول ۲۲ داعشی  کشته ۲۷تن زخمی شد. کابل: 

۱6 هراس افگن دریک عملیات در الیشنگ کشته و  ۸ تن بازداشت شد. لغمان: 
بلخ وسرپل:   درعملیات نظامی ۱6 مخالف در ۲ والیت کشته و عده ای زخمی شد.

طی ۲ شبانه روز ۲۸ طالب بشمول ۳ قوماندان شان کشته شده.  
۲ قوماندان شبکه حقانی بنام رشید و مال محمد با۳ فرد شان کشته شد. غزنی: 

یک سرباز امریکا که در نبرد با مخالفان زخمی شده بود  فوت نمود. ننگرهار: 
۱6 هراس افگن در دشت ارچی  و چار دره کشته  ۴تن زخمی و ۴ ماین خنثی شد. قندز: 

درانفجار ماین یک کودک کشته و ۳نفر در بازار لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 
ننگرهار: ۴۳ داعشی کشته شد: ۱۷ تن در اچین وکوت  ۱۵تن در خوگیانی ۱۰ داعشی در کوت کشته شد.

۳ انبار سالح کشف و  ۹ ماین خنثی شد.  
نورستان:  ۹ طالب پاکستانی در کامدیش کشته شد.  6 ماین کشف و خنثی شد.

۱۰ اپریل۲۰۱۷=۲۱حمل۱۳۹۶
مرکز خبرنگاران برخورد اشرف غنی با خبرنگاران را نگران کننده خواندند. کابل: 

اعضای داعش به یک مرکز دولتی در جوزجان حمله کردند. جوزجان: 
ارزگان:   ۳ کودک در انفجار ماین در چارچینو زخمی شدند.

یک کودک از چنگ آدم ربایان در سرخرود نجات داده شد. ننگرهار: 
یک مقدار سالح و مهمات در کوه صافی کشف شد. پروان: 

۱۹ داعشی در حمله هوایی درکوت و اچین کشته شد. ویکتن در حالت کوما گرفتار شد. ننگرهار: 
۵۳ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد بشمول ۳۰ داعشی  ۱۹زخمی و۳تن گرفتار شد. کابل: 

جوزجان:    قوماندان پولیس محلی درزاب با۳ محافظش شهید شد و۴ پوسته در درزاب بدست طالبان افتاد.
درین حمله ۳۰۰ طالب وداعش باالی پوسته ها حمله کردند بشمول پسر ظاهر یولداش.  

طالبان یک دهقان را در درزاب تیرباران کردند. چند روز قبل نیز ۳ تن را کشته در چاه انداختند. رر 
۸ طالب در درزاب کشته و ۵ طالب زخمی شد. ۳پولیس محلی زخمی شد.  6 فرد ملکی زخمی شد. رر 

۷ طالب مسلح در ارغنداب کشته شد. قندهار: 
درعملیات البرز  سرپل و بلخ ۲۷ طالب کشته و عده ای زخمی شد. بلخ: 

در تازه ترین نبرد  ۱۴ طالب کشته شد.  
۱۲ عضو شبکه حقانی در حمله هوایی کشته شد. غزنی: 

۱۴ طالب در چاردره و دشت ارچی کشته و 6 تن زخمی شد.  ۳ انبار سالح نیز کشف شد. قندز: 
۲۰ داعشی در هسکه مینه. ۵ طالب در سرخرود و خوگیانی.  ۵ داعشی در کوت کشته شدند. ننگرهار: 
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۴ انبار سالح و مهمات  کشف  و 6 ماین خنثی شد.  
۸ طالب  در برگ متال کشته و ۳ انبار سالح کشف شد. نورستان: 

۱6 طالب در مربوطات پکتیا کشته و ده ها تن زخمی شد. پکتیا: 
۱۱ اپریل۲۰۱۷=۲۲حمل۱۳۹۶

کشتزارهای ماین در افغانستان ماهانه ۱۴۲ نفر قربانی میگیرد. کابل: 
۱۱ طالب در صیاد کشته ۱۲تن زخمی شد. قاری تاج محمد قوماندان طالب دربین کشته شده ها است. سرپل: 

فاریاب:  ۵طالب در خواجه سبز پوش کشته و ۵ تن زخمی شد.
۲ نظامی درحمله طالبان در شهر صفا شهید و ۳ تن زخمی و یکتن را بردند. زابل: 

یکنفر با چندین جنگ افزار سبک و سنگین در چاریکار دستگیر شد. پروان: 
یک افسر اردوی ملی دگروال سلطان محمود در کمپنی ناحیه ۵ کابل ترورشد. دیروز ۲ افسر تحقیق و جرایم  کابل: 

پولیس در چارراهی قمبر کشته و یک افسر درچارراهی زنبق طالیی کشته شد.
یکنفر باتهام فروش مواد مخدر در پشت رود بازداشت شد. فراه: 

۱۰ طالب در سپین بولدک کشته و ۲ انبار سالح طالبان کشف شد. قندهار: 
۱۴ طالب در عملیات علیه طالبان در اطراف البرز کشته شد. سرپل: 

عطامحمد نور میگوید: در تازه ترین عملیات ۱6 طالب در بلخ و سرپل کشته شد.  
از آغاز عملیات تاکنون بیش از ۱۰۰ طالب کشته شده است.  

۵ طالب در بزرگ راه غزنی کشته شد. غزنی: 
۱۷ داعشی در اچین. ۸ طالب در خوگیانی وهسکه مینه با۲پاکستانی کشته شد. ننگرهار: 

۸ داعشی در کوت کشته و ده هاتن زخمی شد. 6 انبار سالح کشف و۹ ماین خنثی شد.  
۱۰ هراس افگن در مربوطات پکتیا بشمول ۲ پاکستانی کشته شد. پکتیا: 

طرح طالبان برای حمله به سنگین خنثی شد. ۱۰مهاجم با ۳ انتحاری کشته شد. هلمند: 
۴بمب و ۲ ماین هم کشف و خنثی شد.  

۱۸ طالب بشمول ۳ قوماندان شان و ۸ داعشی دروالیات مختلف کشورکشته و ۱۷ تن زخمی شد. کابل: 
۴ دهشت افگن کشته و ۹ تن زخمی شد. لغمان: 

موالجان مسوول استخبارات طالبان با یکتعداد سالح و مهمات گرفتار شد.  
۱۲ اپریل۲۰۱۷=۲۳حمل۱۳۹۶

۴ نماینده پارلمان بدلیل بیش از ۲۰ روز غیبت تعلیق شد: احمدبهزاد ازهرات. پروین درانی ازکوچی ها. کابل: 
بشیراحمد ته ینج از فاریاب و فرشته انوری از ننگرهار.  

وزارت دولت در امور مهاجرین: از آغاز سالجاری تاکنون ۵۵ هزار نفر در داخل کشور بیجا شده. رر 
باثر انفجار ماین چسپکی در موتر رنجر پولیس در مقابل وزارت دفاع ۵ نفر شهید و ۳ تن زخمی شد. کابل: 

بالل قوماندان ۸۰ نفری طالبان در جوزجان بازداشت شد. جوزجان: 
۴ کارخانه تولید مواد مخد در خوگیانی با هزاران کیلو مواد مخدر تخریب شد. ننگرهار: 

باثر انفجار سرگلوله هاوان در چاردره ۴نفر کشته شد.۱۱نفر درپرتاب بم دستی در شهر قندززخمی شد. قندز: 
طالبان ۲۰ کلنیک صحی را تهدید نموده که مسدود شوند. فراه: 

درحمله هوایی ۷ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. لغمان: 
۴۹ عضو داعش در عملیات حمزه در اچین کشته شد. بشمول ۳ قوماندان و۱۲تن خارجی. ننگرهار: 

۲6دهشت افگن در حمله هوایی در ترینکوت کشته و یکنفر زخمی شد. ارزگان: 
۲۰ هراس افگن در صیاد کشته  ۱۷ تن زخمی و یک ماین خنثی شد. سرپل: 

۱۳ اپریل۲۰۱۷=۲۴حمل۱۳۹۶
شورای علمای افغانستان اظهارات موالنا فضل الرحمن را ناشی از فرمایش های سیاسی و استخباراتی  کابل: 

پاکستان  خوانده اند.  
۲دهشت افگن در قندز شناسایی و دستگیر شد. قندز: 

ارزگان وزابل:۳۴ دهشت افگن در حمالت هوایی خاص ارزگان کشته و ۳ ماین در شهر صفا  زابل کشف شد.
۴۴ داعشی بشمول ۴ فرد کلیدی آنها توسط کوماندوها در اچین با۱۲ خارجی کشته شد. کابل: 

دیروز ۸۹ دهشت افگن در والیات مختلف طی عملیات هایی کشته  ۴۴ زخمی و ۵تن گرفتار شد. ۵۴ حلقه  رر 
ماین با۲۳موتر سایکل و ۲ موتر شان از بین برده شد.

۱۴ اپریل۲۰۱۷=۲۵حمل۱۳۹۶
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ننگرهار:  باحمله هوایی حمایت قاطع و هماهنگی اردوی ملی درمومند دره  اچین ۳6 داعشی کشته شد.
دیروزامریکا بزرگ ترین بمب غیر هسته ایی بنام مادر بمب هارا در اچین علیه داعش استعمال کرد.  

عملیات در البرز علیه طالبان در سرپل وبلخ ادامه دارد که ۱۸ طالب کشته شده. سرپل: 
از آغاز عملیات تاکنون بیش از ۱۵۰ طالب کشته شده.  

۱۳ هراس افگن  کشته شد. غزنی: 
۱۱ طالب در دشت ارچی کشته و 6 تن زخمی شد. ۵ ماین نیز خنثی شد. قندز: 

ننگرهار:  ۳۳داعشی با حمله نظامیان زمینی و هوایی کشته شد:
۱۲ داعشی در کوت.  ۵ طالب در خوگیانی. ۱۱ داعشی در اچین کشته شده اند.  

۴ انبار سالح کشف  ۹ ماین خنثی و بیش از ۵۰۰ کیلو چرس دربهسود گرفته شد.  
۳ غیر نظامی باثر حمالت طالبان زخمی شد. ارزگان: 

یک زن جوان در پشتونکوت توسط برادرش باضرب گلوله کشته شد. فاریاب: 
یک مهاجم انتحاری قبل از انجام حمله شناسایی و کشته شد. قندهار: 

۵۹ مخالف مسلح در والیات مختلف کشور کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 
۲ تن طالب باثر انفجار ماین خود شان در پل علم کشته شد. لوگر: 

نورستان:  ۱۰ طالب در کامدیش کشته شد. دیروز 6 طالب  کشته و 6 ماین خنثی شد.
باثر انفجار ماین یک نظامی شهید و ۲تن زخمی شد. ۷ طالب درمهترالم کشته و ۲تن زخمی شد. لغمان: 

۱۵ اپریل۲۰۱۷=۲۶حمل ۱۳۹۶
والی ننگرهارگفت: در حمله بمب مادر ۹۰ داعشی و۴ فرمانده مهم داعش کشته شدند: کابل: 

حمزه ابوبکر. حمید. محمد ابرانی و برادر حافظ سعید فرمانده اصلی داعش در افغانستان وپاکستان که حافظ   
سعید در۲۴ ژوییه سال گذشته در حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شده.

در انفجار ماین کنار جاده ۱۱ نفر غیر نظامی کشته شد. هلمند: 
۱۱ عضو طالب در حمله با نظامیان کشته شد بشمول ۲ فرمانده ارشد آنان. غزنی: 

ننگرهار:  حاجی غالب ولسوال کوت در انفجار ماین کنار جاده زخمی شد.
بدخشان:   لوای دوم فرقه ۲۰ در ولسوالی تگاب بدخشان جابجا شد.

قندز:  ۹کیلوگرام پودر هیرویین در شکم ۵ گوسفند کشف و ۲ نفر گرفتار شد.
در یک عملیات دیروز ۱۰ طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. رر 

دیروز ۱۰ طالب کشته و ۳ انبار سالح کشف شد.  گردیز: 
۱۶ اپریل۲۰۱۷=۲۷حمل۱۳۹۶

در افغانستان عملیات بهاری خالد در سراسر افغانستان امروز آغاز شد. کابل: 
در هرات در ۳ روز ۲۵ مورد اقدام به خود کشی ثبت شد.  

دیروز ۸۷ دهشت افگن در والیات کشور کشته شد  ۴۲تن زخمی و ۵ تن گرفتار شد. رر 
قندهاروزابل:  در خاکریزقندهار ۹ مخالف کشته شد. درترینکوت ارزگان ۵ طالب کشته و یکنفر زخمی شد.

۴ حلقه ماین در نیش و پنجوایی کشف و خنثی شد.  
قندزوسرپل: ۲۹طالب کشته شد:  ۱6 طالب در چاردره قندز کشته و 6 تن زخمی شد. 

در صیاد سرپل ۱۵ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد.  
عملیات تصفیوی امروز در وته پور آغاز شد. کنر: 

۴ طالب در مهتر الم کشته و ۷تن زخمی شد و یکنفر بازداشت گردید. لغمان: 
۲ ماین در غوریان  کشف و خنثی شد. هرات: 

یک دختر نوجوان از سوی محمد نعیم بافیر مرمی کشته شد بعد خودرا نیز کشت. زابل: 
قندهار:  ۷ طالب در سپین بولدک کشته و ۳ انبار سالح ومواد مخدر در ارغنداب و ژیری کشف شد.

ننگرهار:  ۲6 طالب کشته شد:  ۸ طالب در خوگیانی بشمول ۲ پاکستانی کشته شد.
۱۵ داعشی در اچین  کشته شد. ۴ انبار سالح در هسکه مینه سرخرود  کوت و اچین کشف شد.  

۲ طالب در اوبه کشته و ۵ تن زخمی شد. هرات: 
۱۷ اپریل۲۰۱۷=۲۸حمل۱۳۹۶

یک طالب کشته و ۳ تن در پشت رود زخمی شد. یک ذخیره سالح نیز بدست آمد. فراه: 
۳ طالب در امام صاحب کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 

غور:  حمله طالبان در تولک خنثی شد جسد چندین طالب بجا مانده. ۲غیرنظامی کشته و۳ تن زخمی شد.
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6طالب در پنجوایی کشته و ۸ تن زخمی و ۵ ماین خنثی شد. قندهار: 
۲ غیر نظامی از سوی افراد مسلح کشته و ۲ تن زخمی شد. غور: 

هرات:  درانفجار انتحاری ماین در مقابل مسجد صاحب الزمان ۲نفر کشته و6 نفر زخمی شد.
طالبان یک مرد و یک زن را در محمد آغه باتهام رابطه نامشروع سنگسار کردند. لوگر: 

سرپل:  ۳ زن و یک طفل توسط طالبان در صیاد تیر باران شدند. بجرم طرفداری از دولت.
انفجار ماین مقناطیسی در یک موتردر دروازه الهوری کابل رخداد که کسی زخمی نشد. کابل: 

پسر یک تاجر که۲۳ روز قبل از وزیراکبرخان ربوده شده بود آزاد و۳ اختطافچی گرفتار شد. رر 
۷ طالب در ده یک  کشته و ۵ تن زخمی شد. غزنی: 

۱۸ اپریل۲۰۱۷=۲۹حمل۱۳۹۶
احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده ریس جمهور درحکومتداری خوب  برکنار شد. کابل: 

محمدقاسم هاشمزی ریس کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ازسوی اعضای کمسیون برکنار شد. رر 
۲ سارق پول و زیورات  در غزنی بازداشت شد. غزنی: 

بغالن:  عبدالحی حقیار مسوول نظامی طالبان دیروز در پلخمری بازداشت شد.
نورستان:   یک قوماندان طالب در وایگل کشته و ۲ تن زخمی شد.

بادغیس:  ۳ پولیس محلی در کمین طالبان در قادس شهید و۲ طالب زخمی شد.
۸ طالب در چاردره کشته و یک دیپوی سالح از بین برده شد. قندز:   

۲ تبلیغی گروه داعش در شهر فیروز کوه بازداشت شد. غور: 
قندهاروزابل:  ۲۵ طالب در میوند گرفتار و ۲ تن کشته شد.  درمیانشین قندهار۴طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.

در نیش قندهار ۲ طالب کشته شد.  در شهر صفا زابل ۴ طالب کشته شد.  
۱۷ طالب بشمول مولوی خنجر و ابوذر دوسرگروپ آنها کشته و ۵ تن زخمی شد. قندز: 

۷ طالب کشته و ۷ تن در صیاد زخمی شد. سرپل: 
یک طالب در المار کشته و ۲ تن زخمی شد. فاریاب: 

۱۹ اپریل۲۰۱۷=۳۰حمل۱۳۹۶
بانک جهانی ۳ شرکت سرمایگذاری در افغانستان را  بیمه کرد. کابل: 

مولوی لعل احمد زی والی خود خوانده طالبان در بغالن با ۲۱فردش کشته شد.  
کنفرانس۳ روزه جوانان هند، پاکستان، سریالنکا، بوتان، نیپال، بنگله دیش، مالدیو و افغانستان در کابل پایان  کابل: 

یافت.
۲ فرمانده پولیس در تخار و زابل کشته شدند.  

۴۴ نفر طی ۳ هفته به جرایم مختلف دستگیر شده. ننگرهار: 
ریس معارف بغالن ازحمله افراد مسلح نجات یافت و درایور کشته و برادرش زخمی شد. بغالن: 

۷ طالب در منطقه انگور کشته و ۱۴ تن زخمی شد. غزنی: 
والی نامنهاد بغالن با۲۱نفرش  کشته  ۳۰ تن زخمی  و۵ تن بازداشت شد)۵ قوماندان ارشد طالبان درجمله  بغالن: 

کشته شدگان اند(.  این عملیات مشترک از زمین و هوا با کمک خارجی ها صورت گرفت.
در دندغوری بغالن ۱۲طالب کشته. در چمتال بلخ یکنفر کشته و۲ تن زخمی. در دشت ارچی قندز ۲ کابل: 

طالب در انفجار ماین خود شان کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شد.  
قوماندان امنیه و لسوالی شنکی در انفجار ماین کشته شد.  زابل: 

۲۰ اپریل۲۰۱۷=۳۱حمل۱۳۹۶
کار ساختمان مرحله سوم بند کمال خان در نیمروز بمصرف۷۸ ملیون دالر آغاز شد. کابل: 

کار بند کمال خان در ۱۳۴۵ آغاز شده بود که مرحله اول آن در سال۱۳۹۱ ومرحله دوم آن در۱۳۹۴  
تکمیل شد.  

فاریاب:  ۲ هراس افگن در پشتونکوت کشته ویکتن از خیزش مردمی نیز زخمی گردید.
کابل:  ۱۱ نفر که مواد مخدر به دبی و هند می بردند دستگیر شد.

دگروال پاینده ریس ارکان کندک ۲ پولیس مرزی در حمله مهاجمان شهید و۲ قوماندان جلب و جذب تخار: 
با۴ سرباز زخمی شد.  

۸ طالب در ارغنداب کشته و ۳ تن زخمی شد. چندین ماین نیز در مربوطات قندهار کشف شد. قندهار: 
نورستان:   6 طالب در کامدیش کشته و ۳ ماین خنثی شد.

۹ طالب در جریان درگیری با نظامیان در ۲ مخفیگاه شان کشته شد. پکتیا: 
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۳۸ هراس افگن در بخش های کشور کشته شد بشمول ۴ داعشی و۳ القاعده و ۱۹ تن زخمی شد. کابل: 
فاریاب:  یک سرگروپ طالبان در بلچراغ کشته و ۲ تن زخمی شد.

۲۱ اپریل۲۰۱۷=اول ثور۱۳۹۶
6 پولیس ملی در شاهراه قادس- قلعه نو باثر حمله راکتی طالبان شهید و ۲ تن زخمی شد. بادغیس: 

۵۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شد. کابل: 
۲ دزد مسلح از جاده مینار شهر هرات بازداشت شد. هرات: 

۵ تن باتهام دزدی بازداشت شد. قندز: 
یک طالب در مقاومت ساخت وساز قرارگاه نظامی در حسین خیل کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

۲ طالب در پشتونکوت دیروز کشته و یکتن از نیروهای خیزش مردمی هم زخمی شد. وزیرداخله ازمزارشریف  فاریاب: 
وارد بغالن شد.  وزیر دفاع نیز به مزارشریف سفر کرد.

۲۲ افغان که غیر قانونی در امریکا بودند اخراج و توسط یک پرواز بکابل انتقال یافتند. امریکا: 
نخستین کنفرانس ساالنه صدای جوان در هرات برگزار شد. هرات: 

شماری از افراد مسلح انتحاری در لباس نظامی باالی قرارگاه قول اردوی۲۰۹ شاهی در دهدادی حمله کردند.  بلخ: 
که نخست نمازگزاران روز جمعه را هدف قرار دادند.

۲۲ اپریل۲۰۱۷=۲  ثور۱۳۹۶
قاری ناب والی خود خوانده طالب در تخار با۸ فردش در دشت ارچی کشته شد:۱۷ اپریل تخار: 

درحمله طالبان در فرقه دهدادی مزارشریف بیش از ۱۰۰ نفر سرباز باالی نماز جمعه دیروز کشته شد. کابل: 
تاکنون 6۰ کشته و۷۳ زخمی  است. یکروز قبل وزیر دفاع از فرقه دیدن کرده بود.  

امروز ۲۲ اپریل اشرف غنی عازم مزارشریف شد که ۱۲۰ کشته و ۱6۰زخمی در دهدادی است.  
درنهایت ۱۹۵ نفر کشته و ۷۰ نفر زخمی درفرقه دهدادی است.  

محمدعمر با۲۰ فلیته ثانیه سوزدردوربابا بایکنفردیگردستگیرو۲ماین درنی خیل خنثی شد. ننگرهار: 
۳ سرباز در انفجار ماین در پشت کوه شهید و یکنفر زخمی شد. فراه: 

۳ مخالف توسط سربازان در پشت رود کشته شد.  
مالغفور معاون ظاهر گوتک قوماندان طالب با۳ فردش درانفجار ماین در پشت کوه کشته شد. رر 

یک موتر باربری باصدها کیلو گرام مواد انفجاری دیروز دستگیر شد. کاپیسا: 
۲ طالب دیروز در انفجار ماین دستداشته خود شان در علینگار کشته شد. لغمان: 

ننگرهار:  ۲ ماین در شاهراه غنی خیل و چپرهار کشف و خنثی شد.
یک عضو داعش باسم محمد عمر با محموله ای از جنگ افزار در دور بابا دستگیر شد.

۲۳ اپریل۲۰۱۷=۳ ثور۱۳۹۶
اشرف غنی برای عزاداری حادثه حمله در فرقه شاهین بلخ وارد مزارشریف شده و یک عزای ملی را اعالن  کابل: 

کرد که ۱۴۰ نفر کشته و ۷۰ تن زخمی شده.
کرزی گفت: دیگر طالبان را برادر خطاب نمیکنم  انها ترورست اند.  

بیش از 6 تن مواد مخدر مورفین کشف و ۳ کارخانه هیرویین تخریب شد. ننگرهار: 
نجم محصل پوهنتون ایبک با جمع آوری ذکات برای طالبان دستگیر شد. ایبک: 

۲۹ نفر طالب در نقاط مختلف کشور  بشمول ۵ عضو القاعده کشته و ۱۳ تن شان زخمی شد. کابل: 
کوماندو ها تلفات شدید در چاردره به طالبان وارد کردند. قندز: 
ارزگان:  ۵طالب در حمله هوایی ایساف در ترینکوت کشته شد.

دریک حمله ناگهانی کوماندوها در شهر باباجی لشکرگاه ده ها طالب کشته و ۱۵ تن دستگیر شد. هلمند: 
۲۴ اپریل۲۰۱۷=۴ ثور۱۳۹۶

جیمزماتسین وزیر دفاع امریکا وارد افغانستان شده و گفت شانه به شانه در کنار افغانها هستیم. کابل: 
سترجنرال عبداهلل حبیبی وزیر دفاع و ستر جنرال قدم شاه لوی درستیز  استعفی دادند. رر 

قوماندان های قول اردوی ۲۰۳-۲۰۵-۲۰۷و۲۰۹ شاهین بلخ  تبدیل شدند.  
یک خودرو مملو از مواد انفجاری درنزدیکی مقرنیروهای امریکا درخوست منفجرکرد.   رر 

در پی حمله طالبان باالی پوسته های نظامی درقد و خواجه بهاالدین راه بین ۲ ولسوالی مسدوداست. تخار: 
ارزگان:  یک مخفی گاه طالبان با حمله طیاره بی بیلوت تخریب و ۱۰ طالب کشته شد.

۷ طالب دیروز در ترینکوت با حمله هوایی باالی موتر شان کشته و 6 تن زخمی شد.  
خوست:  حمله انتحاری موتر بم در نزدیک قرارگاه امریکایی ها صورت گرفت.
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۲ انبار سالح در ۲ مخفی گاه درساحه دره شکاری کشف شد. بامیان: 
درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در درقد ادامه دارد. یک سرباز و۲ ملکی شهید شد. تخار: 

یک عضو داعش دیروز کشته و یکی دیگر در باالمرغاب زخمی شد. غور: 
۴ طالب در منطقه البرز که سالح انتقال میدادند توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. بلخ: 

در ارغنداب زابل  ۵ طالب کشته شد. زابل: 
در اچین ۳۷ عضو داعش کشته و ۵ ماین در شاهرا ها کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

۱۳ هراس افگن کشته شد. کنر: 
ننگرهار:  ۲۰ عضو داعش در کوت. هسکه مینه و اچین کشته و ۳ انبار سالح کشف شد.

به قندز/ ۲۴ جسد  به تخار/۷۷جسد  بلخ:۲۴جسد بدخشان/۳۳جسد  اردوی شاهین ۲۰۹  تلفات قول  از  بلخ: 
بغالن/۲۲جسد به ننگرهار و پکتیکا/ ۲ به کابل انتقال یافته و هویت ۱۲ جسد معلوم نمیباشد.)۱۹۵ جسد(

6 طالب در شاهراه باالبلوک کشته شد و ۳ انبار سالح آنها کشف گردید. فراه: 
۲۵ اپریل۲۰۱۷=۵ ثور۱۳۹۶

)پس از قتل ۷پولیس توسط طالبان( عملیات علیه طالبان در درقد آغاز شده است. تخار: 
درگیری میان طالبان طرفدار مال هیبت اهلل و مال رسول در شیندند ۲۵ طالب کشته و ۳۲تن زخمی شده. هرات: 

مالرسول گروه هیبت اهلل را افراد استخبارات پاکستان میداند.  
۲ هراس افگن در حمله هوایی در چرخ کشته  یکی چچینی و دیگر پاکستانی بود. ۴ تن نیز زخمی شد. لوگر: 

۸ هراس افگن در دشت ارچی کشته شد. قندز: 
۱۱ طاب در درقد کشته و ۱۸ تن زخمی شد. تخار: 

خالد آخندزاده قوماندان طالب در خاک افغان با۴ طالب خارجی کشته و ده ها تن زخمی شد. زابل: 
۴ طالب در کوهستانات توسط نظامیان کشته شد. سرپل: 

۵ طالب در خواجه بهأالدین  کشته و ۳ تن زخمی شد. تخار: 
در المار ۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. ۲ حلقه ماین در غورماچ کشف شد. فاریاب: 

۴ حلقه ماین در مربوطات لغمان کشف و خنثی شد. عملیات تصفیوی در قرغه ای آغاز شد. لغمان: 
۲۷۴ کیلوهیرویین در ۲ موتر باربری که به ایران انتقال میشد کشف و ۲نفر باشنده فراه گرفتارشد. نیمروز: 

یک مسوول پولیس از چنگ طالبان در جرخشک  رهاشد. جنگ ادامه دارد. بغالن: 
درعملیات بیش از ۲ماه در بخش های میدان که ختم شد نزدیک به صد طالب کشته و زخمی شد. میدان: 

فاریاب:  ۱۰طالب در قیصار و غورماچ کشته شد بشمول ۲ قوماندان محلی شان.
یک قوماندان پولیس محلی در شهر قندهار از سوی افراد مسلح طالب کشته شد. قندهار: 

بهرام قوماندان سابق جهادی در کوزکنر  ترور شد. ننگرهار: 
حمله های راکتی و توپخانه پاکستان در ننگرهار و کنر از ۲ هفته باینسو ادامه دارد. کنر: 
۴۴ هراس افگن در والیات مختلف کشته و ۳۹ تن زخمی و ۳ تن بازداشت شد. کابل: 

۲۶ اپریل۲۰۱۷=۶ ثور۱۳۹۶
طالبان پاکستان: ) احسان اهلل احسان(. با نیروهای امنیتی هند و افغانستان در ارتباط بودیم.

هزاران نفر از هواداران دوستم درشبرغان درهمایشی خواهان برگرداندن تمام اختیارات قانونی دوستم به وی  کابل: 
شدند.

عبداهلل حبیبی سابق وزیر دفاع بحیث سفیر در اردن. رر 
قدم شاه شهیم سابق لوی درستیز بحیث سفیر در قزاقستان   تعیین شدند.  

اتحادیه اروپا گفته:  سالح و مهمات نظامی و امنیتی به افراد گروه طالبان فروخته میشود. رر 
طی۲۴ساعت ۱۱۹ نفر در والیات مختلف بشمول ۳۸ داعشی کشته ۴6 تن بشمول ۸ طالب پاکستانی زخمی  کابل: 

و ۵ داعشی گرفتار شد.
۷ طالب بشمول قاری نجیب سرگروپ شان کشته شد. لوگر: 
۴ طالب در شهر فراه کشته و ۲ انبار سالح کشف شد. فراه: 

۲۷ عضو داعش در ولسوالیهای ننگرهار کشته  ۷ ماین خنثی شد. ننگرهار: 
۲۳ هراس افگن بشمول ۳ قوماندان آنها در خواجه بهاالدین و درقد کشته شد. تخار: 

6 ماین در مربوطات ننگرهار کشف شد. ننگرهار: 
در درگیری بین طالبان و داعش ۸۰ تن کشته و زخمی شد. جوزجان: 

آخرین ارقام تلفات بلخ:  ۱۳۵ کشته 6۴ زخمی است. کابل: 
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۱۰ افسر. ۲6 بریدمل. ۱۴ سرباز  ۴ ملکی  و یکنفر دیگر.  
یک سردسته طالب در درقد کشته شد. تخار: 

درجنگل باغ دو روز قبل یکنفر به ضرب گلوله کشته شد. دیروز نیز یکنفر درانجا حلق آویز شد. غزنی: 
۱۱۰۰ کیلو مواد مخدر دیروز حریق شد که طی ۲ سال ضبط شده بود. سرپل: 

۲۷ اپریل۲۰۱۷=۷ ثور۱۳۹۶
در درگیری بین طالبان و داعش در شبرغان ۹۱ نفر ازهردو طرف کشته شده کابل: 

۸ عضو داعش در زابل کشته شد. زابل: 
۷6 طالب در جنگ با داعش در جوزجان کشته و ۵6 تن زخمی. ۲۵داعش کشته و ۱۲ تن زخمی شده. جوزجان: 

۳ سارق در ناحیه ۵ کابل دستگیر شد. کابل: 
۳ طالب در سیدآباد کشته و ۲ تن زخمی شد. ۱۲ تن بازداشت گردید. میدان: 

۴ طالب در قره باغ کشته و یک نفر زخمی شد. غزنی: 
۳۵ هراس افگن کشته شد. ارزگان: 

۲ افسر پولیس  به حبس محکوم شد. بدخشان: 
۲۸ اپریل۲۰۱۷=۸ ثور۱۳۹۶

طالبان  از آغاز عملیات بهاری خود خبر داده اند که از ۸ ثور آغاز میشود.
ولسوالی زیباک بدخشان بدست طالبان افتاد و نیروهای امنیتی از ولسوالی اشکاشم عقب نشینی کرد. بدخشان: 

۲ نظامی امریکایی در ولسوالی اچین توسط داعش کشته و یکنفر زخمی شد. ننگرهار: 
تحقیقات ازجنرال مهمند کتوازی قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین  و۱۴ افسر دیگر آغاز شده. رر 

حمله طالبان بر جبل السراج ناکام شد. پروان: 
درعملیات نظامیان علیه طالبان در خواجه بهأالدین نزدیک به6۰ طالب کشته و ۲تن زخمی شد. تخار: 

ننگرهار:  ۱۵ غیر نظامی در انفجار بمب در بتی کوت زخمی شد.
کابل:  وزارت دفاع میگوید:گروه های ترورستی عملیات دیگر بنام منصوری را اعالم داشته اند.

یک قصاب به اتهام فروش گوشت خر و اسپ از مندوی مزارشریف بازداشت شد. بلخ: 
۱۹ طالب در باالبلوک کشته و ۸ تن زخمی شد. ۴ انبار سالح نیز کشف شد. فراه: 
ننگرهار:  ۹ ماین در خوگیانی  اچین  کوت  هسکه مینه و چپرهار کشف و خنثی شد.

هرات:  یک کارخانه ساخت مشروبات الکولی در ناحیه ۵ شهر هرات بامواد مخدر کشف شد.
۲۹داعشی در کوت. اچین و دوربابا کشته و ۵ انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 

۸۴ دهشت افگن بشمول۴۵ داعشی طی ۲۴ساعت کشته و ۲۷تن درنقاط مختلف کشور زخمی شد. کابل: 
دیروز ۱۰ نفر با۳ تراکتور شان از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. غور: 

۲۹ اپریل۲۰۱۷=۹ ثور۱۳۹۶
اشرف غنی گفت: هیچ گروهی نمیتواند از راه خونریزی به قدرت برسد. وی در مراسم تجلیل از۲۵ مین سال  کابل: 

پیروزی مجاهدین علیه ارتش سرخ شوروی  صحبت کرد.
گلبدین:   در لغمان در اجتماعی  گفت: افغانستان یک حکومت مرکزی نیرومند ضرورت دارد.

عفیفه باختری شاعر و ر وزنامه نگار افغانی به عمر ۵۵ سالگی در مزارشریف در گذشت. کابل: 
حمله طالبان دفع و ۲ تن کشته شد. درحمله هوایی در وته پور ۳ داعشی کشته و ۳ تن زخمی شد. کنر: 

۳۱ هراس افگن بشمول 6 داعشی ویک عضو شورای کویته در نقاط مختلف کشته شد. کابل: 
مال حبیب اهلل مشهور به مال ذاکر طراح حمله های انتحاری با۲ فردش در حمله هوایی امریکا کشته شد. میدان: 

شاهراه بغالن- قندز دورابه بروی ترافیک باز شد. بغالن: 
بدخشان:   زیباک بدست طالبان افتاد.  ۳ پولیس شهید و ۴ تن زخمی شد.

ننگرهار:   ۲۰ داعشی در کوت و اچین کشته و ۳ انبار سالح شان کشف شد.
هیأت پارلمانی پاکستان وارد کابل شد. کابل: 

۳۰ اپریل۲۰۱۷=۱۰ ثور۱۳۹۶
سروردانش معاون ریس جمهور به استقبال گلبدین حکمتیار به جالل آباد رفت. کابل: 

۳۰۰ سرباز امریکا که در هلمند مستقر شده اند با شورشیان نمی جنگند. رر 
ریس پارلمان پاکستان برای مذاکره وارد کابل شده . رر 

۹ ماین در ولسوالی های ننگرهار خنثی شد. ۳ انبار سالح نیز کشف گردید. ننگرهار: 
۳۱ عضو داعش کشته و ۵ تن  در کوت  اچین و دور بابا زخمی شد. رر 



259

۴ انبار سالح داعش نیز کشف شد.  
رهبر یک باند حرفه ای دزد موتر بازداشت شد. فراه: 

ده ها قریه از طالبان پاک کاری شد. طی یک هفته عملیات ۳۵ طالب کشته شد. ارزگان: 
مالمحمدرضا قوماندان طالب با۹ فردش در قیصار به دولت پیوست. فاریاب: 

۸۵ دهشت افگن بشمول ۱۹ داعشی و ۹ عضو شبکه حقانی کشته و ۴۵ تن زخمی شد. کابل: 
زون شمال:  دربغالن ۱۷ طالب کشته و ۲۰ تن زخمی شد. درفاریاب۱۰طالب کشته و ۴ زخمی.

درقندز ۱۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. در تخار ۹ طالب کشته و ۱۲تن زخمی.  
زون جنوب: در قندهار ۹طالب کشته و6 تن زخمی. در ارزگان۲طالب کشته و۳ تن زخمی.

در زابل ۸ تن کشته و 6 تن زخمی و ۳ ماین کشف شد.  
حمالت طالبان دفع و ۲ دشمن کشته شد. در وته پور کنر ۳ داعشی کشته و۳ تن زخمی شد. کنر: 

اول می ۲۰۱۷=۱۱ثور۱۳۹۶
ناتو در افغانستان ۵ جنگنده  اف ۱6  جابجا میکند. کابل: 

اداره باز رس امریکا تلفات نیروهای امنیتی افغان را در 6 هفته ۸۱۷ نفر اعالن کرد. رر 
باحمله هوایی بر۲ مرکز داعش ۳۰ عضو داعش درفیروزکوه و دولینه کشته و زخمی شد. غور: 

۱۳طالب در شهر فراه و باالبلوک کشته و ۳ انبار سالح کشف شد. فراه: 
۳۳ عضو داعش در اچین و دور بابا  هسکه مینه و کوت کشته و 6 ماین خنثی شد. ننگرهار: 

۳۵ طالب کشته و ۱۵ تن زخمی شد. عملیات علیه آنها ادامه دارد. بغالن: 
۲ فرد ملکی با حمله هوایی اشتباهی خارجی ها در تگاب کشته و۹ تن زخمی شد. کاپیسا: 

۲ فرد ملکی با انفجار ماین در قریه شورابک زخمی شد. سمنگان: 
صدها پوست خر که از بلخ بسوی امام صاحب انتقال می یافت کشف وبا۲نفر ضبط شد. قندز: 

اعالن کرد که نیروهایش را در افغانستان تقویت میکند. ناتو:  
۲۸ داعشی و طالب در چپرهار در جنگ بین داعش و طالب کشته شد. ننگرهار: 

ارزگان:  ۲۷ هراس افگن کشته  ۳ تن زخمی و ۱۳ ماین خنثی شد.
۸ طالب درحمله هوایی در چپرهار کشته و ۲ تن زخمی شد. ننگرهار: 

ده بوری امونیم نایتریت با ۳۰ متر فلیته ثانیه سوز در ولسوالی بگرام بدست آمد. پروان: 
یک حلقه ماین در پشت رود کشف و خنثی شد. فراه: 

نظامیان پاکستان ۳۰ راکت دیروز باالی دانگام کنر فیر کردند. کنر: 
۲ طالب در دره صوف کشته و۷ تن زخمی شد. یک پولیس شهید و ۳ تن زخمی شد. سمنگان: 

۲ می ۲۰۱۷=۱۲ثور۱۳۹۶
۴طالب در جغتوکشته  و ۷ تن زخمی شد و یک افسر پولیس نیز زخمی گردید. غزنی: 

۳ طالب بایک سرگروپ آن به اسم مال هیبت اهلل زخمی و یکنفر شان کشته شد.۱۴ ماین کشف شد. لوگر: 
۹ طالب در پنجوایی کشته و ۴ انبار سالح در ژیری کشف شد. قندهار: 

۳۰ هراس افگن در برخی والیات کشته شد: کابل: 
در فاریاب ۷ کشته و۱۵ زخمی.  در پشتونکوت ۸ کشته و یک زخمی. در زیباک بدخشان ۷ تن کشته. در خواجه بهاالدین 

تخار 6 کشته و ۷ تن زخمی شد.
در ارغنداب و میانشین ۲۲ مخالف کشته و ۷ تن زخمی شد. قندهار: 

درچوره و ترینکوت ۱۴ طالب کشته و ۲تن زخمی و ۲۲ ماین خنثی شد. ارزگان:  
ننگرهار:  ۲۷ عضو داعش وطالب در جنگ بین شان  در چپرهار کشته و۳ تن زخمی . 

۲۰ طالب نزد داعش اسیر میباشد.  
در حمله هوایی در چپرهار ۱۵ داعشی کشته شد. رر: 
فاریاب:  ولسوالی غورماچ دیروز از طالبان پس گرفته شد.

قاری شاه محمد ولسوال نام نهاد طالبان برای خان چارباغ با ۳ عضوش دیروز کشته شد. رر 
۴ طالب در صیاد دیروز کشته و یک پولیس شهید شد. سرپل: 

6 طالب در اندر و ده یک کشته و ۳ تن دیروز زخمی شد. غزنی: 
ریس ISI پاکستان  وارد کابل شد. کابل: 

۳ می ۲۰۱۷=۱۳ثور۱۳۹۶
اشرف غنی دعوت رسمی دیدار از پاکستان را رد کرد. کابل: 



260

درهرات درسال۱۳۹۵ بیش از یک هزار اقدام بخود کشی ثبت شده. هرات: 
در حمله انتحاری در شش درک ۸ غیر نظامی کشته و۲۸ نفر زخمی شد.   کابل: 

جایزه مطبوعاتی بنام عبدالصمد روحانی خبرنگار شهید شده بی بی سی نامگذاری شد.  
۱۳ تن از بستگان تاج محمد قوماندان دولینه ربوده شدند. غور: 

۱۵ طالب در گلستان. باالبلوک و بکواه کشته و ۸ تن زخمی شد. فراه: 
۴ انبار سالح طالبان نیز کشف شد.  

ننگرهار:  ۴۵ عضو داعش در ولسوالی های ننگرهار کشته شد.  6انبار سالح نیز کشف شد.
۴ ماین از شاهراه ادرسکن کشف و خنثی شد. هرات: 

یک زن بایک مرد در گرزیوان در محکمه صحرایی تیر باران شدند. فاریاب: 
مالمحمد شیوانی قوماندان طالب در باالبلوک کشته شد. فراه: 

۳ عضو داعش بشمول ۳زن یکی از قزاقستان و دیگر پاکستانی در دره مرغاب بازداشت شد. غور: 
بدخشان: نظامیان شهر زیباک را دیروز از طالبان پس گرفتند.

درحمله هوایی دیروز ۲۸ طالب بشمول خارجی ها در اشکاشم کشته شد. رر: 
۳تانکر تیل بی کیفیت در شاهراه اسالم قلعه- هرات توقف داده شد. هرات: 

6۹ هراس افگن  دیروز بشمول ۲۳ داعشی و یکنفر عضو شبکه حقانی کشته و۲6 تن زخمی شده. کابل: 
۲ فرد مشکوک نیز در نقاط مختلف کشور گرفتار شد.  

۴ طالب دیرود در جغتو کشته و ۷ تن زخمی شد. غزنی: 
 ۴ می ۲۰۱۷=۱۴ثور۱۳۹۶

گلبدین حکمتیار از جالل آباد وارد کابل شد. اشرف غنی در ارگ ازوی استقبال کرد. کابل: 
یک محموله بزرگ مواد انفجاری در ریگشا در شهر صفا کشف و ضبط شد. زابل: 

درحمله طالبان بر پایگاه امنیتی ۲ نظامی شهید و ۲تن زخمی شد. ۴طالب کشته و ۳تن زخمی شد. رر 
درعملیات علیه طالبان در درقد که۱۰ روز قبل آغاز شد بخش هایی از خواجه بهاالدین و درقد  ازوجود تخار: 

طالبان پاکسازی شد.  
۸۱ هراس افگن بشمول ۱۰ داعشی در نقاط مختلف کشته  ۳۹تن زخمی و ۱۵ تن دستگیر شد. کابل: 

۷ عضو داعش در ده باال کشته  ۴ماین از فارم بتی کوت کشف شد. ننگرهار: 
باواژگون شدن تانک ۲ پولیس کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

بدخشان:   عملیات بکمک هوایی برای پس گیری زیباک از ۸ روز باینطرف  ادامه دارد.
عملیات برای پس گیری وردوج و بهارک از ۵ روز باینسو ادامه دارد. رر 

ولسوالی های جرم و وردوج از دیر زمانی در تصرف طالبان است. رر 
ارزگان وزابل:  ۴۵ هراس افگن در ارزگان و زابل کشته و ۳۰ تن زخمی شد.

احمد اهلل به اسم مستعار علی یک عضو شبکه حقانی در کابل دستگیر شد. کابل: 
قندهار:  ۹ طالب در سپین بولدک کشته و۴ انبار سالح در ارغنداب و پنجوایی کشف شد.

۱۴ طالب در غورماچ و المار کشته و 6 تن زخمی شد. ۷ ماین نیز خنثی شد. فاریاب: 
۳۰ راکت ومرمی توپ نظامیان پاکستان درین والیت اصابت کرد طی ۲۴ساعت. کنر: 

ارزگان:  ۲۳طالب در ترینکوت کشته و ده ها تن زخمی شد.
در ادامه درگیری میان گروهی مالهیبت اهلل و مال رسول ۲۳طالب کشته و ده ها تن زخمی شد. هرات: 

گلبدین وارد کابل شد و در قصر سالمخانه از وی استقبال شد. کابل: 
طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس برای توزیع تذکره برقی امضاء شد. رر 

۵ می ۲۰۱۷=۱۵ثور۱۳۹۶
ده ها تن در اعتراض علیه گلبدین خواهان محاکمه وی شدند. تظاهرات در نزدیک اقامتگاه گلبدین در داراالمان  کابل: 

صورت گرفت.
سپین بولدک: در پی درگیری بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان یکنفر کشته و ده ها تن زخمی شد.

وزارت خارجه افغانستان شارژد افیر اسالم آباد را احضارکرد و اعتراض نمود. وزارت خارجه پاکستان سفیر   
افغانستان را احضار کرده اعتراض نمود. این سومین بار است که نیروهای پاکستان بخاک افغانستان تجاوز 

میکنند. 
کابل:  گلبدین برای هوادارانش در غازی ستدیوم بیانیه داد. درین اجتماع مقامات دولت نیز حضور داشتند.
در عملیات تصفیوی ۱۲۰ هراس افگن کشته شد: در بدخشان ۵۰ طالب کشته و۳۰ تن زخمی شد. کابل: 
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در درقد تخار۷۰ طالب کشته شد.  
۴۲ هراس افگن در بخش های کشور کشته شد. بشمول ۸ عضو داعش۴کارخانه موادمخدرتخریب شد. کابل: 

۴ طالب در ترینکوت کشته و ۴ ماین خنثی شد. ارزگان: 
۸ عضو داعش در اچین کشته شد بشمول یک قوماندان آن بنام همایون. ننگرهار: 

طالبان در شاهراه قندز- خان آباد و مرکز ولسوالی قلعه زال حمله کردند که جنگ ادامه دارد. قندز: 
در اشکاشم سه تانک مخالفان با سرنشینان آن از بین برده شد: ۲ طالب و یک خارجی دستگیر شد. بدخشان: 

احتماال بین ۵۰ تا یکصد تن مخالف کشته شد.  ۹ سرباز شهید و ۱۵ تن زخمی شده.  
نگهبان یک عضو شورای والیتی ۳ عضو خانواده اش را با گلوله کشت. زابل: 

۶ می ۲۰۱۷=۱۶ثور۱۳۹۶
قلعه زال به دست گروه طالبان افتاد. قندز: 

خوست:  با اعتصاب ۳۴۰۰ معلم درخوست ۲۲۰ مکتب بسته شد. اعتصاب بخاطر زمین برای تعمیر  است.
اوضاع امنیتی شیندند بهتر شده  و در ۸ ماه گذشته ۲۲۷ مخالف کشته شده. هرات: 

۸ طالب در ولسوالی چوره کشته و ۱6 تن زخمی شد. یک سرباز شهید و یکنفر زخمی شد. ارزگان: 
قندهار:  ۸ طالب در ارغنداب و پنجوایی بشمول یک قوماندان آنها کشته شد.

۹ حلقه ماین در پنجوایی و ژیری کشف و خنثی شد.  
6 طالب در شملزایی کشته و ۴ تن زخمی شد. زابل: 

۲ طالب در زرمت کشته شد. پکتیا: 
در میمنه جوزجان  قندز وسزپل: در نبرد با طالبان۲۷ طالب کشته ۳غیر نظامی شهید و ده ها تن شان زخمی شد.

سپین بولدک:  در نبرد با سربازان پاکستان که وارد خاک کشور شده بود ۹ سرباز پاکستانی کشته و حدود ۴۰ تن شان 
زخمی شد.  ۴ نظامی و۲ ملکی افغان شهید ۳۷ تن زخمی شدکه همه ملکی اند.

۷ طالب در پرچمن  کشته و ۴ تن زخمی شد. یک سرباز زخمی و ۲ ملکی شهید شد. فراه: 
۳ تن از قاچاقبران مواد مخدر با مواد مخدر دستگیر شد. بغالن: 

۱۳ طالب دیروز در شهر قندز و خان آباد کشته و ۱۳ تن زخمی شد. قندز: 
۲ تن از نیروهای امنیتی زخمی و یکتن شهید شد.  

۱۸ طالب دیروز در شهرک کشته شد. غور: 
طالبان دیروز در شهرک یکنفر را کشته و ۹ منزل را آتش زدند. رر 

6۷ طالب  در خواجه بهاالدین و درقد با حمالت هوایی و زمینی کشته  ۱۸ تن زخمی شد بشمول مولوی قادر  تخار: 
معاون والی نامنهاد طالبان.

یکنفر با ۱۵۰ کیلو مواد انفجاری در اته پور دستگیر شد. کنرها: 
۳ نیروی خیزش مردمی در بلچراغ دیروز به شهادت رسید. فاریاب: 

۷می ۲۰۱۷=۱۷ثور۱۳۹۶
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کابل با مقامات دولتی دیدار کرد. کابل: 

اسداهلل کهزاد نامه نگار وریس شورای والیتی سازمان انقالبی زحمتکشان  در پلخمری ترور شد. بغالن: 
باتصرف قلعه زال توسط طالبان حدود ۲۰۰۰ خانواده منازل شانرا ترک کرده اند. قندز: 

بغالن:  ۵طالب دیروز کشته و ۳ تن زخمی شد.
قندز:  ۲6طالب دیروز کشته و ۴ تن شان زخمی شد.

ننگرهار:  درحمله موشکی نظامیان پاکستان در تورخم یک درایور کشته یکنفرملکی زخمی و۴ موتر آتش گرفت.
۲۳هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته شد بشمول۸ داعشی و یکنفر زخمی شد. کابل: 

دزدان ۱۲ کیلو زعفران از غوریان  دستگیر شد. هرات: 
۱۳ طالب در بکواه و حومه شهر فراه کشته و ۳ انبار سالح کشف شد. فراه: 

6 طالب دیروز در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۲مهاجم انتحاری داعشی  با انفجار بمب های شان  در اچین کشته شد.   ننگرهار: 

سپین بولدک:  دراثر اصابت مرمی های پاکستان بیش از یکهزار خانواده منازل شانرا ترک کردند.
درتداوم عملیات ۹داعشی کشته و ۲ انتحاری هم کشته شد.یکنفربا یک ماین در رودات گرفتار شد ننگرهار: 

6۵ طالب طی ۲۴ ساعت در مربوطات قندز کشته و زخمی شده اند. قندز: 
۸ می ۲۰۱۷=۱۸ثور۱۳۹۶

افغانستان و پاکستان از نقشه گوگل برای حل اختالف مرزی شان استفاده میکنند: یک مقام پاکستان . کابل: 
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اشرف غنی وزارت داخله را قلب فساد در نهاد های امنیتی خواند. رر 
رادیوی داعش در ننگرهار از بین برده شد و یک عضو ارشد داعش بنام عبدالحسیب کشته شد. رر 

۱۲ فرد مشکوک در قندز بازداشت شد. قندز: 
طی عملیات سه روزه ۵۲ هراس افگن کشته  6۵تن زخمی. ۵سربازشهید و۱۱ تن زخمی شد.  

پروان:  یک متعلم مکتب از سوی افراد ناشناس در چاریکار کشته شد.
قاری نور آغا یک قوماندان بایک فردش درحمله طیاره بی پیلوت کشته شد.  میدان: 

۳ هراس افگن در صیاد کشته و ۴ تن زخمی شد.  ۲پولیس زخمی شد. سرپل: 
۲هراس افگن در پادخواب شانه کشته شد. لوگر: 

۱۰۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشته و ۵۲ تن زخمی شد. کابل: 
قندز:  درعملیات تصفیوی زون شمال و شمالشرق:  ۱۵ هراس افگن کشته و۱۸ تن زخمی شد.

۲۲هراس افکن در المار کشته شد. فاریاب: 
6 هراس افگن بشمول ۲ تبعه خارجی در زیباک کشته شد. بدخشان: 

راه  ۷ ولسوالی مسدود شد. باثر سرازیر شدن سیالب. بغالن: 
ننگرهار:  ۱۳تن باتهام جرایم جنایی گرفتار شدند.

جسد یک زن جوان در حصه اول کوهستانات یافت شد. کاپیسا: 
۳۱ عضو داعش طی ۲۴ساعت در اچین کشته و یکنفر شان زخمی شد. ننگرهار: 

سومین کنفرانس ساالنه اتحادیه اروپا پیرامون)  تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان( دایرشد. کابل: 
۹ می ۲۰۱۷=۱۹ثور۱۳۹۶

شهرداری کابل خانه های دامنه کوه را رنگ آمیزی میکند. کابل: 
بیش از ۷۰ عضو طالبان در جاده قندز- خان آباد کشته شدند. قندز: 

مولوی عبدالرحیم حنفی ریس شورای والیتی در اتاق درسی با انفجار ماین کشته و6نفرزخمی شد. پروان: 
۷۱ دهشت افگن طی ۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته  ۳۵تن زخمی و۷ نفر دستگیر شد. کابل: 

۱۳ طالب در المار  قیصار و غورماچ کشته   و یک مخفی گاه شان تخریب شد. فاریاب: 
قندهار:  ۹طالب بشمول ۳ پاکستانی در ارغنداب کشته شد  ۴انبار سالح شان کشف و ضبط شد.

در عملیات پاک سازی  ۳۵ تن طالب کشته و زخمی شد. میدان: 
۲ پولیس شهید و ۳ تن دیگر در حمله طالبان زخمی شد. گردیز: 

۵ طالب در شهر غزنی کشته  ۷ تن شان زخمی شد.  ۵ ماین کشف و خنثی شد. غزنی: 
یک انبار سالح در اجرستان غزنی کشف شد که در مسجد جابجا شده بود.  

6 حلقه ماین در اچین، دوربابا و کوت کشف و خنثی شد. ۵ انبار سالح نیز کشف شد. ننگرهار: 
۴۵ عضو داعش کشته و ده ها تن در ولسوالی های ننگرهار زخمی شد. رر 

6 مخالف مسلح دیروز در دند پتان کشته شد. پکتیا: 
6  طالب  در ولسوالی نرخ کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. میدان: 

۸ طالب در اشکاشم کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شد. بدخشان: 
۴ نفر با ده ها کیلو مواد مخدر که در موتر جانب کابل میرفت گرفتار شد. ننگرهار: 

یک مرکز سوق و اداره طالبان در ناد علی تخریب شد. هلمند:  
قندز:  محاصره ولسوالی خان آباد در بیز نوآباد اندرابی هارا نیروهای دولتی شکستاندند.

معاون دفتر رسانه های قندهار بنام عبدالغفور پیروز  توسط طالبان ترور شد. قندهار 
یک قوماندان پولیس محلی بحیث قاتل یک محصل پوهنتون در چک  گرفتار شد. میدان: 

۳۱ داعش در حمالت هوایی در نازیان و اچین کشته شدند. ننگرهار: 
یک زن جوان باتهام ربودن یک دختر ۹ ساله گرفتار شد. هرات: 

یک دختر وپسر در چوره از سوی خانواده  دختر تیرباران شدند. ارزگان: 
در اتغر  ۴ طالب کشته و یکنفر زخمی شد. ۹ حلقه ماین هم کشف شد. زابل: 

باکشته شدن عبدالحسیب لوگری رهبر داعش ۳۸ عضو آن   در مهمند دره اچین ۷ ثور کشته شده اند. کابل: 
که در بین آنها۷ پاکستانی۴ اربکستانی و۲تن تاجکستانی قوماندانان شان شامل بود.  

۱۰می ۲۰۱۷=۲۰ثور۱۳۹۶
مقامات سرپل میگویند ۲ هیلیکوپتر ناشناس برای مخالفین تجهیزات فراهم کرد. سرپل: 

دبیر کل ناتو گفت با اعزام نیروی بیشتر به افغانستان به عملیات نظامی متوسل نمی شویم. کابل: 
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خانه های دامنه کوه در کابل رنگ آمیزی میشود. رر 
6 مخالف در غورماچ کشته شد بشمول یک قومانان آن.  ۵ حلقه ماین در قیصار کشف شد. فاریاب: 

یک ماین گذار بر اثر انفجار ماین خودش در گوسفندی کشته شد. سرپل: 
باحمله هوایی در مرکز داعش در غور  ۲ مرکز آن تخریب و ۲۰ داعشی کشته شد. غور: 

۱۵ طالب در ادرسکن کشته و۲۱ تن زخمی شد. ۷ نفر ملکی در انفجار ماین کشته شد که شامل دو مرد سه  هرات: 
زن و دو کودک میباشند.

6 طالب در بکواه کشته و ۷ ماین خنثی شد. فراه: 
۵۹ مخالف در والیات مختلف طی۲۴ ساعت کشته شد. کابل: 

برای استخراج ذغال سنگ در دره صوف ۲۰ هزار کارگر در۱۰۰۰  صوف مصروف اند که ۷۵ پولیس از انها  سمنگان: 
محافظت  میکند و خطر امنیتی دارند. عاش پولیس سمنگان ۸ هزار افغانی در ماه است درحالیکه از پولیس  

والیات همجوار ماهوار ۱۲ هزار افغانی میباشد.
ازیک مکتب خصوصی در خوشحال مینه سالح و مهمات کشف شد. کابل: 

در اثر مشاجره لفظی بین ۲ خانواده در دره  ۳نفر کشته و ۵ تن زخمی شد. پنجشیر: 
بیش از یکصد شرکت شامل فهرست سیاه شده و دارایی های شان ضبط شده. کابل: 

۱۱ می ۲۰۱۷=۲۱ثور۱۳۹۶
نیروهای دولتی شهرزیباک را پس از ۲ هفته از طالبان پس گرفتند. بدخشان: 

6۰ طالب کشته و زخمی شد.  
رهبران جهادی به مشارکت همه اقوام بطور برابر در ساختار نظام تاکید کردند. کابل: 

باتصرف شهر زیباک 6۰ طالب بشمول خارجی ها کشته و زخمی شد.  بدخشان: 
پیشروی بسوی وردوج ادامه دارد.  

وزیر دفاع امریکا گفت: کشورش در افغانستان با یک دشمن مصمم مواجه است. کابل: 
۲۷داعشی در هسکه مینه  کوت و اچین کشته  و۴ انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 

۱۷ هراس افگن  در شاه جوی   خاک افغان و شهر قالت کشته شد. زابل: 
۲۲ هراس افگن در ۱۵ والیت کشور کشته و ۱۲ تن زخمی شد. کابل: 

قندز و سرپل:  قول اردوی شاهین ۲۰۹ – ۱6هراس افگن را درین دو والیت کشتند.
6 هراس افگن در غورماچ کشته و ۵ حلقه ماین کشف و خنثی شد. فاریاب: 
مال نورمحمد  طالب با انفجار ماین خودش در گوسفندی کشته شد. سرپل: 

۱۲ می ۲۰۱۷=۲۲ثور۱۳۹۶
ریس اطالعات ملی امریکا)دن کوتس( گفت: اوضاع افغانستان در۲۰۱۸بدترخواهد شد. کابل: 

رهبران جهادی افغانستان به مشارکت برابر همه اقوام در ساخت نظام تاکید کردند. رر 
مال شیرافضل یک قوماندان ارشد طالب با ۵ فردش  کشته و ۴ نفر دیگر شان زخمی شد. قندز: 

چندین ماین نیز در شاهراه کندز- خان آباد کشف و خنثی شد.  
والیت خان سکرتر یک قوماندان پولیس محلی که با دختری ازدواج کرده بود  و به بهانه اینکه ننگرهار: 

خانمش باکره نبود  خواهر دیگرش را گرفته بود به ۱۸ سال حبس محکوم شد.  
مالیی که نکاح را بسته بود به ۷ سال و ۲ همکار او ۱۷ سال حبس شد.  

درگیری میان مرزبانان افغان با ملیشه های پاکستان رخداد. درین درگیری۲ غیر نظامی زخمی شد. پکتیکا: 
عطامحمد نور والی بلخ از حمله ترورستی طالبان در شاهراه کابل- مزارشریف نجات یافت. بلخ: 

۳۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۹ تن زخمی شد. کابل: 
۳ سرگروپ طالبان در مانوگی کشته  یکنفر شان زخمی شد. کنر: 

یک ماین در اچین. ۲ ماین در کرکنی.  یک ماین در کوت کشف و خنثی شد.  
در عملیات غبار۷  در تگاب ۷ مرمی راکت با صد متر فلیته ثانیه سوز کشف شد. کاپیسا: 

۱۳ می ۲۰۱۷=۲۳ثور۱۳۹۶
گزارش کمیته ضد شکنجه ملل متحد مبنی بر دخالت جنرال رازق در شکنجه زندانیان را رد کرد. کابل: 

۲ فرمانده عمده طالبان با۸ فرد شان بشمول معاون والی خود خوانده آنها کشته شد. سمنگان: 
۲کارمند زن شرکت ابرسانی کابل در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شد. کابل: 

وجود خودرو افغانستان  در عراق را ردکرد که دیروز تصویر آن نشر شده بود. رر 
حکمتیار بیش از ۳۵۰۰ نفرش را بحکومت معرفی کرده تا در نهاد های امنیتی مقرر شوند. رر 
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یک گروه ۹ نفری مخالفان مسلح دیروز در ولسوالی کلدار کشته شد. بلخ: 
۴ تن نیروی اردوی ملی در کمین طالبان زخمی شد. فراه: 

یکنفر با ۵ کیلو هیرویین در منزلش در قریه کورچی  بازداشت شد. رر 
با بازگشایی مسیر قندز- خان آباد در۸ روز  ۵۴ طالب کشته و ۵6تن زخمی شد. قندز: 

درین عملیات ۱۰ تن نیروهای امنیتی شهید و ۱۳ تن زخمی شد.  
دیشب 6 طالب کشته ۴ تن  زخمی و ۴ حلقه ماین کشف و خنثی شد. قندز: 

۳ طالب در ترینکوت کشته و ۸ تن زخمی شد. ارزگان: 
6 حلقه ماین بشکه ای در رودات کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

۴ طالب در خواجه سبز پوش در برخورد با قوای امنیتی زخمی شدند. فاریاب: 
۳ طالب دیروز در قلعه نو کشته شد و یکنفر زخمی گردید. بادغیس: 

۳ کارمند آبرسانی کشته و یکتن در انفجار ماین در بس شان در مکروریان اول زخمی شد. کابل: 
۳۰ طالب مسلح در بورکه کشته و زخمی شد و ۲ سرباز شهید و ۴ تن زخمی شد. بغالن: 

نیک عمل یک قوماندان داعش به دولت تسلیم شد. ننگرهار: 
سیف الرحمن سیف معاون اکادمی علوم در کابل ترور شد.  وی مسکونه لوگر بود. کابل: 

هرات:  در انفجار بالون گاز در شهر هرات 6 نفر کشته و ۱۸ تن زخمی شد.
۱۴ می ۲۰۱۷=۲۴ثور۱۳۹۶

مردی سر همسرش را باتهام  زنا با مرد بیگانه  با چاقو برید. قندز: 
حمله طالبان در تیوره عقب زده شد. غور: 

گروه ۹ نفری اختطاف گر در ناحیه۱۱ کابل دستگیر شد و پرسیا طفل خوردسال نجات داده شد. کابل: 
داکتر عبداهلل در محفل پس گرفتن شهر زیباک شرکت کرد. وی کار ساختمان سرک باتاجکستانرا بدخشان: 

که بکمک بانک اسیایی به مصرف ۹۸ ملیون دالر ساخته میشود افتتاح نمود.   
مالضیأالدین قوماندان طالبان در قادس خانمش را کشت. بادغیس: 

۳۷ هراس افگن در برخی والیات کشته  ۲۰ تن زخمی و ۲ نفر گرفتار شد. کابل: 
در درگیری بین طالبان و قوماندان غیر مسوول یکنفر کشته و یکنفر زخمی شد. غور: 

۲ پولیس با انفجار ماین در دولینه شهید شد. رر: 
طالبان ۲ قریه را در باال مرغاب از داعشی ها گرفتند. رر: 

۲۴ کیلو تریاک با قاچاق بران گرفتار شد. زرنج: 
سمنگان:  ۷ هراس افگن در رویی دوآب کشته و ۹ تن زخمی شد.

۲ طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. در پلخمری  ۳ ماین هم کشف شد. بغالن: 
۲ طالب )قاری فرید و مولوی مرتضی(  زخمی شدند. کاپیسا: 

یک هراس افگن بنام محمد طارق در چپه دره زخمی شد. کنر: 
۱۵ می ۲۰۱۷=۲۵ثور۱۳۹۶

بشیراحمد در شهر قندهار به اتهام جاسوسی به ایران که وارد شده بود گرفتار شد. قندهار: 
۵ کودک باثر اصابت راکت طالبان در مهتر الم جان باختند. لغمان: 

یک مهاجم طالب انتحاری پیش از رسیدن به هدف در نزدیک پل ژاندارمه  بازداشت شد.  ننگرهار: 
نصیراحمد طراح بمگذاری علیه ریس شورای والیتی که باعث قتل وی شد گرفتار گردید. پروان: 
۳ طالب که میخواستند ماین را در مسجد جابجا کنند با انفجار ماین  در کوالالکشته شدند. غزنی: 

6 پولیس در برخورد با ماین در علی خیل شهید و یکتن زخمی شد. پکتیا: 
کابل:  ۵۱ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد بشمول ۴ داعشی  ۲ تن زخمی شد.
احمد باشنده سیدکرم پکتیا که برای حمله انتحاری آمده بود خودرا به پولیس تسلیم کرد. ننگرهار: 

۲ حلقه ماین در سیاه گرد کشف و خنثی شد. پروان: 
۴ طالب   باثر انفجار ماین خود شان در محمد آغه کشته شد. لوگر: 

در آتش زدن یک مکتب در ساحه حسنتاین  جلوگیری شد و طالبان گرفتار شدند. جوزجان: 
یک حلقه ماین در کوه توپ بگرام کشف و خنثی شد.  پروان: 

۳ تن باتهام حمالت ترورستی و تبلیغ در حضرت سلطان بازداشت شدند. سمنگان: 
۱۰ طالب در باالبلوک و بکواه کشته و 6 انبار سالح کشف شد. فراه: 

نیمروز:  6۸۰ کیلوگرام تریاک با راننده موتر در سرحد با ایران گرفتار شد.
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۱۵ داعشی در حمله هوایی در فیروز کوه کشته و ۴ تن زخمی شد. غور: 
داکتران شفاخانه غور در اعتراض به لت وکوب یک داکتر توسط معاون امنیت ملی  اعتصاب کردند. رر: 

اشرف غنی فرمان توزیع تذکره برقی را صادر کرد. کابل: 
۱۶ می ۲۰۱۷=۲۶ثور۱۳۹۶

وزارت دفاع گفت روند ثبت بایامتریک  سربازان و افسران ارتش پایان یافت. کابل: 
درگیری با شورشیان ده ها نفر از دو طرف کشته شد. کنر: 

دوستم:  جنرال دوستم و کارمندان دفترش از۵ ماه بدینسو حقوق دریافت نکرده اند.
حزب اسالمی:  با طالبان با هدف صلح  در تماس هستیم.

بامیان:  بدنبال اعتصاب شماری از استادان در مخالفت با ریس دانشگاه  ده ها دانشجو خیمه تحصن برپا
کردند و خواهان پایان اختالف ها درین دانشگاه شدند.  

با انفجار بمب دریک مهمانخانه منزل یک شهروند ۲ غیر نظامی کشته شد. ننگرهار: 
مردی زنش را در خانقا با تیشه قطعه قطعه کرد و خودرا به پولیس تسلیم نمود. جوزجان: 

6 طالب در دهراوود کشته و ۱6 تن زخمی شد. ارزگان: 
یک انبار سالح و مهمات در چار دره کشف شد. قندز: 

یک قوماندان طالب  با۵ فردش بدولت تسلیم شد. آنها از تاله و برفک  بغالن میباشند. بامیان: 
۳ طفل در انفجار ماین در ولسوالی چوره زخمی شد. ارزگان: 

سازمان ملل متحد گزارش داد که از آغاز سالجاری بیش از ۹۱ هزار نفر در افغانستان بیجا شده. کابل: 
مسووالن امنیتی از پرتاب صندوق های سربسته در مناطق تحت تصرف طالبان  و داعش درفاریاب، رر 

شبرغان و سرپل توسط طیاره ۴ ماشینه  خبر داده اند.  
۲۰ طالب مسلح در چپه دره کشته و ۱۲ تن زخمی شد. 6 نفر امنیتی هم شهید شد. کنر: 

درحمله موشکی ۲ کارمند ریاست مخابرات کنر شهید شد. رر 
۳۲ نفر طالب طی یک درگیری درساحه جرخشک کشته و ۱۵تن زخمی  و۳ امنیتی زخمی شد. بغالن: 

ده ها تن طالب و داعش درگیری بین خود شان در فیروز کوه کشته و زخمی شد. غور: 
تنش بین طالبان و داعش در قوش تیپه و درزاب  جوزجان ادامه دارد. جوزجان: 

۷۱ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته  ۵۳ تن زخمی و۱۰ تن بازداشت شد. کابل: 
۷ هراس افگن در دایچوپان کشته و ۴تن زخمی و 6 ماین خنثی شد. زابل: 

یک دختر از جمله ۴ دختری که داعش اختطاف نموده بود نجات داده شد. ننگرهار: 
قلعه زال که بدست طالبان افتاده بود مکمل تصفیه و بدست دولت افتاد. قندز: 

۲۲ طالب در ولسوالی های کنر کشته و ۵ تن زخمی شد. کنر: 
۱۲ طالب در مرکز لوگر کشته و۱6 تن زخمی شد.  در برکی برک ۳ طالب کشته شد. لوگر: 

۱۷ می ۲۰۱۷=۲۷ثور۱۳۹۶
حکم حبس کامران علیزایی ریس شورای والیتی هرات به ۸ ماه کاهش یافت. هرات: 

۲مرد توسط مردان تفنگدار در شهر شبرغان تیر باران و کشته شد. جوزجان: 
در۲ بمب گذاری یک غیر نظامی کشته و ۱۰ تن  توسط طالبان جان باختند. قندهار: 

۳ مهاجم انتحاری به رادیو تلویزیون ملی حمله کرد که یک پولیس کشته و۱۴تن  ملکی زخمی شد. ننگرهار: 
۳ انتحار کننده به قتل رسیدند. در یک حادثه دیگر6 نفرکشته و۲۰ نفر زخمی شد.  

قوماندان امنیه میگوید رهبری جنگ از طرف طالبان در دند غوری توسط خارجی های روسی،مصری،  بغالن: 
چینایی،ازبکستانی و عربستانی، پیش برده میشود.  

پس از عملیات منصوری6۴ تن طالب در بغالن کشته و۴۳ تن زخمی شده است.  
۳ ماین گذار ترورستی طالبان در ولسوالی موسهی گرفتار و از منازل شان اوراق تبلیغاتی با مهمات کابل: 

و ماین های بشکه ای کشف شد.  
۴ طالب در کامدیش  کشته و ۳ تن زخمی شد. نورستان: 

لغمان:  ۵ قوماندان طالب با۱۰ فرد شان در علینگار کشته و ۲ قوماندان طالب گرفتار شد.
۳ طالب دیروز در منگجک کشته شد. جوزجان: 

6 طالب  در چپرهار باحمله هوایی کشته و ۴ تن زخمی شد.  ننگرهار: 
۸۷ هاس افگن در نقاط مختلف کشور بشمول ۴ داعشی کشته.  ۵۷تن زخمی و۲ تن گرفتار شد. کابل: 

پکتیا:  ۲ طالب در انفجار ماین در سید کرم کشته شد.
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قندهار:  ۳ عضو یک باند آدم ربا در قندهار گرفتار شد.
۳ غیر نظامی در انفجار ماین در شهر صفا زخمی شد. زابل: 

فاریاب:  ۳ طالب در قیصار که قصد ماینگذاری داشتند توسط پولیس کشته شدند.
پروان:  ۳ طالب در سیاه گرد کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد.

۳۲ طالب  کشته و ۱۸ تن زخمی شد. لغمان:  
۱۱ طالب در حمله هوایی در قلعه زال کشته و۷ تن زخمی شد. ۱۰ حلقه ماین نیز خنثی شد. قندز: 

۳۵ طالب در بورکه  در حمله هوایی کشته ۲۸ تن  زخمی شد. بغالن: 
۱۸ می ۲۰۱۷=۲۸ثور۱۳۹۶

اشرف غنی کارساختمان جاده یکاولنگ- دره صوف را افتتاح کرد که بطول۱۷۸ کیلومتر به مصرف۲۰۴ ملیون  کابل: 
دالربانک آسیایی توسط کمپنی چینایی  بامیان را به سمنگان وصل میکند.

درحمله هوایی ۱۰ طالب در قلعه زال کشته شد. قندز: 
درحمله افراد مسلح به بس حامل نیروهای اردوی ملی یک سرباز شهید و ۲ تن زخمی شد. هرات: 

ارزگان:   درعملیات نظامی ۱۰ طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.
۱۷ طالب در باالبلوک و بکواه کشته و ۵ انبار سالح کشف شد. فراه: 

6 ماین در اچین   هسکه مینه  کوت و چپرهار کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
6۳ داعشی در اچین  هسکه مینه و کوت  کشته شد. رر 

درعملیات تصفیوی تاکنون۳۵ طالب کشته و ده ها تن زخمی شده. زابل: 
درحمله گروهی به رادیو تلویزیون جالل آباد 6 تن کشته ۱۳تن زخمی شد. ننگرهار: 

۸۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 
دیروز ۲۳ طالب باثر ضربات هوایی کشته شد. لغمان: 

یک عضو شورای والیتی که باتهام قتل۱۲سال حبس شده بود بعد از دو سال از حبس فرار کرد. فاریاب: 
۱۹ می ۲۰۱۷=۲۹ثور۱۳۹۶

۱۱ عضو یک خانواده در انفجار ماین کنار جاده کشته شد: ۵ کودک ۵ زن و یک مرد. لوگر: 
ننگرهار:  ۵ سرباز پولیس محلی در حمله خودی در غنی خیل ننگرهار کشته شد.

۱۰ داعشی  درچپرهار کشته ۲ تن زخمی شد. یک ماین ۲۰ کیلویی در بتی کوت کشف شد. رر 
هرات:  مهاجمان مسلح درناحیه ۹ به بس نظامیان حملد کردند که یک سرباز شهید و۲ تن زخمی شد.

ارزگان:  ۱۰ هراس افگن کشته و ۵ تن آنان زخمی شد.
۱۷ طالب مسلح در باالبلوک و بکواه کشته شد. ۵ انبار سالح نیز کشف شد.  فراه: 

درعملیات تصفیوی در تگاب ۱۳ هراس افگن کشته و ۱۷ تن زخمی شد. کاپیسا: 
در حمله هوایی در چپه دره  ۷ هراس افگن کشته شد. کنر: 

در ادامه عمیات ۵ دهشت افگن کشته شد که جسد ۳ تن درمیدان باقیمانده است. لغمان: 
مقرری های جدید در مربوطات  وزارت داخله منظور شد. کابل: 

۲۰ می ۲۰۱۷=۳۰ثور۱۳۹۶
درحمله۳ نفر مهاجمان به کابل بانک جدید در پکتیا ۲نفر کشته ۱۵نفر زخمی شد. پکتیا: 

جنرال دوستم بنام تداوی عازم ترکیه شد. کابل: 
هند تالش دارد از راه افغانستان به کشور های آسیای میانه راه یابد. رر 

۱۳۹هراس افگن در بخشهای کشوربا۱۲داعشی کشته و۱6 تن زخمی ودوتن نیز گرفتار شد. رر 
خیرخواه قوماندان طالب  با6 فردش در لغمان در عملیات سیالب کشته شد. لغمان: 

۲نفر درشاهراه یکه باغ شبرغان کشته و یکنفر زخمی شد. یکنفر درین رابطه گرفتار شد. جوزجان: 
یک مخفی گاه طالبان درقریه شاه منصورآماج حمله طیاره های بدون سرنشین امریکا قرارگرفت. ارزگان: 

کاروان نظامیان امریکایی در پروان آماج حمالت ماین قرار گرفت  که گفته میشود۳ تانک مورد حمله  پروان: 
قرارگرفته  ۴ سرباز کشته و عده ای زخمی شده.

6 عضو داعش در حمله هوایی در اچین کشته شد. ننگرهار: 
۱۲ طالب دیروز در جریان حمله شان کشته و ۱۳ طالب زخمی شد. کاپیسا: 

6 پولیس شهید  ۳ تن زخمی  و ۳ تن اسیر گردیده اند.  
۲۵ طالب در مربوطات غزنی کشته شد. ۲ سرباز شهید و ۴ تن زخمی شد. غزنی: 

درمیوند و شاه ولیکوت ۱۸ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. قندهار: 
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ارزگان:  در ترینکوت ۹ طالب کشته و ۷ تن زخمی شد.
6 طالب در پلخمری کشته و ۱۳ تن زخمی شد. بغالن: 
۲ فرد مشکوک در رویی دوآب  بازداشت شد. سمنگان: 
یک حلقه ماین در بهارک کشف و خنثی شد. بدخشان: 

۲۱ می ۲۰۱۷=۳۱ثور۱۳۹۶
زابل:  طالبان ۲۰ پولیس را در شاه جوی و دو چوپان را کشته و ۴ پولیس را زخمی کردند.

درحمله بیک موسسه  المانی در مقابل وزارت تجارت در سرک داراالمان یک نگهبان  افغان و یک زن المانی  کابل: 
کشته و یک زن ربوده شد.

از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی از پوهنتون افغان- امریکا که یکسال قبل ربوده شده اند  اطالعی   
بدست نیامده.

ننگرهار:  ۱۰ عضو داعش در چپرهار کشته و ۱۵ تن زخمی و ۲ تن بازداشت شد.
شبکه 6 نفری  گروه طابان وابسته به شورای کویته در میوند   ژیری و میانشین بازداشت شد. قندهار: 

طالبان باالی مقام والیت. امنیت ملی. قوماندانی امنیه و حوزه اول حمله راکتی نمودند که به هیچ کس آسیبی  زابل: 
نرسیده است. 

بادغیس:  ۲ سرباز سرحدی مقر شهید شدند و سالح شانرا افراد مسلح با خود بردند.
۱۲۱ هراس افگن در نقاط مختلف کشور بشمول ۲ داعشی کشته  و۴۱ تن زخمی شد. کابل: 

۲ فرد ملکی در انفجار ماین در دولینه کشته شد. غور: 
۵ طالب کشته و ۷ تن در شاه ولیکوت زخمی شد. قندز: 

۴ طالب در ولسوالی پلخمری کشته شد. بغالن: 
۲ طالب در شاه ولیکوت کشته و ۷ تن زخمی شد. قندهار: 

۸ طالب با حمله هوایی در ترینکوت کشته و ۱۳ ماین کشف شد. ارزگان: 
۲۲می۲۰۱۷= اول جوزا ۱۳۹۶

محاکمه ۱۱ عضو ارتش در رابطه به حمله به شفاخانه سردار محمد داود آغاز شد. کابل: 
داکتر سعادت قوماندان برجسته جمعیت در کوهستان از سوی افراد مسلح با ۵ نفرش کشته شد. فاریاب: 

دیروز ۵۴ طالب و داعش کشته شد:  در شاه جوی زابل ۲۵ کشته و ۷۰ تن زخمی کابل: 
درچوره ارزگان ۷ طالب کشته و ۵ تن زخمی و۷۵ ماین کشف و خنثی شد.  

درقندز ۱۸ تن بشمول ۲سرگروپ طالبان کشته  ۷ تن زخمی و ۳ ماین خنثی شد.  
در بغالن یکنفر کشته و ۲ طالب زخمی شد.  در کنر یک ماین کشف شد.  

درجالل آباد یک ماین کشف و خنثی شد.  
ننگرهار:  امروز ۱۰ داعشی در چپرهار درحمله هوایی و زمینی کشته و ۱۵تن زخمی و۲ اسیر شد.

مولوی عبدالغفور معاون شورای علمای لوگر در کلنگار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. لوگر: 
سربازان امریکا برای جنگ با مخالفین دولت افغانستان وارد قندز شده اند تا در پاک سازی قندز: 

۳ ولسوالی که بدست طالبان است مبارزه کنند.  
۲۳می۲۰۱۷= ۲ جوزا ۱۳۹۶

حمله بجان ریس شورای والیتی ناکام شد. یک پولیس زخمی گردید. زابل: 
۱۰ طالب در قیصار و المار  کشته و عده ای زخمی شد   6 حلقه ماین نیز کشف شد. فاریاب: 

یک غریبکار بدست طالبان در برگ متال تیرباران شد. نورستان: 
داکتر سعادت یک قوماندان خیزش مردمی با ۵ فردش درکوهستانات به شهادت رسید. فاریاب: 

۱۲ طالب در نرخ کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ۱۵ قریه پاک کاری شد. یک تانک که ۲ سال میدان: 
قبل بدست طالبان افتاده بود . یک موتر و 6 موتر سایکل با حمله هوایی تخریب شد.  

۹۰ ترورست بشمول یک قوماندان طالب و ۳ داعشی درنقاط مختلف کشته و ۳۷ تن زخمی شد. کابل: 
یک باند 6 نفری آدم ربایان با سالح و وسایط شان بازداشت شد. هرات: 

۱۳ هراس افگن کشته  ۸ تن زخمی و ۱۰ ماین خنثی شد. قندز: 
۲ طالب در دند شهاب الدین کشته و یکنفر شان زخمی شد. بغالن: 

شورای اجراییوی جمعیت اسالمی اعضای جدید خود را اعالن کرد که صالح الدین ربانی ریس وعطامحمد  کابل: 
نور معاون آن است. اسم داکتر عبداهلل و امر اهلل صالح دران شامل نیست.

۲۴می۲۰۱۷=۳جوزا۱۳۹۶
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۱۹ هراس افگن بشمول یک سرگروپ آنها در مرکز کندز کشته و ۸ تن زخمی شد. قندز: 
در امام صاحب دو طالب با سالح دست داشته شان به دولت تسلیم شدند.  

محکمه نظامی عده ای را باتهام غفلت در وظیفه در حمله ترورستی در شفاخانه سردارمحمدداود به حبس  کابل: 
محکوم کرد.

اشرف غنی فرودگاه بامیان را بنام شهید مزاری افتتاح کرد. کابل: 
جالل آباد: یک محموله بزرگ جلیقه انفجاری هراس افگنان والین های ثانیه سوز با یک نفر بازداشت شد.

درجریان ماه ثور ۱۹قاچاقچی مواد مخدردستگر شدند. کابل:  
درنتیجه درگیری میان نظامیان و طالبان مسلح درشاهراه میدان وردک- بامیان شش طالب زخمی شدند. میدان: 

۱۳ طالب مسلح با دو قوماندان محلی آنها در اطراف شهر لشکرگاه کشته شدند. هلمند: 
ارزگان:  6 طالب درحومه شهر ترینکوت باثر حمله طیارات بی پیلوت کشته شد. 

۳ طالب دیگر در گلوله باری نظامیان در حومه شهر ترینکوت کشته شد.  
۷ مهاجم مسلح در بکواه که مشغول ماین گذاری بودند توسط نظامیان کشته شد. یک انبار سالح طالبان فراه: 

نیز در باالبلوک کشف شد.  
حمله طالبان باالی نظامیان شب گذشته در مسیر شاهراه پلخمری سمنگان  عقب زده شدند. بغالن: 

یک مقام پنتاگون گفت: امریکا درنظر دارد۱۷هزارافراد تازه برای تقویت نظامیان افغانستان اعزام نماید. امریکا: 
۱۰ طالب امروز در منطقه توحید آباد شهر غزنی توسط نظامیان کشته شد. یک سربازملی زخمی شد. غزنی: 

اعضای شورای رهبری جمعیت اسالمی افغانستان از۹ تن به6۴ عضو افزایش یافت. اما اسم عبداهلل وامراهلل  کابل: 
صالح درین لست شامل نیست. مگر فیصله شده که هرنفر میتواند درخواست شمول بدهند.

۲۵می۲۰۱۷=۴جوزا۱۳۹۶
شب گذشته طالبان به چند پوسته امنیتی ارتش درمیوند حمله کردندکه۳ سربازشهیدو۸ تن زخمی شد. قندهار: 

باپرتاب چند راکت طالبان صبح امروز ۲ کودک کشته و ۸  دانش آموزغیر نظامی زخمی شدند. قندز: 
امریکا در ماه اپریل امسال ۴6۰ حمله هوایی و راکتی را باالی شورشیان درافغانستان انجام داده است. کابل: 

درعملیات قول اردوی۲۰۵ در شاه ولیکوت قندهار۲۱ نفر دشمن کشته شد قندهار: 
ننگرهار: درعملیات قول اردوی۲۰۱سیالب  در چپرهار۱۴تن تروریست های داعش کشته شده اند.

۱۹ هراس افگن در مربوطات مرکز قندز کشته و ۸ تن زخمی شدکه مالسادات یکی ازسرگروپان مشهوردرجمع  قندز: 
کشته شدگان است. ۲تن طالب مسلح باسالح در امام صاحب به دولت تسلیم شدند.

۲۶می۲۰۱۷= ۵جوزا۱۳۹۶
درحمله گروهی طالبان به سربازان افغان در شاه ولیکوت ۱۵ سربازکشته شده. طالبان نیز به قتل رسید قندهار: 

درانفجاربمب کنار جاده در شهرستان ادرسکن هرات ۱۰نفر غیرنظامی کشته و6نفر زخمی شدند.   هرات: 
۴۳ هراس افگن در برخی از ساحات کشور کشته  و ۱۸تن زخمی و دو تن گرفتار شدند.۳ تن قوماندانهای  کابل: 

محلی طالبان مشمول کشته شده ها میباشند.
درعملیات تصفیوی ساحه باالبری مکتب دند شهاب الدین دیروز کامال ازوجود طالبان تصفیه و بیش از ۱۰۰  بغالن: 

تن هراس افگن در بغالن کشته و زخمی شد.
۷ داعشی بشمول قاری سعید یک سرگروپ آنها دیشب در چپرهارکشته و ۵ تن زخمی شد. ننگرهار:  

۲۷می۲۰۱۷=۶ جوزا۱۳۹۶
گذرگاه مرزی چمن بین افغانستان و پاکستان باز شد. چمن:   

در انفجار حمله انتحاری در شهر خوست صبح امروز اول رمضان۱۸ نفر کشته و6 نفر زخمی شده. خوست: 
هفت طالب مسلح در یک درگیری بانظامیان در حومه شهر فراه کشته شدندو۴ انبارسالح کشف شد. فراه: 

۹ طالب درولسوالی چهارچینو توسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 
۲6 طالب درعملیات ضرب ظفر در ولسوالی قادس کشته  ۲۷تن زخمی شدند. بادغیس:  

درعملیات نظامی تمامی بخش های چپرهار از وجود داعشیان پاک  شد. طی دوهفته ۵۹ داعشی کشته ۳۹ تن  ننگرهار:  
زخمی و ۳ عضو داعش دستگیر شد.

پولیس از کشف ۷۰ کیلوگرام مواد مخدر از شاهراه هرات- اسالم قلعه خبر میدهد. هرات:   
۵۳ هراس افگن در والیات مختلف کشوربشمول ۲ داعشی کشته و ۱۲ تن زخمی شدند. کابل: 

۲۸می۲۰۱۷= ۷جوزا۱۳۹۶
دراثر انحراف یک موتر خودرو مسافربری با واژگون شدن به رودخانه ۱۴نفر اعضای یک خانواده جان باختند  سالنگ: 

و یکنفر زخمی شد. درین موتر 6زن و 6کودک میان کشته شدگان هستند.
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شهر داران هرات و جالل آباد تعلیق شدند. ازمدتی باینسو شکایاتی از سوی آنها  رسیده است. هرات:  
نیروهای ویژه پولیس در یک عملیات ۱۱ نفر را از زندان گروه طالبان در نادعلی هلمند آزادکردند. هلمند:  

این افراد شش سرباز افغان و ۵ غیر نظامی هستند.  
۳ طالب دیروز در اشکمش کشته و ۷ تن زخمی شد. تخار: 

عبدالحمید حامد ولسوال خوشی لوگر بایک محافظش امروز درکمین افراد مسلح زخمی شدند. لوگر: 
ناتو از استرالیا خواهان اعزام بیشتر نیرو به افغانستان شد.فعال ۳۰۰ عسکر درافغانستان دارد. ناتو: 

۲6طالب درعملیات هوایی وزمینی در چاردره کشته شدند. قندز: 
۱۰ طالب در مربوطات ترینکوت کشته شد. یک کارخانه ماین سازی بایکعراده رنجر بدست آمد. ارزگان: 

۱۵ داعشی باثر عملیات هواپی در اچین کشته شدند.  ننگرهار:  
۱۷طالب در حومه شهر فراه هنگام حمله برنظامیان  کشته شدند. ۴ انبار سالح دربکواه کشف شد.  فراه: 

۲۹می۲۰۱۷= ۸جوزا۱۳۹۶
۲6 افسر قول اردوی سپاه ۲۰۹ شاهین برکنار شدند به ارتباط حمله اول ثور درقرارگاه اردوی ملی در دهدادی  کابل: 

والیت بلخ که ده ها نفرکشته و زخمی شدند.
مقام های وزارت مالیه از چین و پاکستان خواسته تا در اجرای ۵ پروژه بزرگ اقتصادی افغانستان را یاری کنند.  کابل: 

که از سدهای آبی بر روی رود کنر افغانستان و پاکستان مستفید شوند.
دو فابریکه تولید مواد مخدر در ولسوالی خوگیانی کشف ونابود شد. ننگرهار: 

دریک درگیری میان ۲قوم  ۴ تن در چپرهار کشته شد. درگیری برسر مالکیت جایداد رخ داد.  ننگرهار: 
دو مخالف مسلح در برکی برک شب گذشته کشته شد. لوگر: 

یک زن در ولسوالی گرزیوان فاریاب توسط شوهرش به قتل رسید. قاتل گرفتار شد. میمنه: 
کشت خشخاش در بغالن نسبت به سال قبل افزایش قابل مالحظه یافته است. بغالن: 

استرالیا میگوید سی سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد.  کابل: 
۷۰ حلقه ماین ساخت روسیه در یک ذخیره گاه ماین در شهر غزنی کشف ومنفجرشد. غزنی: 

۴۴ دهشت افگن بشمول ۳ قوماندان طالب و ۴تن داعشی در والیات مختلف کشته و۲۱۸تن زخمی و یکنفر  کابل: 
دستگیر شد. 

۱۰۳ طالب در عملیات تصفیوی مربوطات لغمان کشته و 6۰تن زخمی ۳۸عراده وسایط مختلف باسالح های  لغمان: 
ثقیل و خفیف تخریب گردیده است. 

۳ عضو داعش در عملیات هوایی و زمینی در نازیان کشته و یک حلقه ماین خنثی شد. ننگرهار: 
در اچین  سه تن در پیوند به فعالیتهای تروریستی دستگیر شد.  

۲۰ هراس افگن در چارچینوکشته شد بشمول دو قوماندان آنها بنام حاجی بالل و شمشیر و۷زخمی شد. قندز: 
۹ هراس افگن درخاکریز کشته  و ۱۲ تن زخمی شد. قندهار: 

۳۰ می۲۰۱۷= ۹جوزا۱۳۹۶
منابع محلی ننگرهار اعالم کردند که شش عضو گروه داعش را بازداشت کرده اند که یکی ایرانی و سه نفر  ننگرهار: 

دیگرشان پاکستانی اند.
۲۳ عضو داعش در اچین و هسکه مینه و کوت  طی۲۴ ساعت کشته شده اند. ننگرهار: 

دومرکز گروه طالبان اماج حمله هوایی قرارگرفت و ده ها هراس افگن کشته شد. ارزگان: 
۴ طالب مسلح دیگر درگلوله باری نظامیان هنگام ماین گذاری شان کشته شدند.  

۹ مهاجم در باالبلوک توسط نظامیان کشته و6 انبارسالح طالبان در بکواه و حومه شهر فراه کشف شد.  فراه: 
مالحسن ولسوال نام نهاد طالبان برای فرسی و مال رحمت اهلل برای ادرسکن دیروز درعملیات پولیس هرات  هرات: 

کشته شدند
سه عضو خیزش مردمی در سانچارک توسط طالبان شهید و یکنفر را باخود بردند. سرپل: 

۲۰ هراس افگن درمربوطات کندز کشته شد: درمربوطات شهر کندز۷ طالب در عملیات هوایی و۱۳ طالب  قندز: 
توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

در۵ ماه اخیر بیش از یکصد هزار نفر افغانها از خانه هایشان بیجا شده اند. گزارش ملل متحد. کابل: 
6 طالب درحمله هواپی در چاردره کشته و یک واسطه زرهی شان از بین رفت. قندز: 

یک هیلیکوپتر امریکایی ها که در بابوس سقوط نموده بود توسط هیلی کوپتر دیگر امریکایی ها از بابوس به مرکز  لوگر: 
لوگر انتقال داده شد. سرنشینان آن صدمه ندیده اند. 

۳۱می۲۰۱۷= ۱۰جوزا۱۳۹۶ 
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انتحاری: ۹۰ نفر کشته و۴6۳ نفر دراثر حمله انتحاری درچارراهی زنبق درساحه وزیر اکبرخان مینه که در یک  کابل: 
موترتانکرانتقال فضالت موادجاسازی شده بود زخمی شده اند.انفجار در نزدیک سفارت المان و دفترشرکت 
مخابراتی روشن  و سفارت فرانسه بود. طالبان گفتند که درین حادثه دست ندارند. حادثه۸ صبح امروز شد. 

ساختمان تلویزیون یک دروزیر اکبرخان مینه نیز تخریب شد. شبکه حقانی مسئول حادثه شناخته شد.
شب گذشته یک موترسایکل سوار انتحاری از پای در آورده شد.  

صدراعظم المان اخراج پناهجویان افغان از آلمان را به حالت تعلیق در آورد. المان: 
یک خانم جوان ۲۵ساله در ولسوالی بلخ به رگبار گلوله بسته شد. وی متعلم صنف۱۱ مکتب بود. وی ۵ سال  بلخ: 

قبل از شوهرش طالق گرفته بود.
پولیس ۲۰ میل سالح را به برنامه دایاگ در آنوالیت تحویل داد. بلخ: 

۴۱ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 
یک تن از نیروهای خیزش مردمی در بلچراغ باثر حمله طالبان به منزلش کشته شد. میمنه: 

6جسد داعش  بدست آمد. نیروهای امنیتی درمربوطات اچین  مهمند درجریان تصفیه و تالشی 6 جسد ننگرهار: 
افراد داعش را با یکمقدار سالح و وسایط بدست آورد.  

۵ طالب در چهار بولک کشته شد. بلخ: 
۳ طالب  در قریه اتمانزی کشته و یکتن زخمی شد.  قندز 

۱۲ هراس افگن در چارچینو کشته شد بشمول ولسوال نام نهاد طالبان بنام مال بشر. ارزگان: 
6 باشنده راغستان در یک درگیری میان هم باالی ساحه علفچر کشته و۳ تن زخمی شدند. بدخشان: 

۲ نفرکشته و سه نفر توسط طالبان در ولسوالی جلریز زخمی شدند. میدان: 
اول جون ۲۰۱۷= ۱۱جوزا۱۳۹۶

دونالد ترامپ ضمن تسلیت عمیق نسبت حادثه دیروز به اشرف غنی ازحمایت از افغانستان در مبارزه با  امریکا: 
تروریزم تاکید کرد.

پاکستان:   پاکستان اعالن کرد که دولت افغانستان به سبب ناکامی های خود  پاکستان را مالمت نکند.
اشرف غنی حکم اعدام ۱۱ عضو طالبان و شبکه حقانی را امضاء کرده است. ازجمله این افراد۷ عضو ارشد  کابل:  

گروه طالبان و ۴ نفر وابسته به شبکه حقانی است.
۴تن از مسووالن امنیتی حوزه دهم کابل از سمتهای شان تعلیق شد. تحقیقات بیشتردر موردانفجار کابل: 

خونین دیروز کابل جریان دارد.  
امنیت ملی درعملیات ویژه  شبکه شش نفری گروه تروریست طالبان را که شامل یک فرد انتحاری ننگرهار: 

ملبس با واسکت انتحاری میباشد از ولسوالی بهسود بازداشت نمود.  
ننگرهار:  یک محموله جنگ افزار هراس افگنان درشهر جالل آباد کشف وبدست آمد با یکنفر بنام

مطیع اهلل که عضو طالبان میباشد.  
درعملیات تصفیوی پامیر۱- درمنطقه تلوکه قندز ۷نفر کشته 6نفر زخمی و۳ ماین خنثی شد. قندز: 

دراقتاش خان آباد قندز۷طالب کشته و ۳تن زخمی شدوسالح ووسایط شان ضبط شد.  
سیدحکیم معاون ولسوالی نام نهاد طالبان برای ولسوالی چپه دره کنر توسط افراد مسلح ناشناس کنر: 

کشته شد و یکنفر زخمی شده است.  
۳۵ داعشی در تازه ترین درگیری ها در هسکه مینه، کوت و اچین بشمول خارجی ها کشته شدند. ننگرهار: 

دو انبار جنگ افزار گروه داعش در اچین و کوت کشف شد.  
یک قوماندان سرشناس طالبان در اوبه دیشب با ۹ طالب مسلح دیگر کشته وزخمی شدند. هرات: 

ننگرهار:  انتحاری:  دریک حمله انتحاری در برابر یک پاسگاه امنیتی در نزدیکی میدان هوایی ننگرهارصبح
امروز یکنفر کشته و ۴ نفر زخمی شد.  

۴۴ هراس افگن در نقاط مختلف کشور بشمول یک قوماندان محلی طالبان و یک مسوول نظامی و ولسوال  کابل: 
نامنهاد  کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.

۷۰ خانه در ولسوالی کوت و رودات باثر بی احتیاطی در آتش سوزی سوخت. ننگرهار: 
۲جون۲۰۱۷= ۱۲جوزا۱۳۹۶

۱۰  نفر کشته و بیش از۲۰ نفر در اعتراضاتی علیه دولت بین پولیس و تظاهر کنندگان زخمی شدند. کابل: 
آنها دولت را متهم به عدم حفظ امنیت در کشور و بخصوص در کابل به تظاهرات پرداخته بودند.  

۸۷ هراس افگن درنقاط مختلف کشته و۴۷تن  زخمی و ۵ تن گرفتار شده است. کابل: 
یکنفر هنگام ماین گذاری در گرزیوان بازداشت شد. وی نصیر اهلل ۲۲ ساله میباشد. میمنه: 
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۱۱۲  هراس افگن دیروز در نقاط مختلف قندز کشته و ۵۸ تن زخمی شدند. درین عملیات ساحاتی از تصرف  قندز: 
طالبان دوباره گرفته شد و مقداری سالح با موتر و موترسایکل هایشان ضبط گردید.

جنرال دوستم با یک طیاره ترکی  از ترکیه بکابل باز گشت. کابل: 
شایعه شد که اشرف غنی و حنیف اتمر مشاور ارشد شورای امنیت ملی از ارگ توسط هیلیکوپتر وارد کابل: 

میدان بگرام شده . آنها منتظر اوضاع اند که درصورت بدتر شدن اوضاع ازکشور فرار کنند.  
پیکر بی جان محمد سالم ایزدیار پسرارشد محمدعلم ایزدیارمعاون اول مجلس سنا درمیان کشته شده کابل: 

های اعتراض کنندگان امروز کابل است.گفته میشود۱۸  نفرکشته و ۱۰۰ نفر زخمی شده اند.
۳جون۲۰۱۷= ۱۳جوزا۱۳۹۶

۷ نفر کشته و۱۰۰ نفردرمراسم خاکسپاری محمد سالم ایزدیار یکی از کشته شدگان تظاهرات دیروز باثر سه  کابل: 
انفجار زخمی شدند. سه انتحاری در صف اول نمازگزاران جابجا شده بودند که دران داکتر عبداهلل

امراهلل صالح  وصالح الدین ربانی برخی وزرا شماری ازسران جهادی مسووالن احزاب سیاسی و نمایندگان   
مردم در پارلمان و عده زیاد مردم شرکت داشتند. گفته شده که ۳ حمله کننده در مدرسه مولوی احمد در چمن 

پاکستان آموزش دیده بودند.
۳۰ تن عضو داعش در  هسکه مینه  کوت  و اچین کشته شدند.۴ انبار سالح نیز کشف شد. ننگرهار: 

6 عضو گروه هراس افگن که قصد شکل دهی حمله بر تاسیسات مهم دولتی را داشتند گرفتار شدند. ننگرهار: 
ابوذر یک  عضو شورای پشاورمامور شکل دهی حمله انتحاری وتهاجمی بود.  

یک کودک ۱۴ ساله که ۲۰ روز قبل اختطاف شده بود توسط کارمندان امنیت ملی هرات نجات داده شد. هرات: 
۲۱هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد: درجلریز میدان ۱۵تن طالب کشته ودربتی کوت   کابل: 

وچاردره کندز یکنفر کشته ۱۱نفر دستگیر و مقدار زیاد سالح و مهمات ضبط شد. ننگرهار 
درموسی خیل خوست کاکی وزیر یک قوماندان محلی طالب با ۴ زیردستش کشته شد.  

۲۵ موضع تروریستان در شماری از والیات تخریب گردید. کابل: 
یک دختر ۱۸ ساله توسط برادرش در قریه ابدول المان باتهام رابطه با یک پسر دیروز کشته شد.  بادغیس: 

۱۵ طالب در حمالت هواپی نیروهای ایتالف کشته شدند. میدان: 
۴جون۲۰۱۷= ۱۴جوزا۱۳۹۶

دیروز جمعه دراثراعتراض عده ای به خاطرعدم امنیت درمراسم تدفین محمد سالم ایزدیار در حالیکه اعتراض  کابل: 
کنندگان خودرا به نزدیک ریاست جمهوری رسانیده بودندازسوی پولیس باالی آنها فیر صورت گرفت که 
۷نفرکشته و حدود ۲۱ نفر مجروح شدند. گفته شده که بامر آمر گارنیزیون فیر صورت گرفته است. ۱۲تن در 
پیوند به حمله دیروز برمراسم خاکسپاری  بازداشت شده اند. طی۴ روز اخیر: حمله انتحاری در چار راهی 

زنبق/ حمله انتحاری در خاک سپاری پسر ایزدیار و حمله پولیس  بر
اعتراض کنندگان در مقابل ارگ ریاست جمهوری بعمل آمده  است.  

۳ تن به اتهام عضویت در گروه داعش از هسکه مینه و خوگیانی بازداشت شدند. جالل آباد: 
مهاجمان بر خانه آمر فرهنگ ریاست اطالعات و فرهنگ پروان بمب دستی پرتاب کردند که ۷ عضو چاریکار: 

خانواده را زخمی ساخت. آنها برای افطار گرد  دسترخوان منتظر آذان بودند.  
۱۲ طالب با۲ قوماندان آنها یکی بنام کاکی وزیرباانفجارموتربمب خود شان کشته شدند.آنها اجساد خوست: 

۴ نفرخود را که باثر انفجار ماین کنار جاده درموسی خیل کشته شده بودند انتقال میدادند. ۷ ماین دیگر کشف   
شد.

یک غیر نظامی دراثر انفجار ماین کنار جاده در پشتونکوت شهیدشد. فاریاب: 
۱۰ طالب کشته و ۱۱تن زخمی شد. باثر حمله برپاسگاه امنیتی در شاه جوی که ناکام ساخته شد. قالت: 

درگیری میان دو خانواده در نجراب دو کشته و ۲ زخمی بجا گذاشت. کاپیسا: 
۱۰ طالب کشته و 6 تن در ولسوالی آب بند  زخمی شد.. غزنی: 

۱۲ طالب کشته و ۸ تن در قره باغ زخمی شدند. ۱۳حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.  
۵ طالب دیروز برموترسایکل توسط نظامیان کشته و ۴ ماین در لشکرگاه کشف و خنثی شد. هلمند: 

۵ فرد ملکی بشمول یک کودک دراثر اصابت ماین در شهر قندز زخمی شدند. قندز: 
۱۲مخالف در امام صاحب کشته و ۲ تن زخمی شد. قندز: 

۷ مخالف درولسوالی جدید التشکیل گل تیپه کشته و ۴ تن زخمی شد.  
6۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۹ تن زخمی شدند. کابل: 

۴ مخالف مسلح در قیصار کشته و۲ تن زخمی شد. فاریاب: 
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6تن در ولسوالی بلچراغ زخمی شدند.  
قرارگاه دشمن در ارتفاعات بلند پشتونکوت گرفته شده وچندین ماین خنثی گردید که در جریان این عملیات   

۲ پولیس شهید و ۳ تن زخم برداشت.
۲۲ داعشی  در مربوطات اچین کشته شد بشمول ۲ قوماندان آنها بنام های تایب و نعمان. و یکتعداد ماین  ننگرهار: 

کشف و خنثی شد.
۱۰ طالب در کوه صافی و تگاب باثر حمالت هواپی بشمول مولوی دوست محمد والی نامنهادطالبان کشته  کاپیسا: 

شد و یکنفر دیگر در مسیر شاهراه پروان حین ماین گذاری بقتل رسید.
۵جون۲۰۱۷=۱۵جوزا۱۳۹۶  

صالح الدین ربانی وزیر خارجه خواهان برکناری حنیف اتمر ریس شورای امنیت ملی و روسای نهادهای  کابل: 
امنیتی کشور شد. ارگ بانشر اعالمیه ای گفت حنیف اتمر مشاور امنیت ملی وظیفه خودرا باکمال صداقت به 

میهن انجام میدهد.
کمسیون حقوق بشر افغانستان بانشر گزارش ساالنه خود گفته است که آمار تلفات غیر نظامیان در جریان  کابل: 

درگیری ها درسال۱۳۹۵شمسی ۱۲درصد نسبت به سال قبل ازان افزایش یافته است.
درسال۱۳۹۵شمسی ۲۸۲۳ غیرنظامی کشته و ۷۷۸۵ نفر دیگر زخمی شده اند.  

درسال۱۳۹۴شمسی ۳۱۲۹ غیرنظامی کشته و 6۳۰۲ نفر زخمی شده اند.  
۵6۰۰ کیلو مواد مخدر درنیمروز حریق شد. درین محفل گفته شد که تروریزم . مواد مخدر و فساد سه پدیده  نیمروز: 

شوم و زیان آور میباشد.
مسووالن شفاخانه ایمرجنسی خواهان تأمین امنیت کارمندان خود شده اند. کابل: 

شفاخانه ایمرجنسی شامل چهار شفاخانه و ۴۷ کلینیک میباشد که سازمان غیر حکومتی میباشند.  
۱۰ هراس افگن در امام صاحب کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند.۸ حلقه ماین ازساحات مختلف کشف  قندز: 

و خنثی شد. درین درگیری دوسرباز شهید و ۴ تن زخمی شد.
۵۳ هراس افگن طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور باحمایت هوایی کشته 6۴ تن زخمی شده اند.  کابل: 

سه پولیس به اتهام قتل سه سرباز پولیس ملی در قریه سلطان عمر دستگیر شدند. سرپل: 
۲6 عضو داعش بشمول ۴ قوماندان پاکستانی آن در حمالت هوایی و زمینی دراچین کشته شدند. ننگرهار: 

6 نظامی در یک حمله خودی کشته شدند. دوسرباز نفوذی طالبان بر همقطاران خود درپوسته امنیتی فیرنموده  قندهار: 
۴ سرباز را شهید ساخت و خودشان بافیر سربازان دیگر کشته شدند.

۳ غیر نظامی در حمله موشکی طالبان در غنی خیل زخمی شدند. ننگرهار: 
۲ انتحار کننده تبعه پاکستان گرفتار شدند. ۴ انتحار کننده در یک موترفالینکوچ در پوسته تالشی شناسایی  پروان: 

شدند که ۲ نفر گرفتار و دو نفر دیگر فرار نمود.دیروز یک ماین گذار در بگرام کشته شد.
ننگرهار: ۱۸ تن به ظن رویداد های جنایی  قتل  ادم ربایی و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند.

۴ تن در یک ریکشا باثر انفجار ماین کنار جاده درحومه شهر کندز زخمی شدند. قندز: 
۴ سرباز در باالبلوک فراه ازسوی طالبان تیر باران شدند: ۳ محافظ والی بغالن با یک سرباز را از بس مسافر  فراه: 

بری پایین کرده به رگبار بستند.
یک عضو ارشد داعش گرفتار شد. شبیر قوماندان عمومی داعش درکوت بازداشت شد. ننگرهار: 

۸ هراس افگن کشته و 6 تن  در خاص ارزگان زخمی شدند. ارزگان: 
فردی هنگام انتقال ماین بشکه ای توسط پولیس دیروز درساحه ترناوه گرفتار شد. بامیان: 

۱۲تن در پیوند به حمله در مراسم خاکسپاری یک تن از قربانیان چارراهی زنبق درکابل بازداشت شد. کابل: 
۶جون۲۰۱۷= ۱۶جوزا۱۳۹۶

کنفرانس پروسه قلب آسیا در کابل  بنام نشست کابل برای صلح برگزار شد. کابل: 
درحالیکه جلسه ۲۳ کشور در کابل بر گزار شده یک راکت به محوطه تأسیسات هند در6 درک اصابت نمود.   

اشرف غنی گفت ۱۵۰ نفر در انفجار بزرگ هفته گذشته کشته شده اند.
وی از طالبان تقاضا نمود که به پروسه صلح بیایند و دفتر خود را در کابل بازکنند.  
درین جلسه به عوض صالح الدین ربانی  حکمت کرزی درکنار اتمر نشسته بود.  

کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی بحیث ریس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. کابل: 
۳۴ هراس افگن در برخی نقاط کشور کشته شده اند. کابل: 

6 طالب کشته و ۳ مخفی گاه طالبان با حمله هواپی تخریب شد. ارزگان: 
۵ طالب مسلح در گلوله باری با نظامیان در شاهراه ترینکوت کشته شدکه ماین گزاری میکردند.  
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۱۱ طالب باحمله نظامیان کشته شد و ۳ انبار سالح آنها کشف و خنثی گردید. فراه: 
۱۵ عضو داعش در اچین توسط نظامیان کشته شد. ننگرهار: 

۷جون۲۰۱۷= ۱۷جوزا۱۳۹۶
پولیس درسه ماه اول سالجاری ۸۲ تن را بشمول یک زن از میدان هوایی کابل باتهام قاچاق مواد مخدر  کابل: 

بازداشت کرده است.
۲۹ عضو داعش در حمالت هوایی در ولسوالی کوت کشته شدند. ننگرهار: 

دربین کشته شده ها افراد خارجی هم شامل اند وسه مرکز داعش تخریب شد.  
۱۳ طالب در ترینکوت و دهراوود باحمله طیارات بی پیلوت کشته و سه مرکز آن تخریب شد. ارزگان: 

۳ ماین گذار نیز توسط نظامیان به قتل رسیدند.  
۴ مامور پولیس در یک انفجار در ارغنداب شهید  ویکتن زخمی شد. زابل: 
دو کودک  باثر انفجار ماین کنار جاده درولسوالی سیوره  کشته شدند. زابل: 

در یک درگیری با نیروهای امنیتی در قیصار۴ طالب کشته و 6 تن شان زخمی شد. فاریاب: 
۳۲ دهشت افگن بشمول یک قوماندان محلی طالب در نقاط مختلف کشور کشته و۳۳ تن دیگر شان زخمی  کابل: 

شدند.
محمد عمریک قوماندان طالب با ۵ فردش به دولت پیوست. لغمان: 

فاریاب:   ۸ طالب مسلح در ولسوالی خواجه سبز پوش کشته و ۴ تن زخمی شد. درین حمله
۳ تن از نیروهای خیزش مردمی به شهادت رسیدند.  

۹ هراس افگن در مربوطات ترینکوت کشته و ۱۳ تن دیگر شان زخمی شد. ارزگان: 
۱۷طالب درحمله هواپی در امام صاحب کشته و ۱۹تن دیگر زخمی شد. 6 ماین خنثی شد. کندز: 

6 طالب در منطقه سرحوض کشته و ۷ طالب دیگر زخمی شدو یک ماین خنثی شد. فاریاب: 
دیروز یک راکت در ساحه شش درک اصابت کرد که تلفات درقبال نداشت. کابل: 

۸جون۲۰۱۷= ۱۸جوزا۱۳۹۶ 
اشرف غنی برای شرکت در هفدهمین اجالس سران کشورهای عضو شانگهای عازم قزاقستان شد. درین سفر  کابل: 

حنیف اتمر  همایون قیومی    محمدشاکر کارگر  وشاه زمان میوندی باوی همراه اند.
بیانیه پایانی نشست کابل  امروز نشر شد که شامل ۱۱ فقره تعهد اشتراک کنندگان میباشد. کابل: 

۳ قوماندان ارشد طالبان درانفجار بمب دستداشته خود شان در سوزمه قلعه نزدیک مخفیگاه طالبان کشته شدند. سرپل: 
ننگرهار:  گروه های طالبان و داعش در پچیر و آگام یکبار دیگر بجان هم افتاده اند. آنها برای تصرف توره بوره باهم به 

جنگ پرداخته اند که جنگ ادامه دارد.
۱۵ طالب در درگیری بانظامیان در حومه شهر فراه کشته شد. سه ماین نیز کشف شد. فراه: 

درنتیجه درگیری میان افراد دوگروه غیرمسوول در نزدیکی بگرام ۴ نفرکشته ویکنفر زخمی شد. پروان: 
۱۳هراس افگن بشمول سه خارجی کشته و۷ تن درحمله هوایی وزمینی  در امام صاحب زخمی شدند. قندز: 

۳۲ هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته و۱۴ تن زخمی شده اند. کابل: 
۹ طالب کشته و ۸ تن دیگر درمربوطات روضه مبارک و آق بای و نوآباد امام صاحب زخمی شدند. قندز: 

۱۰ هراس افگن در مربوطات ولسوالی های ننگرهار  کشته شده اند. ننگرهار: 
۹جون۲۰۱۷=۱۹جوزا۱۳۹۶

وحیداهلل بیکزاد معاون اداری پولیس قندز که سال پیش از سوی طالبان ربوده شده بود امروز از چنگ این گروه  قندز: 
موفق به فرار شده است و خود را به ولسوالی امام صاحب رسانده است.

برای نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین اعالم آمادگی کرد . چین: 
قاری  احسان اهلل عضو گروه شبکه حقانی و باشنده جلریز که قصد حمله انتحاری داشت گرفتار شد. میدان: 

پنج هراس افگن درمنطقه بورکه کشته و ۴ تن دیگر بازداشت شد. لوگر: 
۱۳۵ پولیس محلی خیالی پس از بررسی منفک و به حارنوالی معرفی شدند. میدان: 

۱۰ عضو داعش در حمالت هوایی در مربوطات اچین کشته شدند. ننگرهار: 
دوتن از مخالفان مسلح باشنده های ناری کنر کشته شدند. کنر: 

۴۵ هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته شدندو ۲۱ نفر زخمی شد. کابل: 
یک ماین گذار طالب شکار ماین خودش شد و سه تن دیگر شان بازداشت شد. لوگر: 

همچنان سه پاکستانی اعضای تحریک طالبان پاکستان در ولسوالی خروار بازداشت شد.  
یک دختر در صیاد پس ازشنیدن وفات نامزدش درایران خودکشی کرد)آراسته ۱۷ ساله(. یک ماین که کاروان  سرپل: 
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ریاست امنیت را هدف قرارداده بود دیروز کشف و خنثی شد.
۱۰جون۲۰۱۷=۲۰جوزا۱۳۹۶

در هودخیل باثر درگیری میان دو خانواده روی یک بسوه زمین یکنفر کشته ودونفرزخمی شد. کابل: 
۲ تن باتهام عضویت در گروه های طالبان و داعش در مومند دره بازداشت شدند. ننگرهار: 

درحمله مهاجمان مسلح برنمازگزاران تراویح درمسجدی درگردیز۳ نفرکشته و۹نفر زخمی شد. پکتیا: 
۱۰ طالب کشته دوتن هنگامیکه سوء قصد علیه قوماندان امنیه قیصار نموده بودند  زخمی شد. فاریاب: 

ننگرهار: ۱۲داعشی کشته و دو تن در پچیر وآگام زخمی شد .
از سه روز باینطرف درگیری میان طالبان و داعشی ها در پچیروآگام  ادامه دارد.  

6۰ طالب مسلح طی یک هفته در امام صاحب کشته و۱۲۰تن زخمی شده. ۴ سربازشهید شده. قندز: 
۳۳ دهشت افگن درنقاط مختلف کشور کشته و ۴۵ نفرزخمی شده بشمول۱۳داعشی کشته و۵ تن گرفتار شده  کابل: 

اند.
در والیات کندز بدخشان وزابل ۱۵ هراس افگن طی۲۴ساعت کشته و۹ تن زخمی شده. کابل: 
6 طالب مربوط شبکه مالراشد و مال تازه گل کشته و۳ تن  درخاص ارزگان زخمی شد. ارزگان: 

۵ هراس افگن مربوط مالمحبوب اهلل در شاه جوی کشته شد و۹ ماین خنثی گردید. زابل: 
درحمله هواپیماهای امریکایی در نادعلی ۱۰ نفر کشته و ۱6 تن زخمی شده که ۲ تن ازنیروهای امنیتی کشته  هلمند: 

و ۲ تن هم زخمی شده اند.
۱۱ جون۲۰۱۷= ۲۱جوزا۱۳۹۶

شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان اعالم کرد که با خواست معترضان در کابل مبنی بر انجام اصالحات  کابل: 
بنیادی در حکومت همسو است.

یک موتر تویوتا با۱۵۰ کیلومواد انفجاری که از میدان وردک وارد کابل شده بود با درایور موتر دستگیرشد.  کابل: 
سازماندهندگان آن قصد حمله انتحاری داشتند که از شبکه حقانی اند.

دولت یکروز عزای عمومی برای قربانیان هفته گذشته در افغانستان اعالن کرد. کابل: 
یک سرباز ارتش در ننگرهار سه عسکر امریکایی را کشته و یکنفر شانرا زخمی کرد. ننگرهار: 

مال عبدالرسول عالم دین و ناجیه دخترش توسط هراس افگنان دراندخوی کشته شدند. فاریاب: 
طالبان وارد منزل وی شده این دونفر را کشتند و برادر ناجیه را زخمی کردند.  

سمنگان:  منزل محمدناصر کارمند امنیت ملی توسط پولیس محاصره و خواهرش را به قتل رسانیدند.
یک محصل که توسط طالبان ربوده شده بود در ولسوالی خیوه طی یک عملیات آزاد شد. ننگرهار: 

قرارگاه نظامی مولوی عباداهلل سردسته طالبان در خوست بغالن به کنترول دولت درآمد. بغالن: 
درین عملیات دوتن کشته و خود مولوی عباداهلل با6 فردش زخمی شد.   

۱۲ طالب در ازره دیروز کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شد. درمیان کشته شدگان مالرحمت اهلل لوگر: 
قوماندان طالب شامل است. همچنان از کشته شدن غالم حیدر مسوول نظامی طالبان خبر داده شد.  

۳۳ هراس افگن دربخش های کشور کشته و۱۷ تن آنها زخمی شده اند. کابل: 
۲ عضو داعش در بهسود بازداشت شدند که هردو برادر میباشند. ننگرهار: 

دو تن با محموله ای ۱6 کیلوگرام هیرویین در خوگیانی بازداشت شد.  رر 
بیش از ۱۵۰ کیلوگرام مواد مخدر دیروز در یک موتر تیلری درمرز با ایران دستگیرشد. نیمروز: 

در پیوند باین رویداد یکنفر بنام محمد نبی بازداشت شده است.  
۱۰ طالب در خاکریز کشته و۱۵ تن  شان زخمی شد. ۵ طالب درمیوند کشته شد. قندهار: 

۸ هراس افگن در خاص ارزگان کشته و ۱۱ تن دیگر شان زخمی شد. ارزگان: 
۲ طالب در ولسوالی ارغنداب کشته شد. زابل: 

وزارت زراعت ساحه کول حشمت خان کابل را به عنوان چهارمین پارک ملی  اعالن کرد. کابل: 
۱۲جون۲۰۱۷= ۲۲جوزا۱۳۹۶

۲6تن از افسر و سربازارتش درحمله دوماه قبل بر قول اردوی سپاه۲۰۹شاهین بلخ به یک تا دو سال حبس  کابل: 
محکوم شدند. دران حمله ۱۳6نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شد.

ننگرهار:  ادعا شده که سه غیر نظامی در گلوله باری سربازان امریکایی در غنی خیل شهید شده.
یک سرباز ارتش دو روز قبل در اچین سه نظامی امریکایی را کشته و۲ نفردیگر را زخمی کرد.  

دراثرحمله طالبان در ولسوالی ازغنج خواه یک طالب کشته و دوتن دیگرشان زخمی شد. بدخشان: 
میزان قتل و خود کشی زنان در فاریاب افرایش یافته.طی شش ماه اخیر ۱۵ مورد قتل و خودکشی زنان ثبت  فاریاب: 
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شده است.
۸ طالب مسلح دیروز در زرمت پکتیا کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. پکتیا: 

درین حمله طالبان یک پولیس شهید و یک پولیس دیگر زخمی شد.  
۳۱طالب درعملیات نیروهای کوماندو در خاکریز کشته و ۳ تن اسیر گرفته شد. قندهار: 

۲۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شد. کابل: 
زابل و ارزگان:  ۲6 هراس افگن در عملیات قول اردوی ۲۰۵ اتل در خاص ارزگان  وترینکوت وارغنداب و شینکی زابل 

کشته و۲۱ تن دیگر شان زخمی شد.۴۰ حلقه ماین هم در قندهار کشف وخنثی شد.
دو مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در برکی برک دیروز بازداشت شد. لوگر: 

نورستان:  ۲ هراس افگن در یک درگیری بانیروهای امنیتی دروانت وایگل کشته و دونفر  زخمی شد.
کنر:  ۷ حلقه ماین در مربوطات مانوگی  کشف و خنثی شد.

۲ ماین نوع تلکی در مربوطات سیاه گرد  کشف و خنثی شد. پروان: 
مولوی عباد اهلل ولسوال نام نهاد طالبان با ۲ تن افرادش امروز درخوست بغالن بازداشت شد. بغالن: 

 ۱۳جون۲۰۱۷=۲۳جوزا ۱۳۹۶
معترضانی که از چند روز باینطرف در اعتراض به عملکرد ضعیف دولت نسبت به امنیت درکابل خیمه  کابل: 

برپاکرده بودند امروز شماری از خیمه های شانرا برچیدند.
امر اهلل صالح وزیر دولت در اصالحات امنیتی افغانستان استعفی داد. کابل: 

۹هراس افگن دردهراوود وحومه شهر ترینکوت کشته و مخفیگاه شان تخریب شد. ارزگان: 
طبق یک خبر دیگر ۴ طالب دیروز  کشته شدند.  

6 طالب مسلح در حومه شهر فراه توسط نظامیان کشته شد.۳ انبارسالح نیزدربکواه کشف گردید. فراه: 
۴ تن باتهام فعالیتهای هراس افگنی و دزدی در گذره بازداشت شد هرات: 

جبار نعیمی والی لغمان گفت بیش از6۵۰۰ جریب زمین ازغاصبان گرفته شد. لغمان: 
۷۳ هراس افگن طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 

۳۰ هراس افگن کشته و ۲6 نفر شان زخمی شد. قندهار: 
۱6 مخالف در ترینکوت کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شد. یک کانتینرمملوازمهمات کشف شد. ارزگان: 

یک قوماندان پیشین خیزش مردمی شخصی را درخانقاه تیرباران و خودش فرار کرد. جوزجان: 
مالگدا یک قوماندان طالب درکاپیسا برسر جمع آوری پول ازمردم  کشته و ۳ فردش زخمی شد. کاپیسا: 

6 طالب دیروز درخواجه سبزپوش کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شد. جوزجان: 
۱۴جون۲۰۱۷=۲۴جوزا۱۳۹۶

انفجارموتربم درنزدیک منزل یک فرمانده پولیس درپکتیکا  ۴کودک و یک زن کشته و۷ تن زخمی شد. پکتیکا: 
بانک جهانی اعالم کرده برای اجرای طرح های توسعه ای افغانستان ۵۲۰ ملیون دالر کمک نماید. کابل: 

قاتل شیرمحمد معاون ریاست حوادث کندز در محکمه والیت بغالن به اعدام محکوم شد.  بغالن: 
یک انبار مواد انفجاری هراس افگنان در بتی کوت کشف شد. که خطرناکترین و مخرب ترین مواد ننگرهار: 

انفجاری است که با سالح های پیشرفته. بمب. ماین و واسکت انتنحاری ازپاکستان وارد میشود.  
کارکنان سرکسازی شرکت خصوصی دو خبرنگار طلوع را لت و کوب نموده بود گرفتارشدند. ننگرهار: 

پنج تن از ترورستان مسلح با نیروهای امنیتی درشیندند درگیر شدند که دوتن شان کشته وسه تن دیگر زخمی  هرات: 
شد. یک ساتنمن پولیس نیز زخمی شد.

۵۰ هراس افگن بشمول خارجی ها در تازه ترین حمله هوایی در مارجه کشته شد. هلمند: 
هارون مشهور به موسی قوماندان گروه داعش  در هسکه مینه بازداشت شد. ننگرهار: 

۷ طالب کشته و ۸ تن دیگر آنها در عملیات تصفیوی زخمی شد. زابل: 
۴ طالب در ولسوالی میوند ازاثر ضربات قوای توپچی زخمی شد. قندهار: 

۱۱ طالب مسلح در تگاب کشته و ۴ تن دیگر شان توسط نظامیان زخمی شد. کاپیسا: 
محمد ابراهیم معروف به چریک یک سرگروه سابق خیزش مردمی توسط طالبان درخواجه سبز پوش تیر باران  فاریاب: 

شد.
۱۲ طالب دراثر حمالت هوایی و زمینی در امام صاحب کشته شد. قندز: 

یک طالب دیروز از اثر انفجار ماینی که میخواست درساحه پوسته شش قلعه جاسازی کندکشته و دوتن دیگر  لوگر: 
شان زخمی شد.

۱۵جون۲۰۱۷= ۲۵جوزا۱۳۹۶
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ننگرهار:  ارتش افغانستان گفت پاکسازی ولسوالی چپرهار از داعشی ها پایان یافته و اکنون نیروهای امنیتی افغان بسوی 
ولسوالی پچیروآگام درحرکت اند. و عملیات پاکسازی توره  بوره هم شامل عملیات است.

باند آدم ربا در قره باغ بازداشت شد. آنها درماه رمضان عبدالوکیل را ربوده بودند که نجات داده شد. غزنی: 
ناتو از کانادا خواسته که برای آموزش به پولیس افغان مربی های نظامی بافغانستان بفرستد. کابل: 

وزیر دفاع امریکا میگوید درحال پیروز شدن در جنگ افغانستان نیست. کابل: 
ترامپبه وزیر دفاع صالحیت داده درمورد افزایش تعداد سربازان امریکا در افغانستان تصمیم بگیرد.  رر 

یکمقدار مهمات نظامی از منزل عبدالرحمن قاضی القضات نام نهاد طالبان برای ولسوالی های پنج گانه در  جوزجان: 
ولسوالی منگجک بدست آمد. وی چندی قبل بقتل رسیده بود.

یک زن جون۲۵ ساله باتفنگ باثر خشونت های خانوادگی خود کشی کرد. رر: 
طالبان در کوهستانات دوتن از نزدیکان یک سرباز اردوی ملی را که نزد شان اسیر است دیروز کشتند. سرپل: 

نیروهای امنیتی یک ماین را در بگرام دیروز کشف و خنثی کردند. پروان: 
۱۶جون۲۰۱۷=۲۶جوزا۱۳۹۶ 

آتش سوزی در شهر تالقان بیش از ۲۰۰ دکان یا اتاقهای مسافران را درچهار بازارسوختاند. تخار: 
حمله انتحاری به مسجد الزهرا در دشت برچی ۷ نفر را کشته و ۸ تن را زخمی کرد. انتحار کنندگان داعش  کابل: 

درهنگام تجلیل از شب قدر و ادای نماز شام ساعت ۸و۳۰ شام بر نمازگذاران حمله کرد.
طالبان برکاروان حامل نظامیان حمله کردند که دو نظامی شهید  ویکتن زخمی شد. هرات: 

درحمله های مرگبار انتحاری و میان گروهی طالبان ۹ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. هلمند: 
ابتدا یک انتحاری موضع مربوط مال عبدالرسول شاخه جداشده این گروه را درگرشک اماج قرارداد. سپس یک   
مهاجم انتحاری از شاخه مال عبدالرسول شاخه جداشده طالبان خودش را در برابر یک موضع طالبان وابسته 

به مال هیبت اهلل منفجر ساخت.
۱۱ طالب مسلح طی یک درگیری با مردمان محل کشته و۱۴ تن شان زخمی شد. مردمان محلی به گروهی از  کاپیسا: 

طالبان که مشغول فعالیتهای هراس افگنی بودند یورش بردند. ۷ روستا نشین هم زخمی شد.
6 طالب دریک حمله هوایی در دره صوف پایین کشته و ۳ تن شان زخمی شد. سمنگان: 

انفجار قوی در خانه یک قوماندان پولیس محلی در جانی خیل۴کودک کشته و ۷تن زخمی شد. پکتیکا: 
هیأت ۷نفر گروه داعش که از غور عازم جوزجان بود در منطقه تاش قلعه بلچراغ توسط طالبان بازداشت  فاریاب: 

شده اند. 
۱۷جون۲۰۱۷=۲۷جوزا۱۳۹۶

یک سرباز افغان در قول اردوی ۲۰۹ شاهین علیه سربازان امریکایی آتش گشوده ۳ سرباز امریکایی رازخمی  بلخ: 
و سرباز مهاجم خود کشته شده است .

در یک عملیات شش روزه در مارجه ۱۷۵ جنگجوی طالبان کشته و ۲6طالب زخمی شده اند. هلمند: 
افغانستان و هند دهلیز هوایی باز کردند. سر از فردا انتقال اموال تجاری افغان توسط طیارات کارگوی آریانا از  کابل: 

هند بکابل انتقال می یابد
ننگرهار:  ولسوالی چپرهار کامال از وجود گروه داعش پاکسازی شد. درجریان عملیات حمزه بشمول

قوماندان حسیب اهلل هفتصد عضو گروه داعش کشته شدند.  
تورن جنرال طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع امروز گفت توره بوره ننگرهار را مجددا تصرف کابل: 

کرده اند. عملیات علیه گروه داعش ۷۲ ساعت قبل هوایی و زمینی در ولسوالی های اچین  چپرهارپچیر وآگام    
آغاز شده بود وساحات توره بوره آغاز شده بود. ۲۲ عضو داعش کشته و۱۵تن زخمی شده.وی گفت:  فعال 
مرکزقومانده نیروهای امریکایی در افغانستان  در ۲۰ والیت جنگ ادامه دارد که در ۷ والیت شدت بیشتر دارد. 
جون با حمله هوایی منهدم شد و جواد خان مسوول  دیروز گفت مرکز مطبوعاتی داعش دراچین بتاریخ ۳  

مطبوعاتی گروه داعش نیز کشته شده است.
باثر حمله طالبان ۲ منسوب نظامی  در شرین تگاب دیروز شهید و ۵ تن زخمی شد. فاریاب: 

دو مخالف مسلح در منطقه ده ملکه ولسوالی محمد آغه کشته و سه تن شان زخمی شد. لوگر: 
وزرای دفاع جرمنی و گرجستان دیروز در توسعه همکاری در چوکات مامویت حمایت قاطع ناتو در افغانستان  کابل: 

تعهد کردند.
۱۸جون۲۰۱۷=۲۸جوزا۱۳۹۶

دوکارمند قونسلگری پاکستان در جالل آباد ناپدید شده اند.پاکستان از افغانستان توضیح خواسته. کابل: 
یک مشاور خارجی پروژه باغداری وزارت زراعت صبح امروز از کارته۴ درغرب کابل ربوده شد. کابل: 
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بعضی از رسانه ها هویت اورا تبعه امریکا میدانند ولی وزارت زراعت هویت اورا اعالم نکرد.  
درحمله مهاجمان انتحاری به مرکز فرماندهی پولیس درگردیز۸ پولیس کشته و ۱۰ تن زخمی شد.  پکتیا: 

طالبان این حمله راپذیرفته که در ابتدا یک خودرو  درورودی پایگاه منفجر وسپس ۴ مهاجم انتحاری واردشد   
که دونفر شان دراول کشته شدو وبقیه بعدا کشته شدند. همه ۵ مهاجم بودند.
دو مرکز طالبان ازاثرحمله نیروهای هوایی و زمینی در امام صاحب  نابود شد. قندز: 

دایکندی:  افراد ناشناس دیروز یک ساتنمن پولیس را با ضرب چاقو زخمی نمودند.
۴ سرنشین یک موتر سنگ کشی باانفجار ماین در الینگار شهید شد. لغمان: 

۳ قوماندان ارشد طالب در حمله هوایی در ارگون کشته شد. پکتیکا: 
دیروز۱۵۰۰ کیلو مواد انفجاری در یکعراده موتر نوع مازدا در باالبلوک ضبط شد. فراه: 

یک زن ویک مرد دراثر ماین طالبان در کرخ کشته و دوتن دیگر زخمی شد. هرات: 
عبداهلل  افسر اکادمی  پولیس در گلوله باری مردان مسلح ناشناس درشهر هرات شهید شد. هرات: 

۱۳ کیلومواد مخدر نوع کرستال دیروز از نوارمرزی با ایران در اسالم قلعه کشف وضبط شد. هرات: 
اسمعیل حبیب آخندزاده یک بزرگ قومی را طالبان در شاه جوی تیر باران کردند. زابل: 

۹ طالب زمانی که باالی پوسته پولیس محلی حمله کردندکشته شد. دوپولیس نیز زخمی شد. پکتیا: 
۵ طالب در مارجه توسط نظامیان کشته شد. هلمند: 

۸6 کیلو هیرویین دیروز از یک موتر که عازم ایران بوددر مرز با ایران کشف و ضبط شد. نیمروز: 
سمونوال محمدآجان عابد مدیر مبارزه با جرایم جنایی توسط افراد مسلح شهید ومحافظ وی زخمی شد. لوگر: 

۱۹جون۲۰۱۷=۲۹جوزا۱۳۹۶
افغانستان:   اشرف غنی درگشایش دهلیز هوایی افغانستان و هند گفت بحران را به فرصت تبدیل میکنیم.

سازمان ملل متحد: بچه بازی در افغانستان جرم شناخته شود.  
طالبان به ولسوالی های مرزی خواجه غار و خواجه بهاءالدین حمله کردند که شش پاسگاه امنیتی راتصرف  تخار: 
نمودند. تاکنون ۵تن از نیروهای امنیتی افغانستان بشمول نورعلی معاون فرمانده پولیس محلی خواجه غار کشته 

شده اند. سخنگوی والی تخارگفت عملیات برای پس گیری مناطق آغاز شده.
یک مهاجم انتحاری درناحیه ۱۱ شهر گرفته شد. وی قصد حمله انحاری در عید رمضان را داشت. هرات: 

یکعراده رنجر پولیس براثر انفجار ماین مقناطیسی درشهر پلخمری حریق وراننده زخمی شد. بغالن: 
سه هراس افگن در بورکه توسط نیروهای امنیتی کشته شد. درگیری زمانی با طالبان شروع شد که طالبان یک  بغالن: 

منزل را با راکت هدف قرار دادند که یک دختر۱۲ساله شهید و دو تن درخانه زخمی شد.
بدخشان:  درنتیجه درگیری میان افراد دو فرد غیر مسوول دوتن کشته شد.این درگیری بین افراد قوماندان مقصوداهلل  افراد 

قوماندان عبدالولی در ولسوالی کشم صورت گرفت.
۲۲ فیرمرمی اسلحه ثقیل دیروز در ولسوالی چرخ لوگر بدست آمد. دریک موتر۱۷ فیرماین هاوان وپنج راکت  لوگر: 

میزایل انتقال داده میشد که ضبط شد. راننده موتر فرار کرد.
۷ سارق باشنده هرات مسلح هنگامیکه بازار طال فروشی را مورد سرقت قرار میدادند بازداشت شدند. نیمروز: 

۱۰ طالب در حمله هوایی در حومه لشکرگاه کشته شد. طبق خبر دیگر طالبان یک پوسته امنیتی را در موسی  هلمند: 
قلعه مورد حمله قرارداده بودند که حمله شان ناکام و خود شان ازپا در آمدند..

۷ حلقه ماین  طالبان و داعش ها از ولسوالی های ننگرهار کشف و خنثی گردید. ننگرهار: 
باحمله طالبان برکاروان نیروهای امنیتی در باالبلوک یک پولیس شهید و ۲ تن زخمی شد. فراه: 

دو طالب در حومه شهر پل علم لوگر بنامهای اول خان و ذبیح اهلل کشته شدند. لوگر: 
یک هراس افگن در سانچارک کشته و در صیاد یک تن بازداشت  وقوماندان مال حمیداهلل مشهوبه  سرپل: 

ابوبکر با سه فردش زخمی شد.  
بود. طالبان  ۴ سرباراردوی ملی درحومه شهرسرپل توسط طالبان شهید شد.آنها برای تهیه آب آشامیدنی رفته   سرپل: 

درین حمله یک تانک نظامی را با خود برده اند.
یک منسوب نیروی خیزش مردمی از اثر انفجار در فیض آباد جوزجان شهید و۲ تن زخمی شد. جوزجان: 

۵ داعشی توسط پولیس در ولسوالی درزاب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. جوزجان: 
یک دختر۱۹ساله محصل   خود را حلق آویز کرد و خودکشی نمود. جوزجان: 

۷ کیلو هیرویین دیروز از یک موتر درشاهراه کابل-بغالن کشف شد که ازبدخشان بکابل میرفت. کندز: 
یک دختر ۷ ساله دیروز پس از تجاوز جنسی در ولسوالی خان آباد به قتل رسید. کندز: 

اقامحمد فضلی ولسوال چخانسور دیروز توسط افراد ناشناس شهید شد. نیمروز: 
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نیروهای دفاعی در۲۴ ساعت گذشته تمام ساحان توره بوره را تحت تصرف خود درآورد. ننگرهار: 
افراسیاب ختک سیاستمدار ملی پاکستان گفت: در بدل ۲۷فیصد صادرات انکشوربه افغانستان، پاکستان: 

پاکستان به افغانستان طالبان بیشتر را صادر میکند.   
۲۰جون۲۰۱۷=۳۰جوزا۱۳۹۶

عبداهلل گفت: درحادثه تظاهرات دیشب در کابل یک معترض کشته و 6 تن زخمی شد. کابل: 
دیشب یک خودرو حامل افراد غیرنظامی را افراد مسلح به رگبار بستند که ۸نفرکشته و۲ نفرزخمی شد. پروان: 

فرمانده پولیس پروان گفت این افراد محافظان پایگاه نیروهای امریکایی در ولسوالی بگرام بوده اند.  
کمیسیون مستقل حقوق بشر این حادثه را یک جنایت جنگی خواند.  

ده ها طالب بر یک پوسته امنیتی در شاهراه جالل آباد-تورخم حمله کردند که نظامیان آنهارا فراری داد و به  ننگرهار: 
طالبان تلفات واردشد. به نظامیان افغان آسیب نرسیده است.

شاهراه جلریز- بامیان گواه نبرد میان مهاجمان طالب و نظامیان بوده است وشاهراه بسته شده است.  میدان: 
سه نفر با ۸۰ کیلوگرام هیرویین  چرس و تریاک درموتر که عازم تورخم بود دستگیر شد. ننگرهار: 

۳۴۳ کیلوتریاک که قاچاقبران آنرا به کوهستانات  انتقال میدادند کشف و ضبط شد. سرپل: 
۲۷عضو داعش شب گذشته در رودات  کوت و اچین توسط نظامیان کشته شد. سه انبار سالح ومهمات  ننگرهار: 

داعشیان در پچیروآگام  و کوت کشف و ضبط شد.
یک قاضی با انفجار ماین شهید و دوبرادر و یک فرزندش درشهر جالل آباد زخمی شد. ننگرهار: 

6 حلقه ماین در راه های پر رفت و آمد در هلمند کشف و خنثی شد. هلمند: 
۱۴ طالب بشمول مالعلم گل قوماندان انها کشته و ۱۱تن دیگرزخمی وخواجه غاربدست نیروهای امنیتی در  تخار: 

آمد. عملیات توسط نظامیان باحمایت هوایی صورت گرفت ونبرد در درقد ادامه دارد.
یک منسوب امنیت ملی در یک سوء قصد درمنزلش زخمی شد. غزنی: 

وزارت دفاع ازکشته شدن ۳۹ هراس افگن در نقاط مختلف وبازداشت ۱۷تن طی۲۴ساعت خبرداد. کابل: 
۱۱ تن به ظن جرایم جنایی در مربوطات  غزنی بازداشت شد. غزنی: 

قندهاروزابل: ۲ طالب مسلح کشته و چهار تن در عملیات محاربوی اتل زخمی شدند.
درغنی خیل ۴ دهشت افگن کشته و ۲ تن بازداشت شد.پچیروآگام ازداعشی ها تصفیه شد. ننگرهار: 

۱۵ طالب در دشت ارچی کشته و ۱۲ تن زخمی شد. قندز: 
۴ طالب در تگاب وقاری سیف الدین سرگروپ شان به نیروهای امنیتی تسلیم شد. تخار: 

حمله طالبان به پوسته های خیزش مردمی درفیروزکوه دیروز خنثی و یک طالب زخمی شد. غور: 
در یک درگیری میان افراد مولوی نصیر و مولوی عبدالخالق دوقوماندان محلی طالب در فیروز کوهسه فرد   غور: 

ملکی بشمول یک زن زخمی شدند.
۲۱جون۲۰۱۷= ۳۱جوزا۱۳۹۶

اشرف غنی کمیشنران جدید کمسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی را معرفی کرد. وی گفت کابل: 
میخواهم اختیاراتم هر روز کمتر شود. وی آغاز بکار۵۰۰ کارمند بخش شناسنامه های برقی را نیز معرفی کرد.  

وزارت داخله استفاده از ترقه وفیرهای هوایی در روز های عید را ممنوع اعالم کرد. کابل: 
۳۰ داعشی در ولسوالی درزاب دیشب کشته و۱۰ تن زخمی شد. ۸سربازشهیدو6 تن زخمی شد. شبرغان: 

داعشیان باحمله تهاجمی به دروازه های ولسوالی رسیده بودند. چندین خانه تخریب و مواشی هم تلف شد.   
این نمایانگر گسترش فعالیت داعش درشمال بخصوص در شبرغان وسرپل  است.

۹ تن هراس افگن کشته شد. آنها باالی شش ولسوالی حمله نمودندکه عقب زده شدند. درین نبرد ها  فاریاب: 
۳ تن ازنیروهای امنیتی شهید و۴ تن زخمی شده است. ۲ فرد ملکی نیز شهید شد.  

یک حمله کننده انتحاری در ولسوالی بگرام بازداشت شد. وی نوجوان ۱۵ ساله از پغمان میباشد. پروان: 
یک کودک۱۱ ساله انتحاری  ازنزد طالبان فرار نمود و دربندرکابل  والیت قندز بازداشت شد.وی اصال باشنده  قندز: 

میدان وردگ میباشد.
۵ هراس افگن دیروز درپل علم کشته و دوتن دیگر شان زخمی شد. لوگر: 

۳ هراس افگن در دانگام بشمول یک قوماندان آنان کشته و ۵ تن زخمی شد. کنر: 
درعملیات درپچیرآگام داعشیان پاکسازی و۲تن گرفتارشد.چندین بمب وماین ازآنجا وخوگیانی کشف شد. ننگرهار: 

۱۱ طالب در حمله هوایی در درقد کشته ۸ تن زخمی ویک حلقه ماین خنثی شد. تخار: 
۲۲جون۲۰۱۷= اول سرطان۱۳۹۶

حمله انتحاری در مقابل نمایندگی کابل بانک نو ۳۴ نفر کشته و ۵۸ نفر را زخمی کرد.)آژانس باختر گفت  هلمند: 
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۲۹نفرکشته و 6۰ نفر زخمی شده(
کمسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱6سرطان سال۱۳۹۷ را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای  کابل: 

محلی  اعالن کرد. یعنی یکسال بعد.
بازرس امریکا از هدر رفتن۲۸ ملیون دالر درخریدای لباس نامناسب برای نظامیان افغانستان خبر داد که رنگ  کابل: 

لباس  گران قیمت با فضای بدون جنگل افغانستان مناسبت ندارد.
ملل متحد: شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان بحث کرد. نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان به تنش های اخیر 
د رکابل اشاره کرده گفت اگر در شیوه حکومتداری افغانستان تغییری اتفاق نیفتد  این کشور با  بحرانهای جدی 

تر مواجه خواهد شدکه کنترول آن دشوار خواهد بود.
وزارت دفاع امریکا گفت: نگران حمایت پاکستان  ایران و روسیه از طالبان و شبکه حقانی هستیم. پنتاگون: 

۲۳جون۲۰۱۷= ۲سرطان۱۳۹۶
والی هلمند از مسووالن نهاد های امنیتی خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد. که باحمله انتحاری دیروز ۳۴  هلمند: 

تن بشهادت رسید و۵۸ تن زخمی شد.
۲ طالب دیروز در المار کشته و سه تن زخمی شد که برپوسته های امنیتی حمله نموده بودند. فاریاب: 

۲ مظنون باتهام سرقت اموال مسافران و منازل مردم بازداشت شد. نیمروز: 
مفتی نعمت قوماندان ارشد داعش در درزاب بادونگهبانش درحمله نظامیان کشته شد. جوزجان: 

جنگ داعش وحشیانه ترین جنگ تاریخ معاصر است. یونیسف: 
گردهمآیی به گرامی داشت از شهدای ۳۸سال قبل قیام چنداول در۲سرطان۱۳۵۸ صورت گرفت و ریس  کابل: 

ولسی جرگه با عده دیگر درین محفل صحبت نمودند.
باثر گرمای زیر۴۰ درجه در مزارشریف روزانه بیش از ۲۰۰ طفل از اثر بیماری اسهال و استفراغ به بیمارستان  بلخ: 

ابو علی سینای شهر مزارشریف مراجعه مینمایند.
۲۴جون۲۰۱۷=۳سرطان۱۳۹۶

6  فرد ملکی توسط افراد مسلح ناشناس در بخش های غور با ضرب مرمی وچاقو کشته شده اند. غور: 
سفیر امریکا درافغانستان به هرات سفر نموده تداوم کمکهای جامعه جهانی بخاط تقویت نیروهای امنیتی افغان  هرات: 

را اطمینان داد.
۳ تن به اتهام دزدی مارکیت هریرود توسط پولیس بازداشت شد. هرات: 

یک موتر حامل بوجی های بادرنگ با ۱۲۰ کیلو تریاک در جالل آباد کشف شد. ننگرهار: 
۲۲ عضو داعش بشمول دو قوماندان آنها دریک حمله هوایی و زمینی در اچین کشته شد. رر: 

دورکردن موانع سمنتی از جاده ها و راه های عامه توسط شاروالی کابل آغاز شد. کابل: 
۲۵جون۲۰۱۷=۴سرطان۱۳۹۶

یک سرباز در پاسگاه نیروهای ویژه والیتی موسوم به نیروهای کمپاین سه تن از همکارانش را با ضرب گلوله  پکتیا: 
کشته است. سه سرباز دیگر زخمی شد.

۱۰ مامور پولیس و ۴ عضو طالبان در نزدیکی بند سلما کشته شدند. هرات: 
یک نفر دیگر به ظن دست داشتن درسرقت دکانهای مارکیت هریرود بازداشت شد.  هرات: 

 ۲۶جون۲۰۱۷=۵سرطان۱۳۹۶
درحمله داعش در جوزجان ۱۵ غیر نظامی در مسیر راه به شفاخانه جان باختند. جوزجان: 

طالبان ۳ برادر را که قبال مامور پلیس بودند تیرباران کردند. فاریاب: 
۳ مقام امنیتی بامیان که باتهام منع فرود یک هواپیما بازداشت شده بودند رها شدند. بامیان: 

۲۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۱۲تن زخمی و یک قوماندان آنها گرفتار شده است. کابل: 
۴طالب در چشت شریف کشته و ۲ تن آنها توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند.۳سربازشهید شد. هرات: 

درگیری بین افراد طالب و داعش در حومه شهر فیروز کوه از سه روز باینطرف ادامه دارد. غور: 
۳ تن باثر درگیری میان افراد مسلح غیر مسوول در ده صالح کشته شدند.  بغالن: 

یک دختر جوان که به قصد ازدواج باشوهر همشیره اش از منزل فرار کرده میخواست عازم ایران شود گرفتارو  بغالن: 
بعد بردن بمنزل کشته شد. شوهرخواهرش با قاچاقبر حین گرفتاری کشته شدند.

۲۷جون۲۰۱۷= ۶سرطان۱۳۹۶
لوی درستیز امریکا بدون اعالن قبلی وارد کابل شد تا اوضاع افغانستان را بررسی نماید. کابل: 

دوتن  از اردوی ملی در اثر انفجار ماین در خاشرود به شهادت رسید. نیمروز: 
یک خانم در پشتونکوت دیروز توسط پسر همسایه بافیر مرمی به قتل رسید. فاریاب: 
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۲۸جون۲۰۱۷= ۷سرطان۱۳۹۶
۱۸داعشی بشمول یک قوماندان ارشد آنها درحمالت هوایی و زمینی دراچین و کوت کشته شد. ننگرهار: 

پولیس میگوید گروه طالبان دو مامور پولیس زن را در نزدیک فیض آباد تیر باران کردند. بدخشان: 
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف گزارش داده که بین سالهای۱۹۹۰تا۲۰۱۵ میزان مرگ و میر کودکان زیر  کابل: 

۵ سال در افغانستان ۵۰ فیصد کاهش یافته است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش ساالنه خود ازوضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف جهان نشر و  امریکا: 

نوشته که دولت افغانستان تالش های قابل توجه در مبارزه علیه قاچاق درافغانستان انجام داده است.
دو سرباز پولیس بر اثر انفجار ماین شهید و یک سرباز  زخمی شد. فراه: 

۱۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان کشته و۵ تن شان زخمی شد. کابل: 
۳ جوان در ولسوالی شاه جوی توسط طالبان ازموتر پایین و درمقابل مردم تیر باران شد. آنها از وابستگان  زابل: 

عبدالقادر قالت وال عضو ولسی جرگه میباشند.
حمله شب گذشته طالبان بر ولسوالی بورکه ناکام یک طالب کشته و دو تن شان زخمی شد. بغالن: 

۲۹جون۲۰۱۷=۸سرطان۱۳۹۶
در محفل نامزدی باتور دوستم پسر دوستم با یک دختردرترکیه واتالف سیاسی جنرال دوستم.عطامحمد نور.  دوستم: 

محمد محقق. صالح الدین ربانی. ضیاء مسعود درمراسم نامزدی باتوردرانقره شرکت نمودند.
یک ترورست پاکستانی دیروز در ولسوالی قره باغ غزنی کشته شد. وی زمانی کشته شد که یک فرد ملکی را  غزنی: 

زخمی ساخته بود.
فردی که عمه اش را در مرکز فراه به قتل رسانده بود بازداشت شد. فراه: 

دو پولیس در اثر انفجار ماین دیروز در مرکز فراه شهید و دو تن دیگر زخمی شد. فراه: 
۳ فرد ملکی دیروز درشهرک با انفجار ماین کنار جاده کشته و یکنفر زخمی شد. غور: 

یکتعداد سالح و مهمات توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی بگرام بدست آمد. پروان: 
۳۰جون۲۰۱۷= ۹سرطان۱۳۹۶

۳ طالب شب گذشته در درگیری با نیروهای امنیتی در اوبه کشته و۲تن زخمی شد. هرات: 
نورستان: طالبان خانه یک قوماندان گروه داعش را در ولسوالی وانت وایگل به آتش کشیدند. خود قوماندان

داعش فرار کرده بود.  
باحمله مهاجمان یک نگهبان شفاخانه کودکان شیدایی کشته و یک نفر زخمی شد. هرات: 

ننگرهار:  ۵ طالب مسلح در نبرد با نظامیان در لعل پور کشته یک زن ازروستانشینان هم شهید شد.
6 مامور پولیس در حمله طالبان برپوسته شان در ولسوالی شیب کوه کشته و ۹تن زخمی شد. فراه: 

۵ طالب هم کشته و نه تن شان زخمی شده است.  
ننگرهار:  ۲۰ عضو داعش بشمول دو قوماندان شان در حمله های هوایی و زمینی در ولسوالی های کوت  هسکه مینه  و 

اچین کشته شدند.
حمله افراد مسلح شب عید در چشت شریف که ده سرباز پولیس کشته شدو به طالبان هم تلفات وارد شده  هرات: 

بود ازسوی معین محافظت وزارت امور داخله بررسی میشود.
احزاب جمعیت اسالمی. جنبش اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان در ترکیه اتالف نمودند. کابل: 

حمالت هوایی علیه شورشیان داعش در کنر افزایش یافته. صبح امروز ۷ داعشی بشمول دو قوماندان آنها که  کنر: 
از ننگرهار به کنر فرار کرده بودندکشته شد.

از درگیری میان افراد داعش و طالبان در منطقه مرزی بین کنر و نورستان نیز گزار شده است.
اول جوالی۲۰۱۷= ۱۰سرطان۱۳۹۶

نیروهای امنیتی مالبشیرمشهوربه فاتو ولسوال طالبان در نرخ را کشته ودومحافظش زخمی شد. کابل: 
وزارت معارف کتابهای درسی صنف اول تا۱۲ مکاتب را بازنگری میکند و ازحجم آنها می کاهد. کابل: 

۳۰ هراس افگن بشمول ۷ داعشی در مناطق مختلف توسط اردوی ملی کشته ۱۱تن زخمی و۴تن بازداشت  کابل: 
شده اند.

۵ سرگروه داعش درحمله طیاره بی پیلوت در قوش تیپه دیروزکشته شدند: مالعبداالحد مشهوربه حزب  جوزجان: 
اهلل،قاری محب اهلل،دامال محبوب اهلل،دامال صدرالدین مشهوربه جابرو فیض ملنگ مشهور به زهرمار.

۲ هراس افگن دیروز در ولسوالی دولت آباد کشته شدند. فاریاب: 
۷ طالب توسط نیروهای پولیس محلی در قیصار کشته شد. رر 

مجاهد اهلل آمر تعلیمات اسالمی ریاست معارف کاپیسا در تگاب توسط پسر کاکایش که با طالبان پیوسته  کشته  کاپیسا: 
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شد.
مولوی عبداهلل قوماندان نیروهای ویژه طالبان درارزگان در حمله هوایی  با معاونش کشته شد. ارزگان: 

۱۰ داعشی بشمول ۷ قوماندان داعش امروز در حمله هوایی کشته شد. جوزجان: 
یک قوماندان پیشین جهادی حزب اسالمی در چشمه شیر بغالن در منزلش کشته شد. بغالن: 

یک کودک درنتیجه تخریب یک دروازه کاسه بند برق نساجی پلخمری دیروز کشته شد. رر: 
عبدالغفور باشنده قریه خواجه قشقار خرم سارباغ سابق قوماندان حزب حرکت اسالمی کشته شد. سمنگان: 

۱۰ هراس افگن توسط نیروهای امنیتی در والیات مختلف کشته شد: کابل:  
در ولسوالی صیاد سرپل ۵تن کشته/ درپچیرآگام ننگرهار ۲تن داعشی کشته و ۳ قرارگاه شان تخریب شد/   

درولسوالی برمل پکتیکا ۳ تن کشته شد.
۲جوالی۲۰۱۷=۱۱سرطان۱۳۹۶

رهنمود امنیتی انتخابات پارلمانی افغانستان تکمیل شد.که با نیروهای امنیتی و دفاعی عقد شده. کابل: 
دولت افغانستان به وحید قاسمی هنرمند ۴۱ ساله افغان که مقیم کانادا است  لقب استاد داد. رر 

درحمله افراد مسلح طالبان به یک مسجد درچمتال بلخ ۱۳ نفرازنیروی خیزش مردمی کشته شدند. بلخ: 
پرویزکامگار جوانی که برای تفریح و شکار ازمزارشریف به خلم رفته بود بافیر مرمی کشته شد.  بلخ: 

۷طالب در عملیات هوایی و زمینی امنیتی در جرم  یمگان و درایم کشته و ۵ تن زخمی شد. بدخشان: 
یک دختر و یک پسر جوان باتهام فرار از منزل  در قلعه نو ازسوی پدر دختر بافیر مرمی کشته شدند. بادغیس: 

۴ طالب درالمار توسط اردوی ملی کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 
ریس ارکان لوای انتقاالت نظم عامه در انفجارماین در شاهراه کابل- قندهار شهید و ۲ نظامی زخمی شد. میدان: 

درحمله راکتی طالبان در لعل پور دو تن بشمول یک زن جان باختند. ننگرهار: 
۲۰ داعشی بشمول سه قوماندان پاکستانی این گروه در اچین درحمله های هوایی امروز کشته شد. ننگرهار: 

جنرال امین اهلل امر خیل قوماندان پولیس غزنی از سمت اش کناره گیری کرد. غزنی: 
طی یک هفته ۹ طالب توسط نیروهای امنیتی در پشترود. قلعه کاه و باال بلوک کشته و۱6 تن زخمی شده است.  فراه: 

۷ تن از نیروهای امنیتی شهید و دو تن زخمی شده اند.
یک کارمند ریاست امنیت ملی دیشب در فراه باضرب مرمی ناشناس در منزلش شهید شد. فراه: 

۳۰ طاب بشمول ۳ قوماندان شان کشته و۲۷ تن در والیات مختلف کشور زخمی شدند. کابل: 
۱۵ طالب در دشت ارچی امروز توسط نیروهای امنیتی کشته ۱۲تن زخمی  شد. قندز: 

6 طالب در عملیات نیروهای امنیتی درمربوطات لوگر کشته و ۸ تن زخمی و ۴ تن بازداشت شد. لوگر: 
۳جوالی۲۰۱۷=۱۲سرطان۱۳۹۶

تظاهرات کابل بدون خشونت پایان یافت.روند دوم اعتراضات جنبش رستاخیزتغییربه هدف عملی شدن  کابل: 
خواست های برحق معترضان که با تصاویر کشته های جنبش رستاخیز  همراه بود.

اشرف غنی ریس جمهور افغانستان به ترکمنستان رفت برای گسترش روابط بین دو کشور. کابل: 
۵ عضو داعش دیروز در اچین در یک حمله هوایی اتالف کشته شد. ننگرهار: 

یک محموله بزرگ مواد کیمیاوی شامل ۲۰تن در یک کانتینر موتر تیلری در شهر هرات بدست آمد که ارزش  هرات: 
آن بیش از ده ملیون دالراست وبرای پروسس هیرویین مورداستفاده قرارمیگرفت. موترحین انتقال به یکی از 

والیات جنوبی ازناحیه پنجم شاروالی هرات از سوی  پولیس کشف شد.
۲ شاگرد مکتب در محمد آغه دراثر انفجارماین کنار جاده زخمی شدند. لوگر: 

ننگرهار:  6 عضو داعش در حمله هوایی قوای اتالف در توره بوره پچیرآگام  کشته شد.
در یکماه گذشته ۱۰۴ هراس افگن درمربوطات این والیت کشته ۹۹ تن بازداشت  دوازده فرد مخالف  با۱۱تن  رر: 

از اتباع کشور پاکستان گرفتار شدند.
۱۲ مخالف مسلح دیروز در حمله هوایی دربوالن لشکرگاه کشته و 6 طالب زخمی شد. ۲ کارخانه ساخت  هلمند: 

ماین نیز تخریب شد.
۳ فرد ملکی دراثر انفجار ماین در دشت ارچی کشته شد. ۲ کودک باثر اصابت نارنجک مخالفان نیز در دشت  قندز: 

ارجی زخمی شدند.
۲ زن که ۱۵ کیلو  تریاک را از لغمان به ننگرهار انتقال میدادند گرفتار شدند. لغمان: 

۲ تن درنزاع باالی تقسیم آب دیروز در ولسوالی خوست کشته شد. در واکنش به این قتل ها صبح امروز هفت  بغالن : 
منزل مسکونی را آتش زدند.

۴۲ طالب دیشب در ناوه توسط کوماندوها و حمالت هوایی کشته و۲۷ طالب زخمی شد. هلمند: 
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غالم سخی ۳۵ساله صراف که چهار روز قبل اختطاف شده بود جسدش یافت شد که با تیشه بقتل رسیده.  فاریاب: 
پولیس درمحل دریافت جسد با افراد مسلح درگیر شد که ۲ تن آنها گرفتار شد.

یک ماین گذار طالب دیروز حین جابجایی ماین در ولسوالی بغالن مرکزی کشته شد. بغالن: 
یک دختر ۱6 ساله در درگیری میان پولیس و اختطاف چیان دیروز درکمربند بهارک کشته شد و یکی  تخار: 

از ربایندگان بازداشت گردید.  
۵6 هراس افگن توسط اردوی ملی طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته ۳6تن زخمی شد. کابل: 
۳۵ طالب در دو روز گذشته توسط نظامیان در دشت ارچی و تلوکه کندز کشته ۳۰تن زخمی شد. قندز: 

سرک کندز-بغالن دیروز از سوی شورشیان طالب بروی ترافیک مسدود گردیده است. رر: 
۲ سرگروه داعش درحمله طیاره بی پیلوت دیروز در درزاب  کشته شد. جوزجان: 

سرک عمومی خان آباد-قندز که دیروز برای نیم ساعت بروی ترافیک مسدود شد دوباره باز گردید. قندز: 
۴ تن بشمول دو زن در خاکریز باثر تصادم موتر با ماین کنار جاده جان باختند. قندهار: 

6 نفردر منازعه بین دو قوم امروز در نقطه مرزی بین  فرسی و تولک کشته و 6نفرزخمی شد. هرات: 
آتش سوزی در یک ساختمان تجارتی در ناحیه پنجم تلفات نداشت اما خسارات وافر بجا گذاشت. کابل: 
یک هیلیکوپتر نیروهای ارتش در  تلوکه قندز سقوط کرد. گفته شد طالبان آنرا هدف قرارداده بودند. قندز: 

۴جوالی۲۰۱۷=۱۳سرطان۱۳۹۶
شورای علمای بامیان خواهان لغو جشنواره موسیقی)دمبوره( شد بامیان: 

پولیس هلمند در۴۸ ساعت بیش از6۰ عضو گروه طالبان را کشته اند. هلمند: 

بستگان شاگردان افغان-ترک: اداره مکاتب را به دولت ترکیه نسپارید. کابل: 
فرمانده یک گروه ۲۰ نفری طالبان در شهر کابل بازداشت شد که قصد حمالت در ایام عید را داشتند. رر: 

تظاهرات جنبش موسوم به رستاخیز تغییر در پایتخت افغانستان  مسالمت آمیز برگزار شد. رر: 
جوزجان: طالبان یک چوپان را که سه روز قبل با گله اش ربوده بودندبیرحمانه کشتند وپیکرش یافت شد.

۳ کودک درانفجار ماین طالبان در لشکرگاه زخمی شدند. هلمند: 
طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع در کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بروکسل میگوید که تعهدات ناتو  بروکسل: 

در رابطه به ثبات افغانستان مهم است.وی گفت در۲۱ والیت درگیری با مخالفان دولت ادامه دارد.
درگیری سنگین میان نیروهای امنیتی و مخالفان در شاهراه کندز- علی آباد ادامه دارد. قندز: 

۱۴ طالب در ولسوالی خاکریز امروز توسط نیروهای امنیتی کشته و ۹ تن دیگر شان زخمی شد. قندهار: 
۷ طالب درهفته گذشته ازسوی نیروهای امنیتی کشته ۹تن زخمی و۵ نفر گرفته شده. دوفرد ملکی توسط  لوگر: 

طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.
۴ طالب در مهترالم و علینگار کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شد. لغمان: 
۴ حلقه ماین از ترینکوت و شاهراه چارچینو کشف و خنثی شد. ارزگان: 

6 طالب بشمول دو پاکستانی مسلح در سنگین کشته و عده ای زخمی شدند. هلمند: 
طالبان در ولسوالی درقد تخار یک خانم جوان را بدلیل رفتن بمکتب ۵۰ شالق زدند. تخار: 

عبدالرحیم مشهور به میوند قوماندان ۲۰ نفری طالبان از ناحیه ۵ کابل گرفتار شد. کابل: 
۱۴ طالب بشمول سه پاکستانی پس از عبور ازنوار دیورند کشته شدند. نورستان: 

۸ طالب بشمول ۲ پاکستانی در ارغنداب توسط نظامیان کشته شدند. قندهار: 
۴ محموله موادمخدر شامل صدها کیلوکه در موترها ماهرانه جاسازی شده بود دستگیرشد. ننگرهار: 

جان مک کین سناتور امریکا میگوید صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان تأمین نخواهد شد. کابل: 
۲6 داعشی بشمول ۳ پاکستانی امروز در ولسوالی های کوت  هسکه مینه و اچین کشته شد. ننگرهار: 

۱۴ تن در پیوند به رویداد های مختلف جنایی در ننگرهار بازداشت شد. رر: 
۴۲عضو طالب بشمول ۱۱ طالب پاکستانی در ناوه توسط نظامیان کشته و عملیات ادامه دارد. هلمند: 

۷۵ هراس افگن طی۲۴ ساعت درنقاط مختلف کشورتوسط نیروهای امنیتی و نظامی کشته شد. کابل: 
بدخشان:  بیش از ۱۰ تن موادمخد دیروز در دشت خمچان در حومه شهر فیض آباد حریق گردید. 

۴ فرد مشکوک با دریشی نظامی  بوت  ولچک دیروز در شهر هرات بازداشت شد. هرات: 
۵جوالی۲۰۱۷=۱۴سرطان۱۳۹۶

جسد یکی از دوخواهر که مأمور پولیس ملی بودند و هشت روز قبل توسط طالبان باخواهر دیگرش تیرباران  بدخشان: 
شد در دریای کوکچه  پیدا شد. تالش برای جسد خواهر دیگرش ادامه دارد.

اصابت دو موشک درچارراهی قمبردرغرب کابل)ناحیه۵( یک زن کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرد. کابل: 
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بی بی سی دریافته است دژبان سلطنتی بریتانیا مشغول تحقیقات در باره ادعای کشتن افغانهای بدون سالح به  کابل: 
دست نیروهای ویژه بریتانیایی است. یکنفر ادعا کرده که درسال۲۰۱۱چهارعضو خانواده اش درجریان یورش 

شبانه نیروهای ویژه بریتانیایی کشته شده اند.
۴ تن مظنون به اتهام جرایم مختلف از سوی پولیس قندز بازداشت شد. قندز: 

۳ طالب بشمول یک طالب خارجی در حمله هوایی در دای چوپان کشته شد. زابل: 
۴ غیر نظامی در انفجار ماین طالبان دربازار پشت رود  کشته شد. فراه: 

طالبان ۳ پسر یک قوماندان پیشین طالبان را  تیر باران کردند. ننگرهار:  
باثر انفجار مرمی موشک یک کودک کشته و 6 کودک که با مرمی بازی میکردند زخمی شدند. رر 

بیش از۴۰ هراس افگن)طالب داخلی و خارجی( در تازه ترین حمله های هوایی بر مواضع طالبان در کندز  قندز: 
کشته و ده ها تن شان زخمی شدند. قوماندان تلوکه و حکمت اهلل تاجکستانی درمیان کشته ها اند.

فاریاب:  ۷ طالب دیشب در ولسوالی قیصار توسط نیروهای امنیتی کشته شد بشمول مولوی کمال الدین مشهور به 
فدایی. ۸ تن دیگر شان زخمی شده اند.

۱۴ طالب دیروز توسط نظامیان د ولسوالی حاجی آریوب کشته و ۱۵ تن دیگر شان زخمی شد. پکتیا: 
۴ برادر در یک درگیری با شماری از افراد مسلح طالبان که برای جمع آوری حاصالت گندم مشاجره داشتند  قندز: 

در خان آباد کشته و یکتن دیگر شان زخمی شد. آنها عشر جمع میکردند.
یک قوماندان ۱۲نفری گروه طالبان با دوتن از همکارانش دیروز درشهر مزارشریف بازداشت شد. بلخ: 

6۷ هراس افگن طی دو روز توسط نیروهای دفاعی و امنیتی وعملیات هوایی در ناوه  کشته و۲۷ تن زخمی  هلمند: 
ویکنفربازداشت شد. درمیان کشته شده ها تروریستان پاکستانی و تاجکستانی شامل است.

وزارت دفاع از کشته شدن ۵۰ هراس افگن در عملیاتهای تصفیوی نیروهای امنیتی طی۲۴ ساعت درنقاط  کابل: 
مختلف کشور کشته شد بشمول ۹ قوماندان محلی طالبان. یک ولسوال نامنهاد ۳تن داعشی  و۳۵تن شان 

زخمی شد و یکتن گرفتار شد.
زیارگل یک بزرگ قومی دیروز در ولسوالی ازره از سوی طالبان مسلح بقتل رسید. لوگر: 

یک قوماندان نیروی خیزش مردمی دیشب با۱۱ تن افرادش در خواجه سبز پوش به طالبان پیوست. فاریاب: 
طالبان بر کارکنان یک شرکت جاده سازی موسوم به ترنگ حمله کردند . زابل: 

۶جوالی۲۰۱۷= ۱۵سرطان۱۳۹۶
گلبدین حکمتیار ضمن مخالفت با افزایش نیروهای ناتو در افغانستان گفت: با اءتالف میان احزاب جمعیت  کابل: 
وحزب جنبش ملی و حزب وحدت ملی مخالف نبوده اما این کار باید در داخل افغانستان انجام میشد. او گفت 
درنظر دارد تا اتالفی را تشکیل دهد. وی همچنان گفت: سدسازی درافغانستان نباید موجب نگرانی ایران شود.
بروکسل:  معاون قوماندانی نیروهای بین المللی میگوید: کشورهای عضوناتودرجلسه اخیربروکسل متعهد شده که 

نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را برای مدت طوالنی کمک و قوای هوایی آنرا تقویت نماید.
شیرآقا الکوزی مسول پولیس ولسوالی اوبه درنتیجه انفجار ماین از راه دور  زخمی شد. هرات: 

وزارت دفاع گفت: درارزگان ۱۵ دهشت افگن درچوره کشته و۱۴ تن زخمی شد. درقندهار ۵ طالب  کشته  کابل: 
شد.  درقندز ۵6 طالب در امام صاحب کشته شد بشمول ۲ پاکستانی و۲۴ تن زخمی. در هلمند ۲ تن در ناوه 

کشته شد. در این عملیات ها ۵ پناهگاه مخالفین باسالح و مهمات شان تخریب شد.
۹۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور طی۲۴ ساعت درعملیاتهای نیروهای دفاعی و امنیتی کشته شد. کابل: 
بیش از یکصد مخالف داخلی و خارجی در مربوطات قندز کشته و زخمی شده اند.عملیات ادامه دارد. قندز: 
یک نظامی امریکایی که درحمله راکتی طالبان زخم برداشته بود جان باخت. دو نظامی دیگر زخمی اند. کابل: 

۳ داعشی بشمول دو خارجی در حمله هوایی در اچین وهسکه مینه کشته شدند. ننگرهار: 
بدخشان:  ۳ دختر جوان  ۱6تا۲۰ ساله که در دریای کوکچه آب بازی میکردند غرق شده اند.

۷جوالی۲۰۱۷=۱۶سرطان۱۳۹۶
ده ها نفر از ساکنان و فعاالن مدنی هلمند در جنوب افغانستان در اعتراض به سخنان اخیر حسن روحانی ریس  هلمند: 

جمهور ایران درمورد ساخت سد / بند های آب در افغانستان تظاهرات کردند.
فاریاب:  براثربرخورد یک موشک مخالفان مسلح به خودروی دانشجویان والیت بلخ  یکنفر از فاریاب  در ولسوالی 

خواجه سبزپوش  فاریاب و  ۴ دانشجو کشته و یکنفر دیگر زخمی شد.
دو هراس افگن حین ماین گذاری دیروز در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

۲6 هراس افگن در نقاط مختلف توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشته ۱۷تن زخمی و ۳تن گرفتار شد. کابل: 
قریه قزل قشالق خواجه سبزپوش که دوروز قبل طالبان گرفته بودند دیروز دوباره به تصرف دولت درآمد.  فاریاب: 
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درجریان عملیات یک سرباز شهید و یکتن زخمی شد.
۳ طالب دیروز درمسیر شاهراه نمبر یک جوزجان – میمنه کشته شدو۴ تن دیگر شان زخمی گردید. رر: 

۱۴هراس افگن دیروز بشمول۲ پاکستانی درعملیات هوایی وزمینی درساحه تلوکه کشته و۱۲ تن زخمی شد.  قندز: 
همچنان در امام صاحب یک مخالف کشته و یک تن زخمی و ۴ ماین کشف و خنثی شد.

اشرف غنی بعد شرکت در دومین نشست سران کشورها پروژه کاسا یک هزار  امروز بکابل برگشت. درین  کابل: 
نشست روسای جمهور افغانستان. تاجکستان. صدراعظم پاکستان. صدراعظم قرغزستان وهیأتهای بانک جهانی 

و شماری از مقام های عالیرتبه کشورهای داخلی در پروژه اشتراک داشتند.
۸جوالی۲۰۱۷=۱۷سرطان۱۳۹۶

وزارت فوایدعامه قرارداد طرح تونل جدید بزرگ راه سالنگ را با یک شرکت استرالیایی به ارزش مبلغ ۱۹/6  کابل: 
ملیون دالر امضاء کرد.

سروردانش معاون ریس جمهور در مراسم معرفی داکترعبداللطیف روشان سرپرست جدید وزارت تحصیالت  کابل: 
عالی گفت که دانشگاه هاو مراکز علمی باید از نظر علمی  اداری و مالی مستقل باشند.

۵ طالب  دیشب در دولت آباد از سوی نیروهای امنیتی و خیزش مردمی کشته و۱۰ تن زخمی شد. در این  فاریاب: 
درگیری یک سرباز پولیس شهید ویک تن از خیزش مردمی زخمی شد. باثر اصابت مرمی دشمن یک خانم 

شهید و چهارنفر دیگر در یک منزل  زخمی شدند.
طبق خبر دیگر در شرین تگاب یک طالب کشته و سه تن شان زخمی شدند.  

۲ پولیس محلی در خوشی باثر انفجار ماین بشهادت رسید. لوگر: 
یک مرکز بزرگ طالبان در شهر لشکرگاه آماج حمله های هوایی قرار گرفت که ده ها هراس افگن دران حضور  هلمند: 

داشتند. تعداد تلفات تاکنون معلوم نشده.
مقاومت طالبان در چمتال بلخ شکسته شد ونیروهای امنیتی پیشروی دارند. عملیات البرز ادامه دارد. بلخ: 

۱۷ طالب طی یک شبانه روز کشته شده.  
۲۳ طالب بشمول ۴ قوماندان آنها در چاردره و حومه شهر کندز کشته و چندین مخفیگاه شان نابود شد. قندز: 

نیروهای کشفی طی سه ماه از حدود صد حمله ترورستی وانفجار ماین جلوگیری کرده اند. درین مدت تعداد  هرات: 
۱۴۷ هراس افگن از سوی منسوبان امنیتی دستگیر شده اند.

جوزجان:  شهاب الدین قوماندان تعلیم و تربیه پولیس جوزجان آماج حمله طالبان قرار گرفت و کشته شد.
۳ فرد ملکی دیروز ازاثر فیراصابت ماین هاوان در علینگار زخمی شدند. لغمان: 

۳ طالب در دشت قلعه کشته و یک طالب ازسوی امنیت ملی بازداشت شد. در این درگیری سه منسوب امنیت  تخار: 
ملی شهید و شش تن زخمی شد. یک فرد ملکی نیز شهید شد

۴ طالب دیروز در پشت رود  کشته شد اسلحه و واسطه شان تخریب گردید. فراه: 
۴۴ هراس افگن  بشمول ۱۴ داعشی طی۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان کشته و۲۰ تن  کابل: 

بشمول۱۱ داعشی زخمی گردید.
۹جوالی۲۰۱۷=۱۸سرطان۱۳۹۶

تیم ملی فوتبال زیر۱۵ سال افغانستان ۳بر۲ برازبکستان غالب شد وجام قهرمانی نخستین دوره رقابتهای  کابل: 
کشورهای آسیای مرکزی را بدست آورد.

اشرف غنی خواستار پایان قطب بندی های قومی در افغانستان شد. رر: 
در عملیات هوایی در شمال افغانستان پنج فرمانده داعش درخودرو شان که از قوش تییپه به ولسوالی درزاب  جوزجان: 
روان بودند هدف حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند: مال عبداالحد مشهور به حزب اهلل.قاری 
محب اهلل به اسم مستعار امامی. مال صدرالدین مشهور به جابر. قاری مودود و فیض محمد مشهور به زهرمار.  

اینها افراد وابسته به قاری حکمت اهلل فرمانده عمومی داعش در منطقه بودند.
۲ طالب مسلح دیروز در ولسوالی بفتل کشته و ۳ تن زخمی شد. بدخشان: 
۱۹ هراس افگن بشمول ۳ پاکستانی در شیرین تگاب  کشته شد. فاریاب: 

۷۰ هراس افگن توسط نیروهای دفاعی وامنیتی عملیات خاص درحومه شهر کندز کشته شد. کابل: 
۲ مخالف در حمالت هوایی دیروز در قرغه ای کشته و یک طالب زخمی شد. لغمان: 

مولوی حنفی سرگروه طالبان با۷ فردش دیشب درحمله هوایی کشته و یک طالب مسلح گرفتار شد. قندز: 
۸ طالب مسلح در چمتال کشته  و ۱۴ تن دیگر شان زخمی شد. بلخ: 

۴ کارمند پیشین شاروالی هرات متهم به فساد برطرف وفرهاد نیایش شاروال پیشین ممنوع الخروج شد. هرات: 
۲باند خطرناک آدم ربا در شهر جالل آباد و بهسود بازداشت شد. ننگرهار: 
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عملیات بزرگ نظامی ضد هراس افگنی امروز در ترینکوت آغازشد. ارزگان: 
عبدالرووف بزرگ قومی در کوزکنر باثر انفجار ماین شهید و۴ نفر بشمول یک زن زخمی شد. ننگرهار: 

سمنگان:  داکتر نعمت اهلل یک عضو شورایعالی صلح سمنگان ازسوی افراد مسلح کشته شد.
6۰۰ واسطه نقلیه نظامی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان به بندر کراچی پاکستان رسید. کراچی: 

طالبان  ۴ تن مسافر را در جبل السراج با خود بردند. پروان: 
۱۹ هراس افگن در والیات مختلف توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  کشته شد: کابل: 

۸ تن درچاربولک بلخ کشته ۱۴ تن زخمی شد. ۵ تن در ناوه هلمند کشته و۳ تن زخمی شد.  
۳داعشی در غنی خیل ننگرهار کشته و۲ تن زخمی شد  و۳ تن در حومه قندز کشته شد.  

۳۳ هراس افگن در ولسوالی های چمتال و چاربولک توسط اردوی ملی کشته و۳۱ تن زخمی شد. بلخ: 
۴ کیلو هیرویین در شهر گردیز کشف و با سه فرد بازداشت شد. پکتیا: 

۷ مخالف در ولسوالی زرمت باثر بمبارد قوتهای اتالف کشته و یکتعداد سالح بدست آمد. رر 
یک انبار بزرگ مهمات و سالح در ولسوالی خروار توسط نیروی خاص پولیس بدست آمد. لوگر: 

،حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا تاکید  دارد تا  برای تامین امنیت در افغانستان و منطقه و کاهش   امریکا: 
فعالیت های  هراس  افگنان در جهان  باید فشار باالی پاکستان افزایش یابد.وی در یک  مقاله که  تازه 
درنیویارک تایمزنشر شده می نویسد،گویا طالبان باالی۴۰ درصد قلمروافغانستان تسلط دارند، درحالیکه رهبران 
طالبان ازمحالت امن درپاکستان عملیات های  شان راسازماندهی می کنند وامریکا موفق نشده است تا حمایت 

پاکستان را از طالبان سلب کند.
بیستمین نشست بورد هماهنگی و نظارت کمک های بین المللی بین دولت افغانستان و کشورهای تمویل  کابل: 
کننده امروز در کابل با حضور رییس جمهور، وزیر مالیه، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل، سفرای کشورها، 

اعضای کابینه، نمایندگان شورای ملی، فعالین زنان و اعضای جامعه مدنی برگزار شد.
۱۰جوالی۲۰۱۷=۱۹سرطان۱۳۹۶

شورایعالی صلح افغانستان:  به دیدگاه طالبان احترام می گذاریم. کابل: 
پولیس غزنی میگوید از قاچاق ۲۵ کودک برای آموزش انتحاری به پاکستان جلوگیری شد. غزنی: 

۲۰ تن مواد ساخت هیرویین بنام) مبالیل( در گمرک هرات محصول شد اما توسط پولیس گرفته شد. ارزش  هرات: 
این مقدار مواد ساخت هیرویین به ۱۰ ملیون دالرمیرسد. انور رحمانی ریس گمرک هرات گفت که این مواد 

بنام مبالین محصول شده است.
در جلسه ای تحت ریاست داکتر عبداهلل  تاکید شد که برای حل معضل سوء استفاده از جوانان افغان در  کابل: 
مدارس دینی پاکستان    نمایندگی مدرسه دیوبند این کشور در کابل ایجاد گردد تاجوانان افغان نیاز به رفتن به 

پاکستان نداشته باشند.
در دو انفجار در دو نقطه مختلف از مناطق مرزی پاکستان با افغانستان ۴ تن از نیروهای پلیس ونیروهای  پاکستان:   

مرزبانی پاکستان کشته و ۱۰ تن زخمی شده اند.
شاهراه ولسوالی خواجه سبز پوش- دولت آباد در مسیر شاهراه مزارشریف- میمنه از وجود مخالفان پاکسازی  فاریاب: 

شد. درجریان این عملیات ۱۱ طالب کشته و ۹ تن دیگر شان زخمی شد.
۱۱ طالب در عملیات ویژه نیروهای امنیتی در محمدآغه کشته و ۵ تن شان زخمی شد. لوگر: 

راحیل شریف لوی درستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعالن ناشده وارد کابل شد. کابل: 
۱۱جوالی۲۰۱۷=۲۰سرطان۱۳۹۶

عبدالرشید  محمد اشرف غنی که در روزهای گذشته مورد انتقاد شخصیت های عمده سیاسی از جمله ژنرال   کابل: 
دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، محمد محقق معاون دوم، ریاست اجرائی و عطا محمد نوروالی والیت 

بلخ قرار گرفته، از آنان خواسته است تا پیشنهاد اصالحاتی خود را بیاورند.
مقام های امنیتی هرات از کشته شدن سه کارمند یک شرکت جاده سازی در این والیت خبر دادند. هرات: 

بدخشان:   مسئوالن اداره معدن بدخشان در شمال افغانستان گفته که کنترل استخراج معدن طالی ولسوالی راغستان این 
والیت به یک منبع درآمد برای شورشیان وابسته به گروه طالبان تبدیل شده است.

پلیس کابل گفته که در باره انفجار دیرهنگام شب گذشته، در محل تجمع معتادان در منطقه پل سوخته تحقیق  کابل: 
می کند. تا هنوز علت انفجار که ۴ معتادکشته و۳۵تن زخمی شد، مشخص نیست.  

۴ حلقه ماین در مربوطات غور کشف و خنثی شد. غور: 
۴ طالب  امروز توسط نیروهای امنیتی درحومه شهر پکتیکا کشته شد که ۲ تن طالب پاکستانی اند. پکتیکا: 

۱۳ طالب در عملیات نیروهای امنیتی ودرگیری نظامیان کشته و۴ تن زخمی شد. قندهار: 
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عظیم اهلل مسوول کرمینال تخنیک قوماندانی امنیه از سوی مخالفان اختطاف و بشهادت رسید. لوگر: 
۵ طالب  پس از عبور از خط دیورند باالی پوسته مرزی حمله کرد که کشته شدند. نورستان: 

لغمان:  اعظم گل یکتن از قوماندانان مشهور ترورستان با ۵ فردش توسط نیروهای امنیتی درعلیشنگ کشته و6 تن 
زخمی شد. ۲ پولیس شهید و ۵ تن زخمی گردید.

در الینگار نیز یک طالب در درگیری با نیروهای دولتی کشته و دو تن زخمی شدند.  
ننگرهار:  ۳ آدم ربا بازداشت شد که در چندین قضیه دخیل میباشند.
یک عالم دینی بدست مخالفین در شیندند به شهادت رسید. بغالن: 

۲۳ هراس افگن بشمول ۴ سرکرده محلی طالبان توسط نظامیان درحمالت زمینی وهوایی در نقاط مختلف  کابل: 
کشور کشته و۲۴ تن زخمی شده اند.

۱6 هراس افگن دیروز در محمد آغه کشته شد. ۸ بوشکه ماین وده  موتر سایکل نیز ضبط شد. لوگر: 
6 هراس افگن  دیروز در حمله هوایی در خان آباد کشته و قرار گاه شان تخریب شد. قندز: 

۴ طالب دیروز در شرین تگاب از سوی پولیس کشته و ۵ تن زخمی شد. فاریاب: 
دو طالب دیروز هنگام نصب ماین خود شان در اندر کشته شدند. غزنی: 

دیروز ۱۰ طالب بشمول سه پاکستانی توسط قوای امنیتی در ولسوالی های خواجه سبز پوش، شرین تگاب  فاریاب: 
ودولت آباد کشته و 6 تن زخمی شدند.

دیروز 6 طالب در ساحه تیره توسط نیروهای امنیتی کشته و ۴ طالب زخمی شد. پکتیا: 
6 طالب در حمله هوایی دیروز در حومه شهر لشکرگاه کشته شد. هلمند: 

جوزجان:  مبارز رشاد ولسوال نام نهاد طالب برای چمتال بلخ با ۲۰ فردش کشته و ۳۵ طالب زخمی شد. این عملیات از 
سوی نیروهای امنیتی جوزجان و بلخ  دیروز راه اندازی شده بود.

دیروز6۹ هراس افگن با۹ داعشی در نقاط مختلف توسط نظامیان کشته ۳۹تن زخمی و۴تن گرفتار شد. کابل: 
دیروز ۱۱ طالب بشمول ۴ پاکستانی در کامدیش کشته  شد. نورستان: 

۹ طالب در سپین بولدک توسط نظامیان دیروز کشته شد. قندهار: 
دیروز  ۱۹ داعشی بشمول سه قوماندان پاکستانی در حمالت هوایی در کوت  رودات و اچین کشته شد. ننگرهار: 

دیروز ۱۰ تن در پیوند به رویداد های مختلف جنایی توسط نظامیان بازداشت شد. رر: 
دیروز ۳۸ هراس افگن بشمول نه طالب پاکستانی از ولسوالی های سنگین و ناوه  کشته شدند. هلمند: 

دیروز ۵ تن بشمول ۲ کودک در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سنگین زخمی شدند. رر: 
شایسته واعظ پیلوت امریکایی افغان تبار که درحال پرواز به دور جهان میباشد در کابل مورد استقبال ریاست  کابل: 

هوانوردی ملکی و زنان افغان قرار گرفت.
عودت مهاجرین ازپاکستان ازطریق طورخم و سپین بولدک ادامه دارد و روزانه بیش از۱۵۰۰ نفر به وطن  ننگرهار: 

برمیگردند که گفته میشود این بازگشت ها اجباری و داوطلبانه است.
۱۲جوالی۲۰۱۷=۲۱سرطان۱۳۹۶

عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی برای پاک سازی دولت آباد امروز آغاز گردید. فاریاب: 
نیروهای شورشی مخالف دولت افغانستان در مسیر شاهراه فراه هفت مسافر را از یک اتوبوس مسافربری پایین  فراه: 

آوردند و آنان را به قتل رساندند.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز به بی بی سی گفت پرونده آقای دوستم را برای طی مراحل قانونی به  کابل: 

دادگاه سپرده اند.
طالبان ۷ مسافر را که از شهر فراه بسوی شهر هرات درحرکت بودند پایین کرده تیر باران نمودند. فراه: 

تالش برای ردیابی و نجات یک مسوول اداره زراعت از چنگ طالبان که دیروز ربوده شد ادامه دارد. جوزجان: 
۷ عضو شبکه حقانی در گردیز بازداشت شد. پکتیا: 

۷  طالب توسط نظامیان در کامدیش  کشته شد. نورستان: 
۱۳ طالب در سپین بولدک و حومه شهر قندهار که قصد حمله برکاروان نظامیان را داشتند کشته شدند. قندهار: 

۲۹ عضو داعش بشمول ۱۰ طالب پاکستانی درحمالت هوایی در رودات. کوت و هسکه مینه کشته شد و  ننگرهار: 
همچنان سه انبار جنگ افزار شان کشف شد.

۹ تن در پیوند به رویدای های مختلف جنایی در مربوطات ننگرهار گرفتار شد. رر: 
بزرگترین محموله شامل۱۵۳۴۰ لیتر موادکیمیاوی که ازان در تولید مواد مخدر استفاده میشد و هفته گذشته  هرات: 

گرفته شده بود. به آتش کشیده شد.
طالبان ۳ کارمند شرکت سرکسازی را در گذره تیر باران کردند. رر: 
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ولسوالی اچین از وجود هراس افگنان پاک شد. ننگرهار: 
ویلیم براون فیلد معاون نهاد بین المللی امریکا درامور حاکمیت قانون و مبارزه با موادمخدر میگوید ، هنوزهم   کابل: 

۸۰ درصد هیروئین جهان درافغانستان تولید میشود و طالبان در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
۳۸ هراس افگن در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در بخش های ازکشور کشته و۲6 تن زخمی شده. کابل: 

۴ حلقه ماین از شهر فیروز کوه و ولسوالی دولینه کشف و خنثی شد. غور: 
۱۳جوالی۲۰۱۷=۲۲سرطان۱۳۹۶

اتحادیه اروپا خواهان پایان به موقع رسیدگی به پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری  کابل: 
افغانستان و دادرسی عادالنه اتهامات علیه او شده است. آقای دوستم به “نقض جدی حقوق بشر" متهم شده  

است.
وبسایت نشریه پولیتیکو در واشنگتن گزارش میدهد که مقام های آمریکایی به توصیه دونالد ترامپ تصمیم  کابل: 

گرفته  دختران جوان افغان برای شرکت در یک مسابقه روبات ها در واشنگتن اجازه سفر دهد.
یک عراده تانکر حامل مواد نفتی در پلخمری از سوی مخالفان آتش زده شد. بغالن: 

دو پولیس در ولسوالی خاش رود دیروز در  اثر شلیک مخالفان به شهادت رسید. نیمروز: 
گروه سه نفری اختطافچیان توسط  امنیت ملی در سرخرود بازداشت شد. ننگرهار: 

۱۹ هراس افگن داعش در عمیات نظامیان در پچیر آگام  کشته و یک طالب دستگیر شد. رر: 
۲ عضو گروه شبکه حقانی از ولسوالی ارگون بازداشت شد. پکتیکا: 

۱۱ عضو داعش در وته پور با حمله هوایی کشته شد. کنر: 
۹ طالب توسط نیروهای امنیتی در دولت آباد کشته وجسد6 تن درمیدان باقیماند ۸زخمی شد. فاریاب: 

یک انجنیر شاروالی بلخ که چندی قبل اختطاف شده بود دیروز نجات داده شد. بلخ: 
یک قوماندان طالب با۴ فردش دیروز در جلریز کشته شد. میدان: 

کابل:  به  نقل از دویچه وله، فرانک والتر شتاینمایر، رییس جمهور فدرال آلمان در یک سفر از پیش نااعالم شده  
صبح امروز پنجشنبه ۲۲ سرطان ۹6 وارد افغانستان شد و قرار است شتاینمایر با سربازان آلمانی مستقر در شهر 

مزارشریف از نزدیک دیدار داشته باشد.
۱۴جوالی۲۰۱۷= ۲۳سرطان۱۳۹۶ 

سخنگوی عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان می گوید که آقای دوستم و محافظانش در  کابل: 
دادگاهی “عادی” حاضر نخواهند شد.

چهارمین نشست بین المللی آسیای میانه و افغانستان برای گفت وگو در مورد چگونگی همکاری در مبارزه با  کابل:  
تروریسم امروز  در شهر بامیان افغانستان آغاز شد.عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی افغانستان در  این نشست گفت 
که در سال های گذشته در مبارزه با تروریسم در منطقه کوتاهی های زیادی صورت گرفته که تنها یک کشور 

نه، بلکه همه متضرر شده اند.
افراد مسلح ناشناس در والیت ننگرهار در شرق افغانستان دو غیر نظامی را با شلیک گلوله کشته اند. مقام های  ننگرهار: 
محلی ننگرهار می گویند یکی از کشته شدگان عصمت اهلل بشری، یک شاعر محلی است.این دو نفر امروز در 

منطقه "بازار کهنه" ولسوالی خوگیانی ننگرهار هدف قرار گرفتند.
بدخشان:   مردی به اتهام فرار دادن یک دختر نابالغ بازداشت شد.

ننگرهار:  ۷ غیر نظامی بشمول زنان و کودکان در نتیجه انفجار بمب درجالل آباد زخمی شدند.
یک قوماندان طالب با شش فردش در حمله هوایی در کوت کشته شد. رر: 

نورستان:  ۱۱ طالب طی درگیری ها در کامدیش  کشته و عده ای زخمی شد.
۱۰ طالب در ارغنداب با سه پاکستانی  توسط نظامیان کشته شد. همچنان 6 ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 
۲۵ داعشی بشمول جنگجویان پاکستانی در حمله های هوایی در اچین. رودات. کوت و هسکه مینه   ننگرهار: 

کشته شد.  چار انبار سالح نیز در سرخرود. کوت و دوربابا کشف شد.
یک قوماندان طالب  با ۹ فردش در ولسوالی نادعلی توسط کوماندو ها کشته شد. هلمند: 

۵ عضو داعش در شهر جالل آباد و اچین توسط نظامیان بازداشت شد. ننگرهار: 
درحمله انتحاری در مقابل منزل وکیل سردارخان عضو پارلمان ۲ غیر نظامی زخمی شد. پکتیا: 

۱۵جوالی۲۰۱۷= ۲۴سرطان۱۳۹۶
مقام های محلی والیت هلمند در جنوب افغانستان تایید کرده اند که نیروهای امنیتی این کشور ولسوالی ناوه  هلمند: 
والیت هلمند را از گروه طالبان پس  گرفتند. عمرزواک، سخنگوی والی هلمند به بی بی سی گفت که عملیات 
مشترک پس گیری این ولسوالی نیروهای امنیتی افغان با حمایت نیروی هوایی ناتو همراه بوده است. عملیاتی 
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که در آن نیروهای امنیتی افغانستان مرکز این ولسوالی را تصرف کرده اند.
منابع محلی والیت بادغیس در شمال غرب افغانستان می گویند که افراد گروه طالبان هشت سرباز ارتش ملی   بادغیس: 
را با حمله به یک پاسگاه ارتش ملی اسیر کرده و با خود برده اند.  این حمله نیروهای طالبان به پاسگاهی 

درولسوالی آب کمری غافلگیرانه بوده است.
اافغانستان: داعش: سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده است که نیروهای آمریکایی ابوسید، رهبر گروه موسوم به 
دولت اسالمی )داعش( در افغانستان را کشته اند. آمریکا می گوید در عملیاتی که به کشته شدن ابوسید منجر 
شده چند عضو دیگر داعش نیز کشته  شده اند و به این ترتیب ضربه  ای جدی به “برنامه های این گروه برای 
گسترش حضورش در افغانستان" خواهد زد. خبر کشته شدن ابوسید سه ماه پس از کشته شدن عبدالحسیب، 
رهبر قبلی داعش در افغانستان منتشر شده است. آگهی سال گذشته هم حافظ سعید خان، رهبر پیشین داعش 

در افغانستان کشته شده بود.
یک عروس و داماد که ازکابل بطرف شمال میرفتند دراثر حادثه ترافیکی در سالنگ زخمی شدند. کابل: 

افراد قوماندان نظام مربوط جنبش ملی شب گذشته منزل مسکونی همایون فوزی والی فاریاب را محاصره کرد. فاریاب: 
وزارت دفاع ملی هفت ورزشکار معلول اردوی ملی را به خاطر انجام یک سلسله مسابقات ورزشی به کانادا  کابل: 

می فرستد .
سه طالب دیشب در ولسوالی پشت رود هنگام حمله بر پوسته امنیتی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. فراه: 

۹ کیلوگرام مواد مخدر در ولسوالی پشت رود  با راننده موتر گرفتار شد. رر: 
۷ طالب در یک حمله هوایی در بتی کوت کشته شد. ننگرهار: 

۷۷ هراس افگن در والیات مختلف کشور توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی بشمول ۵ داعشی کشته و  کابل: 
عده ای زخمی شدند.

ابوسعید سردسته داعش درکنربتاریخ ۱۱جوالی درحمله هوایی امریکا باچند داعشی دیگرکشته شد ند بعد از  کنر: 
کشته شدن عبدالحسیب لوگری دراچین مرگ ابوسعید بزرگترین ضربه به داعش است.

دوفرد انتحاری قبل از رسیدن به هدف دیروز درمسیر شاهراه کابل در گردیز ازطرف پولیس کشته شدند. پکتیا: 
۵ عضو داعش توسط نیروهای امنیتی در چپرهار و پچیر آگام کشته و۲ ماین خنثی شد. ننگرهار: 

مکتب دخترانه توسط طیاره بدون پیلوت بمبارد و تخریب شد. هدف مخفیگاه طالبان بود. قندز: 
کوماندوها عملیاتی را برای برچیدن بساط هراس افگنان در قندز آغاز کردند. رر: 
یک محموله ۴ کیلو مواد مخدرنوع هیرویین دریک موتر تانکرگاز ضبط شد. هرات: 

دو تن به ظن سرقت مواشی در انجیل بازداشت شد.  
۸ هراس افگن در حمله ناگهانی کوماندوها در حومه شهر کندز کشته و ۳ تن زخمی شد. قندز: 

۱۶جوالی۲۰۱۷=۲۵سرطان۱۳۹۶
افغانستان:  حرکت سیاسی جدید به نام "محور مردم افغانستان" امروز اعالم موجودیت کرد. این حرکت شامل چهره های 
برجسته سیاسی افغانستان است. آگهی رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حکومت حامد کرزی و رحمت اهلل 
نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی در روز اعالم موجودیت این حرکت سیاسی به عنوان یکی از بنیان گذاران آن 

اعالم سخنرانی کردند.
وزارت دفاع ملی میگوید اداره ولسوالی ناوه والیت هلمند را از طالبان پس گرفتند. در عملیات هوایی و زمینی  هلمند: 

۱۲ طالب کشته و 6 تن زخمی و یکنفر گرفتار شد.  همچنان ۹6 حلقه ماین کشف و خنثی شد.
۲ طالب در ولسوالی ارگو توسط نیروهای امنیتی کشته شد. بدخشان: 

۳ تن با ۷۵ کیلو تریاک در بندر آقینه بازداشت شد. جوزجان: 
یک طالب در جبل السراج کشته و 6 طالب زخمی شد. پروان: 
با انفجار ماین ۸ نفر  در مربوطات پلخمری زخمی شد. بغالن: 

۵ فرد ملکی ازاثر اصابت راکتهای طالبان در باالبلوک شهید و۷ تن زخمی شد. فراه: 
۲۵ هراس افگن توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته و ۳۲ تن زخمی شد کابل: 

طالبان دو محافظ یک مکتب در ولسوالی بلخ را کشتند. بلخ: 
۲۵ داعشی بشمول ۱۰ پاکستانی در ولسوالی های کوت  اچین رودات و هسکه مینه کشته شد. ننگرهار: 

۷ عضو طالب و داعش  شب گذشته در جالل آباد بازداشت شد.  رر: 
جسد تیرباران شده دو جوان دیروز از ادرسکن پیدا شد. هرات: 

۱۱ طالب در سپین بولدک و حومه شهر قندهار کشته شد. قندهار: 
قوماندان نیروهای بین المللی: سردسته چهارم داعش را نیز کشتیم. کنر: 
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۱۲ هراس افگن در ولسوالی اقتاش کشته و مخفی گاه شان تخریب شد. قندز: 
۲۹ هراس افگن در نقاط مختلف  توسط نظامیان کشته ۱۹ تن زخمی شده. کابل: 

۱۷جوالی۲۰۱۷=۲۶سرطا۱۳۹۶
زمانی که قطار خودروهای یک مراسم عروسی  دیروز در نزدیکی خانه آقای محقق، شلیک های شادیانه انجام  کابل: 

می دادند، محافظان او اشتباها، به آنها شلیک می کنند.
مقامات محلی والیت هلمند در جنوب افغانستان از کشته شدن ۲۵ جنگجوی طالبان در این والیت خبر دادند.  هلمند: 
صبح امروز در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی "ناوه" این والیت ۲۵ جنگجوی طالبان کشته 

شدند.
پاکستان:ار تش پاکستان می گوید عملیات عمده ای را در شمال غربی این کشور در نزدیکی مرز افغانستان علیه گروه 
“دولت اسالمی” )داعش( شروع کرده است.پاکستان میگوید ۲۰۰ هزار عسکر را در امتداد خط دیورند مستقر 

کرده و یک هزار پاسگاه امنیتی ساخته.
حمله طالبان در ولسوالی تاله و برفک دیشب عقب زده شد. بغالن: 

یک قوماندان جهادی در مقابل منزلش در بورکه توسط طالبان تیر باران شد.  
طالبان دیروز سه کارمند کمیساری گمرک بندر اسالم قلعه را تیر باران کردند. هرات: 

۱۱ طالب در ولسوالی قیصار ازسوی نیروهای امنیتی و خیزش مردمی درقیصار کشته شد. فاریاب: 
لوگر:  یک پولیس امروز در  ازره از اثر انفجار واسطه زرهی شان کشته و ۳ پولیس زخمی شد.

طرح گروه داعش برای انجام عملیاتهای تهاجمی برشهر جالل آباد ناکام شد. شخصی که قصد سازماندهی   ننگرهار: 
چنین یک حمله گسترده را داشت  بازداشت و سالح و مهمات زیاد کشف شد.

حدود ۱۰۰ طالب داخلی و خارجی کشته و ده ها تن زخمی شد وولسوالی ناوه پس از ۹ ماه بصورت مکمل  هلمند: 
از طالبان پس گرفته شد.

ننگرهار:  طالبان یک غیر نظامی را در خوگیانی تیرباران  کردند.
کابل:  ۸۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان کشته وده ها تن زخمی شده اند.

عبدالباسط صارم ریس شورای والیت بادغیس ازسوء قصد نجات یافت. یک محافظش زخمی شد. بادغیس: 
۱۵ هراس افگن ارسوی اردوی ملی در گیرو کشته  ۹ تن زخمی و ذخیره سالح بدست آمد. غزنی: 

۳ طالب در ارگوی توسط نظامیان کشته شد. بدخشان: 
6 غیر نظامی بشمول دو کودک در نتیجه انفجار ماین در بزرگراه لشکرگاه زخمی شد. هلمند: 

۲ قوماندان طالب با6 تن دیگر در عملیات نظامی در ناد علی کشته شد. هلمند: 
نورستان:  ۹ طالب در کامدیش بشمول سه پاکستانی کشته و ۳ تن زخمی شد.۴ ماین نیز کشف شد.

یک حلقه ماین بشکه ای درمسیر احداث سرک کمربندی شهر هرات کشف شد. هرات: 
۱۵ طالب در پنجوایی وحومه شهرقندهار ازسوی نظامیان کشته و6 تن زخمی شد.۷ماین کشف شد.  قندهار: 

۲6 داعشی بشمول چندین طالب پاکستانی در حمله های هوایی در رودات  کوت و هسکه مینه کشته شد. ننگرهار: 
یک گروه ده نفری طالبان در چشت  به روند صلح پیوستند. هرات: 

تورخم:  پولیس مرزی ننگرهارازضبط ۱۰هزارکیلوگرم مواد انفجاری در یک موتر خبر می دهد. فرمانده لوای پولیس 
مرزی در حوزه شرق می گوید که مواد منفجره آمونیوم نیتریت در یک موتر حمل لوازم خانگی جابجا شده 

بودند درگذرگاه تورخم کشف وضبط شده است.
۱۰ نفر کشته و ده ها تن دیگر باثر سرازیر شدن سیالب در سروبی ناپدید شده اند. کابل: 

۱۸جوالی۲۰۱۷=۲۷سرطان۱۹۳۶ 
۱۱۹هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان بشمول ۴ قوماندان و۲ داعشی کشته و۴۷ تن با یک  کابل: 

قوماندان زخمی و ۱۰ تن بشمول ۲ داعشی گرفتار شده اند.
یک جنرال امریکایی با دونظامی دیگر درحمله ناگهانی طالبان در بلوله ونیز چهارنظامی افغان کشته شدند. قندز: 

چهارسال قبل نیز چهار نظامی امریکا ازجمله یک افسر بلند پایه این کشور در قندز کشته شدند.
۴ کودک در انفجار ماین در چهارچینو زخمی شد. ارزگان: 

۲۵طالب در شیندند کشته و زخمی شد: ۱۱ تن کشته و ۱۳ تن زخمی. ۴ منسوب امنیتی زخمی شد. هرات: 
۷ طالب در سنگین توسط نظامیان کشته شد. یک غیرنظامی زخمی و۳ انبار سالح طالبان بدست آمد. هلمند: 

۲۵ صندوق مرمی که توسط یک سرباز اردوی ملی به همکاری دوفرد دیگر از تالقان توسط موترشخصی به  تخار: 
دشت ارچی انتقال داده میشد گرفتار شد.

طالبان امروز از چندین نقطه حمالت گروهی شانرا باالی ولسوالی بغالن مرکزی آغاز کردند. بغالن: 
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این حمله گسترده طالبان توسط نظامیان ناکام و عقب رانده شدند. تعداد تلفات سنگین شان معلوم نیست.  
۱۸ مظنون جرایم جنایی دیروز در کندز گرفتار شدند. کندز: 

ملل متحد: کمیته امداد سازمان م.م گفت: غیر نظامیان قربانیان اصلی درگیری های افغانستان اند.
سه غیر نظامی بشمول دو کودک در انفجار ماین امروز در شیندند جان باختند. هرات: 

ننگرهار:   برای تأمین امنیت کانال ننگرهار یک واحد نظامی  مستقر میشود.
یک زن کارمند رسانه محلی تلویزیون تابان باضرب چاقو زخمی شد. هرات: 

مولوی اسد اهلل مالک مدرسه دینی ونیز طبیب یونانی در خوگیانی ترور شد. ننگرهار: 
دوتن قاتالن فراری که تحت تعقیب پولیس بودند  بازداشت شدند. هرات:  

نورستان:  ۹ طالب بشمول ۴ پاکستانی در کامدیش توسط نظامیان کشته و شماری نیز زخمی شد.
6 طالب توسط نظامیان درحومه شهر قندهار کشته شد. قندهار: 

۸ طالب در شیندند کشته و ۴ تن توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند. هرات: 
۱۰ هزار کیلو مواد انفجاری در یک الری که از پاکستان در بین دوصد بوجی مواد خوراکی وارد افغانستان شده  ننگرهار: 

بود  دیروز درجالل آباد با راننده الری دستگیر شد.
یک باند خطرناک آدم ربا متالشی و۴ عضو آن دستگیر شد. رر: 

۱۱هراس افگن دیشب در قیصار توسط نیروهای امنیتی کشته و۳ تن شان زخمی شد. فاریاب: 
۳۰ بوجی مواد انفجاری نایتریت  ۴۲ عدد ریموت اداره کننده ماین ۲۵ قطی مرمی پیکا  ۳۰۰متر سیم میدان: 
۲۰۰ عدد پتاقی ثانیه سوز و یک عدد مخابره  از یک موتر فالنکوچ در سید آباد  با ۳ نفرگرفتار شد.  

۱۱ هراس افگن در حضرت سلطان دیروز کشته و یک تن شان زخمی و6 ماین خنثی شد. قندز: 
مولوی نورالدین مشهور به فیض معاون والی طالبان دیروز با سه فردش در شهر کندز کشته شد. رر: 

مزارشریف:   طیاره حامل جنرال دوستم که )قرار افواه( از ترکیه وارد افغانستان شده بود در میدان هوایی مزارشریف اجازه 
نشستن نیافت. گفته میشود جنرال عطامحمد نور با دوهزار نفر برای استقبال او به میدان هوایی رفته بودند اما 

ندانستند که به چه دلیل طیاره نشست نکرد وبرگشت. گفته میشود دوستم فعال در ترکیه است.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، در نشستی با نمایندگان پارلمان این کشور گفته است که ایران  کابل: 
با سوءمدیریت و استفادة بی رویه از آب های مشترک مرزی باعث خشکی حوزه های آبی مشترک ایران و 

افغانستان شده است.
۱۹جوالی۲۰۱۷=۲۸سرطان۱۳۹۶

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان اعالم کرده که "فساد اداری در  کابل: 
دادستانی از عوامل عمده کمک کننده به فساداداری در افغانستان است".در گزارش این نهاد آمده که رشوه 
ستانی اکنون نیز وجود دارد و برخی از قضات و والی ها در هماهنگی با دادستانها در گرفتن رشوه سهیم هستند.
سفارت افغانستان در آمریکا و مربی تیم روباتیک افغانستان اعالم کردند که تیم روباتیک افغانستان که در  امریکا: 

مسابقات رباتیک آمریکا شرکت کرده توانستند که مدال نقره شجاعت را بگیرند.
6 طالب کشته و ۱۵ تن در ولسوالی های ارگو و خاش بوسیله نیروهای امنیتی زخمی شدند. بدخشان: 

۴ بوشکه ۲۰ لیتره مواد انفجاری توسط پولیس از مربوطات باالبلوک کشف شد. فراه: 
عملیات برای پاکسازی طالبان ازشاهراه فیروزکوه- شهر هرات آغاز گردید. غور: 

۱۰ طالب توسط کوماندو ها در حومه قندز کشته شد. قندز: 
۴ طالب در ولسوالی کوهستانات توسط نظامیان کشته و۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

۹ طالب مسلح توسط نظامیان در ژیری کشته و سه انبار سالح کشف گردید. قندهار: 
محموله بزرگ جنگ افزار طالبان در شهر لشکرگاه که برای طالبان میرفت گرفتار شد. هلمند: 

عامل گلوله باری به یک مسوول معارف هرات دستگیر شد.وی ازناحیه پا مجروح شده بود. هرات: 
زن جوانی دیروز توسط خانواده اش در اندراب  بقتل رسید. بغالن: 

۸ حلقه ماین در مربوطات ارزگان کشف و خنثی گردید. ارزگان: 
۷ هراس افگن بشمول مولوی مسکین معاون ولسوالی نام نهاد طالب در قلعه زال دیروز درمرکز کندز کشته  قندز: 

شدند.
۱۹ هراس افگن در ولسوالی بغالن مرکزی توسط نظامیان کشته و ۸ تن زخمی شد. بغالن: 

۵۵ هراس افگن در ۱۳ والیت توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشته وعده ای زخمی شدمد. کابل: 
حنیف اتمر که مصروف دیدار از قزاقستان است باوزیر دفاع آنکشور دیدارکرد گفت که افغانستان دوست و  کابل: 

برادر قزاقستان است.
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۲۴ هراس افگن در گیرو دیروز کشته و۱۴ تن  توسط نیروهای نظامی زخمی شد. غزنی: 
۲۰جوالی۲۰۱۷= ۲۹سرطان۱۳۹۶

بیش از ۱۰۰ طالب درنقاط مختلف کشور بشمول۲۸ داعشی و۲ القاعده کشته  6۱تن زخمی و6 تن گرفته  کابل: 
شده. عملیات ها به حمایه قوتهای توپچی و هوایی در والیات کشور صورت گرفته.

۱۰ طالب توسط نظامیان در گرشک و سنگین کشته و دو انبار سالح طالبان نیز کشف شد. هلمند: 
۱۱ طالب بشمول ۴ پاکستانی در کامدیش درگلوله باری نظامیان کشته شد. نورستان: 

۹ طالب در حومه شهر قندهار و ولسوالی ارغنداب بشمول یک پاکستانی کشته و۷ ماین خنثی شد. قندهار: 
یک باند اختطافچی متالشی و ۵ عضو آن بازداشت شد. ننگرهار: 

بعد از رهایی ولسوالی ناوه از تصرف طالبان مراکزصحی .مکاتب. دفاتر و غیره امور فعال شده است. هلمند: 
۱۷ هراس افگن در دشت ارچی امام صاحب و حومه شهر کندز درحمالت هوایی کشته و۱6 تن دیگرآنها  قندز: 

زخمی شدند. مولوی قدیر و قاری داد اهلل یک ماین ساز ماهر وشخصی باسم آسمان دستگیرشد.
۲۱جوالی۲۰۱۷=۳۰سرطان۱۳۹۶

هواپیماهای نظامی آمریکا به اشتباه یک واحد پلیس افغان در هلمند در جنوب افغانستان را هدف قرار داده  هلمند: 
است که در نتیجه آن ۱۲ پلیس افغان کشته شده اند.  مقام های محلی در گفت و گو بی بی سی تایید می کنند که 
این رویداد زمانی رخ داد که هواپیماهای نظامی آمریکا در ولسوالی گرشک این والیت در حال حمایت از 

نیروهای امنیتی افغان بودند. 
بدخشان:   مقام های دولتی در والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان می گویند که گروه طالبان "۱۱ مأمور پلیس محلی 
به شمول فرمانده آنها را” در والیت بدخشان کشته اند. احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان به بی بی سی گفت 
این رویداد در ولسوالی تگاب والیت بدخشان رخ داده است. او اضافه کرد که از سرنوشت ۲۰ مأمور پلیس 

دیگر تاکنون اطالعی در دست نیست. 
کابل:  دولت آمریکا جان بس، سفیر این کشور در ترکیه را به عنوان سفیر جدید آمریکا در افغانستان معرفی می کند. 
آقای بس باید از سوی سنای آمریکا تائید شود. در بیانیه کاخ سفید که دیشب منتشر شد، آمده است آقای بس 
که از سال ۱۹۸۸ وارد کادر دیپلماتیک آمریکا شده، در زمینه “بسیج نیروهای متحد آمریکا برای مبارزه با 

تروریسم و بی ثباتی در عراق، سوریه و آسیای جنوب غربی کار کرده است.”
دو قطبی شدن فضای سیاسی افغانستان: ائتالف جدید رهبران شمال افغانستان، فضای سیاسی را دوقطبی کرده.  کابل: 
ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، عطا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق معاون رئیس 
اجرایی دولت گفته اند به دنبال اصالحات و تقسیم عادالنه قدرت هستند. کابل گفته از پیشنهادهای آنها استقبال 

می کند اما طرفین هنوز صحبتی نکرده اند. 
کابل:  حمله ترورستی قبل از رسیدن به هدف در چهار آسیاب کابل خنثی شد. ۴ واسکت انتحاری با دو تن از 

اعضای شبکه انتحاری گرفتار شدند.
۱۹ طالب در حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی گرشک کشته و ۱۲ تن زخمی شد. هلمند: 
۲ طالب در ولسوالی گذرگاه نور بغالن توسط نیروهای امنیتی  کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

نیروهای امنیتی با طالبان در خان آباد در گیر شدند که عده ای از دو طرف کشته وزخمی شده اند. قندز: 
6 طالب در شرین تگاب کشته و۴ تن شان زخمی شد. یک پولیس شهید ویکتن زخمی شد. فاریاب: 

۵ عضو داعش دیروز درعملیات فرقه خاص در اچین کشته یک فابریکه ماین سازی با وسایط و وسایل ننگرهار: 
و سالح آنها بدست پولیس افتاد.  

یک داماد دیشب در ایبک با ضرب تبر خشوی خود را قتل نمود وخیاشنه وخسر خودرازخمی کرد. سمنگان: 
۲۲جوالی۲۰۱۷=۳۱سرطان۱۳۹۶

پزشکان بدون مرز، حدود دو سال پس از بمباران شدن مرگبار بیمارستان آنان در والیت قندوز در شمال  قندز: 
افغانستان، امروز با گشایش یک مرکز درمانی کوچک در نزدیکی همان بیمارستان، فعالیتش را در این والیت 
از سر گرفت. گیلیم مولینی، نماینده پزشکان بدون مرز در افغانستان به بی بی سی گفت که این مرکز درمانی 

کوچک با خدماتی محدود امروز آغاز به کار کرده است.
گروه طالبان تایید کرده که یکی از فرزندان مالهبت اهلل، رهبر این گروه عامل حمله انتحاری که روز پنجشنبه،  هلمند: 
۲۹ سرطان در ولسوالی گرشک والیت هلمند در جنوب افغانستان انجام شد، بوده است که با منفجر کردن 
خود کشته شد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان به بی بی سی گفت که عبدالرحمن خالد۲۰ ساله، پسر 

مال هبت اهلل برای سه سال آموزش های الزم را در زمینه انجام حمله انتحاری دیده و منتظر نوبت بود.
هلمند:  نبرد نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان در ولسوالی گرشک والیت هلمند وارد دومین روز شده. مقام های 
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محلی می گویند دستکم ۱۳۰ شبه نظامی کشته شده اند. ونیروهای امنیتی آنها موفق شده اند طالبان را از ولسوالی 
گرشک عقب برانند. 

طالبان بیش از۷۰ مسافر بس هارا در شاهراه قندهار- ترینکوت گروگان گرفتند ۷ نفر شانرا کشته اند. کابل: 
سید شاه گل )صابر صمیم( مسوول موسسه لیپلیکان در ولسوالی پنجاب بامیان اختطاف شد. بامیان: 

دیروز ۱۱ پولیس هنگام عقب نشینی از تگاب باکمین طالبان مواجه شد که تیرباران شدند. بدخشان: 
قاری عبدالقادر قاضی نامنهاد طالبان  مسلح سمیع اهلل و یک طالب دیگر توسط یک افسر متقاعد ریاست امنیت  سرپل: 

ملی  سرپل هنگام حمله به منزلش کشته شدند.
درنتیجه وقوع انفجار در یک دکان آهنگری در تالقان دو تن کشته و ۵ نفر زخمی شد. آهنگر از مرمی هاوان  تخار: 

بیل می ساخت که انفجار رخداد.
۵ فرد ملکی در یک درگیری مسلحانه افراد مسلح غیر مسول در ولسوالی اشترلی جان باختند. دایکندی: 

در یک حمله هوایی اشتباهی قوای امریکا در هلمند دیروز عده ای کشته شد. هلمند: 
۴  هراس افگن دیروز در نهرین توسط نظامیان کشته  و ۲ تن دیگر زخمی شد. بغالن: 

۵۰ حلقه ماین دیروز در مربوطات کندز کشف و خنثی شد. قندز: 
یک محموله بزرگ جنگ افزار طالبان  کشف و گرفته شد حامل آن فرار کرد.  ارزگان: 

۴ طالب  ماین گذار در گلوله باری نظامیان در دهراوود کشته شد.  
۸ طالب به روند صلح پیوسته با سالح شان تسلیم شدند. ارزگان: 

۹ طالب  تازه وارد از پاکستان در یک درگیری با نظامیان در کامدیش کشته شد. نورستان: 
۴ طالب در حومه شهر قندهار  که قصد حمله بر کاروان نظامیان را داشتند کشته و 6 تن زخمی شدند. قندهار: 

سه محموله حامل صدها کیلوگرام مواد مخدر که در موترها با پنج نفردر تورخم گرفتار شد. ننگرهار: 
۱۱ داعشی در حمله هوایی در کوت  رودات و اچین کشته و ۸ ماین خنثی شد. رر: 

۱۳ تن به اتهام رویداد های مختلف جنایی دستگیر شدند. رر: 
۲۳جوالی۲۰۱۷= اول اسد۱۳۹۶

والی غور در مرکز افغانستان گفته که اعضای گروه طالبان پس از ورود به مرکز ولسوالی تیوره، به بیمارستان  غور: 
نیروهای  این منطقه رفتند و شماری از زخمی ها و کارمندان آن را به گلوله بستند.  طالبان در پی  عقب نشینی 

دولتی وارد مرکز این ولسوالی شدند.
غور وفاریاب:   منابع رسمی دولت افغانستان به بی بی سی گفته اند که در پی تهاجم گسترده گروه طالبان، مراکز دوولسوالی 
در والیت های غور در مرکز و فاریاب در شمال کشور به دست این گروه افتاد.  ولسوالی “تیوره”،  صبح امروز 
نیروهای دولتی مجبور به عقب نشینی شدند و مراکز دولتی به دست طالبان افتاده است. همچنان ولسوالی 
لوالش و ولسوالی کوهستان والیت فاریاب امروز بدست طالبان افتاد. ۸۰ تن از منسوبان امنیتی درمحاصره 

طالبان افتاده.
افغانستان می تواند ساالنه میزبان دو تا پنج میلیون گردشگر خارجی باشد. آقای غنی در سمینارعلمی-تحقیقی  کابل: 
“چالش های تروریسم در برابر گردشگری” امروز گفت ضرورت است که در افغانستان به گردشگری به عنوان 

یک وسیله ضد تروریسم دیده شود. 
مقام های محلی در والیت بغالن در شمال افغانستان می گویند دراثرانحراف یک موترمسافربری از جاده اصلی  بغالن: 
و واژگون شدن آن، ۱۴ نفرجان دادند. این خودروی مسافربری از شهر کابل به سمت شهر مزار شریف در 

حرکت بوده است.
یک مقام ارشد پلیس افغانستان می گوید طالبان دست کم هفت نفر از دهها گروگانی که در چند روز گذشته  قندهار: 
ربوده، کشته است.  به گفته ژنرال عبدالرزاق، همزمان ۳۰ نفر از حدود ۷۰ گروگانی که طی یک هفته گذشته 
ربوده شده بودند آزاد شده اند اما از سرنوشت دست کم ۳۰ نفر دیگر خبری در دست نیست. گروه طالبان از 

سه روستای ولسوالی شاولیکوت قندهارحدود ۷۰ غیرنظامی را ربوده اند.
۴۵ کیلوگرام مواد انفجاری در ولسوالی اچین کشف شد. ننگرهار: 

با واگذاری ۱۵۹ هلیکوپتر بلک هاوک امریکای  در اوایل اکتوبرجاگزین هیلی کوپترهای روسی میشود. کابل: 
۱۰ طالب با سالح  در قوش تیپه به پروسه صلح پیوستند.داعشی ها ۳ تن اعضای شانرا به ظن همکاری با  جوزجان: 

دولت تیرباران کردند.
۴ عضو طالب دیروز در خان آباد بازداشت شد. قندز: 

6۴ طالب بشمول یک پاکستانی توسط نیروهای اردوی ملی در المار کشته و یک سرباز زخمی شد. ۳۹ طالب  فاریاب: 
زخمی شده اند.
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معاون وزیر دفاع بریتانیا درسفربه کابل وعده داد که بریتانیاکمکهایش به امنیتی افغان را ادامه  میدهد. کابل: 
۱۰۹ دهشت افگن  بشمول ۸ داعشی در نقاط مختلف توسط نیروهای کشورکشته و6۰تن زخمی شده . کابل: 

۳ پولیس در انفجار ماین کنار جاده در چرخ دیروز زخمی شدند. لوگر: 
۲ طالب  در حمله باالی سربازان پولیس در کلنگار کشته شدند.  

۱۷ طالب بشمول مولوی شهید اهلل یک قوماندان آنها دیروز درحمله هوایی و زمینی در قلعه زال و خان آباد  قندز: 
کشته  و ۱6 تن زخمی شد.

بدخشان:  ۱۸ هراس افگن دیروز در تگاب  کشته شد.  ۳۵ تن از نیروهای خیزش مردمی شهید شد.
۱۴ طالب بشمول ولسوال نام نهاد طالب برای بنگی تخار در خان آباد کشته و۱۳ تن زخمی شد. قندز: 

۲۴جوالی۲۰۱۷=۲اسد۱۳۹۶
وزارت داخله/کشور افغانستان اعالم کرده که در انفجار صبح امروز کابل دست کم ۳6 نفر کشته و ۵۰  کابل: 
نفرزخمی شده اند. حمله کننده انتحاری خودرو نوع تویوتای مملو از مواد انفجاری اش را در نزدیکی موسسه 
آموزش عالی زاول در منطقه سرکاریز، در حوزه سوم امنیتی شهر کابل منفجر کرده است. پولیس میگوید: که 
این انفجار انتحاری بوده و یک خودرو سواری  خود را به مینی بس حامل کارمندان وزارت معدن افغانستان 
کوبیده است. طالبان با نشر خبرنامه ای مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته ۳۷ نفر را کشته که همگی آنان 

کارمندان ریاست۴۰ امنیت ملی افغانستان بوده اند.
مسئوالن در افغانستان می گویند که ۳۵ بیمار و دکتر در حمله روز یکشنبه شورشیان گروه طالبان به بیمارستانی  غور: 
درتیوره والیت غورکشته شده اند. این گروه پس ازورود به این ولسوالی، بیمارستان آن را آتش زده و افرادداخل 

بیمارستان  راکشته اند. طالبان مالزمان یک مکتب را نیز سر بریدند.
مقام های پلیس والیت فاریاب می گویند ۱۳۰ نفر از نیروهای خیزش مردمی درلوالش این والیت به گروه  فاریاب: 
طالبان تسلیم شدند. روز گذشته، پس از سقوط مرکز ولسوالی لوالش، حدود دوصد نفر از نیروهای امنیتی 
افغان و نیروهای خیزش مردمی عقب نشینی کرده و در یک قلعه در منطقه خیرآباد سنگر گرفتند. با حمله 

کوماندوها محاصره این افراد شکسته  و به طالبان تلفات سنگین وارد شده.
دوغیرنظامی در اصابت راکت در منزل شان در  گردیز زخمی شدند. پکتیا: 

دو قوماندان طالب در انفجار بمب دست داشته خود شان  زخمی شدند. لغمان: 
۴ طالب هنگام حمله باالی پوسته های امنیتی در برکی برک کشته شد. لوگر: 

6 مخالف با حمله هوایی در مربوطات لوگر کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شد. رر 
۲۳ هراس افگن در حمله هوایی افغان در ولسوالی گرشک کشته و ۳۷ تن زخمی شد. هلمند: 

یک انبار جنگ افزار طالبان در ولسوالی نادعلی کشف  شد.  
دو مرکز بزرگ طالبان در حومه های شهر لشکرگاه توسط حمله هوایی نابودشد و۹طالب بشمول سه تن   

خارجی کشته و چندین تن شان زخمی شدند.
عملیات بمنظور پاک سازی مسیر شاهراه کندز- خان آباد آغاز گردید.  چندین قریه که از سالها در تصرف  قندز: 

طالبان بود تصفیه و پاک سازی شد.
هشت هراس افگن بازداشت شد که سه تن خارجی اند.  

طی عملیات مشترک تصفیوی  مناطقی در ولسوالی های گیرو و قره باغ غزنی. سروبی  والیت پکتیکا. و  کابل: 
ولسوالی ازره والیت لوگر پاکسازی شده اند.

سخنگوی ناتو از کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی در هسکه مینه را رد کرده گفت هیچ نشانه  کابل: 
ای از حضو افراد ملکی دران قبل از حمله و بعد ازحمله موجود نیست.

۷ طالب حین ورود  ازنوار خط دیورند در کامدیش توسط نظامیان کشته شدند. نورستان: 
۸ طالب در ولسوالی چشت شریف توسط نیروهای امنیتی کشته و ۸ تن زخمی شد. هرات: 

۵ ماین صبح امروز در شیندند کشف و خنثی شد.  
۱۳ طالب حین حمله بر کاروان نظامیان درسپین بولدک و حومه شهر قندهار کشته شد. قندهار: 

۷ ماین نیز خنثی شد.  
۹ طالب دیروز در عملیات هوایی و زمینی در خیرآباد کشته شدو ۱۳ تن زخمی گردید. قندز: 

۲۰ داعشی بشمول دو قوماندان پاکستانی در حمله هوایی در اچین  کوت و هسکه مینه کشته و ۲ انبار سالح   ننگرهار: 
کشف شد.  ۱۰ تن در پیوند به رویداد های مختلف جنایی در تالشی های نظامیان بازداشت شد.

6 طالب در مربوطات چمتال در حمله هوایی کشته و مخفی گاه شان تخریب شد. بلخ: 
۲۵ جوالی۲۰۱۷= ۳ اسد۱۳۹۶
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اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان چند مقام ارشد، از جمله محمدالماس زاهد را به جای احمدضیا مسعود  کابل: 
به عنوان مشاور ارشد و نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور انسجام ملی منصوب کرده است. همچنین گل آغا 
شیرزی، والی پیشین ننگرهار و قندهار به حیث سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، حمید طهماسی، معاون 
پیشین وزارت داخله ، سرپرست وزارت حمل و نقل، عبدالمتین بیگ معاون پیشین امنیت ملی به عنوان رئیس 
اداره ارگان های محلی، همایون محتاط، رئیس اداره ثبت احوال نفوس و فضل اهلل مجددی بحیث والی تخار 

تعیین شده اند.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه ای از خشونت علیه خبرنگاران در این کشور منتشرکرده  کابل: 
است. در این گزارش، ۷۳ مورد خشونت علیه خبرنگاران در شش ماه  نخست سال جاری میالدی ثبت شده 

که نظر به زمان مشابه آن در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان می گویند در نتیجه حمالت هوایی شب گذشته در والیت فاریاب دست کم  فاریاب: 
۱۴۲ جنگجوی طالبان از جمله ۹ فرمانده برجسته این گروه کشته شدند. این حمالت هوایی در ولسوالی های 
لوالش، قیصار و شیرین تگاب انجام شده است. ولسوالی لوالش والیت فاریاب دو روز قبل از کنترل دولت 

خارج شد و به دست طالبان افتاد.
۱6طالب در حمله اردوی ملی و عملیات هوایی در قیصار کشته و ۸ تن زخمی شد. فاریاب: 

وزارت دفاع از کشته شدن بیش از۳۰ طالب در لوالش کوهستان درحمله هوایی خبر داد. ده ها تن زخمی و۱۰  رر 
جسد در ساحه باقی مانده.  ۵ تن از قوماندانان طالبان  نیز کشته شده اند.

۱۰ مخالف در شیرین تگاب حین حمله باالی پوسته های امنیتی  کشته و ۴ طالب زخمی شد. رر: 
۱۲6 طالب در سه ولسوالی کوهستان. قیصار و شیرین تگاب درحمالت هوایی و زمینی کشته و عده ای هم  رر: 

زخمی شده اند.
۵۰ طالب در حمالت هوایی نیروهای ملی در گرشک کشته و۳۵ تن زخمی شده اند. هلمند: 

۱6۸ مخالف در سه هفته اخیر درننگرهار کشته شده و۵۳ تن زخمی شده. ننگرهار: 
۷ ماین در نقاط مختلف ننگرهار کشف و خنثی شد. رر: 

۱۷ تن در پیوند به رویداد های مختلف جنایی بازداشت شدند. رر: 
یک دهقان در چپرهار باثر انفجار ماین کشته و یکتن دیگر زخمی شد. رر: 

۱6 هراس افگن در اطراف ولسوالی جانی خیل کشته  ۷تن زخمی و یکتن گرفتار شد. پکتیا: 
۵ قوماندان طالب که برنامه حمالت تازه به ولسوالی های بلخ درکوه البرز تجمع نموده بودند با  حمله هوایی  بلخ: 

کشته شدندو ۸ مخالف دیگر زخمی شده اند.
۴ قریه در بغالن مرکزی از هراس افگنان پاکسازی شد.  بغالن: 

۱۴ هراس افگن در مسیر شاهراه کندز- تخار دیروز کشته شد. قندز: 
قرارگاه بزرگ نظامی در ولسوالی علی آباد از محاصره طالبان مسلح بیرون کشیده شد. رر: 

ضمیر کابلوف نماینده روسیه در افغانستان گفت: اگر نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مقابله با داعش  کابل: 
بی تفاوت باشند  روسیه علیه این گروه ترورستی به اقدامات نظامی متوسل خواهد شد.

سه تن از مسوالن ولسوالی گذره توسط کارمندان حارنوالی استیناف به اتهام فساد اداری گرفتار شد. هرات: 
۴۳ طالب در حمله نیروهای کوماندو در شیندند کشته و۳6 تن شان زخمی شد. رر: 

۳ برادر دراثر انفجار ماین کشته شد. یک منسوب امنیتی شهید و۷ تن زخمی شد.  
۱۱ تن از گروه ویژه موشک پراگنی طالبان در کوهستانات توسط کوماندوها کشته شدند. سرپل: 

۲۶جوالی۲۰۱۷- ۴ اسد۱۳۹۶
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف و خنثی سازی ۲۵۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری در کابل خبر داده  کابل: 
است.  در خبرنامه این ریاست که امروز چهارشنبه منتشر شده، آمده که این مواد در خریطه ها در یک کامیون 

جا به جا شده بود و در ولسوالی چهارآسیاب والیت کابل به دست آمده است.
منابع محلی در والیت قندهار در جنوب افغانستان گفته اند که در حمله افراد گروه طالبان به یک پایگاه ارتش  قندهار: 
ملی افغانستان در ولسوالی خاکریز این والیت دست  کم ۴۰ سرباز ارتش افغانستان کشته شده اند. یک منبع 
امنیتی در قندهار گفته که این حمله طالبان از دیشب آغاز شد و ۱۰ سرباز موفق شده اند از محل درگیری فرار 

کنند.
نیروهای دولتی ولسوالی لوالش را از تصرف گروه طالبان بیرون کرده اند.  شامگاه دیروز با ورود نیروهای  فاریاب: 
تازه نفس به منطقه، افراد وابسته به گروه طالبان مجبور به “فرار” از این ولسوالی شدند. درجریان عملیات 
پس گیری لوالش که به نام کوهستان هم شناخته می شود، بیش از ۳۰ عضو گروه طالبان کشته شدند که شمار 
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کل تلفات این گروه را به حدود ۱۲۰ نفر رساند.
کمیته سوئد اعالم کرده که ارائه خدمات بهداشتی را به دلیل افزایش ناامنی در والیت لغمان در شرق افغانستان  لغمان: 
متوقف کرده است. در نتیجه این اقدام حدود نیم میلیون نفر از دسترسی به خدمات بهداشتی محروم می شوند. 
در خبرنامه این نهاد که امروز، به رسانه ها ارسال شده، آمده که کمیته سوئد با افزایش تهدیدهای امنیتی توسط 

نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان مجبور شده تا ارائه خدمات بهداشتی را در این والیت متوقف کند.
در والیت گرمسیر هلمند دو جوان، کولری ساخته اند که زندگی هزارها نفرازمردم منطقه را آسانترکرده است.  هلمند: 

حاال این کولر به چند والیت افغانستان و پاکستان هم صادر می شود.
امریکا پنج فروند هواپیمای بدون سرنشین را در اختیار نیروی هوایی افغانستان قرار میدهد. امریکا درنظر دارد  کابل: 

تا شمار این هواپیماهارا در ارتش افغانستان به پنجاه فروند برساند.
درجریان ۴ ماه امسال بیش از۸۷۴ قاچاقچی مواد مخدر  بازداشت شده اند. رر: 

دو غیر نظامی در حمله گروهی طالبان در ولسوالی تگاب کشته  شد. بدخشان: 
۲۰ طالب بشمول چند تن خارجی دیروز در تگاب باحمله هوایی کشته و ۱۰ تن زخمی شد. رر: 

طالبان حمله گسترده ای برولسوالی وانت وایگل انجام دادند. تلفات طالبان تاکنون معلوم نشده. نورستان: 
دو سرباز اردوی ملی در درگیری با طالبان در ولسوالی شینکی شهید و۳ نظامی زخمی شدند. زابل: 

۵ غیرنظامی بشمول دو کودک در انفجار ماین در شهر شرن زخمی شدند. پکتیکا: 
ولسوالی کوهستان فاریاب بگونه کامل از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. در این رویداد فاریاب: 

حدود ۳۰۰ طالب کشته و ده ها تن شان زخمی شده اند.  
پنجاه بوری مواد انفجاری امونیم نایتریت که در زیر ریگ در الری ماهرانه جابجا شده بود  و قرار بود به کابل  لوگر: 
انتقال یابد توسط مامورین امنیتی ملی کشف و گرفتار شد. این مواد مربوط قاری حنیفه یک طراح حمالت 

انتحاری میباشد.
کوتل دشوار گذر مرغ در ولسوالی جلگه پس از۲6 سال باحشر بازسازی و عبور و مرور وسایط ازان شروع  بغالن: 

شد.
۵۰ طالب در بغالن مرکزی کشته  ۱۲تن زخمی و ده ها قریه ازوجود آنها پاکسازی شد. رر: 

باانفجار ماین ازیک موترسایکل درکنار کلینیک صحی مرکز شهر زرنج ۴ نفر زخمی شد. زرنج: 
حمله طالبان باالی پوسته های ولسوالی مقر عقب زده شد. یک سرباز پولیس شهید شد. بادغیس: 

وزارت خارجه: شنکی کروخیل سفیر افغانستان در کانادا شکایت کرده که مقامات وزارت خارجه کانادا  کابل: 
  وی را برای مالقات نمی پذیرند.

رر  محمد یما عینی مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد نسبت ضرب وشتم خانمش 
  که در شفاخانه بستری شد از وظیفه برطرف و بکابل خواسته شد.

۲۷جوالی۲۰۱۷=۵اسد۱۳۹۶
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی والیت آشوب زده جنوبی هلمند به این  هلمند: 
والیت سفر کرده است.   رئیس جمهوری صبح امروز  به این والیت رفته است.گفته میشودکه قرار نیست 
آقای غنی به والیت های دیگر جنوبی سفر کند، از جمله قندهار که در همسایگی هلمند قرار دارد. دیروزمنابع 

امنیتی به بی بی سی گفتند که در حمله گروه طالبان بیش از ۴۰ سرباز ارتش کشته شدند.
صدها معترض هوادار جنبش موسوم به "رستاخیر تغییر" با راهپیمایی در کابل، خواستار استیضاح و استعفا  کابل: 
رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان شده اند. این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه ای نوشتند 
که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته 

حقوق شهروندان را تامین کند. 
محب اهلل سرباند گروه اختطافچی  توسط امنیت ملی بازداشت شد. شخصی را که ۱۵ روز قبل اختطاف و  کابل: 

مخفی کرده بود از نزد وی نجات دادند.
حمله گروهی صدها طالب بر ولسوالی وانت وایگل به شکست مواجه شد. که در حمله هوایی  علیه آنها۴۷  نورستان: 

طالب کشته و ۵۰ تن شان زخمی شد. چندین عراده وسایط موتر و موترسایکل شان تخریب شد.
یک کارمند مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی سیدخیل توسط یک قاتل فراری به شهادت رسید. پروان: 
نظامیان افغان صبح امروز ولسوالی تیوره را با عملیات هوایی و زمینی از مخالفان پس گرفتند . غور: 

۲۲مخالف مسلح در ولسوالی تگاب دیروز باثر حمالت هوایی کشته و 6 تن زخمی شد بدخشان: 
۴ مخالف در ولسوالی های خروار و برکی برک دیروز کشته  شد.۲ مخالف دیگر در ولسوالی خروار باثر  لوگر: 

انفجار ماین  نیز کشته شد.
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۲۸جوالی۲۰۱۷=۶ اسد۱۳۹۶
شماری از اعضای حزب وطن، حزبی که دکتر نجیب اهلل رئیس جمهوری پیشین افغانستان دبیرکل آن  کابل: 
بود،می گویند پس از حدود ۲۵ سال فعالیت های شان را دوباره در این کشور گسترش خواهند داد. هزاران 
هوادار این حزب امروز جمعه 6 اسد در کابل، پایتخت گرد هم آمده و از سیاست های حکومت وحدت ملی 

حمایت شان را اعالم کردند.
به گفته مقامات دولتی افغانستان، ولسوالی تیوره والیت غور در مرکز افغانستان دوباره به کنترل نیروهای دولتی  غور: 
درآمده است. این ولسوالی شش روز پیش به دست گروه طالبان افتاده بود.  به گفته مقام های محلی، نیروهای 

دولتی صبح امروز جمعه ششم اسد وارد مرکز این ولسوالی شدند. 
۴6 هراس افگن در نقاط مختلف توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و ۴۲ تن زخمی شده اند. کابل: 

۹ تن به اتهام رویدادهای مختلف جنایی دستگیر شده اند. ننگرهار: 
در ادامه عملیات نظامی تاکنون ۵6 طالب  بشمول پاکستانی ها کشته و ده ها تن زخمی شده اند. هلمند: 

6 غیر نظامی بشمول سه کودک در شاهراه شهر لشکرگاه در انفجار ماین زخمی شدند.  
۳ مخفیگاه طالبان درحمله هوایی در سنگین و حومه شهر لشکرگاه تخریب و۱۷ طالب کشته شد.  

۱۴ طالب در چاردره درحمالت هوایی کشته و مخفی گاه ها تخریب شد. فندز: 
پولیس دوتن آدم ربا را در ولسوالی های انجیل و گذره گرفتار کردند. هرات: 

۱۷ طالب در حمله های هوایی در تگاب بدخشان کشته و6 تن دیگر شان زخمی شد. بدخشان: 
۲۹جوالی۲۰۱۷=۷ اسد۱۳۹۶

۴ آدم ربا را مردم محل در ولسوالی دالرام  به دار آویختند. این آدم ربایان یک طفل را ربوده به هلمند برده   نیمروز: 
بودند که مردم محل رفته طفل را با آدم ربایان به نیمروز انتقال دادند و در بازار به دار آویختند.

طالبان بایورش بر پاسگاهی در ناوه ۱۰ نظامی را تیرباران  و ۵ تن را زخمی کردند. هلمند: 
بامتالشی شدن یک باند آدم ربا در گذره  دو مرد هراتی از چنگ آنان نجات داده شد. هرات: 

۳۵ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شد. کابل: 
عبدالمنان غوری افسر وزارت دفاع بعداز ادای نماز جمعه درسرک کمپنی ناحیه ۷ ترور شد.  

باگلوله باری طالبان در قادس بر یک موتر دو غیر ملکی کشته شد و مهاجمان فرار کردند. بادغیس: 
عبدالمقدس ۲۰ ساله یک پناهنده افغان در جرمنی به عضویت در گروه طالبان متهم شد. المان: 

یک کارمند موسسه ماین پاکی جنیوس در محمد آغه از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. لوگر: 
یک قوماندان پولیس محلی در محمد آغه با انفجار ماین کنار جاده شهیدو۳ پولیس زخمی شد.  

۳ ماین گذار در دهراوود با انفجار ماین خود شان کشته شدند. ارزگان: 
یک طالب مسلح ایرانی در درگیری بانظامیان در خاشرود بازداشت شد. نیمروز: 

۷ مخالف در ولسوالی گیالن غزنی کشته شد. غزنی: 
ننگرهار:  ۸ داعشی در حمله هوایی در اچین کشته شد.  جنگ در پچیرآگام با داعشیان بشدت ادامه دارد.

۲ غیر نظامی از چنگ داعشیان در رودات  نجات داده شد.  
صدها نظامی امریکایی در پایگاه های نظامی امریکا در فراه و هرات مستقر شدند. فراه: 

۳ طالب مسلح در ولسوالی سیاه گرد کشته و سه تن زخمی شد. پروان: 
۵۹ مخالف مسلح در عملیات هوایی و زمینی در تیوره کشته و۵۴تن زخمی شدند. غور: 

۷  طالب در ولسوالی گرشک توسط کوماندو ها کشته وسالح و مهمات زیاد شان ضبط شد. هلمند: 
۳۰جوالی۲۰۱۷=۸ اسد۱۳۹۶

۴۸۰۰ لیتر مواد ممد تولید هیرویین دیروز کشف و ضبط شد. یک زرگر درنتیجه تیر اندازی۳ دزد مسلح جان  نیمروز: 
باخت که قصد دزدی طالهای اورا داشتند. دودزد گرفتارشد.

۸۳ کیلو چرس خام در یک عراده موتر کشف و دونفر درین قضیه بازداشت شد. سمنگان: 
دهشت افگنان دیشب حمالت شانرا باالی پوسته های امنیتی در قره باغ آغازکردند که جنگ ادامه دارد. غزنی: 

درین حمله تاکنون دو پولیس محلی شهید و چهار پولیس دیگر زخمی شده اند.  
در دوماه گذشته 6۵ تن به اتهام فعالیت های ترورستی وجرایم سازمان یافته دستگیر شده اند. هرات: 

بارهایی دو کودک ازچنگ آدم ربایان در انجیل ۴ عضو شبکه آدم ربا دستگیر شد.  
یک موترسایکل بمب گذاری شده از ساحه دوسرکه شهر جالل آباد کشف وخنثی شد. ننگرهار: 

۱۷ هراس افگن  طالب در پچیروآگام توسط نظامیان کشته شد.  
۴ طالب و ۳ عضو داعش در شهر شبرغان طی درگیری در درزاب کشته شد. جوزجان: 
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۱۲ طالب در درگیری با نیروهای امنیتی دیشب در مربوطات آقچه کشته و ۸ تن زخمی شد.  
درین درگیری یک پولیس شهید و دو سرباز دیگر زخمی شد.  

دو ماین در جاده پر رفت و آمد در باالبلوک کشف  وخنثی شد. فراه: 
یک فرد مسلح که قصد ترور دو کارمند پولیس را داشت  بازداشت شد.  

یک مرکز بزرگ طالبان توسط کوماندو ها در شمال لشکرگاه تسخیر و ۱۵ طالب کشته شد. هلمند: 
۹ طالب در ولسوالی دولت آباد در عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان کشته و۷ تن زخمی شد. فاریاب: 

همچنان ۷ حلقه ماین کشف و خنثی شد.  
ریس معارف و ریس منابع بشری والیت فاریاب بجرم فساد اخالقی و اداری دستگیر شدند.  

۸ هراس افگن در ولسوالی غورماچ در حمله هوایی اردوی ملی کشته شد.  
۳۱ جوالی۲۰۱۷= ۹اسد۱۳۹۵

حمله انتحاری داعشی ها بر سفارت عراق:  وزارت داخله افغانستان اعالم کرده که حمله به سفارت عراق با  کابل: 
کشته شدن تمام مهاجمان بعد از حدود ۴ ساعت درگیری پایان یافته است. در خبرنامه این نهاد آمده که سه 

"تروریست" در درگیری با نیروهای ویژه پلیس کشته شده اند.
دادستانی کل افغانستان اعالم کرد که دو بازرگان افغان را در زمان پرداخت ۷۰ هزار دالر رشوه بازداشت  کابل: 
کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، به بی بی سی گفت این افراد قصد داشتند برای پنهان کردن 
پرونده یک پروژه ۲6۰ میلیون دالری رشوه پرداخت کنند. این پرونده تحت بررسی اداره مرکز عدلی و قضایی 

مبارزه با فساد اداری افغانستان بوده است.
درحمله طالبان باالی یک پوسته در باال بلوک یکنفر ملکی به شهادت رسید ویکنفر زخمی شد. فراه: 

۹۷ هراس افگن طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته 6۴تن زخمی و یکنفر دستگیرشد. کابل: 
۴ غیر نظامی در انفجارماین در خاکریز  زخمی شدند. قندهار: 

۳ ماین امروز از راه های ولسوالی گذره کشف و خنثی شد. هرات: 
یک قوماندان محلی طالبان دروالیت ننگرهار با پنج فردش در یورش تفنگ داران ناشناس کشته شد. فضل  ننگرهار: 

احمد دیشب در خوگیانی آماج گلوله باری این تفنگ داران قرارگرفت و با پنج فردش کشته شد.
اول  آگست۲۰۱۷= ۱۰ اسد۱۳۹۵

منابع محلی والیت قندهار در جنوب افغانستان می گویند که به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در مسیر جاده  قندهار: 
کابل- قندهار حدود ۵ هزار مسافر که در مسیر کابل- قندهار در تردد بودند، در شهر قندهار مرکز این والیت 
گیر مانده اند.  در والیت قندهار، رانندگان گفته اند که افراد گروه طالبان به آنان هشدار داده که در مسیر کابل- 
قندهار تا اطالع بعدی تردد نکنند. این کار باعث مشکالت زیادی برای مسافرانی شده که عازم سایر والیت ها 
بودند و اکنون در شهر قندهار افغانستان گیر مانده اند.  درساحه سیدآباد میدان نظامیان علیه طالبان حمله نمودند 
که عده ای را کشته و زخمی کردند و برای بازگشایی راه کابل- قندهار تالش نظامیان ادامه دارد درحالیکه 

هزاران واسطه باسرنشینان آنها منتظر باز شدن شاهراه میباشند.
مزارشریف:  هواداران ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، عطا محمد نور، والی والیت بلخ 
و محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، تجمع 
اعتراضی برپا کردند.  تجمع امروز، در شهر مزار شریف، مرکز والیت بلخ برگزار شد که به گفته شاهدان در 
آن بیش از دوهزار نفر در آن شرکت کرده بودند. هدف از این تجمع حمایت از خواسته های ائتالف ملی برای 
نجات افغانستان اعالم شده  است که خواهان »اصالحات گسترده« به ویژه در ساختارهای  امنیتی افغانستان 

است.
وزارت داخله/کشور افغانستان اعالم کرده که حمله به سفارت عراق با کشته شدن تمام مهاجمان بعد از حدود  کابل: 
۴ ساعت درگیری پایان یافته است. در این رویداد ۲ محافظ این سفارت کشته و ۳ نفر دیگر مجروح شدند.   

سه »تروریست« در درگیری با نیروهای ویژه پلیس کشته شده اند.
۵ کودک در یک منزل در وزیرآباد ناحیه ۱۰ کابل توسط تیشه کشته شده به آتش کشیده شده اند. کابل: 

۱۰۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و۳6 تن دیگر شان زخمی شده اند. کابل: 
برای پس گیری ولسوالی جانی خیل عملیات صورت گرفته که تاکنون ۳۴ طالب کشته شده. پکتیکا: 
۸۹ طالب در ولسوالی های برکی برک و خوشی لوگر توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند. لوگر: 

۱۱ طالب  در دشت ارچی و حومه قندز درحمله نظامیان و پولیس کشته شد. قندز: 
۱۴۰ تن از زندان هرات باساس فرمان ریس جمهور آزادشد که ۱۴ زن شامل آنها است. هرات: 

۹ طالب در ولسوالی تگاب با حمله هوایی کشته شد. بدخشان: 
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۲ آگست۲۰۱۷= ۱۱ اسد۱۳۹۵
یک کاروان نیروهای خارجی در فاصله ولسوالی دامان و شهرقندهار، مرکز این والیت در منطقه “شوراندام”  قندهار: 
هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. گروه طالبان با ارسال خبرنامه مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته که 

دو تانک نیروهای خارجی را هدف قرار داده و ۱۵ سرباز آنان را کشته است.
مسیر کابل-قندهار اکنون برروی ترافیک بازشده  است. درعملیات نیروهای امنیتی افغانستان دراین مسیر  قندهار: 

۲۵ جنگجوی وابسته به گروه طالبان کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
حمله انتحاری در داخل مسجد جوادیه در جنوب شهر هرات دست کم ۴۵ نفر کشته و بیشتر از 6۴ نفر مجروح  هرات: 
شدند.این حمله امشب ساعت هشت رخ داد. پلیس هرات می گوید این حمله انتحاری توسط دو نفر انجام 

شده است. وضع تعدادی از زخمی ها وخیم خوانده شده.
درحمله بر پوسته های پولیس در ناوه 6 پولیس شهید و۲ تن زخمی شد. هلمند: 

۸۴ دهشت افگن  بشمول ۱۰ تن از شبکه حقانی توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته  کابل: 
و ۷۴ تن زخمی و۲ تن بازداشت شده اند.

۱۰ طالب در ولسوالی برکی برک کشته و ۴ تن زخمی شدند. لوگر: 
باحمله گروه طالبان مسوول پولیس ولسوالی جغتو کشته و ۲ نظامی دیگر زخمی شد. غزنی: 

درحمله قوای هوایی در شینکی ۱۲طالب کشته شد. زابل: 
. حمله طالبان بر پاسگاه های امنیتی در سیوره ناکام و ده ها طالب کشته و زخمی شد.  

از سه روز باینسو روند تصفیه وبازرسی خانه ها وقریه هایی که در بغالن مرکزی از دوسال درتصرف بغالن: 
طالبان بود جریان دارد. افراد ملکی که خانه هایشان را ترک نموده بودند دوباره به منازل شان برگشته و به   

زندگی عادی آغاز کردند.
۷۵ هراس افگن دیروز در گومل کشته و ده ها مخالف دیگر زخمی شدند. پکتیکا: 

طالبان دیروز یک راننده موتر شخصی را در ولسوالی خواجه سبزپوش تیرباران کردند. فاریاب: 
تعداد ۵۸۵ سرباز به افغانستان اعزام میکند. بریتانیا:  

شاهراه کابل- قندهار بازشد وبیش از ۳۰ طالب کشته و۵۷ زخمی و۳ سرباز اردوی ملی زخمی شد. کابل: 
پولیس دو ملیون و سه صد هزار افغانی پول ناشی از عواید و فروش مواد مخدر را ضبط کرد. هرات: 

پیشروی در ولسوالی جانی خیل ادامه دارد و ده ها قریه پاک کاری شده و نزدیک به۱۵۰طالب کشته و زخمی  پکتیا: 
شده اند.

ده ها میل سالح از سوی پولیس به برنامه دایاگ تحویل داده شد. هرات: 
۱۰ طالب در ولسوالی تگاب در حمله های هوایی و زمینی کشته شد. بدخشان: 

۳ آگست۲۰۱۷= ۱۲ اسد۱۳۹۶
نیروهای افغان ولسوالی جانی خیل را از طالبان پس گرفتند و به طالبان تلفات سنگین وارد شد. پکتیا: 

مهاجمان انتحاری که ۴ نفر بودند به یک بازار صرافی حمله کردند که ۲ تن شان کشته شد اما جنگ با نظامیان  هلمند: 
ادامه دارد.

دیروز در حمله انتحاری بر کاروان نظامیان ناتو در ولسوالی قره باغ ۳غیر نظامی کشته و ۵تن دیگر از نظامیان  کابل: 
ناتو بایک ترجمان شان زخمی شد. درین حمله ۳ غیر نظامی و یک سرباز ناتو کشته شد.

۱۰ تن د مربوطات میدان وردک توسط کوماندوهاکشته و 6 تن زخمی شد.  مال نقیب اهلل پاکستانی با ۲ فردش  میدان: 
نیز در جمله کشته شده ها است.

۱۲۴ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۲6 تن آنها توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کشته  کابل: 
شده اند.

باثر انفجار بمب در کوتل خیر خانه ۲ نفر ملکی زخمی گردید. کابل: 
۴آگست۲۰۱۷= ۱۳اسد۱۳۹۶

۴۰ طالب توسط نظامیان در ولسوالی گرشک کشته و ده ها تن آنها زخمی گردید. هلمند: 
یک کارمند ربوده شده موسسه پلیکان از چنگال آدم ربایان در پنجاب آزاد کرده شد.  بامیان: 

۷ سرگروه طالبان با ۳فرد شان در حمله نظامیان در دولت آباد کشته و ۸ تن آنها زخمی گردید. فاریاب: 
6۳ هراس افگن در برخی از والیات کشور  کشته و ۲۹ تن آنها زخی شده. کابل: 

دیروز در حمالت هوایی ۹ طالب در مربوطات والیت قندز کشته شد. قندز: 
۱۴۸ طالب در جانی خیل توسط اردوی ملی و امنیتی کشته و۱۲۱ تن آنها زخمی گردیده است. پکتیا: 

باحمله طالبان شاهراه کابل- بغالن بسته شده. بغالن: 
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حمله طالبان به والیت فراه عقب زده شد. فراه: 
یک هیأت نظامی افغان  عازم  پاکستان شد. کابل: 

نمایشگاه دختران اسکیت باز افغان در دوهه  دایر شد. کابل: 
دیدار سیاحین و غیره افراد بمنظور سیاحت از بامیان افزایش یافته. بامیان: 

۵ آگست۲۰۱۷= ۱۳اسد۱۳۹۶
حکمتیار ازعملی نشدن معاهده بین دولت واوشکایت کرده میگوید که کسی را به اتهام عضویت حزب  کابل: 

اسالمی نگیرند،عملی نکرده اند.
منطقه میرزاولنگ درصیاد  سرپل بدست طالبان افتاد.  تااکنون ۹ طالب کشته و ۴ تن زخمی شده. سرپل: 

۱6۵۰۰ کیلو مواد انفجاری که از پاکستان بکابل انتقال یافته بود در یک تریلر گرفتار شد. تریلر بانمبرپلیت  کابل: 
پاکستانی که بنام دانه مرغ  وارد شده بود در ناحیه ۹ شهر کابل با ۴ نفر دستگیر شد. 

یکنفر با ۵۱ کیلو مواد مخدر در جبل السراج گرفتار شد. پروان: 
طالبان ایرانی که قصد تخریب بند کمال خان را داشتند  ۲ طالب کشته و ۷ تن زخمی گردید. نیمروز: 

حمله طالبان به شهر لشکرگاه ناکام شد. درین حمله ۱۷ طالب کشته و ده ها تن زخمی شد. هلمند: 
کوماندوها حمله طالبان به ولسوالی آقچه را خنثی کردند که بادادن تلفات فرار نمودند. جوزجان: 
۲ سرباز پولیس طی درگیری طالبان در نجراب شهیدشد و تلفات طالبان معلوم نیست. کاپیسا: 

۸ طالب در حمله هوایی در حومه شهر کندز کشته شد. قندز: 
۱۰ طالب در حمله هوایی در تگاب کشته شد. بدخشان: 

۲ غیر نظامی در انفجار ماین در شاهراه خاکریز کشته شد. قندهار: 
۱۴ طالب در حمالت هوایی در مربوطات والیت زابل کشته شد. زابل: 

۲ غیر نظامی در سرخرود توسط طالبان تیر باران شد. ننگرهار: 
یک بزرگ قومی در ولسوالی گوشته توسط افراد مسلح کشته شد. رر: 

۱۳۸ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۷ تن شان زخمی شده. کابل: 
۲ مخالف توسط نظامیان در مقر کشته و ۳ تن دیگر زخمی شد. غزنی: 

به اصابت مرمی هاوان طالبان در منطقه نوری در یک منزل ۵ نفر بشمول ۴ کودک کشته شد. لوگر: 
اشرف غنی که درمراسم تحلیف روحانی ریس جمهورایران وارد تهران شده باریس جمهور ایران مذاکره نمود. کابل: 
نظامیان امریکایی حین داخل شدن به لوای مرزی بدلیل عدم توقف به امر سربازان مورد هدف قرارگرفتند که  قندهار: 

طی آن از هردو طرف عده ای کشته شده.
یک مال امام در آقچه به ظن تجاوز به یک طفل ۱۱ ساله توسط پولیس دستگیر شد. جوزجان: 

خانواده های جنگ زده درزاب  آواره شده اند. تخار: 
در ۲ حمله در ارزگان ۱۳ طالب کشته و ۱۱ تن زخمی شد. ارزگان: 

ولسوالی جانی خیل از طالبان پس گرفته شد. گردیز: 
۶آگست۲۰۱۷= ۱۵ اسد۱۳۹۶

مقام های محلی والیت سرپل در شمال افغانستان از کشته شدن دست کم ۵۰ غیرنظامی به دست شورشیان  سرپل: 
طالبان در منطقه میرزا اولنگ این والیت خبر می دهند.  ذبیح اهلل امانی،  مخالفان مسلح دولت این غیر نظامیان 
را که کودکان و زنان هم مشمول آن هستند، »بی رحمانه« کشته اند و احتمال دارد آمار کشته ها افزایش پیدا کند.  
براساس این گزارش مهاجمان ابتدا به یک پست بازرسی پلیس محلی حمله کردند و بعد وارد روستا شدند و 

غیرنظامیانی که اغلب شیعه بودند را کشتند.
۳۰ تا۴۰ فرد ملکی بشمول کودکان زنان و محاسن سفیدان در نتیجه درگیری های سه روز اخیر در ولسوالی  سرپل: 

صیاد سرپل به شهادت رسیده اند و طالبان مساجد را به آتش کشیده اند.
۲ ماین گذار طالب هنگام ماین گذاری در محمد آغه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. لوگر: 

۵ طالب در ولسوالی قادس توسط نظامیان کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی شد. بادغیس: 
۴ هراس افگن در ولسوالی جلریز درحمله هوایی نیروهای اتالف کشته شدند. میدان: 

دوسربازاردوی ملی در محمد آغه دیروز به شهادت رسید. لوگر: 
۴۳ هراس افگن درنقاط مختلف کشورتوسط نظامیان و امنیتی های کشور کشته و۱۱ تن زخمی شد. کابل: 

یک مسوول پولیس غورتوسط دو فرد موتر سایکل سوار مسلح کشته شد. غور: 
۲مسوول محلی والیت بدخشان به اتهام فساد اداری امروز بازداشت شدند. بدخشان: 

۷آگست۲۰۱۷= ۱۶ اسد۱۳۹۶
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درحادثه اخیر قریه میرزااولنگ ولسوالی صیاد به گفته مقامات امنیتی درکابل ۵۳ روستانشین توسط داعش و  سرپل: 
طالبان قتل عام شدند.

وزارت دفاع ۲۳ عملیات پاک سازی محالت از وجود ترورستان در۱۴ والیت را  راه اندازی کرده اند. درین  کابل: 
پالن ۸۴ پرواز طیارات نیز صورت گرفته که ۱۴ النه های مخفی ترورستی دشمن ازبین رفته.

عصمت اهلل فرزند یاسین باشنده صوبه پنجاب پاکستان و عضو آی اس آی اخیرا درولسوالی جانی خیل  پکتیا: 
بازداشت و از فعالیت های آن سازمان در افغانستان پرده برداشت.

سه عضو داعش از جمله مسوول زندان های این گروه درکنر باحمله طیارات بی پیلوت نیروهای خارجی در  کنر: 
چپه دره کشته شد.

سه قوماندان محلی طالبان در عملیات نیروهای ویژه امنیتی و دفاعی در گول تیپه  کشته شد و سه تن دیگرشان  کندز: 
زخمی گردی.

داعشیان در ولسوالی چپرهار یک مرد جوان را  بدلیل اینکه برادر ش با طالبان است تیر باران کردند. ننگرهار: 
ازموتر حامل یک خانواده بازگشت کننده ازپاکستان در تورخم جنگ افزار و مشروبات الکولی کشف و ضبط  رر: 

گردید.
۷ حلقه ماین در بخش های ننگرهار کشف و خنثی گردید. رر: 

کابل:  سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی  برنامه های تازه را در برابر افغانستان  گرفته که یکی آن ایجاد 
مثلث حقانی. داعش و لشکر طیبه است.

۳۸ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته  ۳6 تن دیگر زخمی و ۵ تن شان بازداشت شده. کابل: 
سه قاچاقچی مواد مخدر دیشب طی یک برخورد با افراد مسلح ناشناس کشته و بامداخله پولیس دیگران از  جوزجان: 

ساحه فرار کردند که پولیس یک تن مواد مخدر را ضبط کرد.
۳۵ طالب مسلح در یک عملیات نظامی در آقچه کشته و ۲۰ طالب دیگر زخمی شد. رر: 

۲ تن با ۸۲ کیلو مواد مخدر در یک واسطه نقلیه  که ازبغالن به سوی بلخ در حرکت بود در منطقه کمربند آق  سمنگان: 
مزار شهر ایبک ضبط گردید.

۷ کارمند ریاست برشنای قندهار دیروز در ولسوالی سنگین ربوده شدند. قندهار: 
معرفی سه وزیر جدید: براساس فرمان رییس جمهور، مصطفی مستوربجای عبدالستار مراد بحیث نامزد وزیر  کابل: 
جدید وزارت اقتصاد، یما یاری بجای محمود بلیغ بحیث نامزد وزیر وزارت فواید عامه و شهزادگل آریوبی 

بحیث نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی شدند.
۸آگست۲۰۱۷= ۱۷ اسد۱۳۹۶

محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که انتقام »فاجعه قتل عام« میرزااولنگ، در والیت شمالی  کابل: 
سرپل را خواهد گرفت.  مقام های محلی در سرپل گفته اند که در پی شکست نیروهای امنیتی در منطقه 
میرزااولنگ، گروه طالبان۵۲نفرازساکنان غیرنظامی این منطقه را به صورت »فجیعی« کشتند. آقای غنی روز ۱۷ 
اسد در مراسمی با حضور مقام های ارشد امنیتی از گروه خاصی به عنوان عامل این کشتار نام نبرد، اما گفت 

که “دشمنان دین و وطن” در میرزااولنگ نشان دادند که هیچ مرزی را نمی شناسند.
۵۰۰ خانواده از ولسوالی صیاد سرپل باثر تهدید گرسنگی بیجا شده اند. سرپل: 
طی پنج ماه بیش از ۵۰ تن از دزدان در مربوطات بلخ گرفتار شده اند. بلخ: 

یک کودک در اثر انفجار یک راکت طالبان در مرکز فراه شهید شدو یک کودک دیگر زخمی گردید. فراه: 
۲ مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در ولسوالی تگاب توسط پولیس کشته شد. کاپیسا: 

یک انبار سالح و مهمات طالبان در گرمسیر کشف  شد.  هلمند: 
یک مرکز راکت گروه طالبان در ولسوالی ناوه کشف  شد. هلمند: 

۳۰۰ کیلو تریاک با ۲عراده موتر انترنشنل ورنجرطی عملیات تصفیوی درگرمسیر حریق کرده شد. رر 
یک حلقه ماین طالبان توسط نظامیان درشیندند کشف شد.در انفجار ماین دیگر در غوریان یکنفر کشته و دو  هرات: 

تن دیگر زخمی شد.
۹ طالب طی درگیری با قوای امنیتی کشور در شاه جوی کشته  شد. زابل: 

۱6 طالب بشمول چند تن خارجی در حمله هوایی در بخش های قندز کشته شدند. قندز: 
۲مخالف در ولسوالی خوگیانی توسط نیروهای امنیتی کشته شد. ننگرهار: 

۴ ماین در بخش های مختلف ننگرهار کشف و خنثی شد. رر 
۹۳ ترورست در بخش های کشور  کشته و ۲6 تن آنها زخمی شده اند. کابل: 

۲ تن باتهام قتل پنج کودک در وزیر آباد کابل و به آتش کشیدن آنها  از سوی پولیس گرفتار شد. کابل: 
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طی ۲۳ عملیات پاکسازی محالت از وجود ترورستان ۱۴ النه ترورستان در ۱۴ والیت تخریب شد. کابل: 
 ۹آگست۲۰۱۷= ۱۸ اسد۱۳۹۶

والی سرپل گفته که نیروهای تازه نفس به این والیت رسیده و برای بیرون راندن گروه طالبان از منطقه  سرپل: 
میرزااولنگ آماده می شوند.گروه طالبان  6 آگست منطقه میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد را به کنترول خود در 

آورده و۵۳ غیر نظامی را بطور فجیعی کشتند.
مال ناصر یک قوماندان طالب در ادرسکن  کشته و ۲ مخالف دیگر زخمی شد. هرات: 

عبدالغفور قوماندان اسبق جهادی با برادرش دیشب در نهرین به قتل رسید. بغالن: 
۳۹ طالب کشته و ۸6 طالب زخمی شد وعملیات نظامی علیه طالبان در البرز بغالن  جریان دارد. رر 

6 تن از ترورستان داخلی و خارجی در یک حمله هوایی  درولسوالی گیالن کشته شدو۳ تن زخمی شد. غزنی: 
دراثردرگیری مسلحانه در یک محفل عروسی دربگرام یکنفر کشته وپنج تن بشمول داماد زخمی شد. پروان: 

ازانفجار ماین بشکه یی در زیر یک پلچک در دوسرکه بگرام جلوگیری و ماین خنثی شد.. رر 
۲ ولسوال نامنهاد طالبان برای   فیض آباد و خانقاه با۴ تن همکاران شان درانفجار ماین در مردیان کشته شدند.  جوزجان: 

و ۹ طالب دیگر شان زخمی شده.
یک انتحار کننده درحوزه هشتم  کابل با انفجاردادن موترش کشته شد. به کسی دیگر آسیب نرسیده. کابل: 

بیست قریه در تگاب بدخشان پاکسازی شد و دو واسطه زره نظامیان که قبال ربوده شده بود بدست آمد. بدخشان: 
۴ نفر دراثر درگیری میان دو قوم در مربوطات غور در فیروز کوه کشته و یکنفر زخمی شد. غور: 

۲۳۹ غیر نظامی دیروز از اسارت طالبان در میرزا اولنگ صیاد سرپل رها شدند. فاریاب: 
۱۰آگست۲۰۱۷= ۱۹ اسد۱۳۹۶

مقام های محلی در والیت سرپل در شمال افغانستان گفته اند که تمامی غیرنظامیان موفق شدند منطقه میرزا  سرپل: 
اولنگ را ترک کنند و خودشان را به شهر سرپل برسانند. طالبان هفته پیش میرزا اولنگ را تصرف کردند و به 
گفته مقام های محلی آنها ۵۲ غیرنظامی را کشتند. حاال صدها خانواده ای که نجات یافته اند می گویند به دلیل از 

دست دادن عزیزان و گروگان گیری، در شوک روانی به سر می برند.
فعاالن مدنی وشهروندان شبرغان مرکز جوزجان درگردهمآیی یی کشتار دسته جمعی ده ها روستانشین سرپل  جوزجان: 

ازسوی طالبان  را نکوهش کردند و آن را خالف آموزه های اسالمی و انسانی خواندند.
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که فساد در نهادهای امنیتی باعث شده که  کابل: 
گلوله و تجهیزات این نیروها به “دشمن” فروخته شود.  وی در اختتامیه کنفرانس سه روزه مسئوالن دادستانی 
کل کشور و نهادهای دفاعی و امنیتی برای مبارزه مشترک با فساد، از نبود حساب و کتاب کافی  در نهادهای 

امنیتی انتقاد کرد.
۴ غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین طالبان در محمد آغه شهید شدند. لوگر: 

۲ محموله بزرگ مواد انفجاری ووسایل انفجار دردو موتر باربری و تیزرفتار که از پاکستان وارد جالل آباد میشد  ننگرهار: 
در مهمند دره کشف  و گرفتار شد.

ولسوالی جانی خیل پس از۲۰ روزاز طالبان پس گرفته شد. دیشب۲ نظامی شهید و۳ تن زخمی شد. پکتیا: 
دویچه وله المان:  گروه طالبان کنترول عظیمی برتولید هیروئین دراین کشور دارد و میلیاردها دالرازاین راه به دست 
می آورد. به گزارش ملل متحد، در سال ۲۰۱6 میالدی افغانستان ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید کرد که 

مجموعَا حدود ۴۸۰۰ ُتن می شد و ارزش آن سه میلیارد دالر ارزیابی شده است.
۵۱ هراس افگن در عملیاتهای نظامی  در برخی والیات کشته و۳۴ تن آنها زخمی شده اند. کابل: 

۲ زن توسط افراد تفنگدار ناشناس در پروان به قتل رسیدند. این دو زن در یک کمپنی خصوصی در فرودگاه  پروان: 
بگرام کار میکردند.

۳ کودک در انفجار یک ماین طالبان در ولسوالی معروف جان باختند. قندهار: 
۹ طالب در عملیات هوایی در مربوطات زابل کشته شد. زابل: 

یک قوماندان طالب بنام مال ناصر در  ادرسکن  را نیروهای امنیتی کشته و۲ تن  دیگر زخمی شد. هرات: 
۱۱آگست۲۰۱۷= ۲۰ اسد۱۳۹۶

سخنگوی والی تخار در شمال افغانستان تایید کرده که افراد مسلح یکی از فرماندهان وابسته به حزب اسالمی  تخار: 
حکمتیار با حمله به مسجدی، دست کم ۳ نمازگزار را کشته و ۱۱ نفر را زخمی کرده اند. سخنگوی حزب 
اسالمی گفته که مسئولیت »مسائل شخصی« این فرمانده بر عهده حزب نیست.  نمازگزاران روزجمعه  در 
مسجد مرکز ولسوالی )شهرستان( »چاه آب« در حال ادای نماز جمعه بودند که افراد وابسته بشیر قانت با 

کالشنیکف و آر پی جی به سوی مسجد شلیک کردند.
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بین المللی   نیروهای  افغانستان، گفته که در پی حمله هوایی  ننگرهار، در شرق  یک مقام محلی والیت  ننگرهار: 
۱۱غیرنظامی کشته شده اند.  سازولی شینواری، ولسوال )فرماندار( »ده باال« گفته که این حمله شام گذشته یک 
موتر/خودرو حامل غیرنظامیان هدف حمله نیروهای بین المللی قرار گرفت. به گفته او، هفت نفر از قربانیان 

این رویداد زنان بوده اند و یک زن دیگر هم در این حمله زخمی شده است.
۱۰۳ هراس افگن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در نقاط مختلف  بشمول ۳ قوماندان طالب و ۳  کابل: 

داعشی کشته  ۴۵ تن زخمی و یک تن ماین ساز دستگیر گردید.
۴ غیر نظامی در انفجار ماین طالبان در  محمد آغه والیت لوگر شهید شد. لوگر: 

۱۲ آگست۲۰۱۷= ۲۱ اسد۱۳۹۶
نیمروز:    مقام های محلی والیت نیمروز در غرب افغانستان از بازداشت یک عامل حمله انتحاری در ولسوالی خاشرود 
این والیت خبر داده اند.  مهاجم خود را تبعه ایران معرفی کرده است. این فرد پنج روز پیش زمانی که گروهی 
از مخالفان مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه خیرآباد خاشرود این والیت حمله کرده بودند، بازداشت شده 
است. به جز دستگیری این فرد، سه مهاجم دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. مهاجم بازداشت شده،یکی 

از کشته شده ها را پسر عموی خود خوانده و مدعی شده که او نیز شهروند ایران بوده است. 
اشرف غنی ازجوانان خواست نمایندگان شانرا نوبت وار برای اشتراک در نشست های کابینه و شوراهای عالی  کابل: 

دولت معرفی نمایند.
درنتیجه برخورد یک موشک بیک منزل مسکونی در دولت آباد ۱۳ نفر کشته و ۳ تن زخمی شد. فاریاب: 

۳۴ طالب در منطقه میرزا اولنگ صیاد در حمله هوایی کشته و ۱۱ تن زخمی شد. رر 
۱۲ طالب توسط نیروهای امنیتی در غورماچ کشته و۳ طالب   زخمی و۳ ماین  در قیصارخنثی شد. رر 

۱۰ طالب در ولسوالی تگاب در عملیات تصفیوی کشته و ۲۰ تن دیگر شان زخمی شد. بدخشان: 
۷ طالب دیروز در شملزایی طی درگیری با نظامیان کشته و ۲ تن دیگر زخمی شد. زابل: 

۹ طالب دیروز در باالبلوک توسط نظامیان بقتل رسید و۳ تن زخمی شد. فراه: 
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی با جنرال مک ماستر مشاور امنیت ملی امیکا درباره توسعه کمکهای آنکشور  کابل: 

بحث وتبادل نظر نمود.
یک ماین که ازراه دور با موبایل اداره میشد در سلطان کوت  کشف و خنثی شد. جوزجان: 

طی درگیری داعش با طالبان  انصارمعاون عمومی گروه داعش و دو طالب در قوش تیپه کشته شد. سرپل: 
6۳ طالب در عملیات مشترک در نقاط مختلف کشور بشمول۵ داعشی و۹ عضو شبکه حقانی کشته و ۲۸ تن  کابل: 

زخمی شده اند.
قاری محب اهلل معاون کمسیون نظامی طالبان در بغالن دیروز به نیروهای امنیتی پیوست.  بغالن: 

۱۱ مخالف مسلح کشته و زخمی و یک سرباز اردوی ملی شهید شد. سرپل: 
برنامه حمله طالبان باالی پوسته  تانک سوخته مسیر شاهراه سمنگان پلخمری خنثی شد. سمنگان: 

۱۰ طالب توسط نیروهای امنیتی در آقچه کشته و ۳ تن زخمی شده اند.  جوزجان: 
۳ طالب در شهر گردیز هنگام حمله باالی پوسته امنیتی کشته و۳ تن دیگر شان زخمی شد. پکتیا: 

۴ طالب دیروز در عملیات نظامیان در در مسیر شاهراه کندز- خان آباد کشته و۳ تن زخمی شد. قندز: 
۲6 طالب دیشب در عملیات های هوایی و زمینی در پشت رود کشته و۲۴ تن زخمی شدند. فراه: 

یک ذخیره گاه مهمات طالبان دیشب در حمله هوایی در خاک سفید  ازبین برده شد. رر: 
۳۰ طالب در انفجاری دیروز در باالبلوک کشته شد. سخنگوی شاخه مالرسول ادعاکرده که بمب را در نشست  رر: 

طالبان طرفدار مال هیبت اهلل آنان جاسازی کرده بودند.
درحمله افرادمسلح ناشناس به یک مسجد درچاه آب تخاردیروز۴ نمازگزارشهید و۳۱ تن زخمی شد. تخار: 

کابل:  مصطفی مستور سرپرست و نامزد وزیرجدید وزارت اقتصاد توسط سروردانش معاون ریس جمهور معرفی 
شد. همچنان احمدجاوید رسولی بحیث ریس اداره مرکزی احصایه معرفی شد.

۱۳ آگست۲۰۱۷= ۲۲ اسد۱۳۹۶
اشرف غنی ویس احمد برمک را  به عوض تاج محمد جاهد بحیث وزیر داخله منصوب کرد. پیش از آن  کابل: 
نورالحق علومی وتاج محمد جاهد وزیر داخله بودند. جاهد بحیث مشاور ریس جمهوردرامورامنیتی تعیین 

شد.
ولسوالی غورماچ به دست طالبان افتاد. امروز پاسگاه های امنیتی این ولسوالی را طالبان تصرف کردند و این  فاریاب: 

ولسوالی بدست طالبان افتاد. وزارت دفاع این خبر را تکذیب میکند.
عبدالرحمن  فرمانده گروه داعش باحمله هوایی نیروهای ناتو با سه عضو دیگر آنها امروز کشته شد. وی یک  کنر: 
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فرمانده ابوسعید بود. ابوسعید درحمله هوایی در۱۱جوالی درکنر کشته شدخبر کشته شدن ابوسعید سه ماه پس 
از کشته شدن عبدالحسیب، رهبر قبلی داعش در افغانستان منتشر شد.

۷۹۰ کیلوگرام تریاک در ولسوالی چرخ  که در یک موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط شد. لوگر: 
طالبان ۵ عضو یک خانواده را در دولت آباد به قتل رسانیدند.  یک طالب کشته و جسدش باقی مانده. بلخ: 

6۹ هراس افگن بشمول ۳ داعشی در نقاط مختلف کشور کشته ۴۳تن زخمی و6 فردگرفتار شد. کابل: 
۴۰ طالب طی ۳ روز در عملیاتهای نظامی هوایی و زمینی درپشت رود کشته و۲6 تن زخمی شده اند. فراه: 

سنگ های قیمتی که از سالیان قبل در یکی از اتاقهای داخل ارگ ذخیره شده بود کشف و به وزارت معادن و  کابل: 
صنایع سپرده می شود. این سنگ ها دارای نوعیت مختلف از جمله الجورد، گرانیت، عقیق، آمتیست، بریل، 
میکرولیت، تورمالین تخنیکی، بیروج میده دانه و سایر نوعیت ها می باشد که در میدان هوایی کابل گرفتار شده 

و ضبط شده بود و در داخل ارگ جاداده شده بود.
۱۴ آگست۲۰۱۷= ۲۳ اسد۱۳۹۶

مقام های امنیتی در شمال افغانستان از تسلط نیروهای دولتی بر مواضع امنیتی شورشیان بر بلندی های مشرف  سرپل: 
بر میرزا اولنگ خبر دادند. منطقه میرزا اولنگ به طور کامل به دست نیروهای امنیتی افتاد، اما یکی از فرماندهان 
نیروهای ویژه می گوید که نیروهای دولتی هنوز وارد دره میرزاولنگ نشده اند. نیروهای دولتی اکنون مشغول 
ایجاد پاسگاه های امنیتی برای جلوگیری از نفوذ دوباره مخالفان مسلح هستند. آگهی میرزا اولنگ تقریبا ده روز 

پیش به دست طالبان سقوط کرد.
مقامات محلی جوزجان در شمال افغانستان از قتل یک زن جوان در این والیت خبر دادند. محمد رضا  جوزجان: 
غفوری، سخنگوی والی جوزجان به بی بی سی گفت شب گذشته در شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان، یک 
زن توسط برادرش به قتل رسید.  به گفته وی، دلیل این قتل، اختالفات خانوادگی بوده است. این زن ده سال 

پیش با یک مرد فرار کرده و با او ازدواج کرده بود.
اردوی امریکا روز گذشته تایید کرد که درمیان کسانی که در اثر حمله هوایی نیرو های امریکایی در والیت کنر  کابل: 

کشته شدند ، عبدالرحمان قوماندان آن گروه در کنر نیز شامل میباشد.
بیش از ۲۸ هزار خانواده از منازل خود بخاطر حمالت هراس افگنان در قراء  شان بیجا شده اند.  کابل: 

قاری ستار مسوول ماین گذاری های طالبان دیروز درقریه زرداد ر پل علم باثر ماین خودش کشته شد. لوگر: 
۱۱۷ ترورست طالب در نقاط مختلف کشور  درحمالت هوایی و زمینی کشته ۳۰ تن زخمی و ۷ تن دستگیر  کابل: 

شده اند.
ابو عبداهلل رحمان با سه تن از قوماندانان مهم گروه داعش در ولسوالی چپه دره والیت کنر کشته شد. این  کنر: 

چهارمین سردسته داعش است که کشته شد.
یک جوان ۱۸ ساله با فیر مرمی ازسوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. کاپیسا: 

پس از عملیات نیروهای هوایی ۲۸طالب دیروز کشته و طالبان از مرکز ولسوالی غورماچ فرار کردند. فاریاب: 
یک طالب حین ماین گذاری در شهر غزنی بازداشت شد. غزنی: 

انفجار ماین مقناطیسی در ساحه ده افغانان کابل سه نفر را زخمی کرد. کابل: 
۱۵ آگست۲۰۱۷= ۲۴ اسد۱۳۹۶

۵۴ کیلو مواد مخدر که از بغالن به بلخ انتقال می یافت دیروز  با دونفر گرفتار شد. بلخ: 
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در حمله هوایی دیروز در غورماچ فاریاب زخمی شد. فاریاب: 

مخالفت های ذات البینی  میان قوماندانان مسلح در ولسوالی پل حصار والیت بغالن با عث تشدید بد بینی  نا  بغالن: 
امنی در آن ولسوالی شده است.

یک پولیس درنتیجه درگیری با طالبان درخوشی کشته و دو پولیس زخمی شد. لوگر: 
یک تروریست امروز از سوی نیروهای امنیتی در بگرام گرفتارشد که لباس نظامی وسالح داشت. پروان: 

باتصرف کامل میرزااولنگ بیش از۴۰ طالب و داعشی کشته و بیست تن شان زخمی شده اند. سرپل: 
۹۸ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۴۳ تن زخمی و۳ نفر شان بازداشت گردید کابل: 

۲ نفر با بیش از ۲۲۸ کیلو مواد مخدر ازپاسگاه کمربند آقمزار ایبک بازداشت گردید. سمنگان: 
۳ کارمند افغان موسسه  سی آر اس  توسط افراد مسلح دیروزدرفیروزکوه به شهادت رسید و۲ تن دیگر شان  غور: 

زخمی شد.
درپی تخریب یک پایه انتقال برق ترکمنستان در رباط سنگی برق نیمی از شهروندان هرات قطع شد. هرات: 

۱۶ آگست۲۰۱۷= ۲۵ اسد۱۳۹۶
منابع محلی در والیت سرپل در شمال افغانستان از "کشف دو گور دسته جمعی" در منطقه میرزا اولنگ خبر  سرپل: 
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داده و گفته اند اکثریت قربانیان توسط شورشیان سربریده شدند. سخنگوی والی سرپل، گفت بقایای اجساد ۳6 
نفر در دو گوره دسته جمعی در میرزا اولنگ پیدا شده است. 

مقامات محلی والیت جوزجان در شمال افغانستان می گویند از هژده روز به این سو درگیری های شدیدی با  جوزجان: 
جنگجویان طالبان در ولسوالی های آقچه، مردیان و خانقاه جریان دارد.  لطف اهلل عزیزی، والی جوزجان  گفت 
این ولسوالی ها همه محاصره هستند و نیروهای دولتی تنها تا دو یا سه کیلومتری مرکز آن را در کنترل دارند. 
از ولسوالی مردیان تنها مرکز ولسوالی تا یک کیلومتری در دست آنها است و در ولسوالی خانقاه۸۰ روستا و 

در ولسوالی آقچه ۳۰ روستا تاکنون سقوط کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید برای بررسی وضعیت قربانیان جنگ و دسترسی آنها به  کابل: 
حقوق شان تحقیق ملی را انجام می دهند. این کمیسیون همچنین خواهان مداخله دیوان بین المللی کیفری در 
افغانستان شده است. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروزدر یک نشست خبری 
گفت افغانستان عضویت تمام کنوانسیون هایی را دارد که قوانین جنگ را مشخص می سازند و مسئول مراعات 
این قوانین است. طالبان پس از سقوط منطقه میرزا اولنگ، دست کم ۴۸ نفر را مشمول کودکان وزنان در این 
منطقه کشته اند. تمام باشندگان این منطقه آواره شده و از محل زندگی شان فرار کردند. گرچند روز گذشته گروه 

داعش نیز مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت و اعالم کرد ۵۲ شیعه را در سرپل کشته است.
حدود سی نفر از کارمندان بخش اداری کریکت بورد افغانستان در اعتراض به عملکرد رئیس این بورد از کار  کابل: 
دست کشیده اند.  آنها می گویند که عملکرد عاطف مشعل، رئیس جدید این بورد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و 

فاقد موثریت الزم است.
مدیر لیسه ولسوالی موسی خیل  باثر انفجار ماین چسپی در موترش به شهادت رسید. خوست: 

دو هراس افگن در ولسوالی برکی برک درعملیات نظامیان  کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. لوگر: 
اجساد ۵۲تن که در قریه میرزا اولنگ صیاد توسط طالبان و داعشی ها به شهادت رسیده بودند بخاک سپرده  سرپل: 

میشود. 
۱۰ طالب در ولسوالی چاردره توسط نظامیان کشته و ۸ طالب زخمی شد. قندز: 

یک سرگروه کلیدی داعشیان دیروز توسط طالبان قوش تیپه کشته شد. جوزجان: 
ولسوالی تگاب از وجود طالبان پاکسازی شد. ۴۰ طالب کشته و ۲۲ طالب زخمی و۳ تن اسیر شده. بدخشان: 

طالبان درمنزل حشمت اهلل یک بزرگ قومی در دره صوف حمله نموده دختر و پسر جوان اورا به شهادت   سمنگان: 
رسانیدند.

حمله طالبان و داعشیان باالی ولسوالی چارسده غور توسط نظامیان  به شکست مواجه شد.  غور: 
۵۷ هراس افگن در ۱۴ والیت کشور کشته و۳۵ تن زخمی شده. کابل: 

6 طالب درچاردره کشته و ۴ تن دیگر زخمی شد. یک پولیس شهید و 6 تن زخمی شد. قندز: 
دیروز  امنیت ملی طی۲۴ ساعت  ۱۸عملیات هوایی و زمینی را براه انداخت که ۱۲۵ طالب کشته ۴۹تن زخمی  کابل: 

و۱۴ تن بازداشت گردید.
دیروز ۵۴ کیلو مواد مخدر که از بغالن به بلخ انتقال داده میشد   با دونفر بازداشت شد. بلخ: 

پو هاند حبیب الرحمن هاله دانشمند وفرهنگی کشور به عمر ۸۵ سالگی  در دیارغربت به حق پیوست. کابل: 
۱۷ آگست۲۰۱۷= ۲۶ اسد۱۳۹۶

آصف مهمند،عضو شورای والیتی بلخ مدعی است که پس ازبازداشت ازسوی عطا محمد نور، والی بلخ   بلخ: 
پسرانش و محافظانش مورد لت و کوب قرار گرفته است.آقای مهمند ساعتی پیش پس از رهایی از  امنیت 
بلخ، در یک نشست خبری در کابل حضور یافت. منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ ادعاهای آقای مهمند را رد 

کرده و گفته که ممکن اواز سوی کس دیگری لت و کوب شده باشد.
اداره امنیت ملی افغانستان یک شهروند پاکستان را در کابل بازداشت کرده که گفته می شود یک افسر ارشد  کابل: 
استخبارات پاکستان است.  امنیت ملی افغانستان می گوید که این فرد اعتراف کرده که وظیفه اش هماهنگ کردن 
فعالیت های طالبان با سازمان استخبارات پاکستان بوده است. این نهاد اطالعاتی افغانستان  نوار تصویری از این 
مظنون را منتشر کرده که فرد دستگیر شده در آن اعتراف می کند که وی شهروندی پاکستان را دارد و در سال 
۲۰۱۳ به عضویت سازمان استخبارات این کشور )موسوم به آی اس آی( درآمده است. آگهی این فرد می گوید 
که نامش "االنور" است و اضافه می کند که وی مامور “میز ۲۱” است که مسئولیت بخش افغانستان در سازمان 
استخبارات پاکستان است.  مقام های امنیت ملی افغانستان می گویند که این فرد را در منطقه شهرنو کابل دستگیر 

کرده اند
فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات به اتهام فساد اداری در کابل بازداشت شده است. یک منبع دولتی گفت  کابل: 



305

فرهاد نیایش که چندی پیش وظیفه اش به حالت تعلیق درآمده بود، دیروز،  در کابل دستگیر شد. 
نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان اعالم کردند یک سرباز آمریکایی که در عملیات مشترک  کابل: 
با نیروهای افغان در شرق افغانستان زخمی شده بود، جان باخته است. ناتو با پخش خبرنامه ای گفته است که 
این سرباز آمریکایی دیروز در جریان عملیاتی علیه مواضع گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( زخمی شد. 
پیکاسوی افغان:  الکساندر ووییچ، رئیس جمهوری صربستان به فرهاد نوری، نقاش ده ساله افغان و خانواده اش که از 
هشت ماه به این سو دراردوگاه پناهجویان به سر می برند شهروندی این کشور را میدهد.  فرهاد نوری که به 
خاطر استعداد هنری اش به "پیکاسوی کوچک" معروف شده است، هفته گذشته برای اولین بار درصربستان 

نمایشگاه نقاشی برگزار کرد که باعث جلب توجه بسیاری از رسانه ها شد. 
ده ها طالب مسلح امروز در ولسوالی ناوه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

۴۵داعشی درحمله های هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین کشته شد. ننگرهار: 
۴هراس افگن در  چاردره توسط نیروهای اردوی ملی کشته و ۲ تن بازداشت و ۱۵ماین خنثی  شد. قندز: 

۸ هراس افگن در غورماچ دیروز توسط نظامیان کشته 6تن زخمی و یکعراده موتر دشمن تخریب شد. فاریاب: 
۱۱۸ تن هراس افگن  بشمول ۵۰ داعشی در عملیات های تصفیوی اردوی ملی در نقاط مختلف کشور کشته   کابل: 

و۵۰ تن دیگر شان زخمی شد.
یکمقدار جنگ افزار در ولسوالی بگرام از یک منزل بدست آمد. پروان: 

۱۰ طالب در ولسوالی چاردره دیروز درعملیات هوایی  کشته شد بشمول معلم شیر و قاری عزت اهلل  قندز: 
قوماندانان آنها.

۱۸ آگست۲۰۱۷= ۲۷ اسد۱۳۹۶
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید نظام آموزشی کنونی دانشگاه های افغانستان پاسخگوی  کابل: 
نیازهای این کشور نیست و تأخیر در اصالحات در آن “فاجعه ملی” به بار می آورد. وی گفت که برای بهبود 
وضعیت تحصیالت عالی در کشورش بودجه مورد نیاز را آماده می کند. آگهی او گفت باید نظامی ساخته شود 

که مدارک تحصیلی لیسانس افغانستان در تمام جهان مورد قبول باشد. 
ژنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی عمومی نیروهای امنیتی کابل اعالم کرده که با برگزاری کنسرت آریانا  کابل: 
سعید، خواننده مشهور افغانستان، در ورزشگاه غازی کابل مخالف است. زیرا با توجه به تعداد “۱۰هزار 
شرکت کننده" و تهدیدهای امنیتی که در کابل وجود دارد، تأمین امنیت آن برای نیروهای امنیتی سنگین و دشوار 

است.
دو مقام محلی شامل ولسوال پیشین و فرمانده پلیس ولسوالی شیوه والیت ننگرهار متهم هستند که از اختیارات  ننگرهار: 
کاری شان سوء استفاده کرده اند. دادگاه ننگرهار این دو مقام محلی و ۱۵ فرد نظامی و غیر نظامی را به یک الی 

چهار سال حبس محکوم کرده  است.
یک مرکز بزرگ گروه طالبان در چاردره تصرف و نابود شد. درین عملیات چندین هراس افگن داخلی و  قندز: 

خارجی کشته و یکعده دیگر شان بازداشت شد.
هلمند:  آقامحمد معاون کمسیون نظامی طالبان توسط کوماندو ها در مخفیگاه اش در هلمند بازداشت شد.

بغالن:  دو ماین در قریه حسین خیل پلخمری کشف و خنثی شد.
در دوحمله هوایی  ۱۰ طالب در شاه جوی و شینکی  کشته شد. زابل: 

ننگرهار:  6 حلقه ماین در مربوطات ننگرهار کشف و خنثی شد.
۲ کودک در نتیجه انفجار ماین در قندهار جان باختند.  ارزگان: 

ده ها طالب دیروز در ناوه کشته و قوماندان جنگ آن گروه  گرفتار شد. هلمند: 
۱۹ آگست۲۰۱۷= ۲۸ اسد۱۳۹۶

عطامحمد نور والی بلخ برای رهبری نبرد علیه هراس افگنان به ولسوالی چمتال رفته است. ولسوالی چمتال   بلخ: 
اخیرا برای بار دوم گواه افزایش حضور وفعالیت هراس افگنان بوده است.

ولسوالی چمتال والیت بلخ یکباردگرگواه عملیات ضدهراس افگنی است.عملیات بامداد امروز با حضور  بلخ: 
صد ها نظامی اردو، پولیس و نیروهای کوماندوآغازشده است و هدف از آن برچیدن بساط طالبان و بازگرداندن 

امنیت به روستانشینان است. 
مردان تفنگ دار ناشناس ده مسافررا درشاهراه کابل – قندهارربودند. مهاجمان با یورش برکاروان حامل  غزنی: 

غیرنظامیان درمربوطات ولسوالی قره باغ  ده فرد ملکی ازجمله زنان و کودکان را با خود بردند.
بخش هایی از شرق کشور یک بار دگر گواه تازه ترین حمله های راکتی نظامیان پاکستانی بوده است. به اساس  ننگرهار: 
گزارش ها ، حدود سی و شش راکت از آن سوی نوار دیورند بر بخش هایی از والیت ننگرهار برخورد کرده 
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است اما گفته می شود که این حمله های راکتی تلفاتی درپی نداشته است.
فاریاب:  دومهاجم انتحاری جنگ افزار به دست هنگامی که می خواستند به خانه نظام قیصاری قوماندان پولیس 

ولسوالی قیصار یورش برند ، درگلوله باری نیروهای امنیتی کشته شدند
پیرترین پناهنده جهان اجازه اقامت در سویدن را نیافت. بی بی گل ۱۰6 ساله افغان در ۲۰۱۵ وارد سویدن شده  سویدن: 

بود.
۲۰ آگست۲۰۱۷= ۲۹ اسد۱۳۹۶

سفیر افغانستان در اسالم آباد اعالم کرده که افغانستان ساخت سفارت خانه اش را در شهر اسالم آباد، پایتخت  کابل: 
پاکستان آغاز کرده است.  به گفته او این سفارت خانه درزمینی به مساحت ۱۴جریب زمین ساخته خواهد شد 
که از سال ۱۹6۰ میالدی تاکنون ملکیت افغانستان بوده و در منطقه دیپلمات نشین اسالم آباد  قرار دارد. به نوشته 
آقای زاخیلوال ساختمان مجتمع سفارت خانه افغانستان در پاکستان توسط یک شرکت چینی ساخته خواهد 

شد. هزینه ساخت این سفارت ۱۷ میلیون دالر اعالم شده وساخت آن تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد. 
منابع محلی والیت بلخ در شمال افغانستان تایید کردند که در درگیری میان نیروهای شورشی مخالف دولت  بلخ: 
و نیروهای دولتی افغان در چار بولک و چمتال ۵ سرباز افغان کشته و ۲6 نفر دیگر زخمی شده اند. به گفته 

والی بلخ 6 نفرازشورشیان کشته وهفت نفر دیگر زخمی شده اند.
صدها نفر از هواداران ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهوری در والیت جوزجان در شمال افغانستان با  جوزجان: 
برپایی تجمع اعتراضی از دولت مرکزی افغانستان خواستند که زمینه مشارکت همه جریان های سیاسی را در 
حکومت فراهم کند. این معترضان همچنین مدعی هستند که آقای غنی افراد نزدیک به خودش را در پست های 

مهم دولتی گماشته و به وزیرانی که از تیم او نیست نیز صالحیت الزم را نداده است.
دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار میرزا اولنگ، تایید کرده که ۳6 غیرنظامی و افراد  سرپل: 

خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( کشته شده اند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور: به دشمنان افغانستان پیام ما این است که یا تسلیم شوید، یا قطعات کماندوشما  کابل: 
را مجبور به تسلیم شدن می کنند. وی امروز در مراسم ارتقای فرقة عملیات های خاص به قول اردو و معرفی 

تورن جنرال بسم اهلل وزیری بحیث قوماندان قول اردوی متذکره، اشتراک و  سخنرانی کرد.
دو نظامی عصر دیروزدرکمین طالبان در بدخشان به شهادت رسید  بدخشان: 

مقام های محلی والیت بدخشان گفته اند که درولسوالی تگاب و همچنان برخی مناطق مرکزی این والیت  رر 
عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی برضد هراس افگنان به شدت جریان دارد. 

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی شورتیپه والیت بلخ شب گذشته در جوزجان کشته شد.مولوی عبدالرحیم  جوزجان: 
با سه همکارش در نتیجه حمالت هوایی وزمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی منگجگ والیت جوزجان 

کشته شده است.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۱۱۵تن تروریست طالب  بشمول ۴ داعشی در جریان عملیات های نیروهای  کابل: 

امنیتی و دفاعی در بخشهای از کشور  و ۱۰۵ تن زخمی خبر داد 
در یک درگیری میان تفنگ داران غیر مسوول در خواجه غار  یکتن کشته شد. تخار: 

دیروز دو تن به اتهام قاچاق ۱۳ کیلو هیرویین بازداشت شد. رر: 
۱۲ طالب مسلح در تیوره توسط نظامیان کشته و ۱۱ طالب زخمی شد. غور: 

۹ طالب در ولسوالی شاه جوی در حمالت هوایی کشته شد. زابل: 
۱۰ طالب در حمله های هوایی کوماندو ها  کشته شد. قندز: 

۳۳ کیلو چرس در یک موتر کروال در ولسوالی علی آباد دستگیر شد. رر 
۹ حلقه ماین  در مربوطات جالل آباد کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

۲۱ آگست۲۰۱۷= ۳۰ اسد۱۳۹۶
تالش  برای بازپس گیری بخش های از دست رفته ولسوالی خم آب والیت جوزجان از نزد طالبان مسلح  جوزجان: 

آغازشده است.
درعملیات برای پس گیری ولسوالی چمتال بلخ ۵۰ هراس افگن بشمول خارجی ها کشته و ده ها تن زخمی  بلخ: 

شد. ولسوالی چمتال از وجود هراس افگنان پاک شد.
روستای میرزا اولونگ از وجود هراس افگنان پاک شد. سرپل: 

دو سرباز پولیس باثر انفجار ماین کنار جاده در فیروز کوه شهید و یک فرد ملکی زخمی شد. غور: 
6 قوماندان محلی طالبان دیروز در فیروز کوه  کشته شد. غور: 

۱۲ طالب دیشب  در زنه خان از سوی کماندوهای اردوی ملی کشته شدند. غزنی: 
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طالبان دو قریه را در خم آب تصرف کرده اند که درگیری با آنها و اردوی ملی ادامه دارد. جوزجان: 
ریس معارف و ریس منابع بشری فاریاب باتهام اخذ رشوه و فساد اداری و اخالقی به یک سال حبس محکوم  فاریاب: 

شدند.
۹ داعشی در حمله هوایی در اچین کشته شد.  و ۴ انبار سالح  در اچین وکوت کشف شد. ننگرهار: 

۸ ماین در مربوطات ننگرهار کشف و خنثی شد. رر 
حمالت راکتی وتوپخانه ای پاکستان باالی اکثر مناطق والیت کنر ادامه دارد. کنر: 

۱۰ هراس افگن در عملیات نظامیان در پچیرآگام کشته و پیشروی نظامیان ادامه دارد. ننگرهار: 

طی یکماه عملیات درین مناطق بیش از دوصد هراس افگن کشته و زخمی شده اند.  
دو غیر نظامی باثر اصابت راکت طالبان بر یک منزل مسکونی در شیندند کشته و سه تن زخمی شدند. هرات: 

مدیر امالک شاروالی شیندند دیروز توسط طالبان شهید شد. ویک محصل را طالبان کشته و موترش را با خود   
بردند.  

دو کارمند اداره ثبت احوال نفوس هرات باثر جرایم ناشی از فساد اداری به دوسال حبس محکوم شدند. رر 
۹ هراس افگن داخلی و خارجی با تسخیر دو مرکز بزرگ طالبان در شمال لشکرگاه و سنگین کشته شد. هلمند: 

پنج غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین درحومه شهر قندهار زخمی شدند. قندهار: 
دو کودک در اثر انفجار ماین در ولسوالی خاک سفید زخمی شدند. فراه: 

در عملیات کوماندو ها ۱6 هراس افگن بشمول۴ سرگروپ آنها کشته ۹ تن زخمی و۱۹ ماین خنثی شد. قندز: 
۲۲ آگست۲۰۱۷= ۳۱ اسد۱۳۹۶

جنرال سید کمال سادات قوماندان امنیه بلخ امروز در یک نشست خبری عملیات نظامیان افغان در چمتال را  بلخ: 
پر دستاورد خواند و گفت: هماهنگی بین نیروهای امنیتی در این عملیات نقش مهم داشت.

چهل و سه طالب مسلح در کندز دیشب کشته شدند. این طالبان در عملیات های کوماندوها در ولسوالی های  قندز: 
خان آباد و آقتاش والیت کندز کشته شدند.

درگیری مسلحانه میان دوقوماندان مسلح غیر مسوول در ولسوالی پل حصار والیت بغالن ادامه دارد و تاکنون  بغالن: 
یک کشته وسه زخمی به جا گذاشته است.

طالبان یک زن و یک مرد را دیروز دربرابر مردم درولسوالی درایم آ   به اتهام زنا تیرباران کردند. بدخشان: 
نیرو های امنیتی افغان دو قریه ولسوالی خم آب والیت جوز جان را شب گذشته دو باره تصرف کردند. جوزجان: 

چهارطالب مسلح دیروز در  قوش تیپه والیت جوزجان به روند صلح پیوستند.  
منسوبان امنیتی افغان حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در بازار ولسوالی پشت کوه والیت فراه را به   فراه: 

عقب زدند.
۷۷ هراس افگن در بخش های والیات کشوربشمول 6 قوماندان آنها کشته و ۴۴ تن زخمی شد. کابل: 

دو فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار در تالقان به قتل رسید. تخار: 
۸ طالب توسط نیروهای امنیتی  دربلچراغ کشته و یک طالب بازداشت شد. فاریاب: 

۳6 داعشی در حمالت هوایی درخوگیانی. اچین. مهمند دره و کوت   کشته و6 ماین کشف شد. ننگرهار: 
۱۴ تن به اتهام رویدادهای مختلف جنایی بازداشت شده اند. رر 

۱۳ هراس افگن توسط نظامیان در سنگین و لشکرگاه کشته و ده ها تن بازداشت شده اند. هلمند: 
۱۰ طالب   در بخش های هلمند درحمالت هوایی کشته شد. ۴ غیر نظامی در انفجار ماین زخمی شد. رر 

۱۰ طالب در حمالت هوایی در دشت ارچی کشته ودو مخفیگاه شان نابود شد. قندز: 
۱۰ طالب بشمول سه خارجی در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

۱۱طالب در حمالت هوایی در تگاب کشته شد. بدخشان: 
۱۳ طالب در ولسوالی خاص نیمروز کشته و ۴ تن زخمی شد.  ۴ پولیس نیز زخمی شد. نیمروز: 
یک راکت در ساحه وزیراکبر خان کابل دیشب اصابت کرد که تلفات وخساره نداشت. کابل: 

۱۰ طالب دیروز در دشت ارچی کشته و ۴ تن زخمی گردید.  قندز: 
۲۳ آگست۲۰۱۷= اول سنبله۱۳۹۶

شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان کمپینی را جهت جلوگیری از ازدواج دختران زیر سن قانونی در هرات  هرات: 
راه انداخته اند. این کارزار در ادامه برنامه  “زنان در راستای تغییر” آغاز شده است.

رئیس جمهوری افغانستان می گوید که اعالم استراتژی جدید آمریکا فرصتی برای پاکستان فراهم کرده تا  کابل: 
رویکرد خود به افغانستان را تغییر دهد.  محمداشرف غنی، امروز به خبرنگاران گفت که "امروز اجماعی به 

میان آمده که پاکستان روش و سنت گذشته خود را از نو بررسی کند. این یک فرصت ست".
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سخنگوی والی هلمند گفته که یک بمب گذار انتحاری موتر )خودرو( مملو از مواد منفجره خود را به ستونی  هلمند: 
از نیروهای ارتش کوبیده است. در این انفجار دست کم ۵ نفر کشته شده اند که شامل دو نفر نظامی دو زن و 
یک کودک می شود. به گفته او، شمار زخمیان به ۴۰ نفر رسیده که شامل نظامیان و غیرنظامیان می شود.اما 

آژانس باختر از ۴ کشته و ۸ زخمی خبر داد.
۷ هراس افگن درحمله نیروهای نظامی با حمله هوایی در خواجه سبز پوش و قیصار کشته شد. فاریاب: 

۲۷ داعشی در رودات. کوت. دوربابا و اچین با حمله های هوایی کشته و ۴ ماین خنثی شد. ننگرهار: 
۹ طالب در حمله های هوایی در چاردره کشته ومخفی گاه هایشان تخریب شد. قندز: 

۸ طالب درحمله هوایی در تگاب کشته ودو مرکز طالبان نابود شد. بدخشان: 
حمله طالبان بر ولسوالی برکه عقب زده شد یک طالب کشته و دو طالب زخمی گردید. بغالن: 

مولوی عبدالرازق ولسوال نامنهاد طالب برای ولسوالی چک در حمله هوای با ۴ طالب کشته شد. میدان: 
۸۴ هراس افگن در بخش های مختلف کشور  بشمول یک قوماندان محلی طالب و 6 داعشی کشته و ۱۷ تن  کابل: 

زخمی و۲تن گرفتار شد.
۸طالب در حمله باالی نظامیان در کامدیش  کشته شد. نورستان: 

دوانفجار در نزدیک  پوسته پولیس در کوته سنگی رخداد که تلفات گزارش نشده. کابل: 
دین محمد یک بزرگ قومی در ناحیه ۵ شهر مزارشریف ازسوی ۴ فرد موترسایکل سوار کشته شد. بلخ: 
دیروز ۴۳طالب در عملیات کوماندو ها در خان آباد و آقتاش کشته ۲ تن گرفتار و6۰ ماین خنثی شد. قندز: 

مردی در بغالن مرکزی همسر قبلی طالق شده اش را تیر باران کرد. بغالن: 
۲۴ آگست۲۰۱۷= ۲ سنبله۱۳۹۶

والی غزنی در جنوب افغانستان گفته که طالبان به مرکز منطقه "زنه خان" حمله کرد، اما در پی درگیری شدیدی  غزنی: 
با نیروهای دولتی، به عقب رانده شدند.  عبدالکریم متین  امروز به خبرنگاران گفت که در این درگیری سه 

مامور امنیتی و پنج عضو گروه طالبان کشته و هفت مامور امنیتی زخمی شدند.
مالکوم ترنبول/ صدراعظم آسترالیا دیروز گفت که در صورت درخواست امریکا ممکن است حکومت آسترا  استرالیا: 
لیا قوای نظا می بیشتری به افغانستان اعزام کند . شمارنیرو های آسترالیایی درافغا نستان به تازه گی  از ۲۷۰ نفر 

به ۳۰۰ نفر افزایش یافته است.
۱۰۱ دهشت افگن در عملیات نظامی نیروهای امنیتی در شماری از والیات کشته و۴۱ تن زخمی شده. کابل: 

درمیان کشته شدگان یک فرمانده طالب و ۷ تن داعشی نیز شامل است و یکنفر گرفتار شده.  
طی پنج ماه بیش از ۲۷۰۰ مخالف در حوزه شمال و شمالشرق کشورتوسط نظامیان قول اردوی ۲۰۹ شاهین  بلخ: 

کشته و ۱۲۰۰ تن زخمی  شده.
ولسوالی اقتاش ازطالبان پس گرفته شد و۵۴ هراس افگن طی ۴ روز دران کشته  ده تن زخمی و دوتن  قندز: 

بازداشت شد.  پنج طالب دیروز در امام صاحب کشته ۴ تن زخمی و دوموضع شان تخریب شد.
۱۱ مخالف دیروز در دولت آباد. خواجه سبزپوش و شرین تگاب کشته  ۷ تن زخمی شد. فاریاب: 
۷ هراس افگن دیروز درخواجه سبز پوش و قیصار درحمله هوایی کشته ۲تن زخمی شد.  

بیست وهفت داعشی  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی در۴ ولسوالی والیت ننگرهار  کشته شدند. ننگرهار: 
۲۵ آگست۲۰۱۷= ۳ سنبله۱۳۹۶

وزارت داخله  می گوید در حمله انتحاری به مسجد امام زمان در منطقه قلعه نجارهای خیرخانه  در شمال شهر  کابل: 
کابل بیش از ۲۰ غیرنظامی کشته و ۳۰ نفر مجروح شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
گروهی از مهاجمان انتحاری باالی نماز گزاران درمسجد امام زمان حمله کردند. ، شاهدان عینی میگویند که 
حوالی ساعت یک و سی یکی از مهاجمان انتحاری درداخل مسجد درمیان نمازگزاران حمله انتحاری را انجام 
داد و متباقی آنان برنماز گزاران گلوله باری کرده اند سپس نهادهای امنیتی به ساحه رسیده و در حال حاضر 

درگیری میان مهاجمان و پولیس ادامه دارد . 
۹۰ هراس افگن در نقاط مختلف کشورکشته و  ۵۵ تن زخمی و دو تن بازداشت شد. کابل: 

۱۵ طالب در دو حمله نظامیان در بتی کوت و شیرزاد کشته شده اند. ننگرهار: 
۴ نفر هنگام انتقال محموله های مواد مخدر در شاهراه جالل آباد- تورخم گرفتار شد. رر: 

دو قوماندان محلی داعش در کوت و دور بابا بازداشت شد. رر: 
۳۰ عضو داعش در حمله  هوایی در کوت  نازیان واچین کشته۴ماین دربخشهای ننگرهار کشف شد. رر 

۱۴ هراس افگن توسط نظامیان درسنگین وناوه کشته شد.درعملیات تاکنون ۷۵ طالب بقتل رسیده. هلمند: 
باثر انفجار ماین کنار جاده یک نفر ملکی شهید و سه تن در لشکرگاه زخمی شد. رر: 
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۴مخفیگاه طالبان در حومه لشکرگاه باحمله هوایی نابودشد. رر: 
۹ طالب مسلح حین حمله برسه پوسته امنیتی در وانت وایگل کشته شد. نورستان: 

۱۰ طالب در حمله هوایی در تگاب کشته و سه مرکز آن تخریب شد. بدخشان: 
۲۶ آگست۲۰۱۷= ۴ سنبله۱۳۹۶

شاروالی فراه سی جریب زمین دولتی را از نزدغاصبان مسترد کرد. عبدالرحیم اسحاق زی شاروال فراه گفت    فراه: 
این زمین ها در مرکز و ولسوالی های آن والیت به کمک پولیس از نزدغاصبان مسترد شد. 

۸ هراس افگن که باالی پوسته های مدرسه درحومه شهر حمله نموده بودند کشته و ۵ تن شان زخمی  شد.  غزنی: 
۲سربازشهید و۵ تن زخمی شد.

۴ طالب حین حمله باالی ولسوالی تیوره کشته شد. غور: 
۳۰ کیلو چرس دیروز در مسیر بغالن  بلخ که به قصد بلخ انتقال می یافت با دوتن بازداشت شد. سمنگان: 

مولوی حبیب الرحمن سرشناس طالب درنزاع باالی تقسیم عشر توسط حمید اهلل قوماندان دیگر طالب  رر: 
درحضرت سلطان با یک فردش کشته شد.

۵۱ هراس افگن در بخش های کشور توسط نظامیان کشته و ۴۳ تن زخمی شد: در خاص ارزگان و دهراوود  کابل: 
۱۸طالب کشته و۱۰ تن زخمی /  در ده یک و اندرغزنی۱۷کشته و۹زخمی/ درخاکریز قندهار۱۱ کشته و۱۷ 

تن زخمی/  درجانی خیل پکتیا ۵ تن کشته و ۷ تن زخمی شده اند.
یک جوان در ساحه موتر شویی توسط افراد غیر مسوول کشته شد. پروان: 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان حمله برنمازگزاران مسجد امام الزمان را که درآن ۴۰ تن کشته و بیش  کابل: 
از۹۰ نفرزخمی گردیده اند، تقبیح نموده وازحمله براماکن مقدس ابراز نگرانی می نماید.

دو طالب مسلح در مربوطات بلخ بنام های وقاص  و سیف االسالم گرفتار شد . بلخ: 
6 طالب مسلح پاکستانی در نزدیکی نوار دیورند توسط پولیس کشته شد. نورستان: 

۸ طالب در دشت ارچی توسط کوماندو ها کشته شد. قندز: 
۱۷ تن در پیوند به رویدادهای مختلف جنایی بازداشت شده اند. ننگرهار: 

۴ تن با ده ها کیلو چرس. هیرویین و تریاک در شاهراه جالل آباد- تورخم گرفتار شد. رر 
۱۱ طالب توسط نظامیان در مربوطات خوگیانی و شیرزاد کشته شدند. رر 

۲۷ آگست۲۰۱۷= ۵ سنبله۱۳۹۶
مقام های محلی والیت هرات در غرب افغانستان می گویند که در حال تحقیق درباره یک هواپیمای بدون  هرات: 
سرنشین)پهپاد( هستند که صبح امروز در نقاط مرزی افغانستان با ایران وارد فضای افغانستان شده است. گفته 

میشودکه این هواپیما متعلق به ایران بوده و بعد از شلیک نیروهای افغان ناپدید شده است.
وزارت مالیه اعالم کرده که درآمد این کشور در شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹6نسبت به دوره مشابه سال  کابل: 
قبل، ۹.۷ درصد افزایش یافته است.گفته شده که در شش ماه نخست سال ۷6.۵ میلیارد افغانی )حدود ۱.۱ 

میلیارد دالر( جمع آوری شده که ۴۷ درصد آن از بخش گمرکات به دست آمده است.
به دنبال اعالم استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان گفته تا دو  کابل: 
سال دیگر گروه طالبان تمام مناطقی که اکنون زیر کنترل آنها است را از دست خواهد داد. ژنرال جان نیکلسون 
همچنین گفته که در استراتژی جدید آمریکا جدول زمانی تعیین نشده و نیروهای بین المللی تا زمان ریشه کن 

کردن "تروریست ها" در افغانستان می مانند. 
مال شاه محمد یک قوماندان طالب با ۴ فردش در چاردره درعملیات نظامیان کشته و۳ نفرزخمی شد. ۲۵ حلقه  قندز: 

ماین نیز کشف و خنثی شد.
۴ طالب ازبکستانی با انفجار ماین خود شان در قوش تیپه کشته و۲ تن زخمی شدند. جوزجان: 

6 حلقه ماین در ولسوالی های خوگیانی و دوربابا کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
دو شهر وند پاکستانی به ظن همکاری با هراس افگنان  گرفتار شد. رر: 

۲ نفر با ۱6 کیلو تریاک که به بازار مارکوی تورخم انتقال میدادند بازداشت شدند. رر 
۸ قطعه نمایشی کشت زعفران در 6 ولسوالی بغالن ایجاد شده . بغالن: 

۸ طالب بشمول دو پاکستانی در حمله نظامیان در دهراوود کشته شد. ارزگان: 
۵۷ هراس افگن بشمول ۴ داعشی درعملیات تصفیوی درنقاظ مختلف کشته و۲۲ تن زخمی شده. کابل: 

قوای امریکا درافغانستان از آغاز سال جاری میالدی تاکنون ۲۲۴۴ حمله هوایی را انجام دادند، درحالی که در  کابل: 
تمام سال گذشته ۱۰۷۴حمله هوایی را انجام داده بودند.و برای انجام حمالت بیشتر آمادگی میگیرند.

دو جوان از سوی افراد مسلح غیر مسوول موترسایکل سوار کشته شدند. تخار: 
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۲ طالب در قیصار به دولت پیوست. فاریاب: 
یک زن جوان ۲۵ ساله از سوی طالبان در سنچارک تیرباران شد. سرپل: 

یک زن و یکمرد دیروز در  درایم توسط طالبان تیرباران شد. بدخشان: 
۲۸ آگست۲۰۱۷= ۶ سنبله۱۳۹۶

امیرگل یک عضو فعال گروه طالبان در عملیات ویژه در بغالن بازداشت شد. بغالن: 
ننگرهار:  سه حلقه ماین در اچین  کوت و دور بابا کشف و خنثی شد.

یک محموله بزرگ مواد مخدر چرس در ولسوالی مومند دره در یک موتر بار بری کشف وضبط شد. رر: 
یک افسر نظامی در گلوله باری مردان تفنگ دار ناشناس در شهر جالل آباد جان باخت. رر: 

ارزگان: ۹ طالب درحمله نظامیان در چار چینو کشته شد.
یک  انبار جنگ افزار طالبان در شهر هرات کشف شد. هرات: 

6 طالب  در ولسوالی وانت وایگل هنگام حمله بر کاروان نظامیان کشته شد. نورستان: 
۷ طالب در حمله هوایی در ولسوالی های جرم و تگاب  کشته شد. بدخشان: 

۷ حلقه ماین در ولسوالی شیندند هرات کشف شد. هرات: 
منابع وزارت دفاع پاکستان گفته اند که مقامات نظامی آنکشور و افغانستان روی تشکیل یک گروه کاری برای  کابل: 

همکاری های امنیتی توافق کرده اند.
یک فابریکه ساخت ماین و بمب گروه طالبان در قندز در حمله نیروهای کوماندودر چاردره نابود شد. قندز: 

پنج مظنون جرایم جنایی در والیت کندز  دیروز باز داشت  شدند. رر 
۱۵ طالب مسلح دیروز در کندز کشته شدند. رر 

درنتیجه عملیات ویژه نیروهای کوماندو پامیردرمنطقه سجانی علیا ولسوالی چهار دره والیت  کندز یک انبار  رر 
بزرگ سالح و تجهیزات نظامی طالبان بدست آمد. یکتعدادمخالفان در عملیات نظامیان افغان با حمایت قوای 

هوایی نیز کشته شدند.
معاش آنعده از منسوبین  ملکی ) مامورین ملکی( که در پستهای  ملکی مطلق در وزارت دفاع تقرر یافته و یا  کابل: 
بعد ازین طبق تشکیل منظور شده   ریفورم  میگر دند،  بر عالوه معاش اصلی شان ،صد فیصد معاش تشویقی 
معادل معاش اصلی شان ، مطابق رتب معاشات در صورت نداشتن امتیازات دیگر ، افزود گردیده و اعتبار از 

تاریخ اول برج سرطان سال ۱۳۹6  قابل اجرا میباشد .
جوزجان: ۵ مظنون جرایم جنایی در والیت کندز  دیروز باز داشت  شدند.

سه طالب مسلح دیشب در درگیری با پولیس در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
هفت ماین که ازسوی طالبان درولسوالی شیندند والیت هرات کارگذاری شده بود توسط نیروهای امنیتی  هرات: 

کشف وخنثی شد. این ماین ها ازسرک عمومی درمنطقه سمالن وچشمه محلی کشف شد.
سیزده تن در یک حمله انتحاری شام دیروز در ولسوالی ناوه هلمند به شهادت رسیدند. حمله کننده انتحاری   هلمند: 

موتر مملو از مواد انفجاری خود را در برابر کاروان نظامیان افغان در منطقه دوپل ولسوالی ناوه انفجار داد .
کابل- لندن:  نشریه ساندی تایمز روز یکشنبه  فاش کرد که سرویس ویژه هوایی اردوی بریتانیا در چارچوب حمایت 
از استراتیژی نظامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با تروریزم و داعش، در افغانستان مستقر 

می شود.
۱۵ طالب مسلح دیروز در شماری از ولسوالی های غزنی کشته شدند. این طالبان مسلح در عملیاتهای اردوی  غزنی: 

ملی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی های گیرو، گیالن، واغز و ده یک آن والیت کشته شدند.
۲۹ آگست۲۰۱۷= ۷ سنبله۱۳۹۶

مقام های محلی هرات تایید کردند که در حمله هوایی به یک مرکز فرماندهی گروه طالبان۱6 طالب کشته شده  هرات: 
که دو فرمانده ارشد این گروه نیزدر میان کشته شدگان هستند. همچنین گزارش شده که سیزده غیرنظامی از 

جمله چند زن و کودک هم در میان کشته شدگان این حمله بوده اند.
کابل:      وزارت داخله: در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل پنج نفر ملکی کشته شده که یکی از آنان محافظ امینتی 
کابل بانک است و ۸ نفر در نزدیک یک بانک خصوصی، در نزدیک چهارراهی احمدشاه مسعود، واقع در 
حوزه نهم امنیتی کابل مجروح شده اند. محل انفجار نزدیک سفارت آمریکا و دادگاه عالی افغانستان است. 
مهاجم که پیاده روان بود بعداز آنکه از سوی موظفین امنیتی شناخته شد مواد انفجاری همراهش را، انفجار داد.
افرادمسلح غیرمسوول درولسوالی رستاق به یک مسجد حمله کردند که دراین حمله سه تن ازنمازگزاران زخم  تخار: 

برداشتند. 
ده ها کیلو گرام مواد انفجاری دیروز درمنطقه علی الالی  والیت غزنی از بین برده شد. غزنی: 
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۸6 هراس افگن به شمول ۵ تن از قوماندانان  طالبان و ۱۴داعشی کشته و ۳۴تن دیگر  زخمی شد.  کابل: 
۱۴ داعشی بشمول یک زن اکثر خارجی در حمله هوایی بی پیلوت در اچین کشته شد  ننگرهار: 

۲۸ داعشی در حمله های هوایی در دوربابا، کوت،  نازیان و اچین کشته و 6 ماین در سرخرود  اچین و مهمند  رر 
دره و کوت کشف شد.

یک قوماندان مشهور طالب بنام تگنا در بمباردمان طیاره بی پیلوت در علیشنگ کشته شد. لغمان: 
دو سر گروه هراس افگنان با شش مخالف دیگر دیروز در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

۱۱ طالب در دشت ارچی در حمله های هوایی کشته و سه مخفیگاه شان تخریب شد. قندز: 
۳۰ آگست۲۰۱۷= ۸ سنبله۱۳۹۶

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مبنی بر تماس های مداوم تلفنی مشاور  کابل: 
امنیت ملی را تکذیب کرد.  اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که آقای اتمر یک ماه در میان و معصوم 

استانکزی،رئیس اداره امنیت ملی هر روزه با اعضای ارشد طالبان تماس می گیرند.
دولت افغانستان تالش های جدیدی را آغاز کرده تا دختران افغان را با دوران قاعدگی )پریود( آشنا ساخته و  کابل: 

به آنان در این زمینه در مدرسه/مکتب و خانه آموزش های الزم دهد.
منابع امنیتی افغانستان اعالم کرده اند که دو فرمانده شبکه حقانی از جمله یک فرمانده کلیدی درولسوالی خروار  لوگر: 
والیت لوگر، در جنوب کابل کشته شده اند. مولوی عبدالرحمان مشهور به "مال قند" عضو ارشد شبکه حقانی 
و دو شهروند پاکستانی نیز در این عملیات کشته شدند که یکی از آنها مسئول انتقال مواد منفجره، ساخت 

واسکت )جلیقه(های انتحاری و بمبگذاری این شبکه بوده است.
یک حمله انتحاری به منزل عبدالظاهر قدیر، نماینده مردم والیت ننگرهار در مجلس نمایندگان افغانستان و  ننگرهار: 
نائب رئیس سابق مجلس افغانستان در ناحیه اول شهر جالل آباد  شده  است.  در ابتدا یک حمله کننده انتحاری 
خود را در کوچه ورودی منزل آقای قدیر در ناحیه اول شهر جالل آباد منفجر کرد و دو محافظ  این نماینده 

مجلس را کشت.
نزدیک به۱۵۰هراس افگن درجریان یک ماه اخیر دروالیت ننگرهار کشته شده اند. در یک ماه  ۱۴۰هراس  ننگرهار: 

افگن خارجی و افغان درننگرهار کشته  و دست کم ۵۴تن دیگر شان زخم برداشته اند.
۱۳ طالب مسلح به شمول چندین طالب خارجی این گروه درتازه ترین نبرد ها در بهسود کشته شدند. رر: 

۱6 هراس افگن  بیشتر خارجی ها به شمول یک زن درتازه ترین حمله های هوایی در اچین والیت ننگرهار   رر: 
درشرق کشور کشته شدند.

۱۲ طالب دیروز در آقچه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و 6 تن زخمی شد. جوزجان: 
آباد ولسوالی شیندند والیت هرات هدف بمباردمان هوایی  مرکزاصلی قوماندانانی طالبان درقریه بخت  هرات: 
قرارگرفت. دراین حمله ۱6 طالب مسلح به شمول دو قوماندان این گروه کشته شدند و ۴تن دیگرشان زخم 
برداشتند. ۱۳ تن بشمول زنان و کودکان غیر نظامی نیز شهید و ۷ تن زخمی شده اند. ۲۰ غیر نظامی که در بند 

طالبان بود موفق به فرار شدند.
سید علی مال امام مسجد قریه شیخان ریگ روان دیشب  توسط افراد مسلح به شهادت رسید. کاپیسا: 

۵۷ هراس افگن در جریان علمیات های نیروهای امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۰ تن  کابل: 
زخمی شده.

اشرف غنی باصدور حکمی رتبه دگرجنرالی را به تورن جنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت  کابل: 
دفاع داد.

۱6تن از منطقه غلمین در ولسوالی چار سده توسط داعشی ها ربوده شد. آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت  غور: 
غور می گوید: این افراد از نزدیکان مال “احمدشاه” معاون والی طالبان برای غور است.

راحت اهلل ظاهری فرمانده پولیس قلعه کاه با دو سربازش در انفجار ماین کنار جاده شهید شد. فراه: 
۳۱ آگست۲۰۱۷= ۹ سنبله۱۳۹۶

درحمله طیاره بی پیلوت امریکایی برای از بین بردن النه های طالبان مسلح در دشت یاری ۱۱ فرد ملکی شهید  لوگر: 
شد.

پنتاگون اعالن کرد که شمار نیروهای نظامی امریکا در افغانستان ۱۱ هزار سرباز است که این بیشتر از تعدادقبلی  کابل: 
۸۴۰۰ نفر میباشد.

۱۷طالب مسلح دیروز در چار دره در عملیات نظامیان افغان با حمایت هوایی  کشته و یک ذخیره مهمات با  قندز: 
۳۰ حلقه ماین از بین برده شد.

اول سپتامبر۲۰۱۷= ۱۰ سنبله۱۳۹۶  )عیداضحی(
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اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی به مناسبت عید قربان بر همبستگی پیروان مذاهب جعفری  کابل: 
و حنفی تاکید کرده است. آقای غنی امروز جمعه  در مراسم ادای نماز عید قربان در کاخ ریاست جمهوری 
تاکید کرد که باید "وحدت مذهبی، وحدت ملی و وحدت سیاسی" کشور مانند گذشته حفظ  شود. اواز پیروان 
مذاهب تسنن و تشیع خواست که برای تامین و نمایش وحدت مذهبی در جامعه، به مساجد و مراکز مذهبی 

یکدیگر بروند.
عزیز الرحمن سخی زاده رییس اسبق موسسه تحصیالت عالی رویان در بغالن در کوتل پلفی ولسوالی فرنگ  بغالن: 
با کمین افراد مسلح مواجه شد که در نتیجه یک تن از همراهانش کشته و به شمول خودش چهار تن زخم 

برداشتند.
قوماندان طالب عیدی محمد مشهور به عیدک با یک تن از محافظانش در درگیری با نظامیان در منطقه قرقچ  بادغیس: 

ولسوالی مقر کشته شدند.
خیراهلل روستایی ریس قنسول ملی کریم آغا خان در بغالن به آژانس باختر گفت که دو جماعت خانه فرقه  بغالن: 

اسماعیلیه در قراء شلکتوو کمپیرک   دهنه غوری توسط افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد.
بسم اهلل افسرریاست امنیت ملی با یک فرد ملکى از سوی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتر سایکل در  نیمروز: 

مربوطات ناحیه پنجم  شهر زرنج به شهادت رسیدند.
هفت طالب مسلح دیروز در ولسوالی نادعلی هلمند کشته شدند. هلمند: 

منسوبان و هیئت رهبرى مركز تربیوى پولیس ملی، سیزده هزار سى سى خون دیروز جهت تداوى مجروحان  هرات: 
اهداء نمودند.

سیزده ولسوالی والیت هرات درجریان سال های اخیر از وجود ماین ها پاکسازی شده اند، هرات: 
رهبر گروه طالبان در پیام عید قربان خود از حاکمیت این گروه بر نصف افغانستان سخن گفته و پیام هایی به  طالبا ن: 
جناح های مختلف سیاسی و گروه های اجتماعی فرستاده است تا از خود تصویری نیرومند و نسبتا متفاوت با 
گذشته ارائه کند. اما هدف ارائه چنین تصویر چیست؟  در پیام تازه مولوی هبت اهلل آخندزاده از لحن تندی 
استفاده نشده، اما پر از نکته های حاکی از اعتماد به نفس باال است. به طور کلی، در سراسر پیام سعی شده این 

موضوع القا شود که گروه تحت امر او بر بخش  بزرگی از خاک افغانستان “حاکمیت” دارد.
۲ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۱ سنبله۱۳۹۶

تهاجم سنگین گروه طالبان به ولسوالی ینگی قلعه  دفع شده  مرکز این ولسوالی هنوز در تیررس گروه طالبان  تخار: 
است. ولی نیروهای طالبان در فاصله ۳۰۰ الی۵۰۰ متری مرکز ولسوالی حضور دارند.

در یک آتش سوزی شدید که عصر دیروز جمعه در مرکز  ولسوالی سیاه گرد رخ داده حدود ۴۰۰ معازه در  پروان: 
آتش سوخته  است.  این درحالیست که بتاریخ ۱6 جون۲۰۱۷ بیش از ۲۰۰ مغازه و دو بازار بزرگ در اثرآتش 

سوزی در شهر تالقان مرکز والیت تخار تخریب شده است.
دو گروه مسلح غیرمسوول در ولسوالی خوست والیت بغالن به جان هم افتادند. بغالن: 

در عملیاتهای جداگانه ۱۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و 6 تن زخمی شده. کابل: 
6 طالب در ولسوالی وانت وایگل درپی یورش آنها بر کاروان حامل سربازان کشته شدند. نورستان: 

۷ طالب در حمله هوایی در تگاب و جرم کشته شدند. بدخشان: 
مولوی عبدالحکیم معلم مکتب در خوگیانی توسط افراد مسلح تیر باران شد. ننگرهار: 

حمله طالبان بر ولسوالی خوگیانی برکاروان گزمه نظامیان ناکام  شد وچندین طالب کشته و زخمی شد. رر: 
یک محموله بزرگ مواد مخدر در ساحه درونته کشف  و ضبط شد. رر: 

ارزگان:  ۸ طالب در ولسوالی دهراوود هنگامی که میخواستند بر کاروان نظامیان یورش برند کشته شدند.
یک طالب پاکستانی ماهر ساخت  ماین  درنتیجه انفجار ماین دستداشته خودش با۳ طالب دیگر در امام  قندز: 

صاحب کشته شد.
ــاردره  وچ ۱۳ هراس افگن توسط کوماندو ها به همکاری نظامیان بومی و با حمایت هوایی در دشت ارچی   قندز: 

کشته و چندین تن دیگر شان زخمی شد.
۸ فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس دیروز در ولسوالی فرنگ والیت بغالن کشته و زخمی شدند. بغالن: 

۳ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۲ سنبله۱۳۹۶
عبدالخالق و گل آقا دوفرمانده گروه طالبان در جبل السراج درحمله هواپیمای بی پیلوت کشته شد. پروان: 

اشرف غنی امروز وارد ننگرهار شد و از قول اردوی ۲۰۱ دیدار کرد. ننگرهار: 
حمله های راکتی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از شرق کشور یک بار دگر شدت گرفته است. ازشب عید  کنر: 

تا اکنون بخش هایی ازوالیت های کنر و نورستان گواه برخورد ده ها راکت بوده است.
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نیروهای کوماندو عملیات ویژه ای را برمواضع طالبان در چاردره کندز به راه انداختند. قندز: 
یک قوماندان ارشد طالبان با پنج فردش درحمله نیروهای کوماندو در چاردره والیت کندز کشته شد. رر 

یک مرکزقوماندانی طالبان درقریه بخت آباد ولسوالی زیرکوه والیت هرات روزگذشته هدف بمباردمان هوایی  هرات: 
قرارگرفت که دراثرآن ۱6 تن ازطالبان مسلح به شمول دوقوماندان سرشناس این گروه کشته و چهارتن دیگر 

زخمی شدند.
۱۲ هراس افگن در مناطق مختلف کشور  کشته و ۱۳ تن دیگر شان زخمی شده اند. کابل: 

دو گروه مسلح غیرمسوول دردره خاوش ولسوالی خوست والیت بغالن به جان هم افتادند. بغالن: 
شش طالب مسلح  در تازه ترین نبرد ها در وانت وایگل والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

هفت طالب مسلح  در تازه ترین حمله های هوایی در جرم و تگاب والیت بدخشان کشته شدند. بدخشان: 
۴ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۳ سنبله۱۳۹۶

با افزایش نگرانی از تهدیدهای امنیتی علیه مراکز مذهبی شیعی و نزدیک شدن ماه محرم، گروهی از روحانیان  کابل: 
شیعه و سنی در کابل خواستار حفظ همبستگی پیروان هر دو مذهب شده اند. امروز ده ها روحانی شیعه و سنی 
از مناطق مختلف افغانستان در همایشی  در حوزه علمیه خاتم النبیین کابل شرکت کردند تا بر یکپارچگی شیعه 

و سنی تاکید کنند.
تلویزیون ‘بی بی سی اوزبیک ‘ پخش برنامه به زبان ازبکی را از امروز  برای مخاطبان خود در افغانستان آغاز  لندن: 
می کند.  محتوای برنامه های تلویزیون ازبکی بی بی سی را خبرنگاران بخش ازبکی در افغانستان و لندن تهیه و 
اجرا می کنند و از ساعت شش عصر از طریق شبکه تلویزیون آرزو، که مرکز آن در مزارشریف، در شمال 

افغانستان است، پخش می شود.
ذوالفقار مسوول کمیسیون نظامی طالبان در کندز با پانزده  هراس افگن دیگر دیشب توسط نظامیان با حمایت  قندز: 
هوایی در ولسوالی چهاردره کشته و ۱۳ تن زخمی  شد. در میان کشته شدگان  قاری سجاد و قاری امام الدین 

سر گروه های مخالفان نیز شامل اند.
۱۲۰۰ کیلو چرس از منطقه اسبیس و التمور پل علم کشف و ضبط شد. لوگر: 

در برخورد مسلحانه میان دو قوماندان  دو تن در میدان پهلوانی کشته و ۴ نفر زخمی  شد. سمنگان: 
یک فرد ملکی باثر انفجار ماین در آقچه کشته و یکنفر زخمی شد. جوزجان: 

۸ فرد ملکی و ۴ نظامی در یک انفجار در ترینکوت زخمی شد که مشمول زنان و کودکان میباشند. ارزگان: 
یک زن جوان توسط شوهرش باضرب مرمی کشته شد. وی سه ماه قبل عروسی کرده بود. فاریاب: 
۱6 هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی کشته و ۱۴ تن زخمی شد. کابل: 

یک قوماندان مطرح طالب در عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در جبل السراج با محافظش کشته  و ۴ تن  پروان: 
دیگر شان بازداشت شد.

۵ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۴ سنبله۱۳۹۶
امان اهلل پیمان یک عضو مجلس افغانستان در واکنش به آنچه که کشتار مسلمانان در میانمار )برمه( گفته شده،  کابل: 

از تخریب پیکره های بودا در بامیان به دست گروه طالبان ستایش کرده است.
مقام های محلی والیت جوزجان در شمال افغانستان از رها شدن دو کارمند صلیب سرخ که از سوی گروه  جوزجان: 
داعش ربوده شده بودند، خبر دادند. این افراد شب گذشته رها و امروز به شهر مزار شریف، منطقه اصلی شان 

برگشتند.
افراد وابسته به گروه داعش دروالیت ننگرهار درشرق کشور  دوبرادر نظامی را که در روزهای رخصتی عید  ننگرهار: 

بخانه شان در هسکه مینه رفته بودند با کاکای شان اعدام کردند. 
۲۲ عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی در اچین بشمول چند تن خارجی کشته  شدند. رر: 

۹ ماین در ولسوالی های هسکه مینه. اچین. خوگیانی و دوربابا کشف و خنثی شد رر 
۲ محموله بزرگ مواد مخدردر شاهراه کابل- جالل آباد با سه نفر بازداشت شد. رر 

۳ غیر نظامی درولسوالی رودات با یورش نظامیان بر مخفیگاه  داعشیان  از چنگ داعشیان نجات داده شدند. رر 
قرار بود این سه تن را در یک محکمه صحرایی اعدام کنند.

۱۱ داعشی در یک حمله هوایی در کوت  کشته و دو مخفیگاه شان نابود شد. دوانبار سالح و مهمات شان نیز  رر: 
در هسکه مینه و کوت گرفته شد.

۱۷ طالب بشمول چندین تن خارجی توسط نظامیان در ولسوالی بهسود کشته شد.  رر 
۸ طالب مسلح  در تازه ترین نبرد ها در کامدیش کشته شدند.   نورستان: 

۹ طالب مسلح  درحمله  نظامیان در خاص ارزگان کشته شدند. ارزگان:  
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۱۷ داعشی بشمول ۴ قوماندان محلی شان امروز در حمله هوایی بی پیلوت در چپه دره  کشته و ۵ تن شان  کنر: 
زخمی شد.

ریس ارکان لوای سوم اردوی ملی دیروز در جوند بایک سرباز اردوی ملی درنتیجه انفجار ماین کنار جاده  بادغیس: 
شهید شد.  سرپرست قوماندانی امنیه جوند با یک سرباز دیگر زخمی شدند.

۵ طالب مسلح در فاریاب از اثر حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در آبگرمک  کشته و سه زخمی شد.  فاریاب: 
۴ تن به ظن دست داشتن به قتل یک کودک ربوده شده در شهر زرنج بازداشت شد. نیمروز: 

یک مقدار مهمات دیشب از یک موتر سراجه در ساحه ریگ روان محمود راقی بدست آمد. کاپیسا: 
۱۳ هراس افگن داخلی و خارجی در حمله ناگهانی کوماندو ها در سنگین کشته و۸ ماین خنثی شد. هلمند: 

یک دیپوی سالح سازی داعشی ها در مربوطات ولسوالی گرشک کشف شد با ۲۷ میل سالح مختلف النوع و  رر 
یکتعداد پرزه جات سالح های مختلف .

۲ هراس افگن در واغظ توسط نیروهای اردوی ملی کشته و ۴ تن شان زخمی شد. غزنی: 
مولوی عبدالغفور قوماندان قطعه نقاب پوش های طالب با ۱۳ فردش در حومه شهر کندز کشته شد. قندز: 

رر:  ۱۸ هراس افگن دیروز در چار دره کشته و ۱۷ تن شان زخمی شد. در بین کشته شده ها  مال اسداهلل. مال لعل 
میر. مالملکو و مالعبدالحی مشهور به غازی شامل میباشند.

۴۱ هراس افگن در عملیات مشترک نظامیان و امنیتی ها در نقاط مختلف کشته و ۳6 تن زخمی شد.  کابل: 
دولت افغانستان از اعالمیه اجالس بریکس در شهر شامین چین در باره گروه های جنگجوی مستقر در خاک  چین: 
پاکستان استقبال کرده. پنج اقتصاد نوظهور جهان موسوم به بریکس این گروه ها را تهدیدی برای امنیت منطقه 
خوانده و خواهان برخورد با حامیان آنها شده. اسالم آباد در واکنش گفته که هیچ پناه گاه امنی برای تروریستها 

در خاک آن کشور وجود ندارد.
محاکمه حسین  یک پناهجوی۱۷ساله افغان  به اتهام تجاوز جنسی و قتل یک دختر آلمانی، دردادگاهی در  المان: 

شهر فرایبورگ در جنوب غرب آلمان آغاز شده است.
۶ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۵ سنبله۱۳۹۶

کابل:     رئیس ستاد ارتش افغانستان گفته اسنادی به دست دارد که نشان می دهد ایران سالح و تجهیزات نظامی در اختیار 
گروه طالبان در غرب افغانستان قرار می دهد. ژنرال شریف یفتلی در گفت وگویی ویژه با بی بی سی گفت که 

ارتش در غرب افغانستان به “مستنداتی” در این مورد دست یافته اند.
صدها تن از اهالی شهر هرات در غرب افغانستان در حمایت از مسلمانان میانمار )برمه( تجمع اعتراضی برپا  هرات: 
کردند. معترضان امروز، رفتار خشونت بار سربازان ارتش برمه را با مسلمانان این کشور “نسل کشی” خوانده و 
آن را محکوم کردند. جامعه مدنی وفعاالن حقوق بشروالیت بغالن نیز نفرت وانزجار شانرا در برابراعمال ضد 

بشری و انسانی دولت برما ابرازکردند.
ماموریت ‘حمایت قاطع ‘ ناتو در افغانستان به دلیل پخش برگه های تبلیغاتی در والیت پروان، در روزهای  پروان: 
اخیر، عذرخواهی کرده است. در این برگه تبلیغاتی، شیری دیده می شود که به دنبال یک سگ سفید است و 

پرچم گروه طالبان با عباراتی مذهبی روی این سگ قرار داده شده است. 
یک پولیس درفراه بربس عامل مسافران گلوله باری کرد. گواهان رویداد می گویند که دراین گلوله باری یک  فراه: 
مرد و دو کودک جان باختند و حدود  چهارمسافر دیگر زخم برداشتند اما مقامات امنیتی وارد شدن تلفات 

دراین رویداد را رد می کنند.
ده ها تن از شهر وندان فیر وزکوه امروز  با گرد همایی  خواستار رهایی سرپر ست  معارف آن والیت شدند .  غور: 
سر پرست معارف غور دو روز قبل  از سوی  ریاست امنیت ملی آن والیت به ظن اختالس وکمک مالی به 

مخالفان مسلح دولت باز داشت   شده است.
دو پولیس در اثر انفجار ماین کنار جاده امروز در شاهراه دالرام  والیت نیمروز  به شهادت رسید ند. نیمروز: 

۲ کار مند ربوده شده صلیب سرخ  درجوزجان روز گذشته از اسارت گروه داعش آزاد شدند. جوزجان: 
۴ مخالف مسلح دیروز در  ده یک غزنی کشته شد. غزنی: 

۱۱ داعشی در حمله هوایی  نیروهای امنیتی در هسکه مینه کشته و موتر با اسلحه آنها تخریب شد.  ننگرهار: 
یک ترورست در ولسوالی بگرام پروان بازداشت شد. پروان: 

۳ مظنون به قتل دیروز بازداشت شدند. قندز: 
یک ذخیره گاه بزرگ طالبان مسلح دیروز در عملیات قطعات خاص اردوی ملی در چاردره تخریب شد.  قندز: 

6۵ هراس افگن بشمول ۱۲ داعشی درنقاط مختلف کشور کشته و ۲۷ تن زخمی ویکنفر دستگیر شد. کابل: 
قوماندان امنیه از بازداشت سه تن از اختطاف چیان ورهایی دودخترخرد سن از چنگ آ نان خبر داد.   سرپل: 
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۷ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۶ سنبله۱۳۹۶
یک هلیکوپتر اکماالتی نیروهای اردوی ملی دیروز در والیت غزنی هنگام نشست با درخت برخورد کرد.  غزنی: 

پیلوت و دوتن دیگر زخمی شدند.
مولوی فرید قوماندان محلی طالب با سه فردش درحمله هوایی طیاره بی پیلوت در نرخ کشته وسه تن زخمی  میدان: 

شدند.
شبکه سه نفری اختطافچی با یک کودک پنجساله در بگرامی بازداشت شدند. کابل: 

مقامات امریکایی گفته اند که ۳۵۰۰ سرباز جدید به افغانستان اعزام میکنند. کابل: 
درحمله انتحاری در برابر کاروان نیروهای خارجی توسط موترسایکل سواردر پروان یک ترجمان آنها کشته  پروان: 

۴ فرد ملکی وشش تن از نیروهای خارجی زخمی شدند.
۱۰ هراس افگن در نقاط مختلف کشور در عملیات مشترک تهاجمی کشته ۱۱ تن زخمی شده اند. کابل: 

۸ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۷ سنبله۱۳۹۶
کابل:  وزارت دفاع ملی میگوید که طی۲۴ ساعت گذشته در جریان عملیات های تصفیوی هوایی و زمینی در کشور۵۸ 

تروریست کشته و ۳۴ تن زخمی شده اند.
یک زن جوان در شهر پلخمری والیت بغالن بدست شوهرش به قتل رسید. بغالن: 

یک عالم دینی بدست مخالفین در شیندند به شهادت رسید. هرات: 
۳ تن باتهام قتل از سوی محکمه شهری هرات به ۲۰ سال و۱۸ سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. رر 

یک غیرنظامی به شمول یک کودک درنتیجه انفجارماین در  شاهراه ارغستان  قندهار جان باخت و سه تن  قندهار: 
دیگر شان زخم برداشتند.

۹ طالب در حمالت هوایی در مخفیگاه شان کشته شدند. زابل: 
ننگرهار:  6 ماین در مربوطات ننگرهار کشف و خنثی شد.

امریکا تا سال ۲۰۲۲ یکصد و پنجاه چرخبال به افغانستان تحویل میدهد. امریکا: 
۹ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۸ سنبله۱۳۹۶

محمداشرف غنی، رئیس  جمهوری افغانستان، عصر امروز، شنبه عازم کشور قزاقستان شد.براساس اعالمیه  کابل: 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان، او قرار است که در نخستین اجالس سران سازمان همکاری های اسالمی در 

زمینه علوم و فناوری شرکت کند.
منابع محلی والیت کاپیسا در شمال کابل تایید کردند که مولوی گل محمد حنیف یار، رئیس شورای علمای  کاپیسا: 
کاپیسا صبح امروز، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. یکی  از محافظان او هم در این حمله جان 

خود را از دست داده است.
ننگرهار:   دو طالب مسلح دیروز در چپرهاروالیت ننگرهار با روند صلح پیوستند.

مولوی حزب اهلل عالم دین دیشب در ولسوالی چپرهار ازسوی افراد مسلح ناشناس  به شهادت رسید. رر: 
یازده طالب مسلح دیروز در ولسوالی بتی کوت  با حمله هوایی  کشته  و یکنفر شان زخمی شد. رر: 

۱۸ داعشی دیروز در ده باال باحمله هوایی نیروهای خارجی کشته شد. رر: 
جوزجان:  پنج طالب  در درگیری بین دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی قوش تیپه  کشته و۷ تن زخمی شدند

یکنفر با سه کیلو گرام موادمخدر نوع هیرویین دیروز ازمرکز آنوالیت بازداشت شد. بامیان: 
پنج  طالب مسلح به شمول سه قوماندان آنان دیروز درحمله طیاره بی پیلوت کشته و۷ تن زخمی شدند. میدان: 

دو طالب مسلح دیروز در ولسوالی چمتال والیت بلخ توسط نظامیان بازداشت شدند. بلخ: 
۱۰ سپتامبر۲۰۱۷= ۱۹ سنبله۱۳۹۶

درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه داعش مشکالت تازه یی را برای باشنده های ولسوالی درزآب والیت  جوزجان: 
جوزجان به وجود آورده است. شماری از باشندگان ولسوالی درزآب که در شهر شبرغان آمده اند از ترس 

افراد داعش و طالب نمی توانند به منازل خود برگردند.
شش پولیس دیروز در قادس  در حمله غافل گیرانه طالبان مسلح به شهادت رسیدند. بادغیس: 

یک پوسته خیزش مردمی در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب به دست طالبان افتاد.  قوماندان محلی بخاطر  فاریاب: 
بی توجهی دولت با گروه طالبان معامله کرده و تجهیزات نظامی را به آن گروه واگذار کرده است.

انفجار ماین در صیاد  سر پل جان  محمد پسر۱۱ساله میراحمد قوماندان محلی طالبان را گرفت ودختر۱۳ساله  سرپل: 
اش زخمی شد.

هلمند:  سه طالب مسلح درنتیجه  انفجارماین دست داشته  خود شان در یخچال نهر سراج  هلمند کشته شدند وچهار 
طالب دیگر زخم برداشتند.
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نوزده طالب مسلح بشمول ۳ پاکستانی  درجریان تازه ترین حمله های نظامیان در سنگین کشته شدند.  هلمند: 
پنج طالب مسلح پاکستانی  این گروه در تازه ترین نبرد دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۸ حلقه ماین در ساحات مختلف  ننگرهار کشف و خنثی شد.  ننگرهار: 
دو نفر با بیش از ده کیلوگرام تریاک در شاهراه کابل- جالل آباد دستگیر شد. رر: 

۹ طالب مسلح  درحمله  نظامیان دروالیت ارزگان  حین ماین گذاری جاده ای  کشته شدند. ارزگان: 
دوتن به شمول یک کودک درنتیجه انفجارماین در دانگام والیت کنردیروز کشته شدند وسه تن دیگرشان زخم  کنر: 

برداشتند. 
حمله های موشکی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از شرق کشور یک بار دگر شدت گرفته است. کنر: 

۲۹ طالب  با۳ قوماندان شان در بخش های کشور کشته و ۱۵ تن زخمی شده اند. کابل: 
یک سرباز پولیس  دیشب پنج همقطارش  و یک فرد ملکی رادرمحمدآغه به شهادت رساند و سالح    لوگر: 

ومهمات را باخود برد.
یک طالب با 6 میل سالح در ولسوالی نسی درواز  به نیروهای امنیتی پیوست.   بدخشان: 

دو طالب دیروز در ولسوالی یفتل  کشته و یک طالب زخمی شد.  
سه طالب مسلح دیروز در ولسوالی قلعه زال کندز کشته شدند. قندز: 

۱۱سپتامبر۲۰۱۷= ۲۰ سنبله۱۳۹۶
یک بمبگذار انتحاری به کاروان نیروهای بین المللی حمله کرد.  این انفجار در نزدیک پایگاه نظامی بگرام، روی  پروان: 
داده است. در این انفجار یک خودرو نظامیان خارجی آسیب دیده، اما درباره تلفات احتمالی آن اطالعی در 

دست نیست.
فرمانده پلیس بلخ گفته که دو فرد معلول یک داکتر زن خارجی  در مرکز پای سازی کمیته بین المللی صلیب  بلخ: 
سرخ را به ضرب گلوله کشته اند. سادات افزود که افراد مهاجم از بغالن به مزارشریف آمده و وارد بیمارستان 
شدند و این کارمند صلیب سرخ را هدف شلیک گلوله قرار دادند.۴ ماین دیروز در چمتال کشف و خنثی شد.

هفتاد و پنج زوج جوان در شهرمزارشریف به شکل دسته جمعی عروسی کردند. به گزارش آژانس باختر،  بلخ: 
دارالعلوم و حوزه علمیه حسینیه شهرمزارشریف به مناسبت عید غدیرخم مراسم عروسی هفتاد و پنج زوج 

جوان را به هزینه هفتاد وپنج هزار دالر امریکایی به طور دسته جمعی برگزار کردند.
کابل:  وزارت داخله اعالم کرده که دریاخان مشهور به خالد یکی از طراحان حمله انتحاری به ساختمان واحد 
محافظت رجال برجسته دولتی در شهر کابل، درعملیات نیروهای ویژه پلیس در والیت لوگر با سه قوماندان 
شبکه حقانی کشته شده  است.  حمله انتحاری که با انفجار یک کامیون پر از مواد انفجاری همراه بود، در 

۳۱حمل۱۳۹۵خورشیدی/ 6۴ کشته و ۳۴۷ زخمی به جا گذاشت.
نانسی هاچ دوپری، افغانستان شناس مشهور آمریکایی در کابل درگذشت. او هنگام مرگ ۹۰ سال داشت. خانم  کابل: 

دوپری از سال ۱۹۵۰ با افغانستان آشنا شد و پنج کتاب راهنما درباره این کشور نوشت.
بیست طالب مسلح دیشب در ولسوالی برگمتال نورستان کشته و ده ها تن دیگر شان باحمالت هوایی و زمینی  نورستان: 

زخمی شدند.
قاری اسمعیل مشهور به میرمحمدی  یک قوماندان طالب با سه فردش  درحمله هوایی در چرخ باالی موتر  لوگر: 

شان کشته شدند.
دو مخالف دیگردیروز در منطقه سییس مرکز لوگر کشته شد و ۴ حلقه ماین کشف و خنثی گردید.  

6 طالب   مسلح دیروز در ولسوالی های ده یک و گیالن والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
سه تن به ظن مسموم کردن افراد پولیس دیروز در ولسوالی گیالن غزنی بازداشت شدند. بازداشت شدگان به  غزنی: 

دستور طالبان   میخواستند مواد زهری را به غذای منسوبان پولیس ولسوالی گیالن بریزند.
دوطالب   ازاثر حمله هوایی اردوی ملی امروز درمربوطات ولسوالی خان آباد والیت کندز کشته شدند. قندز: 

سه قوماندان محلی طالبان امروز در والیت کاپیسا در انفجار ماین کشته شدند کاپیسا: 
انجنیر محمد صدیق ایماق یک متنفذ قومی صبح امروز در والیت فاریاب ترور شد. فاریاب: 

یک قومندان طالبان مسلح با چهار فردش دیروز در سرکانو والیت کنر کشته شد. دو هراس افگن در درگیری  کنر: 
با نظامیان افغان در دره شلطن والیت کنر کشته شدند و یک  هراس افگن دیگر زخم برداشت.

طالبان ۴۰۰ راس گوسفند و بز باشندگان قریه خوست ولسوالی خاک سپید را باخود بردند.سه پولیس ملی  فراه: 
دیروز دراثر انفجار ماین کنار جاده درپشت رود  فراه زخم  برداشتند.پنج طالبان دیشب در اثر در گیری باپولیس  

درشاهراه نمبر یک باالبلوک کشته و ۷ تن زخمی شدند.
یکنفر با شش  کیلو هیرویین در یک موتر کروال که از بدخشان به تخار انتقال می یافت در ولسوالی کلفگان  تخار: 
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بازداشت شد.
دو تن به ظن قتل یک کودک دختر در نادعلی هلمند از سوی مردم دستگیرو به طالبان سپرده شدند. هلمند: 

بیست و یک هراس افگن  در مناطق مختلف کشور در عملیات مشترک نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور  کابل: 
کشته شده  و  هژده تن دیگر  زخمی گردیدند.

دو طالب مسلح دیروز در ولسوالی برکه والیت بغالن  در درگیری با نظامیان امنیتی و دفاعی کشته و ۳ تن  بغالن: 
دیگر زخمی شدند.

دو قو ماندان طالبان باده تن از افراد شان در میدان وردک کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شد. میدان: 
مال لیاقت یک قوماندان طالبان با معاونش در لعل پورکشته و سه عضو دیگر طالبان زخمی شد.قوماندان   ننگرهار: 
پولیس مرزی درشرق افغانستان ازیک سوقصد تروریستی  دیروز جان به سالمت برد. در این انفجار یک غیر 

نظامی شهید و ۴ تن زخمی شدند.
۱۲ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۱ سنبله۱۳۹۶

هفت طالب مسلح در نتیجه حمله  توپخانه یی نیروهای امنیتی ودفاعی کشور  درده یک والیت غزنی کشته  غزنی: 
و ۵ طالب زخمی شدند.

نزدیک به دوهزار خانواده در فراه از نور برق سولری مستفید شدند.   ایجاد دستگاه برق سولری در ناحیه چهار  فراه: 
شهر فراه  به هزینه۴۰هزار دالر امریکایی  از سوی دفتر ابیتات  در۱۱ ماه  اکمال شد.

سه طالب مسلح دیشب در در گیری باپولیس درباالبلوک فراه کشته و۲ تن زخمی شد. فراه: 
یک ماین در بنگی کشف و خنثی شد. تخار: 

۱۰ طالب مسلح به شمول چندین قومندان آن گروه دیروز در انفجار ماین های ساخته دست شان در ولسوالی  قندز: 
های خان آباد و چهاردره والیت کندز کشته و ده طالب دیگر زخمی شدند.

جوزجان:   سی وسه مسافر ربوده شده در والیت جوز جان دیروز آزاد شدند . سه روز قبل سیزده مسافر به اتهام همکاری 
با طالبان از سوی گروه داعش و بیست مسافر دیگر به اتهام همکاری با داعش از سوی طالبان درمسیر ولسوالی 

قوش تیپه اختطاف شده بودند.
پنجاه وسه هراس افگن  در ۲۴ ساعت گذشته در عملیات مشترک نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور در  کابل: 
نقاط مختلف کشور  به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان و ۳تن از اعضای القاعده کشته و ۱۷تن دیگر  

زخمی گردیدند.
یک قومندان طالبان به نام مولوی عبید مشهور به سیالب  با سه فردش دیشب در ولسوالی قره باغ غزنی کشته  غزنی: 

شد.
گروه شصت نفری طالبان درمنطقه غلمین غور به داعش بیعت کرد. غور: 

ننگرهار:  چهارعضو گروه داعش ازسوی اهالی خشمگین نازیان والیت ننگرهار کشته و ۲ تن بازداشت شد.
مردی با چهل بسته مواد انفجاری ادر مومند دره ازسوی ماموران پولیس مرزی بازداشت شد. رر 

سه طالب پاکستانی درتازه ترین حمله  هوایی در ولسوالی لعل پور ننگرهار کشته شدند رر 
فردی که روزگذشته دخترخرد سالش رابه گونه فجیعی به قتل رسانید توسط پولیس هرات بازداشت شد. هرات 

۱۳ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۲ سنبله۱۳۹۶
یک حمله انتحاری در نزدیک میدان رقابت های کریکت در شرق این شهر رخ داده است که در نتیجه این  کابل: 

انفجار سه نفر از جمله یک مأمور پلیس کشته و پنج نفر از جمله دو مأمور پلیس زخمی شده اند
جنگجویان گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش، دو نفر را در مانوگی این والیت سر بریدند. کنر: 

صدها نفر در یک راهپیمایی در شهر هرات در غرب افغانستان از دولت خواستند تا برای تامین امنیت اماکن  هرات: 
مذهبی به صورت جدی اقدام کند.

دولت آلمان که بعد از انفجار خونین نزدیک سفارت این کشور در کابل، اخراج پناهجویان افغان را متوقف  المان: 
کرده بود، با برگرداندن اجباری چند پناهجوی افغان این روند را از سرگرفت.

در نتیجه درگیری میان »دو گروه مسلح غیرمسئول« در ولسوالی رستاق  ، چهار نفر از جمله دو غیرنظامی کشته  تخار: 
و سه نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری میان پیرمقل ضیایی معاون حزب جنبش اسالمی افغانستان و جمال 

از افراد مسلح غیرمسئول رخ داده است.یک دختر ۱۷ ساله دیروز با ضرب مرمی خود کشی کرد.
پولیس سه صدو نود و یک میلیون تومان ایرانی و نه میلیون وپنجصد هزار روپیه پاکستانی را از نزد دوتن که  نیمروز: 

به گونه غیر قانونی آن را وارد بازار میکردند ضبط کرد.
۵۳ هراس افگن در برگ متال از سوی نظامیان قول اردوی ۲۰۱ سیالب کشته و۳۵ تن زخمی شدند. نورستان: 

۷ طالب دیروز در چار دره توسط افراد قول اردوی ۲۰۹ شاهین کشته و ۴ تن زخمی شد. قندز: 
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۱۱ هراس افگن در ولسوالی چمتال بازداشت شدند. یک حلقه ماین در موتر فالینکوچ نیز کشف شد.سه  بلخ: 
مظنون به قتل  چندین راننده تاکسی و نیز سرقت موتر های آنان در شهر مزارشریف بازداشت شد.

چهار هراس افگن دیروز در ولسوالی های اندر و مقر والیت غزنی کشته  و ۳ تن دیگر شان زخمی شدند.  غزنی: 
- یک سرباز اردوی ملی شهید و یکتن دیگر زخمی شد. طالبان در والیت غزنی مدیران مکاتب دخترانه را 
تهدید کرده اند که اگر ازصنف شش به باال برای دختران زمینه تحصیل را فراهم کنند، منتظر مرگ خود باشند.
سه هراس افگن دیروز در ولسوالی لعل پور در حمله هوایی  کشته شدند.یک انفجار در شهر جالل آباد باعث  ننگرهار: 

کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۸ تن دیگر شد.
محمداسماعیل مشهور به مخلص  یک قوماندان محلی طالب بازداشت شد. وی اعتراف نموده که شش پولیس  سرپل: 

خیزش مردمی را شهید کرده و به بلخ رفته بود.
۲ مخالف مسلح در محمد آغه کشته و ۵ تن مشکوک به ظن همکاری با هراس افگنان بازداشت شد.در  لوگر: 

ولسوالی خروار یک ماین جاسازی شده در کنار جاده کشف و خنثی شد.
۴ طالب مسلح هنگام حمله باالی پوسته های امنیتی شهر میمنه کشته و ۸ زخمی فرار کردند. فاریاب: 
آتش سوزی در بازار چوب فروشی ولسوالی بغالن مرکزی ملیونها افغانی خساره وارد کرد. بغالن: 

استرالیا دو ملیون دالر در بخش های ترویج تحقیقات و انکشاف زراعتی  کمک مینماید. کابل: 
نمایندگی رسمی سیاسی افغانستان در یونان افتتاح میشود و سراج الحق سراج بحیث مسوول نمایندگی سیاسی   کابل: 

کشور در یونان مقرر شده است.
۱۴ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۳ سنبله۱۳۹۶

وزرات خارجه فنالند تایید کرده که یک زن امدادگر فنالندی در افغانستان رها شده  است. وی که کارمند  کابل: 
دربخش بهداشت زنان است در ماه می از یک مهمانخانه ربوده شده بود.

اسحق جلیلی  فرمانده پلیس جغتو در پی انفجار بمب کنار جاده ای کشته شده است. غزنی: 
بیست و پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی های قیصار و پشتون کوت والیت فاریاب کشته  و۳۸ تن زخمی  فاریاب: 

شدند.
یک طالب با سالح در ولسوالی جرم به نیروهای امنیتی پیوست. بدخشان: 

پنج مظنون به سرقت و قتل و جرح بازداشت شدند. قندز: 
تالش ها برای باز کردن کوتل سچی در والیت بغالن آغاز شده است که از سوی طالبان از سه روز باینسومسدود  بغالن: 

شده.
مولوی غالم فاروق عالم دینی در قریه المه چپرهار از سوی دو موتر سایکل سوار به شهادت رسید. ننگرهار: 

در انفجار ماین در کوچه پخته فروشی جالل آباد یکنفر ملکی هالک و ۹ تن دیگر زخمی شد. رر: 
6 نفر در  چپرهار به ظن ارتباط با گروه داعش  بازداشت شد. رر: 

یک قوماندان طالب بنام گلون توسط یک محافظش در ولسوالی شیرزاد کشته شد. رر: 
شصت و یک هراس افگن بشمول ۲ داعشی در عملیات های تصفیوی در کشور کشته ۵۰تن زخمی و ۴تن  کابل: 

بازداشت شده اند.
۱۵ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۴ سنبله۱۳۹۶

در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین در منطقه حیات قلعه ولسوالی اندر ، ۵ طالب کشته و دو طالب دیگر امروز  غزنی: 
شدیدا زخم برداشته اند.

رر:  یک عضو شورای والیتی غزنی می گوید: مرکز عمده طالبان در ولسوالی خوگیانی قرار دارد که از شهرغزنی 
فاصله چندانی ندارد . طالبان شب و روز آزادانه در این منطقه فعالیت دارند و از این منطقه امنیت چهار ولسوالی 

این والیت و بخش هایی از مرکز غزنی را با تهدید جدی مواجه ساخته اند.
یک کاروان نیروهای خارجی در والیت قندهار آماج حملة انتحاری طالبان قرار گرفت ۳ سرباز  اردوی ملی  قندهار: 

زخمی شد.
رئیس جمهور اشرف غنی جهت ارزیابی وضعیت امنیتی والیات جنوب شرقی به والیت پکتیا سفر کرد. گردیز: 

روز گذشته پنج تن مبلغین داعش که  سه تن از این افراد دعوت گران گروه داعش  باشنده قندهار بودند در  غور: 
مسیر ولسوالی لعل و سرجنگل دستگیر شدند.

۱۶ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۵ سنبله۱۳۹۶
کاروان نیروهای خارجی رومانیایی در ولسوالی دامان والیت قندهار امروز هدف حمله انتحاری قرار گرفت  قندهار: 

که یک سرباز کشته و دوتن زخمی شد
صفت اهلل مشهور به پاچا  مسوول نظامی، مالی و جلب و جذب طالبان با دو محافظش دیروز درحمله هوایی  لوگر: 
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در برکی برک کشته شد.
یک قومندان طالبان مسلح با چهار طالب دیگر بشمول مالخیرالدین لنگ قوماندان کلیدی طالب دیروز در  جوزجان: 

ولسوالی آقچه جوزجان کشته و۵ تن زخمی شد.
وزارت دفاع افغانستان روی ایجاد یک نیروی محلی نظامی کار میکند که میتواند عقب جبهه را برای نیروهای  کابل: 
نظامی تقویت کند، ضمنًا از این نیروها در ساحات که از وجود گروه های مسلح تصفیه می شود استفاده خواهد 

شد.
سیزده هراس افگن در حمله هوایی درولسوالی اندر والیت غزنی دیروز کشته شدند. غزنی: 

دونفر با پنج کیلو مواد مخدر نوع هیرویین درموتر مسافر بری از شمال بکابل  گرفتار شد. پروان: 
ننگرهار:  سه داعشی و دو طالب در چپرهار در یک در گیری بین هم کشته شد.

دو تن با محموله هایی از مواد مخدر در دو موتر از شاهراه کابل- جالل آباد بازداشت شدند. رر: 
6 حلقه ماین از راه های پر رفت و آمد  کشف و خنثی شد. رر: 

شش غیر نظامی در حمله گروهی طالبان بر شاهراه کابل- جالل آباد زخمی شدند. لغمان: 
دو طالب حین جاسازی ماین درساحه باباخیل تگاب کشته شد. کاپیسا: 

پنجصد و هشتاد کیلو گرام مواد انفجاری در والیت پروان کشف و دیروز از بین برده شد. و ۸۰ کیلو مواد  پروان: 
انفجاری  ضبط شد.

۱۱ طالب بشمول سه تن خارجی در ولسوالی خاص ارزگان و حومه ترینکوت توسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 
۹ طالب امروز در دهراوود هنگام حمله بر کاروان نظامیان  کشته شدند. رر: 

دو پولیس در حمله طالبان در یک پاسگاه امنیتی ارغنداب به شهادت رسید و دو مهاجم هم کشته شد اما تمام  زابل: 
ساز وبرگ نظامی را باخود بردند.

مردان تفنگ دار در روز روشن به یک صرافی حمله کرده تمام پولهایش را بردند و خود صراف را تیربابان  فاریاب: 
کردند.

درتازه ترین حمله های کوماندو ها به مواضع طالبان  مسلح دردشت ارچی  دیروز ده هراس افگن کشته  قندز: 
وزخمی شده اند.

یگ گروه دهشت افگنان که قصد حمله راکتی باالی قول اردوی ۲۰۳ تندر را داشتند دیروز دستگیر شدند. این  کابل: 
دهشت افگنان قبل از حمله توسط منسوبان کندک حمایه قول اردو از منطقه چـــونی مرکز گردیز والیت پکتیا 

دستگیر شدند.
مراسم عر وسی پنجاه زوج جوان  از ولسوالی های گیتی  ناوح  میش  و کجران والیت دایکندی به همکاری  دایکندی: 

موسسه آسایش جهانی درشهر نیلی دیروز بر گزار شد.
نیروهای امنیتی پکتیا ازقاچاق پنج کودک برای تربیه ترورستی  به پاکستان جلوگیری کردند. گردیر:  

عبدالحی رسولی قوماندان عمومی میدان هوایی هرات به اتهام دست داشتن درقاچاق مواد مخدر ناوقت  هرات: 
روزگذشته ازسوی کارمندان بخش جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شد.

۱۷ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۶ سنبله۱۳۹۶
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در رأس هیئتی بلند پایه برای دیدار یک روزه در مراسم رسمی  کابل: 

افتتاح مسابقات آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی عازم عشق آباد، پایتخت ترکمنستان شد.
مقامات محلی والیت فاریاب از کشف جسد یک زن ۲۰ ساله در نزدیک یک شفاخانه که هنوز فعال نشده  میمنه: 

درشهر میمنه مرکز والیت فاریاب خبر دادند. این دختر بعد از تجاوز خفه شده.
در انفجاری در یک بازار تجارتی در مرکز شهر خوست دست کم چهار نفر کشته و پانزده نفر دیگر زخمی  خوست: 

شده اند که همه ملکی میباشند.
اخباری وجود داردکه یک ذخیره گاه مهمات درولسوالی کلفگان والیت تخار به سرقت برده شد. تخار: 

پانزده هراس افگن دیشب در حمله هوایی نیروهای امنیتی در خاص ارزگان كشته و۱ تن  زخمی شد  ارزگان: 
یک عضو طالب با محموله ای از جنگ افزار شامل بمب های دستی، کالشینکوف، تفنگجه و مقداری مواد  ننگرهار: 

انفجاری که از پاکستان به جالل آباد انتقال می یافت در  دوربابا دستگیر شد.
یک زن جوان باضربات چاقو از سوی همسرش درناحیه 6 شهر هرات به قتل رسید. هرات: 

موجی  از درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان در سه نقطه ننگرهار رخداده. دراین  ننگرهار: 
درگیری ها چندین عضو گروه داعش وطالبان کشته شده اند.

۹ هراس افگن در حمالت هوایی و زمینی  دیروز در ده یک کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شد. غزنی: 
۵ طالب دیروز در گورتیپه در حمله هوایی وزمینی نظامیان کشته  سه تن زخمی و مواضع مستحکم شان  قندز: 
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تخریب شد.
در تصادم دوموتر در ساحه خواجه بسته مسیر کندز – خان آباد 6 نفر هالک و ۱۳ تن دیگر زخمی شد. رر 
در یک حادثه ترافیکی تصادم بس با تیزرفتار  در زابل ۳ مسافر جان باخت و ۱۲ تن دیگر زخمی شد. زابل: 

۵ قوماندان محلی طالب در نتیجه تالشی نظامیان  در آقچه  گرفتار شدند. با جسد یک طالب . جوزجان: 
۱۰ طالب در نتیجه ضربات هوایی و توپچی در آقچه زخمی شدند. رر: 

۱۲ طالب در درگیری با پولیس در قیصار و پشتونکوت کشته و ۱۹ تن زخمی شد. فاریاب: 
یک طالب در قرمقول گرفتار و یک حلقه ماین و یکمقدار سالح ومهمات کشف و ضبط شد.  

۲ هراس افگن در باالمرغاب در حمله هوایی کشته و سه مخالف دیگر زخمی شد. بادغیس: 
یک قوماندان طالب و هفت فردش در چرخ لوگر در حمله هوایی نظامیان کشته شد. لوگر: 

جشنواره توت در دهکده ملیمه ولسوالی دره برگزار میشود. پنجشیر: 
۱۸ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۷ سنبله۱۳۹۶

ایران:افغان: بازداشت ده ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغان  باعث اعتراض شماری از 
مسئوالن و مردم ایران شده است. فعاالن حقوق کودکان می گویند از پانزدهم  ماه)سنبله( تا کنون بیش از ۳۰۰ 

کودک بازداشت شده اند.
بیمارستان های دولتی و خصوصی، داروفروشی ها و سایر مراکز درمانی مسدود شده اند و تنها بخش های  ننگرهار: 
عاجل/اورژانس خدمات عرضه می کنند.پزشکان، پرستارها و داروفروشانی که در این اعتصاب کاری شرکت 

دارند، می گویند که تهدیدهای امنیتی، قتل، آدم ربایی، سرقت صبرآنها را به سر رسانده است.
افغان-ترک:  رئیس کمیسیون معارف/آموزش و پرورش و آموزش عالی در مجلس نمایندگان افغانستان گفته که نباید 
درباره بسته شدن مکاتب/مدارس افغان- ترک درافغانستان برخورد سیاسی شود. او گفت که این مکاتب 
تاکنون توانسته که کادرهای مهمی به دولت افغانستان تحویل دهد و در ایجاد سیستم سازی در این کشور 

کمک می کند.
یک قومندان طالبان با ُنه فردش دیشب در ولسوالی شاه ولی کوت درحمله هوایی کشته شد. در عملیات زمینی  قندهار: 
و هوایی نظامیان در شاه ولیکوت از چندروز باینطرف  تاکنون ۳۵ طالب بشمول ۴ قوماندان آنها کشته شده اند.
شش مظنون جرایم جنایی در والیت غزنی بازداشت شدند. ۴ سارق که چندی قبل 6۲۰ مواشی کوچی هارا   غزنی: 

ربوده بودند ودو تن دیگر باتهام فروش اسلحه  بازداشت شده اند.
۲ طالب در بهارک درعملیات نظامیان افغان  کشته شد. بدخشان: 

جسد پسر شانزده ساله حلق آویز شده، دیروز در شهر فیض آباد والیت بدخشان پیدا شد. رر: 
ده طالب مسلح دیشب در ولسوالی آقچه جوزجان توسط نظامیان کشته  ۳ تن دیگر زخمی شدند. جوزجان: 

۷۷ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان در حمالت هوایی و زمینی کشته و ۷۳ تن زخمی و6  کابل: 
تن دستگیر شدند.

66 هراس افگن توسط نیروهای امنیتی درنقاط مختلف کشور کشته ۵۸ تن زخمی و۱۲ تن گرفتار شده. کابل: 
6 هراس افگن در سرخ کوتل و چشمه شیر توسط نیروهای پولیس ملی کشته و ۱۱ تن زخمی شد. بغالن: 

گل احمد قوماندان خیزش مردمی در پشتونکوت از طرف طالبان به شهادت رسید. فاریاب: 
۸ مخالف بشمول یک قوماندان پاکستانی در عملیات نظامیان دیروز در قیصار کشته شد. رر: 

۱۹ سپتامبر۲۰۱۷= ۲۸ سنبله۱۳۹۶
هرات: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی در افغانستان، در نخستین سفر والیتی خود پس از ورود به کابل، به والیت 
مرزی هرات رفته و از کشورهای همسایه خواسته که “برای ادامه جنگ در افغانستان سرمایه گذاری نکنند".او 
در حضور علنی، پس از یک ونیم دهه زندگی زیرزمینی، انتقادهای تندی را علیه ایران مطرح کرده است. بدون 
ذکر نام کشور خاصی خطاب به کشورهای همسایه گفت: "برای ادامه جنگ سرمایه گذاری نکنید و به افغانستان 
سالح نفرستید ". از وی استقبال بعمل نیامد بلکه در مسجدجامع هرات با طرفدارانش که حدود یکهزار نفر 

بود سخنرانی کرد.
افغان- ترک: مسئوالن مکاتب/مدارس افغان- ترک گفته که دادستانی کل افغانستان باید درباره اظهارات رئیس آژانس 
توسعه و همکاری جهان ترک )تیکا( در هرات افغانستان که این مدارس را دارای ماهیت “تروریستی” خوانده، 

تحقیق کند.
ریاست جمهوری افغانستان از "اعتراف" نخست وزیر پاکستان که گفته عامالن حمله مرگبار چهار راه زنبق در  کابل: 
کابل احتماال از پاکستان به افغانستان رفته بودند، استقبال کرده اما گفته که آنچه مهم است اقدام عملی پاکستان 
در مقابله با تروریسم است. درحمله  ۳۱ مه کابل که با یک تانکر در مرکز شهر کابل انجام شد، دست کم ۱۵۰ 
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نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند. 
نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو اعالم کرده که اولین هلیکوپترهای بلک هاوک )UH-6۰( آمریکایی ۲۷  کابل: 
سنبله به ارتش افغانستان تحویل داده شدند. گزارش شده که چهار هلیکوپتر بلک هاوک به فرودگاه قندهار 

رسیده است و ۴ هیلی کوپتر هفته آینده میرسد.
با قدرت گرفتن بیشتر طالبان و بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، می گوید که  کابل: 

آمریکا سه هزار سرباز دیگر به افغانستان اعزام می کند.
پنج طالب مسلح در ولسوالی بهارک والیت بدخشان توسط نظامیان دیشب کشته و ۵ تن دیگر بشمول دو  بدخشان: 

خارجی زخمی شدند.
درپی سه شبانه روزحمالت طالبان باالی پوسته های امنیتی سرخ کوتل مربوط شهر پلخمری والیت بغالن   بغالن: 

نوزده تن آنان کشته شدند وبیست وپنج تن دیگر شان زخم برداشتند.
پولیس والیت بغالن رئیس تصدی زغال سنگ شمال را امروز از چنگ طالبان  در چشمه شیرنجات داد. بغالن: 

هفت هراس افگن  دیشب در حمله هوایی نیرو های  امنیتی درسید کرم  والیت پكتیا  كشته  شد . پکتیا: 
6 هراس افگن در اندرکشته و۷ تن زخمی شد.۸ حلقه ماین از مربوطات غزنی وخوست کشف  شد. غزنی: 

دوازده مخالف مسلح به شمول سه پاکستانی دیشب در ولسوالی های بتی کوت و اچین ننگرهار کشته شدند.  ننگرهار: 
۹ تن داعشی و ۳ تن طالب پاکستانی.

پولیس سرپل یکتن را با۱۲ کیلو تریاک. یک میل کالشینکوف و یک واسطه نقلیه سراچه دستگیر کرد. سرپل: 
۷ طالب دیروز در غور کشته و هفت تن دیگر زخمی شد. غور: 

لعل محمد سرگروه طالب و دو همکارش  با اسناد و سالح  دیروز در خواجه غاردستگیر شد. تخار: 
ارباب خیر اهلل با دوفرزند و خانمش که باالی فالیز خربوزه خود خوابیده بودند مورد حمله افراد مسلح قرار  تخار: 

گرفته خودش با دو فرزندش کشته و خانمش سخت زخمی شد.
۴۸۰۰ کیلو مواد کیمیاوی درساخت هیرویین دیروز حریق شد. نیمروز: 

۸ مظنون جرایم جنایی دیروز در کندز بازداشت شدند. قندز: 
۳ هراس افگن دیروز در شهر قندز توسط کوماندو ها  کشته شد. رر 

ــالف   ــت ای پانزده طالب مسلح  بشمول سه قوماندان آنها  در نتیجه عملیات هوایی نیرو های مشترک افغان و   فراه: 
درباالبلوک فراه کشته شدند.

۳6۰۰ سرباز جدید امریکا در حال عزیمت جانب افغانستان میباشند. کابل: 
در دو رویداد جداگانه دیروز ۴ تن کشته و شش تن خیزش مردمی در ازره زخمی شد. لوگر: 

شش فرد ملکی دیروز در دامان  قندهار باثر انفجار ماین کنار جاده در موتر شان  جان باختند. قندهار: 
۲۰سپتامبر۲۰۱۷= ۲۹ سنبله۱۳۹۶

محمد اشرف غنی، در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل از استراتژی دولت جدید آمریکا در کشورش  م.م: 
که با افزایش نیروها همراه است استقبال کردو گفت: "با اعالم استراتژی پرزیدنت ترامپ برای مقابله با 
تروریسم و ایجاد ثبات در جنوب آسیا، شراکت پایدار افغانستان و آمریکا و جامعه بین المللی تجدید شده و 

جهتی تازه پیدا کرده است." واکنون ما را در مسیر اطمینان بخشی قرار می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نگرانی های امنیتی و مسایل بودجه ای هنوز دو "نگرانی بزرگ"  کابل: 

پیش روی انتخابات آینده مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی های این کشور در ۱6سرطان۳۹۷ است.
سه هراس افگن در ولسوالی محمد آغه والیت لوگر از سوی پولیس دیشب کشته و ۲ تن زخمی  شدند. لوگر : 

مجیب سرگروه طالبان دیشب در مرکز لوگر حین حمله باالی پوسته امنیتی کشته شد. لوگر: 
به گفته شماری ازنماینده مردم مشرقی درمجلس نمایندگان گروه های تروریستی داعش و طالبان درکنرسرحد  ننگرهار: 

پاکستان ازطریق هلیکوپتر ها اکمال می شوند.
۸ حلقه ماین در بخش های  ننگرهار کشف و خنثی شد. رر: 

درگیری میان افراد طالبان و داعش در بخش هایی از ننگرهار آغاز شده و کماکان ادامه دارد.وتاکنون ۱۳تن شان  رر: 
بقتل رسیده.

دو داعشی دیروز در  حمله هوایی در ساحه تناک مانوگان ولسوالی ده باالی ننگرهار کشته شدند و دو داعشی  رر: 
دیگر زخم برداشتند

یک فرد ملکی با دو کودکش در مرکز ولسوالی قیصارفاریاب از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید و برادر  فاریاب: 
مقتول زخمی شده. .

محب اهلل قوماندان خیزش مردمی که به طالبان پیوسته بود دوباره با افراد ش به  دولت پیوست. رر: 
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سه طالب مسلح دیروز در در گیری ها با نظامیان در ولسوالی قیصارفاریاب  کشته و ۳ تن زخمی  شدند رر: 
در بازار ولسوالی غورماچ والیت فاریاب چهار طالب کشته وسه طالب دیگر زخم برداشتند. رر 

یک دختر در ولسوالی تیوره والیت غور دیروز توسط پدرش با فیر مرمی به قتل رسید. غور: 
پانزده طالب مسلح دیروز در ولسوالی چمتال والیت بلخ توسط نظامیان  کشته و ۲۰ طالب زخمی شدند. بلخ: 

طالبان مسلح حبیب اهلل قوماندان پولیس محلی دره میرزا اولنگ صیاد را دیروز ربودند. سرپل: 
شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۹ تن درپیوند به تیرباران سه کارمند گمرک اسالم قلعه هرات که ربوده شده بودند  بازداشت شدند هرات: 
آمر استخبارات قوماندانی امنیه ولسوالی ورسج والیت تخار دیشب به شهادت رسید. تخار: 

6۱ هراس افگن  بشمول ۸ قوماندان طالبان  ۱۲ عضو شبکه حقانی و ۹ داعشی در جریان عملیات تصفیوی  کابل: 
نیروهای امنیتی ودفاعی در بخشهای ازکشور کشته  6۲ تن زخمی  و ۲ تن گرفتار شده اند.

۲۱ سپتامبر۲۰۱۷= ۳۰ سنبله۱۳۹۶
محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح می گوید در نتیجه جنگ افغانستان، نه حکومت پیروز خواهد  کابل: 
شد و نه مخالفان مسلح.  وی بار دیگر ضمن دعوت از مخالفان مسلح به صلح، تاکید کرد که دولت به دیدگاه 

مخالفان مسلح احترام می گذارند و خواهان “تسلیمی و ذلت آنها نیستند”.
میراجان جعفری فرمانده پلیس ولسوالی جغتو در پی انفجار بمب کنار جاده ای در ساحه کوتل مهمند با یک  غزنی: 

پولیس دیگر شهید و دو غیر نظامی زخمی شده است.
کابل ۹۸ هراس افگن بشمول ۸ عضو لشکر طیبه  درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی کشور در برخی   

والیت ها کشته شدندوسی ودو تن آنها زخمی  و ۴ تن دیگر دستگیرشده است..
در یک حمله نظامیان بر یک مخفیگاه طالبان در میدان مولوی ارسالن یک قوماندان طالب کشته و مولوی امین  میدان: 

اهلل ولسوال نامنهاد برای نرخ با ۱۲ مهاجم دیگر زخمی شدند.
شبکه ۴ نفری انتحار کنندگان طالبان  ملبس با واسکت انتحای بازداشت شد. سمنگان: 

یک ونیم تن مواد مخدر که در عملیاتهای ویژه از سوی نظامیان دستگیر شده بود  آتش زده شد. تخار: 
۳هراس افگن که قصد جابجایی ماین را داشتند در محمد آغه توسط پولیس کشته و تن دیگر زخمی شد لوگر: 

۲۲ سپتامبر۲۰۱۷= ۳۱ سنبله۱۳۹۶ )اول خزان(
رئیس جمهوری افغانستان محتوای سندی موسوم به "راهنمای قوم گرایانه" که از یکی از مهمترین بخش های  کابل: 
نهاد ریاست جمهوری درز کرده را "تأثرآور" خوانده و به دادستانی کل این کشور دستور داده است تا در مورد 
آن تحقیق کند. این سند غیررسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود"، حاوی رهنمودهایی ست مبنی 
بر اینکه چگونه می شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در 
بخش های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابجا کرد. ثواب الدین مخکش کارمند بست اول اداره امور 

آنرا نوشته است.
منابع محلی در غرب افغانستان گفته اند که فردی در جریان نماز جمعه در هرات به سوی گلبدین حکمتیار،  هرات: 
رهبر حزب اسالمی لنگه کفش پرتاب کرده و نماز جمعه مختل شده است. فردی از صف چهارم یا پنجم این 
کار را انجام  داده  . پس از پرتاب کفش به سوی آقای حکمتیار، "برای پنج دقیقه جریان برگزاری نماز مختل 

شد.
رئیس اداره صحت گفته که به دنبال تهدید گروه طالبان، ده ها درمانگاه تعطیل شده است.  خان آقا میاخیل،  ارزگان: 

امروز گفت که از ۵۹ درمانگاه و بیمارستان این والیت، ۵۴ مرکز درمانی تعطیل شده است.
۵6 هراس  افگن  به شمول ۲ تن از قوماندانان محلی طالبان و ۱۹ تن تروریستان پاکستانی در نقاط مختلف  کابل: 

کشور در عملیات مشترک  کشته و۱۹ تن  زخمی و یک تن دیگر بازداشت شده اند.
اشرف غنی  مجیب الرحمن کریمی را بحیث نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات و نصیر احمد درانی را بحیث  کابل: 
نامزد وزیر زراعت  ابیاری و مالداری معرفی کرد. و آنهارا بحیث سرپرست به وزارتهای فوق منظورنموده 

است.
۲۳ سپتامبر۲۰۱۷= اول میزان۱۳۹۶

منابع محلی در والیت غزنی تأیید کرده اند که در نتیجه حمله طالبان به یک پاسگاه  پلیس در ولسوالی دشت  غزنی: 
قره باغ این والیت ۵ پلیس کشته و ۹ سرباز دیگر مجروح شدند.

خان مشهور به والی  یک فرد مشهور طالبان   امروز در ولسوالی مقر غزنی با اردوی ملی پیوست. غزنی: 
تعداد زیادی جنگ افزار دیروز از یک ذخیره گاه بزرگ مخالفان در ولسوالی مقر والیت غزنی به دست آمد:  غزنی: 
۱۰۳حلقه ماین بشکه ای، ۵ هزار مرمی کالشینکوف، 6۹ فیر هاوان، ۳۱مرمی توپ، ۸۲  فیرراکت، ۵۴ 
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شاژورکالشنکوف، 6۴فیر نارنجک و سایر جنگ افزارها.
۱۵  هراس افگن امروز در ولسوالی برکی برک والیت لوگر  هنگامی که باالی پوستیه امنیتی حمله کردند کشته  لوگر: 

و ۱۲ تن شان زخمی  شدند.
۲ سرباز پولیس دیروز در پل علم از سوی طالبان  به شهادت رسید و موتر رنجر شانرا طالبان برد. لوگر: 

شش مخالف مسلح دیروز در ولسوالی علیشنگ  لغمان توسط نظامیان  کشته و ۸ تن دیگرزخمی شدند. لغمان: 
هشت طالب مسلح در درگیری ها با نیروهای امنیتی شب گذشته در المار کشته و 6 تن زخمی شدند. فاریاب: 

۳۴طالب دیشب کشته شد: ۲۲ تن در حمله هوایی در ولسوالی اقتاش کشته و ۸ تن زخمی شد. ۱۲ تن در  قندز: 
خان آباد کشته و ۱۷ تن زخمی شد. جسد ۹ تن طالب در دشت ارچی بدست آمد.  یک پولیس خیزش مردمی 

شهید و سه تن زخمی شد.
۹ طالب امروز در دشت ارچی با حمله هوایی کشته و مخفیگاه شان تخریب شد. قندز: 

۱۲ طالب بشمول دو قوماندان شان بنام مال حسیب و صوفی اسحق دیشب در حمله هوایی  در خانقاه کشته  جوزجان: 
و ۸ تن دیگر شان زخمی شد.

پانزده طالب مسلح در درگیری با گروه داعش درقوش تیپه جوز جان کشته و۴ نفر شان زخمی شد. داعشیان  جوزجان: 
جسد ۵ طالب را آتش زد.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن 6۳ هراس افگن بشمول ۷ داعشی و زخمی شدن ۵۱تن دیگر در نقاط مختلف  کابل: 
کشور  در جریان عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی در بخشهای از کشور خبرداد.

شش طالب در اثر عملیات زمینی وهوایی نیرو های امنیتی  ودفاعی کشوردر باالبلوک  کشته شدند. فراه: 
دوطالب مسلح در انفجار ماینی که میخواستند جاسازی کنند دیروز در مرکز فراه کشته شدند. فراه: 

در نتیجه در گیری میان افراد مسلح  دو قوماندان محلی غیر مسوول در کوهبند کاپیسا دیشب یکتن کشته  کاپیسا: 
ویکتن دیگر زخمی شد.

۳6 داعشی بشمول خارجی ها  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی در دوربابا هسکه مینه کوت و اچین کشته  ننگرهار: 
شدند.۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

۹ تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
ده  هراس افگن درادامه عملیات نظامی درسنگین و ناوه کشته شدند. طی یکماه عملیات تاکنون ۲۳۰ طالب  هلمند: 

بشمول پاکستانی ها کشته و ده ها تن شان زخمی شده اند.
پنج غیرنظامی به شمول یک کودک درنتیجه ماین گذاری طالبان درحومه لشکرگاه زخم برداشتند. هلمند: 

۳ مرکز گروه طالبان در حمله هوایی در لشکرگاه و سنگین شب گذشته  نابود و۱۷ طالب کشته  شد. هلمند: 
۱۰ حلقه ماین، یک موتر سایکل،۹۰ واسکت زره همراه پلیت آن، ۱۰۰ طاقه کاله آهنی، ۵۰ حلقه تایر  هلمند: 
رنجروهاموی، ۵۰ مترکیبل مخابره، ۱۰ شاژورکالشنکوف با۳۹۰ فیر مرمی آن  در قریه زنجیر گرمسیر درعملیات 

تصفیه و تالشی بدست آمد.
درحالیکه عملیات نظامی در ولسوالی جانی خیل والیت پکتیا ادامه دارد، نظامیان ازپاکسازی ده ها روستای آن  گردیز: 
ولسوالی ازوجود هراس افگنان سخن می گویند.آنان می گویند که درجریان این عملیات تلفات سنگینی به 

طالبان واردکرده اند.
دو پو لیس در حمله طالبان مسلح در ولسوالی مقر باد غیس دیشب شهید شدند.  بادغیس: 

یک زن باثر اصابت مرمی ثقیل طالبان در چشمه دوزنک به شهادت رسید.  
وزارت دفاع آمریکا دیروز قرارداد خرید بیش از 6۵۰۰ موتر هاموی را با شرکت آی ام جنرال با هزینه ای بالغ  کابل: 

بر۴6 میلیون دالر  از کمک های ایاالت متحده امریکاء  امضا کرد. 
۲۴ سپتامبر۲۰۱۷= ۲ میزان۱۳۹۶

دولت افغانستان اعالم  کرده که به منظور رفع کمبود برق در پارک صنعتی والیت قندهار در جنوب این کشور،  قندهار: 
ساخت نیروگاه تولید برق آفتابی با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات را توسط شرکت هندی “داینستی” آغاز کرده 
 است. هزینه آن ۲۰ ملیون دالر از برنامه توسعه بین المللی امریکا و بقیه توسط شرکت هندی موسوم به داینستی 

تأمین میشود.
حمله انتحاری برکاروان نیروهای خارجی درچارراهی قنبر در ناحیه پنجم کابل رخداد. این حمله با یک  کابل: 

خودروی بمب گذاری شده نوع تویوتا انجام شده  و پنج غیر نظامی زخمی شده است.
در حمله انتحاری امروز در ساحه افشار کابل در نزدیکی وسایط نیروهای خارجی ونزدیک شفاخانه پولیس  کابل: 

سه نفر زخمی شد.
ده ها قریه ازوجود هراس افگنان درولسوالی کشک رباط سنگی والیت هرات پاکسازی شد. هرات: 
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زرخان مردی که گفته می شود ، عضو گروه داعش است ، هنگام عکس  برداری از پاسگاه های مرزی تورخم   ننگرهار: 
افغانستان ازسوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

یک موترسایکل بمب گذاری شده در شهر جالل آباد  کشف شد. رر: 
۱۲ میل سالح در تورخم دیروز با دو تن بشمول راننده الری کشف و بازداشت شد.  رر: 

سه طالب مسلح دریک عملیات نظامیان درمربوطات ولسوالی بتی کوت و هفت تن داعشی درولسوالی اچین  رر: 
کشته شدند

دوفابریکه  تولید مواد مخدر در خوگیانی ننگرهار با صد ها کیلوگرام مواد مخدر و کیمیایی سازنده آن  کشف  رر: 
و ویران گردید.

مال رمز اهلل مشهور به زبیر مسوول مالی طالبان در  دره صوف کشته شد. سمنگان: 
یک دهشت گر که قصد حمله بیک  سرباز پولیس در ترینکوت را داشت کشته شد. ارزگان: 

پنج مخالف دیشب در ولسوالی خروار در حمله هوایی کشته شد. لوگر: 
دگروال عمرجان قوماندان امنیه نادعلی در کمین طالبان شهید و یک محافظش زخمی شد. هلمند: 

بیست و دوطالب مسلح درنتیجه حمله های هوائی وزمینی نیروهای امنیتی و دفاعی شب گذشته درالمار و  فاریاب: 
خواجه سبز پوش فاریاب کشته  ۳۱ طالب و چهار پولیس زخمی شدند. 

یک دهشت افگن حینیکه می خواست ماینی را در ولسوالی امام صاحب والیت کندز دیروز انفجار دهد  قندز: 
بازداشت شد.

بیست و ُنه هراس افگن دیشب در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. قندز: 
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن 6۳ هراس افگن بشمول ۳ داعشی درنتیجه عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی   کابل: 

دربخشهای از کشور و۴۸ زخمی و ۱۱ تن بازداشت شده  خبرداد.
۲۵ سپتامبر۲۰۱۷= ۳ میزان۱۳۹۶

حاجی خان یک قومندان محلی طالبان بامداد امروز در نرخ  کشته  و سه فردش بازدادشت گردیدند. میدان: 
مردی در سرپل پسر ۱6 ساله اش را با فیر مرمی تفنگچه به قتل رسانید. سرپل: 

کابل:  وزارت دفاع گزارش سیگار را مبنی بر سوء استفاده از بیوه زنان سربازان شهید هنگام درخواست حقوق تقاعد 
شان رد میکند.

۴ طالب مسلح به پروسه صلح پیوست. بدخشان: 
یک پولیس توسط همکارش در مشاحره لفظی  به قتل رسید. فراه: 

یک کانتینر مملو از مواد کیمیاوی که برای ساخت انواع مواد مخدر استفاده می شد از ایران وارد شده بود در  هرات: 
اسالم قلعه با سه تن بشمول یک ایرانی بازداشت شد.

سخنگوی والی هرات گفته است که بربنیاد هدایت ریاست جمهوری ولسوالی شیندند به ولسوالی های  هرات: 
زیرکوه، پشت کوه، زاول، کوه زور و شیندند تقسیم شده است. و براساس تعیینات جدید شکراهلل شاکر بعنوان 
ولسوال جدید شیندند، عبدالغنی نوری ولسوال زیرکوه، عبدالعلی فقیریار ولسوال پشت کوه، محمد سعید 

ولسوال زاول و حکمت اهلل حکمت بعنوان ولسوال کوه زور معرفی شدند.
چوپانی در اثر انفجار یک ماین یک دست و پایش را در ساحه غلمین فیروز کوه  از دست داد. غور: 

دو کار مند محلی یک موسسه  صحی در غور توسط افراد ناشناس ربوده شد ند. غور: 
۵ طالب در یک درگیری با گروه داعش دیروز در  قوش تیپه کشته  و دو تن داعشی زخمی شد. جوزجان: 

وزارت دفاع: چهل و شش تروریست  بشمول 6 تن داعشی در عملیات های تصفیوی نیرو های امنیتی و  کابل: 
دفاعی در بخش های کشور کشته  ۱۸ تن زخمی  و ۴ تن بازداشت شدند.

دو مخفیگاه گروه طالبان مسلح در حومه شهر لشکرگاه درتازه ترین حمله های هوایی نابود و ده ها تن افراد  هلمند: 
شان کشته شد.

۲۶ سپتامبر۲۰۱۷=۴میزان۱۳۹۶
ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله امروز در دیدار با خانواده های سربازان افغانی که در جنگ کشته  کابل: 
شده اند، گفت: "شاید آمریکایی هایی هستند که تحقیق می کنند. خواهران و برادران ووارثان شهدا شاید این 
حرف را به ما نگویند. به خاطری که فکر می کنند این زنجیره فساد از پایین تا باال،همه در آن شریک هستند. 

و فکر می کنند" اگر بگوییم شاید به ما کسی ضرر برساند."
موظفین  حوزه دوم پولیس كابل شب گذشته  درنزدیک پل خشتی یك نوجوان ۱۴ ساله  را كه برای یك  کابل: 
حمله انتحاری گماشته شده بود بازداشت كردند. عبداالول نام  باشنده والیت پكتیكا وطالب  یك مدرسه دینی 

درپاكستان بود  که قصد انتحار در زیارت حضرت عباس  را داشت.
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هرات:  منابع رسمی تایید کرده اند مردی که به سوی گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان کفش پرتاب کرد، 
از زندان آزاد شده است. پیشتر گفته شده بود که آقای دادشانی در اقامتگاه والی هرات )باغ آزادی( که حکمتیار 

دران اقامت داشت نیزضرب و شتم شده است.
پانزده هراس افگن در ولسوالی علیشنگ والیت لغمان در عملیات نظامیان کشته ۷ تن زخمی و یکنفر  لغمان: 

بازداشت شد.
سی و یک تن به ظن همکاری با طالبان دیروز در ولسوالی محمدآغه لوگر بازداشت شدند. لوگر:  

سه ماین گذار طالب دیشب در ولسوالی چهاردره والیت کندز  حین ماین گذاری کشته شدند. قندز:   
سیزده طالب مسلح به شمول  مال مبارز قومندان آن گروه دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته   رر: 

و۷ تن زخمی شدند.
جوزجان:  بیش از ۲۵هزار کودک در جوزجان از واکسین بازماند زیرا داعشیان و طالبان مانع تطبیق واکسین در  قوش 

تیپه  و درزاب  شده اند.
۵ طالب طی درگیری با نیروهای امنیتی در  آقچه کشته  و۳ تن دیگر شان زخمی شد. فاریاب: 

هفده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع شان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
سیزده تن درپیوند به رویداد های مختلف جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

چهارده داعشی  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی در  هسکه مینه، کوت و اچین ننگرهار کشته شدند.  رر: 
۵حلقه ماین نیز در بخش های ننگرهار کشف و خنثی شد.

قاری فضل اهلل مردی که  سازمانده  حمله های هراس افگنانه  گروه داعش خوانده می شود دروالیت ننگرهار  رر: 
بازداشت شد.

پنج طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها درخوگیانی و سرخرود ننگرهار کشته شدند و چهارتن دیگر  رر: 
شان زخم برداشتند.

۲۷ سپتامبر۲۰۱۷=۵میزان۱۳۹۶
کابل: حمله راکتی به فرودگاه کابل همزمان با سفر ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا 
صبح امروز بکابل . قبل از سفر آنها سه راکت در اطراف فرودگاه کابل اصابت کرده است که یک زن کشته و 
۱۱ غیر نظامی مجروح شدند. گفته شده که ۴ مهاجم از خانه ای در شمال فرودگاه کابل آرپی جی شلیک 

کرده اند.
غزنی:  ده هراس افگن صبح امروز در حمله هوایی و زمینی در ولسوالی اندرغزنی کشته  و۷ تن زخمی شد. 

غور:   تعدادی ازطالبان مسلح در ساغر غور یک قومندان محلی شانراکشتند وجسد او را با نگهبانش آتش زدند.
پسرجوانی که معتاد است خسرش را به ضرب گلوله به قتل رسانیده ونامزدش را باخود برد. غور: 

سه کودک در نتیجه بر خورد یک فیر راکت طالبان به منزل شان دیشب در قالت جان باختند. زابل: 
پولیس پروان یکتن را به ظن قاچاق چهل و سه کیلو گرام مواد مخدرهیرویین در یک واسطه نقلیه هایلکس  پروان:  

در سرک  گلبهار-جبل السراج  باز داشت کرد.
شش طالب مسلح دیشب در المار فاریاب دیشب کشته و۳ تن دیگر شان زخمی شدند. فاریاب: 

جوزجان: پنج طالب  دردر گیری با پولیس در جریان عملیات نوید ۵ در خانقاه کشته و۳ تن زخمی شدند.
دو طالب مسلح در منطقه جوالیق ولسوالی قادس بادغیس که بر پوسته امنیتی حمله نموده بودند شب  گذشته  بادغیس: 

کشته شدند .درین حمله یک پولیس شهید و ۵ تن زخمی شد.
پانزده مخالف مسلح دیروز در ولسوالی علیشنگ والیت لغمان کشته ۳ تن زخمی ویکتن بازداشت  شد دو  لغمان: 

روز قبل نیز ۱۵ طالب در علیشنگ کشته شد.
. پنج سر باز پولیس ملی در درگیری با طالبان دیشب  در پشت رود  فراه به شهادت رسیدند. فراه:  

شش  طالب مسلح  دیشب در درگیری بانیروها ی امنیتی در تخار کشته و ۵ طالب دیگر زخمی شدند. تخار: 
یکنفر با ۲۲ کیلو گرام چرس از ساحه دو سرکه ترافیک بغالن مرکزی بازداشت شد. بغالن: 

۸۲ هراس افگن  به شمول ۱۳ داعشی و یک تن از قوماندانان محلی طالبان  درنقاط مختلف کشور توسط  کابل: 
نیروهای دفاعی و امنیتی کشورکشته و۴۳ تن دیگر زخمی شدند.

سیزده داعشی به شمول یک قومندان مشهور آن گروه دیروزدر حمله هوایی در  ولسوالی اچین والیت ننگرهار  ننگرهار: 
کشته شدند.یک عضو داعش در اثر انفجار ماین نیز کشته شد.

یکنفر با پنج کیلو چرس در بازارک بازداشت شد. پنجشیر: 
یک کودک ۱۱ ساله که چوپان بود با ضرب چاقو کشته شده و جسد وی دیروز بدست آمد. سرپل: 

نمایشگاه صنایع دستی زنان امروز توسط پوهنیار سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی، اداری و گرحندوی  کابل: 
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وزارت اطالعات و فرهنگ در پارک تیمور شاهی افتتاح گردید .
۲۸سپتامبر۲۰۱۷= ۶ میزان۱۳۹۶

حمله انتحاری با تانک به ولسوالی 'معروف' قندهار۱۲ نظامی افغان کشته و ۴ تن زخمی شد. تانک نیروهای  قندهار: 
امنیتی افغان بدست طالبان افتاده بود که مملو از مواد انفجاری بود.

ایران:   اهالی شهر شاهدیه در یزد با اختصاص مدرسه ای به دانش آموزان افغان مخالفت کرده و با تجمع در مقابل آن، 
این مدرسه را در آغاز سال تحصیلی به تعطیلی کشاندند.

عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی افغانستان در ششمین سالگرد ترور برهان الدین ربانی،گفت:  کابل: 
“اگرطالبان اسالم را از درک/طریق وحشت ظلم و دهشت ضربه زدند، ما از درک فسق، فساد، رشوت، دزدی 
وچور و چپاول و فحشا ضربه زدیم. اسالم بیچاره بین دو آسیاب آرد است." وی ازحکومت خواست خط 

واضحی بین هنر و فحشا بکشد.
قندز:  نصیرجان آقا قوماندان پولیس ولسوالی علی آباد والیت کندز درنهایت به اثرزخم های عمیق در شفاخانه 

نظامی اردو در بلخ جان باخت.
سیزده طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها درخوگیانی و سرخرود توسط نظامیان کشته شدند. ننگرهار:  

بیست و چهار داعشی  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی دردوربابا، کوت، هسکه مینه و اچین کشته شدند  رر: 
و ۵ ماین خنثی شد.

رر:   بازداشت بیست وسه تن به اتهام رویداد های مختلف جنایی درننگرهار.
۹هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع شان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته در چند مورد عملیات۷۴ تن از هراس افگنان طالب  بشمول  کابل:  
۱۱ داعشی را از پا در آوردند و ۲۵ تن زخمی و ۵ تن گرفتار شد.

دودلداده دروالیت قندهار درواکنش به عدم توافق خانواده های شان به عروسی دست به خود کشی زدند. قندهار: 
داکتر عبداهلل ریس اجرایی کشور  جهت اشتراک در یک نمایشگاه مشترک بازرگانی عازم هند شد باچند تن  کابل: 

از وزیران و دوصد تن از بازرگانان، .
۲۹سپتامبر۲۰۱۷=۷ میزان۱۳۹۶

در حمله انتحاری به مسجد شیعیان در سرک هفتم فلعه فتح اهلل خان شمال کابل، پنج نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر  کابل: 
زخمی شده اند. گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک مهاجم 
انتحاری به عنوان چوپان با تعداد گوسفندان به سوی محلی که مسجد واقع شده، حرکت می کرد، ولی زمانی 

که نیروهای پلیس مانع شدند، او کمربند انتحاری خود را منفجر کرد.
دیروز انفجار ناشی از مین مغناطیسی  که در موتر/خودروی حامل پلیس کارگذاری شده بود در چنداول  کابل: 

صورت گرفت. تلفات معلوم نیست.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بردرخواست برای تبادل یک شهروند  کابل: 

هندی اسیر در پاکستان را نادرست خوانده است.
گروه طالبان هشدار داده که اگر دفتر این گروه در قطر بسته شود، مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت  قطر: 

افغانستان و نیروهای بین المللی خواهد بود.
۷هراس افگن در حمله ناگهانی نظامیان دربخش های میدان وردگ کشته و6تن زخمی شدند. میدان: 

چندین جریب زمین زیر کشت کوکنار در انجیل از بین برده شد. هرات: 
یک محموله ۲۴ کیلوگرام چرس در یک موتر در ولسوالی مومند دره کشف و ضبط شد. ننگرهار: 

هجرت اهلل رحمانی ولسوال پچیروآگام ونگهبانانش  از حمله طالبان مسلح جان به سالمت بردند. چند تن  رر: 
مهاجم کشته و زخمی شد.

۳۰سپتامبر۲۰۱۷=۸ میزان۱۳۹۶
وزارت دفاع افغانستان می گوید به زودی سه مرکز هواپیمای بدون  سرنشین )پهپاد( در قندهار. هرات و  کابل: 

ننگرهارفعال می شوند. قبال" در هلمند و قندز فعال شده اند. 
وزارت دفاع میگوید: طالبان تنها به یازده درصد از خاک افغانستان کنترول دارندو این حاکمیت نیز روبه کاهش  کابل: 
است .  همچنان  ۳۰ تا ۴۰ ولسوالی دیگر با تهدید بلند امنیتی مواجه اند و در یکصدو هژده ولسوالی دیگر 

جنگ ادامه دارد.
۳۳  مخالف مسلح دیشب در ولسوالی های گیان و ارگون  والیت پکتیکا کشته و ۱۱ تن زخمی  و ۳۱ ماین  پکتیکا: 

کشف و خنثی شد. ۲ سرباز شهیدشد.
چندین قریه در خان آباد والیت کندز دیشب از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است و عملیات پاک  قندز: 
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سازی ادامه دارد.
چهار هراس افگن دیروز در ولسوالی امام صاحب کندز کشته  و ۷ تن زخمی شدند. قندز: 

یک مظنون در پیوند به قتل دو پولیس زن، در والیت کندز دیروز بازداشت شد. قندز: 
دوازده قریه در ولسوالی یفتل پایان والیت بدخشان دیروز از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. عملیات برای  بدخشان: 

پاک سازی سایرمناطق نا امن آن ولسوالی از وجود هراس افگنان ادامه دارد.
پنج دهشت افگن دیروز در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

حمله گروهی طالبان دیروز در ولسوالی سیاه گرد والیت پروان عقب زده شد. در این درگیری یک سرباز  پروان: 
پولیس محلی به شهادت رسید و سه نظامی دیگر زخم برداشتند.

هفت طالب مسلح دیروز در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
یک متنفذ قومی از سوی افراد مسلح ناشناس در مرکز لوگر تیر باران شد. لوگر: 

6۱ تن از هراس افگنان طالب در نقاط مختلف کشور کشته و ۳۲ تن دیگر شان زخمی شد. ۱۹ حلقه ماین  کابل: 
خنثی و ۱۲ عراده موتر شان ضبط شد.

پنج مخالف مسلح دیروز در ولسوالی شیبر والیت بامیان کشته شدند و یک پولیس شهید گردید. بامیان: 
۲۷ هراس افگن دیروز در والیت فراه کشته شدند.یکتعداد وسایط و سالح آنها نیز تخریب شد. فراه: 

اول اکتوبر۲۰۱۷=۹ میزان۱۳۹۶
مقام ها در جنوب افغانستان اعالم کردند که در بمباران اشتباهی هلیکوپترهای ارتش ملی افغانستان بر یک  هلمند: 
پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی گرشک این والیت ۱۰ سرباز افغان کشته و ۹ سرباز دیگر زخمی 

شده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید شواهدی در دست دارد که نشان می دهد سپاه پاسداران ایران نوجوانان  ایران: 

زیر ۱۸ سال افغان را برای جنگ در سوریه به خدمت می گیرد.
با محمداشرف غنی، رئیس جمهوری و  ژنرال قمر باجوا، رئیس ستاد ارتش زمینی پاکستان برای دیدار  کابل: 
سایرمقام های افغان امروز  به کابل سفر کرده است.آقای غنی گفته این یک فرصت تاریخی برای دو کشور است 

که در یک ساختار زمانی مشخص و براساس یک نقشه راه به گفتگوها ادامه دهند.
از دهم محرم سالروز شهادت امام حسین نواده پیامبربزرگ اسالم و یاران اش زیر تدابیر شدید امنیتی درکشور  کابل: 
بزرگ داشت به عمل آمد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در مراسم روز عاشورا 
به مسجد امام زمان درشمال کابل رفت، محلی که یک ماه قبل هدف حمله انتحاری قرار گرفت و جان 

دست کم ۲۸ نمازگزار را گرفت. وی گفت: دشمنان ما باید بفهمند که در بین  ما تفرقه آورده نمی توانند.
مقام های محلی والیت پروان در شمال کابل، تایید کردند که حمله تهاجمی شورشیان وابسته به گروه طالبان  پروان: 
را برای تصرف پاسگاه در دره فندقستان که بدست نیروهای شورشی سیاه گرد  افتاده  و 6 نفرشان کشته شده  

دفع کرده اند.
طالبان مسلح شب گذشته شهرچاریکارمرکزوالیت پروان را آماج حمله راکتی شان قراردادند. گفته شده  پروان: 

راکت ها ازکوه خواجه سیاران درده کیلومتری مرکز  چاریکار پرتاب شده است و به کسی اسیب نرسیده.
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشورعملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را به هدف سرکوب هراس افگنان در  کابل: 
آنها   به شمول دو قوماندان  از هراس افگنان  تن  نمودند که درنتیجه ۲۷  اندازی  راه  نقاط مختلف کشور 

کشته،۱۳تن زخمی و یکتن دستگیر شده اند. همچنان ۵۹ حلقه ماین راکشف و خنثی نموده اند.
سه کودک درنتیجه انفجاربمب در ولسوالی پچیرآگام والیت ننگرهار جان باختند. ننگرهار: 

طی درگیری ها یازده  عضو گروه داعش وطالبان کشته شده اند. این درگیری ها برسر اقتدار گرایی این  دو گروه  رر: 
هراس افگن رخ داده است.

امروز ۹ ماین  از پررفت و آمد ترین محل های این والیت کشف و خنثی  گردید. رر: 
۲ طالب مسلح كشته و سه تن دیگرشان در برخورد با نظامیان در پشتون زرغون زخم برداشتند. در شیندند باثر  هرات: 

انفجار ماین یکنفر کشته و یکتن زخمی شد. 
۹ طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۲ اکتوبر۲۰۱۷=۱۰ میزان۱۳۹۶
وزارت خارجه افغانستان خواستار توقف استخدام مهاجران، به ویژه کودکان مهاجر افغان در ایران، از جانب  کابل: 

سپاه پاسداران این کشور در جنگ سوریه شده است.
دو قاچاقبر موادمخدر دریک عملیات پولیس در دو روز گذشته درمنطقه ابدکی والیت پکتیا  با یکهزار کیلو  پکتیا: 

چرس در یک موتر کشته شدند.
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بیست و چهارمخالف مسلح در عملیات های هوایی ماموریت قاطع دردو روز گذشته در حلتی خیل و احمد  رر: 
آباد گردیزپکتیا کشته ۲تن زخمی شدند.

پنجصد و دوازده مخالف مسلح درجریان بیش از دوماه گذشته درساحه والیت های  شرق کشور کشته و۲۲۱  رر: 
مخالف زخمی شده اند.

نیروهای امنیتی روز گذشته در اجرا نمودن چهل ویک عملیات یکصدوسی و پنج تن از هراس افگنان بشمول  کابل: 
6 داعشی  را درنقاط مختلف کشور ازپا درآوردند و 6۱ تن دیگر شانرا زخمی کرده اند. ۱۳طالب و ۴ داعشی 

بازداشت شده اند.
طی۲۴ ساعت گذشته  ۹۹ تن از دهشت  افگنان به شمول یک تن ولسوال نامنهاد طالبان و ۵ تن داعشی  در  کابل: 

نقاط مختلف کشور کشته و 6۸  تن  دیگر زخمی گردیدند.
مولوی ذبیح اهلل یکی از قومندانان مشهورطالبان دیروز در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا کشته شد. کاپیسا: 

فاریاب:  ۱۷ طالب دیشب در  قیصار والیت فاریاب در حمالت هوایی و زمینی کشته  ۱۳تن زخمی شدند.
انفجار ماین در مرکز صحی ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب امروز جان دو مریض را گرفت. یک نرس و  رر: 

یک کودک ۷ ساله نیز زخمی شدند.
هشت هراس افگن دیروز در قره باغ غزنی در حمله هوایی و زمینی  کشته و ۵ تن زخمی شدند. غزنی: 

آتش سوزی در چوبفروشی های  شهر غزنی بیش از سی میلیون افغانی خساره برای تاجران وارد کرد. رر: 
۲ پولیس در انفجار ماین کنار جاده در شهر قالت به شهادت رسیدندو یکتن زخمی شد. زابل: 

طی درگیری میان افرادغیر مسوول قوماندان یوسف و قوماندان مولوی کمال در قریه تیلی یکنفر کشته و  بغالن: 
چندین زخمی بجاگذاشته.

خلیل اهلل ناصری رییس حارنوالی نظامی والیت بغالن صبح امروزازاثر انفجار ماین زخم برداشت. رر: 
ننگرهار:   هفت طالب مسلح پاکستانی درنبرد با نظامیان درلعل پور ننگرهار کشته شدند.

پانزده عضو گروه داعش دریک حمله هوایی درنازیان ننگرهار کشته شدند. رر: 
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور یک باردگر شدت گرفته است.  رر: 

در تازه ترین حمالت موشکی دو کودک جان باختند.
دفترهیئت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان در گزارش های خود یاد آورشده که پولیس مبارزه علیه مواد  کابل: 
مخدر افغانستان از اول ماه جون الی ۲6 اگست ۲۰۱۷میالدی ۸۰۷قاچاقبر مواد مخدر را گرفتار و بیش از ۴۸ 
تن مواد مخدر را کشف نموده است و دراین  رابطه همکاری های منطقه یی با حکومت افغانستان نیز وجود 

داشته است .
یک سر باز پولیس  و دو فرد ملکی  در سه رو یداد انفجاری  دیروز  در غور به شهادت رسید ند و ۲ کودک  غور: 

زخمی شد.
درعملیات نظامی در   چوره سی طالب مسلح کشته  و۱6 تن زخم برداشتند. طالبان خارجی نیز مشمول کشته  ارزگان: 

وزخمی شده ها می باشند. از سقوط چوره بدست طالبان جلوگیری شده است.
ده طالب مسلح دریک حمله هوایی  نظامیان افغان درسنگین والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

سی و یک طالب مسلح دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته و۱6 تن زخمی شدند. ۲ حلقه ماین  قندز: 
از مسیر شیرخان بندر کشف و خنثی شد.

یک قوماندان طالب دیشب در یفتل پایان کشته و دو طالب دیگر زخمی و راه مواصالتی یفتل پایان با  بدخشان: 
ولسوالیهای دیگر باز شد.

۳ اکتوبر۲۰۱۷=۱۱ میزان۱۳۹۶
امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که یک گروه تروریستی مرکب از سه نفر را در شهر کابل، پایتخت افغانستان  کابل: 

بازداشت کرده که قرار بوده حمله مسلحانه را در این شهر سازمان دهند.
کمیسیون اصالحات اداری افغانستان در گزارشی اعالم کرده که نهادهای کشوری ضعف و مشکالت جدی  کابل: 

در استخدام کارکنان خود دارند.
وزارت بهداشت افغانستان اعالم کرده که ساالنه ۱۰۰ هزار نفر به دلیل ابتال به بیماری های قلبی جان خود را  کابل: 
از دست می دهند. آلودگی هوا، غذاهای چرب و کشیدن سیگار از عمده ترین عوامل افزایش بیماری قبلی 

عنوان شده است.
سی طالب مسلح در نتیجه حمله های هوایی نیروهای بین المللی  شب گذشته در ولسوالی چوره ارزگان کشته  ارزگان: 

و۱۵ تن زخمی شدند.
یک مرد در سر پل  همسر ۱۸ ساله، خشو و خسربره ۲۵ساله اش  را صبح امروز با ضرب مرمی به قتل رساند.  سرپل: 
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۳۳ عضو گروه داعش دریک حمله هوایی در اچین، کوت، دوربابا و نازیان والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هاینازیان، لعل پورواچین همچنان ادامه دارد. رر: 
شانزده طالب مسلح بشمول ۷ خارجی دریک رشته حمله های ناگهانی نظامیان درگرشک و سنگین هلمند  هلمند: 

کشته و ده ها تن زخمی  شدند.
۴اکتوبر۲۰۱۷=۱۲ میزان۱۳۹۶

پس از گذشت یک هفته از حمله انتحاری به یک کاروان نظامیان دنمارکی شامل ناتو در غرب کابل، دنمارک  کابل: 
تصمیم گرفته است که با اعزام ۵۵ عسکر جدید حضور نظامی اش را در افغانستان افزایش دهد که  مجموع 

عساکر انکشور در افغانستان به ۱۵۲تن میرسد.
یک انفجاردرقومندانی پولیس والیت فاریاب رخداد اما به کسی اسیب نرسید. فاریاب: 

درحالیکه یک شبانه روز از تصرف دوباره ی ولسوالی غورماج ازسوی نظامیان می گذرد ، آنان همچنان به  رر: 
عملیات پاکسازی شان دراین ولسوالی ادامه می دهند.

مسووالن پولیس پروان از کشف و ضبط مقدار۴۴ کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس خبر میدهند که با سه نفر  پروان: 
گرفتار شد.

رر:       دره فندقستان غوربند شب گذشته به صورت مکمل از وجود گروه های تروریستی تصفیه شد. تاکنون 
مرگ۲۰تروریست تائید شده است. ۳پولیس نیز شهید وچهار پولیس دیگر جراحت برداشته اند.

سی عضو گروه داعش دریک حمله هوایی درولسوالی های کوت، دوربابا ونازیان  ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور همچنان ادامه دارد. در  سه  رر 

هفته اخیر تنها درننگرهار بیش از۱۳۰موشک از آن سوی نوار دیورند پرتاب شده است.
ده طالب مسلح بشمول ۷ ترورست خارجی  دریک رشته حمله های هوایی نظامیان درولسوالی سنگین و  هلمند: 

حومه لشکرگاه کشته شدند.
پولیس تخار چهار تن را با پنج میل سالح بازداشت کرد. تخار: 

۵ اکتوبر۲۰۱۷=۱۳ میزان۱۳۹۶
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با ابراز اطمینان از توانایی نیروهای داخلی برای حفظ امنیت کشورش،  کابل: 
هدف نهایی خود را صلح با طالبان دانسته است. وی در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی، در پاسخ به سئوالی 
درباره توانایی نظامی کشورش، گفت که با وجود محدودیت های موجود، ارتش و نیروهایامنیتی  طی چند سال 

گذشته پیشرفت فراوانی کرده اند و این پیشرفت ها ادامه خواهد داشت.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان با تاکید بر "زمان" برگزاری انتخابات پارلمانی آینده این کشور،  کابل: 

حمایت خود از این انتخابات را اعالم کرده است.
امریکا-کابل: شایسته واعظ، خلبان زن افغان-آمریکایی پرواز تنهایی ۱۳۸ روزه اش به دور دنیا را پس از سفر به ۲۲ کشور 

به پایان رساند.
مال عالالدین و مولوی هجران دوقومندان ارشد گروه طالبان دروالیت کندز، درحمله های ناگهانی نظامیان  قندز: 

کشته شدند.
یک تن دیروز به اتهام قاچاق دوازده کیلو گرام هیروئین  دروالیت پنجشیر بازداشت گردید. پنجشیر: 

درگیری های گروه های هراس افگن داعش وطالبان دروالیت جوزجان همچنان ادامه دارد. درجریان سه روز  جوزجان: 
از آغاز این درگیری ها تا کنون یازده عضو گروه داعش و ۹ طالب مسلح کشته شدند و بیست وهفت هراس 

افگن دیگر از دو طرف زخم برداشته اند.
ننگرهار:  ۲۳ عضو گروه داعش دریک حمله هوایی د راچین ، کوت ، دوربابا ونازیان ننگرهار کشته شدند.

سیزده طالب مسلح دریک رشته حمله های هوایی نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند و ده ها تن دیگرشان  هلمند: 
زخم برداشتند.

هفتاد وپنج هراس افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان و ۱۱  تن داعشی کشته ، ۵۳ تن  زخمی  کابل: 
و یک تن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف کشور دستگیر گردیدند.

۶اکتوبر۲۰۱۷=۱۴ میزان۱۳۹۶
پنج مخالف مسلح دیشب در ولسوالی های احمد آباد و زرمت  در عملیات نیروهای مسلح و حمله هوایی  پکتیا: 

کشته و دو تن زخمی  شدند.
هفت مخالف مسلح دیروز در ولسوالی کوهستان والیت بدخشان  توسط نظامیان کشته شدند. بدخشان: 

دو هراس افگن دیروز در ولسوالی سوزمه قلعه  در درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی  کشته و۴ تن زخمی  سرپل: 
شدند.یک حلقه ماین نیز خنثی شد.
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پنجاه و شش هراس افگن دیروز در ولسوالی علیشنگ در عملیات تصفیوی کشته و۳۰ تن زخمی شدند. لغمان: 
وزارت دفاع: چهل و سه تن از دهشت  افگنان در نقاط مختلف کشور  کشته و شانزده  تن دیگر آنان زخمی  کابل: 

گردیدند.
ناتو می گوید، برای انکشاف ماموریت نظامی اش در افغانستان تعهد دارد و پانزده کشور که در چوکات  ناتو: 

ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیرو دارند، به افزایش عساکر خود متعهد اند.
۷ اکتوبر۲۰۱۷=۱۵ میزان۱۳۹۶

سه تن درپیوند به قاچاق یک اثرتاریخی دروالیت میدان وردگ بازداشت شدند. این مردان امروز  هنگامی که  میدان: 
می خواستند یک کتاب تاریخی وپربها را ازوالیت بامیان به کابل انتقال دهندگرفتارشدند. این کتاب درپوست 
آهو، با آب طال و به زبان سانسکریت درعهد یونان باختر نوشته شده است وقدمت دوهزاروپنج صد ساله دارد.
اشرف غنی وارد قندهارشد. محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سفرش به آن والیت، برعالوة دیدار  قندهار: 
با مقام های محلی و بزرگان قومی کندهار، از آن شمار هلیکوپترهای بلک هاک که قوای هوایی امریکا به 

نیروهای هوایی افغان کمک کرده است، در میدان هوایی کندهار دیدن میکند.
وزیر خارجه این کشور صریحأ هشدار داده است که اگر فشار ها بر پاکستان بیشتر گردد ما طالب و داعش را  پاکستان: 
یک جا خواهیم کرد. گفته های اخیر خواجه آصف ثابت میسازد که پاکستان با داعش و طالب سر وکار دارد 

وحربه در دست آن کشور است.
جنگنده های ناتو به بزرگ ترین مرکزطالبان مسلح دروالیت سرپل  امروزحمله کرده اند. دراین حمله های  سرپل: 

جنگنده های بدون سرنشین ناتو ، مرکز طالبان به ویرانه مبدل شده است.
6۲ دهشت  افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان و ۴  تن داعشی  توسط نیروهای ملی دفاعی  کابل: 

و امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی گردیدند.
سه طالب مسلح دیروز در پشت رود فراه کشته و ۲ تن  شدند. یکفرد ملکی باثر انفجار ماین شهید شد. فراه: 

نیروهای امنیتی کشورروز گذشته درجریان چهل وچهارعملیات یکصدو چهار دهشت هراس افگن را از پا  کابل: 
درآوردند که ۸۹ تن کشته ۵۳تن زخمی و ۹تن بازداشت شد و ۱۵ داعشی کشته شده است.

یک زن از اثر گلوله باری طالبان دیروز درقادس بادغیس به شهادت رسید و ۴ طالب زخمی شد. بادغیس: 
۴طالب دیشب توسط پولیس درولسوالی آب کمری بادغیس کشته شدند.یک پولیس محلی شهید شد. رر: 

در گیری میان دو گر وهی از طالبان  در تیوره غو ر دیروز سه کشته از طرفین به جا گذاشت. غور: 
هفت طالب مسلح دردرگیری بانظامیان در سنگین قندهار کشته شدند. قندهار: 

چهارتن به شمول دوبرادر به اتهام قتل پدرشان درولسوالی  انجیل دستگیر شدند. هرات: 
محموله سالح و مهمات شامل یک میل کالشنکوف ۳میل تفنگچه کمری ۲میل تفنگ چره ای 6قبضه بمب  رر: 

دستی در ولسوالی انجیل کشف شد.
سه تن با محموله هایی از ده ها کیلو گرام تریاک و هیرویین  در شاهراه کابل- جالل آباد بازداشت شدند. ننگرهار: 

هژده عضو گروه داعش دریک حمله هوایی در بخش های اچین، کوت، دوربابا و نازیان کشته شدند. رر: 
حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از   کنرو ننگرهار  ادامه دارد. رر: 

پنج طالب مسلح به شمول مالیعقوب و مولوی سلیمان دوفرد کلیدی آن گروه دیروزبازداشت شدند. قندز: 
سیزده هراس افگن دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته شد. ملک یک قوماندان کلیدی دشمن  رر: 

نیز زخمی شد.
سه هراس افگن در ولسوالی ده یک والیت غزنی دیروز کشته و6 حلقه ماین کشف وخنثی شد. غزنی: 

جوزجان:  مال مجید ولسوال نامنهاد ومال عبداهلل قومندان امنیه  نامنهاد طالبان برای ولسوالی خماب جوز جان شب گذشته 
کشته شدند.

تورن امراهلل یک سر گروه طالبان با یک محافظش شب گذشته در شاهراه شبر غان - سر پل کشته شد. ۳ طالب  سرپل: 
دیگر زخمی و یک پولیس خیزش مردمی شهید و یک پولیس زخم برداشت.

دو طالب مسلح در نتیجه حمالت نظامیان کشوردر گرزیوان  فاریاب کشته و ۳ تن زخمی شد شدند. فاریاب: 
۸ اکتوبر۲۰۱۷=۱۶ میزان۱۳۹۶

امریکا:افغانستان: آمریکا اولین سری از هلیکوپترهای پیشرفته بلک هاک را دیروزباحضور اشرف غنی به ارتش افغانستان 
نیروهای افغان به این  تحویل داد. ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان مجهز شدن  

هلیکوپترها را نقطه آغاز شکست طالبان خواند.
سی و شش کیلو گرام چرس دیروز با راننده موتر کروال  در والیت بغالن ضبط شد. بغالن: 

ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار و از افراد قدرتمند در جنوب افغانستان گفته  است که پاکستان تالش  قندهار: 
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دارد افراد گروه طالبان و گروه )داعش( را در افغانستان با هم متحد کند. وی گفت: چند روز پیش مالهبت 
اهلل، رهبرگروه طالبان به ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند آمده بود و به افراد گروه طالبان گفته که با افراد 

گروه )داعش( هماهنگ علیه دولت افغانستان بجنگند.
وزارت دفاع:  اخیرآ  وزیر خارجه   پاکستان طی سخنرانی در انستیتوت صلح امریکا گفته های  عاری از  کابل: 
حقیقت را برای تحریف اذهان جامعه جهانی بیان داشته که گویا یکی از عوامل تداوم  جنگ افغانستان، فروش 

جنگ افزارهای اردو به مخالفان دولت  است.
هشت طالب مسلح دیروز در حمله هوایی در ولسوالی امام صاحب کشته و ۳ طالب زخمی شد. قندز: 

چهار عراده واسطه مخالفان دیشب در ولسوالی گل تپه والیت کندزدر حمله کوماندو ها حریق و دو فرد  رر: 
مشکوک بازداشت شد.

سه مرکز  گروه طالبان مسلح در حومه شهر لشکرگاه والیت هلمند درتازه ترین حمله های هوایی نابود و ۹  هلمند: 
طالب کشته شد.

بیست داعشی  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی درشرق کشور کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم  ننگرهار: 
برداشتندو ۵ ماین خنثی گردید.

پولیس تخار امروز دوزن ویک مرد را به ظن قاچاق ۱۵ کیلو هیرویین در کلفگان  بازداشت کرد. تخار: 
یک جوان باسم مرتضی پسر یک صراف  در تخار امروز از چنگ ربایندگان نجات داده شدوهشت مظنون  تخار: 

اختطافچی بازداشت شدند.
سه طالب حین حمله باالی پوسته های امنیتی در  پشت رود  کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. فراه: 

طالبان شب گذشته سه تن از همکاران شان را درقریه یخن علیای ولسوالی تیوره که یک کودک نیز درمیان  غور: 
شان دیده میشود به گلوله بستند.

هفت طالب مسلح در نتیجه حمله های هوایی در سر پل کشته  و ۱۱ طالب بشمول مال گل مشهور به تبلیغی  سرپل: 
زخمی شدند.

سه تن درپیوند به قاچاق چهل و چهار کیلو گرام مواد مخدر چرس از سوی پولیس پروان در جبل السراج  پروان: 
بازداشت شدند.ودو تن به اتهام قتل یک مرد و زخمی ساختن یک مرد دیگر توسط پولیس بازداشت شدند.

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۳۹ هراس افگن و زخمی شدن ۳6تن دیگر در پی عملیات تصفیوی نیروهای  کابل: 
امنیتی ودفاعی دربخشهای از کشور خبر میدهد.

کشور المان تعداد نیروهایش در افغانستان را  از ۹۸۰سرباز به ۱۴۰۰ نفرافزایش میدهد. المان: 
سی وشش زوج جوان دیروز مراسم ازدواج شانرا به کمک یک نهاد خیریه در شهر هرات جشن گرفتند. هرات: 

نیروهای امنیتی در والیت میدان وردک دیروز در یک عملیات ویژه موفق به آزاد کردن مهندس هندی از  میدان: 
چنگال آدم ربایان شدند که دو ماه قبل ربوده شده بود.

۹ اکتوبر۲۰۱۷=۱۷ میزان۱۳۹۶
داعش باالخره طالب بود. رهبرگروه طالبان به قوماندانان خود و اعضای گروه خود دستور داده که جنگیدن  کابل: 
علیه داعش را پایان دهند. به گزارش آژانس باختر ، اخیرًا مال هیبت اهلل آخند زاده رهبر گروه طالبان باشماری 
از اعضای شورای کویته و با همکاری استخبارات پاکستان سفری به والیت هلمند داشته و با قوماندانان خود 

و اعضای گروه طالبان دیدن کرده است.
دونالدترامپ رییس جمهور امریکا اخیرًا دستور رفع محدودیت ها را دراجرای عملیات های نظامیان آنکشور  امریکا: 

در افغانستان را صادرکرده است .
یافته های دفتر نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که وضعیت آزادی بیان در دوره  کابل: 

حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامد کرزی، رئیس جمهوری پشین افغانستان، “بدتر شده است”.
کمیته بین المللی صلیب سرخ که مقر آن در ژنو است، اعالم کرده که دفاتر خود را در شهر قندوز، مرکز والیت  کابل: 
قندوز و شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب بسته است. بعد از سه حمله پی در پی به کارمندان صلیب سرخ، این 

نهاد فعالیت خود را در تمام والیت های شمالی افغانستان کاهش داده  است.
ژنرال عبدالرازق، یکی از مشهورترین فرماندهان پلیس افغانستان گفته، برای طالبانی که دست از خشونت  قندهار: 

برمی دارند مناطق امن ایجاد کرده.
حلیمه صدف؛ عضو شورای والیتی جوزجان می گوید: ۳۵ خانم از دره  میرزاولنگ و والیت غور، پس از  جوزجان: 

حادثه  میرزاولنگ تا هنوز در نزد گروه داعش اسیر هستند.
حدود ۲۰ سرباز اردوی ملی در ولسوالی چوره ارزگان به شکل فجیع کشته شدند. حنفی سناتورارزگان گفت:  ارزگان: 
حمالت طالبان در ولسوالی چوره عقب زده شده و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در حالت پیشروی قرار 
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دارند و تلفات سنگین به دشمن وارد شده است.
دیروزیک هلی کوپتر نیروهای خارجی )امریکایی(در ولسوالی کوه صافی والیت پروان به دلیل مشکالت فنی  کابل: 

سقوط کرده، اما منابع محلی می گویند که تلفاتی نداشته است.
۱۰ اکتوبر۲۰۱۷=۱۸ میزان۱۳۹۶

اداره مرکزی آمار افغانستان اعالم کرده که نظر به ارزیابی این نهاد از کیفیت آب های افغانستان، حدود 6۰  کابل: 
درصد از آب های آشامیدنی افغانستان به مدفوع آلوده  است.

دو مخالف  دیشب در   محمدآغه والیت لوگر بازداشت شدند که در ساخت ماین مهارت داشتند. لوگر: 
نه طالب مسلح به شمول یک قوماندان محلی این گروه دریک بمب گذاری خودی جان باختند. لغمان: 

۱۴ داعشی  درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی درشرق افغانستان کشته شدند.و۱۱ ماین خنثی گردید. ننگرهار: 
مقامات محلی دروالیت هلمند ، گزارش هایی را که گویا رهبر گروه طالبان برای مدت کوتاهی به این والیت  هلمند: 
جنوبی سرزده ، رد کردند.آنان می گویند که این “ دروغ پراگنی ها از سوی پاکستان “ است و بیشتر جنبه سیاسی 

و تبلیغاتی دارد.
یازده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی درگرشک و گرمسیرهلمند کشته  یکتن زخمی و  هلمند: 

دوتن بازداشت شدند.
شانزده طالب مسلح دیشب دریک عملیات هوایی در راغستان بدخشان کشته ونه تن زخمی  شدند. یک  بدخشان: 

پولیس باثر انفجار ماین شهید و یکتن زخمی شد.
پنج مخالف مسلح دیروز درحمله هوایی در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته و۷ تن زخمی شدند. قندز: 

چهار مخالف مسلح در عملیات های هوایی در قریه قورچی و تاج قلعه ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب کشته  فاریاب: 
شدند ودو مخالف به دولت پیوست.

طالبان چندین راکت را بسوی پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام ) پروان در شمال کابل( پرتاب کرد. بگرام: 
کابل:     یک کارخانه ساخت ماین و واسکت های انتحاری در خوشحال مینه ناحیه پنجم شهر کابل کشف شد. طی این 

عملیات دو طالب کشته شد.
۱۱ اکتوبر۲۰۱۷=۱۹ میزان۱۳۹۶

بیست و چهار کیلو گرام مواد مخدر امروز در والیت پروان ضبط شد. طبق یک خبر دیگر، یک بوشکه بیست  پروان: 
و چهار لیتره مملو از مواد انفجاری در مرکز پروان کشف شد.

بیست وهفت طالب مسلح درجریان تازه ترین حمله های هوایی درحومه لشکرگاه کشته شدند و دست کم  هلمند: 
سیزده تن دیگر شان زخم برداشتند.

یک ایستگاه بازرسی پولیس درشهرخوست آماج انفجاربمب قرارگرفت ودو مامور پولیس زخمی گردید. خوست: 
طرح طالبان مسلح برای حمله موشکی برفرودگاه قندهار ناکام ساخته شد. چهارموشک دریک ساحه مرتفع  قندهار: 

درولسوالی دند کشف گردید.
شورای امنیت ملی، پیشنهاد ایجاد ولسوالی اسپین غر والیت ننگرهار را مورد تایید قرار داد. کابل: 

یکنفر سه صدو هشتاد کیلوگرام چرس را ازکابل به بازار مارکو در ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار انتقال  ننگرهار: 
میداد که درساحه ثمرخیل دربزرگ راه جالل آباد – گذرگاه تورخم ازسوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

نوزده داعشی  به شمول چندین جنگجوی خارجی این گروه هراس افگن ،  درنتیجه تازه ترین حمله های  رر: 
هوایی درشرق افغانستان کشته شدند و ۱۳ ماین در بخش های ننگرهار کشف و خنثی شد.
۹ طالب مسلح  دردرگیری بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته و 6 ماین کشف شد. نورستان: 

هشت طالب مسلح در  صیاد سرپل دیشب در نتیجه حمله های هوایی نیرو های امنیتی و دفاعی کشته و ۳  سرپل: 
تن  زخمی شدند.

یک گروه ۵۰ نفری از نظامیان تازه نفس جمهوری آذربایحان دیروز راهی افغانستان شد. این گروه در قالب  باکو: 
عملیات ›حمایت قاطعانه‹ ناتو ماموریت غیر رزمی در افغانستان را اجرا خواهند کرد.

چهار تن از سران تروریستان دریک عملیات ویژه کوماندوها در مربوطات والیت هرات کشته شدند. هرات: 
6۵  دهشت  افگن به شمول ۴ تن داعشی درنقاط مختلف کشور کشته ، ۴6 تن زخمی و ۷ تن دیگر طالبان  کابل: 

بازداشت شدند.
موترسایکل سوارهدف حمله  مسلح  فرد  از سوی ۲  امروز  بلخ صبح  والی  فرهاد سخنگوی  منیراحمد  بلخ: 

قرار گرفت و زخم برداشت. مسلحانه  
سه آنتن شبکه های روشن، ام تی ان و افغان بیسیم  در ساحات آرزو، بابا یار و قلعتی مرکز شهر غزنی توسط  غزنی: 

طالبان منهدم شد.
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۱۲ اکتوبر۲۰۱۷=۲۰ میزان۱۳۹۶
مشاور امنیت ملی افغانستان اعالم کرده شمار »تروریست« ها در افغانستان در مدت هفت سال گذشته به  کابل:  

سه برابر افزایش یافته  است. از هر چهار “تروریست” یک نفر از آنان خارجی است.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته با انجام چندین عملیات پنجاه و شش هراس افگن طالب را  کابل: 

درمناطق مختلف کشور ازپا درآوردندو ۵۰ تن را زخمی کردند.
ناتو می گوید، مسئله پناه گاه های امن گروه های تروریستی در پاکستان خیلی جدی بوده و ناتو در حل این  ناتو: 

مسئله با حکومت افغانستان کمک می کند.
۵۳۸ کیلوگرام  مواد مخدر و ماده کیمیایی سازنده مواد مخدر درحمله های ناگهانی نیرو های امنیتی در کشم  بدخشان: 

بدخشان کشف وبا سه نفر بازداشت شد. 
طالبان مسلح دریک محکمه صحرایی ، مردی رادر ناد علی  به دارآویختند، این مرد ظاهرا اقدام به ربودن یک  هلمند: 

کودک کرده بود..
درنتیجه حمله بمبی مهاجمان ناشناس برخانه یک روستا نشین در رودات نگرهار مردی جان باخت و  ننگرهار: 

همسروسه فرزندش زخم برداشتند. 
بیست وهشت داعشی درنتیجه تازه ترین حمله های هوایی دردوربابا،  هسکه مینه و اچین کشته شدند. ۷  رر: 

نیز کشف و خنثی شد.  ماین  
۱۳ اکتوبر۲۰۱۷=۲۱ میزان۱۳۹۶

ششمین کنفرانس امنیتی هرات با نمایندگان هفده کشورودوسازمان بین المللی باحضوربیش از یکصدتن  هرات: 
ملی وسیاسی برگزار شد. هدف این نشست ها ایجاد تفاهم و تداوم گفت وگو بین  ازشخصیت های  

کشورهای منطقه و جهان است.
چهارده عضو گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش در نتیجه حمله هوایی کشته شدند. اهالی منطقه میگویند  کنر: 

که آنها افراد ملکی بودند که به محفل عروسی میفرتند و گلوله شادمانی شلیک میکردند.
شیرمحمد جهش مسوول تلویزیون خصوصی تنویر بغالن آماج حمله گروهی ازمهاجمان قرارگرفت و زخم  بغالن: 

برداشت و محافظش جان باخت.
دفتر یوناما:  در حمالت هوایی ۹ ماه گذشته نیروهای افغان و امریکایی ۴66 تن از غیر نظامیان افغان کشته یا  کابل: 

زخمی شده  اند که از این جمله بیشتر از 66 فیصد آن ها زنان و کودکان اند.
پنج طالب مسلح درتازه ترین درگیری  درحومه فیروزکوه مرکزغور کشته و۳ تن زخمی  شدند. غور: 

قاری نوروز یک قومندان ارشد گروه طالبان دروالیت کندز با چهارهراس افگن دیگر در نبرد با نظامیان کشته  قندز: 
و۳تن دیگر زخمی شدند.

مولوی صفی اهلل یک عالم دین دروالیت ننگرهار درگلوله باری مردان تفنگ دارناشناس در بهسود به شهادت  ننگرهار: 
رسید.

درنتیجه یک بمب گذاری طالبان درریگشا در ولسوالی سرخرود ننگرهار دو غیرنظامی جان باختند و یک تن  رر: 
دیگر شان زخم برداشت.

نه طالب مسلح به شمول دو قومندان این گروه درنتیجه تازه ترین درگیری ها درغنی خیل ننگرهار کشته  رر: 
شدند.۴ عضو داعش بازداشت شد.

پانزده عضو گروه داعش به شمول چندین هراس افگن خارجی این گروه دریک عملیات ویژه نظامی در  رر: 
هسکه مینه  ننگرهار کشته و۵ تن زخمی شدند.یک زن از غیر نظامیان نیز جان باخته است.

روز۱۱ اکتوبر ۲۰تن هموطن ما از اتریش و سویدن به کابل بازگردانده شدند. کابل: 
۱۴ اکتوبر۲۰۱۷=۲۲ میزان۱۳۹۶

معاون لوی درستیز قوت های زمینی امریکا  در کابل  به کمک های ارتش آن کشور با نیروهای دفاعی و امنیتی  کابل: 
افغانستان تاکید کرد.

پنج کیلو هیروئین که توسط یک زن انتقال می یافت  دیروز در مرکز والیت زابل ضبط  و زن مذکور با دو مرد  زابل: 
بازداشت شد.

طالبان یک سر باز اردوی ملی  اسیر شده را در فاریاب به شهادت رساندند.این سرباز را از بس در خواجه  فاریاب: 
سبزپوش گرفته بودند.

پنج طالب مسلح در نتیجه حمله های هوایی نیرو های امنیتی دیشب در صیاد سر پل کشته و ۷ تن زخمی  سرپل: 
شدند.

پنج طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی شب گذشته در فیض آباد جوزجان کشته ۴تن زخمی  جوزجان: 
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ویک واسطه زرهی را که قبال طالبان گرفته بودند دوباره از طالبان گرفته شد. 
6۰ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشته شد. کابل: 

هفده طالب مسلح دیروز در ولسوالی گل تیپه والیت کندز کشته و 6 طالب زخمی شدند.6 طالب دیگر در  قندز: 
عملیات هوایی در امام صاحب کشته و۳تن زخمی شد.

طالبان مسلح دریک محکمه صحرایی درغوریان، پنج غیرنظامی راکه در اداره های دولتی کار میکردند تیرباران  هرات: 
کردند. قربانیان، برادران خوانده شده اند.

یکنفر که می خواست  ۵۰ فیر مرمی راکت انداز وهفت راکت RPG  را در یک موتر کروال  به مخالفان مسلح  تخار: 
دولت در ماورای کوکچه انتقال دهد بازداشت شد.

۱۵اکتوبر۲۰۱۷=۲۳ میزان۱۳۹۶
یک حمله کننده انتحاری برنامه داشت خودرو نوع مزدا را که مملو ازانواع مواد انفجاری در بین کریت های  کابل: 
بادنجان رومی بود، بداخل شهر انتقال دهد که ساعت۱۲ شب درساحه خوشحال مینه  حوزه پنجم شهرکابل 

با زخمی شدن راننده آن بازداشت شد. 
یک خواهر وبرادر عصر امروزدر توسط  فرد ناشناس  با شلیک مرمی در فرخار کشته شدند تخار: 

یک زن در اثر انفجار یک ماین کنار جاده طالبان امروز درولسوالی خاش بدخشان شهید ودو سرباز پولیس  بدخشان: 
محلی زخم برداشتند.

بیست ویک طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان وهمکاری هوایی دردهراوود ارزگان کشته و ۹ تن  ارزگان: 
زخمی  شدند.

بیست وپنج طالب مسلح در حمله های هوایی و زمینی نظامیان درنادعلی و کجکی و شهر لشکرگاه کشته  هلمند: 
شدند و یازده تن دیگر شان زخم برداشتند.

۱۱ هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی  در سنگین و حومه لشکرگاه  کشته شدند. رر: 
پنج هراس افگن دیروز در دو ولسوالی گل تپه و دشت ارچی کشته و۳ تن زخمی و یک ماین کشف شد. قندز: 

دو تن در پیوند به قاچاق ُنه کیلو گرام مواد مخدر دیروز در والیت بغالن بازداشت شدند. بغالن: 
دوهراس افگن در درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی در چشمه شیر دیشب کشته شدند. رر: 

پولیس سر پل سه طالب را دیروز به اتهام جمع آوری مالیات و انتقال اسلحه باز داشت کرد. سرپل: 
جوزجان: گروه داعش تراشیدن ریش وبازی فوتبال را در ولسوالی قوش تپه جوزجان ممنوع کرد.

یک زن و مرد به اتهام روابط نامشروع توسط افراد مسلح درعرب خانه جوزجان تیرباران شدند. رر: 
یک فرد ملکی دیروز  درشهرک  والیت غور توسط طالبان به شهادت رسید . غور: 

لعل محمد یک سر گروه طالبان مسلح دیروز  در نیمروز به روند صلح پیو ست. نیمروز: 
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور روز گذشته در جریان چندعملیات در مناطق مختلف کشور 6۷هراس  کابل: 

افگن را بشمول ۸ داعشی کشته .۴۵تن زخمی و ۵ نفر شان بازداشت شد.
دوماین گذار حرفه ای طالبان درولسوالی شیندند والیت هرات با انفجار ماین خود شان  کشته شدند. هرات: 

مال عبدالحق قوماندان گروه طالبان درکرخ والیت هرات بازداشت شد. رر: 
هژده تن درپیوند به رویداد های مختلف جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

۱۶ اکتوبر۲۰۱۷=۲۴ میزان۱۳۹۶
گروه طالبان اعالم کرده که به دنبال حمله اعضای این گروه به دو پاسگاه پلیس، نیروهای دولتی از مرکز  قندهار: 
ولسوالی/شهرستان معروف به صورت کامل بیرون شده اند و۱۲ مامور امنیتی کشته و ۱۷ مامور به دست اعضای 
طالبان اسیر شده اند. پولیس قندهار میگوید: مرکز این منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی است ودرحمالت 

هوایی دیشب۳۰ عضو طالبان، از جمله چند فرمانده آنها کشته شده اند.
بیست و پنج طالب مسلح در جریان دیشب و امروز در ولسوالی معروف والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

دولت افغانستان و گروه طالبان خبر کمک مالی روسیه به این گروه را تکذیب کرده اند. وزارت خارجه  کابل: 
افغانستان گفت: روسیه در همکاری نزدیک امنیتی با جمهوری اسالمی افغانستان قرار دارد. 

کابل:  امروزششمین کنفرانس »گروه هماهنگی چهارجانبه« با شرکت فغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به منظور 
زمینه سازی برای برقراری صلح در افغانستان در مسقط، پایتخت عمان، برگزار می شود.

یک موتر با۳۳۰ کیلو مواد انفجاری در ولسوالی سروبی والیت کابل به دست نیروی های امنیتی افتاد. کابل: 
مالسامد و مالحسین دو قوماندان  پاکستانی گروه داعش درتازه ترین حمله های نظامیان دروالیت ننگرهار  ننگرهار: 

با۹فرد این گروه کشته شدند.
مال الهام ولسوال نام نهاد گروه طالبان مسلح برای ولسوالی پچیر آگام والیت ننگرهار در حمله  ناگهانی نظامیان   رر: 
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با ۸ هراس افگن دیگر کشته شد.
چهار غیرنظامی در گلوله باری گروه داعش درخوگیانی والیت ننگرهار به شهادت رسیدند و ۲ غیر نظامنی  رر: 

دیگر زخمی شد. گروه داعش درجریان درگیری با طالبان براین غیرنظامیان نیز آتش گشوده اند.
والیت ننگرهار درشرق کشور گواه موج تازه یی از درگیری های مرگبار طالبان وداعشیان  در خوگیانی است.  رر: 

دراین درگیری ها شش داعشی و سه طالب کشته شدند و سه تن این دو گروه  زخم برداشتند.
بیست وسه تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

یک کارمند امنیت ملی دیشب طی یک عملیات نیروهای افغان از قید طالبان مسلح در ولسوالی محمدآغه لوگر  لوگر: 
آزاد شد.یک طالب کشته و یکتن بازداشت شد.

پولیس و امنیت ملی6۳ عراده موتر های بدون اسناد و پلیت های تاریخ گذشته را توقف داده اند. رر: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

یک افسرپولیس ملی امروز درشهر غزنی ازسوی افراد نامعلوم به شهادت رسید. غزنی: 
سه طالب مسلح درولسوالی اندر والیت غزنی  روز گذشته کشته  و ۲ تن دیگر شان شدند. رر: 

در ده یک غزنی چهار طالب کشته و سه تن دیگر زخمی شد. رر: 
منسوبان امنیت ملی بامیان یک ذخیره گاه سالح و مهمات را دیروزدر مرکز آن والیت کشف نمودند. بامیان: 

پنج مخالف مسلح دیشب در چشمه شیر والیت بغالن کشته و۳ تن دیگر شان زخمی شدند. ۴حلقه ماین در  بغالن: 
چاردره کشف شد.

والی جوزجان میگوید که باشندگان سه ولسوالی آقچه ، مردیان و خانقاه آن والیت  درمحاصره مخالفان  دولت  جوزجان: 
قراردارندو اگر درین مورد رسیدگی نشود فاجعه میرزا اولنگ درینجا تکرار میشود.

شش هراس افگن شب گذشته درپی عملیات محاربوی نیروهای امنیتی درگرشک هلمند کشته شدند. هلمند: 
درتازه ترین حمله نظامیان برمواضع گروه طالبان در گرشک و کجکی والیت هلمند ، شانزده هراس افگن  رر: 

کشته شدند.
پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی  امام صاحب والیت کندز کشته و۴ طالب زخمی شدند. قندز: 

درحمله طالبان برپاسگاه های امنیتی درارغنداب زابل سه مامورپولیس جان باختند.ودو تن زخمی شدند.میزان  زابل: 
تلفات برطالبان معلوم نیست.

عملیات بزرگ نظامی ضد هراس افگنی درزرمت والیت پکتیا راه اندازی شد. پکتیا: 
بیست  طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۱۷ اکتوبر۲۰۱۷=۲۵ میزان۱۳۹۶
دولت افغانستان اعالم کرده که این کشور برای اولین بار عضو شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل شده  کابل: 
است. صالح الدین ربانی، وزیر خارجه و محمود صیقل، نماینده افغانستان در سازمان ملل با اعالم این خبر 

آن رادستاوردی بزرگ برای دولت و مردم افغانستان دانسته اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعالم کرده که شمار دخترانی که در افغانستان از آموزش محرومند  کابل: 
درسال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته و تالش برای فراهم کردن شرایط آموزش برای دختران هم 
بر اساس این گزارش کاهش یافته است. حدود ۲۰6 هزار دختر را از رفتن به مکتب/مدرسه باز داشته است.

وزارت داخله/ کشور افغانستان اعالم کرده که در حمله انتحاری در والیت غزنی دست کم ۲۵ سرباز امنیتی و  غزنی: 
۵ غیر نظامی کشته شده اند. در این حمله ۱۰ سرباز دیگر نیز زخمی شده اند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 

۲ بامداد در ولسوالی اندر این والیت رخ  داده است.
حمله گروهی مهاجمان انتحاری به فرماندهی پلیس در گردیز مرکز این والیت، باکشته شدن تمام مهاجمان  پکتیا: 
پایان یافته است. وزارت داخله کشته شدن جنرال توریالی عبدیانی، فرمانده پلیس پکتیا را تایید کرده است. 
ژنرال مرادعلی مراد، گفت:  در حمله امروز عالوه بر فرمانده پلیس پکتیا،۲۱ سرباز پلیس کشته و ۴۸ سرباز 
زخمی شده اند. عالوتا ۲۰ نفر غیر نظامی کشته و ۱۱۰ نفر نیز زخمی شده اند. اما معاون شفاخانه پکتیا گفت 

که تاکنون ۳۳ کشته وبیشتراز۱6۰زخمی به مراکز بهداشت منتقل شد ه اند.
شش طالب مسلح دیروز درولسوالی قیصار فاریاب کشته و ۷ تن زخمی  شدند. فاریاب: 

دردو رویداد انفجار ماین دیروز درالمارو پشتونکوت یک کودک کشته و ۵ کودک دیگر زخمی شد. رر: 
یازده  تن از افراد داعش و طالبان در درگیری میان شان  دیشب در جوز جان کشته و۱۱ تن از هردوجانب  جوزجان: 

زخمی شدند.
منطقه  ر د فردی که وظیفه معلمی داشت  در انفجار ماینی  که دیروز انتقال میداد و در موترش منفجر شد    سرپل: 

لغمانی سرپل کشته شد.
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سه طالب  در کمین پولیس در ولسوالی شیب کوه  فراه کشته  و۲ طالب زخمی شدند. طبق خبر دیگر مال نعیم  فراه: 
سرگروه محلی طالب دیشب در پشت رود توسط نظامیان کشته شد.

یاز ده طالب مسلح دیشب توسط پولیس کشته  و دو سرباز پولیس ملی زخمی شدند. رر: 
یک فرمانده طالبا ن دیروز در یک حمله  هوایی دربهارک بدخشان کشته شد. بدخشان: 

ازششمین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح دروالیت بدخشان دیروز  رر: 
یادبود بعمل آمد.

۱۱۰دهشت افگن در نقاط مختلف کشوربشمول ۴ داعشی و۲ سرگروپ کشته  ۲۷تن زخمی و یکتن  کابل: 
بازداشت شد: درجاجی خوست ۲۳عضو شبکه حقانی کشته/ در نادعلی وسنگین هلمند ۱۸ دهشت افگن 
کشته ۲ تن زخمی/ در معروف قندهار۱۷ دهشت افگن کشته/ در پچیرآگام و  بتی کوت و اچین ننگرهار ۱۸ 
طالب بشمول۲ سرگروپ هریک فیصل وعبید اهلل کوچی و ۴ داعشی کشته  یکتن زخمی و یکتن همراه با 
راکت دستگیر/ در قیصار فاریاب ۷ دهشت افگن کشته/ در امام صاحب قندز ۵ طالب کشته و۴ تن زخمی/ 
درغزنی 6طالب کشته و ۹ تن زخمی/ در زرمت پکتیا ۴ دهشت افگن کشته و6 تن زخمی/ در گیان پکتیکا ۳ 

دهشت افگن کشته ۵ تن زخمی  شده اند.
هشت طالب مسلح پاکستانی درتازه ترین نبرد ها دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

سیزده طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۱۸ اکتوبر۲۰۱۷=۲۶ میزان۱۳۹۶

مراسم تشییع جنازه جنرال توریالی عبدیانی فرمانده پلیس والیت پکتیا که دیروز در حمله انتحاری جان باخت   کابل: 
با حضور رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقام های ارشد دولتی در کابل برگزارشد. درین حمله ۴۸ نفرکشته 

و حدود ۲۰۰ تن زخمی شد.
پکتیا:    پنج پولیس در ارتباط  و ظن همکاری با مهاجمان  حمالت دیروز در والیت پکتیا بازداشت شدند.

. بیست و دو داعشی دیروز در ولسوالی های نازیان و اچین والیت ننگرهار کشته شدند. یک سرگروه داعش  ننگرهار: 
در  ده باال کشته و دو دیگر آنها زخمی شدند.

درگیری گروه داعش وطالبان درخوگیانی والیت ننگرهار درشرق کشور پس از سه شبانه روزبا پادرمیانی  رر: 
حلقات پاکستانی  پایان یافت. دراین درگیری ها سی و شش هراس افگن از طالبان و داعشیان کشته شده اند 

و ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند.
نوزده تن درپیوند به رویداد های مختلف جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

نیازگل یک فرمانده  گروه داعش با ۹ فردش دروالیت ننگرهار به روند صلح پیوست. رر: 
یک فرد انتحاری در بایسکل  دیروز توسط نیروهای امنیتی در چهارآسیاب والیت کابل گرفتار شد. کابل: 

دربازارهای آزاد که درکته قلعه ولسوالی سوزمه قلعه و قلعه شهر ولسوالی کوهستانات سرپل ایجاد شده، یک  سرپل: 
میل کالشینکوف از ۵۰تا ۸۰ هزار افغانی و یک کیلو تریاک خام به بهای هفت هزار افغانی به فروش میرسد. 

فروشنده های سالح و مواد اکثرًا ازبکستانی ها به رهبری پسر طاهر یولداش اند.
پنج طالب مسلح خارجی در جرم بدخشان  دیشب دریک عملیات  قوای هوایی در موتر شان کشته شدند. بدخشان: 

سی و پنج طالب مسلح دیروز درحمالت هوایی در ولسوالی دند پتان والیت پکتیا کشته و ۱۵ تن زخمی  پکتیا: 
شدند.دو طالب در زرمت توسط نظامیان کشته شد.

نورستان: یازده طالب مسلح پاکستانی درتازه ترین نبرد ها  هنگام حمله بر کاروان دروالیت نورستان کشته شدند.
۹ طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در دهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۵۵ دهشت  افگن  به شمول ۱۳ تن داعشی کشته  و  ۲۰ تن دیگر  زخمی گردیدند. کابل: 

در یک رویداد تروریستی که شب گذشته در ساحات مرکزی شهر کابل باالی پوسته امنیتی پولیس در  کابل: 
زیرزمینی ده افغانان  اتفاق افتاد دو پولیس شهیدو سه افسر پولیس ودوسرباز زخمی شد.  چندشب پیش نیز 
افرادمسلح ناشناس  چند بمب  دستی را به پوسته امنیتی درچهارراهی ده بوری در حوزه سوم امنیتی پرتاب  

نموده بودند كه دوپولیس  را زخمی ساخت.
شش هراس افگن دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته شدند. قندز: 

دست کم چهارتن به اثرتوفان های شدید دیشب درشمال و شمال غرب کشور جان باختند و ده ها تن زخم  بلخ: 
برداشتند. این طوفان بیشتر در والیات جوزجان. سرپل. فاریاب و بلخ صورت گرفته است.

۱۹ اکتوبر۲۰۱۷=۲۷ میزان۱۳۹۶
به دنبال حمله مهاجمان انتحاری به یک پایگاه ارتش درمیوند قندهار، ۴۳ نظامی و ۱۰ مهاجم مسلح کشته  قندهار: 
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شدند.دولت وزیری گفت: در این پایگاه 6۰ نفر مستقر بودند که از آنان ۴۳ نفر کشته، ۹ نفر زخمی و 6 
نفرناپدید شده و تنها ۲ تن از این نفرات جان به سالمت برده اند.حمله ساعت دونیم صبح امروزصورت گرفت. 
گروه طالبان ادعا کردند که درین حمله 6۰ سرباز ارتش را کشته اند.  در همین هفته حمله انتحاری طالبان به 
فرماندهی پلیس پکتیا دست کم ۴۲ نفر بشمول قوماندان امنیه پکتیا کشته  و درحمله انتحاری در غزنی افغانستان 

دست کم ۳۰  تن کشته  شدند.
امریکا:  وزیرخارجه امریکا گفت تازمانی که طالبان به صلح نپیوندند  امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند.

شورای ناتو- روسیه می خواهد در جلسه بعدی اش در۲6 اکتوبر راجع به وضعیت افغانستان بحث کند ناتو: 
روزنامه بریتانیایی گاردین و نیویارک تایمز امریکا گزارشی را در مورد حمله بر قوماندانی امنیه والیت پکتیا  پکتیا: 
نشر کرده اند.نخست دو موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای پولیس ملی افغان انفجار 
کرد و راه را برای چندین مهاجم برای درگیر شدن با نیروهای افغان باز نمود که جنگ ۴ ساعت ادامه داشت.

۱۰۲تن از هراس افگنان  به شمول ۵ تن از قوماندانان محلی طالبان طی عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی  کابل: 
در نقاط مختلف کشور کشته  و  ۴۴ تن دیگر  زخمی گردیدند.

ده طالب مسلح  درتازه ترین نبرد ها دروالیت نورستان کشته شدند. این طالبان به تازه گی از آن سوی  نورستان: 
نواردیورند به نورستان آمده بودند و می خواستند کاروان حامل نظامیان را آماج قراردهند.

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هژده طالب مسلح بشمول چند تن پاکستانی درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان درحومه  هلمند: 

لشکرگاه هلمند کشته شدند.
چهارده هراس افگن طالب و داعش  دروالیت جوزجان از ادامه ویرانگری دست کشیدند و روند صلح را  جوزجان: 

درپیش گرفتند.
پانزده تن ازطالبان مسلح دردرگیری بانیروهای امنیتی درولسوالی شیندند والیت هرات کشته وزخمی شدند.  هرات: 
۹تن کشته و 6 تن زخمی شده. مالعبدالباری قومندان قطعه سرخ طالبان والیت فراه نیزدرین درگیری  بشدت 

زخمی شده است.
فدامحمد یک فرمانده پولیس محلی همراه با پنج سربازش در ولسوالی چمتال والیت بلخ از سوی طالبان  بلخ: 

مسلح کشته شدند.
۲۰اکتوبر۲۰۱۷=۲۸ میزان۱۳۹۶

غنی: امروز در دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم گفت شبکه  هایی که تباهی ما را می خواهند، نابودی  کابل: 
خود را شاهد خواهند بود.

قندهار:  دیروز درحمله انتحاری در میوند قندهاردر ابتدا اعالم شد که ۴۳ نفر کشته شدند اما روز جمعه اجساد 6 سرباز 
دیگر هم یافت شد.

حمله انتحاری در مسجد امام زمان در منطقه دشت برچی درنمازشام امروزجمعه در غرب کابل 6۰ کشته و  کابل: 
۴۵  زخمی به جا گذاشته است. زنان و کودکان در میان کشته شدگان هستند. دو ماه پیش، در حمله انتحاری 
به مسجد شیعیان در شمال شهرکابل ۲۸ نفر کشته و ۵۰ نفر مجروح شدند. داعش مسئولیت این حمله را به 

عهده گرفت.
درحمله انتحاری در میان نمازگذاران امروزجمعه در مسجد جامع  ولسوالی دولینه والیت غور۳۰ نفر کشته و  غور: 

۳۰ نفر زخمی شده اند. اما شمار دقیق تلفات معلوم نیست. 
راه های ولسوالی اندر والیت غزنی دیشب از وجود مخالفان مسلح پاکسازی گردید. غزنی: 

بیش از چهل هراس افگن به شمول قوماندانان آنان دیشب از سوی نظامیان در اندر غزنی کشته شدند. غزنی: 
در درگیری میان طالبان و داعشیان دیروز در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار۴طالب و۴داعشی کشته و۳  ننگرهار: 

داعشی زخمی شدند.
پنجاه و هشت میل سالح دیروز در والیت فاریاب به برنامه دایاگ تحویل داده شد. فاریاب: 

یک ماین گذار شام دیروز در شهر پلخمری بغالن بازداشت شد. بغالن: 
چهار طالب مسلح دیروز در ولسوالی چمتال والیت بلخ کشته و۳ طالب زخمی شدند. بلخ: 

بیش از پنجاه زن فراورده های شان را دیروز در بازارچه شهر مزار شریف به نمایش گذاشتند. بلخ: 
دربرخی نقاط مختلف کشور هفتاد و دو هراس افگن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی  کشته شدند. کابل: 

۲۱اکتوبر۲۰۱۷=۲۹ میزان۱۳۹۶
درحمله انتحاری در ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم درچارراهی قمبردر غرب کابل، ۱۵ کارآموز نظامی  کابل: 
را کشته و ۴ نفر محصل دیگر را زخمی کرده است. درحمله انتحاری دیروز در مسجد امام زمان در دشت 
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برچی توسط داعش ۵6 نفرکشته و۵۵ نفر زخمی شد. درهفته گذشته حمالت انتحاری در قندهار. غزنی و 
پکتیا ۹۴نفر نظامی را کشتند.

امروز دو موشک در نزدیکی قوماندانی نیروهای بین المللی که مکان نزدیک به تلویزیون ملی  وسفارت امریکا  کابل: 
است برخورد کرده است که تلفات نداشت.

از سال ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۷، بیش از۲۵۳ هزارنفراز سراسرجهان برای آموزش نظامی به آمریکا رفته اند که از این  امریکا: 
میان ۲۵۳۷ نفر آنان افغان بودند. که ۱۵۲نفر افغان  محل آموزش نظامی امریکاراترک کرده واز سرنوشت آنان 

اطالعی دردست نیست ازجمله ۲۷تن آنان در امریکا دستگیر وبه اجبار به افغانستان بازگردانده شده اند.
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا - سیا - گفته است که یک خانواده کانادایی-آمریکایی که توسط طالبان  واشنگتن: 

افغان گروگان گرفته شده بودند به پاکستان انتقال یافته و پنج سال در آن کشور در اختیار این گروه بودند.
دریک حمله انتحاری درمسجدی در دولینه غور ۳۳تن جان باختند و دست کم۲۰تن دیگر زخم برداشتند. غور: 

شهروندان فیروز کوه  دیروزعلیه غصب زمین از سوی زورمندان دست به تظاهرات زدند.۱۲۲۲ نمره زمین  غور: 
توسط آنها غصب شده. 

بدخشان:  یک محموله جنگ افزار سربازان اردوی ملی دروالیت بدخشان به دریای کوکچه واژگون شد. راننده محموله 
جان باخت 

یک محموله بزرگ مواد مخدر در  راه جالل اباد- کابل  با۱۵۰۰ کیلو چرس در زیر بار یک تراکتور کشف شد  ننگرهار: 
که  مرد بازداشت شده میخواست آنرا به بازار مارکو انتقال دهد تا به پاکستان قاچاق شود.

یازده ماین  از راه های پررفت و آمد این والیت شرقی کشف و خنثی  شد. رر: 
هشت غیرنظامی به شمول دو کودک درتازه ترین درگیری های طالبان و داعشیان دروالیت ننگرهار جان  رر: 
باختند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.دراین موج تازه یی ازدرگیری ها در خوگیانی ، دوازده داعشی و 

چهارده طالب مسلح کشته شدند و نه هراس افگن دیگر زخم برداشتند
چهار مخالف مسلح کشته و چهار مخالف دیگر در برکی برک والیت لوگر دیشب بازداشت شدند و موتر  لوگر: 

مملو از مواد انفجاری آنان ازبین برده شد.
دومخالف مسلح در یک عملیات نظامیان در شهر پل علم کشته و ۵ حلقه ماین کشف وخنثی شد. رر: 

یک هزار و دو صد کیلو گرام کود امونیم نایتریت دیروز در ولسوالی محمدآغه لوگر کشف و بیست و دو  رر: 
حلقه ماین خنثی شد.

دوازده طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در دهراوود  ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
بیست وشش طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان در سنگین گرشک و حومه  هلمند: 

لشکرگاه هلمند کشته شدند.
نود و سه هراس افگن در ولسوالی اندر والیت غزنی کشته و ده ها تن دیگر شان زخمی شدند. در بین کشته  غزنی: 
شدگان مولوی انس، مولوی هجران و مولوی بدری و چندین قومندان دیگر مخالفان مسلح شامل می باشند. 
والی غزنی از کشته شدن پانزده کوماندوی پاکستانی در حمله باالی ولسوالی اندر غزنی نیز خبر داد و گفت 
که پنج تن از آنها همچنان بازداشت شدند. در حمله گروه طالبان باالی ولسوالی اندر بیست و دو نظامیان افغان 

به شهادت رسیدند و بیست نظامی دیگر زخم برداشتند.
یازده طالب مسلح پاکستانی درتازه ترین درگیری ها در وانت وایگل نورستان کشته شدند. نورستان: 

یک قومندان پولیس محلی شب گذشته در ولسوالی تگاب کاپیسا  در نبرد با طالبان به شهادت رسید و۳ پولیس  کاپیسا: 
محلی دیگر زخمی شدند.

یک زن سی ساله در منطقه الیاس خیل مرکز آن والیت در جریان درگیری میان دو خانواده از اثر فیر تفنگ  رر: 
چره ی به قتل رسید.

یک نو عروس که هژده سال عمر داشت ودو ماه قبل عروسی شده بود  با خوردن ماده زهری در منطقه عرب  فاریاب: 
آقسای ولسوالی پشتونکوت آن والیت به زندگی اش پایان داد.

یک مرکز آموزشی طالبان در دره علف سفید والیت سرپل که از سوی شش نظامی باز نشسته پاکستانی  سرپل: 
وازبکستانی در بخش حمالت ترورستی آموزش می دیدند شب گذشته از اثر حمالت مکرر هوایی نیرو های 

امنیتی از بین رفت.
۲۲ اکتوبر۲۰۱۷=۳۰ میزان۱۳۹۶

درهفته ای خونین گذشته در افغانستان؛ حمله های طالبان و داعش بیش از ۲۰۰ کشته داشت: حمالت انتحاری  کابل: 
در غزنی. پکتیا. قندهار. غور. کابل) مسجد امام زمان و اکادمی نظامی(.

در پی انفجاری در یک هوتل ۳ نفر در اشکمش  از جمله یک فرمانده پیشین جهادی کشته و ۷ نفر دیگر  تخار: 
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زخمی شده اند همه غیر نظامیان اند.
چهار روز پس از حمله مرگبار گروه طالبان به مقر فرماندهی پلیس در۲6میزان دروالیت پکتیا، محمداشرف  پکتیا: 

غنی، رئیس جمهوری افغانستان به این والیت سفر کرد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان پنج نفر از کارمندان ارشد خود را برکنار کرده است. افراد  کابل: 
برکنارشده معاون مسلکی داراالنشا، رئیس تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر 

حاضری هستند.
۷۴تن درپیوند به عضویت درگروه های هراس افگن درشرق کشور بازداشت شدند. ننگرهار: 

درحالیکه یک روز از کشته شدن طاهرباجوری تبعه پاکستان فرمانده  ارشد داعش  با ۹ فردش  درحمله هوایی  رر: 
در اچین افغانستان می گذرد ، مقامات نظامی می گویند که وی درتالش ساخت پایگاه های جدید درشرق 
کشوربود. این فرمانده  داعش ازسوی حلقاتی درپاکستان مامور گسترش فعالیت های داعش درشرق افغانستان 

بود..
سه کودک درنتیجه انفجاربمبی در ولسوالی پچیر آگام جان باختند. رر: 

درموج تازه درگیری ها میان افراد طالب و داعش ۱۷ تن از هردو طرف کشته شده اند. رر: 
دریک آتش سوزی درمارکیت سلطانزی نزدیک درمسال جالل آباد اموال  چندین فروشگاه از بین رفت . رر: 

به شمول قاری فضل الرحمن مشهور با قاری کوچی یک قومندان شبکه القاعده و مولوی عبدالحکیم و عمر  غزنی: 
فاروق دو قوماندان محلی طالبان  سی وهشت هراس افگن دیشب در ولسوالی اندر غزنی در حمالت هوایی 

و زمینی  کشته شدند.
سه عالم دینی مولوی مجیب الرحمان،مال یوسف ومال غالم در قریه بورغین ولسوالی قیصار با فیرمرمی  فاریاب: 

تنفگچه به شهادت رسیدند و یک عالم دیگر زخمی شد.
هشت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

سه غیرنظامی  درنتیجه انفجار ماینی در سنگین هلمند جان باختند. هلمند: 
سه مخفیگاه گروه طالبان مسلح در حومه لشکرگاه درتازه ترین حمله های هوایی نابود و۱۳ طالب مسلح کشته  رر: 

شد. 
وزارت دفاع ملی از كشته شدن پنجاه و سه هراس افگن در انجام عملیات نیرو های  امنیتی ودفاعی دربخش  کابل: 

های از كشورطی۲۴ساعت گذشته خبرداد. ۳۴هراس افگن زخمی و شش تن گرفتار گردید.
یک پسر محصل سال سوم علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان   چاشت امروز خودش را بدارآویخت  وجان  بدخشان: 
باخت. یک هفته قبل  نیز یک دختر محصل آن پوهنتون  خودش را در محوطه پوهنتون  حلقه آویز کرد وجان 

داد.
انیل احمد جلیس پسر عزیزه جلیس نماینده مردم سرپل در پارلمان خود کشی نموده است. سرپل: 

۲۳اکتوبر۲۰۱۷= اول عقرب ۱۳۹۶
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در سفری به کابل، ضمن اعالم تعهد درازمدت کشورش برای کمک به  کابل: 

افغانستان، بر از بین بردن پناهگاه های »تروریستی« تاکید کرده است.
رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که معصوم ستانکزی رئیس فعلی این اداره او را تهدید  کابل: 

به پرونده سازی کرده تا فعالیت های سیاسی خود را محدود کند.
یک محموله بزرگ نزدیک به یک تن مواد انفجاری طالبان مسلح در بازار شهر ترینکوت کشف شد ارزگان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در حومه شهر ترینکوت کشته شدند. .رر: 
سیزده طالب مسلح دیشب در نوبهارزابل در عملیات هوایی و زمینی  کشته و ۸ تن زخمی شدند. زابل: 

پولیس تخار امروز موفق به کشف یک ذخیره گاه جنگ افزار را از منزل مسکونی بریالی معتمد برحال آن   تخار: 
فرماندهی شد. ازاین ذخیره گاه ۲۲ میل کالشینکوف،۲ قبضه راکت، یک میل پیکا،چهار میل چرئی،۱6 قبضه 
تفنگچه، دو عراده موتر رنجر، یک عراده موترسایکل، دو پایه مخابره،۴ عدد پلیت ولسی جرگه، ۴ عدد پلیت 

شخصی، ۴ عدد پلیت پولیس و یک مقدار مهمات وتجهیزات  به دست آمد.
چهار طالب مسلح در درگیری با پولیس صبح امروز در سر پل کشته و دو پولیس  و دو طالب زخمی شدند.  سرپل: 

طالبان مسلح دیروزمنازل مسکونی را در دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد به آتش کشیدند.
شاهراه کابل هرات درپی درگیری طالبان و نظامیان  درمربوطات شیندند به روی ترافیک بسته شده.. هرات: 

مالحسن ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی  اوبه والیت هرات دردرگیری بانیروهای امنیتی زخمی شد.  رر: 
دوتن ازطالبان مسلح کشته و سه تن دیگرزخمی شد ند.

چهل تن از طالبان مسلح در درگیری ذات البینی بین افراد مالصمد و مال ننگیالی قوماندانهای طالبان در  رر: 
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ولسوالی شیندند والیت هرات كشته وزخمی شدند .
درعملیات نیروهای کوماندو در ولسوالی چک تاکنون دو طالب مسلح کشته وتعدادی دیگری این گروه زخم  میدان: 

برداشته اند .
۸ فرد ملکی در ۸ یک انفجارماین چسپکی در موتر مولیس دیشب در میمنه مرکز فاریاب زخم برداشتند. فاریاب: 

به شمول گلبدین  ولسوال نام نهاد غورماچ و دو محافظش چهارده طالب دیروز درمربوطات  فاریاب کشته   رر: 
و ۹ تن زخمی شدند. سه تن افراد گلبدین نیز بازداشت شد.

یک فرد ملکی با پسرش که مصروف آبیاری باغ خود بودند شب گذشته در شیرین تگاب فاریاب از سوی  رر: 
افراد مسلح ناشناس کشته شد.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۱۱6 هراس افگن دربخشهای از کشور خبر داده است. کابل: 
یك فیر راكت صبح امروز دریك منزل رهایشی  درساحه  سمنت خانه حوزه ۱6 امنیتی اصابت كرد تلفات  رر: 

درپی نداشت. راکت از ساحه بینی حصار فیر شده بود.
پنج مخالف مسلح صبح امروز در ولسوالی ناوه والیت غزنی کشته و سیزده مخالف دیگر بازداشت شدند. 6  غزنی: 

نظامی زخمی شدند.
هفت  طالب مسلح پاکستانی درتازه ترین نبرد ها دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

درگیری های مرگبار طالبان و داعشیان در خوگیانی ننگرهار از یکهفته باینسو همچنان ادامه دارد. سی وسه  ننگرهار: 
هراس افگن از دوطرف کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخمی شده .

یازده طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان در سنگین کشته  و شش تن دیگر  هلمند: 
شان زخم برداشتند.

در هفت ماه گذشته بیش از سه هزار و دوصد هراس افگن در عملیاتهای قول اردوی ۲۰۹ شاهین در زون  بلخ: 
شمال و شمالشرق کشور کشته شدند. ۲۲۰۰ تن زخمی و۴۵۷ تن بازداشت شده اند و ۴۴۰ حلقه ماین کشف 

و خنثی شده.
۲۴ اکتوبر۲۰۱۷= ۲ عقرب ۱۳۹۶

مردم محل در ننگرهار: نیروهای امنیتی غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. به گفته معترضان درعملیات دیشب  ننگرهار: 
درمومند دره هفت نفر کشته شده  و پنج غیرنظامی دیگر را نیروهای ویژه امنیتی با خود برده اند.

محمد اشرف غنی، که صبح امروز، سه شنبه، دوم عقرب عازم دهلی نو شد، با نارندرا مودی، نخست وزیر  کابل: 
وخانم  سوشما سواراج، وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است.

ــه  ــراچ س پولیس جوز جان امروز هفتاد کیلو گرام تریاک را از ساحه دشت قریه مصر آباد در یک واسطه    جوزجان: 
کشف و ضبط کرد.

هشت طالب و چهار داعشی به شمول ولسوال نام نهاد طالبان برای والیت بادغیس دیشب در ولسوالی قوش  رر: 
تپه جوز جان کشته شد.

ده طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند و شش  هلمند: 
تن دیگر شان زخم برداشتند.

نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور درعملیات مشترک در نقاط مختلف کشور ۱۰۴تن ازدهشت  افگنان به  کابل: 
شمول ۲ تن داعشی  کشته  ، ۲۳تن  زخمی و ۱۹ تن دیگر دستگیر گردیدند.

پولیس بغالن امروز ازراه اندازی عملیات تصفیوی زیر نام البرز ۱۵ در ولسوالی تاله و برفک آن والیت خبر  بغالن: 
داد. عملیات ادامه دارد.

بیست و چهار مخالف مسلح دیشب در ولسوالی های اندر و گیالن غزنی درحمله های هوایی و زمینی نیروی  غزنی: 
کوماندوکشته   ۷ تن بازداشت و ۴ تن زخمی شدند.

نوزده حلقه ماین و پنجاه کیلو گرام مواد انفجاری در والیت غزنی دیروز در واغز. اندر. مقر و ده یک کشف  رر: 
و از بین برده شد.

موظفان ریاست عمومی امنیت ملی دیروز مالسورگل مشهور به مولوی بشیر موسهی همکار سازمان استخبارات  کابل: 
آی اس آی  پاکستان ویکتن از طراحان اصلی حمالت تروریستی شبکه حقانی را از شهر کابل بازداشت کردند. 
گروپ های تروریستی تحت امر مالبشیر در والیات مختلف قرار ذیل می باشد :مولوی نافذ سر گروپ ا۵ 
نفری در لوگر/ مخلص سر گروپ ۲۰ نفری مسلح در ولسوالی موسهی کابلمیوند سر گروپ ۱۰ نفری در 
لسوالی خروار والیت لوگر/مولوی عابد قوماندان ۸۰ نفری مسلح در گردیز و زرمت والیت پکتیا / کامران سر 

گروپ ۷نفری در مرکز والیت خوست /ریحان سر گروپ ۳۰ نفری در ولسوالی محمد آغه والیت لوگر.
۲۵اکتوبر۲۰۱۷= ۳ عقرب ۱۳۹۶
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مقام های محلی والیت جوزجان اعالم کرده که به دلیل درگیری طی ۳ روز میان نیروهای گروه موسوم به  جوزجان: 
دولت اسالمی )داعش( و افراد گروه طالبان در قوش تیپه ۴۹ نفر کشته شده اند.۴۲طالب-6عضو داعش و یک 

غیر نظامی کشته شده ها اند.۴غیرنظامی، ۷ عضو گروه طالبان و ۸ نفر از افراد داعش زخمی شده اند.
طالبان مسلح بر سر تقسیم عشر و زکات در قوش تیپه  جوزجان با هم درگیر شدند که تا هنوز پنجاه تن آنان  جوزجان: 

کشته و عده ای زخمی شده اند و درگیری بین آنها ادامه دارد.
در درگیری میان نیروهای شورشی و نیروهای ارتش ملی افغانستان در ولسوالی پشت رود این والیت، ۹سرباز  فراه: 

ارتش و۱۷ شورشی کشته و ۴ سرباز ارتش ملی زخمی شده اند.
یک مخالف مسلح روز گذشته درمسیر راه ولسوالی شیب کوه قلعه کاه فراه حین جاسازی ماین کشته و یکتن  فراه: 

دیگر زخمی شد.
یک گردهم آیی بزرگ)حدود سه صد نفر( گروه طالبان در ولسوالی چشت والیت هرات آماج حمله هوایی  هرات: 

بدون سرنشین قرارگرفت تعداد تلفات معلوم نیست.
شش طالب مسلح دیروز در ولسوالی راغستان بدخشان کشته  و ۸ طالب دیگر زخمی شدند. بدخشان: 

پنج طالب مسلح به شمول قومندانان محلی آنان دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز در حمالت  قندز: 
هوایی کشته و ۲ تن زخمی  شدند. در بین کشته شدگان مال محمدجان، مولوی انور و مال نورآغا از قومندانان 

مشهور طالبان محلی در آن والیت شامل می باشند.قرارگاه   و یک زرهی  شان تخریب شد.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن 6۰ هراس افگن در بخش های مختلف کشور خبر داده است. ۱۸تن زخمی  کابل: 

و۳۰تن بشمول ۱۹ فرد مشکوک گرفتار شد.
دیروز  بودند  نموده  اختطاف  کاپیسا  قلعه سحرای  منطقه  از  را  گذشته شخص  هفته  که  اختطافچی  دو  کاپیسا: 

دستگیرشدند.و فرد اختطاف شده رها گردید.
یک مسوول نظامی طالبان  برای میدان وردک با شش هراس افگن دیگر در درگیری با نظامیان در میدان شهر  میدان: 

کشته و ۵ تن زخمی شد.
یک پایگاه سربازان اردوی ملی درپشت رود  فراه مورد یورش گروهی طالبان مسلح قرارگرفت ولسوال پشت  فراه: 
رود گفت که ۱۳ سربازاردوی ملی جان باخت و طالبان همه ساز و برگ جنگی را باخود بردند. اما سخنگوی 

اردوی ملی میزان تلفات را 6 تن خواند و تصرف قرارگاه را رد کرد.
یازده مخالف مسلح به شمول هشت چیچینی دیروز در ولسوالی چرخ لوگر کشته و ۵ تن بازداشت شد.  لوگر: 
همچنان در عملیات نظامیان افغان نورالرحمن حسینی ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی چهار آسیاب کابل 

در منطقه آب پران ولسوالی محمد آغه لوگر کشته شد.
درحالیکه درگیری های طالبان و داعشیان در خوگیانی همچنان ادامه دارد ، مقامات نظامی ازوارد شدن تلفات  ننگرهار: 
سنگین به این دو گروه هراس افگن سخن می گویند که تاکنون پنجاه وسه هراس افگن از دوطرف کشته و 

ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند.
۴طالب ۴ درتازه ترین رویارویی با نظامیان درحومه ۴ ترینکوت کشته و۵تن دیگر شان زخمی شد.  ارزگان: 

یازده طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان در حومه لشکرگاه  کشته و شش تن  هلمند: 
دیگر شان زخم برداشتند
۲۶ اکتوبر۲۰۱۷= ۴ عقرب ۱۳۹۶ 

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته در چند مورد عملیات یکصدو بیست نه هراس افگن را در  کابل: 
مناطق مختلف کشور از پا درآوردند. ۴۹ تن زخمی و دو تن بازداشت گردید.

بیست و هشت هراس افگن دیروزدر عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در نادعلی  کشته و6تن  هلمند: 
زخمی  شد 6۰ حلقه ماین کشف گردید. 6 هراس افگن در ناوه کشته و ۴ تن شان زخمی شد.

چهارده داعشی دیشب در ولسوالی خوگیانی ننگرهاردر عملیات هوایی کشته  و ۸ تن زخمی شدند. همچنان  ننگرهار: 
مال خیل ولسوال نازیان و ثواب یک عضو لشکر اسالم کشته شدند.

بدخشان:  پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی ارغنچخواه والیت بدخشان توسط اردوی ۲۰۹ شاهین  کشته شدند.
یک فرد مشکوک در دشت ارچی بازداشت  شد و یک رنجر پولیس که قبال ربوده شده بود در اشکمش تخار  قندز: 

باحمله هوایی تخریب گردید.
۹ مخالف  در دره کیهان و تورموش تاله و برفک توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شد. بغالن: 

طرح سؤ قصد هراس افگنان برای جان ولسوال خان چارباغ فاریاب ناکام شد و ماین جاسازی شده شان در  فاریاب: 
زیرپلی خنثی گردید. طبق یک خبر دیگر،  از اثر انفجار یک ماین چسپی در شهر میمنه یک واسطه پولیس 

تخریب شد.
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ارتش پاکستان حصارکشی خط مرزی  خود با افغانستان را آغاز کرده است. کابل: 
نشریه فارن پالیسی مینویسد: از آغاز ماه اپریل امسال تا پایان ماه جون، انفجار ماین های کنار سرک ۳۰۴۳ تن  کابل: 
را در افغانستان زخمی ساخته است. در همین مدت ۱۱۴۳ انفجار ماین کنار سرک در افغانستان رخ داده است.

محمدظاهر اغبر، رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان سرکنسول این کشور در شهر مونیخ تعیین شده، اما او گفته  کابل: 
که هنوز مشخص نیست که به این وظیفه می رود یا نه. وی باحفظ حقوق نظامی اش به رتبه جنرالی با پیشنهاد 

وزارت خارجه مقرر شده.
شورای مشترک ناتو - روسیه امروز پنجشنبه در مورد افغانستان و منازعه در اوکراین   در بروکسل پایتخت  ناتو: 

بلجیم بحث می کنند.در این اجالس سفرای  عضو ناتو و سفیر روسیه در ناتو اشتراک دارند. 
روزنامه گاردین می نویسد جنگ امریکا با توجه به تحرکات طالبان در افغانستان به پیروزی نمی رسد. در بخشی  لندن: 
از آن می نویسد در بازی در حال تغییر قدرت در افغانستان، روسیه به تدارک اسلحه و تجهیزات برای طالبان 

متهم شده است
یک گروه دیگر۱۴ نفری  پناهجویان افغان، که شام سه شنبه از آلمان اخراج شدند، دیروز به میدان هوایی کابل  کابل: 
رسیدند. این پناهجویان با وجود مخالفت شماری از سیاستمداران آلمان اخراج شدند.  آلمان از دسمبر ۲۰۱6 

تا کنون در هفت پرواز ۱۲۸ پناهجوی رد شده افغان را به وطن شان بازگردانده است.
۲۷ اکتوبر۲۰۱۷= ۵ عقرب ۱۳۹۶

وزارت دفاع ملی از کشته شدن نودوپنج هراس افگن و زخمی شدن ۵ تن آنها در بخش های مختلف کشور  کابل: 
خبر داده است.

فرماندهی پلیس والیت غور در مرکز افغانستان می گوید در نزدیک به سه ماه گذشته به صورت تدریجی  غور: 
اعاشه/مواد خوراکی نیروهای پلیس این والیت قطع شده است.

برخی از مردم و اداره محلی در ولسوالی زازی والیت خوست مانع ساخت حصار در امتداد خط مرزی دیورند  خوست: 
توسط نیروهای پاکستانی شده اند.

درحالیکه درگیری های مرگبار طالبان و داعشیان دروالیت جوزجان وارد چهارمین روز خود شده، گزارش ها  جوزجان: 
حاکی از کشته وزخمی شدن یکصد هراس افگن و آواره شدن صدها خانواده  است.

۹ طالب ۹درتازه ترین رویا رویی با نظامیان در۹ ارزگان کشته شدند و شش تن دیگر زخم برداشتند. ارزگان: 
سیزده طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند وشش  هلمند: 

تن دیگر شان زخم برداشتند  6 ماین نیزکشف و خنثی شد.
۲۸ اکتوبر۲۰۱۷= ۶ عقرب ۱۳۹۶

شصت طالب مسلح در جوزجان کشته شدند و ده طالب دیگر در قوش تیپه زخم برداشتند. جوزجان: 
پنج مخالف مسلح دولت دیشب در ولسوالی وازه خوا پکتیکا در حمله طیاره بی پیلوت  کشته شدند. پکتیکا: 

ُنه طالب مسلح در ولسوالی معروف والیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 
هژده هراس افگن دیشب در حومه شهر و  ولسوالی نوبهار زابل در حمله طیارات بی پیلوت کشته شدند. زابل: 

بیست و چهار طالب مسلح دیشب درزنخان. ده یک. قره باغ. خواجه عمری و آب بند  والیت غزنی کشته  غزنی: 
6تن زخمی شدند. نه سرباز شهید و۲ نظامی زخمی شد. ۲ حلقه ماین نیز در گیالن خنثی شد.

دو شاگرد یک مدرسه علوم دینی گذره  امروز در هرات به اتهام شلیک باالی پولیس باز داشت شدند. هرات: 
به دنبال کارزار مبارزه با قاچاق دارو در افغانستان، وزارت بهداشت/صحت فعالیت  ۸۱۷ شرکت واردکننده و  کابل: 
تولیدی دارو را به حال تعلیق درآورده است. خرید دارو از ۱۱۳ کارخانه خارجی در بیش از ۲۰ کشور ممنوع 

شده است.
پتر  هلیکو نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو تایید کرده که یک کارمند خدماتی آمریکا در حادثه سقوط   کابل: 
نیروهای ناتو در والیت لوگر در جنوب کابل کشته شده است. این هلیکوپتر بعد از یک عملیات در هنگام 
پرواز بالهایش به یک درخت برخورد کرده و دوباره نشست اضطراری نموده که فقط یک نفر زخمی 

شده است.
یک مرد در منطقه گل قشالق  سمنگان دیشب زن خود را کشت و خسرش را زخمی ساخت. سمنگان: 

مقام های محلی سرپل میگویند که از سه روز به این سو گروه طالبان در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد بیش  سرپل: 
از پنجصد منزل رهایشی را به آتش کشیدند. طالبان خانه های بخش های شرقی وغربی این دره را کامآل 

تخریب کرده اند و هنوز هم آنان در این دره حضور دارند.
پولیس بغالن از کشف وخنثی سازی یک مای بشکه یی در ولسوالی بغالن مرکزی خبر داد. دوفرد ملکی  بغالن: 

بشمول یک زن از اثر انفجار ماینی در ساحه یکصد کوتی پلخمری امروززخم برداشتند.
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صدها خانواده از دشت لیلی فاریاب به خاطر هراس از داعش بیجا شده اند. فاریاب: 
هفت دهشت افگن دیشب در عملیات هوایی کوماندوها در شهر لشکرگاه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

لغمان:  امنیت ملی ازبازداشت یک ماین گذار گروه تروریستی طالبان در الینگار لغمان خبر میدهد.
بدخشان:  شش طالب مسلح دیروز در ولسوالی راغستان والیت بدخشان کشته و ۱۳ تن زخمی  شدند.

دو سرباز پولیس ملی در انفجار ماین کنار جاده در  شیروازه ولسوالی برکی برک به شهادت رسیدند. لوگر: 
وزارت دفاع ملی از کشته شدن نودوپنج هراس افگن و زخمی شدن ۸ فرد دیگر در بخش های مختلف کشور  کابل: 

خبر داده است.
۲۹اکتوبر۲۰۱۷= ۷ عقرب ۱۳۹۶

وزارت خارجه افغانستان می گوید مقام های پاکستانی را در جریان ربوده شدن معاون والی کنر در شهر پشاور  کابل: 
پاکستان قرار داده اند و آنها در تالش رهایی او هستند. محمد نبی احمدی معاون والی کنرکه برای تداوی به 

پشاور رفته بود  در منطقه "دبگری" پیشاور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است.
نمایندگان مردم قندوز در مجلس نمایندگان افغانستان تایید کردند که افراد گروه طالبان شب گذشته، ۱۳سرباز  قندز: 
پلیس را در روستای آدم خان در مسیر شاهراه قندوز-ولسوالی خان آباد این والیت شمال شرقی کشته اند.یکنفر 

موفق به فرار شده است.
ده ها عضو طالب بر پاسگاه های امنیتی یورش بردند که در این درگیری ۸ مهاجم کشته و 6 تن زخمی شد. 6  زابل: 

مامور پولیس نیز به شهادت رسید.
مختار ولسوال نام نهاد طالبان برای خروار با ۷ همراهانش صبح امروز کشته و یکتن شان زخمی شد. لوگر: 

میرویس مشهور به آرمانی یک سرگروه طالب دیروز با یک فردش در برکه کشته شد. بغالن: 
نه طالب مسلح دیشب  در ولسوالیهای پشت رود وباال بلوک  فراه کشته و ۱۱ تن شان زخمی  شدند. فراه: 

جوزجان:  یک فارمسیست شفاخانه افغان- ترک در شبرغان دیروز خودرا حلق آویز کرده وجان داد.
یک فرد انتحاری دیروز از سوی پولیس ملی در فیروزکوه والیت غور گرفتار شد . غور: 

۹ طالب  درتازه ترین رویارویی با نظامیان در ارزگان بشمول فرمانده محلی این گروه  کشته شدند. ارزگان: 
چهارتن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

هشت هراس افگن درادامه درگیری های مرگبار بین طالبان و داعشیان دروالیت ننگرهار کشته شدند.۵ تن  ننگرهار: 
کشته و۳ تن زخمی  اند.

مردی به اتهام جعل کاری دروالیت ننگرهار بازداشت شد. این مرد دربدل دریافت پول از شهروندان، نمبرپلیت  ننگرهار: 
موتر، پاسپورت ، جواز رانندگی و جواز سیر و شناسنامه جعلی می ساخته است.

یک گروه هفت نفری آدم ربایان از ۱۵تا۲۰ سال حبس شدند. هرات: 
قاضی نام نهاد طالبان درزون غرب ، درعملیات نیروهای امنیتی درولسوالی اوبه کشته شد. رر: 

یک مرد  دو شب قبل زن و کودک ده ماهه اش را در نیمروز  سر برید. نیمروز: 
۳۰ اکتوبر۲۰۱۷= ۸ عقرب ۱۳۹۶

مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری درباره تغییر قانون ثبت احوال نفوس  کابل: 
را با اکثریت آراء رد کرد. براساس تصمیم تازه مجلس، ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه الکترونیک ذکر 

نخواهد شد.
به دنبال اعالم خبر "بیماری خطرناک" کوین کینگ یک شهروند آمریکایی در اسارت گروه طالبان که بیماری  کابل: 

خطرناک قلبی و کلیه ای" دارد. دانشگاه آمریکایی افغانستان خواستار آزادی فوری این استاد خود شده است.
امروز یک ماین دریک عراده موتر هایلکس شرکت برق غوری منفجر شد که درآن سیزده تن به شمول یک  بغالن: 

کودک زخم برداشتند  و موتر سرویس کامال تخریب شد.
شش تن ازافراد طالبان به شمول قاری عبدالوهاب سر دسته آنان کشته شدند وپنج تن دیگرشان در بورکه  بغالن: 

مجروح گردیدند. 
یک زن ازسوی خانواده شوهرش در ولسوالی گذرگاه نور بغالن پس از شکنجه به قتل رسید. بغالن: 

شش طالب مسلح در پشت رود توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته  و۸ طالب دیگر زخمی شد. فراه: 
پولیس سمنگان فردی را به ظن قتل همسر و مادر همسرش دیروز باز داشت کرد. وی پدر و برادر همسرش  سمنگان: 

را نیز زخمی کرده بود.
طالبان مسلح۱۳ عضو خانواده  تاج محمد یک قو مندان پولیس محلی را درغور باخود بردند.  غور: 

شماری  از افراد وابسته به گروه طالبان از والیات غور و باد غیس به اطراف بند سلما هجوم آورده بودند  که  هرات: 
از سوی  نیرو های امنیتی به شکست مواجه شدند و از این منطقه فرار  کردند. محل تجمع طالبان هدف 
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حمالت هوایی قرار گرفت که منجر به متفرق شدن آنان شد .
پولیس کندز دیروز چهارحلقه ماین ضد وسایط را درمرکز آن والیت کشف و خنثی کرد. قندز: 

در نقاط مختلف کشور ۹۲ دهشت  افگن کشته  و ۴۱ تن  دیگر زخمی شدند.  کابل: 
هشت طالب مسلح درنتیجه تازه ترین درگیری ها در سپین بولدک والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

ماموران امنیتی بامداد امروز هشت ماین را از پررفت و آمد ترین محل های ولسوالی سنگین و شهرلشکرگاه  هلمند: 
مرکز هلمند کشف و خنثی کردند.

یازده عضو گروه طالبان درحمله ناگهانی کوماندو ها درحومه بازار لشکرگاه کشته شدند. هلمند: 
در برج میزان سال روان  ۵۴ تن  به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرکز و والیت های کشور بازداشت شد. کابل: 

طی یک درگیری هشت مهاجم  در ارغنداب کشته  و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. همچنان شش  زابل: 
مامورپولیس دراین درگیری شهید شد و با سررسیدن نیروهای کمکی مهاجمان فرار کردند و چندین جنگ 

افزار را باخود بردند.
هند دیروز نخستین محموله ۱۵هزار تن گندم را از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان فرستاد و با این کار  هند: 

مسیر تجارتی بدیلی را برای پاکستان، رقیب طوالنی خود، باز کرد.
۳۱اکتوبر۲۰۱۷= ۹ عقرب ۱۳۹۶

موزیم روضه شریف در مزارشریف امروز بعد از بازسازی اساسی دو باره گشایش یافت. دراین موزیم بیش  بلخ: 
از هشتصد اثر باستانی به شکل اساسی نگهداری می شود که قدمت آن به سده های قبل از اسالم و بعد از 

اسالم بر میگردد.
در انفجار انتحاری در محله دیپلماتیک کابل دست کم ۵ نفر کشته و ۲۳ نفر دیگر زخمی شده اند. این انفجار  کابل: 
حوالی ساعت ۴ عصر امروزدر “وزیر اکبرخان” کابل رخ داده است. فرد انتحار کننده نوجوانی حدود ۱۳ ساله 

بوده است. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است.
ننگرهار: پولیس سه نفر را به دلیل برنامه ریزی برای دست زدن به حمله انتحاری بازداشت کرده اند. یک خودرو که 150 

کیلوگرم مواد منفجره در آن جاسازی شده بود نیزگرفته شد. دونفر افغان و یکنفر پاکستانی است.  
شیخ مجیب الرحمن یک مسوول پیشین  حقوق ننگرهار درگلوله باری مردان ناشناس کشته شد. ننگرهار: 

طرح هراس افگنان برای یک انفجار در مسجدی درناحیه سوم جالل آباد ناکام شد بم کشف و خنثی شد. رر: 
یک محموله دارو گروه داعش که از پاکستان وارد شده بود در هسکه مینه ننگرهار ضبط  شد.ازاین محموله  رر: 
دارو و وسایل طبی که بیشتر برای درمان زخم  ازآن کارگرفته می شود ، به دست آمده است.مردبازداشت شده 

اعتراف نمود که میخواست آنرا به گروه داعش برساند.
وزارت امور داخله میگوید  كه پنج هزار فرد مسلح درچوكات ۳۵۴ گروه تروریستی دروالیت ننگرهار فعالیت  رر: 

دارند.
۴ تن که ده ها کیلو چرس و هیرویین را در یک موتر کروال و یک الری به مارکو برای قاچاق انتقال میدادند  رر: 

بازداشت شدند. 
عبدالحکیم مدیر زراعت ولسوالی خواجه بهاوالدین والیت تخار امروزاز سوی طالبان ربوده شد.  تخار: 

دوتن  به ظن قاچاق بیست وپنج کیلو گرام چرس در یک تانکر تیل امروز بازداشت شد.  سمنگان: 
هفده هراس افگن دیشب در ولسوالی های اندر و ده  یک غزنی در حمله هوایی نظامیان افغان  کشته و ۵ تن  غزنی: 

زخمی  شدند.
دریک درگیری بین منسوبان امنیتی و طالبان درمنطقه ده نو ولسوالی خواجه سبز پوش والیت جوزجان مال  جوزجان: 

نقیب اهلل مشهور به متوکل سرگروه طالبان کشته شد و دو طالب دیگر زخم برداشتند .
ازاثر حمالت طیاره های بی پیلوت امروز دو طالب مسلح در گوشته وازخواه پکتیکا کشته و یک موتر بامهمات  پکتیکا: 

آن تخریب شد.
نزده مخالف مسلح دیشب دردرگیری بانظامیان دروالیت هلمند کشته و ۱۰ تن زخمی شدند.۲۰ ماین نیز  هلمند: 

کشف و خنثی شد.
شانزده طالب مسلح درحمله سربازان کوماندو درسنگین هلمند کشته شدند. رر: 

دوطالب مسلح دیروز در خواجه سبزپوش و المار درحمالت هوایی و زمینی نظامیان  کشته شدند. فاریاب: 
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۲۴ هراس افگن  و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر درعملیات های تصفیوی نیروهای  کابل: 

امنیتی در بخشهای از کشور خبرداد.
پولیس بغالن از کشته شدن چهارده  تن و زخمی شدن ۱۷ تن مخالف مسلح دولت در ولسوالی برکه آن  بغالن: 

والیت خبر داد. اجساد قاری ستار وقاری عبدالوهاب دوسرگروه آنان نیز درمیان کشته شده ها  بود.
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به اثر انفجار یک حلقه ماین ظهر امروز در یک عراده موتر هایلکس در شهر پلخمری سیزده تن به شمول یک  رر: 
کودک زخم برداشتند.

درنتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی تاله و برفک  پانزده تن از هراس افگنان کشته وبیست  رر: 
تن آنها زخم برداشتند.

سناتور معاون احمد یک عضو شورای  والیتی غور  دیروزدر دولتیار از یک سو قصد جان سالم به دربرد  غور: 
امایک فرد ملکی به شهادت رسید. 

اول نوامبر۲۰۱۷= ۱۰ عقرب ۱۳۹۶
در یک انفجار انتحاری دیروز داعش در محله دیپلماتیک کابل)وزیراکبرخان( دست کم ۵ نفر کشته و ۲۲ نفر  کابل: 

دیگر زخمی شده اند.
در اثر انفجار یک ماین امروز در نزدیک مکتب دخترانه ولسوالی خلم  والیت بلخ یکتن شهید و سیزده تن   بلخ: 

بشمول قوماندان پولیس قلعه زال کندز و سه شاگرد دختر و سه معلم زخم برداشتند.
بیست و پنج هراس افگن دیشب در حمالت هوایی و درگیری با نظامیان درمربوطات  والیت غزنی کشته و۴  غزنی: 

تن زخمی  شدند.
دو تن در پیوند به انتقال ُنه کیلو گرام مواد مخدر امروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 

سه طالب مسلح دیروز در حمله هوایی نظامیان در چار دره کندز کشته شدند. قندز: 
دوغیرنظامی امروز دردرگیری میان دوگروه مسلح غیرمسوول دروالیت تخارکشته شدند و قوماندان امنیه با  تخار: 

دوپولیس دیگر چاه آب زخم برداشت.
یک کودک صبح امروز در فقیر آباد تخار از اثر انفجار بمب دستی که بمنزل شان پرتاب شده بود جان باخت  رر: 

و ۲ تن زخمی شد.
دوانبارجنگ افزارگروه طالبان درجنوب والیت قندهار کشف شد. قندهار: 

طالبان مسلح  دو غیرنظامی را در گیزاب والیت ارزگان تیرباران کردند و ۳ تن را زخمی نمودند. ارزگان: 
سه تن به اتهام عضویت درگروه طالبان مسلح دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

چهارده طالب مسلح درحمله نظامیان در لشکرگاه و سنگین  هلمند کشته شدند.۵ ماین نیز کشف شد. هلمند: 
هشت هراس افگن  بشمول سه خارجی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

چهار هراس افگن دیروز زمانی کشته شدند که می خواستند چندین ماین را درقریه درزک ولسوالی کشک  هرات: 
کهنه هرات جاسازی کند. در میان کشته شده ها دو تن قوماندان آنان بنام های مال احمد شاه و مال باری شامل 

است.
نیروهای پولیس ملی قومندانی زون ۳۰۳ سپین غردرهفته گذشته در یک عملیات تصفیه یی مشترک در شش  کابل: 

والیت کشور۱۸۱هراس افگن را از پا در آوردند و بیش از۵۰ تن زخمی و۳6حلقه ماین خنثی شد. 
دوطالب مسلح دیشب در نتیجه حمالت هوایی نظامیان کشوردرخواجه سبزپوش فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

۲نوامبر۲۰۱۷= ۱۱ عقرب ۱۳۹۶
سخنگوی والی هلمند گفته که گروه طالبان یک زن ۸۵ ساله و یک پسر ۱۷ ساله را به اتهام همکاری با دولت  هلمند: 

در شهرستان  کشته است.
یک مقام وزارت مخابرات افغانستان تایید کرده که این وزارت واتس آپ، تلگرام و شماری نامشخص از  کابل: 

حساب های کاربری توییتر و فیسبوک را مسدود می کند.
در والیت های کشور دیروز ۲6 هراس افگن کشته شدند و ۹ هراس افگن دیگر زخمی گردیدند. کابل: 

پولیس یک قاچاقچی اسلحه را از مربوطات شهر ایبک والیت سمنگان بازداشت نمود. سمنگان: 
سه انبارجنگ افزارگروه طالبان دروالیت قندهار درجنوب کشور کشف شد. قندهار: 

مسووالن در كمیته والیتی صلح در هرات از پیوستن یک هزارو دو صدو هشتاد مهاجم مسلح ازآغاز فعالیت  هرات: 
این كمیته خبر میدهند.

پنج طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هشت طالب مسلح درحمله نظامیان دروالیت هلمند شب گذشته کشته شدند. هلمند: 

یازده عضو گروه طالبان مسلح دراسعد آباد والیت کنر در درگیری با نظامیان  کشته شدند. کنر: 
آمر معارف ولسوالی پشتونکوت فاریاب به اتهام فساد اداری و استفاده سو از صالحیت های وظیفوی دیروزباز  فاریاب: 

داشت شد.
در پی انفجار تانکر تیل وحریق موتربس درچاریکارهشت تن کشته و ده تن دیگر زخمی شده اند. پروان: 

عبدالرحمن فرزند عبدالظاهر؛ یک سرگروه کلیدی تروریستان در نتیجه عملیات نیروهای مشترک پولیس  غزنی: 
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وامنیت ملی در والیت غزنی دستگیر شد.
کاروان ۴۰۰ نفره زائرین اتباع افغانستانی که بصورت ترانزیت به ایران وارد شدند دیروز مورد استقبال مشاور  ایران: 

والی والیت خراسان رضوی قرار گرفتند.
با انفجار ماین مقناطیسی در ناحیه گوالیی دواخانه در غرب کابل کسی زخمی و صدمه ندید. کابل: 

جسد یک دانش آموز در دست شویی مکتب لیسه باختر پیدا شده که به شکل مرموز به قتل رسیده است. بلخ: 
سفارت امریکا صدور ویزه برای نمایندگان پارلمان را به دلیل آنچه که سوء استفاده می خواند ، برای همیشه  کابل: 

متوقف نمود.
بانک انکشاف آسیایی یک برنامه پنج ساله جدید برای کمک به افغانستان را پذیرفته است که ۸۷۷ ملیون دالر  کابل: 

کمک مینماید.
۳۳ نوامبر۲۰۱۷= ۱۲ عقرب ۱۳۹۶

دادستان دیوان کیفری بین المللی از قاضیان این دیوان خواسته است تا مجوز الزم برای آغاز بررسی درباره  افغانستان: 
ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را صادر کنند.

چهار مخالف مسلح دیشب در  ولسوالی های جاجی، آریوب و زرمت والیت  پکتیا  در حمله هوایی کشته   پکتیا: 
شدند.۴ حلقه ماین در خوست وغزنی نیز کشف وخنثی شد.

هفت طالب عصر دیروز درحمله هوایی در ولسوالی خواجه سبزپوش کشته و ۸ تن زخمی شدند. فاریاب: 
بیش از بیست هراس افگن درحمله هوایی وزمینی در ولسوالی های اندر و ده یک والیت غزنی کشته و ده  غزنی: 

تن زخمی شدند. دو نظامی افغان نیز به شهادت رسیدند.
عبدالرحمن یک قوماندان هراس افگنان دیروز در والیت غزنی بازداشت شد. غزتنی: 

هژده طالب دیروز در ولسوالی چهاردره کندز درعملیات هوایی و زمینی کشته و۴ تن زخمی شدند. قندز: 
وزارت دفاع ملی میگوید که در   عملیات های تصفیوی در نقاط مختلف کشور پنجاه و چهارتن از دهشت   کابل: 

افگنان کشته  ، بیست و پنج تن  زخمی  و سه تن دیگر زخمی گردیدند.
دیروزدرعملیات های نیروهای امنیتی درشماری ازوالیت های کشور ۲6هراس افگن کشته و۹هراس افگن  کابل: 

دیگر زخمی گردیدند.
۴ نوامبر۲۰۱۷= ۱۳ عقرب ۱۳۹۶

قاری عزت اهلل فرمانده قطعه سرخ طالبان مسلح برای کندز درنبرد با کوماندوها  در چاردره باچند تن دیگرش  کندز: 
کشته شد.

یک فرد مظنون سابق  به اختطاف ریس  شرکت مخابراتی ام تی ان  و  قتل یکنفر در امام صاحب  امروزدرکندز  رر: 
توسط پولیس بازداشت شد.

پانزده طالب مسلح به شمول دو قومندان آنان دیروز درعملیات هوایی و زمینی در ولسوالی چهاردره کندز  رر: 
بشمول مالطوفان و قاری ظاهرکشته  ۱۳ تن زخمی و سه تن دیگر شان بازداشت شد. دو روز قبل نیز هژده 

طالب مسلح در ولسوالی چهاردره کندز کشته شدند.
دادگاهی در کابل هفت تن از محافظان ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را به هشت سال  کابل: 

زندان محکوم کرد. این افراد متهم به توقیف و بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی،اند.
براساس تصمیم هیئت حقیقت یاب مجلس نمایندگان افغانستان، رئیس این مجلس پذیرفته که پول خرید های  کابل: 
غیرضروری برای خانه و دفتر کاری اش را بازپرداخت کند. همچنان آقای همایون و دو عضودیگر مجلس نیز 
برای ۱۰روز از حضور در مجلس محروم و رئیسان دبیرخانه و تلویزیون مجلس نیز برکنار شوند. محمد نعیم 

اللی نیزبرای ۱۵ روز از حضور در مجلس محروم شد.
حمالت گروهی طالبان باالی ولسوالی ُبرکه بغالن عقب زده شدودراین حمالت هفت طالب مسلح کشته و6  بغالن: 

تن شان زخمی  شدند. در حمالت طالبان مسلح چهل باب دکان ومسجد جامع ان ولسوالی را آتش زدند.
از اثر انفجار ماین کنار جاده یک پولس محلی در سرخ کوتل شهید شد. رر: 

پنج طالب مسلح درحمله روستا نشینان خشمگین در حومه فیروز کوه والیت غور کشته شدند. غور: 
هشت مهاجم درنبرد با نظامیان درارغنداب  قندهار کشته شدند. قندهار: 

هشت طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان کشور دیشب درخواجه سبز پوش فاریاب کشته  و۱۲  فاریاب: 
تن زخمی شدند. ۲ حلقه ماین در غورماچ کشف و خنثی شد.

به شمول سه تروریست پاکستانی ۷۴ طالب مسلح در عملیات های تصفیوی نیروهای دفاعی درنقاط مختلف  کابل: 
کشور کشته  ۴۹ نفر زخمی و۲  ترورست گرفتار شدند

هفت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در خاص ارزگان کشته  و6 تن زخمی شدند. ارزگان: 
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چهارده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع شان دروالیت هلمند کشته شدند.۷ حلقه ماین  هلمنند: 
نیز کشف شد.

درگیری میان گروهی دوفرمانده محلی  طالبان برسرتقسیم زمین های دولتی در ولسوالی میزان زابل سه  طالب  زابل: 
کشته و ۴ تن زخمی شده اند. 

۵نوامبر۲۰۱۷= ۱۴ عقرب ۱۳۹۶
هیئت حقیقت یاب گزارش خود را در خصوص اتهامات مبنی بر فساد اداری درولسی جرگه  ارائه کرد   کابل: 
ورئیس مجلس را به مسترد نمودن اضافه از پنج ملیون و سه صد هزار افغانی مکلف دانست. وظیفه خدای 
نظر، رئیس داراالنشای مجلس نماینده گان به حالت تعلیق درآمد. همایون معاون اول  ده روز از نشست در 
جلسات مجلس محروم شد.اللی  و گل پادشاه مجیدی ۱۵روز  عبید اهلل بارکزی ۱۰روزاز حضور در مجلس 

محروم شناخته شدند.
در بمباران شب گذشته نیروهای خارجی حمایت قاطع در ولسوالی چهاردره والیت قندوز در شمال افغانستان  قندز: 
چهارده نفر کشته شدند. غیرنظامیانی که منطقه را ترک کرده بودند،  صبح امروز در حال برگشت به خانه های شان 

بودند که بمباران صورت گرفته است. ۱۳تن دیگر نیز زخمی شده اند.
خلیلی میگوید صلح با حزب اسالمی حکمتیار یگانه دستآورد این شورا محسوب میشود  اما اخیرا حکمتیار  کابل: 
گفته که او از طریق مذاکرات با شورای امنیت افغانستان)اتمر( بکابل آمده نه از طریق شورای صلح. خلیلی 
گفت: هیچ نهاد و شخص دیگری به جز شورای عالی صلح در رابطه به گفت وگوهای صلح وظیفه و مسئولیتی 

ندارد.
دو سرباز اردوی ملی و یک فرد ملکی  امروز در انفجار ماین کنار جاده در شهر پل علم زخم برداشتند. لوگر: 
مرحله اول اسناد دوره تسلیمی دفاتر وپرسونل قوای سرحدی از وزارت داخله بوزارت دفاع  آغاز شد. کابل: 

در نتیجه عملیات  از طرف قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی باالی مخفیگاه های ۴ گروه مسلح در  قندهار: 
خاکریز ۴ تن اعضای آن گروه کشته و۱۰ تن آنها بازداشت گردیدند.۴ تن که نزد آنان زندانی بود آزاد و زندان 
تخریب شد. همچنان یک مخفیگاه سالح و مهمات آنگروه که شامل )۱( سوب واسکت انتحاری، ماین های 
مختلف النوع، مخابره ، ۴۴ عراده موتر سایکل، دو عراده موتر ، یک پایه کمپیوتر، تجهیزات نظامی و مقدار 

زیادی مواد انفجاری می گردید بعد از کشف  در ساحه از بین برده شده است.
بیست و یک مخالف مسلح درعملیات زمینی و هوائی منسوبان قول اردوی ۲۰۳تندردرولسوالی گیروی غزنی  غزنی: 
کشته و۲۲ تن زخمی و ۲ تن بازداشت شد.  دراین عملیات یک میل زیکویک سه عراده موتر فولدر و نه عراده 
موتر سایکل دشمن نیز از بین رفته است. طبق یک خبر دیگر درحمالت هوایی در ولسوالی اریوب  و زرمت 

۱۲ مخالف کشته و یکعراده داتسن و یک موتر سایکل آنان ازبین برده شد.
مدیراجرایه   المار امروز از سوی افراد مسلح ناشناس ترور و موتر حامل وی به آتش کشیده شد. فاریاب: 

سه طالب   هنگام ماین گذاری یک جاده به اثر انفجار ماین دست داشته شان درباالبلوک کشته شدند. فراه: 
والیت ننگرهار درشرق کشور یک بار دگر گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است.  ننگرهار: 

طی یک شبانه روزاز خاک پاکستان ۱۳ موشک ومرمی توپ در بخش های از لعلپور برخورد کرده است.
دریک رشته حمله های هوایی در اچین  ننگرهار، پانزده عضو گروه داعش کشته شدند. رر: 

۹ تن درپیوند به رویداد های مختلف جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
هفده هراس افگن دیروز در شهر پلخمری و ولسوالی برکه بغالن کشته و۸ تن زخمی شدند. همچنان ۸ طالب  بغالن: 

توسط نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی برکه کشته و ۹ طالب زخمی شد.
بیست و یک طالب مسلح به شمول هفت قومندان محلی آن گروه دیشب در ولسوالی های چهاردره و خان  قندز: 

آباد والیت کندز کشته و ۱۲ طالب زخمی شدند.
نیرو های  کوماندو عملیاتی را به حمایه قوای هوایی در مربوطات ولسوالی چهار دره والیت کندز انجام دادند  رر: 
که منتج به کشته شدن  )۵۷(تن از افراد طالب و زخمی شدن  )۱۵( دیگر آنان گردید که دربین کشته شده گان 

سرگروپ طالبان  از جمله داکتر حسین ولسوال نام نهاد  چهاردره نیزشامل میباشد 
یازده طالب مسلح درحمله ی نظامیان درحومه لشکرگاه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

شش هراس افگن در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
درگیری بین طالبان مسلح ونیروهای امنیتی درولسوالی اوبه والیت هرات سبب کشته وزخمی شدن دست کم  هرات: 

پنج تن ازتروریستان شد.و۴ تن بازداشت شد.
هفت طالب مسلح دردرگیری باماموران امنیتی والیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

مولوی امان اهلل یک فرمانده ارشد گروه طالبان دروالیت بدخشان درنبرد با نیروهای امنیتی با سه هراس افگن  بدخشان: 
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دیگر  کشته شد.
ده قریه ولسوالی اشکمش تخار در جریان عملیاتی که از سه روز قبل آغاز شده بود ازوجود طالبان مسلح  تخار: 

پاکسازی شده است.
۶نوامبر۲۰۱۷= ۱۵ عقرب ۱۳۹۶

به دنبال اظهارات اخیر سفیر بریتانیا در خصوص به رسمیت شناختن خط مرزی دیورند، شورای امنیت ملی   کابل: 
افغانستان با نشر خبرنامه ای از تمام سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی مستقر در افغانستان خواسته که 

برحقوق و ارزش های تاریخی افغانستان از جمله خط دیورند احترام بگذارند.
نیروهای ‘حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان اعالم کرده که درباره گزارش های که حاکی از حمله  کابل: 
۱۴غیرنظامی کشته و ۱۳ تن زخمی شدند. اسداهلل عمر خیل والی کندز ادعای تلفات بیشتر افراد ملکی 

درعملیات پنج روزه در ولسوالی چهاردره آن والیت را رد کرد.
در چهار روز گذشته سی مخالف مسلح دولت در چهار دره کندز  کشته شدند . رر: 

هلمند:   یکصد و شصت و سه مخالف مسلح درعملیات های هوایی و زمینی نظامیان افغان نقاط مختلف والیت 
۲۴روز کشته و ۴۳ تن زخمی شده اند.۴۳ عراده موتر تخریب و ۳۱۲ ماین خنثی شده است. هلمنددر  

هشت طالب مسلح درحمله ی نظامیان دروالیت هلمند کشته و 6 حلقه ماین کشف و خنثی شد . رر: 
دوفردملکی درحمله طالبان باالی قریه دهگان ولسوالی قره باغ غزنی دیروز جان باختند.یک ترورست دیگر  غزنی: 

شهر غزنی کشته شد. در  
دو طالب مسلح دیشب در ولسوالی برکی برک  لوگر کشته  و۴ تن زخمی و یکنفر شان بازداشت شد. لوگر: 

پولیس مبارزه بامواد مخدر بغالن یک محموله مواد مخدر در لرخوابه کیله گی کشف کرد. بغالن: 
درمرکز هماهنگی پولیس کاپیسا آتش سوزی رخ داده است. کاپیسا: 

والیت ننگرهار برای سومین روزگواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی  است. ننگرهار: 
دریک رشته حمله های هوایی دروالیت ننگرهار ، هژده عضو گروه داعش کشته شدند. رر: 

سیزده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
فردی از قید آدم ربایان از ولسوالی غوریان رها  و بخانواده اش سپرده شد. طبق یک خبر دیگر: معاون کمیسیون  هرات: 

نظامی طالبان در  والیت هرات کشته شد.
یک گروه شش نفری طالبان مسلح به سرکردگی مال آزاد  امروز در شیندند به روند صلح پیوستند. رر: 

۹ هراس افگن در ادامه عملیات ضد هراس افگنی دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
شش طالب دردرگیری باماموران امنیتی پکتیکا در شرن  کشته شدند وسه تن دیگر شان زخم برداشتند. پکتیکا: 

شماری از سناتوران درمجلس سنا میگویندکه حکومت درپیوند به کشتار بی رحمانه مردم ولسوالی چاه آب   تخار: 
تخار  توسط بشیر قانت)یک قوماندان حزب اسالمی حکمتیار( هیچ اقدام موثری را روی دست ندارد.

۷نوامبر۲۰۱۷= ۱۶ عقرب ۱۳۹۶
حمله  انتحاری سه مهاجم در لباس پولیس به ساختمان تلویزیون محلی خصوصی شمشاد در کابل پایان یافت.  کابل: 
تلویزیون شمشاد اعالم کرده که دو محافظ این تلویزیوین کشته و ۲۱ نفر از کارمندانش زخمی شده اند. داعش 

مسوولیت حمله را بدوش گرفته.
سازمان ملل: هدف قرار دادن نمازگزاران و رهبران مذهبی در افغانستان باید متوقف شود .دفترهیئت کمک  کابل: 
سازمان ملل در افغانستان )یوناما( اعالم کرده که از آغاز سال ۲۰۱6 میالدی تاکنون ۴۲ حمله به عبادت  گاه ها، 
رهبران مذهبی و نمازگزان درافغانستان انجام شده است. در طول این مدت، ۲6۱ غیرنظامی کشته و ۵۷۲ نفر 

دیگر زخمی شده اند.
فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در افغانستان اعالم کرده که تحقیقات این نیروها در والیت قندوز نشان می دهد  قندز: 

که هیج غیرنظامی در حمله نیروهای آمریکایی در این والیت کشته نشده اند.
وزارت خارجه پاکستان تأیید کرد که یک کارمند کنسولگری این کشور در شهر جالل آباد در شرق افغانستان  ننگرهار: 

کشته شده است. وی توسط دو مرد موترسایکل سوار بقتل رسیده است.
ده تن درپیوند به رویداد های مختلف جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

ننگرهاربرای چهارمین شبانه روز گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی است. رر: 
محمد فاضل عفیف جمشیدی یک عضو شورای والیتی هرات ظهر امروز در حمله افراد مسلح ناشناس با یک  هرات: 

محافظش به شهادت رسید و راننده اش زخمی شد.
زن جوانی دروالیت هرات به اتهام قتل شوهر پیرش بازداشت شد. رر: 

وزارت امور داخله میگویدکه گروه های تروریستی به منظور ایجاد فضای رعب ووحشت درمیان شهریان کابل  کابل: 
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دست به شایعه پراگنی میزنند.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن چهل و دو هراس افگن بشمول ۲ داعشی  و زخمی شدن ۴۳ تن درنقاط  کابل: 

مختلف کشور در عملیات های تصفیوی خبر داد.
ولسوالی اشکمش  تخار از وجود  مخالفان مسلح دولت  کاماًل تصفیه شد . تخار: 

نظم عامه از مسیر شاهراه بغالن-کندز یک حلقه ماین را کشف وخنثی کردند. بغالن: 
تهاجم وسیع طالبان به قصد تصرف پوسته های امنیتی ولسوالی برکه والیت بغالن باردیگر به شکست مواجه  رر: 

شد.یک تن کشته و دو تن شان زخمی شد.
چهارده هراس افگن درنتیجه تازه ترین درگیری ها دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

هفت عضو گروه داعش دریک حمله هوایی دراچین ننگرهار کشته شدند. و یک عضو داعش بازداشت شد.دو  ننگرهار: 
انبار سالح داعش در بهسود و اچین نیز کشف شد.

طالبان دریک محکمه صحرایی در شاه جوی والیت زابل مردی را بنام نعمت اهلل به دار آویختند. زابل: 
داعشیان چهارصد راس از مواشی مردم را دیروز از ولسوالی قوش تپه جوزجان ربودند. جوزجان: 

پانزده طالب   دیشب در عملیات هوایی و زمینی نظامیان افغان درغزنی کشته و ۱6 تن زخمی  شدند. غزنی: 
مخالفان مسلح باالی پوسته امنیتی در قریه چیرلی ولسوالی گیالن غزنی حمله نمودند که در نتیجه سه تن آنان  رر 

کشته و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.
۹ طالب مسلح درحمله های نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

۸ نوامبر۲۰۱۷= ۱۷ عقرب ۱۳۹۶
دفترهیئت کمک سازمان ملل درافغانستان )یوناما( اعالم کرده که در حمله چهارم نوامبر در والیت قندوز در  قندز: 

شمال شرق افغانستان ۱۰غیر نظامی کشته شده اند.
شش طالب مسلح دیشب در حمله هوایی درولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته و ۴ تن بشمول مال  رر: 

ذوالفقار سرگروه شان زخمی و دو قرارگاه آنها تخریب شد. 
بیست و پنج طالب مسلح توسط اردوی ملی در ولسوالی های خوگیانی و گیالن والیت غزنی کشته و  غزنی: 

۱۰طالب بشمول داکتر خلیل قوماندان مشهور آنان زخمی شدند. ۳ ماین نیز کشف و خنثی شد.
یک پولیس توسط همکارش دیشب در شهرهرات به قتل رسید. هرات: 

ماموران امنیتی  هرات بامداد امروز چهارماین را از بخش هایی از آن والیت کشف و خنثی کردند. رر: 
عبدالهادی یک سر گروه  طالبان  باپسرش  دیروز  در ولسوالی جوند بادغیس از طرف افراد مسلح ناشناس به  بادغیس: 

قتل رسید .
۳۹ هراس افگن درجریان چند مورد عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی که درنقاط مختلف کشور انجام  کابل: 

شد کشته  ۱۹تن زخمی و سه تن بازداشت شدند.
هفده هراس افگن درنتیجه تازه ترین درگیری ها دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

سیزده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی درکوت و اچین ننگرهار کشته و یکتن دیگر در  ننگرهار: 
بهسود بازداشت  شد.

ده طالب مسلح درحمله های نظامیان درحومه لشکرگاه هلمند کشته و 6 ماین خنثی شد. هلمند:   
مختارلشکری مدیر نشرات تلویزیون یک در منطقه قلعه فتح اهلل کابل هدف حمله تفنگداران غیرمسوول قرار  کابل: 

گرفت که شدیدا زخمی شد.
اشرف غنی امروز عازم امارات شد.  در این سفر ضمن اشتراک در مراسم افتتاح موزیم لوور با مقام های عالی  کابل: 
رتبه امارات دیدار خواهد کرد و روی گسترش همکاری های دوجانبه و مسایل امنیتی بحث و تبادل نظر 

خواهد کرد.
۹نوامبر۲۰۱۷= ۱۸ عقرب ۱۳۹۶

یک حمله انتحاری در دروازه شادیان مزارشریف مرکز این والیت  عبدالغنی یکی از بزرگان قومی مارمل را  بلخ: 
شهید کرد.

دادستانی کل افغانستان می گوید پرونده ثواب الدین مخکش یکی از کارمندان بلند رتبه اداره امور ریاست  کابل: 
جمهوری افغانستان به دادگاه سپرده شده است. مخکش متهم به ترتیب "راهنمای قوم گرایانه" نصب پشتون ها 

وافراد مورد اعتماد در اداره اموراست.
مالعبدالخالق یک قومندان طالبان مسلح دیروز در ولسوالی جرم والیت بدخشان به دولت پیوست. بدخشان: 

ناتو از فرستادن سه هزار سرباز تازه نفس به افغانستان خبر داد. ناتو: 
روزنامه واشنگتن تایمز در تازه ترین مقاله اش می نویسد وزارت دفاع امریکا و حکومت افغانستان به این باور  کابل: 
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اند که نیروهای امنیتی افغان در میدان های جنگ اطمینان بیشتر از گذشته دارند.
نیویارک تایمز: والیت کندز هم برای نیروهای ائتالف به رهبری امریکا و هم برای نیروهای افغان یک میدان  کابل: 

دشوار جنگ است.
پنج پولیس صبح امروز در ولسوالی ناری والیت کنر با انفجار ماین کنار جاده  به شهادت رسیدند. کنر: 

سید حفیظ اهلل مشهور به مرگ  یک فرد انتحاری در منزلش در ولسوالی خان آباد والیت کندز کشته شد. کندز: 
سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی افغانستان با نشر استراتژی محو گرسنگی اعالم کردند که ۴۰  درصــــد  کابل: 

مردم افغانستان گرسنه هستند.
 ۱۰نوامبر۲۰۱۷= ۱۹ عقرب  ۱۳۹۶

درحمله انتحاری در منطقه بوالن در نزدیکی مرکز شهرلشکرگاه در حوزه سوم امنتیی این شهر، حمله انتحاری  هلمند: 
با یک خودرو بمب گذاری بریک پاسگاه پولیس یک سرباز کشته و ۵ تن  ناپدید شده است. سخنگوی والی 

گفت که ۸ سرباز پولیس زخمی شده اند.
در نتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی در شماری از والیت های کشور دیروز ۲۸ تن از هراس  کابل: 

افگنان کشته شدند و 6۱ تن دیگر آنان زخمی شدند.
یکصد و بیست و ُنه مخالف مسلح در چند ولسوالی غزنی در عملیات های که از یک هفته قبل در زنخان.  غزنی: 
است. ۱۱۰  اندر. ده یک و گیالن غزنی راه اندازی شده کشته شده اند که در بین آنها اتباع خارجی نیز شامل  

تن زخمی و دوازده تن بازداشت شده.
دو طالب مسلح دیشب در ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب کشته و یک تن شان زخمی  شد. فاریاب: 

شین گل  یک قومندان گروه داعش دیروز در ولسوالی چپه دره در حمله هوایی با یکتن دیگر کشته شد. کنر: 
یازده داعشی و پنج طالب دیروز در جنگ بین هم  در  خوگیانی ننگرهار کشته و ۱۴ تن زخمی شدند. ننگرهار: 

نه طالب  به شمول مال حفیظ اهلل یک قومندان آن گروه در  برکه بغالن دیروزبدولت پیوستند. بغالن: 
یک کودک۳ ساله از ده دادی  از چنگ ربایندگان در والیت بلخ دیروز نجات داده شد. سه رباینده  بشمول  بلخ: 

یک زن بازداشت شد.
بیش از بیست ُتن مواد مخدر در والیت هرات به آتش کشیده شد. هرات: 

۱۱ نوامبر۲۰۱۷= ۲۰ عقرب  ۱۳۹۶
نخستین محموله گندم کمک هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان رسید. این محموله ۱۵ هزار تنی  کابل: 

براساس همکاری های استراتژیک این سه کشور از بندر چابهار به افغانستان انتقال یافته است.
دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از بهبود وضعیت سالمت آقای دوستم  کابل: 

خبر داده و گفت  او به زودی از ترکیه به کابل برمی گردد. وی ۴ ماه قبل به ترکیه رفته است.
در ادامه اعتراض شماری از ساکنان والیت غور در مرکز افغانستان به عدم دسترسی به برق و جاده، اعضای  غور: 

شورای والیتی غور هم به معترضان پیوستند.
یک زن درولسوالی ساغز والیت غور شب گذشته خودش را حلق آویزکرد. غور: 

باشندگان در ساغرغور دیروز  باطالبان درگیر شدند، در این درگیری  یک باشنده آن محل شهید شد. غور: 
ده هراس افگن دیشب در شهر غزنی کشته  و عده ای زخمی شدند. در این در گیری ۵ پولیس شهید و ۳  غزنی: 

پولیس زخمی شد.
طالبان مسلح شام دیروز سرمعلم یک مکتب دخترانه را در ولسوالی مقربادغیس باخود بردند. بادغیس: 

وزارت دفاع ملی از کشته شدن شصت و یک هراس افگن و زخمی شدن ۳۴ تن دیگر در جریان عملیات  کابل: 
های محاربوی نیرو های اردوی ملی در بخش هایی از کشور خبر داد.

ده هراس افگن درنتیجه تازه ترین درگیری ها دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۱۳ عضو گروه داعش دریک حمله هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

والیت ننگرهار درشرق کشورپس ازیک وقفه دو روزه دوباره گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان  رر: 
پاکستانی بوداست.

۲۰ طالب درحمله هوایی و زمینی  نظامیان درحومه لشکرگاه هلمند کشته شدند.6 ماین نیز خنثی شده. هلمند: 
۱۲نوامبر۲۰۱۷- ۲۱عقرب۱۳۹۶

اشرف غنی در پنجمین نشست سراسری دادستان های افغانستان در ارگ که زیر عنوان "به سوی گسترش  کابل: 
حاکمیت قانون و تامین عدالت در افغانستان” برگزار شده بود، گفت من مداخله نمی کنم و به هیچ کسی اجازه 

مداخله در فیصله های عدلی و قضایی افغانستان را نمی دهم... 
اکرام افضلی، رئیس دیده بان شفافیت افغانستان می گوید یافته های آنها نشان  می دهد که ساختمان های زندان ها  کابل: 
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با خطر فروریزی و آتش سوزی مواجه است و آب پاک، غذای کافی و تسهیالت دیگر حتی اکسیژن کافی در 
سلول ها وجود ندارد.

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه ۱۴ نفری آدم ربا در شهر کابل خبر داده است.  کابل: 
دو فرد ملکی از اثر اصابت مرمی هاوان دیشب در ولسوالی غورماچ فاریاب شهید شدند. غور: 

چهار طالب مسلح درولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب دیشب در درگیری با پولیس  کشته و۸ تن شان  فاریاب: 
زخمی شدند. درحمله آنها ۴ پولیس  خیزش مردمی بشمول پسر یک قوماندان خیزش به شهادت رسید.

ده طالب مسلح دیشب درمرکز غزنی کشته و ۵ تن دیگر آنها زخمی شدند. غزنی: 
محافظان منزل شاروال شهرفیض آباد شام دیروز یک انتحار کننده را از پا در آوردند که مواد انفجاری اش نیز  بدخشان: 

منفجر شد.
هفت هراس افگن درنتیجه تازه ترین درگیری  دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

سربازان ادارة امنیت ملی در والیت هرات موفق به دستگیری شخصی  با انتقال مواد مخدر در منطقه شیدایی  هرات: 
در موترش  شدند. 

چهارده عضو گروه داعش در حمله های هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند.  ۸ ماین در راه های پررفت  ننگرهار: 
وآمد و ۴ انبار سالح در دوربابا و اچین بدست آمد.

بیست ویک تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
سی وپنج زوج به کمک یک مرد پولدار دروالیت نیمروز عروسی دسته جمعی کردند. نیمروز: 

ده طالب  درحمله نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند. و سه انبار سالح آنها در سنگین کشف شد. هلمند: 
تعدادی از جوانان بغالن در دهنه غوری از سوی مشاوران خارجی طالبان اموزش نظامی می بینند . بغالن: 

هفت فرد مشکوک دیشب در ولسوالی بغالن مرکزی  بازداشت شدند.یک حلقه ماین نیزکشف شد. رر: 
شش طالب در نتیجه حمالت هوایی نظامیان کشور دیشب درصیاد سرپل کشته و۴ طالب زخمی شد.   سرپل: 

دو کودک امروز از چنگ ربایندگان در ولسوالی سید آباد والیت میدان وردک آزاد ساخته شدند. میدان: 
سه داعشی به شمول یک قومندان آن دیروز در کنرکشته شدند.در بین کشته شدگان مولویعبداهلل مشهور قماش  کنر: 

یکی از قومندانان محلی گروه داعش درولسوالی پیچ  کنر نیز شامل می باشد
چهار صد کیلو گرام چرس دیشب از یک موتر سراچه در والیت لوگر ضبط و یکنفر بازداشت شد.  لوگر: 

۱۳نوامبر۲۰۱۷- ۲۲عقرب۱۳۹۶
مقام های محلی کنر در شرق افغانستان می گویند که نظامیان پاکستانی از دیروز به این سو راکت پرانی را به این  کنر: 

منطقه آغاز کردند.
پلیس قندهار،دردند قندهارتایید کرده که یک بمبگذار انتحاری کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داده  قندهار:  

که ۳ سرباز رومانیایی زخمی شده است.
دریک حمله گروهی طالبان مسلح دروالیت فراه، هشت مامورپولیس شهید و ۲ تن زخمی شدند.  فراه : 

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع  این ادعا ی گلبدین  را که گویا جنگ جاری در افغانستان، یک جنگ  کابل: 
قومی است رد میکند.  

حمله طالبان بر ولسوالی مقر بادغیس عقب زده شد و ۳طالب کشته ودو پولیس محلی شهید شد بادغیس: 
طالبان مسلح امروز باالی یک تانکرتیل در شاهراه  پلخمری_دوشی حمله کردند که دراین رویداد تانکر آتش  بغالن: 

گرفت ودوفرد ملکی  مسافر جان باختند.
دو فرد ملکی در جنگ  میان دو گروه مسلح غیرمسوول  در نهرین شهید و ۲ تن زخمی شد. رر: 

درحمله هوایی دره میزرا اولنگ صیاد دو هراس افگن کشته شدند وچهار تن دیگر شان زخم برداشتند.  سرپل: 
درانفجار ماین کنار جاده دوکودک چوپان کشته و یک تن زخمی شد.

کودکی دروالیت زابل به گونه اشتباه به اثرفیرمرمی تفنگچه  کاکایش که با آن بازی میکرد کشته شد. زابل: 
شش مامورپولیس درنتیجه یک رویداد ترافیکی در ساحه پل سنگی شاهراه کابل – قندهار زخمی شد.   رر: 

هژده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در کوت و اچین کشته شدند. ۹ ماین در نقاط  ننگرهار: 
مختلف ننگرهار کشف  و دو انبار سالح در هسکه مینه نیز کشف شد.

چهارده طالب  دریک عملیات نظامی  در  هلمند کشته شدند.دو انبار سالح نیز درگرشک کشف شد. هلمند: 
درعملیات مشترک نظامی در نقاط مختلف کشور۴۷ دهشت  افگن  به شمول ۴ تن داعشی کشته  و  ۱۸تن   کابل: 

دیگر  زخمی شدند.
دو فرد ملکی یک خانواده از اثر اصابت مرمی هاوان دیشب درغورماچ فاریاب شهیدو۵ تن زخمی شد فاریاب: 

۱۴نوامبر۲۰۱۷- ۲۳عقرب۱۳۹۶
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درحمله گروهی دیشب طالبان به ۱۵ پاسگاه امنیتی در منطقه ای میان قندهار و هلمند ۴۵طالب کشته و۳۵تن  قندهار: 
شان زخمی شد.  ۲۲تن از نیروهای امنیتی افغانستان نیز کشته و ۱۵ تن زخمی شده اند. گروه طالبان ادعا کردند 

که در سه والیت قندهار هلمند و فراه ۷۳ سرباز افغان را کشته اند.
اسداهلل حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف امروز از وظیفه اش برکنار شد. در یک حکم ریاست جمهوری  کابل: 

محمد ابراهیم شینواری معاون این وزارت به عنوان سرپرست آن معرفی شده است. 
هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای راجع به افغانستان 'ریکا' امروز در عشق آباد پایتخت  کابل: 
ترکمنستان آغاز شد. در این نشست مقامات دولتی ۴۴ کشور منطقه و جهان و نمایندگان ۳۸ سازمان بین المللی 

شرکت کرده اند.
ارتش پاکستان می گوید دو سربازش در حمله طالبان پاکستانی به یک پاسگاه در باجاور اجنسی در نزدیکی  پاکستان: 

مرز با افغانستان کشته شده اند.آنها درحال حصار کشی بودند که کشته شدند.
مقام های محلی کنر در شرق افغانستان می گویند که نظامیان پاکستانی از دیروز به این سو صدها راکت  به  کنر: 

ولسوالی دانگام پرتاب کردند.
سی و سه طالب مسلح در حمله هوایی در پشتونکوت  فاریاب کشته و ۲۱ طالب زخمی شدند. ۳۸ عراده  فاریاب: 

موترسایکل شان تخریب شد.
هفت هراس افگن دیروز در عملیات منسوبین اردوی ملی  در ولسوالی های اندر و قره باغ غزنی کشته و ۷  غزنی: 

تن زخمی شدند.
سه غیرنظامی درنتیجه  یک حمله  موشکی  اشتباهی سربازان اردوی ملی دروالیت فراه جان باختند. فراه: 

گروه از مهاجمان طالبان باالی پوسته های اردوی ملی در ساحات شیوان ولسوالی باالبلوک  و خطیوان مرکز   رر: 
والیت فراه شب گذشته حمله نمودند که ۲۰ تن از دهشت افگنان کشته و ۲۱ تن زخمی شدند.۵ نظامی نیز 

به شهادت رسیدند.
از وقوع یک انفجار امروز  در شهر کابل جلوگیری شد. مواد انفجاری در یک عراده کراچی چهار تایره  دو  کابل: 
عدد بالون گاز و یک حلقه ماین و مقدار ۵۴ کیلو مواد انفجاری جا سازی گردید بود که در ناحیه ۱۰ کابل 

کشف و خنثی شد.
یک دختر جوان ۲۱ ساله دیشب در خانه شوهر خواهرش درشهر چاریکار به قتل رسید. پروان: 

طالبان بر منزل قوماندان امان یک قومندان جهادی دیشب در تخار حمله کردندیک محافظ وی راکشتند ویک  تخار: 
محافظ دیگر را زخمی کردند.

ده عضو گروه داعش در حمله های هوایی وزمینی درکوت و اچین  ننگرهار کشته شدند.۱۰ حلقه ماین نیز از  ننگرهار: 
بخش های مختلف کشف و خنثی شد.

درادامه عملیات ضد هراس افگنی نظامیان دروالیت هلمند ، شانزده هراس افگن  کشته شدند. ۳ انبار سالح  هلمند: 
در سنگین نیز کشف شد

نیرو های اردوی ملی طی۲۴ ساعت گذشته   ۴۲ دهشت افگن طالب را کشتند ۱6 تن را زخمی و یک قرارگاه  کابل: 
و ذخیره سالح  دشمن منهدم  شد.

برخی گزارش ها حاکی ازآنست که گویا اتباع خارجی بخصوص اروپایی ها دردرزآب جوزجان افراد وابسته  جوزجان: 
به گروه داعش را آموزش نظامی میدهد.

۱۵نوامبر۲۰۱۷- ۲۴عقرب۱۳۹۶
داکترعبداهلل ریس اجراییه حکومت وارد امریکا شده و قرار است عازم کانادا شود. واشنگتن: 

حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش داده اند که تولید مواد مخدر  در سال جاری  کابل: 
میالدی ۸۷ درصد افزایش یافته است.۹ هزار تن درسالجاری درسال گذشته ۴۸۰۰تن بود.

هفت طالب مسلح درنبرد بانظامیان در کامدیش والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
امنیت ملی عطاجان فرد انتحاری مربوط گروه تروریستی طالبان را از هلمند بازداشت نموده است. هلمند: 

طی سه روز درادامه عملیات ضد هراس افگنی سیزده طالب مسلح کشته و۴ انبار سالح شان کشف شد. رر: 
ولسوال پیشین درزاب گفت که  پنجاه تن از آموزگاران گروه دهشت افگن داعش در درزآب به افراد داعشی  جوزجان: 

آموزش های نظامی و تروریستی می دهند.
مشاجره لفظی دیشب سبب کشته شدن دو محافظ مقام والیت غزنی شد. غزنی: 

درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی نظامیان درپشتونکوت، هژده هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر  فاریاب: 
شان زخم برداشتند.

پولیس پنجشیر دو تن را به ظن قاچاق ۱۲ ونیم کیلو چرس و سه ونیم کیلو تریاک امروز بازداشت کرد. پنجشیر: 
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شش هراس افگن دیشب درقلعه  زال والیت کندز کشته شدند. در این حمله دو نظامی افغان شهیدو هفت  قندز: 
نظامی دیگر نیز زخم برداشتند.

محموله مقدار۷۵ کیلوگرام نوع هیروئین و کریستال که درداخل دو تایریک عراده موتر نوع تریلرجابجا شده  هرات: 
بود، در نقطه صفری بندر اسالم قلعه کشف و ضبط شد.راننده موتر نیز بازداشت شد. همچنان یک زن و یک 

مرد که ۱۸۰۰ گرام تریاک را در شهر انتقال میداد گرفتار شدند.
چهارده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درهسکه مینه و اچین ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

همچنان صبح امروز ۸ ماین و سه انبارجنگ افزارهراس افگنان ازننگرهار کشف وخنثی شد. 
عطا محمد متین آمر معارف شهر چاریکار به اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر حاملش در مربوطات آن  پروان: 

شهر به شهادت رسید و دو تن زخمی شد.
احمداهلل علیزی مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری محلی در پی انتقاد از حکومت و تاکید بر برگزاری  کابل: 

لویه جرگه از سوی رئیس جمهور عزل شد.
محمد اشرف غنی، امروز نجیب اهلل احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را از کار برکنار کرد.  کابل: 
آقای احمدزی گفته بود که اکرم خپلواک مشاور رییس جمهور با تهدید از وی خواسته است تا از کارش استعفا 

کند.
الجورد:  قرارداد راه الجورد امروز درحاشیه هفتمین نشست منطقوی ریکا میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان 
و گرجستان در عشق آباد به امضاء رسید. این مسیر از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان عبور کرده 

و به دریای سیاه می رسد و بعد با گذشتن از ترکیه، افغانستان را به آب  های آزاد وصل کند.
برف باری در ۱۲ مسیر از ۵ والیت کشور/ مسیرهای ناورغزنی ودولینه غور مسدود شده اند. غزنی: 

۱۶ نوامبر۲۰۱۷- ۲۵عقرب۱۳۹۶
افغان و هواداران  از سیاسیون  تاالرعروسی قصرنوین که شماری  مقابل  انتحاری در خیرخانه در  حمله  کابل: 

استادعطامحمدنور سخنرانی داشتند صورت گرفت که ۱۴نفر کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند.
نجیب اهلل احمدزی رئیس برکنارشده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برکناری او از سوی  کابل: 

ریاست جمهوری از پستش غیرقانونی است.
امریکا در حال حاضر ۱۵ هزار سرباز در افغانستان دارد و به زودی سربازان دیگر نیز می فرستد. نیوزویک: 

والستریت ژورنال: ناتو در جهت تحقق هدف امریکا در مورد افزایش سربازان در افغانستان کوتاه آمده است.
واشنگتن پست: مریکا می خواهد که یک موج بسیار عظیم قوای هوایی در افغانستان ایجاد کند ولی نتایج موثر آن چندین 

سال را در بر خواهد گرفت.
منشی عمومی ناتو: ظرف شش هفته آینده، شماری از مربیان نظامی را درافغانستان خواهد داشت که در این  ناتو: 

کشور به آنها نیاز است. وامکان ارسال مربیان امارات متحده عرب و قطر به افغانستان نیز. 
پولیس ماینی رادرمنطقه شیخک محمد آغه در زیر یک پلچک  از شاهراه کابل- لوگر دیروز خنثی کرد. در  لوگر: 

منطقه ده نو یک طالب کشته شد. یک سرباز پولیس محلی شهید و یک پولیس دیگر زخمی شد.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی درمناطق مختلف کشور دیروز یازده هراس افگن کشته و یکتن دیگر آنان  کابل: 

دستگیر شده است.
پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی کرخ والیت هرات به روند صلح پیوستند. هرات: 

پنجاه و سه طالب مسلح به شمول پنج قومندان کلیدی آنها در ولسوالی شیندند والیت هرات طی عملیات دو  رر:  
روزه نظامیان  کشته شدند.

شش طالب مسلح دریک درگیری در قیصاروالیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
سه طالب ماین گذار دروالیت ارزگان درنتیجه انفجار ماین دست داشته شان کشته شدند. ارزگان: 

۱۷ نوامبر۲۰۱۷- ۲۶عقرب۱۳۹۶ 
سقوط بهمن/برف کوچ در ولسوالی چپه دره این والیت جان دست کم ۱۰ نفر را گرفته است. چهار کودک و  کنر: 

یک زن از جمله کشته شده ها هستند. 6عضو یک خانواده کشته شده اند. و۸ نفر زخمی شده اند.
درعملیات افراد کوماندو درولسوالی شیندند هرات پنج عضو گروه طالبان کشته و سه عضو دیگر این گروه  هرات: 

زخم برداشتند.
یازده طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

۹ هراس افگن درنتیجه تازه ترین درگیری  دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
شانزده عضو گروه داعش در حمله های هوایی درکوُت هسکه مینه و اچین والیت ننگرهار کشته شدند و ۹  ننگرهار: 

ماین از نقاط مختلف آن کشف شد. عالوتا نظامیان به کشف ۵ انبار سالح آنها نیز موفق شده اند.
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بیست  تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند رر: 
هفده طالب مسلح درحمله نظامیان درحومه لشکرگاه هلمند کشته شدند.۴ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

نیروهای اردوی ملی درعملیات  شان دوازده هرس افگن را کشته و۱۰ تن را زخمی کرده  اند. کابل: 
روزنامه نیویارک تایمز به نقل از مقام های پولیس گزارش داده که طالبان با استفاده از تکنالوژی عینک های شب  قندهار: 
 بین دارساخت روسیه، در جریان دوشنبه شب و صبح وقت سه شنبه، باالی نیروهای امنیتی افغان حمله کردند.

سالح های لیزری اکثرا به روسیه مرتبط دانسته میشود.
۱۸ نوامبر۲۰۱۷- ۲۷عقرب۱۳۹۶

داکتر عبداهلل در امریکا در دیدار با پنس معاون ریس جمهور گفت: مشکل پناه گاه های تروریست ها هنوز یک  کابل: 
مشکل جدی است. او از پاکستان خواسته است تا در برچیدن این پناه گاه ها همکاری کند.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در چهارمین همایش ملی شهری در کابل گفته که بهای مسکن در  کابل: 
وضعیت کنونی قابل قبول نیست و قیمت مسکن باید پایین بیاید. تا بهار آینده بخش عمده ادارات از مرکز  به 

محله داراالمان منتقل خواهدشد.
دو مرد هنگام دادخواهی درداخل ریاست عدلیه  والیت زابل از سوی مردم  تیرباران شدند. این مردان برای  زابل: 

دادخواهی ازمرد زورگو وغاصب جایداد آمده بودند. یکنفر هم زخمی شده و مهاجم فرار کرده. 
پولیس پانزده کیلوگرام تریاک را دیروز از شهر قالت زابل به دست آورد. رر: 

پولیس تخار امروز یک تن را به ظن قاچاق ده کیلو گرام  هیرویین  بازداشت کرد تخار: 
یک تن در پیوند به انفجار تانکر های تیل با ماین های قابل اداره از راه دور و چسپی دستگیر شد.مقداری ازمواد  پروان: 

انفجاری و ماین های چسپی نیز از وی در ولسوالی بگرام بدست آمد.
گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد« اوچا« نشان می دهد که جنگ در افغانستان نسبت  کابل: 

به نه سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است.
پولیس زرنج شخصی را به اتهام  قتل  یک تاجردر آن شهر دیروز  باز داشت کرد. نیمروز: 

۹ طالب مسلح درنبرد بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
سه چوپان کوچی با۱۵۰ گوسفند به اثرفروریختن مغاره یی دراچین والیت ننگرهار جان باختند. ننگرهار: 

هژده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درکوت، ده باال و اچین والیت ننگرهار کشته  رر: 
شدند.۴ انبار سالح کشف و۵ حلقه ماین نیز خنثی شد.

۸ طالب در عملیات ضد هراس افگنی کشته وچند مخفی گاه شان  در سنگین نابود شد. هلمند: 
قومندان کندک عملیاتی والیت فراه با دو سر بازش دیشب در جریان در گیری با طالبان به شهادت رسید.در  فراه: 

این حمله ۹ طالب کشته و ۵ تن شان زخمی شد. ۹ سرباز پولیس نیز زخمی شدند.
پنجاه طالب مسلح در جریان ماه عقرب سالروان در نتیجه عملیات های هوایی نظامیان افغان در والیت فراه  فراه: 

کشته و۱۰ تن زخمی شده اند.
سه طالب مسلح دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته شدند. قندز: 

پنج هراس افگن  دیروز در آب بند والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
پکتیا وخوست:  سه حلقه ماین توسط نظامیان کشف و خنثی شد.

۱۹ نوامبر۲۰۱۷- ۲۸عقرب۱۳۹۶
مجلس سنای افغانستان فرمان محمد اشرف غنی، در باره تغییر قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر درج کلمه  کابل: 
‘افغان’ و قومیت در شناسنامه های الکترونیکی را تایید کرد. مجلس نمایندگان افغانستان اما بیست روز پیش 

این فرمان را رد کرده بود و این تغییرات را غیرضروری خوانده بود.
۴۱ نفر توسط نیروی ویژه ارتش از زندانی در ولسوالی »نوزاد« که در شمال شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند  هلمند:  

قرار دارد، رها شدند. ۲۰ سرباز پلیس در بین زندانیان بود.
۸ طالب در درگیری با پولیس در فراه کشته و۷ تن زخمی شد.6 پولیس شهید و۸ تن نیز زخمی شدند. فراه: 

یک طالب مسلح در ولسوالی چهار بولک بلخ دیروز بازداشت شد. بلخ: 
هفت طالب مسلح هنگام ساخت ماین دیروز در ولسوالی امام صاحب کشته  و۳ تن شان زخمی شدند. قندز: 

هفت تن به ظن قاچاق سالح در پروان بازداشت شدند. یکنفر با۱۳کیلو چرس در یک موتر هم گرفته شد  پروان: 
مردی با محموله یی از مواد مخدر در یک موتر دروالیت ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 

چهارده عضو گروه داعش به شمول سه جنگجوی پاکستانی درحمله های هوایی وزمینی هسکه مینه، کوت و  رر: 
ده باال کشته شدند.۴ ماین و سه انبار سالح نیز کشف شد.

یازده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
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سیزده طالب مسلح درنبرد بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
وزارت دفاع ملی  ازكشته شدن ۴۹ هراس افگن بشمول ۳ پاکستانی درجریان عملیاتهای تصفیوی نیرو های  کابل: 

دفاعی كشور وبازداشت ۸ تن شان خبر میدهد۱۰ موضع مستحکم ترورستان نیز منهدم شد.
پنتاگون مدعی است از سال ۲۰۰۱ میالدی که آغاز عملیات نیروهای امریکایی در  افغانستان  است، در جنگ  امریکا: 
افغانستان حدود 6۸۰ ملیارد دالر هزینه کرده است. مجلس نماینده گان ایالت متحده امریکا بودجه جنگ 

افغانستان را تصویب کرد. 
۲۰ نوامبر۲۰۱۷- ۲۹عقرب۱۳۹۶

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که در عملیات دیشب هوایی نیروهای بین المللی دست کم هشت  هلمند: 
مرکز تولید مواد مخدر در سنگین، موسی قلعه، کجکی و نوزاد هلمند نابود شده اند.

درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در والیت هلمند همچنان ادامه دارد ، نظامیان از کشته شدن چهارده  رر: 
هراس افگن در آن سخن می گویند . و درجریان این عملیات نظامی، ده ها روستا ازوجود هراس افگنان 

پاکسازی شده است
حمالت توپخانه ای از خاک پاکستان ، باعث آواره شدن بیش از ۲۰۰ خانواده شده است. در یک هفته اخیر  ننگرهار: 
حدود ۳۰۰ گلوله توپ از آن سوی مرز به مناطق شلتن، دانگام و مرور فرود آمده که به گفته آنها عامل شلیک 

این گلوله ها »نظامیان پاکستانی« هستند.
مقامات محلی والیت کنر گفته اند که دریک هفته گذشته  بیش از ۸۰۰ راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر  کنر: 

بخش های جنوبی آن والیت شلیک شده که از اثر آن دهها خانواده به شهر اسعد آباد کوچیده اند. 
بیست وهفت عضو گروه داعش به شمول چهارفرمانده آن  دریک رشته حمله های هوایی وزمینی شب گذشته  رر: 

در ولسوالی های چپرهار،  کوت ، ده باال و اچین آماج کشته شدند.
سه داعشی که میخواستند به منازل اهالی داخل شوند ازسوی روستا نشینان خشمگین در چوکی کنر  تیرباران  کنر: 

و ۳ تن دیگر شان زخمی  و ۳ تن دیگر شان اسیر گرفته  شدند.
۵ طالب درجریان درگیری با نیروهای امنیتی دردرزآب دیروز کشته و۳ تن شان زخمی شدند. جوزجان: 

هفت هراس افگن دریک عملیات نیروهای ویژه دروالیت میدان وردگ کشته  و۵ تن بازداشت شدند. میدان: 
شش طالب مسلح درنبرد بانظامیان درنورستان هنگامی که در راه ها ماینگذاری  میکردندکشته شدند. نورستان: 

افراد مسلح غیر مسوول یک پولیس را دیشب در بغالن مرکزی به شهادت رساندند.وی مانع فیرهای شادیانه  بغالن: 
در یک عروسی شده بود.

سه ماین گذار دیشب در فاریاب با انفجار ماین خحین جا سازی کشته  و ۲ تن دیگر شان زخمی شدند. فاریاب: 
نیرو های قطعات خاص امنیت ملی در یک عملیات ویژه در قریه راغه، ولسوالی چمکنی والیت پکتیا یک  پکتیا: 

مخفیگاه سالح و مهمات شبکه حقانی را کشف نمودند.
۴ هراس افگن دیشب در حمله هوایی نظامیان در جاجی آریوب کشته و ۴تن دیگر شان زخمی شدند. رر: 

نیروهای امنیتی در بیست و چهار ساعت گذشته  چند مورد عملیات ویژه را انجام داده و پنجاه و شش هراس  کابل: 
افگن را از پا در آوردند و۳۰ تن زخمی و ۱۲تن بازداشت شد.

داکتر عبداهلل عبداهلل، دیروز در نشست امنیتی بین المللی هالیفکس در کانادا، با اشاره به حمایت برخی کشورها  رر: 
از طالبان گفت که علی رغم این حمایت ها، نیروهای امنیتی افغانستان، گروه های هراس افگن را به شکست 

مواجه کرده اند.
جسد دوزن و دو کودک یافت شد که باثر ضربات چاقو به قتل رسیده اند. فراه: 

عروسی دسته جمعی۳۷ زوج دیروز در والیت بامیان به کمک وزارت اطالعات و فرهنگ برگزار شد. بامیان: 
۲۱ نوامبر۲۰۱۷- ۳۰عقرب۱۳۹۶

صدها دانشجو در دانشگاه کابل به دنبال خودکشی یک دختر دانشجو در مقابل ریاست این دانشگاه تجمعی  کابل: 
اعتراضی برپا کردند. زهرا خاوری به خاطر سخت گیری و رد شدن پی در پی پایان نامه اش از سوی استاد 

راهنما، دست به خودکشی زده است.
۵۰۰تن از دانشجویان دانشگاه بامیان بعد از ظهر امروز  با برپایی گردهمایی اعتراضی خواهان  محاکمه عاملین  بامیان: 

قتل زهرا خاوری، محصل دیپارتمنت وترنری دانشگاه کابل، شدند.
بانک جهانی در گزارشی نوشته که افغانستان در سال جاری میالدی علیرغم وخامت اوضاع امنیتی، به رشد  کابل: 

نسبی اقتصادی دست یافته است.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۱۰۵ ترویست بشمول ۱۱ داعشی و زخمی شدن ۳۴ تن دیگر در جریان  کابل: 

عملیات تصفیوی نیروهای دفاعی دربخشهای از کشور خبرداد.



356

جنرال محمدشریف یفتلی لوی درستیز: عملیات ها بیشتر باالی هسته رهبری طالبان و ازبین بردن منابع تولید  کابل: 
مواد مخدر متمرکز میباشد.

پولیس یک انتحارکننده را در نزدیک دروازه ولسوالی مارجه هلمند دیشب در موتر مملو مواد انفجاری اش   هلمند: 
ازپادرآورد. با انفجار موترش یکنفر زخمی شد.

هفت هراس افگن دریک عملیات نیروهای ویژه دروالیت میدان وردگ کشته و۵ تن بازداشت شدند. میدان: 
شش طالب مسلح درنبرد بانظامیان در برگ متال والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

نیروهای دولتی درکنر در واکنش به حمالت نظامی پاکستان؛ به چندین پوسته آن کشور حمله کردند. کنر: 
۲۲ نوامبر۲۰۱۷- اول قوس۱۳۹۶

عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیالت عالی امروز استعفی داد و اشرف غنی به عوض وی نجیب  کابل: 
اهلل خواجه عمری را بحیث سرپرست جدید معرفی کرده است.

انفجار یک خودرو بمب گذاری شده  بم مقناطیسی در شهرمزار شریف یک کشته به جا گذاشته است که فرد  بلخ: 
کشته شده درایورموتر بود و یکنفر زخمی شده است.

چهار طالب مسلح به شمول مولوی عبدالعلی معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی قیصار یک فرد  فاریاب: 
کلیدی آن گروه در ولسوالی قیصار والیت فاریاب کشته شدند. ۵ تن دیگر شان زخم برداشتند.

مالجاوید یک سرگروه طالبان دیروز با سه فردش درحمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته  قندز: 
۲ طالب زخمی شد.

۲۸۷ هراس افگن در یک ماه گذشته در زون شمال و شمالشرق کشور کشته و۱۷۹ تن شان زخمی و۳۱ تن  قندز: 
بازداشت  شده اند.

نیمروز:  ۸۰ کارمند ادارات نظامی  و ملکی  نیمروز از اضرار قاچاق  انسان  و راه های  جلو گیری از این پدیده را فرا 
گر فتند .

بیست هراس افگن وابسته به گروه طالبان درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیت ملی درنرخ والیت  میدان: 
میدان وردگ کشته شدند.

هفده عضو گروه داعش که پنج تن آنان شهروند پنجاب پاکستان بودند دریک رشته حمله های هوایی وزمینی   ننگرهار: 
در مربوطات ولسوالی های دوربابا، هسکه مینه و اچین روالیت ننگرهار کشته شدند. 6 ماین و ۴ انبار سالح 

داعشیان نیز در بتی کوت، خوگیانی وپچیر آگام کشف  شد.
شش طالب مسلح دروانت وایگل نورستان کشته شدند و ازچندین انفجار جل  وگیری به عمل آمد. نورستان: 

۷۱ هراس  افگن  درعملیات مشترک در نقاط مختلف کشور به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان  کابل: 
کشته، ۲۹ تن زخمی و ۱6 تن به شمول  ۱۴ فرد مشکوک بازداشت گردیدند. 

ناتو  برای اعزام سه هزار عسكر دیگر به افغانستان آمادگی میگیرد. ناتو از قطر وامارات نیز خواسته که در  ناتو: 
ترکیب ناتو به افغانستان عسکر اعزام کنند و ازانجا که افراد هندی و پاکستانی جزء عسکر این دو کشور میباشند 

برای افغانستان پذیرفتن آنها قابل قبول نیست.
در عملیات تصفیوى افراد کوماندو در حومه  شهر لشکرگاه دوواسطه گروه طالبان تخریب شد . هلمند: 

۲۳ نوامبر۲۰۱۷-۲ قوس۱۳۹۶
در نتیجه یک حمله انتحاری در  مقابل منزل شیخ اکرم درشهر جالل آباد در شرق افغانستان دست کم هشت  ننگرهار: 
نفر کشته شد که همه غیر نظامیان بودند و۷ نفر زخمی شدند. مسووالن شفاخانه گفتند ۱۷ زخمی به آنجا منتقل 

شده.
ــک  ــوش م درجریان یک شبانه روز اخیر ، بخش های مرزی والیت های کنر و ننگرهار  گواه برخورد ده ها   رر: 

بوده است. تاکنون۳روستا نشین جان باختند و6 تن دیگر به شمول یک زن زخم برداشتند.
بیست وسه عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولسوالی های کوت و اچین والیت  رر: 

ننگرهار کشته شدند.  ۸ماین و ۴ انبار سالح نیز کشف شد.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن یکصدو سی نه هراس افگن طالب در نقاط مختلف خبر داد. ۲۹ تن زخمی  کابل: 

و ۱۳ نفر بازداشت شد.
وزارت داخله/کشور افغانستان وظیفه دو مقام ارشد این نهاد را به ارتباط »سند تبعیض آمیز علیه تاجیک ها« به  کابل: 

تعلیق درآورد.
مقام های امنیتی والیت میدان وردک در مرکز افغانستان از کشته شدن بیش از سی جنگجوی طالبان  بشمول  میدان: 

قاری قدرت اهلل مسوول شبکه حقانی با ۱۵ تن اعضای آن  در این والیت خبر دادند.
دریک حمله طالبان مسلح دروالیت فراه ، سه مامورپولیس شهید شدند. فراه: 
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۲۴ نوامبر۲۰۱۷-۳ قوس۱۳۹۶
در بمباران هوایی نیروهای امنیتی افغان دردره افغانیه ولسوالی نجراب این والیت پنج غیرنظامی و یک عضو  کاپیسا: 
گروه طالبان کشته شدند. در این درگیری دالور برادر مولوی مالک فرمانده گروه طالبان همراه بادو زن و سه 

کودک کشته شد که همه اعضای خانواده دالور بوده اند.
نوزده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درهسکه مینه و اچین والیت ننگرهار کشته  ننگرهار: 

شدند.6 ماین و سه انبار سالح نیز کشف شد.
سیزده تن درپیوند به رویداد های جنایی د روالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

نیویارک تایمز به نقل از جنرال نیکلسن می نویسد طالبان از۴۰۰ تا۵۰۰ البراتوار مواد مخدر در افغانستان دارند. امریکا: 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست، در شماره اخیرش نوشته است شماری از سران افغان از حمالت هوایی  رر: 

امریکا که البراتوارهای مواد مخدر طالبان را در والیت هلمند هدف قرار داد، انتقاد کردند.
ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. ۳ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

قاری قدرت اهلل مسوول شبکه هراس افگنی حقانی دروالیت میدان وردگ درادامه عملیات ضد هراس افگنی  میدان: 
کشته شد.

در شماری از والیت های کشور پنجاه وهفت هراس افگن درحمالت هوایی و زمینی کشته وبیست ونه تن  کابل: 
دیگر آنان زخمی شدند.

۲۵ نوامبر۲۰۱۷-۴ قوس۱۳۹۶
به دنبال برکناری نجیب اهلل احمدزی از ریاست کمیسیون انتخابات افغانستان، ارگ ریاست جمهوری حکمی  کابل: 

درباره ازسرگیری کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی صادر کرده است.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی را برای اخذ رای اعتماد به  کابل: 

مجلس معرفی کرده است. وزیران پیشنهادی عبارتند از: آگهی 
طارق شاه بهرامی برای وزارت دفاع  ویس احمد برمک برای وزارت داخله/گل آغا شیرزی برای وزارت سرحدات و 
قبایل/نجیب اهلل خواجه عمری برای وزارت تحصیالت عالی/نرگس نهان برای وزارت معادن و پترولیم )نفت(/
فیض اهلل ذکی برای وزارت کار و امور اجتماعی/شهزادگل آریوبی برای وزارت مخابرات/حمید طهماسی برای 
وزارت ترانسپورت )حمل و نقل( /نصیراحمد درانی برای وزارت زراعت و مالداری /مجیب الرحمان کریمی 

برای وزارت توسعه روستایی/مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد/یما یاری نامزد وزارت فواید عامه.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرده که در ده ماه گذشته سال جاری ۳۷۷۸ مورد خشونت علیه  کابل: 

زنان را ثبت کرده که نسبت به سال گذشته تفاوتی نکرده  است.
نیروهای امنیتی درچهل و هشت ساعت گذشته با اجرا نمودن سی عملیات درنقاط مختلف کشور یکصدو  کابل: 

سیزده هراس افگن را از پا درآوردند. ۵۱تن زخمی و ۱۲تن بازداشت شدند.
بیست و هفت هراس افگن درپی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی دریک شبانه روز در بخش های کشور  کابل: 

کشته و ۱۱ تن دیگرشان زخمی شد.
زلمی ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای کهمرد بامیان با یک محافظش  دیروز به روند صلح پیوست. بامیان: 

سیزده داعشی دیروز درحمله هوایی در ولسوالی هسکه مینه والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
حاجی لونگ یک بزرگ قومی در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر دیروز به شهادت رسید. لوگر: 

سه عضو شبکه حقانی به شمول یک قومندان آن شبکه دیشب در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر کشته و۴  لوگر: 
تن دیگر شان با 6 میل سالح بازداشت شدند.

درعملیات افرادکوماندوی اردوی ملی که درمربوطات قریه بولک وندبی ولسوالی مارجه والیت هلمند اجراشد  هلمند: 
یک ذخیره گاه مهمات تروریستان منهدم ساخته شد.

اختطاف کنندگان درپروان یک کودک را پس از ده روز دوباره به خانواده اش سپردند. پروان: 
پولیس یک فرد انتحاری را دیروز با موترسایکل مملو از مواد انفجاری اش در غزنی بازداشت کرد . غزنی: 

سی و چهار طالب مسلح در نتیجه عملیات طوفان صحرا در میدان وردک کشته شدند. میدان: 
۲۶ نوامبر۲۰۱۷-۵ قوس۱۳۹۶

سپنتا وشماری دیگر از منتقدان سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان خواستار برگزاری جرگه بزرگ سنتی  کابل: 
شده اند تا به آنچه که این ائتالف »اوضاع اضطراری« می خوانند، پایان دهد.

آمر امنیت قومندانی امنیه کندز امروز از انفجارماین کنار جاده  جان به سالمت برد  ۴ ماین خنثی شد. قندز: 
۲۰ تن از دهشت  افگنان  در نقاط مختلف کشور طی عملیات مشترک هوایی و زمینی  نیروهای  دفاعی و  کابل: 

امنیتی  کشته  و  ۳۳ تن دیگر شان  زخمی شدند. 



358

۳ عضو کلیدی گروه داعش در مربوطات  والیت جوزجان بازداشت شدند. جوزجان: 
از حمله های راکتی باالی میدان هوایی بگرام جلوگیری به عمل آمد.دریک عملیات، سی و شش فیر راکت را  پروان: 

از ساحه جعفر خیل ولسوالی بگرام کشف و به دست آمد. 
درجریان برج عقرب سال روان ۵۱ تن را به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت شده اند.  کابل: 

۲۷ نوامبر۲۰۱۷-۶ قوس۱۳۹۶
آقای محقق )۲ قوس/آذر( در همایش »بیداری اسالمی« از نبرد »رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و  کابل: 
سوریه، حشد شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا« علیه گروه دولت 
اسالمی )داعش( در عراق و سوریه تشکر کرده گفت هرکشوری که علیه داعش بجنگد دوست ما است. 

عبداهلل و ابراهیمی ریس مجلس نمایندگان به سخنان محقق واکنش نشان دادند.
درگیری در شرنه، مرکز والیت پکتیکا روز گذشته میان کندک ریزرف پولیس و سربازان حوزة اول امنیتی این  پکتیکا: 

والیت رخ داد که در نتیجة آن ۳ تن کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.
منابع محلی در نیمروز می گویند که حوالی ساعت ۲ شب گذشته، طالبان بر یک پوسته مربوط به اردوی ملی  نیمروز: 

درمسیر خاشرود  دالرام یورش برده و ۹ تن از سربازان را به شهادت رسانده اند.
کابل:  فیض اهلل ذکی نامزد وزیر وزارت کار، اموراجتماعی شهدا ومعلولین می گوید که گروه های تروریستی از 
کودکان افغانستان برای قاچاق انسان. قاچاق مواد مخدر و حمالت انتحاری و انفجاری استفاده ابزاری برای 

منافع خود شان می کنند.
با فرا رسیدن فصل سرما و زمان تولید مثل سگ ها، شهروندان هرات از موجودیت صدها سگ ولگرد در  هرات: 

خیابان ها ابراز نگرانی می کنند.
شب گذشته بر اثر افراز کمین پرسنل قوماندانی امنیه ولسوالی گلران در منطقه دوراهی قریه بیدک این ولسوالی،  هرات: 

قاری نجیب مسوول نظامی گروه طالبان در ولسوالی گلران با یک تن از همراهانش کشته شد.
مسووالن محلی در هرات می گویند: گروه طالبان در برخی از ولسوالی ها از مکاتب  نظارت دارند. هرات: 

مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز )دوشنبه( فرمان تقنینی رئیس جمهوری در پیوند به ثبت دارایی   کابل: 
مقام های دولتی  و نمایندگان مجلس را با اکثریت آراء تصویب کرد.

اعضای گروه داعش در والیت جوزجان طی ۳ روز گذشته ۳ چوپان و ۱۸۰۰ رأس مواشی مردم را از  جوزجان: 
روستاهای نوآباد و جرقدق ولسوالی قوش تپه ربوده اند.

گروه طالبان مسلح در حمله به یک پاسگاه پولیس در روستای چکش ولسوالی آقچه والیت جوزجان ۴ نیروی  رر: 
پولیس ملی را به اسارت گرفته و تجهیزات نظامی این پوسته را با خود بردند.

۲۸ نوامبر۲۰۱۷-۷ قوس۱۳۹۶
کابل:  وزیر داخله افغانستان اعالم کرده که دو سال پس از توقف صدور مجوز حمل سالح، صدور چنین مجوزی از سر 

گرفته شده است. 
دریک حمله انتحاری در  پل علم لوگر۱۱ نفرغیرنظامیان زخمی شد. مهاجم انتحاری بمب بسته دربدنش را  لوگر: 

در میان انبوهی ازغیرنظامیان درایستگاه موتر های مسافربری  بره کی برک منفجرساخت.
در والیت هلمند، مقدار پنجهزار کیلوگرام تریاک جامد و تعداد سالح ومهمات دشمن توسط نیروهای امنیتی  هلمند: 

و دفاعی کشور کشف واز بین برده شده است.
یک مرکزتولید مواد مخدر با بیش از ۵ هزار کیلو انواع مواد مخدر و مخفیگاه  سالح ازهراس افگنان درموسی  رر: 

قلعه والیت هلمند با ده ها میل سالح کشف شد.
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در سنگین  هلمند کشته شدند. ۴ انبار سالح نیز کشف  شد. رر: 

شانزده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در ۳ ولسوالی والیت ننگرهار کشته و یازده  ننگرهار: 
تن دیگرزخم برداشتند.۸ ماین کشف و  دو انبار سالح نیزدرلعل پور و خوگیانی  بدست آمد.

ده تن درپیوند به رویداد های جنایی درگوشه و کنار والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
مالخادم مشهور به داد اهلل یک فرمانده ارشد گروه طالبان دردرگیری با دیگر افراد این گروه دروالیت ننگرهار  رر: 

کشته شد.
یک موتر مملو از مواد انفجاری صبح امروز از ولسوالی دوربابا والیت ننگرهار به دست آمد. رر: 

قاری نجیب مسوول نظامی گروه طالبان با یک تن از همراهانش در ولسوالی گلران والیت هرات درنتیجه  هرات: 
عملیات نیروهای امنیتی کشته و یکمقدار سالح و مهمات در یک موتر سراچه نیز ضبط شد.

هفت هراس افگن به شمول قاری جمال وعبدالرزاق دو قومندان آنها دیروز درعملیات هوایی بی پیلوت در  پکتیا: 
ولسوالی جاجی اریوب پکتیا کشته شدند.
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ملل متحد گفته است که در نتیجة ادامة جنگ در افغانستان، در ۹ ماه نخست سال روان میالدی شصت و  کابل: 
نوهزارتن تا کنون در افغانسان زخم برداشته اند.

هاشم نورزی ولسوال خاشرود والیت نیمروز دیروز از سوی افراد مسلح به شهادت رسید. نیمروز: 
مجیب اهلل یک سرگروه طالبان مسلح دیروز در ولسوالی شهدای والیت بدخشان به روند صلح پیوست. طبق  بدخشان: 
خبر دیگرراننده مولوی نوراهلل احمدی مسوول انفجارات هراس افگنان در والیت سرپل  با یک عراده رنجرو 

جنگ افزار در سوزمه قلعه سرپل تسلیم نیروهای امنیتی گردید. 
چهار قریه ولسوالی بلچراغ فاریاب دیشب به دست طالبان سقوط کرد . در این درگیری  چهار پولیس خیزش  فاریاب: 

مردمی شهید،چهار تن دیگر شان زخم برداشتند و یک پولیس به اسارت طالبان در آمد .
چوزچان:  داعشیان یک همکار شان را به اتهام همکاری با گروه طالبان در جوزجان دیروز تیر باران کردند.

تخار:   امنیت ملی تخار، عبدالرحیم مسوول نظامی گروه طالبان درتخار را دیروز درآن  والیت بازداشت کرد.
افراد مسلح ناشناس دیشب دو زیارت را در ولسوالی مقر غزنی به آتش زدند. غزنی: 

6۰ طالب تروریست درجریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی دربخش های کشور کشته شدند.۱6 تن  کابل: 
زخمی و دو تن بازداشت گردید.

افگنان در بخش های مختلف کشور درحمالت هوایی و زمینی کشته و۲۱تن  دیروز۳۵تن از دهشت   کابل: 
دیگرزخمی گردیدند. 

۲۹ نوامبر۲۰۱۷-۸ قوس۱۳۹۶
هرات   والیتی  پیشین شورای  انوری عضو  بشمول عسکر  هرات  آدم ربایی  نفری  پنج  باند  یک  اعضای  کابل: 

امروزچهارشنبه ۹ قوس/آذر در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند.
فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان اعالم کرده که سال آینده میالدی هزار سرباز تازه نفس آمریکایی  کابل: 

برای مشارکت در نبرد با گروه طالبان وارد افغانستان خواهند شد.
هفت مخالف مسلح دیروز در کندز بازداشت شدند. قندز: 

چهارتن به ظن قتل در ولسوالی غوریان والیت هرات بازداشت شدند . هرات: 
هشت غیرنظامی درنتیجه انفجار یک بمب  کنار جاده در ولسوالی معروف والیت قندهار بشمول سه زن و  قندهار: 

یک کودک جان باختند.
نورستان: هفت طالب مسلح درتازه ترین درگیری با ماموران امنیتی والیت نورستان  در وانت وایگل کشته شدند.
یازده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. 6 انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

درعملیات قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص در والیت هلمند، مقدار پنجهزار کیلوگرام تریاک جامد  رر: 
و تعداد سالح ومهمات دشمن توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور طی سه روز گذشته  از بین برده شده 

است.
بیست وسه عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند و یازده  ننگرهار: 

تن دیگر شان زخم برداشتند.۲ انبار سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.
ده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

گروه طالبان در یک عملیات گسترده چند روستا به شمول معدن طال در منطقه بیکادر این ولسوالی را به  بدخشان: 
تصرف خود در آورند.

۹ تن به ارتکاب قاچاق مواد مخدر توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی از  کابل: 
مرکز و والیت ها  بازداشت شده اند.

با حمالت هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور۱۷تن از دهشت  افگنان کشته  ، ۱۹ تن زخمی و ۴ تن  به  کابل: 
شمول ۳ فرد مشکوک دستگیر گردیدند.

یکهزاروچهارصد وپنجاه و نه کیلو گرام موادمخدر تنها درجریان ماه جاری ضبط شده است. غور: 
۳۰ نوامبر۲۰۱۷-۹ قوس۱۳۹۶

نشست مقدماتی هفتمین دور کنفرانس قلب آسیا یا »روند استانبول« درباره افغانستان با حضور مقام های ارشد  آذربایجان: 
کشورهای عضو، صبح امروز در باکو پایتخت آذربایجان باحضور ریس جمهور افغانستان آغاز شد.

مقامات محلی والیت لوگر در شرق افغانستان از بازداشت یازده تبعه چچن مشمول ۴ کودک و ۳ زن در این  لوگر: 
والیت خبر دادند. سه نفر از همراهان این گروه موفق به فرار شدند.

طی۲۴ ساعت درنتیجه  عملیات هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور ۲6تن از هراس افگنان به شمول ۸  کابل: 
پنجابی و ۲ داعشی  کشته شدند ، ۱۹ تن  به شمول ۳تن داعشی زخمی و ۲تن  دستگیر گردیدند.

پنچ تن از مجرمین جرایم جنایی هرات  صبح دیروز در زندان پلچرجی حلق آویز شدند.) عسکرانورزی.  کابل: 
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زلمی. عبدالظاهر. فایق و تیمورشاه( گروپ آدم ربایان.
سیزده طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت هلمند کشته شدند. 6 ماین نیز کشف وخنثی شد. هلمند: 

داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه در اجالس سال ۲۰۱۷ رهبران به میزبانی روزنامه هندوستان تایمز سخنرانی  کابل: 
نمود.

محمد  عطا قندهار: قرار است  بزودی نشست دیگری در قندهار برگزار شود و شخصیت های موثر و مقتدر به شمول  
نور، فرمانده حضرت علی، همایون همایون، فرمانده عبدالرازق و تعداد دیگری از خیرخواهان افغانستان در آن 

اشتراک نمایند.
اول دسامبر۲۰۱۷-۱۰ قوس۱۳۹۶

در جریان عملیات های جداگاه  نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشوردر برخی نقاط کشور سی و یک تن از  کابل: 
دهشت  افگنان کشته شدند

چهار داعشی دیروز درخوگیانی والیت ننگرهار کشته  و هشت تن  زخمی شدند. ننگرهار: 
هشت هراس افگن خارجی )پنجابی(  دیروز در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند. رر: 

پنج دهشت افگن دیشب در ولسوالی علینگار والیت لغمان کشته و دو تن بنام های  رحیم و حمید اهلل از گروه  لغمان: 
قاری محب اهلل  بازداشت شد. 

ده هراس افگن دیروز در ولسوالی نرخ والیت میدان وردک کشته و یکتن دیگر بازداشت شد . میدان: 
شصت و سه کیلو گرام تریاک دیروز در والیت نیمروز به دست آمد. نیمروز: 

یک فرد انتحاری با موترسایکل مملو ازمواد انفجاری قبل ازرسیدن به هدف درفیروز کوه  کشته شد. غور: 
داکترعبداهلل در حاشیه نشست سران حکومتهای شانگهای در سوچی روسیه با صدراعظم قزاقستان و صدراعظم  کابل: 

ازبکستان  دیدار کرد.
اشرف غنی  بتاریخ ۳۰ نوامبر در راس یک هیآت عالیرتبه دولتی جهت اشتراک در هفتمین نشست وزرای  کابل: 

خارجه قلب آسیا پروسه استانبول  عازم باکو پایتخت آذربایجان شده است. 
افغانستان و آذربایجان پنج موافقتنامه همکاری را در عرصه های مختلف در حاشیة هفتمین نشست وزرای  آذربایجان: 

خارجه قلب آسیا- پروسه استانبول امضا کردند.
ازبکستان: اعالم آمادگی ازبکستان برای افزایش سطح روابط بازرگانی ، تجاری و تحصیلی با افغانستان.

صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه در هفتمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا - پروسه استانبول زیر  کابل: 
عنوان “امنیت و اتصال اقتصادی به سوی یک منطقه قدرتمند قلب آسیا” بیانیه افتتاحیه ایراد کرد.

یک زن جوان ۲۱ساله  در شهر چاریکار  والیت پروان دیشب خود کشی کرد. پروان: 
مزارشریف:  به هواپیمای حامل عطا محمد نور والی بلخ و باتور دوستم پسر جنرال دوستم، معاون نخست ریاست 
جمهوری، اجازة پرواز از میدان هوایی موالنا جالل الدین محمد بلخی به قندهار داده نشد. اداره هوانوردی 
ملکی علت را عدم وجود امکانات پرواز در شب در میدان قندهار دانست. قرار بود آنها در جلسه سران 

مخالفین دولت در قندهار اشتراک نمایند.
۲ دسامبر۲۰۱۷-۱۱ قوس۱۳۹۶

فرماندهی بیش از ۱۹ هزار نیروی مرزی افغانستان که قبال “در چارچوب وزارت داخله  افغانستان قرار  داشتنند  کابل: 
به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. برمک وزیر داخله گفت تنها حدود چهار هزار سرباز پلیس مرزی در 

ساختاروزارت کشور افغانستان باقی خواهند ماند.
ریاست امنیت ملی تخار یک  کودک را دیروز از بند ربایندگان آزاد کرد که از آنها یکصد هزار دالر خواسته  تخار: 

بودند.
شصت ویک قاچاقچی مواد مخدر با بیش از۵۵۰ کیلوگرام مواد مخدر  در سال جاری ازجانب پولیس  بغالن: 

بامواد مخدر بغالن بازداشت شده اند. مبارزه  
در دو انفجار پی هم بعداز چاشت امروز در شهر جالل آباد مرکز ننگرهار دو پولیس به شهادت رسیدند.  ننگرهار: 
انفجاراول در یک ریکشا کسی زخمی نشد اما در انفجار دوم دو پولیس شهید و 6 تن  بشمول افراد ملکی 

زخمی شدند.
بیست عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند و یازده تن  رر: 

دیگرشان زخم برداشتند.۹ ماین هم کشف شد. 
دوازده طالب مسلح روز گذشته در یک عملیات مشترک نظامیان افغان در فراه کشته شدند. فراه: 

شاه ولی مشهور به مالناصر معاون والی  نام نهاد گروه طالبان برای هلمند دریک حمله هوایی در موسی قلعه  هلمند: 
کشته و چند تن دیگر زخمی شد.
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۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند.۴ انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
انفجارماین جاسازی شده دیروز در مقابل مارکیت اصغری شهر مزارشریف، تلفاتی در پی نداشت. بلخ: 

انفجار ماین مقناطیسی درجوار کانتینر جلب و جذب اردوی ملی درساحه سنگتراشی ناحیه اول شهر کابل سه  کابل: 
فرد ملکی را مجروح ساخت .

در جریان عملیات های جداگاه  نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشوردر برخی نقاط کشور۳۱ تن از دهشت   رر: 
افگنان کشته شدند.

شش طالب درتازه ترین درگیری با نظامیان در کامدیش کشته شدند.۵ ماین نیز کشف وخنثی شد. نورستان: 
مرکز تیراژ”ماین شناسی” به هزینه دوصد هزار دالر آمریكائى كمك هاى جامعه جهانى در زون غرب افتتاح و  هرات: 

به بهره برداری سپرده شد.
فرد انتحاری، اسد اهلل به اسم مستعار )صداقت میهن ( که شیوه های حمالت  تروریستی و انتحاری را، در  غور: 

آنسوی خط فرضی دیورند فرا گرفته است   بازداشت  شد.
در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در این والیت ۲۲ طالب مسلح به شمول دو فرمانده محلی این  غزنی: 

گروه کشته و۳۴ زخمی شده اند.)آوا(
در حالی که عطامحمد نور، والی بلخ و باتور دوستم، فرزند جنرال دوستم نتوانستند شب گذشته خود را به  قندهار: 
قندهار برسانند، نشست مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی صبح امروز با دو روز تأخیر در قندهار برگزار 

شد. قرارشد پس ازاین نشست، شرکت کنندگان برای دیدار با طامحمد نور به  بلخ بروند.
۳دسامبر۲۰۱۷-۱۲ قوس۱۳۹۶

اشرف غنی، رئیس جمهوری، اعالم کرده که اگر احساسات زنان کشور از بخشی از این اظهارات متاثر شده  کابل: 
است، رئیس جمهور از آنان معذرت می خواهد. غنی از کلمه چادر در اظهارات دیروزش استفاده کرد که توهین 

به زنان تلقی میشود.
درانفجار ناشی از بمب جاسازی شده در یک موتر بایسکل در میان مردم ملکی در نزدیک دافغانستان بانک و  ننگرهار: 
پارک شیرزی جالل رخ داد که در آن شش تن به شمول یک زن و یک کودک  شهید و  دوازده فرد ملکی 

دیگر زخم برداشتند.
بیست وهشت عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند و یازده  رر: 

تن دیگر شان زخم برداشتند. 6 ماین و ۳ انبار سالح نیز کشف شد.
دیروز پانزده داعشی طی حمالت هوایی در مربوطات ننگرهار کشته و 6 تن زخمی  شدند. رر: 

آغا ولی یک قومندان محلی طالبان دریک در گیری  با نیروهای امنیتی ودفاعی دیشب در فاریاب کشته و۲  فاریاب: 
طالب زخمی  شد. همچنان یک پولیس محلی شهید و دو پولیس زخمی شد.

مال شاه ولی مشهور به مال ناصر معاون والی نامنهاد و قوماندان قطعه سرخ طالبان برای والیت هلمند، در  هلمند: 
مربوطات ولسوالی موسی قلعه آن والیت کشته شده است.

دریک ماین گذاری طالبان مسلح دروالیت هلمند ، سه کودک زخم برداشتند. رر: 
هشت طالب مسلح در درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. ۴ انبار سالح نیز کشف شد.  رر: 

۳۵ طالب مسلح در درگیری با نیروهای دولتی در   گرمسیر کشته و۴ طالب دستگیرشده اند.)آوا( رر: 
پولیس سه فرد انتحارکننده را دیروز در بهارک بدخشان بازداشت کرد. بدخشان: 

مسوول جمع آوری عشروزکات طالبان در مربوطات شهرپلخمری بازداشت شد. بغالن: 
نورستان: پنج طالب مسلح درتازه ترین درگیری با ماموران امنیتی در کامدیش  والیت نورستان کشته شدند. دو انبار سالح 

در وانت وایگل و کامد یش نیز کشف شد.
6۵ ترورست در پی عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی بشمول 6 داعشی کشته و ۲۷ تن زخمی شدند. کابل: 

پنج فرد مظنون در جریان عملیات نظامی دیشب در کاپیسا باز داشت شدند. کاپیسا: 
۲6 هراس افگن دیروز در  غزنی کشته ۳6 تن زخمی و یک سرباز شهید و سرباز دیگر زخمی شد. غزنی: 

بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز ۱۲قوس از این قرار است کابل: 
۲۲۰۰ افغانی  یک بوری برنج باریک اعلی ۲۵ کیلویی   

۲۷۰ افغانی هفت کیلو برنج شوله یی    
۲۸۰ افغانی . هفت کیلو بوره     
۳۲۰ افغانی هفت کیلو ماش وطنی    

۱۰۸۰ افغانی یک پیپ روغن ۱6 لیتره     
۱۱۲۰ افغانی . یک بوری آرد گندم قزاقی ۵۰ کیلویی   
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۷۵۰ افغانی . هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کالن    
هفت کیلو نخود خام وطنی   ۷۸۰ افغانی .  

همچنان یک کیلو گاز مایع ۵۱ افغانی، یک لیتر تیل پترول به ۴6 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به ۴6 افغانی به فروش میرسد.
۴دسامبر۲۰۱۷-۱۳ قوس۱۳۹۶

مجلس نمایندگان افغانستان از ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی، صالحیت های ۱۱ وزیر را تایید و  کابل: 
نرگس نهان تنها وزیر پیشنهادی زن برای تصدی وزارت معادن را رد صالحیت کرد:  طارق شاه بهرامی وزیر 
دفاع. ویس احمد برمک وزیر داخله. گل آغا شیرزی وزیر سرحدات و قبایل. نجیب اهلل خواجه عمری وزیر 
تحصیالت عالی. فیض اهلل ذکی وزیرکار و امور اجتماعی. شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات.  حمید طهماسی 
وزیر حمل و نقل. نصیراحمد درانی وزیر زراعت. مجیب الرحمن کریمی وزیر توسعه روستایی. مصطفی 
مستور وزیر اقتصاد. یما یاری وزیر فواید عامه. در ماه عقرب سال۱۳۹۵ از ۱۷ وزیرکه استیضاح شده بود  ۷ 

وزیر رای عدم اعتماد گرفت اما ریس جمهور آنرا ناموجه دانست.
آلیس ولز، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز در دیداری با عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی  کابل: 
افغانستان، گفت که کشورش خواستار »تغییر سیاست پاکستان« است زیرا در مبارزه با تروریزم هیچ اقدام جدی 

نکرده است.
سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که در میدان وردک دو دهشت افگن اسیر و دو ذخیرگاه سالح دشمن به  میدان: 

دست نیرو های امنیتی کشور  افتاده است .
باند ویژه تروریستی  گروه  طالبان مسلح درارزگان ، متالشی شد و۵ عضو باند مذکور بازداشت گردید. ارزگان: 

قوماندان قول اردوی ۲۰۹شاهین میگویدکه درجریان ده ماه گذشته بیش از۳۷۰۰ دهشت افگن درحوزه های  بلخ: 
شمال و شمالشرق کشورکشته ۲۵۰۰ تن زخمی و بیش از ۵۰۰ تن بازداشت  شده اند.

سه هراس افگن دیروز در حمله هوایی  در ولسولی ده یک والیت غزنی کشته و ۲ تن زخمی شدند. غزنی: 
پولیس کندز دیروز از جمع آوری یک هزار سیمکارت غیر قانونی در آن والیت خبر داد. قندز: 

شش طالب درجریان تازه ترین درگیری ها درلغمان کشته شدند وده تن دیگر شان زخم برداشتند لغمان: 
نورستان: چهار طالب مسلح درتازه ترین درگیری با ماموران امنیتی والیت نورستان کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم 

برداشتند. ۴ ماین نیز کشف و خنثی شد.
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته و ۲ انبار سالح کشف شد. هلمند: 

یک گروه تروریستی توسط کارمندان امنیت ملی والیت هرات شناسایی ومتالشی شد. دو ترورست کشته و  هرات: 
سه تن شان زخمی شد.

نوزده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۴ ماین و سه  ننگرهار: 
انبار سالح نیز کشف شد.

سه غیرنظامی درنتیجه انفجارماینی در ولسوالی معروف قندهار جان باختند. قندهار: 
وزارت دفاع ملی میگوید که ۳۴ هراس افگن در۲۴ ساعت گذشته طی جریان عملیات های تصفیوی نیرو های  کابل: 

اردوی ملی کشته  6 تن زخمی و یک تن بازداشت شده اند.
اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان عصر امروز به ازبکستان سفر رسمی  کرد. کابل: 

۵دسامبر۲۰۱۷-۱۴ قوس۱۳۹۶
مقام های محلی در والیت در مرکز افغانستان گفته اند که دو افسر ارشد امنیتی به اتهام »تجاوز جنسی« به یک  بامیان: 

دختر بالفعل بازداشت شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرده که با وجود پیشرفت هایی که در زمینه حقوق بشر در  کابل: 

افغانستان وجود داشته، نگرانی های زیادی درباره وضعیت حقوق بشر تا هنوز وجود دارد.
اداره امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که عمرخطاب مشهور به عمر منصوربلندپایه ترین عضو شبکه القاعده در  کابل: 
افغانستان با ۸۰ عضو این گروه در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است. این عملیات 
در والیت های غزنی، زابل و پکتیا در جنوب اجرا شد و در جریان آن ۵ قرارگاه القاعده ویران شد و ۲۷ عضو 
این گروه دستگیر شدند. مصطفی، مسئول نظامی گروه القاعده و قاسم معروف به خرم کیانی، حسن حمزه و 

جنید هم به عنوان اعضای مهم این گروه نام برده شد که در این عملیات کشته شدند.
موظفان امنیت ملی سمنگان دیروز دو تن را با یک موترداینا مملو از مواد انفجاری باز داشت کرد. سمنگان: 
عملیات بزرگ خنجر شش  با حمایت قوای هوایی در شاهراه تنگی وردک- لوگر راه اندازی شد. لوگر: 

بیست طالب مسلح به شمول  مال زبیر. قاری گالب  سه قومندان آنان  در جنگ با نیرو های امنیتی  و دفاعی  غزنی: 
کشته شدند.
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برای شصت خانواده شهدای پولیس دیروز از سوی قوماندانی امنیه غزنی کمک صورت گرفت. غزنی: 
هراس افگنان دیروز در ولسوالی دولتیار والیت غور قبر مالبدل یک بزرگ قومی را به آتش کشیدند. غور: 

شش طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  درگرشک هلمند کشته شدند.یک انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
داود الفت و حقمل دو فرد مهم طالبان در نتیجه حمالت هوایی در دو محل  ولسوالی گرشک والیت هلمند   رر: 

صبح دیروز کشته شدند.
هژده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۵ ماین و دو  ننگرهار: 

انبار سالح نیز کشف شد.
جنرال عبداهلل حازم بحیث قوماندان سرحدی میدان هوایی کابل معرفی شد. وی به عوض جنرال سیدگل آقا  کابل: 

تعیین شده.
بیش از6 هزار مهاجر افغان در یک هفته از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند. رر: 

۶دسامبر۲۰۱۷-۱۵ قوس۱۳۹۶
محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعالم کرد که در روند صلح افغانستان طرف مذاکره  کابل: 

دولت این کشور گروه طالبان است نه گروه موسوم به دولت اسالمی)داعش(.
خلبان های نزدیک به ۸۵ پرواز از شرکت هوایی لوفت هانزا و شرکت زیر مجموعه آن به اسم یورونگ از انتقال  المان: 

مهاجرینی که درخواست پناهندگی آنان رد شده، خودداری کرده اند.
نورستان:  والی نورستان، در شرق افغانستان می گوید که شبکه القاعده در این والیت حضور دارد و با گروه طالبان 

همکاری می کند، اما پایگاه ثابتی ندارد.
نور اهلل یک دهشت افگن که می خواست به نام مستعار تذکره بگیرد ودر صفوف اردوی ملی بپیوندد در تخار  تخار: 

گرفتار شد. وی برادر مولوی نصراهلل ولسوال نامنهاد طالب در آنولسوالی میباشد.
۴هراس افگن دیروز دربرکی برک لوگر کشته شدند.عملیات خنجر شش سه روز قبل آغازشده.  لوگر: 

درعملیات نیروهای دفاعی و امنیتی درنقاط مختلف کشور ۵۱ دهشت  افگن به شمول ۲۵ داعشی  کشته ۷  کابل: 
تن  زخمی  و یک تن  دستگیر گردیدند.

هشت طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در سنگین والیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح نیزدر گرشک  هلمند: 
و حومه لشکرگاه  کشف شد.

سیزده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و یک  ننگرهار: 
انبار سالح هم کشف شد.

یک پسر شش ساله در والیت کندز دیروز از چنگ ربایندگان آزاد شد که یکماه قبل اختطاف شده بود. قندز: 
جنرال بابه جان قوماندان زون ۷۰۷ پامیر گفته است که در حوزه شمال کشور هشت هزار هراس افگن فعالیت  کابل: 

دارند که نزدیک به یکهزار آنان را تروریستان خارجی تشکیل میدهد.
سه تن در پیوند به جرایم جنایی در والیت غزنی دیروز بازداشت شدند. غزنی: 

مقام های حکومت وحدت ملی می گویند که دو کشور افغانستان و ازبکستان بیش از۲۰ سند همکاری و۴۰  کابل: 
قرارداد را در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی،آموزشی ودیگر بخش هاامضا کردند. 

۷دسامبر۲۰۱۷-۱۶ قوس۱۳۹۶
سیاف هشدار داده که اگر انتخابات پارلمانی آینده برگزار نشود یا با "تقلب" برگزار ود، کشور به سوی       کابل: 

“بیراهه و بحرانی خطرناک” پیش خواهد رفت.
یو.اس.تودی:  گسترش عملیات برای بیرون کردن جنگ افغانستان از حالت رکود یک آزمایش مهم  استراتژی دونالد 

ترمپ می باشد.
واشنگتن پست:  انتظار می رود امریکا مشاوران نظامی تازه به افغانستان بفرستد. بیش از یک هزار مشاور امریکایی به گونه 

مشترک با واحدهای نظامی افغانستان عملیات را اجرا خواهند کرد.
درنتیجه عملیات های کشفی نیروهای امنیتی پروان مقدار دو تن مواد انفجاری و مهمات در بگرام و سیدخیل  پروان: 

بدست آمد.۷ حلقه ماین نیز کشف شد.
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند. ۲ انبار جنگ افزار طالبان نیز کشف شد. هلمند: 

۲۰عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در ننگرهار کشته 6 ماین هم کشف شد. ننگرهار: 
آگاهان سیاسی و کارشناسان نظامی کشته شدن عمر خطاب یکتن از رهبران سازمان تروریستی القاعده را یک  کابل: 

دستاورد خوب میدانند که در آوردن ثبات در کشور بی اثر نخواهد بود.
وزیر دفاع ملی و  معاون اول وزارت امور داخله روز گذشته راهبرد تازه یی را جهت محافظت اطفال در  کابل: 

منازعات مسلحانه و جلوگیری از اعمال خشونت آمیز علیه آنان ، امضا نمودند.



364

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته در چند مورد عملیات بیست و پنج تن از دهشت افگنان را  کابل: 
در مناطق مختلف از پا در آوردند و6 تن را زخمی کردند.

طیاره حامل گروهی از ۲۷ پناهجویان افغان در یک پرواز از میدان هوایی فرانکفورت شام دیروز )چهارشنبه(  کابل: 
به کابل فرستاده شد صبح امروز در میدان هوایی بین المللی کابل نشست کرد.

مقامات امنیتی غزنی از کشف یک مرکز بزرگ ساخت ماین های مغناطیسی گروه طالبان خبر دادند.)آوا( غزنی: 
۸دسامبر۲۰۱۷-۱۷ قوس۱۳۹۶

پولیس کندز شش تن را دیروز در پیوند به جرایم جنایی بازداشت نمود. قندز: 
بیست هراس افگن دیروز در ولسوالی امام صاحب کندز کشته شدند.۷ حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 

دو ُتن مواد مخدر شامل هیرویین. تریاک. چرس. شیشه و مشروبات الکولیدیروز در  کندز هدر شد. رر: 
مالقسیم یک قومندان طالبان مسلح درحمله قوای هوایی خارجی در شهر ترینکوت مرکز ارزگان کشته و۸ تن  ارزگان: 

زخمی شد.
به اثر انفجاری حین ادای نماز جمعه درمومند درة والیت ننگرهار امام مسجد، به شهادت رسید و۸ نمازگزار  ننگرهار: 

زخمی شد.
یازده داعشی دیروز در ولسوالی های اچین و ده باالی والیت ننگرهار کشته و ۲ داعشی زخمی  شدند. رر: 

بزرگترین شفاخانه طالبان دیروز دردره تنگی سید آباد میدان  وردک به دست پولیس ملی افتاد. دراین شفاخانه  میدان: 
زخمی های طالبان در والیات لوگر. میدان. غزنی. پکتیا و پکتیکا تحت تداوی وجراحی  قرار میگرفتند. در این 
عملیات چندین طالب مسلح به شمول چهار قومندان مشهور آن گروه کشته شدند و ذخیره گاه های بزرگ از 

مهمات دشمن تخریب شد.
پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی  قره باغ غزنی کشته و ۳ تن زخمی  شدند. غزنی: 

یک مقدار مواد انفجاری و پرزه هایی که در ساخت ماین استفاده میشد، دیروز در غزنی محوشد. رر: 
سه هراس افگن دیروز در حمله هوایی قوای ائتالف در ولسوالی زرمت والیت پکتیا کشته شدند. ۵ حلقه ماین  پکتیا: 

از مربوطات غزنی و خوست کشف شد.
عملیات خیبرشش در ولسوالی برکی برک والیت لوگر پایان یافت. این عملیات شش روز ادامه داشت. لوگر: 

سی و هفت تن از دهشت  افگنان به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی حصارک  کشته ،  شانزده تن   کابل: 
زخمی  و شش فرد مشکوک دستگیر گردیدند. عملیات در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

پنج دهشت افگن دیروز در ولسوالی نهرسراج والیت هلمند کشته و یکنفر دیگر شان زخمی شد. هلمند: 
چهار هراس افگن دیروز درحمله هوایی در ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

شش مظنون در پیوند به جرایم جنایی در والیت بامیان دیروز بازداشت شدند. بامیان: 
ساعتی پیش یک انفجار در منطقه چهارراهی سرکاریز در ناحیه ششم شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن یک  کابل: 

نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. گفته شده یک موتر نوع دینا مملو از بالون های گاز منفجر شده.
دستانش به  نقیب اهلل حسینی؛ مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس والیت بامیان همراه با ۵ تن از هم   بامیان: 
جرم فساد اخالقی، بالفعل گرفتار شدند.)آوا( این در حالیست که سه روز قبل دو مقام امنیتی بامیان به جرم 

تجاوز جنسی بر یک خانم ۲۰ ساله در مرکز این والیت بازداشت شده بودند.
۹دسامبر۲۰۱۷-۱۸ قوس۱۳۹۶ 

ده عضو یک خانواده به  صورت دسته جمعی در منطقه ۵۰۰ فامیلی این شهرتوسط سه فرد مسلح به قتل  کابل: 
رسیده اند. به گفته پلیس، قاتل سالح گرم به همراه داشته است. کشته ها شامل چهار زن و شش مرد بوده اند. 

سه نفر هم در این رویداد زخمی شده اند.
مجلس افغانستان پیشنهاد فقره ای از قانون بهداشت را که افشای جنسیت جنین از سوی پزشکان و کارکنان  کابل: 

بهداشتی به خانواده ها را غیرقانونی می کرد، رد کرد.
یک مخفیگاه بزرگ سالح و مهمات گروه طالبان   در ولسوالی بگرام والیت پروان، کشف و خنثی  شد  که  پروان: 
شامل ۱۴ فیر مرمی توپ دی سی ،۳ فیر مرمی  راکت طیاره ، ۵ فیر مرمی هاوان،۱۰ فیر مرمی نارنجک انداز،6 

عدد سرگلوله مرمی بی ام یک میباشد.۱۱۵۰ کیلو کود امونیم نایتریت نیز بدست آمد.
جوزجان:   پنج تن اعضای گروه داعش بشمول دو تبعه ازبکستانی دیشب در نتیجه حمالت هوایی نظامیان افغان در 

ولسوالی درز آب جوزجان کشته و ۱۰ داعشی زخمی شدند.
سی و یک هراس افگن به شمول چهار قومندان آنها دیروز در ولسوالی امام صاحب کندز کشته شدند. در بین  قندز: 
کشته شدگان مولوی موسی مشهور به انصاری و گلبدین مشهور به حکمت، مولوی منصور و  مالعبدالحکیم  
زخم  خارجی  چهار قومندان هراس افگنان نیز شامل می باشند. هفده هراس افگن دیگر به شمول دو  تبعه 
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برداشتند
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدرگفت بیش از نه ُتن مواد مخدر امروز حریق شد. کابل: 

نورستان: هفت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند.
هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

سیزده هراس افگن بشمول 6 پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازنورستان. کنر و ننگرهار شرق کشور یک  ننگرهار: 

باردگرازسرگرفته شده است.
درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان  در لعل پور باردیگر رخداده است. دراین درگیری  رر: 

۹  عضو گروه داعش وطالبان کشته شدند.
بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولسوالی های ننگرهار کشته شدند.۴ماین  رر: 

و ۲ ذخیره سالح نیز کشف شده..
6۸ دهشت  افگن به شمول ۴ تن از قوماندانان محلی طالبان و ۲ تبعه پاکستانی کشته ۲۹ تن  زخمی  و ۴ تن   کابل: 

در بخش های کشور دستگیرگردیده اند.
درمربوطات ولسوالی قره باغ والیت کابل چهارطالب تروریست گرفتار شدندکه یکی از آنها زخمی بود. رر: 

۱۰دسامبر۲۰۱۷-۱۹ قوس۱۳۹۶
به دولت  به گروه موسوم  نیروهای وابسته  از  تایید کرده که شماری  مقام های محلی والیت جوزجان  جوزجان:  
اسالمی)داعش( که اتباع کشورهای فرانسه و الجزایر . ترکمنستان و ازبکستان هستند در ولسوالی درزآب 

والیت جوزجان در شمال افغانستان منتقل شده اند.
محمد اشرف غنی، امروز برای آغاز کار جاده استراتژیک قیصار - المان که والیت هرات در غرب افغانستان  کابل: 

را به والیت های شمالی وصل می کند، به والیت بادغیس در شمال غرب افغانستان سفر کرد.
سه سرباز اردوی ملی صبح امروز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی دوشی بغالن جان باختند. بغالن: 

پولیس جوزجان دو مظنون  به قاچاق مواد مخدر را امروزبا۴۸۳ کیلوتریاک بازداشت کرد. منبع افزود: طی سال  جوزجان: 
۱۳۹6 در ۲۷ عملیات جداگانه بیش از ۲۴۵۰کیلو گرام مواد مخدر ، هفت عراده واسطه نقلیه،پنج میل سالح 

ضبط شده است و ۳۸ مظنون به حارنوالی معرفی شده اند.
یک زن در سمنگان دیروز در نتیجه انفجار ماینی  در حضرت سلطان به شهادت رسید. سمنگان: 

وزارت دفاع ملی  از آغاز یك عملیات تازه در ولسوالی  خوگیانی والیت ننگرهار خبر داده است. ننگرهار: 
درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان درلعل پوروالیت ننگرهار همچنان ادامه دارد. تاکنون  رر: 

سیزده عضو گروه داعش وطالبان کشته شده اند.
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور کماکان ادامه دارد. رر: 

طالبان مسلح دوغیرنظامی را در ولسوالی شیرزادوالیت ننگرهار تیرباران کردند. رر: 
گارنیزیون  كابل به منظور تامین امنیت در پایتخت تدابیر جدید امنیتی را روی دست گرفته كه توزیع جواز  کابل: 

جدید برای حمل اسلحه یکی از این برنامه ها است .
درعملیات های نظامی و امنیتی در نقاط مختلف ۲۰ هراس  افگن کشته و  ۸ تن دیگر زخمی گردیده اند. کابل: 

شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

یازده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته و دو انبار سالح کشف  شد. هلمند: 
دو تن  با ده میل تفنگچه دیروز در یک موتر و یکنفر با اسلحه  از ولسوالی امام صاحب بازداشت شدند. قندز: 

پولیس کندز چهارده کیلو و پنجصد گرام چرس را دیروز در آن والیت  کشف  و یکنفر را بازداشت کرد. رر: 
یک صراف دیروز در والیت لوگرتوسط اردوی ملی از چنگ ربایندگان آزاد شد. وی دوماه قبل ربوده شده و  لوگر: 

هفتصد هزاردالر ازوی تقاضا شده بود.
حکمتیارامروزدرجمع طرفدارانش درسخنرانی بودکه تایریک موترکفید ومردم وارخطا شدند. کسی زخمی  خوست: 

نشد.
محمد معصوم استانکزی؛ رییس عمومی امنیت ملی کشور امروز وارد والیت هرات شد. بررسی وضعیت  هرات: 
امنیتی ، بازدید ازبخش های کشفی واطالعاتی و رسید گی به برخی نیازمندی ادارات اطالعاتی ازاهداف اصلی 

سفررییس عمومی امنیت ملی به والیت هرات اعالم شده است .)آوا(
ننگرهار:  حبیب الرحمن فرمانده پولیس  خوگیانی ننگرهار،  بر اثر انفجار ماین مغناطیسی کشته شد.)آوا(

مقامات محلی از حریق 6 ُتن مواد مخدر در والیت لوگر خبر داد. لوگر: 
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یک سرباز اردوی ملی به اتهام رهبری یک گروه از سارقین در والیت هرات دستگیر شده است.)آوا( هرات: 
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان )میک( اعالم کرده که از مبلغ چهار  کابل: 
میلیارد دالری که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ تااکنون به بخش انرژی افغانستان کمک کرده، شرکت ملی برق 

افغانستان )برشنا( تنها حسابده ۱۸۳ میلیون دالر آن است و بیش از ۳ ملیارد دالر ناپدید است.)آوا(
۱۱دسامبر۲۰۱۷-۲۰ قوس۱۳۹۶

شرکت برق افغانستان قرارداد کشیدن خط انتقال نیروی برق کاسا-۱۰۰۰ را برای انتقال برق آسیای میانه به  کابل: 
پاکستان با دو شرکت خصوصی باحضور اشرف غنی و داکتر عبداهلل  امضا کرده است. این طرح با هزینه ۲۳۵ 
میلیون دالر کمک بدون بازپرداخت بانک توسعه آسیایی در ظرف سه سال اجرائی خواهد شد. این خط از 

آسیای میانه از طریق بندر شیرخان وارد و ازتورخم به پاکستان میرود.
رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان به اظهارات جنجال برانگیز گلبدین حکمتیار واکنش نشان داده  کابل: 
و آن را برای وحدت ملی به »زهر« تشبیه کرده است. گلبدین درخوست گفت حق هر قوم لوی پکتیا )پکتیای 

بزرگ( باید از والیت های کوچکی مانند بامیان، دایکندی و حتی پنجشیر بیشتر باشد”.
در حمالت هوایی و زمینی ۲۰  دهشت  افگن  به شمول ۱۱ تن داعشی کشته و  ۱۲ تن دیگر  به شمول ۴  کابل: 

تن داعشی زخمی گردیده اند.
طالبان مسلح در دره صوف یک موتر بار بری پر از زغال سنگ را  به آتش کشیدند و سه عراده موتر دیگر را  سمنگان: 

تخریب کردند و چهار راننده را باخود بردند.
در برخورد بانیروهای دفاعی امنیتی دیروز ۳ تن ازگروه تروریستی داعش  در ولسوالی مانوگی کنرکشته و دو  کنر: 

تن دیگر شان زخمی گردیده اند
درعملیات تصفیوی در خوگیانی۹ داعشی کشته و ۴تن  زخمی ومقادیرسالح ومهمات بدست آمده.است . ننگرهار: 

طالبان مسلح یک زن جوان  ۳۸ ساله را دیشب درولسوالی صیاد  سرپل تیر باران کردند. سرپل: 
۱۲دسامبر۲۰۱۷-۲۱ قوس۱۳۹۶

رئیس جمهور غنی، شام امروز برای اشتراک در نشست ویژة سران سازمان همکاری کشورهای اسالمی به  کابل: 
شهر استانبول ترکیه رفت.محور نشست بیت المقدس است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم کرده که به صورت مشروط آماده برگزاری انتخابات پارلمانی در  کابل: 
تابستان سال آینده است.مگراین که امنیت تامین، بودجه انتخابات فراهم و شناسنامه های فعلی به تمام شهروندان 

از جانب اداره ثبت احوال توزیع شود.
هفت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

دو انبارجنگ افزارگروه طالبان دروالیت قندهار درجنوب کشور کشف شد. قندهار: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

شش هراس افگن  بشمول سه پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
در اثر یک رویداد ترافیکی در  ننگرهار ۳ سرباز آمریکایی زخمی شدند که یکنفر شان بعدا« فوت نمود. ننگرهار: 

دراین درگیری ها  از یک هفته تا کنون بیست وسه عضو گروه داعش وطالبان کشته شده اند. ننگرهار: 
درعملیات نظامی درخوگیانی۹ تن ازگروه داعش کشته 6 تن زخمی ویک کارخانه تریاک ضبط گردید. رر: 

دوتن )یکمرد و یک زن( به اتهام انتقال دو کیلو  موادمخدربه هند ازسوی پولیس سرحدی میدان هوایی هرات  هرات: 
دستگیرشدند.

یک زن جوان دیشب در ولسوالی صیاد سرپل از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. سرپل: 
شش تن مواد مخدر دیروز در والیت لوگر هدر شد. لوگر: 

شب گذشته در اثر درگیری نیروهای دولتی با طالبان در منطقه لرم ولسوالی مقر، یک سرباز ارتش جان باخته  غزنی: 
و یک سرباز دیگر زخمی شده است. در رویداد دیگر در نانی۲سرباز کشته و۴سرباز زخمی شد. 

مجلس نمایندگان برای محدود کردن فرمان های تقنینی  ریس جمهور “قانون صدور فرمان تقنینی”  ر تصویب  کابل: 
کرد. مجلس در یکسال پیشین دستکم ۹  فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کرده است و بسیاری  از آنها را 

غیرقانونی گفته است.
 ۱۳دسامبر۲۰۱۷-۲۲ قوس۱۳۹۶

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را با اکثریت آرا رد و از وزارت مالیه/دارایی افغانستان خواست  کابل: 
که برای رفع نواقص آن اقدام کند. بودجه ملی سال ۱۳۹۷ افغانستان حدود ۵.۳ میلیارد دالر پیش بینی شده که 

از این مقدار ۳.۹ میلیارد دالر بودجه عادی و بیشتر از ۱.۳ میلیارد دالر بودجه توسعه ای است.
چهار آموزگار مکتب افغان- ترک به ظن اقدامات امنیتی بازداشت شده اند و این بازداشت ربطی به بسته شدن  کابل: 
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این مکاتب در افغانستان ندارد.
بیست و پنج هراس افگن دیشب در والیت غزنی کشته  و ۵ تن زخمی شدند. همچنان ۳ هراس افگن در  غزنی: 

مقر کشته و 6 تن زخمی شدند. ۱۴ حلقه ماین از مربوطات غزنی. پکتیا و خوست کشف و خنثی شد.
نزدیک به دوصد کیلو گرام مواد مخدر دیروز در غور ضبط شد. یک قاچاقبر کشته و ۳ تن بازداشت شد. غور: 

هفت هراس افگن دیشب در ولسوالی چمتال والیت بلخ بازداشت شدند. بلخ: 
یک قومندان محلی مخالفان مسلح دیشب در ولسوالی چرخ لوگر کشته و دوتن بازداشت شد. لوگر: 

شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده هراس افگن در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
دادگاهی درهرات زن جوانی را به اتهام قتل شوهرش به اعدام وشریک جرم این زن را به هفده سال بند  هرات: 

محکوم کرده است.
یازده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

درتداوم عملیات تصفیوی  نیرو های اردوی ملی )۱۵( قریه دیگر از وجوددهشت افگنان پاکسازی و )۷۵( تن  لغمان: 
ازدهشت افگنان کشته شدند.

6۱ هراس افگن به شمول ۱۳ داعشی کشته  و   ۲۹ تن دیگر در نقاط مختلف کشوربا حمله هوایی و زمینی  کابل: 
زخمی گردیده اند.

ننگرهار:  سردستة گروه طالبان قومندان حنیف اهلل مشهور به پلق با سه میل جنگ افزار و۵۵ بیرق این گروه در مومند 
دره گرفتار شده است.

۱۴دسامبر۲۰۱۷-۲۳ قوس۱۳۹۶
داود مزمل رئیس کمیسیون نظامی و قوماندان قطعه سرخ طالبان در والیت فراه  که دو روز قبل  از اثر حمله  فراه: 
هوائی در ولسوالی خاک سفید والیت فراه زخمی گردیده بود به هالکت رسیده است” .درین عملیات ۸ تن 

کشته و ۸ تن دیگر شان زخمی شدند.
شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

ده طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در چارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
درعملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشورچهل و هشت دهشت  افگن  به شمول سه  داعشی کشته شدند،  کابل: 

هفده تن  زخمی  و چهارتن دیگر آنها بازداشت گردیدند. 
دیروز سه دهشت افگنان بامقادیرسالح ومهمات بازداشت گردیدند. کنر: 

مقامات امنیتی هلمند از کشته شدن۲۰ طالب وکشف ۲6حلقه ماین در این والیت خبر می دهند.)آوا( هلمند: 
رئیس جمهور ترکیه در دیدار با اشرف غنی وعده داد تا دانشگاه موالنا جالل الدین محمد بلخی را برای زنان  ترکیه: 

در افغانستان ایجاد نماید.)آوا(
۱۵دسامبر۲۰۱۷-۲۴ قوس۱۳۹۶

سخنگوی جمعیت اسالمی افغانستان گفته که فشارهای کاخ ریاست جمهوری برای استعفای عطامحمد نور،  بلخ: 
از سمت والی بلخ افزایش یافته است. صالح الدین ربانی، رئیس این حزب و وزیر خارجه به بلخ رفته تا با 

والی بلخ »مذاکره« کند.
سه هراس افگن دیروز در ولسوالی سانچارک سرپل کشته و ۷ تن شان زخمی شدند. سرپل: 

نه طالب مسلح دیروز درحمالت هوایی در گیالن  والیت غزنی کشته و ۲ تن زخمی  شدند. 6 حلقه ماین  غزنی: 
نیز کشف شد.

هشت حلقه ماین دیروز در ولسوالی امام صاحب کندز کشف و خثنی شد. قندز 
شش هراس افگن به شمول یک سرگروه آنها دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب کشته 6تن زخمی  فاریاب: 

ودو ماین کشف شد.
یک ذخیره گاه جنگ افزار هراس افگنان دیروز در مربوطات شهر پل علم کشف شد. لوگر: 

سه داعشی دیروز در خوگیانی والیت ننگرهار کشته و۷ تن زخمی شدند.6 ماین نیز کشف شد.  ننگرهار: 
عملیات تصفیوی نیرو های اردوی ملی درمربوطات ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار ادامه دارد.۴حلقه ماین  رر: 

کشف وخنثی شد.
سه هراس افگن در مربوطات کنر بازداشت شد. کنر: 

عملیات تصفیوی نیرو های اردوی ملی در ولسوالی مانوگی والیت کنر خاتمه یافت. رر: 
دوازده هراس افگن در عملیات های تصفیوی نیرو های اردوی ملی کشته  6 تن زخمی شدند. کابل: 
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پارلمان آلمان فدرال )بوندستاگ( دیروز چندین ماموریت اردوی این کشور به شمول ماموریت افغانستان را  المان: 
موقتَا تمدید کرد. هدف از تمدید موقتی این است که این نیروها تا زمان تشکیل حکومت در آلمان به فعالیت 

ادامه بدهند.
۱۶دسامبر۲۰۱۷-۲۵ قوس۱۳۹۶

نیروهای امنیتی افغانستان تاکنون موفق نشده اند جنگجویان طالبان را از ولسوالی سانچارک عقب برانند.   سرپل: 
نیروهای شورشی از چهار روز قبل به ولسوالی سانچارک حمله و منطقه "تِبِر" را تصرف کردند. تاکنون بیش 

از هزار خانواده از این منطقه آواره شده که ۸طالب کشته و ۵ طالب زخمی شدند
اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان اعالم کرده که در طول هفته جاری توزیع شناسنامه های )تذکره( الکترونیکی  کابل: 

افغانستان آغازخواهد شد.
دو مهاجم انتحاری موترسایکل سوار درشهرلشکرگاه  پیش از رسیدن به هدف های شان ازپا در آورده شدند.  هلمند: 

هردو موترسایکل بمب گذاری شده خنثی گردید. 
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند.۲ انبار سالح نیز کشف شد. رر: 

پولیس در فرودگاه بلخ از قاچاق چهل کپسول هیرویین دربتن دومرد به ترکیه جلوگیری کرد. بلخ: 
دیروز چهار هراس افگن در ولسوالی چمتال والیت بلخ بازداشت شدند بلخ: 

دو عضو تاجکستانی گروه داعش در حمله هوایی بدون سرنشین درهسکه مینه شرق کشور کشته شدند.  ننگرهار: 
درتازه ترین مورد ، ده ها داعش اروپایی در شمال غرب افغانستان دیده شده اند.

بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در هسکه مینه و کوت ننگرهار کشته  رر: 
شدند.۴ ماین در لعل پور وکوت نیز کشف شد.

بیست مخالف مسلح دیروز در درگیری با پولیس ملی در ولسوالی شاه ولی کوت کشته شدند. قندهار: 
سه انبارجنگ افزارگروه طالبان در سپین بولدک والیت قندهار کشف شد. رر: 

وزارت  دفاع در جریان وظایف  محوله خویش از طیارات روسی و امریکائی هر دو استفاده مینماید.  کابل: 
رر:  طی۲۴ساعت گذشته ۳۸هراس افگن  به شمول ۵ داعشی کشته و۴۱ تن  دیگر در عملیات مشترک نیروهای 

دفاعی و امنیتی به حمایه قوتهای زمینی و هوایی زخمی  گردیده اند.
۱۷دسامبر۲۰۱۷-۲۶ قوس۱۳۹۶

افراد گروه طالبان شب گذشته حمله سنگینی به شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، انجام داده اند که در این  هلمند: 
حمله ۱۱ سرباز امنیتی افغان کشته و دو نفر آنان زخمی شده اند. والی هلمند گفت: که در ۲۴ ساعت گذشته 

۲۵ عضو گروه طالبان نیز در ولسوالی مارجه و نادعلی این والیت کشته شده اند.
امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که چهار آموزگار مکاتب افغان-ترک که هفته گذشته توسط نیروهای امنیت  کابل: 

ملی در شهر کابل بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.
ده مخالف مسلح دیروز درگیروی والیت غزنی کشته و۳ هراس افگن دیگر زخمی  شدند. ۲ حلقه ماین در  غزنی: 

خوست کشف شد.
طی عملیات یک  تروریست بنام محمد الیاس  از مربوطات والیت ننگرهار  بازداشت  شد. ننگرهار: 

نه داعشی دیروز در خوگیانی و ده باالی ننگرهار کشته شدند. ۸ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 
پنج هراس افگن دیشب در ولسوالی غازی آباد والیت کنر کشته شدند. کنر: 

۲۷ طالب مسلح درمارجه  نادعلی ونهرسراج طی عملیات های تصفیوی  کشته و۸ تن زخمی  شدند. هلمند: 
یک فرد ملکی در بلخ صبح امروز در انفجار یک ماین چسپی جان   باخت. بلخ: 

دو تن در دو قضیه جدا گانه دیروز در سمنگان توسط طالبان به قتل رسیدند. سمنگان: 
یک موترسراچه  مملو از مواد انفجاری دیروز در ولسوالی چرخ والیت لوگر کشف شد. لوگر: 

دو تن در پیوند به قتل در شهر کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
هفت هراس افگن دیروز در ولسوالی سانچارک والیت سرپل کشته و۵ تن زخمی شدند. در بین کشته شدگان  سرپل: 

معاون ولسوال نامنهاد آنها نیز شامل است.
پنجاه و پنج تن  مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات تحت نام نوید هشت تا کنون  کشته  6۴ تن زخمی  فاریاب: 

شده اند . یک نظامی شهید و ۴تن زخمی شده اند.
طی۲۴ساعت گذشته ۵۴ هراس افگن درعملیات های تصفیوی نیروهای اردوی ملی درنقاط مختلف کشور  کابل: 

کشته و۲۴تن زخمی شده اند. 
کاروان نیروهای خارجی در والیت قندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله ۵ غیرنظامی کشته  قندهار: 

و زخمی شده اند.)آوا(
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۱۸دسامبر۲۰۱۷-۲۷ قوس۱۳۹۶
حمله انتحاری اعضای داعش  به تأسیسات اداره امنیت ملی در افشار غرب کابل، پس از پنج و نیم ساعت  کابل: 

درگیری با کشته شدن هر سه مهاجم پایان یافت. دو مامور پولیس زخمی شده اند.
یک محموله جنگ افزار سی هزار مرمی کالشینکوف ساخت پاکستان برای هراس افگنان درباریک آب  ننگرهار: 

رودات ننگرهارکشف شد.
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور یک باردگرازسرگرفته شده  رر: 

است.
بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۴ ماین و  رر: 

دو انبار سالح نیز کشف شد.
هشتادوسه دهشت افگن درجریان عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی در بخشهای از کشور کشته ۷۴تن  کابل: 

زخمی و۴تن بازداشت شدند.
با گرفتاری یک تروریست به نام فضل الدین از مربوطات  والیت سمنگان از وقوع یک حمله انتحاری  سمنگان: 

جلوگیری  شد.
جسد دو برادر که پیشه چوپانی داشتند وچندی قبل با ۳۵۰ گوسفند شان مفقود شده بود یافت شد. رر: 

پولیس ولسوالی اندخوی فاریاب امروز سه تن را با ۱۰ کیلو هیرویین و یکصد کیلوگرام چرس  بازداشت کرد. فاریاب: 
نه هراس افگن  دیشب درحمله هوایی در ولسوالی اندر والیت غزنی کشته و ۱۰ تن زخمی شدند. غزنی: 

سه انبارجنگ افزارسبک و سنگین گروه طالبان دروالیت قندهار درجنوب کشور کشف شد. قندهار: 
هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

سیزده هراس افگن بشمول 6 پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
۱۹دسامبر۲۰۱۷-۲۸ قوس۱۳۹۶

عطا محمد نور با تاکید بر اینکه استعفایش از سمت والیت بلخ مشروط بوده، می گوید پذیرش آن از سوی  کابل: 
ریاست جمهوری غیرقانونی است و آن را قبول ندارد. )باالخره والی جدید بجای نور مقررشد ۲حمل۱۳۹۷(
نیروهای امنیتی در سی و یک عملیات چهل ویک هراس افگن را در نقاط مختلف کشور از پا در آوردند.۱۹  کابل: 

تن زخمی و ۳نفر بازداشت شد.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن۴۷ هراس افگن در بخش های کشور خبر داد. ۲۰ تن زخمی شدند. رر: 

امنیت ملی قاری وحید  یک تروریست طالبان را از ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت نمود. رر: 
در عملیاتی چهارده تن  به ظن  فروش مواد مخدر در شهر زرنج بازداشت شد . نیمروز: 

پولیس قومندانی امنیه نیمروز  نزدیک به ششصد کیلو گرام مواد مخدر  را در هفته جاری به دست آورد. در  رر: 
پیو ند به مواد مخدر یاد شده سه تن  با یک عراده  موتر کروال  باز داشت  گردیده اند.

در اثر تیر اندازی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی ارگوی  بدخشان  امروز دو فرد ملکی به شهادت رسید و  بدخشان: 
یکنفر زخمی شد .

هراس افگنان سه فرد ملکی را دیروز در ولسوالی واغز والیت غزنی تیر باران کردند. غزنی: 
پولیس پنجشیر یک تن را با  قاچاق ۱6 کیلو چرس  بازداشت کرد. پنجشیر: 

طالبان دروالیت ننگرهار یک عالم دینی را تیرباران کردند. مهاجمان قاری هجرت اهلل استاد مدرسه ی علوم  ننگرهار: 
اسالمی ومالامام مسجد شیخ احمد را شام گذشته ازبرابر مسجد ربودند و سپس به گلوله بستند.

از ربوده شدن یک سرمایه دار دروالیت ننگرهار جلوگیری شد. آدم ربایان دستگیر شدند. رر: 
۹طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح آنها در یک مخفیگاه  هلمند: 

درحومه لشکرگاه کشف شد.
یازده طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
طالبان دریک دادگاه صحرایی دروالیت کنر درشرق کشور دو غیرنظامی را تیرباران کردند. کنر: 

یک ماین گذار در ولسوالی خنجان بغالن امروز باز داشت شد. بغالن: 
۲۰دسامبر۲۰۱۷-۲۹ قوس۱۳۹۶

محمد داوود، والی جدید بلخ می گوید که منتظر دستور حکومت مرکزی برای رفتن به والیت بلخ است. آقای  کابل: 
داوود در نخستین گفت وگویش پس از گماشته شدن به عنوان والی بلخ گفت که نامزد پیشنهادی عطا محمد 
نور در زمان مذاکرات او با رئیس جمهوری بوده است. حزب جمعیت اسالمی و خود آقای نور با کناررفتن 

او از والیت بلخ مخالفت کرده اند.
کابل:  حزب جمعیت اسالمی افغانستان اعالم کرد که تصمیم ارگ ریاست جمهوری افغانستان درباره عطا محمد 
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نور “اقدام انحصارطلبانه “ بوده که “با سوء استفاده از حضور جامعه ای جهانی صورت می گیرد.”
سخنگوی وزارت دفاع گفت: گروه تروریستی داعش درولسوالی  درزاب جوزجان حضور دارد اما جهت  رر: 
پاکسازی این گروه عملیات گسترده نیروهای امنیتی آغاز شده است و هدف آن مهار گروه های مخالف و 

تروریستی از آن مناطق میباشد.
درعملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی درنقاط مختلف کشور6۰ دهشت  افگن  به شمول ۵تن داعشی  رر: 

کشته  و ۱۸ تن  دیگر زخمی و۲ تن داعشی دستگیر گردیده اند.
بیست وهشت طالب مسلح در حمالت هوایی  وزمینی نظامیان در خاک سفید فراه کشته وپنج تن دیگر  فراه: 
بشمول  مال عبدالصمد والی نا منهادطالبان در هرات زخم بردا شتند.پنج عراده موترویک ذخیره گاه مهمات 

دشمن منهدم شده است.
چهار طالب مسلح در ولسوال های پشت رود وباال بلوک فراه کشته  شدند  رر: 

طالبان   مسلح دیروز در فراه یک فرد ملکی را به   قتل رساندند. گفته می شود  که این مرد چند ی قبل یک  رر: 
حیوان  جنس گرگ را به پولیس به فروش رسانده بود.

هفت طالب   دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند ۴ انبار سالح طالبان نیز کشف شد. هلمند: 
پولیس فراه  دیروزیک شهر وند ایرانی را به ظن  قاچاق سه کیلو گرام مواد مخدربازداشت کرد رر: 

مالفدامحمد مشهور به مولوی مدثریک فرمانده  ارشد گروه طالبان درجنوب کشوربا۳ فردش، در حمله   هلمند: 
هوایی نظامیان امریکایی کشته شد.

شش صدو پانزده کیلوگرام چرس و تریاک درسه موتر و یک ریکشای زرنج  در مسیر بزرگ راه کابل  تورخم  ننگرهار: 
کشف وبه دست آمد.

نورستان: هشت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند.
فردی به اتهام قتل برادر زاده اش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. هرات: 

یک دختر صنف ۸ مکتب به دلیل کسب نمرات پایین و جدال لفظی با والدینش، خود کشی نمود.  رر: 
پانزده هراس افگن دیشب در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. ۳ فرد ملکی نیز زخمی شد. قندز: 

خانم اورزوالفوندرالین وزیر دفاع آلمان که به منظور دیدار با سربازان آلمانی مستقر در "کمپ مارمل"  بلخ: 
مزارشریف  سفر کرد از خروج سریع نیروهای خارجی از افغانستان بعد از ۲۰۱۴ انتقاد کرده است.

مقامات محلی هلمند از کشته  شدن ۱۷طالب وزخمی شدن ۵ طالب و ضبط مقداری جنگ افزار در نادعلی  هلمند: 
این والیت خبر می دهند.)آوا(

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۱ اگست را به نام روز بین المللی گرامی داشت از قربانیان تروریزم  ملل متحد: 
درافغانستان تصویب کرده است. محمود صیقل؛ نمایندة دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که 

روز بین المللی به یاد قربانیان تروریزم در افغانستان نام گذاری شود.)آوا(
اشرف غنی رییس جمهور، قبل از ظهر امروز با زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان که در رأس یک هیات  کابل: 

عالی رتبة آن کشور به کابل آمده، در ارگ دیدار کرد.
متن کامل توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی )۲۹سنبله۱۳۹۳( باردیگر نشرشد.   

۲۱دسامبر۲۰۱۷-۳۰ قوس۱۳۹۶
مقامات حزب جمعیت اسالمی افغانستان می گویند فرهاد عظیمی نماینده بلخ در مجلس نمایندگان، نامزد آنها  کابل: 

برای جانشینی عطامحمد نور در والیت بلخ است.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند مرز کشور تاجیکستان به روی افغانستان از پنج روز به این  کابل: 

سودر منطقه آی خانم والیت تخار و شیرخان بندر در والیت قندوز مسدود  است.
نشریه ملتری تایمز: کماندوهای امریکا درششماه گذشته در حدود دوهزار عملیات  به نیروهای امنیت افغان  کابل: 

مشورت داده و در ارتقای توانمندی آنها نقش داشته اند. 
جرمنی:  جرمنی جبار ۲۱ ساله  مرد افغان را دستگیر کرده اند که به داشتن عضویت گروه طالبان متهم است.

در نتیجه عملیات منسوبان اردوی ملی در مربوطات ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار شصت عضو وابسته  ننگرهار: 
به گروه داعش کشته 66تن زخمی و ۲ تن بازداشت شدند. یک دیپوی سالح و ۴ کارخانه مواد مخدر نیز 

تخریب شد.
وزارت دفاع ملی می گوید که در نتیجه ی عملیات نیروهای خاص ارتش در ولسوالی مارجه هلمند، فدا محمد  هلمند: 
مشهور به حاجی قاری صاحب، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی مارجه همراه با یک فرمانده محلی طالبان 

کشته شده اند. وی مغز آشتی ناپذیر طالبان در مارجه شناخته میشد.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی روز گذشته در انجام دادن عملیات های تصفیوی در مناطق مختلف کشور چهل  کابل: 
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تن از هراس افگنان را از پا درآوردند.۱۱ تن زخمی و ۱۹ تن بازداشت گردید.۱۰۰ کیلو مواد مخدر. دو موضع 
و دو کارخانه ماین سازی شان ازبین برده شد.

شیشه های  اضافه از ۱۴۰۰ عراده موتراز وجود فلم های سیاه  در کابل از سوی موظفین امنیتی پاک سازی  رر: 
گردید.

مولوی دوست محمد ولسوالی نام نهاد طالبان برای ولسوالی خان آباد والیت کندز دیروز کشته شد. قندز: 
نوزده هراس افگن دیروز در ولسوالی چمتال والیت بلخ بازداشت شدند. بلخ: 

 ۲۲دسامبر۲۰۱۷- اول جدی ۱۳۹۶
رهبری حکومت وحدت ملی »محمداشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه« با مایک  کابل: 
پنس معاون رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. مایک پنس درسفر 

ازقبل اعالم ناشده وارد کابل شد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیداری از افغانستان، به پاکستان هشدار داده که از پناه دادن  رر: 

گروه هایی که با دولت افغانستان می جنگند، دست بردارد.
محمد اشرف غنی  دیروز با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجة ازبکستان که در راس یک هیات عالی  رتبة  کابل: 

آن کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور در دیدار با شورای انسجام جمعیت اسالمی: مسئولیت همه ماست که اتحاد  رر: 

و همبستگی خود را به اثبات برسانیم.
پولیس قندهار  اعالم کرده که با انفجار انتحاری صبح امروز جمعه با یک خودرو زرهی به یک مرکز پلیس در  قندهار: 

ولسوالی میوند ، 6 نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شده اند.  
اعضای شوراهای والیتی قندهار و زابل در یک گردهمایی مشترک در والیت قندهار برکناری عطامحمد نور  رر: 
از والیت بلخ را محکوم کردند و نگرانی خود را نسبت به تنش ایجاد شده در رابطه با اعالم اخیر ریاست 

جمهوری افغانستان درخصوص آقای نور اعالم کردند.
مال عبدالصمد معاون والی نامنهاد طالبان در والیت هرات با ۳6 تن از رهبران کلیدی طالبان درعملیات هوایی  فراه: 

دیروزدر فراه کشته شدند  بشمول ماللعل، حاجی باری جان صادق، بسم اهلل .
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی  هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شماری از والیت های  کابل: 

کشور دیروز ۵۰ هراس افگن کشته شدند و۱۹ تن دیگر آنان زخمی شدند.
حمله انفجاری به امن ترین نقطه ی شهر هرات ۴ کشته و 6 تن زخمی بر جای گذاشت. هرات: 

درنتیجه انفجار بالون گاز درمنطقه هزاره نشین شهرک جبرییل والیت هرات سه تن جان باختند و دوتن دیگر  هرات: 
زخمی شدند.

یک انبارجنگ افزار هراس افگنان در ولسوالی موسی خیل والیت خوست کشف شد. خوست: 
پانزده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

۲۲عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درمربوطات  ننگرهار کشته شدند. ۴ ماین و دو  رر: 
انبار سالح نیز کشف شد.

ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. ۳ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

اخراج پناه جویان: روزنامه گاردین نوشته است، تنها سویدن پناهجویان افغان را اخراج نمی کند، بریتانیا، ناروی، هالند، 
کرویشیا، مقدونیه، صربیا، فرانسه و جرمنی نیز پناهجویان افغان را یا به زور اخراج می کنند و یا برایشان پول 

می دهند تا به رضایت خود به افغانستان بازگردند.
۲۳دسامبر۲۰۱۷- ۲ جدی ۱۳۹۶

مجلس نمایندگان افغانستان الیحه نخستین قانون منع شکنجه کشور را تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد که با  کابل: 
تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد.

عطامحمد نور، رئیس اجرائی جمعیت اسالمی گفته که از والیت بلخ کنار نمی رود تا پروژه طالبان و داعش  بلخ: 
ناکام شود و در این مورد تنها شورای رهبری جمعیت اسالمی می تواند تصمیم بگیرد.

طرح طالبان برای بمب گذاری نمایند گی کابل بانک دروالیت ارزگان ناکام شد.ماموران امنیت ملی دو  ارزگان: 
موترسایکل بمب گذاری شده را از نزدیکی این بانک کشف و خنثی کردند.

معاون نام نهاد طالبان برای این والیت همراه با سی و پنج فرد مسلح دیگر کشته شده اند. فراه: 
در ولسوالی مارجه  ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای آن ولسوالی همراه با سه تن دیگرکشته شده اند. هلمند: 
هفت طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند.۴ انبار سالح طالبان نیز کشف شد. رر: 
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دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت: شورای پشاور . شورای کویته،  لشکر جنگهوی شورای میرانشاه  کابل: 
و مدارس که تروریستان را تولید و صادر می نماید همه آن در خاک پاکستان وجود دارد.او گفت پاکستان از 

ترورستان حمایت می کند و تمام رهبران گروه های تروریستی در پاکستان می باشند.
حمله طالبان مسلح باالی یک پوسته پولیس در مربوطات ولسوالی ُبرکه والیت بغالن عقب زده شد. یک طالب  بغالن: 

کشته و یکتن دیگر زخمی شد.
یک محموله بزرگ جنگ افزار گروه طالبان درخریطه های سمنت که از پاکستان وارد شده بود درساحه گمرک  ننگرهار: 

بهسودکشف شد.
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولسوالی های والیت ننگرهار کشته  رر: 

شدند.۳ انبار سالح و6 ماین نیز کشف شد.
دو زن از اثر اصابت یک مرمی هاوان مخالفان مسلخ درباالبلوک فراه دیروز جان باختند یک مرد و دو کودک  فراه: 

زخمی شدند.
مال »بسم اهلل«، یکی از فرماندهان طالبان و ۱۳ تن دیگر از افراد این گروه صبح امروز درپشت رود  والیــــت  رر: 

فراه کشته شدند)آوا(
حمله تروریستی در شهرهرات چهاركشته وده زخمی برجای گذاشت. انفجار در نزدیک کتابخانه رسالت  هرات: 

شهرک جبرییل صورت گرفت.
تجهیزات نظامی بشمول البسه و سالح های شکاری از فروشگاه های هرات جمع آوری شد. رر: 

در کنفرانس بین المللی "جوانان برای صلح" که هفته گذشته در دهلی برگزارشد به محمد اشرف غنی رئیس  دهلی: 
جمهورتندیس "اولین و بهترین رئیس جمهور حامی جوانان" اعطا شد.

۲۴دسامبر۲۰۱۷- ۳ جدی ۱۳۹۶
در ادامه کشمکش های سیاسی میان عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی و حکومت وحدت  بلخ: 
ملی افغانستان بعد از "برکناری" او از سمتش به عنوان والی بلخ، محمد اسماعیل خان از عطامحمد نور و امراهلل 

صالح، رئیس پیشین امنیت ملی از داکتر عبداهلل حمایت شانرا اعالن کردند. 
فدراسیون خبرنگاران افغانستان اعالم کرده که برای حمایت از خبرنگارانی که در مناطق ناامن افغانستان فعالیت  کابل: 
دارند، خانه امن ایجاد خواهد شد. خبرنگارانی که به دلیل تهدیدهای امنیتی با مشکل مواجه می شوند در این 

خانه ها ساکن خواهند شد.
افراد ناشناس ایستگاه رادیو خصوصی محلی موسوم به "سرحد" را به آتش کشیده اند. غور: 

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که مسکو پاسخ قابل توجهی از ناتو در مورد  کابل: 
هلی کوپترهای ناشناسی که اسلحه و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( را به افغانستان انتقال 

می دهد، دریافت نکرده است.
درموتر تونس حامل غیرنظامیان در مارجه پنج غیرنظامی درنتیجه انفجارماین جان باختند و دست کم پنج تن  هلمند: 

دیگر شان زخمی شدند.
هشت طالب مسلح درگیری بانظامیان  درگرشک والیت هلمند کشته شدند. رر: 

مولوی عتیق اهلل یک طالب با دو پسرش با یک مقدار مواد انفجاری و جنگ افزار دیروزبازداشت شد. تخار: 
۱۷ تن از هراس افگنان  توسط نظامیان در نقاط مختلف کشور کشته  ۷تن زخمی و۴ نفر دستگیر شد . کابل: 

۱۷6 هراس افگن در ماه گذشته در زون شمال و شمالشرق کشور کشته ۱۱۸تن زخمی ۴۵ تن بازداشت و ۵  بلخ: 
تن به نیروهای امنیتی پیوستند. ۴۴ حلقه ماین کشف و خنثی شد. ۵۳ عراده واسطه نقلیه ۲۷ میل سالح آنها 

تخریب شد.
دختر جوانی با پرتاب از طبقه سوم یک مرکز تجارتی در شرق روضه شریف امروز جان باخت. رر: 

مردی باشنده گلران دو روز قبل خانمش را در منطقه سرچشمه آن ولسوالی با فیر مرمی تفنگچه به قتل رساند  هرات : 
و متواری بود بازداشت شد.

سه طالب دیشب گذشته درشیندند والیت هرات در درگیری بانیروهای امنیتی کشته و۵ تن زخمی شدند. رر: 
شماری از کارمندان ومسوالن معارف هرات به ظن حیف و میل میلیون ها افغانی پول معلمان و توزیع نمرات  رر: 

زمین شهرک معلمین به افراد غیرمستحق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد. 
۲۳عضو گروه داعش در حمله های هوایی وزمینی درننگرهار کشته و۳ ماین کشف وخنثی  شد.  ننگرهار: 

)۴( دهشت افگن ازاثر انفجارماین های خودساخت شان در تگاب  زخمی گردیده اند. کاپیسا: 
ریچارد اسپینسر فرمانده نیروهای دریایی امریکا و رابرت نیلر فرمانده قول اردوی نیروی دریایی امریکا به  کابل: 

والیت هلمند سفر کرده اند. این سفر سرزده خوانده شده.
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امضای قرارداد اعمار بند مچلغو  توسط روسیه امروز یکشنبه با حضور رییس اجرایی حکومت وحدت ملی،  پکتیا: 
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، نمایندگان پکتیا و سفیر روسیه برگزار شد.

 ۲۵دسامبر۲۰۱۷- ۴ جدی ۱۳۹۶
حمله انتحاری صبح امروز درشش درک نزدیک مسلخ  کابل دست کم ۹ کشته به جا گذاشته است. زنان و دو  کابل: 
کارمند امنیت ملی افغانستان نیز در میان کشته شدگان هستند ۵ تن زخمی شده اند. داعش مسوولیت را پذیرفته.
عبداهلل می گوید امیدوار است جنجال کناره گیری عطامحمد نور از والیت بلخ »مسالمت آمیز« حل شود. وی  کابل: 

گفت پانزده روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیرد.
پولیس فاریاب به خاطرروشن شدن علت جان باختن چهارعضو یک خانواده در یک رستو رانت  میمنه  دو  فاریاب: 

روز قبل تالش میکند.
چهار طالب مسلح در حمله هوایی نظامیان افغان دیشب در المار فاریاب کشته و ۳ تن زخمی  شدند. رر: 

طبق خبر دیگر دو تن با ۲۱ کیلوگرام تریاک در شهر میمنه دستگیر شدند.  
مرد بیست وپنج ساله دیروز در سرپل خواهر وهمسرخود را با مرمی تفنگچه کشت. سرپل: 

کابل:  مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر امروز گفت که ۱6۹ تن به ظن ارتکاب جرایم قاچاق 
مواد مخدر در جریان سه ماه اخیر از مرکز و والیت های کشور بازداشت شدند.

مال امر اهلل و مال ابوبکر دوفرمانده  ارشد گروه طالبان با پنج هراس افگن دیگر دریک عملیات نظامی درالینگار  لغمان: 
لغمان کشته و۳ تن بازداشت شدند.

یک مهاجم انتحاری که لباس زنانه بتن داشت بازداشت گردید.وی اعتراف کرد که از سوی ماموران طالبان  رر: 
درپاکستان مامور حمله انتحاری شده بود.

تخار:  دوتن به اتهام ربودن یک دخترجوان در  تخار بازداشت شد که این دختر را ۳۷روز قبل ربوده بودند.
درعملیات نظامی علیه دهشت افگانان درسیدآباد هفده هراس افگن کشته وده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.  میدان: 

دراین عملیات سه نظامی جان باختند و دست کم هشت تن دیگر شان زخمی شدند.
پولیس هرات شش تن را به اتهام  فروش مشروبات الکلی و موادمخدر بازداشت نمود. هرات: 

مقام های محلی در هرات می گویند که وزیر دفاع ترکمنستان امروز در رأس یک هیأت وارد هرات شده است.  رر: 
والی هرات از همكاری های تركمنستان به خاطر احداث پروژه تاپی قدردانی کرد.

درحمله هوایی که درساحه دره تخت ولسوالی چشت شریف روزگذشت انجام شد دست کم هشت تن  رر: 
ازطالبان کشته وشماری هم زخمی شدند. همچنان در شیندندسه تن ازمخالفان به شمول یک ماهر ساخت 

ماین بنام قادرولد نثاراحمد کشته ودوتن زخمی شدند.
۹ طالب   دریک درگیری بانظامیان  درگرشک   هلمند کشته ۴ ما ین و یک انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
پنج غیرنظامی درنتیجه ی انفجارماین دیروزدر  هلمند جان باختند و پنج تن دیگر شان زخمی شدند. رر: 

دو هراس افگن دیروز در ولسوالی بغالن مرکزی در اثر انفجار ماین طالبان کشته شدند. دو هراس افگن با  بغالن: 
انفجار یک سرگلوله هاوان در راغستان زخمی شدند.

مولوی حبیب اهلل سرگروه هراس افگنان با یک فردش دیروز در کندز کشته و یکنفر شان زخمی شد. قندز: 
کابل:  ۵۹  دهشت  افگن  به شمول۳ تن  از قوماندانان محلی طالبان درعملیات مشترک در نقاط مختلف کشور 

کشته و ۸ تن  دیگرزخمی گردیده اند.
۲۶دسامبر۲۰۱۷- ۵ جدی ۱۳۹۶

افغانستان در نخستین اجالس سه جانبه پکن توافق کرده که به طرح »کمربند و جاده« چین بپیوندد تا “دهلیز  کابل: 
اقتصادی چین-پاکستان” از طریق افغانستان به آسیای میانه توسعه  یابد. 

وزیرکاروامور اجتماعی افغانستان اعالم کرده که با توجه به جمعیت جوان افغانستان، ساالنه حدود ۴۰۰ هزار  رر: 
جوان وارد بازار کار این کشور می شوند. وی افزود که اکنون حدود ۱.۹ میلیون بیکار در این کشور وجود دارند 

که بیشتر آنان جوانان هستند.
اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان می گوید که مکلف است تا حکم رئیس جمهوری درباره معرفی والی  کابل: 

جدید بلخ را اجرا کند. کارهای مقدماتی معرفی والی جدید بلخ را آغاز کرده است.
وزارت دفاع ملی دررابطه به گفته های اخیر ضمیرکابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان که میگوید  کابل: 
چرخبال های ناشناس، افراد داعش را به شمال افغانستان انتقال  میدهند واکنش نشان داده است. او گفت که 

این طیاره ها مربوط به نیروهای امنیتی است که شبانه عملیات های شبانه را انجام میدهند.
مهاجمان ناوقت دیروز با بمب گذاری مسجد زیارت گردی غوث ولسوالی مومند دره را منفجر ساختند. ننگرهار: 

درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان در لعل پور ادامه دارد و در درگیری های تازه ۹ عضو  رر: 
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داعش و طالب کشته شده اند.
درحمله  ناگهانی نیروهای ویژه  امنیت ملی برمواضع طالبان درخوگیانی ننگرهار ، دو هراس افگن کشته شدند  رر: 

و یک موترمملو از مواد نفجاری  آنان ازبین رفته است.
سه حلقه ماین ضد  وسایط  در خوگیانی والیت ننگر هار توسط نیرو های امنیتی کشف و خنثی گر دید . رر: 

یازده داعشی بشمول ۲ پاکستانی  دیروز در ده باالی ننگرهار در حمله هوایی کشته شدند. رر: 
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در گرشک هلمند کشته شدند.۲ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

بغالن:  طالبان درسال روان بیست وهفت حمله گروهی شانرا بر پوسته های امنیتی بغالن انجام دادند که بامتقبل شدن 
تلفات سنگین هیچ نوع پیشروی وموفقیت نداشتند.

۸6 تن  دهشت  افگن  به شمول  ۳ تن از قوماندانان محلی طالبان  و ۲6 داعشی طی عملیاتهای مشترک  کابل: 
تهاجمی و تعرضی درنقاط مختلف کشورکشته ،۳۱ تن زخمی و۷ تن دیگر دستگیرگردیده اند.

مقامات محلی غزنی از کشف جسد ۵ فرد غیر نظامی از منطقه ارزوی شهر غزنی که دیشب تیر باران شده اند  غزنی: 
خبر می دهند.)آوا(

بادغیس:  طالبان  بامداد امروز باالی چندین پوسته  مربوط به پلیس ملی و محلی مستقر در منطقه خیرخانه  قادس یورش 
بردند که ۲ پولیس شهید و ۹ تن زخمی شدند و۴طالب کشته و ۲ تن شان زخمی شد.

در نتیجه ی انفجار در یک معدن ذغال سنگ در ولسوالی دره ی صوف باالی سمنگان، پنج تن کشته، چهار تن  سمنگان: 
زخمی شده اند و هنوز یک تن ناپدید است.

پیام مشرانو جرگه بمناسبت6 جدی۱۳۵۸ تجاوزقوای شوروی به افغانستان در ۳۸ سال قبِل نشر شد. کابل: 
۲۷دسامبر۲۰۱۷- ۶ جدی ۱۳۹۶

امروز ششم جدی مصادف بود با ۳۸مین سالروز تجاوز ارتش ابر قدرت شوروى وقت بر افغانستان. که در ۲6دلو سال 
۱۳6۷از افغانستان خارج شدند.

علمای افغانستان به دولت پیشنهاد کرده که برای آغاز مذاکره، به طالبان در کابل دفتر بدهد تا این گروه آدرس  کابل: 
مشخص به منظور صحبت و مشوره با سیاسیون و اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

با حضور مقام های ارشد افغانستان و هند و بازرگانان افغانستان دومین دهلیز هوایی برای صادرات میوه و  کابل: 
تولیدات بازرگانان افغانستان به هند ازکابل و قندهار به شهر مومبای هند  آغاز به کار کرد.

منابع محلی والیت بلخ تایید کرده که شب گذشته پنج زندانی با حفر تونل از زندان مرکزی شهر مزار شریف،  بلخ: 
مرکز والیت بلخ، فرار کرده اند.

در نتیجه حمله انتحاری در نزدیک زون هماهنگی والیت هلمند چهارده نفر زخمی گردیدند. یک مهاجم  هلمند: 
انتحاری سوار بر موتربمب گذاری شده ، حوالی ساعت سه عصر امروز خودش را در برابر در ورودی زون 

۵۰۵ منفجرساخت.
چهارده مخالف مسلح در عملیات مشترک نیروهای امنیتی ودفاعی دیروز در هلمند کشته و دوتن شان زخمی  رر: 

شدند.۳۳ ماین نیز کشف شد.
شش هراس افگن دیروز در ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. غزنی: 

۹ طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
۱۱  طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
بیست عضو گروه های طالبان وداعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.  رر: 

۳ ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد.
وزارت دفاع ملی از کشته  شدن ۸6 تروریست بشمول ۵۰ داعشی  در جریان عملیات تصفیوی نیرو های  کابل: 

امنیتی و دفاعی در بخش های از کشور خبر داد. ۲۱ تن زخمی و 6 تن دستگیر گردیده اند.
جلیل کمیل بامحافظش دو مرد مسلح غیر مسوول که قتل های مکرر  دزدی و اختطاف را انجام داده بود دیروز  تخار: 

توسط دوفرد مسلح دیگر  در تخار  کشته شدند.
پنج فرد ملکی درغزنی ازسوی هراس افگنان به قتل رسیدند واجساد شان از آرزوی غزنی یافت شد. غزنی: 

سه طالب در در گیری با نیروهای امنیتی ودفاعی دیشب در قیصار فاریاب کشته و ۵ تن زخمی شدند. فاریاب: 
دو طالب دیروز در درگیری با نیرو های امنیتی درقریه تموپشتونکوت کشته و۴طالب زخمی شدند.  رر: 

نخستین گفتگو سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان دیروز صبح درشهربیجینگ پایتخت چین دایرشد. در این  کابل: 
مذاکرات در مورد توسعه، ارتباط ، امنیت و مبارزه با تروریسم بحث شد.

آلمان در نظر دارد تا چند هفته دیگر  گروهی دیگری از پناهجویان افغان را ازان کشوراخراج کند. کابل: 
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۲۸دسامبر۲۰۱۷- ۷ جدی ۱۳۹۶
در سه انفجار انتحاری داعش در غرب کابل دست کم ۴۱ نفر کشته و ۸۴ نفر زخمی شده اند. این رویداد قبل  کابل: 
از ظهر امروز در داخل یک مرکز فرهنگی تبیان  و یک خبرگزاری )آوا( در خیابان »مزاری« در این شهر رخ 

داد که همه ملکی میباشند.
درانفجارکه امروز درمنطقه قلعه ناظرنزدیک پل سوخته ناحیه ششم شهر کابل رخ داد چهارتن شهید و ۱۸ تن  رر: 

دیگر زخمی شدند.
۱۹تن از دهشت  افگنان  در نقاط مختلف کشور در عملیاتهای تهاجمی  کشته ۱6 تن زخمی گردیده اند . کابل: 

وزیر دفاع چین در دیدار با وزیر دفاع کشورمان در پکن گفته است که کشورش آماده  ی همکاری با نیروهای  رر: 
امنیتی افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است.

درحمله انتحاری چهارده سرباز اردوی ملی درلشکرگاه والیت هلمند زخم برداشتند. هلمند: 
ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  درگرشک هلمند کشته شدند.۴ انبار سالح نیز کشف شد. رر: 

درنتیجه انفجارماین درقره باغ غزنی دوغیرنظامی جان باختند و سه تن دیگر شان زخمی شدند.  در حمله  غزنی: 
طالبان در شهر غزنی ۳ مامور پولیس جان باخت.

بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و  ننگرهار: 
دوانبار سالح نیز کشف شد.

دیروز یک کارخانه ماین سازی گروه داعش درخوگیانی والیت ننگرهار کشف و نابود گردید. رر: 
۲۹دسامبر۲۰۱۷= ۸جدی۱۳۹۶

شمار تلفات انفجارغرب کابل به ۵۰ کشته و ۹۰ زخمی رسید. کابل: 
۵ هراس افگن دیشب در گرمسیر در عملیات اردوی ملی کشته  شد. هلمند: 

۳ هراس افگن دیشب در شهر گردیز زمانی کشته شد که باالی یک پوسته پولیس در منطقه رباط حمله کردند.  پکتیا: 
۴ هراس افگن دیگر زخمی شد یک پولیس شهید و یک تن زخمی شد.

۸ هراس افگن دیروز در ننگرهار و لغمان کشته  و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. ننگرهار: 
6 کودک در ولسوالی دولت آباد بلخ حین چراندن گوسفندان شان  در انفجار ماین جان باختند. بدخشان: چین  بلخ: 
یک لوای کوهی درواخان بدخشان برای اردوی افغانستان میسازد. هند از پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین 

که از منطقه کشمیر تحت کنترول پاکستان می گذرد مخالفت کرده. 
مقامهای والیت گفته اند که گروه داعش شاخه خراسان یک روحانی و دو فرد عادی را سر بریده و دو عضو  جوزجان: 

خود را تیر باران کرده است.
دوستم ازنفوذ گروه داعش در شمال کشور اظهار نگرانی کرده و گفته نمیتواند در این شرایط به کشورش  رر: 

برگردد زیرا علیه او توطیه ای چیده شده .
۴۱ هراس افگن توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته در مناطق مختلف کشور  بشمول ۸ داعشی  کابل: 

و ۲ پاکستانی کشته و ۱۷ تن دیگر شان زخمی شدند.
یک نوجوان ۱۵ ساله افغان به ظن قتل یک دختر المانی  بازداشت شد. المان: 

۳۰ دسامبر۲۰۱۷= ۹ جدی۱۳۹۶
عطا محمد نور، والی »مستعفی« بلخ در شمال افغانستان، با حضور در دفتر والیت بلخ گفته که تا آخر حکومت  بلخ: 
وحدت ملی به عنوان والی می ماند، مگر این که براساس توافق کنار رود ویا این که جمعیت اسالمی در این 

مورد تصمیم بگیرد.
آسترالیا درکنار جامعه جهانی دربخش تجهیز و آموزش اردوی ملی بافغانستان ادامه میدهد. کابل: 

۷ طالب در نتیجه حمالت هوائی نظامیان افغان دیشب درپشتونکوت فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 
مسووالن محلی درخوست گفتند که یک زندانی از نظارت خانه  این والیت موفق به فرارشده است. خوست: 

6هراس افگن  گروه طالبان درنبرد با ماموران مرزی افغانستان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
سه هراس افگن دیشب در ولسوالی برکی برک والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 

سه طالب مسلح در قادس بادغیس  کشته و ۴ طالب زخمی  شدند. بادغیس: 
پولیس بغالن از بازداشت سه تن بشمول یک زن  با 6۹ اکیلو گرام مواد مخدرخبر داد.  بغالن: 

دوازده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. دو انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
پنج هراس افگن دیشب در ولسوالی گرمسیر کشته شدند. ۱۰ فرد مشکوک با سالح نیز بازداشت شد. هلمند: 

بیست وهفت عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ ماین  ننگرهار: 
و ۳ انبار سالح نیز کشف شد.
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نیرو های اردوی ملی  سه تن از هراس افگن  را دیروز درمربوطات والیت ننگرهار کشته اند.۲ راس مرکب  رر: 
بامهمات بارشده ازبین برده شد.

چهارهراس افگن پاکستانی باعبور از نوار دیورند بداخل افغانستان  دریک درگیری بانظامیان دروالیت کنر  کنر: 
کشته  و بقیه فرار کردند.

پولیس جوزجان دیروز هشتاد وهفت کیلو تریاک رادر قوش تیپه  ضبط کرد.در یکماه اخیر ۴ نفر با بیش از  جوزجان: 
6۰۰ کیلو تریاک بازداشت شده است.

یک عضو شورای والیتی جوزجان ادعا دارد که حضور گروه تروریستی داعش رو به افزایش است. رر: 
داعشیان دوازده مال امام را از مساجد ولسوالی درز آب جوزجان دیروز با خود بردند و ازانها خواستند که تبلیغ  شبرغان: 
سلفی بکنند در غیر آن کشته میشوند. یک مال امام را در قوش تیپه بجرم تعویذ نویسی سربریدند. وهم داعشیان 

یک همکار شانرا به ظن همکاری با دولت در درزاب سربریدند.
درحمله  یک سرباز به هم رزمانش، سه نظامی جان باختند و دست کم دوتن دیگر شان زخمی شدند. قندهار: 

چهل وسه پولیس زن ازمرکز آموزش پولیس غزنی فارغ شدند. غزنی: 
6۱دهشت  افگن  به شمول  ۹ عضو گروه داعش و یک تن از قوماندانان محلی طالبان در نقاط مختلف کشور  کابل: 

کشته شده و۲6تن زخمی و۱۱ نفر به ظن همکاری با گروه های تروریستی بازداشت شده اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر از بازداشت ۲۲ تن به ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر  رر: 

توسط پولیس و سایر نهادهای امنیتی خبر داد.
پلیس کندز دیروز۸ فرد مظنون به سرقت را در شهر کندز بازداشت کر یک حلقه ماین نیز کشف شد. قندز: 

باساس گزارش ساالنه دفتر نی: خشونت در برابر خبرنگاران افغانستان درسال ۲۰۱۷  به ۱۴۰مورد می رسد  کابل: 
که از این میان؛ ۱۴مورد قتل، ۲۳ مورد جراحت، ۱۴ مورد بازداشت، ۲۱ مورد لت و کوب و 6۸ مورد تهدید 

و اهانت می باشد.
۳۱دسامبر۲۰۱۷= ۱۰ جدی۱۳۹۶

انفجار مین کارگذاری شده در مراسم خاکسپاری  ولسوال پیشین ده باال در شهر جالل آباد، ۱۸ نفر کشته و  ننگرهار: 
۳۰ نفر دیگر زخمی شده اند.

نزدیک به یکصد داعشی در چپرهار ننگرهار دردو هفته کشته ۲۱تن زخمی و ۸ تن بازداشت  شدند. رر: 
در۲۴ساعت گذشته هفده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت  ننگرهار کشته  رر: 

شدند.۲ماین و ۲ انبار سالح نیز کشف شد.
درخوگیانی  ننگرهارهفت حلقه ماین کشف وخنثی گردیده یک میل سالح خفیفه ومقادیرمهمات هم بدست  رر: 

آمده است. 
امراهلل صالح می گوید که بیش از ۲۰ زندانی مربوط به گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( که در زندان  کابل: 

دولت هستند، »رابطه تازه و قبلی با گروه حکمتیار دارند«.
چهار فرد ملکی از اثر اصابت یک ماین هاوان دیشب در پشتونکوت فاریاب شهیدو6 تن زخمی  شدند. فاریاب: 

عالوالدین بدر یک سرگروه محلی طالبان دیشب در جوز جان از سوی امنیت ملی باز داشت شد. جوزجان: 
هفت مرد مسلح با مقداری موادمخدر دیشب در  چمتال  بلخ توسط نظامیان اردوی ملی بازداشت شدند. بلخ: 

درانفجار ناشی از ماین چسپی در یک موتر رنجر پولیس به شمول دو نظامی یازده تن زخم برداشتند و یک  رر: 
رنجر پولیس و یک تکسی تخریب شد.

هراس افگنان یک زن و شوهر را دیروز در  پسابند والیت غور توسط فیر مرمی به قتل رساندند. غور: 
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در الیشنگ والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

۹ طالب مسلح دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند و شمار دیگر شان زخم برداشتند. نورستان: 
یک باشنده ولسوالی اوبه والیت هرات که توسط طالبان مسلح ربوده شده بود باپای درمیانی بزرگان محل و  هرات: 

مسووالن محلی رها گردید.
شش هراس افگن پاکستانی دریک درگیری بانظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

درنتیجه درگیری مسلحانه درمربوطات والیت کنر دیروز سه هراس  افگن شدیدًا زخمی گردیده اند. رر: 
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سال۲۰۱۸م
اول جنوری ۲۰۱۸ = ۱۱ جدی۱۳۹۶

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت و ابقا شد. کابل: 
والی نیمروز در جنوب غرب افغانستان خبر عملیات برون مرزی نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران برای آزادی  نیمروز: 
یک گروگان ایرانی در این والیت را تکذیب کرد. فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی پاسداران ایران گفت که 
این نیروها با اجرای عملیاتی یک مهندس ربوده شده ایرانی را در داخل والیت نیمروز افغانستان آزاد و پنج 

گروگان گیر را هم دستگیر کردند.
ازوقوع یک رشته انفجارها دروالیت لغمان جلوگیری شد. امروز  چهارماین از بزرگ راه ولسوالی قرغه یی   لغمان: 

شهرمهترالم  کشف شدند.
۹ طالب مسلح  بشمول دو پاکستانی دریک حمله هوایی دروالیت لغمان کشته  شد رر: 

بر هراس افگنان در ولسوالی های مارجه وگرشک والیت هلمند تلفات سنگین وارد شده است . ۴۷ هراس  هلمند: 
افگن به شمول ۱۱ داعشی در نتیجه عملیات های  نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در یکشبانه روز گذشته، 

کشته شده اند.
قوای امنیتی ۴۷ تن از دهشت  افگنان را در نقاط مختلف کشور کشته و۲۰  تن دیگر آنها را زخمی کرده  و  کابل: 

۲هراس افگن را اسیر گرفته اند.
درنتیجه یک عملیات مشترک تصفیوی دیروز  درمربوطات ولسوالی کوه صافی والیت پروان مقادیرسالح  کابل: 
ومهمات بدست آمد. یکتعداد سالح و مهمات در ولسوالی سرخرود ننگرهار و ولسوالی قرغه ای لغمان نیز 

کشف و خنثی شد.
هفت طالب عصر دیروزدر سرپل کشته و۳ طالب زخمی شدند. دو پولیس شهید و دوتن زخمی شد. سرپل: 

پنج پولیس محلی دیروز در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر به شهادت رسیدند. لوگر: 
چهار فرد ملکی در فاریاب از اثر انفجار ماین چسپکی زخم بر داشتند. فاریاب: 

یکتن با پنج کیلو هیرویین  امروز در بغالن  باز داشت شد. بغالن: 
دو تن از مخالفان در مربوطات ولسوالی اند غزنی در حمله هوایی دیشب کشته و ۴ تن زخمی  شدند. غزنی: 

دو فرد ملکی از اثر انفجاریک تانکر گاز در فراه جان باختند. فراه: 
نورستان: پنج طالب  دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.

هشت هراس افگن  درجریان چندین  درگیری بانظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
چهارده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ ماین و دو  ننگرهار: 

انبار سالح نیز کشف شد.
عامل تیرباران یازده نظامی دروالیت هرات درنهایت پس ازیک سال بازداشت شد.وی چهارسال پیش دریک  هرات: 

توطیه خودی ودرتبانی با طالبان مسلح یازده  هم قطارخود را به گلوله بست و خودش فرارکرد.
بیست ویک تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 

پولیس تخار دیروز یک کودک را از چنگال آدم ربایان آزاد ویک اختطافچی مظنون را بازداشت کرد. تخار: 
دیروز: چهار فرد ملکی از اثر اصابت یک ماین هاوان دیشب در پشتونکوت فاریاب شهید شد. فاریاب: 

۲جنوری ۲۰۱۸= ۱۲جدی۱۳۹۶
عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان مدعی شده که شورای امنیت و امنیت ملی  بلخ: 

افغانستان با هدف ناامن کردن والیت بلخ، افرادی را مسلح می کنند و به این والیت می فرستند.
پلیس جوزجان در شمال افغانستان گفته که پسر جوانی پدرش را به اتهام »تجاوز جنسی« به دو خواهرش با  جوزجان: 

تیشه کشته است.
پلیس جوزجان گفته که در پی دو حمله هوایی به مواضع گروه دولت اسالمی )داعش( در درزاب ۲6 عضو  جوزجان: 

این گروه، از جمله سه فرانسوی و چهار شهروند ازبکستان کشته و ۲۴ تن شان زخمی شدند.
نه طالب مسلح دیروز با یک عراده واسطه هاموی ،هفت میل کالشینکوف،یک میل پیکا ، یک راکت انداز وسه  رر: 

عراده موتر سایکل و مقداری جنگ افزار به روند صلح پیوستند.
وزارت دفاع ملی ازآغازعملیات توفان صحرا دروالیت غزنی خبردادکه عنقریب آغاز میشود. غزنی: 

پنج کارمند صحی تطبیق پولیو دیروز از سوی طالبان مسلح در والیت غور ربوده شدند. غور: 
جسد یک مرد دیروز درولسوالی دولت یار غور توسط پولیس پیدا شد. رر: 

یک پولیس  ترافیک  از طرف  همکارانش  در شهر تالقان والیت  تخار دیشب  به قتل رسید . تخار: 
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درشماری از والیت های کشورتوسط نیروهای امنیتی  دیروز ۱۲۹ تن از هراس افگنان کشته و ۹۱ تن  کابل: 
دیگرآنان زخمی و۴ تن بازداشت شدند.

انفجارماین امروز درساحه شهرک باغ داوود ولسوالی پغمان والیت کابل سه پولیس را زخمی ساخت . رر: 
یک مرد مسلح غیر مسوول امروز  در در گیری باپولیس در پروان کشته شد.وی میخواست یک موتر کروال  پروان: 

ربوده شده را به غوربند انتقال دهد.
یکصد و شصت و پنج کیلو گرام مواد مخدر دیروز در والیت پروان کشف و ضبط شد. رر: 

پولیس بغالن یک حلقه ماین کار گذاری شده را در مربوطات شهر پلخمری کشف و خنثی کرد. بغالن: 
شاهراه کابل-مزار وسرک های منتهی به شهر ایبک والیت سمنگان امروز از سوی تظاهر کنندگان درایوران   سمنگان: 

۲۵۰موتر الری مسدود شد.
دوتن به شمول یک پاکستانی به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

درنتیجة عملیات قاطع نیروهای خاص، درمربوطات والیت ننگرهار 6۰ تن ازگروه داعش بشمول ده ها  رر: 
پاکستانی کشته و ۱۸ تن دیگرآنان زخمی شدند یک تن ملکی شهید و ۱۰نفر دیگر زخمی شدند.

ده طالب مسلح درنبرد با نظامیان درالینگار و الیشنگ والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
سربازان اردوی ملی امروز موفق به کشف چهارماین از راه ولسوالی قرغه یی – شهرمهترالم شدند. رر:  

شش طالب دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. نورستان: 
شش هراس افگن دیروز در نجراب  والیت کاپیسا کشته و۴ تن زخمی شدند. کاپیسا: 

۵نفر هراس افگن با دوعراده واسطه نوع کروال و تعداد سالح و مهمات در مربوطات پکتیا  گرفتار شد.  پکتیا: 
محمد ابراهیم قومندان امنیه ولسوالی  پشت رود فراه با دو پولیس دیگر دیشب  در یک کمین طالبان مسلح به  فراه: 

شهادت رسید.
شش عضو یک خانواده که شامل یک مرد یک زن وچهارکودک درقریه بندرولسوالی کوهستان توسط طالبان  فاریاب: 

درمنزل شان به قتل رسید ند.
قراردادی گوشت واحد پولیس فاریاب به جای گوسفند و گاو به سربازان گوشت اسپ تهیه می کرد. رر: 

نه  یکشب  ۴۷ هراس افگن به شمول ۱۱ داعشی در نتیجه عملیات های  نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در   هلمند: 
روز گذشته، در مارجه و گرشک  کشته  و ۲۰ تن زخمی شده اند.

گلبدین حکمتیار چند روزی است که به دبی سفر کرده است.و قرار است به عربستان سعودی هم برود تا  کابل: 
کمک دریافت کند. قبال به ترکیه رفته بود و ۵ ملیون دالر میخواست  که قبول نشد ودست خالی برگشت.

یک گروه ۸ نفری متشکل از 6 سرباز پولیس به اتهام سرقت های مسلحانه و ارتکاب جرایم جنایی توسط  غزنی: 
نیروهای امنیتی والیت غزنی بازداشت شدند. 

۳جنوری ۲۰۱۸= ۱۳جدی۱۳۹۶
ریاست امنیت ملی و دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ادعاهای عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت  کابل: 

در مورد تالش دولت برای ناامن ساختن بلخ را »غیرمسئوالنه« خوانده اند.
“نیروهای حمایت قاطع” به رهبری ناتو در افغانستان اعالم کرده که یک سرباز آمریکایی دراچین ننگرهار  ننگرهار: 

افغانستان کشته و۴ سرباز دیگر امریکا در عملیات علیه داعش زخمی شده اند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک گروه ۱۳ نفری داعش را در کابل بازداشت کردند. کابل: 

۲۹ تن از دهشت  افگن بشمول ۲۳تن داعشی  و ۳ تن از قوماندانان محلی طالبان  طی ۲۴ ساعت گذشته  رر: 
کشته 6 تن زخمی و ۲ تن بازداشت شده اند.

۹ تن به ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر از والیت های ننگرهار، جوزجان و ارزگان توسط پولیس و سایر  رر: 
نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

هفت طالب مسلح درنبرد با نظامیان درالینگار  الیشنگ و مهترالم والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
درنتیجه درگیری مسلحانه درمربوطات والیت لغمان سه هراس افگن  بشمول دوتن قوماندان شان کشته )6(  رر: 

تن آنها زخمی  گردیده اند.
در ولسوالی های شیندند و چشت شریف، شانزده طالب کشته و پنج نفر دیگرشان شدیدًا زخمی شدند. هرات: 

پولیس تخار چهل ونه تن را در سال جاری به ظن  قاچاق مواد مخدر باز داشت کرده است . تخار: 
سه هراس افگن دیروز والیت غزنی کشته و ۲ تن زخمی  شدند. غزنی: 

۴جنوری ۲۰۱۸= ۱۴جدی۱۳۹۶
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان، ایران را متهم به گسترش نفوذ داعش در افغانستان کرد.او  کابل: 
گفت جنگجویان گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش از عراق و سوریه، از خاک ایران به افغانستان صادر 
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می شوند.
پاکستان:  روز گذشته کابینه پاکستان توافقنامه تمدید یک ساله حضور ۱.۳ میلیون مهاجر افغان را تایید نکرد.این تصمیم 

سیاسی بوده و در واکنش به انتقادات تند آمریکا از پاکستان صورت گرفت.
عبدالرحمن مسلم و تورگل دو قومندان مهم هراس افگنان دیروزبا یک هراس افگن دیگر در شهر مهترالم  لغمان: 

لغمان کشته و۳ تن زخمی شدند. یک منسوب اردوی ملی شهید و سه تن زخمی شد.
چهار منسوب امنیتی محبس مرکزی شهر هرات به اتهام همکاری در قاچاق مواد مخدر به نهادهای عدلی و  هرات: 

قضایی معرفی شدند.
در جریان عملیات های جداگانه نیرو های ملی دفاعی وامنیتی درنقاط مختلف کشور  چهل و دو هراس افگن  کابل: 

کشته و ۳۸ تن زخمی  شدند.
پنج مرد با۲۷۱ کیلو گرام تریاک دیشب در والیت جوزجان بازداشت شدند. جوزجان: 

۷۲ داعشی دیروز در عملیات هوایی وزمینی درولسوالی ده باالی والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۵جنوری ۲۰۱۸= ۱۵جدی۱۳۹۶

دیروز زمانی که نیروهای فرماندهی نظامی گارنیزیون و ماموران مبارزه با مواد مخدر برای بستن مغازه های  کابل: 
مشروبات الکلی در سه راهی بنایی محله مکروریان  عملیاتی راه انداختند، مغازه داران با این نیروها درگیر شدند 
زمینه ساز حمله یک بمبگذار انتحاری شد که در اثر ان ۱۰ مامور پلیس کشته و ۱۵تا ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درشماری از والیت های کشور ، دیروز ۳۳ تن از دهشت  کابل: 

افگنان کشته و ۱۸ تن دیگر انان زخمی شدند.
چهارتن ازطالبان مسلح شب گذشته دردرگیری بانیروهای امنیتی در چشت شریف کشته وزخمی شدند. هرات: 
امروز پنج ماین  از پررفت و آمد ترین محل های ولسوالی پشتون زرغون و شیندند کشف و خنثی  شد.  هرات: 

سه طالب ماین گذار در حمله نظامیان دروالیت کنر کشته شدند و چند تن دیگر شان زخم برداشتند. کنر: 
دوتن با محموله یی بیش از ۵۰ کیلو مواد مخدر در یک موتردرمسیر کابل- ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

ده داعشی  به شمول چندین هراس افگن پاکستانی کشته شدند  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیتی   رر: 
درننگرهارکشته شدند ۴ ماین کشف و چندین موضع انبار سالح آنها خنثی شد.

دیروز سه تن داعشی با عملیات کوماندوهای اردوی ملی کشته شد. رر: 
هشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

۶جنوری ۲۰۱۸= ۱۶جدی۱۳۹۶
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت سالروز تصویب و تجلیل از هفته قانون اساسی گفته که  کابل: 

نقض قانون اساسی در افغانستان همگانی شده است.
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور عملیات مشترک را در نقاط مختلف کشور در ۲۴ ساعت گذشته راه  کابل: 

اندازی نمودند که در نتیجه۴۳ دهشت  افگن به شمول ۲۲ تن داعشی کشته و ۹ تن  زخمی گردید. 
گروه چهار نفری آدم ربایان از مربوطات شهر کابل بازداشت و۲ فرد اختطاف شده نجات داده شد. رر: 

طالبان پیش ازچاشت امروز با توقف یک بس مسافر بری در شاهراه فراه در مربوطات ولسوالی باالبلوک، هفت  فراه: 
مسافر رالت و کوب کرده با خود بردند.

طالبان مسلح سه تن به شمول یک سر باز امنیت ملی را دیروز  در والیت فراه از موتر مسافر بری در باالبلوک  رر: 
پایین و در پشت رودبه شهادت رساندند .

نه فرد مشکوک دیشب در ولسوالی چمتال والیت بلخ در عملیات ویژه کوماندوها بازداشت شدند. بلخ: 
۹طالب مسلح کشته و ۱۸ تن آنها بشمول سه تن قوماندانان آن گروه بنام های قاری سیف اهلل ، قاری جان عالم  هلمند: 
و فضل مسؤل مالی گروه طالبان در ولسوالی های جنوبی والیت هلمند بازداشت گردیدند. یک قرارگاه ثابت 
آنها در گرمسیرتخریب شد با۱۲ عراده رنجر  ۱۴عراده هاموی ۵ عراده موتر مختلف النوع  ۲۴عراده موترسایکل  
۱۴میل سالح ۵۰۰کیلو مواد انفجاری  ۵ پایه مخابره  ۴۰ حلقه ماین و غیره تجهیزات نظامی آنها که ازبین برده 

شد.
سیزده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در گرشک  هلمند کشته و سه انبار سالح کشف شد. رر: 

سه مخالف مسلح در عملیات اردوی ملی دیشب کشته و سه عراده موتر سرف دشمن ازبین برده شد. پکتیکا: 
پنج ماین گذار طالب دروالیت پکتیکا در شرق کشور شکار ماین های دست داشته  خود شان شدند. رر: 

یک فابریکه ماین سازی گروه داعش در روستای مامند اچین ننگرهار کشف ونابود ساخته شد. ننگرهار: 
دربیست وچهارساعت اخیر۱۸ طالب مسلح و داعشی  به شمول چندین جنگجوی پاکستانی این گروه های  رر: 
هراس افگن در بخش هایی از ولسوالی های کوت، رودات و اچین کشته شدند. سه ماین کشف و یک انبار 
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سالح در خوگیانی نیز کشف شد.
بیست داعشی به شمول دوفرمانده این گروه هراس افگن  بنام مولوی تراب و مال موسی درحمله ناگهانی  لغمان: 

نظامیان درالینگارلغمان کشته شدند.
۷ طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

سیزده هراس افگن بشمول 6 پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
پولیس درسالروان6۸۱ کیلو گرام مواد مخدر و هشتاد و پنج لیتر مشروب الکولی را کشف کرده است. بغالن: 
پولیس تخار فردی را که میخواست به طالبان جنگ افزار را انتقال بدهددر پل کوکچه  باز داشت کرد. تخار: 

دو تن با بیش از یکصدو بیست  کیلو گرام مواد مخدر دیروز  در غور باز داشت شدند . غور: 
۷جنوری ۲۰۱۸= ۱۷جدی۱۳۹۶

ریاست جمهوری افغانستان ضمن تاکید بر عدم استفاده از »احساسات و ناگزیری های« مهاجران افغان در  کابل: 
کشورهای همسایه، تلویحا" خواهان منحل کردن لشکر فاطمیون شده است. دیروز، یکی از مسئوالن لشکر 
فاطمیون زیر نظر سپاه ایران از کشته شدن دست کم دو هزار نفر و زخمی شدن هشت هزار افغان دیگر »در 

راه اسالم« خبر داده بود.
عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسالمی و والی مستعفی بلخ گفته که با تغییر ساختار نظام سیاسی، باید  بلخ: 
ساختاری »شبه فدرالی« در افغانستان پیاده شود. ساختاری شبیه نظام فدرالی می تواند مشکالت موجود را 

کاهش دهد و زمینه مشارکت مردم در قدرت را فراهم کند.
افراد تروریستان از پنج کشور خارجی شامل قطر ، ازبکستان ، پاکستان ، چیچین و تاجکستان دروالیات شمالی  بلخ: 

درحال درگیری بانیروهای امنیتی افغانستان هستند که عده از آنها در حمالت هوایی کشته شدند.
مقام های والیت کنر در شرق افغانستان گفته اند که در پی حمله گروه »داعش« امروز به پاسگاه های امنیتی در  کنر: 

چوکی، ۳ مامور امنیتی کشته و۱۲تن زخمی شده و ۱۵ عضو داعش کشته و۲۰ تن شان زخمی شده اند.
طی عملیات سه روز اخیر ۳۳هراس افگن کشته شدند و۳۸تن دیگر زخم برداشتند و دوازده عراده موتر سایکل  غزنی: 

دشمن تخریب شده است و یک تعداد جنگ افزار هراس افگنان نیز به دست آمده است.
هفت طالب مسلح درنتیجه حمالت هوایی  نظامیان افغان دیشب در دولت آباد کشته و ۴ تن زخمی شدند. فاریاب: 

دریک درگیری در برکه دو طالب مسلح کشته و پنج طالب مسلح دیگر زخمی شدند بغالن: 
وزارت دفاع ملی از کشته شدن هفتاد و دو هراس افگن در جریان عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی درنقاط  کابل: 

مختلف کشور وزخمی شدن ۳۲تن و دو تن بازداشت  خبر داد.
۱۴ داعشی و 6 طالب  بشمول چندین پاکستانی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درننگرهارکشته شدند.  ننگرهار: 

سه ماین و یک انبار سالح نیز کشف شد.
هفته گذشته نیروهای دفاعی وامنیتی حمالتی را در برابر داعش در مربوطات ننگرهار انجام داده و خسارات  ننگرهار: 

مالی و جانی به آنها وارد شد.
کودکی که طالبان می خواستند ازوی مهاجم انتحاری بسازند ، دروالیت میدان وردگ نجات داده شد. میدان: 

مردی با محموله یی۱۳۰ کیلو موادمخدر نوع کریستال در داخل سنگ های مرمردر هرات بازداشت شد. هرات: 
یک ماین از روستای قیسان غوریان هرات کشف و خنثی شد. رر: 
۹ طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

ماموران امنیتی بامداد امروز از گذرگاه ابونصر فارابی درفراه بسته هایی ازکرستال را دریک اتاق کشف کردند  فراه: 
که قرار بود به ایران انتقال یابد.

سه هراس افگن دیشب درحمله هوایی در ولسوالی خان آباد   کندز کشته و ۵ تن شان زخمی شدند. قندز: 
سه دهشت افگن بشمول یک ازبکستانی  دیروز در درگیری میان گروهی درقوش تیپه جوزجان کشته شدند.6  جوزجان: 

طالب در ولسوالی قرقین نیز کشته و ۵ تن شان زخمی شد.
۸جنوری ۲۰۱۸= ۱۸جدی۱۳۹۶

دادگاهی در کابل مرتضی رحیمی و واسع رووفی دو معاون پیشین وزارت داخله/کشور افغانستان را به جرم  کابل: 
»سوء استفاده از صالحیت وظیفه ای« هر یک به ۳6 و ۱۸ ماه زندان محکوم کرده است.

عبداهلل گفته است که توزیع شناسنامه های الکترونیکی زمانی آغاز می شود که رضایت و توافق تمام شهروندان  کابل: 
افغانستان در مورد هویت ملی و چگونگی توزیع شناسنامه ها به دست آید. به اساس قانونی که پیش از این از 
سوی هر دو مجلس تایید و بعدا به توشیح رئیس جمهوری رسیده بود، در شناسنامه های الکترونیکی ملیت و 
قومیت در شناسنامه ها درج نمی شد اما بعدا رئیس جمهوری طی فرمان تقنینی دوباره در این قانون تغییر وارد 

کرد، فرمانی که به نفع طرفداران واژه »افغان« تلقی شد.
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امنیت ملی ننگرهار امروز سه تن را به ظن )قتل یک صراف دوهفته قبل درجالل آباد( بازداشت کردند. ننگرهار: 
نزده مخالف مسلح  دیروزدر والیت بد خشان به روند صلح پیوستند . بدخشان: 

درعملیات نیرو های دفاعی در دره دریوه گل ولسوالی حوکی  والیت کنر دوازده  تن از اعضای گروه  کنر: 
تروریستی داعش کشته و سی تن دیگرآنهازخمی گردیدند.

درحمله هوایی در ولسوالی غازی آباد ۳ دهشت افگن کشته شد. رر: 
در تازه ترین درگیری ها بیست وهشت داعشی به شمول چندین شهروند پاکستانی کشته شدند و سی وشش  رر: 

تن دیگر شان زخم برداشتند.
طالبان درنهایت چهارده سرباز پولیس پکتیا را که ۵ ماه قبل ربوده بودند  رها کردند. پکتیا: 

تقی مشهور به مبشر یک سردسته محلی طالبان مسلح بایکتن از افرادش دیشب در مسیر شاهراه سرپل- سرپل: 
جوزجان کشته وسه سربازپولیس زخمی شد.

مردی که می خواست دربوت هایش یک کیلوگرام مواد مخدر را به هند انتقال دهد، در فرودگاه قندهار  قندهار: 
بازداشت شد.

سیزده مخالف مسلح دولت دیشب درعملیات های هوایی و زمینی نظامیان کشوردر واغزغزنی کشته و ۵  غزنی: 
مخالف زخمی  شدند .

بیست مخالف مسلح دیروز در عملیات هوایی در خاک سفید فراه کشته و ۸ مخالف زخمی شدند . فراه: 
چهار تن بشمول ۲ زن  با یک کیلو هیرویین و ۴۵ کیلو چرس  دیشب در بغالن باز داشت شدند . بغالن: 

پولیس پنجشیر دیروز در پیوند به انتقال نه کیلو گرام تریاک در موتر کروال بکابل یکنفررا بازداشت کرد پنجشیر: 
چهارده هراس افگن دیروز در ولسوالی خان آباد کندز کشته  ۹ تن زخمی و یکنفر شان بازداشت شد. قندز: 

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی روز گذشته در جریان چند مورد عملیات در نقاط مختلف کشور۷۲ تن از هراس  کابل: 
افگنان را از پا در آوردند و ۷۲تن زخمی  و سه نفر شان دستگیر گردید. 

چهل و پنج واگون حامل کمک های غذایی کشور قزاقستان وارد بندر حیرتان شد. بلخ: 
سیدحامدگیالنی رهبر حزب محاذ در شوری گفت که رهبران طالبان درداخل افغانستان میباشند. این گفته های  کابل: 

وی مورد انتقاد شدید دولت و بزرگان افغانستان قرار گرفت و گفته های گیالنی را رد کردند.
۹ جنوری ۲۰۱۸= ۱۹جدی۱۳۹۶

وزارت دفاع افغانستان گفته که حمالت انتحاری ماه ها و هفته های اخیر کابل که گروه دولت اسالمی )داعش(  کابل: 
مسئولیت آنها را برعهده گرفته، در واقع کار شبکه حقانی بوده است.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۵۲ تروریست درجریان عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی در نقاط  رر: 
مختلف کشوروزخمی شدن ۲۱تن شان خبرداد

اشرف غنی گفت:  که اختیار استفاده از نیروهای امنیتی باید در انحصار نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد  رر: 
و هیچ »فرد« یا گروهی دیگر نباید صالحیت و توان استفاده از نیرو/زور را در این کشور داشته باشد.

سروردانش گفت برخی ها موافقتنامه سیاسی افغانستان را که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد،  رر: 
باالترازقانون اساسی تلقی میکنند ویابا وجود این الزم نمی بینند ب قانون اساسی مراجعه کنند.

ارزش افغانی در مقابل دالر آمریکایی در روزهای گذشته به صورت بی سابقه )۷۰/۴۰افغانی( سقوط کرده که  رر: 
با چاپ پول جدید بعد از سقوط گروه طالبان این کاهش سابقه نداشته است.

وزارت دفاع :  طی سال گذشته با عملیات ها ی اردوی ملی۱۹۰۰ تن از گروه داعش کشته ، ۲۷۲ تن زخمی  رر: 
، ۱۷ تن دستگیر ، 6۹ تن از قوماندانان طراز اول و دوم گروه داعش در افغانستان کشته و ۱۲ تن از قوماندانان 

شان دستگیر گردیده اند.
یک وکیل مدافع زن با گلوله باری بر موترش در مهترالم ترور شد و دوتن دیگر زخمی گردیدند. لغمان: 

عملیات نیرو های امنیتی و دفاعی که برای پاکسازی بخش هایی از شمال شرق لغمان از وجود طالبان مسلح  رر: 
آغاز شده بود با موفقیت به پایان رسید دراین عملیات ۴طالب کشته و6 تن زخمی شدند.

پنج هراس افگن درحمله ناگهانی نظامیان درشاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 
فردی که قصد داشت باالی مساجد واماکن مقدس در والیت هرات حمالت انفجاری وانتحاری را سازماندهی  هرات: 

نماید از سوی نیروهای کشفی واطالعاتی دستگیرشد.
دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف  هرات  هرکدام به  سه سال حبس   رر: 

محکوم به مجازات شدند.
عملیاتی برای تامین امنیت شاهراه کابل جالل آباد دیروز ازطرف قول اردوی۲۰۱ سیالب آغازگردید. ننگرهار: 

درتازه ترین حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برسرکانو وبخش هایی ازشرق کشور یک  رر: 



382

غیرنظامی کشته و دست کم هشت تن دیگر شان به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
۱۹ عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند.۳ماین و دوانبار سالح نیز  رر: 

کشف شد.
۹طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

باحمله  زمینی وهوایی نظامیان۴هراس افگن داعش کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. کنر: 
سمنگان:  مخالفان مسلح دیشب یک موتر زغال سنگ را در دره صوف به آتش کشیدند و یک الری دیگر را نیز تخریب 

کردندورانندگان را باخود بردند.
یک بوجی پراز مواد انفجاری  دیروز دروالیت  تخار کشف و خنثی شد. تخار: 

سه مرد دیروز در والیت فاریاب با جنگ افزارشامل راکت انداز و کالشینکوف باز داشت شدند . فاریاب: 
دریک درگیری چهار طالب مسلح کشته شدند و پنج طالب دیگر زخم برداشتند. بغالن: 

موظفان امنیتی بامیان دو تن را حین انتقال یک دستگاه گنج یاب دیروز در آن والیت بازداشت کرد. بامیان: 
۱۰ جنوری ۲۰۱۸= ۲۰جدی۱۳۹۶

دادستانی کل افغانستان اعالم کرده که دادگاهی داعی الحق عابد معاون وزیر حج و اوقاف، آصف مهمند یک  کابل: 
عضو شورای والیتی بلخ وعبدالرحمن احمدزی رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است. 

درحالیکه هیچ یک از این سه مقام  بازداشت نشده و عماًل به کارهای دولتی خود ادامه میدهند.  
هشت هراس افگن به شمول یک قومندان آنان دیشب در قره باغ. اندر و ده یک غزنی کشته و۳ تن زخمی  غزنی: 

شدند.۲حلقه ماین نیز کشف شد.
پولیس امنیتی جالت خان  یک مهاجم انتحاری را در والیت پکتیکا گرفتار نمودند. پکتیکا: 

چندین قومندان محلی غیر مسوول در ولسوالی بنو اندراب به وساطت علما ،بزرگان و رهبری والیت بغالن  بغالن: 
صلح کردند. میان قومندانان غیر مسوول دشمنی وجود داشت که در این مدت نوزده تن از هردوطرف کشته 

شده.
شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها درحومه مهترالم والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

بیست وشش عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  هوایی  افغان درمربوطات ننگرهارکشته  ننگرهار: 
شدند.۴ ماین را مامورین امنیتی کشف و ۳ انبار جنگ افراز شان نیز کشف شد.

بخشهایی ازنورستان و کنر   باردگرگواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است. کنر: 
دوتن در فاریاب دیروز به اتهام فروش سه هزارو پنجصد جلد کتاب درسی مکتب ازسوی نهاد های امنیتی  فاریاب: 

گرفتار شدند.
دو تن در بلخ به جرم انتقال بیش از دو کیلو گرام پودرهیرویین به زندان محکوم شدند. بلخ: 

وزارت دفاع ملی میگوید که سی و چهار تروریست در جریان عملیات های نیرو های امنیتی و دفاعی در  کابل: 
بخش های از کشور کشته و۲۰ تن زخمی شده اند.

۱۱جنوری۲۰۱۸= ۲۱جدی۱۳۹۶
دولت افغانستان امروز۷۵عضو زندانی حزب اسالمی شاخه حکمتیاررا، که ازطرف دادگاه محکوم به زندان  کابل: 

تا۲۰سال بودند، اززندان پلچرخی آزاد کرده است.
ایاالت متحده امریکا، افغانستان را ازلحاظ خطرکشوردرجه چهارم و پاکستان را درجه سوم قلمداد کرده است. امریکا: 

درنتیجه عملیات های نظامی نیروی های امنیتی در شماری از والیت های کشور، دیروز ۵۱ تن از هراس  کابل: 
افگنان کشته و ۴6 تن دیگرآنان زخمی شدند.

درجریان عملیات طوفان صحرا که امروز ختم شد )۵۳( تن از افراد دشمن کشته،)۴۴(تن زخمی ویکنفر بنام  غزنی: 
مولوی سیداحمد مشهوربه حیدری ولسوال نام نهاد طالبان ولسوالی واغظ دستگیرشد،

۸ هراس افگن به شمول یک قومندان آنان بنام پاینده دیشب درغزنی کشته و ۳ تن زخمی شدند. رر: 
بخشهایی از نورستان و کنر باردگرگواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است. کنر: 

معروف سوز عامل برخی حمالت تروریستی ودزدی های مسلحانه درشهرهرات کشته شد. هرات: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها در الینگار والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی یک مهاجم انتحاری گروه حقانی  را در والیت پکتیکا گرفتار نمودند. پکتیکا: 
۱۱۲جنوری ۲۰۱۸= ۲۲جدی۱۳۹۶

قومندان امنیه بلخ کارکرد پولیس مبارزه بامواد مخدر آن والیت را مورد ستایش قرار داد. وی از موجودیت  بلخ: 
قرارگاه های نظامی افراد مسلح غیر مسوول در داخل شهرمزارشریف وحمل و قاچاق مواد مخدر اظهار نگرانی 

نمود.
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بیست و پنج هراس افگن به شمول سه قومندان آنها دیشب در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب کشته شدند.  فاریاب: 
در بین کشته شدگان سه قومندان کلیدی آنها به نام های احسان اهلل مشهور به طوفان، حیدربرادر و راز محمد 

خنجر مشهور به قهرمان شامل می باشد.
بیش از یک هزار دو صد کیلو گرام چرس دیروز در یک منزل در نرخ والیت میدان وردک کشف و ضبط  میدان: 

شد. یکنفر نیزدرین رابطه  بازداشت شد.
در ولسوالی دشت ارچی والیت کندزدرحمله به پوسته های پولیس محلی تلفات زیادی به هراس افگنان وارد  قندز: 

شده است. در این حمله ها پنج پولیس محلی به شهادت رسیدند و دو پولیس دیگر زخم برداشتند.
درعملیات شبانه به همکاری قوای هوایی  چهار دهشت افگن کشته ، دو فرد مشکوک دستگیر، یک دیپوی  هلمند: 

سالح  که درآن موادانفجاری ، هاوان و مهمات BM۱ جابجا گردیده بود ،از بین برده شده است.
درعملیات نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در مناطق مختلف کشور روز گذشته ۷6 تن از دهشت افگنان به  کابل: 

شمول ۳ تن از قوماندانان محلی طالبان کشته و ۱۴ فرد مشکوک گرفتار گردیدند.
همچنان روز گذشته در والیات ننگرهاروکاپیسا هشت حلقه ماین مختلف النوع کشف وخنثی شد. رر: 

درعملیات نیروهای دفاعی و امنیتی روز گدشته درساحه سورداگ ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار باالی  ننگرهار: 
دهشت افگنان  بیست و شش تن ازدهشت افگنان کشته و چهارده تن دیگرآنهازخمی گردیده اند .

ازاثرضربات هوایی نیرو های اردوی ملی روز گذشته در والیت لغمان چهاردهشت افگن بشمول قاری  لغمان: 
رحمانی قوماندان آنها  کشته شدند.

امریکا درنظرداردکه حدود یک هزار نیروی خاص و چندین طیاره جنگی و کشفی بی پیلوت را به هدف مبارزه  امریکا: 
با گروه های هراس افگن ازجمله داعش به  افغانستان اعزام کند.

۱۳جنوری ۲۰۱۸= ۲۳جدی۱۳۹۶
نیروهای امنیتی فردی را به  اتهام  اقدام به قتل فرزندش دستگیر نمود. هرات: 

ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که سید حفیظ اهلل هاشمی به عنوان عضو جدید کمیسیون انتخابات  کابل: 
معرفی شده است.

پنج تن مظنون که در والیات پروان وکاپیسا در قتل وسرقت های مسلحانه دست داشتند دیروز توسط پولیس  قندز: 
کندز بازداشت شدند.

چهار هراس افگن دیروز درولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. رر: 
یک انتحاری دیروز در والیت غورخودش را در یک منزل مسکونی منفجرکرد.وی تحت تعقیب پولیس بود.  غور: 

در این رو یداد یک کودک  جان باخت و پنج عضو دیگر خانواده  در همین منزل  زخم بر داشتند.
در گیری  میان دو گروه مسلح غیر مسول  در ولسوالی بنگی تخار دیروز یک کشته و دو زخمی بر جا ماند.  تخار: 
طبق یک خبر دیگر، افراد مسلح ناشناس یک سربازاردوی ملی را درروستای قروغ ولسوالی خواجه غار دیشب  

به شهادت رساندند،
درمربوطات كنروننگرهارسه تروریست كشته وسه تن آنان توسط نیروهای امنیتی  زخم برداشته اند. ننگرهار: 

بیست وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگر هارکشته شدند.۳ ماین و دو انبار  رر: 
سالح نیز کشف شد.

شش هراس افگن پاکستانی دریک حمله ناگهانی نظامیان  درولسوالی مانوگی کنر کشته شدند. کنر: 
عملیات ضد هراس افگنی با اشتراک صدها نظامی اردو و پولیس به رهبری نیروهای ویژه از دیروز آغازشد و  نورستان: 

کماکان ادامه دارد.
لغمان:  هفت طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند.

۱۷هراس افگن بشمول ولسوال نام نهاد طالبان برای قرقین جوزجان دیشب درشورتیپه بلخ کشته شدند. بلخ: 
دو طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان افغان دیشب درفاریاب کشته و سه تن شان زخمی شدند. فاریاب: 

۱۴جنوری ۲۰۱۸= ۲۴جدی۱۳۹۶
کابل:  نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، از جمله نیکی هیلی، نماینده آمریکا، به افغانستان سفر 

کرده اند. مسئله امنیت و نقش پاکستان درافغانستان درصدرفهرست موضوع های مورد عالقه آنها است.
عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسالمی، به اظهارت ارگان های محلی افغانستان که گفته بود "هر مسئول  بلخ: 
محلی که استعفا می دهد و یا برکنار می شود، امضایش قابل اعتبار نیست" گفت در تمام ادارات دولتی هنوز 

دستوراتش "نافذ است".
همایون جریر و عباس بصیر مشاوران ریس جمهور امروزگفتند که در حال حاضر سومین دور مذاکرات  کابل: 
“غیررسمی” با نمایندگان گروه طالبان درشهراستانبول ترکیه “با موفقیت” درجریان است. چریرافزود که در این 
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این  رهبری  شورای  گفت وگوهای مقدماتی پنج عضو گروه طالبان، که به گفته او، چهار نفر آنها از اعضای  
گروه هستند، حضور دارند.

چهار هراس افگن دیشب در منطقه باغ سلطان شهرغزنی کشته  و 6 تن شان زخمی شدند.  غزنی: 
کابل:  وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۵۹ تروریست بشمول ۹ داعشی و زخمی شدن ۱۷تن دیگر در جریان 

عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی ودفاعی در بخشهای از کشور خبرداد.
۱6 تن به ظن قاچاق مواد مخدرومشروبات الکولی از والیت های کابل، هرات، بغالن و قندهار توسط نهادهای  رر: 

امنیتی بازداشت شدند.
عملیات مشترک نظامی تحت نام البرز۲۲، صبح امروز در بغالن آغاز شد. بغالن: 

ننگرهار:  هفت هراس افگن به شمول دو مهاجم انتحاری ازسوی نظامیان از مربوطات والیت ننگرهار بازداشت شدند. 
چندین جنگ افزار ، واسکت های انتحاری و مقداری مواد انفجاری به دست آمده است.

دومحموله حاوی صد ها کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس در دو موتر دروالیت ننگرهار کشف وبه دست آمد  رر: 
دونفر نیز بازداشت شد.

یک زن با عروس ۱۹ ساله اش دیشب در فاریاب از سوی افراد  مسلح ناشناس به قتل رسید. فاریاب: 
دا مال نادر برادر والی نام نهاد پیشین طالبان در سرپل از سوی افراد داعش کشته شد. رر: 

۹هراس افگن دردرگیری با نظامیان دروالیت زابل امروزکشته شدند. زابل: 
عملیات نیروهای امنیتی درولسوالی های شمال هرات سبب پاکسازی مناطق زیادی ازوجود هراس افگنان شده  هرات: 
است . تاکنون ۵ مخالف بشمول مالمحمد. مال غفار مشکوانی و مولوی احمدی کشته  و شماری هم زخمی 

شدند.
۱۵جنوری ۲۰۱۸= ۲۵جدی۱۳۹۶

مقامات محلی والیت هرات تایید می کنند که یک کارمند ارشد این نهاد به اتهام جاسوسی برای ایران از سوی  هرات: 
نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.

محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در کابل خواستار  کابل: 
افزایش فشارها بر پاکستان شد.

یک سرباز  پولیس نظم عامه دیروز توسط همسنگرش درغورشهید و سه تن دیگر زخمی شد. غور: 
موظفان قومندانی امنیه کنر مقدار دوصدو بیست کیلوگرام تریاک را در یک موتر الری که پاکستان میرفت با  کنر: 

دو تن گرفتار وضبط کردند.
درحمله قوای هوایی کشور به مواضع طالبان مسلح دروالیت هلمند ، هشت هراس افگن کشته وچهارهراس  هلمند: 

افگن دیگر زخم برداشتند.
شش هراس افگن درجریان یک عملیات نظامی دربزرگ راه کابل – جالل آباد کشته شدند وچهارتن دیگر  ننگرهار: 

شان زخم برداشتند.
درتازه ترین رویا رویی درجریان این عملیات نظامی شش هراس افگن کشته شدند وچهارتن دیگرشان زخم  رر: 

برداشتند.
بیست وشش دهشت افگن  طالب و داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه هوایی و زمینی درننگرهار  رر: 

کشته شدند. ۵ ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد.
یک مسوول جلب وجذب گروه داعش دروالیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 

خــبــرمــی  نورستان:  مقامات نظامی ازبازداشت ۷ تن به اتهام عضویت درگروه طالبان وکشته شدن چهارتن دیگرشان  
دهند و ۷ تن بازداشت شد.

والی غزنی گفت  طالبان توان مالی و تخنیکی استخراج معادن را ندارند. درغزنی حدود هفتادو هشت معدن  غزنی: 
تثبیت شده است که شامل سنگ های قیمتی،گچ، طال، گاز، نفت و یورانیوم است.

عملیات گسترده نظامی برای پاکسازی دند شهاب الدین والیت بغالن از وجود طالبان دیروز آغاز شد. بغالن: 
سه هراس افگن دیروز در دشت ارچی کندز کشته شدند. دو هراس افگن در صیاد نیز کشته شد. قندز: 

جوزجان:  در نبرد میان افراد گروه داعش و طالبان دردرزآب جوزجان دیشب یک داعشی کشته ودوداعشی دیگر زخم 
برداشتند. درنبرددیشب قاری حکمت اهلل مسوول عمومی گروه داعش نیززخم برداشته است
قاری حبیب اهلل یک سر گروه محلی طالبان مسلح دیروز در جوزجان به روند صلح پیوست. رر: 

۱6۰ منسوب اردوی ملی از مکتب انجنیری قول اردوی ۲۰۹ شاهین اسناد فراغت به دست آورد. بلخ: 
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی روزگذشته با انجام چندمورد عملیات تصفیوی درهشت والیت هشتاد هراس  کابل: 

افگن را بشمول سه قوماندان محلی طالبان کشتند ۱۴ تن زخمی و۲ تن بازداشت شد.
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نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور با انجام چند مورد عملیات تصفیوی درنقاط مختلف کشور۲6 تن از  رر: 
هراس افگنان را از پا درآوردند و۱۷ تن رازخمی کردند.

پولیس کابل دو نفری را گرفتار کرد که می خواستند مقدار یکصد کیلوگرام مواد انفجاری را در موتر مرسدس  رر: 
در بین میوه و ترکاری داخل شهر  نمایند.

۱۶جنوری ۲۰۱۸= ۲۶جدی۱۳۹۶
پلیس و نیروهای بین المللی شب گذشته توانستند که سه نفر را به اتهام پرتاب موشک به وزیراکبرخان بازداشت  کابل: 

کنند. راکت به محوطه یکی از سفارتخانه های خارجی به زمین نشست.
مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد قانون برگزاری  رر: 
تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را رد کرده است.  غنی نزدیک به پنج ماه پیش فرمانی را صادر کرده بود که 

در آن تظاهرات در برخی محالت عام و خاص ممنوع اعالم شده بود
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی درعملیات های تصقیوی در یازده والیت ۹6هراس افگن را از پا درآوردند. ۴۸  رر: 

تن زخمی و ۷ تن بازداشت شده اند.
اصابت سه گلوله خمپاره/هاوان صبح امروز در بازار روز به یک بازار محلی در ولسوالی خواجه سبز پوش این  فاریاب: 

والیت ۵ کشته و ۴۵ زخمی بر جای گذاشته است.
بیست و چهار هراس افگن دیشب در والیت غزنی کشته شدند.۱۵ تن در اندرکشته و ۸تن زخمی شد و ۹تن  غزنی: 

در قره باغ کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف شده.
جوزجان:  پولیس جوزجان دو تن را به ظن انتقال ۱۴۷ کیلو تریاک در یک واسطه کروالدیروز باز داشت کرد.

هفت هراس افگن دیروز در دشت ارچی  والیت کندز کشته و۵ تن زخمی شدند. شاه معاون قطعه سرخ  قندز: 
هراس افگنان نیز در جمله کشته شدگان است. 6 ماین نیز کشف گردید. همچنان ۵ هراس افگن در امام 

صاحب کشته و ۳ تن زخمی  شد.
سه طالب مسلح در ولسوالی غوریان هرات در انفجار ماین کشته و چند تن دیگر شان زخمی شد. هرات: 

پولیس تخار دیروز  دو سارق مظنون را درآن والیت باز داشت کرد . تخار: 
یک مرد در یک دکان در سر پل  از اثر انفجار  یک بالون گاز  جان باخت  و یکنفر زخمی شد. سرپل: 

از آغاز عملیات نظامی البرز۲۲ در ساحه دند شهاب الدین پلخمری تا کنون پنج مخالف مسلح کشته و۷ تن  بغالن: 
زخمی شدند.

صدها تن ازعلمای شهر پلخمری دیروز به خاطر خشکسالی و باریدن باران نماز استسقا ادا کردند. رر: 
سمنگان:  مسوول نظامی طالبان در سمنگان با سه همکارش با پنجصد کیلو گرام مواد انفجاری دیروزدر شهر ایبک از 

سوی پولیس باز داشت شدند.
سه هراس افگن دیروز در والیت هلمند کشته و ۳ تن دیگر شان بازداشت شد. هلمند: 

ننگرهار:  ۲۳. داعشی دیروز درحمالت هوایی در والیت ننگرهار کشته شدند.
هفده داعشی دیروز در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ کشته و ۵ تن شان زخمی شد. بلخ: 

بدخشان:  پانزده طالب تاجکستانی دیروز درحمالت هوایی در ولسوالی جرم بدخشان کشته و۱۱ تن زخمی شدند.
۱۷جنوری ۲۰۱۸= ۲۷جدی۱۳۹۶

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که موضوع تغییر والی بلخ در شمال افغانستان باید به  کابل: 
صورت »مسالمت آمیز« صورت گیرد.

لوی دستیز قوای مسلح کشور می گوید که برای عملیات نظامی در شهر مزار شریف کدام جلسه برگزار نشده  رر: 
است .وی گفت اردو مظهر اراده مردم است  و از هر نوع وابستگی سیاسی به دور میباشد و در منازعات سیاسی 

داخل نخواهد شد. 
مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی امروز، بودجه ملی سال ۱۳۹۷ را)۳۷۷ملیارد افغانی = ۵.۵ ملیارد  رر: 

دالر( با اکثریت آرا تصویب کرد.
وزارت دفاع ملی میگوید که چهل و نه هراس افگن در مناطق مختلف کشور کشته شدند.۳۱تن دیگر زخمی  رر: 

و ۳ تن بازداشت شده است.
هفت هراس افگن دیشب در ولسوالی چهار دره کندز کشته شدند. ۳تن دیگر زخمی و ۳ تن بازداشت شد.  قندز: 

یک ذخیره سالح نیز تخریب شد.
امنیت ملی فضل احمد مشهور به نثار را که قصد حمله انتحاری را داشت در والیت تخار بازداشت کرد. تخار: 

نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته درجریان عملیات تصفوی دروالیت لغمان سه تن از هراس  لغمان: 
افگنان را از پا درآوردند.6 ماین نیز کشف شد.
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ده هاهراس افگن  ازبکستانی  تاجکستانی و پاکستانی  در بدخشان تجمع نموده وامنیت این والیت ووالیات  بدخشان: 
همجوار را با تهدید جدی مواجه ساخته است که برعالوه تحرکات ضد دولتی طالبان را نیز آموزش می دهند.

یک دختر جوان ۲۰ساله عصر دیروز در سمنگان توسط مردی که  پولیس میباشد  به قتل رسید. سمنگان: 
یازده هراس افگن درجریان یک عملیات نظامی دربزرگ راه کابل – جالل آباد کشته شدند وشش تن دیگر  ننگرهار: 

شان زخم برداشتند.
بیست  عضو گروه های طالبان داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.۴ ماین  رر: 

و دو انبار سالح نیز کشف شد.
درتازه ترین حمله قوای هوایی کشوربه مواضع طالبان  در هلمند ، ۹ هراس افگن کشته شدند. هلمند: 
یک دهشت افگن حین جاسازی ماین دیشب دروالیت زابل  کشته و یکتن دیگر زخمی شد. زابل: 

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته  وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. لغمان: 
مقامات نظامی ازکشته شدن ۱۴ تن وزخمی شدن 6تن دیگرعضو گروه طالبان  خبرمی دهند. نورستان: 

آمرسواد آموزی ریاست معارف والیت هرات به اتهام حیف ومیل بودجه موسسات بین المللی که درراستای  هرات: 
سواد آموزی اختصاص یافته بود، تحت توقیف قرارگرفته است .

مال غنی کاکرقومندان سرشناس طالبان درولسوالی های شمالی والیت هرات وولسوال نام نهاد این گروه   رر: 
درولسوالی کشک رباط سنگی دردرگیری بانیروهای امنیتی به شدت زخمی شده است. در عملیات پاک سازی 

تااکنون نزدیک به ده تن ازطالبان کشته وشماری هم زخمی شده اند.
مسووالن امنیتی هرات میگویند  در جریان سالروان حدود سه صد تن به اتهام انجام فعالیت های غیرقانونی  رر: 

باز داشت شده اند.
در جریان بیست روز گذشته حدود پنجاه تن در هرات به اتهام فروش مواد مخدر به گونه پرچون در سطح  رر: 

شهر گرفتار شده اند.
۱۸جنوری ۲۰۱۸= ۲۸جدی۱۳۹۶

جان بس سفیر جدید آمریکا در افغانستان می گوید کشورش خواهان "حل فوری و مسالمت آمیز" جنجال  کابل: 
سیاسی به وجود آمده بر سر انتقال رهبری والیت بلخ است.

پولیس پروان نزدیک به ششصد کیلو گرام مواد مخدر را که از شمال بکابل انتقال داده میشد در موتر هینو  پروان: 
دیروز در جبل السراج کشف و ضبط کردند.راننده موتر با یکتن دیگر بازداشت شدند.

نوید قادری مدیر خبر رادیو برین در شهر چاریکار از سوی افراد ناشناس دیروز زخمی شد. رر: 
قاری ابراهیم قومندان عمومی طالبان مسلح و قاری الماس  با هشت تن دیگر این گروه چاشت امروز در  قندز: 

ولسوالى چهاردره کندز کشته شدند.یک کارخانه ماین سازی دشمن نیز کشف و تخریب شد.
هفت مخالف مسلح در درگیری با منسوبان قول اردوی ۲۰۳ دیشب درغزنی،میدان وردک وپکتیا کشته ۷ تن  گردیز: 

زخمی و ۱۵ تن بازداشت شدند.۹ حلقه ماین در مربوطات خوست نیز کشف شد.
مقام های نیرو های مأموریت حمایت قاطع در افغانستان می گویند، برای انتقال تجهیزات شان به این کشور  کابل: 

به جای پاکستان از مسیرهای دیگر هم می توانند استفاده کنند.
نیرو های ملی، دفاعی و امنیتی روز گذشته در جریان عملیات در والیت لغمان چهار دهشت افگن را از پا  لغمان: 

درآوردند و۳ تن زخمی شد.
خوست:  دوازده فرد مشکوک دیروز در ولسوالی سپیره والیت خوست بازداشت شدند.

یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی موسی خیل والیت خوست دیشب کشف و خنثی شد. رر: 
نوزده هراس افگن دیروز در ولسوالی گیروی والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 

منسوبان امنیت ملی در لوگر دیروز نزدیک به ششصد کیلوگرام تریاک را به دست آوردند.قاچاقبران بعداز۲۰  لوگر: 
دقیقه درگیری باپولیس فرار کردند.

۱۹جنوری ۲۰۱۸= ۲۹جدی۱۳۹۶
نیویارک تایمز:  نیویارک تایمز روزنامة دیگر امریکایی می نویسد، جنگجویان طالبان به تکنالوژی پیشرفته دست یافته اند 
تا نیروهای افغان را هدف گیرندطالبان مسلح با استفاده از تجهیزات شب  بین و لیزری، پوسته های نیروهای 

اردوی ملی افغانستان را هدف قرار داده اند.
۹ طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۱۰ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
پولیس هرات پسر۲۴ساله ای  را به اتهام فساد اخالقی برمادرش از مرکز شهر هرات بازداشت نمود. هرات: 

سه تن به اتهام فروش پرچون موادمخدر دروالیت هرات بازداشت شدند. رر: 
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ننگرهار:  مردی با محموله ۵۴ کیلو مواد مخدر در یک موتر  دروالیت ننگرهار بازداشت شد.
در۲۴ ساعدت گذشته ۱۹ عضو گروه های طالبان و داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درشرق  رر: 

کشور کشته و ده ها تن زخمی شدند.۴ ماین و دو انبار جنگ افزار آنها نیز کشف شد.
رر:  پنج عضو ارشد شبکه القاعده دریک عملیات ویژه درننگرهار کشته شدند. مال سوندی مشهور به سراج، 
همکار افغان این هراس افگنان  ، مسوول تبلیغ القاعده ومامور تشویق جوانان به پیوستن به این شبکه ی هراس 

افگن بوده است.دراین حمله سه هراس افگن دیگر بازداشت شده است.
یک محموله 6۰۰کیلو چرس درموترباربری دروالیت پروان کشف ودونفردرپیوند بان بازداشت شد. پروان: 

دیروزدرمناطق مختلف کشور۳۴ تن از هراس افگنان کشته و اضافه از۳۰ تن دیگر آنان با حمایه قوتهای  کابل: 
توپچی و هوایی زخمی شدند.

درعملیات هوایی و زمینی )۷( تن دهشت افگنان کشته )۹( تن دیگرآنهازخمی و )۱( تن مشکوک بایک قبضه  لغمان: 
تفنگچه پاکستانی ویک عراده موترسایکل دستگیرگرید.

وزارت دفاع گفت: در نتیجه عملیات کوماندو ها ۵۰ تروریست به شمول ۱۳ داعشی کشته، ۲6 تن زخم بر  کابل: 
داشته و ۱۲ تروریست دیگر بازداشت شده اند. جالل قوماندان داعشی در چپرهار و محب اهلل مشهور به خیبر 

قوماندان طالب در علینگار درجمله کشته شده ها میباشند.
 ۲۰جنوری ۲۰۱۸= ۳۰جدی۱۳۹۶

مقام های ارشد افغانستان و ازبکستان اعالم کرده که برای ساخت خط آهن مزار شریف-هرات که کشورهای  کابل: 
آسیایی میانه را با ایران وصل می کند، تالش دارند. معاون نخست وزیر ازبکستان امروز درکابل با اشرف غنی 

دیدار کرد.
حکومت افغانستان برای گرامی داشت از کارمندان و خبرنگاران رسانه ها که در یک و نیم دهه گذشته جان خود  رر: 

را در راه اطالع رسانی به مردم از دست داده، منار یاد بود می سازد.
جوزجان:  از سه روز تاکنون نیروهای وابسته به گروه طالبان و افراد وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( 

درگیر شده اند.
ده عضو گروه داعش دیروز در والیت جوزجان به روند صلح پیوستند. رر: 

دوفابریکه ساخت ماین گروه طالبان در والیت هلمند به دست نظامیان کوماندو نابود گردید و حد اقل ۱۰ تن  هلمند: 
کشته و زخمی شدند.

افراد کوماندو با اجرای دو عملیات جداگانه در ولسوالی باغران والیت هلمند 6۷ زندانی را از دو زندان طالبان  رر: 
رها ساختند.آزاد شدگان شامل افراد اردو  و پولیس میباشند که در اسارت طالبان بودند.

یک مرکزبزرگ گروه طالبان در حمله نیروهای کوماندو نابود شد.دراین حمله شب گذشته ، شش هراس افگن  رر: 
کشته و دوتن دیگر شان بازداشت گردیدند.

شهرگردیز مرکزوالیت پکتیا دقایق پیش گواه یک انفجارنیرومند بود. گردیز: 
عملیات مشترک نیرو های امنیتی و دفاعی تحت نام پامیر هفده که به خا طر تصفیه ولسوالی چاردره والیت  قندز: 

کندز راه اندازی شده است ، ادامه دارد.
هفت تن در پیوند به موارد قتل، سرقت و مجروحیت دیروز توسط پولیس کندز بازداشت شدند. رر: 

قاری محمد صادق یک هراس افگن طالب با ماین و مواد منفجره بازداشت شد. رر:  
در عملیات نظامی سیالب یک  در مربوطات لغمان ۱۹هراس افگن کشته و ۱6تن شان زخم برداشتند. لغمان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان شب گذشته کشته شدند. رر: 
۸هراس افگن پاکستانی دریک حمله نظامیان درکنرکشته شدند. یک مخفیگاه سالح آنها نیزکشف شد. کنر: 

بیست وهشت عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند ۴ ماین  ننگرهار: 
و دو انبار سالح نیز کشف شد.

وزارت دفاع میگوید ۴۸تروریست دربخش های کشورکشته۱۱تن زخمی و ۳ تن بازداشت گردید. کابل: 
 ۲۱جنوری ۲۰۱۸=  اول دلو۱۳۹۶

وزارت داخله/کشور افغانستان می گوید که حمله ستیزه جویان  انتحاری به هتل اینترکانتیننتال کابل، با کشته  کابل: 
شدن شش مهاجم پایان یافته است.  6 نفر  بشمول یک خارجی کشته و نه نفر زخمی شده اند.) منابع غیر 

رسمی می گویند که دست کم ۴۳ تن جان باخته اند و چندین تن دیگر زخمی شده اند.(
گلبهار مجاهد "آمر امنیت" پلیس فراه، که فرد شماره دوم پلیس والیت شمرده می شد، امرو ز در اثر انفجار یک  فراه: 

بمب کنار جاده ای در حومه شهر فراه با ۳ سربازش کشته شد.
درحمله طالبان باالی پوسته های حومه شهر فراه ۱۰ تن آنها کشته و ۷ تن دیگر زخمی شد. رر: 
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بیست و یک مخالف مسلح دیروز  در فراه در اثر عملیات نیرو های هوایی کشته و ۱۲ تن زخمی شدند  رر: 
درحمله طالبان باالی پوسته های امنیتی کجران یک افسر پولیس شهید و۲ سرباز زخم برداشتند. دایکندی: 

هشت هراس افگن دیروز در ولسوالی چرخ والیت لوگر کشته و 6 تن زخمی شدند. لوگر: 
در نتیجه انفجار یک بمب کنارجاده ای در ولسوالی گلران  دست کم هشت غیرنظامی کشته شدند. هرات: 

اردوی ملی امروزدوتن را حین انتقال۴۵6کیلوگرام چرس درمسیر شاهراه كابل- جالل اباد درسروبی بازداشت  کابل: 
نمود.

وزارت دفاع ملی میگوید که ۹۰ تروریست بشمول ۱۵ داعشی در مناطق مختلف کشور در جریان عملیات  رر: 
های تصفیوی کشته ۴۴ تن زخمی و ۴ تن بازداشت شدند.

۲۸ عضو گروه تروریستی  داعش درنتیجه  عملیات ویژه نیرو های  كوماندو اردوی ملی در ده باال و۳ تن در  ننگرهار: 
اچین والیت ننگرهار كشته شدند.یک داعشی حین جاسازی ماین در ده باال کشته و یکتن دیگر زخمی شد  

دو حلقه ماین و یک انبار سالح نیز کشف گردیده است.
بخش های لعل پور ننگرهار یک بار دگر گواه   درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان بود  رر: 

که ۹ تن شان کشته شد.
۴ عضو القاعده و ۲طالب درتازه ترین درگیری ها درشرق کشورکشته شدند. آنهاشهروندان پاکستان، عرب و  کنر: 

چیچن بودند.
سیزده هراس افگن در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. رر: 

هفت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
۵ ترورست حین ورود به داخل شهر بازداشت گردید. همچنان یکمقدار مواد انفجاری که در بدن یک کودک  قندز: 

۴ ماهه جابجا شده بود کشف و خنثی شد.
بیست و هشت هراس افگن به شمول چهار فرد کلیدی آنان دیشب در والیت کندز کشته شدند. ۱۱6 ماین  رر: 

نیزدر یک ذخیره گاه شان ازبین برده شد.
سه انبارجنگ افزارگروه طالبان دروالیت قندهار درجنوب کشور کشف شد. قندهار: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
دوتن به اتهام عضویت درگروه طالبان در کشک کهنه شهرهرات دستگیر شدند. هرات: 

قوت های  لوای پنج سرحدی در زون غرب در مسیر انتقال لوله گاز تاپی وتاپ سه پوسته امنیتی جدید را  رر: 
افراز كرده اند.

هفده نیروی خیزش مردمی و یک پولیس محلی دیشب از سوی طالبان مسلح درشولگره  بلخ به شهادت  بلخ: 
رسیدند. آنها در یک مهمانی اول مسموم و بعداتیرباران شده سالح شانرا طالبان باخود بردند.

۲۲جنوری ۲۰۱۸=  ۲ دلو۱۳۹۶
حمله مرگبار شش مهاجم انتحاری به هتل اینترکنتیننتال کابل محکومیت گسترده داخلی و بین المللی را به دنبال  کابل: 
داشته است. براساس آمار رسمی ۲۲ نفر کشته شد که  ۱۴ نفر خارجی بود و شمار زخمیان به ۱۰ نفر رسید 

که شش نفر آنها پلیس هستند.
منابع محلی والیت غور در مرکز افغانستان اعالم کردند که رادیو »صدای عدالت« توسط افراد مسلح ناشناس  غور: 
آتش زده شده است. چندی قبل نیز منابع محلی والیت غور گفته بودند که افراد ناشناس ایستگاه رادیو 

خصوصی محلی موسوم به »سرحد« را به آتش کشیده اند.
مالنقیب اهلل مشهور به مالگی مسوول عشر و زکات طالبان درننگرهار،امروزدرولسوالی چپرهار آن والیت  ننگرهار: 

بازداشت شد.
چهارعضو ارشد گروه طالبان به شمول یک بمب سازاین گروه هراس افگن درمومند دره  بازداشت شدند.  رر: 

قاری رحمت اهلل. مولوی کلیم شاه. ومالزاهد اهلل درجمله بازداشت شدگان اند. 
یازده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند رر: 

بیست وشش عضو داعش در حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ ماین و ۳ انبار سالح  رر: 
نیز کشف گردید.

پنجاه و نه هراس افگن در ولسوالی چهاردره کندز طی هفت شبانه روز عملیات کشته   ۳۰ تن زخمی و ۱۴  قندز: 
تن بازداشت  شدند.۲ذخیره سالح نیز کشف شد.

قیوم ، از قوماندانان محلی طالبان در فراه در یک حمله هوایی کشته شد وپیرمحمد دیگر قوماندان این گروه،  فراه: 
زخم برداشت.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: طی۲۴ساعت در نتیجه  عملیات ها ۴۹ تروریست به شمول ۱۲  کابل: 
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داعشی ویک قوماندان محلی طالبان درنقاط مختلف کشورکشته، ۲۷ تن دیگر به شمول یک قوماندان محلی 
طالبان زخم برداشته و۱۷ فرد مشکوک، بازداشت شده اند.

افرادمسلح که تاکنون هویت آنها تثبیت نگردیده صبح امروز بریک موتر حامل کارمندان ملل متحد درکابل  کابل: 
حمله کردند راننده آن را کشتند و یک خانم کارمند محلی سازمان ملل متحد با پسرش را باخود بردند که  

ناپدید گردیده اند.
شماری از باشندگان ولسوالی های چار بولک،  شولگره،دولت آبادوچمتال بلخ در مورد  آنچه افزایش تحرکات  بلخ: 

طالبان مسلح در آن ولسوالی ها می خوانند ، ابراز نگرانی می کنند.
پولیس مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه پروان مقدار شصت کیلو گرام چرس را دیروز در آن والیت ضبط  پروان: 

کردیکنفر نیز بازداشت شد.
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند.6 ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

پاکستان:  مقامات پاکستانی  باز هم برخالف توافقنامه تجاری  میان دو کشور، به بیش از هشتاد موتر حامل میوه تازه 
افغانستان اجازه عبور از مرز را ندادند. انها از تورخم دوباره به جالل آباد برگشتند.

۲۳جنوری ۲۰۱۸=  ۳ دلو۱۳۹۶
وزارت داخله/کشور افغانستان اعالم کرده که بازجویی از کارکنان و مسئوالن امنیتی هتل اینترکنتیننتال را آغاز  کابل: 

و۵-۱۰ نفر را به عنوان »مظنون« بازداشت کرده است.
مسئوالن اداره امور مهاجران هرات در غرب افغانستان می گویند در پنج ماه اخیر بیش از دو هزار کودک و  هرات: 
نوجوان افغان از ایران ردمرز شده اند. روزانه ۴ تا ۵ صد نفر از این افراد از طریق اسالم قلعه به افغانستان رد 

مرز می شوند.
یک تروریست حرفه ای ازسوی پولیس هرات بازداشت شد. رر: 

درشهر پلخمری ۹ طالب مسلح کشته شدند  و ۱۸ طالب دیگر  زخم بر داشتند. در میان کشته ها و زخمی ها  بغالن: 
افراد خارجی نیز شامل اند.

یک طالب مسلح با هفت میل سالح در روستای زمر خیل ولسوالی  پچیراگام دستگیر شد. ننگرهار: 
سه عضو گروه تروریستی داعش شب گذشته درحمله هوایی نیروهای امنیتی افغان دراچین ننگرهار کشته  رر: 

ویک تن زخمی شدند.
درحمله های هوایی و زمینی علیه گروه های داعش و طالبان در بخش های ننگرهار سی هراس افگن کشته  رر: 

شدند و دست کم چهارده تن دیگر شان زخم برداشتند. ۴ ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد.
یک گروه پنجاه و شش نفری از طالبان مسلح به سرگروهی مولوی عبدالرب ولسوال نام نهاد طالبان درولسوالی  کاپیسا: 

کوه بند والیت کاپیسا به روند صلح پیوستند.
فراه:  هفت هزار خانواده دروالیت فراه به خاطر جنگ و درگیری از قریه های شان به جا های دیگر بیجا شدند. در 
جریان دو روز گذشته در نتیجه ضربات قوای هوایی افغان چهار فرد کلیدی طالبان به نامهای مال حسن ، مال 
بور جان هلمندی،مال واحد و مال باری جان  رئیس کمیسیون محکمه طالبان به شمول هفتادو شش طالب 

دیگر کشته شدند
دو سارق مظنون با دوعراده موتر سایکل توسط موظفان جنایی قومندانی امنیه  هلمند گرفتار شدند. هلمند: 

طی۲۴ساعت گذشته ۱۱۳تن بشمول ۳  تن داعشی و ۳ تن قوماندانان محلی طالبان کشته ،۳6 تن زخمی و۲۰  کابل: 
تن دیگردرنقاط مختلف کشور دستگیر گردیده اند.

در یک ماه گذشته نزدیک به سی وهفت تن ازطالبان مسلح دروالیت هرات دردرگیری بانیروهای امنیتی کشته  هرات: 
وزخمی شدند. ۲تن از نیروهای امنیتی شهید و ۴ تن زخمی شده اند.

یازده هراس افگن در ولسوالی های دشت ارچی و خان آباد والیت کندز دیروز کشته و۸ تن زخمی شدند.  قندز: 
یک حلقه ماین نیز کشف شد.

۲۴جنوری ۲۰۱۸=  ۴ دلو۱۳۹۶
۴ مهاجم انتحاری داعش که صبح امروز به دفتر سازمان خیریه حمایت از کودکان در شهر جالل آباد مرکز این  ننگرهار: 
والیت حمله کرده  بودند، کشته شدند.درین حمله ۲ نفر کشته و ۲۰ تن زخمی شده اند. سازمان خیریه حمایت 

از کودکان فعالیت خود را در سراسر افغانستان به حالت تعلیق در آورده است.
کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرده که با تامین هزینه نام نویسی رأی دهندگان و معرفی هفتمین عضو این  کابل: 

نهاد، آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی سرعت می یابد.
تظاهرات صدها نفر از اهالی والیت فراه به افزایش ناامنی ها در این والیت به خشونت گرایید. معترضان امروز  فراه: 

خواهان تغییر مدیریت در والیت فراه بودند و از افزایش ناامنی ها شاکی اند.
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پولیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر به همکاری سایر نهادها۲۷ تن را به جرم قاچاق  کابل: 
مواد مخدر از  مرکز و والیت های کشور بازداشت کرد.

امریکا با اعزام یک جزوتام طیاره های جنگی »۱۰ به افغانستان  نیروی هوایی اش را در این کشور تقویت کرد.  کابل: 
از این طیاره ها برای هدف قرار دادن منابع مالی طالبان« البراتوارهای تولید و انبار مخدرات- و عملیات ضد 

دهشت افگنی استفاده خواهد شد.
شش هراس افگن دیشب در ده یک والیت غزنی کشته و۳ تن زخمی  شدند.۴ وپولیس محلی شهید شد.  غزنی: 

موتری که توسط آن حمله انتحاری باالی قومندانی امینه والیت پکتیا صورت گرفت، در ولسوالی چرخ لوگر  پکتیا: 
آماده شده بود. در آن حمله به شمول قومندان امنیه پکتیا یک تعداد از پولیس به شهادت رسیدند و نیز خسارات 
زیادی به ساختمان قومندانی امنیه پکتیا وارد شد. یک ذخیره گاه دشمن که در حدود  پنج هزار کیلو مواد 

انفجاری وجود داشت، از بین برده شد و پنجاه حلقه ماین بوشکه یی کشف گردید.
پانزده طالب در نتیجه حمله هوایی نظامیان افغان دیشب در صیاد سرپل کشته و۱۰ تن زخمی شدند.   سرپل: 

مال قادر مشهور به مهمندیک قومندان محلی طالبان مسلح در درگیری با نیرو های امنیتی دیشب در پشتونکوت   فاریاب: 
فاریاب کشته و۳ تن زخمی شد.

دریک عملیات نیروهای امنیتی پروان دیروز ، مقداری مهمات و مواد انفجاری کشف و به دست آمد:  پروان: 
۴۳۴سرگلوله راکت نوع سکر/ ۹۰ عدد حق سوق ماین هاوان.۴ فیر راکت اندازآر پی جی. یک فیر مرمی راکت 

۸۲ ملی متری ودوحلقه ماین .
یک طالب مسلح درنتیجه انفجار یک ماین درقریه اسکی امام صاحب کشته و ۲ طالب دیگر زخمی شد. قندز: 

نورستان:  یازده هراس افگن پاکستانی وافغان در کامدیش کشته شدند وچندین تن دیگر شان زخم برداشتند.  مهاجمان 
پس از دادن تلفات دوباره به آن سوی نوار دیورند فرارکردند.

شش طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  درهلمند کشته شدند. سه انبار سالح و6 ماین کشف شد. هلمند: 
6۵ داعشی  در نقاط مختلف کشور به شمول ۴تن قوماندانان محلی  و مسؤل نظامی طالبان در والیت هلمند   کابل: 

کشته  و ۴۳تن زخمی گردیده اند.
۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

۳ دهشت افگن تروریست شب گذشته دردرگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی در مربوطات والیت کنر زخم  کنر: 
برداشته اند.یکمقدار سالح و۲۵۰کیلو تریاک نیز بدست آمد.

۲۵جنوری ۲۰۱۸=  ۵ دلو۱۳۹۶
به دنبال درخواست محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در دو والیت  شرقی ننگرهار و پکتیا نماز  پکتیا: 

باران برگزارشد. پیش ازین در والیات خوست، پکتیکا، غزنی و قندهار نماز باران برپا شده بود.
کاخ سفید اعالم کرده که کشمکش بر سر والیت بلخ در شمال افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و از  بلخ: 
“طرف های دخیل” خواسته تا تنش ایجاد شده بر سر انتقال قدرت به یک والی جدید را به گونه سریع و 

صلح آمیز حل کنند.
به دنبال تظاهرات خشونت آمیز معترضان در والیت فراه در غرب افغانستان، محمدعارف شاه جهان والی این  فراه: 

والیت نسبتا ناآرام استعفا کرده است.
در ولسوالی چرخ با عملیات مشترک  طی مدت پنج روز تعدادی از مخالفان مسلح کشته وزخمی شدند،  لوگر: 

هزار ها کیلو مواد انفجاریه از بین رفت. رهبری والیت لوگرازمنسوبین نیروهای امنیتی تقدیربعمل آورد.
شش هراس افگن پاکستانی دردرگیری بانظامیان درکنرکشته شدند. کنر: 

فردی به اتهام قتل دوتن ازشهروندان هرات  ازسوی محکمه ابتدایی شهری به  »اعدام » محکوم شد. هرات: 
درحمالت هوایی و زمینی در بخش های ننگرهار بیست وسه هراس افگن بشمول پاکستانی و چچین کشته  ننگرهار: 

شدند و ده تن دیگر شان زخم برداشتند.۳ ماین و سه انبار سالح نیز کشف شد.
با در نظرداشت تازه ترین حمالت تروریستی در افغانستان وتلفاتی که بر مردم ملکی وارد شده، سازمان حامی  المان: 

پناهجویان«پروازول« وعفو بین الملل ازادامه اخراج پناهجویان افغان ازالمان وناروی انتقاد کرد.
آیت اهلل العظمی شیخ محمد آصف محسنی، در نهمین جشنوارة بین المللی علمی- پژوهشی فارابی از سوی  کابل: 
یونسکو )سازمان علمی- فرهنگی ملل متحد( و آیسسکو )سازمان علمی- فرهنگی و آموزشی کشورهای 

اسالمی( لقب پژوهشگر برتر حوزة اسالم شناسی را به دست آورده است.
کلیات اقبال ترجمة منظوم اززبان اردو به دری، محمد افسررهبین نویسنده وشاعرتوانای کشور، دیروز درکابل  رر: 
روگشایی شد.  این کتاب مجموعه از چهار اثرشعری اقبال، شامل : بانک دار، بال جبرئیل ، ضرب کلیم و ارمغان 

حجاز، بوده.
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۲۶جنوری ۲۰۱۸=  ۶ دلو۱۳۹۶
پلیس والیت بلخ در شمال افغانستان از پیدا شدن اجساد سه زن در این والیت خبر دادند. این اجساد در یک  بلخ: 

مخروبه در ناحیه دهم شهر مزار شریف پیدا شده که به ضرب گلوله کشته شده اند.
دو تن در پیوند به انتقال چهل کیلو گرام چرس دیروز در ولسوالی خنجان بغالن بازداشت شدند. بغالن: 

نه طالب مسلح دیروز دراثر حمله هوایی در ولسوالی دند شهاب الدین بغالن کشته و۸ تن زخمی شدند. رر: 
اجساد یک دختر و یک پسر جوان یخ زده از منطقه "شاُول" سالنگ  در مسیر شاهراه سالنگ پیدا شده. سالنگ: 

جوزجان:  سیزده داعشی  به رهبری قومندان ابراهیم در والیت جوزجان دیروز به روند صلح پیوستند.
پانزده هراس افگن در حومة های شهر غزنی کشته شدند. غزنی: 

از اثر اصابت یک راکت هراس افگنان شش عضو یک خانواده دیشب درقره باغ غزنی جان باختند و۲عضو  رر: 
خانواده زخمی شد.

به اثر حمله طالبان مسلح باالی ولسوالی شیرین تگاب فاریاب برق چندین ولسوالی آن والیت از سه روز به  فاریاب: 
این طرف قطع شده است. درگیری ها همچنان ادامه دارد.

هیات اعزامی به ولسوالی های بلچراغ و گرزیوان والیت فاریاب برای معرفی ولسوال های جدید دیروز هدف  رر: 
حمله افراد مسلح قرار گرفت که یک سرباز شهید شد.

دو قومندان هراس افگنان دیروز در ولسوالی غورماچ فاریاب کشته و ۴ تن دیگر زخمی  شدند.یک حلقه ماین  رر: 
نیز کشف گردید.

وزارت امور خارجة ایاالت متحده تأیید کرد که چهار تبعه امریکایی در نتیجه حمله شورشیان شبکه حقانی بر  کابل: 
هوتل انترکانتیننتال کشته شده اند. گفته شده که گلین سیلیگ، سخنگوی ریک گیتس مشاور کمپاین انتخاباتی 
دونالد ترمپ در میان قربانیان شامل است. تا بعد از ظهر یک شنبه ۲۲ تن به شمول ۱۴ شهروند خارجی کشته 

شدند.
در جریان عملیات های جداگانه نیرو های ملی دفاعی وامنیتی روز گذشته در برخی نقاط کشور پنجاه تن  از  رر: 

دهشت افگنان بشمول شش تن از قوماندانان محلی  طالبان کشته و۳۵ تن  زخمی گردیده اند.
کرات  مذا مقامات ناتو در افغانستان می گویند با حکومت این کشور کار می کنند تا شورشیان طالب را به میز   ناتو: 

بیاورند یا در میدان جنگ از میان بردارند.
چهار مخالف مسلح به شمول یک قومندان آنان دیشب در شهر کندز کشته و ۳ تن زخمی شدند. دو سرباز  قندز: 

پولیس محلی نیز زخم برداشتند.
۲۷جنوری ۲۰۱۸=  ۷ دلو۱۳۹۶

شمار تلفات انفجار انتحاری آمبوالنس امروز در کابل به ۹۵ کشته و ۱۵۸ زخمی رسیده است. بیشتر کشته  کابل: 
 شدگان این حمله غیرنظامیان خوانده شده است. پلیس کابل گفته که این انفجار حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر 
در چهارراهی صدارت در نزدیکی ساختمان سابق وزارت داخله افغانستان اتفاق افتاده است. طالبان مسوولیت 

حمله را بعهده گرفته اند.
طی۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ هراس افگن کشته شده: دربغالن ۲۵تن کشته و ۱۷ تن زخمی/ دراچین ننگرهار۳۱  کابل: 
داعشی کشته/در اندرغزنی۱6 ترورست بشمول مالانور ومال دالورکشته/ در چوره ارزگان۸ ترورست کشته/۸ 
ترورست در مربوطات هلمند/6 ترورست در قادس بادغیس/ ۳ترورست در لعل پور ننگرهارویک ترورست 

درلوگر کشته شده اند.۵۷ تن زخمی و۲۰ تن درعملیات بازداشت شده اند.
ننگرهار:  اجمل و فرید دوتسهیل کننده حمله های هراس افگنی گروه طالبان دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.

ازاثرضربات هوایی )۳۴ ( تن ازگروه تروریستی داعش در ده باال کشته و)۴( موضیع آنها تخریب گردیده است. ننگرهار: 
عملیات مؤفقانه خاتمه یافت.

۳۰ عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  در غنی خیل. هسکه مینه و رودات کشته شدند.۴  رر: 
ماین و ۴ انبار سالح نیز کشف شد.

لغمان:  مال فضل الغفار مسوول امربالمعروف گروه طالبان دروالیت لغمان با ۷ فردش کشته شد و۵ تن دیگر طالب  
بازداشت شدند.

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. رر: 
مفتش ویژة ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان )سیگار(گزارش داده است که قوای امنیتی و دفاعی  کابل: 
افغانستان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱6 مرتکب ۷۵ مورد جدی نقض حقوق بشر از جمله قتل، شکنجه و تجاوز 

جنسی بر کودکان شده  اند.
درنتیجه  یک رویداد انتحاری دروالیت قندهار چهارتن جان باختند و ده تن دیگر زخمی شدند.مهاجم  قندهار: 
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انتحاری سوار بر موتر پر از مواد انفجاری ، کاروان حامل سربازان درشهرک عینو را هدف قرارداد.
درحمله انتحاری انفجار موترپرازمواد انفجاری  در برابر یک پاسگاه پولیس درولسوالی ناد علی سه سرباز ویک  هلمند: 

غیرنظامی جان باختند و چهارتن دیگر زخم برداشتند.
۸ طالب دریک درگیری بانظامیان  درهلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح و ۵ حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 

سه هراس افگن به شمول یک سرگروه آنان دیروز در شهر کندز کشته شدند.) ممتاز یک سرگروه قطعه سرخ  قندز: 
با دو فردش( ۳ تن دیگر زخمی شدند.

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند.  هرات: 
درحمله ناکام بر کاوان حامل ماموران مرزی در کامدیش۹ هراس افگن به شمول چهارپاکستانی کشته شدند.  نورستان: 

بقیه دهشت افگنان فرارکردند.
۲۸جنوری ۲۰۱۸=  ۸ دلو۱۳۹۶

وزیر داخله/کشور افغانستان اعالم کرد که شمار تلفات حمله انتحاری دیروز گروه طالبان در چارراهی  کابل: 
صدارت کابل به ۱۰۳ کشته و ۲۳۵ زخمی رسیده است. اما آقای برمک آماری از تلفات پلیس ارایه نکرد. حمله 
دیروز با دو آمبوالنس صورت گرفته است. به گفته او، آمبوالنس اولی که بمب گذاری شده نبوده است، از 
سوی نیروهای امنیتی متوقف شده و سپس آمبوالنس دومی با "بهانه" این که بیمار عاجلی را منتقل می کند با 

سرعت از ایست بازرسی گذشته است.
رر:  محمد عارف، شاهین و دادان لونگ، سه نفر از ربایندگان اباسین زازی ۱۳ساله و قتل او دوسال قبل در کابل/ 

صبح امروز در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند.
مولوی فیض محمد ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کوهستانات والیت سرپل با یک فردش دیشب در  فاریاب: 

والیت فاریاب کشته و ۴ طالب زخمی شد.
۴مخالف ۴ دولت دیروز  درعملیاتهای مشترک نظامیان زیر نام نبردآهنین دروالیت غز نی کشته شدند  غزنی: 

یک کار مند اداره پاسپورت جوزجان دیروز به ظن  رشوت باز داشت  شد . جوزجان: 
بدخشان:   سه پولیس مدیریت محبس فیض آباد  بدخشان دیشب دراثرمسمومیت  گاز جان  باختند.

۱۰ دهشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. ۵ هراس افگن در درگیری با نظامیان  کنر: 
دروالیت کنر کشته شدند.

هشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
۲۹جنوری ۲۰۱۸=  ۹ دلو۱۳۹۶

جنوری در  محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان،در نخستین واکنش به حمله انتحاری روز شنبه )۲   کابل: 
کابل گفت طالبان به فرمان »بادار«)ارباب( شان مسئولیت حمله بر غیرنظامیان را به عهده گرفتند.دران حمله 

۱۰۳نفر کشته و ۲۳۵ نفر زخمی شدند.
حمله انتحاری ۳ مهاجم  داعش به یک واحد نظامی درنزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل پایان یافته  کابل: 

است. در این حمله ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و ۱6 نفر زخمی شدند.
پس از کشته شدن چهار مهاجم مسلح  انتحاری ودستگیرشدن یک تن دیگرآنان توسط نیروی های امنیتی ،   رر: 
امروز برکندک فرقه ۱۱۱ واقع قرغه حمله کرده بودند ، درگیری خاتمه یافت.  در این نبرد ۵ سرباز شهید و 

۱۰ تن زخمی شدند.
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۴ ماین  ننگرهار: 

و دو انبار سالح نیز کشف شد.
دو تن عامالن ترور یک مقام پولیس والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

یازده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
هشتصد تن از جوانان داوطلب در مرکز تعلیمی قول اردوی ظفربعد از ۸ هفته آموزش های مسلکی ونظامی  هرات: 

را فرا گرفتند.
یک تروریست  حرفه یی که قصد داشت بزرگان قومی ومتنفذین را درشهرهرات ترور نماید، دستگیرشد. رر: 

قوماندان یک پوسته امنیتی درمسیرشاهراه هرات ادرسکن که ازمالک یک موتر مطالبه رشوه نموده بود، توسط  رر: 
نیروهای امنیتی دستگیرشد

پنج تن ازطالبان مسلح درزنده جان والیت هرات باسالح دست داشته خود به روندصلح پیوستند. رر: 
۹ طالب مسلح دردرگیری با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

درعملیات نظامیان هژده هراس افگن پاکستانی وافغان کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند. کنر: 
جوکو جوکووی ویدودورئیس جمهوری اندونزی در حالی به منظور کمک به تامین صلح در افغانستان، وارد  کابل: 
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پایتخت این کشور شده که رویدادهای خونین امنیتی کابلی ها را شوکه کرده است. در سال ۱۹6۱ احمد 
سوکارنو، رئیس جمهوری پیشین اندونزی، به افغانستان سفر کرده بود.

یک محموله بزرگ  مرمی توپ ودیگر جنگ افزار گروه طالبان در تگاب والیت کاپیسا کشف شد. یکنفر در  کاپیسا: 
پیوند به انتقال این محموله بازداشت شد.

هشت طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. انبار های سالح از مخفیگاه طالبان  هلمند: 
در حومه لشکرگاه نیز کشف شده است..

یک مظنون با ده ها کیلو مواد مخدر دیروز در شهر غزنی بازداشت شد. غزنی: 
شش هراس افگن دیروز در مربوطات شهر غزنی کشته شدند. رر: 

۳۰جنوری ۲۰۱۸=  ۱۰ دلو۱۳۹۶
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان شام دیروز با فرانک بک جنسن وزیر دفاع کشور شاهی  کابل: 

ناروی در ارگ دیدار کرد.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( می گوید وزارت دفاع آمریکا این نهاد ناظر را از افشای  سیگار: 

برآورد این که چه مقدار از خاک افغانستان در کنترل طالبان است، ممنوع کرده است.
به دنبال اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره رد مذاکره با گروه طالبان، دولت افغانستان اعالم کرده که  کابل: 

از این »صلح را باید در میدان های جنگ جستجو کرد«. پس  
وزارت دفاع گفت که هم اکنون ۱۱ عملیات تعرضی از سوی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در ۱۰ والیت  رر: 

جریان دارد. ۱۵ترورست درمربوطات غزنی.۸ تن درخاکریزقندهارکشته و۲6ماین کشف شده. 
یک مرکز گروه تروریستی داعش در قلعه واحد ناحیه ۵ کابل امروز با مقادیر زیاد مواد انفجاری  واسکت های  رر: 

انتحاری و بکس های انتحاری  شناسایی و متالشی شد.
دوازده طالب مسلح دیشب در ولسوالی ناوه والیت غزنی کشته و 6 تن زخمی  شدند.  غزنی: 

دیروز۲۷هراس افگن درمرکز و قره باغ غزنی کشته شدند. ۳ نظامی شهید و ۵ سرباز زخمی شد. رر: 
قومندان شاهراه کابل – قندهار صبح امروز در ولسوالی اندر غزنی در جنگ با طالبان به شهادت رسید و۴  رر: 

محافظ وی زخمی شد.
هشت طالب مسلح در درگیری های میان  گروهی دیشب   در شیندند هرات کشته و ۵ تن زخمی شدند. هرات: 

پولیس جوزجان یکتن را امروز  با ۸6 کیلو گرام مواد مخدر در بوری های آرد و کارتن های روغن در موتر  جوزجان: 
الری باز داشت کرد.

یک جوان بسیت و پنج ساله دیروز در ساحه جنگل باغ شهر شبرغان به اتهام تجاوز جنسی باالی یک پسر ده  رر: 
ساله از سوی پولیس باز داشت شد .

پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی محمدآغه لوگر کشته و ۲ تن زخمی شدند. لوگر: 
در عملیات مشترک نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور  در نقاط مختلف کشور ۲۳ هراس افگن کشته شده  کابل: 

و۱۳ تن  دیگر زخمی گردیده اند .
دیروز درساحه کندیگل ولسوالی مانوگی والیت کنر)۱( تن بنام نورزمان وابسته به گروه تروریستی داعش  کنر: 

گرفتار  گردید.
نیرو های اردوی ملی، روزگذشته درمربوطات والیت های ننگرهار وکنر)۴( حلقه ماین های ضدوسایط را  ننگرهار: 

وخنثی نمودند. کشف  
۳۱جنوری ۲۰۱۸=  ۱۱ دلو۱۳۹۶

تحقیق تازه بی بی سی نشان می دهد که طالبان اکنون به طور علنی در ۷۰ درصد از خاک افغانستان فعال هستند.  کابل: 
سخنگوی وزارت دفاع گفت: گزارش  “خیلی نوسانی، متغیر و دور از واقعیت” میباشد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم کرده که گالجان عبدالبدیع صیاد را به عنوان رئیس کمیسیون  کابل: 
انتخابات افغانستان برگزیده است. خانم وسیمه بادغیسی به عنوان معاون عملیاتی و معاذاهلل دولتی به عنوان 

معاون مالی این کمیسیون برگزیده شده اند.
نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ ) ICRC( در افغانستان)که امروز سی ساله شد( اعالم کرده که  ۲۰۱۷  رر: 

سال دشواری برای فعالیت این نهاد بوده است.
درجریان عملیات ها ۲6 تروریست در ولسوالی اندر غزنی، ۱۱ تروریست به شمول یک قوماندان محلی طالبان  کابل: 
به نام حمزه در ولسوالی خاکریز کندهار و یک تروریست در ولسوالی نادعلی هلمند، کشته  شدند. ۲۳ تن 

زخم برداشته ویک تن بازداشت شده اند.۴۹حلقه ماین نیز کشف شده.
عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی قرغه یی لغمان آغازشد. لغمان: 
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شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. رر: 
شش طالب دریک درگیری بانظامیان  در  هلمند کشته شدند. 6 ماین خنثی دو انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

نیروهای  امنیتی در مارجه والیت هلمند فرد حمله کننده یی را دیروزباموتر مملو ازمواد انفجاری اش نابودکرده  رر: 
اند که قصد داشت با استفاده ازیک موتر، نیروهای ویژه اردو را هدف قراردهد.

سی وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در والیت ننگرهار کشته شدند.6 ماین و  ننگرهار: 
سه انبار جنگ افزار شان نیز کشف شد.

سه مرد در پیوند به انتقال با ۴۷ کیلو گرام چرس صبح امروز در ولسوالی دوشی باز داشت شدند. بغالن: 
سه تن در زمین لرزه  6 اعشاریه یک درجه ریشتر امروزی دروالیت بدخشان زخم برداشتند. بدخشان: 

اول فبروری ۲۰۱۸=  ۱۲ دلو۱۳۹۶
معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی و ویس احمد برمک، وزیر داخله/کشور افغانستان که دیروز در سفر    کابل: 
ناگهانی به پاکستان رفته بودند، امروز در نشست خبری در کابل گفتند که آنها “شواهد و مدارک غیرقابل انکار” 
از سازماندهی حمالت در پاکستان علیه افغانستان به مقامات این کشور ارائه دادند. مقامات پاکستان«اعتراف 
کرده اند« که طالبان از خاک این کشور برای سازماندهی حمالت علیه افغانستان استفاده می کنندوعده همکاری 

جدی با کابل را داده اند. 
پنجاه طالب مسلح دیشب در یک عملیات  در ولسوالی های میوند و پنجوایی والیت قندهار کشته شدند. در  قندهار: 

این عملیات۳۰ طالب مسلح با تعداد زیاد وسایط و جنگ افزار بازداشت شدند.
درنتیجه عملیات های تصفیوی، ضربات هوایی وعملیات های قطعات کوماندو ۲۰ تروریست به شمول ۳  کابل: 
انتحاری در ولسوالی میوند کندهار، ۱۲ تروریست در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب، ۷تروریست در 
ولسوالی باالبلوک فراه، ۵ تروریست در ولسوالی علیشنگ لغمان و دو ماین گذار در ولسوالی چوره ارزگان 

کشته شدند. در این عملیات ها ۲۰ تروریست زخمیویک تن دیگر بازداشت شده است
۲6 تروریست دراندرغزنی،۱۱تروریست به شمول یک قوماندان محلی طالبان به نام حمزه درخاکریز کندهار  غزنی: 
و یک تروریست در نادعلی هلمند، کشته شدند  در این عملیات ها۲۳تن زخم برداشته ویک تن بازداشت شده 

اند.۴۹حلقه ماین نیزدر نقاط مختلف کشورکشف شده است.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور روز گذشته  چهل و شش هراس افگن را به شمول سه فرد انتحاریدر  کابل: 

مناطق مختلف کشور از پا در آوردند. بیست تن  زخمی  و یک تن دستگیر گردیده است 
بیش از چهل هزار جریب زمین در والیت بلخ از نزد غاصبان در جریان سالروان پس گرفته شد. . بلخ: 

سه تن در زمین لرزه امروزی دروالیت بدخشان زخم برداشتند. این رویداد همچنان باعث تخریب ده ها خانه   بدخشان: 
در این والیت شمال شرقی شده است. 

۲ فبروری ۲۰۱۸=  ۱۳ دلو۱۳۹۶
اشرف غنی امروزپس از نماز جمعه در ارگ ریاست جمهوری، گفت: »ما منتظربستن پناهگاه های شورشیان  کابل: 
در خاک پاکستان هستیم. حرف و پروسه روی کاغذ است. ملت و دولت افغانستان عمل و عمل واضح را 

تقاضا دارد.« 
درنتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی درشماری از والیت های کشور دیروز۴۹ تن از هراس افگنان  رر: 

کشته و ۸ تن دیگر آنان زخمی شدند.
دیروزدرمربوطات والیت کنر )۱( تن ازافراد گروه ترورستی داعش کشته و)۲( تن دیگرآنها زخمی شدند.  کنر: 

۲حلقه ماین در سروبی و تگاب نیز کشف شد.
بیست عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درمربوطات  ننگرهار کشته شدند.۳ ماین و  ننگرهار: 

۳ انبار سالح نیز کشف گردید
مولوی نظام الدین واعظ ریس شورای علما و واعظ مسجد جامع بزرگ هرات فوت نمود هرات: 

والی هرات خواهان همکاری موسسات خیریه واجتماعی درجهت تقویت روند جمع آوری وتداوی معتادین  رر: 
خیابانی گردید..

گروة بین المللی بحران میگوید، در سال ۲۰۱۸ وضعیت امنیتی درافغانستان وخیمتر خواهد شد. کابل: 
۳فبروری ۲۰۱۸=  ۱۴ دلو۱۳۹۶

اشرف غنی گفت که عامالن انفجار انتحاری با آمبوالنس در کابل که ۱۰۳نفر کشته و۲۳۵ نفر زخمی شد »صلح  کابل: 
پذیر نیستند و دروازه صلح برای آنها باز نیست«. او همچنین هشدار داده است که عامالن فقط عزم واراده کامل 

دولت و مردم افغانستان را برای »نابودی کامل« خود شاهدخواهند بود. 
هیات پاکستانی با تهمینه جنجوا، معاون وزارت خارجه پاکستان، وارد کابل شدند. رر: 
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»ضمیر کابلوف« نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در افغانستان گفته است »مسکو« برای مقابله با هرگونه  رر: 
تهدیدات داعش در کشورهای آسیای میانه آمادگی دارد.  

شش هراس افگن دیشب در والیت لوگر کشته شدند. چند تن زخمی و چند نفر گرفتار شد.. لوگر: 
بیست و پنج طالب مسلح دیشب در نتیجه عملیات نوید هشت در خواجه سبز پوش کشته و ۲۳ تن زخمی  فاریاب: 
شدند. مال غیاث الدین مشهور به مسلم یار ، مال مزمل، مال عبدالسالم ، مال عتیق اهلل ومال اسد اله که از جمله 

افراد کلیدی طالبان بودند مشمول کشته شدگان هستند.
یک مهاجم انتحاری در قلعه نو مرکز بادغیس دیروز قبل از انجام حمله انتحاری از سوی پولیس کشته شد.  بادغیس: 

وی با پرتاب یک بمب دستی ۳ پولیس را زخمی نمود و حین فرار کشته شد.
یازده طالب مسلح دیروز در ولسوالی ده یک والیت غزنی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند . دو ذخیره سالح  غزنی: 

نیز کشف شد.
نیاز محمد یک ارنوال استیناف والیت فراه صبح امروز  در مر کز آن والیت  با ضرب مر می توسط افراد مسلح  فراه: 

به قتل رسید. 
پولیس دیروز یک شهروند ایرانی را با شصت  وسه کیلو گرام هیرویین نوع کرستال  در یک تانکردر فراه  رر: 

بازداشت کرد.
یک انبارجنگ افزارگروه طالبان صبح امروزدرغنی خیل والیت ننگرهار کشف شد ودرنهایت ازسوی نظامیان  ننگرهار: 

نابود گردید. 
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۳ ماین  رر: 

و ۴ انبار سالح هم کشف شد.
پنج تن به اتهام عضویت درگروه طالبان درغنی خیل والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

نه عضو  گروه ترورستی  داعش در حمله هوایی نیرو های امنیتی  در اچین  ننگرهار کشته شده اند. رر: 
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند.6 ماین ودوانبار سالح کشف شد. هلمند: 

دو تن به ظن حمل غیرقانونی سالح وخرید و فروش آثار باستانی از سوی پولیس بازداشت شدند. هرات: 
در ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور  ۹۵ هراس افگن به شمول ۹ تن داعشی کشته، ۳۴ تن زخمی و  کابل: 

۳۱ تن دیگرآنان  گرفتار گردیده اند.
زن جوان۲۲ساله درمحکمه صحرایی تخاربه اتهام داشتن روابط نامشروع با نوجوانی درمحضرعام شالق زده  تخار: 

شد.
در تازه ترین درگیری ها یازده داعشی کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. کنر: 

۴ فبروری ۲۰۱۸= ۱۵ دلو۱۳۹۶
محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی می گوید ایران و روسیه به بهانه این که طالبان علیه گروه داعش  کابل: 
می جنگند، روابطی با این گروه ایجاد کرده و به آنها کمک می کنندو گروه طالبان در انتقال جنگجویان داعش 

و جنگجویان آسیای میانه به شمال افغانستان نقش اصلی دارد.
سازمان سیاسی “محور مردم افغانستان” با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است که حکومت افغانستان طی فرمانی  رر: 
رحمت اهلل نبیل، عضو شورای رهبری این سازمان و رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان را ممنوع الخروج 
کرده است. این فرمان دولت افغانستان »در پی افشاگری های آقای نبیل در رابطه با اسناد مداخله سازمان 
استخباراتى پاكستان در امور افغانستان در سال های گذشته و افشا ساختن فعالیت های سیستماتیک و نظام مند 
رهبری حکومت کنونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری« صادر شده است. نبیل در حال حاضر در بیرون 

از افغانستان به سر می برد و »به زودی به افغانستان باز می گردد.«
وزارت داخله سه نفر را در ارتباط به محاکمه صحرایی یک زن در والیت تخار در شمال شرق افغانستان  رر: 

بازداشت کرده است. شامل ماما )دایی(، پدر شوهر و برادر این خانم هستند.
داکترعبداهلل با انتقاد از اجرا نشدن موافقت نامه حکومت وحدت ملی گفت که »انحصارگرایی و تجرید« راه  رر: 

حل مشکل مردم افغانستان نیست.
منابع محلی والیت کنر در شرق افغانستان اعالم کرد که شب گذشته  پاکستان ۱۸۰ راکت به مناطق مرزی  کنر: 
افغانستان پرتاب کرده است. که در این حادثه یکنفر کشته و چهار عضو یک خانواده از جمله یک مرد، یک 

زن و دو کودک زخمی شده اند.
چهار عضو گروه داعش ویک طالب مسلح دروالیت کنر بازداشت شدند. رر: 

محمد طیب شاروال قالت زابل بابیش ازده ملیون افغانی پول دولت باخانواده اش به پاکستان فرارکرد. زابل: 
شش طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند.۴ ماین و 6 انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
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پنج طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها شب گذشته دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
طالبان مسلح چهار محافظ دفتر حزب آزادی را دیشب در ولسوالی شرین تگاب فاریاب کشته و ۵ تن را   فاریاب: 

زخمی کردند.جنرال ملک موسس این حزب اظهار نگرانی کرده است.
یک قومندان پولیس محلی مرزا اولنگ صیاد  در سرپل بعد از ۴ ماه  دیروز از قید طالبان رها شد. سرپل: 

۵ فبروری ۲۰۱۸= ۱۶ دلو۱۳۹۶
عطا محمد نور، والی مخلوع بلخ امیرمحمد وقار، ولسوال دولت آباد را به منظور "عرضه خدمات بهتر" از  بلخ: 

ولسوالی دولت آباد به ولسوالی شولگره تبدیل کرده است.
جنگجوی  مقام های ارتش افغانستان می گویند در یک حمله هوایی در شمال شرق افغانستان، دست کم شش   بدخشان: 

تاجیکستانی وابسته به طالبان در وردوج  کشته شدند.
در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و افراد گروه طالبان در خواجه سبز پوش۵۰ عضو این گروه   فاریاب: 

کشته و بیشر از۳۰ نفر زخمی شده اند. در میان کشته شدگان۱۲ فرمانده ان گروه نیز شامل هستند.
دادستانی کل افغانستان حکم ممنوع الخروجی رحمت اهلل نبیل،رئیس امنیت ملی پیشین را برداشت. کابل: 

ساختمان  جدید جلسات شورای وزیران امروز در قصر سپیدار توسط داکتر عبداهلل افتتاح شد. رر: 
بیش از سی کیلو گرام مواد مخدرکرستال امروز دربندراسالم قلعه ضبط وراننده موتر بازداشت شد. هرات: 

چهار طالب مسلح دیشب در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 
دو طالب در درگیری با نیروهای امنیتی درقریه لرک افغانیه سانچارک والیت سرپل کشته شدند. سرپل: 

بیست و پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی ده یک والیت غزنی کشته و۱۳تن دیگرشان زخمی شدند. غزنی: 
پولیس هفت تن را درپیوند به محاکمه صحرایی وشالق زدن درمحضرعام یک زن جوان در تخار   تخار: 

بازداشت کرد.
پولیس بغالن چهل و یک کیلوگرام هیرویین را در تانکر که از کندز به کابل انتقال میشد به دست آورد. راننده  بغالن: 

تانکر بازداشت شد.
پنج انجنیر در ولسوالی تاله و برفک عصر دیروز از چنگ مخالفان نجات داده شد. درین درگیری ۳   رر: 

مخالف کشته و دو تن زخمی شد.
یک طالب مسلح در کمین پولیس امن و نظم عامه ولسوالی تاله و برفک کشته و یک طالب زخمی شد.  رر: 

پولیس دو تن را دیروز به ظن  اختطاف وقتل یک زن در والیت غوربازداشت کرد . غور: 
به دنبال شکست گروه دولت اسالمی یا داعش در عراق، سربازان امریکایی آن کشور را ترک  و با   امریکا: 

سالح و تجهیزات شان بافغانستان منتقل شدند.
گروه داعش و جنگجویان گروه لشکر اسالم دراچین این والیت باهم درگیرشده اند. پنج فرد داعش و سه   ننگرهار: 

جنگجوی لشکر اسالم کشته شده و ۴ داعشی با سه جنگجوی لشکر اسالم زخم برداشته اند.
وزارت دفاع امریکا طی گزارشی گفت که ازآغاز حمله امریکا به افغانستان درسال ۲۰۰۱ تا روز گذشته   امریکا: 

دست  کم ۲۲6۳ نظامی آمریکایی در این کشور کشته و ۲۰ هزار و ۲۸۹ نظامی دیگر آمریکایی نیز در  
عملیات های مختلف نظامی زخمی شده اند.

۶فبروری ۲۰۱۸= ۱۷ دلو۱۳۹۶
اشرف غنی ۱6۴ افسر و منسوبین ارتش را به تقاعد سوق داد. کابل: 

بل،خبر  کا ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف شدن یک خودرو مملو از دو تن مواد انفجاری درناحیه ۸   کابل: 
و مین های  داد. شورشیان قصد داشتند این مواد را به والیت پروان برای ساخت و ساز جلیقه های انتحاری  

کنارجاده ای انتقال دهند.
ناتو اعالم کرد: نیروهای آمریکایی در افغانستان اعالم کرده اند که در۹6 ساعت گذشته عملیات های   رر: 
هوایی را در افغانستان افزایش داده اند. این عملیاتها بیشتر در والیت شمال شرقی بدخشان و والیت  

جنوبی هلمند توسط بمب افکن های نمادین آمریکا ) B۵۲( انجام شده  است.
پس از بررسی گزارش هیاتی که حمله به تیپ/فرقه ۱۱۱ در نزدیک دانشگاه نظامی مارشال فهیم در ۹دلو را  کابل: 

بررسی کرده بود، رئیس جمهوری هفت مقام عالی رتبه ارتش به شمول دو ژنرال را برکنار کرد.
عبداهلل عبداهلل، دو روز پیش با انتقاد از اجرا نشدن موافقت نامه حکومت وحدت ملی گفت که   رر: 

“انحصارگرایی و تجرید” راه حل مشکل مردم افغانستان نیست. این اظهارات اختالفات بین ارگ و  
سپیدار را به اوج خود رسانیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس امنیت ملی افغانستان درباره روابط   ایران: 
ایران با گروه طالبان گفته است که ایران در مسائل داخلی افغانستان دخالتی نمی کند.
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هفت هراس افگن امروز در ولسوالی خوگیانی غزنی کشته،۵ تن زخمی و۴ حلقه ماین نیز کشف شد. غزنی: 
در نتیجه درگیری میان دو قوم در سرپل دیروز پنج تن کشته  ویک تن زخمی شد. سرپل: 

افراد مسلح ناشناس یک زن کهن سال ۸۳ساله  را در خواجه دوکوه جوز جان سر بریدند. شبرغان: 
شش طالب دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند. ۹ ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
از قاچاق یک محموله ۱۵ کیلو و۴۰۰ گرام کرستال درداخل یک موترتریلردربندر اسالم قلعه هرات جلوگیری  هرات: 

شد. راننده موتر بازداشت شد. دو تن دیگر در کرخ با ۱۵ کیلو تریاک بازداشت شد.
سی وپنج عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درننگرهار کشته شدند. همچنان امروز ۳  ننگرهار: 

انبار سالح و 6 ماین کشف گردید.
چهارده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان کشور دروالیت نورستان کشته شدند  و  نورستان: 

ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
ده طالب مسلح دیروز  در ولسوالی سیاه گرد والیت پروان در عملیات که از سوی نیرو های امنیتی و دفاعی  پروان: 

صورت گرفت کشته شدند .
فضل الدین والی جدید پروان گفت اسلحه افراد غیر مسوول جمع اوری میشود. رر: 

یک سر دسته گروه طالبان با ۱۲ فردش در ولسوالی درقد تخار کشته و ۲۳ تن دیگر شان زخمی شد. تخار: 
دوازده طالب مسلح  در عملیات های مشتر ک نظامی دیروز درولسوالی های خواجه بها الدین. دشت قلعه و  رر: 

درقد  تخار کشته و ۸ تن زخمی شدند
ــی   ــم در عملیاتهای مشترک در نقاط مختلف کشور ۳۵ هراس افگن  به شمول ۱۰ داعشی کشتُه ۱۳تن  زخ کابل: 

و۱۱ تن گرفتار گردیده اند.
نهادهای امنیتی ۱۸ تن را به ظن جرم قاچاق مواد مخدر ومشروبات الکولی از مرکز و والیات کشور بازداشت  رر: 

کرد.
پولیس فراه  امروز  پنج حلقه ماین  جاسازی  شده را کشف وخنثی کرد. فراه: 

۴ الری حامل گندم کمک شده به نیاز مندان غور را دیروز طالبان ازمربوطات هرات باخود بردند. غور: 
۷فبروری ۲۰۱۸= ۱۸ دلو۱۳۹۶

یک زن جوان افغان که چندی قبل ویدئوی از محاکمه صحرایی او در شبکه های اجتماعی همرسانی شد، گفته  تخار: 
در زمان محاکمه فکر نمی کرد که زنده بماند. وی ۱۷ سال دارد و ۴ سال قبل عروسی کرده.

وزیر داخله گفت که برای نخستین بار پست فرماندهان پلیس حوزه های امنیتی شهر کابل را به رقابت گذاشته  کابل: 
و این فرماندهان بعد از سپری کردن موفقانه آزمون تعیین می شوند.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن 6۹ تروریست  و زخمی شدن ۴۹ تن در پی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی  رر: 
ودفاعی دربخشهای کشور خبرداد.

هواپیمای بی-۵۲ نیروهای آمریکایی یک قرارگاه گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( را در ولسوالی  جوزجان: 
درزاب این والیت دیروز نابود کرده است که ۲۵ عضو گروه داعش کشته شده اند.

سی زن در جوزجان از کورس آموزش رانندگی فارغ شدند. رر: 
چهار قومندان مشهور هراس افگن دیشب در ولسوالی ینگی قلعه والیت تخار کشته و۱۰ تن زخمی شدند. تخار: 

)قوماندان ابوبکرکلفگانی ، معراج   ،وکیل گجر،  قوماندان زندانی و یک فرد دیگر (
در اثر تیراندازی مرزبانان تاجک دیشب درمرزتاجکستان یک قاچاقبرموادمخدر کشته ویک تن دیگر شان  رر: 

زخمی شد .
یک کودک شش ساله که دوهفته قبل ربوده شده بودامروز توسط پولیس نجات داده شد. پروان: 

پولیس بلخ میگوید که از هنگام ایجاد گارنیزیون در آن والیت وضعیت امنیتی بهتر شده و گشت و گذار افراد  بلخ: 
مسلح غیر مسوول نیز کم گردیده است.

پیکار جمع آوری سیم کارت های مخابراتی غیرقانونی دروالیت ننگرهار آغازشد. ننگرهار: 
سی وسه عضو گروه داعش به شمول سه فرمانده این گروه درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهار  رر: 

کشته شدند.
پنج طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. 6 ماین و دو انبار سالح شان نیز  هلمند: 

کشف وخنثی شد.
یک انبارجنگ افزارگروه طالبان در ولسوالی گلران والیت هرات ازسوی منسوبان امنیتی کشف شد. هرات: 

فاطمه مرادی متعلم صنف دوازدهم و ساکن ولسوالی گذره والیت هرات توانسته است در  مدت سه سال  رر: 
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سی جلد قرآنکریم را به خط بسیار زیبا دستنویس کند.
شش هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی نظامیان درنورستان کشته وچهارتن دیگرشان زخم  نورستان: 

برداشتند. روز گذشته نیزده ها هراس افگن داخلی  و خارجی درآنجاکشته وزخمی شد.
۸ فبروری ۲۰۱۸= ۱۹ دلو۱۳۹۶

خوست:  شماری از ساکنان ولسوالی علی شیر والیت خوست در نزدیکی مرز با پاکستان مدعی شدند که نیروهای 
دولتی موسوم به »کمپین« که سربازان محلی هستند، هفت غیرنظامی را در این ولسوالی کشتند.

مقام های محلی والیت تخار در شمال افغانستان از تصرف شهرک عمری طالبان در ولسوالی درقد خبر دادند.  تخار: 
اکنون دولت از این شهرک به نام »آزادی« یاد می کند.

درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی درشماری از والیت های کشور دیروز 6۱ تن از هراس افگنان  کابل: 
کشته و چهل ونه تن دیگرآنان زخمی شدند.

هفت طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد. هلمند: 
درعملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالی زاول والیت هرات چهار هراس افگن کشته شدند و یک تن  هرات: 

دیگر شان زخم برداشت.
درولسوالی فرسی یک طالب مسلح بنام مالحیدرغفور مسئول موسسات طالبان کشته شد ودو همکارش زخم  رر: 

برداشتند.
۹ طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها درالینگار و حومه مهترالم مرکزوالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

دریک درگیری بین نیروهای دفاعی وامنیتی ودهشت افگنان دیروزدرمربوطات ، والیت لغمان )6( تن ازدهشت  رر: 
افگنان کشته و)6( تن دیگرآنها زخمی گردید.6 حلقه ماین نیز کشف شد.

هشت هراس افگن  داخلی و خارجی وابسته به طالبان وداعش درتازه ترین حمله های هوایی نظامیان  نورستان: 
دروالیت نورستان کشته شدند  و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.

یک آدم ربای چادری پوش  ازسوی ماموران امنیت ملی دروالیت ننگرهار بازداشت شد. » این مرد به ویژه  ننگرهار: 
کودکان را اختطاف می کرد و دربدل رهایی اش ازخانواده های شان پول می گرفت.«

درنتیجه عملیات قاطع مشترک درده باال  والیت ننگرهار)۱۱(تن ازگروه تروریستی داعش بشمول )۲( تن  رر: 
ازقوماندانان آنها کشته، )۲( مرکزو)۱( دیپوی آنها ازبین برده شده است.

۹ فبروری ۲۰۱۸= ۲۰ دلو۱۳۹۶
وزارت دفاع ملی میگوید که 66 هراس افگن در عملیات های تصفیوی نیرو های دفاعی و امنیتی در بخش  کابل: 

های از کشور کشته  ۲۵ تن زخمی  و ۴ فرد آنها دستگیر گردیده اند.
مقام های ایران خواستار باز شدن سریعتر نمایندگی های بانک های تجارتی افغانستان دربندرچاربهار ایران  کابل: 

شده اند. تاکنون ۱6۵ شرکت افغانی و۳۵۲ شرکت خارجی درمنطقه تجاری چابهارثبت شده اند.
اشرف غنی،  درباره اعتراض های پشتون های پاکستان توییت کرد و نوشت که از حرکت های مدنی و صلح آمیز  رر: 
درپاکستان که »برعلیه افراطیت و تروریسم شکل گرفته  است«، حمایت می کند. در یک هفته اخیر،شماری 
ازشهروندان پاکستانی  درواکنش به کشته شدن یک مردجوان توسط پلیس شهر کراچی تجمعی در اعتراض به 

حکومت پاکستان در اسالم آباد برگزار کرده اند.
چهار پولیس و یک فرد ملکی  در پیوند به قتل عزیزه افسر پولیس فاریاب بازداشت شدند. این افسر پولیس  فاریاب: 

زن دو شب قبل در منزلش بر اثر فیر مرمی کشته شد و یک پسر کوچکش زخم برداشت.
هفت عضو یک خانواده در ولسوالی علی  شیر والیت خوست در حمله هوایی  جان باختند. خوست: 

چهارده حلقه ماین کارگذاری شده هراس افگنان دیروز در ولسوالی پچیراگام ننگرهار کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
دو عضوداعش در حمله طیاره بی پیلوت قوای ایتالف درساحه باندر اچین ننگرهار کشته شدند. رر: 

در حمله هوایی بر مواضع هراس افگنان در والیت ننگرهار دو تن ازگروه تروریستی داعش کشته و۱۴حلقه  رر: 
ماین کشف و خنثی شد.

شش هراس افگن دیروز در والیت کاپیسا بازداشت شدند و یک هراس افگن کشته شد. کاپیسا: 
روزگذشته درقریه سه پدرولسوالی تگاب والیت کاپیسا یک  تن ازدهشت افگنان بنام معلم جان کشته و)6(  رر: 

تن دیگرآنها گرفتار گردیدند
یک قاچاقبربا بیست و پنج کیلو گرام مواد مخدر دیروزدر ولسوالی بنوی اندراب  بغالن بازداشت شد. بغالن: 

صدای امریکا: ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که حمالت هوایی آنان در شمال افغانستان، مراکز 
آموزشی طالبان و جنبش اسالمی ترکستان شرقی را در مرزهای افغانستان با تاجیکستان و چین هدف می  دهند.
نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می گویند، برضد جنگجویان افراطی اویغور در بدخشان دست به حمله  رر: 
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 های هوایی زده اند که در نتیجه، تعدادی از این جنگجویان کشته شده اند.۱
۱۰ فبروری ۲۰۱۸= ۲۱ دلو۱۳۹۶

حکومت افغانستان خواستار پایان اعتصاب صرافان شد. صرافان کابل از مدت چهار روز است که در “سرای  کابل: 
شاهزاده” مهمترین مرکز تبادله ارز را در افغانستان بسته و خواستار تجدید نظر بانک مرکزی افغانستان در 

سیاست های جدیدش شده است.
کابل: نیروهای امنیت ملی ۸ تن از اعضای گروه تروریستی داعش را که مصروف فعالیت تخریبی و سازماندهی حمالت 
تروریستی بودند، بازداشت کردند. بازداشت شده گان شامل: انجنیر جاوید، عزیزاهلل، بالل، صدیق اهلل، قدرت اهلل، 
داکتر اکرام اهلل، محب اهلل و ولی احمد اعتراف نموده اند، که مدت ها قبل به گروه تروریستی داعش جذب 

گردیده بودند.
یک گمرک گروه طالبان درحمله نظامیان درولسوالی دندپتان  والیت پکتیا نابود ساخته شد. گردیز: 

اداره امنیت ملی میگوید که کشف یک مایک پراز مواد انفجاری سه ماه و هفده روز قبل   از دفتر یک رادیوی  قندهار: 
خصوصی برنامه  برای ترور قوماندان امنیه آن والیت نبوده است. احمداهلل سرگند مدیر رادیو کلید قندهار درین 

رابطه دربازداشت بسر میبرد.
پولیس  تخار سه تن از سارقان مسلح  را دیشب بازداشت کرد. تخار: 

هشت طالب  مسلح دیشب در درگیری با نیروهای پولیس ملی درولسوالی شیبکوه فراه کشته شدند. فراه: 
درنقاط مختلف کشور۲۰ هراس افگن کشته ۷تن زخمی و۲ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند. کابل: 

سه ورزشکاردرنتیجه یک بمب گذاری بربازی کریکت دروالیت ننگرهار جان باختند و دو تن زخمی شدند.  ننگرهار: 
بمب درست درورزشگاه کریکت درولسوالی بتی کوت جاسازی شده بود.

چهل وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درشرق کشور کشته شدند. ۵ ماین و دو  رر: 
انبار سالح نیز کشف شد.

سه مرد که گفته می شود مامور تهیه  جنگ افزار وامکانات مالی به گروه داعش در ننگرهار بودند، دیروز  رر: 
بازداشت شدند.

نظامیان پاکستانی یک بار دگر بخش هایی از شرق افغانستان را آماج حمله های موشکی شان قراردادند. رر: 
پولیس بغالن از بازداشت چهار فرد مسلح در این وال یت خبر داد. بغالن: 
یک نوجوان به ظن نگهداری سالح و اقدام به قتل بازداشت شد. هرات: 

سه هراس افگن درعملیات تصفیوی ظفر۷۳ در  شیندند والیت هرات كشته و ۳ تن  زخمی شدند. رر: 
هفت طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان در هلمند کشته و6 ماین و سه انبار سالح نیز کشف گردید. هلمند: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
یک غیرنظامی درمحکمه صحرایی طالبان دیشب در ولسوالی کامدیش شرق افغانستان تیرباران شد. نورستان: 

ده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت نورستان کشته شدند  و هشت تن  رر: 
دیگر شان زخم برداشت.

دو تن در پیوند به قاچاق چهل و هشت کیلو گرام چرس در موتر ملی بس که از شمال بکابل میرفت دیروز  پروان: 
در والیت پروان بازداشت شدند.

احمدفیصل بیگزاد والی بدخشان گفت یکهزار وهشتصد هراس افگن در والیت بدخشان  به فعا لیت های  بدخشان: 
هراس افگنی می پردازند.

۱۱ فبروری ۲۰۱۸= ۲۲ دلو۱۳۹۶
حکومت افغانستان می گوید برای پانزده هزار مهاجر برگشته از ایران و پاکستان زمینه کار را فراهم می کند.  کابل: 
وزارت احیا و انکشاف دهات امروز قرارداد ساخت پنج هزار دستگاه قالی بافی و تاسیس کارخانه تولید آن را 

با یک شرکت غیردولتی امضا کرد.
صرافان کابل پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان داده اند. صرفان می گویند که پیشنهادهای ۲۲ماده ای آنان  رر: 

بجز دو ماده از سوی بانک مرکزی افغانستان پذیرفته شده  است.
یافته های یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان نشان می دهد که نیمی از دانش آموزان مکتب ها/مدارس در کابل  رر: 

بیشتر از یکبار مورد ضرب و شتم معلم ها قرار گرفته اند.
پولیس سرحدی در میدان هوایی بین المللی کابل یک قاچاقچی مواد مخدر را که دو کیلو مواد مخدر را به هند  رر: 

انتقال میداد  بازداشت کرد.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ۱6 هراس افگن و یک تن از قوماندانان محلی طالبان را کشته، ۸ تن زخمی  و  رر: 

۹ فرد مشکوک دستگیرکرده اند.
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گلبدین حکمتیار حمالت انتحاری را شبیه به حمالت استشهادی دانسته و آن را یک وظیفه مقدس برای  رر: 
مسلمانان عنوان کرد. عالوتا وی حمالت انتحاری را حرام دانست درحالیکه حزبش قبال چندین حمله 

انتحاری انجام داده بودند. 
در نتیجه درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای وابسته به امنیت ملی افغانستان دست کم ۱6 نفر از دو طرف  هلمند: 

کشته شده اند.
ده ها تن از مردم در میمنه به خاطر کشته شدن ۵ باشنده پشتونکوت فاریاب  در درگیری میان افراد دو قومندان  فاریاب: 

خیزش مردمی امروز در برابر ساختمان آن والیت به تظاهرات پرداختند.
هشت طالب مسلح  در حمالت طیاره بی پیلوت دیروز در فراه کشته شدند . فراه: 

بدخشان:  پولیس سه مردمسلح را درمسیر شاهراه فیض آباد کشم حین به غارت بردن  اموال  مسافران  یک موتر  
بازداشت کرد.

دزدان مبلغ هفتاد میلیون تومان ایرانی را دیشب از دو دکان صرافی از شهر زرنج دزدیدند . نیمروز: 
پولیس دیروز هفت تن را در پیوند به قضایای مختلف بازداشت کرد. قندز: 

جوزجان:  چهار طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان افغان دیشب در درزآب جوزجان کشته و ۲ تن زخمی 
شدند. دو روز قبل ۱۲ طالب  بشمول دو تبعه خارجی کشته شدند.

طالبان  باز محمد قاضی یک محکمه درغور را دیروز در مسیر راه غور، هرات به شهادت رساندند. غور: 
۱۲ فبروری ۲۰۱۸= ۲۳ دلو۱۳۹۶

وزارت داخله اعالم کرده که پرونده چهار ژنرال و۹۰ افسرارشد را به اتهام دست داشتن در فساد و رشوه به  کابل: 
دادستانی کل سپرده است. درشش ماه گذشته۵۴۰ پرونده کارمندان ارشد این وزارت به اتهام سوء استفاده از 
صالحیت وظیفه ای، اختالس، رشوه و »بعضی مظاهر منفی« بررسی شده و پرونده ۱۵۸ نفرآنان به دادستانی 

فرستاده شده است.
مسئولین شرکت هوایی خصوصی کام ایر اعالم کرده اند که بعد از حمله خونین به هتل انترکنتیننتال ۳۵ کارمند  رر: 

خارجی این شرکت از کشورهاکارمند ی یونان، ونزوئال و اوکراین افغانستان را ترک کرده اند. 
سخنگوی وزارت دفاع گفت ۳ تروریست در ولسوالی شاه ولی کوت قندهار و ۲ تروریست در ولسوالی  رر: 
ارغنداب والیت زابل کشته شدند. ۲ تروریست از اثر عملیات ها زخم برداشته اند ویک فرد مشکوک بازداشت 
شده است. ۷6حلقه ماین خنثی شده. در احمدخیل پکتیا دو دیپوی مهمات ومقداری سالح مربوط قوماندان 

گل نور از شبکه حقانی، به دست آمده است.
جوزجان:  دو تن به ظن قاچاق هفتاد کیلو گرام تریاک دیروز در جوزجان بازداشت شدند  پولیس در سالروان نزدیک به 

پنجاه قاچاقبر را با بیش از سه هزار کیلو گرام تریاک در آن والیت بازداشت کرده است.
سیزده مخالف مسلح در ولسوالی قوش تیپه والیت جوزجان به روند صلح پیوست. رر: 

یك ذخیره گاه  جنگ افزار طالبان ازقریه خالزایی  شهر پلخمری كشف شد . جنگ افزارشامل ماین های  بغالن: 
هاوان ، مرمی های تانک، بی ام یك  ودافع هوا بدست آمده است .

نظامیان کشور یک مرکز خرید وفروش  مواد مخدرواسلحه طالبان مسلح را درولسوالی درقد  تخار به تصرف  تخار: 
درآوردند .

در یک عملیات تصفیوی ۵ مخالف مسلح در ولسوالی درقد تخار کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شد. رر: 
۱۲۳ هراس افگن در جریان یک هفته عملیات نبرد آهنین در والیت غزنی کشته و ۸۲ تن زخمی شدند. غزنی: 

دو ماین  از یک موتر نوع سرف در ولسوالی تگاب  کشف شد. کاپیسا: 
یک مخالف مسلح  بایک عراده  موترمملو  با مواد انفجاری دیشب ازمربوطات تگاب بازداشت  گردید. رر: 

یک طالب مسلح در درگیری با منسوبان امنیتی در قریه خیر آباد ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب کشته شد  فاریاب: 
و دو طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. ۲حلقه ماین در ساحه خواجه سبز پوش کشف شد.

نورستان:  ۹ طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند
دو انبارجنگ افزارگروه طالبان دروالیت قندهار درجنوب کشور کشف شد. قندهار: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینوی والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هفده هراس افگن  بشمول ۴ پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

ده طالب دریک درگیری بانظامیان دیشب  در هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح طالبان نیز کشف شد. هلمند: 
بیست وچهارعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۵ ماین  ننگرهار: 

و ۳ انبار سالح نیز کشف شد.
درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی پنج تن از دهشت افگنان کشته ، ۲تن زخمی و یک فرد  کابل: 
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مشکوک دستگیر گردیده است.
پاکستان:  گروه تحریک طالبان پاکستانی اعالم کرده که خالد محسود، مشهور به خان سعید سنجا، معاون این گروه در 
حمله هوایی چند روز پیش نیروهای آمریکایی در مرزوزیرستان در روستای مرغه درولسوالی برمل پکتیکا 
کشته شده  است عالوه بر محسود دو محافظ و یک برادرزاده او کشته شده اند. این حادثه در خاک پاکستان 

اتفاق افتاده. »مفتی نور ولی« به عنوان جانشین آقای محسود انتخاب شده است.
۱۳ فبروری ۲۰۱۸= ۲۴ دلو۱۳۹۶

وزارت دفاع افغانستان از نشست روسای ستاد ارتش های پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و فرمانده  کابل: 
نیروهای ناتو درکابل خبرداده است.جلسه ازطرف فرماندهی مرکزی آمریکا دایرشده است.

سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که برای سرکوب مخالفان مسلح در حال حاضرتمرکز بیشتردر والیت های  کابل: 
جوزجان، بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی و  بغالن است. دراثر حمالت هوایی و زمینی برای انتقام خون 

شهیدان صدها تن از مخالفان مسلح دولت کشته و صد ها تن دیگر زخمی شدند.
چهار طالب دیروز در ولسوالی جرم بدخشان کشته و6 تن زخمی یک حلقه ماین در بهارک خنثی شد. بدخشان: 

وزارت دفاع ملی می گوید ۵ دهشت افگن بشمول یک تاجکستانی در پی عملیات نیرو های امنیتی و دفاعی  کابل: 
در نقاط مختلف کشور کشته ۱۰ تن زخمی و ۵ تن دستگیر شدند.

یک طفل عصردیروز ازساحه زیرزمینی شهر کابل ربوده شد. رر: 
در جریان همین سال حدود پنجصد تن به جرایم جنایی در کندز بازداشت شده اند و پولیس شب و روز قندز: 

  برای تامین زندگی مردم تالش می کند.
شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند نورستان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند.  ارزگان: 
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازننگرهار و کنر کماکان ادامه دارد. ننگرهار: 

درگیری میان طالبان وداعشیان ازیک هفته به اینسو در ولسوالی لعل پور آغازشده وکماکان ادامه دارد. رر: 
بیست عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۳ماین و ۴  رر: 

سالح نیز کشف وبدست آمد. انبار  
هشت طالب مسلح در یک رشته درگیری های  نظامیان وطالبان دروالیت هلمند کشته شدند.۲ انبار سالح  هلمند: 

نیزکشف شد.  دیشب یازده  عضو گروه داعش وطالبان کشته شدند.
شانزده طالب مسلح دیشب در فراه کشته و ۸ طالب زخمی شدند. فراه: 

چهار طالب  مسلح  از اثر انفجار موتری که پراز مواد انفجاری  بود  ومی خواستند آن رااز ولسوالی انار دره به  رر 
شهر فراه انتقال دهند کشته شدند.

۱۴ فبروری ۲۰۱۸= ۲۵ دلو۱۳۹۶
گروه طالبان در یک نامه سرگشاده از مردم و کنگره آمریکا خواسته است تا از دولت آن کشور خواهان پایان  طالبان: 
»اشغال« در افغانستان شوند. این نامه هشت صفحه ای به زبان های فارسی، انگلیسی، پشتو، عربی و اردو حاوی 

پیام های نرم و هشدارهای جدی است که به رسانه ها فرستاده شده است.
وزارت دفاع ملی کشته شدن ۵۴ تروریست را درجریان عملیات های تصفیوی در بخشهای از کشور تائید  کابل: 

کرد.۳۲ تن زخمی و ۱۰تن بازداشت شد.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: درنتیجه ۱۳عملیات طی ۲۴ساعت گذشته  ۳۵ تروریست در ولسوالی نیش  کابل: 
والیت قندهار، ۸ تروریست در ولسوالی قیصار فاریاب، ۴ تروریست در ولسوالی های نادعلی، گرشک، 
نهرسراج وکجکی هلمند، ۳ تروریست در ولسوالی پشت رود فراه، ۲ تروریست در شهر ترینکوت مرکز 
ارزگان و ۲ تروریست در ولسوالی ینگی قلعه والیت تخار کشته شدند.افزون بر کشته شدن ۵۴ تروریست، 
۳۴ تن از تروریستان در عملیات های تصفیه ای وضربات هوایی نیروهای امنیتی ودفاعی کشور نیز زخم 

برداشته و ۱۰ فرد مشکوک بازداشت شده اند.۸۹حلقه ماین نیز کشف شده.
نیروهای امنیتی وپولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۴ تن را بشمول یک زن طی این هفته به ظن  رر: 

قاچاق مواد مخدر از مرکز و والیات کشور بازداشت کرد.
یک پسر جوان با خوردن ماده زهری با یکدختر درسوزمه قلعه دست به خود کشی زدکه پسر جان باخت و  سرپل: 

دختر تحت تداوی میباشد.
دو مهاجم پس از آن که دیروز یک بزرگ قومی را در ولسوالی سانچارک سرپل به شهادت رساندند و پسرش  رر: 

را زخمی کردند، از سوی مردم محل کشته شدند.
دوانفجارماین درخان آباد و امام صاحب کندز دیروز جان یک کودک را گرفت و نه فرد ملکی دیگر رازخمی  قندز: 
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کرد. یک ماین نیز کشف شد.
یک تن از مسووالن محلی دروالیت کندز میگوید که خارجیان ناشناس ، درولسوالی امام صاحب آن والیت  رر: 

طالبان را آموزش نظامی میدهند.
مردی درحوض کرباس والیت هرات همسرش را بعد لت و کوب  کشت. هرات: 

جوزجان:  پنج هراس افگن دیشب در ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان کشته  و ۵ تن شان زخمی شدند.
موظفان اردوی ملی در ولسوالی تگاب کاپیسایک عراده موترسایکل مملوازموادانفجاری را کشف و از وقوع  کاپیسا: 

یک حمله  انتحاری  جلوگیری کردند.
حمله های موشکی وتوپخانه ای نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور کماکان ادامه دارد. ننگرهار: 

درگیری میان افراد  طالبان و داعشیان دروالیت ننگرهار کماکان ادامه دارد ، رر: 
هفده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۴ماین و ۲  رر: 

انبارسالح نیز کشف شد.
وزارت دفاع ملی از آغاز عملیات تصفیوی صبح امروز در مربوطات والیت کنر خبر داد. کنر: 

قوای ناتو متعهد به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در عرصه های تعلیم وتربیه مشوره دهی وعملیات های  ناتو: 
محاربوی می باشد. این مطلب را در هرات اظهار داشتند.

احمد خان رحیمی، مرد ۳۰ ساله ای  متولد افغانستان که  دو سال پیش)سپتامبر۲۰۱6( در نیوجرسی و نیویورک  امریکا: 
اقدام به بمب گذاری کرده بود به حبس ابد محکوم شده است. وی از داعش حمایت میکند.

شش طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۹ طالب   در  درگیری های  نظامیان وطالبان دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

۱۵ فبروری ۲۰۱۸= ۲6 دلو۱۳۹6
نیروهای به رهبری ناتودرافغانستان پیشنهاد گروه طالبان درمورد پایان جنگ در این کشور از راه گفت وگو را  ناتو: 

رد کرده اند.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( اعالم کرده که در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از ده هزارغیرنظامی  ملل متحد: 

کشته یا زخمی شدند که ۱۷ درصد افزایش رانشان میدهد. 
بر اثر انفجار یک ماین دریک منزل در شهر ایبک سمنگان  پیش از چاشت امروز به شمول یک کودک دو تن  سمنگان: 

جان باختند و۲ تن زخمی شدند.
جنرال امریکایی : اعزام ۳۰۰ سرباز از قرارگاه لیژون به میدان های جنگ در هلمند یک مأموریت “دارای خطر  هلمند: 

باال” می باشد  .
ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو می گوید که حل بحران افغانستان بدون همکاری نزدیک کشورهای منطقه  ناتو: 

به ویژه چین نا ممکن است. تصمیم درمورد پایگاه نظامی چین مربوط افغانستان میشود.
ناصر خان جنجوعه، مشاور امنیت ملی شاهد خاقان عباسی، صدراعظم پاکستان گفته است تالش ها برای  پاکستان: 
شکست دادن طالبان از راه نظامی فقط منجر به کشمکش طوالنی و برای افغانستان منجر به جنگ دایمی خواهد 

شد.
رئیس اداره اطالعات ملی ایاالت متحده امریکا نظامیان پاکستان را متهم به عدم همکاری جدی در مبارزه با  رر: 
تروریسم کرد. او گفت گروه های تروریستی با استفاده از پناهگاه های شان در پاکستان، به حمالت در هند و 

افغانستان ادامه می دهند.
۱۳هراس افگن درعملیات های تصفیوی در بخش های کشور کشته  و۲۰ تن دیگر زخمی گردیده اند. کابل: 

یک حلقه ماین در بتی کوت کشف وخنثی شد.  ننگرهار: 
یک حلقه ماین بشکه ای در تگاب کشف و خنثی شد.  کاپیسا: 

یک عراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری دیروز در ولسوالی تگاب کاپیسا کشف و انفجار داده شد. رر: 
جوانی در والیت سرپل دیروز از سوی طالبان به اتهام انجام فعل زنا سنگسار شد.  سرپل: 

پولیس پروان یک مرد را در پیوند به قاچاق چهارده کیلو گرام چرس دیروز بازداشت کرد.  پروان: 
از ۲6دلو سالروز خروج قشون شوروی درسال ۳6۷ در والیت بغالن گرامی داشت صورت گرفت. بغالن: 

۱۱۶ فبروری ۲۰۱۸= ۲۷ دلو۱۳۹۶
ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که توزیع شناسنامه های الکترونیک افغانستان که از دیروز، ۲6 دلو  کابل: 
برای مقام های ارشد این کشور آغاز شده، ادامه می یابد. داکتر عبداهلل:”ریاست اجرایی خواهان معطل شدن توزیع 

این شناسنامه ها است". اعتراض ها بر نوشتن اسم افغان در برابر ملیت است.
درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی در شماری از والیتهای کشور دیروز هفت تن از هراس افگنان  رر: 
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کشته  و۲۳ تن دیگر آنان زخمی شدند.
شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درچارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
چهارده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

بیست عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ماین و ۳  رر: 
انبار سالح نیز کشف شد.

برای ۴۰۰ صد خانواده نیازمند مهاجران و عودت کنندگان دروالیت ننگرهار مواد غذایی کمک شد. رر: 
دیروزیک عضو گروه تروریستی داعش در اچین باحمله طیاره بی پیلوت کشته ومقادیرسالح ومهمات بدست  رر: 

آمده است .
دوازده حلقه ماین مختلف النوع دیروز در مربوطات والیت ننگرهار کشف وخنثی گردیده است. رر: 

امنیت ملی هرات یک مهاجم انتحاری وابسته به گروه طالبان را كه پیش ازین آموزش حمالت انتحاری  هرات: 
وانفجاری رافراگرفته بود هنگامی كه ذریعه یکعراه موتر بنز باربری به طرف شهر هرات در حرکت بود ، از 

مربوطات ولسوالی چشت  دستگیرشد.
دو ولسوالی جدید دروالیت هرات افتتاح وولسواالن جدید بکارآغازنمودند.ولسوالی های کوه زور و زاول  رر: 

منحیث واحدهای جدید اداری هستند که براساس تقسیمات جدید اداری دروادی شیندند  فعال شدند. 
هشت طالب مسلح در یک رشته درگیری های  نظامیان وطالبان دروالیت هلمند کشته شدند.۴ ماین و یک  هلمند: 

انبار سالح نیز کشف شد.
۱۷ فبروری ۲۰۱۸= ۲۸ دلو۱۳۹۶

عبداهلل گفت: که امروز کشورش در وضعیت حساسی قرار دارد و "نباید زمامداران افغانستان تالش کنند که از  کابل: 
یک بحران به طرف دیگر بحران بروند. اشرف غنی گفت: “زمان ساکن بوده نمی تواند و اگر افغانستان 
می خواهد به جلو حرکت کند و مشکالت مردم را حل کنیم، باید تصمیم بگیریم.")مطلب از توزیع تذکره برقی 

است که از ۱۵فبروری۲۰۱۸ شروع شده است(
۲۱ هراس افگن به شمول۵ داعشی  طی ۲۴ ساعت در نقاط مختلف کشور کشته،۱۳ تن زخمی و  ۳ فرد  رر: 

مشکوک نیز بازداشت گردیده اند.
تقرر ۵ والی جدید: انور خان اسحاق زی،  به حیث والی لوگر، داكتر شاه جهان،  به حیث والی میدان وردك،  رر: 
عبدالجبار نعیمی، به حیث والی كندز ، عبداللطیف ابراهیمی، به حیث والی سمنگان و محمد آصف ننگ، به 

حیث والی لغمان  همچنان روح اهلل نیازی به حیث معین مالی و اداری ارگانهای محلی مقرر شدند. 
تورن جنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که اوبه کارش همچنان ادامه میدهد و استعفی  رر: 

نداده است.
استاد سیاف که چند روز گذشته به دعوت مقامات رسمی عربستان سعودی به آن کشور سفر کرده بود روز  رر: 

گذشته به کابل برگشت.
یک زن جوان ۳۵ ساله  در ولسوالی سیدخیل  پروان دیشب توسط شوهرش به قتل رسید. پروان: 

چهار طالب دیشب در پشتونکوت فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. یک حلقه ماین نیز کشف شد. فاریاب: 
یک فابریکه بزرگ تولید مواد مخدر طالبان دیروز در  ولسوالی بکواه والیت فراه  با حمله طیاره بی پیلوت  فراه: 

تخریب  وهشت طالب در آن کشته شدند.
هشت طالب مسلح دیروز در عملیات های هوایی وزمینی نظامیان کشوردرخاک سفید فراه کشته شدند . رر: 

ده هراس افگن دیروز در ولسوالی خاک سفید والیت فراه بازداشت شدند. همچنان سه قرارگاه و یک کلینیک  رر: 
هراس افگنان از بین برده شده است.

طالبان در  فراه درنهایت ۲۰ دانشجو را رها کردند. مهاجمان تنها ساعتی بعد آنها را رها کردند. رر: 
چهار کارمند ریاست انکشاف دهات بغالن که توسط طالبان  دو روز قبل ربوده شده بودند آزاد شدند. بغالن: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
سیزده هراس افگن  بشمول 6 پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور باردگر آغاز شده است. ننگرهار: 
بخش هایی از ولسوالی لعل پور یک بار دگر گواه درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان  رر: 

بود که ۹ تن شان کشته شد.
بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته دند.۴ماین و دو  رر: 

انبار سالح نیز کشف شد.
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۲ حلقه ماین در سرخرود و بتی کوت کشف و خنثی شد. رر: 
پنج تن از گروه تروریستی داعش در مربوطات ننگرهار  کشته )۳( ذخیره گاه مهمات و تجهیزات و)۱( دیپوی  رر: 

مواد اعاشوی آنهاتخریب وازبین برده شده است. 
ده طالب مسلح دریک درگیری با نظامیان  در گرشک هلمند کشته شدند. ۳ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

چهار هراس افگن دیروز در ولسوالی درقد والیت تخار بازداشت شدند. تخار: 
در ساحه سرک نو ولسوالی خان آباد والیت کندز یک هراس افگن کشته شد و چهار تن دیگرآنان زخم  قندز: 

برداشت  ۲تن  بازداشت شدند.
سفیر هندوستان درافغانستان درسفری که روز گذشته به والیت بامیان داشت گفت که هند هزینه مالی قیرریزی  بامیان: 

هفده کیلو متر سرک بند امیر والیت بامیان به عرض ده متر را می پردازد.
عباس مدبر یک محصل در بلخ توانست به هزینه شخصی خود یک دستگاه تصفیه دود را برای حفظ محیط  بلخ: 

زیست اختراع کند. وی نیز یک وسیله نظامی راکت انداز و یک دستگاه تصفیه آب را ساخته بود.
۱۸ فبروری ۲۰۱۸= ۲۹ دلو۱۳۹۶

عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان می گوید تصمیم برکناری او غیرعادالنه و غیرمنصفانه گرفته شده است.  سمنگان: 
می گوید او براساس توافق حزب جمعیت اسالمی افغانستان و حکومت تعیین شده بود و تا تصمیم حزب 
جمعیت وبزرگان سمنگان و قوم ترکمن در پستش باقی خواهد ماند. آقای خدام می گوید او یگانه والی از قوم 

ترکمن درحکومت وحدت ملی میباشد.
۱۳۱ هراس افگن بشمول۱۱ تن داعشی  در عملیات نیروهای دفاعی و امنیت طی ۲۴ساعت گذشته کشته۳6  کابل: 

تن زخمی و۲۲ فردمشکوک دستگیر گردیده اند.   
۲تن افسر پولیس به اتهام مطالبه رشوت ازسوی محکمه فساد اداری محکوم  به یکسال و دونیم سال حبس  هرات: 

و۱۵ هزار افغانی جریمه مجازات شدند.
دو تن به اتهام قتل یک کودک هشت  ساله از انجیل  دروالیت هرات بازداشت شدند. رر: 

فردی که گفته می شود همسرش را دروالیت هرات کشته است،  از سوی پولیس بازداشت شد. رر: 
ده طالب درجریان درگیری بامرزبانان افغان درنورستان کشته و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند. نورستان: 
شش طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان درولسوالی خاص والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۳6 هراس افگن دیروز در ولسوالی میوند قندهار کشته وهژده هراس افگن دیگر بازداشت شدند. قندهار: 

۱۱ طالب دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته 6ماین وسه انبار سالح نیز کشف شدند. هلمند: 
درگیری های پراکنده داعشیان وطالبان دروالیت هرات وارد دهمین روز خود شد که در یک شبانه روز ۱۰تن  ننگرهار: 

کشته شدند.
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۳ ماین  رر: 

ودو انبار سالح هم کشف شد.
عملیات مشترک محاربوی وتصفیوی تحت نام سیالب)۲(نمبر)6۹(در مربوطات ولسوالی وته پور والیت های  لغمان: 

لغمان و کنر صبح امروزآغازگردیده است.
درنتیجه  عملیات افراد  کماندو اردوی ملی دیروز درمربوطات والیت کاپیسا یک هراس افگن  کشته و)۲( تن  کاپیسا: 

دیگرآنها بازداشت گردیده است.
۹ تن از محبوسین شب جمعه ۲۸ دلو از محبس میدان وردگ فرار کردند. ۷ تن طالب بودند. میدان: 

هند:وزیر داخله هند گفت: حکومت هند به اقلیت های مذهبی افغانستان که در آن کشور پناهنده هستند، ویزای درازمدت 
می دهد. 

۱۹ فبروری ۲۰۱۸= ۳۰ دلو۱۳۹۶
حکومت افغانستان امروز ۳۰ دلو/بهمن طرح صدور ویزای هنگام ورود را برای شهروندان خارجی که قصد  کابل: 

سرمایه گذاری در این کشور دارند، در میدان هوایی آغاز کرده است.
دایکندی:   تا آغاز سال نو خورشیدی ساخت سد/بند تولید برق »سوختوک« در ۵ کیلومتری مرکزوالیت دایکندی تکمیل 

و تولید برق آن آغاز می شود.
۲۳تن ازدهشت افگنان بشمول۳ تن داعشی و یک تن از قوماندانان محلی طالبان درعملیات هوایی و زمینی  رر: 

درنقاط مختلف کشور  کشته شده اند. 
در جریان سالجاری ۵۹ تن که شامل زنان واتباع خارجی می باشند به ظن قاچاق مواد مخدر باز داشت شده اند. رر: 

یک گور دسته جمعی  در ولسوالی »اچین« در »مهمند دره« کشف شده که  که جسد ۹ نفر در آن دفن شده  ننگرهار: 
ساکنان  و  محل  بزرگان  شمول  نفربه  است.۱۲  بوده  گروه)داعش(  کنترل  تحت  منطقه  این  بودند.وقبال 
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بودند. ولسوالی«کوت«۱۸ ماه قبل توسط افراد گروه داعش ربوده شده  
عامالن تیرباران یک مالامام مسجد دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

سی وپنج عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دیشب  در والیت ننگرهار  کشته شدند.  رر: 
ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد.   ۵

حزب جمعیت اسالمی افغانستان اعالم کرد که حکم برکناری عبدالکریم خدام را از والیت سمنگان که ۱۰  سمنگان: 
به حیث والی سمنگان تعیین شده بود، قبول ندارد. ماه پیش  

در نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیتی در ولسوالی الینگار ۳۰ نفر از زندان طالبان رها شدند. لغمان: 
هفت هراس افگن درحمله هوایی نیروهای امنیتی افغان درمربوطات والیت لغمان کشته شده اند. رر: 

یک ذخیره گاه بزرگ نگهداری سالح و مهمات هراس افگنان امروز در شهر هرات کشف شد. هرات: 
سه هراس افگن امروز در ولسوالی برمل والیت پکتیکا کشته  و قوماندان شان زخمی شدند. پکتیکا: 

هفت هراس افگن دریک عملیات نظامی در الینگار  کشته و یک تن بازداشت شد. لغمان: 
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی دروالیت کنر ادامه دارد ، مقامات نظامی ازتلفات سنگین ده ها  هراس  کنر: 

افگن درآن سخن می گویند.
حمله  طالبان بریک پاسگاه مرزی افغانستان دروالیت کنر ناکام ساخته شد. دراین درگیری ۹ هراس افگن  رر: 

پاکستانی وافغان کشته شدند .
پولیس والیت  پنجشیر دیروز دوتن را به اتهام  قاچاق ۱۳کیلو چرس  بازداشت کرد . پنجشیر: 

هشت طالب دریک درگیری بانظامیان  درهلمند کشته شدند. ۵ ماین و یک انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 
دوطالب مسلح درنبرد بانظامیان در ولسوالی کشک کهنه هرات کشته و دوتن دیگر شان زخم برداشتند. فراه:  هرات: 
یک افسر قومندانی  امنیه فراه دیروز از سوی  افراد ناشناس در مر بوطات  ناحیه اول شهر فراه باضرب گلوله 

به شهادت رسید.
پولیس دیروز یک مرد را در پیوند به فروش  مشروبات الکولی درشهر فراه بازداشت کرد . رر: 

سه تن به پیوند به قتل ازمربوطات والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
۳۹زندانی دیروز در زندان نیمروز باساس فرمان ریس جمهوربمناسبت میالد نبی" ص« رها شدند. نیمروز: 

در حمالت طالبان مسلح دیشب باالی پوسته های امنیتی در نیمروز  دو سرباز به شهادت رسید. رر: 
یک سرگروه طالبان دیشب در فاریاب در درگیری با پولیس کشته و ۳ تن زخمی شد و ده طالب دیروز در  فاریاب: 

ولسوالی بلچراغ فاریاب به روند صلح پیوستند.
۲۰ فبروری ۲۰۱۸= اول حوت ۱۳۹۶

اداره ارگان های محلی افغانستان اعالم کردعبداللطیف ابراهیمی، والی جدید سمنگان امروز از سوی تیمورشاران  سمنگان: 
معاون اداره مستقل ارگان های محلی به مردم سمنگان معرفی و رسما« به کارش آغاز کرد.

صندوق حمایت ازکودکان سازمان ملل متحد)یونیسف( در گزارش جدیدش افغانستان را در میان کشور هایی  کابل: 
قرار داده که دارای بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان درجهان است.

۳فابریکه تولید مواد مخدر طالبان مسلح درخوگیانی والیت ننگرهار دریک عملیات نظامی نابود و ۳ هراس  ننگرهار: 
افگن کشته شد.

طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور در عملیاتهای نظامیان  ۷۵ هراس افگن کشته و ۱۸ تن دیگر  کابل: 
زخمی گردیده اند.

حمله طالبان برگزمه ماموران مرزی درنورستان ناکام  وهشت مهاجم ازجمله سه پاکستانی کشته شدند.  ۸ ماین  نورستان: 
نیز کشف شد.

نیروهای امنیتی همزمان با فرارسیدن افتتاح چهار روز بعد پروژه تاپی در والیت هرات تدابیر ویژه امنیتی روی  هرات: 
دست گرفتند.

۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان در والیت هلمند کشته شدند.۴ ماین و ۳  انبار سالح در حومه  هلمند: 
لشکرگاه هم کشف شد.

یک زن ۳۵ساله  حامله دیشب از سوی شوهرش در مرکز والیت سرپل به قتل رسید. سرپل: 
سی وپنج عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند. ۵ ماین و دو انبار  ننگرهار: 

سالح نیز کشف شد.
دراثرانفجاردرعقب سینمای سپین غرسابقه و پهلوی دستگاه برق ننگرهار یکنفرکشته و۳ زخمی شد. فاریاب:  رر: 

دو طالب مسلح دیروز در درگیری با نیرو های امنیتی در فاریاب  کشته و ۳ طالب زخمی شدند .
پنج طالب دیروز دردرگیری بانیرو های امنیتی درغور دستگیر شدند. یکنفر توسط طالبان شهیدشد.  غور: 
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یک مرد با بیش از چهار کیلو گرام  چرس و ۲۳۲گرام هیرویین دیروز درفیروز کوه  غور دستگیر شد. رر: 
در مربوطات والیت لغمان سه هراس افگن کشته شدند و یکمقدار سالح و مهمات بدست آمد .  لغمان: 

هفت تن در پیوند جرایم جنایی دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 
۲۱ فبروری ۲۰۱۸= ۲ حوت ۱۳۹۶

اشرف غنی در مراسم پایانی کنفرانس ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، جهادی و نمایندگان شوراهای  کابل: 
والیتی گفت اکنون تمام مردم افغانستان به اجماع ملی برای رسیدن به صلح رسیدند. پارچه پارچه شدن 

فرزندان ما، امتحان الهی است.
مدیر امنیت شهری کاپیسا با سه کارمندش پیش از چاشت امروز در والیت پروان به شهادت رسید. کاپیسا: 

پولیس کاپیسا  شش تن را که قصد حمله انتحاری را داشتند با یک موتر پر از مواد انفجاری باز داشت کرد.  رر: 
این افراد در قتل آمر پاسگاه دوم امنیتی شهر محمود راقی مرکز آن والیت نیز دست داشتند.

درگزارش دیدبان حقوق بشر آمده که نیروهای امنیتی افغان حدود ۲۰ روز قبل در عملیاتی که در »بند تیمور«  قندهار: 
در ولسوالی »پنجوایی« والیت قندهار داشته اند عالوه بر ۵۰ شورشی عضو گروه طالبان دستکم ۲۰ غیر نظامی 

را نیز کشته اند.
دو فرد ماین گذار دیروز در شهر پلخمری بازداشت شدند. بغالن: 

نورستان: 6 طالب پاکستانی دردرگیری بانظامیان در نورستان کشته و6 ماین و یک انبار سالح نیز کشف شد.
شش طالب مسلح در درگیری بانظامیان  در هلمند کشته شدند.6 ماین و دو انبار سالح نیز کشف گردید. هلمند: 

در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور در عملیات مشترک ۱۵ هراس افگن  کشته ، ۵ تن دیگر آنان  کابل: 
زخمی و ۸ تن شان بازداشت گردیده اند .

پولیس سرپل مردی را دیروز به ظن قتل زن جوانش باز داشت کرد. سرپل: 
پولیس جسد یک زن ۲۷ ساله حلق آویز شده رادرولسوالی میرامور دایکندی دریافت کرد . دایکندی: 

ننگرهار:  یک گور گروهی دیگر ده غیر نظامی در روستای یاس پچیر ازسوی داعش درننگرهار کشف شد.
۲۲ فبروری ۲۰۱۸= ۳ حوت ۱۳۹۶

ــران  ــاع ش جنرال دوستم از طریق تلفن  از ترکیه در مراسم ۵۷۷  مین  سالروز تولد امیرعلی شیرنوایی یکی از   کابل: 
ترک تبار و ظهیرالدین محمد بابر، بنیان گذار امپراتوری بابریان سخنرانی کرده گفت: بدون من صلح با طالبان 

نمی  تواند صورت بگیرد.
گزارش ساالنه سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷، کشورهای  کابل: 
مختلف را در ۱۸۰ رده طبقه بندی کرده است. افغانستان با کسب ۱۵امتیاز در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است. 

افغانستان پس از سومالی، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشورشناخته شده است.
در شماری از والیت های کشور،دیروز ۴۹ تن از هراس افگنان کشته و۳۲ تن دیگر آنان زخمی شدند. رر: 

دریک درگیری در ولسوالی ده یک والیت غزنی هفت مامورپولیس محلی شهید شدند. ۵ طالب  کشته و دو  غزنی: 
تن شان زخمی شد.

سه مهاجم که قصد انجام حمله درمراسم گشایش پروژه تاپی را داشتند ، نه رسیده به شهر درشمال هرات  هرات: 
ازسوی نیروهای کوماندو ازپا در آورده شدند. دیروز ده تن طالب که ماموریت حمله در این مراسم را داشتند 

به دولت تسلیم شدند.
شش تن درپیوند به عضویت درگروه های هراس افگن دروالیت کاپیسا بازداشت شدند. طی یک عملیات  کاپیسا: 

یک هراس  افگن کشته و6 تن بازداشت شد.
 لغمان و کنر: شش هراس افگن دردرگیری های پراگنده دروالیت های کنر و لغمان کشته شدند.

درحمله نیروهای کوماندوبرمراکز طالبان درفراه، ۱۷هراس افگن کشته  وده ها تن زخم برداشتند. فراه: 
هشت طالب مسلح درتازه ترین درگیری با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

بیست ودوعضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی در ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و دو انبار  ننگرهار: 
سالح نیز کشف شد.

حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور باردگرازسرگرفته شده . رر: 
۲۳ فبروری ۲۰۱۸= ۴حوت ۱۳۹۶

جمهوری  پروژه های تاپی، انتقال برق، خط آهن و کابل نوری رسما در افغانستان آغاز شد. با حضور رئیس   هرات: 
ترکمنستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امورخارجی هند، کار پروژه انتقال گاز 
ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان )تاپی(، انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به پاکستان )تاپ(، 
امتداد خط آهن ترکمنستان به داخل افغانستان و امتداد کابل نوری در مسیر تاپی رسما” درافغانستان آغاز شد. 



407

طالبان هم ازآن استقبال کرده  وگفته اند امنیت خط لوله را مختل نخواهند کرد.
یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش دیشب در حمله هوایی  د مرکز سرپل کشته و۴ تن زخمی شد.  سرپل: 

دو هراس افگن دیروز در ولسوالی میوند والیت قندهار بازداشت شدند.همچنان ۸۵ فیر راکت در یک منزل  قندهار: 
در ساحه دامان کشف و ضبط شد.

پنج هراس افگن دیشب در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته و دو تن زخمی  شدند.  دو پولیس شهید  قندز: 
و دوتن هم زخمی شد.

سه داعشی دیروز درحمله هوایی بی پیلوت در ولسوالی ده باالی والیت ننگرهار کشته و یک داعشی زخمی   ننگرهار: 
شد. ۴ حلقه ماین در مربوطات ننگرهار و کاپیسا نیز کشف شد

۳ تن از هراس افگنان در ولسوالی گوشته ننگرهار طی درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. رر: 
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشوردیروز درعملیاتهایی ، هفتاد تن از هراس افگنان را کشته  نه تن زخمی و  کابل: 

شش تن دیگر دستگیر گردیدند.
کاپیسا:  ۴ هراس افگن در حمله خاص کوماندوها دیشب در تگاب کشته شد. 

۲۴ فبروری ۲۰۱۸= ۵حوت ۱۳۹۶
حمله انتحاری در منطقه شش درک نزدیک ارگ ریاست جمهوری و مرکز فرماندهی نیروهای ناتو در کابل،  کابل: 

پایتخت افغانستان ۳ کشته و۵ زخمی به جا گذاشته است.
دو حمله انتحاری گروهی طالبان یکی در شهر لشکرگاه و دیگری در ولسوالی نادعلی والیت هلمند رخ داده  هلمند: 
است که ۱۸ سرباز اردوی ملی شهید و ۲ تن زخمی شده اند. عضو شورای والیتی کشته شدن ۲۲ سرباز را 

تایید کرده است.
چهار طالب  مسلح  دیروزر از اثر  انفجار  یک ماین  کنار  جاده  در فراه  جان  باختند.  فراه: 

رر:  سه طالب  مسلح  دیشب   در یک در گیری  بانیرو های  امنیتی در فراه کشته  و دو تن زخمی شدند.
دو عملیات گستردة نظامی در والیت های بلخ و بغالن امروز آغاز شد بلخ: 

افزون بر کشته شدن ۲6 تروریست به شمول یک پنجابی، ۱۴ تروریست زخم برداشته و۵ تن دیگر در نقاط  کابل: 
مختلف کشور بازداشت شدند.

از اثر فیر های شادیانه شب گذشته دركابل دونفر جان باخته و ده نفر زخم برداشته اند . رر: 
اتمر مشاور امنیت ملی میگوید که پیش تر از پنجاه وپنج هزار تروریست در افغانستان فعالیت دارند ترورستان  رر: 
محلی ۳-تا۴۰ هزار/ پاکستانی ها در کنار ترورستان 6تا۷ هزار/ اعضای سازمانهای ترورستی منطقه ۲ تا ۳ هزار 
/ اعضای گروه های افراطی بین المللی داعش نزدیک به سه هزار و القاعده دوصد تا سه صد نفر اند. اتمر گفت 
امید وارم که پاکستان با ما در راستای بستن منابع تروریزم و جاهای که تروریستان پنهان می شوند، همکاری 

کند.
دو فرد در پیوند به قاچاق بیست و چهار و نیم کیلو گرام چرس دیروز در والیت کندز بازداشت شدند.  قندز: 

یک نظامی و یک فرد ملکی در والیت غزنی به قتل رسیدند. غزنی: 
در نتیجه انفجار ماین جا سازی شده در شینواری  پروان دیروز یک دهقان با پسرش شهید شد. پروان: 

دیروز یک فرد مسلح بامقداری از تجهیزات نظامی  از ولسوالی شنواری آن  والیت  بازداشت شد. رر: 
جوزجان: درحمله طالبان باالی پوسته های نظامی سه طالب مسلح کشته و پنج طالب دیگر به شدت زخم برداشتند.سه 

سرباز نیز زخمی شد.
تخار:  سه طالب مسلح دیروز در تخار کشته  و یکتن زخمی شدند  

دوسرباز اردوی ملی درحمله مهاجمان درنادعلی والیت هلمند جان باختند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.  هلمند: 
میزان تلفات طالبان روشن نیست.

ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان در سنگین  هلمند کشته شدند و ۲ انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
شش طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان دروالیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. نورستان: 
۱۰  هراس افگن در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

۳ تن از گروه تروریستی داعش به شمول یک قوماندان آنها به نام محب در ولسوالی مانوگی کشته شد. رر: 
پانزده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

درگیری طالبان و داعشیان درلعل پور ننگرهار  ادامه دارد ۱۳ عضو داعش و طالب کشته شده اند. رر: 
رر:  بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند ۵ ماین 

و ۳ انبار سالح نیز کشف شد.
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چهار تن دهشت افگن در گوشته ننگرهارکشته و دوتن دیگر زخمی شد.۲۱راکت میزایل نیز بدست آمد. رر: 
۲۵ فبروری ۲۰۱۸= ۶حوت ۱۳۹۶

وزیر انرژی و آب افغانستان گفته که ارگ ریاست جمهوری از او خواسته بود که در مراسم افتتاحیه پروژه  کابل: 
انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند )تاپی( به هرات نرود. درچند مورد دیگر نیز مانع 

حضور وی شده اند.
دادستانی کل افغانستان می گوید در سال ۱۳۹6 به بیش از ۱۵۰۰ قضیه فساد اداری رسیدگی کرده است. به  رر: 
ارتباط این قضایا ۵۴ مقام نظامی و غیرنظامی این کشور ممنوع الخروج شده اند.۱۱۸ نفر محکوم به مجازات 

شده اند.
افراد مسلح رفیع اهلل گل افغان، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان و مشاور ارشد عبداهلل عبداهلل، رئیس  رر: 

اجرایی این کشور را شب گذشته در شمال کابل کشتند. طالبان مسوولیت قتل اورا پذیرفته اند.
ویس احمد برمک، وزیر کشور/ داخله افغانستان اعالم کرد که عامل شلیک های شب های گذشته به مناسبت  رر: 
پیروزی بازیکنان افغان در مسابقه های کریکت و مبارزات آزاد، »وزیران، نمایندگان مجلس و مقام های ارشد 

دولتی بوده اند.«
سمنگان:  چهار کارمند یک شرکت ساختمانی دررباتک سمنگان امروز از سوی افراد مسلح ربوده شدند.

چهار هراس افگن به شمول یک فرد کلیدی آن گروه دیشب در ولسوالی غورماچ والیت فاریاب کشته و 6  فاریاب: 
تن زخمی شدند.

بلخ:  هفده هراس افگن دیروز در عملیات هوایی و زمینی کوماندو ها  در ولسوالی چمتال  بلخ کشته شدند.
تعداد ی ازقریه ها مربوطات  لغمان و ننگرهار از وجود ترور یستان پاکسازی و ۷ حلقه ماین خنثی شد. ننگرهار: 

درعملیات های هوایی و زمینی قوای دفاعی و امنیتی درنقاط مختلف کشور۲۲هراس افگن کشته و۲۰ تن دیگر  کابل: 
زخمی گردیدند.

دو فابریکه تولید مواد مخدر طالبان مسلح دروالیت ننگرهار دریک عملیات نظامی نابود شد. ننگرهار: 
دو غیرنظامی درنتیجه  انفجاربمب دروالیت ننگرهار جان باختند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
۳۰عضوداعش در حمله های نیروهای ویژه دروالیت ننگرهارکشته شدند.۳انبارسالح هم کشف شد. رر: 

نورستان: حمله طالبان برگزمه ماموران مرزی در نورستان ناکام شد. دراین درگیری ۹ مهاجم کشته شدند .
دوتن به اتهام انتقال ۱۸کیلو چرس دروالیت هرات بازداشت شدند. هرات: 

پانزده طالب  توسط  نیرو های امنیتی دیشب در ولسوالی گیروی غزنی کشته و۱۴طالب زخم برداشتند. غزنی: 
شش طالب مسلح شب گذشته دریک درگیری بانظامیان  درحومه  شهرلشکرگاه  هلمند کشته شدند.۳ ماین  هلمند: 

و دو انبار سالح نیز کشف شد.
درانفجار یک موتر سایکل بمب گذاری شده دریحیی خیل  پکتیکا ۳ تن کشته و۱۲ تن زخمی شدند. پکتیکا: 

۲۶ فبروری ۲۰۱۸=۷ حوت ۱۳۹۶
کابل:     داکترعبداهلل در سخنرانی خود در سی وهفتمین نشست ساالنة شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو/ژنو 

گفت که هیچ جای افغانستان برای غیرنظامیان امن نیست. 
کابل:     دولت افغانستان با امضای تفاهمنامه ای، رسما مدیریت مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه سپرد. مصرف بیش 
از ۲۵ میلیون دالر برای بهبود وضعیت این مکاتب، کاهش بیست درصدی در فیس/شهریه مکاتب، افزایش 

تعداد مکاتب به ۲۸ و جذب بیشتر شاگردان از وعده های دیگر ترکیه به دولت افغانستان بود
کابل:      کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به خواست احزاب و جریان های سیاسی افغانستان مبنی بر تغییر نظام 
انتخاباتی این کشور گفت: این خواست آنها  آمادگی های برای انتخابات پیش رو را به شدت متاثر ساخته   

وامکان می رود برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۷ را با تاخیر مواجه سازد."
محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مراسم فراغت افسران اکادمی نظامی فهیم قسیم: تصمیم شما آگاهانه و  کابل: 

تعهد تان ملی است.
۵۰ هراس افگن با حمالت هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور  کشته  و۳۲ تن دیگر زخمی گردیدند. کابل: 

یک شبکه تروریستی بنام لیونی دروالیت قندهار متالشی شد. ۱۲عضو آن بازداشت شد. قندهار: 
یک بمب دستی امروز در صحن آمریت رادیو تلویزبون بادغیس انفجار کرد که خسارتی ببار نیاورد. یک هفته  بادغیس: 

قبل نیز با پرتاب بمی در یک محل دیگر یک پولیس ملی زخمی شد.
ریس زراعت بادغیس گفت  هیچ نوع دسترسی به جنگالت پسته ندارد و عواید  پسته ولسوالی های جوند و  رر: 

آب کمری به جیب طالبان می ریزد.
رر:      شش تن امروز در یک رویداد ترافیکی در قادس بادغیس کشته شدند. 



409

در عملیات تصفیوی البرز۲۳ در  تاله وبرفک بغالن نه طالب مسلح کشته و۳ طالب زخمی شدند. بغالن: 
سه تن به شمول دو غیرنظامی دریک انفجار در پکتیکا کشته و دست کم شش تن دیگر زخمی شدند. پکتیکا: 

ننگرهار:  سه غیرنظامی درنتیجه  انفجاریک ماین  در جالل آباد والیت ننگرهار جان باختند.
رر:           ۲۲ عضو گروه داعش  در حمله های نیروهای ویژه دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۵ ماین و ۲

نبار سالح شان نیز کشف شد.
رر:     حیدریک عضو فعال گروه طالبان درشاهراه کابل – جالل آباد بازداشت شد. ۳ تن با ده ها کیلو مواد مخدر نیز 

گرفتار شد.  
نورستان:  یازده طالب پاکستانی درتازه ترین درگیری ها در والیت نورستان  کشته شدند. 6 ماین نیز کشف شد.

لوگر:     حاجی خواص یک بزرگ قومی صبح امروزدربرکی برک لوگرشهیدوداکتر نقیب اهلل پسرش زخمی شد.
بلخ:     در سال روان بیش از۵۴۰۰ هراس افگن در حوزه شمال و شمال شرق کشور کشته و زخمی شد.

۲۷ فبروری ۲۰۱۸= ۸حوت ۱۳۹6
جوزجان:  نه داعشی دیشب در ولسوالی درزاب والیت جوزجان کشته و۱۳ داعشی زخم برداشتند.

محمد ولی  مشاور مشرانو جرگه شورای ملی  دیشب در ولسوالی محمد آغه لوگر از حمله مخالفان مسلح  لوگر: 
جان به سالمت برداما دو محافظش کشته شد.

تعدادی قریه های  والیت لغمان  از وجود دهشت افگنان پاکسازی گردید. لغمان: 
طی۲۴ ساعت گذشته تعداد ازقریه های آن والیت تصفیه وتالشی گردید.۲ حلقه ماین کشف شد. ننگرهار: 

شش ماین گذارازگوشه و کنار والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
درحمالت نظامیان  بیست وهشت  داعش وهراس افگن داخلی و خارجی کشته شدند و ده ها تن دیگر شان  رر: 

زخم برداشتند.6 ماین و سه انبار سالح هم کشف شد.
عملیات مشترک تصفیوی تحت نام سیالب دو نمبر)۲( درولسوالی خاص کنروالیت کنر ادامه دارد. کنر: 

گروه طالبان ازمقام های آمریکایی خواست که به صورت مستقیم با دفتر سیاسی این گروه در کشور قطر درباره  طالبان: 
راه حل صلح آمیز مسنله افغانستان صحبت کند.

مشاور نظامی آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، درباره امکان بروز تنش میان ایران و همسایگانش بر سر آب  ایران: 
هشدار داده است. این مقام نظامی هشدار دادکه افغانستان در آینده سرمنشأ مناقشات آبی است. 

درگلوله باری اشتباهی پولیس تخار برکاروان حامل غیرنظامیان ، دوتن به شمول یک تازه عروس جان باختند  تخار: 
. درپیوند به این گلوله باری اشتباهی پنج مامور پولیس بازداشت شده اند.

از قاچاق یک محموله  ۲۷ کیلوگرام هیرویین در داخل تایر موتر تریلر به ایران دروالیت هرات جلوگیری و  هرات: 
راننده موتر دستگیر شد.

نورستان: ده طالب پاکستانی درتازه ترین درگیری ها د ر نور ستان  کشته شدند. ۵ ماین نیز کشف گردید.
۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دروالیت هلمند کشته شدند. 6 ماین و دو انبار سالح کشف شد. هلمند: 

۹ حوت روزملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تجلیل شد. کابل: 
۲۸ فبروری ۲۰۱۸= ۹حوت ۱۳۹۶

اشرف غنی دومین نشست موسوم به پروسه کابل باحضور نمایندگان بیش از۲۵ کشور را افتتاح کرده گفت  کابل: 
دست یابی به روند آشتی ملی نیاز به اجماع اقوام دارد، دولت حاضر است با گروه طالبان، بدون هیچ پیش شرطی 
درهر جای جهان مذاکره کند، اعضای طالبان موردعفوعمومی قراربگیرند و این گروه به عنوان یک حزب 
سیاسی به رسمیت شناخته شود. صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه گفت: افغانستان کشور چند قومی است، 
دست یابی به روند آشتی ملی و سیاسی نیاز به اجماع بلند سیاسی اقوام دارد. و”...باید بگویم در صورت اهمیت 
دادن به یک جناح و نادیده گرفتن دیگر اقوام دراین گونه روند های سیاسی، تبعات بد اجتماعی وامنیتی را درپی 

خواهد داشت« 
مقام های محلی والیت قندهارازربوده شدن ۱۹ مسافر شام دیروز که از مسیر ولسوالی های چوره و میانشین  قندهار: 

عبورمی کردند خبر دادند. مقام های ارزگان تعداد ربایندگان را ۳۰ نفر اعالم کردند.
یک تروریست آلمانی دروالیت هلمند در جنوب کشور درحمله ناگهانی نیروهای کوماندوبریک مخفیگاه   هلمند: 

تروریستان ، ازولسوالی گرشک بازداشت شد.
نورستان: ده طالب پاکستانی درتازه ترین درگیری ها درکامدیش کشته شدند ۴ ماین کشف و خنثی شد.

کنر:  سیزده هراس افگن دریک عملیات نظامی دروالیت کنر کشته و 6 ماین کشف  شد.
اول مارچ ۲۰۱۸= ۱۰ حوت ۱۳۹۶

محمد اشرف غنی، در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی گفت با وجود درخواست صلح، قاطعانه   کابل: 
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در میدان جنگ با مخالفان خواهند جنگید.
از اثر حمالت طیاره بی پیلوت قوای ایتالف چار داعشی در ساحه مرخانی بندرولسوالی اچین والیت ننگرهار  ننگرهار: 

کشته و۵ حلقه ماین کشف شد.
۴ طالب مسلح مشمول یک قومندان محلی آن گروه در قریه قاضیان ولسوالی تگاب والیت کاپیسا در حمله  کاپیسا: 

طیاره بی پیلوت کشته شدند.
معاون ولسوال نام نهاد هراس افگنان با شش فردش در ولسوالى درقد والیت تخار دیروز کشته شد. تخار: 

۲ مارچ ۲۰۱۸= ۱۱ حوت ۱۳۹۶
پلیس کابل تایید کرده که در انفجار انتحاری صبح امروزجمعه در منطقه "قابل بای" ناحیه نهم در شرق شهر  کابل: 
کابل یک نوجوان ۱۲ ساله کشته و ۲۲ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. راننده یک خودرو باربری کوچک 
بمب گذاری شده هنگامی که سه وسیله نقیله ضد گلوله نیروهای خارجی در حال ورود به کمپ"کایا" بودند، 

وسیله نقلیه آخری را هدف قرار داد.
درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی در منا طق مختلف کشور، دیروز ۲۸ تن از هراس افگنان کشته  رر: 

و۱۳ تن دیگر آنها زخمی شدند.
دوغیرنظامی درنتیجه وقوع دو انفجار ماین در چوک نورشهرمزارشریف مرکزوالیت بلخ زخم برداشتند. بلخ: 

مردی با محموله بزرگ چهل و دو هزار مرمی جنگ افزارهای سبک در موتر باربری در غنی خیل والیت  ننگرهار: 
ننگرهار بازداشت شد.

هفده تن درپیوند به جرم های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
در حمله نظامیان بر مواضع داعشیان بیست  هراس افگن داخلی و خارجی کشته شده اند و ده ها تن دیگر شان  رر: 

زخم برداشتند.۴ ماین و ۴ انبار سالح نیز کشف شد.
درحمله موشکی طالبان دریک منزل در خواجه سبز پوش والیت فاریاب یک غیرنظامی جان باخت و چهارتن  فاریاب: 

دیگر زخمی شدند.
سه مهاجم درادامه عملیات ضد هراس افگنی دروالیت لغمان بازداشت شدند.درین درگیری پنج هراس افگن  لغمان: 
نیزکشته شدند. با گذشت هشت روز از آغازاین عملیات نظامی ، بیست و نه هراس افگن داخلی و خارجی 

کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
نورستان: ۷ طالب پاکستانی درتازه ترین درگیری ها درنورستان دیشب کشته شدند.۳ ماین نیزکشف وخنثی شد.

۸ طالب  دریک درگیری بانظامیان درلشکرگاه هلمند کشته شدند.۵ماین وسه انبارسالح نیز کشف شد. هلمند: 
پاکستان:  خواجه محمد آصف، وزیر خارجة پاکستان، گفته است که طالبان افغان یک "گروه سیاسی" است.  وی گفت 

ازمذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کند.
حکومت پاکستان اخیرأ با خود داری از تمدید مهلت اقامت مهاجران افغان در آن کشور ، گفت که شهروندان  رر: 

افغانستان به خانه های شان بازگردند.
دو کشورهند و ایران هنگام بازدید روز شنبه رئیس جمهور ایران از دهلی نو باهم توافق کردند که همکاری  هند: 
خود در مبارزه علیه افراطگری، دهشت افگنی و قاچاق مواد مخدر را افزایش می دهند و برای برگشت صلح 

و امنیت به افغانستان جنگزده بیشتر باهم تالش می کنند.
دیپلومات:  نشریه دیپلومات مقالة نوشته در مورد افغانستان زیر این عنوان که وزارت دفاع افغانستان از ایجاد  نــیــروی 
ملیشة ۳6 هزار نفری خبر داده است. هدف اصلی حفظ مناطقی است که اردوی ملی افغانستان از کنترول طالبان 

خارج می کند.
افغان پیپر: خانواده مسعود در فرانسه، غنی در امریکا، دانش و محقق در ایران، حکمتیار، حنیف اتمر و فاروق  وردک در 
پاکستان، عبداهلل در هند، ربانی در کانادا، دوستم در ترکیه و بسیاری دیگر از همین طیف در عربستان و انگلیس 

و روسیه به سر میبرند.
۳ مارچ ۲۰۱۸= ۱۲ حوت ۱۳۹۶

مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورایعالی صلح می گوید که شورا آماده است تا روی گزینه سهم۵۰ درصدی  کابل: 
طالبان در قدرت مذاکره کند. یک مقام پیشین طالبان گفته بود که این گروه خواستار سهمی ۵۰ درصدی در 

قدرت است. آوا
کابل:  در نقاط مختلف  کشور۹دهشت افگن  کشته،۱۰تن زخمی و۱۰تن بشمول6 فرد مشکوک دستگیرشده.  

برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در والیت فاریاب، قرار است حدود 6۰تن از نیروهای حمایت قاطع  فاریاب: 
ناتو در شهر میمنه مستقر شوند. این نیروها بخشی از ۲۰۰ نیروی ناتو است که قراراست در فاریاب مستقرشوند.  
یک مرد صبح امروز خواهرش را برای اینکه به کورس های آموزشی نرود در ولسوالی جبل السراج والیت  پروان: 
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پروان با تفنگچه به قتل رساند. آ 
بعد از درگیری که شب گذشته میان ساکنان دو قریه در ولسوالی قره باغ رخ داده است، امروز شماری از مردم  غزنی: 

دست به اعتراض زده و در منطقه موشکی شاهراه عمومی کابل- قندهارراه را مسدود کرده اند. 
مقامات محلی غزنی از کشته و زخمی شدن ۵ غیر نظامی در ولسوالی قره باغ این والیت خبر می دهند.  رر: 

سناتورهلمندگفت: اسناد و مدارکی موجود است که نیروهای امریکایی در منطقه خانشین هلمند یک پایگاه  هلمند: 
ایجاد کرده اند و در نزدیکی این پایگاه، یک معدن اورانیم است که نیروهای امریکایی شب و روز درحال تاراج 

همین معدن اند وبرخی ازمواد این معدن در حال قاچاق به سوی پاکستان هست.  
سفیرافغانستان در ایران میگوید: سومین دور مذاکرات کمیته آب میان افغانستان و ایران برگزار شده است/  ایران: 

پیشرفت ها و توافقات خوبی در کمیته آب صورت گرفته است. 
۴ مارچ ۲۰۱۸= ۱۳ حوت ۱۳۹۶

صدها باشنده ولسوالی نادرشاه کوت والیت خوست در جنوب شرق افغانستان شاهراه کابل-خوست را  خوست: 
مسدود کردند. معترضان ادعا دارند که نیروهای ویژه دولتی موسوم به "کمپین" با حمله به یک خانه در ولسوالی 
نادرشاه کوت، دو زن و دو مرد را کشته و چهار نفر دیگر را نیز با خود بردند.آنها سربازان محلی هستند که از 

سوی نظامیان  آمریکایی تجهیز، آموزش و تمویل می شوند.
امنیت ملی می گوید که عمر، مسئول نظامی داعش در کابل و احسان اهلل، مسئول جلب و جذب داعش که در  کابل: 

سازماندهی حمالت به مساجد و اماکن شیعه در کابل دست داشتند، در ماه دلوبازداشت شدند.
۳۰۲ تروریست درجریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی طی یک هفته درنقاط مختلف کشور کشته  ۱۸۱تن  رر: 

زخمی و ۲۸تن بازداشت شده اند. 
رر:  طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۵۰  هراس افگن  به شمول ۲۰تن داعشی کشته و۲۷ تن دیگرز 

خمی گردیده اند .ده ها ماین نیز کشف شده است.
مقام های امنیتی والیت فاریاب در شمال افغانستان می گویند به دنبال افزایش تهدیدات امنیتی، ده ها سرباز  فاریاب: 

نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در شهر میمنه مرکز این والیت مستقر خواهند شد.
درجریان دو هفته عملیات تمام نقاط ولسوالی چمتال ازوجود هراس افگنان پاک سازی شد . بلخ: 

یک کودک در والیت بلخ دیروز از چنگ ربایندگان  در چاربولک نجات داده شد. رر: 
جوزجان:  ازاثر بمباردمان هوایی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در والیت جوزجان سیزده هراس افگن بشمول ۲ 

تن خارجی کشته شدند.
چهارقیام کننده برعلیه طالبان مسلح دررودات ننگرهار درنتیجه یک انفجار جان باختند در این رویداد دو قیام  ننگرهار: 

کننده دیگرزخم برداشتند.
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایشرق کشور یک باردگرازسرگرفته شده.  رر: 
رر:۲۹تن داعشی  داخلی و خارجی کشته و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.۴ ماین و ۴ انبار سالح هراس 

افگنان نیز کشف شد.
والیت ننگرهار یک باردیگر گواه درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان در لعل پور بود  که  رر: 

۹ نفر شان کشته شد.
نیروهای امنیتی۲۱ فیرراکت میزایل را در خوگیانی والیت ننگرهار روزگذشته کشف وخنثی نمودند با   رر: 

یک ماین از بتی کوت.
یک سرگروه هراس افگنان بایکتن دیگر دیروز در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر بازداشت شد. لوگر: 
چندین هراس افگن هنگام حمله باالی پوسته پولیس کشته شدند دو پولیس نیز به شهادت رسید. بادغیس: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در چارچینووالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
مسوالن دروالیت هرات میگویند : دهقانانی که مبادرت به کشت مواد مخدر نمایند را به نهادهای عدلی  هرات: 

وقضایی معرفی خواهند کرد.
سیزده هراس افگن در درگیری با نظامیان دروالیت کنر بشمول 6 پاکستانی کشته شدند. کنر: 

ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  دیشب دروالیت هلمند کشته و ۳ انبار سالح شان کشف شد. هلمند: 
دو طالب مسلح دیشب از اثر انفجار ماین کنار جاده در فراه جان باختند  و موتر شان در آتش سوخت. فراه: 

طالبان مسلح دریک دادگاه صحرایی درفراه سه مرد را به اتهام آدم ربایی اعدام کردند. رر: 
۵ مارچ ۲۰۱۸= ۱۴ حوت ۱۳۹۶

محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان و سالم رحیمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری برای  بلخ: 
گفت وگوبا عطامحمد نور به بلخ رفتند.
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معترضان در  غزنی  برای سومین روز شاهراه کابل-قندهار را مسدود نگه داشتند. آنها مدعی اند که   غزنی: 
افراد مسلح غیرمسئول در لباس پلیس محلی به یک خانه حمله کرده دونفررا کشته و دو نفررا بردند.
بصیر خان یک کارمند اداری والیت لوگر شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس  به شهادت رسید. لوگر: 

در یک درگیری میان دو گروه مسلح در قریه چهارتوت ولسوالی خان آباد کندز یک تن کشته شد و یک تن  قندز: 
زخم برداشت.  و باثر انفجار ماین در چار دره یک کودک  زخی برداشت .  دیگر  

طی عملیات اردوی ملی طی۲۴ ساعت گذشته : در ولسوالی باال بلوک فراه، ۸ هراس افگن به شمول چهار  کابل: 
تبعه پاکستانی در ولسوالیهای دند پتان پکتیا و برمل پکتیکا، ۷ هراس افگن .در ولسوالی های اچین ننگرهار و 
پور کنر، ۳ هراس افگن در ولسوالی های ارغنداب وشاه جوی زابل، ۳ تروریست در ولسوالی باال  وته  
مرغاب بادغیس، و۲ هراس افگن در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته شدند. ،افزون بر کشته شدن ۳۱ 

افگن ، ۱۷ تن دیگر در این عملیات ها زخم برداشته و ۲ فرد مشکوک بازداشت شده اند. هراس  
درعملیات نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در والیات مختلف کشور ۳۱ تن ازهراس افگن به شمول ۴ تروریست  رر: 

پاکستانی کشته، ۱۷تن زخمی و ۲ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند .
سقوط یک هلیکوپترشرکت خصوصی دیروز در یک کمپ نظامی درساحه قرغه درکابل باعث جراحت  رر: 

چهارشهروند خارجی شد.
جوزجان:  پنج طالب بشمول ۲ ازبکستانی در انفجار۴ حلقه ماین دیروز در منگجک جوزجان کشته و۸ تن زخمی شدند.

نیرو های تازه نفس به ولسوالی درز آب جوزجان جا به جا شدند. رر: 
۹ طالب در حمله های قوای هوایی درهلمند کشته شدند.۲ انبار سالح و 6 ماین نیزکشف شد. هلمند: 

سی وهفت عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دروالیت ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و  ننگرهار: 
۴ انبار سالح نیز کشف گردید.

یکتن از منسوبان حوزه ششم امنیتی پولیس قومندانی امنیه به اتهام اخذ رشوت به مدت هشت ماه حبس  هرات: 
تنفیذی و جریمه نقدی محکوم به مجازات شد .

یک حلقه ماین در مرکز ولسوالی زنده جان کشف و خنثی شد. رر: 
درتداوم عملیات مشترک تصفیوی در مربوطات والیت لغمان تعداد ۲۵ قریه خوردوبزرگ ازوجودهراس  لغمان: 

افگنان پاکسازی گردیده اند.
مواضع طالبان مسلح در میوند قندهار دیروزآماج حمله های نیروهای ویژه امنیت ملی قرارگرفت. قندهاز: 

یک مرد که چهار روز قبل توسط طالبان از مسیر دره شکاری ولسوالی تا له و برفک اختطاف شده بود، با  بغالن: 
وساطت موسفیدان آزاد شد.

۶مارچ ۲۰۱۸= ۱۵ حوت ۱۳۹۶
معترضان در والیت غزنی در جنوب افغانستان می گویند پلیس شب گذشته به خیمه های آنها حمله کرده است  غزنی: 

که سه نفر زخمی شده و خیمه ای در آتش سوخت.
مین مغناطیسی به تانکر نفت چسابنده شده بود و در نتیجه انفجار آن دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند که  ننگرهار: 
همه غیرنظامیان هستند. در آتش سوزی ناشی از این انفجار که در نزدیکی اداره گمرکات شهر جالل آباد رخ 

داده، چهل دکان/مغازه هم آتش گرفته است. 
ده ها هراس افگن داخلی وخارجی به شمول دو مهاجم انتحاری درجریان یک پنج هفته گذشته در ننگرهار  ننگرهار: 

بازداشت شده اند.
بیش از۱۵۰۰صدکیلوگرام مواد مخدردرپنج هفته اخیردر ننگرهارکشف و۳۷ تن بازداشت شده است. رر: 

به اثر انفجار در یک تانکرتیل در بهسود ننگرهارامروز دو تن جان باختند و۲ تن زخمی شدند. رر: 
یک محموله بزرگ مواد انفجاری شبکه حقانی از یک تانک نظامی دروالیت خوست کشف شد. ازاین محموله  خوست: 

سه تن مواد انفجاری به دست آمده است. انتقال دهنده های این محموله فرار کرده اند.
نورستان: درحمله طالبان برگزمه ماموران مرزی درنورستان ۷ مهاجم کشته شد.۴ ماین نیز کشف گردید.

۹ طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  درهلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح و ۵ ماین نیز کشف شد. هلمند: 
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی دروالیت فاریاب ادامه دارد ، نظامیان از پاکسازی ده ها روستا از وجود  فاریاب: 

طالبان مسلح امروزسخن می گویند.
۴ هراس افگن دیروز در والیت فاریاب و۲تن در کندز کشته شدند.  رر: 

دو تن در پیوند به قاچاق یازده کیلو گرام تریاک دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 
طی۲۴ ساعت گذشته ۴۲ هراس افگن  به شمول ۱۰ تن داعشی درنقاط مختلف کشور کشته ، ۱۹ تن زخمی  کابل: 

و ۵  تن به شمول ۴ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.
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۷ مارچ ۲۰۱۸= ۱۶ حوت ۱۳۹۶
ننگرهار:  در نتیجه یک حمله انتحاری در حوزه اول شهر جالل آباد عبدالظاهرحقانی رئیس حج و اوقاف این والیت 

بادونفردیگر کشته و۹ تن زخمی شده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در افتتاح هشتمین سال کاری پارلمان گفت انتخابات پارلمانی  کابل: 
این کشور به وقت معین آن برگزار خواهد شد. مردم این کشور در سال ۱۳۹۸ شاهد "نیروی بزرگ و بی سابقه  

امنیتی" در کشورشان خواهند بود.
وزارت معادن و پطرولیم ارزش منابع طبیعی افغانستان را ۳ تریلیون دالر تخمین زده که این ذخیره ۱6۲ برابر  رر: 
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱6 )۱۸.۴ میلیارد دالر( می باشد؛ امری که در ثبات اقتصادی و کاهش 

وابستگی کشور به کمک های خارجی نقش مهم می تواند داشته باشد.
وزارت دفاع ملی میگوید که ۵۵ تروریست بشمول ۱۰ داعشی در نتیجه عملیات های نیروهای دفاعی وامنیتی  رر: 
کشور، کشته  ۲۲ تروریست دیگر در این عملیات زخم برداشته و ۷ تن بازداشت شدند و۸۴ حلقه ماین کشف 

و خنثی شد.
6 عضو یک خانواده عصرامروز به اثراصابت یک مرمی هاوان درمنزل شان درپلخمری زخمی  شدند. رر: دو  بغالن: 

تن در پیوند به قاچاق هژده کیلو گرام چرس در موتر کروال امروز در شهر پلخمری بازداشت شدند.

نزدیک به دوهزار جوان بغالن در یازده ماه سال روان به صفوف نیرو های امنیتی و دفاعی پیوسته اند. رر: 
والی فراه خواستار یک طرح امنیتی مشخص برای مهار نا امنی ها شد. فراه: 

درتداوم عملیات نیروهای دفاعی  وامنیتی کشور در والیت لغمان )۸( تن ازدهشت افگنان کشته شده اند.  لغمان: 
دیروز۱۰ حلقه ماین کشف  شد.

چهارمخالف   دیروز در   گیالن والیت غزنی کشته و۳ تن زخمی  شدند.۳ حلقه ماین نیزکشف شد. غزنی: 
چهار هراس افگن به شمول یک قومندان محلی آنان دیروز در دولت آباد والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 

دایکندی: دو طالب مسلح امروزدرولسوالی ناوه میش دایکندی کشته و یک پولیس زخمی شد. طبق یک خبردیگر دو فرد 
ملکی در قریه  ابدی ولسوالی اشترلی به ضرب  گلوله  توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند .

شامگاه امروزمعترضان بعد از پنج روز شاهراه کابل_قندهار را به طورمشروط و موقت بر روی موترهای  غزنی: 
خاص حامل مواد غذایی و مسافر بری و مواد فاسد شدنی برای هفت روزباز کردند.

۸ مارچ ۲۰۱۸= ۱۷ حوت ۱۳۹۶
مقام های محلی در والیت غزنی می گویند شب گذشته افراد ناشناس "نظرگاه حضرت علی" موسوم به “زیارت  غزنی: 
سخی” در شهر غزنی را منفجر کردند. هر سال در این زیارت خواننده ها و هنرمندان محلی برای خانواده هایی که 

نوروز را در آنجا تجلیل می کنند، آواز می خوانند و آنها را سرگرم می سازند.
سه طالب ماین گذار دروالیت نیمروز درنتیجه انفجارماین دست داشته خود شان کشته شدند. نیمروز: 

جوزجان:  سه تن درپیوند به قاچاق ۴۵۰کیلو گرام موادمخدردر بوجی های جو و گندم دروالیت جوزجان بازداشت 
شدند.

هفت هراس افگن در یک عملیات نظامی دروالیت لغمان کشته شدند.یک انبار سالح نیز کشف شد. لغمان: 
فرزند رهبر گروه طالبان پاکستانی  درحمله هواپیمای بی سرنشین کشته شده است. این فرد به نام امام دیری  کنر: 
چهارمین عضو ارشد طالبان است که در یک ماه اخیر به قتل رسیده اند. در پی دو شلیک یک هواپیمای بدون 

سرنشین امریکایی مجموعًا ۲۱ جنگجوی طالبان به قتل رسیده اند. .)دپویچه ویله(
یک صدو شصت و چهارتن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 

چهار مامور امنیتی درحمله انتحاری مهاجمان بریک فرماندهی پولیس سپین بولدک والیت قندهار شهید شدند  رر: 
و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.

سیزده طالب مسلح به شمول چهارتروریست پاکستانی در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت  هلمند: 
هلمند کشته شدند. ۵ ماین و ۳ انبار سالح نیز کشف وخنثی شده است.

۳۷ عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
اتحادیه فوتبال اروپا، در یازدهمین سال روز کمک های این نهاد به کمیته صلیب سرخ افغانستان، صدهزار یورو  اروپا: 

به قربانیان مین در آن کشور، کمک کرد.
دیروز ۱۷ تن از هراس افگنان در بخش های کشور کشته و۸ تن دیگر آنان زخمی شدند. کابل: 

قزاقستان: مجلس قزاقستان در جلسه علنی امروز اصالحیه توافقنامه ترانزیت محموله های ویژهآمریکا به افغانستان از 
طریق خزر را تصویب کرد.

۹ مارچ ۲۰۱۸= ۱۸ حوت ۱۳۹۶
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امروز جمعه در حمله انتحاری در غرب کابل دست کم ۹ تن کشته و ۱۸ تن دیگر مجروح شده اند. صدها تن  کابل: 
امروزبرای بزرگداشت از سال روز مرگ، عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت ملی جمع شده اند. حمله 
در نزدیکی همین گردهمایی رخ داده است که محقق درحال سخنرانی بود. همچنان امروز مراسم بزرگداشت 

از چهارمین سالروز وفات فهیم بود.
در حمله شورشیان مسلح به چند پاسگاه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خواجه غار والیت تخار در  تخار: 

شمال شرق افغانستان، دستکم ۱۷ نظامی افغان کشته و ۱۵ تن زخمی  شدند.
ده پولیس محلی دیشب در ولسوالی درقد والیت تخار شهید و۹ پولیس محلی دیگر زخم برداشتند. رر: 

ده هراس افگن دیشب در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته و ۱۵ تن زخمی شدند. درین درگیری ۵   قندز: 
نظامی شهید و۳ تن زخمی شد.

غور  امریکا:  معین وزارت خارجه امریکا از شورشیان طالب خواستار شده تا روی پالن رئیس جمهور غنی برای  صلح 
جدی کنند.

هشت قریه در والیت فاریاب از وجود مخالفان مسلح پاک سازی و ۵ ماین کشف شد. فاریاب: 
دو تن در قره باغ والیت غزنی دیروزتوسط افراد مسلح ناشناس درجلو چشمان مردم تیرباران شدند. غزنی: 

اژانس های خبری بین المللی منجمله اژانس خبری فرانسه گزارش داده اند که گروه تروریستی داعش از  کابل: 
مسلمانان جهان خواسته تا به افغانستان مهاجرت نمایند.

 سمنگان:  دو تن در شهر ایبک والیت سمنگان  دیروز به اتهام قتل بازداشت شدند.
نشریة انترنتی دیپلومات: از سال ۲۰۰۹ میالدی به این سو، کم ازکم ۲۸هزار فرد ملکی در جنگ افغانستان کشته شده و 

بیش از۵۰ هزار تن زخمی شده اند.
۱۰مارچ۲۰۱۸- ۱۹حوت۱۳۹۶

فراه:     جنگجویان طالبان شب گذشته به گروهی از نظامیان که درباالبلوک والیت فراه مشغول عملیات بودند، حمله 
کردند که ۱۸ کماندو و پلیس کشته شدند و سه نفر از نیروهای امنیتی نیز ناپدید شدند. همچنین در یک حمله 

جداگانه در نزدیکی شهر فراه در منطقه "برمقوت" نیز شب گذشته شش پلیس کشته شدند. 
کابل:    آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که موارد خشونت علیه زنان در این کشور بیش از 

۲۰ درصد کاهش یافته است. درسالجاری ۴۳۴۰ مورد و سال گذشته ۵۵۷۵ مورد ثبت شده.
رر:       اشرف غنی در مراسم افتتاحیه فرماندهی عمومی مشترک نیروهای ویژه و نیروهای واکنش امنیت ملی گفت: 

"بعضی مقام ها گزارش های استخباراتی ریاست امنیت ملی این کشور را جدی نمیگیرد.
رر:  ۵۷ دهشت افگن  به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان در نقاط مختلف کشورکشته و ۳۸ تن زخمی 

گردیده اند.
یک زن جوان دیروز در قیصار فاریاب  توسط شو هرش کشته شد. فاریاب: 

پولیس فاریاب دو  طالب   را در  قیصار که یکی آن چادر زنانه به سر داشت باز داشت کردند.  رر: 
هشت قریه در خواجه سبز پوش و شرین تگاب فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شده است. ۵ حلقه ماین  رر: 

نیز کشف شد.
پولیس فاریاب چهار تن را در پیوند به آدم ربایی ،قتل و حمل غیر قانونی اسلحه دیروز باز داشت کرد. رر: 

افراد ناشناس یک چوکی دار را دیشب در ولسوالی بنگی تخار به دار زدند. تخار: 
دو طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب در ولسوالی مقر  بادغیس کشته دو تن زخمی شدند یک پولیس  بادغیس: 

نیز شهید شد.
طالبان چهار کارمند ربوده شده یک شرکت ساختمانی درسمنگان را امروز رها کردند. سمنگان: 
یک ماین  امروز  از شاهراه ولسوالی مانوگی کشف شد. بساط طالبان نیز برچیده شد. کنر: 

پانزده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند. دو انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
هشت هراس افگن در یک عملیات نظامی امروز در مهترالم کشته شدند. یک انبار سالح نیز بدست آمد. لغمان: 

نورستان:  شش هراس افگن طالب در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۳ ماین نیز کشف شد.
هفده طالب مسلح به شمول چهارتروریست پاکستانی در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور در والیت  هلمند: 

هلمند کشته شدند.۴۵ ماین خنثی و انبار سالح نیز کشف شد.
چهل وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در بخش های از  والیت ننگرهار کشته  ننگرهار: 

شدند.۵ ماین و ۲ انبار سالح نیز کشف شد.
جوزجان:   پولیس جوزجان سه تن را دیشب به ظن قاچاق۴۴۰ کیلوتریاک و۱۵ کیلوچرس در یک موتر مازدا بازداشت 

کرد.
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۱۱مارچ۲۰۱۸- ۲۰حوت۱۳۹۶
اشرف غنی گفت: دیگر به موسسه های غیردولتی معافیت مالیاتی نمی دهیم مگر این که دلیل قناعت بخش  کابل: 

بدهند. صدها موسسه حاضر به گزارش دهی نیستند. قابل قبول نیست.
۱۷۱ تروریست در نتیجه ، عملیات های قطعات کوماندو وضربات هوایی در ۱۰ والیت در یکشبانه روز  رر: 

گذشته کشته و ۱۲6 تن زخمی شدند. و۵۹ حلقه ماین کشف شده است.
درحمله هوایی درمسیرشاهراه کابل جالل آباد ودره افغانیه ولسوالی نجراب والیت کاپیسا چهار هراس افگن  رر: 
بشمول یک تن معاون قوماندان آنها روزگذشته کشته شده اند. درمربوطات ولسوالی نازیان والیت ننگرهار 6 

تن ازگروه تروریستی داعش کشته شده اند.
پنج طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب در سرپل کشته  و۵ طالب زخمی شدند. همچنان مال فیض اهلل  سرپل: 

یک سرگروه طالب دیشب  کشته شد ودو فردش زخمی  گردید.
دو منسوب پولیس محلی به اتهام دست داشتن در قتل دو باشنده قره باغ غزنی امروز بازداشت  شدند. غزنی: 

شش هراس افگن در یک عملیات نظامی دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان کشته شدند ۲ ماین هم کشف شد.

ده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح و 6  هلمند: 
ماین هم کشف شد.

چهل عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح و دو  ننگرهار: 
ماین هم کشف گردید.

مقامات امنیتی کاپیسا گفتند که به زودی عملیات نظامی را در ولسوالی اله سای آغاز میکنند. کاپیسا: 
مقامات امنیتی غزنی میگویندکه حمله طالبان مسلح برولسوالی زنخان والیت غزنی عقب زده شد. پنج طالب  غزنی: 
به شمول سه پاکستانی کشته شدند و شش طالب دیگر زخم برداشتند. دراین درگیری دو تن از نظامیان شهید 

شدند و سه تن دیگر زخم برداشتند.
بیش از شصت هزار جریب زمین از نزد غاصبان در والیت بلخ واپس گرفته شد. بلخ: 

هفت پارک تفریحی درسطح شهرکابل ، به منظور فراهم آوری سهولت های شهری، ایجاد فضای مصئون  کابل: 
تفریحی وورزشی برای شهریان بهسازی میشود.

۱۲مارچ۲۰۱۸= ۲۱حوت۱۳۹۶
داکترعبداهلل، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از حل شدن اختالف های حکومت و حزب جمعیت اسالمی  کابل: 

بر سر والیت بلخ خبر داده است.
شب گذشته مرکز ولسوالی اناردره برای ساعتی به دست طالبان افتاد. صبح امروز نیروهای تازه نفس به محل  فراه: 
رسیده و تلفات سنگینی با حمالت هوایی و زمینی به جنجگویان طالبان وارد کردند. اکنون مرکز ولسوالی 
اناردره در کنترول نیروهای دولتی است و درگیری در این ولسوالی جریان دارد. تاکنون ۵6 جنگجوی طالبان 

کشته و ۲۳ نفرشان زخمی شدند. ۸ پولیس شهید و۱۰تن زخمی شده.
فراه ونیمروز: اردوی ملی  در والیت های  فراه و نیمروز ۴۱ فرد دشمن  را کشته  ۲۲ تن دیگر را زخمی کرده اند که 

اجساد سه تن از  هراس افگنان در محالت نبرد بجا مانده اند. 
در درگیری میان طالبان  طرفداران مال رسول وطرفداران مال هبت اهلل اخند زاده در منطقه کمررزد گلران والیت  هرات: 

هرات هفت تن از دو جانب کشته شده اند.
سه تن دیروز  با یکصد و هشتاد و هشت لیتر مایع سازنده مواد مخدر در نیمروز دستگیر شدند . نیمروز: 

یک کودک ازچنگ آدم ربایان در سرخرودوالیت ننگرهار نجات داده شد. ننگرهار: 
سی ویک عضو گروه داعش شب گذشته  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دربخش های والیت  رر: 

ننگرهارکشته شدند. ۴ماین و ۲ انبار سالح هم کشف شد.
جوزجان:  گروه طالبان فعالیت دو شبکه مخابراتی روشن واتصاالت را درآقچه جوزحان ازطرف شب ممنوع کرد.

رر:      پولیس جوزجان صبح امروز  یک  گروه ۸ نفری دزدان رااز مسیر جوزجان  مزار شریف دستگیر کرد. 
لغمان:  پنج هراس افگن در یک عملیات نظامی در حومه شهر مهترالم والیت لغمان کشته شدند.

نورستان: 6 هراس افگن طالب در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند و ۳ ماین کشف گردید.
سه عضو گروه طالبان دروالیت ارزگان هنگام ماین گذاری جاده یی درتیراندازی نظامیان کشته شدند. ارزگان: 

چهار هراس افگن دیروز در ولسوالی های قره باغ و اندر والیت غزنی کشته ۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
مسووالن پولیس در بلخ از تدابیر ویژه امنیتی در جشن  نوروز سال ۱۳۹۷ در آن والیت خبر داد. بلخ: 

کابل:  ۳۳ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ، ۱۱ تن  زخمی و ۵ فرد مشکوک دستگیرگردیده اند .



416

پولیس مبارزه با موادمخدربغالن بیش از ۴۴۰ کیلوگرام چرس رادر یک واسطه کامازکشف وضبط کرد. بغالن: 
شهروندان فیروز کوه دیروز۸۰ جریب زمین را به پروژه برق آفتابی به اداره برق غورمساعدت کردند. غور: 

بندر غالم خان به طورغیررسمی ازسوی تا جران ومقا مات محلی والیت خوست پس از دو سال گشایش  خوست: 
یافت. این بندر دو سال پیش  از سوی پاکستان مسدود شد.

۱۳ مارچ۲۰۱۸= ۲۲حوت۱۳۹۶
یک منبع معتبر از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به بی بی سی تایید کرده که "بر اساس توافق حزب جمعیت  کابل: 
اسالمی و حکومت افغانستان، اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ تعیین شده است." اما  سخنگوی 
عطامحمد نورمی گوید هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته و تصمیم نهایی با رهبری حزب جمعیت اسالمی 

است.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا که در سفری اعالم نشده به افغانستان رفته است گفت: نشانه هایی از عالقمندی  رر: 

عناصری ازگروه طالبان برای بررسی احتمال گفت وگوهای صلح با افغانستان وجود دارد.
وزارت دفاع گفت: درشبانه روز گذشته ۱۳۵ تروریست در ۱۱ والیت کشور کشته ۹6ترورست زخمی شده  رر: 

اند. 6۰ حلقه ماین خنثی شده.
مالک دستگاه تولید مشروبات الکولی دیروز در والیت نیمروز  بازداشت شد. نیمروز: 

پولیس کندز هشت فرد مسلح غیر مسوول را امروز با سالح دست داشته شان  بازداشت کرد. قندز: 
یک تبعه ایرانی به ظن قاچاق بیست و نه کیلو گرام هیروئین در تایر یدکی موتر تانکرخود امروز دربندراسالم  هرات: 

قلعه والیت هرات بازداشت شد.
بر اثر درگیری میان دو گروه طالبان در گلران هرات، هفت تن از هر دو طرف کشته شدند. رر: 

رحیم صفوی هشتم اسفند ماه در همایش دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک غرب آسیا آمریکا را متهم کرد که  ایران: 
پروژه های مدیریت منابع آب در افغانستان را طراحی و کنترل میکند. به گفته ی مقامات ایران سد کمال خان 
و سلما بر روی رودخانه های هیرمند و هریررود موجب ناامنی آبی و بحران محیط زیستی در سیستان و 

بلوچستان شده و خواهد شد.
دو عضو فعال گروه طالبان ازسوی ماموران امنیت ملی ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

در دو حمله ناگهانی نظامیان برطالبان مسلح دروالیت فراه ، بیست وشش هراس افگن کشته شدند و ده ها تن  فراه: 
دیگر شان زخم برداشتند.

شش هراس افگن در یک عملیات نظامی دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
ده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند. و ۳ انبار سالح کشف شد.  کنر: 

نورستان: ۹هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در  نورستان کشته و۴ ماین کشف شد.
طالبان یک منزل مسکونی را در فیروزکوه غور آتش زدند ویکنفر را کشته ودو کودک زخم برداشتند. غور: 

جوزجان:  پولیس جوزجان چهار هراس افگن را دیروز در ولسوالی درزاب  باز داشت کرد.
چهار مخالف مسلح دیروز در ولسوالی زرمت والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

دو هراس افگن در مربوطات  خوشی لوگر زخم برداشتند و دو هراس افگن دیگر بازداشت شدند. لوگر: 
نوزده هراس افگن دیروز در والیت غزنی  در عملیات هوایی و زمینی کشته و ۵ تن زخمی شدند. غزنی: 

۱۴مارچ۲۰۱۸= ۲۳حوت۱۳۹۶
شورای اجرایی حزب اسالمی شاخه گلبدین حکمتیار اعالم کرده بر اساس اصولنامه حزب، عبدالهادی  کابل: 
ارغندیوال، رئیس شاخه ثبت شده حزب اسالمی، محمد خان، معاون اول رئیس اجرایی و بصیر انور، وزیر 

عدلیه را از این حزب اخراج کردند.
محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح در مراسم ۲۳مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری،  می گوید  رر: 
حکومت افغانستان و طالبان در قبول راه حل نبودن جنگ، با هم نقطه مشترک دارند.او برای اثبات این سخنش 

به بیانیه های گروه طالبان و تبادل نظرهایی که  غیررسمی صورت گرفته،اشاره کرد.
۱۲ تروریست در نتیجه عملیات های قطعات کوماندو وضربات هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی در نقاط   رر: 

مختلف کشور، در یکشبانه روز  کشته و۱۲ ترورست بازداشت شدند. ۴۰ حلقه ماین کشف و خنثی شد.
عطامحمد نور، والی پیشین بلخ می گوید گزارش های مربوط به توافق بر سر انتخاب والی جدید بلخ صحت  بلخ: 

ندارد و او تا زمان برآورده نشدن خواسته های جمعیت اسالمى حاضر به توافق با ارگ نیست.
درحالیکه فاریاب دراین اواخر گواه افزایش حضور و فعالیت گروه های هراس افگن ازجمله طالبان بوده است  فاریاب: 
، ده ها نیروی تازه برای سرکوب آنان عصر امروز وارد شهرمیمنه شدند. دست کم بیست سرباز اردوی ملی 

دریک واحد نظامی درحومه ی این ولسوالی درمحاصره ی هراس افگنان قراردارند.
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یک کودک نوزاد که باثرفقردربدل۵۰هزارافغانی فروخته شده بود  دوباره به خانواه اش برگشتانده شد. رر: 
یک گروه  ۸نفره تبهکار که عامل اصلی رویداد تیزاب پاشی برروی دختران دانش آموز درشش سال پیش  قندز: 

خوانده می شود، دریک عملیات ویژه ماموران امنیت ملی ازشهرکندز متالشی شد.
طالبان  یک برقی را که مصروف ترمیم پایه برق در کندزبود امروز شهید وبرقی دوم را باخود بردند. رر: 

عملیات ضد هراس افگنی نظامیان در مانوگی کنرکه ده روز قبل آغاز یافته بود امروز پایان یافت. کنر: 
فردی که خانمش و یک مرد را در انجیل به قتل رسانیده بود از سوی پولیس امروز بازداشت شد. هرات: 

هشت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار امروز کشته شدند. قندهار: 
یک محموله  ۷۰۰ کیلو گوشت  گاو و گاومیش فاسد که از پاکستان قاچاق وارد شده بود ضبط شد. ننگرهار: 

مال اسلم یک تن از افرادطالبان با درک حقانیت حکومت وحدت ملی در بغالن به روند صلح پیوست. بغالن: 
نیروهای اردوی ملی در والیت خوست باگرفتاری شش تروریست از یک توطیه تروریستی در آن والیت  خوست: 
جلوگیری کردند. یک عراده موتر سراچه و یک عراده موتر نوع   صرف مملو از مواد  انفجاریه در ولسوالی 

موسی خیل کشف و از بین برده شده.
دو منسوب نظامی صبح امروز در ناد علی  هلمند درحمله انتحاری شهید و دو تن زخمی شد. هلمند: 

دایکندی:  شش مخالف مسلح دیروز در والیت دایکندی به روند صلح پیوستند.
۱۵مارچ۲۰۱۸= ۲۴حوت۱۳۹۶

پنج اختطافچی امروز در بغالن صنعتی والیت بغالن بازداشت شدند. این اختطافچیان دیروز سه تن را از مسیر  بغالن: 
شاهراه بغالن - پلخمری اختطاف نموده بودند و افراد ربوده شده نیز از قید آنان آزاد شدند.

هفده مسافربه وساطت بزرگان قومی دیروز از قید مخالفان مسلح در  ارزگان رها شدند. هنوز سیزده مسافر  ارزگان: 
دیگر درقید مخالفان مسلح قرار دارند. آنهادوهفته قبل از موتر مسافر بری ربوده شده بودند.

هفت طالب مسلح دیروز در ولسوالی سروبی والیت پکتیکا کشته شدند. این طالبان مسلح توسط فردی به نام  پکتیکا: 
اول خان که در قید طالبان مسلح قرار داشت، کشته شدند.

بدخشان:   طالبان دیشب یک زن ۲۵ساله را در ولسوالی یمگان والیت بدخشان تیرباران کردند. شوهراوبا برادر و خسرش 
سال به این طرف زیر  در اردوی ملی خدمت مینمایند٬ طالبان وی را به قتل رسانیدند. ولسوالی یمگان از سه  

اداره طالبان مسلح قرار دارد.
سی هراس افگن بشمول ۴ داعشی در مناطق مختلف کشور از سوی نیرو های ملی دفاعی و امنیتی از پا  کابل: 

درآورده شدند.۲۰ تن زخمی و 6۰ ماین کشف شده.
ازاثرضربات هوایی نیرو های بین المللی در والیت کنر چهار تن داعشی کشته و یکنفر شان زخمی شد. کنر: 

جسد یک دختر جوان دیروز از منطقه تنگی مسیر شاهراه کابل – جالل آباد یافت شد. لغمان: 
هشت تن در حادثه ترافیکی در شاهراه قندهار-هرات دیروز جان باختند. قندهار: 

درحالیکه آقای ویسا والی قندهار از بندر چابهار ایران درحال بازدید میباشد،  داکتر عبداهلل عبداهلل در رآس یک  کابل: 
هیأت وارد ایران شد تا با مقامات آنکشور دیدار و مالقات هایی انجام دهد.)آوا(

۱۶ مارچ۲۰۱۸= ۲۵حوت۱۳۹۶
شورای امنیت:   شورای امنیت ملل متحد از گروه طالبان خواست تا پیشنهاد تازه حکومت افغانستان را در مورد آغاز 

مذاکرات صلح بپذیرد.
طالبان:  سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفته است که رهبران آن گروه تا حال در مورد فراخوان مذاکرات  صلح که از 

سوی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد شده است، تصمیم نگرفته اند.
منشی عمومی ناتو از طالبان مسلح می خواهد که از جنگ و خشونت دست کشیده و وارد گفتگوهای صلح  ناتو: 

شوند.وی گفت برخی از چهره های طالبان ممکن برای گفتگوی صلح آماده گی داشته باشند.
مقام های محلی در والیت کنر می گویند که در حمله هوایی طیاره  بدون سرنشین بر 6عضو گروه دولت  کنر: 

اسالمی یا داعش در ولسوالی مانوگی این والیت، یک جنگجوی این گروه و ۳ کودک کشته شده اند.
گروه بین المللی بحران می گوید که اردوی چین سربازان خود را در یک منطقه تاجکستان که هم مرز با  چین:  

افغانستان و چین می باشد، مستقر ساخته است.
چهارنظامی ازچنگ طالبان در والیت لوگر فرارکردند. آنها تقریبًا دوماه پیش ازولسوالی آریوب حاحی پکتیا  لوگر: 

ازسوی طالبان ربوده شدند و به ازره والیت لوگر انتقال یافتند ودرآنجا نگهداری می شدند.
فاریاب:   تالش ها برای نجات چهار سرباز ربوده شده ازسوی طالبان ، دروالیت فاریاب ادامه دارد. این سربازان روز 

گذشته از شاهراه شهرمیمنه – ولسوالی المار ربوده شدند.
مردی به اتهام نگهداری و انتقال تابلیت های نشه آور نوع  کا دروالیت هرات بازداشت شد. هرات: 
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دو تن به اتهام انتقال 6۰۰ لیترمواد کیمیاوی درزیرین تانکر تیل ازسوی پولیس بازداشت شدند. رر: 
افگن کشته شدند. در درگیری های میان گروهی طالبان در گلران والیت هرات  شش هراس   رر: 

دیروز درشماری از والیت های کشور۴۵ تن ازهراس افگنان کشته و ۳۳ تن دیگرآنان زخمی شدند. کابل: 
سه عضو گروه طالبان در والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

سی عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند. ۳ماین و دو  رر: 
انبارسالح نیز کشف شده.

دوتن با محموله یی از ۲۳ کیلو مواد مخدر دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
در سه حمله ناگهانی و تازه نظامیان برطالبان مسلح درباالبلوک والیت فراه ، هفده هراس افگن کشته شدند و  فراه: 

ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند
چهار طالب درحمله  نظامیان در اناردره فراه کشته شدند.درحمله دیگر۳ طالب کشته و6 تن زخمی شد. رر: 

۹ هراس افگن در یک عملیات نظامی دروالیت لغمان کشته شدندو یک انبار سالح بدست آمد. لغمان: 
نورستان:  هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در کامندیش والیت نورستان کشته شدند ۳ ماین 

نیز کشف و خنثی شد.
هشت طالب مسلح به شمول چهارتروریست پاکستانی در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور در والیت   هلمند: 

هلمند کشته شدند. ۲انبار سالح و۳ ماین نیز کشف گردید.
۱۷مارچ۲۰۱۸= ۲۶حوت۱۳۹۶

صبح امروز ۲6 حوت حوالی ساعت ۹ به وقت محلی، با حمله انتحاری یک خودروی بمب گذاری شده در  کابل: 
حوالی پارکهای  صنعتی ناحیه۹ شه منفجرشده است که دونفر ملکی کشته و۳ نفرزخمی شدند.

۵۱  هراس افگن بشمول ۷ داعشی در نتیجه عملیات های قطعات کوماندو وضربات هوایی نیروهای دفاعی  رر: 
وامنیتی کشور درجریان یک شبانه  روزگذشته کشته و۸ تن زخمی شدند.عالوتا« ۱۰۵ ماین کشف و خنثی 

شده.
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، امروز ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان را در  رر: 

ارگ به حضور پذیرفت.
شش هراس افگن دیشب دردولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

یازده قریه درشرین تگاب فاریاب از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. رر: 
عملیات نظامی به منظور پاکسازی ساحات نا امن شهرکندزازوجود مخالفان مسلح امروزراه اندازی شد. یک  قندز: 

حلقه ماین نیز کشف شد.
یک جنرال پاکستانی باسم نواز با یک محافظش دیشب در ولسوالی شاجوی والیت زابل کشته شد. زابل: 

جوزجان:  ۳۵داعشی که ۷ تن ازبک بودند دیشب در والیت جوزجان کشته ۱۳تن زخمی و یک تن بازداشت  شد.
منسوبان ریاست امنیت ملی فراه امروز سه فرد را به ظن اختطاف یک کارمند دولت بازداشت کردند.  فراه: 

یک کارمند امنیت ملی دیشب درزرنج ازسوی افرادمسلح ناشناس به شهادت رسید. نیمروز: 
پولیس تخار سه دزد مسلح را که یک روز قبل فردی را در مربوطات شهر تالقان از ناحیه سر زخمی ساختند  تخار: 

و موتر وی را به سرقت بردند دیروز بازداشت کرد .
۲ نظامی دیشب در نتیجه حمله طالبان مسلح باالی پاسگاه های امنیتی در ولسوالی خواجه غار تخار به شهادت  رر: 

رسیدندو۹ سرباز زخمی شد.
۵ طالب به شمول یک سرگروه آنان دیشب در برکی برک لوگر کشته شدند.یک ماین نیز کشف شد. لوگر: 

چهارده طالب مسلح دیشب در ولسوالی آب بند والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
هفت باشنده قریه های شیرآباد و نیخته ولسوالی قره باغ غزنی امروز با پا درمیانی هیئت اعزامی با آن والیت  رر: 

آزاد شدند.
چهارهراس افگن دریک حمله هوایی درارزگان امروز کشته شدند و هفت تن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 

۵ هراس افگن در یک عملیات نظامی امروز درلغمان کشته شد. یک انبار 6 ماین کشف شد. لغمان: 
۸ هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی دیشب در کنر کشته شدند. یک انبار سالح هم کشف شد. کنر: 

حلقه ماین  نورستان: چهارهراس افگن وابسته به گروه طالبان طی درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.دو  
هم کشف شد.

پانزده طالب مسلح در یک رشته حمله ها درهلمند کشته شدند.۴ انبار سالح و ۴ ماین نیز کشف گردید. هلمند: 
سی وسه هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نظامیان ویژه دروالیت درننگرهار کشته  ننگرهار: 

شدند.۴ ماین و دو انبار سالح نیز کشف گردیده است. 
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درعملیات ضد هراس افگنی در ولسوالی گوشته سی وهشت ساحه و روستا از وجود هراس افگنان پاکسازی  رر: 
شده است.

بدخشان:  چین حضور نظامی خود را در نزدیکی مرز هایش با افغانستان افزایش داده است. هدف حضورنظامی درین 
مناطق را جلوگیری ازرفت و آمد و حمله احتمالی هراس افگنان به مناطق غربی چین می خوانند.

پنج آدم ربا شام دیروز بازداشت و سه تن از چنگ آنان آزاد شدند بغالن: 
۱۸مارچ۲۰۱۸= ۲۷حوت۱۳۹۶

مهاجمی با بمب دستی به  آموزشگاه  خصوصی کوثر دشت برچی حمله کرده است که ۱۱ تن زخمی شد.  کابل: 
مهاجم در انفجار بمب دستی همراهش کشته شده است.

در۲۴ ساعت گذشته ۷۴ هراس افگن به شمول  یک تن از قوماندانان محلی طالبان در نقاط مختلف کشور  رر: 
کشته ۳ تن  دیگرآنها بازداشتگردیده است.

نیروهای بین المللی مستقر درافغانستان تالش دارند تا امنیت شهر کابل را تامین کنند. رر: 
فاریاب:  مسیرشاهراه نمبر یک والیت فاریاب که ازسوی طالبان برای ترافیک مسدود شده بود دیروز باز شد. درجریان 

این عملیات تعداد زیادی از افراد طالبان کشته وزخمی شدند و ده حلقه ماین خنثی شد.
مسوول ارتباطات مخابروی  طالبان برای لوگر دیروز درآن والیت کشته  و سه طالب دیگر بازداشت شد.  لوگر: 
همچنان روز گذشته نیزپنج مخالف مسلح به شمول یک سرگروه آنان درقریه شاه مزار ولسوالی برکی برک در 

حمله هوایی  نظامیان کشته شدند.
پولیس یک ماین دست ساز را ازسرک ولسوالی گلران کشف و خنثی کردند. هرات: 

سه هراس افگن ماین سازان ماهر درچمتال  بلخ در درگیری با نیروهای نظامی زخم برداشتند. بلخ: 
فردی که  دوتن را  درجاده لیسه مهری واقع ناحیه هشتم شهرهرات به قتل رسانده بود  ازسوی محكمه  رر: 

استیناف هرات به اعدام محكوم شد.
یک عضو گروه طالبان دروالیت ارزگان هنگام ماین گذاری جاده یی درتیراندازی نظامیان کشته شد. ارزگان: 

ننگرهار:  هژده زندانی به شمول چهار زن از زندان مرکزی ننگرهار باساس فرمان ریس جمهور رها شدند.
درحمله ناگهانی سربازان اردوی ملی درغنی خیل شاهراه جالل آباد- تورخم  شش هراس افگن کشته شدند  رر: 

و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.
شش هراس افگن در درگیری میان گروهی طالبان در نازیان ننگرهار کشته ودوتن  زخمی شد.  رر: 

یک طالب مسلح با لباس زنانه در ولسوالی غنی خیل ننگرهار گرفتار و چهار تن دیگرکشته شدند. رر: 
شش مظنون جرایم جنایی دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. طبق یک خبر دیگر، یک هراس افگن در  قندز: 

درگیری با کوماندوها در ساحه چپرمه شهر کندز کشته شد و دو هراس افگن دیگر زخم برداشتند.
یک دهشت افگن در اسمار زخمی گردیده است.  کنر: 

در نتیجه درگیری میان  پسران کاکا دو خا نواده درولسوالی بگرام  والیت پروان  یک تن کشته شد و چهار تن  پروان: 
دیگر زخم برداشتند .

بدخشان:  افراد وابسته به گروه طالبان شب گذشته یک زن را در ولسوالی بهارک  به دالیل نامعلومی سر بریدند.
۱۹مارچ۲۰۱۸= ۲۸حوت۱۳۹۶

دریک انفجارموتورسیکلت بمب گذاری شده در نزدیکی مکتب افغان - ترک در شهر جالل آّباد ۴نفر کشته و  ننگرهار: 
دست کم ۱۰ نفر هم زخمی شده اند.

یک انبار مواد انفجاری گروه طالبان در ولسوالی دوربابا والیت ننگرهار کشف شد.شامل بیش از سه صد  رر: 
کیلوگرام مواد انفجاری وهزاران متر الین ثانیه سوز.

یک محموله دوصد کیلوگرام چرس مواد مخدر دریک موتر در بازار مارکووالیت ننگرهار کشف شد. رر: 
سه غیرنظامی درنتیجه یک انفجار درساحه پل بهسود والیت ننگرهار جان باختند و حدود  سه تن دیگرشان  رر: 

زخم برداشتند.
چهل وسه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  دربخش های ننگرهارکشته شدند.۴ماین  رر: 

و دو انبار سالح نیز کشف گردیده.
در انفجار یک موترسیکلت درولسوالی شیندند یکنفر کشته و ۷ نفر زخمی شدند. قربانیان این رویداد  هرات: 

غیرنظامیان هستند.
امروز پنج ماین  از جاده های منتهی به ولسوالی پشتون زرغون هرات کشف و خنثی گردید. رر: 

اجازه اقامت دائم زوج افغان محکوم به قتل ناموسی چهار زن در کانادا لغو شده است. محمد شفیع و همسرش  کانادا: 
توبا یحی، در سال ۲۰۱۲ محکوم به قتل سه دختر نوجوان شان وهمسر اول شفیع شده بودند. حامد، پسر این 
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از۲۵ سال حبس  به  زوج نیز به خاطر نقشش در این پرونده محکوم وزندانی شده بود. که هرسه تن بعد  
افغانستان فرستاده خواهند شد.

سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که درطول سال ۱۳۹6 درنتیجه عملیات های تصفیوی نیرو های اردوی  کابل: 
ملی هزاران تن از افراد دشمن کشته، ۱۰۸۴۴تن زخمی و ۲۰6۸  تن بازداشت شده اند. در میان کشته شده گان 
دشمن، ۳۷۵  قوماندان طالبان و ۷۲ قوماندان داعش قرار داشتند وشمار تلفات افراد داعش در این عملیات ها 
به ۲۲۵۰ تن رسیده است. در سال ۱۳۹6جمعًا ۷۸۱عراده موتر، ۱۴۱۱ موترسایکل، ۱۴۸۱۸ کیلوگرام مواد 
انفجاری، ۵۱واسکت زرهی، ۸۸۳۸ کیلوگرام مواد مخدر، ۱۹۴میل اسلحه ثقیل، ۱۴۷۰میل اسلحه خفیف و۱۷۹ 

دستگاه مخابره به دست آمده و۱۳6۴۲ حلقه ماین کشف خنثی شده است.
در۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۱۹ تن باسرگروپ طالبان کشته و۱۱ تن زخمی  شدند. رر: 

در درگیری میان دو گروه مسلح غیر مسول در رستاق دیروز دوتن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. تخار: 
پولیس صبح امروز جسد به دارآویخته شده یک پسر جوان ۱۸ساله را از شهر تالقان والیت تخار به دست  رر: 

آورد. این پسر روز قبل باالی زمین با همسایه های شان دعوا کرده بود.
نورستان: شش طالب در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۳ ماین نیز کشف شد.

۲۰مارچ۲۰۱۸= ۲۹حوت۱۳۹۶
وزارت داخله داخله افغانستان اعالم کرده که برای تامین امنیت شهروندان در برگزاری مراسم نوروز)فردا( در  کابل: 

کابل و سایر شهرهای افغانستان تمام نیروهای امنیتی این کشور احضار شده اند.
مقام های افغان تایید کرده اند که ژنرال جوزف دانفورد، رئیس مشترک ستاد ارتش آمریکا صبح امروز وارد  رر: 

افغانستان گردیده است. سفر آقای دانفورد دو روزه اعالم شده است.
قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل درکنار انکه از اتخاذ تدابیر امنیتی در شهر به خاطر گرامی داشت از سال نو  رر: 

خبرداده است،با تاکید مطرح ساخته است که از فیر های شادیانه جلوگیری می گردد.
۳۳ هراس افگن توسط نیروهای ملی امنیتی در مناطق مختلف کشورکشته و۴۵تن زخمی گردیدند. رر: 

جوزجان:   یک دختر ده ساله دروالیت جوزجان مورد تجاوز جنسی قرارگرفت.
ننگرهار:  بیش از چهار هزار جریب کشتزار خشخاش دروالیت ننگرهار تخریب شد.

مالثنااهلل مشهور به مفتی  یک عضو ارشد گروه داعش درشهر جالل آباد بازداشت شد. رر: 
مردی با محموله یی  بیش از یکصد کیلو چرس درموتر دروالیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 

دیروز انفجاری درشهرجالل آباد رخداد که چهارغیرنظامی جان باختند و دست کم ده تن دیگر شان زخم  رر: 
برداشتند تالش برای بازداشت عامالن آن جریان دارد.

یک سرباز پولیس ملی صبح امروز ازطرف افرادمسلح ناشناس در ولسوالی حصه دوم به شهادت رسید. کاپیسا: 
بیش از چهار هزار هراس افگن در یک سال در والیات شمال کشور کشته شدند. بیش از دو هزار پنجصد  بلخ: 

هراس افگن دیگر زخم برداشتند و نزدیک به دوصد هراس افگن بازداشت گردیده اند.
پولیس بغالن گفت دونفررا با بیش از سی کیلوگرام موادمخدرکه دردو موترکشف کرد بازداشت نمود. بغالن: 

نظامیان افغان به منظور آرامش خاطر مسافران سراز دیروز تدابیر شدید امنیتی شانرا درشاهراه های بغالن اتخاذ  رر: 
کردند.

شاروال سابق هرات باتهام اختالس  به ۱۵سال حبس محکوم شد. هرات: 
۱۳۹۷

۲۱مارچ۲۰۱۸= اول حمل ۱۳۹۷
انفجار انتحاری داعش در غرب شهر کابل دربین گروهی از نوجوانان به مناسبت سال نو در حال نواختن  کابل: 
موسیقی و شادمانی بودند در نزدیکی زیارت سخی  نزدیک شفاخانه علی آبادکه جشن نوروز در آنجا برگزار 

می شود، رخ داده است. در این انفجار ۲۹ نفر کشته و ۵۲ نفر دیگر زخمی شده اند.
رئیس جمهورغنی: سال ۱۳۹۷ به نام معارف مسما شده است و دراین سال اصالحات در بخش ملکی و نظامی  رر: 

تداوم خواهد یافت  وی  حلول سال نو را به همه هموطنان تبریک گفت.
داکتر عبداهلل : فرا رسیدن سال ۳۹۷ هجری خورشیدی و فصل بهار و نوروز را به همة مردم افغانستان شادباش  رر: 

می  گوییم و آرزو داریم سال پیش رو، ساِل صلح، امنیت و رفاه برای مردم افغانستان باشد.
عطا محمد نور، والی مخلوع بلخ درمراسم افتتاح جشن نوروز اعالم کرد که حزب جمعیت اسالمی با حکومت  بلخ: 
وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی بر سرخواست های این حزب به توافق رسیده است به زودی 
توافق نامه ای با دولت وحدت ملی اعالم خواهد شد. او همچنین دراین مراسم دستاوردهای ۱۴ سال خود را 
به مردم گزارش داد و گفت که در این مدت برای والیت بلخ چه کارهایی انجام داده است. در این مراسم 
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سروردانش معاون ریس جمهور نیز بیانیه ای ایراد کرد.
سمنگان:  شش مسافر دریک رویداد ترافیکی درشاهراه کابل – مزار کشته و چهار تن دیگر  زخم برداشتند.

۲۲مارچ۲۰۱۸= ۲ حمل ۱۳۹۷
پس از سه ماه و سه روز تنش)از۲۷قوس۱۳۹6( میان حکومت مرکزی و عطا محمد نور، والی پیشین والیت  بلخ: 
بلخ، امروز اسحاق رهگذرنماینده بلخ در ولسی جرگه رسما" به عنوان والی جدید بلخ معرفی شد. آقای نورکه 
حدود پانزده سال پیش والی بلخ بود در پی توافقی با اشرف غنی، رئیس جمهور، معرفی والی جدید بلخ را 

پذیرفته است.
درانفجار انتحاری داعش در غرب شهر کابل در نزدیکی زیارت سخی نزدیک شفاخانه علی آباد و خیابان  کابل: 

دانشگاه کابل که جشن نوروز در آنجا برگزار می شود، ۳۱نفر کشته و 6۵ نفر زخمی شده اند .
دیروز درنقاط مختلف کشور ۳۵ تن از هراس افگنان بشمول ۴ داعشی کشته و۳۱ تن دیگر زخمی شدند.  رر: 

درمیان کشته شده گان یک مسؤل قضائی طالبان و ۴ تن داعشی  نیز شامل بود.
هشت هراس افگن صبح امروز در جریان عملیات نظامیان در ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب کشته و۷تن  فاریاب: 

بازداشت شدند.
سه هراس افگن دیروز که میخواستند حمالت هراس افگنی را در جریان تجلیل سال نو در والیت فاریاب  رر: 

انجام دهند، کشته شدند.
بیست و چهار هراس افگن دیروز در ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب کشته شدند. رر: 

درجریان عملیات مشترک محاربوی سیالب چهار نمبر)۱۴( در والیت ننگرهار )۳( تن دهشت افگنان  ننگرهار: 
دستگیرشدند.

۲۳مارچ۲۰۱۸= ۳ حمل ۱۳۹۷
وزارت دفاع ملی میگوید که هفتاد و یک هراس افگن در مناطق مختلف کشور در پی عملیات های تصفیوی  کابل: 

کشته شدند.۳۴تن زخمی و ۴ ترورست بازداشت گردیده اند.
افغانستان با شکست دادن تیم ایرلند به بازی های جام جهانی۵۰ دوره ای کریکت ۲۰۱۹ راه یافت. رر: 

مـــلـــی  اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( می گوید که از ۱۷۱ هزار سرباز ارتش   رر: 
افغانستان و اعضای وزارت دفاع  فقط ۹۴ هزار نفر آنان گروه خونی شان مشخص و ۷۷ هزار نفر گروه خونی 

شان ثبت نشده که ۴۵ درصد این افراد را تشکیل می دهند.
در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در یک خودرودر نزدیکی ورزشگاه غازی محمد ایوب خان  دست کم  هلمند: 

۱۰ نفر کشته و ۳۵ نفر مجروح شدند.
اسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب و والی سابق هرات از طالبان خواسته است که اگر مایل مذاکره با  هرات: 

رهبران جهادی هستند، این باب مذاکره باید در داخل افغانستان گشوده شود.
هفت هراس افگن دردو عملیات ویژه ماموران امنیتی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

یک محموله مواد انفجاری ساخت پاکستان در رودات شرق کشور کشف و به دست آمد.مردی که آنهارا انتقال  رر: 
میداد بازداشت گردیده است.

یک محموله جنگ افزارشامل۱۳ کالشنکوف و۲۳ تفنگچه درولسوالی دوربابا ننگرهارکشف شد. رر: 
درنتیجه ضربات هوایی در ده باال ننگرهار هشت تن ازگروه تروریستی داعش کشته ویک باب قرارگاه  رر: 

آنهانیزتخریب گردیده است.
ازاثرضربات هوایی نیرو های بین المللی عبدالحق یک تن از قوماندانان گروه تروریستی داعش درچوکی  کنر: 

والیت کنرکشته شده است.
۲۴مارچ۲۰۱۸= ۴ حمل ۱۳۹۷

اشرف غنی بمناسبت آغاز سال تعلیمی اعالم کرد که ۵۰ درصد از مکاتب/مدارس این کشور تاکنون ساختمان  کابل: 
ندارند و در حدود یک هزار مکتب نیز در این کشور مسدود هستند. سه و نیم میلیون کودک واجد شرایط 

آموزش نیز اکنون قادر به رفتن به مدارس نیستند.
۴۸ تروریست به شمول ۱۴ داعشی در نتیجه عملیات های تعرضی، عملیات های قطعات کوماندو وحمالت  رر: 
هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در یکشبانه روز کشته شدند. ۳ تروریست دیگر در این عملیات ها زخم 

برداشته و ۱۳ تن بازداشت شدند.
وزارت امور داخله تفاهم نامة ده هزار بست ملکی سازی این وزارت را امروز با کمیسیون اصالحات اداری  رر: 

امضا کرد.
پنج سارق مسلح دریک برخورد مسلحانه با پولیس ازمربوطات حوزه هشتم کابل امروزگرفتار شدند. دراین  رر: 
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درگیری یک پولیس زخمی و یک تن از سارقین نیز زخمی میشود که درنتیجه هر پنج سارق مسلح گرفتار 
میشوند.

جان نیکلسن فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان می گوید که گروه داعش درشمال افغانستان شکست  رر: 
خورده است.

پولیس مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۰ تن را به اتهام قاچاق مواد مخدراز مرکز و  رر: 
والیت های کشور بازداشت کرد.

هفت  طالب مسلح  به شمول مال  بهایی جان  مسول کمیته نظامی  طالبان در فراه  کشته شدند 6طالب زخمی  فراه: 
و ۱۱ تن بازداشت گردید.

درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ، سیزده هراس افگن کشته و شش تن  رر: 
دیگر شان زخم برداشتند.

سه طالب ماین گذار درنتیجه انفجار ماین دست داشته خود شان در شاهراه ترینکوت کشته شدند. ارزگان: 
دوغیرنظامی در انفجاریک ماین در  غور جان باختند و سه غیر نظامی  دیگر زخم برداشتند. غور: 

جوزجان:   چهار داعشی در نتیجه عملیات هوایی نیروی های ناتو دیشب در درز آب جوزجان کشته شدند. نه داعشی 
به شمول دو شهروند ازبکستان ویک زن فرانسوی ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

قومندان قطعه سرخ گروه طالبان دیشب در دند شهاب الدین شهر پلخمری کشته شد. قاری منصور توسط  بغالن: 
افراد مال یونس منگکی کشته شد .

ده طالب مسلح در انفجارماینی درولسوالی پشتونکوت  فاریاب کشته و۴ تن شان زخمی شدند. فاریاب: 
ماموران امنیتی یک موتربمب گذاری شده را که قراربود درشهرجالل آباد از غیرنظامیان را در جریان جشن  ننگرهار: 

نوروز آماج قراردهد ، پیش از رسیدن به شهر کشف وخنثی کردند.یک مهاجم بازداشت شد.
چهارده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه والیت  درننگرهار کشته شدند. ۲ طالب نیز کشته شد.۳  رر: 

ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد.
ده غیرنظامی شام دیروز در انفجاربمب در هلمند کشته و حدود۳۵ تن دیگر شان زخم برداشتند. هلمند: 

۹ طالب مسلح  شب گذشته  درحمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح  رر: 
و۴ ماین نیز کشف گردید.

نورستان: هفت طالبا در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۴ ماین نیز کشف شد.
۲۵مارچ۲۰۱۸= ۵ حمل ۱۳۹۷

حکومت ترکیه گروه جدیدی از معلمان ترکیه ای را برای تدریس در مکاتب/مدارس افغان- ترک به افغانستان  کابل: 
فرستاده است.معلمانی که وارد افغانستان شده اند، به ۱۲۰ نفرمی رسد که۳۰ زن هستند.

۱۳۵  پایه مخابره  درساحه ناحیه هشتم شهركابل بدست موظفین امنیت ملی افتاد . درپیوند به این قضیه  پنج  رر: 
نفر بازداشت ویك موتر كروال سراچه نیز ضبط  شده  است .

انفجار ناشی از یک بمب که باالی دیواری درنزدیک چمن حضوری جاسازی  شده بودیکتن کشته شده و  رر: 
شماری هم زخمی گردیدند. آنان که هدف قرار گرفتند خیمه تحصن برپا کرده بودند و دربرابر تجاوز و مداخله 

پاکستان درافغانستان اعتراض داشتند.
خانم درانی وزیری، به عنوان معاون سخنگوی رییس جمهور غنی منصوب شد. رر: 

محمداشرف غنی سید علی نقی خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران را که در راس یک هیات  رر: 
آن کشور به کابل آمده بود، در قصر گل خانة ارگ ریاست جمهوری به  حضور پذیرفت.

در نتیجه یک انفجار انتحاری داعش در ورودی مسجد نبی اکرم در شهر هرات، دست کم یک نفر کشته و  هرات: 
هفت نفر دیگر زخمی شدند.

سفارت روسیه درکابل اظهارات اخیر فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان که گفته بود “روسیه از طالبان  کابل: 
حمایت و حتی برایشان سالح فراهم می کند"، را رد کرده است.

یک دختر جوان دیشب توسط طالبان در ولسوالی ارغنج خواه بدخشان تیر باران شدکه با نامزدی اش با مال  بدخشان: 
یعقوب یک سرگروه طالبان، مخالفت کرد. در سال گذشته سیزده قتل زنان در بدخشان به ثبت رسیده.

پنج طالب دیروز درقریه شنکی ولسوالی گیالن والیت  غزنی کشته و ۴ تن زخمی  شدند. شب گذشته سه  غزنی: 
طالب درقریه های بجک ، اریک وگردنی و تاسنگ ولسوالی ده یک غزنی کشته و پنج تن دیگرشان زخمی 

شدند. یک سرباز پولیس شهید و دوتن دیگر زخمی شدند.
دو فرد انتحاری بعداز چاشت امروز در شهر هرات کشته شدند و هشت فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. هرات: 

سیزده هراس افگن دیشب در ولسوالى پشتون کوت والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
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شش طالب مسلح دیشب در ولسوالی خروار باثر حمله هوایی کشته شدند. لوگر: 
هفت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان  درسپین بولدک والیت قندهار جان باختند. قندهار: 

هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 
و۴ ماین نیزکشف شد.

هفده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  کشته شدند.۴ ماین و انبار سالح نیز کشف گردید. ننگرهار: 
حمله  موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی درشرق کشور یک باردگرازسرگرفته شده است. رر: 

جوزجان   نعمت اهلل مسول عمومی زندان های گروه داعش در جوزجان دیروز با جنگ افزار به صلح پیوست.
پنج طالب مسلح دیروز  در والیت نیمروز کشته شدند.یک پولیس زخم برداشت. نیمروز: 

دو باشنده قریه های پیراجی و اهلل یار ولسوالی جوند والیت بادغیس در درگیری مسلحانه باالی زمین کشته  بادغیس: 
و ۲ تن زخمی شدند.

مال ذاکر قومندان محلی طالبان که اخیرا" در فراه زخم برداشته بود دیروز جان داد . فراه: 
نه طالب مسلح دیروز در ولسوالی امام صاحب والیت کندز کشته شدند. هفت طالب مسلح به شمول یک  قندز: 

تاجکستانی زخم برداشتند.
اورزوالفون درالین وزیر دفاع آلمان همراه شماری از نمایندگان پارلمان آنکشور وارد شهر مزارشریف مرکز  بلخ: 

والیت بلخ در شمال افغانستان شده است.
چهل تن از حافظان قرآن عظیم الشان از دارالعلوم جاللیه شهر مزارشریف فارغ شدند. بلخ: 

دستارفضیلت به سربیش از پنجاه تن عالمان دین امروز درمسجد جامع کارته خراسان شهرایبک والیت  سمنگان: 
سمنگان گذاشته شد.
۲۶مارچ۲۰۱۸= ۶ حمل ۱۳۹۷

رئیس  جمهور افغانستان در راس یک هیات عالی رتبه برای اشتراک در"کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد  کابل: 
صلح، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقوی" به تاشکند رفت.

جان بس، سفیر آمریکا در کابل می گوید ایران از طریق سپاه پاسداران به گروه طالبان در افغانستان پشتیبانی  کابل: 
لجستیکی فراهم می کند.

۵۱ تن  از هراس افگنان درنقاط مختلف کشور کشته و ۱۹  تن  دیگر زخمی  گردیده اند. رر: 
امروزدشمنان صلح، امنیت، رفاه و آرامش مردم" با انفجار پایه های برق وارداتی در والیت بغالن در شمال  رر: 

افغانستان، برق شهر کابل را قطع کرده اند.
یک متخصص طبی شب گذشته از نزدیکی منزلش درساحه کارته سه کابل ربوده شد. رر: 

یکنفر که ۲۲ سال عمر داشت  دریک برگرفروشی درساحه کارته چهار با ضربات چاقو مجروح شد و بعد در  رر: 
مسیر شفاخانه جان سپرد.

هشت تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر که شامل لست سیاه سازمان ملل متحد اند در جریان سال گذشته از  رر: 
سوی نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.

وزیردفاع المان درنشستی با قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین دیروز دربلخ برحمایت کشورش از نظامیان  بلح: 
افغان تاکید کرد.

یک هراس افگن دیشب حین جاسازی موادانفجاری زیر پایه های برق وارداتی درپلخمری بازداشت شد. بغالن: 
دوطالب ماین گذار دروالیت ارزگان بازداشت شدند. ارزگان: 

دوتن به اتهام جاسوسی دروالیت ننگرهار بازداشت شده اند. ننگرهار: 
۴۱۴ هراس افگن و تبهکار درسالی که گذشت ازسوی ماموران امنیت ملی ننگرهار بازداشت شده اند. رر: 

شبکه ویژه تروریستی گروه طالبان دروالیت ننگرهار متالشی شد. ماموران امنیت ملی سه عضو رهبری این  رر: 
شبکه تروریستی را دریک عملیات ویژه ازولسوالی سرخ رود بازداشت کردند.

دریک انفجاردر خوگیانی والیت ننگرهار دو غیرنظامی جان باختند و چهارفرد دیگر  زخم برداشتند. رر: 
بیست وسه داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند رر: 

درگیری افراد وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درلعل پور و رودات  والیت ننگرهار همچنان  رر: 
ادامه دارد. ۳ ماین و یک انبار جنگ افزار نیز کشف گردیده است.

درتازه ترین مورد درجریان یک شبانه روز اخیر بخش هایی از نورستان، ننگرهار و کنر گواه برخورد ده ها  رر: 
موشک نظامیان پاکستان بوده است.

نه هراس افگن دریک عملیات ویژه  نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند و سه تن دیگرشان بازداشت گردیدند.  لغمان: 
6 ماین هم کشف شد.
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عملیات تصفیوی درچارولسوالی والیت فراه ادامه داردکه در اثر آن تاکنون  ده طالب مسلح کشته شدند. فراه: 
گمرک مواد مخدر طالبان مسلح درمنطقه خرمالیق  والیت فراه نا بود شد. در اثر این حمالت دو میل کال  رر: 
شینکوف، هشت عدد شاجور،یک شرید پیکا، یک جلد کتاب اسناد گمرکی طالبان و هفت جلد کتا بچه تعرفه 

گمرکی انها به دست آمده است.
یک سرگروه هراس افگنان دیروز با دو فردش در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. قندز: 

شش طالب مسلح در درگیری امنیتی دیشب در سوزمه قلعه سرپل کشته و ۳ تن زخمی  شدند. سرپل: 
۹ طالب مسلح در یک رشته حمله های قوای هوایی کشوردرحومه لشکرگاه و سنگین والیت هلمند کشته  هلمند: 

شدند. ۲ انبار سالح و 6 ماین هم کشف شد.
چهارهراس افگن به شمول دو پاکستانی دروالیت کنر بازداشت شدند. کنر: 

۲۷مارچ۲۰۱۸= ۷ حمل ۱۳۹۷
رییس جمهوری پولند امروز واردکابل شد و با داکتر عبداهلل دیدار داشت. کابل: 

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز دریک نشست خبری گفت که دردوماه اخیر  کابل: 
تاجردرکشور اختطاف گردیده اند.   6

۲6 تروریست در نتیجه عملیات های تعرضی، عملیات های قطعات کوماندو وضربات هوایی نیروهای دفاعی  رر: 
وامنیتی کشور، در جریان یکشبانه روز گذشته کشته شدند. ۲۰ تروریست دیگر در نتیجه این عملیات ها زخم 

برداشته و ۱۹ تن به شمول ۱۷ فرد مشکوک بازداشت شده اند.
سه پولیس محلی به شمول قومندان آنان در حمله طالبان در منطقه زرخرید کندز امروز شهید شدند. قندز: 

نشست مشاورین امنیت ملی امریکا ، افغانستان، عربستان وامارت متحده عربی اخیرا" در واشنگتن دی سی دایر  امریکا: 
و روی مبارزه مشترک علیه گروه های تروریستی بین المللی وخشک نمودن منابع مالی این گروه ها توافق 

کردند.
ده تن از پناهجویان افغان، که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد شده بود، از آن کشور اخراج شده و ذریعة  رر: 

یک طیاره اجاره شده بود، امروزبه میدان هوایی کابل مواصلت کردند.
درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ، ده هراس افگن به شمول سه جنگجوی  فراه: 

پاکستانی کشته شدند.
یک غیرنظامی درنتیجه انفجار ماینی دروالیت غور جان باخت و دو تن دیگر شان زخم برداشتند. غور: 

نورستان: پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در نورستان کشته۳ ماین کشف گردید.
حدود۱۴۰ تن ازجوانان غرض تامین امنیت بهترمساجد واماکن مقدس درشهرهرات استخدام شده اند. هرات: 

شش طالب در حمله های  هوایی کشور درهلمند کشته شدند. یک انبار سالح و ۳ ماین نیز کشف شد. هلمند: 
دوازده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دیشب  درننگرهارکشته شدند.۴ ماین و یک انبار سالح  ننگرهار: 

هم کشف گردید.
۲۸مارچ۲۰۱۸= ۸ حمل ۱۳۹۷

نمایندگی بانک کریم آغاخان در ولسوالی جبل السراج والیت پروان آماج حمله موشکی طالبان قرار گرفت و  پروان: 
جسد مردی را کشف کردند.

در سال ۱۳۹6 ریاست محکمه ابتداییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر6۷۱ نفر را  کابل: 
محکوم به مجازات کرده است که چهار شهروند خارجی شامل آن می باشد.

۲۹تن  از دهشت افگنان  به شمول ۴ تن داعشی  در نقاط مختلف کشور کشته ،  ۲۳  تن  زخمی و ۴ فرد  رر: 
مشکوک دستگیر گردیده اند.

هفت نظامی پاکستانی در درگیری با مرز بانان کشور  دیروز در منطقه سرحدی ولسوالی پتان پکتیا کشته شدند  پکتیا: 
ویک پو لیس سرحدی کشور  زخم برداشت.

از اثر حمالت هوایی نیروهای اردوی ملی دوعراده موتر در زابل که درآن مواد انفجاری بارگیری شده  زابل: 
بودمنهدم گردید. ۳ تن از افراد طالبان که وسایط  مذکور را حمل مینمودند نیز کشته شدند. 

نورستان:  سه هراس افگن  دیروز در والیت نورستان باز داشت شد.
منسو بان امنیتی در والیت غزنی یک مسوول طالبان مسلح را که برای شان عشر و زکات جمع آوری می کرد  غزنی: 

دیروز دستگیر کردند.
یك طالب مسلح دیروز به اتهام فعل زنا از سوی باشندگان محل در ولسوالی آبكمری بادغیس  باسنگ و چوب  بادغیس: 

به قتل رسید.
چهارده طالب مسلح  در درگیری بانظامیان در هلمند کشته شدند. دو انبار سالح و ۵ ماین نیز کشف شد. هلمند: 
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یک آدم ربا  در درگیری با پولیس هرات کشته  شد.دراین درگیری دو آدم ربای دیگر زخم برداشتند. هرات: 
بیست داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.۴ ماین و یک انبار سالح هم  ننگرهار: 

کشف گردید.
سه هراس افگن طالب درعملیات ویژه نظامی در کنر بازداشت شدند.۷ ماین نیز کشف و خنثی شد. کنر: 

قوای هوایی افغانستان برای نخستین باربمب رهبری شده توسط شعاع الیزر برمواضع طالبانپرتاب کرد. فراه: 
درحمله سربازان کوماندو برمراکز طالبان در فراه ، به این گروه هراس افگن تلفات سنگینی وارد شده است. ۳  رر: 

سرباز نیز زخمی شد.
تاجکستان:   وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه ای گزارش های مربوط به انتقال تجهیزات نظامی از طریق 

مرز این کشور به افغانستان و طالبان را تکذیب کرد .
ازبکستان:   رئیس جمهور ازبکستان در کنفرانس بین المللی تامین امنیت افغانستان در تاشکند از نیروهای خارجی 

خواست به تامین مالی تروریست ها در افغانستان پایان دهند.
خواجه آصف ، وزیرامور خارجه پاکستان  خاطر نشان کرد که آوردن طالبان به میز مذاکره و برقراری صلح و  پاکستان: 

ثبات در افغانستان مسئولیت مشترک جامعه جهانی است.
۲۹مارچ۲۰۱۸= ۹ حمل ۱۳۹۷

رئیس جمهور پولند به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان تعهد کرده است. کابل: 
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند برای تامین امنیت محالت، نیروی جدیدی زیر نام "ارتش محلی"  کابل: 

تشکیل می دهند.
در جریان عملیات های جداگانه  نیرو های ملی دفاعی وامنیتی در۲۴ ساعت گذشته به هدف سرکوب هراس  رر: 
افگنان در برخی نقاط مختلف کشور ۱۲۲ تن  از هراس افگنان  کشته شدند. به شمول سه تن از قوماندانان 
محلی طالبان، هشت داعشی و هفت تروریست پاکستانی، ۵۸تن آنها زخمی و دو تن دیگر آنها گرفتار 

گردیدند.
شب گذشته افراد مسلح ناشناس به مسعود حسینی، عکاس خبرگزاری آسوشتید پرس در کابل حمله کردند.  رر: 

به آقای حسینی آسیبی نرسیده اما  موتر او در نتیجه شلیک گلوله  آسیب دیده است.
مأموریت حمایت قاطع در افغانستان اخیرا با نشر خبرنامه گفته است، نیرو های هوایی افغان پس از سه ماه  رر: 

آموزش از بمب الیزری در والیت فراه استفاده کرده اند.
یک مرد در ایبک  در مشاجره لفظی با خانمش با فیر تفنگ چکودکش راکشت وهمسرش را زخمی کرد. سمنگان: 

۱6 طالب در درگیری بانظامیان در هلمند کشته شدند.یک انبار مهمات و 6 ماین نیز کشف گردید. هلمند: 
۱6 داعشی  در حمله های نیروی ویژه کشته شدند.۳ ماین و یک انبار سالح هم کشف گردید. ننگرهار: 

پنج سرباز کوماندو درحمله گروهی طالبان مسلح درباالبلوک والیت فراه شهید شدند. فراه: 
درساحه بدگاه ولسوالی چپه دره والیت کنر شش تن ازگروه تروریستی داعش به شمول دو تن از قوماندانان  کنر: 

آنهابه نام های حسن خان ومحمداهلل کشته شده اند.
بیست هراس افگن دیروز در ولسوالی اندر والیت غزنی کشته شدند. دراین عملیات دو سرباز اردوی ملی به  غزنی: 

شهادت رسیدند و سه منسوب دیگر اردوی ملی زخم برداشتند.
یک ولسوال نام نهاد طالبان دیروز در ولسوالی اومنه والیت پکتیکا کشته شد که موتر حامل وی با ماین کنار  پکتیکا: 

جاده درآن ولسوالی، برخورد کرد.
۳۰مارچ۲۰۱۸=۱۰ حمل ۱۳۹۷

مقام ها در والیت هلمند از خواست معترضان هلمندی مبنی بر استقرار آتش بس در این والیت استقبال کرده  هلمند: 
و گفته اند که معترضان می توانند زمینه مذاکره با طالبان را فراهم کنند.

در والیت هلمند افغانستان، صدها نفر برای پایان خشونت در این کشور و دعوت از دولت و طالبان به  رر: 
مذاکرات صلح، اعتصاب غذا کرده اند.

طالبان مسلح به معترضان به ادامه جنگ دروالیت هلمند هشدارداده است که درساحات زیر اداره این گروه راه  رر: 
پیمایی نکنند.

هشت طالب مسلح  در درگیری بانظامیان در هلمند کشته شدند. ۴ ماین و یک انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
جوزجان:   ارتش آمریکا ویدیوی تازه ای از یک عملیات شبانه نیروهای ویژه افغان و آمریکایی بر ضد داعش در شمال 
افغانستان منتشر کرده است. در سه عملیات، بیش از۳۰ جنگجوی داعش در این والیت کشته شده اند. ارتش 
آمریکا گفته که در دو ماه گذشته بیش از۱۴۰عضو داعش از جمله شماری از فرماندهان اصلی این گروه را در 

افغانستان کشته  اند. 
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در مناطق مختلف کشور امروز ۲۳ تن از هراس افگنان کشته و۲۱ تن دیگر آنان زخمی شدند. کابل: 
نیویارک تایمز مینویسد: ایاالت متحده نیاز دارد تا با طالبان در افغانستان مذاکره کند، کابل: 

شاه ولی همت یک عضو شورای والیتی کنر درنتیجه یک رویداد انتحاری جانش را از دست داد. کنر: 
طالبان دروالیت هرات یکی از پنج گروگان معلم ربوده شده  در نزد شان را تیرباران کردند. هرات: 

یک فرمانده طالبان مسلح با نگهبانش  در درگیری با پولیس ولسوالی گذره والیت هرات کشته شدند. رر: 
چندین افسر پولیس والیت فراه به اتهام اختالس صدها هزارافغانی بازداشت شدند. فراه: 

بیشتراز۸۰۰ تن  ازسربازان جدید کندک۲۸۱ در مرکز تعلیمی قول اردوی ظفرسوگند یاد نمودند. رر: 
سه عضو یک باند تبهکار در درگیری با ماموران امنیتی والیت بغالن کشته شدند. بغالن: 

ننگرهار:  پانزده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.
بیست ویک داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درننگرهارکشته شدند.یک انبار سالح و 6 ماین  رر: 

نیز کشف شد.
والیت ننگرهار درشرق کشور یک بار دگر گواه   درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان  رر: 

بود. دراین درگیری های تازه شش  عضو گروه داعش وطالبان کشته شده اند.
چهار هراس افگن دریک رشته عملیات های ویژه ماموران امنیتی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.  رر: 

یک محموله بزرگ جنگ افزار طالبان مسلح  دروالیت ننگرهار کشف شد. رر: 
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور پس از دوشبانه روزیک  رر: 

باردگرازسرگرفته شده است.
طالبان دو غیرنظامی را در والیت غور تیرباران کردند. غور: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان کشته شدند. درگیری بامداد امروز درپی حمله طالبان  ارزگان: 
مسلح برکاروان حامل نظامیان درولسوالی چهارچینو رخ داده است.

سیزده هراس افگن بشمول 6 پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
طالبان پنج مسافر را در والیت بادغیس درغرب کشور ربودند. بادغیس: 

مقام ها امروز گفتند که حکومت پاکستان ضرب االجل در زمینه عودت اجباری مهاجرین افغان را الی پایان ماه  پاکستان: 
جون امسال تمدید کرده است.

وزارت خارجه پاکستان گفته است که این کشور با ایاالت متحده تصمیم گرفته اند تا علیه همه گروه های  رر: 
شورشی که پاکستان و افغانستان را هدف قرار می دهند، اقدام کنند.

پس از آن  که امریکا بر ۷ شرکت پاکستانی به خاطر دست داشتن در معامله های هسته ای تحریم وضع کرد،  رر: 
اسالم آباد از موضع گذشته اش در منع گسترش سالح های هسته ای دفاع کرده است.

مقام های ترکیه و رسانه های این کشور امروز گفتند که مهاجرین از افغانستان ، پاکستان و ایران شامل۱۷ نفری  ترکیه: 
بودند که در یک حادثه ترافیکی در شرق ترکیه جان دادند.درین حادثه که ناوقت دیروز در والیت ایگدیر 

رخ داده است ۳6 تن دیگر زخم برداشته اند.
۳۱مارچ۲۰۱۸ = ۱۱حمل ۱۳۹۷

فرد شماره۲ گروه موسوم به ترکستان شرقی در عملیات نیروهای امنیتی افغان درجرم  کشته شد. بدخشان: 
۲ سرباز امنیت ملی در ولسوالی دولت آباد بلخ باثرحمله افراد مسلح به شهادت رسید. بلخ: 

سمنگان:  ۳ مخالف مسلح در سمنگان کشته شد.
۳ تن طالب مسلح در میوند قندهار کشته و دو تن دیگر زخمی شد. ۲نظامی افغان نیز زخمی شد. قندهار: 

۱۰ زندانی که قصد فرار از زندان داشتند گرفتار شدند. زابل: 
قرار است صدراعظم پاکستان با وزیر دفاع و دیگر مقامات انکشور عنقریب بکابل سفر نماید. کابل:  

6۰ مامور وزارت ترانسپورت به اتهام فساد به حارنوالی معرفی شدند. کابل: 
یک ذخیره سالح و مهمات داعش در مربوطات ننگرهار کشف گردید. ننگرهار: 

عملیات علیه داعش در مربوطات کنر آغاز گردید. کنر: 
امریکا:  از پاکستان تقاضا نمود که مخفیگاه های هراس افگنان و گروه حقانی را هدف قرار دهد.

یکتعداد زیارت ها از سوی افراد ناشناس تخریب و حریق شده است. غزنی: 
طی عملیات عنکبوت سیاه 6 هراس افگن  کشته شد. رر: 

جوزجان:  مسول بخش مالی داعش در درزاب  با ۲ فردش کشته شد.
اول اپریل۲۰۱۸ = ۱۲حمل ۱۳۹۷

انستیتوت تکنولوژی امریکایی بیات در کابل افتتاح شد. کابل: 
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ننگرهار:  در انفجاری در حوزه اول شهر جالل آباد یکنفر کشته و 6 نفر زخمی شد.
شورای صلح میگوید تماسهای مستقیم و غیر مستقیم را با طالبان شروع کرده اند. کابل: 

افراد مسلح بر۳ کارمند تلویزیون طلوع در زیر کوه شیردروازه حمله کرده اموال شانرا ربودند. کابل: 
تظاهرات صلح خواهی مردم در هلمند وارد روز ششم خود شد. هلمند: 

اعتصاب غذایی اعتراض کنندگان هلمندی پایان یافت. رر: 
پکتیا:   اشرف غنی برای دو روز  به والیت پکتیا سفر نمود.

روسیه:  درخواست کمک مالی طالبان را رد کرد.رهبر گروه طالبان خواهان کمک شده بود.
۵۵ هراس افگن در بخش های کشور کشور و ۲۸ تن زخمی شدند. کابل: 

ننکرهار:  یک عضو مهم طالبان در جالل آباد بازداشت شد.
6 هراس افگن در بتی کوت بازداشت گردید. رر: 

۸ هراس افگن در باالبلوک کشته شد. فراه: 
یک قوماندان طالب در متی خان کشته و ۲ تن افرادش زخمی شد. پکتیا: 

بدخشان:  ۸ هراس افگن بشمول  خارجی ها در جرم کشته و ۱۰ تن زخمی شد.
۵ فرد مشکوک در چرخ لوگر گرفتار شد. لوگر: 

دراثر انفجاری در یک درمانگاه یک داکتر کشته و ۳ غیر نظامی زخمی شد.  
یک نفر از چنگ آدم ربایان در هرات نجات داده شد. هرات: 

۲ اپریل۲۰۱۸ = ۱۳حمل ۱۳۹۷
درعملیات هوایی در دشت ارچی قندز ۱۵ هراس افگن طالب کشته شد. قندز: 

۲۴شاگرد مکتب دخترانه در لشکرگاه مسموم شد. هلمند: 
طالبان مکتب هارا در چرخ بسته کردند. لوگر: 
۲ هراس افگن در ینگی قلعه کشته شد. تخار: 

بیش از ۳۰ میل سالح به دایاگ سپرده شد. بلخ: 
۴۵ ترورست در نقاط مختلف کشور کشته  ۱۳تن زخمی و یکنفر شان بازداشت شد. کابل: 

۳ پولیس در کمین طالبان در گیالن به شهادت رسید. غزنی:   
۳۴نفر به ظن قاچاق مواد مخدر در بخش های کشور بازداشت گردید. کابل: 

۱۰ داعشی در حمله نظامیان در بخش های ننگرهار کشته و ۴ ماین دریک انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 
ارزگان:   6 طالب مسلح یک نبرد در چارچینو کشته شد.

کنر:       ۷  هراس افگن در سوکی کشته شد  6 ماین نیز کشف شد.
فرا:       ۸ هراس افکن توسط نظامیان به قتل رسید.

۱۴ هراس افکن در مربوطات قندهار و ارزگان کشته  و 6 حلقه ماین کشف گردید. قندهار: 
جوزجان:  ۴ داعشی به پروسه صلح پیوست.

عربستان، امارات، امریکا و افغانستان نشستی ترتیب دادند،  آنهابرای صلح همکاری میکنند.
ننگرهار:  یک دیپوی سالح و مهمات داعش در ننگرهار کشف شد. یکنفر شان کشته و ۳ تن زخمی گردید.

۳ اپریل۲۰۱۸ = ۱۴حمل ۱۳۹۷
وزارت دفاع اعالن کرد که درحمله به مدرسه دینی در دشت ارچی همه طالبان کشته شده اند. عملیات ارتش  قندز: 
در مدرسه دینی که طالبان دران نفوذ داشتند صورت گرفته است. ۲۵تن کشته و ۵۰ تن زخمی است.)مامورین 

شفاخانه ها گفتند بیش از یکصد نفر کشته و دوصد تن زخمی شده اند.(
۲ هراس افگن در سرخرود بازداشت شد. ننگرهار: 

6 داعشی دیروز در چپه دره کشته شد. کنر: 
۱۵ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و۱۵ تن دیگر شان زخمی شد. کابل: 

باثر انفجار ماین یک پولیس شهید و ۴ تن زخمی شد. قندز: 
بدخشان:  باکشته شدن مالمصطفی معاون گروه ترکستان شرقی باعث کاهش تحرک هراس افگنان دربدخشان شد.

ننگرهار:  ۱۰ داعشی در حمالت هوایی و زمینی کشته  ۴ ماین ویک انبار سالح کشف شد.
ارزگان:  6 طالب در دهراوود کشته شد.

۸ هراس افگن در ولسوالی ناری بازداشت شد. کنر: 
ده ها هراس افگن طی عملیاتی کشته شده. فاه: 

۲۴ شاگرد دختر مسموم شدند. هلمند: 
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طالبان تمام مکتب ها در چرخ را بسته کردند. لوگر: 
۱۵ طالب در دشت ارچی کشته شده. قندز: 

۲ فرد غیر مسوول مسلح کشته شد. تخار: 
درکویته پاکستان ۱۰ نفر کشته شد. کویته: 

۴ طالب مسلح با ۱۲ کیلو مواد انفجاری گرفتا شد. میدان: 
هفتمین محموله گندم کمک هند به چابهار رسید. هند: 

معین وزارت خارجه پاکستان با اشرف غنی ریس جمهور کشور دیدار کرد. کابل: 
پاکستان:  وزارتمالیه امریکا تحریک آزادی کشمیر وابسته به لشکر طیبه و حزب مسلم لیگ پاکستان را با ۷ شهروند  

دیگر پاکستانی شامل لست سیاه ساخت.
۴۴اپریل۲۰۱۸ = ۱۵حمل ۱۳۹۷

درحمله به مدرسه ای در دشت ارچی  اعضای ارشد طالبان کشته شده اند. قندز: 
کابل:  حقوق بشر اعالن کرد که ۱6 درصد کودکان آزار جنسی می بینند.

۳۰۰۰ نفر دز شمال کشور قربانی ماین شده اند. این مطلب را سازمان ماین پاکی اعالن کرد. بلخ: 
ولسوال نام نهاد طالبان در دولت آباد کشته و ۳ تن وی زخمی شد. ۳ حلقه ماین نیز کشف شد. فاریاب: 

جوزجان: ۱۰ داعشی باحمله هوایی در درزاب کشته و ۵ تن زخمی شد.
۲۱۵ کیلو چرس در جبل السراج از موتری کشف شد. راننده موتر بازداشت گردید. پروان: 

یک قوماندان طالب با ۹ فردش کشته و ۱۱ تن زخمی شد. سرپل: 
لوگر:  ۳ نفر بجرم فروش مواد مخدر بازداشت گردید.

بلخ:      ۴ طالب مسلح در چمتال کشته و ۲ نفر شان زخمی شد.
یک فرد خیزش مردمی در یک درگیری کشته شد. غور: 

اموال ۲۰۰ مسافر موتر به سرقت برده شده. رر: 
یک مرد ۲ خواهر زاده اش را در نجراب به قتل رسانید. کاپیسا: 

۱۵ نفر به جرم رویداد های جنایی در ننگرهار گرفتار شدند. ننگرهار: 
۱۸ داعشی در حمالت هوایی دیروز کشته و ۵ ماین خنثی گردید. رر: 

در  درگیری میان افراد طالبان و داعشیان در چپرهار ۵ تن آنها کشته شد. رر: 
حمله راکتی پاکستان به بخش های کشور ادامه دارد. رر: 

اعتراض  های مردمی در واکنش به جنگ و ویرانگری در هلمند ادامه دارد. هلمند: 
۱۱ طالب در نبرد با نظامیان کشته شد. ۸ ماین و ۲ انبار سالح نیز کشف گردید. رر: 

نورستان: 6طالب مسلح در کامدیش کشته و ۴ ماین کشف گردید.
۳ طالب در اوبه کشته و ۳ تن زخمی گردید. هرات: 

۵اپریل ۲۰۱۸ = ۱۶حمل ۱۳۹۷
کابل:      قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان نافذ شد.

ننگرهار:  ۳ مامور پولیس در شهر جالل آباد کشته شدند.
یک قوماندان مهم طالبان بنام مال رسول بازداشت گردید. میدان: 

۲۴ هراس افگن در چمتال کشته شد. بلخ: 
حمله موشکی نظامیان پاکستان در شرق کشور ادامه داد. ننگرهار: 

هلمند:  ۱۰ طالب درحومه لشکرگاه و سنگین کشته و ۳ انبار سالح کشف شد.
هرات:  مسول جذب و جلب طالبان در غوریان هرات بازداشت گردید.

۱۳طالب درحمله هوایی در چمتال کشته و ۷ تن زخمی شد. بلخ: 
فاریاب: ولسوال نام نهاد طالبان در دولت آباد با ۴ فردش کشته شد.
جوزجان:  ۱۰ داعشی دیشب در درزاب کشته و ۵ تن زخمی شد.

۲۱۵ کیلو چرس در جبل السراج کشف شد یکنفر گرفتار گردید. پروان: 
سرپل:   یک قوماندان طالب با ۹ فردش کشته شد.

۳ نفر به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت شد. لوگر: 
۴ طالب دیروز در چمتال کشته شد.  بلخ: 

۲منسوب امنیتی در غور به شهادت رسید. غور: 
مالاختر مسول جلب و جذب طالبان در غوریان گرفتار شد.  هرات: 
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بادغیس:  کارساخت ۴۸کیلومتر سرک حلقوی قیصار دربادغیس آغاز شد.
۶اپریل۲۰۱۸ = ۱۷حمل ۱۳۹۷

۱۳طالب در حمله هوایی در چمتال کشته و ۷ تن زخمی شده اند. بلخ: 
صدراعظم پاکستان امروز وارد کابل شد. وی گفت هندهیچ نقش سیاسی ونظامی درافغانستان نداشته باشد. کابل:  

مقام های افغان و پاکستان در نهایی کردن پالن عمل صلح به توافق رسیدند.  
درحمله هوایی در مدرسه ای در دشت ارچی ۸ نفر کشته و ۴۳ نفر زخمی شده اند به گفته هیآت دولتی. قندز: 

۲ سرباز اردوی ملی دیشب  شهید و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 
با انفجار موتری یک کودک در بدل پول یکنفررا کشته و ۳۰ نفر را زخمی کرد. قندز: 

۴ قوماندان طالب در بتیکوت کشته و ۳ تن زخمی شد. ننگرهار: 
بادغیس:   ۲ فرد مسلح در قادس کشته و یک پولیس زخمی شد.

۴۵ مخالف به پروسه صلح پیوست. سرپل: 
۱۴ هراس افگن در گوسفندی کشته و 6 تن زخمی شد. رر: 

۵ طالب در علی شنگ کشته و ۳ تن زخمی شد. لغمان: 
ننگرهار:   ۲ پولیس در جالل آباد کشته و یکنفر غیر نظامی زخمی شد.

۷اپریل ۲۰۱۸ = ۱۸حمل ۱۳۹۷
جوزجان: قاری حکمت غیور فرمانده ارشد داعش با ۲ محافظش و۲ تبعه خارجی در حمله هوایی کشته شد.

مولوی حبیب الرحمن به عوض او تعیین شده.  
ارزگان:  ۳ طالب قربانی ماین خود شان شدند.

زابل:   ۴ پولیس در ارغنداب از سوی همقطار شان به شهادت رسیدند.
غزنی:  یک موتر بمگذاری شده قبل از رسیدن به هدف کشف شد. حمله کننده انتحاری هم کشته شد.

جوزجان:  ۷ فرد مسلح  دزد از مسیر شبرغان-مزارشریف گرفتار شد.
بدخشان:  ۸ طالب مسلح در ولسوالی جرم کشته شد.

فراه:   ۸ کارخانه تولید مواد مخدر در حمله هوایی تخریب شد.
غزنی:  ۵ هراس افگن در اندر غزنی کشته شد.

قندز:  ۵ عضو یک خانواده در اثر اصابت مرمی هاوان زخم برداشتند.
غور:   طالبان یک موتر حامل مواد غذایی را با راننده ان در ولسوالی شهرک غور ربودند.

جوزجان:  ۱۰ داعشی در درزاب و قوش تیپه کشته و ۱۲ تن زخمی شد.
۲۹ هراس افگن بشمول ۴ داعشی در نقاط مختلف کشور کشته و ۴ تن زخمی و یکنفر بازداشت شد. کابل: 

ننگرهار:  ۲۸۰ جریب زمین کشت خشخاش  پاک کاری شد.
۲ سرباز اردوی ملی شهید و ۳ تن زخمی شد. سرپل: 

ننگرهار:   انفجار دیروز در جالل آباد  تلفات نداشت.
۴ فرمانده ارشد طالبان کشته و۴ تن دیگر شان زخمی شد. رر: 

ی   ر نفجا ا باحمله نظامیان یک قرارگاه طالبان در هلمند منهدم شد. ۴طالب بازداشت و یکموتر مملو از مواد   هلمند: 
و۵۰۰ کیلو مواد انفجاری  با صد کیلو تریاک و تجهیزات نظامی بدست آمد.

6 هراس افگن طالب بازداشت گردید. زابل: 
۸ آدم ربا بازداشت و یک کودک ازچنگال شان نجات داده شد.  تخار: 

۸اپریل ۲۰۱۸ = ۱۹حمل ۱۳۹۷
دولت ترکیه از آغاز روند اخراج صدها مهاجر افغان در پروازهای چارتر به کابل خبر داده است. مقامات امنیتی  ترکیه: 
ترکیه می گویند که در سه ماه اول امسال )۲۰۱۸( نزدیک به بیست هزار مهاجر افغان بدون سند قانونی وارد 

ترکیه شدند. 
بنعلی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه در سفرش به کابل از طرح صلح این کشور استقبال کرد و گفت که طالبان  رر: 
نباید این فرصت تاریخی را از دست دهند. او از مردم افغانستان خواست در زمینه تامین صلح از هیج تالشی 

دست برندارند.
یک سرگروه مخالفان مسلح دیشب در ولسوالی الینگار والیت لغمان کشته و۲ تن زخمی شد. لغمان: 

هفت هراس افگن دیشب در ولسوالی گیروی والیت غزنی کشته ویک طالب زخمی شد. غزنی: 
در ولسوالی ازره والیت لوگر یک مقدار مهمات و مواد انفجاری هراس افگنان به دست آمد. لوگر: 

چهار تن ازمخالفان مسلح به شمول دو فرد کلیدی آنان دیشب درمحمد آغه لوگربازداشت شدند. رر: 
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یک زن برای اولین بار به عنوان آمر ناحیه ۵ شاروالی شهر مزار شریف والیت بلخ گماشته شد. بلخ: 
چهار طالب مسلح دیشب در ولسوالی غورماچ فاریاب کشته و۷ تن زخمی شدند. فاریاب: 

ارزگان:     طالبان مانع انتقال موادخوراکی و مصرفی مردم ولسوالی چوره والیت ارزگان شدند.
سه طالب ماین گذار درنتیجه گلوله باری نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. رر: 

عملیات نیروهای ناتو علیه مراکز تولید موادمخدر طالبان مسلح گسترش یافته است. هرات: 
پولیس کندز سه تن را در پیوند به قاچاق یازده کیلو گرام هیرویین و تریاک دیروز بازداشت کرد. قندز: 

وزارت دفاع ملی از کشته شدن 66 هراس افگن در جریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی  کابل: 
دربخشهای از کشور خبرداد. بشمول ۱۰ داعشی و 6۷ تن زخمی. و ۲ تن بازداشت شده.

سه غیرنظامی درنتیجه انفجار ماینی در غور جان باختند و چهار تن دیگر شان زخم برداشتند. غور: 
جنگجوی  درحمله های هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ، شانزده هراس افگن به شمول شش   فراه: 

پاکستانی کشته شدند.
چهارطالب درحمله ناگهانی نظامیان دروالیت زابل کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 

شش تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دروالیت زابل بازداشت شدند. رر: 
یک تن به ظن  فروش شراب درننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 

هشت طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها درلغمان کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. لغمان: 
مسوول اکماالتی طالبان مسلح در ولسوالی گیروی غزنى دیروز کشته شد غزنی: 

چهارطالب مسلح درحمله نظامیان برمرکز شان دروالیت هلمند بازداشت شدند. هلمند: 
صدها کیلوگرام مواد انفجاری و مخدر گروه طالبان دریک عملیات ضد هراس افگنی درجنوب کشور کشف  رر: 

وبه دست آمد.
۹اپریل ۲۰۱۸ = ۲۰حمل ۱۳۹۷

۹ طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح نیز  هلمند: 
بدست آمد و6 ماین کشف شد.

۵ طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. لغمان: 
مردی دروالیت ننگرهار همسرو پدر و مادر همسرش را به گلوله بست وکشت. ننگرهار: 

به خاطرکشته شدن یک زن در ولسوالی بگرام وال یت پروان شما ری از باشندگان آن ولسوالی  دست به تظا  پروان: 
هرات زدند.

یک تن درپیوند به سرقت یک عراده موتر سایکل و مجروح ساختن راننده آن دیروز توسط پولیس پروان  رر: 
بازداشت شد.

در نقاط مختلف کشور ۴۵هراس افگن بشمول معاون والی نامنهاد طالبان برای والیت ارزگان کشته، ۳۷تن  کابل: 
زخمی و ۲۵تن دستگیر گردیده اند .۳ عراده موتر سایکل و یک کارخانه ماین سازی نابود شده .

یک قومندان محلی طالبان با چهار تن از همکارانش دیشب در فاریاب کشته شدند.در این درگیری یک سرباز  فاریاب: 
پولیس شهید  شد و دو سرباز دیگر زخم سطحی برداشتند.

یازده کار خانه تولید موادمخدر در نیمروزو فراه تخریب شد. نیمروز: 
بادغیس:   سه پولیس در منطقه خیرخانه ولسوالی قادس والیت بادغیس دیروز به شهادت رسیدند.

سه کارگر در قادس بادغیس دیروزباثر واژگون شدن یک عراده لودر کشته.و۳ تن دیگر زخمی شدند. رر: 
امنیت ملی تخار امروز یکتن را به اتهام انتقال یکصد هزار افغانی پول نقد برای هراس افگنان در ولسوالی  ینگی  تخار: 

قلعه بازداشت کرد.
پنج طالب مسلح در درگیری با نیروی امنیتی دیشب در سرپل کشته شدند. در جریان درگیری سه پولیس نیز  سرپل: 

به شهادت رسیدند.
شش پولیس ملی و محلی در مسیر شاهراه سرپل جوزجان دیشب به شهادت رسیدند. رر: 

طالبان یک پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی یفتل پایان بدخشان را شام دیروز هنگامیکه از زمین زراعتی خود  بدخشان: 
بخانه بر میگشت کشتند

اسرار یک سرگروه مخالفان مسلح دیشب در ولسوالی الینگار والیت لغمان کشته و۲ مخالف زخمی شد. لغمان: 
۱۰اپریل۲۰۱۸ = ۲۱حمل ۱۳۹۷

دایکندی:  سرپرست ریاست اراضی دایکندی  به جرم اختالس دوصد وهفده هزار افغانی پول محروقات زمستان 
مامورین آن اداره وسوء استفاده از صالحیت های وظیفوی به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شد.

۷ فرد ملکی در ۷ شیندند ۷ هرات دیروزباثر انفجار ماین به شهادت رسیدندو ۷ تن دیگر زخمی شدند. هرات: 
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هفت تن به ظن فروش مواد مخدر و سرقت دیروز در هرات بازداشت شدند. رر: 
۱۵ طالب مسلح دیروز در چشت شریف والیت هرات کشته شدند.۸طالب و ۴نظامی زخمی شدند. رر: 

هراس افگنان دیشب ساختمان اداره یک مکتب را در ولسوالی مومندره ننگرهار آتش زدند. ننگرهار: 
هفت طالب مسلح دیروز در ولسوالی آب بند والیت غزنی کشته و ۳ طالب زخمی شدند. غزنی: 

دو فرد غیرمسوول دریک درگیری میان هم در  شهرک والیت غور دیروز کشته و۲تن زخمی شدند. غور: 
طی۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۲۱هراس افگن کشته و ۲۳ تن شان زخمی شده اند.  کابل: 

۱۱اپریل۲۰۱۸ = ۲۲حمل ۱۳۹۷
شش عضو یک خانواده دیشب در ولسوالی بهسود ننگرهار دراثر خشونت های خانوادگی کشته شدند. ننگرهار: 

۴۰ تن  از دهشت افگنان درنقاط مختلف کشور به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان کشته،  ۳۵ تن  کابل: 
زخمی و ۹ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

پولیس در کابل  امروز دو فرد را که گفته میشود قصد انجام فعالیت های ترورستی را داشتند از ساحه فروشگاه  کابل: 
باز داشت کرد.

چهار پولیس دیشب در زنه خان غزنی باثر حمله هراس افگنان شهید و۳ پولیس زخمی شد. غزنی: 
پولیس دو فرد مسلح را در غزنی بازداشت کرد که قصد حمله بیک محفل عروسی را داشتند. رر: 

سه طالب مسلح دیروز  در درگیری  با افراد خیزش های مردمی  ولسوالی  چهار سده غور زخم برداشتند  غور: 
وچهار طالب باز داشت شدند.

رییس زراعت غور ویک عضو شورای والیتی آن والیت از اثر انفجارماین کنارجاده زخم برداشتند. رر: 
والی هرات حمله تروریستی در ولسوالی شیندند را جنایت علیه بشریت وعمل خالف دستورات دینی دانست.  هرات: 
انفجارانتحاری  نزدیک ساختمان ولسوالی شیندند دیروزصورت گرفت. همچنان یکروز قبل درانفجاری منجر 

به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن در شیندندشد.
عملیات بزرگ تصفیوی امروز در والیت کندز آغاز شد. قندز: 

پسر۱6 ساله از چنگ آدم ربایان در فاریاب نجات داده شد. یکنفربازداشت و۵ تن دیگر فرار کردند. فاریاب: 
جوزجان:  یک سرگروه طالبان مسلح با جنگ افزار دست داشته اش دیروز در جوزجان به روند صلح پیوست.

قومندان امنیه میدان وردک امروز از یک سؤ قصد در مربوطات والیت لوگر جان به سالمت برد. لوگر: 
۱۲اپریل۲۰۱۸ = ۲۳حمل ۱۳۹۷

پولیس کندز امروز یک تن را با بیش از چهار صد کارتن نوشابة انرژی پارتی تقلبی بازداشت کرد. قندز: 
جسد یک مرد ناشناس صبح امروز از مرکز والیت پروان یافت شد. پروان: 

مخالفان مسلح دیشب اداره  مکتب دخترانه مغل خیل  را در ولسوالی محمدآغه لوگر آتش زدند. لوگر: 
۴۸۰جریب زمین دیروز از وجود بته های خشخاش در والیت ننگرهار پاکسازی شد. ننگرهار: 

جوزجان:  طالبان دریک محکمه صحرایی درمردیان والیت جوزجان مرد جوانی را تیرباران کردند.
هشت طالب مسلح درحمله ناگهانی نظامیان در ارغنداب والیت زابل کشته شدند. زابل: 

شش طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.۳انبار سالح و 6  هلمند: 
ماین نیز کشف گردید.

دو طالب ماین گذار درنتیجه گلوله باری نظامیان  در شاهراه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ، ده هراس افگن  کشته شدند. فراه: 

۹ طالب مسلح در درگیری ها در والیت لغمان کشته و چهار تن دیگر شان زخم برداشتند. لغمان: 
ولسوال خواجه عمری غزنی با نه نظامی درحمله گروهی طالبان شهید و۱۰ تن دیگر زخم برداشتند.  غزنی: 

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات تصفیوی سی و پنج هراس افگن بشمول ۲ داعشی  را  کابل: 
در نقاط مختلف کشور از پا درآوردند و ۸ تن را زخمی کردند.

یک نفت کش درنزدیکی میدان هوایی بگرام درشمال کابل انفجارداده شد و آتش گرفت. این تانکرنفت  گفته  پروان: 
می شود بیست و دو تن گاز یک سرمایه گذار را به والیت غزنی انتقال می داد .

۱۳اپریل۲۰۱۸= ۲۴حمل ۱۳۹۷
مقام های محلی والیت هرات  تایید کرده که در حمله طالبان به یک پاسگاه نیروهای پلیس درشیندند هرات  هرات: 

۱۰ سرباز و یک فرمانده پلیس کشته شده     اند. ۱۵طالب نیز کشته و ۲۲نفر شان زخمی شده اند.
ماموران امنیتی بامداد امروز یک ماین را از شاهراه ولسوالی ادرسکن کشف و خنثی کردند. رر: 

رئیس ستاد ارتش آمریکا می گوید شکست طالبان، شبکه حقانی و گروه موسوم به دولت اسالمی  )داعـــش(  امریکا: 
در افغانستان در حالی که این گروه ها پناهگاه امن در پاکستان داشته باشند، خیلی دشوار است.
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دوطالب مسلح در درگیری بانظامیان در امام صاحب والیت کندز جان باختند و چهارتن دیگر شان زخمی  قندز: 
شدند. یک پولیس محلی شهید و ۵ تن شان زخمی شد.

دوزن و یک مرد به اتهام قاچاق ۷ کیلو هیرویین دروالیت تخار در یک موترکروال  بازداشت شدند. تخار: 
در عملیاتهای مشترک نظامی نیروهای دفاعی و امنیتی دیروز در شماری از والیات بیش از یکصد  تن ا ز  کابل: 

دهشت افگن کشته و ده ها تن زخمی  و۷ تن دیگر آنها دستگیر گردیده اند.
بیست  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   دربخش های ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و یک انبار  ننگرهار: 

سالح نیز کشف شد.
پنج طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح و ۴  هلمند: 

ماین نیز کشف گردید.
درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ،۱6 هراس افگن  کشته شدند. فراه: 

شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته و چهار تن دیگر شان زخم برداشتند. لغمان: 
غزنی:   ده ها طالب مسلح درحمله های زمینی و هوایی نظامیان دروالیت غزنی کشته شدند. صدها طالب مسلح دیشب  
برولسوالی های ده یک ، قره باغ و خواجه عمری یورش بردند؛ حمله هایی که درآن ولسوال خواجه عمری 
و۲۷ نظامی شهید شدند. دراین حمله ها نزدیک به پنجاه طالب مسلح کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم 

برداشتند.)بعدا" گفته شد که ۵۹طالب با۷ قوماندان کشته و۵۰ تن زخمی شد.(
۱۴اپریل۲۰۱۸ = ۲۵حمل ۱۳۹۷

روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی افغانستان با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبداهلل  کابل: 
عبداهلل، رئیس اجرایی در مراکز نام نویسی برای شرکت در این انتخابات رسما آغاز شد. قرار است که انتخابات 

پارلمانی و شورای ولسوالی این کشور به تاریخ ۲۸ میزان  برگزار شود.
اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( با نشر گزارش تازه ای اعالم کرد که در سال های  رر: 
گذشته مواد سوخت مورد نیاز ارتش افغانستان و آمریکا به ارزش بیش از ۱۵۴ میلیون دالر آمریکایی »دزدی« 

شده است.
پولیس کابل یک باشنده ولسوالی میربچه کوت والیت کابل را که دیروزمادرش را با ضربات چاقو کشت و  رر: 

خواهرجوانش را زخمی ساخت گرفتا رکرد.
پولیس مبارزه با موادمخدر، امروز دوتن را از ساحه کوتل خیرخانه با۳۱ کیلوگرام تریاک گرفتار نمود. رر: 

پنج هراس افگن امروز درقلعه ذال کندز کشته و۸ تن شان زخمی  شدند.۳ سرباز افغان نیز زخمی شد. قندز: 
مسووالن والیت کندز از مردم خواستند تا در مبارزه با پدیده مواد مخدر به گونه مشترک عمل نمایند. رر: 

بیش از سی طالب مسلح در جریان حمالت هوایی و توپچی طی یک هفته  در فراه کشته شدند و۲۹ تن زخم  فراه: 
برداشتند.یک کارخانه ماین سازی نیز تخریب شد.

جوزجان:  پولیس جوزجان سه تن از افراد داعش را دیشب در مسیر شاهراه شبرغان- قوش تپه در موتر سراچه  گرفتار 
کرد.

حمید اهلل مشهور به)که( ازبکستانی مسول استخبارت داعش به شمول سی و دوتن از افرادش دیشب در   رر: 
درزآب جوزجان کشته شدند. اما سه کودک، دو زن و پنج مرد از اهالی منطقه زخم برداشته اند.

عملیات منصوری طالبان در سال گذشته در شمال کشور با شکست مواجه شد. بلخ: 
پنج هراس افگن امروز در والیت غزنی بازداشت شدند. غزنی: 

نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.
هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

بنیاد خیریه حبیب یار مراسم عروسی جمعی چهل زوج  در والیت نیمروز رابر  گزار کرد. این سومین   نیمروز: 
یار  حبیب  باریست که در والیت  نیمروز  مراسم عروسی  دسته جمعی جوانان بر گزار میشود. نیادخیریه  

برای هر زوج مبلغ یکصد هزار افغانی  نیز پر داخت .
۱۵اپریل۲۰۱۸ = ۲۶حمل ۱۳۹۷

در ولسوالی جاجی میدان این والیت در خط مرزی میان افغانستان و پاکستان، نیروهای امنیتی افغان و مردم  خوست: 
عادی با نظامیان پاکستانی درگیر شده اند که ۴ سرباز نظامی پاکستان کشته شده. ارتش پاکستان تایید کرد که 
حداقل دو سربازش در درگیری با نیروهای افغانستان در مناطق مرزی کشته شده و پنج سرباز دیگر نیز مجروح 

شده اند.
روند ثبت نام انتخابات در افغانستان دیروز آغاز گردیده و ادامه دارد. کابل : 

اکرم خپلواک رییس داراالنشای شورای عالی صلح می گوید که طالبان به نحوی آماده گفتگو های صلح شده  رر: 
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اند ،اما تا کنون به نتیجه نهایی نه رسیده  اند.
طی۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲۴ تن  دهشت افگن کشته و۴۸ تن دیگرزخمی گردیده اند. رر: 

سیگار گفته که به ارزش ۱۵۴ میلیون دالر سوخت به سرقت رفته است. رر: 
باقطع شدن الین برق در بغالن و تخریب پایه برق توسط طالبان  برق چند والیت بشمول کابل قطع شد. بغالن: 

مردی دروالیت پروان همسر ش را با یک مرد دیگر کشت و خودش را به ماموران امنیتی تسلیم کرد. پروان: 
بدخشان:  طالبان مسلح چاشت امروز  باالی ولسوالی راغستان بدخشان عملیات گسترده یی را آغاز کردند تاکنون یک 

پولیس محلی شهید و دو پولیس زخم برداشته اند.
دو طالب مسلح دیروز دریک در گیری میان پولیس محلی وطالبان در خاش بدخشان  کشته شدند.یک پولیس  رر: 

و ۳ طالب زخم برداشتند.
در عملیات نیرو های کماندو  دیشب در مربوطات ولسوالی مارجه  والیت هلمند، یک ذخیره گاه مواد مخدر  هلمند: 
را منهدم ساختند. )۹۰۰۰( کیلو گرام تریاک، )۱۲۵۰( کیلو گرام پودرتریاک، )۱( پایه ماشین پودر سازی، )۱( 
پایه ماشین پرس پالستیک هاى پودر ،)۱۵( بوجی مواد مخلوط شده تریاک،)۱( پایه جنراتور 6۰ کیلووات و 

برخی وسایل دیگر منهدم  گردید.
با شندگان ولسوالی های چار بو لک و چمتال والیت بلخ از نا امنی ها در آن ولسوالی ها  نگران می با   بلخ: 

شند و از وضعیت  بد امنیتی به ستوه آمده اند .
در حمله طالبان باالی ولسوالی سنچارک سرپل۱۱ نیروی خیزش مردمی کشته  و۲ تن می شدند. سرپل: 

جسد یک پسر جوان دیشب درمنطقه گمرک  والیت  نیمروز پیدا شد. نیمروز: 
۹۸ تن درجریان سه هفته اخیردروالیت هرات درپیوند به رویداد های جنایی بازداشت شدند. هرات: 

طالبان مسلح در مومند دره  ننگرهار یک مکتب را با بمب منفجرساختند. ننگرهار: 
درتازه ترین حمله  هوایی برمواضع طالبان مسلح دروالیت فراه ، دیروز هشت هراس افگن کشته شدند. فراه: 

۱۶اپریل۲۰۱۸ = ۲۷حمل ۱۳۹۷
دو روز پس از آغاز ثبت نام رای دهندگان در افغانستان، فیفا نهاد ناظر بر انتخابات می گوید مردم از این روند  کابل: 

آگاهی الزم را ندارند و حضور آنها، بویژه زنان در این روند خیلی کم رنگ بوده است.
۱۹تروریست در نتیجه عملیات های تعرضی، عملیات های قطعات کوماندو وعملیات های هوایی نیروهای  رر: 

دفاعی وامنیتی کشور در جریان ۲۴ ساعت گذشته کشته و۱۸ تن زخم برداشتند.
رییس شرکت برشنا درمصاحبه با یک روزنامه خصوصی چاپ کابل گفته است که ۲۵ درصد از پایه های برق  رر: 

با تهدید امنیتی مواجه میباشد.
در نخستین سالگرد رویداد دهشت افگنی در قومندانی قول اردوی ۲۰۹ شاهین از شهدای آن رویداد امروز در  بلخ: 

والیت بلخ گرامی داشت به عمل آمد. 
سه طالبان مسلح دیروز در ولسوالی چمتال والیت بلخ کشته و6 طالب زخمی شدند.یک حلقه ماین نیز کشف  رر: 

و خنثی شد.
مردی به شمول همسرش، خسر خشو وخانم خسربره اش را صبح امروز دربغالن مرکزی کشت. بغالن: 

یک حلقه ماین کنار جاده در سرخ کوتل  شهرپلخمری امروز توسط پولیس بغالن کشف وخنثی شد. رر 
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که چهارده نظامی پاکستان دیروز دردرگیری با نظامیان افغان کشته  خوست: 

۱۷تن زخمی و یکتن بازداشت شدند.
بیست وسه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند.۴ ماین و یک انبار  ننگرهار: 

سالح نیز کشف شد.
شش طالب مسلح درحمله  نظامیان دروالیت زابل کشته شدند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 

هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.6ماین و یک  هلمند: 
انبار سالح نیز کشف شد.

فردی به اتهام  قتل چهار نفر دروالیت هرات بازداشت شد. وی حدود شش ماه قبل دو زن و دوکودک  را در  هرات: 
والیت فراه به شکل بی رحمانه بقتل رسانده و به والیت هرات فرار نموده بود.

درحمله طالبان مسلح در ولسوالی سانچارک سرپل دیشب یازده تن از نیروهای خیزش مردمی به شهادت  سرپل: 
رسیدند.۴ طالب نیز کشته شد.

بیش از یک هزار زن در سر پل  باکمک بخش وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  به کشت سبزی ها رو آورده  رر: 
اند و این اقدام در بهتر شدن  اقتصاد  خانوا ده ها یشان اثر خوبی گذاشته است .

شاهراه مزار سمنگان از اثر سرا زیر شدن سیالب ها در منطقه پوزه ایشان فیروز نخچیر سمنگان مسدود شده  سمنگان: 
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است.
۱۱۷اپریل۲۰۱۸ = ۲۸حمل ۱۳۹۷

مقام های افغان می گویند ۵ جسد سربازان پاکستانی کشته شده  و یک زخمی در یک درگیری مرزی را به  خوست: 
مقام های آن کشور سپرده اند. مقام های افغان از کشته شدن دو غیر نظامی افغانستان و زخمی شدن سه تن دیگر 

در این درگیری ها خبر داده اند.
اعالمیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به تیرباران ۳تن افراد ملکی )مسافرین( در والیت غور  غور: 

و زخمی شدن ۲ مسافر دیگر نشر شدهمه از مردمان هزاره دایکندی بودند.
۳۸ تروریست به شمول ۱۰ قوماندان محلی طالبان در ولسوالی پشت رود فراه، کشته و۴تن زخمی شدند. یک  فراه: 

سرباز نیز شهید شد.
جوزجان: پولیس جوزجان دو جسد زن را درحالیکه با چادر خفه شده بودند از دو منطقه یافت کردند .

مدیر ترافیک پروان  به اتهام جعل اسناد بازداشت شد . پروان: 
عملیات تصفیوی امروز در ولسوالی های چاربولک و چمتال بلخ آغاز شد. بلخ: 

شش فرد ملکی امروز توسط افراد مسلح در شهر فیروز کوه کشته شدند. غور: 
سیزده هراس افگن درنتیجه یک رشته حمله های هوایی در حومه فیروز کوه و دولینه غور کشته شدند. غور: 

درحمله هوایی نظامیان بر مواضع طالبان درشاه جوی  زابل  هفت هراس افگن کشته شدند. زابل: 
چهار طالب مسلح درحمله  نظامیان دروالیت زابل کشته شدند . رر: 

۱6 طالب مسلح بشمول 6 پاکستانی در تازه ترین حمله های نظامیان درخاکریز کشته شدند. قندهار: 
چهارعراده موتر حامل اموال قاچاق توسط کارمندان ریاست امنیت ملی هرات بدلیل پرداخت نکردن مالیات   هرات: 

متوقف شدند.
مردی با محموله یی از۳۵کیلو مواد مخدردروالیت ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 

نوزده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند.6 ماین و یک انبار جنگ افزار نیز  رر: 
کشف شد.

نزدیک به هزار جریب زمین کشتزار کوکنار در ولسوالی های مربوط والیت ننگرهار تخریب شد. رر: 
نورستان:  هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.

شش طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.۴ ماین و یک  هلمند: 
انبار سالح نیز کشف شد.

۹ طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند . لغمان: 
سیزده هراس افگن دیروز در ولسوالی مقر والیت غزنی کشته و ۱6 تن دیگر شان زخمی  شدند.یک سرباز  غزنی: 

شهید و یکتن زخمی شد.
ــی  ــحــل طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۷۹ تن ازهراس افگنان بشمول ۱۱تن  از قوماندانان  م کابل: 

طالبان کشته و۴۰ تن دیگر زخمی گردیده اند.
۱۸اپریل۲۰۱۸ = ۲۹حمل ۱۳۹۷

در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر قندهار جانان افغان، فرمانده واحد واکنش سریع پلیس سرحدی  قندهار: 
قندهاراین والیت با ۳ محافظش کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شده اند.

هشت طالب مسلح  درتازه ترین حمله  نظامیان در سپین بولدک  قندهار کشته و6 ماین کشف شد. رر: 
نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند و۷ ماین کشف شد. 

در یک ماه اخیر این سومین درگیری نظامیان با طالبان مسلح در کامدیش نورستان است.
لوی درستیز وزارت دفاع ملی با معاون لوی درستیز قوای مسلح فنلیند درکابل دیدار نمود. کابل: 

پولیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۸ تن را به ظن جرایم قاچاق مواد مخدر از   رر: 
والیت های کابل و هرات بازداشت کرده است.

۳۱  تن ازدهشت افگنان در نقاط مختلف کشورتوسط نیروهای امنیتی کشته و۱۱تن زخمی گردیده اند . رر: 
شش طالب مسلح دریک کمین اردوی ملی امروز درکنر کشته شدند. کنر: 

ده هراس افگن درنتیجه یک رشته حمله های هوایی در غور کشته شدندو یک انبار سالح نیز کشف شد. غور: 
والی غور دستور داد تا نیازمندی های نظامیان  در پاسگاه های امنیتی  شمال فیروز کوه تامین شود. غور: 

طالبان ۷ تن را شامل کارمندان اداره ثبت احوال نفوس ، اداره انتخابات و دوپولیس   ربودند.  رر: 
دایکندی:  کشت خشخاش دردایکندی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. سال گذشته ۱۵۰۰ جریب زمین 

خشخاش کشت شده بود و امسال پنج برابر شده. در دایکندی بیش از۴۰هزارتن معتاد وجود دارد. 
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یک شاگرد مکتب امروز از شهر چاریکار والیت پروان ربوده شد. پروان: 
یک پسر جوان دیروز در تخار برادرخردش را  باضربات چاقو کشت.  وی اخطار داده که اگر تا۲۰ روز برایش  تخار: 

زن نگیرند تمام خانواده را میکشد.
از حمله یک موشک باالی میدان هوایی شیندند  هرات توسط نیروهای امنیتی آن والیت جلوگیری شد. هرات: 

هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح  هلمند: 
و 6 ماین نیز کشف شد.

۳6 داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  کشته شدند.۴ماین و یک انبارسالح هم کشف گردید. ننگرهار: 
صد ها راس مواشی، به اثر ریزش برف و ژاله دیشب دروالیت سرپل تلف شدندو بر باغ ها و درختان میوه نیز  سرپل: 

زیان های زیادی وارد شده است.
۱۹اپریل۲۰۱۸ = ۳۰حمل ۱۳۹۷

مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائی افغانستان، می گوید که برای برگشت عبدالرشید دوستم،  کابل: 
معاون اول رئیس جمهوری از ترکیه، مذاکرات در داخل حکومت ادامه دارد ولی تا حال به هیج نتیجه ای 

نرسیده است.
سه تن به اتهام عضویت در گروه طالبان دروالیت هرات که عشر و زکات جمع میکردند بازداشت شدند. هرات: 

عنایت خان یک فرمانده طالبان روز گذشته درنتیجه درگیری با نیروهای امنیتی درمرکز والیت لوگر با یک  لوگر: 
درجریان درگیری کشته شد. زن  

گروه طالبان یک باشنده سیاه گرد را به اتهام همکاری با دولت به قتل رسانیده ویک تن را بردند. پروان: 
تالش ها برای ردیابی و نجات نظامیان و کارمندان ربوده شده کمیسیون انتخابات درغور ادامه دارد. غور: 

۸ هراس افگن درنتیجه حمله های هوایی دروالیت غور کشته شدند.یک انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
فرمانده قطعه واکنش سریع پولیس مرزی دروالیت قندهار درانفجار بمب با سه نگهبا نش شهید شدو سه تن  قندهار: 

زخمی گردید.
درشماری از والیت های کشور دیروز ۱۸ تن از دهشت افکنان کشته و ۱۰ تن دیگر آنان زخمی شدند. کابل: 

شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند.۴ ماین نیز کشف گردید. لغمان: 
مقامات نظامی پاکستان وعده کردند که پاسگاه های امنیتی شان در خاک افغانستان را برچینند. افسر اختر رییس  پکتیا: 
هیات مذاکره کننده نظامیان پاکستانی دراین دیدار موجودیت چندین پاسگاه کشورش در داخل خاک افغانستان 
را پذیرفت و گفت که د دورکردن آن به زودی اقدام خواهند کرد.اوگفت« ما حتی یک انچ قلمرو شما را 

نمی گیریم«
۲۰ اپریل۲۰۱۸ = ۳۱حمل ۱۳۹۷

رئیس جمهوری افغانستان به همه  والی های افغانستان دستور داده تا از مامورین دولتی بخواهند ظرف یک هفته  کابل: 
با خانواده های شان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کنند.

ــت که  اس در تازه ترین گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به “سیگار” آمده   سیگار: 
بعد از سقوط گروه طالبان در سال ۲۰۰۱ میالدی آمریکا به توسعه اقتصادی پایدار در این کشوراهمیت نداد.

:  معاون وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا می گوید، کشورهای زیاد به خصوص همسایه های افغانستان  امریکا: 
منافع مختلف در این کشور دارند.

رسانه های امریکایی بقول از منابع در فرماندهی مرکزی امریکا اظهار داشته که نیروی هوایی انکشور در  رر: 
افغانستان در یک ماه گذشته بیشتر از هر وقت دیگر فعال بوده اند وبمب های بیشتری را نسبت به عراق در 

افغانستان ریخته اند.
روزنامه حریت ترکیه نوشت: نزدیک به هفت هزار تن از شهروندان افغانستان که به ترکیه پناه برده بودند، در  ترکیه: 

چند هفته اخیر از این کشور اخراج شده اند.
ننگرهار:  انفجار ماین کنارجاده  در »ده باال« جان پنج غیر نظامی را گرفته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

سیزده عضو یک خانواده به اثر انفجار بالون گاز در شهر جالل آباد زخم برداشتند. رر: 
دیشب به اثر حمله مخالفان مسلح بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در جالل آباد دو پولیس شهیدشد.  رر: 

دو هراس افگن دیروز در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار کشته ۳تن زخمی و 6تن بازداشت شدند. رر 
بادغیس: از اثر اصابت یک فیرراکت طالبان صبح امروز به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در قلعه  نو مرکز بادغیس یک 

پولیس به شهادت رسید.
بدخشان:  در جریان دو هفته گذشته بیست و هفت طالب مسلح بشمول تاجکستانی ها و چیچینی ها  در ولسوالی  

جرم بدخشان کشته شدند و هژده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند.
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پنج تن دیروز به ظن سرقت های مسلحانه در شهر هرات بازداشت شدند. هرات: 
سه تن به اتهام عضویت در گروه طالبان درپشتون زرغون والیت هرات بازداشت شدند. رر: 

بیست و یک طالب مسلح دیشب در والیت فاریاب کشته و۹ تن زخمی شدند. فاریاب: 
سه تن کارمندان ربوده شدة کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز در والیت غور رها شدند. غور: 

۲۱ اپریل۲۰۱۸ = اول ثور۱۳۹۷
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعالم کرد که در صورت شکست روند ثبت نام  کابل: 

رای دهندگان در افغانستان وضعیت سیاسی با چالش روبرو خواهد شد.
دفتر شواری امنیت ملی افغانستان اعالم کرد از دولت چین خواسته که برای یک تیپ)لوای( کوهستانی ارتش  رر: 

افغانستان،در بدخشان در مرز چین تجهیزات نظامی فراهم  کند.اتمر درسفر رسمی در چین است. 
محمد حنیف اتمر مشاورشورای امنیت ملی کشور دیروز با لی زوچیگ لوی درستیز چین و هیأت نظامی  رر: 

همراهش دیدار کرد.
وزارت دفاع ملی میگوید که ۲۱ هراس افگن درجریان عملیات های تصفیوی دربخشهای از کشور کشته  رر: 

و۱۷تن زخمی شدند.
اکلیل حکیمی در نشست بانک جهانی  در واشنگتن با وزیر مالیه پاکستان دیدار کرد. رر: 

نظامیان پاکستانی پاسگاه های ساخته شده  شان دردند پتان در داخل  والیت پکتیا در خاک افغانستان را به  خوست: 
ماموران مرزی افغان سپردند.

پولیس بغالن ۴ حلقه ماین را از اطراف بیز امنیتی جمعه کندک کشف و خنثی کردند. بغالن: 
قومندان امنیه بغالن به افراد زورمند وافراد مسلح غیرمسوول که قصد اخالل روند ثبت نام رای دهندگان  رر: 

انتخابات آینده را دارد هشدارداد.
شش طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی دیشب درغورماچ کشته و6 طالب زخمی شدند. فاریاب: 

کاپیسا:   شانزده طالب مسلح در عملیات نظامی نیروهای امنیتی درنجراب کاپیسا کشته و ۸ تن زخمی  شدند. ۱۱ پولیس 
محلی نیز زخم برداشتند.

یک دختر جوان ۱۸ساله دیروز در کاپیسا خود را حلق آویز کرد و به زندگی اش خاتمه داد. رر: 
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 

و ۷ ماین نیز کشف شد.
هفت طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند .6 ماین نیز کشف وخنثی شد. لغمان: 

بیست وهفت  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درشرق کشور کشته شدند.۴ماین و یک انبار  ننگرهار: 
سالح نیز کشف گردید.

۲۲ اپریل۲۰۱۸ = ۲ ثور۱۳۹۷
در نتیجه انفجار انتحاری که صبح امروز، در مقابل در ورودی یک مرکز توزیع شناسنامه برای شرکت در  کابل: 
انتخابات درعقب مکتب مایل هروی در قلعه ناظر در حوزه ششم پلیس غرب کابل رخ داد، دست کم۵۲ نفر 

کشته و ۱۱۲ تن دیگر مجروح شده اند. گروه موسوم به )داعش( مسئولیت این حمله  راپذیرفت. 
کمیسیون انتخابات افغانستان جدول زمانی کامل روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها را  رر: 

۲۸میزان رسما اعالم کرد.
عباس کریمی ۱۸ ساله ، شناگر معلول افغانستان، در رقابت های جهانی شنا )۵۰ متر( در ایندیاناپلیس آمریکا  امریکا: 

مدال طال را از آن خود کرد. وی دو دست ندارد.
وسایط نیرو های خارجی یک طفل  ۸ ساله مکتب  را در جاده بی بی مهرو زیرگرفت و کشت . رر: 

نجیب اهلل کابلی  سابق نماینده مردم در مجلس نمایندگان از سوی پولیس کابل به اتهام آدم ربایی و اختالس  رر: 
بازداشت شد.وی تلویزیون امروز را نیز رهبری میکرد.

فاریاب:  ۲۴ طالب امروز در ولسوالی قیصار و۳ طالب در غوره فاریاب کشته و۴تن درقیصارزخمی شدند.
دوطالب دردرگیری با پولیس صبح امروزدرتخارکشته و یک تن زخمی و یک پولیس نیز زخمی شد. تخار: 

پو لیس جسد یک پسر ده سا له را که دیروز ناپدید شده بود درتتمدره پروان دریافت کرد . پروان: 
انفجاری در نزدیکی یک مرکز ثبت نام رای دهند گان درساحه خواجه الوان والیت بغالن رخ داده است. دراین  بغالن: 

انفجار یک زن جان باخت و دست کم سه غیرنظامی دیگر زخم برداشتند.
شش هراس افگن دردرگیری بانظامیان دروالیت کنر کشته شدند.۷ ماین نیز کشف شد. کنر: 

نورستان:  پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند. ۵ ماین 
نیز کشف و خنثی شد.
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ده طالب مسلح در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار جنگ افزار  هلمند: 
و 6 ماین نیز کشف گردید.

دو تن به اتهام قاچاق ۱۳۰ کیلو مواد مخدر نوع هیرویین در داخل سنگ های مرمراز سوی پولیس هرات  هرات: 
دستگیر شدند.

یک گروه هفت نفری مسلح مخالف دولت در پشتون زرغون والیت هرات به روند صلح پیوستند. رر: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها درالینگار والیت لغمان کشته شدند. ۴ ماین نیز کشف گردید. لغمان: 

بیست ویک داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دربخش هایی از ننگرهارکشته شدند.6 ماین و یک  ننگرهار: 
انبار سالح نیز کشف گردید.

درجریان بیست و چهار ساعت اخیر بیش از یک هزار جریب کشتزارکوکنار تخریب شد. رر: 
۲6 طالب مسلح به شمول چندین جنگجوی خارجی این گروه درحمله هوایی دروالیت فراه کشته شدند. فراه: 

چهار هراس افگن دیشب در عملیات های منسوبان قول اردوی خاص در میوندقندهار. خان آباد کندز. پل  کابل: 
علم لوگرکشته و۲تن زخمی شدند. یک ذخیره گاه سالح در خان آباد کندز نیز از بین برده شد.

سه طالب مسلح دیروز در ولسوالی قیصار فاریاب کشته و۴ تن زخمی شدند. فاریاب: 
بیست و چهار طالب مسلح امروز در ولسوالی قیصار فاریاب کشته و ۴ تن زخمی شدند.دیروز در منطقه غوره  رر: 

در حمله هوایی ۳ طالب مسلح کشته شد.
عبدالحلیم خنجرقومندان امنیه چهاربولک بلخ که دو روز قبل زخم برداشته بود دیروز درگذشت. بلخ: 

جوزجان:  دردرگیری میان داعشیان و نیروهای امنیتی درولسوالی درزآب جوزجان دیشب دوازده داعشی کشته و  ۹ تن 
زخمی شد. ۳ سرباز نیز شهید شد.

۲۳ اپریل۲۰۱۸ = ۳ ثور۱۳۹۷
ننگرهار:  گروه داعش دریک دادگاه صحرایی سه برادر را دروالیت ننگرهار تیرباران کردند. همچنان یک مرد را درچپرهار 

سر بریدند.
بیش از ۵۰۰ جریب  کشتزار کوکنار در کوت. شینوار. خوگیانی و ده باال والیت ننگرهار تخریب شد. رر: 

یک محموله جنگ افزار تازه وارد شده از پاکستان دروالیت شرقی ننگرهار کشف شد. ازاین محموله پنج  رر: 
کالشینکوف و پنج تفنگچه از ولسوالی دور بابا بدست آمد.

کنر:        یازده هراس افگن دردرگیری بانظامیان دردانگام والیت کنر کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد.
سه طالب مسلح دردرگیری با پولیس درصیادسرپل کشته شدند.6 پولیس محلی نیز به شهادت رسیدند. سرپل: 

دو تن دیروز توسط طالبان مسلح در دولینه غور به ضرب مرمی به شهادت رسیدند. غور: 
نزاع  میان دو خانواده در دولینه غور دو کشته به جا گذاشت. رر: 

نورستان:  هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۴ ماین نیز کشف 
وخنثی شد.

۹ طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح و ۴  هلمند: 
ماین نیز کشف گردید.

شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند .6 ماین هم کشف شد. لغمان: 
اداره مستقل ارگان های محلی متعهد است تا درسال روان زمینه را به فعال سازی دو ولسوالی باقی مانده   هرات: 
شیندند مساعد سازد. ازجمله چهارولسوالی جدید التاسیس شیندند، ولسوالی های کوه زور و زاول قبال به 
فعالیت آغازنموده بودند، روند انتقال بودجه را بخاطرترمیمات واستحکامات مورد نیازولسوالی های زیرکوه 

وپشت کوه آغازنموده اند.
یک گروه هفت نفری مسلح مخالف دولت دروالیت هرات به روند صلح پیوستند. رر: 

چهار مسافر در مسیر غور- هرات  در چشت شریف ازجانب طالبان مسلح امروز ربوده شدند. رر: 

چهارده طالب مسلح  در تازه ترین حمله های هوایی درباالبلوک وحومه شهر فراه کشته شدند. فراه: 
طالبان در ارزگان دو مرد را دریک دادگاه صحرایی تیرباران کردند. ارزگان: 

جوزجان:  چهل زندانی در جوزجان دیروز از مکتب سواد حیاتی آن زندان فارغ شدند.
شش طالب مسلح به شمول یک سرگروه آنان بنام جند اهلل  دیشب در ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب کشته  فاریاب: 
و۵ تن زخمی شدند.یک سرباز افغان نیز شهید و یکتن دیگر زخمی شد. یک طالب در غورماچ حین ماین 

گذاری کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شدند.
دایکندی: جسد یک مرد دیروز درولسوالی میراموا والیت دایکندی  یافت شد.

در نقاط مختلف کشور۷۲ تن  از هراس افگنان بشمول یکتن از  قوماندانان محلی طالبان و ۱۷ تن داعشی کشته  کابل: 



438

، ۲۲  تن زخمی و یکتن دستگیر گردیده  است .
پولیس بغالن از بازداشت دوتن درپیوند به دزدی یک عراده کروال خبر داد. بغالن: 

مردان مسلح یک مرد را دیروز در ولسوالی قاصان  والیت بغالن  کشتند. رر: 
طالبان مسلح در یک کمین دیشب در والیت بادغیس چندین سرباز اردوی ملی را به شهادت رساندند. بادغیس: 

۹ مخالف مسلح دیشب در  والیت بادغیس کشته و۴ تن زخمی شدند. درین درگیری 6منسوب امنیتی شهید  رر: 
و6تن دیگر زخمی شد.

چندین قریه در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ دیروزتوسط قول اردوی ۲۰۹ شاهین از وجود هراس افگنان  بلخ: 
پاک سازی شد.

مانده بود. پنج طالب دیروز در والیت تخار کشته شدند.۳جسد دشمن با سالح شان در میدان جنگ باقی   تخار: 
هشت هراس افگن به شمول مولوی زلمی و قاری نجیب اهلل دو قومندان آن گروه دیروز در اقتاش کندز کشته  قندز: 

و ۴ تن زخمی شدند.۲۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی گردید.
دو هراس افگن در والیت لوگر کشته شدند.قاری حلیم عضو گروه مال رحمت اهلل در برکی برک و یک طالب  لوگر: 

در خوشی کشته شد.  سه تن بازداشت گردید. 6 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.
۲۴ اپریل۲۰۱۸ = ۴ ثور۱۳۹۷

چهارمین نشست ساالنه اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان درباره مبارزه علیه فساد با عنوان »کاهش فساد،  کابل: 
پیشرفت صلح« امروز چهارم ثور در کابل برگزار شد.

ریاست جمهوری افغانستان تمامی ادارات دولتی در مرکز و والیتهای این کشور را یک روز تعطیل کرده تا  رر: 
کارمندان این نهادها برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ثبت نام کنند.

منابع پلیس کابل اعالم کردند که در حمله دیروز به یک مرکز توزیع شناسنامه)تذکره( در قلعه ناظرغرب کابل  رر: 
6۹ نفر بشمول دو سربازکشته و ۱۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.

محمد همایون فوزی، والی فاریاب گفت شب گذشته در نتیجه انفجار مین، ژنرال غالم فاروق قاطع، فرمانده  فاریاب: 
خیزش مردمی )یک فرمانده جمعیت اسالمی(درالمار به همراه یکی ازمحافظانش کشته و۴ نفر دیگرزخمی 

شد.
پولیس فاریاب پنج حلقه ماین را از مربوطات فاریاب کشف و خنثی کرد. رر: 

۷۱ تروریست در نتیجه عملیات ها،در والیت های زابل، کندز، ننگرهار وارزگان وسایروالیات کشته شده  رر: 
اند۴۱حلقه ماین نیز کشف شده است.

پلیس بادغیس در شمال غرب افغانستان از کشته شدن ۹ سرباز ارتش در این والیت خبر داد. بادغیس: 
درجریان عملیات نظامی ، نظامیان ده ها روستای چپه دره را از وجود داعشیان پاکسازی کرده اند و همچنان  کنر: 
تلفات سنگینی را به این هراس افگنان وارد نموده اند. ده هراس افگن به شمول قاری زاهد مشهور به پیری 
فرمانده قطعه سرخ داعش درکنر کشته شدند و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند.یک انبارسالح و6 ماین نیز 

کشف گردید.
نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعش دروالیت نورستان دست از ادامه جنگ برداشتندو 

روندصلح در پیش گرفتند.
شش طالب دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.6حلقه ماین هم کشف گردید. رر: 

پولیس مبارزه با موادمخدر بدخشان در یک سال ۸کارخانه مواد مخدررا درآن والیت تخریب کرده است. بدخشان: 
هشت تن به ظن فروش مواد مخدر در بدخشان باز داشت شدند. رر: 

یک مرد و یک زن به اتهام روابط نا مشروع در حضرت سلطان کشته شدند قاتل فرار کرده . سمنگان: 
پولیس سرپل یکتن را به ظن جعل کاری در اسناد ورثه شهدا بازداشت کرد. سرپل: 

پنج تن از افراد مخالف مسلح دولت در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی کهسان کشته  هرات: 
شدند. یک پولیس زخمی گردید.

طالبان مسلح چار مسافر هزاره ازیک موتر را در ولسوالی چشِت والیت هرات دیروز ربودند. رر: 
منسوبین امنیتی امنیت هرات فردی را به اتهام ترور یک افسر پولیس بازداشت نمودند. رر: 

شانزده طالب به شمول سه فرمانده محلی  این گروه در تازه ترین حمله های هوایی درفراه کشته شدند. فراه: 
هفت مخالف مسلح دیروز در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ کشته و ۵ تن زخمی شدند. بلخ: 

هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 
و ۵ حلقه ماین هم کشف گردید.

۱۸ داعشی  در حمله های نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند.۷ ماین و دو انبارسالح نیزکشف شد. ننگرهار: 
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شش طالب مسلح دیشب در ولسوالی جغتوی والیت غزنی کشته و۲ تن زخمی شدند. در این حمله چهار  غرنی: 
سرباز پولیس به شهادت رسیدند و سه سرباز دیگر زخم برداشتند. 

نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان ، یک قرارگاه دایمی ۳۰ نفری هراس افگنان پاکستانی را در ساحه  رر: 
ولسوالی قره باغ والیت غزنی هدف قرار داده اند  که 6 نفر شان کشته شد. شیربرله  

هفت طالب مسلح به شمول سه سرگروه آنان دیروز در ولسوالی آقتاش والیت کندزتوسط قول اردوی ۲۰۹  کندز: 
شاهین  کشته شدند. یک تونلی به درازای دو کیلومتر با دو موضع مستحکم دشمن توسط تیم انجنیری فرقه 

۲۰ پامیر تخریب گردید. ۹ حلقه ماین نیز کشف شد.
سه پایه مخابراتی دیشب در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر تخریب شد. لوگر: 

۲۵ اپریل۲۰۱۸ = ۵ ثور۱۳۹۷
شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواسته تا امنیت همه جانبه تامین نشده، در روند گرفتن شناسنامه و  کابل: 

ثبت نام برای رای دادن در انتخابات شرکت نکنند.
عبدالمنان ارغند، خبرنگار محلی تلویزیون کابل نیوز، از رسانه های خصوصی افغانستان، صبح امروز در قندهار  رر: 

با شلیک گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شد.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درمناطق مختلف کشور دیروز 6۷تن از هراس افگنان  رر: 

کشته و۲۸ تن دیگر آنان زخمی شدند.
عبدالغفورلیوال بحیث مشاور ارشد اشرف غنی در امورسرحدات وقبایل در بست خارج رتبه مقرر شد. رر: 

بیست  طالب مسلح  در تازه ترین حمله های هوایی در بخش های والیت فراه کشته شدند. فراه: 
گروه طالبان در اعالمیه ای گفته اند که دولت افغانستان "به بهانه صلح" در حقیقت تالش دارد طالبان تسلیم شود  کابل: 

و هدف طرح صلح دولت را تضعیف این گروه خوانده است نه صلح واقعی.
وزارت دفاع افغانستان اعالم آغاز عملیات بهاری بنام جهادالخندق از سوی طالبان را بخشی از تبلیغات این  رر: 

گروه می داند و می گوید که طالبان توانایی شان را از دست داده اند.
معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی روز چهار شنبه به نشست استیضاحیة ولسی جرگه حاضرشد با  رر: 
گذاشتن صندوق 66 عضو ولسی جرگه در رأی دهی شرکت کردند و به دلیل تکمیل نبودن نصاب آقای 

ستانکزی به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی باقی ماند.
ادارة سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی در  رر: 

افغانستان نامعلوم است.
ارزگان:  مقام ها در ارزگان می گویند، طالبان مسلح ۵ فرد ملکی را که از ترینکوت بطرف کندهار درحرکت بودند در این 

والیت کشته اند.
معلمین در پنج مکتب غور استعفا دادند.این معلمان می گویند که آنان به دلیل عدم دریافت حقوق شان مجبور  غور: 

شدند تا استعفانامه  شان را به مسؤالن اداره محلی این والیت تسلیم کنند.
۲۶ اپریل۲۰۱۸ = ۶ ثور۱۳۹۷

ننگرهار:  بیست طالب مسلح به شمول دو فرمانده این گروه در تازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیت ملی دروالیت 
ننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح نیز کشف شد.

۹ طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند ۴ ماین نیز کشف شد. لغمان: 
ازپخش صدها کیلو مواد زهری ساخت پاکستان به گروهک های طالبان در افغانستان در پاکت های پودر  ننگرهار: 

پاکستانی جلوگیری شد.
یحیی یک فرمانده ارشد گروه داعش در حمله جنگنده های هوایی ناتو درکنر با ۴ نگهبانش کشته شد. کنر: 

چهارده طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها در چاربولک والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 
هشت هراس افگن دردرگیری بانظامیان دردانگام والیت کنر کشته شدند. ۵ ماین نیز کشف شد. قندز: 

نورستان:  ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درپارون والیت نورستان کشته شدند.6 ماین هم 
کشف گردید.

هفده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 
و سه ماین نیز کشف گردید.

۲6 بیست وشش  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای امنیتی درننگرهار کشته شدند.یک انبار سالح و ۴  ننگرهار: 
ماین نیز کشف شد.

بیش ازدوهزار جریب کشتزار کوکنار دروالیت ننگرهار تخریب شد. رر: 
شش  داعشی درحمله نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
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۲۷اپریل۲۰۱۸ = ۷ ثور۱۳۹۷
اشرف غنی در چهلمین سالگرد کودتای ثورگفت که برای ایجاد نظام سیاسی مردمی، حوصله سیاسی ضروری  کابل: 
است. برای نخستین  باراز چهل  مین سال  یاد شهادت سردار محمد داوود خان باحضورداشت رئیس جمهوری 

اسالمی افغانستان، تجلیل به عمل آمد.
درمناطق مختلف کشور دیروز ۹۳ تن از هراس افگنان کشته و۷۴ تن دیگر آنان زخمی شدند. رر: 

گروهی از  دهشت افگنان شب گذشته باالی پوسته های اردوی ملی در ساحات سه راهی محمد علم ولسوالی  رر: 
دشت ارچی والیت کندز و چهار شنبه بازار ولسوالی قیصار والیت فاریاب  حمالت مسلحانه نمودند که در 

نتیجه ۱۵ تن تروریست طالب کشته و ۵ تن زخمی  شد.
۹طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند و۵ ماین کشف شد. لغمان: 

ننگرهار:۲۲ داعشی  در حمله های نیروهای امنیتی درننگرهارکشته و6 ماین و یک انبار سالح هم کشف شد.
طی۲۴ساعت گذشته 6۰۰ جریب کشتزار کوکناردروالیت ننگرهار تخریب شد. رر: 

نزدیک به بیست کیلوگرام گرام موادمخدر نوع هیروئین که در داخل یک منزل در مربوطات ناحیه پنجم شهر  هرات: 
هرات کشف و بدست آمد.

دوتن به اتهام ترویج اسعارجعلی همراه با مبلغ نود هزار افغانی )جعلی(  دروالیت هرات بازداشت شدند. رر: 
ده طالب مسلح  در تازه ترین حمله های هوایی درباالبلوک و حومه شهر فراه کشته شدند. فراه: 

سه عضو گروه داعش دریک حمله هوایی دروالیت کنرکشته شدند. کنر: 
قمرالدین شکیب معاون والی لوگر درحمله گروهی ازمهاجمان  با دو محافظش در برکی برک به شهادت  لوگر: 

رسید. حقیق الرحمان رییس دادگاه استیناف و سلیم صالح سخنگوی والی لوگر زخمی شدند.
چهار طلب مسلح دیشب در ولسوالی های ده یک و قره باغ غزنی کشته  و ۵ تن زخمی شدند. غزنی: 

پنج طالب مسلح دیشب در والیت بغالن کشته و ۷ طالب دیگر زخمی شدند. بغالن: 
۲۸اپریل۲۰۱۸ = ۸ ثور۱۳۹۷

بدخشان:   منابع محلی والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان تایید کرده اندکه افراد گروه طالبان به هفت ولسوالی 
این والیت همزمان حمله کرده اند، ولی نیروهای پلیس برای مقابله از آمادگی الزم برخوردارند. ۸ سرباز و۵ 

ملکی کشته شده اند.
حمله انتحاری در نادعلی والیت هلمند در جنوب افغانستان نیز منجر به مرگ دو سرباز ارتش شد. هلمند: 

بغالن:  )آوا(، قول اردوی ۲۰۹ شاهین با نشر خبرنامه ای گفت:  پنج تن جنگجویان مولوی سیف الدین  ولسوال نام 
نهاد طالبان برای بورکه بوده در پی یک درگیری با نظامیان افغان در روستای بابه غایب کشته و۱۱تن زخمی  

شده اند.
هشت طالب مسلح دیروز در پل علم مرکز لوگر کشته شدند. ۱۱ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. لوگر: 

در عملیات نظامی در والیت کاپیسا دیروز چندین قریه از وجود مخالفان پاک سازی شد.چندین هراس افگن  کاپیسا: 
کشته و ۵ حلقه ماین کشف گردید.

سیزده قریه در ولسوالی ینگی قلعه تخار دیروز از مخالفان مسلح دوباره گرفته شد. در این عملیات نزدیک به  تخار: 
ده تن مخالف مسلح کشته شدند و چندین مخالف مسلح دیگر زخم برداشتند.

پانزده مخالف مسلح دیشب در  والیت غزنی کشته و ۷ تن زخمی  شدند.۳ طالب دیگر نیز کشته شدند. غزنی: 
چندین قریه در والیت لغمان دیروز از وجود هراس افگنان پاک سازی گردید. ۲۲حلقه ماین کشف و ۳۰کیلو  لغمان: 

مواد انفجاری انفجار داده شد.
سیزده هراس افگن در چهاربولک والیت بلخ دیروز کشته و۱۱ تن زخمی و۴ تن بازداشت شدند. بلخ: 

هشتصد و یک سرباز اردوی ملی تعلیمات اساسی نظامی را در والیت بلخ فرا گرفتند. رر: 
۲۹اپریل۲۰۱۸ = ۹ ثور۱۳۹۷

بازرگانان و رانندگان معترض به اخاذی های غیرقانونی، شاهراه غزنی-پکتیا را به روی ترافیک بستند.بیشتر  غزنی: 
رانندگان در شاهراه های افغانستان می گویند در کنار ناامنی، باج گیری برایشان مشکالت زیادی را ایجاد کرده 

است.
شانزده هراس افگن دیشب در والیت غزنی کشته شدند. یک سرباز شهید و یکتن دیگر زخمی شد. یک پسر  رر: 
۱۲ ساله باثر اصابت مرمی هاوان در قره باغ شهید شد. همچنان طالبان یک درایور تانکر تیل را در گوالیی 

اندرشهید و تانکر را باخود بردند.
ننگرهار:   در نتیجه انفجار راکت در سرخ رود والیت ننگرهار در شرق افغانستان یک مادر با دو کودکش کشته شده و 

شش کودک دیگر مجروح شده اند.
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شش غیرنظامی درنتیجه یک انفجاربمب در نزدیکی یک مسجد درشهر جالل آباد  زخم برداشتند. رر: 
۱۸داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  کشته شدند.۴ماین ویک انبارسالح نیز کشف شد. رر: 

درجریان  بیست و چهار ساعت اخیر بیش از هشت صد جریب کشتزارکوکنار درجریان کارزار علیه کوکنار  رر: 
درآن والیت تخریب شده است.

ده تن به اتهام جرایم جنایی در مربوطات والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
یک مرد مهاجم که بمب را دربدنش بسته بود ، امروز پیش ازاینکه به فرماندهی پولیس شاه جوی نزدیک شود  زابل: 

، درتیراندازی ماموران امنیتی ازپا درآمد.در انفجار بمب انتحاری دو پولیس زخمی شدند.
شش انتحاری روزگذشته درزابل توسط منسوبان امنیتی بازداشت شدند. رر: 

ساحه استراتیژیک گورتیپه والیت تخار از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. این ساحه از دیر زمانی در اختیار  تخار: 
گروه طالبان بود.

جوزجان:   یک قوماندان محلی داعش درولسوالی درزآب جوزجان بریک دختر جوان تجاوز کرد. قوماندان داعش زید 
نام دارد و باشنده والیت فاریاب است.

چهار طالب مسلح در درگیری با پولیس در فیض آباد جوزجان کشته و ۷ تن زخمی شدند رر: 
۸۳ هراس  افگن  در نقاط مختلف کشورکشته و۸۱ تن زخمی و۳۷حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است  کابل: 

وزارت داخله میگوید ۴66 هراس افگن به شمول چندین افراد کلیدی تروریستان در بخش های مختلف کشور  رر: 
کشته شدند و ۲۵۱ تن دیگراین گروه زخم برداشتند. ۹۰ حلقه ماین نیز کشف شد.

نه مخالف مسلح دیروز در ولسوالی قلعه زال والیت کندز کشته ۵ تن زخمی شدند. قندز: 
پولیس بغالن از کشته شدن هجده تن و زخمی شدن ۳۳ تن  از قطعه سرخ طالبان در آن والیت خبر داد. بغالن: 

شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. 6 ماین نیز کشف و خنثی شد. لغمان: 
درحمالت هوایی و زمینی در ولسوالی شیندند والیت هرات دستكم هشت تن ازطالبان مسلح كشته و هفت  رر: 

تن دیگرشان زخم برداشتند. دوتن از منسوبان امنیتی نیز شهید شد.
هشت طالب مسلح  در تازه ترین حمله های هوایی در فراه کشته شدند. یک انبار سالح نیز کشف شد. فراه: 

شش عضو گروه داعش دریک حمله هوایی درکنرکشته شدند. ۴ماین هم کشف شد. کنر: 
سی و پنج هراس افگن دیروز در ولسوالی چهاربولک بلخ کشته  و ۴۰ تن دیگر شان زخمی شدند. بلخ: 

هفت طالب مسلح در ولسوالی تشکان والیت بدخشان دیروز کشته شدند. بدخشان: 
۳۰اپریل۲۰۱۸ = ۱۰ ثور۱۳۹۷

دو انفجار انتحاری که صبح امروز در منطقه »شش درک« کابل رخ داد، دست کم ۲۹ نفر کشته و ۴۹ زخمی به  کابل: 
جا گذاشت؛ ۹ نفر از کشته شدگان و۷تن زخمی  خبرنگاران رسانه ها هستند. ۲سربازنیز کشته شده.  گروه 
موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله اول با موتر سایکل و 

دومی انفجار مواد دربین کمره فلمبرداری بود.
۸۲تن از دهشت افگنان طی ۲۴ ساعت گذشته کشته ،  ۳۷ تن زخمی ، ۴ تن دستگیر  و ۲6حلقه ماین کشف  کابل: 

و خنثی گردیده است.
۳۳ هراس افگن در والیات کاپیسا. کندز و بدخشان کشته ۱۱ تن زخمی ،  ۵ تن دستگیرشده است. رر: 

احمد شاه ۲۹ساله خبرنگار بی بی سی درمنطقه مندرخیل خوست توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. خوست: 
مقام های محلی والیت قندهارمی گویند دریک حمله انتحاری در ولسوالی دامان این والیت یازده کودک شاگرد  قندهار: 

مکتب کشته شدند. شانزده نفر به شمول پنج سرباز رومانیایی و دو پلیس افغان نیز زخمی شدند.
چهار سرباز پولیس امروز درکمین مخالفان مسلح درمسیر دولت آباد والیت بلخ به شهادت رسیدند.آنها  بلخ: 

سربازان پولیس نهرشاهی بودند.
بیش از یکصد طالب مسلح در چهاربولک والیت بلخ کشته شدند.عطامحمد نور برای روحیه دادن مردم و  رر: 

همکاری با نیروهای امنیتی به خط نبرد رفته است.
نصیراحمد مدیر جنایی ولسوالی بهسود والیت ننگرهار درنتیجه انفجار دو بمب جان باخت و۴ تن بشمول دو  ننگرهار: 

کودک زخم برداشتند.
مال زمرک یک عضو ارشد گروه طالبان دروالیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 
دوازده طالب مسلح دیروز در والیت بغالن کشته و ۹ تن زخمی شدند. بغالن: 

سی و یک هراس افگن دیروز در والیت غزنی کشته ۲۲ تن زخمی و یکتن گرفتار شد. غزنی: 
چهار طالب مسلح در درگیری با پولیس فاریاب دیشب در شیرین تگاب کشته و ۵ طالب زخمی شدند. فاریاب: 
هشت طالب مسلح در میدان وردک کشته  و هشت تن دیگر شان زخم برداشتند.۳ طالب بازداشت شد. میدان: 
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هفده تن از مخالفان مسلح دولت در فاریاب کشته و بیش از بیست تن دیگر شان زخمی شدند. فاریاب: 
هفت سرگروه هراس افگنان در ولسوالی قلعه زال والیت کندز کشته و 6 تن زخمی شدند. قندز: 
۹ هراس افگن دردرگیری بانظامیان دروالیت کنر کشته شدند.6 ماین نیز کشف وخنثی شد. کنر: 

سیزده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 
و ۴ ماین نیز کشف گردید.

هفت طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند .6 ماین هم کشف گردید. لغمان: 
۲۰  طالب مسلح به شمول چند جنگجوی خارجی این گروه در تازه ترین حمله های هوایی کشته شدند. فراه: 

اول می۲۰۱۸ = ۱۱ ثور۱۳۹۷
اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( با نشر گزارش تازه ای اعالم کرد که در ۱۲ ماه  کابل: 
گذشته شمار نیروهای امنیتی افغانستان به شدت کاهش یافته و عامل آن نیز ترک خدمت و افزایش تلفات 

عنوان شده است.
یکی از نظامیان  نیروهای امریکایی در درگیری با شورشیان درتگاب کاپیسا کشته و یک نظامی دیگر زخمی  رر: 

شده است. شماری از سربازان افغان نیز کشته و زخمی شده اند.)خبرنامه نیروهای امریکایی(
هفت طالب  امروزدرغزنی کشته و۳ تن زخمی شدند. دیروزدر واغز۳ تن کشته و۴ تن زخمی شدند. غزنی: 

با شندگان غز نی  از بر چیده شدن شما ری از پو سته های امنیتی از اطراف شهر نگرانی کردند . رر: 
از اثر درگیری در آب خانه نهرین بغالن امروز یک طالب کشته دوتن زخمی و یک تن بازداشت شد. بغالن: 

دو فرد ملکی دیشب در والیت لوگردراثر انفجار ماین کنار جاده  به شهادت رسیدند و یکتن زخمی گردید.  لوگر: 
موتر باربری  تخریب شد.از آغاز ثبت نام  رای دهندگان تاحال ۲۵ ماین کشف و خنثی شده است.

رومانیا تایید کرد که در حمله انتحاری دیروز در دامان والیت قندهارهشت سربازآن کشور زخم برداشته  قندهار: 
اند.۱۱کودک مکتب کشته و ۱6 تن زخمی شد.

یک عضو شورای والیتی ننگرهار درولسوالی کامه درنتیجه انفجار بمب زخم برداشت. یک نگهبان این عضو  ننگرهار: 
شورای والیتی جان باخت و سه تن دیگر به شمول دو نگهبان دیگرش نیز زخمی شدند.

حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از ننگرهار پس از دوشبانه روزیک بار  رر: 
دیگرازسرگرفته شده است.

بیست ویک داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در ننگرهارکشته شدند.یک انبار سالح و۷ حلقه  رر: 
ماین نیز کشف گردید.

چهار هراس افگن دریک رشته عملیات های ویژه ماموران امنیتی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
یک محموله بزرگ جنگ افزار در کوز کنروالیت ننگرهار کشف شد.یکنفر درپیوند به آن بازداشت شد. رر: 

در پی درگیری ها بین گروه های داعش و طالب در بخش هایی از ولسوالی لعل پور هشت  عضو گروه داعش  رر: 
وطالبان کشته شده اند.

هشت طالب در درگیری بانظامیان در هلمند کشته شدند.یک انبار سالح و ۴ ماین نیز کشف گردید. هلمند: 
طالبان دو غیرنظامی را در پسابند والیت غور در برابر چشمان صدها نفر تیرباران کردند. غور: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
سیزده هراس افگن به شمول شش پاکستانی در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

۲ می۲۰۱۸ = ۱۲ ثور۱۳۹۷
در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور از اثر عملیاتهای نیروهای زمینی و هوایی ، ۳۸ تروریست کشته  کابل: 

و۳۱ تن دیگر زخمی شدند.۳۹ حلقه ماین نیز کشف و خنثی گردید.
بدخشان:  مقام های امنیتی از حمله تهاجمی طالبان به چهار ولسوالی این والیت خبر می دهند و می گویند جنگجویان 

طالبان مجبور به عقب نشینی شدند.
یازده طالب مسلح دیشب در ولسوالی تشکان والیت بدخشان کشته و ۱۷ تن زخمی شدند. رر: 

افرادمسلح  قاری ذبیح اهلل یک عالم دینی  ویک زن درشهر ایبک سمنگان در منزل خسرش دیشب از سوی   سمنگان: 
ناشناس به دلیل نامعلوم کشته  و یک تن دیگر زخمی شد.

یک فرد ملکی دیروز در ولسوالی تیوره غورتوسط سه برادربه قتل رسید. یک ماین نیز کشف شد. غور: 
نا امنی ها درشاهراه غور – هرات برای  مسافران خطر آفرین شده است و سبب باال رفتن نرخ موادخوراکی  رر: 

دربازار های غور شده است.
مال امامی که میخواست ماین جاسازی کنددرغور کشته شد. این مال امام قصد داشت ثبت نام کنندگان  رر: 

انتخابات را هدف قرار دهد.
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از دو انفجار ماین دیروز در ولسوالی های ادرسکن و غوریان والیت هرات جلوگیری شد . هرات: 
ننگرهار:   پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی مهمندره والیت ننگرهار کشته و ۳ تن زخمی شدند.

هفتاد و پنج طالب مسلح  طی یک هفته در والیت غزنی کشته و۴۰تن زخمی شدند. غزنی: 
نه هراس افگن دیروز در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ کشته شدند.۱6طالب  بشمول گل نبی مبارز ولسوال  بلخ: 

نام نهاد طالبان برای ولسوالی چمتال بلخ زخم برداشتند.
۳ می۲۰۱۸ = ۱۳ ثور۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، امروز با دریافت نخستین شناسنامه الکترونیکی، رسما روند توزیع این شناسنامه ها را آغاز  کابل: 
کرد. عبداهلل عبداهلل، می گوید آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به دلیل اختالف در سطح رهبری در 

مورد آن، مشروعیت ندارد.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درشماری ازوالیت های کشور، دیروز ۴۴ تن از هراس  رر: 

افگنان کشته و ۳۰ تن دیگرآنان زخمی و۳ تن دستگیر شد. ۲۲ حلقه ماین نیز کشف گردید.
سه تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دروالیت بغالن بازداشت شدند. بغالن: 

دریک درگیری در دوشی والیت بغالن شش طالب مسلح کشته و نه تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
نورستان: ۹هراس افگن طالب در درگیری بانظامیان درنورستان کشته شدند.۴ ماین نیزکشف شد.

ده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح و ۷  هلمند: 
ماین نیز کشف شد.

هشت طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند .۵ حلقه ماین نیز کشف گردید. لغمان: 
۲۳ داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند.یک انبار سالح و6 ماین نیزکشف شد. ننگرهار: 

بیش از هشتصدجریب کشتزار کوکنار دروالیت ننگرهار تخریب شد. رر: 
دو عضو مهم گروه طالبان دروالیت ننگرهاربازداشت شد. رر: 

چهارده  طالب مسلح به شمول چندین جنگجوی خارجی این گروه در تازه ترین حمله های هوایی در والیت  فراه: 
فراه کشته شدند.6 ماین هم کشف شد.

۴ می۲۰۱۸ = ۱۴ ثور۱۳۹۷
حزب جمعیت اسالمی افغانستان آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی با محتوای کنونی را “یک جانبه و  کابل: 

غیرقانونی” خوانده و ازریاست جمهوری خواسته است تا از اقدامی که “تفرقه در پی دارد«، پرهیز کند.
در جریان عملیات های جداگانه نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته در برخی از  رر: 

نقاط مختلف کشور بیست و دو هراس افگن کشته و ۲۰ تن دیگرشان زخمی شدند.
بدخشان:  منابع محلی در والیت بدخشان تایید کردند که بعد از چند روز درگیری افراد گروه طالبان موفق شده اند کنترل 
ولسوالی کوهستان والیت بدخشان را بگیرند. تالش ها برای بازپس گیری ولسوالی کوهستان والیت بدخشان 

ازطالبان مسلح ، ادامه دارد.
جوزجان:  طالبان سیزده داوطلب برای استخدام درکمیسیون انتخابات را دروالیت جوزجان ربودند.

پنج هراس افگن دردرگیری بانظامیان دروالیت کنر کشته شدند.  ۵ ماین نیز کشف گردید. کنر: 
نورستان:    ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته و۵ حلقه ماین کشف 

گردید.
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  هلمند: 

و سه حلقه ماین هم کشف شد.
شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند . ۴ ماین هم کشف شد. لغمان: 

ننگرهار:   بیش از پنجصد جریب کشتزار کوکنار دروالیت ننگرهار تخریب شد.
سه عضو مهم گروه طالبان دروالیت ننگرهاربازداشت شد. رر: 

بیش از ۷۰۰تن از منسوبان پولیس هرات از یک دوره ی آموزشی سواد آموزی سند فراغت گرفتند.  هرات: 
۵ می۲۰۱۸ = ۱۵ ثور۱۳۹۷

بدخشان:  شش هراس افگن دیروز در ولسوالی تشکان بدخشان کشته و ۴ تن زخمی و یک حلقه ماین کشف شد.
دو قومندان خیزش مردمی دیشب در یک در گیری با طالبان درتشکان بدخشان به شهادت رسیدند رر: 

در نتیجه عملیات های کوماندو وحمله های هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی در والیات مختلف کشور در ۲۴  کابل : 
ساعت گذشته،6۰ تروریست کشته و۳۳ تن زخمی شدند. ۴۷ حلقه ماین نیز کشف وخنثی گردید.

پکتیکا:  پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی متاخان والیت پکتیکا کشته و۵ طالب دیگرزخمی شدند.
پیمانه اسد یک زن بریتانیایی افغان تبار برای اولین بار در انتخابات شوراهای محلی در پایتخت بریتانیا به عنوان  لندن: 
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نماینده منطقه خود انتخاب شد.
سلیم صالح سخنگوی والی لوگر هفته گذشته دریک کمین مخالفان درلوگر مجروح شده بود شب گذشته به  لوگر: 

شهادت رسید.
پنج طالب مسلح در درگیری با پولیس در فاریاب دیشب کشته شدند. یک منسوب نظامی شهید و دونظامی  فاریاب: 

دیگر زخمی شدند.
یازده فرد ملکی امروز دراثر انفجار ماین در شهر مهترالم مرکز والیت لغمان زخم برداشتند. لغمان: 

ده هراس افگن در یک عملیات نظامی در الینگار لغمان کشته شدند. یک انبار سالح نیز بدست آمد. رر: 
پولیس بغالن یک تن را به اتهام قاچاق ده کیلو هیرویین در یک واسطه کروال شام دیروز بازداشت کرد. بغالن: 

سی و یک طالب مسلح دیشب در والیت غزنی کشته و ۱۸ تن زخمی شدند. یک سرباز اردوی ملی شهید و  غزنی: 
یک سربازپولیس و دوباشنده شهر زخمی شدند.دو حلقه ماین نیز کشف گردید.

یک فرد پا کستانی با ۱۱۰ میل کالشنکوف 6۹ میل تفنگچه سه میل سنایپر وبیش از ۱6۰صندوق  مرمی با یک  پکتیا: 
موتر دینا  در پکتیا بازداشت شد.

در گیری نیرو ها ی امنیتی و دفا عی  با طا لبان مسلح  در ولسوا لی دایچو پان  والیت زا بل  ادامه دارد ننگرهار:  زابل: 
ده غیرنظامی درچپرهاروالیت ننگرهار ازچنگ داعشیان نجات یافتند.

هژده عضو گروه داعش بشمول ۵ پاکستانی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درننگرهار کشته شدند.۳  رر: 
حلقه ماین و یک انبار سالح هم کشف شد.

عملیات ضد هراس افگنی نظامیان در ولسوالی مانوگی والیت کنرکه ده روز قبل آغاز شده بود پایان یافت.  کنر: 
امروز 6 ماین کشف وخنثی شد.

هشت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
حمله های مرگبار هوایی نظامیان برمواضع طالبان مسلح در والیت هلمند ادامه دارد.۸طالب کشته شد دو انبار  هلمند: 

سالح و سه ماین نیز کشف شد.
۶می۲۰۱۸ = ۱۶ ثور۱۳۹۷

بیست غیرنظامی درنتیجه انفجاربمب درمسجدی درشهر خوست جان باختند و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند.  خوست: 
دراین انفجار نمازگزاران و برخی شهروندان دیگر برای ثبت نام رای دهنده گان  شامل اند.
دایکندی: افراد مسلح غیر مسوول لیسه امام صادق  ولسوالی دایکندی  را از دو هفته به این سو بستند.

هفت کار مند یک کمپنی هندی که در سب استیشن خواجه الوان پلخمری کارمیکردند صبح امروزازمسیر  بغالن: 
شاهراه پلخمری سمنگان ربوده شدند.

افزایش نا امنی ها دروالیت بادغیس باشندگان آن والیت را نگران کرده است. بادغیس: 
در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت  نیروهای ناتو در ولسوالی مانوگی والیت کنر، پنج دهشت افگن کشته شدند. کنر: 
ولسوال احمد آباد پکتیا دیروز درشاهراه دندپتان – گردیز دراثر انفجاری زخم برداشت. دراین رویداد یک  پکتیا: 

محافظ با یک فرد ملکی به شهادت رسیدند ولسوال به شمول سه تن دیگر زخم برداشتند.
هفت فرد ملکی بشمول سه کودک در فاریاب صبح امروز از اثر انفجار ماین  شهید ودوتن زخمی شد. فاریاب: 

. یک انتحار کننده دیروز در ولسوالی شورتپه والیت بلخ با انفجار مواد دربدنش کشته شد. دوحلقه ماین در  بلخ: 
چار بولک نیزکشف وخنثی گردید.

دو تن به اتهام  سرقت های مسلحانه و حمالت تروریستی ازسوی نیروهای امنیتی بازدلشت شدند. هرات: 
در سه حمله ناگهانی نظامیان برطالبان مسلح دروالیت فراه ، بیست هراس افگن کشته شدند .6حلقه ماین هم  فراه: 

کشف وخنثی گردید.
پنج هراس افگن در ادامه یک عملیات ضد هراس افگنی در لغمان کشته شدند. لغمان: 

چندین قریه ولسوالی الیشنگ لغمان از وجود هراس افگنان پاک شد. رر: 
نورستان: هفت  طالب در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۳ حلقه ماین هم کشف شد.

ده طالب مسلح در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو دروالیت هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح  و چندین   هلمند: 
ماین نیز کشف گردید.

سی ویک عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درمربوطات ننگرهارکشته شدند. دو انبار  ننگرهار: 
سالح و ۴ ماین هم کشف شد.

هشتصدو سی جریب زمین ازوجودکشت خشخاش درخوگیانی والیت ننگرهار پاکسازی گردید. رر: 
یک عضو گروه طالبان دروالیت ارزگان درانفجار ماین دست داشته اش کشته شد. ارزگان: 

جوزجان:  پولیس جوزجان - دو کودک و یک نوجوان را از چنگ ربایندگان آزاد کرد.
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نوزده هراس افگن دیروز در غزنی کشته شدند. در میان کشته شده ها معاون مال حنفی یکی از قومندانان مشهور  غزنی: 
محلی آنها نیز شامل می باشد. در این بمباران ها۱۳ تن شان زخم برداشتند.

یازده طالب مسلح در ولسوالی اندر والیت غزنی دیشب در انفجار ماین کشته شدند. این طالبان مسلح  رر: 
مصروف ساخت ماین در داخل یک مسجد در قریه اسماعیل کابلی ولسوالی اندر آن والیت بودند که ماین 

انفجار کرد و کشته شدند.مسجد بکلی تخریب شده است. 
درعملیات  های مشترک تهاجمی و  تصفیوی در نقاط مختلف کشور۴6 تن از دهشت افگنان کشته ،   کابل: 

۱۸تن زخمی  و ۳ تن  دستگیر گردیده اند .
۳ انتحاری در مقابل منزل جنرال رازق درسپین بولدک قندهارباپولیس نگهبان درگیرو کشته شدند.  قندهار: 

۷می۲۰۱۸ = ۱۷ ثور۱۳۹۷
وزارت امور داخله دو نفر را به اتهام جعل کاری با یکتعداد مهرهای دادگاه عالی، دادستانی، داخله، احصائیه  کابل: 
ــرد. که  بــازداشــت ک مرکزی، ریاست پاسپورت و برخی سفارتخانه ها را از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل  
شامل ۸۳ طفرا مهر دولتی، سه دستگاه مهر سنگی،۳۴ جلد جواز سیر، 6۷ جلد وراق تهدید نامه از آدرس گروه 

های تروریستی وتعدادی ازتذکره ها وسایراسناد واوراق جعلی است.
ویس احمد برمک، که دیروزبرای پاسخ گویی به مجلس سنا فراخوانده شده بود، با بیان اینکه تروریستان با  رر: 
موترهای شیشه سیاه وارد پایتخت می شوند،  گفت: زمانی که  پولیس موترها غیرقانونی و شیشه سیاه را 
متوقف می کند، شماری از اعضای شورای ملی می کوشند تا این موترها را از بند پولیس رها سازند.برمک 

عالوه کرد حدود ۵۹ درصد پولیس شامل افسران عالیرتبه بی سواداند. 
صدها مهاجر افغان و سوری مقیم ترکیه که فاقد اسناد و مدارک اقامت در آن کشور بودند، به کشورهایشان  ترکیه: 

بازگشت داده شدند. که در این میان ۳۲۴ پناهجوی افغان شامل بود.)آوا(
افراد ناشناس به صورت سرمعلم زن۲۵ساله مکتب نسوان خواجه محمد کنجانی در گذره تیزاب پاشیدند. هرات: 

فاریاب:در انفجار ماین کنارجاده ای در المارفاریاب، هفت فرد غیرنظامی کشته ویک تن زخمی شده 
به گزارش آوا، نیروهای پولیس، اردو و امنیت ملی در هفته گذشته،۴۹۰ هراس افگن به شمول چندین تن از  کابل: 

افراد کلیدی آنان کشته شده، ۳۲۰ هراس افگن زخمی و۴۱ هراس افکن بازداشت شده اند.
عطامحمد نور، احمدضیاء مسعود، ظاهر قدیر، همایون همایون و اللی حمیدزی شب)۱۳ ثور( در محل اقامت  کابل: 
جنرال دوستم در شهر انقره ترکیه گردهم آمدند و طرح یک ائتالف بزرگ ملی را پایه گذاری کردند. پیش از 
این، رهبران احزاب جنبش اسالمی، جمعیت اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان در ترکیه، »شورای 

عالی نجات افغانستان« را تأسیس کرده بودند، .آوا
نیروهای امنیتی یک حمله کننده انتحاری را در که قصد داشت یک کمپین اهدای خون به نیروهای امنیتی  کابل: 

درپارک شهرنورا هدف قراردهد شناسایی وکشتند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید مردم باید مانع افراطی هایی شوند که تالش می کنند  رر: 

فضای سیاسی را مکدر سازند.
طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۵۹ تن از دهشت افگنان کشته و۳۴ تن دیگرزخمی شده اند.  رر: 

پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی المار والیت فاریاب در حمله هوایی کشته و ۳ طالب زخمی شدند. فاریاب: 
پنج طالب از شام دیروز تاکنون درتاله وبرفک بغالن کشته و۳ تن زخمی شدند. جنگ ادامه دارد. بغالن: 

یک فرد انتحاری دیشب دردند شهاب الدین  که میخواست پاسگاه امنیتی را هدف قراردهد گرفته شد. رر: 
طالبان مسلح با استفاده از پو شیدن چا دری  سه پو لیس را در ولسوا لی زاول  والیت هرات  مورد حمله قرار  هرات: 

داده شهید نمودند. یک تروریست کشته و دوتن دیگر شان فرار نمودند.
در یک رویدادترا فیکی عصر دیروز در پروان  چهار تن زخمی شدند . پروان: 

انفجار سه ماین در یک  مکتب محل ثبت نام رای دهندگان در پل علم مرکز لوگر 6 صبح امروز صورت  لوگر: 
گرفت. کسی زخمی نشد.

یک مرد زن جوانش را در منطقه مال فقیر خیل مرکز کاپیسا با ضرب تفنگ شکاری به قتل رساند. یک زن  کاپیسا: 
جوان دیگر نیز با تفنگ شکاری از سوی شوهرش در منطقه ضیاوه مرکز ولسوالی نجراب  آن والیت به قتل 

رسید و قاتل از ساحه فرار کرد.
جوزجان: یک قومندان محلی طالبان با پسرش دیروز در درز آب جوزجان توسط افراد طالب  کشته شدند.

درتداوم عملیات مشترک تصفیوی قهرسیالب یک  تعداد قریه های والیت لغمان  ازوجود دهشت افگنان  لغمان: 
پاکسازی گردیده )۴( هراس افگن زخمی وتعداد ازپوسته های امنیتی ایجاد گردیده است.

ده هراس افگن گروه طالبان در یک رشته حمله ها  دروالیت هلمند کشته شدند.۲ انبار سالح و 6 ماین نیز  هلمند: 
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کشف شد.
یک عضو گروه طالبان دروالیت ارزگان هنگام ماین گذاری درجاده یی درتیراندازی نظامیان کشته شد. ارزگان: 

سی وپنج عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در مربوطات ننگرهارکشته شدند.۳ ماین  ننگرهار: 
و یک انبار سالح نیز کشف شد.

۸ ۸می۲۰۱۸ = ۱۸ ثور۱۳۹۷
حمله گسترده  دیشب نیروهای شورشی وابسته به گروه طالبان در ولسوالی »بل چراغ« این والیت و درگیری  فاریاب: 
آنها با نیروهای دولتی، تلفات هر دو طرف را در پی داشته است و اکنون مرکز این ولسوالی در محاصره 
نفر دیگر زخمی  نیروهای خیزش مردمی کشته و ۱۴  از  نفر  این حمله ۹  نیروهای شورشی است. در 

و۳۰نفررااسیرگرفته اند. 6۰ نفرازگروه طالبان نیزکشته شدند.
از اثر ضربات هوائی  در قریه چغاتک  المار ۲۰  دهشت افگن  به شمول ۳ تن از قوماندانان محلی طالبان  رر: 
هریک عزت اهلل معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولسوالی المار ، محمد اهلل و مال اسداهلل کشته ، ۱۲ تن زخمی  

و مقدار سالح و مهمات دشمن از بین برده شده اند .
در ولسوالی پشتونکوت۳۰ دهشت افگن به شمول یکی از قوماندانان مشهور طالبان بنام قاری شاکر کشته، ۱۰   

تن دستگیر و ۳ تن دیگر به نیرو های شامل عملیات تسلیم شدند.
درولسوالی دولت آبات والیت فاریاب۸ دهشت افگن کشته و ۳ تن دیگر تسلیم شد.در غورماچ والیت   

فاریاب ۳ دهشت افگن به شمول یک تن ازقوماندانان محلی طالبان بنام مسافرکشته و۴ تن زخمی گردیده
جنگجویان گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( سه نفر را که دوسرباز و یکنفر ملکی بود درچوکی این  کنر: 

والیت سربریدند.
طی۲۴ساعت گذشته در بخش های کشور ۴۷ هراس افگن به شمول ۷ تن از قوماندانان محلی طالبان کشته و  کابل: 

۴۴ تن دیگر زخمی گردیده اند 
اصابت یک فیر راکت دیشب درساحه ناحیه نهم شهر کابل تلفات درقبال نداشت مگر باشنده گان محل را  رر: 

وحشت زده ساخت.
ذبیح اهلل یک قوماندان طالبان دردرگیری با نیروهای امنیتی ودفاعی دیشب درتگاب کاپیسا کشته شد.. کاپیسا: 

تحقیقات سازمان ملل نشان می دهد در جریان حمله هوایی دوم اپریل درنزدیک مدرسه دینی والیت قندوز  قندز: 
افغانستان، ۳۰ کودک کشته و ۵۱ نفر مجروح شده اند.

درحمله دیشب طالبان دو پولیس زخم برداشتند. سرپل: 
پولیس سرپل یکتن را دیروز به اتهام فروش دو کیلو  تریاک بازداشت کرد. رر: 

زیارتگاه میاعلی صاحب  در ثمر خیل بهسود با انفجار بمب تخریب گردید. ننگرهار: 
نوزده عضو گروه طالبان به شمول هفت هراس افگن پاکستانی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیت  رر: 

ملی دروالیت ننگرهار کشته و ۷ تن بازداشت شدند.
مال جاوید مسوول جمع آوری پول گروه داعش دروالیت ننگرهاربنام عشر و زکات  بازداشت شد. رر: 

سیزده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درمربوطات ننگرهارکشته شدند. ۴ ماین و  رر: 
یک انبار سالح هم کشف گردید.

هفت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
شش هراس افگن در یک عملیات نظامی در حومه مهترالم و الینگار والیت لغمان کشته شدند و یک انبار  لغمان: 

سالح بدست آمد.
در حمالت هوایی ۹ طالب در حومه شهر لشکرگاه کشته شدند. یک انبارسالح و۴ ماین نیزکشف گردید. هلمند: 

پنج هراس افگن شام دیروز در ولسوالی آب بند والیت غزنی کشته و ۸ تن زخمی شدند. غزنی: 
۹ می۲۰۱۸ = ۱۹ ثور۱۳۹۷

وزارت داخله افغانستان اعالم کرد که درگیری پلیس با مهاجمان انتحاری داعش در حوزه سیزدهم پلیس  کابل: 
)غرب کابل(توسط داعش با کشته شدن دو مهاجم انتحاری پایان یافته دو سرباز نیز شهید شد. ۹نفر هم زخمی 

شده اند.
درگیری باطالبان  انتحاری در حوزه دهم، در منطقه شهر نوکابل، همچنان ادامه دارد.  یکنفر کشته و ۸ نفر  رر: 

زخمی شده اند. 
در نتیجه عملیات در نقاط مختلف کشور طی ۲۴ ساعت گذشته   ۱۰۷ تن از دهشت افگنان کشته و ۴۳ تن   رر: 

دیگر زخمی گردیده اند .
یك جوان ۲۲ ساله صبح امروز  درولسوالی ده سبز روی معضله زمین باضرب کلشنکوف  كشته شد. رر: 
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زلزله به توان 6/۴ درجه ریشتر امروز مناطق از افغانستان، پاکستان و تاجکستان را لرزاند. رر: 
بدخشان:   هشت طالب مسلح  در عملیات نظامیان دیشب در ولسوالی تشکان والیت بدخشان کشته شدند.

شصت کیلوگرام مواد انفجاری امروز در ولسوالی سیدخیل والیت پروان کشف شد. پروان: 
شورای والیتی بغالن از دولت  خواستند تابه امنیت بغالن توجه كند  و ولسوالی تاله وبرفك را دوباره به  بغالن: 

تصرف در آورند .
در درگیری میان افراد مسلح دو قومندان غیر مسوول شام دیروز در شهر مزار شریف بلخ یک تن کشته و یک  بلخ: 

تن زخمی شد.
دو طالب مسلح پاکستانی دیروز در ولسوالی آریوب پکتیا کشته و ۲ طالب زخمی شدند. پکتیا: 

مال حزب اهلل ولسوال نامنهاد طالبان  برای ولسوالی پشتونکوت فاریاب  با۵ همکارش دیشب کشته شد. در۲۴  فاریاب: 
گذشته در جریان عملیات های نیرو های امنیتی در آن ولسوالی سه صد و پنجاه طالب کشته شدند، سیزده 

طالب زخم برداشتند و ده طالب دیگر باز داشت شده اند .
درمربوطات والیت ننگرهار دو هراس افگن كشته و۷ تن زخمی  شدو تعدادی از قریه ها از وجود تروریستان  ننگرهار: 

پاك  سازی شد.
جوزجان:  پنج داعشی مسلح در نتیجه حمله هوایی نظامیان افغان دیشب در درز آب جوزجان کشته شدند. ۷ تن بشمول 

سه خارجی زخمی شد.
سه مخالف مسلح دیشب در قلعه نو مرکز والیت بادغیس  حین حمله باالی مرکز ثبت نام رای دهندگان  کشته  بادغیس: 

و ۳ تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 6 پولیس شهید و 6 پولیس دیگر زخمی شدند.
۱۰ می۲۰۱۸ = ۲۰ ثور۱۳۹۷

عامالن بمب گذاری اخیر برمسجدی درشهر خوست بازداشت شدند. همچنان والی خوست اعالم کرده که  خوست: 
نیروهای امنیتی افغان افرادی را به اتهام قتل احمدشاه، خبرنگار بی بی سی در خوست بازداشت کرده اند.

با اعزام شدن نیروهای ویژه ارتش )کماندو( به ولسوالی بلچراغ این والیت، طالبان را از مرکز این ولسوالی  فاریاب: 
عقب رانده  و کنترل آن رابه دست گرفته اند. طالبان دو روز پیش مرکز این ولسوالی را تصرف کرده بودند. در 

این درگیری ۲۲ شورشی از جمله دو فرمانده آنها نیز کشته و ۷ تن زخمی شده اند.
در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس  هشت هراس افگن درعملیات اردوی ملی کشته شدند و به همین ترتیب  بادغیس: 

۲ ماین گذار قبل از رسیدن به هدف از اثر انفجار ماین دست داشته شان کشته شده اند.
درحمله گروهی طالبان بریک مرکز ثبت نام رای دهنده ها درقلعه نو والیت بادغیس هشت نظامی جان باختند  رر: 

و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.
هفت تن از طالبان مسلح درنتیجه عملیات افراد کماندودرساحات شغاالن ، قصبه وسلینگار مربوط دره سنگر  لغمان: 

ولسوالی علینگاروالیت لغمان کشته شدند.
شش هراس افگن در یک عملیات نظامی در الیشنگ و الینگارلغمان کشته و۱۰ ماین کشف شد. رر: 

نورستان: هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در وانت وایگل والیت نورستان کشته شدند.۴ 
ماین هم کشف گردید.

شانزده هراس افگن ازگروه طالبان در یک رشته حمله های  درسنگین والیت هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح  هلمند: 
و ۵ ماین نیز کشف گردید.

نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات تصفیوی در مناطق مختلف کشور ۱۴۹ هراس افگن را  کابل: 
از پادرآوردند. ۷۴تن  زخمی،۴ تن دستگیرو۴ تن دیگر تسلیم نیرو های اردوی ملی شدند .

اداره امنیت ملی میگوید که حمالت زنجیره یی دیروز درکابل ازسوی شبکه حقانی سازماندهی شده بود.۲مهاجم  رر: 
درحوزه ۱۳ کشته و۲ افسر پولیس شهیدشد. مهاجم سوم در ساحه گوالیی مهتاب قلعه، ناحیه ششم شهر کابل 
قبل از آنکه به هدف برسد ازسوی نیروهای امنیتی از پادر آورده شد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله 
میگویدکه درحمالت حوزه دهم و حوزه سیزدهم به شمول دو پولیس، پنج نفر جان باختند و شانزده نفر دیگر 

که شامل افراد نظامی وملکی اند زخم برداشتند .
۱۱ می۲۰۱۸ = ۲۱ ثور۱۳۹۷

شب گذشته چندین پاسگاه امنیتی در حومه شهر فراه، در ولسوالی های »باالبلوک« و »الش و جوین« والیت  فراه: 
فراه  هدف حمله گروهی جنگجویان طالبان قرار گرفت. یک مقام ارشد نظامی در فراه گفت که در این 

حمالت بیش از۳۰ نفر از نیروهای دولتی کشته شدند.
پولیس پروان ۲۸۷ کیلوگرام مواد مخدرنوع چرس را دیروزدرجبل السراج کشف و ضبط کرد.یکنفر باز داشت  پروان: 

گردید.6 طالب کشته و ۸ تن دیگر شان زخمی شدند.
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ده طالب مسلح دیشب در ولسوالی چمتال والیت بلخ کشته ۳ تن زخمی و یکتن اسیر شد. بلخ: 
بیست هراس افگن دیشب در حمالت هوایی در ولسوالی آریوب ځاځی والیت پکتیا کشته شدند.۱۱ حلقه  پکتیا: 

ماین در مربوطات غزنی پکتیکا و خوست توسط منسوبان قول اردوی ۲۰۳ تندر کشف و خنثی گردید.
هشت طالب مسلح دیروز در ولسوالی دند پتان والیت پکتیا کشته و ۴ تن زخمی شدند. رر: 

جوزجان:  داعشیان یک دهقان را دیروز در ولسوالی درزآب جوزجان به ظن همکاری با دولت  به قتل رساندند.
پنج مخالف مسلح دیروز در اندر والیت غزنی کشته شدند. ۸ تن دیگر و دو سرباز زخمی شدند. غزنی: 

چهار طالب مسلح دیروز در حومه شهر فیروز کوه مرکز والیت غور کشته و ۲ طالب زخمی شدند.۲ تن از  غور: 
افراد خیزهای مردمی نیز زخم برداشتند.

پولیس یک کودک خرد سال را در مرکز کندز دیشب از چنگ اختطاف گران نجات داد.کودک ۱۱ روز قبل  قندز: 
اختطاف شده بود.

نه تن پس از چاشت امروز در اثر حادثه ترافیکی مسیر ولسوالی دوشی پلخمری جان باختند. بغالن: 
۱۲ می۲۰۱۸ =۲۲ ثور۱۳۹۷

طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان به دعوت همتای ایرانی خود در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به ایران  کابل: 
سفر کرده است.

درعملیات های کوماندو وحمله های هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۲  رر: 
تروریست کشته، ۸6 تن زخمی و ۱۷ تروریست دیگر بازداشت شدند.۳۱حلقه ماین نیز کشف گردید.

کشته،  6۴  درعملیات اردوی ملی در نقاط مختلف کشور۹۵ تن از دهشت افگنان به شمول ۲۱ تن  داعشی   رر: 
تن  زخمی و ۱۲تن دستگیر گردیده اند.

وزیر داخله گفت: برای چهارده والیت این کشور فرماندهان جدید پلیس گماشته است. دو فرمانده پلیس  رر: 
زون های شمالی و شرقی افغانستان نیز تغییر کردند. همچنین، خلیل اهلل به عنوان فرمانده زون ۳۰۳ و راز محمد 

به عنوان فرمانده زون ۸۰۸ تعیین شدند. 
دوماین گذار طالب درانفجار ماین خودشان در اشکمش تخار کشته شدند. تخار: 

یک مرد  به ظن تجاوز بر دختر ۱۳ ساله  در تخار باز داشت شد . رر: 
شش طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

ده هراس افگن در عملیات نظامی درلغمان کشته  ویک انبار سالح نیز بدست نیروهای دولتی افتاد. لغمان: 
دو تن به اتهام قاچاق  ۸ کیلو موادمخدردرشهرهرات دستگیرشدند. هرات: 

بیست عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.یک انبار سالح و  ننگرهار: 
۴ ماین نیز کشف گردید.

سی طالب مسلح درولسوالی های باال بلوک و الش جوین  فراه کشته و ۱6 تن زخمی  شدند. فراه: 
ازبیش از ۴۵ تن ازدشمنان مردم افغانستان توسط نیروهای اردوی ملی کشته و به همین تعداد زخمی گردیدند  رر: 

. دراین درگیری۱6 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی کشورشهید و به تعداد ۴ تن زخمی گردیدند.
شانزده طالب مسلح دیشب در یک درگیری با نیروهای امنیتی در بدخشان کشته و۴تن زخمی شدند. یک  بدخشان: 

پولیس محلی شهید و سه تن زخمی شد.
۲۰طالب مسلح در در گیری با نیرو های امنیتی دیشب درگرزیوان فاریاب کشته و۱۲ تن زخمی شدند. فاریاب: 

بیست و دو طالب مسلح در جریان عملیات نظامیان افغان در ولسوالی شهرک غور کشته و ۵ تن زخمی شدند. غور: 
عملیات نظامی ادامه دارد.

جوزجان:  پولیس جوزجان دو تن راامروز به ظن قاچاق ۸۸ کیلوتریاک در یک واسطه تونس باز داشت کرد.
پولیس سمنگان مردی را به اتهام قتل خسر وزخمی دوخسر بره ، هفت و پانزه ساله اش بازداشت کرد. سمنگان: 

مردی در ولسوالی صیاد سر پل سر دو همسرش را برید و از ساحه فرارکرد. سرپل: 
۱۳ می۲۰۱۸ =۲۳ ثور۱۳۹۷

ننگرهار:   یک خودرو/موتر بمبگذاری شده در ورودی ساختمان مستوفیت ننگرهار منفجر و بعد افراد مسلح انتحاری 
با حمله گروهی وارد ساختمان شدند. تاکنون ۱۰ کشته و دستکم ۳۹ زخمی به مراکز درمانی این والیت منتقل 

شده اند که وضعیت 6 زخمی نیز وخیم است.
اداره ارگان های محلی افغانستان استعفای گالب منگل، والی والیت ننگرهار را ۳۱ ثور  تایید کرده است. رر: 

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان موسوم به تیفا می گوید ثبت نام رای دهندگان با استفاده از کپی شناسنامه های شان،  کابل: 
زمینه تقلب در انتخابات را فراهم می سازد.

سه طالب مسلح دیشب در ولسوالی شرین تگاب والیت فاریاب کشته و ۵ تن زخمی شدند. فاریاب: 
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یک پولیس دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش والیت فاریاب به شهادت رسید. رر: 
یک پولیس صبح امروز در شهر پل علم مرکز والیت لوگر با حمله طالبان به شهادت رسید. لوگر: 

وزارت دفاع ملی میگوید ۲۷ هراس افگن درجریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی در سه والیت بغالن.  کابل: 
فاریاب و ننگرهار کشته و ۵ تن زخمی  شدند.۲ طالب درپکتیا حین ماین گذاری کشته شدند.

درعملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف کشور طی ۲۴ساعت گذشته6۷ تن از دهشت  رر 
افگنان به شمول ۳ تن  داعشی کشته و   ۲۴ تن  دیگر زخمی گردیده اند.

شش طالب مسلح دیشب در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته و ۴ طالب زخمی شدند. قندز: 
یک باشنده غور در تیر اندازی افراد ناشناس دیروز به شهادت رسید. غور: 

نه هراس افگن دریک عملیات ویژه نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند ۵ ماین نیز خنثی شد. لغمان: 
والیت ننگرهار یک بار دگر گواه درگیری های مرگبار گروه های هراس افگن طالبان و داعشیان در بخش های  ننگرهار: 

از لعل پور بود.
بیست وسه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند. 6 ماین و یک انبار  رر: 

سالح نیز کشف گردید.
حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور کماکان ادامه دارد. رر: 

دوتن به اتهام ده ها کیلوگرام قاچاق مواد مخدر دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. بیست وسه تن دیگر درپیوند  رر: 
به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.

هفتاد و هشت کیلو گرام مواد مخدر  نوع چرس  دیروز توسط پولیس در بهسود و سرخرود والیت ننگرهار   رر: 
کشف و ضبط شد .

شش هراس افگن دریک عملیات ویژه نظامی دروالیت کنر بازداشت شدند.6 حلقه ماین کشف گردید. کنر: 
وزارت دفاع ملی  یك هلیکوپتر را که درمربوطات ولسوالی نهر سراج والیت هلمند نشست اضطراری نموده    هلمند: 

بود با ضربات هوایی منهدم ساخت.
۱۴ می۲۰۱۸ =۲۴ ثور۱۳۹۷

عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با انتقاد از روند آمادگی ها برای برگزاری  کابل: 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی این کشور گفت: »هیج کس حق ندارد که کمیسیون انتخابات افغانستان 

را تهدید کند«.
یک ماین مقناطیسی حوالی ساعت چهارعصر امروز در نزدیکی یک پارک در مکروریان سوم انفجار کرد که  رر: 

خساره ای در پی نداشت.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲۲ تن از دهشت افگنان کشته ، ۱۸ تن  زخمی و 6 تن دیگر  رر: 

دستگیر گردیده اند.
ولسوالی تشکان بدخشان از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. بدخشان: 

پنج طالب مسلح دیشب در ولسوالی اندر والیت غزنی کشته و ۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
سه طالب مسلح دیشب در رشیدان غزنی کشته و ۵ طالب و۲سرباز زخمی شدند. رر: 

دو طالب مسلح در نتیجه انفجار  یک ماین دست داشته شان در دولینه غور کشته شدند.  غور: 
هفت طالب مسلح دیروز در والیت کندز کشته و ۴ طالب زخمی شدند. قندز: 

پنج هراس افگن دیروز در چهاربولک بلخ کشته و۳ تن زخمی شدند. یک حلقه ماین نیز کشف شد. بلخ: 
ده طالب مسلح در درگیری با نیرو های امنیتی دیشب در خواجه سبز پوش فاریاب  کشته و ۵ تن زخمی شدند  فاریاب: 

.دو پولیس نیز شهید ویکتن زخمی شد.
از اثر فرود آمدن صاعقه در تالقان دیروز یک تن جان باخت و دو تن دیگر زخم بر داشتند. تخار: 
نورستان: ۹ هراس افگن طالب در درگیری بانظامیان درنورستان کشته شدند. ۵ ماین  نیز کشف گردید.

یازده طالب مسلح در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. دو انبار سالح و  هلمند: 
۴ ماین نیز کشف گردید.

سی  عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند. دو انبار سالح و6  ننگرهار: 
حلقه ماین هم کشف گردید.

سه داعشی دیروز درساحه پاپین ولسوالی ده باال والیت ننگرهارباثر بمبارد طیاره بی پیلوت کشته شدند. رر: 
ولسوالی شیندند بین افراد مال ننگیالی و مال نجیب یک بار دیگر گواه درگیری مرگبار و میان گروهی طالبان  هرات: 

بود که یکتن کشته و ۴ تن زخمی شدند.
درگیری بین طالبان مسلح ونیروهای امنیتی درمنطقه کرقوک اوبه ۲تن کشته و ۵ نفر زخمی شدند. رر: 
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سه طالب مسلح دیشب در ولسوالی شرین تگاب والیت فاریاب کشته و ۵ تن زخمی شدند. دو سرباز اردوی  فاریاب: 
ملی شهید و ۴ سرباز زخمی شد.

۱۵ می۲۰۱۸ =۲۵ ثور۱۳۹۷
اشرف غنی برای افتتاح سب ستیشن لوگر  وارد لوگر شد. لوگر: 

طالبان صبح امروزاز چند جهت به شهر فراه، مرکز والیت حمله کردند. نیروی هوایی امریکا  به حمایت از  فراه: 
نیروهای دولتی وارد عمل شده است.سالنگی والی فراه گفت جنگ در داخل شهر ادامه دارد.

در گزارش یوناما ) دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان( آمده که »فساد درافغانستان عظیم،  کابل: 
 غیرانسانی و بی شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می شوند از عواقب حقوقی، 
مالی  و  حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه ترین دیدگاه نسبت به 
چالش ها در دولت سازی بعد از جنگ ها دارند، شگفت زده کرده است«. و پارلمان افغانستان را بخشی از مشکل 

فساد خوانده.
سمونوال محمد ابدالی یک افسر بیست وهشت ساله امروز به صفت قومندان امنیه جدید والیت لوگر معرفی  لوگر: 

شدو به کارش آغاز نمود.
برداشتند. شش سرباز اردوی ملی دیشب در ولسوالی چرخ والیت لوگرشهید و ۴ سرباز زخم   رر: 

یک قومندان پولیس محلی دیشب در شهر پل علم مرکز والیت لوگربا انفجار ماین کارگزاری شده در موترش  رر: 
به شهادت رسید ومحافظ وی زخمی شد.

پولیس فاریاب دیشب یک فرد را از چنگ ربایندگان در آن والیت آزاد ساخت.که در بدل رهایی وی یکصد  فاریاب: 
هزار دالر خواسته بودند و دو تن را بازداشت کرد.

بیست و دو طالب مسلح دیشب در ولسوالی خواجه سبزپوش والیت فاریاب کشته و ۱۸ تن زخمی شدند. رر: 
شش هراس افگن دیروز در ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شدند. بغالن: 
در ولسوالی های آب بند، اندر وواغظ  غزنی۱۳هراس افگن کشته ۱۱ تن زخمی و۵ ماین کشف گردید. غزنی: 

پنج مسا فر از سوی طالبان مسلح در شا هراه قندهار -کابل  در والیت غزنی ربوده شدتد . رر: 
ده هراس افگن دیشب د میوند قندهار کشته شدند ودر این حمله چندین هراس افگن نیززخم برداشتند. قندهار: 

دایکندی:  یک زن دیروز به ضرب گلوله دردایکندی توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
۹ طالب در یک رشته حمله قوای هوایی کشور درهلمند کشته .۳ انبار سالح و۷ ماین نیز کشف گردید. هلمند: 

بیست و یک پولیس زن در تخار امروز از مرکز آموزش های مسلکی و حقوقی اسناد فراغت گرفتند.  تخار: 
ننگرهار۲۳ داعشی  در حمله نیروهای ویژه درننگرهار کشته شدند.۵ ماین و یک انبارسالح هم کشف شد.

شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
۲۰  طالب مسلح دریک عملیات نیروهای خارجی دروالیت ارزگان کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف گردید. ارزگان: 

هیات علمای افغانستان که اخیرًا در نشست مشترک علمای افغانستان، اندونیزیا و پاکستان در مورد صلح و  کابل: 
ثبات افغانستان در اندونیزیا اشتراک کرده بودند، به رییس جمهورغنی گزارش دادند.

۱۶ می۲۰۱۸ =۲۶ ثور۱۳۹۷
در درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی در فراه ۲۵ تن از نیروهای دولتی جان خود را از دست داده اند و۳۰۵  فراه: 
تن از نفرات طالبان نیز کشته  وصدها تن زخمی شده اند. بصیر سالنگی والی فراه گفت امروز صبح طالبان 

بعداز۲۴ساعت از شهر بیرون رانده شدند.
از اثر عملیات های تعرضی، عملیات های کوماندو وضربات هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی در نقاط مختلف  کابل: 
کشور در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۵ تروریست کشته وصد هاتن دیگر زخمی شدند.۳۰۵ تن در فراه. ۴۷ تن 
درمربوطات ننگرهار. ۱۴ تن در ارغنداب زابل. ۱۰ تن در مربوطات غزنی. ۸ تن در رویی دو آب سمنگان. ۷ 

تن در گرشک هلمند. ۳ تن در سیدآباد میدان کشته.6۰ حلقه ماین کشف و  خنثی شده است.
وزارت دفاع ملی میگوید که حمالت گروه طالبان بر سه ولسوالی والیت غزنی دفع شده است. در ولسوالی  کابل: 
اندر ۱۵تن کشته. در زنخان 6تن کشته و ۴ تن زخمی. در گیالن ۵ تن کشته و ۳ تن زخمی. در جغتو ۴ تن 

کشته و۳ تن زخمی گردیده اند.
درعملیات مشترک تهاجمی وتصفیوی در نقاط مختلف  کشور۹۰ هراس افگن کشته ، ۸۰ تن  زخمی و ۵ تن  رر: 

دیگر دستگیر گردیده اند.
طالبان مسلح دیشب تعمیر قومندانی امنیه ولسوالی جغتو والیت غزنی را به آتش کشیدند. در این حمله بیست  غزنی: 
و یک طالب مسلح کشته شدند و ده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و جسد شانزده طالب مسلح در میدان 

نبرد باقی مانده بود.
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بیش از پنجاه طالب مسلح دیشب در والیت غزنی کشته و ده ها تن زخمی شدند. طالبان بر ولسوالی های  رر: 
گیالن. زنه خان. جغتو و اندر حمله نموده بودند.

سه ماین گذار دیروز در جنوب شهرغزنی کشته شدند. رر: 
مسوالن محلی در فاریاب می گویند که در درگیری میان نیروهای دولتی وطالبان نه نظامی در ولسوالی تگاب  فاریاب: 

آن والیت به شهادت رسید.
از اثر انفجار یک ماین پنج کارمند موسسه ماین پاکی) هیلوترست( در خرم و سارباغ  زخمی شدند.   سمنگان: 

پلوشه یک دختر جوان دیشب در شهر مزارشریف  توسط یک پسر جوان با فیر مرمی به قتل رسید. بلخ: 
عملیات  تصفیوی ولید پنج در ولسوالی های چمتال و چهاربولک والیت بلخ موفقانه پایان یافت. ده ها هراس  رر: 

افگن بشمول دو تبعه خارجی کشته و ۱6 قریه از وجود هراس افگنان پاکسازی گردید.
سی وشش عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.دو انبار سالح  ننگرهار: 

و 6 ماین نیز کشف گردید.
سی خانه در والیت پروان از اثر سیالب ها خساره مند شدند. در شهر پلخمری مرکز بغالن هشت تن جان  سیالب: 
باختند و ده ها باب منزل مسکونی تخریب شده است. در سمنگان دوتن جان باخت و صدها منزل رهایشی 

تخریب گردید.
۱۷ می۲۰۱۸ =۲۷ ثور۱۳۹۷)اول رمضان المبارک(

با یورش دوباره درگیری میان افراد گروه طالبان از حوالی ساعت ۱۱ شب گذشته )۲6 ثور( به وقت محلی در  فراه: 
داخل شهر فراه آغاز و تا صبح امروز ادامه یافته است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در چرخشی اعالم کرده که واجدان شرایط رای دهی تنها براساس  کابل: 
شناسنامه های اصلی می توانند ثبت نام کنند. قبال گفته شده بود که رای دهندگان می توانند با استفاده از کپی 

شناسنامه نیز ثبت نام کنند.
درعملیات نیروهای اردوی ملی وامنیتی دیروز درمناطق مختلف کشور ۲۹ تن از هراس افگنان کشته و ۱6 تن  کابل: 

دیگر آنان زخمی شدند.
وزارت دفاع ملی میگوید که دیروز حمالت گروه طالبان بر سه ولسوالی زنخان. اندر و جغتوغزنی دفع شده  غزنی: 
است. در ولسوالی اندر ۱۵ کشته و ۵ تن زخمی. در زنخان 6 تن کشته و ۴ تن زخمی و در گیالن ۵ تن کشته  

و۳ تن زخمی و در جغتو ۴ تن کشته و ۳ تن طالب زخمی شدند.
پانزده طالب مسلح دیشب در ولسوالی تاله و برفک بغالن کشته و ۴ طالب زخمی شدند.ولسوالی تاله و برفک  بغالن: 

بغالن بعد از ۱۰ روز مجددا به تصرف دولت در آمد)آوا(.
در۱۰روز گذشته در هرات؛بیش از۴۵۰تن در حوادث ترافیکی کشته و زخمی شده اند.)آوا( هرات: 

دو داعشی در ولسوالی ده باالی ننگرهار کشته شدند. با حمایت قوای هوایی دیروز در مربوطات ولسوالی بتی  ننگرهار: 
کوت والیت ننگرها تا حال چندین قریه از وجود داعشیان و طالبان پاکسازی گردیده است.

شصت و سه زندانی از زندان مرکزی والیت کندزباساس فرمان ریاست جمهوری  آزاد شدند. قندز: 
یک هراس افگن با ۴۴ آنتن مخابره دوربرد و ۲۰ پرتله شاجور که برای طالبان به چاردره انتقال می یافت  دیروز  رر: 

بازداشت شد.
یک زن دیشب در ولسوالی خان آباد والیت کندزاز سوی شوهرش به قتل رسید. رر: 

۱۸ می۲۰۱۸ =۲۸ ثور۱۳۹۷
کابل:  بریتانیا در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد. فعال6۰۰ نیروی بریتانیایی درکابل اند.

نزده هراس افگن در مناطق مختلف کشور از سوی نیرو های ملی دفاعی و امنیتی از پا درآورده شدند. رر: 
عبدالقیوم ملکزاد سفیر جدید جمهوری اسالمی افغانستان در بنگله دیش اعتماد نامه خویش را به رئیس  رر: 

 جمهور آنکشور تقدیم کرد.
خواهر زاده والی بلخ دیروز  در شهر مزارشریف توسط یک دختر به قتل رسید. بلخ: 

نیروی هوایی آمریکا، بابت به شوخی گرفتن حمله هوایی به والیت فراه در توییتی درمورد »ینی و لورل«  فراه: 
عذرخواهی کرد.

وزارت دفاع: ولسوالی تاله و برفک تحت حاکمیت دولت قرار دارد. در۲۴ ساعت گذشته اضافه تر از ۱۹ تن  بغالن: 
از دشمن کشته و ۱۹ تن دیگر آنها زخمی  و۱6 تن دستگیر شدند ومقدار سالح ضبط شد.

بیش از۱۱۳۰ جریب کشتزار کوکنار دروالیت ننگرهار تخریب شد. ننگرهار: 
مردی با محموله یی  بیش از صد کیلوگرام چرس دروالیت ننگرهار بازداشت شد. همچنان شانزده تن به اتهام  رر: 

جرایم جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.
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چهارده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.6 ماین و یک انبار  رر: 
سالح نیز کشف گردید.

نورستان: شش هراس افگن وابسته به طالبان در درگیری بانظامیان درنورستان کشته و ۳ ماین نیز کشف شد.
هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان دردرگیری بانظامیان دروالیت هرات کشته شدند و هشت تن دیگر  هرات: 

شان زخم برداشتند.۳ نظامی نیز زخمی شد.
۱۹ می۲۰۱۸ =۲۹ ثور۱۳۹۷

اشرف غنی وصالح الدین ربانی در نشست فوق العاده سران سازمان همکاری کشورهای اسالمی در ترکیه  کابل: 
شرکت نموده صحبت نمودند.

سه انفجار در استادیوم/کریکت در ناحیه اول شهر جالل آباد ساعت ۱۲دیشب رخداد که ۹ نفرکشته و ۴۵نفر  ننگرهار: 
زخمی شدند. این بازی ها زیر نام »جام رمضان« از سه روز به این سو آغاز شده است.

شانزده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درمربوطات ننگرهار کشته شدند.۴ ماین و  ننگرهار: 
یک انبار سالح نیز کشف شد.

مال خانزاده مسوول نام نهاد گروه طالبان برای کانال والیت ننگرهاربا پنج  هراس افگن دیگراز بتی کوت  رر: 
بازداشت شد.

در۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند.۲۳ حلقه ماین  کابل: 
نیز کشف و خنثی شد.

یک زن جوان دیروز در شهر زرنج نمیروز به قتل رسید. نیمروز: 
جوزجان: حدود چهل نظامی در ولسوالی قرقین جوزجان بعد از دو روز دیشب  به همکاری نیروهای تازه نفس از 
محاصره طالبان بیرون شدند.دو تانک هاموی که چندی قبل بدست طالبان افتاده بود  در حمله هوایی امروز در 

قرقین تخریب گردید.
ده طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی دیشب در قرقین جوزجان کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند. رر: 

وزرای دفاع و داخله و رییس امنیت ملی افغانستان درکنار جنرال نیکلسن فرمانده نیروهای امریکایی درکشوربه  فراه: 
فراه سفرکرده وبا مقامات محلی فراه دیدار کردند.

یک پاسگاه امنیتی به نام خنجر یک در منطقه گوازاد ولسوالی شرین تگاب فاریاب که دیشب بدست طالبان  فاریاب: 
سقوط کرده بود  صبح امروز دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. سه طالب کشته شد.

یک قومندان محلی طالبان با چهار تن افرادش دیشب در دولت آباد فاریاب کشته و۳ تن زخمی شد.  رر: 
طی عملیات پاکسازی سیزده تن از مخالفان مسلح کشته یک تن اسیر ونزده تن دیگر شان زخمی شد.   بغالن: 

سرازیر شدن سیالب های مدهش در ولسوالی نهرین جان یک تن را گرفت حدود پنجصد منزل مسکونی را  رر: 
در چندین قریه آن ولسوالی تخریب و یا قسما متضررکرده است.  پنجصد راس مواشی  تلف و بیشتر از چهار 

صد جریب زمین زراعتی  تخریب  شده است.
نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۵ حلقه ماین نیز 

کشف وخنثی شد.
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح  هلمند: 

و ۴ حلقه ماین هم کشف گردید.
یک مسوول والیت غزنی گفت که  بیست و هفت طالب مسلح در ولسوالی  اجرستان والیت غزنی کشته و  غزنی: 

۱۷ تن دیگر زخمی شدند. ۱۲ سرباز پولیس درین حمله به شهادت رسیدند.
۱۲ طالب درمعروف والیت قندهارکشته و۱۸ طالب دیگر زخمی شدند.۴ پولیس شهید6تن زخمی شد. قندهار: 

۲۰ می۲۰۱۸ =۳۰ ثور۱۳۹۷
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعالم کرد که بارندگی شدید در چند روز گذشته و  کابل: 
جاری شدن سیل/سیالب جان ۷۱ نفر را در سراسر این کشور گرفت.۸۰۰ خانه کامال و۱۷۰۰ خانه بصورت 

نسبی تخریب شده  ۹نفر نیز زخمی و دو نفر ناپدید  شده اند.
قوت های هوایی اردوی ملی، پنجصد خانواده رااز سیالب نجات دادند. شبرغان: 

نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور  ۱۱۰ تن از هراس افگنان  کابل : 
را کشته ، ۱۵ تن  زخمی و۳ تن دیگر دستگیر گردیده اند.

وزارت دفاع بریتانیا در نظر دارد تا چهار صد نظامی جدید آنکشور را در افغانستان بفرستد. رر: 
سید وحید قتالی سابق عضو شهرداری هرات بحیث ریس اداره امور ریاست جمهوری به عوض  عبدالسالم  رر: 
رحیمی مقرر شد. قبل از رحیمی  داود نورزی ریس اداره امور بود که ریس جمهور از کارکرد های آنها قدر 
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دانی نمود.
منیره یوسف زاده سخنگوی ارگانهای محلی بحیث معاون اموراجتماعی والیت کابل مقرر شد. قبال   رر: 

مونسه حسین زاده منحیث معاون امور اجتماعی والیت هرات و هفته قبل حبیبه کاکر به عنوان معاون والی 
ننگرهار مقرر شده بود.

در درگیری مسلحانه افراد مسلح غیر مسوول در سمنگان یکتن کشته شد ودو تن دیگر به شمول یک قومندان  سمنگان: 
غیر مسوول زخم برداشت.

سخنگوی وزارت معارف گفت:  ۴۱۱ مرکز آموزشی در آن والیت مسدود  میباشد. فراه: 
نه طالب مسلح دیروز در ولسوالی چمتال بلخ کشته شدند. بلخ: 

دو هراس افگن دیشب در ولسوالى برکى برک والیت لوگر کشته  یکتن زخمی و دوتن بازداشت شدند. لوگر: 
۳۵ هراس افگن کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند:۲۸تن در غزنی. ۳ تن در خوست. ۲ تن در لوگر و۲ تن  غزنی: 

در ارزگان کشته شده اند.۲۳ حلقه ماین دیروز در نقاط مختلف  کشف و خنثی گردید.
پاکستان:  مولوی انوارالحق حقانی، مسؤول مدرسه حقانی و برادر موالنا سمیع الحق، رهبر جمعیت علمای پاکستان 
مشهور به  پدر معنوی طالبان، میگوید او نماینده طالبان درنشست هفته قبل در شهر بوگور اندونیزیا بود واو 
بود که اجازه نداد تا از طالبان در اعالمیة نشست اندونیزیا نامی برده شود و یا در بارة جنگ طالبان در افغانستان 

فتوایی صادر شود.
۲۱ می۲۰۱۸ =۳۱ ثور۱۳۹۷

سی و یکم ثور آخرین روز قانونی رییس جمهور بنا به قانون اساسی است. کابل: 
ترکمنستان  منابع محلی میوند والیت قندهارامروزاز حمله افراد مسلح به کارمندان مین روبی پروژه انتقال گاز   قندهار: 
از مسیر افغانستان به پاکستان و هند )تاپی( خبر دادند. در این حمله پنج کارمند مین روبی پروژه تاپی کشته 

شدند ویکتن را باخود بردند.
وزارت دفاع ملی  گفت  که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از بمب های الیزری  استفاده میکند . کابل: 

رر:  ۱۰۰۰ تن سرباز از مراکز تعلیمی  قطعات منطقه یی اردوی ملی فارغ شدند.
۵۹ تن از هراس افگنان به شمول ۲ تن از قوماندانان محلی طالبان در نقاط مختلف کشور  کشته و۱۴ تن دیگر  رر: 

زخمی گردیده اند.
دوپاسگاه امنیتی در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. یک سرباز پولیس شهید  فاریاب: 

شد و سه سرباز دیگر زخم برداشتند.
آمر محمد ابراهیم یک قومندان جهادی سابق در کاپیسا صبح امروز به شهادت رسید کاپیسا: 

سه قریه از وجود هراس افگنان در ولسوالی قلعه زال والیت کندز دیروز پاکسازی شد.۸ حلقه ماین نیز کشف  قندز: 
وخنثی گردید.

بیش از یک هزار خانواده در ولسوالی امام صاحب  کندز از اثر سرا زیر شدن سیالب ها آسیب دیدند. رر: 
دو هراس افگن هنگام ماین گذاری  درزنه خان غزنی با ۳ حلقه ماین تو سط پو لیس دستگیر شدند. غزنی: 

چهل و دو طالب مسلح دیروز در ولسوالی های خواجه عمری و اجرستان والیت غزنی در حمالت هوایی و  رر: 
زمینی کشته شدند. یک سرباز اردوی ملی به شهادت رسید و دو سرباز دیگر زخم برداشتند.

دو بشکه بیست کیلو یی مملو از مواد انفجاری که توسط هراس افگنان در شهر نو شیندند هرات  جا سازی   هرات: 
شده بود ، دیروز کشف و خنثی شد 

هشت هراس افگن دریک حمله هوایی دروالیت ارزگان کشته شدند و شش تن دیگر  زخم برداشتند.6ماین   ارزگان: 
هم کشف گردید.

پنج هراس افگن در یک عملیات نظامی در لغمان کشته شدند. یک انبار سالح و ۵ ماین هم کشف شد. لغمان: 
یازده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند. یک انبار سالح هم کشف شد. کنر: 

نورستان: شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درنورستان کشته و ۴ماین کشف شد.
ده هراس افگن ازگروه طالبان در یک رشته حمله ها  دروالیت هلمند کشته شدند.دو انبار سالح و سه حلقه  هلمند: 

ماین هم کشف گردید.
در عملیات پاک سازی در گوشته ننگرهارتاکنون ده ها روستا از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است و  ننگرهار: 

عملیات ادامه دارد.
حیات اهلل حیات، والی پیشین والیت هلمند بر اساس فرمان رییس جمهور به عنوان والی جدید والیت  رر: 

ننگرهار تعیین شده است.
چهارده طالب مسلح دیروز درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت فراه کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف  فراه: 
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و خنثی شد.
یک مرد دیشب درساحه  بازارک مرکز والیت با شلیک مرمی کالشینکوف برسرتقسیم آب به قتل رسید. پنجشیر: 

دراثر سرازیر شدن سیالب ها دربدخشان ده  تن جان باختند. ده ها منزل و صدها جریب زمین زراعتی تخریب  بدخشان: 
گردیده است.

نیویارک تایمز: روزنامه ی “نیویارک تایمز” در گزارشی نوشته است که لیتیم افغانستان برابر با نفت عربستان است، ذخایر 
مس افغانستان با بزرگترین ذخیره مس چیلی برابر است، زمرد افغانستان از زمرد کلمبیا و  الماسش ازالماس 
افریقا هم با کیفیت تر است. افغان ها مردم ثروتمند اما فقیر هستند، به علت نبود امکانات و امنیت از منابع فراوان 

طبیعی خود بهره ببرند.
۲۲ می۲۰۱۸ = اول جوزا۱۳۹۷

در نتیجه انفجار مواد انفجاری  در یک کانتینردرشهرقندهار ۲۰ نفر کشته و۳۷ نفر زخمی شدند. قندهار: 
نیروهای امنیتی به شمول دوشهروند پاکستان، سه نفررا ازبتخاک کابل با مواد فجاری  بازداشت کردند. کابل: 

بیست و دو طالب مسلح دیشب درعملیات هوایی و زمینی  در ولسوالی چمتال والیت بلخ کشته  ۱۳ تن  بلخ: 
 زخمی و چند ماین خنثی شدند. دیروز نیز ۱۱ طالب در چمتال کشته شدند.

پانزده تن از زندان طالبان مسلح دیشب در ولسوالی مارجه والیت هلمند با حمله کوماندوها  رها  گردیدند.  6  هلمند: 
تن مشکوک نیز بازداشت گردید.

اعضای شورای والیتی دریک کنفرانس خبری گفتند: شب گذشته دگروال برکت اهلل قومندان قطعه ریزرف در  غزنی: 
غزنی با شش تن از همکارانش در درگیری با طالبان مسلح در منطقه اسپنده شهر  غزنی به شهادت رسید و پنج 

تن دیگر از همراهانش زخم برداشتند.
در حمله طالبان مسلح باالی ولسوالی جغتو هفت نظامی افغان به شهادت رسیدند و پنج سرباز دیگر زخم  رر: 
 برداشتند و تعمیر قومندانی امنیه آن ولسوالی برای بار دوم نیز سقوط کرد.در ولسوالی اجرستان هم جنگ  ادامه 

دارد.
سمونوال فیض محمد توفان قومندان امنیه ولسوالی ده یک غزنی با هفت تن از همکارانش شهید و یازده نظامی  رر: 

دیگر نیز زخم برداشتند.
۹ هراس افگن دریک حمله هوایی دروالیت ارزگان کشته شدند ۴ ماین نیز کشف گردید. ارزگان: 

نورستان:شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان  کشته  شدند.۴ حلقه ماین نیز 
کشف و خنثی گردید.

دو تن به اتهام  دزدی های مسلحانه دروالیت هرات بازداشت شدند. هرات: 
سی وپنج هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند. 6 ماین و۳  ننگرهار: 

انبار سالح هم کشف شد.
ده طالب   درتازه ترین حمله های هوایی درحومه شهر فراه کشته شدند. 6 حلقه ماین هم کشف شد. فراه: 

افگنان  کشته ، ۱۲ تن زخمی و ۲۳ فرد مشکوک  از هراس  باالبلوک ۳۳ تن  در عملیات تصفیوی در  رر: 
 دستگیرگردیده اند. در این عملیات یک باب دیپوی سالح و ۲ عراده موتر  دشمن از بین برده شده .

مال دین محمد یک قومندان  کلیدی ومهم طالبان درپشترود فراه  با سه فردش در حمله هوا یی کشته شد. رر: 
چهار طالب مسلح در نتیجه عملیات نظامیان ا فغان دیروز  درشهرک غور کشته شدند. غور: 

چهار تن دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. کندز: 
جوزجان: پانزده طالب مسلح در نتیجه عملیات هوایی نظامیان افغان در جوزجان کشته و۱۰ تن زخمی شدند.  سی عراده 

موتر سایکل دو عراده هاموی و دو عراده موتر نوع سراچه آن ها نیز تخریب گردید.
در نتیجه عملیات نیروهای کماندو، قریه دینار خیل ولسوالی قرقین جوزجان  دیشب از طالبان واپس   گرفته  رر: 

شد. در این عملیات شصت و سه طالب مسلح کشته شدند و پنجاه طالب دیگر زخم برداشتند.
۲۳ می۲۰۱۸ = ۲ جوزا۱۳۹۷

هشت طالب  درجریان درگیری بانظامیان در قندهار کشته شدند.6ماین و دو انبار سالح نیز کشف شد. قندهار: 
نورستان: چهار هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروانت وایگل نورستان کشته شدند. یک انبار 

جنگ افزار و دو ماین هم کشف شد.
سه ماین گذار در گلوله باری نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده هراس افگن در یک عملیات نظامی در لغمان کشته شدند.۸ ماین و دو انبار سالح کشف گردید. لغمان: 
هژده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور بشمول سه پاکستانی کشته  ننگرهار: 

شدند.۳ ماین ویک انبار سالح هم کشف شد.
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هشت هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند.6 ماین و یک انبار سالح   کنر: 
هم کشف گردید.

۵ تن ازهراس افگنان در یک عملیات مشترک در ولسوالی مانوگی  کشته  و ۴ تن زخمی شدند.یک   رر: 
ذخیره گاه سالح و ۴ ماین هم کشف گردید.

۹۰ تن از دهشت افگنان درنقاط مختلف کشوربه شمول۳ تن از قوماندانان محلی طالبان و ۴ تن داعشی   کابل: 
کشته و۴۳تن دیگر زخمی گردیده اند.

طبق خبر دیگر سخنگوی وزارت دفاع گفت ۱6 هراس افگن در والیات ارزگان، زابل، لوگر ، کنر و   رر: 
لغمان کشته ۵ تن زخمی شدند. ۲۱ حلقه ماین نیز کشف گردیده است.

پنج مخالف دیروز درمربوطات ولسوالی زرمت پکتیا دریک درگیری با پولیس کشته و۴ تن زخمی شدند. پکتیا: 
پولیس بدخشان امروز دومرد را با سی وچهار کیلو گرام مواد مخدر چرس باز داشت کرد . بدخشان: 

مل پاسوال عبدالرحمن آقتاش دیروز به حیث قومندان پولیس  تخار معرفی شد. تخار: 
عملیات نیرو های امنیتی و دفاعی برای تسخیر منا طق از دست رفته دولینه اغاز شده است . غور: 

یک زن درفیروزکوه غورشوهرش را  با استفاده از چاقو به قتل رساند. رر: 
شش طالبان مسلح به شمول  کریم مخلص سرگروه آنان دیروز در والیت کندز کشته شدند. قندز: 

هفت جوان در یک ماه گذشته در مرکز سمنگان دست به خود کشی زده اند. سمنگان: 
حدود بیست هزار تن از با شند گان  وال یا ت غزنی و بغالن به دلیل جنگ از منا زل خود  بیجا شده اند . غزنی: 

۲۴ می۲۰۱۸ = ۳ جوزا۱۳۹۷
نیروهای آمریکایی در افغانستان اعالم کردند که نشست فرماندهی رهبران ارشد طالبان را در والیت   هلمند: 

جنوبی هلمند هدف قرار دادند.
درنتیجه عملیات های مشترک تهاجمی در نقاط مختلف کشور  6۷ تن از هراس افگنان به شمول  یکتن   کابل: 

از قوماندانان محلی طالبان کشته و۴۰ تن دیگر زخمی گردیده اند.
حکومت افغانستان به هر یک از بازیکنان تیم فوتبال این کشور که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی قهرمان   کابل: 

فوتبال جنوب آسیا شده بودند، یک دستگاه/باب آپارتمان داد.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( اعالم کرد یکی از کارمندان این نهاد که همراه   رر: 

با کودکش در کابل ربوده شده بودند، از بند رها شده است. این دو نفر در ۲۲ ژانونیه ۲۰۱۸ خودرو حامل آنان 
توسط مهاجمین متوقف و ربوده شدند، اما جسد راننده ۱6 مارچ در کابل پیدا شده است. نیروهای پلیس آنان 

را از ناحیه ۱۷ شهر کابل رها و شش نفر نیز در ارتباط بازداشت شده اند.
درعملیات ضدخندق 6 هراس افگن کشته ، ۴تن به شمول یکی از قوماندانان محلی طالبان بنام مال   غور: 

عبدالهادی زخمی شد.
درولسوالی باالبلوک ۷ تن هراس افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان بنام  مال محمد   فراه:  

الدین کشته ، ۳ تن به شمول مولوی سید احمد یکی از قوماندانان محلی طالبان زخمی  و یک باب کارخانه 
ماین سازی تخریب گردیده است.

به اثر خشونت های خانوادگی میان دو خانواده در قریه دو النه مربوط مرکز پروان یک مرد و یک پسر   پروان: 
نه ساله جان باختند ودوزن و یک مرد دیگر زخم برداشتند.

پنج هراس افگن دیروز درولسوالی های مانوگی و دانگام  والیت کنر کشته  و۴ تن زخمی شدند. ویک   کنر: 
ذخیرگاه با مقدار مهمات دشمن نیز به دست آمد.

سه منسوب اردوی ملی دیشب در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب به شهادت رسیدند و 6 منسوب   فاریاب: 
ملی دیگر زخمی شد.

۲۵ می۲۰۱۸ = ۴ جوزا۱۳۹۷
پلیس والیت فاریاب می گوید حمله طالبان در ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تگاب دفع و   فاریاب: 
جنگجویان آنها مجبور به عقب نشینی شدند. روز گذشته این دو ولسوالی بدست طالبان سقوط کرد.

سیزده تن که می خواستندهفت صدو سی و هشت کپسول موادمخدر نوع هیروئین که وزن مجموعی آن   هرات: 
حدود ۸ هشت کیلوگرام میباشد راا ازطریق فرودگاه هرات به کشور هند انتقال دهند ،  دستگیرشدند . 

نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند. یک 
انبار سالح و سه ماین نیز کشف گردید.

هشت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند.سه ماین و دو انبار جنگ افزار  قندهار: 
هم کشف گردید.
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رئیس سازمان همکاری های اسالمی انفجار خونین دیروز  در والیت کندهار را به شدت نکوهش کرد. رر: 
سه ماین گذار در گلوله باری نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته وسه انبار سالح کشف شد. ارزگان: 

درنتیجه عملیات نیروهای امنیتی دروالیت ارزگان ۲۵ هراس افگن کشته و۱۳ تن دیگر آنان زخمی شد. ارزگان: 
ده هراس افگن در یک عملیات نظامی در مهترالم و الیشنگ والیت لغمان کشته شدند.6 ماین و یک انبار  لغمان: 

سالح هم کشف شد.
حمله های مرگبار هوایی نظامیان برمواضع طالبان مسلح در والیت هلمندباکشته شدن ۱۱ طالب  ادامه دارد.دو  هلمند: 

انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
سیزده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درشرق کشور کشته شدند.۴ماین و یک انبار  ننگرهار: 

سالح هم کشف شد.
۹ هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند. سالح و ۵ ماین نیز کشف گردید. کنر: 

دیروز درمربوطات والیت غزنی ۳۷ تن از هراس افگنان کشته و ۱۴ تن دیگرآنان زخمی شدند. غزنی: 
درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی درشماری از والیات  دیروز ۷6تن از هراس افگنان کشته و۴۱  کابل: 

تن دیگر انان زخمی شدند.
اشرف غنی ازکار اعمار شهرک پیروزی در ده سبز دیدن کرد. این پروژه ۹ سال قبل تهداب گذاری شده بود  کابل: 
و تا اکنون به ارزش ۴۵ میلیون دالر در زیربناهای آن مصرف شده است. تعداد حویلی های رهایشی آن به 

۱۰۰۵۰ و آپارتمان های رهایشی آن به ۱۳۵۰۰ باب می رسد.
مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روان شهدای ملکی و نظامی رویدادهای اخیر تروریستی در کشور، با  رر: 

حضورداشت محمداشرف غنی رئیس جمهور دیروز در مسجد جامع ارگ برگزارگردید.
اكلیل حكیمى، وزیر مالیه دیروز موافقتنامه مالی دو جانبه سال های مالی 1397 و 1398 را مشترکًا با طارق شاه  رر: 
بهرامی، وزیر دفاع ملی بمنظور حمایت از قوای امنیتی و دفاعی کشور و اکمال بودجة وزارت دفاع ملی را با 
جنرال رابئن ال. فانتس، قوماندان عمومی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان )CSTC-A( به امضاء رسانیدند.

وزیر خارجة ایاالت متحدة امریکا از ایران خواست تا از حمایت طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن در  امریکا: 
افغانستان و منطقه دست بکشد.

سازمان کنفرانس اسالمی:  رئیس سازمان همکاری های اسالمی انفجار خونین اول جوزا در والیت کندهار را به شدت 
نکوهش کرد.

۲۶ می۲۰۱۸ = ۵جوزا۱۳۹۷
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی این کشور  کابل: 

را دیروز آغاز کرد.
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان بریتانیا می گویند طرح دولت این کشور برای کمک به مترجمان افغان که  برتانیه: 

به ارتش این کشور در نبرد با طالبان کمک کردند، ناکام بوده است.
به دیپلمات های افغان در پاکستان هشدار داده شده است که آنها احتماال هدف حمله های "هکرهای تحت  کابل: 

حمایت دولت" قرار گرفته اند که در تالش بوده اند رمز عبور ایمیل شان را سرقت کنند.
وزارت سرحدات وقبایل میگوید که تصمیم پارلمان پاکستان مبنی به ادغام مناطق قبیله ای با ایالت خیبر  رر: 

پختونخواه این کشور، باید با افغانستان نیز مشورت می شد.
سقوط مراکز والیت و ولسوالی ها به خاطر تجهیز طالبان صورت می گیرد / محتوای جلسات سری مقامات  رر: 

امنیتی با نمایندگان منتشر شوند.
گزارش ها از والیت پکتیا حاکی از آن است دیروز در درگیریمیان حامیان دو نامزدان احتمالی مجلس نمایندگان  خوست: 
به خاطر انتقال یک مرکز ثبت نام رأی دهندگان در ولسوالی احمدخیل این والیت، دو تن به شمول یک خانم 

کشته شده است. 
دیروزدر حمله بر یک مرکز ثبت نام رأی دهندگان در ولسوالی اسمعیل خیل  این والیت توسط دومهاجم برقه  رر: 

پوش، دو سرباز پولیس شهید شده اند.آوا
افراد مسلح ناشناس چهار کارمند قراردادی شرکت سرک سازی پاکتین را درشیندند هرات کشتند. هرات: 

بادغیس:  نازیه فرزند عبدالمعروف باشنده قریه دره بوم ولسوالی قادس والیت بادغیس، شب گذشته توسط برادر 
شوهرش زمانی تیرباران شد که نخواست با برادر شوهرش حاجی وزیر  6۵ ساله، ازدواج کند.آوا

یک فرد ایرانی همراه با ۲۷ کیلوگرام مواد مخدر نوع کریستال و۹۵۰ گرام تریاک بازداشت شد. فراه: 
سیدمحمدعلی جاوید به نمایندگی از اقوام سادات، قرُلق، بیات، تیموری، قبچاق، خلیلی، مغول و غوری  کابل: 
بامعاون ریس جمهور دیدارکرده و درخواست دیدارکنندگان را در باره ذکر نام اقوام یادشده در شناسنامه های 
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الکترونیک مطرح کرد.آوا
پولیس اخیرًا رئیس معارف تخار را که از سوی طالبان مسلح مقرر شده بود بازداشت کرد. بر اساس گزارش  تخار: 
خبرگزاری آلمان، طالبان مسلح در اعتراض به این رویداد ۲۷ مکتب را در چهار ولسوالی تخار مسدود کردند.

آوا
براساس اطالعات درج شده در وبسایت وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی کشور در هفته ی گذشته )۲۹ ثور  کابل: 
الی ۴ جوزا( با راه اندازی ۷۸ عملیات تصفیوی و ۵6۷ عملیات ویژه در ۱۹ والیت کشور، ۵6۴ هراس افگن، 
به شمول هفت فرمانده محلی طالبان و ۱۰ جنگجوی طالب را کشته و ۱۹۵ هراس افگن دیگر را زخمی کرده اند. 

درهفته ی گذشته ۳۸ نفر به اتهام اقدام های هراس افگنانه بازداشت شده اند.
۲۷ می۲۰۱۸ = ۶جوزا۱۳۹۷

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، برای دیدار با مقام های ارشد پاکستانی به اسالم آباد سفر کرد.  کابل: 
آقای اتمر را در این سفر ویس احمد برمک، وزیر داخله و معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان 

همراهی می کنند.آنها درباره”برنامه عمل برای صلح و همبستگی” مذاکره خواهند کرد.
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۳۹ هراس افگن درانجام عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی در بخش های کشور  رر: 

و زخمی شدن ۴۰تن خبرداد.
یک دختر خرد سال دیروز از چنگ ربایندگان در ولسوالی امام صاحب کندز رها شد. قندز: 

سیزده طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت فراه کشته شدند. ۴ حلقه ماین هم کشف شد. فراه: 
سی هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دروالیت ننگرهارکشته شدند. ننگرهار: 

دو انبار جنگ افزار و۵ ماین هم کشف گردید.
وزارت دفاع ملی میگوید ۱۹ عضو گروه داعش دیشب در ولسوالی ده باال والیت ننگرهاربشمول قاری اسرار  رر: 

مشهور به انصار و مال اصغرکشته شدند.
پو لیس ننگرهار یکتن را با۴۴۰ کیلو چرس و ۹ کیلو هیرویین  در ان والیت بازداشت وضبط کرد که توسط  رر: 

یک موتر از کوت به اچین انتقال می یافت.
چهارده هراس افگن ازگروه طالبان  بشمول ۷ پاکستانی در یک رشته حمله ها  درسنگین والیت هلمندکشته  هلمند: 

شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.  دوانبار سالح و ۴ حلقه ماین هم کشف شد.
دومنسوب اردوی ملی در یک حمله انتحاری صبح امروز در ناد علی هلمند شهید شدند و چهار نظامی دیگر  رر: 

زخم بر داشتند .
خودسرانه  در اعالمیه طالبان که در فراه و هرات  نشر شده در باره حمله اخیر در فراه  گفته شده این عمل   رر: 
از سوی مالمنان لیوانی، والی طالبان هلمند بوده است. مالقیوم ذاکریکی از سردسته های کلیدی گروه طالبان در 

نامه  یی عنوانی رهبر گروه مال هیبت اهلل جنگ اخیر در فراه را یک جنگ خود سر دانسته است.
نورستان: ۷هراس افگن  گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته  و ۵حلقه ماین کشف شد.

پنج هراس افگن دریک حمله هوایی دروالیت ارزگان کشته و 6 حلقه ماین کشف گردید . ارزگان: 
سه عضو خیزش های مردمی دیشب در ینگی قلعه تخار به شهادت رسیدند. تخار: 

مولوی گلستان مسوول کمیسیون نظامی طالبان و مولوی منصور مشهور به جالل یک قومندان محلی آنان و  فاریاب: 
هشت طالب دیگر  در فاریاب دیشب با نه تن از افراد تحت امرش کشته و ۳ تن زخمی  شد.

۴۲  طالب مسلح درنتیجه عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی ودفاعی دروالیت غزنی کشته شدند:  غزنی: 
لی  ا لسو دراجرستان ۱۵طالب کشته و ۵ تن زخمی. در ولسوالی اندر ۹ طالب کشته و ۱۱ تن زخمی و در  و

ده یک ۸ طالب کشته و ۱۷ تن زخمی شد.
دو قا چاقبر هیرو یین در میدان هوا یی قندهار با ۳۵ کپسول هیرویین در بتن شان  باز داشت شد. قندهار: 

۲۸ می۲۰۱۸ = ۷جوزا۱۳۹۷
از اثر عملیات های کوماندو و حمله های هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در۲۴ ساعت گذشته، ۷۹  کابل: 

هراس افگن کشته و۲۳ تن آنان بازداشت شدند.۴۴ حلقه ماین نیز کشف گردید.
جوزجان :  چهار داعشی در ولسوالی درزاب والیت جوزجان دیروز کشته شدند.

سه نظامی در ولسوالی اقچه جوزجان دیشب به شهادت رسیدند یک سرباز پولیس نجات یافته است. رر: 
یک طالب مسلح در یک درگیری با نظامیان افغان در قریه چپه ولسوالی بورکه والیت بغالن کشته شد و جسد  بغالن: 

وی با یک عراده موتر سایکل در محل باقی مانده بود.
یک حلقه ماین در ولسوالی کشم کشف و خنثی شد. بدخشان: 

افراد مسلح ناشناس دیشب یک پایه مخابراتی سالم را در قریه جمعه مرکز لوگر آتش زدند. لوگر: 
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در یک حمله هوایی در قریه دادوخیل مرکز لوگر یک هراس افگن دیشب کشته و دو تن شان زخمی شد. رر: 
طالبان هفت پاسگاه امنیتی را دیشب در ولسوالی خواجه غار تخار اشغال کردند. تخار: 

یک تن در پیوند به قا چاق سه صد و هشتاد گرام تریاک  در والیت پروان بازداشت شد . پروان: 
دو تن موترسایکل سوار که قصد داشتند یک تانکر تیل را در نزدیکی میدان هوایی بگرام والیت پروان عصر  رر: 

دیروز انفجار دهند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
یک پولیس ولسوالی آریوب پکتیا که یک طالب اسیر را انتقال میداددریک کمین مخالفان مسلح دیروز  پکتیا: 
درولسوالی احمد خیل پکتیا به شهادت رسید. یک پولیس دیگر مجروح شده به اسارت درآمد و فرد اسیر نیز 

دراین درگیری کشته شد.
دوسارق مظنون مسلح دیروز درگردیز توسط پولیس بازداشت شدند. رر: 

شش مخالف مسلح دیشب دریک حمله هوایی قوای ائتالف درساحه کوه سین ولسوالی سیدکرم والیت پکتیا  رر: 
کشته و۵ تن شان زخمی شدند.

درعملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی ۲6 هراس افگن در مربوطات والیت غزنی کشته شده اند. غزنی: 
طالبان مسلح دیشب در فراه یک مکتب دخترانه را به آتش کشیدند. فراه: 

هژده طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی درباالبلوک فراه کشته. ۵ حلقه ماین هم کشف گردید. رر: 
دو منسوب اردوی ملی در درگیری با طالبان دیشب در تگاب کاپیسا به شهادت رسیدند و یک فرد ملکی  کاپیسا: 

زخمی شد. دو فرد ملکی دیگردیشب درحصه اول کوهستان ازسوی افراد مسلح ناشناس  زخمی شدند.
درنتیجه درگیری مسلحانه درمربوطات ولسوالی تگاب کاپیسا یک هراس افگن کشته شده است. رر: 
قطعات ضد آشوب برای جلوگیری از خشونت ها در هنگام تظاهرات در والیت غور ایجاد شد. غور: 

شش هراس افگن دریک حمله هوایی درحومه شهر ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ۸ حلقه ماین  ارزگان: 
نیزکشف وخنثی شد.

نورستان: پنج هراس افگن پاکستانی وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دربرگ متال والیت نورستان کشته 
شدند.6 ماین نیز کشف گردید.

درمربوطات ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهاریک حلقه ماین کشف وخنثی گردیده. همچنان ازاثر ضربات  ننگرهار: 
هوایی ۱۳ تن ازگروه تروریستی داعش کشته وزخمی شده ۳ عراده واسطه آنها تخریب ، ۲ باب کارخانه 

هیروئین تخریب گردیده است. 
۲۹ می۲۰۱۸ = ۸جوزا۱۳۹۷

در عملیات نظامی نیروهای هوایی بی پیلوت درچپرهار این والیت دست کم ۹ نفر کشته و ۸ نفر زخمی شدند.  ننگرهار: 
در این عملیات تلفاتی که شامل اعضای خانواده مسلمیار ریس سنا میباشند نیز رسیده.

معاون حوزه اول قوماندانی پولیس گردیز دیروز در برخورد با مخالفان درآن شهر به شهادت رسید. پکتیا: 
سه طالب مسلح در حمله هوایی نیروهای ایتالف در منطقه معدن تگاب کاپیسا کشته و۴ تن زخمی شدند. کاپیسا: 

دردرگیری افرادمسلح غیر مسوول دربدخشان دوفرد ملکی به شهادت رسیدند و ۴ تن زخم برداشتند. بدخشان: 
سی زندانی امروز باساس فرمان ریس جمهوردر سمنگان از حبس رها شدند. سمنگان: 

آمر شفاخانه والیتی سمنگان امروز دریک حمله تروریستی انفجار ماین مقناطیسی در موترش به شهادت رسید  رر: 
وراننده اش زخمی گردید.

هژده هراس افگن دیروز در گیالن و ده یک  والیت غزنی کشته شدند. دو هراس افگن با انفجار ماین خود  غزنی: 
شان درمسیر شاهراه غزنی کشته شدند.

مخالفان دولت در سرپل توان مقاومت با نیرو های امنیتی ودفاعی افغان راندارند.دو هفته میشود که هیچ  سرپل: 
تحرکی نداشته اند.

۹ هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند.یک انبارسالح و۸ ماین هم کشف شد.  کنر: 
نورستان: پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در کامدیش والیت نورستان کشته شدند.یک انبار 

سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.
هفت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان درقندهارکشته شدند. انبارجنگ افزارو6 ماین نیزکشف شد  قندهار: 

یکتن ازافراد کلیدی گروه طالبان که از بادغیس غرض سفربه هلمند به هرات آمده بود در هرات دستگیرشد.  هرات: 
یک فرد باتهام همکاری با طالبان نیز در شهر هرات دستگیر شد.

یک سرباز پولیس محلی درولسوالی گذره والیت هرات  که مشغول تامین امنیت مراکز انتخاباتی بود، درگلوله  رر: 
باری مهاجمان شهید و یک مامور دیگر  پولیس زخمی شد.

یک کارمند ثبت نام مراکزرای دهی ویک نظامی درچشت شریف هرات درحمله طالبان شهید شد.  رر: 
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ده هراس افگن در یک عملیات نظامی در لغمان کشته شدند. یک انبار سالح و ۵ ماین هم کشف شد. لغمان: 
شش طالب مسلح به شمول یک فرمانده محلی آن گروه  در حومه لشکرگاه کشته شدند.دو انبار سالح و ۴  هلمند: 

حلقه ماین هم کشف شد.
ده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درمربوطات ننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح  ننگرهار: 

و ۵ ماین نیز کشف گردید.
از ۵ سال به اینسو قرار دادی ای وزارت امور داخله گوشت حرام رابه پولیس دربادغیس خورانده اند . بادغیس: 

از اثر عملیات های تعرضی، عملیات های کوماندو و حمله های هوایی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور  کابل: 
در۲۴ساعت گذشته، ۷۹ هراس افگن کشته و۲۳ تن  بازداشت شدند.6۴ حلقه ماین نیزکشف گردید.

۳۰ می۲۰۱۸ = ۹جوزا۱۳۹۷
مزارشریف:   اشرف غنی با وزیرداخله وعده ای ازمقامات دولت برای افتتاح سب ستیشن برق خلم ومارمل وارد 

مزارشریف شدند. این پروژه ها با هزینه۷,6 میلیون یورو از کمک های بالعوض آلمان اکمال شده.  
حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان جدید وزارت داخله  با کشته شدن ۱۰ مهاجم انتحاری پایان یافته است. کابل: 

دو افسروچهار سرباز پولیس زخمی شدند.
در نقاط مختلف کشور ۹۳ تن ازهراس افگنان به شمول ۹ داعشی کشته و۲۳ تن زخمی گردیده اند . زز» 

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می گویند که در حمله توپخانه ای هفته قبل این نیروها به یک نشست  هلمند: 
فرماندهان طالبان در موسی قلعه  والیت  هلمند، بیش از پنجاه شورشی را کشته است.

حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان حوزه اول پلیس در شهر پل علم، مرکز این والیت امروزمهار شد، ۴  لوگر: 
مهاجم انتحاری کشته شد. ولی فرمانده این حوزه و دستکم دو سرباز دیگر پلیس  نیزکشته و۴سرباز پولیس و 

۸ غیرنظامی زخمی شدند. 
یک سرباز  پولیس محلی  و دو فرد ملکی در نتیجه  در گیری  پولیس با طالبان در لوگر شهید شدند. رر: 

جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان درمرکز ولسوالی دشت قلعه تخارادامه دارد.۱۰ طالب کشته شده.  تخار: 
۵تن پولیس شهید و۳ تن زخمی شدند.تعمیرقوماندانی ولسوالی و شفاخانه بدست طالبان است.

طالبان منطقه باغبایان ولسوالی دشت قلعه تخار را دیشب اشغال کردند. عملیات برای پس گیری آن امروز آغاز  رر: 
شد.

پولیس تخار پنجاه  میل سالح مختلف النوع را امروز به کمیسیون  جمع آوری اسلحه سپرد. رر: 
درعملیات تصفیوی در مربوطات والیت غزنی ۴۲ هراس افگن کشته شدند . غزنی: 

در ولسوالی چوره ارزگان ۲۲ طالب کشته ، ۹تن زخمی و دشمن از ساحه متواری گردیده اند. ارزگان: 
در ولسوالی پشت رود فراه ۸ هراس افگن کشته  و۵ تن زخمی گردیده اند.  فراه: 

در ولسوالی ده باال والیت ننگرهار با  ضربات هوائی، ۱۹  تروریست  داعشی کشته ، ۲ قرارگاه آنها و مقداری  ننگرهار: 
سالح و مهمات از بین برده شده است . سه حلقه ماین کشف و ۳ تن مشکوک دستگیر گردید.

در عملیات باز پس گیری تاله وبرفک نزدیک به چهل مخالف مسلح کشته وده ها تن دیگرزخمی شدند.  بغالن: 
طالبان ازآغازفصل جنگ درآن والیت تاکنون بیشتر ازسی حمله ناکام داشتند که با ضربات مرگبار نیروهای  رر: 

امنیتی ودفاعی مواجه شده  وبیش از یکصد تن شان به قتل رسیده و ده ها زخمی داشتند.
سه تن دریک انفجار بمب صبح امروزدریک ترمیمگاه موتر در مربوطات حوزه پنج امنیتی قندهار جان باختند  قندهار: 

و 6 تن زخمی شدند.
شش طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان در قندهار کشته ۵ ماین و یک ذخیره سالح کشف شد. رر: 

یازده هراس افگن در یک عملیات نظامی درمهتر الم و علینگار والیت لغمان کشته شدند.یک انبار سالح و ۸  لغمان: 
ماین هم کشف گردید.

بهای مواد اولیه در بازار های کابل: ۲۵ کیلو برنج باریک ۲۳۰۰ افغانی/۷ کیلو برنج شوله ای ۲۸۰ افغانی/۷  کابل: 
کیلوماش ۳۵۰ افغانی. روغن ۱6لیتره ۱۰۸۰ افغانی. آرد ۵۰ کیلویی ۱۱6۰ افغانی. ۷ کیلو لوبیا  ۷۲۰ افغانی. 

۷کیلو نخود6۲۰ افغانی. یک کیلوگاز ۵۵ افغانی. یک لیتر دیزل۴۵ افغانی ویک لیتر پترول ۴۵ افغانی. 
۳۱ می۲۰۱۸ = ۱۰جوزا۱۳۹۷

در عملیات شب گذشته )نهم جوزا/خرداد( نیروهای ارتش افغانستان درکجکی والیت هلمند ، ۱۰۵ تن زندانی   هلمند: 
بشمول ۵ زن از یک زندان گروه طالبان آزاد شده اند.طالبان نوشتند که نیروهای دولت ۹۳ تن از زندانیان جنایی 

را که به قتل، دزدی و اعتیاد متهم بودند، با خود برده اند.
به اثر انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر صبح امروز در ولسوالی گرشک والیت هلمند سه  رر: 

پولیس زخم برداشتند.
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نیرو های کوماندوی کشور ولسوالی دشت قلعه والیت تخار را از وجود جنایت کاران تصفیه نموده ودر پی  تخار: 
نابودی قاتالن دکتوران ونرسان شفاخانه آن ولسوالی میباشند.

شانزده طالب مسلح دیروز در دو ولسوالی دشت قلعه و خواجه غار تخار کشته و۲۸ تن زخمی شدند. رر: 
در نتیجه عملیات های مشترک نظامی نیرو های امنیتی در شماری از والیت های کشور دیروز هفتاد و نه تن  کابل: 
از دهشت افگنان به شمول هفده تن داعشی ویک تن از قوماندانان محلی طالبان  کشته و بیست و نه تن دیگر 

آنها زخمی گردیده اند.
یک کودک شش ساله دیروز از چنگ ربایندگان در پچیر آگام ننگرهار نجات داده شد. دو اختطافچی نیز  ننگرهار: 

بازداشت شدند.
در نتیجه ضربات هوایی درمربوطات ولسوالی ده باال والیت ننگرهار دیروز هفده تن ازگروه تروریستی داعش  رر: 

کشته شدند.
یک سرگروپ طالبان مسلح به نام غوبلی که می خواست در ساحه جوی ۲۸ و ۲۹  ولسوالی شینوار به خاطر  رر: 

تجاوز جنسی داخل یک منزل مسکونی شود توسط مردان خانه کشته شد.
بیست و شش زندانی به فرمان ریس جمهوری در والیت بامیان دیروز از حبس رها شدند. بامیان: 

بیست و چهار طالب مسلح دیروز درکوهستان و راغستان بدخشان در عملیات کوماندوها کشته شدند. بدخشان: 
درنتیجه درگیری مسلحانه درمربوطات ولسوالی اله سای والیت کاپیسا قاری صفت اهلل یکتن از قوماندانان  کاپیسا: 

هراس افگنان کشته شد.
 اول جون۲۰۱۸=۱۱جوزا۱۳۹۷

امریکا:   ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که گروه طالبان و مقامهای افغان در حال 
گفت وگوی سری برای برقراری آتش بس احتمالی هستند.

روزنامه گاردین: عاید طالبان از درک تجارت سنگ تالک ازاچین ننگرهار۳۰۰ملیون دالر درسال است. رر: 
جنرال اسکات میلر که یک سرباز کار آزموده عملیاتی است بحیث فرمانده نیروهای امریکایی، نهمین فردی  رر: 

خواهد بود که در ۱۷ سال گذشته، جنگ افغانستان را مدیریت می کند.
ایاالت متحدة امریکا در آغاز سال ۲۰۱۸ حضورش درافغانستان را بیشتر ساخت و چندین طیارة بی پیلوت،  رر: 

تجهیزات و حدود یک هزار مشاور عملیاتی به این کشور فرستاد.
طالبان مسلح پس از ناکامی در افغانستان وعدة حمله بر نظامیان امریکایی را دادند. رر: 

صدای امریکا:  حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید، ده ها تن از قوماندانان و سرگروپان طالبان که در حمالت اخیر 
در موسی قلعه هلمند کشته یا زخمی شدند برای بحث در بارة پالن های آینده خود بعد از شکست درجنگ 

فراه گردهم آمده بودند.
بریتانیا:  بریتانیا حدود ۴۰۰ پرسونل اضافی درچارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان اعزام میکند. 

شش طالب مسلح دیروز در اندر والیت غزنی کشته و ۳ طالب دیگر زخمی  شدند. غزنی: 
عزیز اهلل یک قومندان پولیس محلی با یک محافظش  صبح امروز در شهر کندز به شهادت رسید و یک محافظ  قندز: 

دیگر زخم برداشت.
نیرو های دفاعی و امنیتی عملیات تصفیوی را در ولسوالی چوره والیت ارزگان آغاز نمودند . ۸ تن ازافراد  ارزگان: 

دشمن کشته ، ۲ عراده موتر تخریب و ۲۵ حلقه ماین مختلف النوع کشف و خنثی گردیده است.
در یک درگیری در سید آباد ۴ تن از هراس افگنان کشته شدند ویک تن دیگر آنان زخمی گردید. یک حلقه  میدان: 

ماین نیز کشف شد.
وزارت دفاع از کشته شدن ۴۵ تن وزخمی شدن ۱۷تن ازدهشت افگنان در مناطق مختلف کشورخبر داد. کابل: 

امریکا حمالت و بمباران را نه تنها باالی جنگجویان، بلکه باالی منابع مالی طالبان افزایش داده است. امریکا: 
هزاران تن از  شهروندان والیت بامیان با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، اظهارات اخیر روالغنی؛ خانم ریس  بامیان: 
جمهور را که گفته بود” سادات قوم نه بلکه یک طبقه اجتماعی می باشند” را محکوم کرده و آنرا توهین آشکار 

علیه این قوم دانسته و عکس روالغنی را به آتش کشیدند.
۲ جون ۲۰۱۸ = ۱۲جوزا۱۳۹۷

ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد افرادی که خود را »مجاهدین« می خوانند چهار  کابل: 
مرد و یک زن را به اتهام »فساد اخالقی« در »ولسوالی قره باغ والیت کابل« محاکمه صحرایی کردند. همه آنها 

از تطبیق شریعت بسیارخوشحال هستند و با خط بینی کشیدن برزمین، توبه می کنند.
حکومت افغانستان از کمیسیون انتخابات خواسته تا نامزدان بیشتری را برای گزینش به عنوان رئیس داراالنشای/ رر: 

دبیرخانه این کمیسیون معرفی کند.  درحالیکه باساس قانون انتخابات باید سه تن غرض احراز پست ریاست 
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داراالنشا معرفی شود که معرفی شده اند.
درجریان عملیات های تصفیوی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ، ۴۰ تروریست کشته  رر: 

شدند، ۱۵ تن زخمی و ۵ تن دیگر آنان بازداشت شدند.6 حلقه ماین نیز کشف گردیده است.
پولیس  مبارزه با موادمخدر۲۴ تن را در پیوند به قاچاق موادمخدراز بخشهای مختلف بازداشت نمودند. رر: 

درانفجار یک ماین کنار جاده درساحه بنی حصار یک انجنیر باستانشناسی  شهید و چهار نفر دیگر شان که به  رر 
ساحه مس عینک میرفتند زخمی شدند.

وزارت کار و امور اجتماعی  شهدا و معلولین یک تفاهمنامه را با وزارت منابع بشری کشور امارات متحده  رر: 
عرب  درژینو پایتخت سویس امضاء کرد که براساس آن، فرصت های شغلی برای کارگران افغان در امارات 

فراهم می گردد.
منابع امنیت ملی ازدیدار رهبری طالبان با مقام های پاکستانی در شهر کراچی/ پاکستان به دنبال تکمیل  رر: 

حصارکشی مرزی  خبر داد.
گفته شده که دریک عملیات ویژه نیروهای خاص پولیس در ولسوالی بتی کوت چهارتن غیرنظامی جان  ننگرهار: 

باختند و دو کودک زخمی شدند. تحقیقات درین زمینه آغاز گردیده است.
شش هراس افگن طالب در تازه ترین نبرد ها در شهر قالت والیت زابل کشته شدند. زابل: 
آمر حقوق ولسوالی انجیل هرات به اتهام دریافت ۵۰ هزار افغانی  رشوه دستگیرشد. هرات: 

ازسوی منیت ملی شناسایی   به هدف حمالت تروریستی در هرات  افراد کلیدی گروه طالبان  از  دوتن  رر: 
ودستگیرشدند. یکتن بنام مال عبدالمجید از بادغیس آمده بود که در کمپ شیدایی هرات دستگیر شد.

یکصدو شصت نه تن از دوره سی و ششم ساتنمنی امروز سند فراغت کسب نمودند. رر: 
تاکید فرستاده سازمان ملل بر تامین امنیت انتخابات در هرات. رر: 

درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی برمراکز داعش در والیت  های کنروننگرهار هژده هراس افگن بشمول  کنر: 
6 تروریست پاکستانی داعش کشته و چندین تن دیگر شان زخم برداشتند. 

در ولسوالی محمد آغه ۷ تن از دشمن کشته. در برکی برک ۵ تن بشمول مولوی سردار مشهور به مصباح کشته  لوگر: 
و در  پل علم ۴ هراس افگن  کشته شدند. 

۵ دهشت افگن در حمله هوایی بی پیلوت در ولسوالی ده باال دیروز کشته شد. در ولسوالی شنوار یکتن بنام  ننگرهار: 
ذاهداهلل کشته و یکتن بنام عبداهلل شاه زخمی گردید.

در ولسوالی نورگل والیت کنربین گروههای تروریستی داعش ودهشت افگنان )طالبان مسلح ( درگیری  رر: 
مسلحانه صورت گرفته که درنتیجه )۲( تن ازگروه تروریستی داعش کشته شده اند.

چهارده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشورصبح امروز کشته شدند. یک  رر: 
انبار سالح و 6 ماین هم کشف شد.

درمربوطات ولسوالی سیاه گرد والیت پروان )۷( تن مشکوک دستگیرگردیده اند. پروان: 
طالب مسلح شب گذشته در اثر عملیات قطعه خاص نیروهای امنیت ملی درباالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

دو ماین گذار دیشب هدف گلوله نیروهای امنیتی در فراه قرار گرفتند و کشته شدند. رر: 
چهار طالب مسلح دیشب در امام صاحب و دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. قندز: 

۹ طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند.این مهاجمان تازه از پاکستان  قندهار: 
وارد شده بودند. سه انبارسالح درخاکریزوسه ماین از راه های قندهار کشف گردید.

ده هراس افگن درعملیات نظامی در الینگارلغمان کشته ویک انبار سالح و۷ حلقه ماین نیز کشف گردید. لغمان: 
درتازه ترین حمله های قوای هوایی کشور بر مواضع هراس افگنان در والیت هلمند هشت تن آنان جان  هلمند: 

باختند. دو انبار سالح و ۵ ماین هم کشف شد.
نورستان: هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند. یک 

انبار سالح و۴ حلقه ماین هم کشف شد.
مسؤوالن محلی در والیت بلخ گفته اند که خانم فهیمه سادات نماینده جوزجان در مجلس نمایندگان  شب  بلخ: 

گذشته در یکی از شفاخانه های این والیت باثر سکته قلبی جان باخته است.
وکالی شورای والیت بلخ به سفر اخیر رییس جمهور غنی به مزارشریف ابراز نارضایتی کرده و آن را یک سفر  رر: 
نمایشی و صرفا جهت قدرت نمایی می خوانند و می گویند وی هیچ دیداری با مردم والیت بلخ و نمایندگان 

آن ها نداشته است.
۳ جون ۲۰۱۸ = ۱۳جوزا۱۳۹۷

ملل متحد:  )یونیسف( در یک گزارش تازه گفته ناامنی و ادامه جنگ در افغانستان سبب شده است تا)۳/۷ ملیون( یعنی 
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نیمی از کودکان این کشور مکتب/مدرسه نروند.
رئیس ›اورژانس اجتماعی ایران › )نهاد حاالت اضطرار( خبر تجاوز به بهاره  یک دختر ۵ ساله خردسال افغان  ایران: 

در خمینی  شهر اصفهان  توسط سه مرد را تایید کرده است که پس از تداوی از بیمارستان مرخص شده. 
نزدیک به چهل کیلو گرام چرس عصر دیروز در خنج والیت پنجشیردر موتر کروال کشف و ضبط گردید.  پنجشیر: 

یکنفر در پیوند به آن بازداشت شد.
طالبان منطقه باغبانان ولسوالی دشت قلعه تخار را دیشب اشغال کردند. در نتیجه دو پولیس خیزش های مردمی  تخار: 

شهید شدند و یک تن آنان به اسارت در آمد و درگیری تاهنوز جریان دارد .
۸هراس افگن دیشب درولسوالی خواجه غارتخار کشته شدند. 6 تن زخمی و ۴ تن بازداشت گردید. رر: 

طی۲۴ساعت گذشته ۳۸ تن از دهشت افگنان در نقاط مختلف کشور کشته ، ۳۳ تن زخمی و ۴ تن دستگیر  کابل: 
گردیده اند.

به اساس تازه ترین گزارش گروه عدالت خواهی وحفاظت از افراد ملکی درافغانستان دریک ماه بیشتر از ۵۰۰  رر: 
غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. درماه می ۲۰۱۸ -۱۸۳ غیرنظامی درکشور کشته و ۳۳۷ غیرنظامی دیگر 

زخمی شده اند .
دوازده طالب مسلح  دیشب در ولسوالی کوهستان والیت بدخشان کشته و ۱۴ طالب زخمی شدند. بدخشان: 

پولیس بدخشان دیروز یک ذخیره گاه مهمات طالبان مسلح را کشف وضبط کرد. رر: 
دو طالب مسلح حین سرقت یک عراده تانکرتیل شخصی دیروز درخواجه الوان والیت بغالن کشته شدند.  بغالن: 

سه طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و تانکر یادشده در جریان درگیری حریق گردید.
خواجه محمد مسوول امنیتی  بند برق پوزه لیچ والیت غور از سوی افراد مسلح ناشناس دیروز به شهادت  غور: 

رسید و یک محافظش زخمی شد.
مسووالن در والیت غزنی می گویند ، هیچ ولسوالی یی در آن والیت در محا صره  مخا لفان مسلح قرار ندارد  غزنی: 

و تنها ولسوالی نا وه  در اشغال مخا لفان مسلح می با شد.
حمله طالبان مسلح باالی پاسگاه های امنیتی قریه بلغی مرکز آن والیت عصر دیروز از سوی نیرو های امنیتی  سرپل: 

عقب زده شد.
دو هراس افگن به شمول مولوی عبدالنافع یک فرد مهم آن گروه در لوگر دیروز کشته شدند. لوگر: 

مولوی نجیب اهلل معاون ولسوال خود خوانده طالبان برای دشت ارچى والیت کندز دیشب بازداشت شد. قندز: 
نبرد ها میان طالبان و داعشیان در والیت کنر کماکان ادامه دارد ۸درجریان ۳ روز۸ تن از دوطرف کشته و ۱۳تن  کنر: 

آنها زخمی شده اند.
سیزده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی دردانگام والیت کنر کشته شدند. یک انبار سالح و6 ماین  رر: 

نیز کشف شد.
نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. یک انبار سالح و۴ 

ماین نیز کشف گردید.
شش طالب درجریان درگیری بانظامیان در قندهار کشته شدند.۲ انبارسالح و6 ماین هم کشف گردید. قندهار: 

سه ماین گذار در گلوله باری نظامیان دردهراوود کشته شدند.6 حلقه ماین نیز کشف وخنثی گردید. ارزگان: 
هفت طالب مسلح در حمله نظامیان در جوره والیت ارزگان کشته شدند.دو انبار سالح نیز کشف شد. رر: 

هشت هراس افگن در یک عملیات نظامی درمهتر الم و الینگار والیت لغمان کشته شدند.دو انبار سالح و ۵  لغمان: 
ماین هم کشف شد.

ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های هوایی و زمینی درلشکرگاه و گرشک والیت  هلمند: 
هلمند کشته شدند. دو انبار سالح و 6 ماین در نقاط مختلف هلمند کشف گردید.

چهارده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در بخش های ننگرهار کشته شدند. یک انبار  ننگرهار: 
سالح و ۵ ماین هم کشف گردید.

دومامورپولیس در گلوله باری مهاجمان تفنگ دار ناشناس درشهرجالل آباد مرکز ننگرهار شهید شدند. رر: 
۴ جون ۲۰۱۸ = ۱۴جوزا۱۳۹۷

در حمله انتحاری امروز  در نزدیک خیمه لویه جرگه که جلسه علمای اسالمی افغانستان جریان داشت ۸نفر  کابل: 
کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. صدها عالم دین از سراسر کشور درین خیمه  فتوا دادندکه حمالت انتحاری 

حرام و قربانیان جنگ افغانستان افراد بی گناه هستند.
طی ۲۴ ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی در نقاط مختلف کشور ۸۷ تن از هراس افگنان  به شمول  رر: 

۱۹ تن داعشی را کشته ، ۲۳ تن زخمی و ۳ تن را دستگیر کرده اند..
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قاری زبیر معاون مالحقیار قومندان محلی طالبان بادو همکارش کشته و هفت طالب دیگر .در نتیجه عملیات  فاریاب: 
نظامی دیشب در فاریاب زخمی شدند.

رر:نیرو های کماندوی اردوی ملی عملیات خاص تصفیوی را با حمایت قوای هوائی کشور درخواجه سبز پوش  فاریاب 
راه اندازی نموده اند. از دیروز به اینطرف ۲۹ تن از هراس افگنان  به شمول معاون مسؤل نظامی طالبان  بنام 

قاری زبیر کشته،۷ تن زخمی، یک تن دستگیرگردیده است .
جوزجان:. مقام های محلی جوزجان میگویندکه باتور دوستم پسر جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری از کمین طالبان 

در شاهراه بلخ – جوزجان  جان به سالمت برد. حمله طالبان ناکام شد و دو طالب کشته شدند.
نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. یک انبار سالح 

و۵ ماین نیز کشف شد.
۹ طالب مسلح تازه وارد از پاکستان درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. دو انبار   قندهار: 

سالح و ۴ ماین نیز کشف گردید.
درتازه ترین نبرد ها میان داعشی ها و طالبان سه داعشی و دوعضو طالبان در نورگل کشته شدند. کنر: 

حمالت گسترده طالبان دیروز بر ولسوالی چهار سده غور عقب زده شد. غور: 
حمله طالبان به قصد تصرف بازار ولسوالی برکه  با دادن دو کشته و چهارزخمی به ناکامی انجامید. بغالن: 
قومندان پولیس بلخ بیست و شش قبضه جنگ افزار را دیروز به برنامه دایاک در آن والیت سپرد. بلخ: 

ننگرهار:  نوزده داعشی به شمول چندین هراس افگن خارجی درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی دروالیت 
ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و ۸ حلقه ماین نیز کشف شد.

درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی ادامه دارد باکشته شدن ۱۴ هراس افگن چندین قریه  ولسوالی بتی کوت   رر: 
ازوجود آنها پاکسازی شد. 

سه کودک دریک ماین گذاری هراس افگنان درهسکه مینه والیت ننگرهار شهید شدند. رر: 
درپی حمله مرگبار مهاجمان بریک پاسگاه امنیتی درشهرجالل آباد ننگرهار ، یک مقام امنیتی آن والیت  رر: 
بازداشت شد. تاکنون روشن نشده است که این افسر متهم به سهل انگاری است ویا همکاری با مهاجمان در 

شکل دهی این حمله مرگبار.
بیست هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های هوایی و زمینی در مربوطات والیت هلمند  هلمند: 

کشته شدند.دو انبار سالح و ۸ حلقه ماین نیز کشف شد.
ده هراس افگن در یک عملیات نظامی درحومه مهتر الم والیت لغمان کشته شدند.۳ انبار سالح و شش حلقه  لغمان: 

ماین هم کشف گردید.
در اثر حمالت تو پچی در  بر خی از منا طق ارزگان سیزده  طالب مسلح کشته و دو تن  زخم برداشتند . ارزگان: 

والی فراه گفته است که  ادعای طا لبان مسلح  برای تصرف ولسوالی  پرچمن فراه  حقیقت ندارد. فراه: 
عملیات مشترک نظامی  تحت نام طوفان یازده  درولسوالی های دشت قلعه وخواجه غار تخار آغاز شد. تخار: 

۵جون ۲۰۱۸ = ۱۵جوزا۱۳۹۷
به دنبال تهدید داعش ، ۸۰ مکتب/مدرسه دخترانه در شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار و شماری از  ننگرهار: 

ولسوالی های همجوار آن که شمار دانش آموزان دختر درانها حدود ۱۵۰هزار نفر است  تعطیل شد.
هشتاد تن به ظن جرایم جنایی در والیت کندز از اغاز سال روان بازداشت شدند. کندز: 

ریاست امنیت ملی کندز دیروز سه تن را از مسیر کندز - خان آباد که ۱۲۰ لیتر تیزاب را به تخار انتقال میدادند  رر: 
بازداشت  کرد. دو تن دیگر به اتهام انتقال تجهیزات نظامی بازداشت شد.

عملیات نظامی صبح امروز در ولسوالی گورتپه  آغاز شد. تاکنون ۱۰ حلقه ماین کشف و خنثی شده. رر: 
چهار فرد ملکی به اثر انفجار ماین چسپکی دریک کروالی شخصی درشهر پلخمری مرکز والیت بغالن  پس  بغالن: 

از چاشت امروز زخم برداشتند.
چهار مخالف مسلح دیشب در ولسوالی نرخ والیت میدان وردک کشته و دو مخالف زخم برداشتند.  میدان: 

طی ۲۴ ساعت6۱ تن ازدهشت افگنان در بخشهای کشورکشته،۵6 تن زخمی ویکتن دستگیرگردیده ست  کابل: 
ماین کار گذاری شده در دفتر مستوفی سمنگان صبح امروز توسط نیرو های امنیتی خنثی شد. سمنگان: 

چهار طالب مسلح بشمول مال شاد دل یک قوماندان محلی آنان  در درگیری با نیروهای امنیتی دیشب در دولت  فاریاب: 
آباد فاریاب کشته و۵ تن زخمی شدند.

دوازده مخالف مسلح  بشمول صدیقی یک سرگروه مخالفان پس از چاشت دیروز در والیت لوگر کشته و۲  لوگر: 
تن زخمی  شدند. 

ولسوالی دشت قلعه والیت تخار به صورت کامل از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. در این عملیات چهل  تخار: 
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هراس افگن به شمول چندین فرد کلیدی آن گروه کشته شدند و سی و شش هراس افگن زخم برداشتند، ده 
هراس افگن دیگر بازداشت شدند. هفتاد پولیس ملی که در بندر آی خانم در محاصره دشمن قرار داشتند نیز 

آزاد و نجات داده شدند.
۲۳۰تن از بانوان پولیس در بخش های افسری ،ساتنمنی  وسربازی در حوزه های مختلف هرات ایفای وظیفه  هرات: 

مینمایند.
هفده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های هوایی و زمینی دروالیت هلمند کشته  هلمند: 

شدند.۲ انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
درگیری میان گروه های هراس افگن طالبان و داعش در نورگل والیت کنر از چارروز باینسو همچنان ادامه  کنر: 

دارد که ۱۱ تن ازدوطرف کشته شده.
درنتیجه انداخت های توپچی دوتن ازدهشت افگنان دیروز دراسمار والیت کنر کشته  و۳ تن زخمی و  رر: 

مقادیرمهمات آنها تخریب گردیده اند.
۳6 داعشی به شمول چندین هراس افگن خارجی درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی در ده باال ورودات  ننگرهار: 

ننگرهار کشته شدند.یک انبار سالح و ۹حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.
چهار طالب در حمله نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند.۲ انبار سالح و 6 ماین هم کشف گردید. ارزگان: 
هفت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان در قندهارکشته ۲ انبار سالح و ۵ ماین نیزکشف شد. قندهار: 

نورستان: هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. یک نبار سالح 
و 6 ماین نیز کشف گردید.

هرات:  دو ما ین گذارطالب در ولسوالی شیند ند آن والیت  باانفجار ماین خود شان  کشته شدند. افراد مسلح موتر 
سایکل سوار با پرتاب بمب دستی بیک ریگشا۵ نفربشمول یک زن را زخمی و خود فرار کردند.

۶جون ۲۰۱۸ = ۱۶جوزا۱۳۹۷
دفتر عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعالم کرده که آقای عبداهلل برای دیدار با  کابل: 
مقام های عالی رتبه بریتانیا امروز به بریتانیا رفته است. قبال در۲ نوامبر۲۰۱6 در پانزدهمین اجالس شانگهای در 

قرقیزستان رفته بود. 
امروز از روز جهانی محیط زیست با برگزاری محفلی بزرگداشت بعمل آورد. رر: 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعالم کرده که در ۹ سال گذشته بیش از 6۴ هزار غیر نظامی در افغانستان کشته  کابل: 
و زخمی شده اند که از این میان بیشتراز ۲۳ هزارکشته و ۴۰ هزار نیز زخمی شده اند. نزدیک به ۵ هزار نفر از 

قربانیان زن، بیش از ۳۳ هزار مرد و هویت بیش از ۱۴ هزار نفر نیز مشخص نشده است.
وزارت دفاع ملی می گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، 6۰ تروریست درمناطق مختلف کشورکشته و ۱۴ تن  کابل: 

دیگر زخمی شدند.۳۳ حلقه ماین نیز کشف شده است.
درتازه ترین حمله  هوایی ده طالب مسلح  کشته شدند. دو انبار سالح و ۴ حلقه ماین نیز کشف گردیده. هلمند: 
دوازده هراس افگن در یک عملیات نظامی در لغمان کشته شد. یک انبار سالح و ۴ ماین کشف گردید. لغمان: 

ده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.یک انبار سالح و ۵  ننگرهار: 
ماین نیز کشف شده است.

دو محموله بزرگ داروی قاچاقی  که از پاکستان وارده شده بود کشف و دو نفر بازداشت شد. رر: 
سیزده تن به اتهام دست داشتن در جرم های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

دریک درگیری مسلحانه میان طالبان و نظامیان درساحه قرچغی ولسوالی قادس دیشب هفت طالب کشته و۴  بادغیس: 
طالب زخمی شدند. 6 نظامی نیز شهید شد.

مسووالن  باد غیس گفتند که چارنفررا هنگام فروش مواد مخدردر قلعه نوزبازداشت کردند رر: 
هشت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. دوانبار سالح و  6 ماین نیز  قندهار: 

کشف شده است.
دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر که بلعیده بودند و به هند میرفتند درمیدان هوایی هرات دستگیرشدند. هرات: 

در یک انفجار درمرکز ثبت نام رای دهندگان در دشت خواجه الوان پلخمری دوتن به شهادت رسیدند و۲  بغالن: 
پولیس زخمی شد.

یازده هراس افگن طالب و داعش  به شمول سه پاکستانی در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند.  کنر: 
یک انبار سالح و ۴ ماین کشف شد.

دوازده طالب مسلح دیشب در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
پولیس سر پل دیروز سه تن را به اتهام تجاوز و قتل یک کودک پسر۱۲ ساله  بازداشت کرد . سرپل: 
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ده طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در سر پل کشته و سه تن زخمی شدند.۲ نظامی شهید و  رر: 
دوپولیس زخمی شد.

طالبان یک زن را با برادرش دیروز درتخار ربودند. تخار: 
نه مخالف مسلح دیشب در مربوطات والیت غزنی کشته و۷ مخالف زخمی و دو پولیس نیز شهید شد. غزنی: 

چهار طالب مسلح در عملیات هوایی در ولسوالی چمتال والیت بلخ دیروز کشته شدند. بلخ: 
بیست و هشت هراس افگن در ولسوالی کوهستان والیت بدخشان کشته و ۳۸ تن زخمی شدند.عملیات  بدخشان: 

ازیک هفته باینسو ادامه دارد.
هشتاد تن  از آغاز سال روان به اینسو به ظن جرایم جنایی در والیت کندز بازداشت شدند. کندز: 

۷جون ۲۰۱۸ = ۱۷جوزا۱۳۹۷
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعالم کرد که به حمایت از فتوای عالمان دین این کشور وبا  کابل: 
قبول پیشنهاد آنها برای آتش بس، از ۲۷ رمضان تا روز پنجم عید فطر در جنگ علیه طالبان آتش بس اعالم 

می کند.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در نشست وزرای دفاع ناتودربروکسل از اعالم آتش بس دولت افغانستان با  ناتو: 

طالبان حمایت کرد. گروه طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.
طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور بیست و چهار هراس افگن کشته شدند. کابل: 

در جریان عملیات های جداگانه  نیرو های دفاعی و امینتی کشور در مربوطات غزنی سی و پنج هراس افگن  غزنی: 
کشته و۲6تن زخمی شدند.

سیزده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در والیت فاریاب کشته و ۷ تن زخمی شدند. فاریاب: 
یک قومندان کلیدی طالبان مسلح بنام صبراهلل در یک عملیات شبانه کوماندوها در قریه شیخ های ولسوالی  رر: 
دولت آباد آن والیت کشته شد و یک طالب مسلح دیگر بازداشت گردید.صبراهلل ریس کمسیون نظامی طالبان 

در فاریاب بود.
تعدادی جنگ افزار هراس افگنان که از لوگر توسط موتر سایکل زرنج به خوست انتقال میشد دیروز در والیت  خوست: 

خوست ضبط  و دو نفر گرفتارشد.
دو تن از هراس افگنان دیروز توسط نظامیان کشته و۲حلقه ماین نیز کشف گردید. کنر: 

۸جون ۲۰۱۸ = ۱۸جوزا۱۳۹۷
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان دیروز در جریان سفر خود به بریتانیا با خانم  لندن: 

پینی لوپ ماری موردانت وزیر توسعه بین المللی بریتانیا مالقات کرد.
افزایش عملیات علیه گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش(  از  افغانستان  فرمانده نیروهای آمریکا در  امریکا: 

درننگرهارخبر داد.
ننگرهار:  مهاجمان مسلح به مهمانخانه فریدون مومند نماینده مجلس نمایندگان افغانستان در شهر جالل آباد مرکز این 
والیت حمله کردند. سه نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند. یک مهاجم زخمی  بازداشت شد ازسرنوشت مهاجم 

سوم  اطالعی دردست نیست.
پانزده هراس افگن داخلی وخارجی وابسته به گروه طالبان درتازه ترین حمله های نظامیان در ننگرهار کشته  ننگرهار: 
شدند. معاویه وزیرستانی یک فرمانده پاکستانی گروه طالبان که ماهر ساخت ماین و بمب هم بود، درمیان کشته 

شده ها است.
درجریان یک عملیات نظامی دروالیت ننگرهار ده ها روستا در مسیر شاهراه جالل آباد گذرگاه تورخم از  رر: 

وجود هراس افگنان پاکسازی شد.
چهارده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح و 6  رر: 

ماین هم کشف شد.
ده هراس افگن  در تازه ترین حمله های هوایی در حوکی والیت کنر کشته شدند. یک انبار سالح و6 حلقه  کنر: 

ماین نیز کشف گردید.
نورستان:  هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در کامدیش والیت نورستان کشته شدند. یک 

انبار سالح و ۵ ماین هم کشف شد.
شش طالب  درجریان درگیری بانظامیان در قندهار کشته شدند. دو انبار سالح و ۵ ماین هم کشف گردید. قندهار: 

در گلوله باری نظامیان ، دو ماین گذار گروه طالبان در ترینکوت  کشته شدند ارزگان: 
چهار طالب مسلح در حمله نظامیان در چار چینو ارزگان کشته شدند. دو انبارسالح در اچین کشف شد. رر: 

۹ هراس افگن در یک عملیات نظامی دربزرگراه مهترالم- الیشنگ والیت لغمان کشته شدند.دو انبار سالح و  لغمان: 
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۵ ماین هم کشف شد.
در حمله های قوای هوایی کشور هشت طالب مسلح کشته و سه انبار سالح کشف  شد. هلمند: 

در ولسوالی های سنگین و نادعلی سه انبار سالح  و ۷ ماین کشف شد. رر: 
هند:  وزارت امور خارجه هند اعالم کرد: امیدواریم و انتظار داریم که پروژه چابهار که دارای اهمیت باال برای این 

کشور ، افغانستان و آسیای مرکزی است، قربانی دشمنی آمریکا با ایران نشود.
۹جون ۲۰۱۸ =۱۹جوزا۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور حکمی علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را برکنار  کابل: 
کرد. عثمانی از طرف عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی این حکومت برای این پست معرفی شده بود. 

نخستین جلسة شورای عالی کوچی ها و بی جاشده گان داخلی عصر روز پنج شنبه به ریاست محمداشرف غنی  رر: 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در قصر گل خانه دایر گردید.

رر:  گروه طالبان  با صدوراعالمیه یی گفته اند که درایام عید سعید فطر آتش بس را رعایت میکنند.
رر:  نیرو های دفاعی و امنیتی طی ۲۴ ساعت گذشته  در چندین مورد عملیات تصفیوی۹۸ هراس  افگن را در 

مناطق مختلف کشور از پا درآوردند و ۵۹ تن دیگر زخمی شدند.
شاروالی کابل در نظر دارد تا  در نقاط مزدحم شهر کابل ده پل هوایی بسازد. رر: 

در آستانه آتش بس سه روزه عید فطر، در حمله افراد گروه طالبان به پاسگاه های پلیس قلعه زال  ۱۹ مامور  قندز: 
پلیس محلی کشته و ۵ نفر زخمی شده اند. ۲۳ نفراز افراد طالبان نیز دراین حمله کشته شدند.

در ولسوالی چهاردره کندز دو مخالف مسلح کشته شدند و دو مخالف مسلح دیگر نیز زخم برداشتند. رر: 
۱۷ سرباز ارتش افغانستان شب گذشته )جمعه، ۱۸ جوزا/خرداد( در ولسوالی »زاول« این والیت کشته شدند.  هرات: 

در این درگیری ۸ نفر از جنگجویان طالبان کشته و ده دیگر زخمی شده اند.
سه تن پیش از چاشت امروز به اثر انفجار ماین در شهر گردیز پکتیا زخم برداشتند. پکتیا: 

۵۵ طالب مسلح دیشب در عملیات هوایی و زمینی قول اردوی ۲۰۳ در ولسوالی های اندر. خواجه عمری و  غزنی: 
آب بند غزنی کشته و۲۷ تن زخمی شد. ۴ حلقه ماین از مربوطات غزنی و خوست کشف شد.

۱۷   تن از هراس افگن  به شمول یکتن از قوماندانان کلیدی طالبان در ولسوالی خواجه غار بنام عبداهلل مشهور  تخار: 
به طوفان کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند.

یک دهقان صبح امروز از سوی افراد مسلح یک قومندان خیزش مردمی درخواجه غار به قتل رسید. رر: 
کاروان صلح خواهان هلمندی  بعد از بیست و شش روز  به مرکز والیت غزنی رسید . غزنی: 

جوزجان:  سه تن از خیزش های مردمی صبح امروز در ولسوالی آقچه جوزجان  از سوی طالبان شهید شد.۲ طالب کشته 
و یکتن زخمی شد.

یازده تن از افراد گروه داعش دیشب در درگیری با نیروهای امنیتی در جوزجان کشته و 6 تن زخمی شدند.  رر: 
۳ پولیس شهید وسه تن زخمی شدند.

سه داعشی دیشب در قریه دینار ولسوالی قرقین کشته و دو تن زخمی شد یک پولیس هم شهید شد. رر: 
دو تن  در یک حمله افراد مسلح نا شنا س در یک مسجد  جامع در ولسوالی شیندند  والیت هرات  عصر  هرات: 

دیروز به شها دت رسیدند و هفت تن دیگر زخم برداشتند .
دربمب گذاری طالبان بر نماز گزاران روزه دار در مهترالم والیت لغمان سه غیرنظامی به شمول  مولوی محمد  لغمان: 

یونس شمه خیل عالم اسالمی شهید شدند وکم از کم سیزده تن دیگر زخم برداشتند.
۹  طالب درحمله برکاروان نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. دو انبارسالح و۴ ماین نیز کشف شد. قندهار: 

پانزده طالب مسلح در تازه ترین حمله های زمینی و هوایی نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند و ده ها تن  هلمند: 
دیگر شان زخم برداشتند. دو انبا سالح و ۵حلقه ماین نیز کشف گردید.

ازاثرضربات هوایی  قوای ایتالف )6( تن ازگروه تروریستی داعش درده باال ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۱۰جون ۲۰۱۸ =۲۰جوزا۱۳۹۷

ننگرهار:  یک محموله ی بزرگ مواد انفجاری گروه طالبان دروالیت ننگرهار کشف شد. ازاین محموله نزدیک به هشت 
هزارکیلوگرام مواد انفجاری ساخت پاکستان که به گونه ی ماهرانه  دریک موتر باربری در زیر سبزی جاسازی 

شده بود.بدست آمده است.
شانزده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند. یک انبار سالح  رر: 

و ۵ ماین نیز کشف گردید.
ازاثرضربات هوایی طیاره های جت قوای ایتالف دیروز یک تونل گروه تروریستی داعش در ده باال تخریب  رر: 

وازبین برده شده است. ۱۴ حلقه ماین در یک مخروبه در مهمند دره کشف و خنثی شد.
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۲۸ هراس افگن درجریان حمالت وتحرکات نیروهای دفاعی وامنیتی در نقاط مختلف کشور کشته  و۳۰ تن  کابل: 
زخمی شدند.

استراتژی ملی صادرات افغانستان به هدف افزایش صادرات برای پنج سال ترتیب و اجرای آن آغاز شد. رر: 
داکتر عبداهلل با برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب  از سوی غنی ریس جمهور  مخالفت کرد. رر: 

عثمانی وزیر برکنار شده انرژی و آب امروز در دفترکارش حاضر شده چندین قرارداد را که ارزش آنها بیش  رر: 
از ۱۳ ملیون دالر میشود امضا کرد.

بیست و سه هراس افگن دیشب در والیت کندز کشته شدند. قندز: 
سمنگان:   موازی سه هزار هکتارزمین زراعتی از وجود ملخ این حشره مضره پاک کاری  شد.

دوتن که میخواستند  مقدار۲۵۰ کیلو گرام مواد انفجاری را در یک عراده واسطه کروال به بغالن انتقال دهند در  بغالن: 
ساحه پل دوشی توسط پولیس   مبارزه با تروریزم بامواد انفجاری باز داشت شدند.

پنج طالب مسلح دیشب  در یک  عملیات نظامی  در فراه  کشته شدند.  فراه: 
بدخشان:   سه فرد ملکی  در بدخشان  در اثر درگیری بین افراد غیر مسوول کشته و ۹ تن دیگر شان بشمول یک دختر 

جوان زخمی شد.
دو تروریست مربوط گروه ترورستی طوفان تره خیل که در چندین قضیه ترور سربازان و منسوبان امنیتی در  غزنی: 

والیت غزنی دست داشتند، دیشب کشته شدند .
نورستان: یازده هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دیشب در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. یک انبار 

سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
چهار ماین گذار درست هنگامی که می خواستند بزرگ راه های ارزگان را ماین گذاری کنند، در حمله نظامیان  ارزگان: 

کشته شدند.
شش طالب مسلح در حمله نظامیان در خاص ارزگان کشته شدند.دو انبار سالح نیز کشف گردید. رر: 

دو دختر مکتب و یک پولیس امروز به اثر انفجار ماین در شهر گردیز پکتیا زخم برداشتند. پکتیا: 
هفده طالب مسلح به شمول دوفرمانده محلی این گروه در تازه ترین حمله های زمینی و هوایی نظامیان  هلمند: 

درهلمند کشته شدند وشماردیگر شان زخم برداشتند. دوانبارسالح و6 حلقه ماین هم کشف شد.
حمله  طالبان مسلح به قلعه  موریچاق  ولسوالی باال مرغاب  والیت  باد غیس به شکست مواجه شد  و با  بادغیس: 

تحمل  تلفات مجبور به عقب نشینی شدند .۷ پولیس شهید و 6 پولیس زخمی شد.
دوازده طالب مسلح دیشب در درگیری با پولیس در سرپل کشته و ۸ تن شان زخمی شدند. 6 پولیس شهید  سرپل: 

و ۷ تن زخمی گردید.
در درگیری  میان افراد مسلح غیر مسوول در مربوطات ولسوالی  فرنگ بغالن دو  تن کشته شدند. بغالن: 

سه تن از علمای کرام پس از ادای نماز جمعه  توسط طالبان در ولسوالی گذرگاه نور بغالن به  شهادت  رر: 
رسیدند. طالبان داخل مسجد شده آنها را  پس از لت و کوب بی رحمانه به شهادت رسانید.

۱۱جون ۲۰۱۸ =۲۱جوزا۱۳۹۷
وقوع یک انفجار حمله انتحاری در منطقه داراالمان در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات )توسعه  کابل: 

روستاهای( افغانستان ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بجا گذاشت. تمامی قربانیان کارمندان دولتی بودند.
دریک انفجار درساحه زور آباد سرای شمالی کابل داخل یک منزل یکنفرکشته و سه نفر زخمی شد.  رر: 

امنیت ملی  درپی یک عملیات خاص سه هزار پنجصد کیلو گرام مواد انفجاری را  که در۱۵۰بوری بوره شکر  رر: 
جابجا واز پاکستان وارد افغانستان ساخته شده بوداز یک  موتر تریلری در ساحه پلچرخی کابل کشف کرد.

یکنفر درین قضیه بازداشت شد.
داوود خان شهید زوی  عضو شورای عالی صلح  دیروز درناحیه ۴ کابل کشته شد . رر: 

سه مهاجم انتحاری صبح امروز به نزدیکی ساختمان معارف)آموزش و پرورش( و ساختمان دانشکده طب/ ننگرهار: 
پزشکی  جالل آباد حمله کردند. تاکنون ۱۰ نفر زخمی از این حمله به مراکز درمانی منتقل شده که سرپا درمان 

و مرخص شدند.
چهل و شش عضو داعش و گروه طالبان درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.  رر: 

یک انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
دوازده فرد ملکی امروز در  چپرهاربا انفجار ماین که در میان انها جاسازی شده بود زخم برداشتند. رر: 

به اثر در گیری شدید میان طالبان و گروه داعش در بلچراغ فاریاب  ودرزاب جوزجان پنج طالب کشته وسه  فاریاب: 
طالب دیگر زخم برداشتند و پنج تن از افراد گروه داعش به اسارت طالبان در آمدند. سه تن از افراد داعشی 

کشته  و هفت داعشی دیگر زخم بر داشتند 
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چهارده طالب مسلح در حمالت هوایی نظامیان افغان در زنخان و اندر غزنی کشته و۱۳ تن زخمی شدند. غزنی: 
شش فرد ملکی درنتیجه انفجارماین کنار جاده  صبح امروزدرولسوالی جغتوی غزنی به شهادت رسیدند  رر: 

مقامات محلی غزنی از انهدام دستگاه نشراتی رادیو شریعت طالبان درحمله هوایی در قریه لوله زنه خان  رر: 
خبرداد.6 طالب نیز کشته شد.

۲۰ هراس افگن در حمله های هوایی درکنرکشته شدند. یک انبار سالح و6 حلقه ماین هم کشف گردید. کنر: 
هفت طالب دردرگیری بانظامیان درقندهار کشته شدند.سه انبارسالح و6 حلقه ماین کشف و خنثی گردید. قندهار: 

رر:  شصت تن ازطالبان مسلح  هنگام حمله بر پوسته های اردوی ملی  درولسوالی شاه ولیکوت  والیت قندهار 
کشته شدند. در این در گیری بیست تن از نیرو های  اردوی ملی نیز به شهادت رسیدند.

نظا میان چار ماین گذار را دیروز  درشاهراه ارزگان از پا در آوردند. ارزگان: 
دو انبار اسلحه و مهمات  طالبان در ولسوالی  چار چینوی والیت ارزگان   کشف شد . رر: 

.لغمان:۸ هراس افگن در عملیات نظامی در لغمان کشته شدند. دو انبار سالح و پنج حلقه ماین نیز کشف شد.
دو قاچاقبرکه یکصد و هشتاد و سه کپسول مملو از هیروئین را در بطن های شان جا سازی کرده بودند و  هرات: 

می خواستند آن را از طریق هوا به هند قا چاق کنند توسط پو لیس سرحدی  هرات  دستگیر شدند .
جوزجان:  دو فرد کلیدی گروه داعش در ولسوالی درزآب جوزجان کشته شدند.

سی  دهشت افگن در یک عملیات مشتر ک  نظامیان  درپرچمن فراه  کشته و ۲۵ تن زخمی شدند. فراه: 
۱۲جون ۲۰۱۸ =۲۲جوزا۱۳۹۷

ژنرال جاوید قمر باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان امروز )سه شنبه( وارد کابل، افغانستان  شده خواستار اجرای  کابل: 
"برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی" شده است که شامل مبارزه با تروریسم، کاهش 

خشونت ها و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان ها می شود.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی باثر فشار مشاور ریس جمهورمجبور به استعفی شد. گفته میشود  رر: 

سه معین این وزارت نیز از سوی اشرف غنی برکنار شده اند.
محمد اشرف غنی احمدزی فرمان انتقال بایگانی)ارشیف( افغان فیلم را به ارگ ریاست جمهوری صادر کرده  رر: 
است. گفته میشود غنی با هیات طالبان مذاکره کرده است. طالبان نمایش فیلم های خارجی را حرام می شمارند 
و خواهان از بین رفتن همه آثار هنری افغانستان هستند. همچنین ارگ و طالبان با توافق حزب اسالمی حکمتیار 

خواهان از بین بردن آثار فرهنگی و هنری دری )فارسی( زبانان هستند.
آتش بس موقت دولت با طالبان امروز آغاز شد، اما ولسوالی کوهستان  این والیت امروز »برای مدتی« به دست  فاریاب: 
طالبان افتاد ولی نیروهای دولتی مرکز آن را پس گرفتند آقای پناه ولسوال کوهستان کشته شد. این دومین بار 

است که کوهستان بدست طالبان سقوط میکند. 
درحمله انتحاری یک  خودروی بمب گذاری شده در ساحه فرماندهی پلیس و ساختمان ولسوالی مقر  غزنی: 
دست کم ۵ سرباز پلیس وعبدالرحمن پناه ولسوال کشته و ۲6نفر زخمی شدند که شامل سه کارمند ملکی 
ولسوالی، ۵ کارمند امنیت ملی و باقی سربازان پلیس ملی و محلی می شوند. طالبان ادعا کرده که جنگجویان 

آنها کنترل ولسوالی جغتو در غزنی و چوره در ارزگان را به دست گرفته  اند.
یک روز پیش از آغاز آتش بس دولت با گروه طالبان، اشرف غنی درسفری به قندهار در یک اقدام نمادین به  قندهار: 

زیارتگاه ‘خرقه مبارک ‘ رفت وصندوق عبای منسوب به پیامبر اسالم را بازکرد.
شش طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. دوانبار سالح و ۵ ماین هم کشف  رر: 

گردید.
سه سرباز اردوی ملی در در گیری با طالبان در سرپل شهید و۵ تن زخمی شدند.  سرپل: 

دو تن پس از چاشت دیروز در والیت لوگر در یک بس کوچک در منطقه دبران ولسوالی چرخ آن والیت با  لوگر: 
فیر افراد طالبان مسلح به شهادت رسیدند. ۸ تن بشمول دو کودک و یک زن  زخمی شدند.

پولیس مبارزه بامواد مخدر بدخشان ۱۵۰جریب زمین کشتزارخشخاش را در ولسوالی ارگو از بین برد. بدخشان: 
مسووالن امنیتی دیروز در هرات گفتند ، طالبان در جریان ایام آتش بس اجازه دارند به محل زیست خانواده  هرات: 

های شان  در شهر و حومه هرات  بروند  و با خانواده های شان دیدار نما یند .
شانزده هراس افگن طالب و داعش در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند. یک انبار سالح  کنر: 

و ۷ ماین نیز کشف شد.
ده هراس افگن در یک عملیات نظامی در الیشنگ و الینگار والیت لغمان کشته شدند.یک انبار سالح و 6 ماین  لغمان: 

هم کشف گردید.
۱۳ جون۲۰۱۸= ۲۳جوزا۱۳۹۷
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به اثر خشونت های خانواده یک تن خسرش را با فیر مرمی در والیت نیمروز دیشب  به قتل رساند.  نیمروز: 
فردی در والیت هرات دیروز به اتهام انتقال ده کیلو گرام چرس بازداشت شد. و یکنفربه ظن سرقت موتر در  هرات: 

شهر هرات بازداشت شد.
پنج تن از کارمندان ریاست گمرک هرات به اتهام فساد اداری از سوی ریاست امنیت ملی آن والیت دیروز  رر: 
بازداشت شدند. طبق یک خبر دیگر، یکی از وکالی مدافع که متهم به جعل و تزویراسناد میباشد ازناحیه هفتم 

شهرهرات توسط کارمندان  امنیت ملی بازداشت و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شد.
یک حمله کننده انتحاری باموترسایکل مملو از مواد انفجاری در والیت لوگر قبل از رسیدن به هدف دیروز  لوگر: 

گرفتار شد.
سیزده طالب مسلح در حمله باالی نظامیان  دیروز  در فراه کشته و ۷ تن زخمی شدند . فراه: 

ننگرهار: انفجار ماینی درکوچه آهنگران شهر جالل آباد امروز جان یک تن را گرفت وهشت فرد را زخمی کرد.
سه سرباز اردوی ملی در در گیری با طالبان در سرپل به شهادت رسیدند و ۵ سرباز زخمی شد. سرپل: 

۱۴جون۲۰۱۸= ۲۴جوزا۱۳۹۷
درنتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی وهراس افگنان درشماری از والیت های کشوردیروز۵۸ تن از هراس  کابل: 
افگنان کشته و۴۱ تن دیگرآنان زخمی شدند. و با انفجار دادن یک دیپوی سالح داعشیان در اچین ننگرهار ۳ 

داعشی کشته شد.
۲۵۰ عضو حزب اسالمی گلبدین حکمتیار از زندان های افغانستان رها شد.۱۸۴ زندانی حزب اسالمی حکمتیار  رر: 

از زندان های بگرام و پلچرخی و بقیة آنان از زندان های والیات رها شدند.
بدخشان:  هفده سرباز اردوی ملی در حمله گروهی طالبان مسلح در وردوج والیت بدخشان شهید شدند.

یازده هراس افگن طالب و داعش در تازه ترین حمله های هوایی درحوکی والیت کنر کشته شدند. یک انبار  کنر: 
سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.

نورستان: چهار هراس افگن  پاکستانی وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان در کامدیش والیت نورستان کشته 
شدند. یک انبار سالح و ۲ ماین نیز کشف شد.

یک جنرال کارکشته ایتالیایی بعنوان قوماندان مشورتی تعلیمی وکمکی زون غرب معرفی و بکارآغازنمود. وی  هرات: 
بر ادامه کمک برای آموزش نظامیان افغان در غرب کشور تاکید کرد.

حمله های مرگبار هوایی نظامیان برمواضع طالبان مسلح در والیت هلمند ادامه دارد. دراین حمله های قوای  هلمند: 
هوایی کشور سیزده طالب مسلح کشته شدند. دو انبار سالح و ۴ ماین نیز کشف گردید.

ده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند.یک انبار سالح و ۵ ماین  ننگرهار: 
هم کشف شد.

سخنگوی والی ننگرهار به رسانه گفت که فردی به دلیل اختالف های خانوادگی ۴ عضو یک خانواده را کشته  رر: 
و ۳ تن دیگر را در خوگیانی زخمی کرده است.

هفت هراس افگن در یک عملیات نظامی در لغمان کشته شدند. دو انبار سالح و ۸ ماین نیز کشف شد. لغمان: 
پولیس مبارزه با مواد مخدر بغالن در شمال شرق کشور از کشف وضبط پنجصد و دوازده لیتر مشروبات  بغالن: 

الکولی خارجی خبر می دهند که به کابل انتقال داده میشد.
۱۵جون۲۰۱۸= ۲۵جوزا۱۳۹۷

افراد طالبان ونیروهای امنیتی افغان امروز در برخی از مناطق افغانستان عید را با هم تجلیل کردند. کابل: 
یک قاچاقبرافغان با سه همکار بلغاری اش در مجارستان به دلیل دست داشتن در مرگ ۷۱ مهاجر در  ۲۰۱۵ به  کابل: 
۲۵ سال زندان محکوم شده اند. دادستان می گوید که این باند قاچاقبران، از هر مهاجر مبلغ ۴۱۰۰ دالر 

می گرفت. در مجموع، ۹ بلغاری، یک افغان و یک لبنانی در دادگاه حضور داشتند.
به اساس حکم رییس جمهور حسینه صافی به حیث سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ تعیین شده است.  رر: 

وی طی روز های آینده برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی میشود.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که در یک عملیات هواپیمای بدون سرنشین )پهپاد( آمریکایی در کنرشرق  رر: 

افغانستان، مالفضل اهلل، رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شده  است.
انستیتوی ملی موسیقی افغانستان جایزه موسیقی پوالر را دریافت کرد.که باالترین جایزه موسیقی سوئد است  رر: 

که ساالنه به خاطر قدردانی از موسیقی های برتر بین المللی اهدا می شود و به »نوبل موسیقی« مشهور است.
یک عضو داعش که میخواست یکی از علمای شهر پلخمری بغالن را به شهادت برساند از جانب پولیس  بغالن: 

بازداشت شد.
چهار ماین گذار دیروز در والیت لوگر گرفتار شدند. بغالن: 
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سه تن به اتهام قتل در بغالن دیروز بازداشت شدند که یک هفته قبل یک درایور تکسی را با چاقو به قتل  رر: 
رسانیده و موترش را ربوده بودند.

منسوبان مدیریت جنایی بغالن دو سارق را به ظن دزدی اموال مردم در مسیر راه باغ شمال تا حد بخشی  رر: 
سمنگان بازداشت شدند.

۱۶جون۲۰۱۸=۲۶جوزا۱۳۹۷
مقامات نظامی درشرق کشور کشته شدن مال فضل اهلل  رهبر تحریک طالبان پاکستانی درکشور را در سه روز  کنر: 
قبل تایید کردند.    }رهبران قبلی طالبان پاکستانی مالنیک محمد در۲۰۰۴/بیت اهلل محسود در۲۰۰۹/حکیم اهلل 

محسود باروی کارامدن نوازشریف ومال فضل اهلل در۱۴جون۲۰۱۸ کشته شدند{
ننگرهار:   مقامات در والیت شرقی ننگرهار از وقوع یک حمله انتحاری در گردهمایی نیروهای امنیتی افغانستان و گروه 
طالبان در شهرک غازی امان اهلل خان  رودات  خبر داده اند که برای تجلیل از آتش بس برگزار شده بود. درین 

حادثه ۲۵ تن کشته و ۵۴ تن دیگر زخمی شده اند. داعش مسولیت را پذیرفته.
رئیس  جمهوری افغانستان در تماسی تلفنی با  ناصرالملک نخست وزیر وقمر جاوید بجوا ریس ستاد ارتش  کابل: 
پاکستان کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان را تایید کرد و از پاکستان خواست تا گام های عملی برای 

تامین صلح در افغانستان بردارد.
وزیر داخله افغانستان می گوید که دیدارش با افراد غیرمسلح گروه طالبان در کابل »اتفاقی« بوده و به آنها  رر: 
»خوش آمد« گفته است. عکس های از ویس احمد برمک در دیدار با برخی از افراد طالبان در حومه شهر کابل 

در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
در پی اعالم تمدید نامحدود آتش بس با طالبان از سوی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و انتشار  امریکا: 
تصاویر امیدوارکننده ای از مالقات نیروهای دولتی با جنگجویان طالبان به مناسبت عید فطر، وزارت خارجه 

آمریکا هم اعالم کرده آماده پیوستن به مذاکرات صلح با طالبان است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در سخنانی در مراسم ادای نماز عید سعید فطر خواهان ادامه آتش بس  کابل: 

میان دولت و طالبان شد.
وزارت دفاع هلند خبر داده که حضور سربازانش در افغانستان را افزایش خواهد داد. هالند: 

بررسی های پولیس پروان درباره چگونه گی درگیری خونین دو نامزد احتمالی پارلمان آغازشده است. دیروز  پروان: 
هنگام ادای نماز عید ، میان نگهبانان غالم حیدر جیالنی و نور محمد سکندر در ولسوالی جبل السراج درگیری 

رخ داد ؛ رویدادی که یک کشته و پنج زخمی بجا گذاشت.
از اثرضربات هوایی طیاره بی پیلوت قوای ایتالف دیروز درمربوطات ولسوالی هسکه مینه ننگرهار )۴( تن  ننگرهار: 

ازگروه تروریستی داعش کشته شده اند.
۱۷جون۲۰۱۸=۲۷جوزا۱۳۹۷

ننگرهار:   دریک انفجار قدرتمند در ورودی ساختمان دفتر والی ننگرهار دست کم ۱۸ نفر کشته و ۴۹ نفر زخمی 
شده اند. حدود ۳۰۰ عضو گروه طالبان در دفتر والی ننگرهار حضور یافته بودند که در زمان ترک محل انفجار 

قدرتمندی رخ داد.  در حمله انتحاری دیروز در رودات ۲۵ تن کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند.
محمدکریم خلیلی ریس شورایعالی صلح از اقدام دولت افغانستان به دلیل اعالم آتش بس نامحدود استقبال کرد  کابل: 

و گفت که از رهبران طالبان نیز می خواهد که آتش بس را تمدید کنند.
صبح امروز نیز شماری از افراد گروه طالبان در منطقه »باغ باال« در مقابل دانشگاه پلی تکنیک حضور یافتند و با  رر: 

مالئکه احمدزی، خبرنگار بی بی سی مصاحبه کردند.
قوماندانی امنیه کابل می گوید که به اساس آتش بس که میان حکومت و طالبان مسلح صورت گرفته شماری  رر: 

از طالبان دیروز داخل شهر کابل شدند.
قومندان امنیه هرات در دیدار با شماری از طالبان مسلح در ادرسکن  که زیر سلطه طالبان است بر تداوم آتش  هرات: 

بس درآن والیت تأکید نمود.
۱۸جون۲۰۱۸=۲۸جوزا۱۳۹۷

شماری از ساکنان والیت هلمند که از حدود ۳6 روز قبل کاروان صلح را از این والیت راه اندازی کرده بودند،  کابل: 
امروز دوشنبه ۲۸جوزا/خرداد  باطی کردن ۷۰۰ کیلومترپیاده روی ازهلمند به شهرکابل رسیدند.

در پایان آتش بس سه روزه بین دولت افغانستان و طالبان، این گروه عملیات خود را از سر گرفت و به  رر: 
پاسگاه های پلیس و نیروهای امنیتی در والیت لغمان در شرق افغانستان حمله کرده است.

داکتر عبداهلل، به منظور اشتراک در نشست ساالنة هیأت اجرایی برنامة جهانی غذا به ایتالیا رفته است. رر: 
دادستانی کل اعالم کرده است که ۵۴ زندانی طالبان به نشانه حسن نیت، آزاد شده اند. رر: 
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هرات:  یکصد تن افراد  معتاد به مواد مخدر  به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطراز بخش های شهر جمع آوری و 
به مراکز ترک اعتیاد خصوصی فرستاده شدند.

وزارت دفاع می گوید که نیروهای امنیتی در جریان ۲۴ ساعت گذشته، دست به حمالت هوایی و انداخت  کنر: 
متقابل علیه گروه داعش در ولسوالی چپه دره کنر زده است که دو تن داعشی بنام سیداگل و رحیم گل کشته 

و یکتن زخمی شده است.
طالبان شب گذشته به پاسگاه های کمربندی شهر فراه و ولسوالی های پشت رود، اناردره و پشت کوه این  فراه: 

والیت حمالت کرده اند.۵ سرباز پولیس شهید شده اند.
طالبان شش سرباز ارتش را در ولسوالی اندر این والیت به اسارت گرفته و همچنین یک هاموی نیروهای  غزنی: 
ارتش را به غنیمت برده اند. همچنان شب گذشته پسته های امنیتی را در ولسوالی های گیرو، اندر و قره باغ 

مورد حمالت تهاجمی قرار داده بودند که توسط نیروهای امنیتی حمالت آنها مهارشد. 
سیزده طالب مسلح در گلوله باری نظامیان در هلمند کشته شدند.دو انبار سالح و ۴ ماین نیز کشف شد. هلمند: 

هفت طالب در نبرد با نظامیان درقندهار کشته و۵ تن زخمی شد.۳ انبار سالح و۴ ماین کشف شد.  قندهار: 
شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت لغمان کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند. دو  لغمان: 

انبار سالح و 6ماین هم کشف شد.
در حمله طالبان مسلح دیشب باالی یک پوسته اردوی ملی در شهر میمنه والیت فاریاب یک منسوب اردوی  فاریاب: 

ملی زخم برداشت.
۱۹جون۲۰۱۸=۲۹جوزا۱۳۹۷

ننگرهار:  نیروهای خاص امنیت ملی، بر دو مرکز تنظیم و رهبری حمالت تهاجمی و انتحاری داعش در منطقه گنجنی 
ولسوالی ده باال، حمله کرده و هر دو مرکز را با تجهیزات آن از بین برده اند. ۵تن آنها نیز کشته شده اند. در 
روزهای اول و دوم عید باحمالت انتحاری داعش در ننگرهار بیش از۵۰ تن کشته و بیش از صد تن زخمی  

شده اند.
طالبان دیشب بر تولی سوم نیروهای سرحدی حمله کردند که ۵ تن شان کشته و دونیروی سرحدی با سه  رر: 

طالب زخمی شدند.
درنتیجه انفجار مرمی هاوان دربهسود ننگرهار دو کودک جان باختند و دو کودک دیگرزخم برداشتند. رر: 

ولسوال غنی خیل  ننگرهار در حمله مردان تفنگ دار ناشناس  در شاهراه جالل آباد- تورخم جان باخت. رر: 
گروه طالبان اعالم کرده  که حاضر است با واشنگتن در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت    طالبان: 

وگو کند اما نمی خواهد پیش از آن با دولت افغانستان وارد مذاکره صلح شود.
ازبکستان:  حکومت ازبکستان از حکومت افغانستان و طالبان دعوت کرده است تا در مذاکرات مستقیم صلح در قلمرو 

ازبیکستان شرکت کنند.
وزارت امور مهاجران افغانستان اعالم کرد، با آن که در ۱۷ سال گذشته هشت میلیون مهاجر افغان به وطن  کابل: 

بازگشته اند، هنوز هم شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای مختلف مهاجر هستند.
وزارت دفاع ملی میگوید که از میان ۲۵۰۰ افراد طالبان که با استفاده از اتش بس در روز های عید وارد کابل  رر: 

شده بودند  حدود نصف انها )۱۲۰۰نفر(در این شهر باقی مانده اند.
جوزجان:  طالبان مسلح دیشب  اسحق یک افسر پولیس را در آقچه از منزلش بیرون کرده به شهادت رساندند.

سه تن به اتهام دزدی و ایجاد ترس و وحشت درمیان شهروندان دروالیت هرات بازداشت شدند. هرات: 
۲۲۰ تن ازشهروندان هرات درجریان سه روزعید سعید فطر دراثر حوادث ترافیکی زخم برداشتند. رر: 

دگرمن حسن عاشورقومندان کندک هشتم کوماندوهای اردوی ملی دیروز در ولسوالی محمدآغه لوگر توسط  لوگر: 
طالبان  به شهادت رسید. 

ده طالب مسلح دیشب  پس از حمله باالی نیروهای امنیتی ودفاعی درپشترودکشته و۷ تن زخمی شدند. فراه: 
سه طالب مسلح در حمله باالی یک پاسگاه نظامیان در حومه شهر فراه کشته شدند  در این حمله دو طالب  رر: 

دیگر ودو نظامی زخم بر داشتند.
بدخشان:  هفده تن از سربازان اردوی ملی  دیشب در اثر حمله طالبان باالی پاسگاه  امنیتی درجرم بدخشان شهیدشد.   
در این درگیری دوازده تن از طالبان مشمول چندین خارجی  نیز کشته شدند. کنون پوسته امیتی باتمام 

تجهیزات آن تحت تصرف طالبان میباشد.
هفت طالب مسلح دیشب در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز کشته و۵ مخالف زخمی شدند.۴نظامی شهید  قندز: 

و ۴ سرباز زخمی شد.
شش سرباز اردوی ملی با پادرمیانی بزرگان محل دیشب از قید طالبان دراندرغزنی رها شدند. غزنی: 



472

بادغیس:  طالبان دریک کمین دیشب در ولسوالی آب کمری بادغیس سه پولیس را به شهادت رسانید و یک پولیس را 
زخمی کردند.

۲۰جون۲۰۱۸=۳۰جوزا۱۳۹۷
بادغیس:  جنگجویان طالبان شب گذشته به دو ولسوالی آب کمری و باالمرغاب این والیت حمله کردند که   دست کم 
 ۲۹ سرباز ارتش کشته شدند.وزارت دفاع میگوید ۱۳ سرباز ارتش کشته و ۸ سرباز دیگر زخمی شدند.  پلیس 

 می گوید در این دو حمله ۲۴ جنگجوی طالبان کشته و ۲۹ تن دیگر آنها زخمی شدند.
محمد حنیف اتمر به همراه محمدمعصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیرداخله در  کابل: 
سفری به پاکستان رفته اند تا روی همکاری های مشترک افغانستان و پاکستان در راستای تامین صلح و امنیت،  

با مقامات پاکستانی گفتگو کنند.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۲۷ تن از دهشت افگنان کشته ، ۲۳ تن زخمی ، ۴ تن دستگیر  رر: 

و یک تن به نیرو های اردوی ملی تسلیم گردیده است.
دو فرد ملکی دیشب در والیت قندهار با انفجار ماین چسپکی  در سپین بولدک جان باختند دو پولیس  قندهار: 

سرحدی نیز زخم برداشتند.
ننگرهار:  پنج داعشی امروز در مربوطات شهر جالل آباد والیت ننگرهار بازداشت شدند.

پنج طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان درخوگیانی والیت ننگرهار کشته شد که اجساد شان به پاکستان  رر: 
انتقال داده شد  و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.

عامالن حمله های خونین اخیر گروه داعش دربخش هایی ازوالیت ننگرهار ، دریک عملیات ویژه نظامی در  رر: 
هسکه مینه کشته شدند.

دو سرباز پولیس در غزنی در پیوند به همکاری با مخالفان مسلح امروز بازداشت شدند. غزنی: 
چهار هراس افگن دیشب در اندر  والیت غزنی کشته و ۳ تن زخمی شدند. رر: 

چهار تن به اتهام اختطاف  و فعا لیت های تروریستی   درآن والیت  بازداشت شدند . رر: 
زاهد یک با شنده رو ستای تتمدره  والیت پروان چهار عضو خا نواده خود را  دیشب  به  قتل رساند . پروان: 

دیروز یک دختر بیست و دو سا له  در دریای سا لنگ غرق شد و جان با خت  وی با خانواده اش برای تفریح  رر: 
به سالنگ رفته بودند.

یازده طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند.۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 
هشت طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان در لغمان کشته شدند.6 حلقه ماین نیز کشف گردید.  لغمان: 

از آغاز سال روان تا اکنون بیش از ۳۰۰ تن از افرادی که اقدام به خودکشی کرده بودند در شفاخانه مرکزی   هرات: 
هرات به ثبت رسیده که نزدیک به هشتاد فیصد آنان را بانوان تشکیل دادند.

دیروز کارمندان امنیت ملی آن والیت سه تن به شمول یک آدم ربا را کشتند. رر: 
بیست طالب مسلح  دیشب  درباالبلوک فراه کشته شدند . فراه: 

هفت طالب مسلح دیشب در سنچارک سرپل کشته و ۱۲ طالب زخمی شدند. سرپل: 
موسسه ماین روبی دنمارک  در بامیان ۱۵ تن  از زنان آن والیت را آموزش ماین پاکی داده است . بامیان: 

پولیس بامیان مقدار مهمات، مواد مخدر و سنگ های قیمتی را کشف و ضبط کردند. رر: 
جوزجان: پولیس جوزجان ذبیح اهلل را به اتهام قاچاق یک میل دهشکه. دوقبضه راکت انداز و دو میل کالشینکوف و 

مقدار مهمات که به بلخ انتقال میداد دیروز بازداشت کرد.
انتقال هزاران تن گندم به مناطق  آ سیب دیده ناشی از خشکسالی  والیات سمنگان ،  بدخشان ، بغالن , تخار  بغالن: 

و دایکندی  از سیلوی پلخمری بغالن امروز اغاز گر دید.
۲۱جون۲۰۱۸=۳۱جوزا۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان کشور پر آب جهان :عبداهلل عبداهلل،  دیروز با ممنون حسین، رئیس  کابل: 
جمهور پاکستان درتاجیکستان دیدار و روی مبارزه با دهشت افگنی وثبات منطقه یی گفتگو کرد.

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور با عبدالعزیز کامیل اف؛ وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند؛ پایتخت  رر: 
آن کشور، دیدار و گفتگو کرد.

در کنار شورای عالی صلح، گل آغا شیرزی وزیر اقوام، قبایل و سرحدات کشور تأیید می کند که تماس  هایی  رر: 
میان حکومت افغانستان با رهبران طالبان برقرار شده است. شورای عالی صلح می گوید که امیداری وجود دارد، 

در سال روان شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان باشند.
براساس شایعات منتشر شده درشبکه های اجتماعی، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در دیدار  کابل: 
اخیرش با ژنرال باجوا، رئیس ارتش پاکستان خط مرزی دیورند را »به رسمیت شناخته است«. دفتر شورای 
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امنیت ملی افغانستان این گزارش ها را تکذیب کرد.
لوی څارنوالی  می گوید که ۴6 نفر از اعضای مظنون طالبان را آزاد کرده است. رر: 

دو انتحار کننده بنام های نعمت اهلل و محمد شفیق امروز همراه با واسکت های مملو از مواد انفجاری در منطقه  رر: 
کوچه  حلبی سازی جاده میوند شهر کابل بازداشت شده اند.

در حمالت جنگجویان طالبان ۱۹تن از نیروهای امنیتی در والیات فاریاب، نیمروز و غزنی افغانستان کشته  رر: 
شدند: ۷نفر در نیمروز/ 6نفر درفاریاب کشته و۳ نفر زخمی شد/ درغزنی6 نفر کشته و۴ نفر زخمی شدند.

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی تازه از تکمیل نشدن جاده حلقه ای  سیگار: 
افغانستان  )قیصار-المان که ازسال۲۰۰6 شروع شده( انتقاد کرده است.

عربستان: ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از آتش بس دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد و گفت امیدواراست که 
این آتش بس تمدید شود.

استرالیا:   آسترالیا در تقویت سیستم کمره های امنیتی شهر کابل با وزارت امور داخله همکاری میکند .
ننگرهار:  شماری از جوانان مهاجر افغان که در خیبر پشتون خواه پاکستان زندگی می کنند، برای بلندکردن صدای صلح، 

امروز از طریق گذرگاه تورخم مسیر را پیاده طی کرده و به جالل آباد رسیده اند. 
دیروز درمربوطات والیات ننگرهار وکنر سیزده تن ازگروه تروریستی داعش کشته شدند. رر: 

پنج عضو شبکه شهری گروه داعش دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
سه عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی در هسکه مینه و خوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند.  رر: 

یک انبار سالح و 6 ماین نیزکشف شد.
گروهی از افراد مسلح ناشناس، داوود  یک فرمانده پیشین جهادی را در شهر مزارشریف ترور کرده اند. بلخ: 

پکتیکا:   یک حمله کننده انتحاری طالبان گروهی از اعضای این گروه را که می خواستند در والیت پکتیکا به روند صلح 
بپیوندند هدف قرار داده است که ۹ طالب  بشمول عبدالحق فرمانده شان کشته و ۳ تن زخمی شد.

آمر امنیت پکتیا به طالبان مسلح گفت: میتوانید بدون سالح به شهر و ولسوالی های پکتیا بیایید. پکتیا: 
درتازه ترین حمله ها ده طالب مسلح کشته شدند. این طالبان شب گذشته درحالیکه مشغول سازماندهی یک   هلمند: 
حلقه   6 رشته حمله های هراس افگنانه بودند ، در حومه شهرلشکرگاه آماج قرارگرفتند. ۳ انبار سالح و  

ماین نیز کشف گردید.
دوتن به اتهام فروش پرچون موادمخدر دروالیت هرات بازداشت شدند. هرات: 

۲۲جون۲۰۱۸=اول سرطان ۱۳۹۷
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، در یک ویدیو کنفرانس به همه والی ها دستور داده از ظرفیت های محلی  کابل: 

برای استقرار به صلح و ادامه آتش بس با طالبان استفاده کنند.
والی  پکتیا می گوید تالش های جریان دارد تا این والیت به عنوان یک منطقه امن و محلی برای گفت وگوهای  پکتیا: 

صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان اعالم شود.
درنتیجة عملیات های نظامی مشترک نیرو های امنیتی درنقاط مختلف کشور، دیروز ۱۷ تن از هراس افگنان  کابل: 
کشته و ۱۹ تن دیگرآنان زخمی شدند. پنج تن از افراد گروه لشکرطیبه نیز در وته پور کنرکشته شده و ۳ تن 

دیگرآنان زخمی شده اند.۲ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.
حامد كرزى رئیس جمهور پیشین کشور نگرانى شدیدش را از آغاز مجدد درگیرى ها میان نیروهاى امنیتى و  کابل: 

افراد طالبان در نقاط مختلف كشور ابراز میدارد.
جوزجان: شاهدان عینی در درزاب جوزجان می گویند که افراد وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مرد 6۰ 

ساله ای را به جرم تجاوز سنگسار کردند.
هفت مامورامنیتی در حمله گروهی ازمهاجمان بریک مرکز ثبت نام رای دهنده ها درنیمروزشهید شدند. نیمروز: 

سیزده کارمند یک شرکت جاده سازی دروالیت قندهار با کشتن ۴ نیروی امنیتی در سپین بولدک قندهار  قندهار: 
ازسوی مهاجمان ربوده شدند.

شش تن در یک ماه گذشته براثرفیرمرمی دزدان مسلح درهرات جان باخته اند و۵۰ تن زخمی شده اند. هرات: 
ننگرهار: ۹ عضو گروه داعش د حمله های هوایی درننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و۴ ماین کشف شد.

صدای المان: دست کم ۳۸ عضو نیروهای امنیتی در حمالت طالبان در چهار والیت غزنی. فاریاب. بغالن و نیمروزکشته 
شده و شماری نیز زخمی گردیده اند.

۲۳جون۲۰۱۸=۲ سرطان ۱۳۹۷
درنقاط مختلف کشور۲۸ تن از دهشت افگنان کشته و  ۲۳ تن دیگر زخمی گردیده اند. کابل: 

جنرال مراد علی مراد امروزبه عنوان معاون وزیردفاع وقوماندان عمومی گارنیزیون کابل بکارآغازکرد. رر: 
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دولت هند اعالم کرد که تالش دارد تا بندر چابهار ایران تا سال ۲۰۱۹ به بهره برداری سپرده شود. بندرچابهار  هند: 
ایران به عنوان یک دهلیز جدید ترانسپورتی برای اتصال افغانستان محصور در خشکی با سرمایه گذاری هند 

درحال توسعه است.
جوزجان:  داعشیان یک مرد را در درزاب جوزجان سر بریدند.

دوغیرنظامی درحمله های موشکی گروه طالبان دروالیت میدان وردگ کشته و۷ غیرنظامی زخمی شد.  میدان: 
طالبان  مسلح پس از ساعاتی اسارت هشتاد نظامی را که در نبرد های تازه دروالیت  میدان وردگ اسیر گرفتند  رر: 
، رها کردند. مهاجمان درجریان حمله شان چهارده پاسگاه امنیتی را اشغال کردند و هشتاد نظامی را اسیر بردند.
سخنگوی والی میدان وردگ گفت که در نبرد های اخیر پنج طالب مسلح کشته شدند و ده ها تن دیگر شان  رر: 

زخم برداشتند.یک سرباز شهید شد.
دوزن جوان دروالیت فراه درتیراندازی گروهی ازمهاجمان کشته شدند. فراه: 

رییس څارنوالی نظامی والیت لوگر صبح امروز آماج یک حمله مسلحانه قرار گرفته زخم برداشت، اما دو  لوگر: 
همراهش به شهادت رسیدند.

دو پولیس صبح امروز درکلنگار والیت لوگر به شهادت رسیدند. رر: 
پولیس  سرحدی راه ابریشم در نیمروز  بیشتر از سی هزار لیتر تیل غیر قانونی را که وارد کشو ر شده بود  نیمروز: 

دیروز به مسووالن گمرک تسلیم کردند  .
بادغیس:  در نتیجه حمالت نا گها نی  طالبان مسلح بر پوسته های افراد  خیزش ها ی مردمی  در ولسوالی آب کمری  

والیت بادغیس  ، پانزده تن از این افراد  شهید و دو فرد ملکی زخمی شدند .
یک حمله کننده انتحاری  دیروز مواد انفجاری  با خودش را در اومنه  در میان گرو هی از طالبانی که  قرار بود  پکتیکا: 

به روند صلح بپیوند ند انفجارداد . نه تن طالب کشته  وسه تن دیگر شان زخمی شدند.
شش طالب مسلح در شیرین تگاب  فاریاب کشته و۴ طالب زخمی شدند. فاریاب: 

جعفر توکلی یک عالم اسالمی والیت هرات در گلوله باری مردان تفنگ دار ناشناس جان باخت. هرات: 
دوصد عضو گروه داعش درجریان عملیات های زمینی دوماه اخیر دروالیت ننگرهار کشته شده اند.امروز  ننگرهار: 

دوانبار سالح و ۸ماین نیز کشف شد.
تالش  برای رهایی ده ها کارمند یک شرکت جاده سازی دروالیت قندهار ادامه دارد.طالبان  درولسوالی سپین  قندهار: 

بولدک قندهاربا کشتن چهار نگهبان ، بیش ازچهل کارمند آن را با خود بردند. 6 ماین کشف شد. 
طالبان مسلح درساحه چشمه شیرپلخمری چهار مسافر را به شمول یک کودک ده ساله به شهادت رساندند  بغالن: 

وهفت تن دیگر به شمول سه پولیس را زخمی کردند. 
رر:  انفجار ناشی ازموادجاسازی شده دریک موتر سایکل  در نزدیک منزل عبداهلل فرقانیار څارنوال ولسوالی 

خوست آن والیت درساحه شش صدکوتی شهرپلخمری رخداد. که خساراتی در پی نداشت.
پولیس ولسوالی سانچارک سرپل یکتن را به اتهام قتل مادرش با تیشه بازداشت کرد. سرپل: 

در گیری بین گروه  تروریستی داعش وطالبان مسلح ۴ تن ازگروه تروریستی داعش دیروز در والیت لغمان   لغمان: 
کشته شد ند. دیروز ۲ حلقه ماین هم کشف گردید.

پولیس تخار  دو تن را به اتهام دزدی  باز داشت کرد. تخار: 
یازده طالب دیروز درغزنی کشته شدند. یک پولیس ملی شهید و سه پولیس دیگر زخم برداشتند. غزنی: 

۲۴جون۲۰۱۸=۳ سرطان ۱۳۹۷
ننگرهار:  ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در یک سفر اعالم نشده، امروز به ننگرهار، 

والیت ناامن افغانستان سفر کرده گفت: حضور داعش محدود به کوه های دوردست شده.
آدم خان فرمانده داعش  بشمول چند هراس افگن دیگر  که گفته می شود طراح و سازمانده اصلی حمله های  رر: 
مرگبار درجریان ماه رمضان وروز های عید در شهرجالل آباد بود ، امروز دریک عملیات ویژه ماموران امنیت 

ملی درمخفیگاه اش درروستای سفری ولسوالی چپرهار آماج قرارگرفت و کشته شد.
ازقاچاق یک الری محموله بزرگ ۱6 تن سنگ های قیمتی  کرومیت به پاکستان که در زیر تربوزها جاداده  رر: 

شده بودجلوگیری شد.
عامالن لت و کوب داکتران وماموران پولیس دروالیت ننگرهار به څارنوالی معرفی شدند. رر: 

هژده عضو گروه داعش بشمول ۳ تن پاکستانی درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند.  رر: 
دو انبار سالح و ۵ماین نیز کشف شد.

پلیس کابل می گوید هفته ای پانزده تا بیست کودک و نوجوان که مرتکب تخطی و نقض قانون شده اند،  کابل: 
بازداشت می شوند. فقر عمده ترین دلیل است.



475

طی۲۴ساعت گذشته ۸۰ تن از دهشت افگنان  در نقاط مختلف کشور کشته و ۳۱ تن  زخمی گردیده اند. رر: 
یازده هراس افگن دیشب درامام صاحب  والیت کندز کشته و ده ها تن زخمی  شدند. قندز: 

مالرحیم قومندان قطعه سرخ طالبان در ولسوالی غورماچ فاریاب با ۱6تن از افرادش در حمله هوایی کشته و  فاریاب: 
۳۳ تن زخمی شد. یک دیپوی بزرگ سالح شان تخریب شد.

شش طالب مسلح دیروز درشرین تگاب فاریاب کشته و6 طالب زخمی شدند. یک نظامی نیززخمی شد. رر: 
از چهار روز به اینسو ولسوالی خواجه سبز پوش و حومه شهر میمنه  در تهدیدطالبان قرار دارد و شاهراه نمبر  رر: 
یک میمنه –شبرغان مسدود شده است. در جریان عملیات هوایی نظامیان افغان در جریان عملیات چهار عضو 

یک خانواده به شمول دو کودک زخم برداشتند.
یک دختر جوان دیروز در چاربرجک فراه هدف گلو له افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت ومادرش  فراه: 

که کارمند امنیت ملی بود زخمی شد.
شماری از شهروندان امروز  به رسم اعتراض مقابل درب ورودی دفتر والی هرات درپیوند با ترور جعفر  هرات: 

توکلی تجمع نمودند.
طی درگیری بین افراد طالبان هشت تن ازافراد مالصمد یکی از قوماندانان محلی طالبان درشیندند  و دوتن  رر: 

افراد ننگیالی کشته وچهارتن دیگرزخمی شدند.
درولسوالی پشتون زرغون چهارتن ازطالبان مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی در پشتون زرغون کشته وسه  رر: 

تن دیگرزخمی شدند.
تالش برای رهایی۴۰ کارمند شرکت جاده سازی ادامه دارد. ۴ حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. قندهار: 

پس از عقب زدن طا لبان  در ولسوالی جلریزوالیت میدان وردک  شا هراه کابل -  بامیان  بر روی ترافیک باز  میدان: 
شد. در این درگیری  پنج طا لب مسلح کشته  و بیش از ده نفر دیگر زخمی شدند. یک پولیس محلی نیز کشته 

و سه تن زخمی شدند.دراثر انفجار ماین ۳ فرد ملکی شهید و ۴ تن زخمی شد.
از اثر انفجار یک ماین درنزدیک مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی بغالن مرکزی دو سرباز پولیس شهید  بغالن: 

و یک تن زخمی شد
۲۵جون۲۰۱۸=۴ سرطان ۱۳۹۷

کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان۲/۴۸۵ میلیارد دالر چهارچوب برنامه همکاری های مالی سه ساله  کابل: 
۱۳۹۷-۱۳۹۹را برای افغانستان تصویب نمود.

وزارت دفاع ملی میگوید،طالبان که آتش بس را رعایت نکنند در مناطق آنها عملیات های تصفیوی راه اندازی  کابل: 
خواهد شد.بعد از عید آتش بس ده روزه را دولت یکجانبه  اعالن کرد.

طی۲۴ ساعت گذشته ۱6 تن از دهشت افگنان  درنقاط مختلف کشور کشته و ۷ تن  زخمی گردیده اند. رر: 
در عملیاتها در ده باال ننگرهار 6دهشت افگن کشته و ۴ تن زخمی. در غورمارچ فاریاب ۴کشته و ۳ تن زخمی.  رر: 

در باالمرغاب بادغیس یک نفر کشته. در جنگ جلریز قطعات دفاعی اعزام شده. 
برای نخستن بار آریانا سعید یک هنرمند افغانستان جایزه آزادی شورای اتالنتیک را حصول کرد و آنرا به  رر: 

فرخنده و رخشانه دو زن قربانی خشونت اهدا نمود.
دیروز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در این والیت، هفت عضو طالبان کشته شده و سه تن از   هرات: 

نیروی  های دولتی جان باخته اند.
شورای عالی علما وروحانیون حوزه غرب بیداری مردم درجهت خنثی سازی توطئه های دشمنان را بسیارجدی  رر: 

خواند.
دو تن به ظن فروش پرچون ۷۵ پوری موادمخدرنوع شیشه دروالیت هرات دستگیرشدند . رر: 

اشرف غنی به نیروهای امنیتی دستور داده است که در جنگ جلریز به »دشمن« رحم نکنند، جنگ شدید میان  میدان: 
نیروهای امنیتی و طالبان درجلریز ادامه دارد. وزارت دفاع گفت ۲۵ دهشت افگن کشته شده.

دو سرباز پولیس امروز در والیت غزنی به اتهام فروش مهمات و لباس نظامی  بازداشت شدند. هفته قبل نیز  غزنی: 
دو سربازباتهام همکاری با مخالفان  بازداشت شد.

دوازده مخالف مسلح دیروز در اندر و گیرو والیت غزنی کشته  ۷ مخالف و ۲ سرباز زخم برداشتند. رر: 
سه پولیس دیشب در قره باغ والیت غزنی شهید  و دو تن زخمی شد.. رر: 

مخالفان مسلح همسر و مادر یک پولیس را در خان آباد کندز دیشب کشتند.خود سرباز زخمی شد. قندز: 
بیست و یک طالب مسلح دیشب درامام صاحب والیت کندز کشته  و ۱۲ تن زخمی شدند. رر: 

اعضای جامعه  مدنی ، بزرگان و شماری از باشندگان فاریاب به تحصن پرداختند. آنها خواهان بیرون  فاریاب: 
ساختن شهرمیمنه و ولسوالی های شرین تگاب، خواجه سبزپوش ودولت آباد از محاصره طالبان شدند.
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پولیس بغالن دو تن را به اتهام قاچاق نه صد و پنجاه گرام مواد مخدر نوع شیشه  باز داشت کرد . بغالن: 
جمع آوری سالح بدون جواز و ضبط موترهای بدون اسناد و شیشه سیاه دیروزدرمزارشریف آغاز شد. بلخ: 

ننگرهار:  بیست عضو گروه داعش بشمول پاکستانی ها درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۲ 
انبار سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.

شش تن ازگروه تروریستی داعش در ده باال  ننگرهار از اثرضربات هوایی دیروز کشته شده اند. یک حلقه  رر: 
ماین هم کشف شد.

دو مرکز ثبت نام رّای دهنده گان در اثر ناامنی ها واختالفات قومی در ولسوالی نمک آب مسدود است. تخار: 
سه هراس افگن دیروز در والیت لوگر کشته شدند و یکتن شان بازداشت گردید. لوگر: 

بصیر سالنگی والی فراه گفت:  طالبان خسته از جنگ تمایل جدی به مذاکرات صلح با دولت  دارند اما پاکستان  فراه: 
مانع صلح آنها میشود.

یک زن در اثر خصومت های خانوادگی دیشب درحصه اول کوهستان  کاپیسا کشته شد و پنج تن دیگر به  کاپیسا: 
شمول یک زن زخم برداشتند .

۲۶جون۲۰۱۸=۵ سرطان ۱۳۹۷
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن6۳تن هراس افگن در جریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی ودفاعی در نقاط  کابل: 

مختلف کشور باخ۲۴ تن زخمی  و ۳ تن دیگر دستگیر شده خبر میدهد.
پولیس از بازداشت چهارتن آدم ربا باشنده لغمان  به اتهام ربودن یک طفل یازده ساله  باشنده شیندند هرات  رر: 

از شهر فراه که بکابل انتقال شده بودخبرمیدهد.
وزارت امور داخله از بازداشت ۳۸ تن درپیوند به قاچاق موادمخدر در والیات مختلف کشور خبرمیدهد. رر: 

یازده طالب مسلح دیشب در جوند والیت بادغیس کشته و ۸ تن زخمی شدند. یک سرباز پولیس نیز به  بادغیس: 
شهادت رسید و دو سرباز دیگر زخمی شدند.

یک زن و یک مرد از اثر انفجار یک بمب شام د یروزدر تخار زخم برداشتند. تخار: 
دو انبارهای جنگ افزار ومواد مخدر داعش دروالیت های ننگرهار و کنر کشف شد. کنر: 

هشت هراس افگن وابسته به گروه داعش در کنر و ننگرهاردرجریان رویا رویی های تازه با نظامیان بازداشت  رر: 
شدند.

درنتیجه تصفیه وتالشی درمربوطات ولسوالی اسماروالیت کنردیروز ازیک دوکان مقدار)۲۰( کیلوگرام تریاک  رر: 
و مقداری سالح و مهمات بدست آورد.

هفده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۲ انبار سالح و ۷ ماین  ننگرهار: 
هم کشف گردید.

جوزجان:  یکتن از افراد طالبان با سالح دست داشته اش امروز در جوزجان به روند صلح پیوست.
چهار عضو خیزش های مردمی در جوزجان در کمین طالبان به شهادت رسیدند و۳ تن زخم برداشتند. رر: 

ده طالب مسلح در درگیری با نیرو های امنیتی در شیرین تگاب فاریاب کشته و ۵تن زخمی شدند.۲ نظامی  فاریاب: 
نیز زخمی شد.

سمنگان:  یک طالب دیشب دردره صوف پایئن سمنگان درنبردبا نیروهای امنیتی کشته و۳ تن زخمی شد.
نه تن ازطالبان مسلح درولسوالی چشت والیت هرات دردرگیری بانیروهای امنیتی  کشته شدند و یازده تن  هرات: 

دیگر شان زخم برداشتند.یک  پولیس نیز شهید و ۳ تن زخمی شدند.
یک کارمند امنیت ملی امروزدرفراه از سوی افراد  ناشناس باضرب مرمی به شهادت رسید. فراه: 

بیست وپنج طالب مسلح درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی روز گذشته درمربوطات جلریز میدان  میدان: 
وردک کشته شدند.۵ سرباز بشمول ۲ کودک نیز شهید شد.

۲۷جون۲۰۱۸=۶ سرطان ۱۳۹۷
اکلیل حکیمی وزیر مالیه دیروز از سمت وزارتمالیه استعفا داد. اشرف غنی با اهدای مدال دولتی غازی امیر  کابل: 
امان اهلل خان به وی اورا بحیث مشاور ارشد در امور بین المللی تعیین کرد. هفته گذشته علی احمد عثمانی 

وزیر پیشین انرژی و آب برکنار شد.
اشرف غنی میگوید برای مالقات با مولوی هبت اهلل رهبر طالبان درهرجا آماده استم. رر: 

حرکت مردمی صلح که از هلمند پای پیاده وارد کابل شده بودند بعد تحصن در مقابل ریاست جمهوری اکنون  رر: 
برای سه روز در مقابل سفارت امریکا در کابل تحصن میکنند.

نصیراحمدنورسفیر جمهوری اسالمی افغانستان در تهران، از توافق های کلی میان ایران و افغانستان در مساله  رر: 
آب خبر می دهد و می گوید: مباحث مربوط به رودخانه هیرمند، خشک شدن هامون و تاالب ها و نیز هریرود، 
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از جمله مسائلی است که در مورد آن ها تفاهم کلی صورت گرفته و مورد قبول طرفین است.
در۲۴ساعت گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی پنجاه تن هراس افگن را در نقاط مختلف کشوراز پا درآوردند و  رر: 

۳۰ تن زخمی گردیده اند.
پولیس کابل چهارفیرراکت را که آماده پرتاب باالی مناطق مسکونی شهربود امروز از ده سبزپیداکردند. رر: 

در عملیات اردوی ملی   محمد داود مبارز ولسوال اسبق پرچمن والیت فراه ، با ده تن  از افرادش دستگیر و  فراه: 
به نهاد های عدلی سپرده شدند.

دیروزدر نتیجه درگیری ها  به شمول قاری ضیاء الدین مسؤول جمع آوری عشر و زکات گروه طالبان برای  فاریاب: 
ولسوالی خواجه سبزپوش ۲6 عضو این گروه کشته و ۲۵ طالب مسلح دیگر زخمی شده اند. ۹ حلقه ماین نیز 

کشف گردید.
در پی درگیری شدید طالبان مسلح و تروریست های داعش در والیت کنر۴ داعشی کشته، ۹ عضو این گروه  کنر: 

به اسارت طالبان درآمدند.
شاهراه کابل - قندهار در والیت میدان وردک پس از دوروز شام دیروز به روی ترافیک باز شد. میدان: 

نورستان:  نه تن ازاعضای گروه تروریستی داعش درحمله هوایی قوای ائتالف دروانت وایگل والیت نورستان کشته و۳ 
تن زخمی شدند.

درولسوالی سیاه گرد والیت پروان ۵ طالب مسلح کشته شد که جسد یک تن از کشته شدگان تا هنوز در میدان  پروان: 
محاربه باقی مانده . دراین درگیری همچنان تعدادی از گروه طالبان مسلح نیز زخمی گردیده اند.

چهارده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۲ انبار سالح  ننگرهار: 
و۴ ماین نیز کشف گردید.

ماموران امنیتی دو کودک را که اختطاف و برای آموزش های حمله های تروریستی به ولسوالی بهسود انتقال  رر: 
یافته بودند ، دریک عملیات ویژه نجات دادند.

سه عضو داعش به شمول یک ترک شام دیروز درولسوالی نازیان ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
سیزده هراس افگن دیروز در والیت غزنی کشته شدند. دو هراس افگن و سه نظامی افغان زخمی شد.  غزنی: 

۲۸جون۲۰۱۸=۷ سرطان ۱۳۹۷
آذربایجان:  نشست گروه تماس بین المللی با حضور مقام های افغان و ۸۰ کشور و سازمان بین المللی امروزدر باکو 

پایتخت آذربایجان آغاز گردید.
شب گذشته طالبان مسلح بر یک پوسته پولیس مرزی در ولسوالی چاه آب این والیت به گونة گروهی حمله  تخار: 

کردند که در نتیجه آن، ۱6پولیس سرحدی کشته و برخی از سربازان  پیدا شده اند.
لوگر:  ارگ طالبان را به حمله به فعالین صلح متهم کرده است، و پولیس محلی می گوید که دو گروه طالبان با هم درگیر 

شد.
دریک انفجار بر کاروان صلح خواهان لوگری هشت تن جان باختند و چندین تن دیگر شان زخمی شد.  رر: 

قندهار:    با اعالم آتش بس از سوی رئیس جمهور، میزان حمالت طالبان در قندهار نیز کاهش یافته و تاکنون آنان شاهد 
حمالت گسترده این گروه در این والیت نبوده اند.

درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی درمقابل حمالت هراس افگنان در مناطق مختلف کشور  کابل: 
دیروز۲۴تن هراس افگن کشته و ۲۲ تن دیگران آنان زخمی شدند.

عملیات تصفیوی در ولسوالی های جلریز میدان وردک و پرچمن والیت هرات  با موفقیت ادامه دارد.  کابل: 
نیرو های دفاعی و امنیتی کشور به منظور تامین امنیت بهتر، عملیات تصفیوی را در والیات فاریاب، جوزجان،  رر: 
سمنگان و بغالن راه اندازی نموده اند: در خواجه سبز پوش فاریاب ۱۵ تن از دشمن کشته و ۸ تن زخمی 
شد. قاری جعفر قوماندان امنیه نامنهاد طالبان در ولسوالی دره ی صوف پائین والیت سمنگان با یکتن از 
افرادش دستگیر شد.در خانقاه جوزجان قاری ذکراهلل مشهور به تودی با یک تن از افرادش دستگیرشد. در دند 

غوری بغالن از یک منزل یکمقدار سالح و مهمات بدست آمد.
ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی دره صوف پایین والیت سمنگان دروالیت بلخ بازداشت شد. بلخ: 

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه خواجه سبز پوش والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
طالبان دریک دادگاه صحرایی دروالیت غور زن جوانی را به اتهام فرار از منزل تازیانه زدند. غور: 

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها در خوگیانی ننگرهار کشته شدند و نه تن زخم برداشتند. ننگرهار: 
ده عضو گروه داعش  بشمول پاکستانی ها درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی در ننگرهار کشته شدند. دو  رر: 

انبار سالح و ۵ حلقه ماین نیز کشف شد.
محمد حسن یک فرمانده ارشد گروه طالبان دروالیت ننگرهار با شانزده فردش به روند صلح پیوست. رر: 
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هشت هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین عملیات های ویژه نظامیان شب گذشته در والیت های  پکتیکا: 
پکتیکا ، ننگرهار و کنر بازداشت شدند.

۲۹جون۲۰۱۸=۸ سرطان ۱۳۹۷
پنج طالب مسلح درنبرد با نظامیان در سیاه گرد والیت پروان کشته شدند. پروان: 

نورستان: نه عضو خارجی گروه داعش دریک حمله هوایی در وانت وایگل نورستان کشته شدند.
والیت کنر یک بار دگر گواه درگیری های مرگبار گروه های طالبان و داعش در چپه دره بوده است. ۸ تن  کنر: 
کشته و ۴ تن شان زخمی شدند. برخورد آنها روی تقسیم پولهای گرفته شده  از روستانشینان زیر نام عشر و 

زکات صورت گرفته. 
یک فرمانده پاکستانی گروه طالبان مسلح با پنج هراس افگن دیگر پاکستانی  درنبرد با ماموران مرزی افغانستان  ننگرهار: 

دروالیت ننگرهار کشته و۴ تن زخمی  شدند.
طی۲۴ساعت گذشته نیرو های ملی و امنیتی در اجرا نمودن چندین عملیات در نقاط مختلف کشور بیست تن  کابل: 

از هراس افگنان را از پا درآوردند. ۱۹ تن آنها زخمی و ۵ تن شان گرفتار شد.
عزیزاهلل کاروان  تاجک تبار فرمانده نیروهای ویژه در پکتیکا دیروزدرمکروریانهای کابل ترور شد. طالبان  رر: 
مسوولیت را بعهده گرفتند. شب گذشته افراد مسلح آصف باشنده كارته وحدت شهر مزار شریف را ترور 

کردند. وی از فعاالن قوم هزاره در مزار بود.
۳۰جون۲۰۱۸=۹ سرطان ۱۳۹۷

وزارت دفاع ملی میگوید باختم اتش بس یکجانبه ده روزه  از ۲۷ رمضان  عملیات تعرضی نیرو های اردوی  کابل: 
ملی در سراسر کشور اغاز گردیده است.

عبدالرحمن پروانی معاون قول اردوی ۲۰۵ اتل، جنگ کنونی را، جنگ استخباراتی می داند ومی گوید که این  کابل: 
جنگ ازسوی استخبارات منطقه، باالی افغانستان تحمیل شده است.

رر:  در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط کشور ۳۵ تن از هراس افگنان به شمول ۵ تن داعشی کشته  و ۳۳ تن 
زخمی شدند.۹ حلقه ماین خنثی شد.

وزارت خارجه امریکا از افغانستان انتقاد نموده، که  پدیده قاچاق انسان را مهار کرده نتوانستید. رر: 
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود تذکر داده است که در سال گذشته بیش از سه هزار کودک افغان در  رر: 

منازعات و وقایع جنگی کشته و یا زخمی گردیده اند.
یک زن جوان ۱۸ساله دروالیت غوردر منزلش بافیر مرمی به قتل رسید. غور: 

موظفین امنیتی یک فرد مسلح غیر مسوول را بنام رحیم اهلل در ترینکوت مرکز  والیت ارزگان بازداشت  ارزگان: 
نمودند.دوطفل که از سوی وی اختطاف گردیده بود، نیز آزاد گردیدند .

از یک هفته به این سو بیش از ده نفر به شکل مرموز در داخل شهر مزارشریف به قتل رسیدند. بلخ: 
پسر قومندان کفتر یک تن از زنان شجاع دوران جهاد ومقاومت در ولسوالی نهرین بغالن امروزازسوی پسران  بغالن: 

خاله اش به قتل  رسید. این دومین پسروی است که در خصومت های شخصی کشته میشود .
دوازده طالب مسلح دیشب در والیت بادغیس کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. بادغیس: 

طالبان دیشب حمله گسترده بر کمیساری بندر ایخانم دشت قلعه انجام داده که  یک سرباز پولیس کشته دوتن   تخار: 
زخمی و شش سربازمفقودشد.آنها  دو تانک هاموی و چهار رنجر پولیس و تعداد زیاد جنگ افزار را  باخود 

بردند. کمیساری امروز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی در آمد . 
هشت تن در پیوند به جرایم جنایی در والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 

چهار طالب مسلح در مربوطات شرین تگاب کشته شدند و دوازده طالب دیگر به شدت زخم برداشتند . فاریاب: 
نه طالب مسلح دردرگیری بانظامیان دروالیت هرات کشته شدند و شش طالب دیگر زخم برداشتند. هرات: 

دوغیرنظامی به شمول یک زن در انفجار یک ماین در اوبه والیت هرات جان باختند. رر: 
هژده عضو گروه داعش  بشمول پاکستانی ها در حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۳  ننگرهار: 

انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
شش تن به اتهام قاچاق ده ها کیلوگرام انواع  مواد مخدر دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

پانزده طالب پاکستانی درتازه ترین رویا رویی ها با ماموران مرزی افغانستان در نوار دیورند درننگرهار و کنر  رر: 
کشته شدند.

سلمان اورکزی یک تن از قوماندانان داعش در ده باال  با  ۵ تن از افرادش کشته شدند. رر: 
درحمله نیروهای کوماندو بریک مخفیگاه طالبان درباالبلوک والیت فراه شش هراس افگن کشته شدند. یک  فراه: 

انبار سالح نیز کشف گردید.
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نورستان: ۷عضو گروه داعش درتازه ترین عملیات های ویژه نظامیان در نورستان. کنرو پکتیکا بازداشت شدند.
اول جوالی ۲۰۱۸=۱۰ سرطان ۱۳۹۷

انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان والیت در چهار راهی مخابرات رخ داده است. تاکنون ۱۵ نفر کشته و۲۰  ننگرهار: 
نفر دیگر در نتیجه آن زخمی شده اند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور صبح امروز به ننگرهار رفت و در 

ساختمان والیت مستقر بود، ولی در زمان انفجار در محل حضور نداشت.
یک فرمانده مهم گروه داعش  بنام مولوی مهاجردیروز در ولسوالی بهسود  والیت ننگرهار کشته شد. رر: 

دومرکز بزرگ گروه داعش درچپرهارازسوی نظامیان تسخیر و ویران شد. رر: 
سه مالزم یک مکتب در خوگیانی والیت ننگرهار ازسوی افراد وابسته به گروه داعش تیرباران شدند. مکتب  رر: 

را با همه وسایل درسی ، کتابخانه و البراتوار های آن آتش زدند.
علی احمد عثمانی، وزیر برکنار شده انرژی و آب افغانستان که به دلیل تیره شدن روابطش با رئیس جمهوری  کابل: 
افغانستان از این سمت برکنار شده، گفت که »رئیس جمهوری افغانستان باید فضای ارعاب، ترس، تحقیر، 

توهین و تهدید را از جلسات حکومت دور کند.«.
محمد اشرف غنی، دیروز گفت آتش بس ۱۸ روزه این کشور با طالبان پایان یافته نیروهای نظامی افغانستان  رر: 

اجازه دارند که عملیات های نظامی خود را از سرگیرند.
بیش از ۱۳۵ چهره فرهنگی و هنری افغانستان در نامه ای سرگشاده به تصمیم دولت افغانستان برای انتقال  رر: 
آرشیف موسسه ›افغان فیلم › به ارگ ریاست جمهوری و فروش زمین این موسسه به سفارت بریتانیا اعتراض 
کرده  اند.آرشیو۹۰ ساله این موسسه حاوی آثار مستند فراوانی است که از جنگ های داخلی دهه ۹۰میالدی و 

حاکمیت طالبان به صورت معجزه آسا نجات یافته است.
هشت هراس افگن دیشب در امام صاحب والیت کندز کشته و۳ تن زخمی شدند. قندز: 

با ختم آتش بس  نظامیان عملیات بر ضد طالبان مسلح صبح امروز در والیت کندز آغاز شد. رر: 
دو فرد مهم گروه تروریستی شبکه حقانی دیشب در والیت لوگر بازداشت شدند. لوگر: 

ولسوالی دشت قلعه در عملیات نظامیان از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. یک طالب مسلح کشته, چهار  تخار: 
طالب دیگر  زخمی گردید.

دو طالب مسلح در اثر انفجار ماین خود شان دیروز در فراه کشته شدند. فراه: 
خان محمد یک قومندان محلی طالبان امروز در فاریاب کشته شد . فاریاب: 

پنج طالب مسلح در  عملیات هوایی نظامیان افغان دیشب درکوهستان فاریاب کشته و ۳ تن زخمی شدند. رر: 
در۲۴ساعت گذشته دربرخی نقاط کشور 6۳ تن از هراس افگنان کشته و ۳۳ تن دیگر شان زخمی شدند  کابل: 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در چند مورد عملیات  دیگر هفت هراس افگن را در نقاط مختلف کشور کشته  رر: 
و ۳ تن را زخمی کردند. 

همزمان باختم آتش بس، در  اوبه هرات ۱۱ تن از طالبان كشته و شش تن دیگرشان زخمی شدند. هرات: 
درطی سه روز گذشته بیش از ۱۳۰ تن در حوادث ترافیکی در هرات مجروح گردیده اند. رر: 

نورستان:  شش طالب پاکستانی دریک حمله هوایی دیشب  در ولسوالی کامدیش والیت نورستان کشته شدند. ۷ ماین 
نیز کشف گردید.

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان درجپه دره والیت کنر کماکان ادامه دارد. در این درگیری ها  کنر: 
شش  هراس افگن کشته  و ده هراس افگن دیگر از دوطرف ، نزد یکدیگر اسیر شدند.

پولیس ولسوالی دوشی بغالن دو تن از قاتالن حرفه یی گروه طالبان مسلح را بازداشت کرد. بغالن: 
بدخشان:  قومندان امنیه ولسوالی بهارک  بدخشان میگوید که برای نخستین بار در چندین ولسوالی گفتگو ها با طالبان آغاز 

شده است.
۲جوالی۲۰۱۸=۱۱ سرطان ۱۳۹۷

دو خبرنگارامروز در غزنی از سوی منسوبان امنیت ملی آن والیت مورد لت و کوب قرارگرفتند. غزنی: 
در ۲۴ ساعت گذشته  در برخی نقاط کشور ۱۳۲  هراس  افگنان بشمول ۳تن از قوماندانان محلی طالبان و ۳  کابل: 

تن داعشی کشته شدند ، ۴۷ تن دیگرزخمی ویکتن دستگیر گردیده است .
درعملیات اردوی ملی علیه تروریستان در مربوطات ارزگان 6۴ طالب  کشته و  ۱۵ تن زخمی شد. همچنان  کابل: 

در مربوطات فاریاب ۳۲ تن کشته و ۲۲ تن دیگر طالب زخمی شد.
وزارت امور داخله  درجریان دوشبانه روز  از بازداشت  ۲۹ تن به اتهام  قاچاق ۳۹۴ كیلوگرام مواد مخدر  کابل: 

مختلف  النوع  ازساحات مختلف كشورخبر میدهد.
جوزجان:  سه مخالف مسلح دیشب در جوزجان در نتیجه در گیری با پولیس کشته شدند. 
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در عملیات نیرو های ویژه امنیتی در ولسوالی درز آب جوزجان نه طالب کشته و 6 تن زخمی شدند. رر: 
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح   هلمند: 

و ۷ ماین نیزکشف گردید.
بیست وهفت  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درننگرهاردیشب کشته شدند.یک انبار   ننگرهار: 

سالح و ۴ ماین نیز کشف شد.
مسووالن شبکه انتحاری گروه داعش برای والیت کنر در یک عملیات ویژه در بهسود والیت ننگرهار  رر: 

دیروزبازداشت شدند. بشمول قاری عباس ، عبدالرشید و اعظم خان .
درتداوم عملیات مشترک محاربوی وتصفیوی مشترک نیرو های امنیتی )6( هراس افگن در والیت لغمان    لغمان: 
کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. دیروز دو داعشی در ده باال ننگرهار  و سه تن در دیوه گلی کنر کشته ودو 

تن ان درکنر زخمی شدند.
دوتن به اتهام ترورافراد،فعالیت های غیرقانونی ودزدی های مسلحانه توسط کارمندان امنیت ملی هرات  هرات: 

دستگیرشدند.
شش تن به ظن  قاچاق و تولید  مواد مخدر  دیروز درانجیل هرات  با مقدار۳۳۴ کیلو گرام شیشه ، پنجصد  رر: 

وهفتاد و شش گرام  هیرو ئین  و ۲۸6 لیتر  مشروبات الکولی بازداشت شدند .
دو کار خانه پروسس موادمخدر گروه طالبان مسلح دیروز درباالبلوک فراه تخریب و بیش  از هزار کیلو گرام  فراه: 

موادمخدر از بین رفت . 
چهار طالب مسلح دیروز درعملیات قوای هوایی درفراه کشته و 6 تن شان زخمی شدند. رر: 

دردرگیری دوگروه مسلح غیر مسوول درولسوالی خان آباد کندز سه تن کشته شدند . قندز: 
هژده طالب مسلح دیروز درچاردره والیت کندز کشته شدند. در بین کشته شدگان شیر علم قومندان قطعه  رر: 

سرخ طالبان مسلح و قاری جمیل مشهور به شاهین یکی از قومندانان کلیدی دشمن نیز شامل می باشد.
پولیس بغالن سه تن را دیروز به ظن قتل های سیاسی و جرایم درولسوالی نهرین بازداشت کرد. بغالن: 

پولیس غزنی از قا چاق ده کیلو گرام هیرویین دربس به کابل و ننگرهارجلو گیری کرد . و دو تن باین ارتباط  غزنی: 
دستگیر شد.

پولیس  در یک عملیات۵۱ فیرمرمی راکت طیاره، ۷۵ فیر مرمی راکت انداز،۸ فیرمرمی توپ، ۲۴ فیرمرمی  پروان: 
هاوان و یک حلقه ماین ضد پرسونل را که مخالفان مسلح جهت حمالت تخریبی و تروریستی در مربوطات 
آن والیت جاسازی کرده بود، کشف و به دست آوردند. همچنان  دو بوشکه ۲۰ کیلویی پر از مواد انفجاری 
که از سوی هراس افگنان در زیر یک پلچک جاده قریه چینکی و قریه فتح خان خیل ولسوالی سیدخیل والیت 

پروان جاسازی شده بود، کشف و خنثی کرد.
یک افسر محافظت عامه در بادغیس دیروز به ظن جعل اسناد و همکاری با طالبان مسلح بازداشت شد. بادغیس: 

۳جوالی۲۰۱۸=۱۲ سرطان ۱۳۹۷
فاریاب:  نظام الدین قیصاری قوماندان خیزش مردمی، نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری 
افغانستان پس از یک درگیری مسلحانه در والیت فاریاب با ۳۰ تن افرادش بازداشت شده است. طاهر 
رحمانی، رئیس شورای والیتی فاریاب گفته در درگیری برای بازداشت آقای قیصاری، چهار نفر از نگهبانان او 

کشته و چهار نفر دیگرشان زخمی شدند.
پولیس کابل سه نفر را به اتهام ربودن یک تاجر از ولسوالی بگرام والیت پروان بازداشت کرد و شخص ربوده  کابل: 

شده ازقید آنها در بگرام نجات داده شد.
پولیس در تخار امروز چهار مرد را در پیوند به اختطاف  دیروزچهارکارمند توزیع تذکره بازداشت کرد. تخار: 

هفت هراس افگن  که تازه از پاکستان وارد شده بودند در تازه ترین حمله های هوایی در پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
آنها ۳ تن پاکستانی و۴ تن افغان میباشند.

دریک عملیات نظامی ده ها روستا ازوجود هراس افگنان دروالیت کنر پاکسازی شده است. کنر: 
۹ هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در مانوگی والیت کنر کشته شدند. یک انبار سالح و ۴ ماین  رر: 

نیز کشف شد.
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه کابل – جالل آباد ادامه دارد ، مقامات نظامی ازپاکسازی ده ها  لغمان: 

روستا دراین مسیر خبردادند تاکنون 6 طالب کشته شده.
ده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح و6  هلمند: 

ماین نیز کشف شد.
بیست داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه دیشب در مربوطات ننگرهارکشته شدند.۲ انبار سالح و  ننگرهار: 
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6 ماین هم کشف گردید.
۲۰ تن مخالفان مسلح دیشب در منطقه الوزی والیت لوگر کشته  و ۲ تن بازداشت شدند. لوگر: 

در انفجاری که باالی کاروان نیروهای امریکایی عصر دیروز در والیت لوگر رخداد پنج فرد ملکی جان باختند  رر: 
و۳ تن زخمی شدند.

در یک کمین پو لیس در ولسوالی شاه ولیکوت  قندهار پانزده طالب مسلح کشته و ۲ موتر مملو از سالح  قندهار: 
انفجارداده شد .

یک  مرد و دخترش دیروز در پیوند به انتقال  ۵ کیلو تریاک  در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 
بدخشان:  دریک حشر قومی دیروز راه مواصالتی ولسوالی خواهان بدخشان  بامرکز والیت وولسوالیهای همجوار آن که 
باثر برف باری و سیالب از 6 ماه باینسو مسدود شده بود باز شد. اکنون راه به روی مردم ولسوالیهای کوفاب، 

نسی، شکی،ومایمی باز گردیده و  محل رفت وآمد  وسایط آغاز شده است.
۴جوالی۲۰۱۸=۱۳ سرطان ۱۳۹۷

منابع محلی والیت فاریاب در شمال افغانستان اعالم کردند که با استقرار نیروهای ارتش و امنیتی، معترضان  فاریاب: 
خشمگین از ساختمان والیت )استانداری( خارج و پراکنده شده اند. شهر اکنون آرام است. قبل ازین گفته شده 
بود که  تظاهرات از کنترل خارج شده و افراد خشمگین وارد ساختمان والیت شده و به آتش زدن خودروهای 

دولتی دست زده اند. معترضان جنازه فرد کشته شده را نیز با خود حمل می کردند.
سه عضو یک خانواده در ولسوالی قیصار فاریاب توسط افرادمسلح ناشناس دیشب به قتل رسیدند. رر: 

۴عضو یک خانواده دیشب در خواجه سبز پوش فاریاب از اثر اصابت یک ماین هاوان زخم برداشتند. رر: 
جوزجان: صدها تن از شهروندان درجوزجان در واکنش به باز داشت نظام الدین قیصاری تظاهرات کردند. 

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در چند روز گذشته مشغول دیدار از والیت های ننگرهار و لغمان بوده  لغمان: 
و دیروز به کابل بازگشت. ستاره دختر۱۱ ساله همراه با خواهرش برای فروش ماست به مرکز شهر مهترالم 

رفته بود که در بازگشت در تصادف با خودروهای محافظان رئیس جمهوری کشته شد.
شبکه ویژه حمله های هراس افگنانه گروه طالبان دروالیت قندهار متالشی شد. ۷عضوآن بازداشت شد. قندهار: 

دو تن از طالبان در گلوله باری نظامیان دروالیت زابل کشته شدند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۱۳۲تن از هراس افگنان بشمول۴ تن داعشی، یک پاکستانی  و۲  کابل: 

تن از قـــوماندانان محلی طالبان کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی گردیده اند.
پنج طالب مسلح دیروز در والیت بامیان بازداشت شدند. بامیان: 

پولیس پنج واسکت انتحاری را در یک محل مخروبه زرنج مرکزوالیت نیمروز دیروز کشف کرد. نیمروز: 
نیمروز:  انور خان یک بزرگ قومی عصر دیروز در والیت نیمروز به قتل رسید.

شب گذشته  شانزده طالب مسلح در  مرکز و شماری از ولسوالی ها کشته  و۹ تن زخمی  شدند . غزنی: 
قریه مسجد سفید ولسوالی بهارک تخار از وجود طالبان مسلح پاک سازی شد. در نتیجه پنج تن آنان زخم  تخار: 
برداشتند و یک قومندان محلی آنان به اسارت نیروهای امنیتی افتاد. در این درگیری یک سربازپولیس شهید شد 

و چهار تن از افراد خیزش مردمی زخم برداشتند.
یازده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند.یک انبار سالح و ۴ حلقه ماین  کنر: 

نیز کشف شد.
بیست وشش داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درمربوطات ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح  ننگرهار: 

و ۵ ماین نیز کشف شد.
درحمله طالبان باالی منزل مسکونی یک قومندان خیزش مردمی در برکه بغالن چارتن شهید شدند. بغالن: 

۵جوالی۲۰۱۸=۱۴ سرطان ۱۳۹۷
فاریاب: درحالیکه اعتراض ها در شمال کشور ادامه دارد نقیب اهلل فایق، رئیس سابق اداره استاندرد افغانستان ازطرف دولت 
رسما به عنوان والی جدید فاریاب تعیین و معرفی  شده است.وی از نزدیکان عبدالرشید دوستم بود، ولی در 

یک سال گذشته روابط او با آقای دوستم سرد و با رئیس جمهوری غنی بیشتر شد. 
در جریان سه شبانه روز ده ها هزارنفر در والیت های سرپل ، فاریاب ، جوزجان ، بلخ و دیگر مناطق به جاده ها  رر: 

ریختند. معترضان خواهان برگشت دوستم و آزادی نظام الدین قیصاری شده اند.
با استقرار نیروهای نظامی درجاده های شهرمیمنه مرکز والیت فاریاب ، آرامش نسبی به این شهر بازگشته  رر: 

است. در این اعتراض ها یکتن کشته و ۹ تن زخمی شده اند.
وزارت دفاع امریکا میگوید که تلفات غیرنظامیان در افغانستان در جریان شش ماه، ازاول دسمبر ۲۰۱۷ تا ۳۱  کابل: 

می ۲۰۱۸، نسبت به سال قبل آن، ۷۳ درصد افزایش یافته است.
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نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات۱۳۸  هراس افگن  بشمول ۲۵ داعشی و یکتن پاکستانی  رر: 
و یک قوماندان محلی طالبان از پا در آوردند. ۳۳ تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است.

بیست وسه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند. یک انبار سالح و 6  ننگرهار: 
حلقه ماین هم کشف گردید.

مال حکیم اهلل یک فرمانده ارشد گروه طالبان مسلح درخوگیانی والیت ننگرهار با دو نگهبانش درنتیجه انفجار  رر: 
بمب کشته شد.

درعملیات هوایی ۸ تن ازگروه تروریستی داعش بشمول یک قاضی آنهابنام قاری قاضی عبید  در اچین و ده  رر: 
باال کشته شده است.

یک شهروند ایران با محموله یی از ۱۲ کیلو تریاک دروالیت فراه در غرب کشور بازداشت شد. فراه: 
انفجارسرگلوله هاوان درولسوالی شیندند والیت هرات  یک دختر ۱۴ ساله  وبرادرش را زخمی ویک خانواده  هرات: 

ملکی را داغدار ساخت.
درنتیجه درگیری مسلحانه بین گروهای تروریستی داعش وطالبان مسلح در والیت کنر )۳( تن ازگروه  کنر: 

تروریستی  داعش کشته و)۱( تن ازطالبان مسلح زخمی گردیده است .
هژده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و نیروهای زمینی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.  هلمند: 

یک انبار سالح و ۵ حلقه ماین  نیز کشف شد.
۶جوالی۲۰۱۸=۱۵ سرطان ۱۳۹۷

مسئوالن محلی حزب جنبش اسالمی افغانستان می گویند شب گذشته نیروهای امنیتی به خانه نظام الدین  فاریاب: 
قیصاری، نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان حمله کردند که ۲نفر کشته و 

۳ نفر زخمی شدند.
بیست و یک فرد مسلح غیر مسوول دیشب در فاریاب بازداشت شدند. یکمقدار مهمات نیز بدست آمد. رر: 

به  اساس فیصله شورای نظامی والیات فراه، فاریاب و ارزگان محمد داود از والیت فراه • رحیم اهلل از والیت  فراه: 
ارزگان • نظام الدین قیصاری از والیت فاریاب توسط نیرو های دفاعی و امنیتی کشور به مرکز انتقال و جهت 

تحقیق بیشتر به ریاست عمومی امنیت ملی معرفی گردیده اند.
مسووالن امنیتی سرپل میگویند که تالش ها برای رهایی چهار قاضی ربوده شده دردو روز قبل در آن والیت  سرپل: 

آغاز شده است.
مبارز یکی از قومندانان برجسته طالبان مسلح در یک درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی در قریه سرخ قلعه  سمنگان: 

روی دوآب سمنگان کشته شد. 6 طالب دیگر با سه عراده موتر سایکل بازداشت شدند.
یک موتر مملو از۵۰۰ کیلوگرام  مواد انفجاری دیشب در والیت غزنی  قبل از رسیدن به هدف کشف و مواد  غزنی: 

انفجاری آن خنثی شد.
دوازده طالب مسلح دیروز در والیت غزنی کشته و ۱۳ تن زخمی شدند. رر: 

در شماری از والیت های کشور دیروز ۷۲ تن از هراس افگنان کشته و ۳۳ تن دیگر انان زخمی و ۱۱   کابل: 
تن بشمول 6 فرد مشکوک دستگیر شدند.

درنتیجه عملیات مشترک محاربوی سیالب یک نمبر۳ دیروز ۱۲ تن از هراس افگنان در مسیر شاهراه کابل-  رر: 
جالل آباد در نزدیک قرغه ای لغمان کشته ویک تن دیگر آنان زخمی شدند.

وال استریت ژورنال در مورد عملیات نظامی تازه علیه جنگجویان گروه داعش در والیت ننگرهار نوشته است  ننگرهار: 
که در آن ده ها جنگجوی مسلح کشته شده اند. 

دو تن در والیت پروان دیروز با جنگ افزار بازداشت شدند. پروان:   
روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد حمایت ایران از طالبان مسلح مقالة را نشر کرده است. در آغاز مقاله آمده که  لندن: 

بهترین جنگجویان طالبان از سوی ایران آموزش داده می شوند.
۷جوالی۲۰۱۸=۱۶ سرطان ۱۳۹۷

درجریان عملیات های جداگانه نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۳  هراس افگن کشته  کابل: 
و ۳۸ تن دیگرانان زخمی شدند. شدند. ۷۰ حلقه ماین نیز کشف و خنثی گردیده است.

هشدار سفارت امریکا که ادعا دارد که کابل تا چهار ساعت با یک خطر جدی تروریستی مواجه است شهریان  رر: 
کابل را سراسیمه ساخته است.

وزیر دفاع گرجستان ازیک حمله مسلحانه درقندز جان به سالمت برد. وی عازم مارمل بلخ شده است. قندز: 
منسوبان امنیت  ملی بامیان گفت یک ماین  بوشکه یی وبیست  وپنچ لیتر مایع زهری را از یک عراده موتردر  بامیان: 

ولسوالی شبر بامیان به  دست آوردند. 
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تاکنون سی و چهار هراس افگن در جریان عملیات نظامی چمتال بلخ کشته شده اند. بلخ: 
دو منسوب  امنیتی در در گیری با مخالفان مسلح شب گذشته در والیت غورشهید و۲ تن  زخمی شد. غور: 
میرزامحمدابراهیم سرپر ست ولسوالی چهار سده غور صبح امروز در اثر انفجار ماین به شهادت رسید. رر: 

حاجی احمد اهلل یک متنفذ قومی در ولسوالی بغالن مرکزی توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.  بغالن: 
شش هراس افگن دیشب در  غزنی کشته و۷ تن شان زخمی  شدند.۳ سربازشهید و ۲ تن زخمی شدند. غزنی: 

در نتیجه انفجار دو ماین  در ولسوالی گیالن  والیت غزنی  سه کودک به شهادت  رسیدند  و هفت کودک  رر: 
دیگر زخمی شدند .

هفت غیرنظا می که در اسارت طالبان بودند دیروز از سوی افراد کوماندوی اردوی  ملی آزاد سا خته شدند.  ارزگان: 
بر عالوه  آزاد سازی  این هفت نفر ، چهار صد کیلو گر ام مواد انفجاری ،یک موتر ،شش عراده موترسایکل 
،سه کیلوگرام تریاک ، سی وهشت حلقه ماین با تعداد اسلحه و مقدار مهمات نیز به دست شامالن عملیات 

افتاد.
هشت هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی درکنر کشته ویک انبارسالح و6 ماین نیز کشف شد. کنر: 

هفت اعضای گروه تروریستی داعش دیروز دردرگیری میان طالبان مسلح درولسوالی چپه دره والیت کنر  رر: 
کشته شدند. همچنان درعملیات تصفیوی دیگری این نیروها درخوگیانی والیت ننگرهار دو نفر به ظن 

همکاری با گروه های تروریست بازداشت شدند.
شانزده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و نیروهای زمینی کشور دروالیت هلمند کشته  هلمند: 

شدند. یک انبار سالح و 6 حلقه ماین هم کشف گردید.
بیست وشش داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و ۴  ننگرهار: 

حلقه ماین هم کشف شد.
جوزجان:  پانزده طالب مسلح در درگیری با نیروی های امنیتی دیشب در جوزجان کشته و۳۰ نفرشان زخمی شدند. 
قاری رسول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی فیض آباد و مولوی محمد نبی مسوول کمیسون طالبان شامل 

افراد زخمی شده طالبان هستند.
در پنجمین روز اعتراضات  باز هم  صدها شهروند شبرغان و سمنگان در جادهای آن شهر  ها سرا زیر شده  رر: 

خواستار رهایی قیصاری و برگشت جنرال دوستم شدند.
در پی یک رویداد ترافیکی بیست و شش تن دیروز در ولسوالی دوشی بغالن زخم برداشتند . بغالن: 

صد ها تن از با شندگان  ولسوالی بگرام والیت پروان  در اعتراض به توزیع شناسنامه های غیرقانونی  دیروزدر  پروان: 
شاهراه بگرام-کابل  دست به  تظاهرات زدند .

۸ جوالی۲۰۱۸=۱۷ سرطان ۱۳۹۷
منابع محلی والیت غزنی تایید کرده اند که فرود یک موشک در نزدیک محلی که در آن یک نشست امنیتی با  غزنی: 
حضور طارق شاه بهرامی وزیر دفاع در حال برگزاری بود، این نشست را مختل کرده است. همچنین اصابت 

سه موشک دیگر امروزبه ساختمان های دولتی غزنی هشت زخمی به جا گذاشت.
مقر فرماندهی ناتو کشته شدن یک سرباز آمریکایی و زخمی شدن دو نیروی نظامی دیگر این کشور را در  ارزگان: 
فرودگاه ترین کوت مرکز ارزگان تایید کرده اما از جزئیات چگونگی این تیراندازی خبر نداده هر چند تایید 

کرده که این "تیراندازی از سوی خودی” توسط  نظامی افغان صورت گرفت.
۲۴ هراس افگن طالب در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو دروالیت ارزگان کشته شدند. رر: 

نیروهای بین  المللی در افغانستان می گویند در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان "پایتخت" خالفت گروه  ننگرهار: 
موسوم به دولت اسالمی یا داعش در این کشور را نابود کرده اند. در منطقه ‘گورگوری ‘ در ولسوالی ده باالی 

والیت ننگرهار، ۱6۷ جنگجوی این گروه کشته شده اند.
چهار گروه ترورستی داعش در حمله هوایی قوای ایتالف در ولسوالی اچین والیت ننگرهار کشه شدند. در  رر: 

خوگیانی سه تن از این تروریستان کشته و هفت تن دیگر آنان زخم برداشتند.
درنتیجه عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی۱۲۱ تن از دهشت افگنان به شمول ۱۰  کابل: 

تن داعشی کشته، ۷۰ تن زخمی و ۷  فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.
پولیس کابل یکتن را درپیوند برقتل عزیز اهلل کاروان، فرمانده پیشین قطعه خاص پکتیکا بازداشت کرد.  کابل: 

در شش ماه اول سال ۲۰۱۸ میالدی بیشتر از ۳۷۷هزار مهاجر از دو کشور همسایه پاکستان و ایران به کشور  رر:  
برگشت نموده اند،

دوکارمند یک شرکت ساختمانی خصوصی برادران دو لتیاری دیروز در غور ربوده شدند. غور: 
طالبان سه زن و یک مرد را دیروز درسانچارک سرپل به گلوله بستند. در نتیجه دو زن جان باختند و یک مرد  سرپل: 
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ویک زن دیگر زخم برداشتند.
بیست و دو طالب مسلح دیروز درچمتال والیت بلخ کشته شدند. شانزده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند   بلخ: 

و هشت جسد دشمن با یک میل توپ و یک میل تفنگچه در میدان نبرد باقی مانده بود.
سه مخالف مسلح دیروز در والیت پروان بازداشت شدند. یک حلقه ماین نیز کشف شد. پروان: 

یک استاد دارالمعلمین غزنی دیروز در والیت غزنی به قتل رسید. غزنی: 
چهل و یک مخالف مسلح دیروز در والیت غزنی کشته شدند. هفده مخالف مسلح دیگر زخم برداشتند، رر: 

ده هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند. کنر: 
چهارده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و نیروهای زمینی کشور دروالیت هلمند کشته  هلمند: 

شدند. یک انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
۹ جوالی۲۰۱۸=۱۸ سرطان ۱۳۹۷

مایک پمپیو وزیرخارجه امریکا که بکابل وارد شده و محمد اشرف غنی عصر امروز در کنفرانس مطبوعاتی  کابل: 
مشترک در ارگ حضور خواهند یافت. وی به کوریای شمالی و ویتنام رفته بود.

در یکشبانه روز گذشته، ۸۱ تروریست کشته، ۳6 تن آنان زخم برداشته و۱۰ تن دیگر بازداشت شدند: از این  کابل: 
میان-۳۱ تن در پرچمن فاریاب- ۱۷ تن در چمتال بلخ- ۱۱ تن دردهراوود ومرکز والیت ارزگان- 6 تن در 
صیاد سرپل- ۴ تن در اندر ومقر والیت غزنی- ۴ تن در خوگیانی ننگرهار- ۳ تن درکشک کهنه هرات-۲ تن 

درنورگل کنر- ۲تن دربغالن مرکزی بغالن ویک تن در نهر سراج  هلمند کشته شدند.
در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار۴ داعشی کشته، در ولسوالی کشک کهنه والیت هرات ۳هراس افگن  رر: 
کشته، در ولسوالی نورگل والیت کنر۲ تن داعشی کشته، ۲ تن زخمی، در ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن 
۲ تن هراس افگن کشته و ۵ تن دستگیر و در ولسوالی نهر سراج والیت هلمند یکتن هراس افگن کشته شده 

است .
نه طالب مسلح امروز در در گیری بانیروهای امنیتی در فراه  کشته و ۱۱ تن زخمی شدند. فراه: 

۳۵ طالب مسلح طی یک هفته گذشته در درگیری های جداگانه بانیروی امنیتی در فراه کشته شدند. رر: 
سه پولیس دیروز در درگیری بامخالفان در خاشرود نیمروز به شهادت رسیدند و۲ تن زخمی شدند. نیمروز: 

هژده طالب مسلح دیشب در والیت لوگر کشته  و ۸ طالب بازداشت شدند. در عملیات شب گذشته چهار  لوگر: 
عضو یک خانواده که در بین آنها یک کودک نیز شامل بود، جان باختند.

هشت مخالف دیشب در مقر واندرغزنی کشته و۱۳ تن زخمی شدند.۲نظامی شهید و۳ تن زخمی گردید. غزنی: 
جوزجان:  سی وچهار مخالف مسلح دولت در جوزجان کشته و۱۰ طالب زخمی شدند.

چهارده طالب مسلح دیروز در چمتال والیت های بلخ کشته شدند وقدرت اهلل  والی خود خوانده طالبان برای  بلخ: 
آن والیت زخم برداشت. ۲حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

یکنفر در نتیجه اختالفات ذات البینی صبح امروز در کاپیسا  به ضرب چاقوکشته شد. کاپیسا: 
قطع چند ساعته برق ایران در روزهای اخیر خسارات هنگفت مالی به صنعتگران وارد کرده است. برق هرات  هرات: 
در غرب افغانستان از دو کشور همسایه ترکمنستان و ایران تامین می شود. قطع برق در روزهای اخیر باعث 

»میلیونها تومان« ضرروتلف6۰۰۰ مرغ درگناباد شده است.
۱۰ جوالی۲۰۱۸=۱۹ سرطان ۱۳۹۷

اشرف غنی و داکتر عبداهلل به منظور یک سفر رسمی جهت اشتراک در اجالس سران سازمان ناتو عازم  رر: 
بروکسل شده اند،درنشست بروکسل عالوه به موضوعات مهم روی چگونگی ختم جنگ درافغانستان نیز 

بحث میشود.
سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که برای شرکت در مراسم تحلیف  ترکیه: 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به آن کشور رفته بود با ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس 

جمهوری در آنکارا دیدار کرد.
عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان که در سفر رسمی دو روزه به کابل آمده بود، گفته که این کشور  کابل: 
تالش هایش را برای کمک به روند صلح افغانستان آغاز کرده و از رهبران طالبان دعوت کرده که برای 

گفت وگوهای صلح به تاشکند، پایتخت ازبکستان سفر کنند.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، که دیروز وارد کابل شد ضمن ابراز خوشنودی از روند صلح دولت  رر: 
افغانستان گفت بسیاری از اعضای طالبان این نکته را درک کرده  اند که از راه نظامی نمی توانند موفقیتی حاصل 

کنند.
طی۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ هراس  افگنن  بشمول یکتن از قوماندانان محلی طالبان در بخش هایی از کشور  رر: 
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کشته،66  تن زخمی و ۴ تن دیگر دستگیر گردیده اند. 
حنظله یکی از سرگروه های طالبان مسلح دیشب در والیت کندز کشته شد. قندز: 

ولسوالی چمتال والیت بلخ دیروز به گونه کامل از وجود هراس افگنان پاک سازی شد. بلخ: 
دو کارمند شرکت ساختمانی خصوصی دیروز از چنگ ربایندگان در والیت غور در اثر سعی و تالش  غور: 

موسفیدان آزاد شدند.
سه طالب مسلح در در گیری با نیرو های امنیتی دیشب در شهرک غور کشته  و ۵ تن زخمی شدند. رر: 

به دلیل در گیری های اخیر  در والیت غور  بیش از یک هزار خانواده  در اطراف وولسوالی های انوالیت   رر: 
منازل خود را ترک کرده  در شهر  فیروز کوه جابه جا شده اند .

شش طالب مسلح دریک درگیری با نیروهای امنیتی درشرن پکتیکا امروز کشته و۳ تن زخمی شدند. پکتیکا: 
هشت فرد ملکی و دو مامورامنیتی دریک حمله انتحاری درجالل آباد شهید و چهارتن زخم برداشتند. ننگرهار: 

هژده عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند. یک انبار سالح و  رر: 
۴ ماین نیز کشف شد.

پانزده طالب مسلح دریک حمله ناگهانی نظامیان درحصارک والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
مقامات نظامی ننگرهار میگویند که عملیات تا پاکسازی کامل شاهراه جالل آباد – تورخم ادامه دارد. رر: 

سی و سه مخالف مسلح دیروز در والیت غزنی کشته و۲۴تن زخمی شدند.به شمول سید منیر قومندان امنیه  غزنی: 
ولسوالی خوگیانی چهار منسوب امنیتی به شهادت رسیدند و پنج تن دیگر آنان زخم برداشتند.

سی ویک  میل سالح به مسوالن دایاگ در بغالن سپرده شد. بغالن: 
پولیس بغالن چهار تن را به اتهام قاچاق 6۲ کیلوگرام چرس  دیروز بازداشت کرد. رر: 

چهارده طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی در فراه کشته شدند.۷ حلقه ماین نیز کشف شد. فراه: 
پنج طالب مسلح دیشب در یک درگیری بانیروهای امنیتی درباالبلوک فراه  کشته  و ۷ تن زخمی شدند. دراین  رر: 

درگیری  سه پولیس ملی به شهادت رسیدند وچهارپولیس دیگر مجروح شدند.
نورستان:   ۹ طالب پاکستانی دریک حمله هوایی دروالیت نورستان کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد.

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. هشت  هراس افگن کشته  کنر: 
شدند و شش هراس افگن دیگر از دوطرف ، نزد یک دیگر اسیر شدند.

یک پاسگاه حفاظت از آبدات تاریخی درخم زرگرکوهستان کاپیسا آماج حمالت راکتی قرار گرفت. کاپیسا: 
یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی شرین تگاب فاریاب دیروز به دست طالبان سقوط کرد و یک پولیس به شهادت  فاریاب: 

رسید و دو پولیس خیزش مردمی زخمی شدند.
۱۱ جوالی۲۰۱۸=۲۰  سرطان ۱۳۹۷

پنجاه پنج تروریست در یک شبانه روز در جریان عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی در بخش های مختلف  کابل: 
کشور کشته و۳۵ تن دیگر زخمی شدند.۱۸ حلقه ماین نیز کشف گردیده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان تایید کرده که در نهمین روز، معترضان در شمال این کشور دفاتر کمیسیون  فاریاب: 
انتخابات را در شهرهای میمنه و سرپل بسته اند  و تذکره های شان را آتش زدند.

جوزجان:  تظاهرات در جوزجان امروز وارد نهمین روز ش شد .
هشت طالب مسلح در نتیجه عملیات نظامیان افغان دیروز در جوزجان کشته و6 تن زخمی شدند.دو نیروی  رر: 

خیزش مردمی نیز زخم برداشتند.
ننگرهار:  در حمله انتحاری گروهی امروز افراد مسلح به ساختمان معارف)آموزش و پرورش( شهر جالل آباد ۱۱ نفر 

کشته و۱۰ نفر زخمی شده اند.اجساد کشته شده ها و تمام ۱۰زخمی به شفاخانه منتقل شده.
بیست داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درشرق کشور کشته شدند. یک انبار سالح و 6 حلقه  رر: 

ماین نیز کشف شد.
پولیس لغمان امروز شصت و پنج میل سالح و یک مقدار مهمات را به برنامه دایاک سپرد. لغمان: 

پنج تن امروز در یک درگیری میان قاری عبد الودود قومندان پولیس و عضو حزب اسالمی حکمتیار و عبد  بدخشان: 
الروف عضو پیشین حزب جمعیت  و ولسوال بهارک بدخشان کشته شدند . در این درگیری پنج نفر از دو 

طرف کشته شدند و شش فرد ملکی بی طرف زخمی شدند .
طالبان  دردره  شوریان  ولسوالی نسی  بد خشان  در محاصره افراد خیزش های مردمی  قرار گرفته اند. رر: 

یک دختر هفده ساله دیروز در غور خود کشی کرد. غور: 
یک گروه یازده نفری مخالفان مسلح دولت در بغالن به روند صلح پیوست. بغالن: 

هشت طالب مسلح  بشمول سه شهروند پاکستانی در قالت درنبرد با ماموران امنیتی زابل کشته شدند. زابل: 
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سه هراس افگن صبح امروز در والیت کندز کشته شدند. یکتن از نیروهای امنیتی زخمی شد. قندز: 
شانزده طالب مسلح  در جریان دیروز و دیشب در غزنی کشته شدند.۳پولیس شهید و۴ تن زخمی شد. غزنی: 

چهارده مهاجم وابسته به گروه های هراس افگن طالبان و داعش درشرق کشور بازداشت شدند. این طالبان  کنر: 
درجریان شب گذشته در رویا رویی های جداگانه در نورستان ، کنر و پکتیکا بازداشت شدند.

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند.۸ حلقه ماین نیزکشف و خنثی شد. قندهار: 
شانزده هراس افگن وابسته به گروه طالبان  بشمول 6 پاکستانی در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو  ارزگان: 

دروالیت ارزگان کشته شدند.
چهار تن به ظن انتقال موادمخدر به کشور هند بازداشت شدند. دوصدو پنجاه و چهار عدد کپسول موادمخدر  هرات: 

نوع هیروئین که توسط افراد بازداشت شده بلعیده شده بود، نیز بدست پولیس افتاد.
عربستان: نشست علمای جهان اسالم با ناروا دانستن جنگ درافغانستان امروز درشهر مکه عربستان سعودی خاتمه یافت 

آنهاتاکید کرده اند که انتحارو انفجار از دیدگاه اسالم حرام مطلق است .
۱۲ جوالی۲۰۱۸=۲۱ سرطان ۱۳۹۷

منابع ریاست جمهوری میگویند ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری قرار است دوشنبه هفته  کابل: 
آینده به این کشور برگردد.

سران ۲۹ کشور عضو ناتو اعالم کردند که نیرو های افغان را تا سال ۲۰۲۴ تمویل می کنند. رر: 
نیروهای امنیتی ودفاعی عملیات های تصفیوی را درمربوطات برخی والیت ها انجام دادند که درنتیجه ۱۱۸  رر: 

هراس افگن کشته و6۴ تن شان زخمی شدند.
جسد مردی  که اخیرا از آلمان اخراج شده بود، در اتاق هتلی در کابل پیدا شده است. این مرد ۲۳ ساله هفته  رر: 

پیش با 6۸ پناهنده دیگر افغان از آلمان اخراج شدند و به افغانستان فرستاده شدند.
جوزجان:  در نتیجه درگیری میان طالبان و داعش در ولسوالی درزآب والیت جوزجان ۲۸ داعشی کشته، ۱6 تن زخمی 

و ۹ تن اسیر و در مقابل ۹ تن طالب کشته، ۱۱ تن زخمی و ۳ تن دستگیر گردیده است .
تخاروفراه:  در حمله خونین گروه طالبان به ولسوالی خواجه غار والیت تخار در شمال شرق ۳۱ سرباز ارتش کشته 
و۱۷سرباز زخمی شدند و در حمله دیگر به شهر فراه در غرب افغانستان نیز ۱۰ سرباز امنیتی افغانستان کشته 

۱۵ تن زخمی شده اند.
در عملیات تصفیوی  در والیات هلمند، غزنی و فراه  ۴۹ هراس افگن کشته ،  ۱۰ تن زخمی شده اند. والیات: 

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعالم کرده که با شکسته شدن دیوار حوض طبیعی  پنجشیر: 
“پیشکندا” در والیت پنجشیر در شمال کابل ۵۰۰ خانه آسیب دیده و پنج نفر ناپدید شده اند. دلیل وقوع حادثه 

نیز گرم شدن هوا بوده که باعث ذوب شدن دیوارهای یخی این حوض طبیعی شده است.
بیست تن به اثر لغزش کوهی در ولسوالی خنج والیت پنجشیر جان های شان را از دست دادند. رر: 

محل تجمع سران طالب در ناوه غزنی مورد هدف قرارگرفت: در این عملیات هوایی درساحه انجام شد که  غزنی: 
اعضای بلند پایه طالبان  به شمول مال امیر خان متقی سابق وزیر اطالعات وفرهنگ  طالبان،مال خلیفه و مال 
شاه محمد اعضای شورای کویته، مال یوسف والی نامنهاد طالبان برای والیت غزنی، مال سید الماس والی 
نامنهاد طالبان برای والیت پکتیا اشتراک داشتند، که درنتیجه ۲۴تن از طالبان کشته و ۱۷تن زخمی گردیده اند.

مال امیرخان متقی،مال خلیفه،مال شاه محمد ومالیوسف مشمول زخمی ها اند.
شش طالب مسلح دردرگیری با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. زابل: 

یک شهروند ایرانی درعملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالی زاول والیت هرات در عملیات نیروهای  هرات: 
امنیتی  ازقید آدم ربایان آزاد شد. یک تن ازاختطاف گران کشته ویک تن دیگر نیززخم برداشته است .

دوتروریست مسلح درعملیات کارمندان ریاست امنیت ملی هرات دستگیرشدند.۲ حلقه ماین خنثی گردید. رر: 
۹ طالب مسلح در درگیری با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند.6 حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. قندهار: 
ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو درارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۱۳ جوالی۲۰۱۸=۲۲ سرطان ۱۳۹۷
نقیب اهلل فایق والی فاریاب گفت  از پانزده محافظ/نگهبان آقای قیصاری که همراه با او بازداشت شده بودند،  فاریاب: 

امروز هشت نفرشان رها شدند.
ده طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. سرپل: 

یازده مهاجم هراس افگن طالبان و داعش در نورستان. کنر و پکتیکا  بازداشت شدند. کنر: 
درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. ۸ هراس افگن کشته و۴ تن  رر: 

زخمی شدند.
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ده طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. ۱۰ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 
سیزده هراس افگن وابسته به گروه طالبان بشمول ۴ پاکستانی در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو  ارزگان: 

دروالیت ارزگان کشته شدند.
ننگرهار:  مردی با ۲۰ کیلوگرام هیرویین دروالیت ننگرهار بازداشت شد.

ماموران امنیتی ننگرهار سی وشش تن را درپیوند به رویداد های جنایی بازداشت کردند. رر: 
هژده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در ننگرهار کشته شدند. ۲ انبار سالح و 6 حلقه ماین نیز  رر: 

کشف شد.
چهارمرکز بزرگ گروه داعش در کوت و چپرهار ازسوی نظامیان تسخیر و ویران شد. رر: 

چهارفرمانده ویک مسوول مالی گروه داعش دروالیت ننگرهار بازداشت شدند رر: 
نورستان:  یازده طالب پاکستانی دریک حمله هوایی درنورستان کشته شدند. ۵ حلقه ماین هم کشف گردید.

چهارده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و نیروهای زمینی کشور دروالیت هلمند کشته  هلمند: 
شدند. ۲انبار سالح و ۴ ماین نیز کشف شد.

۱۲  طالب مسلح درولسوالی شیندند والیت هرات دردرگیری بانیروهای امنیتی کشته و ۸تن دیگر زخمی  هرات: 
شدند. ۲تن از نیروهای امنیتی شهید و یکتن زخمی گردید.

دیروز درعملیات ها ی  نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی  ۴۹ هراس افگن کشته، ۱۰ تن  کابل: 
زخمی، یک عراده موتر و مقدار سالح و مهمات دشمن از بین برده شده است .

جوزجان: در نتیجه درگیری میان طالبان و داعش در ولسوالی درزآب والیت جوزجان ۲۸ داعشی کشته، ۱6 تن زخمی 
و ۹ تن اسیر و در مقابل ۹ تن طالب کشته، ۱۱ تن زخمی و ۳ تن دستگیر گردیده است.

مقام ها میگویند مال نواب احمد حقانی فرمانده مشهور طالبان با۳ فرد دیگر دیشب در ساحه قلعه قاضی مرکز  غزنی: 
غزنی کشته شده اند. 

کشورهای عضو ناتو از پیوستن امارات و قطر به ماموریت قاطع در افغانستان استقبال کرده اند. ناتو: 
۱۴ جوالی۲۰۱۸=۲۳ سرطان ۱۳۹۷

احزاب سیاسی مطرح افغانستان خواهان باطل شدن روند ثبت نام تذکره های ورقی رای دهندگان انتخابات  کابل: 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی این کشورو ثبت نام مجدد رای دهندگان با استفاده ازتکنولوژی انگشت نگاری 

شدند.
جنگجویان طالبان  دیشب به پاسگاه های ارتش در روستای ›دیزک › ولسوالی باال بلوک حمله کردند دست کم  فراه: 

۱۱ سرباز ارتش کشته و ۴ سرباز دیگر زخمی شدند.
مقام های امنیتی والیت غزنی می گویند که مال ادریس مشهور به مال ابوذرمسؤول جلب و جذب گروه دولت  غزنی: 
اسالمی، )داعش( را صبح امروز در این والیت بازداشت کرده اند.  وی مسؤولیت جلب و جذب جوانان را 

به این گروه در والیات کندز، ننگرهار و غزنی برعهده داشت.
چهل و نه هراس افگن دیروز در والیت غزنی کشته شدند. مولوی نواب احمد حقانی یک قوماندان مشهور  رر: 
آن شامل کشته شده ها است. ۲۱هراس افگن بشمول مال حمزه زخمی شده اند. شش سرباز به شهادت رسیدند 

و چهار سرباز دیگر زخم برداشتند
فاریاب:  شاهراه میمنه - جوزجان امروز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد. در جریان این عملیات هژده فرد مشکوک 

نیز بازداشت شدند.
هشت مخالف مسلح دیروز در والیت تخار کشته و ۲۲ تن زخمی  شدند. تخار: 

دو طالب مسلح در بلخ کشته و ۴ طالب دیگر زخمی شدند. بلخ: 
در یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در هلمند رخداد، یک پولیس شهید و تن زخمی شدند. هلمند: 

هشت طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند.یک انبار سالح  رر: 
و۴ ماین هم کشف شد.

چهار طالب مسلح پس از حمله بر پاسگاه امنیتی دند شهاب الدین در حومه شهر پلخمری کشته و ۳ طالب  بغالن: 
زخمی شدند. به اثر برخورد یک تانک هاموی پولیس کمکی، با ماین دو پولیس شهید شدند و یک پولیس 

زخم برداشتند.
حمالت گسترده  طالبان باالی دوولسوالی بدخشان که از شام دیروز آغازشده است وتاکنون ادامه دارد. بدخشان: 

در نقاط مختلف کشور نیروهای هوایی ۱۴۸ پرواز را  به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه   کابل: 
۱۵6تن از هراس افگنان کشته  ۵۹ تن زخمی و ۵۵ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

معینیت  مبارزه بامواد مخدر  ۱۲۱ تن را در پیوند به قاچاق ۷66 کیلو گرام مواد مخدر مختلف انواع از ساحات  رر: 
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مختلف کشور بازداشت نموده است.
جوزجان:  طالبان در جوزجان سه زن خارجی عضو داعش را پس از تجاوز جنسی به گونه گروهی کشتند . در گیری 

میان طالبان و داعشیان از سه روز به این سو  ۱۲۰ تن از هردو طرف کشته و زخمی شدند .
در درگیری های خونین گروه های تروریستی طالب و داعش چهل و شش دهشت افگن در دو روز  گذشته  رر: 

در جوزجان کشته شدند.
دین محمد مشهور به خطاب یک سرگروه طالبان مسلح دیروز در والیت کندز بازداشت شد. قندز: 

سی و یک مخالف مسلح در والیت کندز کشته و ۵ تن زخمی  شدند. رر: 
چهار فرد ملکی در ولسوالی نجراب کاپیسا دیروز در نتیجه اختالفات درونی کشته و۲ زن زخمی شدند . کاپیسا: 

۹ طالب مسلح دردرنبرد با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. 6 ماین نیز کشف گردید. زابل: 
ده طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. ۷ حلقه ماین هم کشف گردید. قندهار: 

مقامات نظامی آن والیت از پاکسازی ده ها روستا از وجود هراس افگنان در آن ، سخن می گویند. تاکنون  کنر: 
بیست وشش هراس افگن کشته شده اند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند.

بیش از پنجاه طالب مسلح  دیشب  در ولسوالی احمد آباد والیت پکتیا  کشته شدند. چهار پو لیس نظم عامه   پکتیا: 
شهید شدند وهفت پولیس دیگر زخم برداشتند .

پنج طالب در نتیجه عملیات نظامیان افغان دیشب در ولسوالی ارگوی بدخشان کشته و ۵ تن دیگر شان زخمی  بدخشان: 
شدند. ۲تن از نیرو های خیزش مردمی نیز زخم برداشته اند .

بیش از هفت کیلو گرام چرس در والیت لغمان ضبط و یکنفر بازداشت شد. لغمان: 
۱۵ جوالی۲۰۱۸=۲۴ سرطان ۱۳۹۷

درحمله انتحاری در پارکنگ وزارت انکشاف دهات دست کم ۷ نفربشمول ۳ محافظ پسر مجددی شهید و ۱۳  کابل: 
نفر دیگر هم زخمی شده اند.

درگزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که در شش  ماه اول امسال۱6۹۲ غیرنظامی در خشونت های جاری  رر: 
کشته شده اند. ۳ هزار غیر نظامی زخمی شده. این رقم از سال ۲۰۰۹ میالدی که سازمان ملل شروع به ثبت 
آمار تلفات افغانستان کرده، تا کنون سابقه نداشته است.کمسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در۹ سال گذشته 

۲۳هزار نفرغیرنظامی کشته و ۴۰ هزار نفر زخمی شده اند.
ده ها نظامی درحمله گروهی طالبان مسلح دروالیت میدان وردگ شهید شدند. طالبان دست کم دو پاسگاه   میدان: 

امنیتی را درچک تصرف کردند و یک تانک نظامیان را نیز گرفتند.
سید عبداهلل سادات یک نامزد احتمالی مجلس نماینده گان در گلوله باری مردان تفنگ دار ناشناس در والیت  غزنی: 

غزنی کشته شد.
مسووالن محلی غزنی ازبسته شدن دوباره دفترکمیسیون انتخابات توسط تحصن کنندگان خبر میدهند . غزنی: 

شاهراه ترینکوت – دهراوود درنتیجه یک عملیات نظامی به روی ترافیک بازگشایی شد. ارزگان: 
ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند . رر: 

جوزجان:   اعتراضات مدنی مردم درسیزدهمین روز خود بازگشت بدون قید و شرط جنرال دوستم معاون نخست 
ریاست جمهوری و رهایی قیصاری ،تامین امنیت و ثبات دایمی در شمال کشور را از خواست های شان بیان 

میکنند. در سمنگان هم اعتراضات ادامه دارد.
دها مهاجم امروز بر پاسگاه های پولیس مرزی در ساحه میاخان جبی ولسوالی جاجی میدان والیت خوست  خوست: 

یورش بردند.۴ مهاجم کشته شد.
شش طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. ۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. زابل: 

ده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح و۵  هلمند: 
ماین نیز کشف شد.

سی  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درمربوطات ننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح و 6  ننگرهار: 
ماین هم کشف گردید.

مهاجمان  مکتب کپتان بابا در بتی کوت  را در ننگرهار به آتش کشیدند. رر: 
پنج عضو یک خانواده دیشب از اثر اصابت یک مرمی هاوان در شیرین تگاب فاریاب به شهادت سیدند. فاریاب: 

شاهراه میمنه - جوزجان امروز از وجود مخالفان  پاکسازی شد.۱۸ فرد مشکوک نیز بازداشت شدند. رر: 
درنتیجه درگیری مسلحانه دیروز  درمربوطات ولسوالی علیشنگ والیت لغمان )۵( هراس افگن کشته و دو  لغمان: 

تن دیگر شان زخمی گردیده اند . ۱۲حلقه ماین نیز کشف و خنثی گردید.
کشور المان بیش از دو میلیون یورو به اسیب دیدگان  حادثات طبیعی و خشکسالی ها به والیت سمنگان   سمنگان: 



489

کمک می کند .
نیمروز:   والی نیمروز ازمردم خواست تا درمصرف آب صرفه جوباشند و هوشدار داد که آب را به گونه بی رویه مصرف 

نکنند.
۱۶ جوالی۲۰۱۸=۲۵ سرطان ۱۳۹۷

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که بازداشت آقای قیصاری در فاریاب توسط کماندوهای ارتش انجام  کابل: 
نشده و این نیروها در این حادثه شامل نبوده اند.

در نقاط مختلف کشور۸۹ تن از دهشت افگنان کشـــته  6۰ تن زخمی و۴  تن دیگر در۲۴ساعت گذشته  رر: 
دستگیر گردیده اند. 

حمله کننده انتحاری امروز در اجتماع هواداران دوستم درشهر نو کابل شناسایی و زخمی شده به شفاخانه  رر: 
انتقال یافت.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که عامل اصلی تلفات افراد ملکی، جنگ تحمیلی می باشد  رر: 
که از طرف هراس افگنان منطقه یی در افغانستان راه انداخته شده است.

سی و چهار هراس افگن دیشب درحمله هوایی درچاردره والیت کندز کشته شدند. قندز: 
چهار هراس افگن در درگیری با نظامیان افغان در ولسوالی شورتیپه والیت بلخ کشته شدند و چهار تن دیگر  بلخ: 

آنان زخم برداشتند.
هژده طالب مسلح دیشب در خواجه سبز پوش والیت فاریاب کشته و ۲۲ تن زخمی شدند. فاریاب: 

یک مرد با بیست و پنج کیلو گرام هیروئین امروز در والیت غزنی بازداشت شد. غزنی: 
بیست وشش مخالف مسلح دیروز در غزنی کشته و ۸ طالب زخمی شدند. رر: 

ننگرهار:  دومهاجم انتحاری که قصد حمله بریک پایگاه نظامی را درغنی خیل ننگرهارداشتند ، کشته شدند.
سی ویک داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  در بخش های ننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح  رر: 

و ۳ ماین نیز کشف گردید.
پولیس مبارزه علیه مواد  مخدر دراچین ننگرهار با انجام عملیاتی در این والیت ،یک کارخانه تولید مواد  مخدر  رر: 

را تخریب کرد. ،از این کارخانه ۴۵کیلوگرام هیروئین و پنجاه کیلو تریاک نیز به دست آمد
شش طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. 6حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. زابل: 

ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند و شمار دیگرشان زخم  ارزگان: 
برداشتند.

فردی از سوی پسرکاکایش درگذره والیت هرات به قتل رسید. هرات: 
جوزجان:  در درگیریهای تازه میان افراد گروه های طالبان و داعش نه عضو این گروه ها کشته شدند و هشت تن دیگر 

آنان زخم برداشتند.
پنجاه  وپنج فرد مشکوک به ظن همکاری با مخالفان مسلح از ولسوالی زرمت پکتیا بازداشت شدند. پکتیا: 

دومرد به ظن جعل کاری دیروز توسط پولیس گردیز بازداشت شدند. ین دوتن در حالی بازداشت شدند که  رر: 
مبلغ دوهزارو پنجصد ریال سعودی جعلی را با خود داشتند . 

بیش از شصت تاسیسات آموزشی تنها در پل علم مرکز این والیت بسته شده اند. ده ها مکتب از سوی طالبان  لوگر: 
در نقاط مختلف کشور مسدود شده است. 

نه طالب مسلح  دیشب  در درگیری بانیروهای امنیتی در فراه  کشته  و ۱۱ تن دیگر شان زخمی شدند. فراه:  
۱۷ جوالی۲۰۱۸=۲۶  سرطان ۱۳۹۷

کابل:   همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور به عنوان وزیر مالیه معرفی شد.
منابع دولتی والیت سرپل گفته اند دو عضو گروه داعش دیشب وارد منزل ولسوال خودخوانده گروه طالبان  سرپل: 
در روستای “اجرین” ولسوالی صیاد شدند و۱۵ تن  افراد گروه طالبان را به رگبار بسته اند و ۵ نفرزخمی شدند. 

افراد داعش فرار کردند.
جوزجان: مراسم بخاک سپاری یک عضو گروه طالبان دروالیت جوزجان آماج حمله ی انتحاری داعش قرارگرفت که 

ده ها عضو گروه طالبان کشته وزخمی شدند.
همزمان با آغازعملیات نظامی درولسوالی زیباک والیت بدخشان ، گزارش ها حاکی از شکست سنگین طالبان  بدخشان: 

از محل است.
ماموریت ناتو در افغانستان دیروز طی بیانیه ای گزارش ها از اظهارات فرمانده این ماموریت دایر بر اینکه آمریکا  کابل: 

آماده است مستقیما با طالبان وارد مذاکره شود را رد کرد.
طی۲۴ ساعت گذشته ۱۴۷ تن از دهشت افگنان در نقاط مختلف کشور کشـــته شدند ۳۳ تن زخمی و یک  رر: 
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فرد مشکوک دستگیر گردیده است. 
وزارت دفاع افغانستان می گوید که کماندوهای ارتش در بازداشت نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه ژنرال  رر: 

عبدالرشیم دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در والیت فاریاب شرکت نداشته اند.
نظامیان با راه اندازی یک عملیات ویژه ،۵۸  زندانی ازجمله۱۹سرباز اردو و پولیس ملی را ازچنگ طالبان مسلح  هلمند: 
در موسی قلعه والیت هلمند نجات دادند. چهار هراس افگن  که از زندان طالبان پاسبانی می کردند، بازداشت 

شدند.
پانزده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور درگرشک و حومه لشکرگاه والیت هلمند  رر: 

کشته شدند.یک انبار سالح و 6 ماین نیز کشف و خنثی گردید.
طالبان اداره دو قریه را در خواجه  سبز پوش فاریاب بار دیگر به دست گرفتند. دوتن به شمول یک قومندان  فاریاب: 

خیزش مردمی کشته شدند و دو تن دیگر شان زخم برداشتند .
شش طالب در نتیجه عملیات نظامی دیشب درخواجه سبز پوش فاریاب کشته و۱۰ تن زخمی شدند. رر: 

مردی درگذر باباقنبر بلخ دیروز زنش را با چاقو به قتل  رساند وخودش فرار کرده. بلخ: 
یک قومندان پولیس محلی  توسط یک قوماندان محلی دیگردیروز درتگاب کشته  و۲ زن زخمی گردید. کاپیسا: 

چهارده هراس افگن دررویا رویی با نظامیان دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
چهارده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

دوکنار شاهراه جالل آباد - تورخم توسط نظامیان ازوجود هراس افگنان پاکسازی و عملیات  ادامه دارد. ننگرهار: 

بیست وشش داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند. یک انبار سالح نیز کشف شد. رر: 
سه هراس افگن  درحمله هوایی  نیرو های  افغان دیشب درمربوطات  والیت لغمان  زخم برداشتند . لغمان: 

شش تن در کندز به ظن جرایم جنایی بازداشت شدند. کندز: 
۱۸ جوالی۲۰۱۸=۲۷  سرطان ۱۳۹۷

اشرف غنی که در بیست و یکمین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام )JCMB( در کابل سخن می گفت،  کابل: 
بیان داشت که حد اقل برای مدتی باید تقاضای انحصار قدرت کم شود و به قدرت در این کشور نباید به چشم 

انحصاری دیده شود.
دو سرباز امریکایی درجلریز میدان وردک دیروز به اثرحمله طالبان کشته و یکتن دیگر شان زخمی شد. رر: 

در۲۴ساعت گذشته ۹۳ تن از دهراس افگنان درنقاط مختلف کشور کشـــته  شده اند ۲۱ تن زخمی ، ۱۰ تن  رر: 
بشمول ۸فرد  مشکوک دستگیر گردیده اند .

۲۷ مخالف مسلح دیشب درزرمت والیت پکتیا کشته و۳ تن زخمی شدند. ۲ حلقه ماین نیز کشف گردید. پکتیا: 
۳6 طالب مسلح به شمول یک زن دیشب درزیباک والیت بدخشان کشته شدند. در بین کشته شدگان قاری  بدخشان: 
مطیع اهلل ولسوال خود خوانده طالبان برای یمگان و بابه جان قوماندان مشهور طالبان و۵ تبعه خارجی بشمول 

یک زن نیز شامل میباشد.
یک سرباز دیروزدر فراه  دوهمسنگرش را به شهادت رساند و خودش به طالبان پیوست.. فراه: 

۸ هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو دروالیت ارزگان کشته شدند.۸  ارزگان: 
حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد.

نورستان: ۹ طالب پاکستانی دریک حمله هوایی درکامدیش  نورستان کشته شدند. 6 حلقه ماین هم کشف گردید.
داکترسیداگل یک فرمانده ارشد داعش درحمله هوایی بدون سرنشین ناتو درخوگیانی کشته شد. ننگرهار: 

یک مرکز بزرگ آموزش حمله های تروریستی گروه داعش درچپرهاروالیت ننگرهار ازسوی نظامیان تصرف  رر: 
و نابود گردید.

درعملیات تصفیوی تحت نام های قهرسیالب یک نمبر)۴( ونمبر)۵( درمربوطات ولسوالی های علیشنگ  لغمان: 
ودولت شاه والیت لغمان ۴تن ازهراس افگنان کشته شدند یکتعداد سالح و تجهیزات نیز بدست آمد. عملیات 

تصفیوی در مربوطات ننگرهار و لغمان ادامه دارد.
6 فرد مشکوک در جریان تصفیه و تالشی بازداشت گردید.. کاپیسا: 

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. درتازه ترین درگیری ها ۱۴   کنر: 
هراس افگن کشته شدند و شش هراس افگن دیگر از دوطرف ، نزد یک دیگر اسیر شده اند.

۱۴ طالب مسلح در قریه دادو خیل والیت لوگر کشته  و ۹ طالب دستگیرشدند. لوگر: 
ده هراس افگن دیشب در امام صاحب  کندز کشته و ۵ تن زخمی  شدند. ۴ سرباز افغان نیز شهید شد. قندز: 

ازوقوع یک انفجارنیرومند درهرات جلوگیری شد. ماموران امنیتی بامداد امروز یک بمب را از یک جاده  هرات: 
ولسوالی غوریان کشف و خنثی کردند.
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شصت و دوطالب درعملیات های  نظامیان درولسوالی معروف قندهار و۴ طالب در شاه جوی زابل کشته  قندهار: 
شدند. بشمول مال نقیب اهلل  کشته ومال بسم اهلل زخمی.

محکمه ابتدایی پرونده سه تن را دیروز به اتهام اختطاف یک کودک خردسال از دوازده الی پانزده سال محکوم  پروان: 
به حبس تنفیذی وپرداخت ۲۵هزار دالر به خانواده کودک اختطاف شده کرد.

محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۸ تن را به جرم قاچاق  کابل: 
مواد مخدر از یکسال و یکماه تا ده سال محکوم به مجازات نمودند.

جوزجان:  مراسم بخاک سپاری یک عضو گروه طالبان دروالیت جوزجان آماج حمله ی انتحاری افراد داعش قرارگرفت 
که ده ها طالب کشته و زخمی گردید.

۱۹ جوالی۲۰۱۸=۲۸  سرطان ۱۳۹۷
غنی، آرشیف ارگ ریاست جمهوری را افتتاح کرد . )آرشیف نوشتاری شامل فرامین، مصوبات، احکام،  کابل: 
پروتوکول ها و مکاتیب( تصویری وتخنیکی. فلم و بخش دجیتال سازی و محل نگهداری اسناد)مخزن(. غنی 

گفت قباًل ده ها هزار قطعه اسناد در یک صندوق، بدون طبقه بندی انبار شده بودند
رئیس جمهور غنی، بر اساس فرمانی، احمدشاه زمان زی ریس مالی و بودجه وزارت دفاع را به حیث رئیس  کابل: 

داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است.
طالبان میگویند: به افراد آن گروه فرمان داده شده تا حمالت انتحاری را در شهرها که ممکن به تلفات  کابل: 

غیرنظامیان منجر شود، متوقف سازند.
در شش ماه اول سال روان میالدی، ۸۹ قضیة خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است که در مقایسه با  رر: 
زمان مشابه سال گذشته،۲۲ درصد افزایش یافته است. که۱۱ تن کشته و۱۱ تن زخمی شده.کنر:۱۲ ماین روب 

که توسط داعشی ها ربوده شده تالش برای ازادی شان ادامه دارد.
از اثر بمباردمان هوایی نیرو های ملی و امنیتی دردولت شاه والیت لغمان چهار هراس افگن کشته شدند. در  لغمان: 

اثر تالشی یکمقدار سالح و مهمات طالبان نیز کشف و ضبط گردیده.
شش مامورپولیس محلی درحمله گروهی طالبان مسلح درشهرصفا والیت زابل به شهادت رسیدند. پس از  زابل: 

تصرف  پاسگاه ، تمامی ابزارجنگی آن را با خود برده اند.
یک مرکز گروه طالبان دروالیت فراه  توسط جنگنده های هوایی شب گذشته در باالبلوک نابود شد. فراه: 

یک قاچاقبر موادمخدر در هرات بازداشت شد که ۵۳ پوری مواد مخدر نوع هیرویین را به هدف انتقال به هند  هرات: 
بلعیده  بود. 

هرات:   یک مالی هراتی بنام مولوی انصاری فتوا داده که جهاد علیه خبرنگاران و رسانه ها فرض است.
کمیسیون مستقل انتخابات:ادعای گلبدین  رادرپیوند به ثبت پنچ ملیون رای دهنده خیالی، رد کرد. وی در   کابل: 
نشست خبری در کابل گفت که پنج میلیون تن به گونه ی خیالی در فهرست رای دهندگان اضافه شده است.

از یازدهمین سالروز وفات محمد ظاهر شاه بابا ملت امروز با مراسم نظامی و گذاشتن اکلیل گل بر آرامگاه اش  رر: 
درتپه مرنجان گرامیداشت به عمل آمد 

دراثر درگیری میان افراد مسلح دیروز درمنطقه بهارستان و سه راهی کوته سنگی  پسرگل نبی احمدزی فرمانده  رر: 
سابق گارنیزون که معاونیت حوزه دوم امنیتی را بعهده داشت با دو محافظش کشته و چند تن ملکی زخمی 

گردید.
گفته شده که در قندز باثر عملیات اردوی ملی ۱۰ تن افراد ملکی کشته شده. اما طالبان  این عملیات را نکوهش  قندز: 

نموده میگویند که ۲۸ تن کشته شده اند.
سیزده هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند و شمار دیگر شان  ارزگان: 

زخم برداشتند.
ده ها روستا در دوطرف شاهراه جالل آباد – تورخم ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. ننگرهار: 

۳۳داعشی  در حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند. یک انبار سالح و ۴ ماین نیزکشف شد. رر: 
۲۰ جوالی۲۰۱۸=۲۹  سرطان ۱۳۹۷

درجریان عملیات مشترک نظامی نیروی های امنیتی دیروز درشماری از والیت های کشور، یک مخفیگاه و  کابل: 
یک دیپوی مهمات دشمن ازبین برده شد. سه عراده وسایط زرهی نوع هاموی، یک عراده موتر لکسیز، یک 
میل سالح کالشینکوف و سایر تجهیزات جنگی دشمن به دست نیروهای عملیاتی افتیده است. یکعراده موتر 

مملو از مواد انفجاری و هم ۳۲ حلقه ماین کشف و خنثی گردید.
نزدیکان ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گویند قرار است پس فردا یکشنبه،  کابل: 

آقای دوستم از ترکیه به افغانستان برگردد. کاروانی از نگهبانان آقای دوستم از شبرغان به کابل رسیده است.
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درجریان عملیات های نظامی درچار دره والیت کندز،  ۱۳ تن از هموطان ملکی به شهادت رسیده و یک تن  قندز: 
دیگر آنان زخمی شده است .

هشت هراس افگن دیروز درچاردره والیت کندز کشته و6 تن زخمی شدند. رر: 
چهارده طالب مسلح دیروز در امام صاحب کندز  و ۸ طالب در دشت ارچی کشته و۳ تن زخمی  شدند.  رر: 

جوزجان: محمد نور یک فرد مهم داعش دیروز در والیت جوزجان بازداشت شد.
نه تن ازطالبان مسلح دیشب درباالبلوک  فراه کشته و۱۳ تن زخمی شدند. دو سرباز نیز زخم برداشتند. فراه: 

ازاثرضربات هوایی درده باال والیت ننگرهاردیروز۳ عضو گروه تروریستی داعش کشته شدند. ننگرهار: 
دو تن در پیوند به قاچاق۷6 کیلوگرام مواد مخدر چرس  دیروز در والیت پروان بازداشت شدند. پروان: 

سه تن در والیت پروان دیروزباثر تیر اندازی دزدان  به شهادت رسیدند که دو تن ملکی و یک پولیس بودند.  رر: 
۵ فرد ملکی و ۲ پولیس هم زخمی شد.

فاریاب:  سه دهشت افگن دیروز در شرین تگاب والیت فاریاب کشته و۲ تن زخمی شدند.
۲۱ جوالی۲۰۱۸=۳۰  سرطان ۱۳۹۷

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان  کابل: 
پس از بیش از یک سال، فردا از ترکیه به کابل برمی گردد. دوستم با تمام اختیارات قانونی اش به کارش ادامه 

میدهد.
اداره امنیت ملی از بازداشت عتیق اهلل فرزند عبدالسبحان یک عضوگروه طالبان در شهر کابل که طراح یک  رر: 

حمله علیه نیروهای  اردوی ملی است  خبر داد.
در پی یک رویداد ترافیکی در پروان  یک زرگر زخمی شد و یک کیلو طالی وی  ناپدید شد.گفته شده دزدان  رر: 

این تصادم را انجام داده اند.
شش طالب مسلح  در فاریاب در درگیری با نیروهای امنیتی در پشتونکوت کشته و۴ تن زخمی شدند. فاریاب: 

مسووالن نظامی در غزنی از کاهش قابل مالحظة حمالت طالبان در آن والیت خبر می دهند.افواه است که  غزنی: 
۱۲افسر پولیس کشته و۳۰ تن زخمی شده.

سی و نه مخالف مسلح دیروز درمربوطات والیت غزنی کشته و ۱۹ تن دیگر آنها زخمی شدند.6 پولیس شهید  رر: 
و ۱۱تن زخمی شد.

قومندان امنیه ولسوالی شولگره والیت بلخ دیشب با سه سربازش باثر کمین طالبان زخم برداشت. بلخ: 
با مسدود شدن بندر حیرتان توسط معترضان روزانه یک میلیون دالر به تاجران خساره وارد می شوند. رر: 

مادری که دختر جوانش سه روز پیش در بلخ توسط شوهرش به قتل رسید، خواهان بازداشت قاتل دخترش   رر: 
و اجرایی شدن عدالت شد.

چهار پولیس محلی دریک حمله خودی  ۲ سرباز همقطار شان دروالیت زابل جان باختند. زابل: 
پاسگاه های اردوی ملی شب گذشته در نرخ والیت میدان وردگ آماج حمله گروهی طالبان  قرارگرفت. قاری  میدان: 

قدرت اهلل قوماندان طالب با یک فردش کشته و سه سرباز اردوی ملی زخم برداشتند.
سه طالب مسلح پاکستانی دیروز درکنرکشته و ۴ تن شان زخمی شدند. کنر: 

در درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنرتاکنون چهل وسه هراس افگن ازدوطرف  رر: 
کشته و چندین تن دیگر شان اسیرشدند .

نورستان:    شش طالب پاکستانی دریک حمله هوایی دروالیت نورستان کشته شدند.و ۵ ماین کشف و خنثی شد.
هژده طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب در ولسوالی کجران دایکندی کشته شدند و هفده طالب دیگر  دایکندی: 

زخم برداشتند. پنج پوسته امنیتی تخریب شده است .
عملیات نظامی در شاهراه جالل آباد – گذرگاه تورخم درشرق کشور همچنان ادامه دارد. ننگرهار: 

درنتیجه انفجاربمب دروالیت ننگرهار چهار غیرنظامی در خوگیانی زخم برداشتند. رر: 
ازوقوع یک حمله انتحاری در مومند والیت ننگرهار جلوگیری شد. رر: 

چهارکودک درنتیجه انفجار یک ماین در شمال شهر قندهار زخم برداشتند . قندهار: 
بیست و هشت طالب مسلح دیروز در چاردره والیت کندز کشته و۱۴ تن شان زخمی شدند. قندز: 

هشتاد طالب  مسلح در  پنج روز گذشته  در در گیری بانیروهای  امنیتی در بدخشان کشته شدند.۲۱ تن  بدخشان: 
ازنظامیان شهید و ۱۱ تن زخمی شدند.

۲۲ جوالی۲۰۱۸=۳۱  سرطان ۱۳۹۷
عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از حدود ۱۴ ماه سفر به ترکیه، امروز به افغانستان  کابل: 
بازگشت. درحمله انتحاری درسه راهی میدان هوایی کابل ۱۱ نفرمردمان ملکی کشته و۴۸نفر زخمی شدند. 
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احمد ایشچی گفت حاضراست دعوایش را با دوستم در جرگه قومی حل کند.
در نبرد میان گروه های داعش و طالبان در درزآب جوزجان دیشب هژده تن از طرفین درگیر کشته شدند  جوزجان: 

وهفده تن دیگر شان زخم برداشتند .که۱۵ طالب و۳ داعشی کشته ها اند.
جوزجان  ۱۱ داعشی در ولسوالی قوشتیپه جوزجان با ۵ میل اسلحه شان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. تاکنون دراین درگیری ها  کنر: 
نزدیک به پنجاه هراس افگن ازدوطرف کشته شدند و ده ها تن دیگر شان اسیر شدند.

۴ داعشی به شمول یک عضو گروه اسد اورکزی، در ولسوالی اچین در نتیجه عملیات ها کشته شدند.« ننگرهار: 
۲6 داعشی  در حمله های نیروهای ویژه  کشته شدند.دو انبار سالح و۵ ماین نیز کشف گردید. رر: 

هشت طالب پاکستانی دریک حمله هوایی درنورستان کشته شدند. 6 ماین هم کشف و خنثی گردید. نورستان: 
۳ فرد مشکوک درقریه مرغگیران پغمان بازداشت شد.۹ماین در نقاط مختلف کشورکشف و خنثی شد. کابل: 

انفجار ماین صبح امروز درآب جر ناحیه ۴ کابل جان دو طفل را گرفت ویک طفل زخمی شد. رر: 
۲ تروریست در ولسوالی مارجه هلمند بازداشت شدند. هلمند: 

مسوول استخبارات طالبان دروالیت هرات  با دوتن از همدستانش که متهم به سازماندهی پانزده مورد ماین   هرات: 
گذاری و شش مورد حمالت تروریستی میباشد دستگیرشد.

یک پسر جوان در بلخ شب گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. بلخ: 
پولیس بلخ دوزن را از چنگ آدم ربایان که از قندز ربوده بودند در شهر مزارشریف نجات دادند. رر: 
در درگیری میان افراد مسلح غیر مسول و یک کاندید ولسی جرگه در سمنگان یکتن کشته شد. سمنگان: 

احمد یک کودک ۱۱ساله  دیروز از چنگ آدم ربایان درحضرت امام کندز رها شد. قندز: 
دو زن دیروز درقلعه زال کندز ار اثر اصابت مرمی هاوان مخالفان شهیدو ۸ زن زخمی گردید. رر: 

یک سرباز دو همسنگرش را دیشب درپشتونکوت فاریاب به شهادت رساند . فاریاب: 
یک عروس وداماد دیشب  درکوهستان فاریاب به  قتل رسیدند. رر: 

۲۳ جوالی۲۰۱۸=اول اسد ۱۳۹۷
پس از برگشت عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از ترکیه به افغانستان، اعتراضات  کابل: 
هواداران او در این کشور پایان یافت. ادارات دولتی و همچنان دفترکمیسیون انتخابات درفاریاب و6 والیت 

شمال  فعالیت شان را از سر گرفته اند. 
گل حیدر والی نام نهاد هراس افگنان طالب برای والیت کاپیسا و مولوی احسان اهلل ولسوال نام نهاد این گروه  کاپیسا: 
برای ولسوالی تگاب با شماری از افراد شان در یک عملیات ویژه کشته شد. در این عملیات بشمول افراد یاد  

شده، ۱۷تن کشته و دو هراس افگن دیگر با مقداری جنگ افزار بازداشت شده اند.
مال نسیم مشفق ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی تگاب کاپیسا  در مربوطات آن ولسوالی با یک  رر: 

همکارش دیروز کشته و۴ تن شان زخمی شد.
ده مخالف مسلح صبح امروز در والیت لوگربه اثر انفجار ماینی کشته شدند که به داخل یک مسجد در قریه  لوگر: 

بابوس مرکز آن والیت مصروف ساخت آن بودند.
جوزجان: مولوی محمد اسلم مشهور به حاجی، معاون مولوی حبیب الرحمن رهبر محلی داعش در ولسوالی قوشتپة آن 

والیت  امروزکشته شد.
معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله میگوید ۱۱۹ تن به اتهام قاچاق اضافه از یکهزار کیلوگرام مواد  کابل: 

مخدر مختلف النوع از بخش های مختلف کشور بازداشت شدند .
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۲طالب پاکستانی کشته. در ناوه غزنی ۱۵ هراس افگن دستگیر.  رر: 
در دولینه غور ۵ هراس افگن دستگیر. درتگاب کاپیسا۲ هراس افگن دستگیر شد. همچنان یکتعداد وسایط و 

سالح و مهمات هراس افگنان نیز ضبط گردیده است.
نیروهای اردوی ملی 6  تن را روز گذشته ازمربوطات ولسوالی پغمان والیت کابل به اتهام دخیل بودن فعالیت  رر: 

های تروریستی گرفتار نمودند.
شیخ علی احمد فکور منجم وستاره شناس شهیرکشورمیگوید ما شب جمعه شاهد طوالنی ترین ۳ ساعت  رر: 

مهتاب گرفتگی قرن ۲۱ خواهیم بود.
دایکندی:   شش تن از خیزش های مردمی و دو پولیس ملی  دیشب  در در گیری با طالبان مسلح در دایکندی به شهادت 

رسیدند و ۲ تن زخمی شد.
در حمله هوایی نظامیان کشور در بغالن عصر دیروز هفت طالب مسلح کشته شدند. بغالن: 

پولیس غزنی شصت و نه تن را در جریان یک هفته گذشته بازداشت کرد.۴6تن به ظن سرقت.قتل و خشونت   غزنی: 
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و ۲۳مرد به ظن همکاری با طالبان.
شش طالب مسلح دیشب دراندر والیت غزنی کشته شدند.۵ طالب و ۳ پولیس زخم برداشتند. رر: 

هشت داعشی دیروز درناوه والیت غزنی کشته شدند. رر: 
مسووالن نظامی پکتیکا گفتند،حمله طالبان مسلح دیشب بر ولسوالی های گیان و اومنی عقب زده شد. ۴طالب  پکتیکا: 

کشته و سه تن زخمی شد.۲پولیس شهید و سه تن زخمی گردیدند.
هشت طالب مسلح بشمول ۲ پاکستانی در یک حمله هوایی نظامیان دروالیت پکتیکا کشته شدند. رر: 

مسووالن در والیت هرات میگویند یک قاضی شیندند و یکی از کارمندان ارشد ریاست اراضی آن والیت به  هرات: 
اتهام اخذ رشوت بازداشت شدند.

نورستان:  یازده هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند. 
6 ماین نیز کشف شد.

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد.تاکنون دراین درگیری ها ده ها  کنر: 
هراس افگن ازدوطرف کشته شدند و چندین تن دیگر شان اسیر گردیدند.

شش کودک درنتیجه انفجار یک ماین درجنوب کشور زخم برداشتند. ارزگان: 
دوکودک درفاریاب از اثر اصابت یک فیر مرمی هاوان طالبان دیشبکشته و دو زن جوان زخم برداشتند . فاریاب: 

شش طالب مسلح دیشب در در گیری بانیروهای امنیتی در فراه  کشته و۳ تن زخمی شدند. فراه: 
۲۴ جوالی۲۰۱۸= ۲ اسد ۱۳۹۷

جوزجان: مقام های دولتی والیت جوزجان طی دو هفته  از درگیری شدید میان جنگجویان طالبان و گروه موسوم به دولت 
اسالمی )داعش( خبر دادند که ۳۰۰ تن  از دو طرف کشته و زخمی شده اند.

وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان دروالیت کاپیسا خبر میدهد  عملیات نظامی ادامه دارد. کاپیسا: 
طی ۲۴ ساعت: درخوگیانی ننگرهار ۲ داعشی کشته. در درزاب جوزجان ۲ داعشی کشته. درنوزاد.  گرشک  کابل: 
و نادعلی هلمند یک قرارگاه دشمن تخریب. در ارغنداب زابل سالح و مهمات هراس افگنان بدست آمد. در 

سیدآباد میدان وردگ ۲ قرارگاه دشمن تخریب شد.
اصابت سه راکت در ساحه افشار کابل باعث جراحت هفت نفر شد. رر: 

6 هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی در کنر کشته شدند.۳ انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد کنر: 
رر:  درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. درتازه ترین درگیریها شش  

هراس افگن کشته شدند.
چهارده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و زمینی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک  هلمند: 

انبار سالح و 6 ماین هم کشف شد.
ننگرهار: بیست ویک داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه   درشرق کشور کشته شدند. یک انبار سالح و6 ماین 

هم کشف گردید.
در دوماه بیش از۲۰۰ هراس افگن و افراد متهم به جرایم جنایی دربخشهای ننگرهار بازداشت شده اند. رر: 

ده ها روستا در دوطرف شاهراه جالل آباد – تورخم ازوجود هراس افگنان پاکسازی شده است. رر: 
نورستان: پنج طالب پاکستانی دریک حمله هوایی دروالیت نورستان کشته شدند. ۴ حلقه ماین هم کشف گردید.

مولوی شاکر ولسوال خود خوانده طالبان مسلح برای سانچارک سرپل با نه طالب مسلح دیگر درانفجار ماین  سرپل: 
کارگزاری شده داعش دیشب کشته شد. چندین طالب دیگر به شمول دامال نادر قومندان عمومی طالبان برای 

والیت سرپل زخم برداشتند.
هفت طالب مسلح دیروز در والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

چهل و چهار مخالف مسلح از دیروز به این طرف والیت غزنی کشته  و ۳۴ تن شان زخمی شدند.دو منسوب  غزنی: 
امنیتی نیزشهید شد.

طالبان مسلح دیروز  شش سرنشین آمبوالنس شفاخانه ولسوالی لعل سرجنگل را در والیت غور ربودند. غور: 
۲۵ جوالی۲۰۱۸=۳ اسد ۱۳۹۷

نیروهای ویژه افغان ۳6 نفر را در مدرسه دینی در ولسوالی اندر غزنی که گمان میرود اعضای طالبان اند دیشب  غزنی: 
و صبح امروز دستگیر کردند. در این عملیات ۴طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.

هژده هراس افگن صبح امروز درمقرغزنی کشته و۱۳ تن زخمی شدند. 6 طالب بشمول۴ نفرقومناندان آن  رر: 
درقره باغ کشته شد.

یک فرد انتحاری در جبل السراج والیت پروان بازداشت شد. پروان: 
پولیس پروان امروز یک تن را در پیوند به قتل  مدیر یک مکتب  سید خیل در آن والیت بازداشت کرد. رر: 
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دوازده هراس افگن دیشب در والیت هلمند کشته شدند.۳۸ حلقه ماین آنها نیز کشف و خنثی شد. هلمند: 
سه طالب مسلح دیروز دریک عملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی درگرشک هلمند کشته شدند.۳۳ ماین  رر: 

نیز کشف گردید.
در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط کشور سه هراس افگن پاکستانی کشته و۴۲ ماین کشف شده.   کابل: 

حمله  ۵ راکت دیروز از ارغندی نزدیک میدان شهر باالی افشار کابل صورت گرفت که ۷ تن زخمی و یک  رر: 
منزل خساره مند گردید.

پنج فرد ملکی صبح امروز در نتیجه یک انفجار در شهر میمنه زخم برداشتند . فاریاب: 
پنج طالب به شمول یک قوماندان محلی آنان دیروز درخاک سفید فراه کشته و ۵ تن شان زخمی شدند. فراه: 

جوزجان:  گروه طالبان درشمال افغانستان مدعی اندکه طیاره های نیروهای خارجی مواضع آنها را درحمایت از داعش 
هدف قرارداده است . داعش و طالب در والیت های جوزجان وسرپل از ۲۰ روز به اینطرف مصروف نبردهای 

سختی دربرابر یکدیگر اند.
پانزده مخالف مسلح  دیروز در خوشی والیت لوگردر عملیات هوایی و زمینی کشته شدند.۲ فرد ملکی نیز به  لوگر: 

شهادت رسیدند.
شش کارمند صحی ربوده شده در والیت غور دیروزبا پادرمیانی بزرگان محل از نزد طالبان  رها شدند. غور: 

۲۶ جوالی۲۰۱۸= ۴ اسد ۱۳۹۷
در افغانستان ائتالف سیاسی جدیدی زیر نام » ائتالف بزرگ ملی” با حضور چهره های مطرح سیاسی رسما  کابل: 
اعالم موجودیت کرد.عبدالرشیددوستم. صالح الدین ربانی. عطامحمد نور. رحمت اهلل نبیل. یونس قانونی. 

محمد محقق. ضیاءمسعود وشماری از چهره های مطرح سیاسی در این ائتالف عضویت دارند.
دریک حمله انتحاری که صبح امروز درمنطقة کمپنی شهرکابل رخ داد، چهارتن از نیروهای امنیتی شهید و  رر: 

شش تن دیگرآنان زخمی شدند.
حمله های طالبان بر برخی پاسگاه های امنیتی دروالیت غزنی ناکام ساخته شد. طالبان در۲۴ساعت گذشته۴  غزنی: 

بار به پاسگاه های امنیتی حمله کردند که باثر حمالت هوایی ۸ تن کشته و۷ تن زخمی شد.
شش تن به اتهام سازمانده حمله های هراس افگنانه دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. یک صدو شصت و  ننگرهار: 

هفت هراس افگنی  در جریان دوماه اخیر بازداشت کرده است.
نورستان: ده هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی درکامندیش والیت نورستان کشته شدند.۷ ماین نیز 

کشف و خنثی شد.
درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر گسترش یافته است. کنر: 

چهار کودک درنتیجه  ماین گذاری گروه طالبان درسنگین والیت هلمند زخم برداشتند. هلمند: 
ازیک انفجار ماین در زاول هرات جلوگیری شد.همچنان یک حلقه ماین در اوبه کشف و خنثی شد. هرات: 

۲۷ جوالی۲۰۱۸= ۵ اسد ۱۳۹۷
ننگرهار:  بیست داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در بخش های ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و  

۴ ماین نیز کشف گردید.
نورستان: 6 هراس افگن گروه طالبان دریک حمله هوایی در نورستان کشته شدند. ۴حلقه ماین نیزکشف گردید.

درگیری افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر ادامه دارد. درتازه ترین درگیری ها شش هراس  کنر: 
افگن کشته شدند.

دو کودک درنتیجه ماین گذاری گروه طالبان  جان باختند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
یازده طالب مسلح در حمله هوایی و زمینی نیروهای کوماندو دروالیت فراه کشته شدند. فراه: 

۲۴ هراس افگن درمربوطات غزنی کشته و ۱۲ تن زخمی شده اندد: در ولسوالی اندر ۱۲ تن کشته و ۸ تن  غزنی: 
زخمی ، در ولسوالی قره باغ ۸ تن کشته، ۴ تن زخمی و در ولسوالی رشیدان ۴ هراس افگن کشته یک باب 

قرارگاه و یک عراده موتر دشمن از بین برده شده است.
طی عملیات تصفیوی در بخش های مختلف کشور ۱6 تن داعشی کشته و ۵ فرد مشکوک دستگیر، در قریه  کابل: 
های بالل، مالیزی ترینکوت مرکز والیت ارزگان یک باب دیپوی سالح و مهمات، ۸ عراده موتر، ۸عراده 

موترسایکل، ۲۰کیلو گرام تریاک،۲ قبضه راکت و۲ پایه مخابره از بین برده شده.
روزگذشته ۳ هراس افگنان درمربوطات ولسوالی علینگاروالیت لغمان کشته شد. لغمان: 

درمربوطات تگاب  والیت کاپیسا نزده تن ازهراس افگنان کشته و ۳ تن زخمی شدند. کاپیسا: 
در دو روز گذشته برخی از مناطق »لعل پور« و »گوشتی« در ننگرهار از سوی ارتش پاکستان هدف حمالت   ننگرهار: 

راکتی قرار گرفته است.
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۲۸ جوالی۲۰۱۸= ۶ اسد ۱۳۹۷
عالمان دین )روحانیان( در افغانستان هشدار دادند که برای مبارزه با فساد اداری نام های »افراد فاسد« را از طریق  کابل: 

منبر افشا خواهند کرد.
در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی درنقاط مختلف کشور طی۲۴ ساعت گذشته  درسیدکرم پکتیا ۸ تن کشته  رر: 
و۵۰فرد مشکوک دستگیر شد. در صبری خوست ۲ ماینگدار دستگیر شد. درمحمدآغه لوگر ۲تن کشته و در 

دشت قلعه تخار ۴تن کشته و 6 تن زخمی شد.
بیش از ۷۸۲۸ تابلیت) ک (در کابل بدست آ مده است. درترکیب تابلیت )ک( چندین ماده مشمول متیل دی  رر: 
اکسی امفتامین و جود دارد که حالت روحی و روانی مصرف کننده را تغییر می دهدو برای صحت انسان مضر 

میباشد.
معینیت مبارزه  با مواد مخدر وزارت امور داخله  ۷۲ تن را درپیوند به قاچاق بیشتر از یکهزار کیلو  گرام  مواد  رر: 

مخدر مختلف النوع  بازداشت نموده است .
گروهی از مخالفان مسلح به مرکز آموزشی قابله ها/ماماها در شهر جالل آباد حمله کردند. ۵۷ نفر از کارکنان  ننگرهار: 
این مرکز توسط نیروهای امنیتی از ساختمان بیرون شده اند اما از سرنوشت هشت نفر دیگر خبری نیست.

تاکنون ۷ تن زخمی شده اند.
شانزده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند.یک انبار سالح و ۵ ماین  رر: 

نیز کشف گردید.
طالبان مسلح   آصف ایل بیگی یک قومندان خیزش مردمی را پیش از چاشت امروز در والیت فاریاب به  فاریاب: 

شهادت رساندندودوتن همراهش را بردند.
چهار طالب مسلح دیشب درحمله هوایی در محمد آغه  والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 
در  حمله تروریستان در ولسوالی اطغر والیت زابل ۷6 هراس افگن کشته شدند. زابل: 

حمله طالبان مسلح در ولسوالی خنجان  والیت بغالن  صبح امروز عقب زده شد . بغالن: 
یازده طالب مسلح پاکستانی دیشب  در عملیات قوای هوایی در فراه   بشمول سه انجنیر ماین ساز و سه فرد  فراه: 

انتحار کننده کشته  شدند.
هشت طالب مسلح در یک حمله هوایی دروالیت فراه کشته شدند. رر: 

دو فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین صبح امروز دردره صوف  سمنگان جان باختند. سمنگان: 
هشت تن به ظن جرایم جنایی دیروز در والیت غزنی بازداشت شدند. غزنی: 

طالبان مسلح هشت تانکر مخصوص مواد نفتی را در والیت غور توقف داده اند. غور: 
نورستان: پنج هراس افگن  طالب دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.۳ ماین هم کشف گردید.

گزارش ها از شدت گرفتن درگیری افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش در والیت کنر حاکیست. تاکنون  کنر: 
دراین درگیری ها ده ها هراس افگن ازدوطرف کشته وزخمی شدند .

دره مهم کرنگل دروالیت کنر در یک عملیات نظامی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. دراین عملیات چهار  رر: 
هراس افگن کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.

۲۹ جوالی۲۰۱۸= ۷ اسد ۱۳۹۷
نیویارک تایمز: امریکا خواستار خروج نیروهای افغانستان از مناطق دوردست شده. کابل: 

ازدواج کودکان افغان ده درصد کاهش یافته. رر: 
مسوول دفتر اکتد المار امروز به ضرب گلوله زخمی و بعد فوت شد. فاریاب: 

۳ طالب دیروز در شیرین تگاب کشته و ۲ تن زخمی شد. یک حلقه ماین در قیصار کشف وخنثی شد. رر: 
دایکندی: ۳ تن به ظن قتل یک دختر جوان ۱۴ ساله در ولسوالی سنگ تخت  بازداشت شد.

درجریان عملیات تصفیوی در قرغه ای 6 طالب کشته شد. عملیات ادامه دارد. لغمان: 
ده طالب در عملیات هوایی در مربوطات هلمند کشته شد. یک انبار سالح و ۸ ماین نیز کشف شد. هلمند: 

ننگرهار:  ۱۸ داعشی در تازه ترین عملیات کشته شد.  6ماین و یک انبار سالح نیز کشف گردید.
درحمله به مرکز تربیه قابله ها ۳ تن کشته و ۸ تن زخمی شد. رر: 

نورستان: ۸ هراس افگن طالب در کامدیش  کشته و 6 ماین کشف گردید.
ازتخریب ۲ پایه برق وارداتی جلوگیری و تالش دهشت افگنان ناکام شد. پروان: 

نیروهای دفاعی و امنیتی طی ۲۴ ساعت گذشته: یک دهشت افگن را در نازیان ننگرهارکشته. ۲ داعشی در  کابل: 
چپه دره کنر به دولت پیوست. ۲ هراس افگن در غور کشته. درنادعلی هلمند ۳ هراس افگن کشته و ۳ تن 

زخمی. در فاریاب ۳ تن کشته و ۳ تن زخمی شد.
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درگیری افراد واسته به گروه های داعش و طالبان در کنر ادامه دارد و ۴ طالب و ۵ داعشی کشته شد. کنر: 
۱۰ طالب در حومه شهر فراه در حمله های هوایی کشته شد. فراه: 

۱۵ طالب دیروز در ترینکوت توسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 
۱۰ داعشی دیروز در دشت ارچی کشته شد. قندز: 

شبرغان:   درحادثه ترافیکی شاهراه شبرغان-مزارشریف ۳ تن کشته و ۴ تن زخمی شد.
۳۰ جوالی۲۰۱۸= ۸ اسد ۱۳۹۷

بادغیس:   یک عروس خردسال  ۷ ساله توسط شوهرش بعد شکنجه  کشته شد. این دختر به اساس قتل بین خانواده 
دو سال قبل بد داده شده بود.

اشرف غنی بعد از ۲ سال با معاون اولش جنرال دوستم دیدار کرد. کابل: 
انیسه رسولی که برای عضویت ستره محکمه معرفی شده بود  بعد رد شدن  از پارلمان دوباره از سوی اشرف  رر: 

غنی معرفی شد.
در زرمت پکتیا ۴ هراس افگن کشته و ۳ تن زخمی. در کجکی هلمند ۴ تن کشته. در للندر۴آسیاب کابل ۳  رر: 
تن کشته و یکنفرزخمی. در خوگیانی ننگرهار یکنفر کشته و ۲ تن دستگیرشد. در مانوگی کنر۲ تن داعشی با 

سالح به دولت پیوست. درسنگین هلمند ۴ ماین کشف شد. در بتی کوت ننگرهار یکنفر به دولت پیوست.
۹ نفر به ظن جرایم جنایی در مزارشریف گرفتار شد. بلخ: 

۷ هراس افگن دیشب در عملیات هوایی و زمینی در محمد آغه کشته و۲ نفر زخمی شد. لوگر: 
یک افسر و یک نظامی دیگر امروز ترور شد. فراه: 

۲ طالب مسلح در عملیات هوایی در باالبلوک کشته و یک تن زخمی شد. رر: 
6 طالب مسلح دیروز از شهر زرنج بازداشت شد. نیمروز: 

۷ مسافر  از شاهراه پروان- بامیان ربوده شد. پروان: 
طالبان از ۱۴۳ کارگرشرکت افغان صداقت شرکت سرک سازی ربوده شده ماه قبل ۱۳ تن را رها کرد. قندهار: 

۳۱ جوالی۲۰۱۸= ۹ اسد ۱۳۹۷
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به ۳۱ حمل سال۱۳۹۸ اعالن شد. کابل: 

مسوول گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر بایک دیپلومات امریکایی مذاکره مستقیم کرده است. رر: 
اشرف غنی پس از دو سال با جنرال دوستم معاون اول خود دیدارکرد.  رر: 

یکنفر در اثر فیر یکنفر دیگر در ساحه ارزان قیمت ناحیه ۱۲ شهر کابل زخمی شد. رر: 
ننگرهار:  درحمله انتحاری به ساختمان امور مهاجران ۱۵ تن کشته و ۱۵ تن زخمی شد. طالبان مسوولیت را قبول 

نکرده اند.
یک دختر۱6 ساله عضو داعش در بهسود بازداشت شد. رر: 

۱۸ عضو داعش در بخش های ننگرهار کشته شد.6 ماین و۲ انبار سالح نیز کشف گردید. رر: 
یک زن و دختر ۱۵ ساله اش هنگام سفر به شهر میمنه در مسیر راه توسط طالبان تیرباران شدند. فاریاب: 

در انفجار ماین کنار جاده ۱۱ سرنشین یک بس مسافر بری کشته و۴۰ تن زخمی شد. بس از هرات طرف  فراه: 
کابل در حرکت بود.

۱۱ مسافر که دیروز ربوده شده بودند از چنگ طالبان در گردیز آزاد شدند. پکتیا: 
انفجار ماین در خوست ۳ تن را زخمی کرد. رر: 

یک عضو گروه داعش در زرمت بازداشت گردید. رر: 
۷ هراس افگن در محمد آغه و ازره کشته و ۱۲ تن دیگر شان زخم برداشتند. لوگر: 

یک صراف دیروز از جنگ آدم ربایان در محمد آغه نجات داده شد. رر: 
ارزگان:  درعملیات علیه خانه والی نام نهاد طالبان برای ارزگان6 دشمن کشته و۹ زخمی و6 تن بازداشت شد.

هفته قبل والی طالبان در کاپیسا کشته و ۲ روز قبل والی طالبان برای پنجشیر گرفتار شد.  
جوزجان:  دیروزدر درگیری میان طالبان و داعش۸ داعشی بشمول ۳ خارجی و۱۱ طالب دردرزاب کشته شد.

سه هراس افگن در مربوطات لغمان در برخورد با نظامیان کشته شد. لغمان: 
یک باند ۹ نفری سارقان از مربوطات شهر قندز گرفتار شد. قندز: 

اول آگست ۲۰۱۸=  ۱۰ اسد۱۳۹۷
طی۲۴ ساعت گدشته:  در علینگار لغمان ۴نفرهراس افگن کشته  ۵ تن زخمی و ۳ تن دستگیرشد.در محمد  کابل: 
آغه لوگر ۷ تن کشته و۳ ماین خنثی شد. در سنگین هلمند۲ تن کشته یکتن زخمی و۱۰ ماین کشف شد. در 

وته پورکنریک داعشی کشته.در باالبلوک فراه درانفجارماین۳مخالف کشته و۳ تن زخمی. 
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یک پسر۲۰ ساله صراف در  چار راه برکی کابل به قتل رسید. رر: 
جوزجان:  مولوی حبیب اهلل رهبر داعش در ولسوالی درزاب  با ۲۰۰ تن از نیروهایش  به دولت پیوست. 

در درگیری بین طالبان و داعش بیش از صد نفر از هر طرف کشته شده.  
ننگرهار:  ۲۱ داعشی در حمله نیروهای ویژه کشته شد. یک انبار سالح و ۸ ماین نیز کشف و خنثی شد.

درحمله به دفتر مهاجرین ننگرهار دیروز ۱۵ نفر ملکی کشته و۱۵ تن دیگر زخمی شدند. رر: 
نورستان:  ۵ هراس افکن در حمله هوایی در برگ متال کشته و ۳ ماین کشف گردید.

6 طالب در حومه شهر فراه در برخورد با نظامیان کشته شد. فراه:   
عملیات ضد هراس افگنان ادامه دارد:  ۳ هراس افگن کشته و۴ تن زخمی و ۴ تن بازداشت گردید. لغمان: 

۳ ماین گزار در ولسوالی میوند کشته شد. قندهار: 
۸ هراس افگن پاکستانی که بر کاروان نظامیان حمله کرده بودند کشته شدند. پکتیکا: 

۲ نفر به اتهام آدم ربایی و قتل محکوم به حبس شدند. بلخ: 
۵ طالب  دیشب در بره کی برک کشته شدند. ۳ تن زخمی و ۳ تن دیگر دستگیر شد. دیروز در ازره یک زن  لوگر: 

کشته و یک طفل زخمی شد.
یک هراس افگن در شهر قندز کشته شد. قندز: 

پاک کاری از وجود هراس افگنان در خواجه غار دیروز طی عملیاتی آغاز شد. تخار: 
قوماندان پولیس بغالن گفت: سال آینده کشت خشخاش در بغالن به صفر می رسد. بغالن: 

۴ طالب دیشب در چشمه شیر سمنگان کشته و 6 تن زخمی شد. طالبان یک تانکر تیل را مورد اصابت راکت  رر: 
قرار دادند.

۲ آگست ۲۰۱۸=  ۱۱ اسد۱۳۹۷
۳ شهروند خارجی صبح امروز در پلچرخی ربوده شدند و اجساد شان در موسهی یافت شد. آنها از هند. مالیزیا  کابل: 

و مقدونیه اند که در یک موسسه خیریه کار میکردند.
۱۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۹ تن دیگر آنها زخمی شدند. رر: 

یک هیلی کوپتر اردوی ملی در سروبی نشست اضطراری نمود. یک تن عمله آن کشته شد. رر: 
نتایج امتحانات کانکور6۰ هزار نفر اعالن شد. تهمینه فرزند عبدالصبور اول نمره این ازمون شد. رر: 

۲ تن به ظن قتل دیروز در تخار بازداشت شد. تخار: 
جوزجان: ۲۰۰ عضو داعش که بدولت تسلیم شده اند به شبرغان انتقال یافته اند.

پولیس ۵۴ میل سالح را به برنامه دایاگ تسلیم کرد. سرپل: 
۴ مخالف دیروز در اندر کشته و یکتن شان توسط نظامیان زخمی شد. غزنی: 

۷ هراس افگن دیروز در علینگار کشته. ۴ تن زخمی و ۳ نفر شان بازداشت شد. لغمان: 
6 عضو داعش دیروز در ده باال در حمله هوایی کشته شد. ننگرهار: 

۱۲ زندانی به حفظ قرآنکریم موفق شدند. قندز: 
۳آگست ۲۰۱۸=  ۱۲ اسد۱۳۹۷

درعملیات نیروهای مشترک نظامی دربرخی از والیات کشور ۲۴ تن هراس افگن کشته و ۲۱ تن زخمی شده  کابل: 
اند. ۲۵ حلقه ماین نیزکشف و خنثی گردید.

دومهاجم انتحاری در گردیز در مسجد خواجه حسن اهل تشیع در نماز جمعه حمله کرده که ۲۵ نفر کشته  پکتیا: 
و۳۳ تن زخمی شده است.

اردوی ملی 6۱ نفر را از محبس طالبان از زندان طالبان در کجکی نجات دادند. ۲ محافظ محبس کشته و ۷ تن  هلمند: 
شان دستگیر شد.

۵ تن اعضای داعش در جالل آباد دستگیر و یکتن دیگر بامحموله ای از مواد انفجاری بازداشت شد.   ننگرهار: 
ننگرهار:  ۲۹داعشی دربخشهای ننگرهاردرحمله های هوایی وزمینی کشته.۴ ماین و یک انبار سالح کشف شد.

۳ مرکز گروه طالبان در باالبلوک نابود  و ۱۴ طالب کشته شد. فراه: 
بین افراد داعش و طالب در چپه دره کنر جنگ ادامه دارد. درتازه ترین درگیری ها ۸ تن آنها کشته شده. کنر: 

نورستان: ۱۰ هراس افگن در حمله هوایی در کامدیش کشته شد.6 ماین نیز کشف و خنثی شد.
6 طالب در شیندند کشته و ۲ تن آنها زخمی شد. یک موترسایکل بمب گذاری شده در گلران کشف شد. هرات: 

۷ هراس افگن توسط نظامیان در اسمار و غازی آباد کشته و ۸ تن شان زخمی شد. کنر: 
۳ هراس افگن در علیشنگ کشته و ۴ تن زخمی شد. یک ماین در بتی کوت کشف شد. لغمان: 

۴آگست ۲۰۱۸=  ۱۳ اسد۱۳۹۷
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صالحیت ۲۵ تن بشمول فوزیه کوفی برای انتخابات پارلمانی رد شد. کابل: 
6۲ تن هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۴ تن زخمی شده اند. رر: 

۳ طالب مسلح در ولسوالی بهارک کشته و ۵ تن شان زخمی شد. تخار: 
۲ تن باثر انفجار ماین در راغستان جان باختند. قندهار: 

۲۸ تن هراس افگن در خوگیانی کشته و ۱۲ تن زخمی شد. غزنی: 
۳ طالب در حمله هوایی در بکواه کشته و 6 تن زخمی شد. فراه: 

یک طالب در قریه رج شهر فراه کشته و ۳ تن زخمی گردید. رر: 
طالبان ۳ سرباز پولیس را دیروز در دهن دروازه ورودی شفاخانه والیتی تیر باران کردند. رر: 

۵ تن در انفجار ماین کنار جاده کشته شد که ۴ سرباز و یک نفر ملکی بود. ۲ فرد ملکی زخم برداشت. رر: 
۴ نفر به ظن دزدی در ایبک بازداشت و ۲ تن شان فرار کرد. سمنگان: 

یک زرنج پر از مواد انفجای در گردیز گرفتار شد. پکتیا: 
برای خانواده های ۳۴ شهید مسجد امام زمان گردیز به هرکدام یکصد هزار افغانی و برای ۷6 تن زخمی ها  رر: 

پنجاه هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.
ده ها هراس افگن در مربوطات کنر کشته شده. ۵۱ طالب و داعشی کشته و 6 تن شان زخمی شده. کنر: 

نورستان: 6 هراس افگن درحمله هوایی کشته شد. ۸ ماین نیز کشف گردید.
ننگرهار:  ۲۰ داعشی در عملیات نیروهای ویژه درننگرهار کشته. یک انبار سالح و ۳ ماین کشف شد.

۱6 جنگ افزار سبک کشف و ضبط شد. رر: 
یک سرباز نیروهای خارجی باثر انفجار ماین کنار جاده در بگرام زخمی شد. پروان: 

متین مشهور به متینک یک قوماندان مسلح غیر مسوول با محافظش درخان آباد بازداشت شد. قندز: 
یک زن جوان در  ورس در بین تنور داغ افتاد و هالک شد. بامیان: 

۵آگست ۲۰۱۸=  ۱۴ اسد۱۳۹۷
علمای دینی خواهان آتش بس در ایام عید اضحی هستند. کابل: 

دختران و پسران در صنف های مختلط مانند گذشته در پوهنتون ها به تحصیالت شان ادامه میدهند. رر: 
طالبان و امریکایی ها چند دور از مذاکرات را در دوحه قطرسپری کرده اند.  رر: 

۳ سربازخارجی در یک حمله انتحاری در چاریکارکشته و دوسربازافغان ویک امریکایی زخمی شد.  پروان: 
۴ نفر با ۱۸۱ کیلو چرس و هیرویین مواد مخدر توسط پولیس بازداشت شد. ننگرهار: 

۲ فرد ملکی با انفجار ماین جا سازی شده توسط هراس افگنان در زرمت زخمی شد. پکتیا: 
در حمله طالبان بیک پاسگاه نظامی در چنارتو ارزگان ۴۴ نفر از نیروهای ارتش کشته شدند. ارزگان: 

یک افسر پولیس دیروز هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. فراه: 
سمنگان:  بیش از ۱۰۹ هزار کودک در سمنگان واکسین پولیو میشوند.

۶آگست ۲۰۱۸=  ۱۵ اسد۱۳۹۷
داکتر عبداهلل گفت: با تسلیم شدگان داعش بحیث اسیران جنگی برخورد میشود. کابل: 

۸6 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته و۳۲ تن زخمی و ۳ تن دستگیر شد. رر: 
طالبان میگویند برای برگزاری دور چهارم گفتگو با نمایندگان امریکا در قطر آماده میشوند. رر: 

یک عضو مظنون طالبان  بازداشت شد. تخار: 
یک سرباز در شهر فراه با ضرب مرمی کشته شد. فراه: 

۳۰ طالب در مربوطات غزنی کشته و ۱۵ تن زخمی شد. ۴ نظامی شهید و ۵ تن زخمی گردید. غزنی: 
دایکندی:  یک لیسه دخترانه در واکنش به اختطاف یک معلم دختر از سوی شاگردان بسته شد.

۹ هراس افگن در ارغستان کشته و 6 تن زخمی شد. ۴ پولیس شهید و 6 تن زخمی شد. قندهار: 
دیروز ۵ طالب در شاهراه پلخمری کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 

۱۵ طالب در مربوطات تخار کشته و ۲۵ تن زخمی شد. تخار: 
۸ طالب دیشب کشته و ۳ تن شان زخمی شد. فاریاب: 

۷ طالب توسط نظامیان  کشته و ۳ تن آنها زخمی گردید. رر: 
۱۲ داعشی دیشب در مر بوطات ننگرهار کشته ۴ ماین ویک انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 
یک سرباز باگرفتای یک انتحاری جان ده ها تن را نجات داد اما خودش شهید شد. رر: 

نورستان: ۷ هراس افگن توسط نظامیان کشته و ۴ ماین کشف و خنثی گردید.
۴ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت گردید. سرپل: 
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6 تن در درگیری میان طالبان و داعش در کنر کشته شد. کنر: 
۱۰ طالب در یک درگیری با نظامیان کشته شد. فراه: 

6 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت گردید. هرات: 
غور:  شاهراه غور-کابل که از دوروزپیش توسط قوم تیمنی در دولتیار مسدودبود بروی ترافیک بازشد.

۷آگست ۲۰۱۸=  ۱۶ اسد۱۳۹۷
سخنگوی ریس جمهور گفت: ریس جمهور بر عدم مداخله مامورین و نهاد های حکومتی در روند انتخابات  کابل: 

تاکید دارد.
سیما سمر گفت: بیشتر افرادی که بنام حزب اسالمی رها شده  طالب میباشند. کابل: 

بیش از سه هزار تن برنج و۸۱6 تن آرد به آسیب دیدگان خشکسالی ها درافغانستان کمک می کند. چین: 
۱۹ حلقه ماین در نقاط مختلف کشور کشف و ۵ هراس افگن کشته شد. رر: 
درحمله هوایی امریکا در ازره ۳ پولیس محلی کشته و ۱6 نفر زخمی شد. لوگر: 

خالد یک مجرم متکرر همراه برادرش در پل علم بازداشت شد. رر: 
۱۰ طالب دیروز در  زرغون شهر کشته شد. رر: 

۱۱ طالب در حمله باالی پوسته های نظامی در ازره کشته و ده ها تن شان زخمی شد. رر: 
۲۲ طالب توسط نظامیان کشته و ۲۱ نفر شان زخمی شد. فراه: 

جوزجان:  علیه داعشیانی که تسلیم شده اند ده ها شکایت بدولت سپرده شده که شامل قتل، تجاوز جنسی، ضرب و شتم 
و غصب و آتش زدن ملکیت ها میشود.

حیات اهلل مشهور به قاری بالل طراح ۳ حمله مسلحانه  بازداشت شد. ننگرهار: 
۳۰ عضو داعش توسط نیروهای ارتش در حمله هوایی کشته و ۸ ماین کشف گردید. رر: 

یک کارمند محکمه بادغیس توسط افراد مسلح به قتل رسید. بادغیس: 
۹ هراس افگن در حمله هوایی به قتل رسید و ۳ ماین کشف گردید. ارزگان: 

6 هراس افگن توسط نظامیان در کامدیش کشته و ۵ حلقه ماین کشف شد. نورستان: 
۱۳هراسافگن درحمله هوایی درسنگین کشته و یک انبارسالح  و6 ماین در گرشک کشف شد. هلمند: 

۸ طالب در حومه شهر فراه کشته و ۵ ماین کشف گردید. فراه: 
عبدالقدیر یک متنفذ قومی توسط افراد مسلح در چاه آب به قتل رسید. تخار: 

۱۰ طالب در دولت آباد کشته و ۷ تن زخمی گردید. فاریاب: 
۸آگست ۲۰۱۸=  ۱۷ اسد۱۳۹۷

۱۰۸ هراس افگن در نقاط مختلف کشورکشته شده: در چارچینو ارزگان ۵۰تن کشته و ۵ تن زخمی، در  کابل: 
شیندند هرات ۲۱ تن کشته، در باالبلوک فراه ۱6 تن کشته و۳۷ تن زخمی، در مربوطات هلمند ۱۲ تن کشته 
و۱۵ تن زخمی و۳ ماین کشف،در زرغون شهر لوگر۵ تن کشته و۳ تن زخمی، در زرمت پکتیا ۳ تن کشته 
و۵ تن زخمی، در شینکی زابل۲ تن کشته و۱۲تن زخمی و۳۹ حلقه ماین در بخش های کشور کشف و خنثی 

گردید.
۱۰ زندانی ازیک زندان طالبان در موسی قلعه نجات داده شد و۱۱۰ کیلومواد مخدر گرفته شد. تاکنون اضافه  هلمند: 

از ۴۰۰ نفر از زندانهای طالبان نجات داده شده اند.
یک زن جوان ۲۵ ساله دیشب در شهر میمنه بافیر مرمی کشته شد جسد یک زن دیگر دیروز در دولت آباد  فاریاب: 

کشف شد.
یک افسر اردو که در هلمند وظیفه داشت دیروز توسط افراد مسلح شهید و یکنفر همراهش زخمی شد. پروان: 

حمله طالبان بر غوربند عقب زده شد. رر: 
6 فرد غیر مسوول  بازداشت گردید. قندز: 

پیشرفت نظامیان در ازره لوگر ادامه دارد. تاحال ۲۰ نیروی امنیتی کشته و6 فرد ملکی زخمی شده اند. لوگر: 
۲۰ طالب مسلح در مربوطات شیندند کشته شد. هرات: 

قول اردوی شاهین تاکنون بیش از ۴۰ هزار افسر و سرباز را آموزش داده. بلخ: 
۹ فرد ملکی در انفجار ماین در شولگره کشته شد. رر: 

دیروز ۵ طالب در یک انفجار موتر پر از مواد انفجاری کشته شد. غزنی: 
۱۹ طالب توسط نظامیان در باال بلوک کشته شدند و ۳۰ تن شان زخمی گردید. فراه: 

۹آگست ۲۰۱۸=  ۱۸ اسد۱۳۹۷
دفتر ریاست جمهوری از راه اندازی یک سیستم پیشرفته رادار در فرودگاه کابل خبر داده گفت  افغانستان پس  کابل: 
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از ۲6 سال کنترول حریم هوایی را بدست گرفت.
افغانستان میگوید تالش داریم تحریم های امریکا بر تجارت ما با ایران تاثیر نگذارد. رر: 

سازمان بین المللی مهاجرت گفت در سالجاری  نزدیک به نیم ملیون نفر مهاجر افغان بوطن برگشته اند. رر: 
زلمی خلیلزاد میگوید موقف امریکا هنوز هم اینست که فیصله در مورد افغانستان باید بین حکومت این کشور،  رر: 

طالبان و سایر جوانب صورت بگیرد.
یک پناه جوی افغان که به اشتباه از جرمنی اخراج شده بود دوباره به جرمنی میرود. وی با6۹ تن دیگر بکابل   رر: 

فرستاده شده بود. 
۱۸ تن از هراس افگنان در نقاط مختلف کشور کشته و ۳ تن دیگر انان زخمی شدند.  رر: 

صفی اهلل یک کارمند معارف پنجشیر به جرم اختالس به زندان محکوم شد. پنجشیر: 
عملیات مشترک علیه هراس افگنان آغاز شد. لغمان : 

۱۰ آگست ۲۰۱۸=  ۱۹ اسد۱۳۹۷
باثرحمله وتهاجم طالبان، غزنی به تصرف طالبان در آمده. اما قوای دولت ادعا دارند که حمله دفع شده و۱۵۰  غزنی: 
طالب کشته و ۲6سرباز زخمی شده. شفاخانه غزنی گفته که ۴۳ تن نیروهای دولتی و۹۰ تن ملکی زخمی 

رسیده.
طالبان حمله گسترده را به شهر غزنی آغاز کزدند. یک فروند هیلی کوپتر ارتش سقوط کرد. والی غزنی گفت  رر: 

تاکنون ۱۵۰ طالب کشته شده.
۳۵ حزب سیاسی اتالف شانرا اعالن کردند بشمول عطامحمد نور، دوستم، صالح الدین ربانی، احمد ضیاء  کابل: 

مسعود، محقق، رحمت اهلل نبیل، ظاهر قدیر، همایون همایون، اسمعیل خان وغیره.
در شماری از والیات ۱۸ هراس افگن کشته و ۳ تن زخمی شد. رر: 
عملیات پاک سازی از هراس افگنان در باال بلوک فراه  آغاز شد. فراه: 

۸ هراس افگن طالب در میوند کشته شد. قندهار: 
ننگرهار:  6 تن با محموله از مواد مخدر بازداشت شد.

عملیات ضد هراس افگنان در شاهراه تورخم- جالل آباد ادامه دارد. رر: 
یک محموله مواد کیمیاوی سازنده هیرویین در مرز اسالم قلعه کشف شد. هرات: 

در عملیات اخیر ۲۰ هراس افگن کشته و ۱۰ تن زخمی شد. کنر: 
۱۱ آگست ۲۰۱۸=  ۲۰ اسد۱۳۹۷

۴۳ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۱۲ تن زخمی شده اند. کابل: 
اعتصاب محبوسین پلچرخی برای چارمین روز ادامه دارد. درمحبس بیش از۱۴ هزارنفروجود دارد. رر: 

عملیات در ولسوالی ازره فروکش شده. در حمله ای 6 طالب مسلح کشته و ۳ طالب دیگر زخم برداشتند.  لوگر: 
درهفته گذشته ۱۵ نظامی ودو فرد ملکی شهید و۱۵ نظامی و6 فرد ملکی زخمی شده اند. 

کابل:  نیروهای خارجی برای عبور مصوون از شاهراه ها برای طالبان پول میدادند.
سید غفور احمد جاوید بحیث سخنگوی وزارت دفاع ملی معرفی شد. رر: 

۱۲ آگست ۲۰۱۸=  ۲۱ اسد۱۳۹۷
۹ طالب در مقر کشته و 6 تن زخمی شد. بادغیس: 

یک قوماندان طالب با 6۰ فردش به صلح پیوست. رر: 
بیش از ۲۰۰ ماین در مربوطات آنوالیت کشف و خنثی شده. لغمان: 

جسد یک زن پولیس کشف شد. لوگر: 
یکنفر با ۲ کیلو مواد مخدر در میدان هوایی کابل گرفتار شد. کابل: 

۳۴ تن طی عملیات نیرو های امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شد. رر: 
طالبان و داعش در مانوگی باهم درگیر شدند. کنر: 
6 تن به اتهام دزدی توسط پولیس گرفتار شد. هرات: 

۸ هراس افگن با حمله هوایی کشته شد. ارزگان: 
نورستان:  ۵ هراس افگن در برخورد با نظامیان کشته شدند.

۱۰ هراس افگن در حمله هوایی کشته شد. هلمند: 
۱۴ طالب پاکستانی در گرشک توسط نظامیان کشور کشته شد. رر: 

در شیندند بین طالبان و داعش درگیری رخداد که ۴ تن کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شد. هرات: 
۴6 داعشی در حمله های هوایی در مربوطات ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
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۳ موتر سایکل مملو از مواد انفجاری کشف و گرفتار شد. رر: 
۱۰ هراس افگن با ۴ ماین ساز گرفتار شد. رر: 

۹ طالب در حومه شهر فراه  کشته شد. فراه: 
6 طالب در ازره لوگر کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شد. لوگر: 

شهر غزنی برای چهامین روز در آتش جنگ با حمله طالبان به شهر می سوزد. غزنی: 
لوی درستیز گفت وضعیت شهر غزنی تا دو روز دیگر تغییر میکند. وی گفت اکثریت حمله کنندگان طالب  غزنی: 

افراد خارجی اند که از پاکستان تمویل و تجهیز میشوند.
۱۳ آگست ۲۰۱۸=  ۲۲ اسد۱۳۹۷

تلفات جنگ  طی ۴ روز در غزنی ۱۰۰ نظامی و ۳۰ غیر نظامی کشته شده. ۱۹۴ هراس افگن کشته و ۱۴۷شان  غزنی: 
زخمی شده .

امروز ۱۳۹ ترورست در حمله هوایی و زمینی در مربوطات غزنی کشته شد. رر: 
وزارت دفاع گفت بیش از ۳۰۰ نفرشامل غیرنظامیان و نیروهای امنیتی وشبه نظامی درجنگ درغزنی کشته شده  رر: 

اند.
رر:  ۳۳ تن نظامیان اجرستان به ولسوالی میرآهور  دایکندی عقب نشینی کردند.

طالبان ساختمان رادیو تلویزیون غزنی را به آتش کشیدند.  رر: 
در حمله انتحاری در نزدیک دفتر کمسیون انتخابات یک پولیس کشته و یکتن دیگر زخمی شد. کابل: 

۸ پولیس محلی در ۴ بولک بلخ کشته شد. بلخ: 
۸ پولیس محلی وخیزش مردمی دیشب در والیت بلخ به شهادت رسید.  رر: 

بادغیس:  آمر جنایی قادس با۳ همراهش در حمله طالبان کشته و ۳ سرباز زخمی شد.
۱۲ نظامی در تالقان کشته و ۵ تن زخمی شد. تخار: 

در سید آباد میدان ۱۱ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شد. در زرمت پکتیا ۲ ترورست کشته شد. میدان: 
۱۳ تن به دلیل زور گیری زمین بازداشت شد. هرات: 

یک کودک از چنگ آدم ربایان نجات داده شد. رر: 
نورستان: ۹ هراس افگن در کامدیش  کشته شد.

۱۴ طالب در مربوطات هلمند کشته شد. ۲ انبار سالح کشف و ۴ ماین خنثی شد. هلمند: 
ننگرهار:  ۳۰ داعشی در حمله هوایی و زمینی کشته شد. ۲ انبار سالح و6 ماین کشف شد.

۱۵ میل سالح از نزد افراد غیر مسوول جمع آوری شد. رر: 

۱۳ طالب در غورماچ کشته و ۱۱ تن طالب زخمی شد. غور: 
۱۴ آگست ۲۰۱۸= ۲۳ اسد۱۳۹۷

دراثرانفجار ماین مقناطیسی در مقابل لیسه مسلکی تجارت کابل سه نفر زخمی گردید. کابل: 
قرارگاه بنام چینی ها در فاریاب به دست طالبان افتاده ۱۷ سرباز کشته و ۱۲ تن زخمی شدند و ۵۰ سربازپس  فاریاب: 

از چهار روز محاصره تسلیم طالبان شدند.
۸ هراس افگن دیروز  کشته و ۷ تن زخمی شد. میدان: 

۱۰ طالب در حمله هوایی بشمول ۴ پاکستانی کشته شد. پکتیکا: 
نورستان: ۱۳ هراس افگن طالب در حمله هوایی در وانت وایگل کشته شد و۵ ماین کشف گردید.

در درگیری بین افراد طالب و داعش ۵ نفر شان کشته شد. کنر: 
۷ کودک با انفجار ماین در دهراوود زخمی شد. ارزگان: 

ده هزار چوب چار تراش که به پاکستان قاچاق می رفت گرفتار شد. ننگرهار: 
۸ طالب در صیاد طی درگیری با نظامیان کشته و ۴ تن شان زخمی گردید. سرپل: 

۷ سرباز پولیس در حمله طالبان شهید و ۴ تن زخمی شد. رر: 
جسد یک فرد ملکی دیروز در خواجه غار فیروز کوه بدست آمد. غور: 

شاهراه قالت- قندهار بزودی باز میشود. زابل: 
اتحادیه اروپا و ناروی خواهان پیگیری پرونده قضایی ژنرال دوستم شدند. کابل: 

تندیس سید جمال الدین افغان درباغ آزادی.شهرقاهره مصر گذاشته شد. قاهره: 
وزیردفاع ملی کشور گفت که در ۴ روز گذشته در جنگ والیت غزنی ۱۹۴نفر طالب کشته و بیش از۱۵۰نفر  غزنی: 

آنها زخمی و اضافه از۱۰۰نیروی دولتی جان باخته وبیش از۳۰غیرنظامی  تلف شده اند.
۱۵ آگست ۲۰۱۸=۲۴ اسد۱۳۹۷
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در حمله انتحاری امروز در مرکز آموزشی  موعود دشت برچی ۳۰ نفر شهید و ۳۵ تن زخمی شد. کابل: 
محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر۱۷تن را به ارتکاب جرایم  رر: 

قاچاق مواد مخدر  از دو سال و شش ماه تا پنج سال حبس محکوم به مجازات نمود.
طالبان مسلح باز هم مثل گذشته با به رگ بار بستن افراد ملکی و تخریب تاسیسات عام المنفعه در والیت غزنی  غزنی: 

به جنایات شان مهر تایید گذاشتند.
در اثر ضربات هوایی بر دشمن ۳۰هراس افگن کشته، ۲تن دستگیر وزندگی در شهر غزنی به روال عادی  رر: 

برگشته است
بدخشان:  پولیس بدخشان درجریان یک هفته مقدار ۱۲۵ کیلو گرام تریاک را بدست آورده است.

در عملیات های نظامی در والیات مختلف: درگرزیوان وغورماچ فاریاب ۱۸ هراس افگن کشته/ در جانی  کابل: 
خیل پکتیا ۱۷ تن کشته و۲۰ تن زخمی/ در ترینکوت ارزگان ۱۳ تن کشته/ درخاک سفید فراه۳ تن کشته و۲ 
تن زخمی/ در نادرشاه کوت خوست ۳تن عضو شبکه حقانی کشته و در ده باال ننگرهار۳ هراس افگن کشته 

شده اند.
نورستان:  هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. ۴ ماین نیز کشف 

و خنثی شد.
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح  هلمند: 

و ۴ ماین نیز کشف شد.
فردی از قید ربایندگان درمناطق تیر کش والیت هرات رها شد. هرات: 

شش کودک امروز در والیت لغمان به اثر انفجار یک مرمی راکت در الینگار جان باختند. لغمان: 
شماری در برابر دفتر کمسیون انتخابات لوگر خیمه تحصن برپا کردند.  لوگر: 

پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل تقدیر شد. کابل: 
از نود و نهمین سال استرداد استقالل کشور تجلیل بعمل آمد. رر: 

۱۸ طالب مسلح دیشب در مربوطات غورماچ و گرزیوان کشته شدند. ۲ حلقه ماین نیز کشف شد. فاریاب: 
۱۶ اگست۲۰۱۸=۲۵اسد۱۳۹۷

پلیس کابل می گوید حمله به یک مرکز آموزشی امنیت ملی درقلعه وزیر چارراهی قنبر با کشته شدن دو مهاجم  کابل: 
مسلح پایان یافت.

حمله انتحاری دیروزدر یک مرکز آموزشی دشت برچی  بنام مهدی موعود شیعه و هزاره ها در غرب شهرکابل  رر: 
دست کم ۴۸ کشته و 6۷زخمی به جا گذاشته است.

ده ها طالب مسلح در ولسوالی حمکنی والیت پکتیا کشته و زخمی شدند. سه طالب مسلح دیروز در زرمت  پکتیا: 
پکتیا کشته و یکتن زخمی شد.

نوزده طالب مسلح دیروز درجانی خیل والیت پکتیا کشته و۲۰ تن زخمی شدند. رر: 
یک موتر الری پراز موادانفجاری که در میران شاه پاکستان بار گیری شده بود درگردیز پکتیا ضبط شد. رر: 

یازده طالب مسلح دیشب درخاشرودنیمروز کشته و۱۷ تن زخمی شد. ۵ پولیس شهید و۷ تن زخمی شد. نیمروز: 
انفجاری دیشب درمربوطات شهر قندهار رخداد.که ۴ پولیس شهید و ۴ پولیس زخمی شد. قندهار: 

عملیات در بتی کوت ننگرهار دیروز پایان یافت و گفته می شود که درجریان این عملیات حدود دوصد  ننگرهار: 
مخالف مسلح کشته شده اند.

جنگ میان نظامیان و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی دوشی ادامه دارد. بغالن: 
مال لعل محمد یک قومندان محلی طالبان با هشت تن از افرادش دیروز به روند صلح پیوست. هلمند: 
ده طالب مسلح دیشب در غورماچ والیت فاریاب در حمله هوایی کشته و۷ تن زخمی شدند. فاریاب: 

هژده طالب مسلح دیشب درغورماچ و گرزیوان والیت فاریاب کشته شدند. رر: 
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات تصفیوی در نقاط مختلف کشور هشتاد و سه هراس افگن  کابل: 

را از پا درآوردند. ۳۱ تن دیگر شان زخمی و بیست و پنج تن دیگر این گروه دستگیر شده اند.
شش کودک امروز در الینگاروالیت لغمان جان باختنند. لغمان: 

بلخ:  دو حلقه ماین در سوزمه قلعه چمتال کشف و خنثی شد.
آتش سوزی درمرکز تجارتی متحد و مارکیت جوزجانی ها درشهرمزار شریف خساره زیادی به دکانداران آن  رر: 

مرکز به بار آورد.گفته شده ۲۰ دکان سوخته است. 
بشراگوهر معاون عوامی نشنل پارتی گفته است که تاکنون یکصدو شش جسد از شهروندان پاکستانی که در  پاکستان: 
جنگ های اخیر شهر غزنی کشته شده اند به پاکستان انتقال یافته است.مطبوعات پاکستان نیز گفته اند که دهها 
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شهروند پاکستان که عمدتًا طالب مدارس و افراد طالبان پاکستانی اند به طرفداری از طالبان افغان به غزنی رفته 
اند.

۱۷اگست۲۰۱۸=۲۶اسد۱۳۹۷
اشرف غنی که به والیت غزنی سفر کرده، در نشست با مردم این شهر گفت که ژنرال باجوا، رئیس ستاد ارتش  کابل: 
زمینی پاکستان باید درباره اینکه چرا زخمی های جنگ والیت غزنی در شفاخانه های پاکستان مداوا می شوند، 

پاسخ دهد.
تیم ملی فوتبال فلسطین برای یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان امروز)جمعه ۲۵ اسد ( وارد کابل  کابل: 

شد.قرار است بازی دوستانه این دو تیم روز ۱۸ آگست در کابل برگزار شود.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور دیروز 6۷ تن از هراس افگنان  رر: 

کشته و۲۰ تن دیگر آنان زخمی شدند.
درجریان عملیات مشترک محاربوی و تصفیوی)۲۰( قبضه تفنگچه دستی مختلف النوع )6( میل کالشنکوف)۹(  ننگرهار: 
عدد شاژورغیرفعال )۲( میل سالح۳۰۳ بر)۳(عدد بم دستی )۱( پایه مخابره آیکم )۱( فیرمرمی هاوان و)6۰۰( 

فیرمرمی کالشنکوف وتفنگچه دستی بدست آمده است.
کارمند ربوده شده گمرک ننگرهار ازسوی آدم ربایان آزاد شد. رر: 

هژده عضو گروه داعش بشمول ۳ پاکستانی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند. یک  رر: 
انبار سالح و۴ ماین هم کشف شد.

در عملیات نظامی در باالبلوک 6۵ طالب کشته شدند و دست کم۴۰تن دیگر شان زخم برداشته اند. فراه: 
نیاز ولی مشهور به ابوبکریک قوماندان گروه طالبان با پنج فردش دروالیت لوگر کشته شدند. لوگر: 

ازروزجهانی جوانان تحت شعار)فضای امن برای جوانان(، امروز دروالیت لوگر گرامیداشت بعمل آمد. رر: 
نورستان: پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.یک انبار سالح و 

۳ ماین نیز کشف شد.
۹ طالب درجریان درگیری بانظامیان در قندهار کشته شد.۲انبار سالح و۳ حلقه ماین هم کشف شد.  قندهار: 

دو ماین گذار در گلوله باری نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته شدند. یک خبردیگر حاکیست که پنج  ارزگان: 
طالب مسلح در گلوله باری نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ۳ انبار سالح نیز کشف گردید.

یازده هراس افگن در یک عملیات نظامی درمهترالم و الینگار والیت لغمان کشته شدند.یک انبار سالح و ۴  لغمان: 
حلقه ماین نیز بدست آمد.

در حمله های قوای هوایی کشور هشت طالب مسلح درحومه شهر لشکرگاه کشته شدند. ۳ انبار سالح و 6  هلمند: 
حلقه ماین هم کشف شد.

یک عضو داعش به اتهام حمله باالی مسجد جوادیه هرات از سوی محکمه شهری به اعدام محکوم شد. هرات: 
برنامه آگاهی دهی پیرامون ایجاد محاکم منع خشونت علیه زن در بادغیس امروز در هرات دایرشد.  رر: 

هشت هراس افگن طالب و داعش در تازه ترین حمله های هوایی در والیت کنر کشته شدند.یک انبار سالح  کنر: 
و6 ماین نیز کشف گردید.

۱۸ اگست۲۰۱۸=۲۷اسد۱۳۹۷
یک پولیس پس از چاشت امروز دربره کی برک والیت لوگر به شهادت رسید. لوگر: 

بندر  آی خانم و بخش های از ولسوالی دشت قلعه تخار امروز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. تخار: 
یک فعال حقوق زن دروالیت غور در حمله مهاجمان تفنگ دار ناشناس زخم برداشت. غور: 

طی۲۴ساعت گذشته:درگرشک نادعلی والیت هلمند۲۰ هراس افگن کشته، ۷ تن زخمی و ۴ حلقه ماین  کابل: 
کشف شد،در ولسوالی چهار دره والیت کندز۱۴ هراس افگن کشته، ۷ تن زخمی، ۳ باب دیپو، ۵۰ حلقه 
ماین۱۵۰۰ فیر مرمی دهشکه،  ۱۵ فیر مرمی راکت و یک عراده موتر از بین برده شده، در ولسوالی معروف 
والیت کندهار ۱۱ هراس افگن کشته در ولسوالی باالبلوک والیت فراه ۷ هراس افگن کشته، و در ولسوالی 
خوگیانی والیت ننگرهار ۵ تن داعشی کشته شده اند.در مقر غزنی 6هراس افگن کشته و۱۲ تن زخمی، درالمار 
وغورماچ فاریاب ۷تن کشته و6 تن زخمی، در ارغنخواه بدخشان ۵ تن کشته و۸ تن زخمی، درشورتپه بلخ 
یک تن کشته و ۳ تن زخمی، در مروره کنر ولسوال نامنهاد طالب برای سرکانو بایک قوماندان محلی طالب 

درانفجار ماین کشته ودر دهنه غوری بغالن یک فرد مشکوک با مقدار سالح و مهمات دستگیر گردید.
چهار طالب مسلح دیروز درارغنخواه والیت بدخشان کشته و۳ تن زخمی شدند. بدخشان: 

دو طالب در ولسوالی دشت قلعه کشته و دو تن زخمی شد. تخار: 
۹ هراس افگن دریک حمله هوایی در خاص ارزگان والیت ارزگان کشته شدند ۳ ماین نیز کشف گردید. ارزگان: 
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حمله طالبان برچند پاسگاه امنیتی دروالیت لغمان ناکام ساخته شد. دراین حمله ده مهاجم کشته شدند و سایر  لغمان: 
مهاجمان فرار نمودند.

نورستان: ۷ هراس افگن وابسته به طالبان در درگیری بانظامیان در نورستان کشته و ۵ ماین هم کشف شد.
دو قومندان دریک انفجارماین در ولسوالی سرکانوی والیت کنر کشته شدند. کنر: 

بخش هایی از ولسوالی نورگل والیت کنر ازوجود هراس افگنان داعش و طالب پاکسازی شد. رر: 
۱۴هراس افگن در یک رشته حمله ها  درگرشک و حومه لشکرگاه والیت هلمند کشته شدند. ۲ انبار سالح  هلمند: 

و 6 حلقه ماین نیز کشف گردید.
سی وسه هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.  ننگرهار: 

۲انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.
یک موتر پرازمواد انفجاری دیشب درولسوالی سرخ رود ننگرهار کشف و خنثی شد. رر: 

دیروز هفت انتحارکننده درساحه قصبه ناحیه اول شهر جالل آباد بازداشت شدند. رر: 
هشت طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت فراه کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف شد. فراه: 

۴۲ طالب در سه روز گذشته در فراه کشته و ۳۲ طالب دیگر گرفتار شدند.۱۱ ماین نیز کشف گردید.  فراه: 
رر:  دو طالب مسلح در قریه دهک شهر فراه دراثر عملیات نظامیان کشته شدند و یک میل سالح و یک پایه مخابره 

آنان نیز به دست نظامیان افتاد.
شش طالب مسلح به شمول یک قومندان کلیدی آن گروه شام دیروز درمحمدآغه لوگر کشته شدند. لوگر: 

جمشید ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی سیدخیل پروان دیشب با یک طالب دیگر زخمی شد.  پروان: 
چهارده طالب مسلح دیروز درچاردره والیت کندز کشته شدند. قندز: 

فاریاب:   پنج هراس افگن دیروز درالماروالیت فاریاب کشته شدند.
۱۱۹ اگست۲۰۱۸=۲۸اسد۱۳۹۷

درنتیجة عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درشماری از والیت های کشور دیروز 6۳ تن از هراس  کابل: 
افگنان کشته و ۴۱ تن دیگرآنان زخمی شدند.۲۱ ماین نیز کشف و خنثی گردیده است.

پنج تن ازطالبان مسلح بشمول ۲ قوماندان طالب دردرگیری بانیروهای امنیتی درولسوالی شیندند والیت هرات  هرات: 
کشته و۴ تن زخمی شدند.

ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب به تصرف گروه طالبان درآمد. فاریاب: 
هشت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در تازه ترین حمله های سربازان کوماندو درارزگان کشته و6ماین  ارزگان: 

نیزکشف شد.
یازده طالب مسلح  در یک رشته حمله های قوای هوایی و نیروهای زمینی کشور دروالیت هلمند کشته  هلمند: 

شدند.۳ انبار سالح و ۵ ماین نیزکشف شد.
نورستان: ۹ طالب پاکستانی در حمله هوایی در نورستان درشرق کشور کشته شدند.۴ ماین نیز کشف گردید.

بیست طالب مسلح بشمول 6 پاکستانی درجریان یک عملیات نظامی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۲۰ اگست۲۰۱۸=۲۹اسد۱۳۹۷

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان شب گذشته، ساعاتی پس از اعالم آتش بس مشروط سه ماهه با  کابل:  
طالبان، به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده که تا پاسخ مثبت طالبان به آتش بس، به عملیات نظامی علیه 

این گروه ادامه بدهند.
در ۲۴ ساعت گذشته در برخی  نقاط کشور۸۹ هراس افگن کشته و۱۸ حلقه ماین کشف و خنثی شد. رر: 

مقام های محلی والیت قندوزمی گویند طالبان حدود۱۲۰ مسافر را در مسیر والیات قندوز – تخاراز سه اتوبس  قندز: 
ربودند اما ساعاتی بعدتر اکثریت غیرنظامیان را رها کردندو۲۰مسافر دردست طالبان اند.

چهار انتحار کننده دیروز در شهر جالل آباد که در یک مدرسه پنهان شده بودند بازداشت شدند نفر پنجم شان  ننگرهار: 
خود را انفجارداد وکشته شد. همچنان یک دهشت افگن که میخواست ماین و سالح را از بهسود به جالل آباد 

انتقال دهد بازداشت گردید.
در جریان عملیات نیرو های ایتالف دیروز درمربوطات ننگرهار)۱۴( تن ازدهشت افگنان کشته شدند. رر: 

. قول اردوی ۲۰۹ شاهین از کشته شدن۱۰۲ طالب مسلح مشمول چهار فرد مهم آن گروه در فاریاب خبرداد.  فاریاب: 
درحمالت هوایی شش تانک هاموی6۴ عراده موتر سایکل وسه عراده موتر سراچه به گونه کامل ازبین برده 

شده است.
یک افسر پولیس دیشب در والیت غزنی سهوا« هدف قرارگرفته و به شهادت رسید. غزنی: 

بدخشان:  ۴مرد با ۷۳کیلوتریاک و ۲۸کیلو هیرویین دیروز در والیت بدخشان باززداشت شدند.
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۲۱ اگست۲۰۱۸=۳۰ اسد۱۳۹۷
در اولین ساعات عید قربان ارگ ریاست جمهوری افغانستان هدف حمله۱۵گلوله خمپاره )هاوان( قرار گرفت.  کابل: 
در زمان حمله، اشرف غنی، در حال سخنرانی بعد از نماز ویژه عید قربان بود. دو تا سه نفر از “تروریستان” در 
حوزه اول در “سرای ماهی فروشان” جابجا و از آنجا با راکت و هاوان)خمپاره( قسمت هایی از شهر کابل را 

که شامل حوزه اول، دوم، نهم و دهم می شود هدف قرار دادند. درین حمله دو فرد ملکی زخمی شدند.
الوروف وزیرخارجه روسیه تایید کرده که گروه طالبان ماه آینده در نشست مذاکرات صلح در مسکو شرکت  روسیه: 

خواهدکرد.
مسوالن دروالیت هرات ازآتش بس مشروط اعالم حمایت کردند ولی تاکید دارند که تمام نیروهای امنیتی  هرات: 

ودفاعی بحالت آماده باش قرارداشته وهرگونه تحرک را خنثی ونابود خواهندکرد.
دراثر عملیات نیروهای امنیتی بردشمن۲۲ هراس افگن کشته و۹ نفر دیگر آنها گرفتار شدند. کابل: 

ده طالب مسلح دریک عملیات ویژه سربازان کوماندو دروالیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
طالبان درنهایت چهل سرباز و مقام نظامی ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب راکه سه روز قبل به طالبان تسلیم  رر: 

شده بودند رها کردند.
تالش ها برای نجات دوازده مسافر ربوده شده از چنگ طالبان درشمال کشور ادامه دارد. بلخ: 

۲۲ اگست۲۰۱۸=۳۱اسد۱۳۹۷
طالبان مسلح آخرین دسته یی از ۱۵۵ مسافران ربوده شده در والیت کندز را که شمارشان به دوازده تن  قندز: 

می رسید، دیروز رها کردند.
نظامیان پاکستانی دیشب چندین فیر راکت باالی ولسوالی سرکانوی کنر پرتاب کردند که یکی از این راکت ها  کنر: 

جان دو کودک دختر را گرفت.
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور در چند مورد عملیات تصفیوی در مناطق مختلف بیست و نه هراس افگن  کابل: 

را از پادرآوردند. پانزده تن زخمی و هشت تن دیگر آنها گرفتار شده اند..
دوازده طالب مسلح دیروز در والیت غزنی کشته شدند. هشت هراس افگن به شمول سه سرگروه دیگر طالبان  غزنی: 

مسلح زخم برداشتند.
چهار مخالف مسلح حین کار گذاری ماین و انفجار آن کشته شدند. فاریاب: 

اجسادهشت مرد پس از تیرباران توسط طالبان در والیت فاریاب آتش زده شد. رر: 
طالبان مسلح در والیت قندهار سی و یک کارمند یک شرکت سرکسازی را که دو ماه قبل ربوده بودند دیروز  قندهار: 

آزاد کردند.
یک قومندان طالبان مسلح در والیت پروان بازداشت شد. فرد بازداشت شده یکی از سازماندهندگان حمالت  پروان: 

انتحاری نیز می باشد.
قومندان امنیه ولسوالی چهار برجک نیمروزعصردیروزتوسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. زرنج: 
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایاالت متحده، گفته است که مسایل افغانستان را »دایم زیر نظر« دارد. امریکا: 

وزارت خارجه امریکا می گوید، اسالم آباد می تواند در امن و ثبات افغانستان نقش سازنده داشته باشد و او از  رر: 
حکومت جدید پاکستان می خواهد که در این راستا گام های جدی بردارد.

۲۳ اگست۲۰۱۸=اول سنبله۱۳۹۷
بدخشان:  دونگهبان پوهنتون والیت بدخشان درحمله گروهی ازمهاجمان جان باختند.

در تصادم دو موتر نوع فوادر در تخته پل 6نفر جان باختند و ۷ تن زخمی شدند. قندهار: 
پنج داعشی درمرمبوطات نرنگ و مانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 

یک حلقه ماین از مربوطات تگاب کشف و انفجار داده شد. کاپیسا: 
یک افسر پولیس محلی بادغیس شام روز با دو فردش با طالبان پیوست. بادغیس: 

سه طالب مسلح طی یک عملیات درکهسان هرات کشته شدند. در این عملیات دو پولیس به شهادت رسیدند  هرات: 
و سه پولیس دیگر زخم برداشتند.

ده تن به شمول زنان و کودکان در برخورد یک موتر فلدر بایک تانک هاموی نظامیان در گرشک والیت هلمند  هلمند: 
جان باختندویکنفر زخمی شد.

۲۴ اگست۲۰۱۸=۲ سنبله۱۳۹۷
وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که شیرخان فرنود بنیانگذارسال۲۰۰۴ کابل بانک صبح امروز به دلیل بیماری  کابل: 

حمله قلبی در زندان بگرام در والیت پروان درگذشته  است.
اشرف غنی هدایت داد تا ُکتب اساس تذکره های توزیع شده را از ولسوالی ها به مراکز والیات و از انجا در  رر: 
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ظرف سه روز از طریق هوا به کابل انتقال دهند.
عملیات های نظامیان باالی قرار گاه های طالبان در غزنی ازدیشب از سر گرفته شدکه تلفات سنگین به طالبان  غزنی: 

وارد گردید.
شهروندان غزنی از نشرات یک شبکه رادیویی طالبان بنام شریعت نگران شده اند . رر: 

دو مرکز مخالفان مسلح دیشب در خواجه سبز پوش والیت فاریاب از بین برده شدو تلفات سنگین به دشمن  فاریاب: 
وارد گردید.

مدیر جنایی پولیس نهرین بغالن توسط افراد مسلح دیروزدر منطقه چهارشنبه تپه به شهادت رسید. بغالن: 
پنج مخالف مسلح دیروز درولسوالی یوسف خیل پکتیکا کشته ویکتعداد مخالفان مسلح زخمی شدند. پکتیکا: 

. دو طالب مسلح در سید خیل والیت پروان بازداشت شدند. پروان: 
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات تصفیوی در نقاط مختلف کشور دوازده هراس افگن را  کابل: 

از پا درآوردند.
۲۵ اگست۲۰۱۸=۳ سنبله۱۳۹۷

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و از شخصیت های تاثیرگذار و نزدیک به محمد اشرف غنی،  کابل: 
رئیس جمهوری افغانستان استعفا کرد. حمداهلل محب، سفیر افغانستان در آمریکا به عنوان مشاور امنیت ملی 

تعیین شد. جابجایی در رهبری وزارت داخله، دفاع، و ریاست/اداره امنیت ملی هم وجود دارد.
رر:  برچیده شدن خیمه معترضان از مقابل ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان در کابل، این کمیسیون 

)بعد از دو هفته وقفه،( فعالیتش را از سر گرفت. پولیس با استفاده از گاز اشک آور آنان را پراگنده کردند.
نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی روز گذشته درچند مورد عملیات تصفیوی درهشت والیت کشور پنجاه دو  رر: 

هراس افگن را از پاردر آوردندو۸تن زخمی شد.
یک محموله ۴۲کیلوگرام چرس در شاهراه جالل آباد – تورخم کشف شد. ننگرهار: 

یک حمله انتحاری دربرابر دفتر والیتی کمیسیون انتخابات درشهرجالل آباد مرکزوالیت ننگرهار رخ دادکه ۵  رر: 
تن شهید و۸ تن زخمی شدند.

سی وچهارهراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته  رر: 
شدند.۳ انبار سالح و ۵ ماین هم کشف شد.

پولیس کاپیسا هفت تن را در ولسوالی های حصه اول کوهستان و مرکز کاپیسا به ظن دزدی ورهزنی بازداشت  کاپیسا: 
کرد. دیروز یک کودک پنج ساله نیز در منطقه نوآباد مرکز کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

بزرگ راه پل علم – گردیز به دلیل حمله گروهی طالبان به روی ترافیک بسته شده است. پکتیا: 
دو طالب مسلح دیروزکه قصد ترور نظامیان و سایر کارمندان دولتی را داشتند درفراه باز داشت شد. فراه: 

نورستان: شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان که مشغول ماین گزاری بودند  در درگیری بانظامیان دروالیت نورستان 
کشته شدند.۷ماین نیز کشف شد.

ده طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی درگرشک والیت هلمند کشته شدند. ۳ انبار سالح و۳ ماین  هلمند: 
نیز کشف گردید.

پنج عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
هژده هراس افگن دیروز در مربوطات ولسوالی مقر غزنی کشته شدند.یکعراده تانک هاموی آنها که قبال ربوده  غزنی: 

بودند نیز ازبین رفت.
ولسوالى کوهستان والیت فاریاب دیروز دو باره به تصرف دولت درآمد.دو قوماندان طالب نیز کشته و عده  فاریاب: 

ای زخمی شدند.
۲۶ اگست۲۰۱۸=۴ سنبله۱۳۹۷

مقام های محلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان می گویند »ابوسعد ارهابی«، چهارمین رهبر داعش در  ننگرهار: 
افغانستان در ولسوالی خوگیانی این والیت باده نفر افرادش در حمله هوایی کشته شده است. وی باشنده اصلی 
اورکزی ایجنسی پاکستان بود. اولین رهبر این گروه به نام حافظ سعید خان در اسد سال ۱۳۹۵ و دومین رهبر 
این گروه به نام عبدالحسیب در ثور ۱۳۹6 در والیت ننگرهار و سومین رهبر این گروه به نام ابو سید در سرطان 

۱۳۹6 در والیت کنر کشته شده بودند.
مولوی شهید یار مسول مالی گروه طالبان مسلح برای شرق افغانستان دریک حمله هوایی در بتی کوت کشته  رر: 

شد.دراین حمله چهار قوماندان  دیگر گروه طالبان نیز کشته شدند.
امروزمربوطات  تاصبح  گذشته  شب  از  ویژه  نیروهای  های  حمله  ترین  درتازه  داعشی   وشش  بیست  رر: 

درننگرهارکشته شدند.یک انبار سالح و ۳ ماین نیز کشف گردید.



508

یک محموله ۲۴۲ کیلو گرام چرس در یک موتر باربری در شاهراه جالل آباد – تورخم کشف شد.  رر: 
ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که محمد اشرف غنی استعفای وزیران دفاع، داخله و ریاست امنیت  کابل: 
ملی افغانستان را نپذیرفته است.کاربران شبکه های اجتماعی پس از حمله خونین به شهر غزنی خواهان 

استعفای آنها شده اند.
پولیس کندز یک تن را به ظن قتل به ظن قتل پسر کاکایش در چندروزقبل دیروزبازداشت کرد. قندز: 

یک مرد جوان دیشب دروالیت پنجشیر به قتل رسید. پنجشیر: 
در۲۴ ساعت گذشته در ولسوالی های گیالن و مقر والیت غزنی ۲۸ هراس افگن کشته، ۸ تن زخمی و ۳  غزنی: 

عراده موتر از بین برده شد.
ولسوالى خوگیانی والیت غزنی دیروز دو باره به تصرف دولت درآمد. رر: 

درجلریز۹ هراس افگن کشته شد. میدان: 
درخاص ارزگان۲ هراس افگن کشته۲ تن زخمی ،۳ باب قرارگاه و۱۲ میل سالح از بین برده شده است  ارزگان: 

ده هراس افگن وابسته به طالبان در نبرد با نظامیان درچارچینو و حومه ترینکوت ارزگان کشته شدند. رر: 
هفت هراس افگن دررویا رویی با نظامیان دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

هشت طالب مسلح  در حمله های قوای هوایی کشور دروالیت هلمند کشته شدند. یک انبار سالح و ۴ ماین  هلمند: 
نیزکشف گردید.

درحالیکه عملیات نظامی درشاهراه جالل آباد – تورخم ازوجود هراس افگنان ادامه دارد ، نظامیان ازپاک سازی  ننگرهار: 
ده ها روستا در دوطرف این شاهراه سخن می گویند.

ده ها قریه والیت لغمان دریک عملیات نظامی از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.این عملیات از یک ماه به  لغمان: 
این سو بر بخش هایی از ولسوالی های علیشنگ و دولت شاه راه اندازی شده است.

سه تن به اتهام انتقال ۱۷۱ کپسول هیرویین دروالیت هرات بازداشت شدند. هرات: 
۲۷ اگست۲۰۱۸=۵ سنبله۱۳۹۷

طی۲۴ ساعت گذشته: در قره باغ و اندر غزنی۲۷ طالب کشته و ۱۲ تن زخمی. در زیروک پکتیکا ۱۷ دهشت  کابل: 
افگن کشته. در دشت ارچی کندز6 تن کشته و ۷ تن زخمی. در بتی کوت ننگرهار ۵ تن کشته و ۲ تن زخمی. 
در علینگار لغمان ۴ دهشت افگن کشته و ۲ تن زخمی در شاه جوی زابل ۳دهشت افگن کشته و در مارجه 

هلمند ۳ دهشت افگن کشته شد.
دوفرد نظامی منسوب قوای هوایی امروزازسوی دوفرد موترسایکل سواردرخواجه بغرا کابل ترورشدند. کابل: 

روز گذشته  پولیس  كابل پسری جوانی  كه چهارصد شناسنامه  تقلبی  رااز كاپیسا به كابل انتقال میداد  رر: 
بازداشت گردید. 

منابع محلی در والیت تخارتایید کرده که دو فروند جنگنده تاجیکی صبح امروزمناطق مرزی افغانستان و  تخار: 
تاجیکستان درقد را بمباران کردند. در این بمباران شش نفربشمول ۲سربازمرزی تاجکستان کشته شده اند که 

همگی افراد طالبان وقاچاقبران مواد مخدر بوده اند.
یک قطار نیرو های اردوی ملی در ساحه چهل گزی ولسوالی غورماچ والیت فاریاب امروز با دشمن درگیر  فاریاب: 

گردید و به قیصار رسید.
بیست و چهار طالب  در مسیر شاهراه نمبر یک میمنه –غورماچ کشته و تعدادی زخمی شدند . رر: 

مولوی محمد اصف ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی ا له سای کاپیسا دیشب کشته شد . این عملیات  کاپیسا: 
شش فرد ملکی به شمول سه زن و دو کودک نیز زخمی شد.

نورستان: دریک انفجار ماین درشرق کشور دو کودک جان باختند و سه کودک دیگر زخمی شدند.
شش هراس افگن مسلح درنبرد با نیرو های امنیتی دیشب در مانوگی والیت کنر کشته شدند. ۵ ماین نیز کشف  کنر: 

گردید.
۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. ۴ ماین هم کشف شد. قندهار: 

شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان در دهراوود والیت ارزگان کشته شدند ارزگان: 
شش طالب  درحمله گروهی نظامیان در هلمند کشته شدند.۲ انبار سالح و6 ماین هم کشف گردید. هلمند: 

جسد یک کارمند امنیت ملی والیت نیمروز دیروز در زرنج یافت شد. نیمروز: 
بیست و یک طالب مسلح دیروز در والیت غزنی کشته و ۱۲ طالب زخمی شدند. غزنی: 

۲۸ اگست۲۰۱۸=۶ سنبله۱۳۹۷
)سیگار( امروز با نشر گزارش جدیدی اعالم کرد که شواهد امنیتی نشان می دهد که حمله های انتحاری  کابل: 

۷۸درصد و قتل های هدفمند ۳۵ درصددر افغانستان افزایش یافته است. 
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وزیر امور خارجه ایران، می گوید کشورش از اهرم های مختلف برای حل اختالفات بر سر حقابه رودخانه  ایران: 
هیرمند با افغانستان استفاده خواهد کرد.

۱۷۰ طالب مسلح به شمول قاری ایوب مشهور به حاجی الال والی خود خوانده طالبان برای والیت بادغیس،  فاریاب: 
درغورماج. قیصاروکوهستان کشته وبیش از۵۰ تن شان زخمی شدند. ۵ منسوب اردوی ملی شهید و ۱۱ تن 

زخمی گردیدند.
حمله طالبان مسلح دیشب  بر منطقه آب کمری ولسوالی غور ماچ والیت باد غیس  عقب زده شد. درین حمله  بادغیس: 

۲۲طالب بشمول ولسوال نام نهاد طالب برای غورماچ کشته شدند.
هفت مخالف مسلح درعملیات نظامیان درمربوطات شهر پلخمری کشته شدند. ۵ طالب دیگر در بغالن قدیم  بغالن: 

کشته و سه تن زخمی شدند.
ابو سعید ارهایی رهبر داعش در افغانستان  روز یک شنبه در حمله هوایی در خوگیانی کشته شد . ننگرهار: 

بیست  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه  در والیت ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و ۴ ماین  رر: 
نیز کشف گردید.

هفت تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن و مافیایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.  رر: 
دوازده مخالف مسلح درحمله هوایی اردوی ملی دیروز درولسوالی واز خوا پکتیکا و ۳ طالب در مرکز پکتیکا  پکتیکا: 

کشته شدند.
کابل:  ۲۴ هراس افگن توسط نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشوردر نقاط مختلف کشته و شماری دیگر آنان زخم 
برداشتند: در قره باغ غزنی ۸ تن کشته و ۴ تن زخمی. در میوند قندهار ۷ تن کشته و۷ تن زخمی. درخوگیانی 

ننگرهار ۵ تن کشته. در مرکز ارزگان ۴ تن کشته و۳ تن زخمی شدند.
محمدظاهر صدیقی یک تاجر و نامزد ولسی جرگه دیروز در والیت دایکندی از یک سوء قصد ماین کنار  دایکندی: 

جاده جان به سالمت برد.
شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان در دهراوود و حومه ترینکوت کشته شدند. ارزگان: 

در درازای یک ماه گذشته پنجاه تن از مخالفان مسلح دولت در والیت هرات کشته و بیش ازبیست تن دیگر  هرات: 
شان مجروح شده اند.

باشندگان سرپل از حمالت احتمالی طالبان بر آن والیت سخت نگران هستند . به گفته سخنگوی والی سرپل  سرپل: 
رهبری طالبان را جنرال نبیل افسر متقاعد پاکستانی به عهده گرفته است و مصروف منسجم کردن نیروی بیشتر 

به خاطر اشغال سرپل است.
۲۹ اگست۲۰۱۸=۷ سنبله۱۳۹۷

حدود ۱۹۰۵ کیلوگرام مواد انفجاری نوع امونیم نایتریت. یکمقدار چاشنی و سیم که توسط موتر از غزنی به  دایکندی: 
دایکندی انتقال داده میشد امروز در والیت دایکندی کشف و یکنفر بازداشت شد.

نزده طالب مسلح در عملیات زمینی و هوایی منسوبان قول اردوی دوصدو سه تندر دیروز درولسوالی سید  پکتیا: 
کرم پکتیا کشته شدند.

فعالیتهای اخیرطالبان در این روزها درحومه قلعه نو مرکز بادغیس مردم این شهر را نگران کرده.   بادغیس: 
بیست و هشت مخالف مسلح دیشب در والیت غزنی کشته و ۸ مخالف زخمی شد و ۱۹ حلقه ماین کشف  غزنی: 

و خنثی گردید. در یک انفجار ماین کننار جاده امروز دو فرد ملکی جان باخت.
۸۲ هراس افگن در عملیات های امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف کشور کشته وعده ای زخمی شدند. کابل: 

سه فرد ملکی به اثر انفجار ماینی در شیگل والیت کنر دیروز جان باختند. به شمول کودکان و زنان شانزده فرد  کنر: 
ملکی دیگر زخم برداشتند.

طالبان در ولسوالی رباط سنگی هرات دیشب لین انتقال برق تركمنستان به آن والیت را قطع کردند. هرات: 
در حادثة ترافیکی درشهر قالت زابل دیروز، به شمول کودکان و زنان بیست و چهار تن زخم برداشتند. زابل: 

هفت داعشی در خوگیانی والیت ننگرهار دیروز کشته شدند. ننگرهار:  
۷۵ زوج جوان در مزارشریف امروز عروسی شانرا درسالروزعید غدیر دسته جمعی جشن گرفتند.  بلخ: 

۳۰ اگست۲۰۱۸=۸ سنبله۱۳۹۷
یازده طالب مسلح در نبرد با نظامیان در سپین بولدک والیت قندهار کشته شدند. 6 ماین نیز کشف شد. قندهار: 

اداره ثبت احوال نفوس افغانستان از توزیع پنج میلیون شناسنامه کاغذی برای رای دهندگان انتخابات پارلمانی  کابل: 
این کشور خبر داد. در این روند تخطی هایی نیز دیده شده و شماری از افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

شدند.
درنتیجه عملیات های نظامی در نقاط مختلف کشور پنجاه و سه هراس افگن کشته، شصت و یک هراس افگن  رر: 
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زخمی و هشت تن دیگر این گروه گرفتار شدند.
تالش نظامیان برای برچیدن بساط افراد گروه طالبان از اطراف شهر میمنه شدت یافته است. فاریاب: 

درانفجاری درنزدیکی مسجد جامع شهرهرات و خانه رییس ارکان قول اردوی ظفرشهرهرات یک غیر نظامی  هرات: 
جان باخت و شش تن دیگر زخم برداشتند.

پولیس هرات دو تن را به اتهام قتل ۵ عضو یک خانواده بازداشت شدند. رر: 
امنیت ملی والیت هرات موفق به متالشی ساختن یك گروه از آدم ربایان شدند.انها۲۰ روز قبل با ربودن یک  رر: 

طفل ۳۵هزار دالر گرفته بودند. ۵ تن آنها گرفتارویکتن زخمی شد. طفل از نزد آنها نجات داده شد.
یک عملیات ضد هراس افگنی در ولسوالی څوکی والیت کنر راه اندازی شد. کنر: 

ده هراس افگن مسلح درنبرد با ماموران امنیتی والیت کنر کشته شدند. ۵ ماین نیز کشف گردید. رر: 
پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان در چارچینووالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

هفت طالب درحمله گروهی نظامیان درهلمند کشته شدند. یک انبار سالح و ۴ ماین هم کشف گردید. هلمند: 
۳۱ اگست۲۰۱۸=۹ سنبله۱۳۹۷

گوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا در دیدار باحمد اهلل محب اعالم کرده که بریتانیا دولت افغانستان را به  کابل: 
باالبردن مهارت نیروهای جنگی و افزایش ظرفیت نیروهای هوایی کمک خواهد کرد.

وزارت امور خارجه چین خبرهای مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی این کشور در بدخشان را رد کرد. رر: 
سفارت جاپان در کابل در تازه ترین مورد ۲/۷ میلیون دالر برای بیجا شد گان جنگ در افغانستان اختصاص داده  رر: 

است. 
مقامات محلی درکاپیسا می گویند که شب گذشته یک دختر۲۲ در مرکزاین والیت خودکشی کرده است. کاپیسا: 

بهاالدین؛ تنبور نواز چیره دست افغانستان درعمر۸۹ سالگی در شهرمزار شریف مرکز والیت بلخ در گذشته  بلخ: 
است. وی متولد۱۳۰۸در کاپیسا است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اکثر ولسوالی ها شرایط برگزاری انتخابات را تکمیل نکرده اند  کابل: 
وخواستار۴ ماه تاخیردر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها شده است.

در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی کوه صافی پروان پنج طالب مسلح کشته شدند. پروان: 
صبح امروزدر عملیات هوایی و زمینی در مربوطات برکی برک و چرخ ۱۱ طالب کشته شد. لوگر: 

یک حلقه ماین خود ساخت طالبان مسلح که با تیلفون همراه در داخل یک خریطه پالستیکی عیار شده بود  فاریاب: 
در چهار راهی سبز مندوی ازعقب یک دکان کشف و خنثی شد.

نه مخالف مسلح در ولسوالی های زنه خان و اندر والیت غزنی کشته شند. غزنی: 
۳۰ هراس افگن در ولسوالی احمد آباد والیت پکتیا کشته و ۲۲ تن دیگر شان زخمی شدند. پکتیا: 

اول سپتامبر۲۰۱۸=۱۰ سنبله۱۳۹۷
سفارت پاکستان در کابل اعالم کرده که کنسولگری این کشور در شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار در  کابل: 
افغانی  ننگرهار مدعی است که رشوه و فساد روزانه صدها هزار  والی  بسته  است.  را،  افغانستان  شرق 

درکنسولگری وجود دارد.
چهار طالب مسلح دیشب در بگرام پروان کشته شدند. یک فیر مرمی نوع بی ام یک که آماده پرتاپ باالی  پروان: 

میدان هوایی بگرام بود، نیز کشف شد.
پنج طالب مسلح در ولسوالی کوه صافی والیت پروان کشته و ۳ تن زخمی شدند. رر: 

دومرد درپیوند به انتقال پانزده کیلوگرام موادمخدر امروز درولسوالی خنجان بغالن بازداشت شدند. بغالن: 
یک زن  در تخاربه  قتل رسید وپولیس سه تن را در پیوند  به این  رویداد بازداشت کرد. تخار: 

مولوی محمد عارف حامدی امام مسجد عالم رزم ناحیه چهارم شهر مزارشریف دیشب در والیت بلخ به  بلخ: 
شهادت رسید.

در اکثر ولسوالی های لوگر طالبان مسلح به شکل گسترده گشت و گذار مینمایند که این عمل آنها باعث نگرانی  لوگر: 
مردم گردیده است،

مدیر مبارزه با تروریزم قومندانی امنیه بغالن امروزاز یک سوء قصد ماین مقناطیسی نجات یافت. بغالن: 
افراد مسلح ناشناس دیروز معتمد معاشات معلمان واخان بدخشان را باچهارتن دیگر در مسیر راه آن ولسوالی  بدخشان: 

شهید و نزدیک به هشت میلیون افغانی  معاش معلمان ولسوالی  یاد شده را دزدیدند.
هفت طالب مسلح دردرنبرد با ماموران امنیتی والیت زابل کشته شدند. زابل: 

شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند.۵ ماین نیز کشف وخنثی گردید. قندهار: 
یازده طالب مسلح  در حمله های هوایی درگرشک کشته شدند. یک انبارسالح و۴ماین نیز کشف شد. هلمند: 
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بیست داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه شب گذشته در والیت ننگرهار کشته شدند. یک انبار  ننگرهار: 
سالح و 6 ماین هم کشف شد.

یک مرکز گروه طالبان دروالیت فراه نابود شد وشش هراس افگن در آن کشته شدند. فراه: 
۲ سپتامبر۲۰۱۸=۱۱ سنبله۱۳۹۷

ژنرال اسکات میلر۵۷ ساله بحیث نهمین فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان در۷ سال گذشته ، فرمانده  کابل: 
جدید نیروهای آمریکایی می گوید برای گفت وگوهای صلح با طالبان تالش خواهد کرد. 

هلی کوپتری که نیروهای پلیس و ارتش را به والیت فاریاب منتقل می کرد به دلیل نقض فنی سقوط کرده است.  فاریاب: 
در این حادثه یک خلبان خارجی هلی کوپتر متعلق به یک شرکت قراردادی خارجی بنام مک و دو سرباز افغان 

کشته شده اند. دوپیلوت خارجی و هشت نظامی دیگر کشور زخم برداشتند.
“ائتالف بزرگ ملی افغانستان” مدعی است که به بیش از ۱۰ هزار شناسنامه جعلی دست یافته که برای افراد  کابل: 
خیالی صادر شده است.آنها گفتند که این اسناد انجام تقلب »گسترده و سازمان یافته« درروند ثبت نام رای 

دهندگان انتخابات پیش رو را نشان می دهد.
وزارت بهداشت از آغاز برنامه ملی واکسینه کردن۱۴ میلیون کودک درافغانستان خبر داده است. کابل: 

پنج طالب مسلح در ولسوالی نهرین بغالن در درگیری با پولیس کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی شدند. بغالن: 
پولیس بلخ از سرقت پانزده هزار دالر و یک ملیون و دوصد هزار افغانی پول یک مرکز فروش قالین در شهر  بلخ: 

مزارشریف خبر داد.
طی ۲۴ ساعت گذشته : در ولسوالی های ناوه و اندر غزنی ۲۱ هراس افگن کشته و ۱۰ تن زخمی. در  کابل: 
ترینکوت ارزگان ۱۰ تن کشته و ۴ تن زخمی و یکنفر دستگیر شد. در گرمسیر هلمند ۴ تن کشته شد. ۹حلقه 

ماین از مربوطات شهر غزنی و ولسوالی سید آباد والیت میدان وردک کشف و خنثی شده است.
منسوبان امنیتی لوگر یک موتررا با بیست و پنج میل تفنگچه، چهار میل پیکا و پنج هزار فیر مرمی ماشیندارپیکا  لوگر: 

درآن والیت به دست آوردند. راننده موتر بازداشت شد.
هشت هراس افگن درنبرد با نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

درجریان ده روزگذشته حدود بیست تن ازافراد مظنون به ،اختطاف ومجریان جرایم سازمان یافته توسط  هرات: 
کارمندان ریاست امنیت ملی والیت هرات شناسایی و گرفتار شده اند.6 ماین نیز کشف شد.

ده ها قریه دروالیت کنر از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 
چهار عضو القاعده درتازه ترین حمله های هوایی درواته پور کنرکشته شدند. رر: 

۳ سپتامبر۲۰۱۸=۱۲ سنبله۱۳۹۷
چهار مرکز گروه طالبان دروالیت فراه نابود شد. دراین حمله یازده طالب مسلح کشته شدند و ده ها تن دیگر  فراه: 

شان زخم برداشتند.
درگیری های مرگبار افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر ادامه دارد. دراین درگیری ها ده ها  کنر: 
هراس افگن ازدوطرف کشته شده اند و چندین تن دیگر شان اسیر شده اند. درتازه ترین درگیری ها بین دو 

گروه باالی تقسیم پول عشر و زکات شش هراس افگن کشته شدند.
هفت عضو گروه تروریستی داعش درعملیات تصفیوی  نیرو های امنیتی و دفاعی  در ولسوالی حوکی والیت  رر: 

كنركشته و۳ تن زخمی شدند .
دوتن از سربازان ماموریت سمت ۱۵ امنیتی حین گزمه درمنطقه شهرک افسران شیدایی(  شهرهرات در کمین  هرات: 

افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.
سه تن ازافراد ارتباطی وهمکاران گروه طالبان درشهرهرات دستگیرشدند. رر: 

نورستان: شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند. ۴ 
ماین نیز کشف شد.

بیست و نه داعشی  درتازه ترین حمله های هوایی نیروی ویژه شب گذشته درمربوطات ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
یک انبار سالح و 6 ماین نیز کشف شد.

سیزده طالب مسلح دیشب درحصارک والیت ننگرهار کشته و۹ تن زخمی شدند. رر: 
دو عضو پاکستانی گروة داعش دیروزدر ننگرهار باخانواده هایشان خود را تسلیم امنیت ملی کردند. رر: 

یک سرباز پولیس درحمله طالبان به  شهادت رسید وچهار پولیس دیگر زخم  برداشت. غور: 
سه حمله پیاپی طالبان مسلح  از سه استقامت بر ولسوالی ساغر والیت غور  دیشب عقب زده شد . رر: 

با آغاز عملیات تعرضی نیروهای نظامی باالی مواضع مخالفان مسلح در ولسوالی نهرین بغالن خط دفاعی آنان  بغالن: 
شکستانده شد.



512

حاجی رشاد یک قومندان جهادی شام دیروز درقریه دره زندان توسط سناتور محمد آصف به قتل رسید. سمنگان: 
پنج هراس افگن امروز در پی عملیات نیرو های ویژه اردوی ملی درولسوالی  کوه صافی والیت پروان کشته  پروان: 

و۳ تن شان گرفتار شدند.
هفت هراس افگن دیروز درنادعلی والیت هلمند کشته و۴ تن زخمی شدند. هلمند: 

آمر امنیت قومندانی امنیه و قومندان کندک لوای سوم اردوی ملی هلمند، دیروزباثر اصابت مرمی راکت زخم  رر: 
برداشتند.

در اثر انفجاری به شمول یک افسر، هفت نظامی دیشب در والیت قندهار زخم برداشتند. قندهار: 
پولیس نیمروز دو تن را به جرم فروش جنگ افزار بازداشت کرد. نیمروز: 

هشت طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان افغان در دو ولسوالی کشته و۵ تن شان زخمی شدند. فاریاب: 
فردی مظنون به قتل با چار فرد همدستش  دیروز در قلعه نو مرکز  والیت بادغیس  بازداشت شد . بادغیس: 

۴ سپتامبر۲۰۱۸=۱۳ سنبله۱۳۹۷
با ادامه اعتراض ها به توزیع شناسنامه های تقلبی در افغانستان، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری هیاتی را به  کابل: 

منظور بررسی “تزویر” درروند توزیع این شناسنامه ها از۱۳۹6تا۱۳۹۷تعیین کرد.
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته عملیات مشترک در  نقاط مختلف کشور راه اندازی  رر: 
کردند که درنتیجه هژده هراس افگن را از پا درآوردند. هزده هراس افگن دیگر زخم برداشته و بیست وچهار 

تن دیگر گرفتار گردیدند. 6 حلقه ماین هم خنثی شد.
طالبان با ارسال خبرنامه ای اعالم کرد که جالل الدین حقانی از رهبران ارشد آن گروه درگذشته است. گروه  رر: 
هراس افگنی که  در حال حاضر یکی از خطرناک ترین گروه های محسوب میشود که  با نیروهای افغان وناتو 
به رهبری امریکا در افغانستان درگیر جنگ استند. در خبرنامه آمده که جسد حقانی در والیت خوست 

افغانستان بخاک سپرده شده است. 
ولسوالی نهرین والیت بغالن امروز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. دراین عملیات سیزده طالب مسلح  بغالن: 
کشته شدند و شانزده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و سیزده قریه از وجود آنان پاکسازی شد. یک 

عضوخیزش های مردمی به شهادت رسید و چهار سرباز افغان زخم برداشتند.
شش مخالف مسلح دیروز درنهرین والیت بغالن کشته شدند. در این عملیات یازده هراس افگن دیگر به  بغالن: 

شمول محمد عارف، مالمحمد وعبدالوهاب زخم برداشتند، دو فرد مشکوک بازداشت شدند.
در یک درگیری در ساغر بیش از ده طالب مسلح کشته شدند و ده ها طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. غور: 

فعالیت شبکه های مخابراتی از دیروز به این طرف در والیت غزنی دو باره قطع شده است. شبکه های  غزنی: 
مخابراتی در بخشی از والیات ارزگان و هلمند نیز از چند روز به این طرف قطع می باشد.

بیست و سه طالب مسلح از دیروز به این طرف در والیت غزنی کشته شدند. در این عملیات ها هفده طالب  رر: 
مسلح و سه سرباز اردوی ملی زخم برداشتند.

داد اهلل یک کارمند امنیت ملی والیت پروان پیش از چاشت امروز با شلیک مرمی به شهادت رسید. پروان: 
بیست وهشت مخالف مسلح شب گذشته درعملیات مشترک نظامی در زرمت و جانی خیل پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

چهار منسوب پولیس نظم عامه به شهادت رسیدند و شش تن دیگر شان زخمی شدند.
شش طالب پاکستانی دریک حمله هوایی دروالیت نورستان کشته شدند. 6 ماین نیز کشف شد. نورستان: 

سه ماین گذار طالب درنتیجه انفجار ماینی در دهراوود کشته شدند. ارزگان: 
طالبان  صبح امروز چها فرد ملکی را درمیوند والیت قندهار ازموتر مسافر بری پایین کرده و ربودند. قندهار: 

پنج مخالف مسلح دیشب درکندز بازداشت شدند. یک ذخیره گاه سالح حریق و یک ماین کشف شد. قندز: 
یک حلقه ماین در ولسوالی بهارک کشف و خنثی شد. بدخشان: 

سه مرد دیروز در محمد آغه والیت لوگربا دو میل هاوان، یک ضرب توپ، دو میل دهشکه، یک میل پیکا،  لوگر: 
یک میل راکت انداز،۸سیت موبایل، دوعراده موترسایکل با یک مقدار مواد تبلیغاتی و انفجاری بازداشت شدند.

۲۷ زن زندانی درزندان جوزجان حرفه های خیاطی قالین بافی وفنون کمپیوتر را فرا می گیرند. جوزجان: 
حمله طالبان مسلح باالی پوسته های پولیس درسا حه  کو تل سبزک والیت بادغیس دیشب عقب زده شد  بادغیس: 

و در این حمله دوازده طالب مسلح کشته و دو پولیس شهید و سه پو لیس دیگر زخمی شدند.
یک مرد در قیصار دیشب توسط زنش  به قتل رسید. طالبان یک سرباز پولیس را دیشب در ولسوالی شرین  فاریاب: 

تگاب فاریاب به شهادت رساندند و سه فرد ملکی را به اتهام دست داشتن با دولت زخمی کردند .
یازده طالب مسلح در ننگرهار امروز  به روند صلح پیوستند. ننگرهار: 

چهار مرکز گروه طالبان درباالبلوک فراه نابود و۱۱ عضو این گروه کشته و ده ها تن شان زخمی شد. فراه: 
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۵ سپتامبر۲۰۱۸=۱۴ سنبله۱۳۹۷
سیزده طالب مسلح در نتیجه عملیات هوایی نظامیان افغان دیشب در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب کشته  فاریاب: 

و۳تن زخمی شدند 
هفت طالب مسلح در درگیری با پولیس در قیصار فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 

طی۲۴ ساعت گذشته در عملیات هوای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور: در ولسوالی جانی خیل والیت  کابل: 
پکتیا ۳۵ هراس افگن کشته، ۱۰ تن زخمی. در شرین تگاب وقیصاروالیت فاریاب ۲۴ هراس  افگن کشته،۷ 
تن زخمی. در لشکرگاه والیت هلمند ۲۲ تن دهشت افگن کشته ویکتن زخمی، درولسوالی چوکی والیت 
کنر۱۲ تن داعشی کشته ودرولسوالی خوگیانی والیت غزنی ۱۲ هراس افگن کشته شده اند. همچنان درولسوالی 
ساغروالیت غور ۱۱ هراس افگن کشته و ۵ تن زخمی، درمرکز وساحات والیت بادغیس ۴ هراس افگن کشته 
و۵ تن زخمی درولسوالی میوند والیت قندهار۲ هراس افگن کشته و۴تن زخمی، درولسوالی پشت رود 
والیت فراه یک هراس افگن کشته و۴ تن زخمی ودرمرکز والیت کندز ۵ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

پنجاه و یک عضو گروه تروریستی داعش دریک عملیات مشترک نیروهای امنیتی درمربوطات والیت کنر  کنر: 
کشته شدند ونه تن این گروه تروریستی زخمی و ۲۷ تن دیگر آنان گرفتار شده اند.

بیست ویک طالب مسلح در حمله گروهی شان بر جانی خیل پکتیا کشته و۴ سرباز نیز شهید شد. پکتیا: 
دریک عملیات نیروی ویژه برمراکز طالبان درولسوالی مموزی پکتیا ، هفت هراس افگن کشته و ده ها تن دیگر  رر: 

شان زخم برداشتند. دراین عملیات همچنان نه هراس افگن ازسوی نظامیان بازداشت شدند.
شش هراس افگن درنبرد با نظامیان درولسوالی مانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم  کرده که زلمی خلیل زاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان را به عنوان  کابل: 
مشاور در امور روند صلح افغانستان تعیین خواهد کرد.

ریاست تحقیقات جنایی کابل میگوید که دریک هفته گذشته شصت و یک تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف  رر: 
جنایی از بخش های کابل بازداشت شده اند.

اداره امنیت ملی  یازده عضو شبکه حقانی را درکابل به دام انداخت. کابل: 
محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۵ تن را به جرم قاچاق  رر: 

مواد مخدر از سه تا ۱6 سال حبس محکوم به مجازات نمود.
پولیس مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۰ تن را به ظن جرایم قاچاق مواد مخدر از  رر: 

مرکز و والیت های مختلف کشور بازداشت نمود.
پولیس فاریاب دوتن را در پشتونکوت به ظن دزدی از مسافران بس بازداشت کرد. فاریاب: 

طالبان یک مرد ملکی را درقادس بادغیس تیرباران کردند. بادغیس: 
مالغوث الدین مشهور به سیاه خان یکی از قومندانان مشهور طالبان مسلح در بادغیس عصر دیروزدر انفجار  رر: 

ماین زخم برداشت و سه فردش در کوتل سبزک کشته شد.
سه مرد به ظن دزدی امروز در والیت نیمروز بازداشت شدند. نیمروز: 

طالبان مسلح برای شاگردان دختر از صنف شش به باال در لوگر اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. لوگر: 
یکنفر متهم به جرایم قتل به ۲۲ سال حبس ویکنفر به اتهام سرقت به ۱6 سال حبس دیروز دریک محاکمه  بلخ: 

علنی ازطرف محکمه استیناف بلخ محکوم شدند.
۶ سپتامبر۲۰۱۸=۱۵ سنبله۱۳۹۷

در دو حمله انتحاری دیروز در ورزشگاه پهلوانی میوند در دشت برچی ۲6 نفربشمول دو خبرنگار تلویزیون  کابل: 
طلوع کشته و بیش از ۹۰ نفر زخمی شدند. داعش مسوولیت حمله را پذیرفته است.

وزارت صحت افغانستان اعالم کرده که تحقیقات پزشک قانونی افغانستان نشان داده که شیرخان فرنود،  رر: 
بنیانگذار کابل بانک به مرگ طبیعی وفات کرده است.

یازده سرباز اردوی ملی دریک کمین افراد وابسته به گروه طالبان درولسوالی آبکمری والیت بادغیس به  بادغیس: 
شهادت رسیدند. دراین نبرد هفده هراس افگن وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در دو رویداد جداگانه دیروز در والیت لوگر چهار طالب مسلح کشته شدند ویک پولیس محلی نیز جان باخته  لوگر: 
اند. دوحمله کننده حین فرار از سوی پولیس کشته شده اند، همچنان در ولسوالی برکی برک امروز دو طالب 

مسلح درنبرد با نیروهای امنیتی نیز کشته شده اند.
گروه طالبان  سه مکتب حضرت بالل. خواجه خیل و سید جالل بخاری را دروالیت پکتیکا با کار گزاری مواد  پکتیکا: 

انفجاری تخریب کردند.
وزیرخارجه امریکا درپایان دیدار چهار ساعته خود از پاکستان دیروز گفت که بنیاد امیدواری را به نیت گام  امریکا: 
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های بعدی اساس گذاشت. وزیرخارجه امریکا دربارة صلح وثبات درافغانستان گفتگو کرده است.
وزیران خارجه ودفاع امریکا درمالقات امروز با مقامات هندی در دهلی نو برعالوة مسایل دیگر دربارة  رر: 
افغانستان نیز گفتگو  کردند. واشنگتن از اسالم آباد خواستار شد تا علیه دهشت افگنان و گروه های مسلح 

درپاکستان اقدام کند.
پلیس هلند می گوید جواد س مهاجم ۱۹ ساله ای افغانستانی که روز جمعه به دو گردشگر آمریکایی در  هالند: 
آمستردام با چاقو حمله کرد تنها ظرف ۹ ثانیه با شلیک ماموران متوقف شده است. دو قربانی این حمله از 

جراحات چاقو جان سالم به در برده اند.
دریک عملیات نظامی بیشترین بخش های ولسوالی نسی والیت بدخشان از وجود افراد وابسته به گروه طالبان  بدخشان: 

پاکسازی شده است. هفده هراس افگن وابسته به گروه طالبان کشته شده اند.
یک مال امام مسجد با دو شاگرداش به اتهام دست داشتن در حمله های هراس افگنی دروالیت هرات هنگام  هرات: 

انتقال مواد انفجاری بازداشت شدند.
موازی دو جریب زمین کشتزار کوکنار توسط پولیس در انجیل هرات از بین برده شد. رر: 

پولیس هرات به تعداد هشتاد ویک پوری موادمخدر نوع هیرویین، ۲۵ پوری شیشه و تعداد ۸ پوری تریاک را  رر: 
از قریه ادران ولسوالی انجیل و ناحیه دوازدهم شهر هرات کشف و ضبط و در پیوند به این قضیه یک تن از 

پرچون فروشان موادمخدر نیز بازداشت شده است.
درنخستین نشست مشترك والیان هرات وخراسان رضوی ایران در مقر والیت خراسان، بر تالشهای جدی در  رر: 

جهت تقویت وتوسعه روابط وتعامالت دوستی واقتصادی توافق شد.
چهار مسافر درنتیجه لغزش بخشی ازکوه دراثرسیالب در شاهراه کابل – جالل آباد جان دادند. .دراین رویداد  ننگرهار: 

که ناوقت روزگذشته در ساحه سروبی رخ داد شش مسافر دیگر زخم برداشتند.
۷ سپتامبر۲۰۱۸=۱۶ سنبله۱۳۹۷

جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا،امروز وارد افغانستان شد در حالیکه گفته می شود تالش های دیپلماتیک   کابل: 
گسترده ای برای برقراری صلح درافغانستان درجریان است. این دومین سفر وی درچند ماه اخیر است.

جانان موسی زی سفیر افغانستان در بیجینگ گفته است که قوای نظامی چین نظامیان افغان را آموزش داده و  رر: 
به آنان دو طیارة نظامی را فراهم می کند.

۱۰ هراس افگن وابسته به گروه طالبان دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند. ۳  نورستان: 
ماین هم کشف شد.

هژده داعشی درتازه ترین حمله نیروهای ویژه کشته شدند.۲ انبار سالح و ۴ ماین هم کشف وخنثی شد. ننگرهار: 
پنج تن به اتهام ارتباط با گروه طالبان و اخاذی بازداشت شدند. هرات: 

هفت طالب مسلح در دوحمله نظامیان درباال بلوک والیت فراه کشته شدند. فراه: 
در ادامه عملیات ضد هراس افگنی در لغمان چندین روستا از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است. لغمان: 

درگیری های مرگبار افراد وابسته به گروه های داعش وطالبان دروالیت کنر کماکان ادامه دارد. تاکنون سه عضو  کنر: 
گروه طالبان و چهار داعشی کشته شدند.

صدها تن طالبان به گونه گروهی از چند سو بر ولسوالی تولک والیت غور یورش بردند که برخی تاسیسات  غور: 
را تصرف کردند و با حمله نظامیان به عقب رانده شدند.

مقالة چاپ شده در روزنامة نیویارک تایمز آمده است که مقام های افغان به این باورند که حقانی حداقل چهار  امریکا: 
سال پیش درگذشته بود.

یک منبع به شرط افشا نشدن هویت اش گفته است، جنرال داوود امین فرمانده پولیس کابل، جنرال محمد  کابل: 
شفیع رئیس امنیت ملی شهر کابل و جنرال جمال الدین سعید، فرمانده فرقه۱۱۱کابل برکنار شدند

یک تجمع گروه طالبان در منطقه ی چنارباغ پل علم، مرکز این والیت هدف حمالت هوایی قرار گرفته که در  لوگر: 
نتیجه دو جنگجوی طالب کشته شدند. در دومین حمله  هوایی نیز هنگامی که مخالفان مسلح می خواستند 

زخمیان شان را از ساحه  درگیری جمع  آوری کنند، پنج طالب کشته و سه تن زخمی شدند.
در نتیجه یک حادثه ترافیکی بامداد امروز در شاهراه کندهار – کابل ۱6 نفر کشته شدند و بیش از ۲۰ نفردیگر  قندهار: 

زخم برداشتند.
فیلیپو گراندی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز6 سپتامبر ۲۰۱۸ در کابل گفت، در  کابل: 

چهار سال گذشته بیش از ۴۰ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
۸ سپتامبر۲۰۱۸=۱۷ سنبله۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته عین تدابیر امنیتی که در ساحه سبز کابل و منطقه دیپلوماتیک  کابل: 
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کابل گرفته شده، در غرب شهر نیز استفاده خواهد شد.
سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فوری کمک های انسان دوستانه  رر: 
به این کشور شده است. هشت میلیون نفر به دلیل فقر مطلق، بیکاری و خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیازمند 

کمک هستند.
در جریان نه ماه اخیر بیش از ۲۵۰ هزار مهاجر افغان بگونه اجباری و یا دواطلبانه از ایران برگشتند. رر: 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان چهار و نیم میلیون تن که مشخصات شان درج دیتابیس   رر: 
این کمیسیون شده، ۷۸ هزار تذکره تکراری شناسایی گردیده است.

بر اساس پیشنهاد وزارت امورخارجه افغانستان و تأیید ریاست جمهوری این کشور، ۸ سفیر و ۱6 کارمند  رر: 
بازنشسته  شده اند. ۴۹ کارمند دیگرکه دربست های دیپلوماتیک کارمیکردند نیز برکنار شده اند.

شماری اززندانیان سیاسی درزندان پلچرخی دست به تحرکات زده و با محافظان زندان درگیرشده اند. رر: 
طی ۲۴ساعت گذشته درنقا ط مختلف کشور۲۴هراس افگن به شمول 6 تن داعشی کشته و ۱۹ تن دیگر  رر: 

زخمی گردیده اند . 
6 طالب به شمول مولوی حمید اهلل رئیس کمیسیون نظامی آنها کشته شده و سه تن دیگر زخمی شدند. بدخشان: 

درعملیات نظامی ۲ طالب کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند. قندز: 
دایکندی:  مسووالن مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قومندان امنیه دایکندی از۲۵۷ واقعه جرایم جنای درجریان ۵ ماه سال 

روان در سطح دایکندی خبر دادند.
افراد مسلح غیر مسول در ادایکندی درگیر شدند. دو تن زخمی و دوتن به گروگان گرفته شده اند. رر: 

قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز اعالم کرد که محمد ابرار به جرم فرار از وظیفه و  به سپردن پوسته امنیتی در  بلخ: 
سوزمه قلعه با۹ سرباز در آن به طالبان در سنبله ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شده. 

چندین قریه دیروز در چهاربولک بلخ از وجود هراس افگنان پاک سازی شد. دوحلقه ماین نیز کشف شد. رر: 

دو طالب مسلح دیشب در دشت ارچی والیت کندز کشته شدند. ۲ طالب زخمی و یک تن بازداشت شد. قندز: 
۹   هراس افگن دررویا رویی با نظامیان دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
درحالیکه عملیات نظامی درشاهراه جالل آباد – تورخم ادامه دارد ، نظامیان ازپاکسازی ده ها روستا در دوطرف  ننگرهار: 

این شاهراه سخن می گویند.
بیست  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درشرق کشور کشته شدند. ده ها جنگ افزار و 6 ماین  رر: 

نیز کشف گردید.
شش طالب مسلح درجریان عملیات ضد هراس افگنی دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

سه طالب مسلح درالیشنگ والیت لغمان شکار ماین دست داشته خود شان شدند وکشته شدند. رر: 
جوزجان:  هفت طالب مسلح در درگیری با نیرو های امنیتی درمسیر آقچه- منگجک جوزجان کشته  و ۱۳ تن زخمی 
شدند . معاون نقیب اهلل جندی ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی خانقاه آن والیت نیز مشمول کشته 

شدگان میباشد. در این در گیری یک نیروی خیزش مردمی شهید شد و دو تن دیگر شان زخم برداشتند .
دو زن بر سر تقسیم آب درسیدخیل پروان و قلعه نو مرکز بادغیس کشته شدند. پروان: 

یک مرد دیروزبه ظن قتل نازکمیر  از سوی پولیس  تخار بازداشت شد. تخار: 
حاجی محی الدین یک تن از  متنفذان قومی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله در قریه  فراه: 

کنسک ولسوالی باالبلوک والیت فراه به قتل رسید.
پولیس بغالن از بازداشت سه تن به اتهام قتل یک جوان در آن والیت دیروز خبر داد. بغالن: 

یک مرد در والیت نیمروز حین انتقال دو کیلوگرام هیرویین در تانکر تیل بازداشت شد. نیمروز: 
هفت هراس افگن در والیت لوگر کشته و ۳ تن زخمی شدند. لوگر: 

جسد یک پسر جوان از دریای سمنگان یافت شد که حین آب بازی غرق شده بود. سمنگان: 
۹ سپتامبر۲۰۱۸=۱۸ سنبله۱۳۹۷

هفدهمین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، رهبر نیروهای مقاومت علیه طالبان امسال نیز با حاشیه های زیادی  کابل: 
برگزار شد. در این مراسم زمینه انتقاد از تیراندازی هواداران آقای مسعود واز کارکردهای دولت وحدت ملی 
نیز فراهم بود درشلیک هوایی ۱۷ نفر زخمی شده اند. در دوحمله انتحاری یکی درچارراهی مسعود انتحار 
کننده از پا در آمد و در حمله دومی در یک موتر سایکل در تایمنی ۷نفر کشته و ۲۰ نفر مجروح شد. پلیس 
امروز در ارتباط با شلیک های هوایی ۱۵۰ نفر را بازداشت، ده ها میل اسلحه را ضبط و۳۰ خودر را نیز متوقف 

کرده است.
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هیات بلند رتبه وزارت امورداخله غرض بررسی نیازمندی ومشکالت پولیس وارد والیت هرات شد. هرات: 
یک تن به اتهام فروش پرچون موادمخدر دروالیت هرات همراه با ۱۰۱ پوری موادمخدربازداشت شد. رر: 

6 فرمانده گروه طالبان با سه فرمانده محلی شان در نبرد با نظامیان در اوبه والیت هرات کشته شدند و پنج تن  رر: 
دیگر شان زخم برداشتند. پنج مامورامنیتی شهید و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.

طالبان با یورش گروهی بخش هایی ازولسوالی دایمیرداد والیت میدان وردگ را تصرف کردند. فرمانده پولیس  میدان: 
ولسوالی دایمیر داد و چند نظامی دیگر جان باختند.

درگلوله باری گروهی از آدم ربایان درمومند دره دو روستا نشین جان باخت و ۵ تن زخمی شدند. ننگرهار: 
در یک درگیری مسلحانه بین گروه طالبان ونیروهای دفاعی امنیتی در مهمند دره  هفت تن ازگروه طالبان کشته  رر: 

شدند. یک حلقه ماین نیز کشف شد.
۵  تن به اتهام قاچاق یک محموله ۲۵۰ کیلوگرام چرس در سرخرود والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر:  
درحمله گسترده گروه طالبان بر ولسوالی بغالن مرکزی  بغالن پانزده نظامی جان شان را از دست داد.  بغالن: 

۱۰ سپتامبر۲۰۱۸=۱۹ سنبله۱۳۹۷
جوزجان:  منابع محلی والیت جوزجان در شمال افغانستان تایید کرده اند که نیروهای طالبان بعد از یک حمله سنگین 

توانسته اند کنترل ولسوالی خم آب را از دست نیروهای دولتی خارج کنند.
ده طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب در ولسوالی منگجک جوزجان کشته و۴ تن زخمی شدند. ۷  رر: 
منسوب خیزش مردمی شهید و سه تن زخمی شدند.یک طالب در قوش تیپه کشته و سه تن زخمی شدند. 

یازده هراس افگن به شمول سه پاکستانی در والیت غزنی دیشب کشته و ۱۰ تن دیگر آنها زخمی شدند. غزنی: 
سی و شش طالب مسلح دراحمدخیل و جانی خیل والیت پکتیا دیروز کشته شدند. چهارده طالب مسلح دیگر  پکتیا: 

زخم برداشتند و۵ میل کالشینکوف ودو پایه مخابره دشمن بدست آمد. یک سربازافغان شهیدشد.
عملیات مشترک تصفیوی صبح امروز در ولسوالی بغالن مرکزی آغاز شد و تا بعداز چاشت امروز چندین قریه  بغالن: 

از وجود طالبان پاک سازی شد.
هشت پاسگاه امنیتی درمرکز سرپل به دست طالبان افتاد. طالبان مسلح شب گذشته در منطقه بلغلی آن والیت  سرپل: 

برپاسگاه های امنیتی حمله کردند.
پولیس پروان نود و دو کیلو گرام چرس را درجبل السراج  دیروز کشف و ضبط کردکه از شمال طرف کابل   پروان: 

میرفت. ۵ نفر بازداشت شد.
یک دختر نوجوان دروالیت تخار باحلق آویز کردن خود کشی کرد. تخار: 

یک انبار بزرگ جنگ افزار گروه طالبان در  هلمند در یک حمله هوایی به کمک قوای ناتو نابود شد. هلمند: 
طی ۲۴ ساعت گذشته: در دایمرداد میدان وردک ۵۲ هراس افگن کشته. در جانی خیل و احمد خیل پکتیا۲۳تن  کابل: 
کشته و۱۵ تن زخمی. در بغالن ۲۷ تن کشته و ۱۵ تن زخمی ودرخاص ارزگان وترینکوت مرکز ارزگان ۱۸ 
تن کشته و۱6 تن زخمی. درمربوطات غزنی ۱۱ تن کشته و ۱۰ تن زخمی. در نادعلی هلمند ۴ تن کشته و۲ 
تن زخمی.دربتی کوت ننگرهار۳ تن کشته و یکتن زخمی. درمرکزفراه ۲ تن کشته و ۳ تن زخمی گردیده اند.

۱6 طالب مسلح در حمله باالی پاسگاه های امنیتی در دشت ارچی زخمی شدند. ۲ منسوب امنیتی شهید و ۴  قندز: 
سرباز زخمی شد.

معاون اداره پاسپورت بلخ دیشب با یک محصل از سوی افراد ناشناس در کارته آریانا به قتل رسید. بلخ: 
یک سرباز اردوی ملی درگلوله باری مهاجمان دربهسود ننگرهار کشته و یک هم قطارش زخمی شد.  ننگرهار: 

سه هراس افگن در پی عملیات نیرو های اردوی ملی در مسیر شاهراه جالل آباد – تورخم کشته شدند. رر: 
هفت طالب مسلح در درگیری بانظامیان درمومند دره والیت ننگرهار کشته و ۳ تن زخمی شدند. رر: 

عملیات نظامی به هدف سرکوب هراس افگنان در چپرهار آغازشد. رر: 
شانزده طالب مسلح درمربوطات بغالن مرکزی دیروزکشته شدند. مالسیف الدین ولسوال خود خوانده طالب  بغالن: 

برای ولسوالی برکه  در میان کشته شده گان میباشد.
چهار طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درشرین تگاب فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند . فاریاب: 
سه طالب مسلح در والیت لوگر دیروز در انفجار ماینی کشته شدند که میخواستند جاسازی نمایند. لوگر: 

سیزده پولیس محلی شب گذشته در سمنگان در درگیری با طالبان به شهادت رسیدند و ۵ تن زخمی شدند.۳  سمنگان: 
طالب کشته و ۴ تن شان زخمی شد.

۱۱ سپتامبر۲۰۱۸=۲۰ سنبله۱۳۹۷
سرور دانش معاون ریس جمهورازسازمان ملل  تقاضا کردحمله به گروه قومی خاص در افغانستان را بررسی  کابل: 

کند.
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ننگرهار:  مقام های امنیتی در والیت ننگرهارمی گویند که در یک حمله  انتحاری در مهمند دره  دست کم ۳۲ نفر کشته 
و۱۲۸ نفر زخمی شده اند. انفجار زمانی رخ داد که تظاهرکنندگان علیه یک فرمانده پولیس محلی بشمول 
غیرنظامیان، خبرنگاران و نیروهای امنیتی برای خوردن غذای ظهر وارد خیمه شده بودند. در خبری دیگر۳ 
انفجار در این والیت که در نزدیک۳مکتب/مدرسه دخترانه درمرکز جالل آباد و ولسوالی بهسود رخ داد، جان 

یک کودک را گرفت و چهار نفر دیگر را زخمی ساخت.
دومحموله بزرگ  ۸۸کیلوچرس و ۱۴ کیلو هیرویین به دست آمد وسه مرد بازداشت شدند. رر: 

طی۲۴ ساعت گذشته: در  بغالن مرکزی والیت بغالن۵۲ هراس افگن کشته و ۳۵ تن زخمی، در دایمیرداد  کابل: 
میدان ۴۲ کشته ، در ناوه والیت غزنی۳۰ تن از شبکه حقانی کشته، درمربوطات هلمند۲۴ کشته ، یک تن 
زخمی، یک باب کارخانه ماین سازی و ۲ باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده. در باالمرغاب بادغیس ۱۵ 
کشته و۲۱ تن زخمی. درچپرهارننگرهار، واته پورکنر و اله سای والیت کاپیسا ۱۴ کشته و۷ تن زخمی 
درمربوطات سرپل ۱۱ کشته، ۲ تن زخمی، ۲ عراده موتر و ۲ عراده موتر سایکل دشمن از بین برده شده، در 
ولسوالی احمد خیل والیت پکتیا ۵  کشته  در واغظ غزنی ۴  و ۲ تن زخمی، در ترینکوت ارزگان ۳  کشته 

و ۲ زخمی، در نیش کندهار ۲ کشته و۳ تن زخمی و در شیبکوه  فراه۳  هراس افگن زخمی گردیده اند.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که از کابل دیدار می کند اعالم کرده که مبادله اقتصادی میان افغانستان و  کابل: 

ایران اکنون به سه میلیارد دالر رسیده است.
ارزگان:  ۴۰هراس افگن در تازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان در شاهراه ترینکوت- قندهار کشته شدند.۳ 

نظامی شهید و 6 تن زخمی شد.
سی وپنج طالب مسلح دریک عملیات ضد هراس افگنی که ۱۵ تن پاکستانی اند درحومه گردیز و زرمت کشته  پکتیا: 

شدند و نزدیک به شصت تن دیگر شان زخم برداشتند.
در تازه ترین انکشافات عملیات تصفیوی ولید هفده قوت های شامل در عملیات  نقاط  ازدست رفته را دوباره   بغالن: 

تصرف کردند. یکعراده تانک هاموی همراه با دوعراده موتر سایکل دشمن نیز سالم بدست آمد.
سمنگان:   نه طالب در سمنگان  امروز به روند صلح پیوستند .

صدها تن از خیزش های مردمی و مردم سرپل در یک همایش صبح امروز به خاطر دفاع از والیت شان سالح  سرپل: 
برداشتند.

بیست طالب مسلح در حمالت هوایی نظامیان روز گذشته در سرپل کشته و۱۷ تن زخمی شدند. رر: 
فاریاب:  مردی با دو میل سالح کالشینکوف روسی که به قیصار انتقال داده میشد توسط پولیس  باز داشت شد.

منطقه چهارتوت پشتونکوت فاریاب در ده کیلومتری میمنه  دیشب به دست طالبان سقوط کرد ودر نتیجه  رر: 
درگیری ها نه تن از نیروهای خیزش مردمی وپولیس شهید شدند وپنج تن دیگرشان زخم برداشتند.

سیزده عضو قطعه سرخ طالبان مسلح دیشب در دشت ارچی کندز کشته و ۲۰ تن زخمی شدند. قندز: 
۱۲ سپتامبر۲۰۱۸=۲۱ سنبله۱۳۹۷

مسئولین بهداشت والیت ننگرهاراعالم کردند که قربانیان حمله انتحاری ۲۰ سنبله/شهریور به 6۸ کشته و ۱6۵  ننگرهار: 
زخمی رسیده است.

پانزده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند. یک انبار سالح و6 ماین نشف شد. رر: 
درحالیکه عملیات قهرسیالب درولسوالی چپرهار والیت ننگرهار پایان یافت ده طالب مسلح کشته شدند. رر: 

سی و شش هراس افگن شامل افراد مهم آنان در بغالن مرکزی و دند شهاب الدین کشته و۱۲ تن زخمی  بغالن: 
شدند. یکعراده موتر هاموی ودو موترسایکل و تعدادی از بیرق های پاکستان نیز بدست آمد.

چهارده طالب مسلح درمربوطات  لوگر دیشب کشته شدند. این در حالیست که پنج طالب مسلح دیشب در  لوگر: 
ولسوالی ازره لوگر نیز کشته شدند.درین عملیات دو مسجد نیز شهید شده است.

پنج طالب مسلح دیشب درازره  والیت لوگر کشته  ودو تن زخمی شدند. رر: 
چهار هراس افگن در والیت سرپل دیشب کشته و ۳ تن زخمی شدند. سرپل: 

نوزده طالب مسلح دیشب در والیت فاریاب کشته وبیش از ۲۰ تن زخمی شدند. فاریاب: 
هشت طالب مسلح دیروز در والیت کندز کشته و ۹ طالب زخمی شدند. قندز: 

یک مظنون قاچاق ۸۰۰ گرام تریاک ودو تن به پیوند به سرقت اموال منازل دیروز در کندز از طرف پولیس  قندز: 
بازداشت شدند.

پولیس سمنگان چهار تن را به ظن قتل یک قومندان جهادی  در چند روز قبل باز داشت کرد. سمنگان: 
چهل و هفت هراس افگن  بشمول ۵ تن پاکستانی دیروز درحمله هوایی در والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 

یک محموله  بزرگ  هزاران کیلوگرام مواد انفجاری پیشرفته با توانایی تخریبی بلند ساخت پاکستان  درجنوب  پکتیکا: 
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کشور کشف شد. دوعضو شبکه حقانی بازداشت شدند.
گزارش ها از شدت گرفتن درگیری افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش در والیت کنر حاکیست. یازده  کنر: 

هراس افگن از دوطرف کشته شده اند .
در۲۴ ساعت گذشته: در ولسوالی های نیش، خاکریز و میوند والیت کندهار 6۲ هراس افگن کشته و ۷۳ تن  کابل: 
زخمی، در ساحه چونی مرکز والیت پکتیا  ۳۰  تن کشته، در ولسوالی صیاد و مرکز والیت سرپل ۲۴کشته، 
۲۰ تن زخمی، ۳ باب مخفیگاه دشمن و ۲ عراده موتر سایکل از بین برده شده، در مرکز والیت هلمند ۱۰  
کشته و در ولسوالی های خوگیانی و اچین والیت ننگرهار ۳ تن داعشی کشته شده اند. همچنان  در نتیجه 
عملیات تصفیوی در ولسوالی مقر والیت بادغیس ۷ کشته، ۱۱ تن زخمی، یک عراده موتر سایکل و مقدار 
سالح و مهمات بدست آمده ، در  دایمیرداد و نرخ میدان وردک ۷ کشته، ۲ تن زخمی و یک تن دستگیر، در 
ساحات کنجک و ناصریان امام صاحب  کندز ۳  کشته و ۴ تن زخمی و درمرکز والیت فراه ۲  هراس افگن 

کشته و ۷ تن دیگر زخمی گردیده اند.
کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرده نیروهای حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی افغانستان در تامین  کابل: 

امنیت انتخابات افغانستان در ۲۸ میزان سهم خواهند گرفت.
۱۳ سپتامبر۲۰۱۸=۲۲ سنبله۱۳۹۷

سخنگوی وزارت  دفاع ملی می گوید که عملیات های تهاجمی نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور به هدف  کابل: 
سرکوب طالبان وتروریستان، افزایش وسرعت بیشتر یافته است.

در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور هشتاد و سه  تن از دهشت افگنان کشته و۴۷ تن زخمی گردیده  رر: 
اند که در میان کشته شدگان مال خیر اهلل یکتن از قوماندانان طالبان در ارزگان نیز شامل است.

درسه روز اخیرکشته شدن ۲۹۴ طالب وزخمی شدن ۱۰۹ تن دیگر از افراد این گروه طی عملیات های زمینی  رر: 
وهوایی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور، در والیت های مختلف است.

به نوشتة روزنامه  یو اس تودی، از زمان آغاز جنگ به این سو ۲۲۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان کشته شده  رر: 
اند.تنها در سال روان میالدی 6 سرباز امریکایی در افغانستان جان دادند.

شش طالب مسلح در یک حمله هوایی دروالیت فراه کشته شدند. فراه: 
در دو حمله هوایی نیروهای امریکایی بر مواضع طالبان مسلح در والیت غزنی ، سی هراس افگن به شمول  غزنی: 

دو فرمانده ارشد این گروه کشته شدند.
ننگرهار:  بیست  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  شب گذشته در بخش های ننگرهار کشته شدند.۲ انبار 

سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.
نورستان:  ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند.۴ ماین 

هم کشف گردید.
درگیری ها بار دیگر از پریروز در ولسوالی چپه دره اوج گرفت و اکنون هم کماکان ادامه دارد. تاکنون دراین  کنر: 

نبرد ها یازده هراس افگن از دوطرف کشته شده اند .
درگیری بین  نیروهای امنیتی و طالبان مسلح  در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه ده کشته و شش مجروح  هرات: 

برجا گذاشت. ۳ تن از پولیس محلی شهید  و یک سرباز پولیس ملی زخم برداشته است.
پنج طالب در لوگرکشته ودوتن دیگرآنها زخمی شده است. ۲ طالب حین جاسازی ماین کشته شدند. لوگر: 

۱۴ سپتامبر۲۰۱۸=۲۳ سنبله۱۳۹۷
فعاالن حقوق بشر در والیت  قندهار گفته اند که شماری از زندانیان زن این والیت پس از پایان دوران  قندهار: 

محکومیت شان، به دلیل نداشتن محلی برای زندگی در زندان مانده اند وقصد ترک زندان را ندارند.
به نوشتة روزنامه دهیل به تاکید اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر ، ۱۲ درصد افغانها تحت  امریکا: 

حاکمیت طالبان زنده گی می کنند و ۲۳ درصد دیگر در ساحات مورد منازعه به سر می برند.
صالح یک قومندان محلی در دولتیار والیت غور از سوی افراد نامعلوم بامرمی دیشب به شهادت رسید. غور: 

یک طالب در امام صاحب کندز دیشب حین ساخت ماین کشته شد، زن و یک کودکش زخم برداشتند. قندز: 
چهارمرد دیروز به ظن جرایم جنایی با هفتاد و نه لیتر مشروبات الکولی ، دو کیلو تریاک و چهل و پنج گرام  رر: 

هیرویین  در والیت کندز بازداشت شدند.
ننگرهار:  پنج فرد ملکی صبح امروز از اثر انفجارماینی در خوگیانی والیت ننگرهار زخم برداشتند.

۲ تن از هراس افگنان در بتی کوت کشته و ده فرد مشکوک بازداشت و یک حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 
پنج هراس افگن دیروز در والیت سرپل کشته شدند.۳ طالب زخمی و ۴ تن شان بازداشت گردید. سرپل: 

بادغیس:    چهار طالب مسلح دیروز در حمله هوایی در مقروالیت بادغیس کشته و ۳ تن زخمی شدند.
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۱۲6 کیلوگرام چرس دیروز در والیت پروان کشف و ضبط شد و یکنفر باین ارتباط بازداشت گردید. پروان: 
طی ۲۴ ساعت گذشته 6۷ تن از هراس افگنان کشته و ۲۸ تن آنان در نقاط مختلف کشورزخمی شدند. کابل: 

دو طالب مسلح در والیت بلخ دیروز کشته شدند و پنج طالب دیگر در چار بولک زخم برداشتند. بلخ:  
بیست و چهار طالب مسلح دیروزدر والیت بغالن کشته و ده تن زخمی شدند.۴ حلقه ماین نیز بدست آمد.  بغالن: 

چهار طالب مسلح در ولسوالی تاله و برفک بغالن حین جابجایی ماین و انفجار آن  کشته شدند. رر: 
هفت طالب مسلح درقرمقول  والیت فاریاب دیروز در حمله هوایی کشته و ۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 

دریک رویداد ترافیکی امروزدرشاهراه کابل-جالل آباد در قرغه ای هفت تن جان باختند و۹ تن دیگر زخمی  لغمان: 
شدند.

خانواده های افغان که دارای کودک اند و در فنلند درخواست پناهندگی می دهند، از آن کشور اخراج و به شهر  فنلند: 
کابل برگشت داده نخواهند شد.

۱۵ سپتامبر۲۰۱۸=۲۴ سنبله۱۳۹۷
باثر نشست اضطراری دیشب یک هلیکوپتردرفراه وانفجار مهمات داخل آن ۵ سرنشین آن کشته شدند. کابل: 

هواداران ائتالف بزرگ ملی افغانستان برای جلوگیری از تقلب سازمان یافته و برگزاری انتخابات شفاف و  رر: 
عادالنه، دروازه دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار مسدود کردند.

صالح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان، با شاه محمود قریشی؛ همتای پاکستانی  رر: 
خود در کابل دیدار و گفتگو کرد.قریشی بر تعهد حکومت جدید پاکستان برای عملی کردن پالن عمل افغاستان 

و پاکستان برای صلح و همبستگی تأکید کرد.
نصریار ولسوال شملزو درحوزه۱۲شهر قندهار ترور شد و پسرش زخمی گردید. زابل: 

مسووالن محلی بادغیس  از کشته شدن  هشت تن و زخمی شدن ۱۵  طالب مسلح در  قادس  خبر می  دهند  بادغیس: 
.۲ پولیس شهید و ۲ پولیس زخمی شدند.

یک معلم درحصه اول کوهستان  کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس دیشب به قتل رسید. کاپیسا: 
چهارکارمند امنیت ملی ویک غیرنظامی درنتیجه انفجاریک ماین در ساحه خالزایی پروان شهیدشدند. پروان: 

هفت پولیس محلی به شمول یک زن دیشب در سمنگان به شهادت رسیدند .۷ پولیس بشمول یک زن دیگر  سمنگان: 
زخمی وپاسگاه امنیتی بدست طالبان افتاد.

منسوبان امنیتی دیروز شش حلقه ماین کنار جاده را در فراه کشف و خنثی کردند. فراه: 
هشت طالب مسلح در سه حمله نظامیان درباالبلوک وحومه شهرفراه کشته و شش تن شان زخمی شد.  رر: 

۲۵طالب مسلح درسه روز گذشته درجریان عملیات نظامی درفراه کشته و ۱۵ طالب زخمی شدند. رر: 
پنج طالب مسلح در مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش در  درگیری با پولیس کشته  و ۳ تن زخمی شدند . فاریاب: 

منسوبان امنیت ملی فاریاب دو مرد را به ظن آدم ربایی باز داشت  کردند  و یک فرد ربوده شده  از سوی آنا  رر: 
ن آزاد شد.

باشندگان سرپل از حمله باالی چاه های مواد نفتی در ساحه قشقری نگران اند. پر یشب طالبان باالی یکی از  سرپل: 
این چاه ها حمله کردند .

دو تن به اتهام فروش پرچون موادمخدر هرات بازداشت شدند. هرات: 
شش طالب مسلح ازجمله ۳ پاکستانی در نبرد با ماموران مرزی دروالیت پکتیکاکشته شدند. پکتیکا: 

بیست وسه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه  دروالیت ننگرهار کشته شدند.۳ انبار سالح و ۴ ماین  ننگرهار: 
نیز کشف شد.

پنج غیرنظامی درنتیجه انفجارماین دروالیت ننگرهار زخم برداشتند. رر: 
در ادامه  عملیات ضد هراس افگنی در لغمان چندین روستا از  هراس افگنان پاکسازی شده است. لغمان: 

وزیر عودت مهاجرین:  پناهجویان افغان در ترکیه، یونان و اندونزی ›آزار جنسی می شوند‹. کابل: 
۱۶ سپتامبر۲۰۱۸=۲۵ سنبله۱۳۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بسته شدن دروازه های دفاتر آنها در والیات هرات. قندهار و بلخ   کابل: 
ازجانب حامیان ائتالف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از ۳۵ حزب و جریان سیاسی است. ممکن برگزاری 

انتخابات را با تاخیر روبرو کند.
در۲۴ ساعت گذشته در عملیات های مشترک تهاجمی وتصفیوی درنقاط مختلف کشور ۵۸ هراس افگن   کابل: 

کشته، ۳۳تن زخمی و ۲ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند .
مردی با نزدیک به ده کیلوگرام تریاک دروالیت تخار بازداشت شد. تخار: 

مردی با محموله ۷۰ کیلوگرام هیرویین در شاهراه قندهار – کابل بازداشت شد. میدان: 
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سه تن با ۳۲۸ کیلوگرام  تریاک دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
دوعضو گروه داعش دریک حمله هوایی درغنی خیل والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

ده هراس افگن دریک عملیات ویژه دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. دو هراس افگن نیز کشته شدند و  رر: 
چندین تن دیگر شان زخم برداشتند.

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در المارفاریاب کشته شدند. فاریاب: 
درحمالت قوای هوایی  کشور  در گرشک هلمند  امروز۲۷ طالب مسلح کشته  و ۷ تن زخمی شدند . هلمند: 

دوازده طالب مسلح عصر دیروز در گیروی والیت غزنی کشته و ۱۵تن زخمی شدند. هفت طالب مسلح  غزنی: 
دیروز در ولسوالی قره باغ غزنی کشته شدند.

جوزجان:  پانزده طالب  مسلح  دیشب درجوزجان کشته و ۹ طالب زخمی شدند. سه منسوب نظامی شهید شدند و پنج 
نظامی دیگر زخم سطحی برداشتند . چند روز قبل طالبان مسلح باالی ولسوالی خمآب حمالتی انجام دادند 

که درنتیجه سه تن از اتباع ازبکستانی کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند .
بیست وسه تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 

هفت طالب مسلح درنبرد با نظامیان در  والیت هرات  کشته  شدند و یازده تن دیگر شان زخم برداشتند. هرات: 
نورستان:   سه ماین گذار طالب در نتیجه انفجار ماین دست داشته شان درپارون والیت نورستان کشته شدند.

شش هراس افگن در دو درگیری در الینگار و حومه مهترالم والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
سیزده هراس افگن  بشمول 6 پاکستانی درنبرد با نظامیان در ناری کشته شدند. 6 ماین نیز کشف شد. کنر: 
چهارصدوهشتاد کیلو گرام مواد مخدر و چندین بوتل مشروب الکول در سرپل به آتش کشیده شد. سرپل: 

۱۷ سپتامبر۲۰۱۸=۲6 سنبله۱۳۹۷
طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲۵ هراس تن از افگنان کشته و  ۷ تن زخمی گردیده اند . کابل: 

توافقنامه های ایجاد دهلیز هوایی با اروپا، چین، روسیه، تمام شهر های هند ودبی با شرکت های هوایی واتاق  رر: 
تجارت وصنایع کشور امضاء شده است.

هفت مرد بشمول یکنفر پاکستانی به ظن انتقال  سیصد و پنج عدد شاژور کالشینکوف و پرزه های سایرجنگ  ننگرهار: 
افزار به هراس افگنان امروز در دوربابا والیت ننگرهار بازداشت شدند.

دو مجاور و یک نگهبان زیارت پیرصاحب  درسرخرودوالیت ننگرهار پس از چاشت امروز از سوی افراد  رر: 
مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.

نه مخالف مسلح دیشب درسیدآبادمیدان وردک کشته و6 تن زخمی شدند.6 حلقه ماین نیزکشف شد. میدان: 
چهار مخالف مسلح درحمله هوایی در زرمت و متاخان  پکتیا و پکتیکا کشته شدند. پکتیا: 

۲۲ تن طالبان مسلح پس از حمله برپاسگاه های پولیس درمنطقه قرچقی و بند سبزک قادس کشته و۱6 تن  بادغیس: 
زخمی شدند. پنج پولیس به شمول عبدالحکیم خان مودودی قومندان قطعه ریزرف پولیس شهید شدند و 

چهار پولیس دیگر زخم برداشتند.
دیشب در شاهراه  قلعه نو – هرات  ده  طالب مسلح کشته  و دوازده طالب دیگر زخمی شدند. دراین درگیری  رر: 

شش پولیس شاهراه شهید شدند و چهار پولیس  دیگرزخم برداشتند.
یازده تن در پیوند به جرایم جنایی در روز های اخیر در والیت غزنی بازداشت شده اند . غزنی: 

یک مرکز پروسس موادمخدر در والیت نیمروز دیروز کشف و نابود شد. از این مرکز ۳۸ کیلوگرام تریاک،۵6  نیمروز: 
کیلوگرام مواد کیمیاوی که در ساخت هیرویین استفاده می شود با وسایل البراتوار به دست آمد و یک مرد 

کارگر این فابریکه، نیز بازداشت شد.
منابع قابل اعتماد در گروه طالبان به بی بی سی گفته اند  که یک هیات این گروه از شورای کویته پاکستان برای  طالبان: 
مذاکره با نمایندگان سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی به دبی سفر کرده است. قرار است که این مذاکره برای 

پنج روز ادامه یابد. مذاکرات دیگر نیز بتاریخ ۲۷ و ۲۸ سپتامبر در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود.
پاکستان:   عمران خان، نخست وزیر پاکستان می گوید که دولتش به فرزندان آن عده مهاجران افغان و بنگالدشی که متولد 

پاکستان هستند، پاسپورت و کارت شناسایی می دهد.
۱۸ سپتامبر۲۰۱۸=۲۷ سنبله۱۳۹۷

شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که کنترل و نظارت بیشتر را در تمامی خطوط مرزی این کشور برای  کابل: 
جلوگیری از قاچاق دالربه ایران انجام خواهد داد.

امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که نیروهای ویژه آنها ۲6 تن ازاعضای گروه داعش را در پایتخت این کشور  رر: 
بازداشت کردند.

یک هزار و پنجصد کیلو گرام چرس  درخوگیانی والیت ننگرهار کشف و ضبط شد. ننگرهار: 
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گروه تروریستی داعش در منطقه بازار سرخ آب دره مومند ولسوالی اچین سِر ۱۵ عضو گروه خودش را از  رر: 
تن جدا کرد.

پولیس بامیان یک مرد را به ظن انتقال ۱۹۳ گرام شیشه و ۲۱۰گرام هیرویین  بازداشت کرد. بامیان: 
مقامات امنیتی هرات در غرب کشور می گویند که یک باند سه نفری از جعل کاران، تزویر و ترویج پول های  هرات: 

جعلی در این والیت شناسایی و بازداشت شدند.
۱۹ سپتامبر۲۰۱۸=۲۸ سنبله۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهورصبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به هند رفت. کابل: 
در جریان عملیات نیرو های ملی امنیتی دفاعی کشور بیست و چهار هراس افگن در نقاط محتلف کشور کشته  رر: 

و۱۳ تن زخمی شدند.
ننگرهار: پنج طالب مسلح امروز در بتی کوت والیت ننگرهار به روند صلح پیوستند.

شش داعشی و یک طالب مسلح در والیت ننگرهار در یک هفته گذشته بازداشت شده اند. رر: 
سه مخالف مسلح در سروبی والیت پکتیکا دیشب کشته شدند. پکتیکا: 

سی طالب مسلح در جلریز میدان وردک دیروز کشته شدند.۳ حلقه ماین در سید آباد کشف و خنثی شد. میدان: 
مسووالن امنیتی غزنی از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به مناسبت روز عاشورای حسینی  خبر دادند. غزنی: 

۲۰ سپتامبر۲۰۱۸=۲۹ سنبله۱۳۹۷
رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی به مناسبت روز عاشورا دردشت برچی  غرب کابل که هفته های گذشته  کابل: 
شاهد حمالت خونین انتحاری بود، گفت که دشمنان افغانستان می خواهند به جنگ این کشور جنبه قومی و 

مذهبی بدهند و این برای کشور “یک خطر بزرگ« است.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور 6۲ تن از هراس افگنان کشته و  رر: 

۱۷ تن دیگر آنان زخمی شدند.۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.
وزارت  اقتصاد افغانستان  میگوید ۵۳۰ موسسه غیر دولتی یا انجو را منحل کرده است. رر: 

سه تن به اتهام جعل، تذویر و ترویج اسعار جعلی ۴۷۰ هزار و6۰۰ دالر جعلی امریکایی بازداشت شدند. در  هرات: 
نتیجه تالشی منزل این افراد، سه پایه کمپیوتر لپ تاپ، دو پایه پرینتر، یک پایه کمره دیجیتالی، ۲۱ حلقه نوار 
سی دی، یک قطعه پلیت موترسایکل، یک ثوب جمپر اردوی ملی، ۵ قطعه تعرفه بانکی، دوقطعه عریضه 
پاسپورت، و یک قطعه تذکره هویت نیز بدست پرسونل مدیریت استخبارات قوماندانی امنیه والیت هرات 

افتاده است.
چهارتن به اتهام اختطاف منجر به قتل به اشد مجازات اعدام محکوم شدند. رر: 

ازاثر ضربات هوایی درمربوطات والیت ننگرهار دیروز چهارتن از هراس افگنان داعش در ده باال  کشته و یک  ننگرهار: 
طالب در بند سروبی زخمی شد.

تالش ها برای ترویج بانس در کشتزارهای والیت ننگرهار آغازشده است. قرار است در دو  ولسوالی درگام  رر: 
نخست ده هزار نهال بانس غرس شود.

حکومت هند در جریان سفر اشرف غنی اعالن کرد که به افغانستان ۱۰۰۰ بس کمک میکند و۵۰۰ بس دیگر  هند: 
را در کابل ترمیم خواهد کرد. همچنان در جریان این سفر هند کمک های ذیل را وعده کرد:  اعمار بند آبگردان 
شاه  توت افغانستان،  ساخت کانال ها و واترپمپ های آبی،  رشد تولید انرژی خورشیدی، تطبیق ۱6۰ پروژه 
روستایی، کمک به بهبود سیستم ترانسپورتی، اهدای ۱۰۰۰ عراده ملی بس  جدید، ترمیم ۳۵۰ عراده ملی  بس 
شهری،  پروسس مواد غذایی تولید شده در افغانستان،  تمدید ۵ ساله بورسیه های تحصیلی برای محصالن 

افغان، آموزش کارکنان دولت.
درحمله هوایی نیرو های ناتو در منطقه نوزی دره ۴ فرد ملکی کشته و ۱۱ تن زخمی شدند. پکتیا: 

چند تن مهاجم مسلح در جریان مراسم عزاداری ده محرم  وارد یک مسجد در منطقه قلعه امیرمحمد خان در  غزنی: 
مرکز غزنی شده و شروع به تیر اندازی کردند که یکتن از محافظین مسجد زخمی شد.

۲۱ سپتامبر۲۰۱۸=۳۰ سنبله۱۳۹۷
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی از استفاده سیستم بیومتریک/انگشت نگاری در روز انتخابات خبر داد. کابل: 

روسیه ادعا کرده است که از آغاز سالجاری تاکنون ۲۵۰۰ عضو داعش از سوریه و عراق از مسیر پاکستان وارد  روسیه: 
افغانستان شده اند.

نیوزیلند مدت خدمت نیروهایش رادر افغانستان و عراق تا نیمة سال ۲۰۱۹ تمدید می کند. این کشور۱۳نیرو  رر: 
درافغانستان دارد.

در بیست و چهار ساعت گذشته در برخی نقاط کشور ده دهشت افگن کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدند. رر: 
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منابع محلی والیت فراه تایید کرده که وقوع تصادف جاده ای یک تانکر با یک بس مسافر بری در این والیت  فراه: 
باعث کشته شدن دست کم ۱۵نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر شده است.

ده طالب مسلح در حمله نظامیان در باالبلوک وشهر فراه کشته شدند. رر: 
شش هراس افگن پاکستانی دریک حمله هوایی در نقطه صفری مرز کنرکشته شدند. کنر: 

دریک درگیری تازه میان گروه های طالبان و داعش درکنر ، هشت هراس افگناز۲ طرف کشته شدند وشش  رر: 
تن دیگرشان نیز زخم برداشتند.

سه کودک درنتیجه ماین گذاری گروه طالبان در حوکی کنرجان باختند و دو کودک  زخم برداشتند. رر: 
۲۰ داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درننگرهارکشته شدند. یک انبارسالح کشف گردید. ننگرهار: 

نورستان:  ۹ عضو گروه داعش درحمله هوایی درکامدیش نورستان کشته شدند.۷ماین نیزکشف گردید.
انفجار ماین در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب سیزده کودک را کشته و زخمی کرد. فاریاب: 

۲۲ سپتامبر۲۰۱۸=۳۱ سنبله۱۳۹۷
در۲۴ ساعت گذشته در جریان عملیات های تصفیوی نیرو های اردوی ملی چهل و شش هراس افگن کشته  کابل: 

و ۳۴ تن زخمی شدند.
پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون شمول در اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند. ننگرهار: 

دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز درسمنگان جان باختند و یکتن دیرزخم برداشت. سمنگان: 
پولیس سرپل پنج تن را به ظن قاچاق ۴۲۴کیلو تریاک  امروز  بازدشت کرد. سرپل: 

دراصابت یک ماین هاوان صبح امروز درفاریاب   یک کودک کشته ویک کودک دیگر زخمی شد. فاریاب: 
یک طالب مسلح دراثر انفجار ماین کارگذاری شده ازسوی خود شان درقریه چهار توت ولسوالی پشتون کوت  رر: 

دیشب کشته شد و یک طالب دیگر زخم برداشت.
شانزده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند.یک انبار سالح نیز کشف شد. ننگرهار: 

شش هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند.۴  رر: 
ماین هم کشف گردید.

دوتن درنتیجه ریزش ژاله و فرود آمدن صاعقه دروالیت ننگرهار جان باختند و ۸ تن زخمی شدند. رر: 
درتازه ترین نبرد ها میان طالبان و داعشیان دروالیت کنر ، یازده هراس افگن کشته شدند. کنر: 

جوزجان: بیست و سه طالب مسلح در نتیجه حمله هوایی نظامیان دیشب در جوزجان کشته و ۱۵ تن زخمی شدند. این 
حمله هوایی در پی سقوط یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی قوش تپه انجام شد .

حمله طالبان مسلح در ساحه  خواجه گوگردک شبرغان عقب زده شد . هفته قبل نیز طالبان باالی پاسگاههای  رر: 
امنیتی درساحه یاد شده حمله کرده بودند که در نتیجه ۳۰ تن کشته و۹ تن شان زخم برداشتند .

چهار طالب مسلح دیروز در نجراب والیت کاپیسا کشته و ۳ تن زخمی شدند. کاپیسا: 
سیزده هراس افگن به شمول  قاری جوره معاون قطعه سرخ طالبان در کندز دیشب کشته و 6 تن زخمی  قندز: 

شدند. یک سرباز به شهادت رسید و یک سرباز دیگر زخم برداشت.
دریک رویداد ترافیکی در شاهراه  هرات – قندهار پانزده مسافر جان باختند و کم از کم سی تن دیگرشان  فراه: 

زخمی شدند.تصادم بس با یک تریلر.
خشکسالی حدود یکصدو بیست هزار باشنده بادغیس را از مناطق شان بی جا کرده است. بادغیس: 

۲۳ سپتامبر۲۰۱۸= اول میزان ۱۳۹۷
وزیر دفاع افغانستان در مجلس سنا گفته است که در یک ماه گذشته بیش از ۵۰۰ سرباز ارتش در جنگ با  کابل: 

شورشیان کشته و ۷۰۰ تن دیگر زخمی  شده اند.
در نتیجه حمالت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در۲۴ ساعت گذشته ۳۰  تن از دهشت افگنان کشته، ۳  تن  رر: 

زخمی و ۴ فرد مشکوک دستگیر گردیده اند .
طالبان با نشر اعالمیه ای گفته اند که گزارش ها درباره دیدار اعضای این گروه با مقام های آمریکایی در بگرام را  رر: 
رد می کنند. به گفته ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه برای فعالیت های سیاسی، دفتر رسمی طالبان درقطر 

است و جامعه جهانی از جمله آمریکا می توانند به این دفتر تماس بگیرند و یا آن جا بروند. 
اداره ثبت و بررسی دارایی ها و کمیتة مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعالم کرده که  رر: 

شماری از اعضای شورای ملی افغانستان دارایی های خود را ثبت نکرده اند.
پولیس تخار یکتن را به ظن قتل یک زن جوان۲۲ساله که دیروز به قتل رسید ، امروز بازداشت کرد . تخار: 

ننگرهار: یک فرمانده طالبان با هفده فرد مسلح شب گذشته درحصارک ننگرهار کشته و۳ تن زخمی شدند.
یک محموله جنگ افزارشامل ۵ میل کالشنکوف و یک مقدار مهمات  دیروز در والیت ننگرهاربا یک عضو  رر: 
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گروه هراس افگن کشف و بازداشت  شد.
گرفتار شد. دوتن ازچنگ آدم ربایان نجات داده شدندکه ده روز قبل ربوده شده بود یک آدم ربا   رر: 

دوتن با محموله هایی ۷۴ کیلو گرام انواع مواد مخدر چرس و هیرویین  در ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
دوتن  به اتهام اختطاف با قتل یك راننده تاكسی از سوی محكمه شهری هرات محكوم به مجازات اعدام و  هرات: 

۳۰سال حبس شدند.
پنج تن به اثر واژگون شدن یک موتر دیروز درکوتل پشته تور غور جان باختندو6 تن زخمی شدند. غور: 

یک روزنامه چاپ بریتانیا ادعا کرده است که البغدادی سردسته داعش وارد ننگرهار  شده است. کابل: 
۲۴ سپتامبر۲۰۱۸= ۲ میزان۱۳۹۷

در نتیجه  عملیات های هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور طی ۲۴ ساعت گذشته  ده ها  تن از دهشت  کابل: 
افگنان کشته،  ۴۰ تن زخمی و ۳ تن دستگیر گردیده اند .

منابع محلی والیت میدان وردک در جنوب شهر کابل اعالم کرده اند که درعملیات نیروهای هوایی افغانستان  میدان: 
۴۲ شورشی مخالف دولت در جغتو کشته و حدود ۳۰ نفر نیز زخمی شده اند.۲۰ نظامی اسیر از نزدآنها نجات 

داده شد.
جوزجان: یکمرد مسلح باشنده لغمان در چرمگری واقع کو گنبد شهر شبرغان با دو کیلو هیرویئن و یک تفنگچه از سوی 

پولیس باز داشت شد.
چهارده تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 

بیست ویک  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه درشرق کشور کشته شدند.۳ انبار سالح و 6  ماین  ننگرهار: 
نیز کشف گردید.

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
یک  بانوی جوان هفده ساله در شهر هرات خودکشی نمود . هرات: 

پنج داعشی دریک حمله ناگهانی نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
۴کارخانه تولید و بسته بندی موادمخدر درعملیات هوایی دیشب دربکواه و گلستان فراه تخریب شد. فراه: 

یازده طالب به شمول سه قومندان محلی آنان دیروز درخاک سفید والیت فراه کشته و یک تن شان زخمی  رر: 
شدند.۱۲ حلقه ماین نیز کشف شد.

پنج مخالف مسلح دیروز در والیت کندز با سالح و تجهیزات شان  به روند صلح پیوستند. قندز: 
۲۵سپتامبر۲۰۱۸=۳میزان۱۲۹۸ر رسمی طالبان در

طی۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۲۳  تن از دهشت افگنان کشته،  ۱6 تن زخمی و ۲ تن  کابل: 
گردیده اند. دستگیر  

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( اعالم کرد که در حمله هوایی روز شنبه هفته جاری خانه یک  کابل: 
معلم درتگاب کاپیسا  هدف قرار گرفته و ۹ فرد غیر نظامی کشته و ۵ تن زخمی شده اند.

رر:  در دیدار عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نیویارک؛ آقای روحانی 
وعده داده که ایران راه آهن چابهار را تا مرز افغانستان خواهد ساخت.

حرکت سیاسی موسوم به ائتالف بزرگ ملی افغانستان با استقبال از تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل  رر: 
انتخابات مبنی بر بکارگیری ۲۲هزار فن آوری استفاده از انگشت نگاری در انتخابات پارلمانی افغانستان اعالم 

کرده که اعتراض مدنی شانرا متوقف کرده و خیمه های تحصن خود از مقابل دفتر کمیسیون انتخابات  
در شهرهای مزارشریف در شمال و قندهار در جنوب جمع خواهد کرد.

شش هراس افگن دیروز دربغالن  مرکزی با سالح های دست داشته شان بازداشت شدند. بغالن: 
محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در ربع دوم سال روان ۳۷۲  رر: 

تن را به ارتکاب  قاچاق مواد مخدر از یک تا ۲۰ سال حبس محکوم نموده است.
سه عضو یک خانواده )مادر ودوپسرش( دیشب در ولسوالی بنگی تخار از سوی افراد مسلح ناشناس تیر باران  تخار: 

شدند .
مسووالن محلی ننگرهار نوزده تن مواد مخدررا آتش زدند. این مواد سال گذشته بدست آمده است. ننگرهار: 

۲۰  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند.۲ انبار سالح و 6 ماین نیز کشف گردید. رر: 
مال احمدشاه یک فرمانده ارشد گروه طالبان در غنی خیل ننگرهار درنتیجه انفجار بمب دست داشته خودش  رر: 

کشته و ۲ همنراهش زخمی  شد.
مدیر اجرائیه کشک کهنه عصر دیروز  از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب مرمی زخم برداشت. هرات: 

۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
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شش هراس افگن دیروز درچاردره والیت کندز کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند. قندز: 
هشت تن به اتهام قاچاق  ده ها انسان توسط ۱۴ عراده موتر به پاکستان و ایران دیروزبازداشت شدند. نیمروز: 
دو برادر خردسال به اثر انفجار ماین کنار جاده  دیروز درقادس والیت بادغیس، به شهادت رسیدند. بادغیس: 
یک مرد درشهر صفای زابل، با شلیک گلوله پنج پولیس را کشت و پنج تن دیگررا زخمی ساخت. زابل: 

۲۶ سپتامبر۲۰۱۸= ۴ میزان۱۳۹۷
هفت هراس افگن دیشب در دولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. هفت هراس افگن دیگر به شمول مالشاه  فاریاب: 

گل یک سرگروه مشهور آنان زخم برداشتند.
دیشب نیروهای مشترک افغان یک علمیات شبانه را در قریه منگ تپه ولسوالی چهار دره راه اندازی کردند که  قندز: 
در نتیجه سه زن عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و دو عضو دیگر آن خانواده زخم برداشتند و نظامیان 

دو مرد دیگر خانواده را با خود بردند.
شانزده طالب مسلح درجریان دوروزدر والیت کندز کشته و۱۱ تن زخمی شده اند.یک انبار سالح و ۱6 ماین  رر: 

هم کشف شد.
نظامیان کشور یک ذخیرگاه مهمات طالبان مسلح را دیشب در والیت لوگر از بین بردند. یک طالب مسلح  لوگر: 

کشته شد و چهار فرد مشکوک بازداشت شدند.
هفت هراس افگن دیروز در دولت آباد والیت بلخ کشته شدند. پنج هراس افگن دیگر زخم برداشتند و جسد  بلخ: 

چهار هراس افگن با پنج میل سالح در میدان نبرد باقی مانده بود.
پولیس قومندانی امنیه ولسوالی نهرین بغالن چهار تن را به ظن دزدی بازداشت کردند. بغالن: 

یک عضو گروه داعش امروز دررودات ننگرهار کشته شد وپنج تن از همکارانش از سوی منسوبان امنیت  ملی  ننگرهار: 
باز داشت شدند .

جوزجان:  هشت طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در  فیض آباد جوزجان کشته و۴ تن زخمی شدند.
یک قطعه خاص هشتاد نفری نیرو های مشترک امنیتی و دفاعی مجهز با پانزده تانک هاموی مجهز با جنگ  رر: 

افزارسبک و سنگین برای مهار حمالت طالبان در شهر شبرغان و اطراف آن تشکیل شده است .
مسووالن امنیتی در باد غیس گفتند  که دو تن دیروز  به اتهام قتل ده نفر  در آن والیت بازداشت شدند . بادغیس: 

دفتر یونیما در کابل تائید کردکه در یک  حمله هوایی در والیت کاپیسا ۹ عضو یک خانواده کشته شدند. این  کاپیسا: 
در حالیست که در 6 ماه نخست سال جاری میالدی ۱۴۹ نفر در حمله های هوایی کشته و ۲۰۴ نفر دیگر 

زخمی شده اند که نسبت به سال ۲۰۱۷ میالدی ۵۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
چهارده  عضور گروه داعش دیشب درحمله هوایی  قوای ایتالف  در حوکی والیت كنر كشته شدند . کنر: 

دریك درگیری  میان نیرو های امنیتی ودفاعی وطالبان مسلح درمربوطات  ولسوالی علینگارلغمان چهار طالب  لغمان: 
مسلح  كشته شد و شش تن دیگر آنان زخم برداشتند.

مسووالن  امور مها جرین  و عودت  کنندگان  در والیت فراه گفتند که بیش از پنج هزار خانواده در مناطق  فراه: 
مختلف آن والیت  از منازل خود بیجا شده اند .

۲۷ سپتامبر۲۰۱۸= ۵ میزان۱۳۹۷
اشرف غنی امروز به والیت غزنی سفر کرده با مردم، بزرگان وعلمای دینی والیت غزنی دیدار نموده گفت  غزنی: 

اجازه نمیدهم رویداد غزنی تکرار شود..
نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان از جمله ائتالف بزرگ ملی هشدار داده اند که اگر کمیسیون مستقل  کابل: 
انتخابات نتواند از دستگاه های ثبت بیومتریک/ انگشت نگاری در انتخابات ۲۸ میزان/ مهر پارلمانی استفاده کند، 

نتایج این انتخابات را قبول نخواهند کرد.
ضیا الحق امرخیل، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از سوی محمد اشرف غنی، به  رر: 
عنوان مشاور ارشد آقای غنی در امور مردمی و سیاسی تعیین شده است.او گفته بود: “گوسفندها” را به کوه ها 

ببرند و “چاق” برگردانند.
منابع محلی در والیت فاریاب در شمال افغانستان گفته اند که والی این والیت برای بازداشت مال رسول خواجه  فاریاب: 

که متهم به سوءاستفاده جنسی از زنان است، جایزه تعیین کرده  است.
نخستین دهلیز هوایی برای گسترش تجارت بین افغانستان و اروپا امروز )۵ میزانر( کارش آغاز شد. کابل: 

گلبدین حکمتیار در دیدار با بزرگان اقوام ننگرهار اهداف طالبان و گروه تروریستی داعش را یکسان عنوان  رر: 
کرد. بادامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی  وشیعه ستیزی گفت آنها )شیعه ها(مذهب غلط، زبان و فرهنگ 
خودشان را بر ما تحمیل می کنند. مردم بامیان و دایکندی در پارلمان نماینده دارند اما چندین شهرستان پشتون 

نشین  نماینده ندارد  رسانه ها کلمات فارسی-دری را بر مردم تحمیل می کند.
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۲۸ سپتامبر۲۰۱۸=۶ میزان۱۳۹۷
محاکمه علنی دوسیه جزائی قوماندان تولی ثقیله کندک ششم لوای چهارم پیاده قول اردو۲۰۱ سیالب، به جرم  کابل: 

اکتساب )۴6( میل سالح مختلف النوع معه شاژور ،دایرگردید.
۴6 تن از هراس افگنان  درمناطق مختلف کشور کشته و ۵۱ تن دیگر آنان زخمی شدند ۴   تن از هراس   کابل: 

افگنان بازداشت شدند. 
وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان به ارزش)۲۳۴ملیون یورو( ۲۰ میلیارد افغانی به افغانستان کمک  کابل: 

مالی خواهد نمود.
محمداشرف غنی گفت که صد میلیون افغانی برای والیت غزنی اختصاص یافته است. رر: 

صبح امروزکمپاین های انتخاباتی نامزدهای پارلمانی در افغانستان برای مدت ۲۰ روز آغاز شد. رر: 
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که نسبت به حمالت اشتباهی ناتووکشتار غیر نظامیان افغان توسط امریکا که  روسیه: 
تا حد زیادی تبدیل به بخشی از واقعیت هر روزه در این کشور شده ناراضی است در حالی که هیچ کس  

مسؤولیت آن را برعهده نمی گیرد.
عربستان:  خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نمایندگان حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان هفته گذشته در 

عربستان سعودی در مورد تأمین امنیت انتخابات گفت وگو کرده اند.
پاکستان:  عمران خان صدراعظم:  پاکستان اقامت مهاجران افغان را تمدید می کند.

پولیس ، رئیس یك دانشگاه خصوصی را به اتهام اخذ ۲۵۰ هزار افغانی رشوه  دیروز بازداشت کردند. کابل: 
۲۹ سپتامبر۲۰۱۸=۷ میزان۱۳۹۷

وزارت عدلیه هشدار داد که با نهادهای اجتماعی که وارد فعالیت های سیاسی شوند، برخورد خواهد شد. کابل: 
یک گروه سی و سه نفری به ظن جرایم جنایی امروز در والیت بلخ بازداشت شدند. بلخ: 

سی و یک طالب مسلح در جریان چهار روز در کندز کشته شدند. هفده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و  قندز: 
چهل و هشت حلقه ماین کشف و خنثی شد.

۹ هراس افگن دیشب در ولسوالی مقر والیت غزنی کشته و۹ تن دیگر زخمی شدند. غزنی: 
سه طالب مسلح درارگون و گیان پکتیکا دیروز کشته و6 تن زخمی و ۷ حلقه ماین کشف و خنثی گردید. پکتیکا: 

در درگیری میان دو سرگروه طالب مسلح در جرم والیت بدخشان دیروز هفت آنان کشته شدند. بدخشان: 
محمد حسن فرمانده تولی درقول اردوی سیالب که هنگام اجرای وظیفه با انباری از جنگ افزار هراس افگنان  ننگرهار: 
در ولسوالی کوت ننگرهار برخورده و آن را به جای تسلیمی به دولت ، با موتر شخصی خود برای فروش به 

شهربرده است به ده سال حبس محکوم شد.
یک عضوگروه داعش دریک حمله هوایی ازاثرضربات هوایی درنازیان ننگرهار کشته شد رر: 

دریک درگیری بین گروه ترورستی داعش وطالبان مسلح درمربوطات ولسوالی مانوگی والیت کنر یک  تن  کنر: 
ازطالب مسلح زخمی گردید.

پنج طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
در تیراندازی یک سربازپولیس بردیگر سربازان، سه پولیس درارغستان کشته و۴ تن زخمی شدند. رر: 

روسیه گفته است اجازه نخواهد داد در چارچوب توافق با ترکیه برای خودداری از عملیات نظامی در ادلب،  روسیه: 
پیکارجویان حاضر در سوریه به افغانستان یا کشور دیگری فرستاده شوند.

باساس گزارش روزنامه دیلی صباح، چاپ ترکیه ۳۳ پناهجوی افغانستانی که می خواستند به شکل غیر قانونی  ترکیه: 
وارد یونان شوند و در حالت غرق شدن بودند، توسط گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند.

مقامات محلی در والیت فاریاب در شمال افغانستان می گویند سه پلیس  را به اتهام کمک به مالرسول خواجه  فاریاب: 
در سوءاستفاده جنسی از زنان بازداشت کرده اند.

پنج منسوب امنیت ملی در فاریاب در پیوند به لت وکوب یک خبر نگار بازداشت شدند . رر: 
حمله طالبان مسلح در  سیاه گرد غوربند  پروان عقب زده شد و دو تن آنان کشته و۳ تن زخمی شدند. پروان: 
یک دختر هجده ساله دیشب درولسوالی بگرام والیت پروان ازسوی افرادمسلح ناشناس به قتل رسید. رر: 

دزدان مسلح  ۲۵۰هزار افغانی پول یک صراف را دیروز درمرکز والیت پروان سرقت نمودند. رر: 
یکی از دو چرخبال در حال عملیات در منطقه مندی قول بر اثر عوارض فنی سقوط کرد که در نتیجه آن،  رر: 

هشت سرنشین این چرخبال کشته و زخمی شده اند.
از بیست و دومین سالروز شهادت داکتر نجیب اهلل امروز ازطرف هوادارانش یاد بود بعمل آمد. کابل: 

۳۰ سپتمبر۲۰۱۸= ۸ میزان۱۳۹۷
۸۵ تن از دهشت افگنان  درنقاط مختلف کشور توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی طی ۲۴ ساعت گذشته   کابل: 
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کشته شده اند  ۷ تن زخمی و۲۵ تن به شمول ۲۲فرد مشکوک دستگیر گردیده اند
جوزجان:  سه طالب مسلح درنبرد با نظامیان امروز در ولسوالی خانقاه جوزجان کشته و ۳ تن زخمی  شدند.

جوزجان : طالبان یک معلم را پریروز در حومه ولسوالی فیض آباد جوزجان به شهادت رساندند و دو معلم دیگر را با 
خود بردند .

حمله طالبان مسلح در ولسوالی باال مر غاب  باد غیس دیروز با یک کشته و یک زخمی  عقب زده بادغیس: 
یک پولیس ترافیک در والیت ننگرهار امروز توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. ننگرهار: 

چهارده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته و ۲ انبار سالح و 6 ماین نیزکشف گردید. رر: 
پولیس بغالن سه تن را به اتهام قاچاق ۳۵ کیلو چرس  از پاسگاه بوغاوی کیلگی دیروز بازداشت کرد. بغالن: 
چهارده هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعشیان ازکنر. نورستان و ننگرهار بازداشت شدند. کنر: 

نورستان: شش هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان  کشته شدند.
یک  هلیکوپتر کو ماندو های اردوی ملی  در روستای مندی قول  ولسوالی کوه صافی جمعه شب گذشته از  پروان: 

اثر  عوارض تخنیکی  نشست اضطراری کرد . 6  نظامی زخم برداشتند.
شش طالب  در والیات کاپیسا و پروان در درگیری با نظامیان کشته و ۵ طالب دیگر زخمی  شدند. رر: 

شاهراه کابل-غوربند که توسط باشندگان سیاه گرد و غوربند در اعتراض به قتل یک داکترمحلی بسته شده بود  رر: 
دیروز بر روی ترافیک باز شد .

شش هراس افگن به شمول یک فرمانده ارشد شان دردرگیری با ماموران امنیتی درمهترالم  لغمان کشته  لغمان: 
شدند.۴ ماین نیز کشف شد.  همچنان ۲ طالب در انفجار ماین کشته  و ۳ تن دیگر شان زخمی شدند. 

گرجستان:  یک کند ک و یک تو لی عساکر تازه نفس گرجستان برای شرکت  در عملیات حفاظت صلح ناتو در افغانستان 
به این کشور رسید.

پانزده طالب مسلح به شمول سه سرگروه آنان در فاریاب کشته و۷ طالب زخمی  شدند. یک شب قبل نیز  فاریاب: 
بیست طالب درحمله هوایی نظامیان کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند .

هرات:  چهل ویکتن تن ازشهروندان هرات  در رخدداهای ترافیکی درشهر هرات مجروح شدند.
اول اکتوبر۲۰۱۸= ۹ میزان۱۳۹۷

در ۲۴ ساعت گذشته در عملیات نیرو های ملی دفاعی وامنیتی  ۴۵ تن از هراس افگنان کشته  شدندو 6  تن  کابل: 
زخمی گردیده اند .

پولیس کابل بیش از یک هزار قرص تابلیت های  نشه آور بدست آوردو ۲ تن باین ارتباط باداشت شد.  کابل: 
کریستوفر پاین وزیر دفاع استرالیا در سفر به کابل با چند تن از مقام های دولتی دیدار کرد. رر: 

با شندگان پروان می گویند که  افزایش حضور  افراد مسلح غیر مسوول  و سرقت های مسلحا نه در آن والیت   پروان: 
آنان را نگران سا خته است.

نورستان: شش هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دردرگیری بانظامیان دروالیت نورستان کشته شدند. ۴ حلقه ماین نیز 
کشف و خنثی گردید.

نورستان: کشت کوکنار دروالیت نورستان به صفر تقرب نموده است.
انفجارماین در ولسوالی ادرسكن والیت هرات سبب شهادت یک کودک وجراحت سه کودک دیگر شد.  هرات: 

درعملیات پولیس  در ولسوالی غوریان چهارطالب کشته شدند و یک طالب به اسارت درآمد. رر: 
بیست طالب مسلح درپی یک حمله هوایی درنادعلی و نوزاد والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

گزارش ها از شدت گرفتن درگیری افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش در والیت کنر حاکیست. تاکنون  کنر: 
دراین درگیری ها ۸ هراس افگن ازدوطرف کشته و چندین تن دیگر شان زخمی شده اند .

ده طالب مسلح در یک حمله هوایی دروالیت فراه کشته شدند. فراه: 
هفده هراس افگن شب گذشته در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

جوزجان:  سه طالب مسلح درنبرد با نظامیان امروز در جوزجان کشته شدند
بر اساس حکم اشرف غنی، عبدالقادر آشنا، به عنوان والی جدید والیت »سرپل«  به عوض محمد ظاهر  سرپل: 

وحدت منصوب شده است.
۲اکتوبر۲۰۱۸= ۱۰ میزان۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دین محمد جرأت مشاور ارشد رئیس جمهور و معاون دفتر  کابل: 
شورای امنیت ملی افغانستان را از کار برکنار کرد. او متولد والیت پنجشیر و از فرماندهان جهادی افغانستان 

است.
یک حمله کننده انتحاری یک گردهمایی انتخاباتی را درکامه والیت ننگرهار در شرق افغانستان هدف قرار داد.  ننگرهار: 
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در این حمله ۱۴ نفر کشته و ۴۱ نفر زخمی شده اند.
یک عضو گروه داعش شب گذشته در ننگر هار کشته شد. رر: 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی این کشور را ۸.۸ میلیون نفراعالم   رر: 
کرد و گفت که فهرست رای دهندگان والیت غزنی مشمول این آمار نیست. بعد از بررسی بیش از نیم میلیون 

نفر از فهرست رای دهندگان حذف شده اند.
یک محافظ والی فاریاب در انفجار ماین شهید شد و چهار محافظ دیگر وی زخم برداشتند. فاریاب: 

انفجار ماینی جان یک کودک را عصر دیروز درخواجه سبز پوش گرفت و۳ کودک دیگر زخمی شدند. رر: 
بیست و شش هراس افگن دیروز درزرمت والیت پکتیا کشته و۳ تن زخمی شدند. پکتیا: 

سه طالب مسلح دیروز در والیت غزنی کشته و۳ تن زخمی  شدند. یک حلقه ماین نیز کشف شد.  غزنی: 
یک طالب در درگیری با نظامیان افغان در منطقه ده نو ولسوالی محمد آغه آن والیت کشته شد و دو طالب  لوگر: 

مسلح دیگر زخم برداشتند.
دو قومندان محلی طالبان عصر دیروز در حمله هوایی در اسماروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

یک زن جوان ۲۵ ساله که یک طفل یکساله داشت  در شرین تگاب فاریاب پریشب پس از لت و کوب به  فاریاب: 
دار آویخته شد و به قتل رسید توسط طالبان.

۳اکتوبر۲۰۱۸= ۱۱ میزان۱۳۹۷
داکتر عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در یک سفر رسمی دو روزه در راس یک هیات بلند رتبه  کابل: 

دولتی، رهسپار اندونیزیا شد.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور در چند مورد عملیات تصفیوی در برخی  نقاط کشور  ۲۴ هراس افگن  کابل: 

را از پا درآوردند. و شش تن دیگر آنان زخمی گردیده اند .
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی دریک گزارش خود تذکر داده است درماه گذشته ۲۴۰ غیرنظامی  رر: 

درافغانستان کشته و۳۵۰ تن دیگر زخمی  شده اند.
براساس پیشنهاد وزارت دفاع و حکم رییس جمهور غنی، ب۲۲ تن از جنراالن ارتش بازنشسته شده اند. پیش  رر: 

ازین نیز بیش از ۳۰۰ جنرال بازنشسته گردید.
فراه:  مال لونگ یکی از قوماندانان مشهور محلی طالبان باهژده طالب مسلح دیشب در قریه برنکتوت مرکز والیت 

فراه کشته  و۹ طالب زخمی شدند.
چهار طالب مسلح در شیرزاد ننگرهار کشته  ویک طالب بازداشت شدند. ننگرهار: 

رر:  شش داعشی به شمول  شیر علم یک قومندان محلی آنان درخوگیانی والیت ننگرهار دیروز کشته شدند.
هفت کودک در نتیجه یک انفجار دیروز در ولسوالی بتی کوت ننگرهار زخم برداشتند . رر: 

داعش مسوولیت حمله انتحاری دیروز در ننگرهار را پذیرفت. رر: 
راکت پرتاب شده از پایگاه نظامی شوراب،  سهوا بر موضع نیروهای افغانستان اصابت کرده است که شش تن  هلمند: 

کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند«.
پنج فرد مشکوک دیروز در المار و غازی آباد  والیت کنر بازداشت شدند. کنر: 

بدخشان:  لعل محمد یک سرگروه محلی طالبان مسلح صبح امروز درولسوالی شهدا والیت بدخشان کشته و ۲ طالب 
زخمی شد. یک پولیس محلی شهید و یک پولیس زخمی گردید.
عملیات تصفیوی امروز در ساحات نا امن والیت غزنی آغاز شد. غزنی: 

نه مرد به ظن جرایم در والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
پولیس بلخ می گوید که سطح جرایم در آن والیت به صفر تقرب یافته است. بلخ: 

جوزجان:  پولیس جوزجان دو تن را به ظن قاچاق بیست و چهار کیلو گرام تریاک امروز باز داشت کرد .
پولیس تخار دو مرد را دیروز در پیوند به انتقال۳۵کیلو گرام مواد مخدر در آن والیت بازداشت کرد. تخار: 

یک مرد دیروز  در دولینه  والیت  غوردرساحه حاکمیت طالبان  توسط  برادرش به قتل رسید. غور: 
یک واسطه نظامی کاروان گشت زنی  نیرو های خا رجی دیشب  در ولسوالی بگرام والیت پروان با ماین کنار  پروان: 

جاده  برخورد کرد . به نیروهای خارجی صدمه نرسید.
۴اکتوبر۲۰۱۸= ۱۲ میزان۱۳۹۷

درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی درمناطق مختلف کشور، دیروز ۷۱ تن ازهراس افگنان کشته و۲۵  کابل: 
تن دیگرآنان زخمی و ۸ تن بازداشت شدند.

یک هواپیمای ترابری ارتش آمریکا  نیمه دیشب در جالل آباد سقوط کرده است. در این حادثه ۱۱ نفر از  رر: 
سرنشینان این هواپیما ی نوع ترابری آمریکا )130J Super Hercules-C( کشته شده اند.6 نظامی امریکا۵ 



528

کارمند غیر نظامی.
ننگرهار: دو فابریکه تولید مواد مخدر گروه طالبان در حمله هوایی جنگنده های بدون سرنشین درشیرزاد و خوگیانی 

والیت ننگرهار ویران شد. دراین حمله ها شش طالب مسلح نیزکشته شدند.
۲6داعشی  درحمله های نظامیان ویژه  درننگرهارکشته شدند. دو انبار سالح و ۵ ماین کشف گردید. رر: 

جوزجان: سه کودک درحمله موشکی گروه طالبان در فیض آباد والیت جوزجان، به شهادت رسیدند ودو غیرنظامی دیگر 
زخمی شدند.

هفت طالب مسلح در نبرد با نظامیان در بازار ولسوالی میوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
مال صفی اهلل یک فرمانده محلی گروه طالبان در کمین ماموران امنیتی در روستای چهاربند  والیت میدان  میدان: 

وردگ کشته ودو همراهش زخمی  شد.
نورستان: هشت هراس افگن وابسته به گروه داعش دریک حمله هوایی دربرگ متال والیت نورستان کشته شدند. 6 ماین 

نیز کشف گردید.
هشت هراس افگن به شمول یک فرمانده ارشد شان  در درگیری با ماموران امنیتی  در مهترالم والیت لغمان  لغمان: 

کشته شدند.
۹ هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعشیان درشرق کشور در مربوطات ننگرهار. کنر و نورستان  کنر: 

بازداشت شدند.
۵ اکتوبر۲۰۱۸= ۱۳ میزان۱۳۹۷

اشرف غنی امروز با هدف افتتاح شفاخانه۳6۰ بستر نسایی و دیدار با افرادمختلف واردمزار شد. کابل: 
گفته های اخیر موالنا سمیع الحق رهبر جمعیت العلمای پاکستان که میگوید )جهاد درافغانستان هنوز هم ادامه  کابل: 
دارد ( درتضاد کامل با ارشادات اسالمی بوده و جز کوبیدن طبل جنگ درافغانستان، هدف و پیام دیگری ندارد.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی کشور سی و یک هراس افگن را طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور  رر: 

از پا درآوردند. ۱6تن زخمی و6  تن دستگیر گردیده اند .
انفجار ماین مقناطیسی در یک موتر در ساحه بازار کمپنی حوزه پنجم امنیتی، یکبار دیگر مردم کابل را هراسان  رر: 

کرد.راننده موتر مذکور جان باخت و دوتن دیگر زخمی شدند.
شانزده هراس افگن در۲۴ساعت گذشته از اثر ضربات هوایی در  مقر و عملیات مشترک نصرت در قریه های  غزنی: 

آرزو و شالیز غزنی کشته و۱۰ تن زخمی شدند.
درحمله مخالفان دولت باالی پوسته های امنیتی درولسوالی دره صوف پائین والیت سمنگان هشت پولس  سمنگان: 

محلی به شهادت رسیدند و۸ پولیس محلی زخمی شدند.درین حمله ۴طالب کشته وسه تن زخمی شدند.
پرتاب بمب دستی درحضرت سلطان والیت سمنگان دیشب جان سه عضو یک خانواده را گرفت. رر: 

پولیس درتخار نزدیک به شش کیلو هیرویین را دیروز گرفتار سه مرد را باز داشت کرد. تخار: 
دو زن در انفجار ماین کنار جاده  دیروز درژیری  قندهار به شهادت رسیدند. قندهار: 

به اثر انفجار ماین کارگذاری  شده درخوگیانی والیت ننگرهار دیروز سه تن به شهادت رسیدند. هفت تن دیگر  ننگرهار: 
به شمول چهار زن زخم برداشتند.

شش داعشی دیروز در پچیرآگام والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
مال نور آقا ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی آب کمری والیت بادغیس دیشب با هشت طالب مسلح  بادغیس: 

دیگر کشته شد.
اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا از کمک بیست میلیون یورو به افغانستان خبر داد.

۶ اکتوبر۲۰۱۸= ۱۴ میزان۱۳۹۷
در عملیات بازداشت یک فرمانده ›خیزش مردمی › به نام ‘علی پور’  مشهور به شمشیردر لعل و سرجنگل  غور: 
غوربه اتهام گروگانگیری و آزار مسافران هفت غیرنظامی و چهار پلیس کشته شدند. آقای علی پور با ‘حمایت 

‘ مردم از محاصره نیروهای امنیتی فرار کرده است.
در حمله هوایی یک هیلی کوپتر به مراسمی درمعروف قندهار سه زن و یک طفل کشته وبیش از۳۰ نفرزخمی  قندهار: 

شدند و عروس نیز زخمی شد.
درحمله طالبان به پاسگاه ها یی در معروف باثر حمله قوای هوایی ۸طالب بشمول سه پاکستانی که در خانه  رر: 

های مردم سنگر گرفته بودند وچهارغیرنظامی کشته شدند. ۷زن و یک کودک زخمی شد. 
طی ۲۴ ساعت گذشته  در عملیات نیرو های اردوی ملی درنقاط مختلف کشور  ۵۷ تن از هراس افگنان کشته  کابل: 

و ۸  تن زخمی گردیده اند
وزارت تجارت افغانستان اعالم کرده که به زودی کامیون های افغانستان حامل چهار کانتینر کاالهای صادراتی  کابل: 
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ازدو بندر »آقنه« در والیت فاریاب در شمال، و بندر مرزی »تورغندی« در والیت هرات در غرب افغانستان از 
مسیر راه الجورد عازم اروپا می شوند.

یک سرباز امریکایی که دو روز قبل در انفجاری زخمی شده بود  جانش را از دست داد. هلمند: 
چهارتن با استیکر های جعلی در روند انتخابات درتورخم والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

هفده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه کشته شدند. دوانبار سالح و ۴ ماین نیز کشف شد. رر: 
شش تن با چهار محموله یی از مواد مخدر ده ها کیلوگرام چرس و هیرویین  درننگرهار بازداشت شدند. رر: 

سی تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
در نتیجه حمالت هوایی نظامیان در سه ولسوالی فاریاب شانزده طالب مسلح کشته و چهار تن دیگرشان زخم  فاریاب: 

برداشتند . یک قومندان محلی آنان به نام مال عبد السالم مشهور به راکتی به شدت زخم برداشت.
درحمله هوایی در قریه شاخ ولسوالی قیصار شش طالب کشته شدند و سه طالب دیگر به نامهای مال نیکال  رر: 

،مال هاشمی و مال صالح زخم برداشتند .
درحمله هوایی نظامیان افغان شش طالب در غرب بازار ناموسی ولسوالی پشتونکوت آن والیت کشته شدند  رر: 

و اجساد آنان متالشی شد و تا هنوز هویت شان مشخص نشده است.
یک مرکز بزرگ  گروه طالبان درحمله یی در نادعلی والیت هلمند نابود و۱۳ طالب کشته شد. هلمند: 

سی طالب مسلح  دیروز در مربوطات والیت فراه کشته  و ده تن دیگر شان زخمی شدند. فراه: 
در عملیات ضد هراس افگنان از یکماه باینطرف تاکنون دست کم صد هراس افگن به شمول جنگ جویان  کنر: 

پاکستانی  کشته شده اند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند.
۷ اکتوبر۲۰۱۸= ۱۵ میزان۱۳۹۷

رئیس جمهوری افغانستان واردات زعفران و پیاز آن از خارج این کشور را ممنوع کرده و هدف آن نیز حفظ  کابل: 
جایگاه جهانی، پایداری کیفیت، ارزش افزایی و گسترش تولید زعفران افغانستان خوانده شده است.

کنسولگری پاکستان که از حدود یک ماه قبل درننگرهار بسته شده بود،دوباره به کارش آغاز کرد. ننگرهار: 
سه مخالف مسلح در وازخواه والیت پکتیکا دیشب کشته یک طالب زخمی  شدند. پکتیکا: 

بیش از۸۰۰سرباز ارودی ملی پس از آموزش های نظامی امروز دربلخ سند فراغت را به دست آوردند. بلخ: 
چهار مخالف مسلح در زرمت والیت پکتیا دیروز کشته  و 6 تن زخمی شدند. پکتیا: 

باشنده های محل در ولسوالی/ شهرستان 'گرده سیَری' والیت پکتیا می گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان  رر: 
علیه طالبان دست کم ده غیرنظامی کشته و ۲۱ غیرنظامی زخمی شدند.

حزب وحدت: علی پور از مردم دفاع می کند و جنایت کار نیست. کابل: 
نیروهای کمکی بامداد امروز به ولسوالی سید آباد والیت میدان وردک رسیدند واکنون وضعیت در این  وردک: 
ولسوالی به حالت عادی برگشته است. تلفات زیادی به دشمن وارد شده است. مال باری جان  قوماندان مشهور 
طالبان در والیت فراه، کشته شده است.در حمله طالبان فرمانده پولیس سید آباد و شش نظامی شهید و ۴ سرباز 

زخمی شدند.
بیست و شش مخالف مسلح دیروز در مربوطات  والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 

۸اکتوبر۲۰۱۸= ۱۶ میزان۱۳۹۷
دو سرگروه طالبان مسلح با دو طالب دیشب در خواجه سبزپوش فاریاب کشته و۳ تن شان زخمی شدند. فاریاب: 

پانزده طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان افغان دیشب درشرین تگاب  فاریاب کشته شدند. رر: 
فریبا رحمانی نامزد  باد غیس برای  انتخابات آینده ولسی جرگه  امروز در اثر یک حادثه ترافیکی  در شهر  بادغیس: 

قلعه نو  مرکز آن والیت جان  باخت .
نیروهای هوایی   به حمایت نیرو های اردوی ملی درنقاط مختلف کشور  ده ها  تن از دهشت افگنان را کشته،  کابل: 

۵۷  تن زخمی و ۱۰ فرد مشکوک  رادستگیر  کرده اند .
حوالی ساعت یک شب ۱۵ میزان منزل عزیز آریایی رییس کمیسیون شکایت انتخابات در شهر کابل با پرتاب  رر: 

۲بمب دستی هدف حمله قرار گرفت . که تلفات نداشت اما خسارات مالی به بار آورد.
محکمه دریک جلسه علنی  بالل فرمانده پولیس محلی را به اتهام سرکشی از قوانین و سو استفاده از صالحیت  ننگرهار: 
های وظیفه یی به شش سال بند محکوم کرد. فرمانده بالل وافرادش بارها دست به دزدی، باج گیری و قتل 

زده اند.
شانزده  داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه کشته شدند. ۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 

یک مرکزتولید ماین های مقناطیسی درمرکزشهرهرات کشف شد. مواد وابزاری که ازین کارخانه به دست آمده  هرات: 
است ،ظرفیت تولید دستکم بیست وپنج ماین چسپی را دارا بود.
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بررسی ها درباره ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله قوای هوایی کشور دروالیت پکتیا آغازشده  پکتیا: 
است. باشنده های ولسوالی گرده سیری ادعا دارند که دریک حمله هوایی دیروز ده غیرنظامی جان باختند و 

بیست تن دیگر زخمی شدند.
هشت طالب مسلح در درگیری با نظامیان در شاهراه مهترالم والیت لغمان کشته شدند و ۸ تن به اتهام جرایم  لغمان: 

جنایی بازداشت شدند.
یازده طالب مسلح به شمول قومندانان آنان دیشب در پشترود والیت فراه کشته شدند. ۲ طالب دیشب در قریه  فراه: 

رج مرکز فراه کشته شد.
شانزده طالب مسلح به اثر انفجار ماین در یک منزل مسکونی  امروز در قریه موشکی قره باغ والیت غزنی  غزنی: 

کشته شدند.آنها مصروف ساخت ماین بودند که چندین حلقه ماین انفجار نمود.
پنج عضو گروه تروریستی داعش درحمله هوایی نیروهای افغان در مانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 

درمربوطات ولسوالی های خوگیانی و بتی کوت والیت ننگرهارطی یک  عملیات مقداری اسلحه خفیفه و  ننگرهار: 
مهمات ثقیل با مقداری باروت ومواد انفجاری بدست آمد.

سه مخالف مسلح در وازخواه  والیت پکتیکا دیشب کشته شدند. پکتیکا: 
»نرگس نهان« وزیر معادن دو قرارداد جداگانه برای استخراج معدن مس در والیت سرپل ومعدن طالی  کابل: 
بدخشان را با شرکت های انگلیسی و آمریکایی به امضا رسانده است. »یان هنام« مدیرعامل شرکت آمریکایی 

موسوم به »سنتر« به»نیویورک تایمز« گفته است: استخراج معادن طالی بدخشان را از اوایل 
۲۰۱۹ شروع خواهیم کرد.  

۹اکتوبر۲۰۱۸= ۱۷ میزان۱۳۹۷
دگروال شاه محمود وتورن نذیر اهلل دوتن ازمنسوبان اردوی ملی بجرم خیانت به وطن  هر کدام  به ۲۰ سال  کابل: 

زندان محکوم شدند.
در نتیجه حمله های هوایی و زمینی اردوی ملی و امنیتی در والیات مختلف طی ۲۴ساعت گذشته ده ها تن  رر: 

ازهراس افگنان کشته و۴۹ تن زخمی گردیده اند .
صالح محمدخان اچکزی نامزد انتخابات پارلمانی در انفجار انتحاری درلشکرگاه والیت هلمند در گردهمایی  هلمند: 
انتخاباتی  با۸ نفر دیگرکشته شد و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هشت نامزد انتخابات مجلس نمایندگان 

در ناامنی ها کشته شده اند.
یک حمله طالبان مسلح در شاهراه مزار شریف – جوزجان دیشب عقب زده شد. بلخ: 

هشت طالب مسلح دیشب درسانچارک سرپل کشته و۳ تن زخمی ویک منسوب امنیتی نیز زخم برداشت. سرپل: 
درجریان درگیری حمله طالبان بر ولسوالی قادس  پنج طالب به شمول دو قومندان مهم شان به نام های مولوی  بادغیس: 

عبدالعزیز و مال کریم کشته شدند و۱۱ه تن دیگر شان زخمی ویک سرباز اردوی ملی شهید شد.
از سه استقامت حمله طالبان برولسوالی جویند بادغیس دیشب به شکست مواجه شد. ۱6 طالب کشته و۸ تن  رر: 
زخمی شدند. درهفته قبل مال نور آغا ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی آب کمری باهشت محافظش 

دردرگیری با پولیس درآن ولسوالی کشته شد.
شش تن از طالبان مسلح در ولسوالی جوند والیت بادغیس شب گذشته کشته و۱۵ تن زخمی  شدند.یک  رر: 

سرباز شهید و یکتن دیگر زخمی شد.
جوزجان: ۲۳ طالب مسلح در در گیری با منسو بان امنیتی دیشب درقوش تپه  جوزجان کشته و۱۳ تن آنها زخمی شدند. 

در ین در گیری 6 منسوب امنیتی شهید و۲۰ نظامی دیگر زخم برداشتند.
دایکندی:  دو طالب مسلح در در گیری با منسو بان امنیتی  و خیزش مردمی  دیروز درولسوالی یاتوی دایکندی کشته 

شدند.یک منسوب خیزش مردمی شهید شد.
چهار کودک در المار فاریاب ار اثر انفجار ماین کار گزاری شده از سوی طالبان دیروز زخم برداشتند فاریاب: 

طالبان مسلح یک سرک را در شرین تگاب فاریاب توسط اسکواتور تخریب کردند . رر: 
درتازه ترین درگیری میان افراد مالرسول و مال هیبت اهلل  طالبان دروالیت هرات شانزده هراس افگن از  هرات: 

دوطرف کشته شدند.
چهل و پنج هراس افگن وابسته به گروه طالبان و داعش بشمول پاکستانی ها درتازه ترین حمله های نظامیان  ننگرهار: 

درمربوطات ننگرهار کشته شدند. ۹ماین نیز کشف شد.
سیزده تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی و هراس افگنی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

هشت طالب مسلح درحمله نظامیان درنادعلی والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
عملیات  پاک سازی ضد هراس افگنی که  یک ماه پیش در بخش هایی ازولسوالی های اسمار و غازی آباد  کنر: 
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به اشتراک صدها نظامی آغازشد کماکان ادامه دارد. چندین مرکز طالبان و داعشیان  کشف و نابودشد. دراین 
عملیات تاکنون صد هراس افگن به شمول هراس افگن های پاکستانی کشته شده اند و ده ها تن دیگر شان 

زخم برداشته اند.
پنج مرد در پیوند به جرایم جنایی در والیت کندز دیروز بازداشت شدند قندز: 

پنج هراس افگن حین جاسازی ماین به اثر انفجارآن  دیروز درپشترود والیت فراه کشته شدند. فراه: 
سه تن روز گذشته از اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری درغورجان باختند و6 تن زخمی شدند. غور: 

۱۰ اکتوبر۲۰۱۸= ۱۸ میزان۱۳۹۷
طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۴۰ تن دهشت افگن کشته و  ۹ تن  توسط نیروهای ملی دفاعی  کابل: 

و امنیتی  کشور زخمی گردیده اند . 
دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سه مقام پشین وزارت داخله/ کشور افغانستان  کابل: 
را در ارتباط با آتش گرفتن ۳۰۷ تانکرسوخت نیروهای ناتو درغرب کابل در ثور۱۳۹۳ به هشت سال زندان 

محکوم کرده است.
۱۵ تن از سوی محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به ارتکاب  رر: 

جرایم قاچاق از ۵ تا ۱6 سال حبس محکوم به مجازات شدند.
مسوالن پولیس بادغیس گفتندکه حمالت طالبان مسلح در والیت بادغیس افزایش یافته است. دیروز در نتیجه  بادغیس: 

حمله طالبان برولسوالی قادس پنج طالب مسلح کشته و یازده طالب دیگر زخم برداشتند.
پولیس سرپل از کشف و ضبط سه صد کیلو گرام مواد انفجاری را مربوطات  مرکز آن والیت خبر داد. عامالن  سرپل:  

آن موفق به فرار شدند.
گروه داعش دریک محکمه صحرایی درمومند دره  سه غیرنظامی کوچی را تیرباران کردند. ننگرهار: 

چهارتن با ده ها کیلوگرام مواد مخدرچرس. تریاک و هیرویین  دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
درجریان یک هفته گذشته دست کم شش تن ازکارمندان ادارات دولتی وافراد عادی به اتهام فساد اداری  هرات: 

درهرات دستگیرشدند.
مسووالن محلی امنیتی  در مزار شریف گفتند که دیروز سه  قومندان محلی طالبان  در ولسوالی بلخ آن والیت  بلخ: 

کشته  ویک تن زخمی شد.
رییس عدلیه بلخ امروز از یک حمله مسلحانه جان به سالمت برد اما دو محافظ وی زخمی شدند. رر: 

با ضربات سنگین و کوبنده نظامیان بر طالبان در ولسوالی ُبرکه بغالن آنان توان مندی حمله باالی پاسگاه های  بغالن: 
امنیتی را کامأل از دست داده اند .

مال داود تایمنی یک سرگروه طالبان مسلح  در قیصاربا شش همکارش دیشب در فاریاب کشته شد. فاریاب: 
تخار:   دو تن درپیوند به قتل حاجی بای یک بزرگ قومی توسط مردم محل در رستاق کشته شد.
یک پسر جوان در نتیجه یک درگیری دیشب در تخار کشته شد و برادر وی زخم برداشت . رر: 

چهار طالب مسلح در چارسده والیت غور عصر دیروز کشته و ۱۰ تن دیگر شان زخمی شدند. غور: 
پنج طالب مسلح عصر دیروز در یک حمله هوایی در پشترودوالیت فراه کشته شدند. فراه: 

۱۱ اکتوبر۲۰۱۸= ۱۹ میزان۱۳۹۷
سازمان ملل از روند تامین امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان ابراز رضایت کرد. کابل: 

اشرف غنی امروزمسلخ معیاری ریشخور کابل را درحالیکه وزیر زراعت و مالداری و شمار دیگری از اعضای  رر: 
کابینه حضور داشتند، افتتاح نمود. این مسلخ برعالوة اشتغال زایی دوامدار به مردم، در یک نوبت کاری ظرفیت 

ذبح و پروسس ۵۰۰ رأس بز و گوسفند و هم چنین ۱۰۰ رأس گاو را دارد.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در چند مورد عملیات یکصدو پنجاه و دو هراس افگن را در نقاط مختلف کشور  رر: 

از پا درآوردند. نود و هفت تن زخمی و سه تن گرفتار شدند.
نه طالب مسلح به شمول سه قومندان مشهور آنان دیشب در نرخ میدان وردک کشته و ۱۵ تن زخمی  شدند.  میدان: 
در بین کشته شدگان نقیب، معتصم و خالد قوماندانان مشهور آن گروه و یک عضو قطعه سرخ طالبان نیز شامل 

بود. دو پولیس محلی نیز به شهادت رسیدند.
سه کودک در انفجار ماین درارگون والیت پکتیکا دیروز به شهادت رسیدند. پکتیکا: 

چهار مخالف مسلح عصر دیروز در یک حمله هوایی درسیدکرم پکتیا کشته شدند. پکتیا: 
مسووالن دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات بغالن  امروز از تهدیدات بلند امنیت در بیست و سه محل رای  بغالن: 

دهی در آن والیت خبر دادند.
جوزجان:  هژده طالب مسلح از دیروز تاکنون در والیت جوزجان کشته  و۲۸ تن شان زخمی شده اند. طالبان مسلح از 
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سه استقامت در ولسوالی قرقین آن والیت باالی نظامیان کشور حمله کردند. در این نبرد دو منسوب امنیتی به 
شهادت رسیدند و یک منسوب امنیت ملی زخم برداشت.

در انفجار ماین در مقر غزنی یکتن شهید و پنج تن دیگر زخمی شدند.  غزنی: 
نه طالب مسلح به شمول یک سرگروه آنان در یک حمله هوایی درده یک  والیت غزنی دیشب کشته و ۱۱  رر: 

طالب زخمی  شدند.
منسوبان ریاست امنیت ملی  یک حلقه ماین بوشکه یی را که از سوی مخالفان مسلح در جوارمسجد مرحوم  فاریاب: 

حاجی اسکندر در چهارراهی میدان هوایی شهر میمنه جاسازی شده بود، کشف و خنثی کردند.
سی و پنج طالب مسلح در عملیات کوماندوها در والیت لوگر دیشب کشته شدند. بیست طالب مسلح دیگر  لوگر: 

زخم برداشتند و یک فــرد مشکوک نیز بازداشت گردید.
باثر اصابت یک فیر مرمی توپ  نظامیان خارجی در ولسوالی نادعلی هلمند بر یک منزل مسکونی جان ۱۱ تن  هلمند: 

از هموطنان ما را گرفت و  ۸ تن  را نیز زخمی کرد.
ریس مجلس نمایندگان امریکا  در راس یک هیآت به کابل سفر نمود. کابل: 

۵۲ هزار نفر از انتخابات در افغانستان نظارت میکنند. رر: 
سمیرا اصغری یک زن افغان عضو اجراییه کمیته بین المللی المپیک شد. رر: 

احزاب سیاسی میگویند که یک هیآت جامع و همه گان شمول جامع برای صلح شکل بگیرد. رر: 
ده هزار دستگاه بایومتریک به افغانستان رسیده و آماده ارسال به والیات کشور میباشد. رر: 

۸۰۰ تن خود را از کابل کاندید کرده اند که ۹ تن از نمایندگان کنونی مجلس از والیات دیگر میباشند. رر: 
۹ سناتور انتصابی را اشرف غنی برطرف و اشخاص دیگر را تعیین کرده است. رر: 

ننگرهار: ۷۵ طالب مسلح با یکصد میل سالح در بتی کوت به صلح پیوستند. آنها میگویند که استخبارات پاکستان برایشان 
سالح و مهمات تهیه میکرد.

۱۲ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۰  میزان۱۳۹۷
در حمله گروه طالبان به یک پاسگاه ارتش درقرلوق دشت ارچی ۱ تن از مهاجمان طالبان کشته و۹ نفر  قندز: 

دیگرشان مجروح شده اند. چهار سرباز ارتش نیز کشته شده و چهارتن دیگر زخمی شده اند.
مقام های محلی والیت قندوزاعالم کرده که در حمله گروه طالبان به یک پاسگاه پلیس مرزی در نزدیک مرز  رر: 
تاجکستان درکنار رود آمو ۱۵ پلیس کشته و۱۲سرباز  زخمی شده اند. طالبان میگویند، ۲۵ سرباز پلیس کشته 

و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
بررسی ها در باره چگونگی جان باختن بیست و پنج مامور پولیس افغان و زخمی شدن هفت تن دیگر   رر: 

درحمله دیروزی طالبان در پاسگاه مرزی قلعه زال مرز با تاجکستان آغازشده است.
درجریان عملیات های مشترک نظامی نیرو های امنیتی درنقاط مختلف کشوردیروز ، ۱۳۸ تن از هراس افگنان  کابل: 

کشته و ۳۸ تن دیگر آنان زخمی شدند.
هفده طالب مسلح به شمول پنج فرمانده ارشد این گروه درتازه ترین نبرد ها با نظامیان دروالیت میدان وردگ  میدان: 

کشته شدند و بیست تن دیگر شان زخم برداشتند.
بیست ویک هراس افگن دریک عملیات ویژه هوایی ماموران امنیت ملی دروالیت میدان وردگ کشته شدند.  رر: 

این هراس افگنان ناوقت دیروز در نقاط مرکزی ازجمله حومه های میدان شهرآماج قرارگرفتند.
۳ تن ازطالبان مسلح درولسوالی شیندند  هرات دردرگیری بانیروهای امنیتی کشته و ۵ طالب زخمی شدند.  هرات: 

یک تن ازنیروهای امنیتی نیززخم برداشته. دو حلقه ماین نیز در گلران  کشف و خنثی گردید.
یک خانم به اتهام دست داشتن به قتل عروسش از سوی محکمه استیناف به  پنج سال حبس محکوم به  رر: 

مجازات شد.
پولیس هرات دو تن را به اتهام انجام قتل یک جوان ۲۰ ساله بازداشت نمود. رر: 

مالامیرجان همکار مسول کمیسیون نظامی طالبان درولسوالی های شرقی هرات با سه تن  دردرگیری بانیروهای  رر: 
امنیتی در اوبه کشته شد.یکروز قبل نیز در ادرسکن هشت طالب کشته و زخمی شدند.

صلیب سرخ ›پس از تفاهم با طالبان‹  بعد از دو ماه فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت. کابل: 
ننگرهار:  ۸ تن با چهار محموله یی ده ها کیلوگرام هیرویین در جالل آباد- تورخم ننگرهار بازداشت شدند.

چهارده تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
بیست داعشی درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیتیدیشب  در مربوطات ننگرهار کشته شدند. ۸ ماین  رر: 

نیز کشف و خنثی شد.
نورستان:  ۹ هراس افگن وابسته به گروه طالبان دریک حمله هوایی دروالیت نورستان دیشب در وانت وایگل کشته شدند 
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۴ ماین نیز کشف شد.
دوازده طالب مسلح در درگیری با ماموران امنیتی شب گذشته در چارچینو ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها در والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
ماموران امنیتی دروالیت لغمان یازده تن را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کردند. رر: 

چهار مخالف مسلح عصر دیروز در یک حمله هوایی درسیدکرم پکتیا کشته شدند. پکتیا: 
۱۳ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۱  میزان۱۳۹۷

پس از نشر خبرها در مورد دیدار زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایاالت متحده برای روند صلح افغانستان با  کابل: 
نمایندگان طالبان در قطر، وی دوباره به کابل سفر کرده و با مقام های افغان دیدار کرده است.

طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۷6 هراس  افگن کشته و ۴۰ تن زخمی گردیده اند .  کابل: 
در نتیجه یک انفجار در کمپاین انتخاباتی در ولسوالی رستاق والیت تخار در شمال افغانستان دست کم پانزده  تخار: 

نفر کشته و۴۲ نفر زخمی شدند.
انفجار بم در یک مراسم عروسی در ولسوالی محمد آغه این والیت، منجر به کشته شدن 6 فرد ملکی و  لوگر: 

مجروح شدن ۲۰ دیگر گردیده است.
سه سرباز نظم عامه در فاریاب درنتیجه حمله طالبان بریک  پاسگاه آنان درمسیر شاهراه  دولت آباد - اندخوی   فاریاب: 

شهیدو۵ تن زخمی  شدند .
دو ماین گذار طالب درحمله هوایی قوای اتئالف در مربوطات ولسوالی بگرام والتت پروان کشته شدند. پروان: 

دو عضو گروه شبکه تروریستی  داعش ، زمانیکه میخواستند یک حلقه ماین را در مربوطات ولسوالی څوکی  کنر: 
والیت کنر جا سازی نماید با انفجار ماین   متذکره کشته و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.

درجریان یک هفته ۸۷ تن به اتهام قاچاق ۷۵۳ کیلوگرام مواد مخدر دربخشهای مختلف کشور باز داشت شده  کابل: 
اند . دراین عملیات چهار باب البراتور پروسس مواد مخدر تخریب و۱۳ عراده وسایط نقلیه ،6 میل اسلحه 

۲۸سیت تیلفون و۸۸66 هزار  دالر امریکایی از نزد قاچاقبران بدست آمده است .
مردی با محموله یی بیش از سی کیلوگرام مواد مخدر در بازار مارکوه  درشاهراه کابل- جالل آباد والیت  ننگرهار: 

ننگرهار بازداشت شد.
بیست وشش  داعشی  درتازه ترین حمله  نیروهای ویژه  در بخش هایی ازننگرهارکشته شدند.6 حلقه ماین  رر: 

نیز کشف گردید.
نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه داعش  درنبرد با ماموران مرزی دروالیت نورستان کشته شدند.

شش طالب مسلح در درگیری با نظامیان درالینگار والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
یازده طالب مسلح در نبرد با سربازان اردوی ملی در دشت ارچی والیت کندز کشته و نه تن دیگرشان زخمی  قندز: 

شدند. ۴ نظامی اردو به شمول عبدالرحمان فرمانده این پاسگاه  شهید و۴تن دیگرزخم برداشتند.
۱۴ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۲  میزان۱۳۹۷

طالبان شب گذشته به دو قرارگاه ارتش در ولسوالی پشت رود حمله کردند که دست کم ۱۷ سرباز کشته و ده  فراه: 
سرباز دیگر اسیر شدند.

یک شرکت هندی سد »خان آباد دوم« را در والیت قندوز در شمال شرق افغانستان می سازد. قرارداد را  کابل: 
محمدگل  خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد نماینده شرکت هندی لینکو انفراتیک در قصر 
دلکشا امضاء کردند. هزینه ساخت این سد ۲۵میلیون دالراست. ساخت آن سه سال زمان می برد و  بعد از 

تکمیل ۱۰.۴ میگاوات برق تولید خواهدکرد.۴۷ هزار هکتارزمین زراعتی نیزآبیاری خواهد شد.
طی ۲۴ ساعت گذشته در عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی  در نقاط مختلف کشور ده ها  هراس افگن  کابل: 

کشته و۵۹ تن زخمی گردیده اند .
انفجار یك ماین صوتی صبح امروز در سرک ۸۰ متره میدان هوایی  ناحیه دهم شهر كابل  باعث اضطراب   رر: 

باشنده گان محل شد تلفات نداشت.. 
پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا و مک تورنبری، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس، که در راس  رر: 
هیاتی ،  این هفته از دیدار از افغانستان به امریکا بازگشتند، طی  بیانیه ای ستراتیژی  پرزیدنت ترامپ در رویکرد 

با جنوب آسیا را مورد تایید قرار دادند..
جوزجان:  طالبان یک سرمعلم رادرمسیرفیض آباد- جوزجان شهید وهفت بزرگ قومی  راباخود بردند.

هفتاد و یک طالب  در۴۸ ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامیان ادر قرقین  جوزجان کشته شدند و سی  رر: 
طالب دیگر زخم برداشتند. در این درگیری ساختمان ولسوالی  وقوماندانی امنیه نیز قسمًا تخریب شده است.  

ده تن از منسوبان امنیتی شهید شدند و هشت منسوب امنیتی دیگر زخم برداشتند
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قومندان قطعه خاص مستقر در ولسوالی دشت قلعه تخارازاثر گفتگوی لفظی بایک قومندن خیزش مردمی    تخار: 
امروز به  شهادت رسید.

رقم تلفات رویداد انفجار دیروزدراجتماع طرفداران نظیفه یوسفی بیگ نامزد ولسی جرگه  به بیست و دو تن  رر: 
افزایش یافته است .که ۳۸ تن زخمی شدند.

سه عضو یک  خانواده در شهرک کهنه تالقان اثر گاز گرفتگی در تخار جان  باختند رر: 
چار طالب مسلح دیشب دردرگیری با نیرو های امنیتی دربغالن  كشته و ۵ طالب زخمی  شدند. بغالن: 

بیست و سه طالب مسلح در ۲۴ ساعت گذشته درمربوطات غزنی کشته و ۱۴ تن دیگر شان زخمی شدند. غزنی: 
دونفر دراثر انفجار ماین زخمی شد.

نورستان:  نظامیان ناتو دروالیت نورستان یک ایست بازرسی  طالبان را آماج قرارداد.دراین حمله جنگنده های بدون 
سرنشین ، دو هراس افگن کشته شدند و  سه تن دیگر شان زخم برداشتند.

چهار هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی در برگ متال والیت نورستان کشته شدند  رر: 
وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.۷ ماین نیز کشف و خنثی شد.

دو تن به ظن حمالت تروریستی  صبح امروز در آن والیت بازداشت شدند . هرات: 
دوتن ازطالبان مسلح درولسوالی اوبه والیت هرات درکمین منسوبان امنیتی کشته شدند. رر: 

۱6 داعشی  درحمله های نیروی ویژه در بخش های ننگرهار دیشب کشته شدند.۳ ماین نیزکشف شد. ننگرهار: 
پنج طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها درالیشنگ لغمان   درحال ماین گزاری توسط نظامیان کشته شدند وهشت  لغمان: 

تن را به اتهام جرایم جنایی بازداشت کردند.
دراثر یک انفجار در محفل عروسی چهار فرد ملکی جان باختند و هفت فرد دیگر در سفید سنگ زخم  لوگر: 

برداشتند.بعدا گفته شد که ۸ تن کشته و ۲۰ تن زخمی شده اند.
ده طالب دریک انفجار ماین که جابجا میکردند دیشب در چشمه شیربغالن کشته و یکتن شان زخمی شد. بغالن: 

طالبان دردوروز گذشته سی قریه را در منطقه مقصود و ده قریه را در منطقه زیرکی ولسوالی دره پایئن دره  سمنگان: 
صوف سمنگان  تصرف کردند.

۱۵ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۳  میزان۱۳۹۷
در جریان عملیات های جداگانه نیرو های ملی دفاعی وامنیتی در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط کشور ۴۹   کابل: 

دهشت افگن کشته و ۵۹ تن زخمی شدند.
ولی هوتک ورزشکارمشهورکشور شب گذشته درمقابل منزل اش  درساحه ارزان قیمت مورد حمله قرار  رر: 

گرفت و مجروح شد 
پولیس لوگر چهارحلقه ماین را حین انتقال مواد کمیسیون انتخابات به ولسوالی خروار خنثی کرد. لوگر: 

شش طالب مسلح در حمله هوایی دیشب در ده یک والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
دو سرگروه طالبان مسلح با چندین طالب دیگر درچاردره والیت کندز دیروز کشته شدند. دوازده موضع، سه  قندز: 
قرارگاه، یک پایه کمپیوتر لپ تاپ، یک سیت موبایل، ده جوره دریشی نظامی، پانزده پرتله و پرزه های موتر 

دشمن تخریب و از بین برده شد و یازده حلقه ماین کارگذاری شده طالبان کشف وخنثی شد. 
سرپرست مدیریت شهری ریاست امنیت ملی پروان شام دیروز هدف سو قصد قرار گرفت  وزخمی شد. پروان: 

طالبان امروز چندین راکت را باالی شهر ینگی قلعه تخار پرتاب کردند که در نتیجه یک مرد جان باخت، ده  تخار: 
مرد ، یک کودک و چهار زن زخم برداشتند .

مقامات محلی دروالیت شرقی ننگرهار می گویند که عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه جالل آباد -  ننگرهار: 
تورخم  ادامه دارد وسه انبار جنگ افزار طالبان مسلح به دست آمده است.

بیست وشش  داعشی  شب گذشته درتازه ترین حمله های نیروی ویژه  در بخش های ننگرهارکشته شدند. رر: 
سه انبارسالح و ۵ ماین نیزکشف شد.

عملیات ضد هراس افگنی دربخش هایی از  کنر همچنان ادامه دارد ، چندین مرکز طالبان و داعشیان را در  کنر: 
غازی آباد و اسمار کشف و نابودشد. دراین عملیات تاکنون بیش از صد هراس افگن کشته شده اند و ده ها تن 

دیگر شان زخم برداشته اند. 
۷ تن از کارمندان امنیت ملی هرات ازسوی محکمه شهری والیت هرات محکوم به مجازات شدند. هرات: 

دوتن ازمجریان اصلی حمالت تروریستی دروالیت هرات همراه بااسناد وشواهد کافی توسط کارمندان  رر: 
ریاست امنیت ملی شناسایی ودستگیرشدند. درانفجاردرساحه درب ملک سبب جراحت نه تن ازشهروندان 

وانفجارماین چسپی درساحه درب خوش سبب زخمی شدن سه تن ازهموطنان شد.
هرات:  در یک درگیری با نیروهای امنیتی سه طالب در ولسوالی »چشت  شریف”  والیت هرات کشته و سه تن دیگر 
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بشمول عبدالرحمن “مالدار” قوماندان مطرح این گروه شدیدا« زخم برداشتند.

شش طالب مسلح درحمله نظامیان در موسی قلعه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
درانفجار ماین دیروز دردند پتان پکتیا یک کودک6 ساله کشته شد. یک ماین امروز د گردیزکشف شد.  پکتیا: 

۱۶ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۴  میزان۱۳۹۷
طالبان تائید کرده اند که مقام های این گروه در۱۲ اکتوبر در دوحه پایتخت قطر با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه  کابل: 
آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان گفت وگو کرده اند. در ترکیب هیئت گروه طالبان در این مذاکرات 
شیرمحمد عباس استانکزی،رئیس دفتر سیاسی این گروه درقطر وشماری دیگر از اعضای این دفتر حضور 

داشته اند.
۳6 تن هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای ملی ودفاعی کشته و۱۸ تن زخمی شدند. کابل: 

آمر امنیت تخار اطمینان میدهد که روند رای دهی در آن والیت به دور از مشکالت برگزار خواهد شد. تخار: 
از اثر ضربات هوایی قوای ایتالف درمنطقه قربان  قره باغ والیت غزنی یک عراده موترتونس با چهار نفر  غزنی: 

انتحاری ازبین رفته است.
در یک حمله هوایی درآب بندغزنی۱۹ دشمن ازافراد ظریف کوچی کشته و۷تن زخمی گردده اند. رر: 

دایکندی:  پنج طالب دیشب در کجران دایکندی حین حمله باالی پاسگاه های امنیتی کشته و۱۲ تن زخمی  شدند.
یک فرد ملکی در انفجار ماین درفاریاب  شهید و۸ فرد ملکی درجنگل دولت آباد زخم برداشتند. فاریاب: 

یک متنفذ قومی  دیروز در منطقه شرشر دولتیار والیت غور از سوی طالبان به شهادت رسید. غور: 
کشاورزان درولسوالی های خان آباد و امام صاحب والیت کندز میگویندکه افراد مسلح غیر مسوول از  قندز: 

محصوالت آنان به زور عشر میگیرند.
بیست طالب مسلح دیروز درعلی آباد و قلعه زال و مرکز والیت کندز کشته و۴ طالب زخمی شدند. ۳۴حلقه  رر: 

ماین نیز کشف و خنثی شد.
چهار مرد به ظن دست داشتن درقتل دو عالم دین در ولسوالی آبکمری  دیروز بازداشت شدند. بادغیس: 

سمنگان:   دگروال خوانی طاهری آمر امنیت قومندانی امنیه آن والیت با شش پولیس دیگر در درگیری با طالبان مسلح 
در قریه  زیرکی ولسوالی دره صوف پایین سمنگان به شهادت رسید.

از اثر انفجار ماین در مر بوطات ناحیه اول  شهر پلخمری بغالن امروزسه تن  افراد ملکی جان باختند. بغالن: 
سه سرگروه هراس افگن دیروز در چاربولک والیت بلخ کشته و ۵ تن شان زخمی  شدند. بلخ: 

درپی درگیری های اخیر میان مرزبانان افغان و پاکستانی در نوار دیورند در قندهار ، ماموران مرزی درجنوب  قندهار: 
کشور به حالت آماده باش درآمده اند.

نورستان: هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان  دریک حمله هوایی در کامدیش نورستان کشته شدند.۷ حلقه ماین 
نیز کشف شد.

۱۸ داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه  در مربوطات ننگرهارکشته شدند. ننگرهار: 
شش طالب مسلح در درگیری با ماموران امنیتی در ترینکوت  ارزگان درحال ماین گذاری کشته شدند. ارزگان: 

هفت طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها در شاهراه مهترالم  لغمان کشته شدند. چهارده تن را به اتهام جرایم  لغمان: 
جنایی بازداشت کردند.

۱۷ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۵  میزان۱۳۹۷
حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از وظیفه اش استعفی داد. کابل: 

وقوع یک انفجار در دفتر مبارزات انتخاباتی عبدالجبار قهرمان یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی این والیت  هلمند: 
ویرا کشته است. ۴ نفر دیگر نیز درین انفجار کشته و ۷ نفر زخمی شده اند. طالبان مسوولیت را پذیرفته اند.
بتاریخ ۱۷ میزان صالح محمد خان اچکزی نامزد انتخابات پارلمانی در انفجار انتحاری درلشکرگاه والیت 

هلمند در گردهمایی انتخاباتی  با۸ نفر دیگرکشته و ۱۱ نفر زخمی شد.
گفته میشود که سخنگوی شورای امنیت ملی نیز از وظیفه اش استعفی داده است. کابل: 

مرکز معلوماتی و سمع شکایات نیروهای پولیس ملی در اداره پیژنتون وزارت امورداخله افتتاح شد. رر: 
یک هزار و ۹۹۸ تن دال نخود اهدایی هند به افغانستان، صبح امروز، از طریق بندر چابهار به کابل رسید و در  رر: 

اختیار وزارت زراعت قرار گرفت.
امروز موتر بمب گذاری شده حامل ۵ طالب در قریه منگور حوزه سوم امنیتی شهر غزنی منفجر شد و همه  غزنی: 
سرنشینان آن کشته شدند. یک فرمانده آنان بنام رحیم اهلل مشهور به مال ذاکر که گروه ۱۵نفری را رهبری می کرد 

و مربوط گروه مال شیرآغابود،نیز کشته شد.
براثرحمله طالبان  دو پاسگاه ارتش ملی  در کوتل »شب باشک« درشهر قلعه نو؛ مرکز والیت بادغیس دست  بادغیس: 
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کم پنج عضو طالبان و سه سرباز ارتش ملی کشته شدند. ۳ طالب ودو  سرباز زخمی شدند.
۱۸ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۶  میزان۱۳۹۷

جنرال رازق کشته شد: در پی شلیک یک فرد مسلح در داخل دفتر والی، یک خبرنگار نیز کشته و شماری  قندهار: 
زخمی شده اند. شماری از مقام های دولتی دیگر نیز در جمع قربانیان این رویداد هستند. فرمانده نیروهای 
حمایت قاطع و مقام های محلی در دفتر والی جلسه داشتند. گفته میشود والی و رئیس امنیت ملی قندهار هم 

شهید شده اند / گروه طالبان مسوولیت این حمله را پذیرفت
درحمالت نیروهای هوایی وزمینی درنقاط مختلف کشور۵۵ هراس افگن کشته و۳۵ تن زخمی شد. کابل: 

انتخابات افغانستان؛ هفت نفر از جمله یک تبعه ایران از فهرست نامزدان حذف شدند. کابل: 
انتخابات افغانستان؛ رقابت »رهبرزادگان« در سایه پدران: باتور دوستم پسر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس  رر: 
جمهوری، باقر محقق پسر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی دولت، جمال الدین حکمتیار، پسر گلبدین 
حکمتیار رهبر حزب اسالمی، محمد عالم خلیلی، پسر محمد کریم خلیلی، سید مهدی و سید مجتبی انوری 
پسران سید حسین انوری از فرماندهان سابق جهادی، طاها صادق پسر اسماعیل خان وحبیب الرحمن سیاف 
فرزند عبدرب الرسول سیاف از رهبران سابق جهادی فرزندان چهره های مطرح سیاسی کشوراند که نام شان 

در فهرست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان دیده م شود.
سفارت افغانستان درایران از کاهش ۸۰ درصدی هزینه صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستان مقیم ایران  رر: 

از۱۲۰دالر به۲۰ دالر  خبر داد.
قونسلگری جمهوری اسالمی افغانستان در ترمزسرخان دریای ازبکستان به گونه ی رسمی افتتاح شد.  رر: 

در یک حمله انتحاری دربگرام  پروان دیروزدوتن کشته و پنج تن به شمول سه نظامی حمایت قاطع زخم  پروان: 
برداشتند. یک عراده واسط زرهی خارجی ها نیز تخریب شد و دوزن نیز مشمول زخمی شدگان اند.

شانزده طالب مسلح دیروز در  چاربولک والیت بلخ کشته و ۲۱ تن دیگر شان زخمی  شدند. بلخ: 
دیشب درمنطقه نودری  قیصار فاریاب یک طالب کشته شد و سه طالب مسلح دیگر زخم برداشتند.  فاریاب: 

۲۱ داعشی در حمله هوایی نیروهای ملی در اچین و ده باالی ننگرهار کشته شدند ننگرهار: 
درحمالت  هوایی در مربوطات سفید خار مرکزارزگان شش تن از دهشت افگنان کشته شده اند. ارزگان: 

۱۹ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۷  میزان۱۳۹۷
ریاست جمهوری اعالم کرده که بعد ترور جنرال رازق قوماندان امنیه وجنرال مومن ریس امنیت  قندهار  به  کابل: 
اساس خواست مردم قندهار و پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پارلمانی در والیت قندهار تا یک 

هفته دیگر به تعویق افتاده است.
شهروندان کشور نسبت به کشته شدن جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار سوگوار اند. رر: 
حدود چهل وپنج هزار نیروی امنیتی به والیت ها به خاطر امنیت انتخابات اعزام گردیدند. رر: 

یک مال امام مسجد در گلوله باری مهاجمان ناشناس درچخانسوروالیت نیمروز کشته شد. نیمروز: 
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی در عملیات تصفیوی۵6 هراس افگن  بشمول ۵ پاکستانی را در نقاط مختلف  کابل: 
کشور از پا در آوردند.6   تن زخمی و ۲  تن دیگر دستگیر گردیده اند. چهار مخفیگاه ، یک دیپوی سالح و 

مهمات و یک عراده موتر دشمن از بین برده شده است.
در یک رویداد ترافیکی ۲۰ تن ازمسافرین بس کشته و ۱6 تن در راه کابل-پروان در مربوطات قره باغ هنگامی  رر: 

زخمی شدند که باکاروان محفل عروسی برخورد کرد.
۲۰ اکتوبر۲۰۱۸= ۲۸  میزان۱۳۹۷
در قتل های زنجیره ای: کابل: 

۲6میزان۱۳۹۷=۱۸اکتوبر۲۰۱۸ قتل جنرال رازق ۴۰ ساله قوماندان قندهار    
۲۴سرطان۱۳۹۱ احمد سمنگانی۵۵ساله عضو پارلمان ازسمنگان    

زمستان سال۱۳۹۰ عبدالمطلب بیگ ۵۷ساله فرمانده مجاهدین درتالقان    
۲۹سنبله۱۳۹۰ برهان الدین ربانی سابق ریس جمهور     
۷ جوزا۱۳۹۰ جنرال داود۴۱ساله فرمانده پولیس حوزه شمال درتخار   

۱۹حوت۱۳۸۹ جنرال عبدالرحمن سیدخیلی ۴۲ساله در قندز    
۱۳عقرب۱۳۸6 مصطفی کاظمی سابق وزیر اقتصاد در بغالن با۵۷نفر بشمول6 عضو پارلمان   

انتخابات پارلمانی:  ۲۵6۵ نفر برای رسیدن به ۲۳۹ کرسی از ۲۵۰ کرسی مجلس نمایندگان رقابت می کنند. کابل: 
درغزنی فعال انجام نمیشود و در قندهار یک هفته به تاخیر افتاده است.

حمله انتحاری در ساختمان حوزه هفده شهرداری کابل بوقوع پیوسته که پنج پلیس و شماری از غیر نظامیان  رر: 
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کشته شده اند.
وزیر داخله می گوید دست کم ۱۷ غیرنظامی و ۱۱ نیروی امنیتی در حمالت مخالفان مسلح دولت به مراکز  رر: 

رای گیری در سراسر این کشور کشته و ۱۰۲نفر زخمی شده اند.
رر:  انفجار یک ماین مقناطیسی درلیسه اناث احمد شاه بابا وماین دومی درمکتب قیام الدین خادم در مربوطات 
حوزه پانزدهم پولیس سبب ایجاد ترس و وحشت مردم شد. سه تن به ظن جاسازی مواد انفجاری دریک 

عراده ریکشا از مقابل مکتب ابراهیم خیل درساحه ارزان قیمت حوزه پنجم امنیتی پولیس بازداشت شد.
ازاثر انفجار یک ماین جاسازی شده درمکتب ده کیپک مربوط ناحیه چهاردهم شهرکابل ، دوتن جان باختند و  رر: 

سه تن دیگر زخمی شدند.
دوازده مهاجم انتحاری که قصد داشتند ، مراکزرای را در لعل پور آماج قراردهند ، درحمله های هوایی و راکتی  ننگرهار: 

نظامیان ازپا در آمدند.
هفت نیروی خیزش مردمی در فیروزکوه والیت غور درنبرد با طالبان مسلح  که ازچندسو آنهارا محاصره کرده  غور: 

بودند کشته شدند.
نظامیان پاکستانی می خواستند نوار دیورند را سیم خاردار نصب کنند که با ممانعت مرزبانان افغان مواجه  قندهار: 

شدندودرگیری صورت گرفت.
طالبان مسلح دیروز چهل و پنج کارمند کمیسیون انتخابات را درولسوالی بورکه این والیت به گروگان گرفته  بغالن: 

بودند ، ولی بعدًا سی و پنج تن آنان آزاد شدند. اما ده تن آنان هنوز هم درنزد آنها می باشد.
قندهار:  اشرف غنی طی فرمانی موقتا، تادین خان برادر جنرال رازق را به عنوان فرمانده پولیس قندهار گماشت

۲۱اکتوبر۲۰۱۸= ۲۹میزان۱۳۹۷
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پایان انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ را اعالم کرد.  کابل: 

انتخاباتی که بعد از تاخیری سه ساله، در روزهای ۲۸ و ۲۹ میزان/مهر برگزار شد.
یک سرباز پولیس شام دیروزپس از برخورد لفظی میان چند نامزدولسی جرگه در منطقه نساجی گلبهارزخم  کاپیسا: 

برداشت .
چهار مخالف مسلح دیروز درپشتون زرغون و شیندند والیت هرات از اثر انفجار ماین خود شان کشته شدند.۴  هرات: 

حلقه ماین در اوبه و فرسی کشف شد.
یازده فرد ملکی امروز در انفجار یک ماین درمومند دره اچین  ننگرهار جان باختند. ننگرهار: 

جوزجان: طالبان چاشت امروز منازل مسکونی را درولسوالی آقچه جوزجان آماج فیر های هاوان قرار دادند که درنتیجه 
هفت فرد ملکی زخم برداشتند.

هشت طالب مسلح دیروز در والیت تخار کشته و 6 تن دیگر شان زخمی شدند. قاری نقیب اهلل یکی از  تخار: 
مسووالن ارشد طالبان با دو محافظش به اثر انفجار یک ماین هاوان کشته شدند.

پنج عضو یک خانواده در والیت تخار عصر دیروز به اثر اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در اشکمش  رر: 
جان باختند و۴ عضودیگر خانواده زخم برداشتند. راکت از سوی طالبان انداخت شده بود.

۹ هراس افگن دیروز درارگو وراغستان  بدخشان کشته ۵ تن زخمی و یک تن دیگربازداشت شد. بدخشان: 
در جریان دو روز گذشته نزدیک به پنجاه طالب در والیت کندز کشته شدند. در این رویداد ها ده ها طالب   قندز: 
دیگر زخم برداشتند و چند ین جنگ افزار و وسایط دشمن از بین برده شد.طالبان جندین مرمی باالی شهر 

کندز پرتاپ کرد که درنتیجه هشت فرد ملکی به شهادت رسیدند و6۸ تن زخم برداشتند.
۲۲ اکتوبر۲۰۱۸= ۳۰ میزان۱۳۹۷

وزارت داخله اعالم کرده که براساس لزوم دید و پیشنهاد وزارت امور داخله/کشور و منظوری مقام عالی  قندهار: 
ریاست جمهوری  تادین خان، برادر ژنرال عبدالرازق بعنوان سرپرست فرماندهی پلیس قندهار آغاز به کار 

کرده است.
داکتر عبداهلل شایعاتی مبنی بر دست داشتن نیروهای آمریکایی درترورژنرال عبدالرازق اچکزی،فرمانده پلیس  کابل: 

قندهار را رد کرد.
وزارت دفاع امریکا می گوید که  جیفری اسمایلی یک جنرال امریکایی نیز در رویداد اخیر قندهار زخم  رر: 

برداشته است.
طی ۲۴ ساعت گذشته ده هاتن هراس افگن به شمول یکتن ازقوماندانان محلی طالبان در نقاط مختلف کشور  رر: 

کشته، ۹۷ تن زخمی  و6  تن دستگیر گردیده اند
مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای دروالیت کاپیسا یورش بردند. نیروهای امنیتی در  کاپیسا: 

درگیری با مهاجمان  از دستبرد بر صندوق های رای جلوگیری کردند.
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یک کارمند امینت ملی درمنطقه ده بالی کاپیسا شام دیروزاز سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. رر: 
نه طالب مسلح دیروز در حمله هوایی در ساحه جرخشک گوالیی حاجی مجید ولسوالی بغالن مرکزی والیت  بغالن: 

بغالن کشته شدند.
شماری ازمنسوبان امنیتی و دفاعی زون شمال و شمال شرق کشور امروز به پاس عمل کرد خوب و بی طرفی  بلخ: 

شان و تامین امنیت روز انتخابات ولسی جرگه تقدیر شدند.
شش طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در کران و منجان بدخشان دیروز کشته شدند.  بدخشان: 

دراین نبرد آمر اوپراسیون قومندانی امنیه کران ومنجان نیز به شهادت رسید.
مال منصورقومندان شناخته شده طالبان با ۲۰طالب  دیروز درمربوطات امام صاحب  کندزکشته شد. قندز: 

۲۸ داعشی  در حمله های نیروی ویژه درشرق کشور کشته شدند.دو انبار سالح و 6ماین کشف گردید. ننگرهار: 
۱۸ تن  ازگروه داعش و طالب به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی و هراس افگنی درمربوطات والیت  رر: 

ننگرهار بازداشت شدند.
درپی برگزاری انتخابات مجلس نمایند گان درکشور،عملیات نظامی ضد هراس افگنی در کنرازسر گرفته شده  کنر: 
است. ازآغازاین عملیات  در دوماه گذشته تاکنون بیش از یک صدو پنجاه هراس افگن   کشته شده اند و ده ها 

تن دیگر شان زخم برداشته اند.
هشت طالب مسلح درحمله نظامیان درناوه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

چهار مخالف مسلح دیروز در والیت هرات از اثر انفجار ماین خود شان کشته شدند. هرات: 
۲۳ اکتوبر۲۰۱۸= اول عقرب۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که از والیت قندهار دیدار می کند، از پاکستان خواسته که  قندهار: 
“طراحان قتل ژنرال عبدالرازق اچکزی”، فرمانده پیشین پلیس قندهاررابه افغانستان تحویل دهد.وی دست مادر 
رازق را بوسید و رازق را قهرمان آزادی نامید. او گفت مرکز آموزش پلیس قندهار را بنام ژنرال رازق نامگذاری 
کند.غنی گفت مقبره آقای رازق را خواهد ساخت و »بعد از این مشورت مردم قندهارراهنمای« او خواهد بود. 

پاسوال تادین خان برادر رازق  فرمانده پولیس قندهار گماشته شد.
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن۴۵ دهشت افگن وزخمی شدن ۱۳ تن  در پی عملیات تصفیوی نیرو های  کابل: 

امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف کشور خبر داد.
وزارت داخله اعالم کرد  نیروهای امنیتی افغانستان مهراهلل مشهوربه باغ قاضی”یک مجرم خطرناک و حرفه ای”  کابل: 
را در کابل بازداشت کرده که چندی قبل برای درمان از زندان به کابل منتقل و از بیمارستان موفق به فرار شده 

بود.او میگوید  زمام حکومت کشور بدست خودم است و هیچ نهادی او را زندانی کرده نمی تواند.
ماین ساخته دست  طالبان مسلح در گرزیوان فاریاب دیروز دو کودک و همسرمالصدرالدین یکی از ماین  فاریاب: 

سازان طالبان را کشته وخودش زخمی شد.
سیزده طالب مسلح به شمول یک سرگروه پنجاه نفری آنان دیشب در شرین تگاب  والیت فاریاب کشته و  رر: 

۱۹ تن زخمی شدند. دو سرباز به شهادت رسید و یک سرباز دیگر زخم برداشتند.
ماموران ویژه امنیت ملی درعملیاتی در باالباغ سرخ رود رمراکز طالبان را آماج قراردادند و درآن پنج فرمانده  ننگرهار: 
ارشد گروه طالبان و ده عضو این گروه را کشتند. روستا نشینان ادعا کردند که دراین عملیات پنج غیرنظامی 

نیز جان باخته اند.تحقیقات ادامه دارد.
یک قوماندان طالبان مسلح با ۱۳ تن از افرادش درحمله هوایی طیاره های بی پیلوت قوای ائتالف دیشب  رر: 
درحصارک ننگرهار کشته و۳ تن زخمی شد. همچنان در مربوطات کنرونورستان۲۰ طالب کشته و۲۵ تن دیگر 

شان زخم برداشتند.
شش طالب مسلح درحمله نظامیان در سنگین والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

نورستان: سه طالب مسلح پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش والیت نورستان کشته شدند.
درگلوله باری یک نظامی افغان برسربازان ناتو درغرب افغانستان یک سرباز خارجی کشته شد و دوتن دیگر  هرات: 

شان زخم برداشتند.
چهار عضو گروه داعش دریک حمله نظامیان درسرکانو کنر کشته و ۲تن دیگر شان زخمی شدند.۷ ماین نیز  کنر: 

کشف شد.
قرار است عملیات گسترده یی علیه طالبان به زودی در چاربولک. چمتال و دولت آباد بلخ آغاز شود . بلخ: 

یک سرگروه طالبان مسلح در امام صاحب والیت کندز دیروز با هفت فردش کشته و6 تن زخمی شد.۴ حلقه  قندز: 
ماین نیز کشف شد.

۲۴ اکتوبر۲۰۱۸= ۲ عقرب۱۳۹۷
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وزارت دفاع ملی می گوید دوازده دهشت افگن در جریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی ودفاعی در نقاط  کابل: 
مختلف کشورکشته  و۱۰ تن زخمی و یک تن از قوماندانان محلی طالبان دستگیر گردیده اند. 

پس از سفر حامد کرزی و اشرف غنی به قندهار، اعضای اتالف بزرگ ملی شامل صالح الدین ربانی،  کابل: 
عطامحمدنور، احمدضیا مسعود، انوارالحق احدی و ظاهر قدیربه قندهار رفته با خانواده شهید جنرال رازق 

ومردم قندهار دیدار کردند. 
شش طالب مسلح صبح امروز در دولت آباد فاریاب کشته شدند. یک سرباز شهید و دو تن زخمی شد.  فاریاب: 

دومرد به ظن انتقال چهار کیلو گرام موادمخدر به خارج درمید ان هوایی مزارشریف بازداشت شدند. بلخ: 
ده ها معترض با حمل اجساد که مدعی اند شب گذشته توسط نیروهای ویژه امنیتی کشته شدند شاهراه تورخم  ننگرهار: 

را بستند. میگویند ۱6 غیر نظامی در روستای شهیدانی رودات کشته شده اند.
دوازده مخالف مسلح دیروز در ناری والیت کنر کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند. کنر: 

نورستان: شش طالب مسلح دریک حمله هوایی بدون سرنشین ناتو  در نورگرام والیت نورستان کشته شدند.
چهارمرد به ظن عضویت درگروه های هراس افگنی درالیشنگ والیت لغمان بازداشت شدند. لغمان: 

هشت طالب مسلح در نبرد با ماموران مرزی درپکتیکا کشته شدند. این طالبان تازه از پاکستان برای شرکت در  پکتیکا: 
حمله های هراس افگنانه به پکتیکا آمده بودند.

مردی به اتهام گروگان گیری و حبس توسط پولیس هرات بازداشت شد. هرات: 
پنج تن به ظن اغتشاش و ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان هرات توسط پولیس بازداشت شدند. رر: 

یک تن در هرات به اتهام انتقال ۴۴۰هزار کلدار پاکستانی به طالبان از جانب پولیس باز داشت شد. رر: 
قراراست هفتمین همایش بین المللی گفتگوهای امنیتی دراواخر همین هفته درشهرهرات برگزارشود. رر: 

دو طالب مسلح در عملیات مشترک نظامیان افغان  امروز در فراه کشته و ۳ تن زخمی شدند فراه: 
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش انتظاردارد که مرز غربی پاکستان )مرزاین کشور با  امریکا: 
افغانستان( برای “تروریست ها” پناهگاه امن نباشد و “پیام واشنگتن واضح تر از این نمی تواند باشد".وی گفت: 

اگر پاکستان دراین تالش صادق نباشد، آمریکا با این کشور حساب کشی خواهد کرد.
آمریکا و متحدان عرب این کشور۹ نفرازجمله ۲ایرانی که می گویند افسر نیروی قدس سپاه پاسداران  رر: 
جمهوری اسالمی هستند و۲ تن پاکستانی و۴ افغان را به اتهام ارتباط با گروه طالبان افغانستان تحریم کرده اند. 
این نه نفر شامل محمد ابراهم اوحدی که به نام جالل وحیدی نیز شناخته می شود، اسماعیل رضوی، عبداهلل 
صمد فاروقی،محمد داوود مزمل، عبدالرحیم منان،عبدالعزیز که به نام عزیز شاه زمانی شناخته می شود، صدر 
ابراهیم و حافظ مجید می شود. نعیم باریج که بین ایران و گروه طالبان رابط است، نیز در این فهرست قرار 

گرفته است.
بعد از نشر خبری در مورد بریده شدن انگشت دست یک رأی دهنده در مسیر والیت هلمند به قندهار، طالبان   کابل: 

در فراه انگشتان رنگ شده نزدیک به۱۰ رأی دهنده دیگر را نیز قطع کرده اند.
۲۵ اکتوبر۲۰۱۸= ۳ عقرب۱۳۹۷

کابل:  طالبان گفته اند با توافق آمریکامال غنی برادر یکی از پایه گذاران طالبان از زندان پاکستان آزاد شد. 
پولیس چهارتن رابه اتهام سرقت های مسلحانه دستگیرکرد.این افراد که باشنده گان ولسوالی های مختلف  هرات: 

هرات میباشند ازقریه شیوان ولسوالی انجیل شناسایی ودستگیرشده اند.
صفی اهلل یکی از افراد مهم و کلیدی گروه طالبان توسط پولیس هرات در پشتون زرغون بازداشت شد. رر: 

طالبان دریک دادگاه صحرایی در والیت غور یک زن و مرد جوان راکه برای شکل دهی زنده گی مشترک از  غور: 
خانه شان در ولسوالی دولینه فرارکرده بودند تیرباران کردند.

دیروز شش طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها دردولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. یک سرباز اردوی  فاریاب: 
ملی شهید شد  و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.

طالبان  در ۵ روز اخیر بیست غیرنظامی را در والیت فراه درغرب کشور ربودند. فراه: 
گروه طالبان انگشت دست کم چهارده شرکت کننده در انتخابات پارلمانی افغانستان را در فراه. هلمند و  رر: 

بادغیس قطع کرد.
نورستان: پنج طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان در وانت وایگل والیت نورستان کشته شدند.

۲۶ اکتوبر۲۰۱۸= ۴ عقرب۱۳۹۷
درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروی های امنیتی درمناطق مختلف کشور دیروز ۱۲ تن از هراس   کابل: 

افگنان کشته و ۵ تن دیگرآنان زخمی شدند.
هالل معاون وزیر دفاع افغانستان از حضور ۵۰ هزار تروریست در قالب ۲۱ سازمان تروریستی در افغانستان  رر: 
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خبر داد و گفت که افغانستان تبدیل به میدان جنگ مرکزی برای نمایندگان سازمان های مختلف تروریستی 
برای نفوذ در این منطقه شده است.

وزارت های تجارت و صنایع افغانستان و هند در کابل می گویند، تالش می شود تا روابط تجارتی و ترانزیتی   رر: 
میان دو کشور گسترش یاید.

مسئوالن محلی والیت غزنی در جنوب افغانستان اعالم کرده که دست کم ده اثر باستانی را هنگام حفر کانال  غزنی: 
فاضالب در یکی از جاده های شهر غزنی کشف کرده اند.

سه فرد ملکی دیروز باثر انفجار ماین کنار جاده درفیروزکوه  والیت غور جان باختند. غور: 
بر اثر واژگونی یک موتر در ولسوالی تولک والیت غور، ۳ تن کشته و۷تن زخمی شده اند. رر: 

پولیس بلخ هفتاد و دو کیلو گرام چرس را در یک موتر در دوراهی چارراهی حیرتان کشف و ضبط  ودو نفر  بلخ: 
را بازداشت کرد. همچنان دو نفر باپنجصد گرام تابلیت غیر مجاز به نام )که(  با یک عراده موتر کروال از ساحه 
کمربند عبوری مزار- کابل بازداشت کرد. دو تن دیگررا در میدان هوایی بلخ در پیوند به انتقال بیش از چهار 

کیلو گرام هیرویین به کشور هندوستان بازداشت کرد.
قوماندانی امنیه والیت لوگر از کشته شدن دو طالب مسلح درین والیت خبر داده است. لوگر: 

۲۷ اکتوبر۲۰۱۸= ۵ عقرب۱۳۹۷
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته  درعملیات مشترک  ۲۴هراس افگن کشته و یک  کابل: 

تن زخمی گردیده است.
یک خودرو بمبگذاری شده به ورودی یک مرکز حمایتی پلیس حوزه اول امنیتی میدان شهر برخورد کرده که  میدان: 
دست کم 6 نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شده اند. مهاجم انتحاری کارکنان ملکی قرارگاه اکماالتی پولیس را 

درمیدان شهرآماج قرارداد.
پولیس فاریاب دو مرد را به ظن قتل یک نوجوان ۱۳ ساله بازداشت کرد. فاریاب: 

انتخابات: وزارت داخله میگوید که بیش از ۱۵ هزار نیروی پولیس برای تأمین امنیت مراکز ومحالت رأی دهی  قندهار: 
ونقاط آسیب پذیروالیت  قندهار توظیف شده است.

عدم کارایی برخی دستگاه های انگشت نگاری ، روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان درقندهار را به  رر: 
مشکل مواجه کرده است.

منسوبان امنیتی غور دیروز پانزده حلقه ماین را کشف و خنثی کردند. غور: 
مسوول ثبت احوال نفوس ولسوالی شهرک غور عصر دیروز توسط طالبان مسلح به شهادت رسید. رر: 

یک سرباز  پولیس محلی به اتهام قتل  کاکایش در دشت قلعه  دیروز در تخار باز داشت شد. تخار: 
بدخشان:  ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان دریک عملیات نظامی ازوجود افراد وابسته به گروه طالبان پاکسازی 

شد. طی یک هفته عملیات ۴هراس افگن داخلی و خارجی کشته و ۳۰ تن زخمی شدند.
آقای ادریس زمان بحیث معین سیاسی وزارت خارجه معرفی شد.  کابل: 

۲۸ اکتوبر۲۰۱۸= ۶ عقرب۱۳۹۷
منابع محلی والیت هلمند گفتند که با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به هلمند انفجاری  هلمند: 

در نزدیکی محل اقامت آقای غنی رخ داده است که ناشی از »فرود گلوله خمپاره« بوده است.
درنتیجه عملیات نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته  ۲۹ هراس افگن کشته ۱۴ تن  کابل: 

زخمی و ۸  تن دستگیر گردیده اند. 
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان اعالم کرده آن بخش از آرا انتخابات پارلمانی این کشور که بارکد  کابل: 

تولیدشده دستگاه های بیومتریک را روی خود نداشته  باشد، اعتبار ندارد.
قندهار:  66 هراس افگن  بشمول ده ها پاکستانی دریک عملیات نظامی درشاه ولیکوت قندهارکشته شدند.

چهارطالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
بدخشان: 6 طالب دردو در گیری جداگانه  دیشب دردرایم وارغنجخواه بدخشان کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند
طالبان درنهایت ۱۳ کارمند فنی شرکت برشنای والیت ننگرهار راکه ۸ روزقبل  ربوده بودند رها کردند. ننگرهار: 

دوصدو هشتاد کیلوگرام مواد مخدر روز گذشته ازبخش های  والیت ننگرهار به دست آمد. درپیوند به این  رر: 
قضیه سه تن با چهارعراده واسطه نقلیه بازداشت شدند.

بیست و نه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  دربخش های ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح  رر: 
و ۵ ماین نیز کشف گردید.

دو قرارگاه طالبان مسلح دیروز درحمله هوایی در دشت ارچی  والیت کندز تخریب و از بین برده شدو۳  قندز: 
طالب کشته و ۵ تن زخمی شد.یک حلقه ماین در ساحه تانک سوخته نیز خنثی شد.
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والیت کنریک بار دگر گواه موجی از درگیری ها میان افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش بوده است که  کنر: 
6 هراس افگن کشته شد.

۹ عضو هراس افگن درحمله نظامیان در سرکانوکنر کشته و6 تن زخمی شدند.6 ماین نیزکشف شد. رر: 
شش هراس افگن وابسته به  گروه های طالبان و داعش درواته پوروالیت کنر بازداشت شدند. رر: 

هشت طالب مسلح درحمله نظامیان در ناندعلی والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
حسین اونی بوتسالی رییس سازمان همکاری های اسالمی  که به هرات  سفر کرده است  گفته است که هرات  هرات: 

بستر منا سبی  برای سرمایه گذاری  تا جران خارجی می با شد .
: شش طالب مسلح در نبرد با ماموران مرزی در ارگون والیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

نورستان: پنج طالب مسلح دریک حمله هوایی در وایگل والیت نورستان کشته شدند. 
پولیس تخار دومرد را به اتهام سرقت چهار راس گاو بازداشت کرد. تخار: 

یک زن در فاریاب توسط پسر اندرش  دیشب  توسط کارد به قتل رسید. فاریاب: 
دایکندی:  سی و پنج باشنده ولسوالی کجران دایکندی توسط طالبان مسلح در قندهار  اسارت گر فته شدند .

چهار طالب مسلح دیشب در اندر  والیت غزنی کشته شدند. در این عملیات هشت طالب مسلح دیگر به  غزنی: 
شمول مال ادریس مسوول اکماالت طالبان مسلح در غزنی بازداشت شدند، سه طالب مسلح زخم برداشتند و 

نه عراده موترسایکل دشمن ازبین برده شد.
سران ایتالف بزرگ ملی در منزل احمد ضیا مسعود در کابل تشکیل جلسه دادند. در این نشست، جنرال  کابل: 
دوستم، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، محمد محقق، صالح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، باتور 

دوستم و چند تن دیگر از سران اعضای ایتالف شرکت داشتند.
۲۹ اکتوبر۲۰۱۸= ۷ عقرب۱۳۹۷

یک حمله کننده انتحاری  یک خودروی حامل کارمندان کمسیون مستقل انتخابات را هدف قرار دادکه باثر آن  کابل: 
دونفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.

وزارت داخله میگوید بیش از 6۰ نفر به جرم تقلب در روند انتخابات دستگیر شده اند. رر: 
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲۹ هراس افگن کشته، ۱۵ تن زخمی و۴ تن دستگیرشده. رر: 

ارزگان:  در یک درگیری در مالستان ارزگان که تاکنون ادامه دارد۱۲غیر نظامی و سه سرباز خیزش مردمی کشته شده اند. 
۵ نفر از این غیرنظامیان شب گذشته )ششم عقرب( توسط طالبان کشته شده اند.
به اثر انفجاری  در یک دکان در والیت کنر امروز نه فرد ملکی زخم برداشتند. کنر: 

مسووالن محلی بادغیس میگویند که دو افسراردوی ملی ویک سرباز کوماندو را به ظن قتل یک جوان در آن  بادغیس: 
والیت بازداشت کردند.

ننگرهار:  درعملیات  نیرو های امنیت ملی در ولسوالی خوگیانی ،موالنا محمود ولسوال خود خوانده طالبان  برای 
پچیراگام  آن والیت  با یازده تن از افرادش کشته شد 

نه طالب مسلح دیشب درحمله هوایی در خوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
جوزجان:  مقام های محلی والیت جوزجان تایید می کنند که طالبان در  درزاب  دو زن را شالق زدند.

دفتر والیتی کمیسیون انتخابات جوزجان می گوید که از یک هفته به این سو۲۳ کارمند این نهاد که برای  رر: 
برگزاری روز انتخابات به ولسوالی های قرقین ومنگجیک، رفته بودند، به دلیل بسته بودن راه،     
دو مرد صبح امروز در اپارتمان های اتاق تجارت فاریاب در نتیجه انفجار ماین زخم برداشتند . فاریاب: 

سه طالب مسلح در درگیری با منسوبان امنیتی دیشب در فاریاب کشته و۵ تن زخمی شدند رر: 
یک کودک در والیت کندز دیروز در مسیر شاهراه کندز-شیرخان بندر از چنگ ربایندگان آزاد شد.  قندز: 

اشرف غنی در سفرش درهلمند گفت کار باالی توسعهء بند کجکی  توسط یک شرکت ترکی با مصرف ۱۷۵  هلمند: 
ملیون دالربه زودی آغاز خواهد شد.

۳۰ اکتوبر۲۰۱۸= ۸ عقرب۱۳۹۷
صالح الدین ربانی وزیر خارجه سفیر پاکستان را احضار و خواهان معلومات در باره قتل مرموز محمد عبده  کابل: 

دیپلومات افغان در کراچی و مفقود شدن کارمند محلی که عازم کویته بود گردید.
مقامات وزارت صحت عامة  از تثبیت سه واقعة جدید پولیو در جنوب و شرق آن کشور گزارش دادند. رر: 

وزارت معارف/ برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی را منتشر کرد. وزارت  کابل: 
صحت و صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( در تهیه این رهنمود همکاری کرده اند.

پولیس در فار یاب موتر دزدی شده رااز یک سرای یافت و به مالکش سپرد . فاریاب: 
دایکندی:  سی و شش  باشنده ولسوالی کجران دایکندی که چندروز قبل گروگان گرفته شده بودند دیروز از قید طالبان 
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آزاد شدند.
دوُتن مواد مخدر شامل تریاک ،هیرویین ، چرس ومشروبات الکولی در غور امروز آ تش زده شد. غور: 

۷۰ مخالف مسلح دیروز در حمله هپوایی  در غزنی کشته 6 تن زخمی و 6 مخالف دیگر بازداشت شد. غزنی: 
هشت طالب مسلح که سوار به دو موتر پر از مواد انفجاری بودند، دیروزدرحمله هوایی  در والیت لوگر کشته  لوگر: 
و۲ تن زخمی شدند. یک فرد مظنون با پنج حلقه ماین، دو بمب دستی، یک واسکت زره و یک عراده موتر 

سایکل بازداشت شد. 
چهارده طالب مسلح دریک رشته حمله های هوایی درخوگیانی  کشته شدند. ننگرهار: 

سه طالب مسلح در ولسوالی پشتون  زرغون کشته و شش تن دیگر به شمول نبی جان ولسوال خود خوانده  هرات: 
طالبان باپسرش  در این ولسوالی زخم برداشتند.۴ حلقه ماین نیز کشف شد.

چهارده طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
به اثر انفجاری در والیت کنر امروز نه فرد ملکی زخم برداشتند. کنر: 

رسانه های غربی گزارش داده اند که مال محمد فاضل آخوند، مال نوراهلل نوری، مال خیراهلل خیرخواه، مال  طالبان: 
عبدالحق وثیق و مولوی محمد نبی عمری  پنج تن از اعضای مهم طالبان به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح به 

دفتر قطر این گروه رفته اند.
۳۱ اکتوبر۲۰۱۸= ۹ عقرب۱۳۹۷

در نتیجه سقوط یک هلی کوپتر ارتش ملی افغانستان درفراه ۲۵ نفر کشته  شدند. شماری از مقام های عالیرتبه  فراه: 
دولتی از جمله یک مقام ارشد ارتش و دو عضو شورای والیتی والیت فراه در میان کشته شدگان هستند. 
هلی کوپتر از ولسوالی انار دره در والیت فراه به سمت هرات در حرکت بود که در مسیر راه به دلیل بدی 
وضعیت هوا دچار نقص فنی شد و در منطقه جال غازی سقوط کرد. در۷ ماه گذشته ۷ هیلیکوپتر درلوگر، 

فاریاب، ننگرهار، سروبی، فراهو بلخ سقوط کرده اند. 
در حمله انتحاری مقابل درب وردی محبس پلچرخی چهار تن شهید و شش فرد دیگر زخمی گردیده اند. کابل: 

درجریان سال جاری حدود هفتاد هزار مهاجر از ایران و پاکستان و دیگر کشورها به وطن برگشته اند. رر: 
فردی به اتهام تهدید به مرگ و اقدام به اخاذی از سوی پولیس  در پشتون زرغون هرات بازداشت شد. هرات: 

یک باند گروپ سه نفری سارقین توسط پولیس هرات متالشی شد. رر: 
مردی که باشنده سرخرود ننگرهار میباشد از چنگ ربایندگان توسط پولیس هرات  در ادرسکن رها شد. رر: 

شش طالب مسلح در حمله نظامیان در خاکریز والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
سازمان ملل متحد خواهان روشن شدن زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. کابل: 

فاریاب:  6طالب مسلح بشمول یک قوماندان محلی آنان دیشب در پشتونکوت کشته و ۳ تن زخمی شدند.
شش ماین از پررفت و آمد ترین محل های این والیت کشف و خنثی شد. لغمان: 

شش تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در وته پور والیت کنر بازداشت شدند. کنر: 
کابل:  دفتر والیتی کمیسیون انتخابات جوزجان می گوید که از یک هفته به این سو۲۳ کارمند این نهاد که برای 

بند مانده اند. برگزاری انتخابات به ولسوالی های قرقین و منگجیک این والیت، رفته بودند،  
۳۴ طالب مسلح دیروز در ولسوالی های والیت غزنی کشته شدند. در این رویداد دو عضو خیزش های مردمی  غزنی: 

به شهادت رسیدند و شش پولیس ملی و  عضو خیزش های مردمی زخم برداشتند.
سی ونه هراس افگن درحمله هوایی نیروهای افغان درمربوطات والیت غزنی کشته شدند. رر: 

اول نوامبر۲۰۱۸= ۱۰ عقرب ۱۳۹۷
در ولسوالی های دولت آباد و قیصار فاریاب پانزده طالب مسلح کشته شدند. فاریاب: 

۲۰ طالب  مسلح در در گیری با نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درارغنجخواه بدخشان کشته شدند.دو تن از  بدخشان: 
نیروهای امنیتی زخمی شد.

دریک درگیری مسلحانه بین گروه ترورستی داعش وطالبان مسلح درمربوطات ولسوالی خوگیانی والیت  ننگرهار: 
ننگرهار۱۸ طالب مسلح و۳ عضوگروه ترورستی داعش کشته شدند.

دوتن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
یک انبار بزرگ جنگ افزار گروه طالبان درحصارک والیت ننگرهار کشف شد.  رر: 

سه مسوول مالی گروه داعش درشرق کشور دریک عملیات ماموران ویژه امنیت ملی بازداشت شدند. رر: 
چهار ماین گذار گروه طالبان دریک حمله هوایی در رودات والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

دوتن درنتیجه انفجار بمب در داخل یک سرای در شهر جالل اباد  زخم برداشتند. رر: 
دوتن با محموله یی از ۲۴کیلو چرس دروالیت ننگرهار بازداشت شد. این افراد ناوقت دیروز از نزدیکی جاده  رر: 
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کابل درشهرجالل آباد بازداشت.
هشت طالب که تازه از پاکستان آمده بودند  در نبرد با ماموران مرزی در شرن پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

شش تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در الیشنگ والیت لغمان بازداشت شدند. لغمان: 
پنج طالب مسلح درتازه ترین درگیری ها در دولت آباد والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

چهار تن که دو مرد و دو زن میباشند  به اتهام قتل توسط پولیس هرات بازداشت شدند. هرات: 
براثرانفجار یک  تانکرگازدر بازارشهرک مرزی اسالم قلعه، شش تن از اهالی همان منطقه زخمی شدند. رر: 

نورستان: پنج طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند.
چهارعضو گروه طالبان در دانگام والیت کنر بازداشت شدند. کنر: 

۲نوامبر ۲۰۱۸= ۱۱ عقرب۱۳۹۷
موالنا سمیع الحق رهبر جمعیت العلمای پاکستان پدر طالبان امروز در منزلش در راولپندی توسط افراد ناشناس  پاکستان: 

به ضرب چاقو وخنجر به قتل رسید.
نورستان: شش طالب مسلح در درگیری با نظامیان در نورستان کشته شدند. دوتن تابعیت پاکستانی داشتند.
جوزجان:  شش هراس افگن در قوشتپه  والیت جوزجان  کشته شدند. ۴ سرباز اردوی ملی زخمی شدند.

ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب با ۴ طالب دیگر  کشته شد. فاریاب: 
یک فرمانده گروه داعش درحمله نظامیان در کنر کشته و چهار عضوداعش  در حوکی زخم برداشتند. کنر: 
بیست طالب  در غزنی در مالستان و قره باغ  کشته و ۳ تن زخمی  شدند. یک سرباز افغان شهید شد. غزنی: 

سی طالب مسلح  به نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درپرچمن  فراه  پیوستند.  فراه: 
مسووالن والیت زایل میگویند، پنج کودک ربوده شده توسط طالبان مسلح از قید آنان رها شد. زابل: 

ازاثرضربات هوایی وزمینی قوای ائتالف درمربوطات کنرولغمان )۷( تن ازهراس افگنان کشته و۱۱ تن آنها  کابل: 
زخمی شدند.

ده طالب مسلح در درگیری با منسوبان امنیتی در ولسوالی دولت آباد فاریاب کشته و ۸ تن زخمی  شدند. سه  فاریاب: 
نظامی شهید و هفت نظامی دیگر زخم برداشتند.

مال عبدالحلیم یک طالب مسلح در فاریاب به روند صلح پیوست. رر: 
چهارده مرد به اتهام جرم های جنائی در بیست و چهارساعت گذشته درننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

درحالیکه عملیات نظامی درامتداد جالل آباد – تورخم ادامه دارد ، نظامیان ازپاکسازی ده ها روستا در دوطرف  رر: 
این شاهراه سخن می گویند.

چهارده هراس افگن دریک عملیات ویژه نظامی دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در نبرد با نظامیان درترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۳ ۳نوامبر۲۰۱۸=۱۲عقرب ۱۳۹۷
در دو حمله هوایی در بخش هایی از ننگرهار ۱۴ هراس افگن داعش و شش عضو طالبان کشته شدند. ننگرهار: 

پانزده داعشی به شمول ایولره و قاری عمران دو سرگروه آنان دیشب در ده باال ننگرهار کشته شدند. رر: 
سه طالب مسلح شب گذشته حین کار گذاری ماینی هدف حمله هوایی قرار گرفتند که سه تن شان کشته و  بغالن: 

یک تن زخمی شد. 
یک حلقه ماین جاسازی شده دشمن  از ساحه بابه غائب ولسوالی بورکه والیت بغالن کشف و خنثی شد. رر: 

دربخش های نا امن سرپل عملیات تصفیوی راه اندازی میشود. سرپل: 
بدخشان:  دوزن ویک مرد از سوی  داماد شان در بدخشان  هدف گلوله باری قرار گرفتند وجان باختند .

دو تن از افراد ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی چمتال بلخ  کشته و سه نفر شان زخمی شدند. بلخ: 
ازاثرحمالت هوایی درمربوطات والیات ننگرهارولغمان )۱۱( هراس افگن کشته شدند.۷ تن در نازیان ننگرهار  کابل: 

و ۴ تن در الیشنگ لغمان.
درحالیکه عملیات نظامی برای ازمیان برداشتن طالبانی که عامل قطع برق والیت ننگرهار بودند، ادامه دارد،  لغمان: 

مقامات امنیتی ازکشته شدن شش هراس افگن دراین عملیات سخن می گویند.
۱۱طالب بشمول ۳ پاکستانی  درتازه ترین نبرد ها در قندهار کشته شدند. دو نظامی زخم برداشتند. قندهار: 
موظفان ریاست امنیت ملی نیمروز مردی را با چهار کیلوگرام مواد انفجاری امروز بازداشت کرد. نیمروز: 

۴ نوامبر۲۰۱۸= ۱۳ عقرب ۱۳۹۷
دو طالب مسلح  با پنجصد  کیلو گرام موادمخدر دریک  عملیات نظامیان درانار دره  فراه بازداشت شدند. فراه: 

منسوبان امنیتی در فراه از چندین رویداددهشت افگنی   دیروزجلو گیری کردند و ۱۵ حلقه ماین در دوراهی  رر: 
نیمروز کشف وخنثی شد.
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۲۲ طالب مسلح دیشب درمربوطات شهر غزنی و مالستان کشته و ۹ تن دیگر شان زخمی شدند. در این  غزنی: 
درگیری ها سیزده نظامی افغان نیز به شهادت رسیدند و پنج نظامی دیگر زخم برداشتند. 

عملیات مشترک تصفیوی  پاک سازی ساحات دند غوری وشهاب الدین پلخمری بغالن امروز آغاز شد. تا  بغالن: 
اکنون چهار تن از افراد دشمن کشته وهفت تن دیگر شان زخم برداشته اند.

درحمله نظامیان برنشست فرماندهان ارشد گروه داعش درنازیان بیست وسه هراس افگن کشته شدند.  ننگرهار: 
ابوهریره مسوول لوژستیک وقاریعمران اهلل مسوول مالی و تبلیغاتی داعش ، درمیان کشته شده ها اند.

۱۸ طالب مسلح و سه عضو گروه داعش درتازه ترین درگیری ها با نظامیان در خوگیانی  کشته شدند. رر: 
هفت داعشی دریک حمله هوایی در نازیان والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

قاری محمد یوسف مشهور به حقیار یک فرد مهم گروه طالبان برای والیت فاریاب که دو روز قبل در جنگ  فاریاب: 
علیه دولت زخم برداشته بود دیشب جان داد.

امین اهلل خادم یک عضو گروه طالبان در ولسوالی "کشک کهنه" هرات به روند صلح پیوست. هرات: 
هفت عضو گروه داعش دریک حمله هوایی در دانگام  والیت کنر کشته شدند. کنر: 

چهارطالب مسلح دریک حمله هوایی در الیشنگ والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
۵ نوامبر۲۰۱۸= ۱۴ عقرب۱۳۹۷

مقامات محلی دروالیت فراه می گویند که تالش ها برای دریافت پیکرهای بی جان سیزده قربانی رویداد  فراه: 
سقوط هلیکوپتر نظامی ادامه دارد.

درحمله طالبان بریک واحد نظامی درپشت کوه قلعه کاه فراه، تلفات سنگینی به نظامیان وارد شده است. رر: 
ماموران امنیتی بامداد امروز دو ماین را از جاده پشتون زرغون وادرسکن کشف و خنثی کردند. هرات: 

بیش از۱۴۰ سرباز پولیس ملی امروز در فاریاب از یک کورس آموزشی فارغ شدند. فاریاب: 
مال اهلل یار یک فرمانده ارشد گروه طالبان با دو فردش درحمله جنگنده های بدون سرنشین ناتو در والیت  لغمان: 

لغمان کشته شد.
۶ نوامبر۲۰۱۸= ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

طالبان دروالیت پروان چهار سارق  دارایی صرافان را که به آنان تسلیم شده بودندگلوله باران کردند. پروان: 
می  غیرنظا در نبرد افراد گروه طالبان و تحریک طالبان پاکستان در غنی خیل ننگرهار دو هراس افگن و دو   ننگرهار: 

کشته شدند.
مردی با ۵۰ کیلوگرام چرس در بهسود والیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 

ولسوالی غنی خیل  یک بار دگر گواه نبرد های سنگین و مرگبار میان گروه طالبان و تحریک طالبان پاکستانی  رر: 
بود. دو هراس افگن ازطالبان پاکستانی کشته و دو مهاجم از گروه طالبان زخم برداشتند.

۳۰ نظامی درحمله گروهی طالبان برپاسگاه شان در قلعه کاه والیت فراه جان باختند و ۲۰ سرباز به اسارت  فراه: 
طالبان رفتند.

هشت طالب مسلح در سوزمه قلعه و سانجارک والیت سرپل دیروز کشته شدند. سرپل: 
یک طالب مسلح که میخواست باالی یک پاسگاه امنیتی  بمب دستی پرتاب کند توسط پولیس کشته شد. رر: 

پولیس لوگر یک موترسایکل پر از مواد انفجاری را دیروز درپل قندهاری محمد آغه کشف کرد. لوگر: 
حمله  گروهی از راهزنان برموترحامل پول یک بانک خصوصی درهرات ، ناکام و یک راهزن کشته شد. هرات: 

سه مرد به ظن فروش موادمخدر از سوی پولیس هرات بازداشت شدند. از نزد این افراد۴۸۰ پوری موادمخدر  رر: 
نوع هیرویین، تریاک و مقدار یک کیلو و دوصد گرام چرس به دست آمده است.

مسووالن صحت عامه کنر می گویند که اگر مبارزه با پولیو و تطبیق واکسین آن در آن والیت  به گونه جدی   کنر: 
صورت نگیرد ، موارد این بیماری در والیت کنر  افزایش می یابد .

۷نوامبر۲۰۱۸= ۱۶ عقرب ۱۳۹۷
پنج طالب مسلح در درگیری با نظامیان در دولت آباد فاریاب کشته  و۴ تن زخمی شدند . فاریاب: 

پنج طالب مسلح دردند غوری پلخمری  کشته و ۴ تن بازداشت شدند. ۱۱ حلقه ماین نیز کشف گردید. بغالن: 
شش طالب مسلح در ولسوالی مقر  بادغیس دیشب  کشته و ۲ تن زخمی شدند . دو منسوب اردوی ملی  بادغیس: 

شهید و چار تن دیگر  شان زخمی شدند
سی میل سالح  که از یکسال باینسو از نزد افراد مسلح غیر مسوول بدست آمده بودامروز به کمیسیون دایاک  غور: 

سپرده شد.
یک کار خانه ساخت شرا ب دیروز دریک منزل در فراه کشف  و مالک آن بازداشت شد. فراه: 

شورای وزیران فیصله نمود موادکمکی ازبازارخریداری و به بیجا شده گان ارزگان خاص توزیع شود. کابل: 



545

پولیس مرزی دوتن را به اتهام قاچاق  شش کیلو و سه صدو هشتادو شش گرام هیروئین در بین انار از میدان  کابل: 
های هوایی والیت های کابل و هرات گرفتارنمودند.

طالبان مسلح پس از نیمة دیشب باالی پاسگاه های پولیس محلی در ولسوالی جاغوری غزنی حمله کردند.  غزنی: 
تاکنون سه پولیس به شهادت رسیده اند و پنج پولیس دیگر زخم برداشته اند

یازده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی در الینگار و الیشنگ والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
نبرد های گروه طالبان و تحریک طالبان پاکستانی در غنی خیل یک بار دیگر شدت گرفته است که تاکنون ۴  ننگرهار: 

هراس افگن کشته شده اند.
دوعضو پاکستانی گروه داعش درنازیان والیت ننگرهار بازداشت شدند.۸ حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 

۸ نوامبر۲۰۱۸=۱۷ عقرب۱۳۹۷
مقام های محلی والیت غزنی می گویند نیروهای امنیتی افغان، جنگجویان طالبان را از ولسوالی جاغوری عقب  غزنی: 
راندند.وزارت دفاع میگوید که در درگیری ها۳۹ مخالف کشته شدند.طالبان مدعی شده بودند که ۹ پاسگاه را 
در جاغوری تصرف کرده و ۲۵ سرباز را کشتند. این درحالیست که در ولسوالی ارزگان خاص ارزگان نیز برای 

بیش از ده روز حمالت طالبان بر مناطق هزاره نشین صورت گرفته بود.
شورای والیتی فاریاب نسبت به احتمال سقوط دو ولسوالی دولت آباد و پشتونکوت این والیت به دست  فاریاب: 

طالبان هشدار می دهند.
بیست داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در مربوطات ننگرهارکشته شدند.۲ انبار سالح و۷ماین  ننگرهار: 

نیز کشف شد.
نورستان:  هشت هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دروانت وایگل نورستان کشته شدند. 6 ماین 

نیز کشف گردید.
شش  طالب مسلح  که مشغول ماین گذاری یک جاده بودند در حمله نظامیان درپرچمن فراه کشته شدند. فراه: 

۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
داکتر اکرم خپلواک ریس داراالنشای شورای عالی صلح استعفی داد. کابل: 

۹ نوامبر۲۰۱۸=۱۸ عقرب۱۳۹۷
دایکندی:  اشرف غنی امروز در سفربه دایکندی، با شماری ازعلما ومتنفذین آن والیت درشهرنیلی دیدار کرد.

گفت وگوهای صلح چند جانبه افغانستان امروز  )۱۸ عقرب/( در مسکو با مشارکت نمایندگانی از گروه طالبان  مسکو: 
و شورای عالی صلح افغانستان برگزار شد.

دو داعشی دریک حمله هوایی در وته پور والیت کنر کشته شدند. کنر: 
یک عضو داعش در خوگیانی والیت ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 

ده داعشی درتازه ترین حمله های نیروی ویژه دروالیت ننگرهارکشته شدند.  رر: 
شش تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. همچننان پریروز نیز ماموران امنیتی قندهار  قندهار: 
دست کم بیست تن را درپیوند به رویداد های جینایی بازداشت کردند.  ۹ ماین نیز در بخش های ننگر هار 

کشلف و خنثی شد. 
نورستان: وابسته به گروه داعش دریک حمله هوایی در کامدیش  نورستان کشته شدند.۴ ماین نیز کشف گردید.

شش ماین دست ساز بشکه یی درولسوالی شیندند هرات  توسط نیروهای امنیتی کشف وانفجارداده شد. هرات: 
شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

پس از تحمل تلفات سنگین ، اهالی از ولسوالی جاغوری والیت غزنی فرارکردند. نبرد نظامیان و خیزش کننده  غرنی: 
های مردمی با طالبان ، سی و نه هراس افگن کشته شدند.۳ پولیس شهید و ۵ تن زخمی شد.

۱۰ نوامبر۲۰۱۸=۱۹ عقرب۱۳۹۷
اشرف غنی در سفر به بامیان کار احداث سرک دوشی- بامیان را افتتاح نمود. کابل: 

سه پولیس دریک درگیری با طالبان مسلح دیشب در شهر فیض آباد بدخشان به شهادت رسیدند و ۳پولیس  بدخشان: 
زخمی شد. یک طالب مسلح کشته شد و یک تعداد دیگر شان زخم برداشتند.

نماینده وزارت امور خارجه هند در نشست دیروز مسکو برای صلح افغانستان تغییر موضع این کشور درقبال  مسکو: 
مذاکره با گروه طالبان را رد کرده است. سفرای سابق هند در پاکستان و افغانستان درمذاکرات )غیررسمی( 

حضور داشتند.
نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو شیرمحمد استانکزی، محمد سهیل شاهین، مولوی ضیا الرحمان  طالبان: 

مدنی، عبدالسالم حنفی و شهاب الدین دالور از اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر هستند.
منابع محلی تایید کرده که افراد طالبان دیشب به مرکز ولسوالی مالستان غزنی حمله کرده اند. غزنی: 
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معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از بازداشت ۵6 تن به اتهام قاچاق اضافه ازیکهزارو سه صد و  کابل: 
هفتادو هفت کیلو گرام موادمخدر طی یک هفته خبرمیدهد.

درخوگیانی ننگرهار در حمله هوایی سه قوماندان طالبان مسلح به نام های جمیل مشهور به غور ځنگ  ننگرهار: 
میرویس و صمیم اهلل کشته شدند.

طالبان دریک محکمه صحرایی مردی را در سرخرود تیرباران کردند. رر: 
یک عضو داعش درخوگیانی والیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 

بخش های اعظمی از ولسوالی نازیان والیت ننگرهار درجریان یک عملیات نظامی از وجود هراس افگنان  رر: 
پاکسازی شد.میزان تلفات روشن نیست.

دو داعشی دریک حمله هوایی در وته پوروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
چهار مخالف مسلح دیروز در برکی برک والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 

بیش از چهل طالب از دو روز به اینطرف درکندزکشته وبیش از ۳۰ تن دیگر شان زخمی شده اند. قندز: 
یک شبکه 6 نفری تروریستی در عملیات  پولیس هرات شناسایی ودرپشتون زرغون بازداشت شد. هرات: 

۱۱۵ راس مواشی سرقت شده، توسط پولیس هرات در انجیل کشف و به مالکش سپرده شد. رر: 
یک قومندان طالبان با چهار فردش دیشب در ارچی  والیت کندز کشته شد. یک عراده موتر زرهی دشمن نیز  قندز: 

تخریب شد.
سی و چهارطالب مسلح در در گیری با نیرو های امنیتی ودفاعی کشوردیشب درخاک سفید فراه کشته و۱۷تن  فراه: 

زخمی شدند  یکعراده تانک هاموی آنها نیز تخریب  و ۳ پولیس زخمی شد.
چهارده طالب مسلح در یک عملیات هوایی نیرو های حمایت قاطع دیشب درپشتکوه  فراه کشته شدند.  فراه: 

دوعراده تانک هاموی و دو رنجر آنها نیز به آتش کشیده شد.
امیر هفت بال ولسوال کهسان هرات دیروزباثر انفجار ماین به شهادت رسید. ۲ فرد دیگر زخمی شد. هرات: 

۱۱ نوامبر۲۰۱۸=۲۰ عقرب۱۳۹۷
روز گذشته دست کم ده سرباز کماندو در جاغوری غزنی دردرگیری با طالبان کشته و شش سرباز دیگر زخمی  غزنی: 
شدند. پانزده غیرنظامی نیز کشته و هشت غیرنظامی دیگر زخمی شدند. درگیری پنج روز قبل باحمله گسترده 

طالبان آغاز شد.
شماری از معلمان مکاتب افغان -ترک در هرات و مدیران سابق آن می گویند که پلیس هرات صبح امروز  هرات: 
شماری از معلمان و دانش آموزان پسر این مکتب را در یورشی از خوابگاه شان »با خود برده اند “.پولیس هرات 
گفت نیروهای پلیس به دلیل وجود گزارش هایی درباره حضور«افراد غیر مسئول« در مکاتب افغان-ترک به 

محل رفته بودند.
یکتن ازعامالن سرقت مسلحانه  موتر حمل پول یک بانک در هرات  باحدود پنج میلیون افغانی پول دزدی  رر: 

شده  بازداشت شد.
پلیس هند می گوید پس از آن که یک خلبان شرکت هوایی آریانا افغان در فرودگاه دهلی اشتباهی دکمه هشدار  کابل: 
هواپیماربایی را قبل از پرواز فشار داد، باعث تاخیر حدود یک ساعت و چهل دقیقه ای در پرواز این هواپیما و 

سراسیمگی شماری از مسافران شد.
طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور 6۰ هراس افگن کشته و۴۹ تن  زخمی گردیده اند.در هلمند ۷  رر: 

حلقه ماین نیز کشف شد.
ولسوالی سانچارک سرپل با تهدید جدی امنیتی مواجه است . اگر حکومت مرکزی در زمینه توجه جدی  سرپل: 

ننماید احتمال سقوط ولسوالی های سانچارک ، سوزمه قلعه و گوسفندی به دست طالبان وجود دارد .
سیزده  طالب مسلح  دیروز در یک درگیری با نیرو های  امنیتی و دفاعی  در ولسوالی قادس آن والیت کشته  بادغیس: 
و۸ تن زخمی شدند. در این درگیری دو پولیس شهید  و سه پولیس  همراه با هشت سرباز اردوی ملی زخمی  

شدند.
هشت مخالف  دیروز در اندروالیت غزنی کشته شدند.  باثر اصابت مرمی هاوان بریک منزل در مرکز غزنی  غزنی: 

یک زن نیز شهید شد.
عملیات درنازیان علیه داعش به اشتراک صدها نظامی اردو، پولیس و امنیت ملی با حمایت قوای هوایی دیروز  ننگرهار: 

آغازشد.تاکنون ۲۲ داعشی کشته شده اند. 
یازده عضو گروه داعش در نازیان  به شمول پنج زن وسه کودک خود شان را به نظامیان درننگرهار تسلیم  رر: 
کردند. موجودیت هراس افگنان خارجی ازجمله زنان در صفوف طالبان و داعشیان در افغانستان همواره ثابت 

شده است.



547

بیست و سه داعشی  درتازه ترین حمله های نیروی ویژه در بخش های ننگرهارکشته شدند. رر: 
نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دربرگ متال والیت نورستان کشته شدند.۸ ماین نیز 

کشف شد.
ده  طالب مسلح که مشغول ماین گذاری یک جاده بودند در حمله نظامیان درباالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

شش تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 
یک مرد باقاچاق ۲۴ کیلو چرس از سوی منسوبان پولیس ولسوالی سا لنگ پروان  دیروز بازداشت شد  پروان: 

پولیس دیروز در یک عملیات یک گروه پنجاه نفری از دزدان و قماربازان را از ناحیه پنجم شهر مزارشریف  بلخ: 
بازداشت کرد.

۱۲نوامبر۲۰۱۸=۲۱ عقرب۱۳۹۷
وزارت داخله/کشور افغانستان تایید کرد که در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه چهار-راه ملک اصغر شش  کابل: 
نفر کشته و ۲۰نفر دیگر زخمی شده اند. این انفجاردرفاصله یک کیلومتری تجمع اعتراضی که به خاطر امنیت 

ولسوالی های جاغوری، مالستان و ارزگان خاص برپا بود، رخ داده است.
۸۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور توسط نیرو های ملی دفاعی و امنیتی از پا درآورده شدند و6 تن زخمی  رر: 

شد. یکصد کیلوگرام مواد انفجاری و ۱۲ حلقه ماین نیز کشف گردید.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان ۸6 پرونده همراه با ده ها نفر را به اتهام جرایم انتخاباتی  رر: 

به دادستانی کل این کشور معرفی کرده است
در حمله دیروز طالبان به روستای خوست  خاک سفید، ۳۰ پلیس محلی و6 غیرنظامی کشته شدند. فراه: 

شش طالب مسلح دریک درگیری با نظامیان در فراه کشته شدند.۲ نظامی نیز زخمی شد. رر: 
حمله طالبان مسلح دیشب در والیت لوگر عقب زده شد و۲ طالب کشته شد. لوگر: 

۸ طالب در نتیجه عملیات هوایی نظامیان افغان دیروز درپشتونکوت فاریاب کشته و ۴طالب زخمی شد. فاریاب: 
یک زن جوان ۲۰ ساله در ولسوالی کوهستان فاریاب با خوردن مواد سمی خودکشی کرد. رر: 

شورای والیتی پکتیا گفت که  کشت کوکنار در ان والیت  به صفر رسیده است . پکتیا: 
باشنده های محل میگویند دریک حمله هوایی نظامیان امریکایی هفت غیرنظامی به شمول زنان و کودکان در  رر: 

ولسوالی زازی اریوب  جان های شان را از دست داده اند.
چندین قریه ولسوالی  نمک آب تخار در نتیجه عملیات تصفیوی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. تخار: 

پولیس تخار دو مرد را به ظن قتل یک دختر شش ساله بازداشت کرد. رر: 
پنج طالب مسلح دیشب در الیشنگ  لغمان کشته شدند. لغمان: 

شش هراس افگن درحمله نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
پنج هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند.۴  نورستان: 

ماین نیز کشف و خنثی شد.
یک حلقه ماین در ولسوالی کشک کهنه هرات کشف و خنثی شد. هرات: 

هفده داعشی  درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه در بخش های ننگرهارکشته شدند. ننگرهار: 
مال عبدالخالق مشهور به عمر یک فرمانده ارشد گروه داعش درحمله هوایی جنگنده بدون سرنشین در هسکه  رر: 

مینه کشته شد.
6 طالب افراد مولوی عباس دیروزدرحمله هوایی دردشت ارچی والیت کندز کشته و۷ تن زخمی  شدند. قندز: 

سی طالب مسلح در مالستان والیت غزنی از دیشب تا صبح امروز کشته شدند.۷ سرباز افغان زخمی شد.  غزنی: 
جنگ از یک هفته باینسو ادامه دارد.

۱۳ نوامبر۲۰۱۸=۲۲ عقرب۱۳۹۷
ریاست جمهوری افغانستان اخبار منتشر شده  دروال ستریت ژورنال مبنی بر بحث روی تعویق انتخابات  کابل: 

ریاست جمهوری را رد کرد.
با ادامه درگیری ها در جاغوری و مالستان ›طالبان وارد بازار انگوری شدند‹. در ۲۴ ساعت گذشته   ۱۱۷جنگجوی  غزنی: 
طالبان کشته شده اند. مسووالن غزنی می گویند تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان بر روی هم ۵۰ نفر بوده 

است. از حدود دو هفته قبل درگیری شدید ادامه دارد.
والی بامیان می گوید که یک هزار و هشتصد باشنده جاغوری و مالستان غزنی به بامیان آمده اند. بامیان: 

طی۲۴ ساعت درعملیات نظامی درنقاط مختلف کشور۵۱ هراس افگن کشته و۴۸ تن زخمی گردیده اند. کابل: 
صلح در افغانستان- در حاشیه نشست مسكو؛ طالبان: می جنگیم و جهاد می کنیم.درنشست  مسکو در۱۸عقرب  مسکو: 
هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان گروه طالبان، نمایندگان کشورهای ایران، چین، پاکستان، 
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تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و هند آمده بودند.
هفده طالب مسلح در اثر ضربات قوای هوایی کشور دیشب درقیصار فاریاب کشته و۸ تن زخمی شدند  فاریاب: 

پولیس بغالن از بازداشت یک مرد با ۷۲ کیلوچرس و ۱۱ کیلو تریاک در خنجان خبر داد.  بغالن:  
در دره بادیل ولسوالی نرنگ والیت کنر)۱( تن ازگروه ترورستی داعش کشته شد. کنر: 

درجریان یک روزعملیات نظامی ، شش هراس افگن در نرنگ کشته وچندین انبارآنان کشف شد.  رر: 
جوزجان:  یک قومندان خیزش های مردمی با یک همکارش دیروز در جوزجان باثر انفجار ماین کنار جاده  به شهادت 

رسیدند .
روند جمع آوری البسه  نظامی از نزد افراد ملکی در شهر تالقان دیروز آغاز شد. تخار: 

ده طالب مسلح دریک عملیات نظامی درخاص ارزگان والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
شش طالب مسلح درگلوله باری نظامیان درالینگار والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

ننگرهار:  ۲۰ داعشی  درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نیروهای ویژه  در مربوطات ننگرهار کشته شدند.
۱۴ نوامبر۲۰۱۸=۲۳ عقرب۱۳۹۷

امنیت ملی افغانستان هشت طالب وداعش بشمول  ›سه جنگجوی خارجی پاکستانی. ترکی وتاجکستانی عضو  کابل: 
داعش’ را در کابل بازداشت کرد. که ۵ تن طالب و سه تن مربوط داعش اند.

۵۹   دهشت افگن  درجریان عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف کشور کشته.۵۷تن   رر: 
زخمی و ۲ تن دستگیر گردیده اند.

هیئت اعزامی رئیس جمهور به جاغوری و مالستان میگوید: دست کم 6۰ تا۷۰ درصد مردم آواره شده اند. بیش  غزنی: 
از ۲۵۰۰ نفر از جاغوری و۳6۰۰ نفر از مالستان منازل خود را ترک کرده اند.

سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان مسلح در اشکمش تخارشهیدو ۲ تن دیگر زخمی شد. تخار: 
عملیات مشترک ولید ۲۸ در ولسوالی برکه بغالن امروز آغاز شد. در این عملیات چندین محل بود باش دشمن  بغالن: 

از  بین رفته ودشمن مجبور به عقب نشینی شدند. ۲ تن از باشند های محل شهید شد.
چهار طالب مسلح به اثر ضربات هوایی نظامیان افغان دیشب در شیرین تگاب فاریاب کشته و۸طالب زخمی  فاریاب: 

و تانک هاموی غنیمت گرفته شده شان تخریب شد .
پکتیکا:  شش طالب مسلح درحمله نظامیان دیشب در دومنه پکتیکا کشته شدند.

باثر انفجار دریک موترسراچه دیروز دربازارغنی خیل ننگرهاریک غیرنظامی شهید و۱۱ تن زخمی شد. ننگرهار: 
هشت طالب مسلح شب گذ شته درسنگین هلمند کشته شدند.۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. هلمند: 

دو منسوب پولیس نیمروز دیشب در آن والیت در یک رویداد ترافیکی چپه شدن موتر زرهی شان  به شهادت  نیمروز: 
رسیدندو۲ پولیس زخمی شد.

چهار طالب مسلح دیشب در در گیری با پولیس پاسگاه بند کمال خان چهاربرجک نیمروز کشته شدند و۲  رر: 
پولیس شهید شد.

. ده هراس افگن کشته  و ده ها روستا ازوجود طالبان درنازیانن ننگرهار پاکسازی شدند. ننگرهار: 
نورستان: یازده هراس افگن پاکستانی گروه طالبان  درحمله نظامیان درکامدیش نورستان  کشته شدند و6 حلقه ماین نیز 

کشف شد.
شش طالب مسلح در حمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

شش هراس افگن درادامه عملیات ضد هراس افگنی درنرنگ والیت کنر کشته شدند. کنر: 
۱۵ نوامبر۲۰۱۸=۲۴ عقرب۱۳۹۷

یک عضو شورای والیتی فراه می گوید در حمله شب گذشته طالبان بر خاک سفید ، چهل سرباز ارتش و پلیس  فراه: 
کشته شدند. وزارت داخله حمله را تایید و گفت ۱۰ نفر کشته و زخمی شده اند.

گلبدین به نمایندگی از مجمع بزرگ وحدت ملی هشدار داد که اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات  کابل: 
ریاست جمهوری پذیرفته نشود، آنها بر گزینه حکومت )دولت( موقت پافشاری خواهند کرد.

درعملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درمناطق مختلف کشور، دیروز ۴۴ تن ازهراس افگنان کشته و  کابل: 
6 تن دیگرآنان زخمی شدند.یک عراده موتر مملو از مواد انفجاری نیز از بین برده شده است.

نورستان: پنج طالب مسلح در نورگرام والیت نورستان به نظامیان تسلیم شدند.
هشت هراس افگن درنبرد با نظامیان دربرگ متال نورستان کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیزکشف وخنثی شد. رر: 

شش هراس افگن درتازه ترین نبرد ها درنازیان والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
بیست ویک تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

صدها جریب زمین های دولتی دروالیت ننگرهار ازچنگ غاصبان برون کشیده شد. رر: 
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ماموران امنیتی ناوقت دیروز یک بمب را از نزدیکی مسجد جوادیه درشهرهرات کشف و خنثی کردند. هرات: 
پنج طالب مسلح در حمله نظامیان در شاه ولیکوت والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

چهارده تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. رر: 
یازده هراس افگن درادامه عملیات ضد هراس افگنی در نرنگ والیت کنر کشته شدند. کنر: 

سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان مسلح در اشکمش تخار شهید  و۲ پولیس زخمی شد. تخار: 
۱۶ نوامبر۲۰۱۸=۲۵ عقرب۱۳۹۷

درجریان عملیات های نیرو های دفاعی کشوردر۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور شصت و نه هراس  کابل: 
افگن کشته و۱۵ تن زخمی شدند.

نمایندگان افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحدة عربی ۱۴نوامبر در ابوظبی روی موضوعات  رر: 
صلح، ثبات، امنیت افغانستان و گفتگوهای مستقیم با طالبان، بحث و تبادل نظر کردند.

در پژوهشی تازه که از سوی ›انستیتوی مطالعات خاورمیانه › در واشنگتن منتشر شده، آمده که با وجود نگرانی  ایران: 
دولت افغانستان از گسترش سربازگیری لشکر فاطمیون، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران همچنان به 

سربازگیری خود از بین افغان ها ادامه می دهد.
قرارگاه  ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی برکه والیت بغالن امروز به تصرف منسوبان امنیتی درآمد.  بغالن: 

در این عملیات شش طالب مسلح کشته وچهار طالب مسلح دیگر اسیر شدند.
۱۵ هراس افگن دیشب در زرمت والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

سی طالب مسلح دیشب در ولسوالی های پشت کوه و پشت رود والیت فراه کشته و ۱۷ تن شان زخمی  فراه: 
شدند. ۴ نظامی هم زخمی شد.

دو حلقه ماین در شهر میمنه و المار کشف و خنثی شد. فاریاب: 
چهار طالب مسلح دیشب در چمتال  والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 

سیزده مخالف مسلح دیشب در قلعه زال والیت کندز کشته و۱6 تن زخمی شدند.۳ منسوب امنیتی دراثر  قندز: 
انفجار ماین شهید و دو تن زخمی شد.

بیست و پنج طالب مسلح دیروز دراندر و قره باغ والیت غزنی کشته و ۷ تن زخمی شدند. غزنی: 
۱۷ نوامبر۲۰۱۸=۲۶ عقرب۱۳۹۷

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که عملیات بزرگ نظامی برای پاکسازی ولسوالی های جاغوری و مالستان در  غزنی: 
والیت غزنی آغاز شده است. ۹ عضو گروه طالبان در ولسوالی مالستان کشته شده اند.

ده ها تن هراس افگن در عملیات های تهاجمی مشترک در نقاط مختلف کشور کشته،  ۳۷ تن  زخمی و ۹ تن  کابل: 
دستگیر گردیده اند.

سی و شش طالب مسلح دیشب در دشت ارچی والیت کندز کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدند. قندز: 
دو هراس افگن قبل از ترور کردن منسوبان امنیتی در امام صاحب  والیت کندز دیروز کشته و یک تن شان  رر: 

زخمی  شدند. یک پولیس نیز زخمی شد.
دو طالب مسلح در انفجار ماین خود شان حین جابجا کردن در جاده تگاب  دیروزدر کاپیسا کشته و ۲ طالب  کاپیسا: 

دیگر زخمی شدند.
شش طالب مسلح دیشب در آبکمری والیت بادغیس کشته و۴ طالب زخمی شدند. بادغیس: 

به اثر حمله طالبان دیشب باالی یک  پاسگاه امنیتی در مربوطات  قادس بادغیس پنج پولیس شهید  و دو  رر: 
پولیس دیگر زخم برداشتند و پاسگاه آنان به دست طالبان افتاد. رقم تلفات طالبان معلوم نیست.

عملیات نظامی  درنازیان ننگرهار ازیک هفته به این سو به اشتراک صدها نظامی آغازشده است و کما کان ادامه  ننگرهار: 
دارد. درتازه ترین درگیری هشت هراس افگن کشته شدند و شمار دیگر شان زخم برداشتند. چندین انبارجنگ 

افزار هراس افگنان  نیز بدست آمد. 
شش هراس افگن که تازه از پاکستان وارد شده بودند  درنبرد با نظامیان در کامدیش کشته شدند. 6 ماین نیز  نورستان: 

کشف گردید.
هفت طالب مسلح در حمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. 6 حلقه ماین هم کشف گردید. قندهار: 

۴ تن اعضای یك گروه خطرناك تبهكار ، متشكل از تروریستان حرفه یی ودزدان مسلح درولسوالی گذره  هرات: 
والیت هرات شناسایی ومتالشی شد .

شب گذشته در چارچوب عملیات نظامی، سه مخفیگاه طالبان در نرنگ آماج قرارگرفت و درآن یازده هراس  کنر: 
افگن کشته شدند. ازآغازعملیات تاکنون نزدیک به صد طالب  و داعش کشته وزخمی شده اند.

چهارده ۱۴زخم برداشتند. این داعشیان  از پاکستان وارد افغانستان شده بودند. پکتیا: 



550

دو داعشی دیشب در لغمان به منسوبان اردوی ملی  در علیشنگ تسلیم شدند. لغمان: 
چهار طالب مسلح دیشب در حومه ترینکوت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

طالبان میخواهند تا شاهراه کابل – قندهار را از غزنی تا زابل با بلدوزر تخریب کنند. غزنی: 
درعملیات مشترک تصفیوی ولید۲۸ سیزده طالب مسلح درولسوالی بُرکه بغالن کشته شدند. بغالن: 

شصت وپنچ طالب مسلح در در گیری های جدا گانه در دوشب گذشته در پشترود و پشتکوه  فراه کشته و۲۷  فراه: 
تن زخمی شدند .

پنج طالب مسلح  در عملیات نیروهای امنیتی ودفاعی  دیروز دراشکمش تخار کشته و6 تن زخمی شدند. تخار: 
قدوس فرهمند یک هنرپیشه معروف تیاتر بلخ دیروز درخلم از سوی دزدان به قتل رسید و دوهنرمند دیگر  بلخ: 

زخمی شد.
۱۸ نوامبر۲۰۱۸=۲۷ عقرب۱۳۹۷

جوزف دانفورد، رئیس ستاد ارتش آمریکا در یک کنفرانس بین المللی درکانادا می گوید راه حل نظامی برای  امریکا: 
پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و طالبان نیز در جنگ “شکست نمی خورند.”

۱۰ کیلو تریاک تریاک در قریه معصوم آباد شهرزرنج از یک ریکشا به دست آمد. نیمروز: 
یک زن با کودکش  در رویداد ترافیکی  چپه شدن موتردر چاربرجک نیمروز جان باخت. رر: 

چهار قاچاقبر با سی و دو کیلو گرام هیروئین دیشب در والیت کندز بازداشت شدند که میخواستند آنرا ازتخار  قندز: 
بکابل انتقال دهند.

نه طالب در درگیری با نظامیان درپشتونکوت فاریاب کشته شد. یک پولیس شهید و دوتن زخمی شدند. فاریاب: 
در درگیری میان دوگروه مسلح غیر مسوول درمربوطات ولسوالی نهرین بغالن سه تن کشته شدند. بغالن: 

سرپرست ولسوالی برکی برک و مدیر امنیت آن ولسوالی شام دیروز با انفجار ماین کنار جاده شهید و۲ محافظ  لوگر: 
شان زخمی شد.

پولیس به کمک مردم بمبی را که طالبان در حومه بازار ولسوالی پشتون زرغون جا سازی نموده بودند کشف  هرات: 
و خنثی کردند.

درتازه ترین رویداد ، پانزده عضو  داعش به نظامیان تسلیم شدند.این داعشیان دربخش هایی ازولسوالی نازیان  ننگرهار: 
ننگرهار مشغول فعالیتهای هراس افگنی بودند. ده روز قبل نیز۲۰ داعشی با فامیل تسلیم شدند.

درتازه ترین نبرد ها در عملیات نظامی، شش هراس افگن کشته شدند و شمار دیگر شان زخمی شد.  رر: 
سی طالب مسلح دریک عملیات نظامی در خوگیانی والیت ننگرهار کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 

یک محموله بزرگ جنگ افزارکه در پاکستان بارگیری شده بود و قرار بود در موتر حامل گاوها به کاپیسا انتقال  رر: 
یابد درجالل آباد کشف شد. ازاین محموله پنجاه ویک جنگ افزار سبک وسنگین و هزاران مرمی به دست 

آمدو۲ نفر بازداشت شد.
دربرخورد موشک بریک مراسم عروسی درجلریزوالیت میدان وردگ داماد و یک مهمان جان باختند و۱۲ تن  میدان: 

دیگر زخمی شدند.
چندین روستا دروالیت لغمان در جریان عملیاتی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد.دراین عملیات که بامداد  لغمان: 

دیروز آغازشد تلفاتی هم به طالبان وارد شده است اما میزان دقیق آن تا هنوز روشن نیست.
عملیات قهرسیالب یک نمبر)۹( در ولسوالی علیشنگ لغمان  از دیروز آغاز وتا کنون ادامه دارد. رر: 

دیشب در چارچوب عملیات نظامی بیش از ده روستا در نرنگ از وجود هراس افگنان پاک شده است. کنر: 
۱۹ نوامبر۲۰۱۸=۲۸ عقرب۱۳۹۷

گروه طالبان با نشر خبرنامه ای دومین دور دیدارهای شان را با نمایندگان آمریکا برای گفت وگوهای صلح تایید  کابل: 
کرد. و گفتند در مذاکره با آمریکا درخواستی برای تشکیل حکومت موقت نکردیم.

ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که طالبان ازدوولسوالی جاغوری و مالستان عقب رانده و این دو  رر: 
ولسوالی “کامال پاکسازی” شده اند. وگفته اند که۳۱ عضو گروه طالبان در عملیات پاکسازی کشته و ۱۵ طالب 

دیگر زخمی شده اند.
وزارت داخله گفت: دو واحد از نیروهای محلی برای تامین امنیت بعد از عملیات پاکسازی که شامل 6۰۰ نفر  رر: 

میشوند، ایجاد و بعد ازآموزش نظامی، تجهیز وبرای تامین امنیت  گمارده خواهند شد.
حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش داده اند که تولید مواد مخدر افغانستان در  رر: 

سال جاری میالدی به دلیل خشکسالی۲۹ درصد کاهش یافته است.
۲برادردیروز در شهر فراه از سوی افراد مسلح ناشناس هدف گلوله قرارگرفتند وجان باختند. یکی کارمند  فراه: 

ریاست اقتصاد و دیگر آن استاد در مدرسه دینی ابوذر غفاری بود ند.
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سه مسافر صبح امروز درفیروزکوه از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند و۳ مسافر دیگر زخمی شدند. غور: 
نورستان: شش طالب  مشمول دوپاکستانی شب گذشته دریک پاسگاه مرزی درکامدیش نورستان کشته شدند.

سه طالب مسلح امروز درپنجوایی قندهار کشته و۳ تن دیگر شان زخمی شدند. قندهار: 
یازده طالب مسلح دریک عملیات نظامی درخوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند. در حمله دوروز قبل سی  ننگرهار: 

طالب مسلح به شمول جنگجویان خارجی این گروه کشته شدند.
درتازه ترین نبرد ها درعملیات نظامی درنازیان،چهارهراس افگن کشته شدند وشماردیگرزخمی شد.   رر: 

درعملیات نظامی برای پاکسازی روستاها در نرنگ  تاکنون ده ها هراس افگن کشته وزخمی شده اند. ازسویی  کنر: 
هم گفته شده که داعشیان موجود در نرنگ کنر درحال فرار به پاکستان اند.

درنقاط مختلف کشوردرعملیاتهای نظامی۸۳هراس افگن به شمول۲۱داعشی کشته و۲۸ تن زخمی شد.  کابل: 
نه طالب مسلح دیروز درمالستان و قره باغ والیت غزنی کشته و۷ تن زخمی شدند. دو عراده لودر و اسکواتور  غزنی: 

دشمن نیز تخریب و از بین برده شد.
دو طالب مسلح که سوار بر یک عراده موتر سایکل بودند، در حمله هوایی قوای ایتالف در منطقه شاموزی  پکتیا:  

زرمت پکتیا کشته شدند. ۵ حلقه ماین از مربوطات پکتیا. خوست و غزنی کشف وخنثی شد.  
چهارطالب مسلح دیشب درخان  والیت کندز کشته  و۳ طالب زخمی شدند. ۳ سرباز نیز زخمی شد. قندز:     

ده کیلو  تریاک در زرنج نیمروز در یک ریکشا کشف وضبط شد.  نیمروز:   
از آغاز سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۲6هزار افغان به شکل داوطلبانه از ترکیه به کشورشان بازگشته اند. انقره:    

۲۰ نوامبر۲۰۱۸=۲۹ عقرب۱۳۹۷
از سالروز میالد با سعادت منجی بشریت پیامبر بزرگ اسالم و هفته رحمة اللعلمین امروز درکابل و در ولسوالی  کابل: 

هاو والیات کشور با ختم های قرآن عظیم الشان و سخنرانی ها بزرگ داشت بعمل آمد.
درانفجار انتحاری در داخل تاالر عروسی اورانوس 6۰نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر زخمی شده اند. در داخل  کابل: 
تاالر عروسی اورانوس در خیابان فرودگاه کابل  ده ها روحانی افغان برای تجلیل از روز تولد حضرت محمد 

)ص( گرد هم آمده بودند. 
نیرو های دفاعی و امنیتی سی و هشت هراس افگن را در نقاط مختلف کشور از پا درآوردندو۳۴ تن دیگر را  رر: 

زخمی کردند. 
در جریان عملیات نیروهای امنیتی درپادخواب شانه لوگر دو هراس افگن کشته و۵ تن زخمی شدند. یکمقدار  لوگر: 

سالح و اوراق تبلیغاتی نیز بدست آمد.
شش طالب مسلح دیشب درخروار و بره کی برک  والیت لوگر کشته  وسالح و مهمات آنها ضبط شد. رر: 

پولیس سمنگان هفتاد و پنج کیلوگرام چرس را که از کابل به بلخ انتقال می یافت دیروز در آن والیت کشف  سمنگان: 
و ضبط کرد۲نفر نیز بازداشت شد.

دایکندی:  یک دختر جوان  ۱۷ ساله دیروز دردایکندی به علت نامزد شدنش به مردی خود کشی کرد.
فردی به ظن فروش پرچون موادمخدر در انجیل با ده ها پوری هیرویین نوع شیشه از سوی پولیس هرات  هرات: 

بازداشت شد.
درمربوطات والیت لغمان یک طالب مسلح از اثرانفجارماین حین جابجایی آن  شب گذشته در علیشنگ کشته  لغمان: 

و۲ تن زخمی و۳ کالشنکوف شان  بدست آمد.
عملیات تصفیوی در مربوطات ولسوالی علیشنگ خاتمه یافت. ازمربوطات علیشنگ و ناریان ننگرهارباثرتالشی  رر: 

منازل یکمقدار سالح و مهمات و مواد انفجاری  بدست آمد.
۲۱ نوامبر۲۰۱۸=۳۰ عقرب۱۳۹۷

مقامات بهداشت در کابل می گویند در نتیجه یک انفجار انتحاری در جریان یک نشست روحانیون در پایتخت  کابل: 
افغانستان در مراسم تجلیل از روز میالد پیامبر اسالم  در تاالر هوتل اورانوس دست کم ۵۵ نفر کشته و ۹۴ نفر 

زخمی شده اند. کابل امروز را عزای ملی اعالن کرده است.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۵۹ هراس افگن در جریان عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی ودفاعی در  رر: 

نقاط مختلف کشور خبر می دهد. ۲۴  تن  زخمی و ۴ تن دستگیر گردیده اند.
صد ها تن از باشندگان لوگر امروز در پیوند به کشتار افراد ملکی راه پیمایی کردند. باشندگان محل می گویند  لوگر: 
که در عملیات نیروهای ویژه صفر یک  دیشب  هفت فرد ملکی به شهادت رسیدند و چندین فرد ملکی دیگر 

زخم برداشتند.
دوعضو گروه داعش درهسکه مینه  ننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. ۴ ماین نیز کشف و خنثی گردید. ننگرهار: 

درجریان یک شبانه روز اخیر درکنار پاکسازی چندین روستا ازوجود هراس افگنان در نازیان  ده ها هراس   رر: 
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افگن کشته و زخمی شده، دست کم هشت ماین جاسازی شده در راه های پررفت و آمد را نیز نظامیان کشف 
و خنثی کرده اند.

شش طالب مسلح دریک عملیات نظامی درخوگیانی والیت ننگرهار کشته و ۲ تن زخمی  شدند. رر: 
شصت و پنج هراس افگن افغان وخارجی وابسته به گروه داعش دریک عملیات ویژه نظامی در ده باال ننگرهار  رر: 

کشته شدند.
پنج طالب مسلح در نبرد با نظامیان دیشب در شیرین تگاب فاریاب کشته و۲ تن زخمی شدند . فاریاب: 

دوانبار جنگ افزار طالبان درعملیات تصفیوی منسوبان اردوی ملی درکنر دیروز به دست آمد. کنر: 
یک شهروند هرات در عملیات ویژه  ازچنگ آدم ربایان در کشک رباط سنگی  نجات داده شد , درپیوند به  هرات: 

این آدم ربایی ، دوتن بازداشت شدند.
ماموران امنیتی دو سازمانده حمله های هراس افگنی را شب گذشته ازساحه شیدایی شهرهرات بازداشت  رر: 

کردند. این افراد همچنان ماهر ساخت بمب ، ماین و واسکت های انتحاری گروه طالبان در هرات بودند.
دو تن به اتهام فروش پرچون موادمخدر توسط پولیس هرات بازداشت شدند. ازنزد این افراد۲6۹ پوری  رر: 

هیرویین ، شیشه و تریاک به دست آمد.
مقامات محلی ازپاکسازی چندین روستا ازوجود افراد گروه طالبان درادرسکن سخن می گویند. رر: 

۲۲ نوامبر۲۰۱۸= اول قوس ۱۳۹۷
نمایندگان جامعه مدنی افغانستان پیش از شرکت در نشست بین المللی ژنو برای افغانستان، خواسته های شان را  کابل: 

از جامعه جهانی مطرح کردند وگفتند که حکومت به تعهداتش در بروکسل و لندن، عمل نکرده است.
اشرف غنی: طالبان با محکوم کردن حمله کابل نمی تواند خود را تبرئه کند.  رر: 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، به منظور تقدیر و ستایش از خدمات و تالش های داکتر  رر: 
محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین داراالنشای شورای عالی صلح و نمایندة خاص رئیس جمهور در امور 

سیاسی، نشان دولتی غازی امان اهلل خان را در قصر چارچنار به وی تفویض کرد.
۱۵ تن اعضای دو خانواده افغان که دیروزترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند کشتی حامل شان در سواحل  ترکیه: 

آب های ایزمیر غرق شد. ازجمله ۲ تن نجات داده شده بقیه مفقود میباشند.
هفت سرباز پولیس دیشب در زنخان والیت غزنی به ظن دزدی اموال مسافران در شاهراه کابل- قندهار   غزنی: 

بازداشت شدند.
هشت طالب مسلح دیشب در گرزیوان والیت فاریاب کشته و ۱۵ طالب زخمی  شدند.یک منسوب امنیتی  فاریاب:  

شهید و یکنفر زخمی شد.
جوزجان:  یک مرد در منگجک والیت جوزجان دیروز خود را به سبب فقر حلق آویز کرد و جان داد.

مسووالن نظامی در بلخ میگویند که چندین ساحه نا امن در بلخ و چار بولک  آن والیت از وجود طالبان مسلح  بلخ: 
پاک سازی شده است.  و۲۰ طالب کشته شده و ده ها طالب مسلح دیگر زخم برداشته اند.  

۹ طالب مسلح دیروز در پشترود والیت فراه کشته شدند.   فراه: 
۲۳ نوامبر۲۰۱۸=۲ قوس۱۳۹۷

مقامات در والیت خوست در جنوبشرق افغانستان می گویند، در اثر انفجاری در مسجد پایگاه نظامی این  خوست: 
والیت، ۱۲ نفر کشته و ۳۳ نفر دیگر زخمی شده اند.

درجریان عملیات های نظامی در نقاط مختلف کشوردیروز، ۵۴ هراس افگن کشته ، ۲۸ تن زخمی ودو تن  کابل: 
دیگرآنان دستگیرشدند 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرده که مذاکرات بسیار قدرتمند صلح در افغانستان جریان دارد.  امریکا: 
او گفته: “ما در حال مذاکره بسیار قوی در افغانستان هستیم که خیلی از مردم درباره آن نمی  دانند.” موفقیت 

این مذاکرات باعث خرسندی آمریکا و مردم افغانستان خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز به این اشاره کرد که ممکن است از افغانستان دیدن کند. رر: 

ننگرهار:  روستا نشینان درولسوالی نازیان والیت ننگرهار ازآغاز عملیات ضد هراس افگنی نیروهای امنیتی بر روستاهای 
شان استقبال کردند.عملیات پیش از۲۰ روز آغاز شده که تاکنون بیش از صد هراس افگن کشته شده.

گروه داعش درولسوالی چپرهار مردی را دریک دادگاه صحرایی تیرباران کرد. رر: 
یازده طالب مسلح دریک عملیات نظامی درخوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

سه غیرنظامی یک عملیات مشترک نظامیان ناتوو افغان در جبل السراج پروان جان باختند. پروان: 
نورستان: ۹ هراس افگن وابسته به گروه داعش دریک حمله هوایی دروانت وایگل والیت نورستان درشرق کشور کشته 

شدند. ۵ ماین نیز کشف شد. یک طالب خودرا به پولیس تسلیم کرد.
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هشت طالب مسلح در حمله نظامیان درباالبلوک والیت فراه کشته شدند. فراه: 
شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

۲۰۰ عراده »ریکشا« بدون اسناد قانونی توسط پولیس توقف و به ترافیک هرات منتقل شده است. هرات: 
حکومت افغانستان یک هیات یازده نفری را برای گفتگو با طالبان مشخص کرد.  کابل: 

۲۴ نوامبر۲۰۱۸=۳ قوس۱۳۹۷
کنفرانس ژنیو  در۲۷و۸ ماه جاری میالدی با حضورنماینده گاه 6۲کشورجهان وروسای ۳۵ نهاد کمک کننده   کابل: 

در ژینو  روی دست آوردهای افغانستان در ۵ سال اخیر برگزار میشود .
عبدالبصیر حقانی رییس شورای علمای کابل بعد ازچاشت امروز ترورشد. یکنفربا اسلحه دست داشته اش  کابل: 

بازداشت شده است.
طی۲۴ ساعت گذشته با عملیات تهاجمی مشترک درنقاط مختلف کشور۴۴ هراس  افگن کشته  و ۵ تن  رر: 

زخمی گردیده اند.
حمله طالبان بر پاسگاه های آب بخش ولسوالی قادس والیت بادغیس دیروز با شکست مواجه شد. دراین  بادغیس: 

درگیری پنج پولیس شهید و دوپولیس زخمی شدند. تلفات  طالبان تاکنون مشخص نشده است.
حمله طاللبان درولسوالی اب کمری والیت بادغیس دیشب با بجا گذاشتن ده کشته به شکست مواجه شد.۴  رر: 

منسوب اردوی ملی شهید شد.
ده طالب مسلح به شمول یک سر دسته آنها دیروز در مسیر بازارالمان والیت باد غیس کشته شدند . سه سرباز  رر: 

اردوی ملی زخمی شد.
شمار پولیس زن در کندز نسبت به گذشته افزایش یافته است. در حال حاضر 6افسر، ۲6اتن زخمی و۳۲ سرباز  قندز: 

زن در چوکات آن قومندانی در سطح مرکز و ولسوالی های آن والیت فعالیت دارند.
یک کودک که پانزده سال سن دارد می خواست پنج گرام زهر ُکشنده را در داخل سرپوش ترموز چای  خوری  رر: 
به داخل محبس انتقال دهد که توسط منسوبان امنیتی زندان بازداشت شد. این مادة سمی باعث مرگ بیش از 

دوصد تن میشد.
۱۵ طالب مسلح دیروز دردشت ارچی  والیت کندز کشته شدند. چندین پاسگاه منسوبان امنیتی و دفاعی که  رر: 

در آن ولسوالی قباًل به دست دشمن افتاده بود، واپس گرفته شد.
محمد احمد مشهور به شال ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی گیالن غزنی با محمد پذیر یکی از  غزنی: 

قوماندانانش درحمله هوایی  شام دیروز کشته شد.
طالبان اماکن مقدس را برای دریافت آثار باستانی کندن کاری میکنند . طالبان پس از تصرف منطقه تبر ولسوالی  سرپل: 

سانچارک سرپل  سه مکان باستانی را کندن کاری کرده اند .
نورستان: هشت هراس افگن وابسته به گروه داعش  دریک حمله هوایی دروالیت نورستان درشرق کشور کشته شدند.6 

ماین نیزکشف شد. ۳ عضو داعش خودرا به نیروهای امنیتی تسلیم کردند. 
پنج طالب مسلح در نبرد با نظامیان در شمال شهر قندهار والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

۱۲ سرباز اردوی ملی درحمله انتحاری برپایگاه شان حین ادای نماز جمعه  در خوست شهید شدند و دست  خوست: 
کم ۴۴تن دیگر شان زخم برداشتند.

ننگرهار:  طی ۲ هفته عملیات در بخش های نازیان بیش از۷۰روستا از وجودافراد طالبان و داعش پاکسازی شده و بیش 
از صد هراس افگن کشته و زخمی گردیده اند. ۳ حلقه ماین نیزکشف شد.

ازحمله موشکی گروه طالبان بربازارولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار جلوگیری شد.6 موشک از روستای  رر: 
مالکلی کشف گردید.

ماموران امنیتی بامداد امروز یک بمب دست ساز را از شاهراه ولسوالی شیندند کشف و خنثی کردند. هرات: 
پولیس هرات دو زن را به اتهام سرقت و فریبکاری ازناحیه هشتم شهر هرات بازداشت کرد. رر: 

درانفجاریک ماین در مانوگی کنر یک غیرنظامی جان باخت و  دوغیرنظامی دیگر شان زخمی شد.  کنر: 
۲۵ نوامبر۲۰۱۸=۴ قوس۱۳۹۷

علی پور مشهور به شمشیر یکتن از قوماندانان خیزش مردمی باشنده ولسوالی بهسود میدان وردک که از سوی  کابل: 
نیروهای امنیتی تعقیب میشد، از ساحه باغ قاضی کابل بازداشت شد.

وزارت دفاع ملی از كشته شدن  ۵۷  تن و۱۷ تن زخمی طالب مسلح  در جریان  عملیات مشترك تهاجمی  رر: 
وتصفیوی نیرو های امنیتی دربخش های كشور خبر داد .

دریك عملیات ویژه  نیرو های كوماندو اردوی ملی شب گذشته درمربوطات  خوگیانی ننگرهار چهار دهشت  ننگرهار: 
افگن كشته  و۳ تن زخمی شده اند.
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مالشفق سخنگو ومسوول تبلیغ خالفت خراسان گروه داعش درحمله نظامیان در ده باالکشته شد. چند هراس  رر: 
افگن دیگر گروه داعش نیز کشته شد.

پنج جنگجوی  پاکستانی گروه داعش درحمله قوای هوایی افغانستان درمانوگی والیت کنرکشته شدند. کنر: 
طی سه شبانه روزعملیات در مربوطات ولسوالی دشت ارچی والیت كندز ۵۴ دهشت افگن بشمول ۱۳  قندز: 
قوماندانان محلی آنان كشته شده و ۱۵ تن این گروه زخم برداشته  ۱۵ باب مخفی گاه ایشان و6۰ موضع 

مستحکم آنها تخریب شد.
شش تن در یک درگیری میان دو قوم دیروز در التمور والیت لوگر جان باختند. لوگر: 

بیست و هفت طالب مسلح  دیروز درحمله هوایی در ولسوالی خاشرود نیمروز کشته شدند . نیمروز: 
مسووالن امنیتی فراه گفتند که  در نتیجه عملیات قوای هوایی کشور  در ولسوالی پشترود  والیت فراه نزده  فراه: 

طالب مسلح کشته شدند و سه طالب دیگر زخم برداشتند.
سه طالب مسلح حین ماین گزاری  درگلوله باری ماموران امنیتی  سنگین والیت هلمند ازپا درآمدند.  هلمند: 

هشت طالب مسلح در حمله نیروهای ویژه افغان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
چهارطالب در درگیری با پولیس دیشب دردره صوف  سمنگان کشته شدند و پنج طالب زخم برداشتند سمنگان: 

۲۶ نوامبر۲۰۱۸=۵ قوس۱۳۹۷
درعملیات نیروهای امنیتی ودفاعی۵۸تروریست به شمول۱۹پاکستانی درغزنی کشته و۳ تن زخمی شد. غزنی: 

طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ده ها دهشت افگن کشته و ۳6 تن آنها زخمی شده اند. کابل: 
غرب شهر کابل بروی ترافیک مسدود بوده است و معترضان به بازداشت علیپور یک فرمانده محلی در کابل  کابل: 
تجمع کرده بودند. گفته شده اعتراضات به خشونت کشیده شد..گارنیزیون اعالن کرد که ۷نفر کشته و ده ها 

پلیس و معترض زخمی شدند.
نماینده هند در سازمان ملل : طالبان از سوی کشور همسایه حمایت میشوند // داکتر سپنتا : هند و افغانستان با  کابل: 

تروریزم دولتی پاکستان مواجه اند.
یک مرد در تیوره والیت غور دیروزبافیر مرمی به قتل رسید. غور: 

شش هراس افگن عصر دیروز در چاربولک والیت بلخ کشته شدند. یک حلقه ماین نیز کشف گردید. بلخ: 
۵ هراس افگن در مربوطات بره کی برک کشته شد. لوگر: 

بدخشان:  پولیس ششصد کیلوگرام نوشادر که در ساخت هیرویین استفاده میشود و پنجصد گرام هیرویین و چرس را 
از مربوطات ولسوالی کشم و شهر فیض آباد کشف و ضبط کرد.یک مرد درین ارتباط بازداشت شد.

شش قاچاقبر مسلح مواد مخدر باسی و دو کیلو گرام هیرو یین  و پنجاه وهفت گرام  هیرویین نوع شیشه در  قندز: 
ولسوالی امام صا حب والیت کندز  دیروز بازداشت شدند .

بیست  داعشی  شب گذشته دربخش هایی ازوالیت ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.۳ انبار  ننگرهار: 
جنگ افزار و ۸ ماین نیز کشف شد.

نورستان:ده هراس افگن وابسته به گروه داعش دریک حمله هوایی دروانت وایگل نورستان کشته شدند. 6 ماین نیز کشف 
گردید.

هشت  طالب مسلح در حمله نظامیان درباالبلوک والیت فراه کشته شدند. فراه: 
پنج طالب ماین ساز درحمله نظامیان در ناوه والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 

شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
۲۷ نوامبر۲۰۱۸=۶ قوس۱۳۹۷

نشست ژنیو درباره افغانستان امروز با سخنرانی محمد اشرف غنی برگزارشد. دراین نشست داکتر عبداهلل هم  کابل: 
اشتراک نموده و نماینده گان شصت ودو کشور و سی و پنج نهاد بین المللی حضور دارند.

در نتیجه انفجار یک مین کنارجاده در نزدیک شهر غزنی سه سرباز آمریکایی کشته و سه سرباز دیگر ویک  غزنی: 
پیمانکار زخمی شده اند.سه روز پیش یک سرباز امریکایی در نیمروز کشته شد.

جنگجویان طالبان ۲۵ مسافر غیرنظامی را که از بلخاب  والیت سرپل به سمت والیت بلخ در حرکت بودند،  سرپل: 
از منطقه ولسوالی های زارع و کشنده والیت بلخ ربودند.

یک جنگجوی طالبان شب گذشته وارد شهر فیض آباد، مرکز این والیت شده و همسر۳۵ ساله ش را که ۵  بدخشان: 
کودک دارد تیرباران کرده است.

وحیداهلل نظامی افغان  که بتاریخ ۳۰ میزان بر عساکر چکی در میدان هوایی شیندند در هرات آتش گشود یک  کابل: 
عسکررا کشت و دو عسکر دیگر را زخمی ساخت در بازداشت نیروهای خارجی هنگام تحقیق، مورد شکنجه 

قرار گرفته و جان داده است.
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وزارت دفاع ملی میگوید: ۷۸هراس افگن بشمول ۱۸داعشی در نبرد با نیروهای امنیتی و دفاعی درنقاط  رر: 
مختلف کشور کشته ۲۲ تن زخمی و یکنفر بازداشت  شده اند.

رئیس شورای والیتی نیمروز از یک سوء قصد انفجار ماین چسپکی درموترش  جان به سالمت برد اما راننده  نیمروز: 
اش  شهید ویک محافظ زخمی شد.

غزنی:  سی و پنج طالب مسلح دیشب درمربوطات قریه آرزوی کالن مرکز غزنی کشته شدند. شش طالب مسلح در 
مربوطات ولسوالی های آب بند و مقر غزنی کشته و۲ تن زخمی شدند.

بیست و سه مخالف مسلح دیروز در مربوطات قره باغ و اندر والیت غزنی کشته  و ۳ تن زخمی شدند. رر: 
شش هراس افگن در ارگون پکتیکا شب گذشته آماج حمله هوائی قرارگرفتند و کشته شدند. پکتیکا: 

چهار طالب مسلح دیروز  در روستای اندری ولسوالی مقر والیت بادغیس  در یک عملیات نیرو های امنیت  بادغیس: 
ملی بازداشت  و یکتن شان کشته شد.

)تلویزیون یک گفت(۱۷ پولیس باحمله طالبان و نبرد باآنها کشته و ۵ تن زخمی شدند. فراه: 
پولیس در فراه دیروز دو مرد را به ظن سرقت موتر بازداشت کرد وموتر به مالکش سپرده شد. فراه: 

۴ حلقه ماین بشکه ای در ولسوالی باال بلوک کشف و خنثی شد. رر: 
پنج طالب مسلح دردرگیری بانظامیان در شاه جوی والیت زابل کشته و ۴ تن شان زخمی شدند. زابل: 

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه ترینکوت والیت ارزگان کشته و۴ تن زخمی شدند. ارزگان: 
دوتن ازسوی دیوان جزای استیناف هرات به اتهام قتل ۱۷ سال و 6 سال حبس محکوم شدند. هرات: 

مال منصوریک فرمانده ارشد گروه طالبان با هفت فردش درحمله نظامیان در شیرزادننگرهارکشته شد. ننگرهار: 
نوزده داعشی دریک عملیات ویژه نظامی در اچین ننگرهارکشته شدند. سه فرمانده محلی و شش جنگجوی  رر: 

پاکستانی داعش مشمول کشته شده ها اند.
عملیات پاکسازی در نازیان ادامه دارد و طی سه هفته بیش از۱۵۰هراس افگن کشته شده و یکصد روستا  رر: 

پاکسازی شده. 
قوماندان عبدالغنی علیپور فرمانده محلی که از سوی دولت بازداشت شده بود با دادن تعهد رها شد. کابل: 

۲۸نوامبر۲۰۱۸=۷قوس۱۳۹۷
یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیک این مرکز آموزشی در جاده کابل - جالل آباد منفجر شده است و پس  کابل: 
ازان صدای تیر اندازی شنیده شده است. محل انفجار، نزدیک مقر یک پیمانکار بریتانیایی آموزش نیروهای 

امنیتی افغانستان بوده که با دفتر کمیسیون انتخابات و فرودگاه کابل، فاصله زیادی ندارد.
دوتن به اتهام سرقت ازسوی دیوان جزای محکمه شهری هرات  سه سال و یکسال حبس شدند.  هرات: 

رعد وبرق درولسوالی کوه زور والیت هرات سبب مرگ یک دختر خرد سن ومادرش شد. رر: 
محکمه یی دروالیت ننگرهار هر یک از پنج مرد را به اتهام آدم ربایی هرکدام به شانزده سال و۴ تن دیگر  ننگرهار: 

هرکدام به پنج سال  بند محکوم کرد.
بیست و هفت طالب مسلح به شمول سه قوماندان ارشد این گروه درحمله نیروهای ویژه امنیت ملی در  رر: 

خوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
بیست وهشت داعشی دریک عملیات ویژه نظامی در شیرزاد و اچین والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

مقامات نظامی ازپاکسازی بیشترین بخش های ولسوالی نازیان ننگرهار از وجود هراس افگنان خبردادند.طی  رر: 
سه هفته بیش از۱۵۰ صالب و داعش کشته وبیش از صد روستای نازیان پاکسازی شده. دیروز 6 ماین نیز 

کشف شد.
پولیس در تخار  یک مرد رادیروز به ظن قاچاق  ۹ کیلو و۴۳۰گرام هیرویین بازداشت کرد. تخار: 

چهار تن از افراد ربوده شده توسط طاالن شامل زنان و کهن ساالن در سرپل رها شدند. اما۲۱ تن دیگرآنان تا  سرپل: 
هنوز در قید طالبان به سر میبرند .

سه سرباز قوای ایتالف دیروزدر شهبازغزنی باثرانفجار ماین کنارجاده کشته و۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
دیروز ۵ مخالف در کمین پولیس ملی و محلی در ولسوالی گیالن کشته و۷ ماین در مربوطات مرکز غزنی  رر: 

کشف شد.
۲۹نوامبر۲۰۱۸=۸قوس۱۳۹۷

اشرف غنی در کنفرانس ژنو جزئیات طرح صلح جدید دولتش باگروه طالبان رااعالم کرد. این کنفرانس با  کابل: 
حضور رهبران و مقام های بلندپایه افغانستان و وزیران و نمایندگان با صالحیت جامعه جهانی،  در کشور 

سوئیس  دیروزآغاز شد. وی اعضای هیات ۲ نفر مذاکره کننده با طالبان راهم معرفی نمود.
پلیس کابل تایید می کند که حمله گروهی انتحاری  مهاجمان مسلح به یک شرکت امنیتی خارجی در جاده  کابل: 
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کابل- جالل آباد ناحیه نهم کابل که پس از ده ساعت پایان یافته است ۱۰ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شد. در 
بین کشته شدگان یک بریتانیایی و در بین زخمیان یازده نپالی و پنج بریتانیایی شامل اند.

از اوایل سال جاری تا اکنون به تعداد پنجاه وسه تن به اتهام قاچاق وانتقال مواد مخدر از طریق میدان هوایی   هرات: 
بین المللی والیت هرات توسط نیروهای امنیتی دستگیرگردیده اند.

مال گل فراز خان یک قومندان ارشد گروه طالبان دردانگام والیت کنر در انفجار ماین جاسازی شده افراد  کنر: 
خودش به شدت زخم برداشت.

شش طالب مسلح درحمله قوای هوایی کشور درولسوالی میوند  قندهار کشته  و۱۰ ماین نیز کشف شد. قندهار: 
سه طالب  درنبرد باپولیس زابل در شاه جوی ومیزان  کشته شدند وسه تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 

معتمد تخنیک و اسلحه قوماندانی امنیه  شیندند به اتهام اختالس در محکمه ابتدایه  بمدت یکسال و ششماه  هرات: 
حبس تنفیذی و به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت هزار افغانی قیمت یک میل ماشیندار پیکا اختالس شده به 

خزانه دولت محکوم به مجازات گردید.
چهارطالب مسلح درتازه ترین نبرد ها در دهراوود و حومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند و چهارتن  ارزگان: 

دیگر شان زخم برداشتند.
دریک حمله هوایی درولسوالی گرمسیر والیت هلمند بیست تن کشته وزخمی شدند.روستا نشینان ادعا دارند  هلمند: 

که قربانیان غیرنظامیان اند.
کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد: ثبت نام از اول جدی. نهایی شدن فهرست  کابل: 
نامزدها ۱۸ جدی. رسیدگی به شکایات ۵ حوت. مبارزات انتخاباتی از۲۸ دلو تا۲۸ حمل. برگزاری انتخابات 

۳۱ حمل ۱۳۹۸. اعالن نتایج انتخابات ۲۵ جوزا۱۳۹۸. 
۳۰ نوامبر۲۰۱۸=۹ قوس۱۳۹۷

هلمند:   سازمان ملل متحد می گوید در حمله هوایی شب هنگام سه شنبه هفتم قوس در والیت جنوبی هلمند ۲۳ فرد 
ملکی )غیرنظامی( کشته و سه کودک زخمی شده اند.۱۰ کودک و ۸ زن درمیان کشته شدگان اند.

در درگیری میان افراد دو گروه طالبان در والیت هرات دیروز؛ بیست وهشت طالب مسلح کشته و۱۷ تن  هرات: 
زخمی شدند. افراد مالهبت اهلل و مالرسول دو گروه رقیب با هم درشیندند آن والیت با هم درگیر شدند.

فراه:       یازده طالب مسلح به شمول سه قومندان محلی آنان دیشب در والیت فراه کشته شدند. 
هنرمندان بلخ دیروز در یک راهپیمایی خواستار بازداشت عامالن قتل عبدالقدوس فرهمند شدند که دو هفته  بلخ: 

قبل در خلم بقتل رسید.
پانزده طالب مسلح ناوقت دیشب درشیرین تگاب والیت فاریاب کشته و۵ تن زخمی شدند. فاریاب: 

حمله مخالفان باالی ولسوالی دره صوف پایین سمنگان دیشب دفع شد.۵ مخالف کشته و ۴ تن شان بشمول  سمنگان: 
سه نظامی زخمی شدند.

عملیات تصفیوی به منظور نابودی مخالفان مسلح صبح امروز در والیت کاپیسا آغاز شد. تگاب: 
برایان هوک نماینده خاص آمریکا در امور ایران، سالح ها و تجهیزاتی رادرواشنگتن به خبرنگاران نشان داد که  امریکا: 

به گفته وی ایران به طالبان و گروه های تندرو مسلح در شرق میانه کمک کرده است.
الیس ویلز، معاون دستیار وزیرخارجة ایاالت متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی می گوید که به رهبریت  رر: 

طالبان ارتباط دارد که آیا پیشنهاد صلح را می پذیرند یا خیر.
در یک اقدام کم سابقه، کانادا در نظردارد سیک ها و هندو های ساکن در افغانستان را که با مشکالت امنیتی رو  کانادا: 

به رو هستند، به این کشور انتقال بدهد.
به اثر زمین لرزه شب گذشته در شهر پلخمری والیت بغالن حدود ده تن زخم برداشتند و ده ها منزل مسکونی  بغالن: 

تخریب گردید.
دوازده طالب مسلح دیشب درگیروی  والیت غزنی کشته وچندین تن دیگر شان زخمی شدند. غزنی: 

اول دسامبر۲۰۱۸=۱۰  قوس۱۳۹۷
فرمان ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان »وزارت شهرسازی و اراضی«  کابل: 

صادر شد. ومحمدجواد پیکار بحیث نامزد وزیر شهرسازی و اراضی معرفی گردید.
نیرو های دفاعی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ عملیات تصفیوی را در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کردند   کابل: 

که درنتیجه ۵۷  هراس افگن افگن کشته و ۱۳ تن زخمی گردیده اند .
موظفین پولیس میدان هوایی بین المللی کابل یک زن و یک مرد را به اتهام قاچاق ده کیلوگرام هیرویین به هند  رر: 

بازداشت نمود.
پنج طالب مسلح در پشترود والیت فراه دیروز کشته شدند. فراه: 
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مردم ولسوالی گوشته ننگرهار درنشستی دیروز خواستار منع کشت خشخاش درآن ولسوالی شدند. ننگرهار: 
درحالیکه فشارعملیات نظامی هر لحظه برهراس افگنان درننگرهار افزایش می یابد ، مقامات نظامی از تسلیمی  رر: 

هفده عضو داعش درآن والیت سخن می گویند.
پنج طالب مسلح دریک عملیات نظامیان دیشب در سپین بولدک قندهار کشته شدند. قندهار: 

ماموران امنیتی ازشب گذشته تا بامداد امروز پانزده ماین را از راه های پررفت و آمد آن والیت جنوبی به ویژه  رر: 
ولسوالی های میوند و سپین بولدک کشف و خنثی کردند.

دو طالب مسلح دیروز در تگاب کاپیسا کشته و۳ تن زخمی شد.۱۳ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. کاپیسا: 
سه مرد در پیوند به انتقال هشت کیلو هیرویین  مواد مخدر دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 

۸ هراس افگن درحمله نظامیان در مانوگی والیت کنر کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. کنر: 
شش طالب در تازه ترین نبرد ها با ماموران امنیتی در الیشنگ لغمان کشته و۳ تن شان زخمی شدند. لغمان: 

چهارطالب مسلح در انفجار ماین خود شان در چوره  کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 
شصت و سه سرباز دیروز از تولی تعلیمی پولیس سرپل فارغ شدند. سرپل: 

سه طالب در شیرین تگاب فاریاب کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شدند.یک تانک هاموی زرهی که بدست  فاریاب: 
آنان قرارگرفته بود نیز تخریب شد. 

۲دسامبر۲۰۱۸=۱۱  قوس۱۳۹۷
درنقاط مختلف کشور6۵ هراس افگن کشته،۲۹ تن زخمی و ۲ تن داعشی دستگیر گردیده اند . کابل: 

مقام های محلی والیت هلمند در جنوب افغانستان می گویند مال عبدالرحیم مشهور به مال عبدالمنان، والی  هلمند: 
خودخوانده طالبان درهلمند و’مسئول نظامی این گروه درافغانستان ‘ با ۴ فردش درحمله هوایی درنوزاد این 

والیت کشته شده است.
دایکندی:  منابع محلی والیت دایکندی در مرکز افغانستان اعالم کرده که آبگیری سد تولید برق سوختوک در مرکز 
افغانستان آغاز شده است و تولید برق ازاین سدآبی به زودی آغاز شود. این سد روی یکی از شاخه های 
رودخانه هیرمند در پنج کیلومتری شهر نیلی ساخته شده است. این آب قبل از این به سد کجکی و در نهایت 

به دریاچه هامون می ریخت.
منابع محلی والیت سمنگان در شمال افغانستان تایید کرده که گروه طالبان 6۰ راننده کامیون های زغال سنگ  سمنگان: 

را در ولسوالی دره صوف این والیت ربوده اند.
یازده طالب مسلح دیشب درتگاب والیت کاپیسا کشته و ۵ تن زخمی شدند.۲ حلقه ماین نیز کشف گردید. کاپیسا: 

یک دستگاه مخابراتی طالبان روز گذشته درکوه صافی اله سای کاپیسا دریک حمله هوایی تخریب شد. رر: 
یک جوان ۲۲ ساله دیروزدرولسوالی  اشکاشم  بدخشان  نامزد خود را با ضرب مرمی به قتل رساند. بدخشان: 

۱۸ طالب به شمول یک فرمانده آنان دیروزدرعملیات هوایی درجرم بدخشان کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 
نوید  مشهور به نویدک یکی از قومندانان مسلح غیر مسوول دیشب در یک شفاخانه خصوصی دروالیت تخار  کندز: 

با افرادش  بازداشت شد.
پولیس قوماندانی امنیه نیمروزنود کیلو گرام مواد مخدر شامل ۳۱ کیلوگرام هیرویین هفت کیلوگرام نوع شیشه  نیمروز: 

و ۵۲ کیلوگرام تریاک را از شهرزرنج دیروز بدست آورد . در پیوند به آن یکنفر بازداشت گردید.
مسووالن قول اردوی دوصدو نه شاهین درمزارشریف امروز گفتند که پس از این با کسانی که از لباس نظامی  بلخ: 

به صورت غیرقانونی استفاده میکنند برخورد قانونی خواهد شد.
بیش از پنج ونیم کیلو گرام تریاک و دو کیلوگرام هیرویین. ویکمقدار سالح درپچیروآگام و مهمند دره  والیت  ننگرهار: 

ننگرهار دیروز کشف و ضبط شد.
شش داعشی دریک حمله هوایی در پچیز آگام والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

هشت طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی در خوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
شش داعشی دریک حمله هوایی دروالیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

سیزده طالب مسلح دیروز درحمالت هوایی نظامیان حمایت قاطع درپشت کوه فراه کشته شدند. فراه: 
چهل ودو طالب مسلح دیروز در۴ ولسوالی  والیت غزنی کشته ۲۲ تن زخمی و دو تن شان دستگیر شدند.۵  غزنی: 

حلقه ماین نیز کشف شد.
شش طالب مسلح حین ماین گزاری  در حمله نظامیان در چوره والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

درعملیات سریع وبرق آسای کارمندان ریاست امنیت ملی در شهرهرات از اختطاف یک دختر جلوگیری شد.  هرات: 
یک ماین در اوبه نیز کشف شد.

۳ دسامبر۲۰۱۸=۱۲ قوس۱۳۹۷
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مقام های محلی والیت فاریاب در شمال افغانستان تایید می کنند ازچندین روز به این سو صدها خانواده  فاریاب: 
درولسوالی پشتونکوت این والیت در محاصره طالبان قرار دارند.

یک عضو گروه طالبان درفاریاب دیروز از سوی پولیس شناسایی و باز داشت شد. مال میر احمد باشنده  رر: 
ولسوالی قیصار فاریاب که قبآل در صفوف پولیس خدمت میکرد.

پولیس قصد تخلیه یک منزل در ساحه چارراه حاجی یعقوب کابل را داشت که با ممانعت افراد مسلح رحیم  کابل: 
وردک مواجه شدو دو پولیس و یک خبرنگار زخمی گردید.

وزارت داخله گفت طرح برنامه گرفتاری افراد مسلح غیر مسوول نهایی شده و تا دو روز آغازمیشود. رر: 
یک راکت صبح امروز درمربوطات ارزان قیمت  ناحیه ۱۲ شهر کابل اصابت کرد که تلفات درپی نداشت. رر: 

دو عضو شبکه حقانی از سوی موظفین امنیت ملی در کابل بازداشت شدند.حبیب الرحمن مال امام یک مسجد  رر: 
در ساحه ناحیه پنجم کابل بود و عنایت اهلل  افسر پولیس در یکی از حوزه های پولیس است.

پولیس کندز سه تن را در پیوند به قاچاق ۸ کیلو گرام مواد مخدرنوع هیروئین بازداشت کرده است. قندز: 
عملیات تصفیوی تحت نام طوفان بیست ویک در حومه های شهر کندز آغاز شد. درین جریان 6 فیر ماین  رر: 

هاوان و یک فیر مرمی توپ کشف و انفجار داده شده است.
دردرگیری باالی زمین میان دو خانواده در محمدآغه  سه تن کشته و ۵ تن زخمی برجاگذاشته است. لوگر: 

طالبان مسلح  یک موتر حامل دوای طبی موسسه سی اچ او و راننده اش را امروز در مسیر راه پسا بند با خود  غور: 
بردند .

دومرد  به ظن  قاچاق چهار میل  کله کوف و دو میل گرینوف و بیش از پنجصد مرمی و مقداری تریاک ذریعه  نیمروز: 
یک موتر کروالبازداشت شد.

یکنفر باسی و یک کیلو گرام  هیروئین، هشت کیلو هیرو ئین نوع شیشه و دونیم کیلو گرام تریاک در ساحه  رر: 
پل ابریشم  با یکعراده موتر تیز رفتار بازداشت شد .

تمامی راننده های که دیروز از سوی طالبان از منطقه خوش دره ولسوالی دره صوف پائین ربوده شده بودند،  سمنگان: 
شام گذشته با پا درمیانی بزرگان محل  دوباره آزاد شدند.

درتداوم عملیات تصفیوی درمربوطات  تگاب والیت کاپیسا)۱۳( تن ازدهشت افگنان کشته شدند. کاپیسا: 
پولیس درتخار دو مرد را دیروز با بیش از ۲۱ کیلوگرام هیروئین و هفده لیتر تیزاب بازداشت کرد. تخار: 

درگیری های مرگبار ومیان گروهی طالبان در والیت هرات همچنان ادامه دارد.تاکنون دست کم سی هراس  هرات: 
افگن کشته شدند وده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.

عملیات ضد هراس افگنی دروالیت لغمان بامداد امروزآغازشد. لغمان: 
دوهراس افگن طالب و داعش  دروالیت ننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. ننگرهار: 

۴دسامبر۲۰۱۸=۱۳قوس۱۳۹۷
پس از ۲۴ ساعت درگیری و محاصره، آقای تمیم شنسب پسرخوانده رحیم وردک سابق وزیر دفاع  با۱۸  کابل: 
همراه او  بازداشت و یکی از نگهبانان او نیز کشته شده است.درگیری  باالی تخلیه خانه عصب شده در شهرنو 

شده بود.درین درگیری یک پولیس کشته و شش پولیس بایک خبرنگار زخمی شدند.
طالبان:   یک منبع معتبر از طالبان در کویته در گفت وگو با بی بی سی تایید کرده که یک هیات از دفتر سیاسی طالبان در 
قطر به اسالم آباد رفته اند. او گفته این هیات شامل شیرمحمد عباس استانکزی، شهاب الدین دالور، ضیا 

الرحمن مدنی و عبدالسالم حنفی هستند. خلیلزاد برای مذاکرات وارد اسالم آباد شده است.
فرید حمیدی دادستان کل افغانستان از آغاز تحقیقات »همه جانبه« برای رسیدگی به ادعای بدرفتاری های  کابل: 

جنسی با شماری از دختران فوتبالیست خبر داد.
دوازده طالب مسلح امروز در جریان عملیات ضد هراس افگنی درشاه جوی والیت زابل بازداشت شدند.  زابل: 

درین عملیات نوزده طالب مسلح کشته شدند و بیش از بیست تن دیگر شان زخم برداشتند.
ارزگان:  پنج عضو گروه طالبان به شمول یک بمب ساز این گروه در حمله قوای هوایی کشور درخاص ارزگان  والیت 

ارزگان کشته و۳تن زخمی شدند.
پنج طالب مسلح در ولسوالی چوره ارزگان دیشب کشته شدند. رر: 

سربازان کوماندودرفاریاب یکروز روزه گرفتند وغذای شانرا به خانواده های نیازمند وجنگزده سپردند. فاریاب: 
هفده طالب درنتیجه عملیات نظامیان دراندخوی و قرغان فاریاب کشته و۷ طالب زخمی شدند.۲ طالب در  رر: 

گرزیوان کشته و۴ تن زخمی شد.
دو قوماندان ارشد گروه طالبان در رودات والیت ننگرهار ازسوی نظامیان بازداشت شدند. شایسته وزیر یک  ننگرهار: 

عضو داعش خود را در پچیر آگام به پولیس تسلیم کرد.
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یک انباربزرگ مواد انفجاری ساخت پاکستان در دره نورکشف شد. رر: 
قوماندان امنیه ولسوالی صیاد سرپل درحمله طالبان باالی پاسگاه های امنیتی آن ولسوالی  با دو پولیس دیشب  سرپل: 

به شهادت رسید.
دو طالب مسلح دیروز دراثر حمالت هوای نظامیان حمایت قاطع درپشترود فراه کشته شدند. فراه: 

نورستان: هفت طالب پاکستانی درنبرد با نیرو های مرزی افغان درکامدیش کشته شدند.
یک هزارسرباز پس از آموزش های نظامی ، به واحد های جنگی به قندهار کشور اعزام شدند. قندهار: 

یازده طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها بانظامیان در میوند والیت قندهار کشته شدند. رر: 
در جریان عملیات پاکسازی در مربوطات لغمان شش طالب مسلح کشته و شماری زخم برداشتند. لغمان: 

بیش از سی طالب مسلح درجاغوری والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
۵دسامبر۲۰۱۸=۱۴قوس۱۳۹۷

درنتیجه عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی درنقاط مختلف کشور ده ها تن دهشت افگن کشته، ۷ تن زخمی  کابل: 
و ۱۷ تن دستگیر گردیده اند .

دو تانک هاموی طالبان مسلح پس از چاشت امروز درشیرین تگاب والیت فاریاب ازبین برده شد. فاریاب: 
قومندان قطعه سرخ طالبان در بابوس پل علم لوگر با سه فردش دیشب کشته و۱۱ تن بازداشت شد. لوگر: 

نظامیان پس از پنج سال دیروز در مرکز قبلی ولسوالی خوگیانی غزنی مستقر شدند. این مرکز در نتیجه عملیات  غزنی: 
فتح شد. 

هشتاد و سه طالب مسلح به شمول چهل طالب پاکستانی  و مولوی مصباح قاضی طالبان در مربوطات والیت  رر: 
غزنی دیروز کشته شدند. دوازده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و پنج طالب بازداشت شد.

۲۹ طالب مسلح در نتیجه دو روز عملیات تصفیوی  قهر سیالب  نمبر ۱۳ در کاپیسا کشته و۸ تن زخمی شدند  کاپیسا: 
.یک دیپوی سالح و۴۱حلقه ماین انان نیز کشف و خنثی شده است.

مالقیوم مشهوربه روحانی والی نام نهاد طالبان برای غور دیروز دریک حمله هوائی نیروهای امنیتی دردیشوی  غور: 
والیت هلمند کشته شد. چندی قبل مال منان والی نام نهاد طالبان برای والیت هلمند نیز دریک حمله هوایی 

بی سرنشین قوای ائتالف کشته شد.
دختر جوانی از سوی برادرش دیشب درفراه  با ضرب  مرمی کالشینکوف به قتل رسید . فراه: 

حسنا جلیل، امروز کارش را به عنوان معاون ›استراتژی و پالیسی › وزارت داخله افغانستان آغاز کرد. او که  کابل: 
ازدانشگاه امریکایی افغانستان فارغ شده پیش ازین سرپرست ریاست تحلیل ارزیابی و پالیسی وزارت معادن 

بود.متقدان میگویند او تجربه نظامی ندارد و این پست باید به یک نظامی سپرده می شد.
سیزده طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در صیاد سرپل کشته و ۷ تن شان زخمی شدند . سرپل: 

چهارهراس افگن درنبرد با نظامیان در وانت وایگل  کشته شدند. نورستان: 
ده طالب مسلح دریک حمله هوایی درارغنداب والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

درادامه عملیات درشاه جوی والیت زابل ، پنج طالب مسلح کشته شدند و شمار دیگرشان زخم برداشتند. زابل: 
شش هراس افگن طالب و داعش  درمربوطات والیت ننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. ننگرهار: 

شش طالب مسلح درحمله نظامیان در رودات  والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
هشت طالب مسلح در حمله نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان:   
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پس از اینکه کمیسیون شکایت های  انتخاباتی افغانستان، آرای انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعالم کرد،  کابل: 
کمیسیون انتخابات این تصمیم را قابل قبول نخوانده و گفته است که بررسی شکایت های انتخاباتی “سیاسی، 

احساساتی عجوالنه و بدون اسناد” می باشد.
در یک سانحه مرگبار ترافیکی نه نفر از جمله شاروال ولسوالی کهسان هرات جان باخته اند. هرات: 

رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت، ما اقدامات بسیار مهمی برای کشاندن طالبان بر میز مذاکرات صلح  اروپا: 
و تشویق این گروه برای کنار گذاشتن تسلیحات نظامی انجام خواهیم داد. اتحادیه اروپا از طرح ضامن قرار 

گرفتن برای اجرای روند صلح مذاکرات افغانستان حمایت می کند.
زلمی خلیل زاد؛ نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان پس از دیدار با مقامات اسالم آباد  کابل: 

و کابل، عازم مسکو شد.
درادامه عملیات نظامی در لغمان ، مقامات نظامی ازپاکسازی چندین روستا در دوطرف شاهراه علیشنگ –  لغمان: 

دولت شاه خبردادند. دراین جریان هشت طالب مسلح کشته شدند و شش دیگر شان زخم برداشتند.
چهار طالب مسلح به شمول  مال عبدالمالک یک قوماندان ارشد این گروه درنبرد با نظامیان در خاکریز والیت  قندهار: 
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قندهار کشته شدند. 
۷ دسامبر۲۰۱۸=۱۶قوس۱۳۹۷

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان پذیرفته است در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات  کابل: 
آرای بیومتریک شده و سایر اسنادی را که تامین کننده شفافیت انتخابات باشد، در اختیار این کمیسیون قرار 

دهد، در تصمیم تازه اش مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی کابل تجدید نظر کند.
درعملیات نیروهای امنیتی درمناطق مختلف کشور، دیروز ۷۷ تن از هراس افگنان کشته ، ۵۲ تن آنان زخمی  رر: 

و یک تن دیگرآنها دستگیرشدند.
در حمله طالبان به پاسگاههای ارتش در شیندند هرات، ۱۴ سرباز کشته و ۲۳ سرباز اسیر شده اند. هرات: 

درحمله قوای هوایی افغانستان بریک مرکزگروه طالبان دروالیت ارزگان ، پنج هراس افگن کشته شدند وسه  ارزگان: 
تن دیگر شان زخم برداشتند.

مقامات نظامی لغمان ازپاکسازی چندین روستا در دوطرف شاهراه علیشنگ – دولت شاه خبردادند. درجریان  لغمان: 
عملیات شب گذشته هشت طالب مسلح کشته شدند و شش دیگر شان زخم برداشتند.

ده طالب مسلح درحمله نظامیان  در خوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
هفت طالب مسلح درجریان عملیات ضد هراس افگنی دروالیت کاپیسا بازداشت و یکنفر شان کشته شد. کاپیسا: 

یک مقام پولیس کابل میگوید که هیچ شرکت امنیتی بنام تمیم شنسب ثبت نبوده و این شخص به صورت غیر  کابل: 
قانونی مقادیر زیادی اسلحه و مهمات را ذخیره کرده بود.وی پسر ناتنی رحیم وردک میباشد.

۸ دسامبر۲۰۱۸=۱۷قوس۱۳۹۷
منابع موثق طالبان به بی بی سی گفته اند که هیئت مذاکره کننده این گروه و مقام های آمریکایی به توافق در  کابل: 

خصوص رهایی هزاران زندانی طالبان در زندان های دولت افغانستان نزدیک شده اند.
زلمی خلیلزاد دردیدارش با مقام های روسی درمسکو تاکید کرده که بحران افغانستان تنها در صورتی حل  کابل: 

شدنی است که راه حل آن از سوی خود مردم این کشور سنجیده شود.
ولسوال چنارتوی والیت ارزگان، امروزبه صدای امریکا گفت که درحمله هوایی خودی به قصد هدف گرفتن  ارزگان: 

جنگجویان طالبان۷ سرباز افغان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده اند. 
نیروهای امنیتی شب گذشته طی عملیاتی در سنگین والیت هلمند ۱۱ نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. هلمند: 

وزارت زراعت افغانستان اعالم کرده که ظرف حدود یک ماه گذشته، بیش از پنجصد تن جلغوزه به چین  کابل: 
صادر کرده است. بازارجلغوزه درهند،امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی نیز گرم است.

در۲۴ساعت گذشته درنقاط مختلف کشور ۳۹ تن هراس افگن کشته شدند، ۱۱ تن آنها زخمی و ۴ فرد  رر: 
مشکوک دستگیر گردیده اند.

مال مرتضی، برادر مال مصطفی یک تن از چهره های سرشناس طالبان مسلح والیت غوربا۹تن همراهاو  غور: 
درچشت  به پروسه صلح پیوست.

پیکر۱۹تن از شهدای هلیکوپترارتش که درتاریخ۹عقرب سالجاری درساحه اناردره فراه باقی مانده بودند در  فراه: 
نتیجه عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی به هرات انتقال و به خانواده هایشان تسلیم داده شد.

در حمله طالبان به قرارگاه چشمه در روستای قلعه دختر در شیندند والیت هرات، ۱۴ سرباز ارتش ملی شهید  هرات: 
شدند و بیش از ۲۱ تن دیگر شان اسیر شدند.

چهار ماین گذار دیشب درکندز باانفجار ماین  شان حین جاسازی آن کشته  و۳ تن زخمی شدند. قندز: 
مال وزیریکتن ازبزرگان قومی زابل پس زچاشت امروز دربازار شاه جوی آن والیت توسط افراد مسلح ناشناس  زابل: 

کشته شد.
پنج هراس افگن دیشب درچاربولک والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 

پنج طالب مسلح در قره باغ  والیت غزنی کشته ۵ تن زخمی شدند. غزنی: 
جوزجان:  ولی محمد قومندان محلی طالبان در حمله هوایی نظامیان افغان درفیض آباد  کشته و۳ تن زخمی شد.

پولیس بغالن یک مردجوان رااز چنگ آدم ربایان درخواجه الوان نجات داد و دواختطافچی بازداشت شد.  بغالن: 
سه عضو یک خانواده در گذره والیت هرات امروز در اثر انفجار ماین کنار جاده به شهادت رسیدند . هرات: 

پولیس پروان میگوید که نزدیک به یکصدو پنجاه تن از مجرمان جنایی را درجریان سال جاری دروالیت پروان  پروان: 
بازداشت کرده و به پنجه قانون سپرده است.

درنتیجه درگیری طالبان مسلح وپولیس درروستای آسیای قادس بادغیس دیروز سه طالب مسلح کشته شدند  بادغیس: 
و سه طالب دیگر زخم برداشت. یک پولیس شهید و دو پولیس دیگر زخمی شدند.

پانزده داعشی درتازه ترین حمله نظامیان در رودات والیت ننگرهار کشته شدند.دیروز6عضو داعش درهسکه  ننگرهار: 
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مینه و دوربابا خودرا به پولیس تسلیم کردند.
هشت طالب مسلح درحمله نظامیان  در سرخرود والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

درحمله قوای هوایی کشور بریک مرکزگروه طالبان درخاص ارزگان ، هشت هراس افگن کشته شدند. ارزگان: 
لغمان:   درتازه ترین  عملیات نظامی شب گذشته شش طالب مسلح در شاهراه علیشنگ- دولتشاه  کشته شدند.

۹ دسامبر۲۰۱۸=۱۸قوس۱۳۹۷
دادستانی کل افغانستان اعالم کرد که شماری از مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور از جمله کرام الدین کریم،  کابل: 

رئیس این نهاد را به اتهام »آزار جنسی« بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از کار تعلیق کرده است.
دیدبان شفافیت افغانستان اعالم کرده که نظرخواهی از مردم این کشور نشان داده که دادگاه ها، معارف )آموزش  رر: 
و پرورش( و دادستانی کل در صدر “فاسدترین” اداره های افغانستان قرار دارند. محمد اشرف غنی، در مراسم 
تجلیل ازروز بین المللی مبارزه با فساد اداری گفت “اراده من و حکومت این است که ریشه های فساد 

خشکانیده شود.
در نقاط مختلف کشور۳۳ هراس افگن کشته، ۱۹ تن زخمی و ۱۸ تن  دستگیر گردیده اند . رر: 

یک مقام امریکایی گفته است تلفات مخالفین دولت شش مرتبه بیشتر از تلفات نظامیان افغان است.  رر: 
درتازه ترین نبرد ها  برای پاکسازی شاهراه علیشنگ- دولتشاه ازوجود هراس افگنان، شب گذشته شش طالب  لغمان: 

مسلح کشته شدند. درحالیکه درسه روز گذشته بیش از۷۰ طالب کشته وزخمی شده اند.
یک عضو شورای والیتی فاریاب هشدار میدهد که اگر محاصره صدها خانواده و نظامیان در منطقه سر حوض  فاریاب: 

پشتونکوت شکسته نشود فاجعه بزرگ انسانی به بار خواهد آمد .
مال نصرت اهلل یک قومندان محلی طالبان با یازده تن از افرادش شام گذشته دردولت آباد  فاریاب کشته و۱۴  رر: 

تن دیگر زخمی  شدند .
سه طالب مسلح در درگیری با نظامیان  دیشب در قیصار فاریاب  کشته  و۳ تن زخمی شدند. حفیظ اهلل معاون  رر: 

خودخوانده طالبان برای ولسوالی اندخوی بازداشت شد.
یک زن  توسط شوهرش  که مال امام یک مسجد است  امروز درفیروزکوه  مرکز آنوالیت به قتل رسید. غور: 

دو پولیس دیشب در چاربولک  بلخ شهیدو دو سرباز زخمی شدند ودوسرباز را طالبان باخود بردند. بلخ: 
پیرآغا والی خود خوانده طالبان برای والیت پکتیکا دیشب با۴ طالب دیگر در ولسوالی گومل کشته شد. پکتیکا: 

نه میل کالشینکوف، پنج میل تفنگچه، یک میل بمب افگن و مقداری مهمات مخالفان از منطقه علی الال، واقع  غزنی: 
در شرق شهر غزنی از یک منزل مسکونی به دست آمد. یک محافظ آنها نیز دستگیر شد.

۱۰ دسامبر۲۰۱۸=۱۹قوس۱۳۹۷
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته که با تصویب  کابل: 

و نافذ شدن قانون مصالحه ملی کار پی گیری عدالت انتقالی در افغانستان دشوار شده  است.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۳۷هراس افگن کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی گردیده اند . کابل: 

وزارت امور داخله میگوید:۱۵۰۰ کیلوگرام  چرس شب گذشته در خوگیانی والیت ننگرهار در حمله نظامیان  ننگرهار: 
کشف و از بین برده شد.

هفت هراس افگن درجریان یک هفته توسط منسوبان امنیتی قندهار بازداشت شده اند. قندهار: 
شماری از نظامیان در جوزجان به خاطر عدم پرداخت ده ماه معاش شان خواهان برگشت به خانه هایشان  جوزجان: 

شده اند .
۸ نظامی درحمله  طالبان باالی پاسگاه های آنان درقیصارفاریاب دیشب شهید و ۵ پولیس زخمی شد. فاریاب: 

مردی در پلخمری مادرش را  که دیشب به ضرب تیشه به قتل رساند وبرادرش را زخمی کرد صبح  بغالن: 
امروزبازداشت شد.

هشت کارمند ربوده شده یک شرکت ساختمانی خصوصی در یکماه قبل دیروز از چنگ ربایندگان در والیت  قندز: 
کندز رها شدند.

ده ها تن از فروشندگان مواد مخدر که در کوچه و بازار  شهر قالت  دیروز توسط پولیس  مبارزه علیه مواد  زابل: 
مخدربا۱۷کیلوموادمخدردستگیرشدند.

حمله طالبان مسلح بر پوسته های پولیس  در ولسوالی قادس  والیت بادغیس  دیشب به شکست مواجه شد.  بادغیس: 
درین حمله ۳طالب کشته و دوتن زخمی شدند. دوپولیس محلی نیز شهید و دو تن دیگر زخمی شد.

۱۱ دسامبر۲۰۱۸=۲۰قوس۱۳۹۷
کابل:   امروزیک ستون از خودروهای نیروهای امنیتی در ولسوالی پغمان در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار 

گرفته که در نتیجه آن،۱۲ تن شامل  چهار عضو امنیتی افغانستان کشته و شش نفرزخمی شده اند.
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نوراهلل باشنده زابل عضو گروه طالبان  که در فهرست تحریم های سازمان ملل بوده  است درمیدان هوایی کابل  کابل: 
بازداشت شد. دیروز عبدالجلیل حقانی معاون وزارت مالیه طالبان دراسپین بولدک با پاسپورت جعلی به اسم 

ولی محمد بازداشت شد.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۲۰هراس افگن کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی گردیده اند . رر: 

سفارت ایران در کابل با نشر خبرنامه ای کشف اسلحه ساخت ایران ادرغزنی ا را تکذیب کرده است. کابل: 
ده هراس افگن دیشب در چار دره کندز کشته و۵ تن دیگر شان زخمی شدند. ۳ سرباز شهید و ۵ تن زخمی  قندز: 

گردید. یک هراس افگن در دشت ارچی  حین جاسازی ماین کشته و یکنفر دیگر زخمی شد. 
چهار عضو یک خانواده دیشب درولسوالی بغالن مرکزی از جانب مردان مسلح ناشناس کشته شدند. بغالن: 

درنتیجه عملیات قهرسیالب  سی طالب مسلح کشته )۸( تن زخمی )۷(تن باسالح های دست داشته شان  کاپیسا: 
و)۴( تن مشکوکین دستگیرگردیده اند.۴۸ حلقه ماین و یکمقدار سالح و مهمات نیز کشف و بدست آمد.

شش طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی در الینگار  والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
سیزده طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها با نظامیان دروالیت زابل کشته شدند. زابل: 

چهارده طالب مسلح در سه رویداد جداگانه درحومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند.در  چوره و چنارتو  ارزگان: 
نیز۴ طالب که مشغول ماین گزاری بودند کشته شدند.

۱۲ دسامبر۲۰۱۸=۲۱ قوس۱۳۹۷
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که درباره یک مکانیزم جدید باز شماری آرای انتخابات پارلمانی  کابل: 

کابل با کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به توافق رسیده است.
پولیس در دو هفته اخیر؛ بیشتر از ۱۰۰ تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت نموده است. رر: 

ریاست امنیت ملی بلخ یک مقدارجنگ افزار را امروز درشهرک خالد آن والیت کشف و ضبط کرد و ۴ نفر  بلخ: 
بازداشت شد.

سه طالب اتباع خارجی صبح امروز در درگیری با نظامیان درجرم بدخشان کشته و ۴ تن زخمی  شدند. بدخشان: 
نه طالب مسلح درنتیجه حمله هوایی نظامیان دیشب درقیصار فاریاب کشته و ۴ تن زخمی شدند. فاریاب: 

پولیس بغالن چهارمرد را درپیوند به قضایای مختلف تروریستی و جنایی بازداشت کرد. بغالن: 
یک مرد باسرقت یک موترکروال دیروزدرتوپ دره مرکز پروان با موترسرقت شده یکجا دستگیر شد. پروان: 

یک قاچاقبر موادمخدر باسی و چهار کیلوگرام چرس در سالنگ والیت پروان از سوی منسوبان پولیس آن  رر: 
ولسوالی دیروز دستگیر شد.

مسووالن محلی هلمند میگویند که طی دوماه گذشته افزایش عملیاتهای شبانه زمینی و هوایی برمراکز و محل  هلمند: 
قومنده طالبان  ماشین جنگی طالبان دروالیت هلمند ازبین رفته است و توان نظامی آنان فلج شده است. طی 

یکماه حدود ۲۵۰ طالب کشته و ده ها تن زخمی شده اند.
ده طالب مسلح در عملیات نیروهای امنیتی درچپرهار و سرخرود ننگرهار دیروز کشته شدند.یک دیپوی سالح  ننگرهار: 

و مهمات نیز نابودگردید.
سه نامزد انتخابات ولسی جرگه از والیت لوگرکه عازم کابل بودند شام دیروز در آن والیت مورد حمله  لوگر: 
مسلحانه قرار گرفتند.۳ محافظ شان زخمی و بخود شان اسیب نرسیده است. با انفجار ماین دو موتر حامل  

آنها کامال تخریب شده است.
دو قاچاقچی انسان با دو صد مسافر غیر قانونی که عازم ایران بودند در نیمروز بازداشت شدند. نیمروز: 

۱۳دسامبر۲۰۱۸-۲۲قوس۱۳۹۷
راه ترانزیتی »الجورد« که تولیدات داخلی افغانستان را از دو گذرگاه »بندر آقنه« در والیت فاریاب در شمال،  کابل:  
و »بندر تورغندی« در والیت هرات به اروپا می رساند، امروزتوسط اشرف غنی گشایش یافت. پیش از این، 
افغانستان عمدتا از راه بندر کراچی پاکستان با جهان ترانزیت و تجارت داشت، مسیری که با چالش های روبرو 

بود.
نخستین محموله تجارتی با حضور مقامات ارشد حکومتی به شکل آزمایشی ازبندر تورغندی  مسیر الجورد  هرات: 

به ترکیه فرستاده شد.
اشرف غنی سرک حلقوی  هرات را افتتاح کرد. رر: 

در جریان عملیات های مشترک نظامی و امنیتی در مناطق مختلف کشور،دیروز ۵۳ تن از هراس افگنان کشته  کابل : 
و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند و۱۲ تن دیگر بازداشت شدند.

مال عاشق اهلل یک فرمانده گروه داعش با دوتن دیگردرحمله قوای هوایی کشور در ننگرهار کشته شد. ننگرهار: 
مالمحمدیار مشهور به ذاکریک فرمانده طالبان  درحمله ماموران امنیتی در الینگار لغمان کشته شد. لغمان: 
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درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در مربوطات ولسوالی قرغه یی لغمان درمسیر شاهراه کابل – جالل آباد  رر: 
ادامه دارد ۴ هراس افگن کشته شد.

بامدادامروز دست کم نه ماین از جاده عمومی ولسوالی پشتون زرغون کشف و خنثی شد. هرات: 
دیروز)۲( فرد مشکوک دراسمار غازی آباد دستگیر شد. همچنان اهالی منطقه ازنیروهای ملی دفاعی امنیتی  کنر: 

حمایت خویش را اعالم نمودند.
۱۴دسامبر۲۰۱۸-۲۳قوس۱۳۹۷

۷ داعشی درنبرد با نظامیان در چپرهار و هسکه مینه والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
درجریان یک رشته درگیری ها درعملیات  پاکسازی روستا های اطراف شاهراه کابل- جالل آباد هشت هراس  رر: 

افگن کشته شدند.
۲ تن  با محموله یی از ده ها کیلوگرام چرس در یک موتر دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

دریک عملیات نظامی، بخش هایی از ولسوالی اسمار والیت کنر ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد و۴ تن   کنر: 
بازداشت گردید.

بیست ویک طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند.  ارزگان: 
در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط کشور ۴۴ دهشت افگن کشته و ۱۱ تن دیگر آنها زخمی شدند . کابل: 

ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، امروز در اعالمیه ی کشته شدن یک منسوب امریکایی را در کشور تایید  رر: 
کرد. طی یک ماه این چهارمین منسوب امریکایی است که درافغانستان کشته میشود.

۱۵دسامبر۲۰۱۸-۲۴قوس۱۳۹۷
نشست سه جانبه وزرای خارجه چین پاکستان و افغانستان امروز درکابل برگزارشد. چین از گروه طالبان  کابل: 
خواسته که به روند گفت وگوهای صلح افغانستان بپیوندد و به چهار دهه جنگ این کشور پایان دهد. 
وزیرخارجه پاکستان گفت کشورش قصد دارد، دیوار بی اعتمادی میان کابل و اسالم آباد برداشته شود و 

پاکستان در زمینه صلح و طرح های اقتصادی در افغانستان کار کند.
وزیرخارجه افغانستان گفت پاکستان باید در عمل نشان دهد که خواهان تامین صلح در افغانستان است.  

پاکستان:  عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که کشورش ۲6 قوس/آذر میزبان مذاکرات صلح میان گروه 
طالبان و نماینده آمریکا خواهد بود.

بر اثر برخورد موتر حامل افراد ملکی با یک ماین کنار جاده ، در مربوطات جاغوری،۲ فرد ملکی شهید و۴ تن   غزنی: 
زخمی شدند. همچنین دیروز نیروهای مشترک پولیس و امنیت ملی یک ذخیره گاه اسلحه را در قریه آب 

خوی ولسوالی جاغوری کشف و بدست آورده انددر پیوند به آن یکنفر بازداشت شد.
پولیس کابل از بازداشت چهار تن در پیوند به قضیه اختطاف و برخورد مسلحانه با نیرو های پولیس ملی  کابل: 

درساحه سنگ کش ها خبر میدهد.
یک افسرساتنمن  پولیس باثر خصومت شخصی درساحه حوزه ۱۵  امروز  در کابل شهید شد. کابل: 

درنتیجه وقوع انفجاری دریک کارخانه ماین و بمب سازی طالبان در سروبی شرق کابل ، پاهای عبدالرحمن  رر: 
یک ماین ساز قطع شد.

دایکندی:  یک زن  ۲۵ ساله که ۲ ماه ازعروسی اش گذشته  دیروز  در ولسوالی بانو دایکندی  به قتل رسید.
هفت فرد ملکی امروز به اثر حادثه ترافیکی در التموروالیت لوگر جان باختند و6 تن زخمی شدند. لوگر: 

چهار طالب مسلح در درگیری با نظامیان امروز در گرزیوان فاریاب کشته و۲تن زخمی شدند . فاریاب: 
سه  طالب مسلح دیشب در در گیری با نظامیان  درقریه حیدرقلی فراه کشته شدند. پنج طالب مسلح دیگر  فراه: 
درمنطقه کوه گنداب فراه کشته شدند وهشت  طالب مسلح دیگر زخم بر داشتند. سه طالب حین جاسازی 

یک حلقه ماین  در قریه حیدر خیل شهر فراه  که انفجار نمود کشته شدند.
جوزجان:  قاری رسول ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی فیض آباد جوزجان  با ۴ فردش دیشب در یک حمله 

هوایی کشته شد.
در ولسوالی بگرام والیت پروان دو هراس افگن با دو عدد ماین و دو بشکه مملو از مواد انفجاری دیروزبازد  پروان: 

اشت شدند.
به اثر حمله هوایی دیروز باالی قرارگاه مولوی کرامت  یکی از قومندانان مشهور طالبان در قلعه زال والیت  قندز: 

کندز، دو طالب مسلح کشته و۳ تن زخمی شدند.
چهار هراس افگن دریک عملیات نظامی در الینگار والیت لغمان کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند. لغمان: 

۹ طالب مسلح درتازه ترین رویارویی با نظامیان در حومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
ده هراس افگن امروز درنزدیکی  نوار دیورند  در درگیری با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 
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ده طالب مسلح دریک درگیری بانظامیان  درسنگین هلمند کشته شدند.دو انبار سالح نیزکشف گردید. هلمند: 
درگیری طالبان و داعشیان درلعل پوروالیت ننگرهار همچنان ادامه دارد و دردرگیری های تازه ۱۳عضو داعش  ننگرهار: 

و طالب کشته شده اند.
بیست وشش عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ انبار  رر: 

سالح و ۵ ماین نیز کشف شد.
مسوول مالی گروه تروریستی داعش دریک عملیات ویژه نیروهای امنیتی ، دیشب در ده باال کشته شد. رر: 

شانزده طالب مسلح به شمول سه پاکستانی دیروز در قره باغ والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
نزدیک به ده تن دیروز در جریان نماز جنازه  مالاختر قوماندان خیزش مردمی دردولت ابادوالیت بلخ به اثر  بلخ: 

حمله یک مهاجم مسلح به شهادت رسیدند وچندین تن دیگر زخمی شدند مهاجم به قتل رسید.
۱۶دسامبر۲۰۱۸-۲۵قوس۱۳۹۷

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان از طالبان خواست به تیم انتخاباتی او که »مجموعه ا ی از  کابل: 
احزاب سیاسی افغانستان” است، بپیوندند و در انتخابات ریاست جمهوری سهم بگیرند.

طی ۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۷۹ تروریست به شمول دو تن از قوماندانان محلی طالبان و شش  رر: 
داعشی کشته شدند و  بیست و چهار  تن زخمی  و چهار تن دیگر دستگیر گردیده اند..

دوصد و چهل و نه ساتنمن و سرباز درکندز یک دوره شش ماهه آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. قندز: 
سه طالب مسلح در جریان درگیری با پولیس در ولسوالی قیصار فاریاب کشته و6 تن دیگر زخمی شدند. فاریاب: 

پولیس فاریاب یکمرد را به ظن قتل زن و دختر خواهرش  بازداشت کرد. رر: 
ده طالب درنتیجه عملیات تصفیوی نظامیان دیروز در سرپل کشته و  ۱۵ طالب دیگر زخم برداشتند . سرپل: 

پولیس نیمروز شش مرد را به ظن دزدی  دیروز باز داشت کرد. نیمروز: 
دو طالب  مسلح دیروز در در گیری با نظامیان در والیت نیمروز کشته شدند.۳ طالب دیگر زخمی و یک  رر: 

پولیس به شهادت رسید.
شش طالب مسلح در دو درگیری با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۱6 هراس افگن در تازه ترین نبرد ها با ماموران امنیتی در خاکریز و میوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
۳۸ عضو شبکه القاعده و گروه طالبان بشمول چندین خارجی دریک عملیات ضد هراس افگنی شب گذشته  کنر: 

در ولسوالی شلتن والیت کنر آماج حمله های هوایی وزمینی  کشته شدند.
دایکندی:  نه طالب مسلح دیشب در در گیری با نظامیان درتاتوی  والیت دایکندی  کشته و۴ تن دیگر شان زخمی شدند. 

۷منسوب امنیتی زخمی شدند.
پولیس بغالن سه قصاب را به اتهام فروش گوشت اسپ و خر باز داشت کرد . بغالن: 
جوزجان:  یک دختر جوان در جوزجان خودرا حلق آویز کرد و به زندگی اش خاتمه داد.

۱۷دسامبر۲۰۱۸-۲۶قوس۱۳۹۷
در ۲۴ ساعت گذشته 6۱ هراس افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان و۵ تن داعشی کشته شدند  کابل: 

و ۲۳ تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است .
۲۳۰ تن به شمول رئیس کمیسیون والیت قندز به ظن ارتکاب جرایم انتخاباتی از سوی کارمندان اداره لوی  کابل: 
څارنوالی کشور بازداشت شده اند.۲۲ کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، ۴ نامزد شورای ولسوالی ها،۳۲ کارمند 

نهادهای امنی و خدمات عامه نیز مشمول آنهاست.
پنج طالب مسلح امروز در دولت آباد فاریاب کشته و۷ تن دیگر آنها زخمی شدند. فاریاب: 

بیش از بیست قریه کوچک و بزرگ در فاریاب از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد .درین عملیات ۱6طالب  رر: 
کشته و ده ها طالب دیگر زخم برداشتند. 

۱6۵۱۰ نظامی از کشور های خارجی در افغانستان حضور دارند.قوماندانی ماموریت »حمایت قاطع« که  کابل: 
مسولیت آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان را دارد بطوررسمی آنرا اعالن کرد.

پنج پولیس دیشب درمیوند قندهار به شهادت رسیدند.یک پولیس زخمی و فردمهاجم  فرار کرده است. قندهار: 
6 هراس افگن در تازه ترین نبرد ها با ماموران امنیتی درخاکریزو ارغنداب والیت قندهار کشته شدند. رر: 

در اثر انفجار ماین کنار جاده شام دیروز در چرخ والیت لوگر شش فرد ملکی به شهادت رسیدند. لوگر: 
وزارت داخله گفت بیش از سیصد و پنجاه افسر از مرکز آموزشی بلخ دیروز فارغ شدند. بلخ: 

قول اردوی ۲۰۹ شاهین دیروز عملیات تصفیوی را در ساحات نا امن حوزه شمال کشور آغاز  کرد. رر: 
طالبان پنج غیرنظامی را دیشب درصیاد سرپل ربودند . سرپل: 

نظامیان در نتیجه  یک  عملیات تصفیوی  ولسوالی  نمک آب آن والیت را از وجود طالبان مسلح  پاکسازی  تخار: 
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کردند . در این عملیات  شش طالب کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند 
مسووال ن محلی باد غیس گفتند  که هفده طالب  مسلح  دیروز کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شدند . بادغیس: 

شب گذشته  در ولسوالی  مانوگی آن والیت ،سه قومندان مهم داعشیان بنام های محمدحکیم. مولوی محمد  کنر: 
الیق و محمد سعید کشته شدند .

مقامات نظامی می گویند که در عملیات دوروزقبل۳۸هراس افگن داخلی و خارجی ازجمله قوماندانان شبکه  رر: 
القاعده و گروه طالبان را کشته اند. اما روستانشینان میگویند چندین غیر نظامی نیز جان باخته اند که تحقیقات 

درین مورد ادامه دارد.
فردی به ظن قاچاق  یک کیلوگرام چرس توسط پولیس هرات بازداشت شد. هرات: 

همزمان با معرفی قوماندان جدید حمایت قاطع درزون غرب ،وزیردفاع کشور ایتالیا درسفرش به والیت هرات  رر: 
بر تداوم همکاری هایش بادولت ومردم افغانستان تاکید کرد.

۱۸دسامبر۲۰۱۸-۲۷قوس۱۳۹۷
تیم مذاکره کننده افغانستان برای آغاز گفتگوهای ›قریب الوقوع ‘با هیئت طالبان و آمادگی برای ›نشست رو در  کابل: 

رو ‘ بین دو طرف وارد ابوظبی، مرکز امارات متحده عربی شده است.
طی ۲۴ساعت گذشته در بخشهای کشور۸۲هراس  افگن کشته،۱۵ تن زخمی و۲ تن دستگیر شد.  رر: 

یک خودرو قدیمی)ساخته شده در ۷۰ سال قبل( باقی مانده از دوره شاهان افغانستان دیروز )۲6 قوس/آذر(  رر: 
به موزه ملی این کشور تسلیم شد. این خودرو اندکی بیشتر از ۱۲ هزار کیلومتر کار کرده و اکنون نیز کامال سالم 

است.
سیزده ماین از پررفت و آمد ترین محل های آن والیت جنوبی کشف و خنثی گردید.  قندهار: 

پولیس یک دختر افغان که تابعیت المان را دارد، پس از۲ سال از چنگ گروگان گیر از مربوطات والیت کابل   کابل: 
آزاد ساختند.

پولیس کابل نه نفر را که در میان شان چهار منسوب پولیس شامل است به اتهام جمعاوری پول از دست  رر: 
فروشان بازداشت کرد.

برق سلما به والیت هرات در منطقه »بوریا باف« قطع شده و مخالفان دولت نیز به کارمندان فنی شرکت برشنا  هرات: 
اجازه نداده اند که  پایه های انتقال برق تولید شده در سد سلما به هرات را دوباره بازسازی کنند. 

۲۱۹ میل سالح مختلف النوع از سوی قوماندانی امنیه والیت هرات با حضور مقامات امنیتی و رییس شورای  رر: 
عالی صلح هرات به پروسه دایاگ )جمع آوری اسلحه( تحویل داده شد.

۱۹هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها در ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
پولیس  فراه یک طالب مسلح را دیروز در آن شهر از پا در آورد و دو طالب دیگر را بازداشت کرد. فراه: 

نماینده خاص سر منشی سازمان ملل در امور افغانستان نسبت به افزایش خشونت ناشی از حضور داعش  امریکا: 
دراین کشور هشدار داد و گفت در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲ هزار نفر به دلیل حمالت این گروه تروریستی در 

افغانستان کشته شده اند.
نمایندگان حکومت ایاالت متحدة امریکا و گروه طالبان به هدف جستجوی راه های تامین صلح افغانستان،  دبی: 

دیروزدوشنبه در امارات متحده عربی دیدار کردند.
حداقل شش نیروی امنیتی افغان درحمله ناگهانی طالبان مسلح در گرزیوان والیت فاریاب کشته شده اند. فاریاب: 

کابل:  شش نیروی امنیتی افغان درحمله ناگهانی طالبان مسلح در فاریاب کشته شده اند.
۱۹دسامبر۲۰۱۸ = ۲۸قوس۱۳۹۷

دادستانی کل افغانستان فرمان آزادی مشروط نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه ژنرال عبدالرشیم دوستم، معاون  کابل: 
اول ریاست جمهوری را صادر کرده است. آقای قیصاری به اتهام نقض حقوق بشربتاریخ ۱۱سرطان دستگیر 

شده است.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور6۳هراس افگن کشته،۴۱ تن زخمی و۲ تن دستگیر شد.  رر: 
وزارت  داخله  تمامی ۱۲تن موظفین امنیتی  در سفارت پاکستان را از وظایف شان بر کنارکرده است. رر: 

از اثر انفجار یك ماین مقناطیسی امروز در بگرامی والیت كابل  راننده یك  موتر نظامی زخم  برداشت. رر: 
سه مرد صبح امروز در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی درشهرپلخمری در موتر عبداهلل قوماندان خیزش مردمی  بغالن: 

زخم برداشتند.
درجریان حمالت هوایی نیروهای ائتالف شب گذشته درشیرزاد والیت ننگرهار یک کارخانه تولید هیروئین  ننگرهار: 

کاماًل تخریب گردیده است.۷نفر کارمند کارخانه کشته و ۴ تن زخمی گردیده اند.
بیست و دو هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها دروالیت  رر: 
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ننگرهار کشته شدند
پنج مرکز گروه طالبان دریک عملیات ضد هراس افگنی درمرکی خیل خوگیانی به خاک یکسان شد. رر: 

دومرد با ۳۹۵ کیلوگرام انواع  مواد مخدر درسرخرود والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
پولیس نیمروزسی وسه  بو تل  مشروبات الکولی ونود قطی بیر الکول دار را دیروز کشف و ضبط کرد.یک  نیمروز: 

مرد باین ارتباط بازداشت شد.
چهار طالب دیشب در شیرین تگاب فاریاب حین  جاسازی ماین کشته  و۲ تن زخمی شدند . فاریاب: 

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
نبرد میان افراد وابسته به گروه های تحریک طالبان پاکستانی و طالبان دروالیت کنر همچنان ادامه دارد وتاکنون  کنر: 

ده ها هراس افگن ازدوطرف کشته وزخمی شده اند.
۲۰دسامبر۲۰۱۸ = ۲۹قوس۱۳۹۷

شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به تالش ها برای پایان دادن به جنگ درکشور، اعالم کرده است که مردم  کابل: 
این کشور”معامله عجوالنه”ای که قربانی های مردم افغانستان را نادیده بگیرد، نمی پذیرند.

وزارت مالیه افغانستان اعالم کرده است که کابینه دولت افغانستان طرح پیشنهادی این وزارت برای افزایش  رر: 
معاش/حقوق کارمندان دولتی را در کلیت تصویب کرده است.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن۳۹ هراس افگن در نقاط مختلف کشور  طی ۲۴ ساعت گذشته خبر میدهد.  رر: 
۲۵ تن زخمی  و دوتن دیگر آنها دستگیر گردیده اند .

طالبان مسلح در ساحه بوریاباف ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات یکی از پایه های برق رسانی بند سلما را  هرات: 
تخریب نموده اند.

طالبان چهارکارمند اداره مهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات را در شیندند  رها کردند. رر: 
انفجار  یک سرگلوله درچشت  والیت هرات جان چهار فرد ملكی را گرفت. رر: 

یک محموله بزرگ جنگ افزار ولباس های نظامی در مومند دره کشف شد. ازاین محموله۵۳۰۰ مرمی جنگ  ننگرهار: 
افزارهای سبک وسنگین ،۳۵۰ کیلوگرام مواد کیمیایی سازنده مواد انفجاری و ده ها لباس نظامی افغان بدست 

آمده است.
شش طالب مسلح دریک عملیات ضد هراس افگنی دروالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

شش طالب مسلح دردو نبرد با نظامیان دروالیت ارزگان کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند. ارزگان: 
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درارغنداب والیت زابل کشته و۴ تن زخمی  شدند. زابل: 

چهارهراس افگن در ولسوالی های شملزی و شاه جوی کشته شدند وسه تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
پس از انتشار ویدیوی بدرفتاری با شماری از اتباع افغانستان که به نظر میرسد درایران هستند، سفارت ایران  ایران: 

درکابل این رویداد را محکوم و اعالم کرده است که ایران این رفتار غیرانسانی را بررسی میکند.
نبرد میان افراد وابسته به گروه های تحریک طالبان پاکستانی و طالبان دردانگام والیت کنر همچنان ادامه دارد.6  کنر: 

تن از دوطرف کشته شده.
طالبان درنهایت ۱6 مسافر را که  در مسیر زارع بلخ  دروالیت سرپل ربوده بودند ، رها کردند. سرپل: 

۲۱دسامبر۲۰۱۸ = ۳۰ قوس۱۳۹۷
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به خروج ۷ هزار نیروهای امریکایی از افغانستان اعالم کرد که خروج این  کابل: 
نیروها بر تامین امنیت افغانستان تاثیر نخواهد داشت. کاخ سفید از وزارت دفاع خواسته گزینه های موجود 

برای خروج همه یا بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی کند.
دیروز درمناطق مختلف کشور۳۱هراس افگن کشته، ۳ تن زخمی و ۵ تن مشکوک دستگیرشدند. کابل: 

سه طالب مسلح دیروز در بکواه والیت فراه کشته شدند. هژده حلقه ماین از یک ذخیرگاه طالبان مسلح درقریه  فراه: 
تخت مرکز فراه کشف و خنثی شد.

در یک درگیری دیشب  مالفقیرمسوول نظامی طالبان بایک محافظش  واسداهلل سرگروه مسلح غیر مسوول  پروان: 
درجبل السراج کشته شدند.

هشت مخالف مسلح شام دیروز در قیصاروالیت فاریاب کشته و۱۱ تن زخمی  شدند.۳ تن ازنیروهای امنیتی  فاریاب: 
شهید و۳ تن زخمی گردیدند.

سه طالب مسلح دیشب در ازره والیت لوگر کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند. لوگر: 
شش هراس افگن دیروز درمنطقه کاریز والیت غزنی کشته  و ۳ تن دیگر زخمی شدند. غزنی: 

یک سرگروه طالبان مسلح دیروز درگوسفندی والیت سرپل کشته و۲ تن از همراهان وی گرفتار شد.  سرپل: 
ده پولیس  حوزه دهم همراه با سالح و مهمات شان دیشب در بدخشان با مخالفان مسلح پیوستند. بدخشان: 
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۲۲دسامبر۲۰۱۸ = اول جدی۱۳۹۷
معاون دوم رئیس جمهور در صفحه فیسبوکی اش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به خاطر تاخیر در  کابل: 

اعالم نتایج انتخابات مورد انتقاد قرار داده است که از پس از دو ماه از نتایج آن خبری نیست.
سناتور لیندسی گراهام، یکی از چهره های شاخص حزب جمهوری خواه آمریکا در واکنش به تصمیم دونالد  امریکا: 
ترامپ برای خارج کردن ۵۰۰۰ نیروهای آمریکایی از افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم آن را برای منافع 

و امنیت آمریکا زیان بار خوانده است.
ناخشنودی دولت این کشور را از خروج قوای آمریکایی ازافغانستان حادثه ای دردناک برای افغانستان و هند  هند: 

ارزیابی کرد.
روند ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اول جدی به صورت رسمی آغاز شد  کابل: 

ولی در اولین روز کسی برای ثبت نام مراجعه نکرد.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۵۴ تن هراس افگن کشته و  ۱۸  تن زخمی گردیده رر: 

وزارت امور داخله میگوید که یک سرباز نفوذی در دستگاه پولیس را بازداشت کرده است که عامل قتل ۲۲  رر: 
نظامی کشوردر ۴قوس در الش جوین فراه میباشد.

شش راننده الری  های زغال سنگ در والیت سمنگان امروز از بند طالبان رها شدند. سمنگان: 
چهار طالب مسلح دیروز درولسوالی درایم  بدخشان به روند صلح پیوستند. بدخشان: 

۲۳ طالب دیروز درفاریاب کشته و۲۹ تن دیگرزخمی  شدند. ۱۸حلقه ماین نیزکشف و خنثی شد. فاریاب: 
بیش از ۷۰۰ سرباز ازمرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۹ شاهین بلخ دیروز پس از دو ماه فارغ شدند. بلخ: 

نبرد میان افراد وابسته به گروه های طالبان پاکستانی و طالبان دروالیت کنر همچنان ادامه دارد و ۵ تن ازانها  کنر: 
کشته شده است.

یازده طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی در مربوطات والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
شانزده هراس افگن در مربوطات والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

چهار تن از باشند گان  چشت والیت هرات قبل ازظهرامروز در اثر انفجار سرگلوله هاوان جان باختند. هرات: 
سه تن با محموله هایی از مواد مخدرشامل چرس و مواد کیمیایی سازنده شراب بازداشت شدند. ننگرهار: 

سه طالب مسلح دیروز سوار بر موتر پر از مواد انفجاری در بکواه والیت فراه باحمله هوایی کشته شدند. ۱۸  فراه: 
حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

۲۳دسامبر۲۰۱۸ = ۲  جدی۱۳۹۷
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور دو حکم جدا گانه ویس احمد برمک، وزیر داخله  و  کابل: 

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع  را برکنار و بجای آنان امراهلل صالح و اسداهلل خالد را معرفی کرد.
اشرف غنی به  بی بی سی گفت: ژنرال دوستم معاونم در انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیست. کابل: 

رر:  وزارت خارجه سیدسعید حسینی, معاون سفیر ایران در کابل را درارتباط با ویدئوی ضرب و شتم شماری 
ازمهاجران افغان درایران توسط شخصی که یونیفورم انتظامی ایران را به تن دارد،احضار کرد.

بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان »وزارت ترانسپورت«  رر: 
با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با 

وزارت فواید عامه ایجاد می شود.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور 6۸ هراس افگن بشمول 6 تن تروریست خارجی کشته، ۱۲  تن  رر: 

زخمی  و ۱۲ تن دستگیر گردیده اند .
چهار طالب دیروزازاثربمباردمان نظامیان در قریه چکاو باالبلوک فراه کشته شدند. ۳طالب درقریه اسلم آباد   فراه: 

خاک سفید کشته شد.۱۰ طالب درحمله هوایی در قریه آب خرمای باالبلوک کشته شدند. 
پولیس فاریاب پنج کیلو گرام چرس را امروز  ضبط کرد و یکنفر درین ارتباط بازداشت گردید. فاریاب: 

یک دختر۱۸ ساله درسوزمه قلعه سرپل دیروزپس ازمشاجره لفظی بانامزدش درخارج خودکشی کرد . سرپل: 
مسوالن محلی سر پل می گویند که  بزودی عملیات تصفیوی در مناطق ناامن آن والیت آغاز می شود. رر: 

جوزجان: یک زن ویک دختر  دوازده ساله خودکشی کردند ویک دختر جوان توسط نامزد ش به قتل رسید.
پولیس جوزجان دیشب دو مرد رابه ظن قاچاق ۳۹۷کیلوگرام تریاک  در دره صوف  باز داشت کرد. رر: 

دو پولیس دیشب درکمین طالبان درمقر والیت بادغیس به شهادت رسیدند. بادغیس: 
محموله یی از جنگ افزار را ازروستایی در والیت ننگرهار در نزدیکی نوار دیورند کشف کردند که تازه  ننگرهار: 
ازپاکستان وارد کشور شده بود و قرار بود در اختیار طالبان مسلح درافغانستان قرارگیرد. ازاین محموله پنجاه 

ودو جنگ افزارسبک وسنگین ازجمله کالشینکوف و تفنگچه بدست آوردند.
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۱۴ هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها در بخش های ننگرهار  رر: 
کشته شدند.

مردی با سه صد کیلوگرام چرس درسرخرود والیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 
هشت طالب مسلح دریک حمله هوایی شب گذشته در شاه جوی زابل آماج قرارگرفتند کشته شدند. زابل: 
6 طالب  در نبرد با نیروهای امنیتی درترینکوت ارزگان کشته شدند و دوتن دیگرشان زخم برداشتند. ارزگان: 

نیرو های  امنیتی امروز یک ماین را از شاهراه ولسوالی ادرسکن کشف و خنثی کردند. هرات: 
نورستان:  دراثرسقوط یک موتر مسافر بری به دره یی دروالیت نورستان سه کودک جان باختند و دست کم پانزده تن 

دیگرزخمی شدند.
۲۴دسامبر۲۰۱۸ =۳  جدی۱۳۹۷

حمله انتحاری با انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در وزارت فواید عامه  آغاز شد و سپس مهاجمان وارد  کابل: 
ساختمان “معینیت شهدا و معلولین” شدند که در نزدیک وزارت فواید عامه قرار دارد. پنج انفجار صورت 

گرفته. دو مهاجم کشته شده و درگیری ادامه دارد.۴ زخمی به شفاخانه انتقال یافته.
مخدوم شاه محمود حسین قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان که از افغانستان دیدار می کند، اعالم کرده که به  رر: 

موفقیت رساندن صلح افغانستان مسئولیت تمام منطقه است.
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۱۰ هراس افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است . کابل: 
پولیس درشهر فراه امروز  هشت جوان  ولگرد را که با عث آزار و اذیت مردم میشدند،بازداشت کرد. فراه: 

محمدایوب یک قوماندان محلی طالبان دیروز دربتی کوت  ننگرهار با جنگ افزار بازداشت شد. ننگرهار: 
۹ هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها در مربوطات والیت  رر: 

ننگرهار کشته شدند.
دوطالب مسلح در درگیری با پولیس در ولسوالی بغالن مرکزی بغالن دیشب کشته ویک تن زخمی شد. بغالن: 

یک زن شام دیروز در والیت غزنی از سوی ۴ مرد مسلح ناشناس  به قتل رسید وبرادرش زخمی شد. غزنی: 
هفت فرد ملکی دیروز در ده یک والیت غزنی باثر انفجار ماین کنار جاده  به شهادت رسیدند. رر: 

هفده مخالف مسلح دیشب در ولسوالی گیالن والیت غزنی بازداشت شدند و۲ مخالف کشته شد. رر: 
شش طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور برمواضع شان در ترینکوت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

پولیس فاریاب یکنفر را گرفتارو پنج کیلو گرام چرس وی را امروز در آن والیت ضبط کرد. فاریاب: 
۲۵دسامبر۲۰۱۸ =۴  جدی۱۳۹۷

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و فناوری افغانستان که حدود یک سال قبل از طرف محمد اشرف  کابل: 
غنی،کارش به تعلیق درآمده بود، بعد از سه جلسه حضور در “دادگاه ویژه وزیران” امروز بی گناه شناخته شد 

و برائت گرفت.
در حمله انتحاری خونین روز گذشته به دو ساختمان دولتی مقابل وزارت فواید عامه درکابل ۴۷ نفر کشته  رر: 

شدند که شامل ۴ مهاجم انتحاری و ۴۳ نفر غیر نظامی اند همچنین ۲۷ نفر زخمی شده اند.
طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲۴ هراس افگن کشته و ۲ تن زخمی گردیده اند . رر: 

جوزجان:  دو سرباز پولیس نظم عامه در فیض آبادجوزجان توسط دو همکار شان به شهادت رسیدند عامالن قضیه 
باسالح با طالبان پیوستند.

جاوید مشهور به موالداد مسوول نظامی طالبان در ولسوالی زاول  والیت هرات با ۳ همکارش درحمله هوایی  هرات: 
بی پیلوت  دیروز کشته شد.

حمله گسترده طالبان مسلح به قصد تصرف ولسوالی گذر گاه نور بغالن امشب عقب زده شد.۴ تن طالب کشته  بغالن: 
و ۳ تن زخمی شدند.

حاجی عبداهلل یک بزرگ قومی دیروزدرقریه گل قشالقایبک سمنگان به ضرب گلوله  به شهادت رسید. سمنگان: 
چهارده طالب مسلح در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نظامیان دیشب در گرزیوان فاریاب کشته و۸ تن زخمی   فاریاب: 
شدند .پوسته دیوانی که دو هفته قبل بدست طالبان سقوط کرده بود دوباره به تصرف نظامیان درآمد. درین 

عملیات سه نظامی نیز به شهادت رسیدند.
کارزاربرداشتن موانع امنیتی ازبرابر برخی خانه ها و نهاد ها دروالیت ننگرهار آغازشد. ننگرهار: 

نورستان: هشت طالب پاکستانی درنبرد با مرز بانان افغان در کامدیش  ازپا درآمدند.
هشت طالب مسلح دیشب درمحمد آغه والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 

۱۴ طالب مسلح در دو نبرد با ماموران امنیتی درحومه ترینکوت و دهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
نه طالب مسلح به شمول یک قومندان  آنان در دو  عملیات جدا گانه هوایی نیروهای حمایت قاطع در پشت  فراه: 
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رود فراه کشته شدند.
پولیس در فراه یک مرد مسلح  را  دیشب به ظن سرقت اموال واجناس یک منزل بازداشت کرد. رر: 

گروه طالبان افغانستان با فروش مواد مخدروبهره برداری غیرقانونی از معادن افغانستان، جمع آوری  صرفیه  لندن: 
برق و مساعدت چند کشور خارجی ساالنه بیش از ۱،۵ میلیارد دالر درآمد کسب می کند.

پاکستان:   وزیر اطالعات پاکستان نسبت به تهدید و تحرکات جدید داعش درافغانستان به دولت غنی هشدار داد.
قوماندان قوای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( دیروز درباره تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن  ناتو: 

نیروهایش از افغانستان، هشدار داد.
۲۶دسامبر۲۰۱۸ =۵  جدی۱۳۹۷

یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به تاریخ ۳۱ حمل/ کابل: 
فروردین سال ۱۳۹۸ برگزار شود، با سه ماه تاخیر در ماه سرطان/تیر برگزار خواهد شد.

چهارغیرنظامی دریک حمله انتحاری در شهرک عینو  قندهار  کشته و شش تن دیگر شان زخمی شد.  قندهار: 
هشت طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور در میوند والیت قندهار کشته شدند. رر: 

چهارعضو گروه طالبان دریک حمله هوایی در زرمت والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 
والی غزنی گفته است  که نیرو های امنیتی و دفاعی کشور  در  سه هفته  دوصد طالب را ازبین بردند.  غزنی: 

مسوالن نظامی بادغیس می گویند  که مسیر بند سبزک  را از وجود  طالبان مسلح پاک سازی خواهند کرد و  بادغیس: 
در این مسیر  پاسگاه های  امنیتی افراز می کنند .

مقامات ارشد مرزی می گویند با افزایش گشت های ماموران مرزی درامتداد نوار دیورند، ایجاد پاسگاه های  ننگرهار: 
زنجیره یی بیشتر دراین نواروتجهیز بیشتر ماموران میکوشند تا مانع ورود هراس افگنان  شوند.

شب گذشته و امروز در ولسوالی های خوگیانی و بتی کوت سی و چهار طالب مسلح به شمول یک قوماندان  رر: 
محلی این گروه کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.

پنج طالب مسلح دیشب در حمله نظامیان  درمانوگی کنرکشته و یک سرباز اردوی ملی به شهادت رسید.  کنر: 
سه ماین گذار گروه طالبان در الیشنگ در گلوله باری نظامیان درشرق کشور کشته شدند. لغمان: 

شش طالب  هنگام وارد شدن از پاکستان درگلوله باری ماموران مرزی افغان در پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
ترکمنستان:  »راه الجورد« که افغانستان راازمسیر ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان به بحیره  سیاه و در نهایت 

از مسیر ترکیه به بحیره  مدیترانه و اروپا متصل می کند، افتتاح شد.
پارلمان ترکیه ضمن تمدید حضور نظامیان این کشور در افغانستان برای دو سال دیگر، طرحی را جهت  ترکیه: 

افزایش این نیروها به تصویب رسانده است.
۲۷دسامبر۲۰۱۸ =۶  جدی۱۳۹۷

نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان اعالم کردند که سلطان عزیز اعظم، سخنگوی جنگجویان وابسته به گروه  کابل: 
موسوم، داعش دوروز پیش با سه تن دیگر شان درپچیر آگام ننگرهاردر حمله هوایی نیروهای امریکایی کشته 

شده است.
ازبکستان به دلیل نیاز داخلی به برق، میزان برقی را که به افغانستان صادر می کرد، از سه صد به دوصد مگاوات  رر: 

کاهش داده است.
وزارت کار و  امور اجتماعی اعالم کرد که در هماهنگی با اداره  ملی حفاظت محیط زیست این کشور ساعت   رر: 

کاری ادارات و وزارتخانه ها را به دلیل جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل، تغییر داده است.
درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروی های امنیتی درمناطق مختلف کشور دیروز ۲۷ تن ازهراس افگنان  رر: 

کشته و ۸ تن دیگر آنان زخمی شدند.
یک موتر پر از بمب مخالفان مسلح دیروز قبل از رسیدن به هدف درده یک غزنی با ۵ طالب که قصد حمله  غزنی: 

داشتند منفجر وکشته شدند.
پنج طالب مسلح دیروز در اندر والیت غزنی کشته شدند. 6 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 

منسوبان  قول اردو هشت بسته بزرگ هیروهین و بیست و چهار بسته تریاک را از مربوطات ولسوالی دور  ننگرهار: 
بابای آن والیت کشف و به دست آوردند.یکنفر درین ارتباط نیز بازداشت شد.

یک سرگروه طالبان مسلح دیروز در خوگیانی والیت ننگرهار کشته شد. رر: 
هشت مخالف مسلح دیروز در حمله های قوای اتالف درمحمد آغه والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 
هفت هراس افگن چاشت دیروز در دولت آباد والیت فاریاب کشته  و ۸ تن زخمی شدند.  فاریاب: 

روسیه و پاکستان عالقه مند آغاز هرچه سریعتر روند حل و فصل سیاسی مساله افغانستان هستند و برای تحقق  روسیه: 
این امر به تالش های مشترک ادامه می دهند.
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۲۸دسامبر۲۰۱۸ =۷  جدی۱۳۹۷
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید با توجه به ثبت پیش از دو هزار شکایت در  کابل: 
مورد نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، ممکن است این نتایج »تغییر گسترده کند«.در حال حاضر نتایج ابتدایی 

۳۰ والیت اعالم شده و نتایج سه والیت کابل، پکتیا و بغالن باقی مانده است. 
ده ها روستا دربخش هایی از غنی خیل و مهمند دره ننگرهار درجریان یک عملیات نظامی از وجود هراس  ننگرهار: 

افگنان پاکسازی شد.
بوره   توره  های  درکوه  هوایی  دریک حمله  داعش،  اعظم سخنگوی شاخه خراسان گروه  عزیز  سلطان  رر: 

درپچیرآگام کشته شد
یکتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه استیناف هرات به ۱۵سال ویکماه حبس محکوم شد.  هرات: 

سه تن باشندگان ارزگان، بامیان و هرات به اتهام فروش موادمخدر پرچون از سوی پولیس  بازداشت شدند.  رر: 
از نزد این افراد به تعداد ۱۰۳ پوری موادمخدر نوع هیرویین و شیشه بدست آمده است.

ازوقوع یک رشته انفجارها درجنوب کشور جلوگیری شد. ۱۳ ماین در والیت های زابل، دایکندی، ارزگان و  زابل: 
قندهار کشف و خنثی شد.

یک مرکزبزرگ گروه طالبان دروالیت ارزگان درحمله قوای هوایی کشور با خاک یک سان شد. 6 هراس افگن  ارزگان: 
کشته وچندین تن زخمی شد.

یک فابریکه تولید بمب وماین گروه طالبان درحمله قوای هوایی کشور در چنارتو نابود شد. ارزگان: 
۲۹دسامبر۲۰۱۸ =۸ جدی۱۳۹۷

وزارت کشور/داخله افغانستان اعالم کرد که هیج کارمند این وزارت خانه و هیچ یک از اعضای پلیس نمی توانند  کابل: 
بدون در جریان گذاشتن رهبری و یا بخش های ضد جاسوسی، وارد سفارتخانه ها شوند.

اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان که امروز، کارش را آغازکرده، گفته است نیروهای ارتش  کابل: 
افغانستان از حالت دفاعی خارج و به مخفیگاه های دشمن حمله خواهند کرد. وی به سربازان دستور دادکه »در 
مقابل دشمن خشن و بی رحم« باشند ولی از افراد غیر نظامی دفاع و رفتار خوب با اسیران کنند و دررعایت 

حقوق بشر کوشا باشند.
در جریان عملیات های جداگانه  نیرو های دفاعی کشور  طی ۲۴ ساعت گذشته پنجاه نه دهشت افگن کشته   رر: 

و۲۱تن زخمی شدند.
هشت هراس افگن خارجی  وابسته به گروه طالبان و تحریک طالبان پاکستانی دریک حمله هوایی درمانوگی  کنر: 

والیت کنر  کشته شدند.
دو مرد دیروز به ظن  اختطاف سرپرست ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری والیت کندز توسط منسوبان  کندز: 
امنیت ملی آن والیت بازداشت شدند.۵ طالب در چاردره و دشت ارچی کشته و۲ تن زخمی شدند. ۳ داکتر 

پاکستانی نیز بازداشت گردید.
با شندگان ولسوالی های جاغوری و مالستان می گویند ،طالبان مانع رفت و آمد  با شندگان آن دو ولسوالی  به  غزنی: 

شهر غزنی می شوند .
دو فرد ملکی به شمول یک کودک شام دیروز باثر انفجار ماین کنار جاده در والیت غزنی به شهادت رسیدند  رر: 

و۲تن زخمی شدند.
دو مرد ویک  زن  که سوار یک موتر بودند  دیروز  در ولسوالی بگرام والیت پروان  هدف گلوله دو مرد  موتر  پروان: 

سایکل سوار  قرار گرفتند و جان با ختند .
شانزده طالب مسلح در شیرین تگاب و قیصار فاریاب کشته و۸ تن زخمی شدند فاریاب: 

طالبان مسلح در  ارگون والیت پکتیکا  یک مکتب دخترانه را به آتش کشیدند. پکتیکا: 
پنج طالب مسلح درحمله نیروهای ویژه امنیت ملی در حصارک والیت ننگرهار کشته شدند و سه تن  ننگرهار: 

دیگرشان زخم برداشتند.
پنج طالب مسلح در یک عملیات نظامی در ترین کوت مرکزوالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

دریک عملیات نظامی در ولسوالی بانو والیت دایکندی ، یک ساحه بزرگ از وجود هراس افگنان پاکسازی  دایکندی: 
شد. درجریان این عملیات سه طالب مسلح کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.
بیش از چهارصد کیلوگرام امونیم کلوراید دیشب دربابوس والیت لوگر کشف و ضبط شد. لوگر: 

۳۰ دسامبر۲۰۱۸ =۹ جدی۱۳۹۷
گروه طالبان احتمال برگزاری نشست میان این گروه و دولت افغانستان در عربستان سعودی را رد کرد. این  طالبان: 

گروه با نشر اعالمیه  گفته که موقف طالبان در مورد نشست با دولت افغانستان تغییری نکرده است.
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عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال  کابل: 
آینده این کشور روز ۲۹ سرطان برگزار خواهد شد. این انتخابات قرار بود در ۳۱ حمل برگزار شود.

درجریان عملیات های جدا گانه نیروهای دفاعی کشور در ۲۴ ساعت گذشته  ۳۱ هراس افگن در نقاط  کابل: 
مختلف کشور کشته و۸ تن زخمی شدند.

پنج  طالب مسلح شام دیروز  در اثر انفجار ماین خودشان در فراه کشته شدند . فراه: 
سه طالب مسلح دیشب دراثر عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع درخاک سفید فراه کشته شدند. رر: 

۱۹طالب درعملیات هوایی نظامیان افغان دیشب دردولت آبادوقیصارفاریاب کشته و۴ تن زخمی شد.   فاریاب: 
روند هدف گیری افراد کلیدی طالبان درحمالت هوایی دروالیت هرات به شدت ادامه دارد. مال جاوید در  هرات: 

قریه سنگ بر شیندند با یک فردش کشته شد.
چندین قریه  ولسوالی های »پشتون زرغون« و »اوبه« هرات از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. رر: 

درعملیات هوایی و زمینی  پانزده تن ازطالبان مسلح کشته ونه تن دیگرآنها به شمول یکتن ازقومندانان محلی  رر: 
طالبان زخمی شده اند.

درولسوالی غوریان والیت هرات ، مال عبدالرحمن ولسوال خود خوانده طالبان برای آن ولسوالی با پنج تن  رر: 
طالب دیگرکشته شدند.

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروایگل والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
درعملیات نظامی ده ها روستای خوگیانی و سرخ رود از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است. ننگرهار: 

ده تن هراس افگن طالب و داعش در تازه ترین نبرد ها در ننگرهار کشته شدند. رر: 
هشت طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور برمواضع شان در دهراوود والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ماموران امنیتی بامداد امروز ده ها ماین را ازپررفت وآمد ترین محل های آن والیت  کشف کردند.   قندهار: 
هشت هراس افگن  طالبان و طالبان پاکستانی دریک حمله هوایی درمانوگی والیت کنر  کشته شدند. کنر: 

دو مرد دیروز به ظن  اختطاف سرپرست ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری والیت کندز توسط منسوبان  قندز: 
امنیت ملی آن والیت بازداشت شدند.

پنج طالب مسلح که می خواستند ازچهاردره به دشت ارچی  بروند، پس از یک درگیری مسلحانه در ساحات  رر:  
دشت آبدان مربوط شهر کندز بازداشت شدند.

۳۱ دسامبر۲۰۱۸ =۱۰ جدی۱۳۹۷
مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی امروز، بودجه ملی سال ۱۳۹۸ را با اکثریت آرا تصویب کرد. ۳۹۹  کابل: 
میلیارد افغانی ) ۵.۳ میلیارد دالر( که از این مجموعه ۲۷۵ میلیارد افغانی )بیش از ۳.6 میلیارد( بودجه عادی 

و۱۲۴ میلیارد افغانی ) بیشتراز .۷ میلیارد( بودجه توسعه ای این کشور است.
دولت افغانستان عادله راز، معاون وزارت امور خارجه این کشور را به عنوان نماینده دایمی افغانستان در  کابل: 

سازمان ملل منصوب کرده است.
وزارت دفاع میگوید طی۲۴ساعت گذشته درحمالت هوایی و زمینی درنقاط مختلف کشور چهل و هفت  کابل: 

تروریست کشته شدند و شانزده تن زخمی گردیده اند .
پولیس دوتن را در سرک نوبه اتهام انتقال ۴۵۵ کیلو گرام چرس بازداشت نمود. پولیس سرحدی میدان هوایی  رر: 

بین المللی کابل حدود پنج کیلوگرام هیروئین نوع شیشه را کشف و بدست آوردند.
وزارت خارجه ایران از سفر هیأت طالبان به تهران و مذاکره با این گروه برای »یافتن راهکار و مساعدت برای  ایران: 

پیشبرد روند صلح« افغانستان خبر داده است.
دو واسکت پر از مواد انفجاری که از مربوطات غزنی کشف شده بود امروز  انفجار داده شد ویک فرد مشکوک  غزنی: 

بازداشت شد.
یک کارمند ریاست امنیت ملی  امروز در مرکز  والیت فراه از سوی  افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله به  فراه: 

شهادت رسید.
دوطالب مسلح درولسوالی شینوار ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. ننگرهار: 

سه طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی شان امروز در المار فاریاب کشته و۸ طالب زخمی شدند. فاریاب: 
قومندان امنیه ولسوالی درقد تخار لحظات قبل در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی به شهادت رسید و۲ همکارش  تخار: 

زخمی شدند.
شش طالب مسلح دیروز درتداوم عملیات نظامی خنجربیست ویک  دراشکاشم  بدخشان کشته شدند. بدخشان: 

سی طالب مسلح  در جریان عملیات پاک سازی  روستا  های ولسوالی  پاتو از وجود طالبان کشته شدند  دایکندی: 
مالصالح پردل ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی مقر والیت بادغیس  با سه تن از افرادش کشته و۴  بادغیس: 
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فردش زخمی شد.یک سربازشهیدگردید.
دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه ابتدایی شهری والیت هرات به چهار سال حبس تنفیذی  هرات: 

محکوم به مجازات شدند
یک تن به اتهام ترویج پول جعلی و تزویر از سوی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف هرات به مدت ده سال  رر: 

حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
فردی در عملیات ویژه و برق آسای پولیس هرات از قید آدم ربایان نجات داده شد. رر: 

۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان درکامدیش والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 
یازده طالب مسلح بشمول ۳ پاکستانی درحمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

درچپرهاروالیت  هوایی  دریک حمله  داعش  افگنانه گروه  های هراس  ارشد حمله  ریاض طراح  قاری  ننگرهار: 
ننگرهاربا۴ همکارش  کشته شد.

وزارت دفاع میگوید درحمالت هوائی  ۲۸ داعشی به شمول  صدیق یار مسوول استخبارات، سید عمر شاهد،  رر: 
هادی اورکزی  و مولوی شاهد کنری و ۳ تن از قوماندانان مشهور شان در اچین  کشته شده اند.

هشت طالب مسلح درحمله قوای هوایی کشور درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان:  
شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان در ولسوالی میزان والیت زابل کشته شدند. زابل: 
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سال۲۰۱۹ م
اول جنوری۲۰۱۹= ۱۱جدی۱۳۹۷

افراد گروه طالبان حمله گسترده ای را از چند جهت به مرکز والیت سرپل انجام دادند و »هدف آنان تصرف  سرپل: 
چاه های نفت بوده  است”.در این حمله یک فرمانده پلیس محلی ولسوالی صیاد همراه با ۱۹ سرباز امنیتی 

افغانستان کشته و بیش از ۲۳ نیروی امنیتی افغانستان نیز زخمی شده اند.
گروه طالبان سفر یک هیات به تهران را تاییدکرده گفتندهدف از سفر هیئت اعزامی این گروه به کشورهای  طالبان: 
همسایه افغانستان و منطقه جلب حمایت »سیاسی و اخالقی کشورها و نیز همکاری آنها را به منظور ختم 

اشغال و آمدن صلح و امنیت« به افغانستان است.
درحمله نیروهای امنیدی در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۷۹   دهشت افگن کشته و ۵ تن زخمی  کابل: 

گردیده اند .
ده طالب مسلح در نبرد با نظامیان دربرگ متال والیت نورستان کشته شدند. نورستان: 

ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار دریک عملیات نظامی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. ده ها طالب  ننگرهار: 
مسلح به شمول قومندانان افغان وخارجی این گروه دراین عملیات کشته وزخمی شدند.

شش هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها درکوت وهسکه مینه ننگرهار کشته  رر: 
شدند.

یکتن به اتهام قتل از سوی محکمه استیناف والیت هرات محکوم به سی سال زندان شد . هرات: 
چندین قریه درولسوالی شیندند والیت هرات ازوجود دشمنان پاکسازی شد. سه تن ازافراد وابسته به طالبان  رر: 

به شمول یک قومندان کلیدی این گروه زخمی شدند
سیزده طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور برمواضع شان در خاص  ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

شش پولیس دیشب در چمتال والیت بلخ به شهادت رسیدند و۵ پولیس زخمی شد. بلخ: 
۲جنوری۲۰۱۹ = ۱۲جدی۱۳۹۷

کابل:  باحضور ریس جمهپورقرارداد پروژه های نصب سیستم های مستقل رادار و پروژه خریداری و انتقال گبیون 
برای پنج حوزة دریایی در ۳۴ والیت کشور، توسط مسئوالن ادارات مربوط،  از سوی محمود شاه حبیبی رئیس 

ادارة مستقل هوانوردی ملکی و الین کورییا مسئول منطقه یی شرکت تالس به امضا رسید.
نیروهای ملی، دفاعی وامنیتی در۲۴ساعت گذشته بسیت هراس افگن را در نقاط مختلف کشوراز پا درآوردند.  کابل: 

۱۰تن زخمی و یکنفر بازداشت شد.
منابع محلی در جنوب افغانستان تایید کردند گروه طالبان با »حفر تونل ۸۰۰ متری« توانسته است مواد انفجاری  قندهار: 
را زیر یک پایگاه ارتش در ولسوالی میوند والیت قندهار”جابجا ومنفجرکند” که6 سرباز کشته و 6 تن دیگر 

زخمی شدند.
شهرداری کابل برای نخستین بار پست معاونت ۱۱ ناحیه/حوزه مختلف شهر کابل، پایتخت را به زنان سپرده  کابل: 
است. هدف این کار تامین مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های مربوط به امور شهری، مبارزه با فساد اداری و 

جلب همکاری مردم عنوان شده است.
دوفیر راكت موزاییل که دیروز از بگرام پروان فیر و در مربوطات ناحیه شانزدهم شهر کابل  اصابت کرد تلفات  رر: 

نداشت. .
وزارت داخله در نظر دارد تا پوسته های امنیتی را در کابل کاهش دهد و در عوض گزمه های امنیتی را ازدیاد  رر: 

بخشد. این تصمیم به منظور تامین نظم شهری و جلوگیری از تراکم ترافیک در پایتخت است. 
سپاه ۲۰۹ شاهین ارتش افغانستان در شمال این کشور اعالم کرده که دو »عضو ایرانی« گروه طالبان همراه با  فاریاب: 
۲۷ نفر دیگر از افراد این گروه در والیت فاریاب در شمال افغانستان  درمسیر شیرین تگاب و خواجه سبزپوش 

باحمله هوایی کشته شده اند.
پولیس در محمد آغه  یک واسکت پر از مواد انفجاری، بیست و هفت فیر مرمی هاوان، یک فیرمرمی بی ام  لوگر: 

۱۲ و یک حلقه ماین ضد وسایط را کشف و بدست آورد.
شماری از محبوسان به رسم اعتراض از عدم رسید گی به دوسیه های شان درمحبس مرکزی شهرهرات دست  هرات: 

به اعتصاب غذایی زدند.
یک سرباز پولیس سرحدی چاشت امروز باالی مشاوران خارجی در هرات حمله کرد.مهاجم کشته شد. رر: 

یک محموله ۱۳۴ تفنگچه ساخت پاکستان دروالیت ننگرهار درشرق کشور کشف شد. ننگرهار: 
بختان یک عضو گروه داعش با۳ همسر و۸ فرزندش دروالیت ننگرهار دست از جنگ برکشید و با خانواده اش  رر: 
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زندگی عادی اختیارکرد.
سیزده هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگن طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها دروالیت ننگرهار  رر: 

کشته شدند.۸ حلقه ماین نیز کشف شد.
۹ طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور برمواضع شان درترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
منسوبان امنیت ملی دربدخشان دیروزدومردرابه ظن تجاوز جنسی باالی کودکان  بازداشت کردند. بدخشان: 

یک واحد6۰۰د نفری نیروهای ویژه امنیت ملی بمنظور تحکیم امنیت  روز گذشته وارد والیت فراه شد. فراه: 
پولیس نیمروز یک تن را به ظن قاچاق ۱۷کیلوتریاک  باز داشت کرد. نیمروز: 

چین نسبت به خروج ناگهانی نیروهای نظامی امریکا از افغانستان هشدار داد و خواهان یک تالش بین المللی  چین: 
برای برقراری صلح در افغانستان شد.

۳جنوری۲۰۱۹ = ۱۳جدی۱۳۹۷
عبداللطیف پدرام، نماینده والیت بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان نخستین کسی است که برای شرکت  کابل: 
در انتخابات ریاست جمهوری این کشورامروز پنجشنبه ثبت نام کرده است. سخنگوی کمسیون مستقل 
انتخابات گفت تا حال بیش از ۷۰ نفر بسته های معلوماتی را برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 

دریافت کرده اند.
مهاجرت:  سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( در گزارشی گفته است که در جریان سال ۲۰۱۸ میالدی، بیش از ۸۰۰ 

هزار پناهجوی افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته اند.
درماه دسامبر گذشته میالدی۱۸۴غیرنظامی کشته شدند و۹۴تن دیگر زخمی گردیده اند. رر: 

ترامپ گفت: روسیه و پاکستان باید در افغانستان بجنگند. »طالبان دشمنان ما اند. داعش دشمنان ما اند. امریکا: 
منابع محلی والیت بغالن در شمال افغانستان تایید کردند که در حمله گروه طالبان به دو پاسگاه پلیس در این  بغالن: 

والیت ۱۰ سرباز پلیس افغان جان خود را از دست داده اند.
فردی که باالی مشاوران خارجی درقرارگاه قوت های سرحدی زون غرب، چاشت امروز شلیک نموده بود،  هرات: 

توسط منسوبان همین قوماندانی ازبین برده شد.یکتن از قوت های سرحدی زخمی شد.
دو غیرنظامی  در زنده جان والیت هرات ازچنگ طالبان آزاد شدند. یک ترورست بازداشت گردید. رر: 

دادگاهی درافغانستان سه تن را به جرم قتل احمدشاه یک خبرنگارمحلی دروالیت خوست محکوم به مجازات  خوست: 
کرد. یکی به اعدام  و دوتن دیگر هرکدام به سی سال بند محکوم شدند.

انباربزرگ مواد انفجاری گروه طالبان دربگرام شمال کابل کشف شد. ازاین انبار پنج صد کیلوگرام مواد  پروان: 
انفجاری و چند جنگ افزار سبک و سنگین به دست آمده است.

شش طالب مسلح در یک عملیات نظامی درنجراب والیت کاپیسا کشته شدند. کاپیسا: 
دریک عملیات نظامی ضد هراس افگنی دروالیت کنر،چندین روستا ازوجود هراس افگنان پاکسازی و۳ تن  کنر: 

کشته شده است.
۴جنوری۲۰۱۹ = ۱۴جدی۱۳۹۷

دولت افغانستان در واکنش به مذاکرات اخیر مقام های ایرانی وطالبان می گوید که تالش ها برای صلح باید از  کابل: 
طریق دولت این کشور صورت بگیرد.

عملیات های مشترک نظامی نیروی های دفاعی وامنیتی دیروز درنقاط مختلف کشور ۷۱ تن از هراس افگنان  رر: 
کشته و۴۹ تن دیگرآنان زخمی شدند.

آتش سوزی  دیشب درچهارراه عبدالحق در تانک تیل احمدیارگروپ  کابل، صورت گرفت که از اثراین آتش  رر: 
سوزی ۳ تن به شهادت رسیدند و۱۴ تن دیگر زخم برداشتند .

سه طالب مسلح عصر دیروز حین کارگذاری ماین و انفجار آن درچمتال در والیت بلخ کشته شدند. یک حلقه  بلخ: 
ماین نیز کشف شد.

غیب اهلل ولسوال خود خواندة طالبان برای ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ دیروز بازداشت شد. رر: 
جسد یک سرباز اردوی ملی که سه روز قبل توسط طالبان ربوده شده بود دیروز در غور یافت شد. دایکندی:   غور: 

یک دختر جوان دیشب در والیت دایکندی با خوردن زهر به زندگی خود پایان داد.
چهار حلقه ماین دیروز در والیت بادغیس کشف و به دست آمد.یکنفر درین رابطه بازداشت شد. بادغیس: 

یازده طالب مسلح دیروز در قیصار و گرزیوان والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
پنج هراس افگن دیشب در تگاب والیت کاپیسا کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند. کاپیسا: 

رئیس جمهوری افغانستان، دیروز جنرال مارک مایلی لوی درستیز ایاالت متحده امریکا را که در راس یک  کابل: 
هیات عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، به حضور پذیرفت.
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کابل بخاطر جهاد مقدس مردم افغانستان از حکومت دوست ایاالت متحدة امریکا به خاطر یک سلسله  کابل: 
اظهارات اخیر آقای ترامپ، از طریق مراجع دیپلوماتیک در خصوص بعضی از پالیسی ها وضاحت خواسته 

است که در آیندة نزدیک با ما شریک ساخته شود.
۵جنوری۲۰۱۹ = ۱۵جدی۱۳۹۷

عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران که هفته گذشته با هیئت طالبان نیز دیدار و گفت وگو کرده، امروز،  کابل: 
وارد کابل شد. وی با اشرف غنی دیدار ودرباره اهمیت مناسبات همه جانبه دولت با دولت، روند صلح برهبری 

و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندرچابهار ایران بحث وتبادل نظر کرده اند.
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن  ۲۷هراس افگن در جریان عملیات های امنیتی ودفاعی در نقاط مختلف  کابل: 

کشورو۱۷تن زخمی و یک تن دستگیرشده  خبر داد.
ارزگان:  مراکز طالبان درحومه شهرترینکوت مرکز ارزگان آماج حمله های زمینی و هوایی نظامیان قرار گرفت. دراین 

حمله ها هفده طالب مسلح به شمول سه فرمانده محلی آنان کشته شدند و شماری زخم برداشتند.
درحمله قوای هوایی کشور برکاروان حامل طالبان دروالیت قندهار پنج هراس افگن کشته شدند وسه تن  قندهار: 

دیگر شان زخم برداشتند.
درنبرد در ولسوالی سپین بولدک  شانزده هراس افگن  طالب کشته شدند و یازده تن دیگرشان زخم برداشتند.۷  رر: 

نظامی شهید و ۴ تن زخمی شدند.
مسووالن محلی سرپل از خطر بیشتر و اشغال احتمالی ساحات نفتی سرپل به دست طالبان نگران اند. سرپل: 

۹ طالب خارجی دریک حمله هوایی دیروز در ولسوالی دانگام والیت کنرکشته شدند. کنر: 
شش طالب مسلح در یک عملیات نظامی در ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

پنج سال ونیم زندان به مرد متهم مشوق خود کشی یک زن درهرات. هرات: 
۱۲ غیرنظامی دریک عملیات نظامی از زندان طالبان مسلح درنهرسراج والیت هلمند رها ساخته شدند. هلمند: 

مسوالن محلی فاریاب میگویند که طالبان ده ها خانواده نیرو های امنیتی و خیزش های مردمی را در ولسوالی  فاریاب: 
گرزیوان از منازل شان جبرآ بیرون کرده اند .

هفده طالب مسلح در نتیجه عملیات نظامیان در کاپیسا کشته و ۲۵ تن زخمی شدند .یک نظامی شهید و یکتن  کاپیسا: 
دیگر زخمی شد.

۶جنوری۲۰۱۹ = ۱۶جدی۱۳۹۷
شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا بدون پیش شرط در نشست صلح  کابل: 

افغانستان که قرار است در آینده نزدیک در شهرجده، پایتخت عربستان برگزار شود، شرکت نکند.
کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساداداری )MEC( اعالم کرده که دادستانی افغانستان درباره  رر: 
وزیرانی که متهم به فساد هستند، تحقیق الزم را انجام نداده  است. تاکنون فقط پرونده شش تن از وزیران سابق 

کابینه افغانستان برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
در حمالت  اردوی ملی درنقاط مختلف کشور ۱6 دهشت افگن کشته و  ۳ تن زخمی گردیده اند. رر: 
انفجار یک ماین مقناطیسی امروز در نزدیکی پل شینه کابل جراحات سه تن نظامی را درپی داشت. رر: 

به دلیل ریزش تونل های که جویندگان طال در کنار رود خانه در ولسوالی کوهستان این والیت حفر و از آن  بدخشان: 
استفاده می کردند، دست کم ۳۱ معدن کار کشته و ۱۳ تن زخمی شدند.ولسوال کوهستان گفت حدود ده هزار 

نفربه زرشویی اشتغال دارند.
از اثرریزش برف در  دوروز اخیر راه موصالتی دوازده  ولسوالی بدخشان  مسدود شده است. رر: 

بیش از ده طالب مسلح از دیشب به این طرف درالمار والیت فاریاب کشته شده اند. فاریاب: 
پولیس تخار ۷ تن از دزدان مسلح  را دیروز دررستاق  آن والیت  بازداشت کرد. تخار: 

طالبان مسلح  دو مرد را دریروزدرقریه دارآباد فراه  به شهادت رساندند. آنهادیروز۱۲تن را ربودند. فراه: 
برای تامین امنیت بهترشاهراه جالل آباد–تورخم عملیات ضد هراس افگنی راه اندازی شد. ننگرهار: 

چندین قریه در ولسوالی های انجیل، گذره و پشتون  زرغون والیت هرات از وجود تروریستان و مجرمان  هرات: 
تصفیه شده 6 فرد مشکوک بازداشت شد.

در سه ماه گذشته بیشتر از یکصد تن از مخالفان مسلح دولت ومجریان جرایم سنگین وسازمان یافته توسط  رر: 
کارمندان ریاست امنیت ملی والیت هرات بازداشت شده اند.

ده طالب مسلح در یک عملیات نظامی درحومه ترینکوت کشته شدند و ده ها طالب دیگر زخم برداشتند. ارزگان: 
یازده طالب مسلح دریک حمله هوایی در واته پوروالیت کنر کشته وشش طالب دیگر زخم برداشتند. کنر: 

دوازده هراس افگن دیشب در چرخ والیت لوگر کشته شدند ویک تن بازداشت گردید. لوگر: 
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۷جنوری۲۰۱۹ = ۱۷جدی۱۳۹۷
شرکت ملی برق)برشنا( اعالم کرده که صبح امروز به دلیل ادامه درگیری میان نیروهای شورشی و دولت در  کابل: 

دوبخش بغالن، برق وارداتی از کشور ازبکستان به کابل و هفت والیت دیگر قطع شده است.
درحمله نیروهای دفاعی درنقاط مختلف کشور۱۱۱ هراس افگن کشته و۵ تن زخمی شدند. رر: 

وزارت امور داخله یک لست ۲۲۲ نفری را منتشر ساخت که گفته میشود در قضایای جرمی و ناامن ساختن   رر: 
کابل دست دارند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ابراز خوشبینی درباره نقش ایران در مذاکرات صلح  ایران: 
افغانستان گفته است که گروه طالبان آماده است سالحش را کنار بگذارد.

وزیر ورزش، فرهنگ، امور جوانان و آثار باستانی ایالت خیبرپشتونخوا گفت که در راستای افزایش آگاهی اقوام  پاکستان: 
پاکستان از آیین های رایج در حوزه تمدن پارسی ، قرار است جشن نوروز سال ۱۳۹۸خورشیدی با مشارکت 

ایران و افغانستان در پشاور برگزار شود.
ده ها طالب مسلح در درگیری با نظامیان در دره صوف کشته شدند. ۲سربازشهید و۳ تن زخمی شدند. سمنگان: 
پنج غیرنظامی درانفجاریک بمب در جانی خیل پکتیا جان باختندو هفت تن دیگر شان زخم برداشتند. پکتیا: 

تعداد زیادی جنگ افزار امروز در والیت لوگر به دست آمد.۵۷۰ کیلوموادانفجاری. هزارهامرمی. وسایل نظامی  لوگر: 
وارتباطی. یک میل دهشکه بادوصد مرمی. سه راکت اندازبا ۷۵فیرمرمی و۳۳ حق السوق. ۵مرمی توپ. یک 

کالشینکوف. شش ماین خود ساخته ویک پایه شارت کننده مرمی.
دایکندی:  سه طالب مسلح عصر دیروز در کجران والیت دایکندی کشته شدند.

صاحب داود غفوری ولسوال دوشی گفته است که امنیت مسیر شاهراه دوشی  پلخمری تامین شده است. بغالن: 
جریان برق وارداتی کابل در مربوطات دوشی بغالن در درگیری  با اصابت مرمی درلین برق  قطع شد. رر: 

مولوی حبیب اهلل قومندان قطعه سرخ و مال سرور ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی المار فاریاب  فاریاب: 
کشته و۴ تن دیگر شان زخمی شدند .

چهارتن با محموله هایی از مواد مخدر در سرخرود والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
با کشف یک موتر پر از مواد انفجاری دیروز از یک انفجار در رودات  والیت ننگرهار جلوگیری شد. رر: 
درحمله قوای هوایی کشور برکاروان حامل طالبان دروالیت قندهار ، هشت هراس افگن کشته شدند. قندهار: 

پنج هراس افگن در منطقه قرچغی  ولسوالی قادس بادغیس دیروزکشته و۵ تن دیگر شان زخمی شدند. بادغیس: 
۸جنوری۲۰۱۹ = ۱۸جدی۱۳۹۷

دادستانی کل افغانستان اعالم کرده که پرونده تمیم شنسب، »پسر خوانده/ناتنی عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع  کابل: 
پیشین افغانستان”  با۱۹ تن شرکای جرمی اش را برای رسیدگی به دادگاه سپرده است.

درعملیات نیروهای دفاعی در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۴۹دهشت افگن  کشته شدند  و ۲۳تن  رر: 
زخمی شدند .

نزدیک به پنجاه طالب مسلح به شمول ده قومندان آنان در چهار روز گذشته در والیت کاپیسا کشته شده اند.  کاپیسا: 
دراین عملیات دو نظامی افغان به شهادت رسیدند و یک سرباز دیگر زخم برداشت.

درنتیجه یک انفجار درشهرخوست مردی جانش را از دست داد و۲6 غیرنظامی دیگر زخم برداشتند. خوست: 
برای تامین امنیت بهتر در شاهراه  جالل آباد –  تورخم عملیات ضد هراس افگنی راه اندازی شد. ننگرهار: 

مردی به اتهام قاچاق چوب چهارتراش افغانستان به پاکستان  در هسکه مینه بازداشت شد. رر: 
یک کارخانه بزرگ مواد مخدرگروه طالبان  با نزدیک به هزارکیلوگرام چرس با هزاران کیلوگرام مواد کیمیایی  رر: 
سازنده موادمخدر و ابزار تولید این مواددیشب درحمله طیاره های بدون سرنشین درشهرزاد ننگرهار تخریب 

شد.
۹ طالب مسلح در یک عملیات نظامی درحومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

شش طالب مسلح  دریک حمله هوایی درواته پور والیت کنرکشته شدند. کنر: 
دو داعش دریک حمله هوایی در دره پیچ والیت کنر دیشب کشته شدند. رر: 

اسد اهلل خالد سرپرست وزارت دفاع ملی وضعیت امنیتی فاریاب را از نزدیک بر رسی  کرد . فاریاب: 
مسووالن محلی غور  می گویند ولسوالی چار سده آن والیت از سوی طالبان از سه هفته به اینسو هدف حمله  غور: 

قرار می گیرد و هر بار به شکست مواجه می شوند.
سه عضو گروه طالبان امروز در کلفگان تخار از سوی پولیس بازداشت شدند . تخار: 

پولیس مبارزه باجرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل دیروزدر عملیاتی مقداری جنگ افزار را ازیک منزل مسکونی  کابل: 
در ناحیه دهم شهر کابل بدست آوردند.
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دوازده تن از افراد خیزش مردمی و یک پولیس محلی دیشب در چاربولک و دولت آباد والیت بلخ در حمله  بلخ: 
طالبان به شهادت رسیدند.

دسته یی از شیوخ قطری با پرواز مستقیم از دوحه به والیت فراه آمده اند با آنکه هدف از سفر شیخ های قطری  فراه: 
ظاهرا بازسازی و ایجاد زیر بنا ها در آن والیت اعالم شده است مگر اگاهان سیاسی از پیامدهای حضور 
قطری ها در فراه نگران اند. هیئت قطری به منظور شکارپرنده ای بنام طوق دار به منطقه »چاه کرته« در ۵۰ 

کیلومتری غرب شهر فراه رفته اند.
۹جنوری۲۰۱۹ = ۱۹جدی۱۳۹۷

جاوید نوری، خبرنگارافغان دررادیوی محلی نشاط فراه از سوی گروه طالبان در فراه تیرباران شد. سازمان  فراه: 
گزارشگران بدون مرزگفت،اواولین خبرنگار در جهان است که در۲۰۱۹ کشته شده است.

عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور  به خاطر  پاکسازی برخی مناطق از وجود طالبان مسلح   رر: 
دیروز در فراه آغاز شد.

محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر در جریان هفته گذشته چهل   کابل: 
قاچاقبر مواد مخدر را که در پیوند به ۳6 قضیه جرم قاچاق مواد مخدر از مرکز و والیت ها بازداشت شده بودند 

از یکسال و6 ماه الی ۱۷ سال حبس محکوم به مجازات کرد.
ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر، ۱۰6۸ تیلفون  رر: 

همراه را که از  مجرمان جرمی به دست آورده است امروزبه گونه رسمی به گمرک کابل سپرد.
در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشر ۳۱ دهشت افگن  کشته و ۱۹تن زخمی گردیده اند . رر:  

. پولیس کابل درشش روز گذشته یازده تن را به اتهام جرم های جنائی بازداشت نموده اند. رر: 
یک قاچاقبر مواد مخدر امروز درمیدان هوایی بلخ بادو کیلو ودوصدگرام هیرویین بازداشت شد. بلخ: 

یک هراس افگن در در گیری با منسو بان  امنیت ملی و پولیس دیروز درزرنج  نیمروز کشته  و۳ تن بازداشت  نیمروز: 
شد. یک پولیس زخمی شد.

۱6طالب با۲ قوماندان آنهاو۹داعشی باقوماندان شان دربخش های ننگرهار به روند صلح پیوستند. ننگرهار: 
۲۵۰کیلو گرام چرس دیروز در رودات  والیت ننگرهار کشف و ضبط شد.۲ مرد نیز بازداشت گردید. رر: 

مشاور عالی قومندان معظم قوای مسلح ایران  گفت: ازآنجا که امنیت افغانستان برای ایران اهمیت دارد، قبول  ایران: 
کردیم که به مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی آن کشور کمک کنیم تا به تفاهم برسند.

۲۰۱ زندانی افغان در چارچوب اجرای تفاهمنامه جمهوری اسالمی ایران و افغانستان از طریق مرز تایباد  رر: 
دروالیت  خراسان رضوی به مقامات افغانستان سپرده شدند.

۱۰جنوری۲۰۱۹ =۲۰ جدی۱۳۹۷
وزیرخارجه ایران گفته غیر ممکن است طالبان در دولت آینده افغانستان  نقشی نداشته باشند.سخنگوی ریاست  کابل: 

جمهوری افغانستان نوشته است  ایران در این روز ها درنقش سخنگویان طالبان عمل میکنند.
درعملیات های مشترک نظامیان درشماری از والیات دیروز ۸۵ تن ازهراس افگنان کشته شدند، ۲۳ تن زخمی  رر: 

و۱۴تن آنان دستگیرشدند.
ده طالب مسلح دیشب درقلعه زال کندز کشته و ۱۵ طالب زخمی شدند.۳ سرباز شهید و ۷ تن زخمی شد. قندز: 

سه طالب مسلح دیشب در پشتونکوت والیت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
دو عراده تانکر مواد نفتی دیشب در بغالن از چنگ طالبان مسلح از  دشت خواجه الوان نجات داده شد. بغالن: 

هفت سرباز امنیتی دیشب درخواجه غار والیت تخار به شهادت رسیدند و6 تن زخمی شدند. تخار: 
بیست و دو طالب مسلح به شمول مولوی عبدالبصیر مشهور به بدر یک قومندان مشهور آن گروه دیروز در  بلخ: 

چمتال والیت بلخ کشته شدند.
به اثر حمله طالبان مسلح دیشب در قریه تمورک ولسوالی چهاربولک بلخ نوزده سرباز پولیس و خیزش مردمی  رر: 

به شهادت رسیدند، هفت سرباز زخم برداشتند و سه سرباز را طالبان با خود بردند.
حمزه و حقیار دو قومندان طالبان مسلح دیشب در والیت بغالن باچندین طالب دیگر کشته و6 طالب زخمی   بغالن: 

شدند.۹نظامی شهید و6 تن زخمی شد.
ننگرهار:  آتش سوزی از یک تانکر تیل در نزدیک گمرک در ولسوالی بهسود به چندین موتر سرایت کرد و با رسیدن 

کارمندان اطفاییه آتش مهار شد.
۱۱جنوری۲۰۱۹ = ۲۱جدی۱۳۹۷

به گفته یک مقام  امنیتی وزارت داخله “از۱۵۰۰ مجرم، حدود۲۰ نفراز افراد معزز حمایت می کنند.” به گفته  کابل: 
این مقام امنیتی شماری ازاین افراد«معزز« افراد با نفوذدولتی وغیردولتی هستند.این مجرمان ۲۸ هزارقبضه اسلحه 
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غیرقانونی دارند و در کابل به آدم ربایی، قتل، سرقت وسایر جرم های سازمان یافته می پردازند. یک بخش آنان 
ماهانه حدود ۱۵۰۰ دالر درآمد دارند و درآمد بخش دیگر ماهانه از ۲۰ هزار تاحدود صدهزار دالر می رسد.

در جریان عملیات جداگانه نظامیان در۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط کشور ۷۸ دهشت افگن کشته و ۴۳  کابل: 
تن زخمی شدند.

حمید منصوری یک فرمانده ارشد گروه طالبان دروالیت پکتیکا  با سه فردش بازداشت شد. پکتیکا: 
سه مرد به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دردوالنه والیت پروان بازداشت شدند. پروان: 

بخش های مانوگی گواه موج تازه از نبرد های مرگبار افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش است. تاکنون  کنر: 
چهار هراس افگن ازدوطرف کشته شده اند و ده تن دیگر شان زخم برداشته اند.

افراد طالبان یک تانکر مواد نفتی را در  ساحه چشمه شیر شاهراه کابل – مزارشریف به آتش کشیدند. بغالن: 
۳6 طالب در یک رشته حمله های هوایی و توپخانه یی نظامیان دردهراوود ارزگان کشته و یازده تن دیگرشان  ارزگان: 

زخم برداشتند.
شش طالب در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب زابل کشته  وچهارتن دیگرشان زخم برداشتند. زابل: 

۷هراس افگن طالب و داعشی  در تازه ترین رویا رویی ها با نظامیان دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
هزاران جریب زمین دولتی دروالیت ننگرهار ازچنگ غاصبان برون کشیده شد. رر: 

۱۲جنوری۲۰۱۸=۲۲جدی۱۳۹۷
سازمان دیدبان حقوق بشر، اسد اهلل خالد، سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان را به دست داشتن در  کابل: 

“شکنجه افراد و آزار جنسی زنان و دختران” متهم کرده است.
نیروهای ملی دفاعی وامنیتی درچند مورد عملیات تصفیوی بیست و پنج هراس افگن را  در نقاط مختلف  رر: 

کشور از پا درآوردند. ۱۸تن زخمی و ۳فرد مشکوک بازداشت گردید.
عبدالرحیم سیدجان سفیر افغانستان در انقره ، پایتخت ترکیه گفت: ما به پایگاه های امریکا در افغانستان اجازه  رر: 

نخواهیم داد تا علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرند.
ده ها فرد محکوم افغا ن درجمهوری اسالمی ایران با توافق وزرای عد لیه  دو کشور، امروز از مرز دوغارون  رر: 

به  افغانستان منتقل شدند.
هفت طالب مسلح دیشب در سپین بولدک والیت قندهار کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند. ۵ پولیس  قندهار: 

شهید و ۲ تن زخم برداشت.
منسوبان امنیتی بامداد امروز ده ها ماین را از پررفت و آمد ترین محل های این والیت  کشف و خنثی کردند. رر: 

یک انبار سالح نیز از یک خانه در شمال قندهار بدست آمد.
پنج فرد مشکوک دیشب در پل علم  والیت لوگر بازداشت شدند. لوگر: 

سمنگان:  مستری بصیریک مرد بازنش دیشب درکوتل ریگی دره صوف سمنگان هنگامی که  موترش به اشاره طالبان 
توقف نکرد  از اثر تیر اندازی طالبان به شهادت رسیدند.

سه مرد  دریک رویداد ترافیکی تصادم موترسرف با موتر باربری درمنطقه کوتل دلخکی در مسیر سمنگان- بلخ   رر: 
امروز جان باختند.

ولسوالی دولینه والیت غور دریک عملیات ضد هراس افگنی ازوجود افراد گروه طالبان پاکسازی شد. چندین  غور: 
عضو گروه طالبان کشته شدند و سه تن دیگر شان به اسارت درآمدند.

جوزجان:  ده طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب درفیض آباد جوزجان کشته و۸ تن زخمی شدند. 6پولیس خیزش 
مردمی شهید شد.

نورستان: پنج طالب مسلح در نبرد با نظامیان درکامدیش والیت نورستان هنگام ماین گذاری  کشته شدند.
۹ هراس افگن وابسته به طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها دروالیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

شش طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور برمواضع شان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان از طالبان خواست؛ برای تحقق اهداف صلح، با دولت افغانستان  پاکستان: 

مستقیم و بی واسطه مذاکره کند.
دریک رویداد ترافیکی تصادم بس مسافر بری با تانک نظامی  درشاهراه کابل- هرات  پانزده مسافرجان باختند  هرات: 

و حدود سی تن دیگر شان زخمی شدند.
۱۳جنوری۲۰۱۸=۲۳جدی۱۳۹۷

سروردانش،گفت با سپری شدن سه ماه ز برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان هنوز نه تنها از نتایج نهایی  کابل: 
انتخابات خبری نیست،بلکه درسایه اتهامات “تقلب، تخطی و فساد،اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان نیز 

کامال زیر سؤال رفته است”.
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پولیس دوتن را به اتهام انتقال 6۲ کیلو چرس و یازده کیلو گرام تریاک درشهر کابل بازداشت کرد . رر: 
یک افسر اردوی ملی دیشب در ساحه کارته نو به قتل رسید. جسد مقتول از یک چاردیواری پیدا شد. رر: 

ازاثر انفجار یک بالون گاز شب گذشته درمربوطات حوزه ناحیه ۱۲ امنیتی شهر کابل هشت تن عضو یک  رر: 
خانواده زخم برداشتند .

بادغیس:  ده عضو گروه داعش درعملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع درولسوالی جوند والیت بادغیس دیشب کشته 
شدند. چهل داعشی به اسارت درآمدند و مراکز داعشیان تخریب و نابود شد.

پولیس لوگر بیش از ده هزار کلیو گرام مواد انفجاری و مواد مخدر را ازمنطقه غرگیز ازره  کشف کردند.۳  لوگر: 
مظنون بازداشت شد. پولیس میگوید در این ذخیره گاه پنجاه هزار کیلوگرام امونیم نایتریت، پنجاه وسه هزار  
کیلوگرام چرس خام، یک میل توپ ۸۲ ملی متری، یک میل دهشکه یک میل ماشیندار، و ۲ عراده موترنیز 

تخریب  شده است .
حمله مخالفان مسلح شب گذشته در والیت غزنی عقب زده شد. غزنی: 

یک تعویذ نویس دیروز در مربوطات حوزه سوم مرکز غزنی از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. رر: 
دوازده طالب مسلح دیشب درامام صاحب  والیت کندز کشته و6 تن زخمی شدند. دو سرباز افغان به شهادت  قندز: 

رسیدند و سه سرباز دیگر زخم برداشتند.
قاری قدرت اهلل ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی زارع والیت بلخ با یازده طالب مسلح، عصر دیروز  بلخ: 

در شولگره بلخ کشته شدند.
6 طالب مسلح دیشب در زرمت پکتیا کشته و۳ تن دیگر زخمی  شدند.۱۰حقله ماین نیزکشف شد.   پکتیا: 

۸ قریه در ولسوالی های شهرک ، دولینه وشهر فیروزکوه از وجود طالبان دیروز پاکسازی شد. ۴طالب کشته و  غور: 
۸ تن زخمی شدند.۳ پولیس نیز زخمی گردیدند.

پولیس  نیمروز چهار مرد را به ظن دزدی دیروز در آن والیت باز داشت کرد. نیمروز: 
پنج سرباز اردوی ملی درحمله گروهی طالبان در سپین بولدک  شهید و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.۸طالب  قندهار: 

کشته و 6 تن زخم برداشتند.
پولیس هرات، یک ماین گذار حرفه یی گروه هراس افگن طالب را  در پشتون زرغون بازداشت کرد.  هرات: 

پنج نظامی درحمله مهاجمان دروالیت هرات به شهادت رسیدند. رر: 
۱۴ هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها در بخش های ده باال  ننگرهار: 

و غنی خیل  کشته شدند.
پنج طالب مسلح در یک عملیات نظامی درترینکوت والیت ارزگان کشته و۳ تن زخمی شدند. ارزگان: 

۲۰ طالب مسلح در نتیجه یک عملیات نظامیان  دیشب در خواجه سبز پوش فاریاب کشته و۱۴ تن دیگر شان  فاریاب: 
زخمی شدند. دراین عملیات یک قرارگاه دشمن با بیش از۰ عراده موتر سایکل و مقداری جنگ افزار آنان نیز 

منهدم شده است .
هشت طالب مسلح دیشب در یک عملیات  خاص نظامی در فراه کشته شدند. ۴ حلقه ماین نیز کشف شد.  فراه: 
یک کار خانه تولیدی مواد مخدر در عملیات نظامیان در ولسوالی باال بلوک فراه با مقدار پنجصد کیلو گرام  

مواد مخدر  ازبین برده شد.
۱۴جنوری۲۰۱۹= ۲۴جدی۱۳۹۷

اشرف غنی رئیس جمهور در خصوص نقش عرفان در جامعه صحبت کرده، گفت که هرسه زبان ملی کشور،  کابل: 
به صورت  عمیًق از تصوف و عرفان متاثر هستند، وی معینیت عرفان اسالمی و انسجام امور اماکن دینی را در 

چوکات وزارت ارشاد  حج واوقاف  ایجادکرد.
کمیسیون انتخابات  نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی  کشوررا که به تاریخ ۲۸و۲۹ میزان برگزار شده بود، عصر  کابل: 

امروز اعالم کرد. این روند با اعالم نتیجه والیت کابل که جنجالی شده بود، پایان یافت.
به دنبال انتشار بیانیه وزارت خارجه روسیه مبنی بر اینکه تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  رر: 
افغانستان در نتیحه “فشار آمریکا” بوده است، عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان می گوید این موضوع به 

گفت وگوهای صلح با طالبان ارتباط ندارد.
پولیس آلمان به هزینه نزدیک به ۲۰۰هزار یورو تجهیزات را دراختیار اداره پولیس بین المللی انترپول وزارت  رر: 

امور داخله  قرار داد.
وزارت داخله می گوید پانزده تن که نام شان در فهرست شانزده نفری از افراد قانون شکن و اخالل گر شامل  رر: 
است خود به ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی آن وزارت حاضر شده اند تا در خصوص اتهام های وارد 

شده وضاحت دهند.
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ننگرهار:  پولیس در منزلی درگردی غوث مهمندره ننگرهار۲۴ میل کالشینکوف، ده قبضه تفنگچه، یک چره یی، ده 
شاژور تفنگچه،6۵قطی مرمی تفنگچه تی تی، یک دوربین و۴ پلیت جعلی موتر را کشف و به دست آوردند.

یکنفر باین اتهام بازداشت شد.
۲۹ داعشی به شمول6 قومندان ارشد این گروه دریک رشته عملیات های ویژه ضد هراس افگنی در والیت  رر: 

ننگرهار کشته شدند.
۳6 عضو داعش دیشب از یک زندان طالبان در ولسوالی جوند والیت بادغیس آزاد و به امنیت ملی آنوالیت  بادغیس: 

تسلیم داده شدند.
دریك حمله هوایی درمربوطات  والیت بادغیس  چهار طالب  مسلح كشته شدند. رر: 

هشت هراس افگن دریک حمله هوایی درمانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 
نورستان: شش طالب مسلح  که تازه از پاکستان آمده بودند در نبرد با نظامیان در کامدیش نورستان کشته شدند.

ده طالب مسلح درحمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
جوزجان:  نه طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب درمسیرشاهراه جوزجان- بلخ کشته و۴ تن زخمی شدند .

مالگجر با۱۸ طالب  مسلح دولت در حمله هوایی  بی سرنشین دربغالن مرکزی دیشب کشته شدند . بغالن: 
نه  طالب  مسلح شب گذشته  درحمله هوایی نیرو های افغان در والیت بغالن كشته شدند. رر: 

نه  طالب  مسلح شب گذشته  درحمله هوایی نیرو های افغان دربغالن جدید والیت بغالن كشته  ویک ذخیره  رر: 
سالح تخریب شد. 

روز نامه گاردین بریتانیا درگزارش تازه ازازدیاد۳6 درصدی تلفات ملکی درافغانستان خبرداده است. کابل: 
هشت طالب مسلح دیشب در مارجه والیت هلمند کشته شدند. ۱۰ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. هلمند: 

چهار طالب مسلح دیروز در مقر والیت غزنی کشته و۲تن دیگر شان زخمی شدند. غزنی: 
ترینكوت   شانزده عضو گروه تروریستی  طالب دریك  عملیات ویژه  نیرو های كوماندو درمربوطات  شهر   ارزگان: 

ارزگان  كشته و ۵ تن بازداشت شدند .
وزیر امور خارجه هند می گویدکه کشورش قصد دارد تا ۳ میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه گذاری کند. هند: 

۱۵جنوری۲۰۱۹= ۲۵جدی۱۳۹۷
یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری گفت که »تکت« )تیم( انتخاباتی محمد اشرف غنی برای انتخابات آتی،  کابل: 

شامل دو معاون و یک نماینده از سایر اقوام ، تکمیل شده وپست ریاست اجرایی منحل می شود.
عمر داود زی ریس دبیر خانه شورای عالی صلح افغانستان می گوید دیدگاه رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان  رر: 

تغییر کرده وحاال آنهاعمال از گفت وگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان حمایت می کنند.
کابل:  درعملیات نیروهای دفاعی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰دهشت افگن  کشته،۲۲ تن زخمی و ۳ تن دیگر 

گرفتارشده اند .
طالبان مسوولیت حمله انتحاری دیشب درساحه نزدیک محوطه خارجی ها)گرین ولیج( در سرک نو پلچرخی  رر: 
ناحیه ۹ کابل را به عهده گرفتند. وزارت داخله گفت که درآن چهار نفر جان باختند و ۱۱۴ نفر دیگر زخم 

برداشتند وهمه افراد ملکی میباشند.
در سال ۲۰۱۸ میالدی۸۴۰ نفر درحوادث ترافیکی درکشور جان باختند وحدود ۵۳۰۰۰ نفر دیگرزخمی  رر: 

شدند.)منبع وزارت صحت عامه(
انفجار یک ماین مقناطیسی در کابل باعث کشته شدن راننده موتر شخصی شد. رر: 

اداره امنیت ملی از بازداشت پنج هراس افگن  در والیت های سمنگان و تخار خبر داد. سمنگان: 
بیست و نه داعشی به شمول شش قومندان  ارشد این گروه دریک رشته عملیات های ویژه ضد هراس افگنی  ننگرهار: 

درمربوطات ننگرهار کشته شدند.
هفده هراس افگن طالب وداعش دریک عملیات نظامی درمربوطات ننگرهارکشته و۲ تن زخمی شدند. رر: 

یک انبار بزرگ جنگ افزار گروه طالبان درمهمند دره کشف شد که شامل۲۴ کالشینکوف، ده تفنگچه، یک  رر: 
چره یی پلیتهای جعلی موترولباسهای نظامی از خانه عمرخان قوماندان طالبان بدست آمد.

چهارطالب مسلح درعملیات نظامیان دروالیت لغمان کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند. لغمان: 
نظامیان دروالیت میدان وردگ موفق به کشف یک انبار جنگ افزار طالبان مسلح شدند که شامل جنگ افزار  میدان: 

سبک وسنگین و پنج کیلوگرام مواد انفجاری است .
مولوی جناب یک قومندان گروه تروریستی طالبان ، دیشب درحمله هوایی نیروهای افغان دروالیت ارزگان  ارزگان: 

کشته شده است.
دو طالب مسلح دیشب در در گیری  بانیرو های امنیتی درپشت رود فراه کشته شدند. فراه: 



581

پنج عضو یک خانواده به اثر آتش سوزی درخانه  شان دروالیت هرات جان باختند. هرات: 
دوتن امروز دربدخشان از اثر برف کوچ  در اشکاشم و یاوان جان باختند و ۳ تن زخمی شدند. بدخشان: 

۱۶جنوری۲۰۱۹= ۲۶جدی۱۳۹۷
نیروهای دفاعی وامنیتی کشور روز گذشته  درچند عملیات تصفیوی درسیزده والیت کشور بیست و نه هراس   کابل: 

افگن را ازپا درآوردندو۲۱ تن زخمی شد.
وزارت داخله نام نویس ۲۹ نفر را همگانی ساخت که گفته می شود شبکه های توزیع مواد مخدر در کابل را  رر: 

رهبری می کنند.
موالنا فضل الرحمن یک روحانی سرشناس پاکستانی تغییر موضع داده از طالبان خواسته است  تا وارد گفت  پاکستان: 

وگو با دولت افغانستان شوند این روحانی پاکستانی دیگر جنگ طالبان را جهاد نمیداند .
پولیس یک هراس افگن طالب را که از طریق بندرسپین بولدک وارد خاک افغانستان شده بود شناسایی و  قندهار: 

بازداشت کرد.
دو نفری که خود را به حیث پولیس ثبت نام کرده و شب گذشته درمنطقه موشان پنجوایی به پوسته پولیس  رر: 

درپنجوایی  مهمان بودند،درنیمه شب۴ پولیس را کشته وتمام مهمات پوسته را باخود برده اند.
چندین قریه دیروز از وجود مخالفان مسلح در چاربولک والیت بلخ پاک سازی شد. بلخ: 

قوماندان امنیه بلخ می گوید در عملیات بنام ولید۲۴ در۴بولک ۱۸ طالب مسلح کشته شده و ده ها نفر دیگر آنها  رر: 
زخمی شده اند.

نه داعشی به شمول سه قومندان آن گروه دیشب در الچین والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
یک مقدار مواد انفجاری که در داخل یک بوجی به منظور حمله هراس افگنی از سوی مخالفان مسلح در کنار  غزنی: 

جاده یی در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر غزنی جاسازی گردیده بود، کشف و خنثی  شد. 
یک سر گروه طالبان درگرزیوان فاریاب دیشب با شش تن از افرادش کشته و۵ تن دیگرآنها زخمی  شد. فاریاب: 

۱۷جنوری۲۰۱۹= ۲۷جدی۱۳۹۷
با عمران خان، صدراعظم پاکستان، چاشت امروز در مورد  افغانستان  محمد اشرف غنی، رئیس جمهور  کابل: 

روندصلح افغانستان گفتگو و او را به کابل دعوت کرده است.
ارگ ریاست جمهوری تائید کرده قصر گلخانه ریاست جمهوری که محل کار اشرف غنی است، شب گذشته  کابل: 
)۱6 ژانویه( دچار آتش سوزی شده است. حدود یک سال پیش، ذخیره گاه اداره امور ریاست جمهوری 

افغانستان نیز آتش گرفته بود.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته اگر طالبان به جای صلح، جنگ  رر: 

را انتخاب کنند، آمریکا در کنار حکومت افغانستان با آنها خواهد جنگید.
هواداران و اعضای نهاد موسوم به حرکت مردمی برای صلح، راه پیمایی را برای حمایت از صلح در جالل آباد،  رر: 

خوست و کندهار راه اندازی کردند.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید برای ثبت شکایات از نتایج ابتدایی انتخابات  رر: 

پارلمانی والیت کابل صف های طوالنی تشکیل شده بود تاکنون ۳۰۰۰ شکایت ثبت شده.
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی درچند مورد ملیات تصفیوی 66 هراس افگن را در نقاط مختلف کشور از پا  رر: 

درآوردند.و۲۸ تن زخمی شد.
نورآقا سالنگی قوماندان امنیه ولسوالی شینواری والیت پروان شب گذشته دریک درگیری با گروه طالبان برای  پروان: 

رهایی یک قاضی ربوده شده به شهادت رسید.۲ منسوب پولیس نیز زخمی شدند. 
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در شاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 

یازده هراس افگن وابسته به گروه های هراس افگنی طالبان و داعش درتازه ترین نبرد ها در اچین و دور بابا   ننگرهار: 
والیت ننگرهار کشته شدند.

در سه نبرد جداگانه درحصارک و خوگیانی ننگرهار هفده طالب مسلح به شمول سه فرمانده محلی این گروه  رر: 
کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.

۹ طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور درمیوند والیت قندهار کشته شدند.  قندهار: 
مسووالن محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری از کاهش سی درصدی قضایای وارده درسال جاری درین  هرات: 

محکمه خبر میدهند. 
مقامات می گویند در اثر سرازیر شدن برف کوچ درراغستان بدخشان، در شرق افغانستان، هشت نفر کشته  و۳  بدخشان: 

تن زخمی شده اند.۱۸
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۱۸جنوری۲۰۱۹= ۲۸جدی۱۳۹۷
یک منبع از ارگ ریاست جمهوری گفته امراهلل صالح، سرپرست وزارت داخله به عنوان معاون اول در تیم  کابل: 
انتخاباتی محمد اشرف غنی در انتخابات پیش رو تعیین شده است. سروردانش معاون دوم وثریا دلیل ازقوم 

ازبک را بحیث نماینده خاص خود تعیین کرد.
محمد حنیف اتمر، به معاونت اول یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و معاونت دوم محمد محقق،  رر: 
معاون دوم ریاست اجرایی امروز ۲۸ جدی/دی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. در توافقنامه 
“تیم صلح و اعتدال” تعهد سپرد که در ظرف شش ماه تا یک سال قانون اساسی این کشور را تعدیل کند.او 
درکنار دومعاون خود،عالم ساعی والی پیشین جوزجان از ترک تباران به حیث نماینده خاص تعیین کرد که 

بعدا به عنوان معاون سوم ریس جمهور فعالیت خواهد کرد.
تاکنون هشت نفر به شمول عبدالطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نوراهلل جلیلی، عنایت اهلل حفیظ، زلمی  رر: 

رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا و حنیف اتمر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند 
درجریان عملیات های مشترک نظامی نیرو های امنیتی و دفاعی درشماری از والیت های کشور، دیروز ۸۰تن  رر: 

ازهراس افگنان گشته ۲6  زخمی و ۴ تن دیگرآنان دستگیرشدند.
۲۰ هراس افگن دیروز درمسیر شیرین تگاب والیت فاریاب کشته و۱۳ تن زخمی و ۱۵ ماین نیز کشف شد.  فاریاب: 

۴سرباز اردو شهید و 6 سرباز زخمی شدند.
هژده طالب مسلح دیروز درچمتال والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 

شش طالب مسلح دیروز درچشمه شیروالیت بغالن کشته و۴ تن زخمی   شدند. بغالن: 
یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی  امنیت عامه محکمه استیناف هرات محکوم به مجازات شد. هرات: 

پولیس نیمروز دیروز ۱۷۰کیلو گرام مواد مخدر را در والیت نیمروز کشف و ضبط کرد. نیمروز: 
پانزده طالب مسلح دیروز در جغتو والیت غزنی کشته شدند.۴ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. غزنی: 

دو طالب مسلح درزرمت د پکتیا کشته شدند. پکتیا: 
سی و نه طالب مسلح دیروز درآبکمری و شاهراه هرات-قلعه نو  والیت بادغیس کشته و۸ تن زخمی شدند.۳  بادغیس: 

نظامی شهید و ۴ تن زخمی شد.
۱۹جنوری۲۰۱۹= ۲۹جدی۱۳۹۷

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان امرور حضور در کمیسیون انتخابات افغانستان، به عنوان نامزد  کابل: 
ریاست جمهوری در انتخابات آینده ثبت نام کرد. فضل الهادی وزین از ترک تباران و حفیظ الرحمن نقی از 

قوم تاجیک را به عنوان معاونان خود اعالم کرد.
رحمت اهلل نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان نیز با حضور در کمیسیون انتخابات افغانستان برای شرکت  رر: 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ثبت نام کرد. ژنرال مراد علی مراد، رئیس گارنیزیون کابل و 

مسعوده جالل، وزیر پشین امور زنان افغانستان نیز دو معاون او هستند.
قرار است که فردا محمد اشرف غنی، به معاونت امراهلل صالح و سرور دانش برای ثبت نام به کمیسیون  رر: 

انتخابات مراجعه کند. 
همچنین منابع موثق به بی بی سی گفته که عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز فردابرای  رر: 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.وی باوحدت باحزب جنبش ملی اسالمی دوستم 

و حزب وحدت کریم خلیلی تیمش را تشکیل میدهد.
شانزده طالب مسلح دیشب درخواجه سبزپوش فاریاب کشته ۱۰ طالب زخمی و ۸حلقه ماین کشف شد.  فاریاب: 

یک کارمند  ریاست امنیت ملی  و یک دکاندار آرد فروش در تیراندازی افراد مسلح ناشناس دیروز در فاریاب   رر: 
شهید شدند.

قاری گل آقا یک عضو برجسته طالبان مسلح دیروز در والیت فاریاب بازداشت شد. رر: 
جوزجان: معین ارشد وزارت داخله به منظور پاکسازی شاهراه شبرغانـ  مزارشریف ازوجود مخالفان  وارد شبرغان شد.

پنج طالب مسلح در یک حمله هوایی درشاه ولیکوت والیت قندهار کشته و۲ تن زخمی شدند. قندهار:   
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ننگرهار:  مقامات نظامی از پاکسازی چندین روستا ازوجود هراس افگنان درلعل پور  سخن می گویند درحالیکه عملیات 
ادامه دارد.

پولیس تخار دیروز یک مرد را به ظن قاچاق مقدار پنجاه کیلو گرام مواد مخدر نوع شیشه از مربوطات ولسوالی  تخار: 
خواجه غار  بازداشت کرد.

نه هراس افگن دیروز درقلعه زال والیت کندز کشته و6 هراس افگن زخمی شدند. قندز: 
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درعملیات قطعات کماندو، ساحه منگگ های چشمه شیرشهر پلخمری بغالن ازوجود مخالفان مسلح به گونه  بغالن: 
کامل پاکسازی ۹ طالب کشته و ۳ تن زخمی  شد.

۲۰جنوری۲۰۱۹=  ۳۰جدی۱۳۹۷
غنی  با امراهلل صالح وسرور دانش وعبداهلل با عنایت اهلل فرهمند و اسداهلل سعادتی سما بعنوان نامزدهای  کابل: 

دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
امر اهلل صالح از سمت خود ازوزارت داخله به دلیل پیوستن به تیم انتخاباتی اشرف غنی،  استعفی داد. وحمداهلل  رر: 

محب ریس شورای امنیت سرپرست وزارت داخله توظیف شد.
دور ۱6 شورای ملی که هشت سال به طول انجامید   دیروز هم زمان با آغاز رخصتی  زمستانی اعضای مجلس  رر: 

٬خاتمه یافت.
پولیس پنج تن را به اتهام فروش موادمخدر درشهر کابل بازداشت کرد. رر: 

پولیس کابل چهارتن را به اتهام دزدی از حوزه ۱۳ بازداشت کرد . رر: 
به دلیل برفباری سنگین، طوفان شدید و ریزش برفکوچ )بهمن( گذرگاه استراتژیک سالنگ در شمال کابل بر  پروان: 

روی رفت و آمد بسته شده است.
فاریاب:   هفت طالب مسلح امروز در نتیجه درگیری با پولیس در قیصارکشته و ۱۱ تن دیگر شان زخمی شدند.

بغالن:   امنیت ملی بغالن   از شناسایی  و بازداشت سه هراس افگن در مربوطات شهر پلخمری خبر داد .
حمالت گروهی طالبان در ولسوالی نهرین بغالن از سوی باشندگان آن ولسوالی عقب زده شد. در این درگیری   رر: 

پانزده طالب مسلح کشته شد و شش طالب دیگر زخم برداشتند.
دردرگیری میان افرادمسلح غیر مسوول در فرنگ بغالن شش تن از دوطرف کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 

دایکندی:  محاکمه علنی چهار متهم دیروز در دایکندی دایر شد. هر یک از دومرد به جرم های رهزنی و کمک به قتل به 
۲۵ سال حبس و هر یک از دو مرد  دیگر به جرم  دزدی به ده سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

طالبان ۴۰ خانواده رابه اتهام همکاری با دولت از کوهستانات مجبور به ترک خانه های شان کرده اند . سرپل: 
دراثر برفکوچ دربدخشان روز گذشته شانزده  خانه مسکونی قسمآ تخریب شده و پنجاه و هفت خانواده خانه  بدخشان: 

های شان را ترک کردند.
۲۱جنوری۲۰۱۹=  اول دلو۱۳۹۷

دادستانی کل افغانستان می گوید که ثواب الدین مخکش، معاون پیشین اداره »نظارت و ارزیابی کل اداره امور  کابل: 
ریاست جمهوری افغانستان« به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. دوسال پیش درسندی نوشته بود: 
چگونه می شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش های مختلف و افراد »مورد اعتماد« را دربخش های 

کلیدی اداره امور جابه جا کرد.
پولیس کابل دیروز ۱۸ نفر را درپیوند به وقایع جنایی ازساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرد. ازنزد آنها  رر: 

یک میل تفنگچه ، دوقبضه برچه و یک قیچی آهن بری بدست آمده است.
درعملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی درنقاط مختلف کشور۱۹دهشت افگن کشته و۱۰ تن زخمی شده.  رر: 

مقام های محلی والیت میدان وردک در غرب کابل می گویند صبح امروزحمله انتحاری با خودروی بمب گذاری  میدان: 
شده به یک قطعه/واحد امنیت ملی در این والیت حمله شده است. تاکنون ۱۲کشته و۲۸ زخمی به شفاخانه 

انتقاف یافته که همه نظامی اند.
سه شبکه هراس افگن دریک رشته عملیات ویژه ماموران امنیت ملی د روالیت قندهار متالشی شد. قندهار: 

شش طالب مسلح در یک حمله هوایی درشاه ولیکوت والیت قندهار کشته شدند. رر: 
طالبان مسلح دیشب دوعراده تانکر نفت کش را از ولسوالی خانقاه در شاهراه شبرغان – مزار شریف با  شبرغان: 

رانندگان آن ربودند .
ابــتــدایــی  یکتن از منسوبان څارنوالی استیناف نظامی از سوی دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه محکمه   هرات: 

شهری به مدت  نه سال وشش ماه حبس محکوم به مجازات شد.
پولیس هرات فردی را به ظن قاچاق مقدار پنج کیلو و۷۰۰گرام چرس و مقداری تریاک بازداشت نمود.  رر: 

یک کارخانه تولید مشروبات الکولی توسط پولیس هرات کشف و از بین برده شد.دو تن باین ارتباط بازداشت  رر: 
شد.

هشت طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه شهر ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
مقامات نظامی از پاکسازی چندین روستا ازوجود هراس افگنان در لعل پور سخن می گویند. ننگرهار: 

سه ماین جاسازی شده توسط مخالفان مسلح دیروز درمربوطات خوگیانی ننگرهار کشف و خنثی شد. رر: 
بیست وسه طالب مسلح درتازه ترین حمله های نظامیان درارغنداب و شاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 
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طالبان مسلح یک مکتب دخترانه بنام شهید بنفشه را درغرب شهر فراه دیشب آتش زدند. فراه: 
نزدیک به سه هزارکیلو چرس درمنطقه بهرامچه هلمند دیروز ضبط شد.۴ نفر باین ارتباط بازداشت شد. هلمند: 

۲۲جنوری۲۰۱۹=  ۲ دلو۱۳۹۷
دوحه قطر:  گروه طالبان اعالم کرده که چهارمین دورنشست این گروه باهیئت آمریکایی درشهر دوحه قطر وارد دومین 

روز شده است. ۸ تن ازگروه طالبان و ۱۱ تن امریکایی درین گفتگو شرکت دارند.
ریاست امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که شمار کشته شدگان حمله دیروز مهاجمان انتحاری طالبان به یک  میدان: 
واحد امنیت ملی در میدان وردک ۴۳ نفر کشته و۵۴ تن زخمی شد. این قرارگاه مربوط به نیروهای خیزش 

مردمی امنیت ملی بوده است. رویترز گفته  بودند که دراین حمله ۱۲6 نفر کشته  شده اند.
طی ۲۴ساعت گذشته دربرخی والیت های کشور سی ویک هراس افگن کشته و۹ تن زخمی شدند . کابل: 

ننگرهار:  دو مرد به ظن انتقال۳6 قبضه تفنگچه امروز در مهمند دره والیت ننگرهار بازداشت شدند.
شب گذشته دربخش های ننگرهار سی طالب مسلح به شمول سه قومندان محلی این گروه کشته  و دهها تن  رر: 

دیگر شان زخم برداشتند.
مراکز سوق و اداره  طالبان در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه  امروز با خاک یکسان شد .۴طالب کشته و  هرات: 

چندین تن زخمی شدند.
یک قاچاقبر حرفه یی موادمخدر ازخاک سفید فراه  که قصد انتقال هیرویین  به هند را داشت  از سوی پولیس  رر: 

هرات بازداشت شد.
مردی درعملیات منسوبان امنیتی هرات ازچنگ آدم ربایان نجات داده شد.یک حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 

حمله طالبان بریک پایگاه نظامی دروالیت لغمان ناکام شد و ۲ انتحاری کشته شد.  لغمان: 
دو ماین گذار طالب در گلوله باری نظامیان در الینگار لغمان کشته شدند. رر: 

ده طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی وتوپ خانه یی نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
۹ طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور در میوند والیت قندهار کشته شدند. رر: 

درحمله قوای هوایی کشور بر مواضع طالبان دروالیت ارزگان ، نه هراس افگن کشته شدند وسه هراس افگن  ارزگان: 
دیگر زخم برداشتند.

شش طالب مسلح در نبرد با منسوبان امنیتی  درخاص ارزگان  کشته و۴ تن زخمی  شدند. رر: 
پنج طالب مسلح درگلوله باری منسوبان مرزی درپکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

شانزده طالب مسلح دیروز در قره باغ  والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
پنج مرد در پیوند به جرایم جنایی دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 

۲۳جنوری۲۰۱۹= ۳ دلو۱۳۹۷
مجمع اقتصادی جهان در داووس سویس برای پنج روزدایرشد که داکتر عبداهلل دیروزرفت واشرف غنی امروز  کابل: 

برای شرکت درین نشست عزیمت کردند.
در نتیجه عملیات اطالعاتی، فرمانده طالبان به نام نعمان که گفته شده طراح حمله خونین انتحاری بر یک  کابل: 

قرارگاه امنیت ملی بود، درحمله هوایی دیشب با ۹ نفر اعضای دیگر این گروه در میدان کشته شده. 
مذاکره میان نمایندگان وزارت خارجه امریکا و طالبان برای سومین روز در دوحه قطر ادامه یافت . رر: 

پنج سر گروه مشهور طالبان مسلح دیشب در والیت کندز کشته شدند. یک سرگروه دیگر زخم برداشت و  قندز: 
یک ذخیره گاه البسه و مهمات دشمن انفجار داده شد.

یازده طالب مسلح دیشب در آبکمری والیت بادغیس کشته شدند. بادغیس: 
شش طالب مسلح در حمله نظامیان درشرق کشور کشته شدند و چهارتن دیگر آن ها زخم برداشتند. لغمان: 

شش طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور در میوند قندهار کشته شدند.۲ حلقه ماین نیز کشف شد. قندهار: 
درعملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالیهای پشتون زرغون واوبه هرات، ساحات زیادی از وجود هراس  هرات: 

افگنان پاک سازی شد.۴طالب کشته و چند تن دیگر شان زخمی شدند.
هشت طالب مسلح درحمله قوای هوایی کشورشب گذشته در حومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

در تازه ترین حمله های نیروهای دفاعی و امنیتی به مواضع طالبان مسلح در رودات و خوگیانی والیت ننگرهار  ننگرهار: 
شانزده طالب مسلح کشته شدند.

چهار ماین گذار حین جاسازی ماینی در یک مسجد در والیت سرپل توسط پولیس باز داشت شدند. سرپل: 
ده طالب مسلح به شمول یک قومندان کلیدی آنان بنام قاری ظهیر مشهور به عبداهلل با ۹ تن افرادشان دیشب  فاریاب: 

در خواجه سبزپوش فار یاب کشته شدند وسه طالب دیگر زخم برداشتند .
پولیس جوزجان دو تن را به ظن قاچاق ۸۰ بوتل مشروبات الکولی درموتر کروال  باز داشت کرد. شبرغان: 
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یک پسر پانزده ساله در جوزجان خودرا حلق آویز کرد وبه زندگی اش پایان داد. رر: 
پاسگاه های مسیرشاهراه مزارشریف- جوزجان از نزد مخالفان مسلح واپس گرفته شد. درعملیات ده ها طالب  بلخ: 

مسلح به شمول چند قومندان مربوط قطعه سرخ طالب کشته و متباقی طالبان مسلح فرار کردند.
واشنگتن: سازمان آتالنتیک شمالی )ناتو( از کشته شدن یک نظامی دیگر امریکایی در سال روان میالدی دیروز درافغانستان 

خبر داد.
۲۴جنوری۲۰۱۹=  ۴ دلو۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی این کشور را از  کابل: 
وظیفه اش عزل کرده است.

درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی  دیروز درشماری از والیت های کشور، 6۸  رر: 
هراس افگن کشته۲۴تن دیگرزخم برداشتند و۴ هراس افگن دیگر دستگیر شدند.اضافه از۵۰ حلقه ماین نیز 

کشف و خنثی شد.
طرح انتحاری ۳عضو طالبان  که۲ تن پاکستانی اند برای حمله بریک » اداره مهم محلی« درشنواری وشهرجالل  ننگرهار: 

آباد ناکام وبازداشت شدند.
پنج عضوگروه داعش در تازه ترین حمله های هوایی ناتودرخوگیانی واچین والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
درعملیات نظامیان6 قرارگاه ،  یکمقدار مهمات و شماری ازوسایط هراس افگنان دردیشو ازبین برده شد. هلمند: 

چهارده طالب در نبرد با ماموران امنیتی هرات کشته  و دست کم هفده تن دیگر شان در شیندند زخم برداشتند.  هرات: 
دو تانک نظامی که از دیر زمانی دراختیار طالبان قرارداشت نیز تخریب شده است.

فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه شهری هرات به۴ سال حبس محکوم به  مجازات شد. رر: 
یک قومندان مسلح غیرمسول در والیت هرات، بیست میل سالح وجنگ افزار را امروز به گونه داوطلبانه، به  رر: 

ریاست امنیت ملی آن والیت تسلیم داد.
سی طالب درحمله هوایی وزمینی نیروهای ویژه افغان در قیصار والیت فاریاب کشته شدند. مولوی خلیل  فاریاب: 
معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای قیصار، مولوی خان معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای چهل گزی، 
سیدحفیظ اهلل رییس دادگاه این گروه برای فاریاب و مولوی عبدالغنی ومال ناصر دو قومندان درمیان کشته 

شده ها اند.
شش طالب مسلح در یک حمله هوایی در ارغنداب والیت زابل کشته و۳ تن زخمی  شدند. زابل: 

بیست طالب مسلح در یک رشته حمله های هوایی درمیوند والیت قندهار کشته و۷ تن زخمی  شدند قندهار: 
سیزده طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور در دهراوود و شمال ترینکوت  ارزگان کشته  ارزگان: 

و۳ تن زخمی  شدند.
وزارت دفاع  آذربایجان، امروزاز اعزام گروهی از نظامیان تازه نفس این کشور در قالب ناتو  به افغانستان خبر  باکو: 

داد.
۲۵جنوری۲۰۱۹=  ۵ دلو۱۳۹۷

استادان مکاتب افغان-ترک در شهر مزار شریف می گویند نیروهای پلیس نیمه شب گذشته به مکاتب  بلخ: 
مدرسه های پسرانه و دخترانه آنها “حمله کرده۵۰ استاد و کارمندان مکاتب مذکور رابشمول ۷ تبعه ترکیه 

بازداشت نمودند.”
نیروهای دفاعی در عملیاتهای جداگانه در۲۴ ساعت گذشته درنقاط مختلف کشو۳۴ هراس افگن کشته، دو  کابل: 

تن  زخمی  و یک تن دیگر آنها دستگیر  گردیده است .
وزارت دفاع ملی هیئتی را تو ظیف نمود تا تلفات افراد ملکی در سنگین هلمند را بررسی نماید. رر: 

ننگرهار:  ده ها جریب زمین در ولسوالی کوت والیت ننگرهار ازچنگ غاصبان برون کشیده شد.
۱۲عضو گروه داعش در تازه ترین حمله های هوایی ناتو در خوگیانی و چپرهارننگرهار کشته شدند. رر: 

هشت طالب مسلح در یک حمله هوایی درارغنداب والیت زابل کشته شدند.درجریان یک هفته در ارغنداب  زابل: 
۳6هراس افگن کشته شده.

هفده طالب مسلح در یک رشته حمله های هوایی درارغنداب و میوند قندهارکشته و۱۰ تن زخمی  شدند. قندهار: 
ده طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور درچارچینو و حومه ترینکوت کشته شدند. ارزگان: 

۲۶جنوری۲۰۱۹=  ۶ دلو۱۳۹۷
اشرف غنی میگوید بیش از۴۵ هزارنیروی امنیتی این کشور از۲۰۱۴ تاحاال کشته شده اند. کابل: 

به گفته یک منبع طالبان۳۴ سرباز پلیس وارتش افغانستان از زندان طالبان و ده عضو طالبان از زندان بگرام آزاد  رر: 
شده ا و تبادله گردیده اند.
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یک منبع گروه طالبان به بی  بی سی گفته که پس از یک هفته مذاکره میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر،  کابل: 
قرار است بزودی نتیجه این مذاکرات در یک اعالمیه مشترک اعالم شود.

قرار است مالعبدالغنی برادر،رئیس جدید دفتر سیاسی طالبان به زودی به مذاکرات صلح میان این گروه و  رر: 
نمایندگان آمریکا در دوحه بپیوندد.

شرکت ملی برق افغانستان )برشنا( اعالم کرده که فهرست نزدیک به۲۵۰۰ نفررا نشر خواهد کرد که به دلیل  رر: 
پرداخت نکردن حدود چهارملیارد افغانی  قبض )بل( برق به دادستانی افغانستان معرفی می شوند.

درعملیات نیروهای دفاعی طی ۲۴ ساعت گذشته  ۲۲ دهشت افگن کشته و۹  تن  زخمی گردیده اند. کابل: 
سه عضو گروه داعش دریک عملیات ویژه نظامی در مانوگی والیت کنر بازداشت شدند و یک عضو دیگر  کنر: 

شان کشته شد.
پنج طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی درمیوند کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند. قندهار: 

۳۷ طالب درتازه ترین حمله های هوایی وزمینی نظامیان دروالیت هلمند کشته و۴ تن زخمی شدند. هلمند: 
دو فرد ملکی از اثر گلوله باری افراد غیر مسوول در مسیر سرک  سمنگانـ  بغالن به شهادت رسیدند و چهار  سمنگان: 

ملکی دیگر زخم برداشتند.
جوزجان: ده طالب مسلح به شمول دو تبعه پاکستانی در آقچه جوزجان کشته و۲۰ طالب دیگر زخمی شدند. ۲ نظامی 

نیز زخمی شد.
قاری نقیب اهلل قومندان ارشد گروه داعش درحمله هوایی نظامیان ناتو درهسکه مینه ننگرهار کشته و ۲ داعشی  ننگرهار: 

زخمی شد.
پولیس بغالن از باز داشت چهار مرد به ظن سرقت پول یک دوکان صرافی خبرداد. بغالن: 

دوتن قاچاقچی باشنده بدخشان که مقدار۹6۰ گرام هیرویین را به شکل کپسول در معد ه شان جاسازی کرده  رر: 
بودند در پاسگاه شرق پلخمری بغالن از جانب پولیس مبارزه بامواد مخدر باز داشت شدند.
دو طالب مسلح در در گیری با منسو بان اردوی ملی در مربو طات بغالن دیروزکشته شدند. رر: 
امنیت ملی در عملیااتی یک گروه پنج نفری آدم ربایان  و سارقان مسلح را بازداشت کردند. لوگر: 

یک مرد از اثر خصومت های خانوادگی دیشب در کاپیسا کشته و۲ مرد و دو زن دیگر زخمی شد.یک سرباز  کاپیسا: 
نیزشهید شد.

منسوبان امنیت ملی زابل دیروز ده هزار مرمی وچهار میل کالشینکوف، پنج میل تفنگچه، یک عراده موتر کروال   زابل: 
و لباس های نظامی را کشف و به دست آوردند. دوطالب نیز بازداشت گردید.

شش طالب مسلح دیشب درمقر والیت غزنی کشته و۱۰ تن زخمی شدند.۳ پولیس شهید و دوپولیس زخمی  غزنی: 
گردیدند.

۲۷جنوری۲۰۱۹= ۷دلو۱۳۹۷
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا از گفتگوهای صلح افغانستان که میان نماینده آمریکا و طالبان در قطر برگزار  امریکا: 

شد، استقبال کرده و گفته این مذاکرات پیشرفت داشته است.
پاکستان:  وزیر امور خارجه پاکستان  مذاکرات اخیر میان ایاالت متحده امریکا و طالبان افغان را به عنوان “پیروزی بزرگ 

دیپلماتیک”  شمرد.
دادستانی کل افغانستان برای تکمیل تحقیقات ادعای بدرفتاری های جنسی با شماری از دختران فوتبالیست  کابل: 

هیأتی به خارج از افغانستان فرستاده خواهد شد.
طبق فرمان رئیس جمهور غنی و به منظور تحقق به موقع و مؤثر اهداف و اولویت های کشور، وزارت مبارزه  رر: 

علیه مواد مخدر با وزارت امورداخله ادغام می گردد.
وزارت معدن و نفت )پترولیوم( افغانستان اعالم کرده که این کشور برای نخستین بار ۷6 تن سنگ پودر بچه  رر: 

)تالک( فراوری شده را به کشور اردن صادر کرده است.
امروز در حالی که آتش سوزی دریک مارکیت تجارتی بنام میالد در مندوی کابل ادامه داشت پولیس سیزده  رر: 

سارق را هنگامی گرفتار نمود که مصروف دزدی و چپاول پول و اموال دوکانداران بودند.
در یک عملیات قول اردو ۲۰۳ تندر که دیروز در درمل والیت پکتیکا یک مقدار مهمات وتجهیزات طالبان  پکتیکا: 

مسلح به دست این نیروها در آمد.
یک کودک پنج ساله در نتیجه درگیری میان دو خانواده امروز درمحمودراقی کاپیسا کشته یک زن و سه مرد  کاپیسا: 

زخمی شد .
سیزده طالب مسلح  دیروز در مقر و قره باغ  والیت غزنی کشته و۳ پولیس شهید شدند. غزنی: 

یک موتر پر از مواد مخدرسی و سه هزار عدد تابلیت ترا مادول ،یکصدو هشتاد کیلو گرام  امفیتامین و هفت  نیمروز: 
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و نیم کیلو گرام  هیرو یین   دیروز در پل ابریشم نیمروز  کشف و ضبط و یکنفر بازداشت شد .
۱۴ طالب مسلح در حمله های هوایی در سپین بولدک و میوندقندهار کشته و۱۰ تن زخمی شدند. قندهار: 

هشت طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور در  ارزگان کشته و۴ تن زخمی شدند. ارزگان: 
پولیس هرات سه تن را در گذره به ظن انجام سرقت های مسلحانه بازداشت کرد. هرات: 

پولیس هرات سه مظنون به دزدی موتر را در انجیل بازداشت کرد. رر: 
عملیات مشترک کوماندویی در ولسوالی شنیدند والیت هرات سبب کشته شدن هشت تن وزخمی شدن 6تن  رر: 

ازطالبان مسلح شد.
شش عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های هوایی ناتودردوربابا واچین والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

۵۰۰ نظامی تازه تعلیم یافته اردوی ملی در بخش هایی از جنوب کشور استقرار یافتند.  هلمند: 
مال اسمعیل یک قومندان محلی طالبان دیروز در فراه کشته شد. فراه: 

دو طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب درقیصار فاریاب کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند. فاریاب: 
جوزجان:  چهار طالب مسلح دیشب درباالحصارشبرغان  کشته ۹تن دیگرزخمی شدند. یک پولیس زخم برداشت.

۲۸جنوری۲۰۱۹= ۸ دلو۱۳۹۷
محمد اشرف غنی،دیشب پس ازدیدار با خلیلزاد، از گروه طالبان خواست که با دولت افغانستان “مذاکرات  کابل: 

جدی” را آغاز کند، چرا که این کشور “صلح فوری ولی باتدبیر” می خواهد.
مسئوالن می گویند نیروهای ویژه امنیتی افغانستان درآب بند  والیت غزنی در جنوب افغانستان از یک زندان  غزنی: 

طالبان ۳۸ زندانی را آزاد کردند. ده جنگجوی طالبان کشته و ۹ مظنون دیگر نیز بازداشت شدند.
چهارطالب مسلح دریک عملیات در شاهراه غزنی – پکتیکا دیروز کشته و۲طالب زخمی  شدند. بیست و یک  رر: 

حلقه ماین کشف و خنثی شد و یک عراده موتر سراچه دشمن نیز تخریب گردید.
نهاد دادخواهی و حفاظت ازافراد ملکی یا سی پی جی ای میگوید که در سال ۲۰۱۸ میالدی آمار کشته  و  کابل: 
زخمی ها در منازعه های جنگی در افغانستان به 66۸۷ تن رسیده است که  ۲6۱۵ نفر کشته و۴۰۷۲نفر در 

رویدادهای جنگی زخم برداشته اند.
محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین  فساد اداری مرکزعدلی و قضایی امروز عزیزالرحمن و نذیراحمد  رر: 
را به جرم انتقال بیش از۱۰۲ملیون دالر امریکایی بخارج به چهار چهار سال حبس و مصادره ۱۰۲ملیون 

دالرمحکوم کرد .
یک انباربزرگ جنگ افزار گروه طالبان درزیرکوه شیندندوالیت هرات کشف شد. هرات: 

درختم عملیات موفقانه مشترک نیروهای امنیتی در شنیدند هرات ۱۱طالب کشته و ۸ تن زخمی شدند. رر: 
عبداالحد یک څارنوال درگلوله باری مردان تفنگ دارناشناس دروالیت قندهار کشته شد. قندهار: 

یازده طالب مسلح در یک رشته حمله های هوایی دیشب در ولسوالی های ارغنداب ومیوند دروالیت قندهار  رر: 
کشته و۱۱ تن زخمی شدند.

پنجصد و سی و نه کیلو گرام امونیم نایتریت دیشب درالتمور والیت لوگر کشف وضبط شد. لوگر: 
ده طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور در والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

چهارده عضو گروه داعش در تازه ترین حمله های هوایی ناتو درخوگیانی ورودات ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
ایران،روسیه و آمریکا خواستار حضور  موثر هند برای حل مشکالت چندین ساله افغانستان هستند. هند: 

۲۹جنوری۲۰۱۹= ۹ دلو۱۳۹۷
مقام های محلی والیت بلخ می گویند، طالبان خط لوله انتقال گاز از والیت جوزجان به مزارشریف را در چمتال   بلخ: 

شاهراه بلخ - جوزجان قطع کرده اند.
۲۴طالب مسلح دیشب در والیت بلخ کشته شدند.جنت گل مشهور به سنگری قوماندان طالب زخمی   رر: 

و۱۲عراقه واسطه شان تخریب شد.
ایتالیا:  وزارت دفاع ایتالیا اعالم کرد که این کشور در نظر دارد تا نیروهای خود را تا یک سال دیگر از افغانستان خارج 

کند.
روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود، پایان جنگ درافغانستان راآرزوی همه طرف ها دانست و در عین  امریکا: 

حال تصریح کرد، این صلح نباید به قیمت ویرانی همه بنیان های دمکراتیک، تمام شود.
پولیس مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه سرپل در سال جاری حدود ۱۷۰۰ کیلو گرام مواد مخدر را کشف  سرپل: 

و ضبط کرده است .
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۵۴ دهشت افگن  در پی عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی و دفاعی در برخی  کابل: 

نقاط کشور خبر داد. ۳۵ تن زخمی  و ۲ فرد مشکوک گرفتار شده اند
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در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی امروز یک تن را به اتهام انتقال مواد مخدربه هندگرفتار کردند. کابل: 
پولیس مبارزه با مواد مخدر نه فروشنده مواد مخدر را از بخش مختلف کابل بازداشت کرد . ازنزد آنها چرس،  رر: 

مقداری هیرویین و مقداری هم مواد نوع  شیشه به دست آمده است.
حکومت افغانستان وزارت خارجه را به فساد و بی  کفایتی متهم می  کند. رر: 

مردی با۵۱ بسته مواد مخدردردوموترکه از شنوار به دوربابا  درننگرهارانتقال می یافت  بازداشت شد. ننگرهار: 
بدخشان:  قوای سرحدی تاجکستان به خاطر اختطاف یک چوپان تاجکی درمرزهای بدخشان از یک ماه به این سو پل 

سرحدی ولسوالی خواهان را به روی تجار آن ولسوالی مسدود کرده  است.
بخش هایی از شرق کشورازشب گذشته تابامداد امروز یک بار دیگر گواه حمله های موشکی وتوپخانه یی  کنر: 

نظامیان پاکستانی بود.
یک باند چهارنفری هراس افگنان پاکستانی که مامورترورافسران نظامی درنیمروز بود، متالشی شد. یکنفر شان  نیمروز: 

کشته وسه تن بازداشت شد.
درپی عملیات نیروهای کوماندو اردوی ملی درشیندند هرات هفت هراس افگن کشته شدند. ۲تن زخمی و  هرات: 

یکنفر بازداشت شد.
شمارکشته ها وزخمی های طالبان درعملیات سه روز کوماندویی درولسوالی شیندند به ۲۸ تن رسیده است. رر: 
این عملیات درساحه فرمکان ولسوالی شیندند راه اندازی شد که درآن درکنارکشته شدن ۱۲ تن ازطالبان به 
شمول سه قومندان کلیدی آنان، دوعراده تانک هاموی که پیش ازاین به دست طالبان افتاده بود ویک انبار جنگ 

افزار شان نیز ازبین برده شد.
پولیس هرات زنی را به اتهام قاچاق  یک کیلومواد مخدر نوع شیشه بازداشت کرد. رر: 

یک مرد به  ظن  سرقت یک موتر  دیروز از سوی پولیس  قو مندانی امنیه  ولسوالی جبل سراج والیت پروان  پروان: 
بازداشت شد.

پنج طالب مسلح در حمله نظامیان در میوند والیت قندهار کشته و6 تن زخمی شدند. قندهار: 
در ارغنداب زابل شب گذشته ده هراس افگن کشته شدند و۸ تن دیگر بشمول ۳ پاکستانی زخم برداشت. زابل: 

چهار طالب مسلح دیروز درخان آباد  والیت کندز کشته شدند. قندز: 
مقام های محلی والیت لوگر گفته اند که شفاخانه  ۳۰۰بستر که به کمک مالی پاکستان در این والیت ساخته  لوگر: 

شده است، به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
۳۰جنوری۲۰۱۹= ۱۰ دلو۱۳۹۷

دادستانی کل )محاکم(افغانستان می گوید در دو سال گذشته تعداد کارکنان زن در این نهاد از سه درصد به ۲۲  کابل: 
درصد کل کارکنان افزایش یافته است.

وزارت دفاع ملی میگوید كه در۲۴ساعت گذشته۲۹ هراس افگن درجریان عملیات های تصفیوی نیروهای  کابل: 
اردوی ملی  كشته ۱۱تن زخمی و دو تن بازداشت شدند .

دریک عملیات نیروی کوماندواردوی ملی که دیشب درولسوالی سنگین والیت هلمند انجام شد ۱۴ هراس  هلمند: 
افگن کشته شد. ۹۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری و ۱۱ حلقه ماین ضد وسایط کشف و یک ذخیره گاه مهمات 

آنان منهدم شد .
دوازده هراس افگن به شمول یک قومندان مشهور آن گروه دیشب در نادعلی والیت هلمند کشته و۵تن  رر: 

زخمی شدند. ۱۰ حلقه ماین نیز کشف شد.
6 کیلو گرام چرس و۴ کیلو و هفتصد گرام تریاک درخان آباد والیت کندز کشف و به دست آمد. قندز: 

یک فرد در پیوند به انتقال دومیل کالشینکوف، یک قبضه تفنگچه، دوپرتله، ۸ عدد شاژور و سه فیر مرمی  رر: 
راکت انداز از ساحه ولسوالی علی آباد بازداشت شد.

دوازده طالب مسلح دیروز در خان آباد  والیت کندز کشته و۲ تن زخمی  شدند. رر: 
یک مرد با ده بوری مواد انفجاری و۲۵ کیلو چرس دیروز درسید خیل پروان بازداشت شد. پروان: 
درنتیجه انفجاری که در شهر شرن مرکز آن والیت رخ داد ، پنج فرد ملکی زخم برداشتند. پکتیکا: 

هشت طالب مسلح دیروز در چک والیت میدان وردک کشته شدند. ده طالب زخم برداشتند و پنج عراده موتر  میدان: 
سایکل و ده حلقه ماین کارگذاری شده دشمن از بین برده شد.

دوطالب در اندر غزنی زخمی و چندین حلقه ماین در ولسوالی گیالن غزنی کشف و خنثی شد. غزنی: 
سه هراس افگن دیشب در ولسوالی چمتال بلخ کشته و ۲ تن دیگر آنها زخمی  شدند. بلخ: 

یک قومندان داعشی با سه فردش دیشب در مانوگی والیت کنر کشته شد.یک فرد مشهور دیگر داعشیان به  کنر: 
نام قاری محب اهلل بازداشت شد. 
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هشت داعشی دیشب در ده باال والیت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۳۱جنوری۲۰۱۹= ۱۱ دلو۱۳۹۷

نیویارک تایمز: محمد اشرف غنی، در نامه ای به دونالد ترامپ، پیشنهاد کند کردن روند خروج نیروهای  امریکا: 
آمریکایی از افغانستان و کاهش هزینه های این نیروها را داده است.

جمعی از زنان در«کنفرانس شبکه زنان افغان« با تاکید براهمیت دستاوردهایشان ازسال ۲۰۰۱ تا کنون،  کابل: 
موضع شان را در مورد دور تازه گفت وگوهای صلح اعالم کردند.

پولیس بغالن از بازداشت چهارمرد در پیوند به قاچاق ۵۲ کیلوگرام مواد مخدر خبر داد . بغالن: 
مال جبار یک قومندان محلی طالبان مسلح دروالیت هرات بازداشت شد. هرات: 

قندهار:  تالش برای بازداشت عامالن تیراندازی بر نظامیان درقندهارآغازشده است. دومامور پولیس محلی ، چهار همقطار 
خود را در قرارگاهی درولسوالی پنجوایی به شهادت رساندند  و فرارکردند.

۳6 طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت هلمند کشته و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند. ۸ ماین کشف  هلمند: 
و۴ نظامی نیز شهیدشد.

شش نظامی اردو درنتیجه انفجارماینی درشیرین تگاب والیت فاریاب جان های شان را از دست دادند. فاریاب: 
مال نجم الدین یک قومندان گروه داعش درعملیات ویژه ماموران امنیت ملی درمانوگی والیت کنر با دو  کنر: 

همکارش کشته شد.
یک هراس افگن درنتیجه انفجارماین دست داشته اش درسرکانو والیت کنر کشته شد. رر: 

۱۹ طالب مسلح دروالیت ننگرهار دست از ادامه جنگ و ویرانگری برداشتند و صلح پیشه کردند. ننگرهار: 
اول فبروری۲۰۱۹= ۱۲ دلو۱۳۹۷

یک منبع طالبان به بی بی سی تایید کرد که قرار است هیاتی از دفتر سیاسی این گروه از قطر به مسکو سفر کند.  کابل: 
این نشست قرار است به تاریخ پنجم و ششم فبروری برگزار شود. در آن شماری از نمایندگان احزاب سیاسی 

افغانستان نیز شرکت می کنند.
درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی، دیروز درمناطق مختلف کشور 6۵ تن ازهراس  کابل: 

افگنان کشته و ۱۸ تن دیگرآنان زخمی شدند.۴ فرد مشکوک نیز بازداشت شد.
درپی افزایش حمله های موشکی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از شرق کشور ، مقامات ارشد نظامی افغان  کنر: 

گفته اند که ازاین پس جواب موشک را با موشک خواهیم داد.
شش سرباز اردوی ملی درحمله گروهی طالبان درسوزمه قلعه والیت سرپل شهید شدند و دست کم هفت  سرپل: 

تن دیگر شان زخم برداشتند.
قندهار:  قوماندان حمایت قاطع در افغانستان گفت که به زودی عملیات بزرگ ضد هراس افگنی در قندهار و بخش های 

دیگری از جنوب کشور راه اندازی خواهد شد.
از وقوع دو انفجار دروالیت های کاپیسا و لغمان جلوگیری شد. کاپیسا: 

ننگرهار:  ۱۲ هزارقاچاقبر وفروشنده مواد مخدر درجریان سال جاری خورشیدی درننگرهار بازداشت شده اند.
مسووالن مرکز هماهنگی والیت هرات، خواهان توجه بیشتر مقامات مرکزی به افزایش تشکیالت و رفع  هرات: 

کمبودات نیروی امنیتی شدند.
پولیس بغالن از بازداشت چهارمرد در پیوند به قاچاق ۵۲ کیلوگرام چرس خبر داد . بغالن: 

۲فبروری۲۰۱۹= ۱۳ دلو۱۳۹۷
اشرف غنی، ، شاید دشوارترین روزهای ریاست جمهوری  اش را تجربه می کند. آقای غنی در ظرف چند هفته  کابل: 

از تصویر یک رئیس جمهور”صلح جو” به تعبیر مخالفانش به یک “مانع اصلی صلح” تبدیل شده . 
طی ۲۴ ساعت درنقاط مختلف کشور۳۷ دهشت افگن کشته۹ تن  زخمی  و ۷ فرد مشکوک گرفتارشدند. رر: 

مردی با ۳۰ کیلوگرام مواد مخدر درمسیر جالل آباد- تورخم والیت ننگرهار در دوموتربازاشت شد. ننگرهار: 
ده طالب مسلح بشمول ۳پاکستانی درنبرد با نظامیان درخوگیانی ننگرهار کشته و۱۰ ماین نیز کشف شد. رر: 

شش طالب مسلح در حمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته و۸ تن زخمی شدند. قندهار: 
نه طالب مسلح دیشب در درگیری با نظامیان در سوزمه قلعه سرپل کشته و ۱۳ تن زخمی شدند . سرپل: 

پنج طالب مسلح در ولسوالی صیاد سرپل کشته و۳ تن دیگرشان زخمی شدند. یک نظامی نیز زخمی شد. رر: 
شش هراس افگن درحمله نظامیان درشاه جوی کشته شدند وچهار تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 

شش عضو کلیدی گروه تروریستی طالبان مسلح شب گذشته در یک حمله هوایی درسنگین و نهر سراج  هلمند: 
والیت هلمندکشته شدند.

پولیس در  فراه سه تن رابه  ظن سرقت یک عراده موتر سایکل باز داشت کردند  فراه: 



590

پولیس درفراه یکمرد را به ظن فروش مواد مخدردیروز بازداشت کرد . رر: 
پنج طالب مسلح دیشب در عملیاتی قوای هوایی حمایت قاطع وقطعه خاص کوماندو درخاک سفید فراه کشته   رر: 

دوتن زخمی و ۸ تن بازداشت شدند.
یک مکتب دخترانه  درقریه گنهکان شهر فراه شب گذشته  از سوی  افراد مسلح ناشناس تخریب شد. رر: 

دیروزسه حلقه ماین که ازسوی طالبان مسلح درمسیرراه شهرفراه جا به جا شده بود کشف و خنثی شد.  رر: 
پنج طالب مسلح دیروز درقره باغ  غزنی کشته و۸ تن زخمی  شدند.۲ حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. غزنی: 

نماینده ایران در جلسه ›گروه بین المللی تماس’ در مورد افغانستان که در وزارت امور خارجه بریتانیا برگزار  لندن: 
شد از روند صلح با هدایت دولت افغانستان حمایت کرد.

۳فبروری۲۰۱۹= ۱۴ دلو۱۳۹۷
محمد اشرف غنی، درتازه ترین اظهارات خود دررابطه با مذاکرات صلح گفته کهو و نیروهای امنیتی این کشور  کابل: 
تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشند، “صلح گذرا” را نمی پذیرند صلحی که در آن نقش نیروهای 

افغان تضمین نشده باشد. طالبان گفته اند که نیروهای افغان را لغو میکنند.
شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرد که معاون اول ومعاون ارشد امنیتی وزارت داخله همراه با  رئـــیـــس  رر: 

مبارزه با تروریسم این وزارت را برکنار و افراد جدید به جای آنان معرفی شدند.
یونیسف:  صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف( اعالم کرده که چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک 

نیاز دارند و درمیان این کودکان، ۵۰۰ هزار نفر به کمک فوری نیاز دارند.
چهار مرد مسلح  به ظن سرقت دیروز توسط پولیس در والیت غزنی بازداشت شدند. غزنی: 

چهار  طالب مسلح دیشب در اثر عملیات مشتر ک  قطعات خاص ، کماندو و قوای هوایی حمایت قاطع   فراه: 
دراناردره فراه کشته شدند.

دو طالب مسلح درجریان یک عملیات مشترک دیروز درگیرو مسیر شاهراه غزنی – پکتیکا کشته و۳ تن زخمی  غزنی: 
شدند.۳ ماین نیز کشف شد.

عملیات گستردة نظامی به منظورواپس گیری ولسوالیهای از دست رفته درغزنی به زودی آغازمی شود. رر: 
جوزجان:  طالبان دو موتر تانکر حامل نفت را با چهار راننده آن صبح امروز در آقچه جوزجان ربودند.

هشت طالب مسلح به شمول یک قومندان آنان دیروز در والیت هلمند کشته و۵ تن زخمی شدند. هلمند: 
دو مرد با یک مقدار جنگ افزار دیروز دربهسود والیت ننگرهار بازداشت شدندبا۲ میل تفنگچه، پنجصد فیر  ننگرهار: 

مرمی، چهار خپ کن تفنگچه بی صدا و بیست و هفت شاژور تفنگچه دریک عراده موتر سراچه.
مدیر اجرائیه ولسوالی گوسفندی سرپل دیشب توسط طالبان به شهادت رسید. یک طالب نیز کشته شد. سرپل: 
دایکندی: شش مرد دریک رویداد ترافیکی درمسیر نیلی و خدیر دایکندی دیروز جان باختند و6 تن زخمی شدند.

۴فبروری۲۰۱۹= ۱۵ دلو۱۳۹۷
دادستانی کل افغانستان ۲۱ نفر را به اتهام دست داشتن در حمله دلو سال گذشته به هتل اینترکانتیننتال کابل که  کابل: 

۲۲ نفر بشمول ۱۴ تن اتباع خارجی کشته شد به دو تا سی سال زندان محکوم نمود. 
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی از »پراگندگی به میان آمده میان سیاسیون افغانستان« در رابطه با مذاکرات صلح  رر: 

در این کشور انتقاد کرد و از همه خواست اتحاد خود را حفظ کنند.
دولت توزیع کوپون برای خانواده های نیروهای امنیتی وارتش که در جنگ کشته شده اند را آغاز کرد. توزیع  رر: 
کوپن دراین کشور بعد از۲6 سال ازسر گرفته م شود.که شمارآنها به۱۲هزار خانوار میرسد. شامل آرد، برنج، 

روغن، چای، شکر و عدس است.
موظفان اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله مردی رابه ظن مطالبه۵۸۰ هزارافغانی رشوه از ده نفر برای  رر: 

شمول آنها دریکی از نهاد های تحصیلی پولیس  بازداشت کردند.
نوزده هراس افگن درعملیات های اردوی ملی درجریان یک شبانه روز درنقاط مختلف کشور کشته شدند.۱۴  رر: 

حلقه ماین نیز کشف شد.
یک دسته سه نفری آدم ربایان در کابل بازداشت گردید. رر: 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، می گوید که بخشی از نیروهایش را در افغانستان برای کارهای اطالعاتی  امریکا: 
حفظ خواهد کرد.

پنج هراس افگن دیشب در پی یک عملیات افراد کوماندو در ولسوالی خاک سفید والیت فراه کشته شدند.۲تن  فراه: 
زخمی و۱۲تن بازداشت گردید.

پولیس یک مرد را به ظن فروش مواد مخدردیروز در فراه با ۳۷۰گرام مواد مخدرو۲۵۵ گرام هیرویین و۵۰۰فیر  رر: 
مرمی کالشنکوف بازداشت کرد
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مدیر امنیت ولسوالی آقتاش والیت کندز امروز با سه همراهش درکمین مخالفان زخم برداشتند. قندز: 
پولیس نیمروز یک مرد را به ظن قاچاق ۱۴۹ کیلو تریاک در داخل یک موتر در نزدیکی پل ابریشم باز داشت  نیمروز: 

کرد .
درولسوالی واغز والیت غزنی دو هراس افگن کشته شدند و یک هراس افگن دیگر زخم برداشت . غزنی: 

سه مخالف مسلح دیروز دراندر و قره باغ  والیت غزنی کشته و۵ تن دیگر شان زخمی  شدند. رر: 
پولیس بغالن سه مرد را به ظن سرقت یکعراده موتر  درآن والیت بازداشت کرد. بغالن: 

سه طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در پشتونکوت فاریاب کشته و ۵ تن زخمی شدند.۳ پولیس  فاریاب: 
خیزش مردمی نیز شهید شد.

سه مرد به ظن سرقت دیروز درگرشک والیت هلمند بازداشت شدند. هلمند: 
۵فبروری۲۰۱۹= ۱۶ دلو۱۳۹۷

امنیت ملی با راه اندازی عملیات خاص اسامی عبیداهلل مشهور به رییس عبید فرزند حمیداهلل را با هفت تن از  کابل: 
افرادش  که مصروف اختطاف، قتل، سرقت های مسلحانه، اخاذی پول از تاجران و سرمایه داران بودند از 

مربوطات ناحیه دهم شهر کابل بازداشت کرده است.
قرار است امروز ، نشست دو روزه ای میان افغانها و نمایندگان طالبان برگزار شود. مسکو: 

شهروندان پروان امروز حمایت و پشتیبانی گستردة شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی اعالن کردند. پروان: 
بدخشان:  پولیس در بدخشان امروز یک مرد را با۲۱ کیلوگرام موادمخدرنوع هیرویین دریک موترنوع سراچه در 

ولسوالی ارگو بازداشت کرد
یک کارخانه تولید و بسته بندی  مواد مخدر در  لسوالی ارگو با تمام وسایل آن ازسوی منسوبان امنیتی    رر: 

تخریب وازبین برده  شد اما مالک کارخانه موفق به فرار شد.
منسوبان اردوی ملی ازیك  منزل ازساحه  بركت اهلل خان ولسوالی سرخرود ننگرهار دومیل كالشینكوف، سه  ننگرهار: 
قبضه تفنگچه ، یك مقدار مهمات سالح ثقیل ومواد مخدر را بدست آوردند. ۲مرد درین ارتباط بازداشت شد.

بیست  تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
۹ طالب درنبرد با نظامیان درسرخرودوخوگیانی نگرهار کشته شدند . ۵ ماین نیز کشف وخنثی شد. رر: 
در۲۴ساعت گذشته شش طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 

یازده طالب مسلح درحمله های نظامیان درحومه لشکرگاه کشته ودو انبار جنگ افزارکشف شد. هلمند: 
دانگام والیت کنر یک بار دیگر گواه نبرد های افراد تحریک طالبان پاکستانی و گروه طالبان است. هشت هراس  کنر: 

افگن کشته شدند و چندین تن دیگر شان زخم برداشتند.
هژده هراس افگن دریک رشته حمله های هوایی دروالیت ارزگان کشته شدند ارزگان: 

ده طالب مسلح در حمله نظامیان در میوند والیت قندهار کشته و۴ تن زخمی شدند. قندهار: 
افراد مسلح دیشب درلوگر پول ومبایل داکتران ومریض داران شفاخانه شفیق اهلل لودین راسرقت کردند.  لوگر: 

وزارت دفاع میگویدده هراس افگن در پی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی دربخش های از کشور  کابل: 
کشته و۳ تن زخمی شد.

بیست و دو طالب مسلح دیشب در والیت کندز کشته و۱۸ تن دیگر شان زخمی شدند. قندز: 
جوزجان:  چهار طالب به شمول یک سرگروه آنان دیشب در مردیان جوزجان کشته و۱۰ تن دیگرزخمی شدند.

پولیس نیمروز یک مرد را با 6 کیلو هیرویین نوع شیشه باز داشت کرد. نیمروز: 
پنج هراس افگن دیشب در پی یک عملیات افراد کوماندو در ولسوالی خاک سفید والیت فراه کشته شدند.  فراه: 

دو تن دیگر آنها  زخمی و دوازده هراس افگن گرفتار نشدند. 
۶فبروری۲۰۱۹= ۱۷ دلو۱۳۹۷

شیرمحمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان در نشست صلح مسکو اعالم کرد تا زمانی که نیروهای  طالبان: 
خارجی ازافغانستان خارج نشوند، این گروه آتش بس نخواهد کرد.

وزیرخارجه آمریکا گفته تابرقراری صلح دوامدار، اتحاد نظامی با افغانستان برقرار می باشد. امریکا: 
همزمان با برگزاری نشست طالبان واحزاب افغانستانی در مسکو، سفارت افغان تهدید به بمبگذاری شد. مسکو: 

ازبکستان: وزیر خارجه ازبکستان همزمان با برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در مسکو، اعالم آمادگی کرد تا دور بعدی 
این مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان را در تاشکند برگزار کند.

سه هراس افگن پاکستانی داعش  دریک حمله هوایی درمانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 
شانزده مرد به ظن جرایم جنایی طی یک هفته  در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 

نیروی دفاعی روز گذشته با انجام چند مورد عملیات تصفیوی هشت هراس افگن را در نقاط مختلف  کابل: 
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کشورازپادرآوردندو۷ تن زخمی شد.
یک کار خانه تولید هیرویین در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان در نتیجه عملیات نظامیان دیروز تخریب شد.  بدخشان: 
از این کاخانه سه بالون گاز ، بیرل خالی ، تشت های خالی ،یک پایه ماشین چک وسایط ، ماشین تولید هیرو 

ئین و یکمقدار نوشادر به دست پولیس افتاده است
پولیس بغالن یک حلقه ماین  را درچوک شهر پلخمری کشف شد. بغالن: 

هشت طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
۹ هراس افگن دریک رشته حمله های هوایی درمربوطات ارزگان کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند. ارزگان: 

ده طالب مسلح درنبرد با نظامیان درسرخرود و حصارک والیت ننگرهار کشته شدند .۷ حلقه ماین نیز کشف  ننگرهار: 
و خنثی شد.

پنج طالب مسلح در حمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته و۳ تن زخمی  شدند. قندهار: 
درحمله های توپخانه یی نظامیان برمواضع طالبان درولسوالی ارغنداب والیت زابل ، هشت هراس افگن کشته  زابل: 

شدند. 6 ماین نیز کشف شد.
امنیت ملی لوگر۴ مرد را به ظن سرقت پول و مبایل داکتران ومریضداران شفاخانه شفیق اهلل لودین بازداشت  لوگر: 

کرد.
درجریان  یک ماه عملیات 6۷ طالب مسلح کشته شدند وچهل طالب دیگر زخم برداشتند وهمچنان چهار تن  بادغیس: 

از نیروهای امنیتی و دفاعی شهید شدند و شش تن دیگر آنان زخم برداشتند.
دو خبرنگار رادیوی محلی والیت تخار شام دیروز از سوی افراد مسلح به شهادت رسیدند. تخار: 

۷فبروری۲۰۱۹= ۱۸ دلو۱۳۹۷
ریاست جمهوری می گوید نشست دو روزه طالبان و چهره های سیاسی افغانستان در مسکو فقط به منظور  کابل: 

بحث سیاسی و علمی در مورد صلح برگزار شده است برای روند صلح نتیجه عملی ندارد.
زلمی خلیلزاد گفته است که  هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. رر: 

دیروز درمناطق مختلف کشور ۲۱ تن ازهراس افگنان کشته و ۷ تن دیگرآنان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی  رر: 
زخمی شدند. 

به دلیل طوفان و برفباری های سنگین سالنگ از۴ روز باینسو بسته شده است.ضخامت برف به دونیم متر  سالنگ: 
رسیده و بیش از۴۵مورد برف کوچ رخداده  درحالیکه درجه حرارت منفی ۳۰ درجه است .

امنیت ملی یک شبکه سه نفری تروریستان را امروز دروالیت لوگر بازداشت کردند. لوگر: 
مقامات نظامی ازپاکسازی دهها روستا در دوطرف شاهراه ترینکوت-قندهاراز وجود هراس افگنان سخن  قندهار: 

می گویند.
بیست عضو گروه داعش بشمول چند تن خارجی درتازه ترین حمله های هوایی در مانوگی و حوکی والیت  کنر: 

کنرکشته شدند.
ننگرهار: ۸ طالب مسلح  درنتیجه تازه ترین درگیری ها دروالیت ننگرهار کشته شدند. ۳ عضو طالبان در غنی خیل با جنگ 

افزار شان بازداشت شدند.
پانزده عضو گروه داعش بشمول 6 تن خارجی شب گذشته دریک عملیات ویژه نظامی در هسکه مینه والیت  رر: 

ننگرهار کشته و6 تن زخمی شدند.
بخش های  مرزی کنر و ننگرهار دو دوشبانه روزاخیر دوباره گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان  شرن: 

پاکستانی بود.
دریک حمله نظامیان بریک مرکزطالبان دروالیت فراه ، هشت هراس افگن کشته و۲ تن زخمی  شدند. فراه: 

ده طالب مسلح دریک عملیات نظامی  دروالیت هلمند کشته شدند. ۳ انبار سالح نیز کشف گردید. هلمند: 
هفت طالب مسلح درتازه ترین درگیری دروالیت غور کشته شدند. غور: 

شش طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت کندز کشته و۲ تن دیگر شان زخمی شدند. قندز: 
۸فبروری۲۰۱۹=۱۹ دلو۱۳۹۷

نشست مشورتی با حضورداشت شماری از نامزدان ریاست جمهوری، نمایندگان تعدادی از نامزدان و شماری  کابل: 
از رهبران احزاب سیاسی و نماینده گان آنان در ارگ  برگزار شد

افغان  احزاب سیاسی  از  انتخابات ریاست جمهوری۱۳۹۸ و شماری  نامزدان  ‘شورای تشریک مساعی’  کابل: 
اعالمیه ای را در مورد طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات منتشر کرده آنرا زمینه ساز تقلب خواندند.

نیرو های دفاعی کشوردر۲۴ساعت گذشته سی هراس افگن را  در نقاط مختلف کشور از پا درآوردند.۷ تن  رر: 
دیگر  زخمی، ۵ تن آنان دستیگر شدند.
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دو مرد به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی دروالیت تخار بازداشت شدند. تخار: 
بیست هراس افگن درنبرد با نظامیان دروالیت ننگرهار کشته شدند .۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

دو محموله بزرگ ۴۰۰ کیلو گرام چرس  مواد مخدر در خوگیانی والیت ننگرهار در دو موترکشف شد. رر: 
چهارده هراس افگن دریک رشته حمله های هوایی درمربوطات والیت ارزگان کشته و۳ تن زخمی شدند. ارزگان: 

۹ طالب مسلح درجریان تازه ترین درگیری ها درلغمان کشته شدند.۸ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. لغمان: 
پنج طالب مسلح در حمله نظامیان درنیش والیت قندهار کشته شدند وشش طالب دیگر زخم برداشتند. قندهار: 

درحمله های توپخانه یی نظامیان برمواضع طالبان درمیزان والیت زابل ، ده هراس افگن کشته شدند وچهارتن  زابل: 
دیگر شان زخم برداشتند.۱۲ماین نیز کشف وخنثی گردید.

پولیس هرات از وقوع یک انفجار در مسیر پل ماالن انجیل جلوگیری کرد. هرات: 
۹فبروری۲۰۱۹=۲۰ دلو۱۳۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با دادن اعتبارنامه به ۸۰ نامزد انتخابات پارلمانی۱۸والیت افغانستان که ۲۸  کابل: 
و ۲۹ میزان/مهر امسال برگزار شده بود، راهیابی آنان را به مجلس نمایندگان قطعی اعالم کرد. نتایج نهایی 

۱۵والیت دیگر مشخص نیست.درغزنی انتخابات نشده.
شاه محمود میاخیل به حیث والی جدید ننگرهاربه عوض حیات اهلل حیات امروز ازطرف  اداره ارگانهای  رر: 

محلی معرفی شد.
اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمد ذکی سرفراز شاروال کابل معرفی شدند. رر: 

خانم سالومه زورابیشویلی،رییس جمهور گرجستان، از نیروهای حافظ صلح آن کشور درافغانستان بازدید کرد کابل: 
امنیت ملی در یک عملیات خاص ابوعبیداهلل متوکل استاد پوهنتون و خطیب مسجد جامع شیخ محمدی ها  رر: 
)روحانی(  مسوول جلب و جذب گروه تروریستی داعش را ازمربوطات ناحیه پنجم شهر کابل با ۱6 شاگردش 

بازداشت کردند.پسروبرادرزاده اش در ننگرهار عضو داعش هستند.
مولوی سخی یک مسوول نظامی طالبان با هفت همراهش دیشب درقره باغ  والیت غزنی کشته شد. ۲ طالب   غزنی: 

دیگر در مقر کشته شد.
یک زن جوان ۲۴ساله در شهر تالقان والیت تخار دیشب توسط شوهرش به قتل رسید. تخار: 

پولیس در فراه امروز یک مرد را به ظن سرقت یک موتر باز داشت کرد. فراه: 
در یک عملیات کوماندوها در والیت کندز پنج زندانی دیشب از بند طالبان مسلح درچاردره آن والیت آزاد  قندز: 

شدند.۳ طالب بایک مرد مشکوک بازداشت شد.
بیش از چهارصد سرباز اردوی محلی از یک دوره آموزشی دیروز در والیت کندز فارغ شدند. رر: 

ده عضو گروه داعش دریک حمله  هوایی روزگذشته در ولسوالی های خوگیانی و رودات والیت ننگرهار  ننگرهار: 
کشته شدند.۲ انبار سالح و ۷ ماین نیز کشف شد.

مردی بامداد امروز با ۴۳کیلوگرام چرس در حومه شهرجالل آباد بازداشت شد. رر: 
۹ طالب مسلح درحمله های نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند.۳ انبار سالح نیز کشف شد. هلمند: 

درتازه ترین رویداد ها در دانگام ، شش هراس افگن وابسته به تحریک طالبان پاکستانی  و گروه طالبان کشته  کنر: 
شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشته اند.

یازده هراس افگن دریک رشته حمله های هوایی دردهراوود و خاص والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هشت طالب مسلح در حمله نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند. قندهار: 

درحمله هوایی 6هراس افگن درارغنداب کشته شدند وسه تن دیگرزخم برداشتند.۵ ماین نیز کشف شد. زابل: 
پاکستان:  زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که رهایی مال عبدالغنی برادر، از قومندانان 

ارشد گروه طالبان از جانب پاکستان، به درخواست او صورت گرفته است.
۱۰ فبروری۲۰۱۹=۲۱ دلو۱۳۹۷

محمد اشرف غنی  در راس هیأت عالی رتبة دولتی امروز به ولسوالی غنی خیل ننگرهار  سفر کرد. کابل: 
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۷۵ دهشت افگن درپی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی دریک شبانه  کابل: 

روز دربخش های از کشورخبرداد.۲۰تن زخمی و ۲ فرد مشکوک نیز گرفتار شدند.
مقام های محلی نیمروز پس از۱۹سال  از رسیدن آب رودخانه هیرمند به تاالب هامون خبر دادند. نیمروز: 

سه طالب مسلح دریک حمله هوایی درمره وره والیت کنر کشته شدند. کنر: 
۳6 تن از طالبان مسلح  بشمول ۴ طالب پاکستانی دریک عملیات ضد هراس افگنی درشاه ولیکوت کشته و6  قندهار: 

تن زخمی شدند. ۵ طالب دیگر در ولسوالی معروف کشته شدندو یک طالب بازداشت شد.
۲۵طالب مسلح بشمول 6 پاکستانی دریک عملیات نظامی درارغستان والیت قندهار کشته شدند.6 ماین نیز  رر: 
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کشف شد.
ترینکوت:   شاهراه ترینکوت - قندهار از وجود طالبان پاکسازی شد.درین عملیات بیست وپنج طالب مسلح کشته شدند 

وهفده طالب دیگرزخمی شدند.
محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۳۹ تن را به ارتکاب جرم  کابل: 

قاچاق مواد مخدر از ۴ تا ۱6 سال حبس محکوم به مجازات کرد.
امنیت ملی اخیرًا سه عضو شبکه حقانی را به اتهام سازماندهی انفجار چهاراهی ذنبق مقابل سفارت جرمنی  رر: 
وکمپ جی فور ایس )انجمن( دست داشتند از مربوطات شهر کابل دستگیر کرده است که به جرمشان اعتراف 

کرده اند.
پولیس بغالن دو مرد را درپیوند به قاچاق ۲۵ کیلوگرام چرس در دوشی بازداشت کرد. بغالن: 

سیزده طالب مسلح دیشب درآب کمری والیت بادغیس کشته و۱۵ تن زخمی  شدند.یک پولیس شهید و ۵  بادغیس: 
تن زخمی شدند.

منسوبان قومندانی امنیه والیت لوگر ، شب گذشته یک فرد انتحارکننده را همراه با یکعراده موتر مملو  لوگر: 
ازموادانفجاری درمربوطات ولسوالی محمد آغه آن والیت بازداشت کرد .

نزدیک به هشت هزار کیلوگرام مواد انفجاری در ازره والیت لوگر دیروز کشف شد. رر: 
یک څارنوال در والیت لوگر دیروز به شهادت رسید. رر: 

منسوبان کماندو اردوی ملی ، شب گذشته دریک عملیات ویژه باالی زندان طالبان مسلح در واشیر والیت  هلمند: 
هلمند هفت زندانی را آزاد کردند.

نه  طالب مسلح درجریان درگیری ها دروالیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
ننگرهار:  هفده  تن درپیوند به رویداد های جنایی دروالیت ننگرهار بازداشت شدند.

دوازده طالب مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت ننگرهار کشته شدند .۱۰حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 
اجساد دو مرد درولسوالی بگرام والیت پروان که دیروز هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرارگرفته بودند،  پروان: 

درکنار جاده یی دربگرام یافت شد.
انفجار یک سرگلوله هاوان در سرپل جان یک دختر ده ساله را گرفت . سرپل: 

ریاست امنیت ملی کندز پنج  مرد را دیروز در آن والیت که قصد مسموم وتسلیم کردن سربازان یک پاسگاه  قندز: 
امنیتی را داشتند  بازداشت کرد.

۱۱ فبروری۲۰۱۹=۲۲ دلو۱۳۹۷
پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک سفرغیر منتظره صبح امروز وارد افغانستان شد. هدف  کابل: 
این سفر حمایت از دولت افغانستان در آستانه مذاکره با طالبان اعالم شده است. هدف این سفرحمایت ازدولت 

افغانستان در آستانه مذاکره با طالبان اعالم شده است.
اشرف غنی که از والیت نا آرام ننگرهار در شرق افغانستان دیدار می کند، اعالم کرد که حاضر است برای گروه  رر: 

طالبان در کابل دفتر بدهد و از آنان محافظت کند.
مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست جدید وزارت حج و اوقاف افغانستان  بکار آغاز کرد.  رر: 

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان جایزه »بهترین وزیر جهان« را به دست آورده است. این جایزه توسط  رر: 
شیخ محمد بن راشد، نخست وزیر امارات و حاکم دوبی درحضور بیش از۴ هزارنفر از ۱۳۰کشورجهان  به 

آقای فیروز داده شده است.
موظفان استخبارات وزارت داخله یک تن از کارمندان ثبت و احوال نفوس را به ظن اخذ ۱۲۵۰دالر رشوه  رر: 

دربدل توزیع ۵ جلد تذکره به گونه غیابی بازداشت کرد.
پولیس دیروز چهار فرد مسلح را ازمیان تظاهرکنندگان از ساحه چهارراهی پشتونستان بازداشت کرد. رر: 

پولیس بغالن از بازداشت مسوول اکماالت قطعه سرخ طلبان  در دند غوری خبرداد. ۲نفر دیگر با۲۵کیلوگرام  بغالن: 
چرس خبر داد .

مال نذیر سردسته محلی گروه طالبان درعملیات مشترک منسوبان امنیتی دربگرام پروان کشته شد. پروان: 
پولیس تخار، دوتن را درپیوند به قاچاق ۱۸کیلوگرام هیرویین دروالیت تخار بازداشت کرده اند. تخار: 

شش طالب مسلح به شمول یک قومندان آنان دیشب در گرمسیر والیت هلمند کشته و۵ تن زخمی شدند. هلمند: 
سه طالب  دیروز در اثر انفجار ماین خودشان درخاک سفید  فراه کشته ویک موتر شان تخریب شد.  فراه: 

سه طالب  در درگیری با پولیس صبح امروز در ولسوالی دولت آباد فاریاب کشته و۴ تن زخمی شدند. قاری  فاریاب: 
داود یک قوماندان محلی طالبان درحالت زخمی بازداشت شد. یک پولیس شهید ویکتن زخمی شد.

ده طالب مسلح  از سوی منسوبان امنیت ملی فاریاب دیروزدرخواجه سبز پوش باز داشت شدند . رر: 
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عملیات مشترک قهر سیالب سه، نمبر پانزده در ولسوالی نجراب کاپیسا دیروز موفقانه به پایان رسید. کاپیسا: 
عملیات نظامی در ولسوالی اسمار والیت کنر امروز آغاز شد. کنر: 

هژده طالب مسلح دیروز درآب بند. قره باغ و مرکز والیت غزنی کشته و۸ تن دیگر شان زخمی شدند.  غزنی: 
۱۲حلقه ماین از مزبوطات غزنی، پکتیکا و خوست کشف و خنثی شد.

دو مرد درپیوند به سرقت اموال یک منزل درپروان توسط پولیس آن والیت بازداشت شد. پروان: 
۱۲ فبروری۲۰۱۹=۲۳ دلو۱۳۹۷

وفات مجددی: صبغت اهلل مجددی، نخستین رئیس دولت اسالمی افغانستان در دهه نود میالدی و رهبر حزب  کابل: 
نجات ملی روز گذشته در سن ۹۳ سالگی درگذشت. او از مشایخ طریقت نقشبندیه و منتسب به شیخ احمد 

سرهندی، معروف به مجدد الف ثانی بود.
مسعود اندرابی سابق معاون امنیت ملی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله معرفی شده است. رر: 

ریاست جمهوری افغانستان امروزاعالم کرد که اعضای هر دو کمیسیون انتخابات بعد از امضای قانون جدید  کابل: 
انتخابات توسط اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان معزول محسوب می شوند.

در خبرنامه امروزطالبان آمده: با توجه به اهمیت مذاکرات با آمریکا، مالهبت اهلل اخندزاده هیات جدید ۱۴نفری  رر: 
را به رهبری مال برادر، معاون سیاسی او،  تعیین کرده است. دربین آنها نام انس حقانی فرزند جالل الدین حقانی 

که درکابل دربند است دیده می شود.
پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در چند عملیات ٬نزدیک به ۴۰ کیلوگرام مواد مخدر را از نقاط  کابل: 

مختلف کشور کشف و ضبط کرد.
پنج طالب مسلح  دیروز در عملیات قوای هوایی  دردشت قلعه تخار کشته و۷ تن زخمی شدند. تخار: 

پولیس تخار امروز سه مرد را به ظن قاچاق یکصدو نزده  کیلو گرام تر یاک بازداشت کرد. رر: 
یک زن با دو کودکش در روستایی چاکری ولسوالی دشت قلعه والیت تخار در اثر اصابت هاوان که توسط   رر: 

طالبان پرتاب شد،به شهادت رسیدند.
هشت هراس افگن دیروز در  تخار بازداشت شدند . رر 

هفت طالب مسلح دیروز در چمتال والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 
دو طالب مسلح در حمله هوایی در حضرت سلطان کندز کشته و سه طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. قندز: 

هشت طالب مسلح دیشب درحمله نظامیان درالیشنگ لغمان کشته شدند. لغمان: 
پولیس 6۰ میل سالح را درولسوالی سرخرود والیت ننگرهار ازیک موتر تونس پیدا کرد.یکنفر نیز درین ارتباط  ننگرهار: 

بازداشت شد.
قندهار:   هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان درشاه ولیکوت والیت قندهار کشته و۲ تن زخمی شدند.

محکمه استیناف هرات پنج فریب کار را محکوم به مجازات کرد. هرات: 
نورستان:  درحمله افراد طالبان بریک مراسم عروسی دروالیت نورستان یک زن جانش را از دست داد و چهار غیرنظامی 

دیگر زخم برداشتند.
شش طالب مسلح در حمله نظامیان دروالیت کنر کشته شدند وچهارطالب دیگر زخم برداشتند. یک تانک  کنر: 

هامون نیز بدست آمد.
۱۳ فبروری۲۰۱۹=۲۴ دلو۱۳۹۷

مراسم تشییع جنازه صبغت اهلل مجددی، نخستین رئیس دولت اسالمی افغانستان امروز درکابل برگزار شد ودر  کابل: 
آرامگاه خانوادگی شان در منطقه عارفان و عاشقان شهر کابل دفن گردید.

دیروز درمناطق مختلف کشور ۲۴ تن از هراس افگنان کشته و بیش از۲۰ تن دیگر آنان زخمی شدند. رر: 
یک پسر جوان شام دیروز در  جبل السراج والیت پروان به قتل رسید. پروان: 

نزدیک به ده کیلو گرام چرس دیروز درمرکزشهرهرات کشف و ضبط شد ویکنفر قاچاقبر بازداشت شد. هرات: 
۳۱ کیلو گرام مواد مخدر عصر دیروز درشاهراه اسالم قلعه -هرات به دست آمد که ۲۴کیلو شیشه و  رر: 

۷کیلوکرستال میباشد.
پولیس کندز چهار مرد را به ظن جرایم جنایی در آن والیت بازداشت کرد. قندز: 

ده طالب مسلح دیروز دردشت قلعه والیت تخار کشته و۴ طالب دیگر زخمی شدند. تخار: 
یک کارخانه ساخت ماین با بایک ذخیرگاه ماین، دو بوجی مواد انفجاری، ده واسکت انتحاری و بیست هفت  هلمند: 

حلقه ماین در گرمسیرهلمند کشف و از بین برده شد. 
نه طالب مسلح دیروز درنادعلی و گرشک والیت هلمند کشته و۴ طالب زخمی شدند. رر: 

اردوی ملی دو حلقه ماین را دیروز دردند شهاب الدین وچشمه شیر والیت بغالن کشف و خنثی کردند. بغالن: 



596

هفت طالب مسلح دیروز در دولت آباد و قیصار والیت فاریاب کشته و۴ تن زخمی  شدند. فاریاب: 
۱۴ فبروری۲۰۱۹=۲۵ دلو۱۳۹۷

کابل:   رئیس جمهور افغانستان، برای جلوگیری از مداخلة کارکنان دولتی و نیروهای امنیتی و ایجاد شفافیت در روند 
انتخابات دو فرمان تازه را صادر کرد.

پا تریک شانا ها ن،سرپرست وزارت دفاع آمریکا وینس ستولتنبرگ، منشی عمومی پیمان نظامی ناتو درباره  امریکا: 
عراق، صلح افغانستان و آینده ناتو با توجه به خروج از پیمان راکتهای اتمی میان برد با روسیه تبادل نظر کردند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان می گوید مخالف ایجاد حکومت موقت است و تا زمانی که  کابل: 
صلح در افغانستان تامین نشده دولت آقای غنی باید به کار خود ادامه بدهد.

پولیس کابل یک گروه ده نفری افراد مسلح غیر مسوول رادر کابل بازداشت کرد. رر: 
نیروی دفاعی در چند مورد عملیات تصفیه یی سیزده هراس افگن را در نقاط مختلف کشور از پا در  رر: 

آوردندو۱۱ تن زخمی شده اند.
چهارطالب مسلح در تازه ترین نبرد ها درنیش و شاه ولیکوت  قندهار کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شدند. قندهار: 
درحمله توپخانه یی نظامیان در زابل چهار طالب مسلح کشته شدند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 

ننگرهار:  دستورمنع رفت و آمد موتر سایکل به مرکز والیت ننگرهار همچنان پابرجاست. گروه های هراس افگنی بیشتر 
حمله های انفجاری و انتحاری شان را به وسیله موتر سایکل انجام می دهند.

چهارطالب مسلح در نتیجه انفجار بمب دست داشته خود شان درخوگیانی والیت ننگرهار کشته شدند وسه  رر: 
تن دیگر شان زخم برداشتند.

یک قومندان داعش ویک عضو گروه طالبان دروالیت ننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. رر: 
پولیس هرات یک قاچاقبر عمده  موادمخدر را با۳۱ کیلوگرام مواد مخدر شیشه و کرستال بازداشت کرد. هرات: 

پولیس هرات از بازداشت یک قاچاقبر موادمخدر با ۱۰ کیلوگرام چرس در موتر خبرداد. رر: 
در اثر سرازیر شدن سیالب، شاهراه هرات اسالم قلعه بر روی وسایط مسدود شد وصد ها تن از شهروندان در  رر: 
دوطرف لخشک گیر ماندند. باتالش مسووالن دولتی وهمکاری مردم امروز رفت وامد درشاهراه هرات 

-اسالم قلعه ازسرگرفته شد.
ماموران امنیتی  امروز ۷ ماین را از راه های پررفت و آمد ولسوالی نجراب کشف و خنثی کردند. کاپیسا: 

الینگار والیت لغمان گواه نبرد های مرگبار افراد طالبان و جنگجویان داعش است. تا کنون شش هراس افگن  لغمان: 
از دوطرف کشته شده اند و چندین تن دیگر شان زخم برداشته اند.

۱۵ فبروری۲۰۱۹=۲۶ دلو۱۳۹۷
به دنبال ادامه مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که پیشرفت  کابل: 

اساسی در مذاکرات صلح ظرف یک سال پیشرو امکان پذیر است.
۳۷ هراس افگن در ۲۴ ساعت گذشته در بخش های کشور کشته شدند۱۰ دهشت افگن زخم برداشتند و  رر: 

چهار دهشت افگن دیگر بازداشت شد.
منسوبان امنیت ملی در یک عملیات ویژه، طراحان و تسهیل کنند گان حمله انتحاری باالی کلپ ورزشی میوند  رر: 

در غرب كابل  در۱۴سنبله ۱۳۹۷را از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند.
هفت طالب مسلح امروز با جنگ افزار شان در قیصاروالیت فاریاب  به صلح پیوستند. فاریاب: 

بیست طالب مسلح دیروز و دیشب در المار و دولت آباد  والیت فاریاب کشته و ۱۹تن دیگر آنها زخمی   رر: 
شدند.۲منسوب امنیتی شهید و ۴ تن زخمی شد.

وهاب مله یک قومندان مشهور طالبان مسلح دیروز با۲ فردش  در صیاد والیت سرپل کشته و۳ تن زخمی  سرپل: 
شد. ۲منسوب امنیتی زخمی گردیدند.

۸هراس افگن به شمول یک قومندان آن گروه دیروز درقره باغ و اندر غزنی کشته و۲ تن زخمی  شدند. غزنی: 
پنج طالب مسلح دیروز درباالبلوک  والیت فراه بازداشت فراه: 

شاهراه سالنگ دیشب به روی رفت و آمد وسایط از هر دو طرف باز شد. پروان: 
۱۶ فبروری۲۰۱۹=۲۷ دلو۱۳۹۷

با افزایش میزان بارندگی در مناطق مرکزی افغانستان، سد کجکی در مسیر رود هیرمند پر آب شده و قرار است  هلمند: 
که برق تولیدی آن به هلمند و قندهار نیز برسد.

اشرف غنی میگوید: طالبان پی برده اند که زمین گرد است ! کابل: 
اشرف غنی در حاشیه کنفرانس میونیخ باسرمنشی ناتو و خلیلزاد دیدارو در باره روند صلح تحت اداره  رر: 

افغانستان گفتگو کرد.
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سی سال پیش در۱۵فوریه آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی، از پل مرزی میان افغانستان و ازبکستان  کابل: 
عبورکرد وحضور۹ساله نیروهای شوروی در افغانستان پایان یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته  در  نقاط مختلف کشور ۹۰ دهشت افگن کشته  و ۴۱   تن  زخمی گردیده اند. رر: 
پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل سه نفر را در پیوند به قاچاق مواد مخدربازداشت کرد . رر: 

جنرال جرات دو موتر هامور و دو میل دهشکه را به وزارت داخله سپرده است. وزارت داخله میگوید ۷۰۰  رر: 
واسطه پولیس نزد ماموران دولتی و زورمندان است. 

هفت طالب مسلح به شمول سر گروه آنان دیشب در ده یک  والیت غزنی کشته شدند. شش طالب مسلح  غزنی: 
زخمی و سه طالب دیگر مسلح بازداشت شدند.

به اثر انفجار ماین امروز در حوزه اول شهرغزنی یک فرد ملکی به شهادت رسید و۳ تن زخمی شد. رر: 
۲۵ طالب مسلح در نبرد با ماموران مرزی درشورابک  قندهار کشته شدند وچندین طالب دیگرشان زخم  قندهار: 

برداشتند. ۸مامور مرزی نیز شهید شد.
چهار طالب مسلح صبح امروز که قصد ربودن تانکرهای تیل را دردشت الوان بغالن داشتند، کشته و۲ تن  بغالن: 

زخمی شدند.
یک محموله بزرگ  هزاران کیلوگرام مواد انفجاری گروه طالبان در رودات والیت ننگرهار کشف شد. راننده  ننگرهار: 

موتر با سه نفر بازداشت گردید.
چهارطالب مسلح با محموله یی از جنگ افزار در پچیرآگام والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

سه غیرنظامی درانفجاربمبی در ساحه پل بهسود والیت ننگرهار زخم برداشتند. رر: 
دو عضو ارشد گروه طالبان با سه تن از افرادشان دریک حمله هوایی در بادیخ والیت لغمان کشته ویکتن  لغمان: 

زخمی شد.
در یک حمله هوایی پنج هراس افگن به شمول مولوی لعل محمد قاضی گروه طالبان ومولوی فضل الدین  رر: 

قومندان این گروه با سه فرد شان کشته شدند و یک قومندان دیگر زخم برداشت.
یک قومندان مهم طالبان به نام مال نذیر دیروزدرنتیجه یک عملیات  ویژه  قطعه خاص پولیس در سا حه سنجد  پروان: 

دره والیت پروان  کشته شد .
دوازده طالب مسلح دیروز در درگیری با نظامیان در فراه کشته و ۷ تن زخمی شدند. فراه: 

 ۱۷ فبروری۲۰۱۹=۲۸ دلو۱۳۹۷
داده  وعده  مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا درحاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ المان به اشرف غنی،   امریکا: 

که آمریکا متعهد است تا نگذارد افغانستان باردیگربه النه امن “تروریست ها” تبدیل شود.
در۲۴ساعت گذشته درنقاط مختلف ۵۴ دهشت افگن کشته ۳۱ تن زخمی و۳ تن بازداشت شده اند. کابل: 

یک زن صبح امروز درساحه قصبه حوزه۱۵ پولیس شهر کابل به قتل رسید. کابل: 
نظامیان افغان ۲۳ موضع  مستحکم و ۲ قرارگاه هراس افگنان را در خان آباد والیت کندز از بین بردند. قندز: 

یک مرد شام دیروز در بازار شهر فراه باضرب مرمی تفنگچه ازسوی افراد مسلح  به قتل رسید. فراه: 
سرازیر شدن  سیالب  های  اخیر در پشت کوه و انار دره فراه جان شش تن راگرفت .  رر: 

پولیس نیمروز سه مرد را به ظن دزدی  دیروز در والیت نیمروز باز داشت کرد. نیمروز: 
مدیر ثبت و احوال نفوس چاربولک بلخ دیروز از مسیر چاربولک مزارشریف توسط طالبان ربوده شد. بلخ: 

مردان مسلح موتر سایکل سوار ناشناس دیروز یک قاضی محکمه استیناف پروان را هدف گلوله باری  پروان: 
قراردادند و به قتل رساندند.

چهار طالب مسلح درخواجه الوان بغالن کشته و۲ تن زخمی  شدند. بغالن: 
در ولسوالی صیاد والیت سرپل درعملیاتی که  هفته قبل راه اندازی شده است دیروز شش طالب مسلح کشته  سرپل: 

و۷ تن زخمی شدند .
نشست زلمی خلیلزاد، نمایندة ویژة ایاالت متحده برای صلح افغانستان و هیات طالبان که قرار بود )۱۸  طالبان: 

فبروری( در اسالم آباد برگزار شود، لغو شده است.
۱۸ فبروری۲۰۱۹=۲۹ دلو۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، و زلمی خلیلزد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روی شیوه کار جدید و “واضح”  کابل: 
برای پیشبرد روند صلح با هم به توافق رسیدند که نخست بادولت افغانستان مشورت میشود و سپس روند 

صلح به پیش میرود.
رر:   څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۱۰ واسطه نقلیه مختلف و 
۲۷تیلفون همراه را ضبط کرد و ۵۵۵۳۹ افغانی و۲6۰۰ دالر امریکایی  مربوط به ۲۳مظنون ۲۱ قضیه قاچاق مواد 
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مخدر را پس از حکم مصادره محاکم ذیصالح به حساب دافغانستان بانک انتقال داد.
۱۸ تن به ارتکاب ۱۱ قضیه جرایم قاچاق مواد مخدر توسط محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضائی  رر: 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر از ۱۳ ماه تا ۱۸ سال حبس محکوم به مجازات شدند.
هشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان در شاه ولیکوت والیت قندهار کشته و۴ تن زخمی شدند. قندهار: 

۱۱ طالب دریک عملیات مشترک نیروهای امنیتی ودفاعی درباالبلوک فراه کشته و۵ تن بازداشت شدند. فراه: 
پولیس فراه، امروز یک حلقه ماین را در شهر فراه  و یک ماین دیگر را در انار دره کشف وخنثی کرد. رر: 

بیش از ۵۸۹ کیلو گرام موادمخدر نوع چرس دیروز دراحمد آباد پکتیا توسط منسوبان مدیریت مبارزه با جرایم  پکتیا: 
جنایی  کشف و ضبط شد.

هژده طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درقیصار فاریاب کشته  و۸ تن دیگر زخمی شدند ۲نظامی  فاریاب: 
شهید ویک تن زخمی شد.

6 طالب مسلح دیروز در اندر و مقروالیت غزنی کشته و۳ تن زخمی و۲۳ حلقه ماین کشف و خنثی شد. غزنی: 
کار ساخت یک چهارراهی و مناربه نام  شهید جنرال عبدالرازق در شهر کندز باهزینه ۴۰ هزار دالر ازپول  قندز: 

خانواده رازق امروز آغاز شد.
نخستین کاروان  شامل۵ الر ی اموال تجارتی از راه الجورد به هرات افغانستان رسید. هرات: 

۱۹ فبروری۲۰۱۹=۳۰ دلو۱۳۹۷
اشرف غنی با ایزاد یک بست خارج رتبه تقرر وحید عمرسابق سفیرافغانستان درایتالیا را بحیث مشاور ارشد  کابل: 

ریس جمهور منظور نمود.
محمودصیقل سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد خداحافظی کرد. رر: 

اشرف غنی محمد شاکر کارگر نماینده ریس جمهور درکشورهای مشترک المنافع را عزل و لغوتشکیل دفتر  رر: 
آن رامنظور نمود.

زلمی خلیلزاد، نمایندة ویژة ایاالت متحدة امریکا برای روند صلح افغانستان گفته است که نمایندگان طالبان به  رر: 
او گفته اند که این گروه خواستار شراکت در قدرت است.

شبکه شش نفری آدم ربایان  از مربوطات ناحیه دوازدهم شهر کابل بازداشت شده است. ۲ فرد اختطاف شده  کابل: 
ازنزد آنها نجات داده شد.

موظفان پولیس  دونفر را با ۵۵ میل اسلحه و مقدار مهمات  ازناحیه  سیزدهم شهركابل بازداشت كرد . رر: 
چهاركارمند صحی كلینیك  شینوزاده  درپیوند  به مرگ یك  مریض توسط  پولیس بازداشت شدند. رر: 

مسعود اندرابی، سرپرست جدید وزارت داخله افغانستان هشدار داده است که به شمول مقامات بلندپایه  رر: 
دولتی، کسی نمی تواند مانع اجرای وظایف پولیس شود.

شماری از باشندگان ولسوالی زارع بلخ از نا امنی ها در آن ولسوالی شاکی اند. بلخ: 
یک طیاره بی سرنشین نیروهای حمایت قاطع دیروز در منطقه کجگین ولسوالی پشترود والیت فراه  ازاثر  فراه: 

مشکالت تخنیکی سقوط کرد.
یک منسوب امنیت ملی فراه صبح امروزدرنزدیک میدان هوایی  هدف گلوله  قرار گرفت و شهید شد. رر: 

صدام باشنده باالبلوک یک عضو گروه طالبان دیشب در والیت فراه بازداشت شد. فراه: 
یازده طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب وغورک والیت زابل کشته شدند وده تن  زابل: 

دیگر شان زخم برداشتند.
بیست وسه طالب  دریک عملیات ویژه شب گذشته در ولسوالی میوند والیت قندهار کشته شدند وده تن  قندهار: 

دیگر شان زخم برداشتند.
دیروزدریک  عملیاتی پانزده طالب مسلح کشته شدند وشش طالب دیگر زخم برداشتند. رر: 

ننگرهار:  در شاهراه جالل آباد – گذرگاه تورخم عملیات ضد هراس افگنی راه اندازی شد.
ساحه استراتیژیک سندری والیت کنر دریک عملیات نظامی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 

هشت طالب مسلح دیروز دراندر والیت غزنی کشته شدند.۷ ماین نیزکشف و خنثی شد. غزنی: 
چهار مرد به ظن جرایم جنایی  سرقت و زخمی ساختن یک مرد دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. قندز: 

در حالی که از گماشته شدن مال عبدالغنی برادر به عنوان رییس مذاکره کننده طالبان در دوحه قطر  حدودیک  طالبان: 
ماه می گذرد او همچنان از صحنه غایب است.

بوسنیا:  مقامات در بوسنیا پنج مهاجر افغان را به داشتن ارتباط با گروه های بین المللی تروریستی متهم کرده اند.
۲۰ فبروری۲۰۱۹=اول حوت۱۳۹۷

ارگ اعالم کردکشور ایتالیا برای ساخت بخش چهارم راه آهن خواف-هرات 6۵ میلیون یورو به افغانستان  کابل: 
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کمک می کند.
حکومت افغانستان اعالم کرده که ایران به تازگی حدود 6۵۰ زندانی افغان در کشورش را به افغانستان تحویل  رر: 

داده است که اکنون در هرات بسر میبرند.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دریك اقدام قاطعانه به منسوبان پولیس دستور داده است كه تروریستان  رر: 

را درمیدان های جنگ نابود سازند.
پولیس کابل شب گذشته دوعضو یک دسته جنایتکار را از ساحه خیرخانه بازداشت کرد. ۴ تن دیگرنیز حین  رر: 

فروش مواد مخدر گرفتار شد. سه تن دیگر باتهام قتل راننده یک تکسی هم بازداشت شد.
۵۴ تن  به ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از ۱۳ ماه تا ۱۸ سال حبس محکوم به مجازات شدند.  رر: 

یک مهاجم انتحاری ازسوی منسوبان امنیتی درالیشنگ لغمان بازداشت و یک تن دیگرش کشته شد.  لغمان: 
ننگرهار:  چندین روستا در دوطرف شاهراه جالل آباد – تورخم از وجود افراد طالبان پاکسازی شد.

۵ قومندان ارشد گروه طالبان با۴ فرد آنهادرحمله نظامیان دروالیت ننگرهار کشته و۴ تن زخمی  شدند. رر: 
چهارده طالب مسلح در حمله توپخانه یی نظامیان شب گذشته در ارغنداب  کشته و۴ تن زخمی  شدند. زابل: 

۳۴ مخالف در اندرکشته شدند،۵۳ مخالف مسلح دیگر زخم برداشتند، یک مقدار جنگ افزار و چند عراده موتر  غزنی: 
دشمن نیز تخریب شد.

منسوبان امنیتی بامداد امروز ۱۴ه ماین را از راه های پررفت و آمد نورستان ، لغمان وکنر خنثی کردند. کنر: 
ارزگان:  درحمله های هوایی۳۳ طالب مسلح کشته شدند و شش مرکز آنان در حومه شهرترینکوت وولسوالی دهراوود  

تخریب شد. 
هشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان شب گذشته در ولسوالی میوند والیت قندهار کشته و ۸ تن دیگر زخمی  قندهار: 

شدند. 6 ماین نیز کشف شد.
پولیس در تخار یک مرد را  به ظن  قتل یک کودک  ۹ ساله بازداشت کرد. تخار: 

منسوبان امنیت ملی تخاردیروز دو مردرا به ظن سرقت یک موتر دردشت قلعه تالقان بازداشت کردند. رر: 
درعملیاتی که دوهفته قبل آغاز شده بودبیش از شصت مخالف مسلح به شمول قومندانان آنان کشته و زخمی  بلخ: 

شدند و ده ها میل جنگ افزار دشمن به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتاد.
سمنگان:  سه طالب مسلح دردره صوف سمنگان توسط نظامیان باز داشت شدند .

یک قومندان محلی طالبان  با محافظش در والیت بغالن  در درگیری با نیرو های امنیتی و دفاعی دیروز  بغالن: 
کشته و۱۴ تن شان زخمی شدند .

۲۱ فبروری۲۰۱۹=ا۲ حوت۱۳۹۷
وزارت دفاع گفت: ۷دهشت افگن درنقاط مختلف کشورکشته و ۳ تن دیگر آنها زخمی شدند. کابل: 

نورستان:  شش هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی در کامدیش شرق کشور کشته شدند.
ده طالب مسلح در یک حمله هوایی درگرزیوان  فاریاب کشته شدند و چهارطالب دیگر زخم برداشتند. فاریاب: 

۱۷ طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان در ارزگان کشته شدند. ۸حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 
ده طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درغورک زابل کشته وچهار طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 

پانزده طالب مسلح دریک عملیات ویژه درنیش  قندهار کشته شدند وشش طالب دیگر زخم برداشتند. قندهار: 
جوزجان:  طالبان شام دیروز درشاهراه شبرغان- مزارشریف با حمله برکاروان موترهای یک شرکت خصوصی در 

نزدیکی قریه خانقاه دو تن را کشتند و چهارتن دیگر را زخمی کردند.
پولیس هرات سه تن را به ظن انجام سرقت های مسلحانه بازداشت کرد. هرات: 

۷ پولیس شاهراه شبرغان- مزارشریف متهم به راهزنی در نزدیکی سه راهی آقچه  اند، بازداشت شدند. بلخ: 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، گفته است تا زمانی که دو عامل اصلی جنگ در این کشور حضور  کابل: 

نیروهای خارجی و “حکومت دست نشانده” - از میان نرود، صلح پایدار تامین نخواهد شد.
۲۲ فبروری۲۰۱۹=۳ حوت۱۳۹۷

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات ویژه، اعضای مخرب ترین شبکه تروریستی  کابل: 
طالبان را از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت کرده است.

منسوبان دفاعی طی۲۴ ساعت گذشته در چند عملیات تصفیه یی ۲۳ هراس افگن را از پا درآوردند و۴ تن را  رر: 
زخمی کردند.

۱۱ طالب مسلح دریک رشته حمله های زمینی وهوایی نظامیان درقندهارکشته و۸ تن دیگرزخمی شدند. قندهار: 
شش طالب مسلح در درگیری باماموران امنیتی  در نیش والیت قندهار کشته شدند وسه تن دیگرشان زخم  رر: 

برداشتند و یک انبار سالح در ولسوالی میوند کشف شد.
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پولیس  در انجیل هرات دوفرد را به اتهام انجام سرقت مسلحانه  بازداشت نمود. هرات: 
پنج تن از تیل فروشان شهر هرات به اتهام قتل از سوی محکمه استیناف  محکوم به مجازات شدند. رر: 
دوتن  به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه  استیناف والیت هرات محکوم به مجازات شدند. رر: 
ارزگان:  پنج طالب مسلح در یک حمله هوایی در ترینکوت  ارزگان کشته و 6 حلقه ماین کشف و خنثی شد.

بخشی از شاهراه غزنی – شرن درعملیات نظامی ازوجود افرادوابسته به گروه طالبان پاکسازی شد. درجریان  غزنی: 
نبرد ها در این عملیات نظامی، ۳۴طالب مسلح کشته و ۵6 تن دیگر شان زخم برداشتند.

۲۳ فبروری۲۰۱۹= ۴ حوت۱۳۹۷
وزارت دفاع ملی از کشته  شدن۳۱ هراس افگن در پی عملیات های نیروی امنیتی و دفاعی درنقاط مختلف  کابل: 

کشور خبر داد. چهار تن دیگر آنها زخمی و ده تن این گروه دستگیر شدند.
هشت بیز امنیتی درشاهراه پلخمری-سمنگان امروز ایجاد شد. بغالن: 

منابع طالبان گفته اند که مال برادر رهبر هیئت مذاکره کننده تنها به شرط حضور وزیر خارجه امریکا در  طالبان: 
مذاکرات قطر شرکت می کند.

عبدالرحمن مشهور به سور یک قومندان کلیدی ۴۰نفری طالبان مسلح با هفت فردش دیشب در باالمرغاب  بادغیس: 
والیت بادغیس بازداشت شد.

عزیزالرحمن یک قومندان مشهور طالبان چاشت امروز  با یک فردش درسیدآباد میدان وردک کشته شد. میدان: 
دوازده طالب مسلح دیشب در دایمرداد والیت میدان وردک کشته شدند. رر: 

نورستان:  هشت هراس افگن که تازه از پاکستان وارد شده بودند درنبرد با منسوبان مرزی شب گذشته در ولسوالی  
کامدیش دروالیت نورستان کشته شدند.

پانزده طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان در شاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 
مقام های نظامی ازپاکسازی ده ها روستا در دوطرف شاهراه جالل آباد – گذرگاه تورخم سخن می گویند. ننگرهار: 

یازده طالب مسلح در درگیری بامنسوبان امنیتی شب گذشته در ولسوالی خاکریز والیت قندهار کشته   قندهار: 
شدند. ۲ انبار سالح نیز بدست آمد.

۹ طالب مسلح در یک حمله هوایی دروالیت ارزگان کشته شدند.۱۰ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 
در عملیاتی که دربخش های غزنی و پکتیکا از ۸ روز باینسو ادامه دارد بیش از۵۰ طالب مسلح کشته و ده ها  غزنی: 

طالب زخمی شده اند.
یازده هراس افگن دیشب در اندر والیت غزنی کشته شدند. دیروز نیز ۵ طالب در قره باغ کشته شد. رر: 

سه طالب مسلح دیشب دربابه قشقار چمتال  والیت بلخ کشته ویک طالب گرفتار شدند. ۴ طالب امروز در  بلخ: 
چاربولک بازداشت شد.

با کشف و خنثی سازی یک ماین  در ولسوالی ادرسکن  از یک انفجار جلوگیری شد . هرات: 
یک هراس افگن حین جاسازی ماینی درمربوطات پشتون زرغون آن والیت دیروز بازداشت شد. رر: 

ماین کارگذاری شده درموتر رنجرپولیس در شهر پلخمری دیروز انفجار کرد اما به کسی اسیب نرسید. بغالن: 
پولیس بغالن از بازداشت یک مرد به ظن سرقت در مسیر دوشی- خنجان  آن والیت خبر داد. رر: 

دو طالب مسلح در فراه دیشب ازسوی  پولیس  در باال بلوک بازداشت شدند . فراه: 
یک طالب امروز درقریه گورجی فراه توسط پولیس کشته شد ویکنفردیگربا موادمخدر بازداشت شد. رر: 

۲۴ فبروری۲۰۱۹=۵ حوت۱۳۹۷
اشرف غنی برای شرکت در مراسم افتتاح بندر چابهار وارد نیمروز شده است تابعدا عازم ایران شود. کابل: 

اشرف غنی در نیمروز کار ساختمان فازسوم بند کمالخان را افتتاح نمود که به مصرف۷۸ملیون دالر تکمیل   
خواهد شد و قرارداد آنرا وزیر انرژی وبرق با کمپنی ساختمانی در نیمروز امضاء نمود.

برای نخستین بار ۲۳کامیون  حامل ۵۷۰ تن اجناس از نیمروز به مقصد هند، عازم چابهار ایران شد رر: 
مال برادر در پنجمین دور مذاکرات صلح با افغانستان با نمایندگان آمریکا در قطر شرکت می کند. طالبان: 

با آغاز پنجمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواسته تا در لویه  کابل: 
جرگه مشورتی صلح در کابل شرکت کنند.

وزارت داخله بمنظو تامین امن و نظم عامه تمام کارتهای قبلی جواز حمل و نگهداری سالح را ختم و  کابل: 
جمعآوری میکند و تمام سالح توسط موظفین امنیتی ضبط میشود.

طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۳۷ دهشت افگن کشته و  ۱۰  تن زخمی شده اند. رر: 
سی وپنج هزار کیلوگرام مواد مخدر دروالیت پکتیا کشف و سپس ازبین برده شد.این مواد مخدر درچهارانبار  پکتیا: 
در ولسوالی حاحی)جاجی(( آریوب نگهداری می شد که دریک عملیات ویژه منسوبان امنیتی کشف و آتش 
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زده شد. درپیوند به نگهدای این مواد دو تن بازداشت شدند.
بادغیس:   نا امنی ها در والیت باد غیس کاهش یافته است ،اما اگر نیرو های امنیتی ودفاعی در آن والیت تقویت نشود 

وضعیت امنیتی خراب خواهد شد .
پولیس کندز دیروز هفت مرد را به ظن قتل یک دکاندار درشهر قندز و اختطاف یک کودک بازداشت کرد.  قندز: 

کودک به خانواده اش سپرده شد.
هشت طالب مسلح دشیب در والیت غزنی کشته  و6 مشکوک بازداشت شدند. غزنی: 

مالشیرزمان ولسوال خود خوانده طالبان با محافظش درولسوالی لعل پور والیت ننگرهار دیشب کشته و۲طالب  ننگرهار: 
بازداشت شد.

شش هراس افگن درجریان یک شبانه روز از بخش هایی ننگرهار ، لغمان و کنر بازداشت شدند. کنر: 
چهارغیرنظامی درنتیجه انفجار ماین در الیشنگ والیت لغمان زخم برداشتند. لغمان: 

نورستان: چهار هراس افگن پاکستانی درنبرد با منسوبان مرزی در کامدیش کشته و۱۲ ماین کشف گردید.
دوازده طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان در ارزگان کشته و 6 حلقه ماین کشف وخنثی گردید. ارزگان: 

پولیس هرات یک محمولة  بزرگ ۵۷۰ کیلو موادمخدر تریاک و چرس  را دریک موتر سراچه که عازم ایران  هرات: 
بود کشف و ضبط کرد.

منسوبان امنیتی تخار  دو مرد را باسی مرمی راکت  انداز دیروزدر اشکمش باز داشت کردند. تخار: 
سه طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در اله سای والیت کاپیسا کشته شدند. یک پولیس شهید و یکتن   کاپیسا: 

دیگر زخمی شد.
سه قومندان طالبان در ولسوالی باال مرغاب والیت بادغیس توسط کوماندوها دیروز بازداشت شدند. بادغیس: 

پاکستان:   عمران خان، نخست وزیر پاکستان، اعالم کرده که بعد ازاین مهاجران افغان مقیم این کشور اجازه دارند حساب 
بانکی باز کنند تا رسما” در فعالیت های بازرگانی و اقتصادی  پاکستان سهیم شوند«.

ملل متحد:  تعداد غیرنظامیانی که در سال ۲۰۱۸ در افغانستان کشته شدند، از تمامی سال های۱۸ سال اخیر که این کشور 
درگیر جنگ است، بیشتر بوده است. ۳۸۰۴نفرکشته و۷۱۸۹نفر زخمی شده اند.

۲۵ فبروری۲۰۱۹=۶ حوت۱۳۹۷
با آغاز پنجمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواسته تا درلویه  کابل: 

جرگه مشورتی صلح در کابل ۲6حوت شرکت کنند. 
نهاد زیرخط کابل به خاطر احقاق حقوق و احیای جایگاه کابلیان و جهت زنده نگهداشتن خاطره سوم حوت  رر: 

۱۳۵۸ شکل گرفته ورسما به فعالیت آغازکرده است.
موظفان اردی ملی در۲۴ ساعت گذدشته در جریان چند مورد عملیات تصفیه یی ۷۰ هراس افگن رادر درنقاط  رر: 

مختلف کشور از پادرآوردند. ۲۳ تن دیگر آنان زخم برداشتند وهفت تن شان دستگیرشدند.
محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر۸۴ تن به شمول ۸ زن را به  رر: 

ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر ازیکسال و6 ماه تا ۱۸ سال حبس تنفیذی محکوم کرده است.
دو طالب مسلح با ده کیلو گرام مواد مخدر امروز در چاربولک والیت بلخ بازداشت شدند. بلخ: 

ده پولیس ملی دیشب در والیت بلخ از زندان طالبان در کوه البرز چمتال  آزاد شدند. شش طالب کشته ۳ تن  رر: 
زخمی و زندان یاد شده تخریب شد.

نیروهای خاص امنت ملی درولسوالی ازره والیت لوگر یک تن را با مقدا)۷۷۵۰( کیلوگرام مواد انفجاری،  لوگر: 
سالح و مهمات  در یکی از مخفیگاه های مولوی عزت اهلل عینک  بازداشت کرد.

بادغیس:  در منطقه نوبورباال مرغاب بادغیس ده طالب کشته شدند و سه تن قومندانان آنان بازداشت شدند .
یک عضو شورای والیتی غور دیروز به اتهام غدربه شش ماه حبس محکوم شد. غور: 

ده طالب مسلح در جریان آموزش دادن ساخت ماین در قلعه زال والیت کندز دیروز کشته و6 تن   قندز: 
زخمی شدند. ۲حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

نظامیان امریکا بعد از سه ماه دوباره به فراه برگشتند. فراه: 
۲۶ فبروری۲۰۱۹=۷ حوت۱۳۹۷

وزارت داخله/کشور افغانستان با انتشار عکس و فهرستی۱۲ نفره اعالم کرده که این افراد در قتل، دزدی وآدم  کابل: 
ربایی در شهر کابل و بعضی دیگر نقاط افغانستان دست دارند. و از مردم خواسته که درشناسایی وبازداشت 
آنان همکاری کنند. چندی قبل نیز این نهاد فهرست بیش از دوصد نفر را نشر کرد که به »قتل،دزدی، آدم ربایی 

و مختل کردن نظم شهرکابل« متهم  بوده اند.
موظفان اردوی ملی درچند مورد عملیات تصفیه یی۳۸هراس افگن را درنقاط مختلف کشور ازپا در آوردند.  کابل: 
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نزده تن دیگر آنها زخمی و چهار هراس افگن بازداشت شدند.
پولیس شش تن را به اتهام قاچاق 6۰۰لیترمشروبات الکولی درموتر کاماز که از جالل آباد وارد کابل میشد  رر: 

درپلچرخی بازداشت کرد.
ماموران امنیت ملی والیت ننگرهار دو مهاجم انتحاری را که مامور انجام حمله ها ی انتحاری درکابل بودند،  ننگرهار: 

بازداشت کردند.
درنتیجه یک انفجار در شهر جالل آباد۲غیر نظامی و یک پولیس زخم برداشتند. رر: 

مقام های محلی والیت غزنی تایید می کنند که در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی جاغوری این والیت از  غزنی: 
نیروهای خیزش مردمی دست کم هشت نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. 

بخش اعظمی از شاهراه غزنی – شرن دریک عملیات نظامی ازوجود افراد گروه طالبان پاکسازی شد. رر: 
۱۸ طالب مسلح درحمله نظامیان در ارزگان کشته شدند. یک مهاجم انتحاری بازداشت شد. قندهار: 

چهل طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی وزمینی شب گذشته در حومه شهرترینکوت و ولسوالی  ارزگان: 
خاص ارزگان آن کشته و۷ تن زخمی شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

ده طالب درحمله توپخانه یی نظامیان دیشب در بخش هایی ازولسوالی  شاه جوی زابل کشته شدند. زابل: 
نه طالب به شمول مولوی نور الحق ولسوال خود خوانده سانچارک با ۸ طالب کشته ومال نور احمد مشهور  سرپل: 

به خالد مسوول کمیسیون نظامی  آنان با پنج تن از افرادش به شدت زخم برداشتند.شدند.
جوزجان: دو طالب مسلح در نتیجه حمله هوایی نظامیان دیشب در فیض آبادجوزجان کشته و۳ تن زخمی شدند.
نزدیک به سه هزار کیلو گرام موادمخدرهیرویین ، مورفین ، تریاک و چرس  دیروز دربغالن حریق شد. بغالن: 

۲۷ فبروری۲۰۱۹=۸ حوت۱۳۹۷
با آغاز سومین روز مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر، یک سخنگوی طالبان گفته که این گروه  طالبان: 

حکومت افغانستان را برسمیت نمی شناسد ودرآینده بامردم درباره صلح گفت وگو خواهد کرد.
از چند روز پیش به اینسو، »هزاران خانواده« به علت جنگ و ناامنی در ولسوالی دشت قلعه والیت تخار و  سرپل: 

ولسوالی سنچارک والیت سرپل آواره شده اند. عملیات در سنچارک ادامه دارد.
ــل  ــابـ کـ میدان:    ظریفه غفاری که هشت ماه پیش به عنوان شهردار میدان شهر، مرکز والیت میدان وردک در غرب  

انتخاب شده بود، رسما کارش را به عنوان شهردار میدان وردک آغاز کرد.
موظفان اردوی ملی دیروز در چند مورد عملیات تصفیه یی که درده والیت کشور صورت گرفت۲۸ هراس  کابل: 

افگن را از پا درآوردند. ۷ تن زخمی شد..
جاپان امروز کمک ۱/۲ میلیون دالری خود را برای دوپروژه ماین روبی دروالیت های پروان، کاپیسا و ننگرهار  کابل:  

اعالم کرد.
6۲ بوری مواد انفجاری  دیروز درچرخ   لوگردر یک مخفیگاه  کشف ویکنفر بازداشت شد. لوگر: 

جوزجان:  سعد اهلل مسوول جمع آوری عشر و ذکات طالبان  با یک همکارش در خواجه دو کوه جوزجان از سوی 
پولیس بازداشت شد .

دراثر عملیات هوایی نظامیان درقریه چهارباغ فیض آباد پنج طالب کشته وچندتن دیگرزخم برداشتند . رر: 
مردی به ظن کاوش خود سرانه وسرقت آثارباستانی در بگرام والیت پروان دیروز بازداشت شد. پروان: 

دوازده هراس افگن دیروز درده یک  والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
پنج تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دروالیت لغمان بازداشت شدند. لغمان: 

طالبان دو کشاورز را درخوگیانی والیت ننگرهار که به طالبان باج نمیدادند تیرباران کردند. ننگرهار: 
۲۸ فبروری۲۰۱۹=۹ حوت۱۳۹۷

از نیروهای امنیتی کشور برای گرامی داشت از روز آنان، طی محافلی  در کابل و والیات کشور تقدیر و  کابل: 
حمایت شان را اعالم کرد.

در عملیات های  نیرو های امنیتی و دفاعی در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۱۰۳هراس افگن کشته  رر: 
و ۳۸تن دیگر آنها زخم برداشتند.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید گفت و گوهای سه روزه در دوحه قطر سازنده  قطر: 
بوده است. مذاکرات بروز۱۱حوت از سرگرفته خواهد شد و در چهار مورد کلیدی بحث می شود.

چهارغیرنظامی درانفجاریک بمب  درموترسایکل درغرب روضه مزارشریف والیت بلخ زخم برداشتند. بلخ: 
رر:  چهاربولک والیت بلخ شب گذشته گواه نبردهایی میان نظامیان وطالبان مسلح بود. یک قومندان پولیس محلی 

شهید شد و چهار نظامی دیگر زخم برداشتند. یک طالب کشته و 6 تن شان زخمی شدند.
بخش هایی از ولسوالی زاول والیت هرات دریک عملیات نظامی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد. سه  هرات: 
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طالب مسلح کشته شدند وپنج تن دیگر شان زخم برداشتند.
سه هراس افگن مسلح از سوی پولیس در شهر هرات  زخمی وبازداشت شدند. رر؛ 

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در حومه پل علم والیت لوگر کشته و یک تن شان زخمی شدند. لوگر: 
پنج هراس افگن درجریان یک شبانه روز از بخش هایی کنر. ننگرهار و لغمان بازداشت شدند. کنر: 

نورستان  هفت هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی در کامدیش  کشته و۱۰حلقه ماین نیز کشف شد.
۸ طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان درشهر ترینکوت کشته شدند. ۹حلقه ماین نیز کشف شد. ارزگان: 

چهار طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان در ارغنداب والیت زابل کشته شدند وشش طالب دیگر  زابل: 
زخم برداشتند.۷ماین نیرکشف و خنثی شد.

۹ طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند. 6حلقه ماین هم کشف شد. قندهار: 
مسووالن نظامی ازپاکسازی بیشتر روستاها در دوطرف شاهراه جالل آباد – گذرگاه تورخم ازوجود طالبان  ننگرهار: 

سخن می گویند.
اول مارچ ۲۰۱۹=۱۰ حوت۱۳۹۷

مقام های محلی والیت هلمند میگویند گروهی از مخالفان مسلح به پایگاه ‘شوراب ‘ ارتش در ولسوالی واشیر  هلمند: 
این والیت حمله کردند. درین پایگاه افزون بر سربازان قول اردوی ۲۱۵ میوند ، بخشی از این پایگاه،قرارگاه 
نیروهای آمریکایی است.. سخنگوی والی هلمند میگوید ۲۰ مهاجم و انتحاری کشته شده. ۵ نفرازنیروهای 

امنیتی شهید و۱۲نفر زخمی شدند. 
ایاالت متحده جایزه ای به ارزش یک میلیون دالربرای دریافت اطالعات درباره حمزه پسراسامه بن الدن، رهبر  امریکا: 

سابق القاعده تعیین کرده. گفته شده حمزه بن الدن در جایی درمرز افغانستان و پاکستان است.
در نشست اجماع ملی زنان برای صلح افغانستان که دیروز با حضور صدها زن از سراسر این کشور در کابل  کابل: 

برگزار شد، از حکومت و طالبان خواسته شد که بدون قید و شرط اعالم آتش بس کنند.
رییس جمهورغنی: اگر یک سند در مورد مداخله حکومت در انتخابات پارلمانی وجود داشته باشد من جرم  رر: 
خود را قبول دارم. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری حکومت را به مداخله در انتخابات پارلمانی متهم 

کرد و از احتمال مداخله حکومت در انتخابات آینده نیز ابراز نگرانی نموده است.
شرکت های هوایی افغانستان پرواز های کابلـ  دهلی را از فضای ایران آغاز کرده اند. رر: 

درحمله طالبان برکاروان نیروهای امنیتی درسنچارک ۴ سربازارتش کشته وتلفاتی بر طالبان وارد شده .  سرپل: 
درعملیات دیروز درمنطقه تبروتغای خواجه سانچارک۵۰ طالب بشمول شماری از فرماندهان این گروه کشته  رر: 

و زخمی شده اند. یک پولیس نیزشهید و  تن دیگر از نیرو های خیزش مردمی زخمی شده است.
طالبان عالوه بر اینکه از منازل مسکونی به عنوان سنگر استفاده می کنند،۴۰ منزل را به دلیل همکاری مردم با  رر: 

نیروهای امنیتی، به آتش کشیدند.
درنتیجه حمالت هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان درشاه ولیکوت  قندهار ۱۸ جنگجوی طالب کشته   قندهار: 

و۴ تن زخمی شد.
۲مارچ۲۰۱۹=۱۱حوت۱۳۹۷

دیروز نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به نامزدان عضویت در کمسیونهای انتخاباتی رای دادند که از میان  کابل: 
۸۱ نامزد ۱6 تن آنان بلندترین ارا را گرفتند وبه عنوان اعضای تازه برگزیده شدند. 

فعاالن زن افغان به مقاله شرل بنارد، پژوهشگر موسسه رند و همسر زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح  کابل: 
در مورد موقف کنونی زنان افغان به مذاکرات با طالبان واکنش نشان داده وازاو انتقادکرده اند.

کمیسار عمومی دفتر سارمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطین از کمک یک میلیون دالری افغانستان به  رر: 
مهاجرین فلسطینی قدر دانی نمود.

نشست سه جانبه افغانستان، هند وچین به ریاست آقای ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه و با  رر: 
اشتراک سفیران دو کشور، در کابل، برگزار شد.

مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان پس از دو روز توقف امروز شنبه ۲ مارس در دوحه پایتخت  قطر: 
قطر پشت درهای بسته از سر گرفته شده است.

شیر ولی رییس همبستگی ملی روستای آیمت ولسوالی اشکمش تخار از سوی افراد ناشناس دیشب به  تخار: 
دارآویخته شد و جان داد.

هفتاد اثرباستانی درکاوش های باستان شناسان کشور از یک ساحه تاریخی  غندی سبز آباد ولسوالی سرخ رود  ننگرهار: 
ننگرهار درجریان سه ماه کاوش کشف شده است.

هشت طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان درشهر ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ۹ حلقه ماین  ارزگان: 
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هم کشف و خنثی شد.
پنج عضو یک خانواده به اثرفروریختن سقف خانه شان درپی برف باری درلشکرگاه هلمند جان باختند و سه  هلمند: 

تن دیگر شان زخم برداشتند. 
سه صد و پنجاه مسافر و راننده که نسبت برف و یخ بندان در شاهراه کابل - قندهار گیر مانده بودند، دیشب  غزنی: 

در والیت غزنی نجات داده شدند.
دیروز سید عبدالحمید صفوت؛ رییس اتحادیه نهاد های مدنی بلخ  هدف سوء قصد از سوی افراد ناشناس  بلخ: 

قرار گرفت.
بر اثر سرازیر شدن سیالب ها تاکنون ۷ تن جان شان را از دست داده و چهارده تن دیگر زخمی شده اند. قندهار: 

دراثر حمله مخالفین مسلح ۳ تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده و ۱6 تن شان زخم برداشتند. سرپل: 
۳ مارچ۲۰۱۹=۱۲حوت۱۳۹۷

طی یک هفته ۳۵۰دهشت افگن به شمول۱۲  قومندان شان در بخش های والیات کشورکشته شدند. کابل: 
در پی باران های شدید و جاری شدن سیل در والیت های قندهار، هلمند و فراه درجنوب افغانستان دست کم۲۰  قندهار: 

نفر کشته شده اند.
منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی امروز درجریان عملیاتی دو هراس افگن را دروالیت بغالن ازپا درآوردند  بغالن: 

اما قاری جنت گل فرارکرد.
حمله طالبان مسلح باالی ولسوالی وقومندانی امنیه ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب  دیشب عقب زده شد  فاریاب: 

که سه طالب مسلح کشته شدند و دو طالب دیگر به شدت زخم برداشتند.
ده طالب مسلح به شمول دو قومندان محلی آنان دردولت آباد فاریاب دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند . رر: 

یک داکتر صبح امروز در رستاق تخار از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. تخار: 
طالبان مسلح دو مرد را دیروز از  مسیر هرات -غور ربودند. غور: 

۹ طالب مسلح در درگیری بامنسوبان امنیتی در ارغنداب قندهار کشته ویک انبار سالح  نیز کشف شد. قندهار: 
در یک عملیات پولیس در ولسوالی سید خیل والیت پروان  یک هراس افگن بازداشت  شد. پروان: 

نه طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیروز در سنچارک والیت سرپل کشته  و۷ تن زخمی شدند. ۳ نظامی  سرپل: 
شهید و ۲ تن هم زخمی شد. درجریان  عملیات ولید ۳۸ درولسوالی سانچارک چهل و پنج طالب کشته شدند 

و سی طالب دیگر زخم برداشتند.
مقدار هفتاد کیلوگرام چرس عصردیروز در بازارک پنجشیر در یک موتر کروال کشف وضبط شد. پنجشیر: 

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی در والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
۴ مارچ۲۰۱۹=۱۳حوت۱۳۹۷

مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون های انتخابات امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. کابل: 
پولیس کابل، دو دزد را با یک هزار و یکصد سیت موبایل از ساحه خیرخانه کابل بازداشت کرد. همچنان  رر: 
موظفان پولیس ، ۴ تن را بایونیفورم وسالح  نظامی وبه ارتکاب جرم های جنائی )قتل و دزدی های مسلحانه( 

ازوالیت های تخار و بلخ بازداشت کردند.
منسوبان دفاعی کشور روز گذشته درنقاط مختلف کشور درجریان عملیات تصفیه یی ۲۳ هراس افگن را  رر: 

ازپادرآوردند و۱۳تن زخمی شدند.
اسد اهلل ماشوری که از حوزه قندهار نامزد انتخابات پارلمانی دروالیت قندهار بود ترور شد. قندهار: 

دو شبکه »خطرناک« تروریستی  درجریان یک هفته در بخش های دروالیت قندهار متالشی شدند. رر: 
یازده طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان درشاه ولیکوت قندهارکشته و۵ حلقه ماین کشف شد. رر: 
۱۲تن به اتهام قاچاق ۱۲۷ کیلوگرام چرس. هیرویین. شراب و تابلیت کا  در ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

در سالجاری۳6 دوسیه جزایی در والیت پنجشیر رسیدگی و نهایی شده است. پنجشیر: 
پنج طالب مسلح درکشم. ارگو ومرکزبدخشان دیروز بازداشت شدند. بدخشان: 

جوزجان: طالبان  محمداکبر ۴۸ساله یک بزرگ قومی را امروزدر ولسوالی قوش تپه جوزجان تیرباران کردند.
طالبان یک راننده موتر نفت کش را در مسیر شاهراه جوزجان بلخ دیشب هالک و موتر را باخود بردند . رر: 

هژده طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی آنان صبح امروز در فیض آباد جوزجان با مولوی ظریف  رر: 
قوماندان  مشهورآن کشته شدند.

بادغیس: حمله طالبان بر پاسگاه های امنیتی اردوی ملی در ولسوالی مقر  والیت باد غیس  دیشب عقب زده شد. چارطالب 
کشته و شش زخمی شد. 

سرپل:  کشت خشخاش دروالیت سرپل ۸۰ درصد کاهش یافته است.
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شمار زیادی از باشندگان سانچارک  والیت سرپل از اثر نا امنی ها از خانه های شان بی جا شده اند و درقریه ها  رر: 
و ولسوالی های همجوار پناه برده اند .

پنج طالب مسلح درنتیجه حمله هوایی نظامیان دیشب درقیصار فاریاب کشته و۲ تن زخمی شدند  . فاریاب: 
شش طالب مسلح به شمول دو قومندان  محلی آنان از سوی نیرو های امنیتی و دفاعی در ولسوالی دولت آباد  رر: 

فاریاب دیشب کشته و۳ تن زخمی شدند
نظامیان درمانوگی کنر6 روستا نشین ازجمله زنان و کودکان را ازسیالب نجات دادند. کنر: 

۵ مارچ۲۰۱۹=۱۴حوت۱۳۹۷
در انتخاباتی که در کمیسیون های انتخابات برگزار شد، حوا علم نورستانی به عنوان رئیس کمیسیون انتخابات  کابل: 

و زهره بیان شینواری به عنوان رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی انتخاب شدند.
عبدالرقیب نشان زن طالب  در حمله هوایی دیشب در تگاب والیت کاپیسا کشته شد. کاپیسا: 

پنج هراس افگن دیشب در برکی برک لوگر بازداشت شدند. لوگر: 
طی۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۲6دهشت افگن کشته ۱۳ تن زخمی و۲ فرد مشکوک بازداشت  کابل: 

شده اند.
پولیس گروپ چهارنفری را به اتهام دزدی از مربوطات حوزه هژدهم شهر کابل بازداشت کرد . کابل: 

پولیس کابل شب گذشته یک دسته از دزدان مسلح 6 نفره  را با مال فیاض سردسته آن از ساحه خیرخانه  رر: 
بازداشت کرد.

حمله طالبان برپاسگاه های ولسوالی امام صاحب کندز به شکست مواجه شد. دراین درگیری به شمول مال  قندز: 
عتیق اهلل سه قومندان دیگر طالبان ، ۱۸ تن آنان کشته و سیزده تن دیگر زخم برداشتند.

پولیس بغالن یک مرد را به اتهام انتقال  6۰ کیلومواد کیمیاوی کاربوهایدریت که در ساخت هیرویین استفاده  بغالن: 
میشود باز داشت کرد.

کاکر یک قومندان مشهور طالبان مسلح دیشب در اندر والیت غزنی باشماری افرادش  کشته شد. غزنی: 
بیش از دوصد طالب مسلح در دو ماه اخیر در والیت غزنی کشته شدند. رر: 

۱۵۵ کیلو گرام  تریاک و هیرویین  دیروز در والیت نیمروز کشف و ضبط شد. نیمروز: 
۸ طالب مسلح درنتیجه سرازیر شدن سیالب درمیوند قندهار کشته و ۹تن دیگر آنها ناپدید شدند. قندهار: 

شش طالب مسلح دریک عملیات ویژه شب گذشته در معروف والیت قندهاربا مالسنگر قوماندان طالب کشته  رر: 
شدند.۸ ماین هم کشف شد.

طالبان مسلح در والیت تخارپس از حمله دیشب باالی قریه قره هندوی  در محاصره نظامیان قرار دارند.  تخار: 
تاکنون ۵ طالب کشته شده. یک منسوب امنیتی شهید و۳ سرباز زخمی شده اند.

۶ مارچ۲۰۱۹=۱۵حوت۱۳۹۷
مقام های محلی  ننگرهارگفتند گروهی از مخالفان به شرکت خصوصی ساختمانی ام کیو درنزدیکی میدان  ننگرهار: 

هوایی حمله  انتحاری کردند.۵ مهاجم ازپادرآمدندو۱6نفردرشرکت شهید و۹ نفر زخمی شدند.
اداره هوانوردی افغانستان می گوید که فضای پاکستان هنوز بر هواپیماهای که از افغانستان عبور و به سمت هند  کابل: 

در حرکتند، مسدود است.
منسوبان دفاعی کشور روز گذشته با اجراکردن چند مورد عملیات تصفیه یی درده والیات کشو۹۲هراس افگن  کابل: 

را از پا درآوردند. ۳۰ تن زخمی و ۱۰ تن بازداشت گردید.
محاکم ابتدائیه واستیناف مبارزه لیه مسکرات ومواد مخدر۲۷ تن را به ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از  رر: 

یکسال و6 ماه الی ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات کرد.
۱۱طالب درحمله های هوایی نظامیان درچارچینو وترینکوت کشته شد.یک انبارسالح و۵ماین کشف شد. ارزگان: 

شش طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب والیت زابل کشته شدند وسه طالب دیگر  زابل: 
زخم برداشتند.۴ ماین هم کشف شد.

۹ طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد. قندهار: 
سه تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دربخش های مختلف والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

شاهین ادل ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی چپرهار با ده طالب دیگر دیشب در ننگرهار کشته و۳  رر: 
تن بازداشت  شد. هفتصد کیلوگرام مواد مخدر ومقداری جنگ افزار نیز به دست آمده است .

افراد کوماندوی اردوی ملی مستقردربگرام دیشب درعملیات ویژه در ننگرهار هفت داعشی راکشتند. رر: 
درعملیات نظامی درکندزوفاریاب هفت تن از هراس افگنان کشته شدند و شانزده تن شان زخم برداشتند. کندز: 
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۷ مارچ۲۰۱۹=۱۶حوت۱۳۹۷
صدای انفجار و شلیک موشک، مراسم۲۴مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت  کابل: 
اسالمی افغانستان دردشت برچی را برهم زد. وزارت بهداشت اعالم کرد که این حمله دست کم ۳ کشته و ۳۷ 

زخمی داشته است. عامل حمله موشکی از یک منزل درپل سوخته بازداشت شد.
6۱ دهشت افگن در۲۴ساعت گذشته درساحات نا امن کشته شدند. ۸تن زخمی و ۲۱ تن بازداشت شد. رر: 

نه طالب مسلح دریک حمله هوایی درنادعلی والیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
طالبان یک کودک هشت ساله را در قوش تیپه تیرباران کردند. مهاجمان، محمد هارون را به اتهام آب و غذا  شبرغان: 

دادن به نظامیان در یک دادگاه صحرایی در برابر ده ها روستا نشین اعدام کردند.
هشت هراس افگن درشرق کشور در بخش های کنر. نورستان. ننگرهار و لغمان بازداشت شدند. کنر: 

۲۴ طالب مسلح درتازه ترین حمله های نظامیان در شاه ولیکوت و خاکریز والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
شانزده طالب مسلح درحمله نظامیان در ارزگان کشته شدند. 6 حلقه ماین هم کشف و خنثی شد. ارزگان: 

۴۰ داعشی  بشمول سه قوماندان محلی و شش تروریست پاکستانی  عضو گروه داعش درحمله های قوای  ننگرهار: 
هوایی کشور در اچین والیت ننگرهار شب گذشته کشته شدند.

مال میرویس مشهور به کامران یک قومندان ارشد شبکه حقانی در والیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 
۸ مارچ۲۰۱۹=۱۷حوت۱۳۹۷

وزارت داخله  اعالم کرد که تلفات اصابت چند گلوله خمپاره به غرب کابل افزایش یافته است. ۱۱نفر کشته  کابل: 
و ۹۵نفر زخمی شده اند.

منسوبان دفاعی کشورروز گذشته درجریان چند مورد عملیات تصفیه یی هژده هراس افگن را از پا درآوردندو  کابل: 
سه هراس افگن زن پاکستانی با وسایل نشراتی دستگیر شدند.

مقامات غزنی از کشته شدن عبدالحنان ولسوال نامنهاد طالبان برای اندربا۴ محافظش خبر می دهند. غزنی: 
مقام های محلی دروالیت سرپل گفته اند که طالبان یک زن را درآن والیت به اتهام رابطه نامشروع محاکمه  سرپل: 

صحرایی کرده اند وشالق زدند.
سیزده طالب مسلح درحمله های نظامیان درشهر ترینکوت  ارزگان کشته شدند.۴ ماین نیز کشف شد. ارزگان: 

۲۱ عضو داعش درحمله های قوای هوایی کشوردرمومند دره و اچین والیت ننگرهارکشته شدند. ننگرهار: 
بیست ویک عضو گروه داعش درحمله های قوای هوایی کشور درغورک والیت ننگرهار کشته شدند. 6 حلقه  قندهار: 

ماین هم کشف شد.
مولوی قاسم ومولوی وزیر دوقومندان ارشد گروه طالبان با پنج فرد شان درعملیات نظامی در والیت هرات  هرات: 

کشته شدند.
۹مارچ۲۰۱۹=۱۸حوت۱۳۹۷

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان در جریان سفرش به والیت فراه، امروز با علما، بزرگان  فراه: 
و متنفذان آن والیت دیدار کرد.

سران سیاسی افغان در همایش سالیاددرگذشت مارشال قسیم فهیم برهم دیگر پذیری در روند گفتگوهای  کابل: 
صلح تاکید کردند.

کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح درسالروزمزاری می گوید که دولت نباید توقع داشته باشد که طالبان  کابل: 
تسلیم شوند و برای جلوگیری ازکشته شدن ده ها نفردرروز،دست یافتن به صلح الزمی است.

وزارت داخله میگوید حمله کنندگان در نشست سالروزمزاری شب قبل آن چوکیدارمحوطه آنتن یک شرکت  رر: 
مخابراتی راکشته وجنگ افزارهای خودراجابجا کرده بودند. تالش برای شناسایی انها ادامه دارد.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۸۹ هراس افگن در جریان عملیات تصفیه یی نیرو های دفاعی در نقاط  رر: 
مختلف کشور انجام شد، خبر می دهد. هفده تن دیگر آنها زخمی و چهار نفربازداشت گردید.

۱۱هراس افگن در یک شبانه روز از بخش هایی از والیات ننگرهار ، لغمان و کنر بازداشت شدند. کنر: 
نورستان:  در یک رویا رویی هفت طالب پاکستانی کشته شدند وسه همکار آنان درکامدیش زخم برداشتند. ۱۰ حلقه ماین 

نیز کشف و خنثی شد.
۹طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند.۵ حلقه ماین هم کشف شد. ارزگان: 

هشت طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب کشته وچهار طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 
دوازده طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان شب گذشته در ولسوالی میوند والیت قندهار کشته شدند.6  قندهار: 

ماین هم کشف شد.
درمقر درمسیرشاهراه هرات - قلعه نو دیروز ۱۱طالب کشته شدند و هفت طالب دیگر زخم برداشتند. بادغیس: 
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در ولسوالی آب بند غزنی سه هراس افگن کشته شدند، دو تن آنها به شمول یک شهروند پاکستانی باز داشت  غزنی: 
شد. یک موتر مملو از مواد انفجاری در ساحه انفجار داده شد.

در یک عملیات،۱۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری۲۵۰۰ کیلو گرام مایع مواد مخدر، ۲۵۰۰لیتر تیزاب، ۴۵ عدد بیلر،۲  نیمروز: 
گاز،۱۰ عدد تشت، ۲۰۰لیتر پطرول، یک عدد آله ماین پاکی و یک پایه هاوان به دست آمد. 

عبدالرحیم یک سرکرده  گروه ۱۵ نفری طالبان مسلح دیروز درچلوزی برکی برک لوگر کشته شد. لوگر: 
هشت طالب مسلح دیشب در چرخ والیت لوگر کشته  ۵ طالب زخمی و یک موتر کروال بامواد انفجاری  رر: 

ازبین برده شدند.
پولیس سمنگان6۸۷ کیلوچرس را که ازمزارشریف بکابل انتقال میشددرسمنگان کشف وضبط کرد. سمنگان:  

بازداشت شد. ۳۰طالب دیروز درقریه تلوکه مرکز والیت کندز کشته شدند.۱۰طالب زخمی و۴ تن   کندز: 
هشتاد طالب مسلح  بشمول ۵ پاکستانی در دو هفته گذشته درمربوطات  والیت غزنی کشته شدند. غزنی: 

پولیس عصر دیروز یک عراده زرنج پر از مواد انفجاری را که به منظور آماج قرار دادن کاروان نظامیان آماده  فاریاب: 
کرده بود، از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر میمنه کشف و خنثی کردند. ۲ طالب بازداشت شد. یک حلقه 

ماین نیز کشف گردید.
۱۰ مارچ۲۰۱۹=۱۹حوت۱۳۹۷

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان خواهان وضاحت در ارتباط گروه طالبان و پاکستان شده و گفته  کابل: 
است این موضوع باید به بحث ملی در افغانستان تبدیل شود.

اتحادیه کارخانه های ذوب آهن افغانستان به دولت این کشور هشدار داده که اگر دولت از آنان حمایت نکند،  کابل: 
به دلیل مشکالت قادر به رقابت نخواهند بود و ورشکسته خواهند شد.آنها مشکالت کارخانه داران افغانستان 
را”سیاست دمپینگ” )سیاست فروش به ضرربرای شکست رقبا( کشورهای همسایه دانست و گفت که دولت 

باید بر واردات آهن، مالیات را افزایش دهد.
وزارت دفاع ملی می گوید ۹۸ جنگجوی طالب درپی چند مورد عملیات تصفیه یی نیروهای دفاعی که  کابل: 
دربخش های کشور صورت گرفت، کشته شده اند.۴ تن دیگر این گروه زخم برداشتند و۷ تن به اتهام انجام 

فعالیت های تروریستی گرفتار شدند .
امنیت ملی یک فرد انتحاری و انتقال دهنده آن را با یک ثوب واسکت انتحاری، یک میل تفنگچه و دو قبضه  رر: 

بمب دستی از مربوطات ولسوالی سروبی والیت کابل بازداشت کردند.
طالبان دو متصدی یک معدن زغال سنگ را در سمنگان با یک حمله ربودند ویک پولیس شهید شد.۲ طالب  سمنگان: 

نیز زخمی شد.
دوپولیس مردمی از سوی افراد مسلح ناشناس درنجراب والیت کاپیسا دیشب به شهادت رسیدند. کاپیسا: 

عامالن سرقت ۲۴ملیون افغانی بانک اسالمی درهرات وقتل ۲ پولیس از سوی محکمه شهری آن والیت  هرات: 
محکوم به مجازات شدند.

ده طالب مسلح دریک عملیات ویژه دروالیت قندهار کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 
چهارده عضو گروه داعش درحمله های قوای هوایی کشور در رودات و کوت ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
سبحان اهلل طراح حمله مرگبار اخیر بریک شرکت ساختمانی درمومند دره والیت ننگرهار، کشته شد. رر: 
سمیع اهلل یک عضو ارشد گروه تروریستی لشکرطیبه پاکستان درشهر جالل آباد ننگرهاربازداشت شد. رر: 
۲۷ ماین   از راه های پررفت و آمد والیت های نورستان،  کنر، لغمان و ننگرهار کشف و خنثی شد. کنر: 
شش طالب درحمله های نظامیان دراطراف شهر ترینکوت ارزگان کشته شدند.۷ماین نیز کشف شد. ارزگان: 

پنج طالب مسلح به شمول شفیع اهلل یک سرکرده آنها درمربوطات محمد آغه کشته شدند و چندین طالب  لوگر: 
مسلح زخم برداشتند، پنجصد کیلوگرام مواد انفجاری، هشت عراده موترسایکل و یک عراده موتر در جریان 

عملیات از بین رفته است.
سه طالب مسلح شب گذشته درپی عملیات ویژه نیروهای پولیس درولسوالی محمد آغه لوگر کشته شدند. رر: 

6۱ قاچاقچی وفروشندة مواد مخدرازسوی پولیس کندز با۱۳عراده وسایط و جنگ افزار بازداشت شدند. کندز: 
محل اخاذی طالبان مسلح از موترهای باربری در شاهراه کابل – قندهاربا قتل ۴ طالب  از بین برده شد. غزنی: 

دو مردبا ۱۵کیلو چرس دریک موترعصردیروز دربازارک مرکزوالیت پنجشیر بازداشت شدند. پنجشیر: 
شماری از مسافران می گویندکه به سبب برف باری زیاد ازیک هفته به اینسو درمسیر بامیان – دایکندی  بامیان: 

گیرمانده اند.
۱۱مارچ۲۰۱۹=۲۰حوت۱۳۹۷

وزیر خارجه آلمان که به افغانستان سفر کرده است، در دوازدهمین روز گفت وگوها میان نمایندگان آمریکا و  کابل: 
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طالبان در دوحه قطر، این گفت وگوها را آغاز تالش ها برای صلح در افغانستان خواند.
محمد عمر داودزی رییس داراالنشای شورای عالی صلح به حیث رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگه  رر: 

مشورتی صلح گماشته شد.
وزیرخارجه چین در تازه ترین اظهارات خود با نگرانی ابرازداشته که افغانستان نباید به صحنه رقابت قدرت ها  رر: 

تبدیل شود.
منسوبان قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی شبکه سه نفری هراس افگنان را از مربوطات والیت بغالن  بغالن: 

بازداشت کرده است.درجمله آنها یک افسر پولیس و یک درایور لینی بس شامل میباشد.
در اثردرگیری میان دوقومندان مسلح غیرمسوول در پل حصار والیت بغالن۳۰۰ خانواده بیجا شده اند. رر: 

ده طالب مسلح در عملیات نظامیان دیشب درقریه شمالگاه مرکز فراه کشته و۴ طالب زخمی شدند . فراه: 
هشت طالب مسلح در نتیجه عملیات هوایی نظامیان دراناردره. قلعه کاه و پشت رود فراه کشته و۳ طالب  رر: 

زخمی  و۲ طالب بازداشت شدند .
در یک عملیات کوماندوها در والیت غزنی دیشب به طالبان مسلح تلفات وارد شده ۲ طالب کشته و۳ طالب  غزنی: 

با پاسپورت ایران و کارت هویت پاکستانی بازداشت گردید.
۱۲مارچ۲۰۱۹=۲۱حوت۱۳۹۷

اشرف غنی فرمان داده کمیسیون به تاریخ نهم ثور۱۳۹۸ لوی جرگه مشورتی صلح را برگزار نماید. کابل: 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره این کشور گفت صلح  کابل: 
با طالبان در افغانستان به معنای پایان تهدید”تروریسم بین المللی” نخواهد بود. نیروهای امنیتی به مبارزه شان 

علیه تروریزم ادامه میدهند.
در کتابی به نام »زندگی پنهانی مال عمر«، نوشته»بتی َدم« نامه نگارهلندی ادعاشده که مالعمر رهبر پیشین طالبان  هالند: 
زمانی تا پیش ازمرگ نزدیک پایگاه امریکایی درزابل افغانستان زندگی میکرده است. او درروز ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ 

درگذشت و بدون تابوت در گوری بی نشان دفن شد.
درخواست پاسپورت/گذرنامه که قبل از این به صورت حضوری در افغانستان انجام می شد، از امروز سه شنبه  کابل: 

)۲۰ حوت/اسفند( به صورت آنالین شد.
وزارت دفاع ملی می گوید۳۱ دهشت افگن درجریان عملیات تصفیه یی  نیروهای امنیتی و دفاعی در   رر: 

بخش های کشورکشته  و۱۹تن زخمی شده اند .
وزارت امورداخله آمران یازده حوزه امنیتی شهرکابل رابرکنارکرد و بعوض آنها افراد دیگر را گماشت . رر: 

منسوبان  امنیت ملی در یک عملیات ویژه پنج عضو گروه تروریستی طالبان را از مربوطات والیت لغمان   لغمان: 
بازداشت کردند.

شش طالب مسلح دریک عملیات ویژه درمیوند والیت قندهار کشته شدند.۴ ماین هم کشف شد. قندهار: 
چهار طالب در نبرد با نظامیان درشهر صفازابل دیروز کشته شدند وسه طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 

درپی حمالت هوایی و زمینی۳۱ طالب مسلح به شمول سه قومندان محلی این گروه در اطراف ترینکوت  ارزگان: 
کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.6 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد.

هفده هراس افگن طالب بشمول مولوی نیازی و مولوی مجبور دیروز دریک درگیری با منسوبان امنیتی  فراه: 
دروالیت فراه کشته شدند.

سه طالب قطعه سرخ آنان در بغالن مرکزی کشته شدند و یک طالب دیگر زخم برداشت . بغالن: 
طالبان دیروزباالی کاروان تانکر های تیل در منطقه سرخ کوتل درمسیر پلخمری – سمنگان حمله کردند که  رر: 

با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند و با دادن چهارکشته و سه زخمی از منطقه متواری شدند.
مسووالن محلی بادغیس میگویند که برای سرکوب طالبان مسلح درباالمرغاب  نیروی کمکی اعزام شد . بادغیس: 
در حمله قوای ایتالف صبح امروز در غزنی مال جاوید و مال جواد دو عضو گروه طالبان  کشته شدند.  غزنی: 

هفت هراس افگن در امام صاحب  والیت کندز دیروز کشته و۵ تن زخمی  شدند. قندز: 
نثاراحمد احمدی خبرنگار تلویزیون سباوون هلمند باثراصابت ماین کنار جاده در موترش زخم برداشت. هلمند: 

یک پولیس ترافیک در شهر مزارشریف دیروز از سوی سرنشینان یک موتر مورد لت و کوب قرار گرفت. بلخ: 
سرنشینان موتر بازداشت شدند.

در حمله کوماندوها در والیت بلخ دیروز سه طالب مسلح در چمتال کشته و۳ طالب زخمی شدند. رر: 
۱۳مارچ۲۰۱۹=۲۲حوت۱۳۹۷

پنجمین دور گفت وگوهای نمایندگان ویژه آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر دیروز پس از ۱6 روز پایان  قطر: 
یافت. زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که دو طرف روی “پیش نویس” 
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خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین  برای مبارزه علیه تروریسم “توافق” کرده  اند وبرای رسیدن به 
صلح باید روی دو مورد دیگر یعنی "گفت وگوهای بین االفغانی" و"آتش بس همه جانبه”نیز توافق صورت گیرد.
اشرف غنی ریس جمهورافغانستان در مراسم ۲۴مین سالروز عبدالعلی مزاری در ارگ از نتیجه مذاکرات  کابل: 

افغانستان و آمریکا در دوحه، قطر استقبال کرد
اداره مرکزی آمار)احصائیه( افغانستان اعالم کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به سال پیش از  رر:  

آن نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافته است.
نیرو های دفاعی وامنیتی کشوردر۲۴ساعت گذشته درنقاط مختلف کشور۳۸دهشت افگن را کشته و ۱۹تن  رر: 

زخمی کرده اند.
تالقان که توسط مبایل به پدرش اطالع داده بود که گویا وی اختطاف شده است  نصراهلل باشنده شهر  تخار:  

واختطافگران خواستار مبلغ سی هزار افغانی پول نقد از وی اند ذریعه منسوبان آن اداره گرفتارشد.
دو زن و یک مرد دیروز به ظن قاچاق ۹ بسته هیرویین در والیت تخار بازداشت شدند. رر: 

انجنیر محمد سلیم سرپرست ریاست فواید عامه فراه صبح امروز درشهر فراه مورد حمله افراد مسلح ناشناس  فراه: 
قرارگرفت و جان باخت .

به اثر شلیک نظامیان خارجی در والیت قندهار لحظات قبل یک فرد ملکی جان باخت. وی خود را نزدیک  قندهار: 
کاروان وسایط نظامیان خارجی رساند و به هشدار آنان توجه نکرد.

شش طالب مسلح دریک عملیات ویژه درمیوندوالیت قندهار کشته شدند.۱۱ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 
شانزده عضو گروه داعش درحمله های قوای هوایی کشور دررودات ومومند دره ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

چندین جنگ افزار ازمیان اموال یک خانواده بازگشت کننده ازپاکستان دروالیت ننگرهار کشف شد. رر: 
چهارمحموله ۹۰کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار کشف و 6 نفربه اتهام قاچاق این مواد بازداشت  شد. رر: 

سیزده طالب مسلح در حمله های نظامیان در ترینکوت و خاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هشت طالب مسلح دیروزدر حمله هوایی در اندر والیت غز نی کشته شدند.باساس گزارش تایید ناشده ۱۴فرد  غزنی: 

ملکی نیز جان باخته اند.
دیشب در حمله هوایی یی که باالی کاروان طالبان مسلح در مربوطات خان آبادصورت گرفت، به شمول  قندز: 

مالعالء الدین مشهور به واثق یک سرکرده طالبان، هفت طالب مسلح کشته شدند.
پولیس بلخ ۷۴ تن را به ظن جرایم جنایی در سه هفته گذشته در آن والیت بازداشت کرده است. بلخ: 

۱۴مارچ۲۰۱۹=۲۳حوت۱۳۹۷
محمد اشرف غنی، ، قتل مهسا احمدی 6 ساله را جنایت وحشیانه خوانده و به نهادهای عدلی و قضایی دستور  کابل: 

داده که عامالن این رویداد را به گونه جدی مجازات کنند.
محمد اشرف غنی،۲۱حوت دردیداربا شماری ازبزرگان، متنفذین،علما وجوانان سادات در قصر سالم خانه  رر: 

وعده داد که طی فرمانی سادات به عنوان یک قوم در این کشور به رسمیت شناخته میشود.
ژنرال عبدالرقیب مبارز بجای محمد اکرم سامع پس از درگیری مسلحانه، رسما به عنوان فرمانده جدید پلیس  بلخ: 
در بلخ معرفی شد وکارش را آغاز کرد. امرشفاخانه گفت ۸ زخمی شامل۱۰ پلیس،۸ غیر نظامی از جمله یک 

زن به این بیمارستان آورده شده اند.اقای نوراین مقرری را توطیه دولت خوانده است.
سه عضو خیزش های مردمی درحمله طالبان مسلح درخلم بلخ کشته و دوتن دیگر شان زخمی شدند. رر: 

امنیت ملی  درجریان عملیات های ِویژه درمربوطات نیمروز یک ذخیره گاه سالح و یک  کارخانه ساخت  نیمروز: 
مواد مخدرهراس افگنان را نابود کردند .یکمقدار سالح سنگین وسبک با مقدار زیاد مواد مخدر مربوط 

مالسالم مشهور به حاجی صابرو مولوی هاشم مشهوربه حنظله دوقوماندانان طالبان بدست آمد. 
هشت هراس افگن درجریان یک شبانه روز از بخش هایی در ننگرهار. لغمان و کنر بازداشت شدند. کنر: 

نورستان: ۸هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش کشته شدند.۸حلقه ماین نیز کشف شد.
چهارده طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان دربخش های ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند.6 حلقه  ارزگان: 

ماین هم کشف شد.
۹ طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب زابل کشته وسه طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 

۱۰ طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان دروالیت زابل کشته شدند وسه طالب دیگر زخم  قندهار: 
برداشتند.۸ ماین هم کشف شد.

۱۵مارچ۲۰۱۹=۲۴حوت۱۳۹۷
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان طی فرمانی درج اسم قوم سادات در تذکره الکترونیکی  کابل: 

تابعیت را منظور نمود.
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وزرای امنیتی افغانستان که امروز به شهر مزار شریف،والیت بلخ سفر کرده بودند، پس از دیدار با بزرگان و  کابل: 
سیاستمداران بلخ گفتند سوء تفاهم ها و مشکل در این والیت حل شده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده کشورش به بازرسان دادگاه کیفری بین المللی که برای تحقیق  امریکا: 
درباره اتهامات جنایات جنگی علیه نیروهای این کشور به آمریکا سفرکنند، ویزا نمی دهد.

درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی دربخشهای کشور، دیروز ۲6 تن از هراس  کابل: 
افگنان کشته ۲۱ تن  زخمی شدند.

چهارده هراس افگن درجریان یک شبانه روز در مربوطات ننگرهار. کنر و لغمان بازداشت شدند. کنر: 
نورستان: ۱۰ هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش  کشته شدند.6ماین نیز کشف شد.

یازده طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان درارزگان کشته شدند. 6 حلقه ماین هم کشف گردید. ارزگان: 
شش طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب والیت زابل کشته شدند. زابل: 

هفت طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان درقندهار کشته ویک انبار سالح و ۴ماین هم کشف شد. قندهار: 
پولیس هرات، یک  کودک دونیم ساله را از چنگ  یک زن و شوهر رباینده در انجیل آزاد و ربایندگان را  هرات: 

بازداشت کرد.
یک غیرنظامی درانفجارهای پیهم در ننگرهار زخم برداشت. بمب ها دیشب کشف و انفجار داده شد. ننگرهار: 

مسووالن محلی دروالیت ننگرهار می گویند که  با بستن راه های قاچاق چوب های چهارتراش سرچشمه های  رر: 
مالی گروه داعش را بسته اند.

۱۶مارچ۲۰۱۹=۲۵حوت۱۳۹۷
عمرداودزی ریس داراالنشا شورایعالی صلح امروز به تهران سفرنمود و با مقامات ارشد سیاست خارجی  این  کابل: 

کشور دیدار کرد.
صرافان کابل دراعتراض به ربوده و کشته شدن یکدختر بچه شش ساله که فرزند یکی از صرافان بود، دست  رر: 

به اعتراض زدند. صرافان می گویند که در سه ماه گذشته ۹ صراف افغان ربوده و کشته شده اند.
اردوی ملی در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۹۴ دهشت افگن راکشته ۱۸ تن زخمی کرده اند. رر: 

درپی انفجاریک ماین مقناطیسی دریک موتر کروال ، امروز درساحه چوک کوته سنگی شهر کابل یکتن کشته  رر: 
شد و یکنفردیگر زخم برداشت.

ده طالب مسلح دیشب و دیروز درخواجه سبزپوش و قیصار والیت فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 
درجریان عملیات ویژه منسوبان قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی درمربوطات ارزگان۲۲هراس افگن  ارزگان: 

کشته شدند.یکمقدار سالح ومهمات با یکنفر بازداشت شد.
مسووالن اردوی ملی امروز ازکشته شدن ۵۱ طالب مسلح در ولسوالی باال مرغاب والیت بادغیس در حمالت  بادغیس: 

هوایی و توپچی خبر می دهند.دوموتر مملو ازسالح ازبین برده شد.
حمله طالبان بر پوسته های اطراف ولسوالی قادس والیت بادغیس دیروز به شکست مواجه شد.۴ طالب کشته  رر: 

و ۱۱ تن زخمی شدند.یک سرباز شهید و 6 تن زخمی شد.
یک افسر پولیس عصر دیروزدر کمین مخالفین دراشکمش  تخار شهید و۲همراهش زخمی شدند. تخار: 

سه طالب مسلح دربکوا فراه دیشب کشته شدند.۳ موتر با مواد مخدر آنها ازبین برده شد. فراه: 
بیش از چهارده هزار کیلوگرام مواد مخدر دیروز در فراه کشف شد و پنج البراتور آن از بین برده شد. رر: 
عبداهلل مشهور به مبارزیک قومندان محلی طالبان مسلح شب گذشته دروالیت میدان وردک کشته شد. میدان: 

۲۴ هراس افگن دیروز درگیرو و آب دند والیت غزنی کشته و۱۲ تن زخمی شدند. غزنی: 
۱۴ حلقه ماین در مربوطات ولسوالی صبری خوست کشف و خنثی  شد. جنوبی: 

۹طالب مسلح دیروز درقلعه زال. دشت ارچی و مسیر خان آباد  والیت کندز کشته شدند. ۱۲طالب زخمی و۳  قندز: 
تن دیگر آنها بازداشت شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان را تا ۱۷ ماه  امریکا: 
سپتامبر ۲۰۱۹ تمدید کرد.

۱۷مارچ۲۰۱۹=۲۶حوت۱۳۹۷
بادغیس:  مقام های والیت بادغیس می گویند که ترکمنستان به حدود ۱۰۰ سرباز مرزی افغان اجازه داده  وارد این کشور 

شوند.این افراد شب گذشته درپی حمله طالبان درباالمرغاب به مرز ترکمنستان عقب نشینی کردند.
برای نخستین بار کاالهای تجاری افغانستان از طریق خط آهن از بلخ  به چین صادر می شود که از ازبکستان  بلخ: 
و قزاقستان عبورمیکند وبعد از۲۰ روز به چین خواهد رسید.۴۰ کانتینر سنگ تالک. قالین و میوه خشک آماده 

ارسال به چین است.
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د رنتیجه انفجار ماین جاگذاری در مربوطات ولسوالی خوگیانی این والیت ۵ فرد ملکی زخمی و یک کودک  ننگرهار: 
خرد سال جانه باخته است.

سیزده طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان دردهراود والیت ارزگان کشته شدند.6 حلقه ماین نیز کشف  ارزگان: 
وخنثی شد.

پولیس هرات، یک کودک را از چنگ آدم ربایان درناحیه سوم شهر هرات  آزاد وزن وشوهر عامل اختطاف  هرات: 
بازداشت شدند.

۱۰ طالب  در حمله های توپخانه یی نظامیان درارغنداب زابل کشته وچهار طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 
پانزده طالب درحمله نیروهای ویژه درخاکریز و غورک قندهار کشته و۴ طالب دیگر زخم برداشتند. قندهار: 

نورستان:  شش هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش نورستان کشته شدند.
یک دختر جوان در دره صوف  والیت سمنگان دیشب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. سمنگان: 

عملیات پاکسازی شاهین ۱ در ساحات چشمه شیر شهر پلخمری امروز آغاز شد و پیشروی ادامه دارد. بغالن: 
قاری منصور یکی ازقومندانان مشهورطالبان مسلح با۳فردش صبح امروزدرچشمه شیربغالن کشته شد. رر: 

کمیسیون حل منازعات در اندراب والیت بغالن به مخاصمت خونین میان سه تن از قومندانان مسلح غیر  رر: 
مسوول  نقطه پایان گذاشت .

آمر مخابره قومندانی امنیه ولسوالی درقد والیت تخار دیشب پس از یک مشاجره لفظی بایک سرباز اردوی  تخار: 
ملی به قتل رسید.

جوزجان:  یک زن۱۹ساله در جوزجان خود را حلق آویز کرد و به زندگی اش خاتمه داد.
۱۸مارچ۲۰۱۹=۲۷حوت۱۳۹۷

اشرف غنی، رئیس جمهور که در سفرش به امارات متحده عربی گفته که به وزارت خانه های امنیتی دستورداده  کابل: 
تا افرادمسلح غیر مسئول کابل را درسه ماه آینده خلع سالح کنند. در۳ ماه ۹ صراف اختطاف وبقتل رسیده اند.

در سال جاری دست کم ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان کشته شدند. رر: 
در۲۴ ساعت گذشته ۴۵تن هراس افگن درنقاط مختلف کشور کشته  شدند،  ۸ تن زخمی و ۸ تن دیگر  رر: 

دستگیر شده است.
وزارت داخله چگونگی توهین یک منسوب پولیس ازسوی پروین درانی یک عضو پیشین شورای ملی را از  رر: 

مجرای قانونی دنبال می کند.
ده ها سرباز افغان که از منطقه مورچاق باالمرغاب به ترکمنستان پناه گرفته بودند، دوباره به والیت هرات  بادغیس: 

برگشته اند. درگیری ازده روز باینسو ادامه دارد که بیش ازدوهزار شورشی حمله کرده اند.
درعملیاتی که از سوی نظامیان در روزهای اخیر ولسوالی باالمرغاب آن والیت صورت گرفت، چهل طالب  رر: 

مسلح کشته شدند. در  یک هفته گذشته ۱۵ نظامی شهید و۲۰ نظامی دیگر زخم برداشتند.
هشت هراس افگن دریک حمله هوایی درسرکانو والیت کنرکشته شدند. کنر: 

پنج فرد مشکوک دیروز درمرکز وحومه خوست بازداشت شدند. ۳ ماین در خوست. پکتیکا و میدان وردک  خوست: 
کشف شد.

نیروهای ویژه امنیت ملی دوعضو گروه طالبان را از والیت لوگر بازداشت کردند. لوگر: 
نجیب اهلل مشهور به ستانکزی مسوول کمیته نظامی طالبان در لوگر با سه فردش دیشب بازداشت شد. ۲طالب  رر: 

دیروز کشته شد.
شش هراس افگن دیشب در ولسوالی مقر والیت غزنی در عملیات کوماندوها کشته شدند. غزنی: 

دراثر انفجاریک ماین دربازارصرافی های  پلخمری مرکز والیت بغالن دیروز سه نفر زخم برداشتند. بغالن: 
دو مرد در پروان به اتهام قتل یک مرد در سیدخیل آن والیت از سوی پولیس  بازداشت شدند . پروان: 

یک فروند طیاره بی سرنشین نیروهای حمایت قاطع درباریک آب بگرام پروان دیروز سقوط کرد. رر: 
جوزجان:  دو طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب در قرقین جوزجان کشته شدند .دو فرد ملکی باثر انفجار ماین 

در قوش تیپه بشهادت رسیدند.
چندین قریه دیروز از وجود مخالفان مسلح در دولت آباد والیت بلخ پاک سازی شد. بلخ: 

قطعه سه صد نفری واکنش سریع به هدف دفع و طرد تحرکات و حمالت تهاجمی مخالفان مسلح در آن  سرپل: 
والیت ایجاد شد.

یازده طالب مسلح دیشب در چاردره والیت کندز کشته و ۲ تن زخمی شدند. دو بوری مواد انفجاری، سی  قندز: 
حلقه ماین، یک میل پیکا، ۳۵۰۰ فیر مرمی سالح و سایر جنگ افزار طالبان مسلح به دست آمد.

پولیس هرات یک عضو کلیدی گروه طالبان بنام امیرپنج را که درکنار سایر جنایات دوعضوخانواده اش را  هرات: 
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نیزکشته است ، در رباط سنگی بازداشت کرد.
۱۹مارچ۲۰۱۹=۲۸حوت۱۳۹۷

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به اشرف غنی،گفته مقام های نظامی و غیرنظامی آمریکا دیگر با حمداهلل  امریکا: 
محب، مشاور امنیت ملی افغانستان کار نخواهند کرد.

مقام های هرات از تلفات ۱۴ نفر در پی جاری شدن سیل در ولسوالی های مختلف این والیت خبر دادند. هرات: 
به اثر انفجاردریک موترعصر امروز درشهرهرات یک فرد ملکی به شهادت رسید و6 نفر زخمی شد. رر: 

بلخ:  ۴۰۰۰ هراس افگن داعشی . طالب ودیگر مخالفان مسلح در جریان سال روان در حوزه شمال و شمال شرق 
کشور کشته سه هزار تن زخمی و صدها تن بازداشت شده اند.

منسوبان اردوی ملی یک ماین را در ساحه پل بنگاله ولسوالی چمتال آن والیت کشف و خنثی کردند. رر: 
بر اثر یک درگیری میان منسوبان امنیتی و هراس افگنان در قریه بودنه قلعة شولگره بلخ، چهار طالب مسلح  رر: 

زخم برداشتند.
اردوی ملی در۲۴ ساعت گذشته ۲۴ تن هراس افگن  را درمناطق مختلف کشته  و۳۲ تن دیگر دشمن را  کابل: 

زخمی ساخته است.
وزارت امور دخله  تاكید بر اعاده عزت و حیثیت  یک افسر پولیس كرده است  كه از سوی  پروین درانی یك  رر: 

عضو پارلمان پیشین مورد اهانت قرار گرفته است و سیلی خورده.
در حمله هوایی درکجکی و نهر سراج  والیت هلمند دیشب پنج طالب مسلح کشته شدند. هلمند: 

چهل طالب مسلح درحمالت هوایی و توپچی دیروز و امروز در باال مرغاب بادغیس کشته شده اند. بادغیس: 
هشتصد تن از منسوبان اردوی ملی به خاطر سرکوب طالبان مسلح دیروز وارد فراه شدند. فراه: 

چهار طالب مسلح به شمول دو قومندان محلی آنان دیشب درفاریاب کشته و۴ طالب زخمی شدند. فاریاب: 
جوزجان:  چهار مرد دیشب در جوزجان از سوی پولیس به ظن دزدی دو عراده موتر کروال بازداشت شدند .

پولیس بغالن سه تن را به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت کرد . بغالن: 
پولیس بغالن دو مرد را به ظن یکی قتل خانمش و یکی قاتل یکنفردیگر  دیروز بازداشت کرد. رر: 

یک منسوب نظامی درنتیجه انفجارماین مقناطیسی دیشب دربغالن به شهادت رسید و۲سرباز زخمی شد. رر: 
کوماندوها دیشب درآب بند والیت غزنی تعداد زیادی جنگ افزاروموادانفجاری را به دست آوردند. غزنی: 

درعملیات ضد هراس افگنی از یک هفته باینسو در الینگار نظامیان توانسته اند درکنار کشتن بیست هراس  لغمان: 
افگن، شش مرکز این گروه را با همه تجهیزات جنگی اش ، با خاک یک سان سازند.

شش هراس افگن دریک عملیات نظامی درشینواروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
مالزیارت گل یک قومندان ارشد گروه طالبان درخوگیانی والیت ننگرهار در حمله ماموران امنیت ملی با دو  رر: 

فردش کشته شدوپنج تن به اتهام عضویت درگروه طالبان بازداشت شدند.
مولوی قاسم قومندان ارشد طالبان درشهر ترینکوت ارزگان با ده هراس افگن دیگر کشته شدند. ارزگان: 

پولیس نیمروز یکصد و پنجاه کیلو گرام مواد مخدر را دیروز در آن والیت ضبط کرد. نیمروز: 
پنج طالب مسلح به شمول دو قومندان آن گروه دیروز در چاردره والیت کندز کشته شدند. قندز: 

صابرخان سرپرست قومندانی امنیه برکی برک لوگر دیروز به شهادت رسید و۳ پولیس زخمی شد. لوگر: 
سال ۱۳۹۸

۲۰مارچ۲۰۱۹=۲۹حوت۱۳۹۷
کمیسیون انتخابات افغانستان بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای والیتی و انتخابات  کابل: 

پارلمانی والیت غزنی را بتاریخ 6 میزان = ۲۸سپتامبر۲۰۱۹ به تعویق انداخت.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن یازده دهشت افگن در مناطق مختلف کشور خبرداده است. یکتن زخمی و ۳  رر: 

تن بازداشت شد.
در حمله نظامیان در سنگین  هلمند دیروز ۴ طالب کشته . ۵ طالب زخمی و.۳ حلقه ماین کشف شد. هلمند: 

پنج مرد در پیوند به قاچاق ۴۳کیلو چرس دیروز در سمرخیل و شهر جالل آبادبازداشت شدند. ننگرهار: 
۹ طالب در درگیری باماموران امنیتی  در ارغنداب والیت قندهار کشته شدند. یک مخفیگاه باسالح ها در نیش  قندهار: 

بدست آمد.
شش طالب مسلح در یک حمله هوایی درحومه ترینکوت کشته شدند.6 حلقه ماین هم خنثی شد. ارزگان: 

سی وهفت تن با صدها کیلوگرام مواد مخدر دربیست روز اخیر در والیت ننگرهار بازداشت شده اند. ننگرهار: 
مولوی عزیز یک قومندان ارشد گروه داعش در  ننگرهار بازداشت شد. ۲ عضو داعش کشته شد. رر: 

سه طالب مسلح در یک حمله هوایی در خوگیانی ننگرهار دیروز کشته ودوتن دیگر زخم برداشتند. رر: 



613

دوتن ازافرادمسلح غیرمسوول توسط افراد مسلح ناشناس درروستای مناره ولسوالی جبل السراج والیت پروان  پروان: 
به قتل رسیدند.

پانزده طالب مسلح دیروز درمربوطات والیت غزنی کشته و۱۰ تن دیگر آنها زخمی شدند. غزنی: 
 ۲۱مارچ۲۰۱۹=اول حمل ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز )اول حمل( در مراسم جشن نوروز در مزارشریف،  بلخ: 
شرکت کرده گفت: "هر کسی به نیروهای امنیتی چپ نگاه کند به افغانستان چپ نگاه کرده است."

سه انفجارناشی از برخوردموشک در نزدیک محل تجمع مردم در منطقه "زیارت سخی" شهر کابل که مراسم  کابل: 
تجلیل از نوروز برگزار می شود، رخ داده است.که  دست کم ۷ کشته و ۲۵ زخمی داشته است.

۴۸ دهشت افگن در۲۴ساعت گذشته از سوی نظامیان درنقاط نا امن کشور کشته و۲۸ تن زخمی شدند. رر: 
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که از آغاز سال جاری میالدی، 6۷۲ نفر از پناهجویان  رر: 

افغان از اروپا به کشورشان برگشته اند.
پنج هراس افگن)۳طالب و۲داعشی( درحمله های نظامیان درلعل پورواچین والیت ننگرهار کشته و6 تن  ننگرهار: 

زخمی شدند.
طالبان دریک دادگاه صحرایی درسرپل یک زن حامله را در اعتراض به عملکرد طالبان تیرباران کردند. سرپل: 

۲۲مارچ۲۰۱۹= ۲ حمل ۱۳۹۸
مقر فرماندهی ناتو اعالم کرد که دو سرباز آمریکایی در حین انجام عملیاتی در افغانستان کشته شدند. کابل: 

در عملیات های منسوبان اردوی ملی در۲۴ساعت گذشته۲۹ هراس افگن کشته و۱۱ تن زخمی شدند. رر: 
سمنگان:  پنج طالب درعملیات ضد هراس افگنی درسمنگان کشته وهفت تن دیگر شان زخم برداشتند.

سی داعشی بشمول 6 تن دهشت افگن خارجی درتازه ترین حمله های قوای هوایی در بخش های کنر.پکتیکا  کنر: 
و ننگرهار درشرق کشور کشته شدند.

یک قومندان گروه طالبان  درحمله نیروهای ویژه امنیت ملی درلعل پوروالیت ننگرهار کشته شد وچهارتن  ننگرهار: 
دیگر به اتهام عضویت درگروه طالبان بازداشت شدند.

۲۳مارچ۲۰۱۹=۳ حمل ۱۳۹۸
پلیس والیت قندهار در جنوب افغانستان تائید کرده که عبیداهلل بارکزی نماینده ارزگان عضو پارلمان افغانستان،  قندهار: 

ساعاتی پیش در قندهار کشته  شده  است.
در دو انفجار در ورزشگاه شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند  در مراسم نوروزی، دستکم ۴ نفر کشته و ۳۱  هلمند: 
نفر زخمی شده اند. محمد خان نصرت، رئیس اقتصاد والیت هلمند کشته و معاون والی، معاون شورای 

والیتی،رئیس اطالعات وفرهنگ،رئیس ومعاون زراعت هلمند دراین انفجارزخمی شده اند.
بیش از سه هزار  خانواده به دلیل ادامه جنگ و ناامنی در ولسوالی قیصار این والیت مجبور به ترک خانه های   فاریاب: 
خود شده  و وارد میمنه شده اند. از سه روز پیش تاکنون، نیروهای کماندوی ارتش در برخی ازروستا های قیصار 

مشغول عملیات نظامی علیه طالبان  هستند.
٬امریکا بادیپلماتان روسیه،اتحادیه اروپا وچین درباره صلح افغانستان درنشست امریکا با طالبان گفتگو  کرده  امریکا: 

است. نماینده روسیه گفت امکان برگشت طالبان به قدرت از احتمال به دور است.
وزارت دفاع میگوید: در نقاط مختلف کشور ۲۳دهشت افگن کشته و ۱۵ تن زخمی شده اند. کابل: 

دونظامی امریکایی در نبرد با طالبان مسلح در جنوب شرق کشور کشته شدند. رر: 
نیمروز: پولیس نیمروز۴۹ کیلو گرام مواد مخدرتریاک. هیرویین. کرستال و سایر مواد نشه آور را دیروز در آن والیت ضبط 

کرد.
۲۴ طالب مسلح دیشب در ولسوالی های شاه مردان. نیکه و برمل پکتیکا کشته و۳ تن بازداشت شدند. پکتیکا: 

آمر امنیت پیشین قومندانی امنیه فراه دیشب دراثر حمله دزدان مسلح برمنزلش زخم برداشت. فراه: 
ده هراس افگن دربخش هایی ازکنر. لغمان و ننگرهاربازداشت شدند. کنر: 

۹ طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درشاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 
6 طالب مسلح دردرگیری باماموران امنیتی والیت قندهار کشته شدند .۳ انبار سالح نیز درارغنداب و نیش  قندهار: 

کشف شد.
دریک انفجار درمراسم جشن نوروز در قندهار یک غیرنظامی جان باخت و چهار دیگر زخم برداشتند. رر: 

هشت طالب مسلح در یک حمله هوایی درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.۴ ماین و یک انبار سالح نیز  ارزگان: 
بدست آمد.

یک تونل زیر زمینی گروه داعش د روالیت ننگرهار برای راه گم کردن نظامیان و حمله بر آنان با سالح ومواد  ننگرهار: 
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انفجاری کشف شد.
در یک عملیات نظامیان پنجاه و هشت طالب مسلح بشمول پاکستانی و تاجکستانی ها در گل تپه والیت کندز  قندز: 

کشته شدند. ۴نظامی شهید و۵ تن زخمی شدند.
محمد نعیم مشهور به ابوظهریک سر کرده طالبان مسلح با ۲ فردش دیروز درزرغون شهر  والیت لوگر کشته  لوگر: 

شد.یک ذخیره گاه سالح نیز کشف گردید.
۲۴ مارچ۲۰۱۹=۴ حمل ۱۳۹۸

در حمالت مشترک نیروهای افغان و آمریکایی علیه جنگجویان گروه طالبان درمنطقه تلوکه  والیت قندوز،  قندز: 
۱۴ زن و کودک  کشته شده اند.

مقام های محلی درهلمند در جنوب افغانستان تایید کرده که در درگیری میان گروه طالبان ونیروهای امنیتی  هلمند: 
درولسوالی سنگین ازدیروز باینطرف دست کم »6۵ سرباز امنیتی افغانستان کشته« شده اند.

حمله طالبان برپاسگاه های پولیس محلی درالیشنگ والیت لغمان با وارد شدن ۸ تن تلفات به این گروه عقب  لغمان: 
زده شد.

یک شبکه ده نفری دهشت افگنی دروالیت قندهار متالشی شد. ماموران امنیتی رهبرو نه عضو این شبکه را  قندهار: 
دریک عملیات ویژه بازداشت کردند.

ننگرهار:  ده ها جریب کشتزار کوکنار درمومند والیت ننگرهار ازسوی ماموران امنیتی تخریب شد.
پنج طالب دیشب در  ننگرهار کشته  پنج فرد نیز به ظن ارتباط با طالبان در بهسود بازداشت شدند. رر: 

پولیس بغالن مردی را به ظن قاچاق ۱۱ کیلوهیرویین و ۲ کیلو چرس امروز بازداشت کرد. بغالن: 
پولیس بغالن سه مردرا دیروزبه ظن قاچاق بیش ازیک هزارعدد تابلیت)k( مواد مخدردرشهر پلخمری  رر: 

بازداشت کرد.
فاریاب:  چهار طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درقیصار فاریاب  کشته  و6 تن زخمی شدند.

یک زن جوان در خواجه سبز پوش فاریاب به ظن ارتباط با افراد دولتی  توسط طالبان تیر باران شد. رر: 
قومندان امنیه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب با یک محافظش امروز توسط یک مرد مهاجم چادری پوش هدف  رر: 

گلوله باری قرار گرفت و زخم برداشت.
شش مرد به جرم غصب زمین دیروز در والیت لوگر بازداشت شدند. لوگر: 

درگیری میان طالبان و داعشیان در چپه دره والیت کنر که از دیروز آغاز شده بود،  تاکنون ادامه دارد. کنر: 
در عملیات نظامیان در سه روز گذشته درچندین ولسوالی کندز ۹۱ طالب کشته و۴۰ تن زخمی شدند.  کندز: 

ده هراس افگن دیشب درزنخان  والیت غزنی در عملیات کوماندوها کشته شدند. غزنی: 
۲۵مارچ۲۰۱۹=۵حمل ۱۳۹۸

شورایعالی صلح افغانستان اعالم کرده که مقام های ایرانی به مشارکت گروه طالبان دردولت آینده افغانستان  کابل: 
اصرار دارند ولی می گویند از تمامیت خواهی این گروه باید جلوگیری شود.این مطلب را داودزی بعد سفر هفته 

قبل به ایران ابراز داشت.
محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر۳۵ تن به شمول یک زن ویک  رر: 

خارجی رابه ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از ۴ تا ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات کردند.
درجریان سال گذشته هجری خورشیدی ۷۵۳ واقعه ترافیکی درکابل ثبت شده است که ۲۹۲ نفر درچنین  رر: 

واقعه جان باخته اند.
در حمله هوایی شنبه شب سوم حمل نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در شمال این کشورده کودک و  قندز: 

سه غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر که همه اعضای یک خانواده بودند زخمی شده اند.
چندین قریه دیروز از وجود مخالفان مسلح در والیت کندز  پاک سازی شد. رر: 

در مربوطات ولسوالی بهارک والیت بدخشان و مربوطات شهر کندز دو طالب مسلح به شمول یک طالب  بدخشان: 
خارجی کشته شدند و دو طالب مسلح دیگر زخم برداشتند.

هفت هراس افگن درجریان یک شبانه روز از بخش هایی  کنر. ننگرهار و لغمان بازداشت شدند. کنر: 
نورستان: پنج هراس افگن پاکستانی درنبردبا منسوبان مرزی درکامدیش کشته شدند.6ماین نیز کشف شد.

شش طالب مسلح درحمله های هوایی نظامیان دروالیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
چهار طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان دروالیت زابل کشته شدند وسه طالب دیگر زخم  زابل: 

برداشتند.6 حلقه ماین نیز کشف شد.
۹ طالب مسلح درحمله توپخانه یی نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

مقامات نظامی ازپاکسازی بخش هایی ازولسوالی الینگار درعملیاتی  سخن می گویند. این عملیات به اشتراک  لغمان: 
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صدها نظامی ازده روزبه این سو آغازشده است و کماکان ادامه دارد.
یک زندان و یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان درخانشین هلمند تخریب وچهارزندانی آزاد  شد. هلمند: 
درگیری میان افراد مسلح غیرمسوول درنهرین بغالن چهار کشته و ۱۰ تن زخمی به جا گذاشت. بغالن: 

مال تراب یک فرد کلیدی طالبان درسرخرود ننگرهارکه مسوولیت گروه۴۰ نفری طالبان را بعهده داشت  ننگرهار: 
بازداشت شد.

۳زن و ۳ کودک  در نتیجه انفجار در ناحیه اول شهر جالل آباد صبح امروززخم برداشتند. رر: 
۲۶مارچ۲۰۱۹=۶حمل ۱۳۹۸

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروزوارد کابل شد. او با اعالم طرح پنج ماده ای  کابل: 
اتحادیه اروپا در زمینه همکاری و تقویت دولت داری در افغانستان، گفت که اروپا در کنار مردم افغانستان 

می ماند.
عمران خان، نخست وزیر این کشور برای تامین صلح در افغانستان بر ایجاد حکومت موقت تاکید کرده است.  پاکستان: 

وی گفت حکومت افغانستان یک مانع در روند صلح اینکشور است.
والی فاریاب  از آغاز عملیات نظامی به خاطر سرکوب طالبان مسلح درآن والیت در حالی خبر می دهد که  فاریاب: 

شماری از مقام های ناتو دیروز وارد شهر میمنه شدند.
درنتیجه عملیات قطعات خاص امنیت ملی درولسوالی اچین ننگرهار ،۸۷ داعشی بشمول فاروق اسلم یک  ننگرهار: 

قومندان پنجابی داعش  کشته  و ده ها تن دیگر آنها زخمی شدند.
دوازده طالب مسلح دیشب درشیرزاد والیت ننگرهار کشته و ۵ تن بازداشت شدند. رر: 

سه داعشی دیروزدرحمله طیاره بی پیلوت در هسکه مینه والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
دراثر درگیری میان داعشیان و طالبان درولسوالی چپه دره کنر شانزده داعشی و دوطالب مسلح کشته شدند و  کنر: 

چهارده داعشی دیگر زخم برداشتند.
دزدان مسلح  در فیروز کوه یک میلیون افغانی پول نقد موسسه کمکی سی، اچ، اِی را به سرقت بردند. قرار  غور: 

بود این پول  برای خانواده های متضرر خشکسالی توزیع شود.
یک مرد و یک زن جوان به ظن داشتن رابطه نامشروع درمنطقه قرقطیوی شهر قلعه نو مرکز والیت بادغیس  بادغیس: 

به قتل رسیدند.
معاون سابق شورای والیتی بغالن به اتهام داشتن افرادمسلح وزورگویی درکابل بازداشت شد. بغالن: 

در حمله هوایی بر یک مخفیگاه طالبان مسلح در والیت کندز دیروز دو طالب مسلح کشته شدند.و۲ سرکرده  قندز: 
دیگر شان بازداشت گردید.

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی دیشب و دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. رر: 
چهار طالب مسلح دیروز در والیت تخار بازداشت شدند. تخار: 

۲۷مارچ۲۰۱۹=۷حمل ۱۳۹۸
زلمی خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان را مبنی بر لزوم  امریکا: 

تشکیل حکومت موقت در افغانستان، غیرسازنده خواند.
سفارت ایاالت متحدة امریکا در کابل گفته است که مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در قطر نباید به معنای  رر: 

تالش امریکا برای “جاگزین کردن حکومت افغانستان” تعبیر شود.
مقام های والیت کنر تاییدکرده اند که به دلیل درگیری میان افراد وابسته به گروه طالبان وگروه موسوم به   کنر: 
)داعش( حدود دو هزار خانواده درچپه دره آواره شده اند. نیروهای داعش موفق به کنترل دره ننگالم و دره 

دیگل شدند. 
وزارت خارجه امریکا درتازه ترین گزارش  ساالنه گفته است که حضور کودکان درصفوف پولیس ملی، محلی   کابل: 

و ریاست امنیت ملی مشاهده شده است. وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد کرد.
وزارت دفاع ملی می گوید : ۲۴ دهشت افگن دریک شبانه روز درجریان عملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی  رر: 

دفاعی دربخش های کشورکشته و۱۰ تن زخم برداشته و 6 تن بازداشت گردیده اند. 
پولیس درکابل موسی تره خیل را به ظن به داشتن افراد مسلح غیرمسوول و قتل و غارت بازداشت کرد. رر: 

شش هراس افگن درشرق کشور به روند صلح پیوستند ننگرهار: 
دوعضو یک گروه تبهکار در والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 

چهارده هراس افگن طالب و داعش درحمله های هوائی برمخفیگاه های شان درمربوطات والیت ننگرهار  رر: 
دیشب کشته شدند.

دو مرد با محموله یی ازجنگ افزارهای سبک و سنگین و مواد انفجاری دریک موتر بازداشت شدند. رر: 
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هشت طالب مسلح در درگیری باماموران امنیتی درنیش والیت قندهار کشته شدند وشش طالب دیگرزخم  قندهار: 
برداشتند.یک انبار سالح در میوند هم کشف شد.

شش طالب مسلح در یک حمله هوایی درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.6 ماین نیز کشف گردید. ارزگان: 
۸ طالب مسلح دریک عملیات ویژه کوماندوهای اردوی ملی در ولسوالی نهرسراج هلمند کشته و۲ تن  هلمند: 

بازداشت شدند.
دایکندی: پولیس دایکندی یک زن و یک مرد را به ظن اختطاف و قتل یک کودک دوازده ساله باز داشت کردند.

یک عضو قطعه خاص پولیس والیت فراه به ظن راهزنی در سرقت اموال مردم بازداشت شد . فراه: 
قاری فرید یک سرگروه مشهور طالبان مسلح دیروز در پل علم والیت لوگر بازداشت شد. لوگر: 

۵طالب بشمول۳ خارجی درحمالت هوایی ناتو دیشب درتگاب کاپیسا کشته و۴ طالب زخمی شدند . کاپیسا: 
یک زن جوان  ۱۷ساله دیروز درشهر میمنه  فاریاب به قتل رسید. شوهر و خسرش بازداشت گردید. فاریاب: 

یک زن درشیرین تگاب فاریاب دیروز ازاثرپرتاب هاوان دشمن شهیدوشش فرد ملکی زخم برداشتند. رر: 
در یک درگیری میان دو قومندان مسلح غیر مسوول درکلفگان والیت تخار دیروز یک زن جان باخت.و۴ نفر  تخار: 

زخمی شد.
منسوبان قومندانی امنیه تخار۱۲ کیلوو۵۰۰ گرام هیرویین را دیروز دریک موتر کشف و ضبط کردند. رر: 

۲۸مارچ۲۰۱۹=۸حمل ۱۳۹۸
زلمی خلیلزاد، نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان می گوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان  امریکا: 

سال ها طول می  کشد، اگرچه تاکنون توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.
روال غنی، تایید کرده که به نام او به زنان بی بضاعت پول توزیع شده اما گفته است هیچ نوع هدف سیاسی  کابل: 

دراین کار نبوده است. طالبان این پول ها را جمع آوری کرده، آتش زده و مراکز صحی رابستند. 
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در6 میزان ۱۹۲ میلیون  رر: 

دالر بیشتربرای خرید وانتقال مواد انتخاباتی، تهیه تجهیزات و حقوق کارمندان ضرورت است.
طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۱۴  دهشت افگن کشته ۱۰ تن زخمی شده اند. رر: 

درگیری های طالبان و داعشیان دروالیت کنر وارد سومین روز خود شد. درجریان این درگیری ها ۲۳ هراس  کنر: 
افگن از دوطرف کشته و دست کم ۱۸ تن دیگر آن ها زخم برداشته اند.

ننگرهار:۱۲ طالب دیشب  در یک نبرد درحصارک ننگرهارکشته ۸ تن زخمی و۱۸ ماین کشف شد .
پنج طالب مسلح دیروزدر حمله نظامیان درنیش والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

درحمله های توپخانه یی نظامیان در ارغنداب زابل ،ده هراس افگن کشته۸ تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
درعملیات نیرو های کماندو اردوی ملی در سنگین هلمند ۲۱ هراس افگن  کشته و۴ تن زخمی شدند. هلمند: 

طالبان به منظور تصرف ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس افراد بیشتری را از والیت های همجوار در اطراف  بادغیس: 
باالمرغاب گرد آورده بودند ، اما درتصرف آن ولسوالی عاجز ماند.

بیش از دوصد منسوب پولیس درآزمونی برای راه یافتن به تحصیالت عالی نظامی در بلخ شرکت کردند. بلخ: 
بلخ:   سرپرست وزارت دفاع ملی،  رئیس عمومی امنیت ملی . معین ارشد امنیتی و رئیس ارکان عملیاتی قوماندانی 

حمایت قاطع صبح امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی  والیات شمال،  به والیت بلخ رفتند.
دو مرد به جرم غصب زمین های دولتی دیروز در والیت لوگر بازداشت شدند. لوگر: 
چهار طالب مسلح دیروز در والیت بغالن کشته و ۴ طالب دیگر زخمی  شدند. بغالن: 

منسوبان امنیتی پکتیا۲۱ کیلو گرام مواد مخدر رادر یک موتر دیروز در گردیزکشف و ضبط کردند. پکتیا: 
۲۹مارچ۲۰۱۹=۹حمل ۱۳۹۸

آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در دیداری با خانواده های کشته شدگان«لشکر فاطمیون”عملکرد  ایران: 
شبه نظامیان افغان رادراین گروه ستود. وی گفت: »شهدای براداران افغانستانی بر دیگران امتیازدارند« چرا که 
»درغربت مضاعف به شهادت رسیدند.« افغانستانی های لشکرفاطمیون »از دیگران استقامت بیشتری داشتند و  

پایدارتر بودند.”
دست کم۲۰ نفر درجریان سیالب ها هالک شده و۱۴ نفر زخم برداشته اند: ۱۰ نفر در فاریاب.۹ نفر در هرات  کابل: 

و یکنفر در بلخ .
درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی، دیروز درشماری از والیت های کشور 6  رر: 

هراس افگن کشته و 6 تن دیگر آنان زخمی شدند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفت که در حدود یک ماه گذشته، سیالب ها و  رر: 

برف کوچ ها در۲۰ والیت، منجر به هالکت ۱۰۴ نفر و زخمی شدن ۲۳۷ تن دیگر شده است.
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۲۰طالب مسلح در تازه ترین حمله های نظامیان درچوره و اطراف ترینکوت  ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۸ طالب مسلح در یک حمله هوایی درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.6 ماین نیز کشف وخنثی شد. رر: 

پولیس هرات فردی را به اتهام اخاذی ، جعل و تذویر اسناد سفری بازداشت کرد. هرات: 
ادامه درگیری های طالبان و داعشیان درکنر صدها خانواده را مجبوربه ترک خانه هایشان ساخته است. کنر: 

۳۰مارچ۲۰۱۹=۱۰حمل ۱۳۹۸
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از احتمال فروپاشی حکومت افغانستان بعد از توافق صلح، ابراز  امریکا: 
نگرانی کرده است. صلحی که مردم افغانستان در آن دخیل نباشد و خواست مردم در آن توافق در نظرگرفته 

نشود، یک نوع معامله بوده و مورد قبول نیست.
ژنرال عبدالرشید دوستم،معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که برای سفربه بیرون از افغانستان رفته بود،  بلخ: 

امروز دهم حمل بعد از دو ونیم سال از مرز زمینی حیرتان  به والیت بلخ در شمال فغانستان برگشت.
دوستم گفت اگربه او فرصت بدهند اواکنون نیزدر مدت کمتر از 6 ماه از بادغیس تا بدخشان را از وجود دشمن  رر: 

تصفیه می کند.
جوزجان:  كاروان موترهاى جنرال دوستم در مسیر شاهراه بلخ - جوزجان در منطقه شرشر با كمین طالبان برخورد كرده 

است. آقاى دوستم از این كمین نجات داده شده؛ ولى درگیرى ادامه دارد.
در حمله گروهی طالبان به یک پاسگاه در حوزه سوم شهرغزنی،۹ پلیس کشته و6 پلیس زخمی شدند. غزنی: 

بدخشان:  تا مقام های محلی والیت بدخشان، تایید کرده که گروه طالبان موفق به کنترل ولسوالی ارغنجوخواه والیت 
بدخشان شده است.درگیری ادامه دارد.

ننگرهار:  ساجد، یک عضو مهم شبکه ی شهری گروه داعش روز گذشته درجریان عملیات نیروهای امنیت ملی از 
مربوطات ناحیه ی اول شهر جالل آباد بازداشت شده است. وی در کنار جذب افراد به گروه داعش، مسئولیت 

تبلیغ این گروه را نیز بر عهده داشته است.
اشرف غنی امروز شنبه در یک نشست مشورتی با شماری از رهبران سیاسی کشور، به شمول داکتر عبداهلل  کابل: 

عبداهلل / حامد کرزی ، سیاف. خلیلی ودانش  روی گفتگوهای صلح گفتگو کردند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اعالم کرد که یک هزار تن در سال ۱۳۹۷ از سوی  کابل: 

محکمه ابتدایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، محکوم به مجازات شده اند.
بیش از۴۰ نفردرسیالب های اخیردرکشورکشته وزخمی وبیش از۲هزارخانه تخریب شده است. رر: 

مقامات محلی غزنی از اصابت هاوان به یک مکتب در اندر و از شهادت ۴ شاگرد و زخمی شدن ۱۵ تن  غزنی: 
بشمول ۴ معلم خبر می دهند.

۳۱مارچ۲۰۱۹=۱۱حمل ۱۳۹۸
محمدهمایون قیومی سرپرست وزارتمالیه سه تفاهمنامه  اقتصادی با ازبکستان  درکابل امضا کرد.  کابل: 

وزیر امور خارجه افغانستان دردیدارباآقای عبدالعزیزکاملوف همتای ازبک خود،خواستارعملی شدن پروژه  رر: 
های برق سرخان- پلخمری وراه آهن مزار شریف- هرات شد.

جنرال اسکاټ میلرقوماندان عمومی قوای حمایت قاطع: همزمان با تالش ها برای صلح به سرکوب تروریستان  رر: 
ادامه می دهیم / روابط افغانستان با امریکا و ناتو بر منافع مشترک استوار است.

وزیرامور داخله  در یک نشست مشترک امنیتی با فرمانده عمومی قوای ائتالف در کابل گفته است که طالبان  رر: 
حلقه غالمی بیرونی هاراکنار بگذارند و به پروسه صلح رو بیاورند درغیرآن سرکوب خواهند شد.

مقامات محلی قندهار از باز داشت ۴ تن به اتهام قاچاق ۱۸۰ کپسول مواد مخدر در بدن شان از طریق میدان  قندهار: 
هوایی این والیت به هند خبر دادند.

از مدت ۵ ماه بدینسو ولسوالی جوند والیت بادغیس تحت محاصره اقتصادی دارد و از یک هفته بدینسو  بادغیس: 
تحرکات مخالفین زیادتر شده و جنگ جریان دارد.

در دو عملیات جداگانة نیروهای دولتی در والیت فراه، ۱۳ جنگجوی طالب کشته و۹ تن زخمی شدند. فراه:   
بدخشان:    مسووالن بدخشان میگویند که طالبان از۴سال به اینسو ولسوالی های ارغنشا، یمگان، وردوج، جرم، یفتل 

باال، راغستان و کوهستان این والیت را به صورت کامل و دستکم ۷۰ درصد کنترل می کنند.
مسؤوالن امنیتی بغالن از بازداشت دو تن در پل حصار در پیوند به قتل و آدم ربایی خبر میدهند. بغالن: 

رر:  پولیس بغالن در نتیجه یک عملیات کشفی، یک پسر جوان را از بند آدم ربایان در ولسوالی اندراب این والیت  
آزاد ساختند

دو سرباز پولیس در حوزه سوم امنیتی شهرهرات توسط مهاجمان به قتل رسیدند. هرات: 
طالبان یک کلینیک صحی را در ولسوالی برمل به آتش کشیدند. پکتیکا: 
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نیروهای دولتی در پکتیا می گویند که از یک سال بدین سو، بر جاده یی که از ولسوالی زازی میدان  خوست به  پکتیا: 
ولسوالی دندپتان پکتیا می انجامد، تسلط کامل یافته اند. در اطراف این جاده، برای بیش از پنج سال، طالبان و 

به ویژه شبکه حقانی فعالیت داشتند.
اول اپریل۲۰۱۹=۱۲حمل ۱۳۹۸

منابع نظامی میگویند، طی۲۴ساعت گذشته درجریان عملیات های نیروهای ویژه ارتش ملی افغانستان و  کابل: 
حمالت هوایی ۸۷ مخالف مسلح بشمول۱۹ داعشتی در۸ والیت کشته شده و۹ تن دیگر شان جراحت 

برداشته اند. در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار ۱۹ عضو گروه داعش خراسان به قتل رسیده اند.
حکومت افغانستان برای مذاکره و گفتگوهای صلح با طالبان و زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح  رر: 

افغانستان، در دوحه پای تخت کشور قطر دعوت شده است.
بانک مرکزی افغانستان اعالم کرده که جواز فعالیت شعبه ای از بانک حبیب پاکستان را که در افغانستان فعالیت  کابل: 

داشت لغو کرده است.
جدیدترین گزارش مرکزآمارافغانستان نشان می دهد که نزدیک به۵۲ درصد از جمعیت این کشور در فقر همه  رر: 

جانبه به سر می برند.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید، سرازیرشدن سیالب و دیگر رویدادهای  رر: 
طبیعی در یک ماه اخیر در سراسر کشور سبب مرگ ۱۴۷ تن و زخمی شدن ۲۷۸ تن دیگر شده است.۱۱هزار 

خانه نیز به صورت کلی و ۱6 هزار خانة دیگر قسمًا تخریب شده است.
پولیس هرات از کشته و زخمی شدن ۱۳ طالب مسلح در ولسوالی پشتون زرغون این والیت خبر داد. هرات: 

جوزجان: درنتیجه حمله ۳۰ مارچ  طالبان به کاروان آقای دوستم در مسیر میان والیت های بلخ و جوزجان در شمال 
افغانستان یک تن از محافظان او کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند. 

در حمله ی گروه طالبان برپاسگاه های ارتش درباالمرغاب بادغیس۱۷سربازکشته و۵ سرباززخمی شدند. بادغیس: 
ده ها میلیون  افغانی عواید ۱۵ساله  شهرداری شرن، ازسوی مسووالن پیشین به غارت برده شده. پکتیکا: 

صدها تن از باشندگان شهرک رهایشی البیرونی امروزدربرابرریاست معارف غزنی تجمع کرده می گویند،  غزنی: 
رئیس معارف غزنی زمین مکتب دخترانة شهرک البیرونی را به یک قوم مشخص داده است.

وزارت امور داخله گفت یک انباربزرگ مواد انفجاری درسیوری زابل کشف واز بین برده شده است. زابل: 
درحمله هراس افگنان طالب بر نیروهای امنیتی در ولسوالی سوزمه قلعه والیت سرپل، ۵ نظامی افغان کشته،  سرپل: 

۳زخمی و6تن به دست طالبان اسیر شده اند.
۲اپریل۲۰۱۹=۱۳حمل ۱۳۹۸

اشرف غنی پالن امنیتی خالدرابه منظوربهبود وضعیت امنیتی سراسرکشوربه خصوص شهرها و شاهراه ها،  کابل: 
سرکوب دشمن، تصویب نمود.  همچنان شورای امنیت ملی استراتیژی۴ ساله امنیتی را تایید کرد.

وزارت دفاع : بالل جدران که مسوولیت قطعه سرخ طالبان در والیت های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر وغزنی  کابل: 
را برعهده داشت، شب گذشته در نتیجه عملیات قطعه خاص کوماندو، کشته شد.

قندهار:  خلیلزاد در ادامه دیدارهایش با مقام های افغان و چهره های سیاسی  امروز عازم کندهار شد. وی در این سفر با 
بزرگان قومی، چهره های سیاسی، فعاالن مدنی و اعضای شوراهای والیتی، کندهارهملند، زابل و ارزگان دیدار 

می کند
مال اکرام الدین،مسوول نظامی طالبان درمیوند کندهاردرعملیات های خاص با۳۵ تن دیگر،کشته شدند. قندهار: 

گروه طالبان در ولسوالی های خواجه عمری و جغتوغزنی  تحت کنترلش یونیفورم جدیدی برای دانش  آموزان  غزنی: 
معرفی کرده و از معلمان زن خواسته که هنگام رفتن به مکتب آرایش نکنندو پسران پیراهن و تنبان سفید با 

کاله سفید بپوشند.
بدخشان:  وزارت دفاع اعالم کرده که مرکز ولسوالی ارغنجخواه و روستاهای آن به طور کامل از حضور طالبان پاکسازی 
شده است. در این عملیات ۱۴ جنگجوی طالبان از جمله قاری حلیم، فرمانده خودخوانده این گروه کشته 

شدند.
تلفات غیر نظامیان سه برابر افزایش یافته. در مارچ۱۸۴نفرکشته و۳۰۰ تن زخمی شده درحالیکه در ماه فبروری  کابل: 

۱۰6نفر کشته و۵۹ نفر زخمی شده بودند.
مقامات امنیتی می گویند که در اثر دو عملیات جداگانه در غرب افغانستان، ۵۲ نفر از افراد گروه طالبان کشته  هرات: 

و ۲۴ نفر دیگر در جوند زخمی شده اند.6نفر درباالمرغاب بادغیس کشته و۳ تن زخمی شدند.
ننگرهار:  یک کودک ۱۱ ساله بعد از۴ ماه از چنگ آدم ربایان در بتی کوت  نجات یافت.۲ تن بازداشت شد.

طالبان شب گذشته به پاسگاه های امنیتی در شولگره والیت بلخ حمله کردند که د رنتیجه درگیری ۸ تن از  بلخ: 
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نیروی امنیتی کشور جان باخته  و ۵ تن دیگر زخمی شدند.
تخریب کشتزارهای کوکنار پس از ۲ سال در مرکز و ولسوالی های هلمند  دوباره آغاز شد هلمند: 

پاکستان:  موالنا فضل الرحمن با سفیر افغانستان در اسالم آباد مالقات کرد. آنان همچنان خاطر نشان ساختند که کشورهای 
همسایه و دیگر ممالک به حاکمیت افغانستان احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی همدیگر خودداری 

کنند.
فاریاب:  در یک عملیات قوای امنیتی دیشب  در قیصار ۱۳ طالب کشته شد.

۳ اپریل۲۰۱۹=۱۴حمل ۱۳۹۸
سازمان ملل )OCHA( اعالم کرده که جاری شدن سیل درهفته اخیردرافغانستان باعث کشته شدن ۱۴۱ نفر و  کابل: 

آواره شدن ۴۲ هزار نفر در شمال این کشور شده است.
بانک توسعه آسیایی بریک تعهد تازة مالی، دومیلیارد دالررا تا سه سال آینده به افغانستان کمک می کند. رر: 

محمداشرف غنی در حضور شخصیت های سیاسی و جهادی با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه  رر: 
امریکا برای صلح افغانستان، دیدار کرد:عبداهلل، کرزی، خلیلی، سیاف، گلبدین، دانش، محقق، ابراهیمی، سالح 

رحیمی، صالح الدین ربانی، داودزی، وفضل فضلی.
طی ۲۴ساعت گذشته۷6 تروریست درعملیات های نیروهای امنیتی درمناطق مختلف کشورکشته ۲۴ تن  رر: 

زخمی و۱۰ تن بازداشت شدند.
قندهار: حیات اهلل حیات والی قندهارگفته است که پیام ها وخواسته های بزرگان و نمایندگان مردم قندهار در مورد پروسه 

صلح را با آقای خلیلزاد شریک ساخته است.
نستان  فغا ا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دیدار بادبیرکل ناتو در کاخ سفید گفته »جنگ بی پایان«   امریکا: 

“دقیقا ۱۹ ساله” شده و آن را “تاسف بار” و “مضحک” خوانده است.
وزارت زراعت براى رشد و تمویل هر چى بیشتر دهاقین و روستانشینان، یك بانك كوچك قرضه دهى  هرات: 
زراعتى را در والیت هرات افتتاح نمود که خانواده ها و دهاقین نیازمنند میتوانند از 15 هزار الى 700 هزارافغانى 

قرضه در مدت 6 تا 24 ماه بدست بیآورند.
مقام های امنیتی از انهدام یک باند اختطافچی درگذره هرات خبر داده اند.سرگروپ باند کشته و یک تن دیگر  رر: 

شان دستگیر شده است.
بادغیس:   در نتیجه حمالت هوایی نیروهای ائتالف در ولسوالی های باالمرغاب و جوند والیت بادغیس ۲6 جنگجوی 

طالب کشته و ۳ تن دیگر شان زخم برداشته اند.
ده ها میلیون  افغانی عواید ۱۵ ساله ی شهرداری شرن، ازسوی مسووالن پیشین این نهاد به غارت برده شده و  پکتیکا: 

تااکنون، هیچ فرد یا مقامی از این نهاد مورد بازپرس قرار نگرفته است.
مقام های محلی ننگرهار از تخریب صدها جریب مزارع کوکنار در شماری از ولسوالی ها خبرداده  اند. ننگرهار: 

6 عضو داعش در عملیات نیروهای امنیتی دراچین ننگرهارکشته شدند. رر: 
پژوهش کارشناسان جهان نشان می دهد افغانستان پس از یمن و کنگو سومین کشور گرسنه جهان است. کابل: 

قول اردوی ۲۰۹ شاهین از کشته ۳ تن  و زخمی شدن ۵ طالب درگرزیوان فاریاب خبر می دهد. پیش از این  فاریاب: 
از کشته و زخمی شدن ۳6 هراس افگن طالب در والیت فاریاب خبر داده بود.

در نتیجه درگیری میان نیروهای ارتش و طالبان در روستای منگزر ولسوالی شولگره والیت بلخ، ۱۱ طالب  بلخ: 
کشته شده و ۱۵ تن از افراد دیگر این گروه زخم برداشته اند.

جوزجان:  شورای والیتی میگوید ۱۰۰ پرسونل امنیتی در قرقین در محاصره طالبان قرار دارند.
۴ اپریل۲۰۱۹=۱۵حمل ۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا درروند صلح افغانستان با سفرای کشورهای عضو ناتو  کابل: 
درکابل دیدار کرده است.

دو عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا طرحی تهیه کرده اند  که براساس آن، تمام روند مذاکرات صلح  امریکا: 
امریکا با طالبان از مرحله بحث تا توافق و پس از توافق صلح، زیر نظارت جدی قرار خواهد گرفت.

انورالحق احدی رهبر حزب افغان ملت  در بدل کرسی ریاست اجرایی)صدارت اجرایی( به تیم انتخاباتی ثبات  کابل: 
و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل پیوسته است.

ماین وبمب های دست ساز و موادانفجاری در سال گذشته میالدی )۲۰۱۸( در این کشور بیش از ۱۴۰۰ قربانی  کابل: 
گرفته است.

امنیت ملی افغانستان در یک عملیات ویژه6 تن از فعالین رسانه های اجتماعی گروه تروریستی داعش را  کابل: 
ازمربوطات شهر کابل، بازداشت کرده اند.
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پولیس کابل می گوید که یک گروه ۳نفری دزدان حرفه ای که در قالب پولیس و نیروهای امنیتی خود را  جامی  رر: 
زدند، امروز در کابل بازداشت شدند.

شرکت بین المللی گرین پیس که وضعیت آلودگی محیط زیست را در هفتاد و سه کشور جهان ارزیابی کرده  رر: 
است با انتشار گزارشی اعالم کرد افغانستان پس از بنگالدش، پاکستان و هندوستان چهارمین کشورآلوده جهان 

است.
ننگرهار:  نیروهای امنیت ملی در یک عملیات جداگانه در والیت ننگرهار، ۱۰ تن از تسهیل کننده گان گروه    

تروریستی داعش را بازداشت و۱۲۵۰۰کیلو مواد انفجاری ضبط کرده اند.
منابع نظامی از کشته شدن ۱۳ جنگجوی گروه موسوم به دولت اسالمی خراسان )داعش( درقریه بزسنگی  رر: 

والیت ننگرهار خبر میدهند.
مقامات   ننگرهار از زخمی شدن ۵  غیر نظامی در انفجارماین در داخل بس در جالل آباد خبر می دهند. رر: 

بادغیس:  صدها طالب بر باالمرغاب حمله کردند.ولسوال باالمرغاب می گوید که در این حمله دست کم ۳۵ نظامی افغان 
کشته شدند و به همین تعداد افراد زخمی یا اسیر شدند.طالبان میگویند ۵ پاسگاه را تصرف کرده ۱۲سرباز را 

کشته و ۲۱ تن اسیر گرفته  اند.
در یک انفجار ماین جاسازی شده در شهر پلخمری یک داکتر کشته و ۲۰ نفر دیگر در معاینه خانه داکترسید  بغالن: 

علی آیت زخمی شدند.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد )اوچا( از بیجاشدن نیمی از باشندگان ولسوالی چپه  کنر: 

درة کنر)بیش از۳۰۰۰خانواده( در نتیجة منازعات مسلحانه بین طالبان و داعش خبر داده است.
مقامات د غزنی از دفع چهار حمله طالبان در مرکز و چند ولسوالی این والیت و همچنان ۱۸کشته و۸زخمی  غزنی: 

شدن  طالب مسلح در نتیجه این حمالت خبر می دهند.درمجموع ۳۱ طالب کشته و زخمی شده اند.
ماه  از هشت  چهارسده  و  پسابند  ولسوالی های  مواصالتی  راه های  غور،  والیت  از  گزارش ها  اساس  بر  غور: 
بدین سوتوسط طالبان مسدود است و مردم در محاصره اقتصادی قرار دارند، و دولت هیچ اقدام برای رفع این 

مشکل نکرده است.
۵ اپریل۲۰۱۹=۱۶حمل ۱۳۹۸

وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای کمکی و تازه نفس به ولسوالی باالمرغاب برای عقب زدن طالبان  بادغیس: 
وپس گرفتن مناطق از دست رفته رسیدند. هنوز هم دو پاسگاه در نزد طالبان قرار دارد. تاکنون ۳۲ طالب کشته 

و ۱۰ تن زخمی شده اند. ۱۰ منسوب امنیتی شهید و۱۲ تن زخمی شده .
ایاالت متحده روادید یک دادستان دیوان بین المللی کیفری را به خاطرتحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان  امریکا: 

آمریکایی در افغانستان لغو کرده است.
وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا یا پنتگان از اختصاص ۴۴،۲ میلیون دالر برای آموزش پیلوتان قوای هوایی  رر: 

افغانستان خبر داد.
جوزجان:  ولسوال خم آب جوزجان می گویند، گروه طالبان با وضع یک مقررة تازه از طویانة دختران این ولسوالی به زور 
حق می گیرند. طویانه دختر۵۰۰ تا۸۰۰هزار افغانی است که یکصدهزار را خانواده دختر و باقیمانده را طالبان 

میگیرند.
حامد کرزی، گفته است که حتا اگر دولت در مذاکرات صلح با طالبان شرکت نکند، تالش برای آوردن صلح  کابل: 

در افغانستان از راه مذاکره نباید متوقف شود.
ران  پاسدا نهاد کمپاین فعاالن بلوچ به تازگی اعالم کردند که در نتیجه تیراندازی دو روز قبل نیروهای سپاه   رر: 
ایران به سوی مهاجرین افغان در ساحه »کلگان« شهر سروان ، ۹ مهاجر افغان کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی 

شدند. وزارت خارجه گفته ۲نفر کشته و۱۸ تن زخمی شده اند.
حفیظ منصور، نماینده پیشین مجلس نمایندگان باردیگراز ترویج افکار افراطی در مساجد و دانشگاه های  رر: 

افغانستان ابراز نگرانی کرده می گوید که جوانان ازاین مراکز به سوی افراطیت سوق داده می شوند.
وزارت معارف برای ۱۳۷۰ معلم مکاتب در والیت لغمان نمرات زمین برای اعمار رهایش توزیع کرد.  لغمان: 

عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می گوید که تقریبًا پنجاه درصد از خاک والیت کنر به دست  کنر: 
گروه تروریستی داعش افتاده است. ساکنان دره ننگالم و دره دیگل به چپه دره مهاجر شده اند.

۶ اپریل۲۰۱۹=۱۷حمل ۱۳۹۸
داکتر عبداهلل عبداهلل، ، صبح امروز در مراسم گشایش اجالس مجمع جهانی اقتصاد دربارة خاورمیانه و شمال  کابل: 

افریقا در اردن اشتراک کرد.
داکتر عبداهلل عبداهلل، در حاشیة اجالس جهانی اقتصاد در اردن با انتونی گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل متحد،  رر: 
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مالقات کرد.انتونی گفت در کنار مردم افغانستان می مانیم.
زلمی خلیل زاد، نمایندة ویژة امریکا برای صلح افغانستان، پس ازدوروزسفر به اسال آباد به کابل برگشت. رر: 

سید انور سادات والی فاریاب به عوض فیض اهلل ذکی بحیث سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا  و  رر: 
معلولین تعین شده است.

وزارت مالیه  میگوید که  جرگه مشورتی صلح که ۹ثوربرگزارمیشود ۳6۹ میلیون افغانی هزینه می برد. رر: 
ننگرهار: ۵۳ جنگجوی گروه خراسان )داعش( درخوگیانی والیت ننگرهاردرچند روز اخیر کشته شده.

ننگرهار:  امروز در دو انفجار پی هم در شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار دست کم سه نفرازجمله دو زن کشته و ۲۰ 
تن دیگر زخمی شدند.

مسووالن امنیتی بلخ عامل شماری از بد امنی، قتل و دزدی را گروه های مسلح غیر مسوول دانستند و به آنها  بلخ: 
هشدار دادند که به هیچ عنوان با جنگ افزار های غیر قانونی شان گشت وگذار کرده نمی توانند. ۲۰ تن باتهام 

نگهداری سالح بازداشت شد.
در۳ سال گذشته ۳۷ نفر محکوم به اعدام شده. لوی څارنوالی امروز در نشست خبری از رسیدگی به ۵۷۴  کابل: 

قضیه اختطاف در کشور خبر داد.
در بادغیس و هرات ۲۰ تن هالک شده. دربادغیس ۴ نفر کشته و۵ تن زخمی. درسمنگان ۷ تن کشته. در  سیالب: 

بغالن. فراه. قندهار و هلمند نیز خسارات جانی و مالی رخداده.
آب خیزی:   وزارت انرژی آب میگوید: باثر بارش ووقوع سیالب احتمال آب خیزی در مسیر دریاهای فیض آباد، کشم، 
تشکان، پنج، تالقان، کندز، بغالن، بلخ، سرپل، جوزجان، هریرورد، فراه رود، هلمند، خوست، لوگر، کابل، 

پنجشیر و لغمان متصور است.
بادغیس:  حمله طالبان مسلح باالی ساختمان ولسوالی و قومندانی امنیه آبکمری والیت بادغیس دیشب به شکست مواجه 

شد.
شورای والیتی بادغیس می گوید، کندک ارتش در باالمرغاب در محاصرة طالبان است وفرماندهی پولیس  رر: 

باالمرغاب به تصرف طالبان درآمده است و نیروهای مستقر در آن به کندک ارتش پناه برده اند.
هفت طالب مسلح دیشب در مربوطات والیت غزنی کشته و۳ تن دیگر آنها شدند. ۵ سرباز شهید و ۱۰سرباز  غزنی: 

زخمی شدند.
حمله طالبان مسلح دیشب درآی خانم  دشت قلعه والیت تخار به عقب زده شد. 6طالب کشته و ۸ تن شان  تخار: 

زخمی شد.۴ سرباز ارتش نیز شهید شد.
یک زن جوان دیشب در کوهبند  و یک زن در حصه اول کوهستان کاپیسا  با فیر مرمی به قتل رسیدند. کاپیسا: 

افراد مسلح، سه كارمند میدان هوایی بگرام را در پروان تیرباران کردندکه۲تن کشته ویکنفرزخمی شد. پروان: 
جوزجان:  فرماندار شهرستان فیض آباد گفت در درگیری پس از حمله طالبان به یک پاسگاه در این شهرستان ۷تن 

ازنیروی امنیتی کشته شدند.
۷ اپریل۲۰۱۹=۱۸حمل ۱۳۹۸

نخستین جلسه رهبری »شورای عالی مصالحه« به هدف دنبال کردن روند صلح افغانستان در ارگ ریاست  کابل: 
جمهوری این کشور در کابل برگزار گردید.

اعالم شد که ۷۱ نفر در اثر سرازیر شدن سیل در شمال و غرب اینکشور جان باخته اند. رر: 
چهار باشنده مرکز لوگر در حمله هوایی بی پیلوت قوای خارجی شام دیروز به شهادت رسیدند. لوگر: 

پنج داعشی دیشب در عملیات نظامیان در جپه دره والیت کنر کشته شدند. کنر: 
امروز سیزده ماین از پررفت وآمد ترین محل ها دروالیت های کنر ، لغمان و ننگرهار کشف وخنثی شد. رر: 

در عملیات نظامیان ۳۵ طالب کشته و ۲۲ تن زخمی شد. ساختمان قومندانی پولیس ولسوالی باال مرغاب امروز  بادغیس: 
دوباره به اداره نظامیان درآمد.

یک افسر پولیس درمنطقه صیادان پروان دیروز هدف گلوله افرادمسلح ناشناس قرارگرفت و جان داد. پروان: 
مسوول عشروزکات طالبان با چهار فرد همراهش دیشب درولسوالی نرخ آن والیت کشته شد. میدان: 

سه طالب تروریست صبح امروز درعملیات کومندوهای اردوی ملی در نرخ کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 
یک قوماندان  گروه طالبان در ولسوالی پشتون  زرغون  والیت هرات درحمله نظامیان کشته شد ومالجان  هرات: 

ولسوال نام نهاد این گروه زخم برداشت.
پولیس هرات دو قاچاقبررابا ۸ کیلو مواد مخدر در موترکروال با۳ تن شریک جرمی شان بازداشت کرد. رر: 
شش طالب مسلح هنگام ماین گزاری در نبرد با نظامیان در حومه شهر ترینکوت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده طالب مسلح  بشمول یک طالب پاکستانی درنبرد با نظامیان دروالیت زابل کشته شدند. زابل: 
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هشت طالب مسلح در حمله ماموران امنیتی  در شاه ولیکوت والیت قندها کشته شدند. قندهار: 
دوطالب ماین گذار در ناحیه ۵ شهر قندهار ازاثر  انفجار ماین  دست داشته شان كشته شدند. رر: 

سیزده هراس افگن  طالب و داعش درحمله های منسوبان امنیت ملی دراچین و شیرزادکشته شدند. ننگرهار: 
پولیس تخار دو مرد را به ظن  دزدی وسایط در تخار بازداشت کرد . تخار: 

پولیس۳ کیلو و۸۰ گرام چرس را امروز در بازارک پنجشیر به دست آوردو درایورموتر بازداشت شد. پنجشیر: 
۸ اپریل۲۰۱۹=۱۹حمل ۱۳۹۸

گروه طالبان با نشر خبرنامه ای گفته در نشست پیش رو در نیمه اپریل هیچ کسی به نمایندگی از حکومت  کابل: 
افغانستان اشتراک ندارد.

۱۰۴ نفر دراثرسرازیرشدن سیل  درچند روز گذشته در۱۳والیت  شمال وغرب کشورجان باخته اند. رر: 
بادغیس:   وزارت دفاع  می گوید جنگ درباالمرغاب بادغیس برای6روزبه شدت جریان دارد.تاکنون۹۹ طالب کشته و 

۳۵ عضو دیگر زخمی شده اند. ۴پولیس و۸سربازکشته و۲۴پولیس و۱۰سرباز زخمی شده اند.
هشت قوماندان  طالبان مسلح دراثر حمله هوایی نظامیان دربادغیس کشته شدند. رر: 

جوزجان: طالبان مسلح درولسوالی خماب  جوزجان ازپول طویانه دختران به جبر ۹۰ درصدحق می گیرند.
هشت طالب مسلح دردرگیری با نظامیان دیشب درقوش تیپه جوزجان کشته و۱۱ تن زخمی شدند. یک  رر: 

پولیس شهیدو۲تن زخمی شد.۳مرد و دوزن دراثر اصابت هاوان دشمن در فیض آباد به شهادت رسیدند.
پولیس ۴۰ کیلو گرام تریاک را دیروزدر رزنج کشف و ضبط کرد. ۲ پسر ۱۵ و ۱6 ساله بازداشت شد. نیمروز: 

شمار زیادی از باشندگان ولسوالی شیندند والیت هرات درپی قتل یک نوجوان و افزایش نا امنی ها درآن  هرات: 
ولسوالی، در مقابل دفتروالی دست به اعتراض زدند.

کامل کریمی رییس فدراسیون تکواندوی کندزوقهرمان فتنس و پرورش اندام دیشب  به قتل رسید. قندز: 
ننگرهار:  بیست وسه تن افراد طالب و داعش درحمله های نظامیان درمربوطات والیت ننگرهار کشته شدند.
در انفجاری در جالل آباد صبح امروز دو نظامی شهید شد. 6 فرد بشمول یک نظامی زخمی شدند.  رر: 

۹ اپریل۲۰۱۹=۲۰حمل ۱۳۹۸
فیض اهلل ذکی وزیر پیشین کار و امور اجتماعی بحیث سفیر افغانستان در اندونیزیا معرفی شد. کابل: 

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست شورای اروپا درباره روند صلح افغانستان بحث و بر  روپا: 
مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان تاکید کرده اند.

وزیر خارجه آمریکا حمله انتحاری  امروزطالبان و قتل ۴تن  وزخمی شدن ۳ تن از نیروهای آمریکایی  امریکا: 
درنزدیکی پایگاه هوایی بگرام را محکوم کرده و آن را »تروریستی« خوانده است اما گفته این حمله مانع 

تالش ها برای رسیدن به صلح نخواهد شد.
در عملیات نیروهای ویژه ›دو فرمانده القاعده مالجابر و مال یاسرکشته و۲زن و۲ مرد بازداشت شدند. هلمند: 

ننگرهار:  در یک انفجاربرموتر موسسه ماین پاکی عصر امروز درناحیه اول شهر جالل آبادهفت فرد ملکی بشمول ۳زن  
زخم برداشتند.

یک پدر و پسر به جرم قتل یکی از اقارب دو روز قبل  در والیت غزنی امروز بازداشت شدند. غزنی: 
در اندر غزنی ۴ طالب بشمول موسی خان مسوول استخبارات طالبان مسلح دیشب کشته شد. رر: 

محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۴۴قاچاقبر مواد مخدر را از۲  کابل: 
تا ۲۰ سال حبس محکوم کرد. 

یک پسر پانزده ساله که از کوتل خیرخانه اختطاف شده بود ازچنگ آدم ربایان درجبل السراج پروان دیروز  پروان: 
نجات داده شد.

یک زندان و یک ذخیرگاه جنگ افزار طالبان مسلح در والیت کندز دیشب از بین برده شد. قندز: 
ده هراس افگن در امام صاحب والیت کندز دیروز کشته و۸ تن شان زخمی شدند. رر: 

یک ماهر ساخت ماین گروه طالبان درعلیشنگ والیت لغمان بازداشت شد. لغمان: 
یک عضو مهم گروه داعش درماین گذاری افراد این گروه کشته شد و دوتن در علیشنگ زخم برداشتند. رر: 

ده طالب مسلح در دولت آباد والیت بلخ دیروز کشته و۷ تن دیگر آنها زخمی و۲ طالب بازداشت شدند.۳  بلخ: 
حلقه ماین نیز کشف شد.

پولیس  بلخ امروزمردی را به ظن فروش گوشت خر از شهر مزارشریف  بازداشت كردند . رر: 
جوزجان:  پولیس جوزجان امروز چهار تن را به ظن قتل یکنفر در ۱۱ حمل در شبرغان بازداشت کرد .
پولیس تخار سه مرد را به ظن دزدی و ربودن یک موتر تکسی در مسیر فرخار بازداشت کرد تخار: 

ننگرهار:  یک محموله مواد انفجاری ساخت پاکستان درمهمند دره کشف شد.
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سمنگان:  6 کارگر معدن  ذغالسنگ در از اثر شیوع گار میتان درمعدن شباشک دره صوف دیروز جان باختند.
۱۰ اپریل۲۰۱۹=۲۱حمل ۱۳۹۸

گروه طالبان گفت در لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان در ثوراشتراک نمیکنند و آنرا یک »دسیسه و غیرقابل  کابل: 
قبول” خوانده است.

ناتو سقوط یک طیاره بدون سرنشین جنگی اش درهلمند افغانستان راباثر مشکل فنی پذیرفت . رر: 
عمران یک جنایتکار آدم ربایی وقتل دیشب در درگیری با پولیس در ناحیه۱۷ شهر کابل کشته شد. رر: 

سه فردمسلح غیرمسوول امروزتوسط  پولیس دركابل با سالح و وسایط غیرقانونی گرفتار شدند. رر: 
حدود۸ کیلو گرام هیرویین در داخل میزهای تزیینی ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به دست آمد . رر: 

طی ده روز شانزده تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 
هفت طالب مسلح امروزدر حمله نظامیان درنیش والیت قندهار کشته شدند. رر: 

چهارده طالب مسلح شب گذشته درعملیات ویژه  كوماندو های اردوی ملی درشاه ولی كوت قندهار كشته  رر: 
شدند. یک ذخیره سالح و مهمات نیز کشف شد.

طالبان دو زن را که عازم هلمند بودند از شاهراه کابل – قندهاردر قره باغ  ربودند. غزنی: 
حمله های طالبان دیروز درواغز. گیرو  ومقر والیت غزنی دفع شد.6 طالب کشته و ۴ تن زخمی شد. ۴ پولیس  رر: 

واغزنیز شهید و۳ تن زخمی شد.
پنج طالب مسلح دریک درگیری با منسوبان اردوی ملی دیروز در علیشنگ لغمان کشته شدند. لغمان: 

دوکارمند یک موسسه غیردولتی درغوریان  توسط  امنیت ملی دیروز ازچنگ آدم ربایان آزاد شدند. هرات: 
یک تن ازکارمندان بخش تشریح گمرک اسالم قلعه توسط کارمندان ریاست امنیت ملی به ظن حیف ومیل  رر: 

عواید ملی دستگیرشد.
چهار طالب مسلح در درگیری با نظامیان در ولسوالی سانچارک سرپل کشته و۷تن زخمی شدند. سرپل: 

نورستان:  ۵ هراس افگن پاکستانی ویک عرب دیروزدروالیت نورستان دریک حمله هوایی درنزدیکی نوار دیورند کشته 
شدند.

۱۷ طالب مسلح شب گذشته درنبرد با نظامیان در   ننگرهار کشته و6 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
درحمله های نظامیان برمواضع طالبان در شاه جوی والیت زابل ، هشت هراس افگن کشته شدند. زابل: 

پانزده طالب مسلح درشاهراه فراه – فراه روددر عملیات پاکسازی شاهراه  دیروز کشته  و ۱۵ تن زخمی  فراه: 
شدند.۳ پولیس زخمی شد.

دراثر درگیری میان نظامیان و طالبان مسلح درشهرک والیت غور چهارطالب مسلح کشته شدند و دو طالب  غور: 
دیگر زخم برداشتند .

دو فرد ملکی دراثر اختالف برسر ملکیت درفیروزکوه غور دیروز جان باختند و ۲ تن زخمی شدند. رر: 
.۲ طالب دیشب در شهرک کشته شدو  در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده کنار جاده در قریه نورک  رر: 

ولسوالی پسابند غور یک فرد ملکی جان باخت.
یك طالب مسلح  درفاریاب  بعداز آنكه  قاری جان محمد مشهور به حنظله سرگروهش راكشت  با سالح  فاریاب: 

خودرا به پولیس  تسلیم كرد.
مال جمیل یك قومندان مشهور طالبان مسلح شب گذشته توسط منسوبان قطعات خاص پولیس گرفتار شد. لوگر: 

۱۱ اپریل۲۰۱۹=۲۲حمل ۱۳۹۸
اشرف غنی درسفرش به والیت فاریاب تهداب مسجد جامع  ابوحنیفه را گذاشت. وی ۳۵ ملیون افغانی برای  فاریاب: 

سیالب زدگان فاریاب تخصیص داد.
شورای رهبری مصالحه افغانستان، مسوده ›خطوط سرخ افغانستان › برای نشست پیش رو با طالبان را در دوحه  کابل: 

از۱۹-۲۱اپریل، مشخص کرد با حفظ نظام جمهوری. برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی.
جنگجویان طالبان شب گذشته به فرماندهی پلیس ولسوالی چهاردره این والیت حمله کردند. ۱۰ کشته و ۲۸  قندز: 

زخمی نظامیان به شفاخانه رسیده. در ۲۱ جون نیز چاردره بدست طالبان سقوط کرده بود.
طالبان ده ها راننده وسایط ملکی را امروزدرمسیرسرک دره صوف سمنگان – مزارشریف بردند. سمنگان: 

طالبان مسلح سه تن از مسافران را که به بامیان می رفتند درشاهراه میدان وردک از موتر پائین کردندو با  میدان: 
خودشان بردند.۲تن با وساطت موسفیدان رها شد.

پنج مرد به ظن سرقت . راهزنی و قتل دروالیت پروان دیشب بازداشت شدند. پروان: 
هژده طالب مسلح درقرارگاه مولوی شرف الدین مسوول نظامی طالبان در والیت ارزگان دیشب کشته شدند. ارزگان: 

سالح و مهمات زیاد آنها نیزضبط شد.
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سه طالب مسلح دیشب در ولسوالی گیان والیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
پانزده طالب مسلح دیروز در مربوطات والیت غزنی کشته و۱۲ طالب زخمی شدند. غزنی: 

پنچ طالب در در گیری با پولیس دیشب در فاریاب کشته و۴ تن زخمی شدند.۴ سرباز نیز شهید شد. فاریاب: 
نگهبان مدرسه دینی دیشب درحصه دوم کوهستان کاپیسا کشته شد.۷ تن دراین قضیه بازداشت شد. کاپیسا: 

عبدالودود یکی از قومندانان مشهور طالبان مسلح دیروز در چاربولک والیت بلخ کشته شد. بلخ: 
بیش از شش کیلو گرام مواد مخدر نوع  شیشه دیروز در والیت لوگر کشف و ضبط شد. لوگر: 

۱۲ اپریل۲۰۱۹=۲۳حمل ۱۳۹۸
سخنگوی طالبان گفت اسامی ۱۴ نفر از اعضای هیات مذاکره کننده این گروه از فهرست سیاه به طور موقت  طالبان: 

برای ۹ ماه خارج شده است.
طالبان با نشراعالمیه ای فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ وسازمان جهانی بهداشت را درمناطق تحت  کابل: 

کنترلشان ممنوع اعالم کرد. صلیب سرخ تمام فعالیتش درسراسر افغانستان را متوقف کرده است.
قاضیان دیوان بین المللی جرایم، در خواست سارنواالن این دیوان برای آغاز تحقیق در مورد احتمال وقوع   کابل: 

»جنایت جنگی« در جریان درگیری های افغانستان را رد کرده است.
جیناهسپل رییس سازمان استخبارات امریکا دریک سفر پنهانی به کابل آمده وبا رییس جمهور کشور دیدارکرده  رر: 

است.
وزیر خارجه امریکا گفت: ترامپ به دنبال پایان دادن جنگ در افغانستان بوده و به همین دلیل خلیلزاد درحال  رر: 

گفتگو با طالبان است.
هژده هراس افگن درنبرد با ماموران امنیتی دروالیت های پکتیکا و کنر کشته شدند. پکتیکا: 

مولوی خیبریک قومندان ارشد گروه داعش با شش فردش درحمله جنگنده های بدون سرنشین ناتو درشرق  کنر: 
کشور کشته شد.

نورستان: 6 طالب پاکستانی و۴طالب  افغان درنبرد باماموران مرزی درکامدیش کشته شدند.

شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها دروالیت زابل کشته و۵ تن زخمی شدند. زابل: 
حمله طالبان باالی پاسگاه امنیتی خرسنگ واقع درارتفاعات بند شاه بید درمسیر شاهراه هرات - قندهار  هرات: 
باشکست مواجه شد.۴طالب کشته و ۲ تن زخمی شدند.6 حلقه ماین نیز کشف شد و یک تن ازنیروهای 

امنیتی زخم برداشت.
وزیر داخله بر تجهیز و تقویت بیشتر پولیس هرات وعده داد. رر: 

نه طالب مسلح درحمله نظامیان درحومه ترینکوت والیت ارزگان کشته و۴ تن شان زخمی شدند. ارزگان: 

هشت طالب بشمول ۳ پاکستانی درنبرد با نظامیان دربازار شاه ولیکوت والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
ده ها روستای لعل پورننگرهار درعملیات نظامی ازوجود هراس افگنان طالب و داعش  پاکسازی شد. ننگرهار: 

سخنگوی والی هلمند گفت: شرف الدین تقی، والی نام نهاد طالبان برای این والیت که چند روز پیش در حمله  هلمند: 
هوایی نیروهای مأموریت حمایت قاطع جراحت عمیق برداشته بود، در گذشته است.

شورای والیتی سمنگان دیروز تایید کرد، طالبان 6۰ مسافر را در مرز با والیت بلخ ربودند. سمنگان: 
۱۳ اپریل۲۰۱۹=۲۴حمل ۱۳۹۸

محمد اجمل فایز به عنوان سرپرست جدید فرماندهی پلیس بلخ بجای عبدالرقیب مبارز که یکماه قبل  بلخ: 
مقررشده بود تعیین شده است.فایز گفت: که به »هر ُدهلی نخواهد رقصید و در برابر زورگویان که بلخ را 

بستری امن برای خود یافته اند« با قاطعیت مبارزه می کند.
سرپرست وزارت شهرسازی از توزیع ۵۰۰ هزار سند ملکیت منزل های رهایشی غیردولتی خبر داد. کابل: 

ریاست جمهوری افغانستان آغاز عملیات بهاری طالبان تحت نام »الفتح« را ›نشانه واضح اصرار این گروه  کابل: 
بردوام جنگ نامشروع درافغانستان‹ دانسته و این ›اقدام جنگجویانه‹ را محکوم کرده است.

ریاست امنیت ملی امروز گفت دو خانم که چند روز قبل در هلمند بازداشت شده بودند، دوباره آزاد شده اند  هلمند: 
و با خانواده های خود یکجا شده اند.

هفده طالب مسلح در گرشک والیت هلمند دیروز کشته و۱۵ طالب زخمی شدند. رر: 
هشت هراس افگن طالب و داعش ازسوی ماموران امنیتی دروالیات کنر. نورستان . لغمان و ننگرها بازداشت  کنر: 

شدند.
گروه های هراس افگن داعش و طالب درولسوالی وته پور والیت کنر به سوختاندن خانه های یکدیگر آغاز  رر: 

کردندو قرارگزارشها ، تاکنون سی منزل مسکونی آتش زده شده است.
یازده هراس افگن  بشمول دو مهاجم انتحاری درمانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 
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۲۷ طالب مسلح در شیرزاد والیت ننگرهار دیشب کشته و ۳۲تن طالب زخمی شدند. ۲منسوب امنیتی نیز  ننگرهار: 
شهید و ۸ نظامی زخمی شد.

امنیت ملی یک شبکه ۱۹ نفری گروه تروریستی طالبان به شمول سه تن قومندان آنان را از قندهار بازداشت  قندهار: 
کردند.

دیشب چهل و دو طالب مسلح دراثر عملیات هوایی وزمینی اردوی ملی  باالی قرارگاه ها و مخفیگاه های شان  قندز: 
دروالیت کندزکشته شدند.

نه طالب مسلح دیروز در چار دره والیت کندز کشته و ۹ تن دیگر شان زخمی شدند. رر: 
دراثر حمله های زمینی و هوایی باالی مواضع طالبان مسلح درولسوالی آبکمری والیت بادغیس بیست وپنج  بادغیس: 

طالب مسلح کشته و۱۰ تن زخمی شدند.۲ سرباز اردوی ملی نیز زخمی شد.
سه مرمی بی ایم یک که دریک تپه باغ افغان ولسوالی شینواری والیت پروان جاسازی شده بود دیروز کشف  پروان: 

و خنثی شد.
حمله طالبان باالی ولسوالی دره صوف پائین و قریه تایخونک  والیت سمنگان دفع شد .۵طالب کشته و  سمنگان: 

۴طالب زخمی شد.
هفده طالب مسلح دیشب در مربوطات والیت غزنی کشته و ۲۲ تن زخمی شدند. غزنی: 

قومندان امنیه والیت بغالن و چهار محافظش دیروز زخم برداشتند. به طالبان هم تلفات وارد شده است. بغالن: 
شش طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب دردشت قلعه تخار کشته و۳ تن زخمی شدند.یک سرباز شهید  تخار: 

و یکتن دیگر زخم برداشت.
مالعبدالصمد معاون والی خود خوانده طالبان برای والیت فاریاب باده تن از افرداش دیشب در پشتونکوت  فاریاب: 

آن والیت در درگیری با نظامیان کشته شد .
هژده هراس افگن طالب و داعش  درنبرد با ماموران امنیتی دروالیت های پکتیکا و کنر کشته شدند. پکتیکا: 

۱۴ اپریل۲۰۱۹=۲۵حمل ۱۳۹۸
چک رید و سناتورشاهین دو سناتور امریکایی در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان بر  کابل: 

حمایت امریکا از انتخابات و روند صلح افغانستان تاکید کردند.
داکترعبداهلل اعالم کرد که گروه ثبات و همگرایی در نشست لویه جرگه مشورتی صلح ۹ ثورشرکت نخواهد  کابل: 
کرد. جمعیت اسالمی. جنبش اسالمی و وحدت اسالمی از احزاب برجسته مشمول این تیم انتخاباتی هستند.

پولیس میگوید حشمت اهلل  سر دسته یک گروه ۳نفری اختطاف گر شام دیروز درکابل گرفتارشد. رر: 
رر:  پرتاب دو بمب دستی بریک واسطه نظامی شب گذشته درچهاراهی عبدالحق باعث کشته شدن یک  

نفروزخمی شدن 6 نفر شد.
چهل طالب  در مربوطات والیت غزنی دیشب و امروز کشته شدند و۲۳۰میل جنگ افزارو۱۰۵ حلقه   غزنی: 
وسایر وسایل نظامی نیز بدست آمد. ماین.۸۰عدد دستگاه اداره کننده ماین. ۸ جوره لباس نظامی  

حمله طالبان باالی تانکر های نفت کش درمسیر شاهراه جوزجان -بلخ ناکام وتلفات به طالبان وارد شد. شبرغان: 
دوازده طالب مسلح به شمول سه قومندان محلی آنان در والیت سرپل کشته و6 طالب زخمی شدند. سرپل: 

در عملیات الفتح طالبان دیروز و دیشب چهل عضو آن گروه درخان آباد وچهاردره و حومه شهر کندز   قندز: 
کشته و۱۰ تن زخمی شدند. ده فرد ملکی به شهادت رسیدند و ده ها فرد ملکی دیگرزخم برداشتند.

بدخشان:  ۲۵ طالب مسلح بشمول ۴ تبعه خارجی  در جرم والیت بدخشان دیشب کشته و۱۱ طالب زخمی شدند.
سارمن شاهپور بختیار مدیر تعلیم و تربیه قومندانی امنیه غزنی توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه شهرک  غزنی: 

مهاجرین شهر غزنی به شهادت رسید.
دو انفجار صبح امروز درهوتل گلستان ودرسرک شهرنو والیت بغالن رخ داد که تلفاتی در پی نداشت. بغالن: 

پنج طالب مسلح دیشب در چمتال بلخ کشته و6 تن زخمی شدند. یک حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. بلخ: 
دو غیرنظامی درنتیجه انفجارماینی درننگرهار جان باختند ودست کم چهارتن دیگر زخم برداشتند. ننگرهار: 

شاهراه شیرزاد والیت ننگرهار دریک عملیات نظامی به روی کاروان های مسافربری ، تجاری و نظامی پس   رر: 
از۸ سال بازگشایی شد.
۱۵ اپریل۲۰۱۹=۲۶حمل ۱۳۹۸

ششمین دور گفت وگوها میان طالبان وامریکایی ها در حالی آغاز شده که چند روز پیش عملیات بهاری طالبان  کابل: 
با نام »الفتح« آغاز شد.

شورای رهبری مصالحه« بعد از چندین روزرایزنی و گفت و گو، فهرست شرکت کنندگان نشست قطر را نهایی  کابل: 
کرده که۱۵۰ نفر از جمله ۴۰ زن در نشست قطراز۱۹-۲۱  اپریل شرکت خواهند کرد.
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گروه های انتخاباتی »صلح و اعتدال« به رهبری محمد حنیف اتمر، و »امنیت و عدالت« به رهبری رحمت اهلل  رر: 
نبیل، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان در۹ثور را تحریم 

کردند.
در نتیجه انفجار یک گلوله منفجرنشده  در شهر مهترالم، لغمان۷کودک کشته و ۸نفردیگر زخمی شدند. لغمان: 

خوست:  ۸ تن درگلوله باری مردی در مراسم عروسی درتنی خوست کشته و ۱6 تن دیگر زخم برداشتند.
6  طالب مسلح هنگام حمله بر ولسوالی تشکان  والیت بدخشان دیشب کشته و6 تن زخمی شدند. بدخشان: 

چهار طالب مسلح در شهرکندزدر عملیات کوماندوها دیشب کشته و۱۰ طالب بازداشت شدند. قندز: 
۱۰ مرد به جرم غصب زمین های دولتی و ملکی دیروز در والیت لوگر بازداشت شدند. لوگر: 
پولیس یک انبار بزرگ جنگ افزارومواد انفجاری  و۳۷ مرمی سالح ثقیل را کشف  کرد. هرات: 

هفت طالب مسلح در نبرد با نظامیان درحومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
یازده طالب مسلح دردرگیری بانظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

مقامات امنیتی کندهار می گویند، شب گذشته پالن سقوط ولسوالی معروف این والیت عقیم ساخته شد وبه  رر: 
گفته مقامات ۳۷ مخالف مسلح کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شده اند.

ننگرهار: پولیس دیروز یک بمب را از یک ساحه مزدحم ولسوالی چپرهار آن والیت کشف و خنثی کرد.
پولیس تخار امروز از انفجار دو ماین درجاده تخار- بدخشان وششقلبه کلفگان تخارجلو گیری کرد. تخار: 

شش طالب مسلح در نتیجه درگیری با نظامیان در دو ولسوالی  دیشب کشته و۲۰طالب زخمی شدند .یک  فاریاب: 
فردملکی شهید و ۳ پولیس زخمی شدند.

در۲۵روز گذشته بیش از۳ حمله طالبان مسلح درسرپل ازسوی نیروهای منیتی ودفاعی دفع شده است . سرپل: 
آمر استخبارات میدان هوایی بلخ دیروزدرساحه مالیان باغ شمال پلخمری توسط طالبان شهید شد.  بغالن: 

نه طالب مسلح دیشب درتوحید آباد غزنی کشته شدند. غزنی: 
جگرن شیراحمد، فرماندة کندک سوم لوای سوم پیادة قول اردو۲۱۵ میوند،۲روز پیش در یک کمین   هلمند: 

طالبان در منطقة چاه انجیر والیت هلمند جان باخت و۲ سرباز زخمی شد.
۱۶ اپریل۲۰۱۹=۲۷حمل ۱۳۹۸

طالبان از مخالفت با شرکت هیئت گفتگوکننده دولت در نشست قطر دست کشیده و اکنون نمایندگان دولت  کابل: 
آماده شرکت در این نشست هستند اما ازنام دولت کابل وارد مذاکره نخواهد شد.

محمد اشرف غنی امروز با شماری از بزرگان و متنفذان شغنان بدخشان در ارگ ، دیدار کرد کابل: 
بارندگی درکابل و شماری از والیات افغانستان از اوایل این هفته آغاز شده ودرکابل مقدار زیادی آب در  کابل: 
خیابان های منتشر شده رفت و آمد افراد و خودروها را دشوار ساخته است. تاحال ۲ نفر کشته و ۳۵ خانه 

تخریب شده. شمار قربانیان سیل  تاکنون در ۱۹ والیت به ۱۲۷ نفر رسیده است.
عبدالرازق وحیدی سابق وزیر مخابرات که به اتهام فساد وسو استفاده از مقامش محاکمه شد و از سوی محاکم  رر: 
برایت گرفت به فرمان اشرف غنی تحت توقیف قرارداده شده و اعتراضات گسترده درین رابطه ادامه دارد.

وحیدی گفت حکومت بخاطر پرکردن جیب خودش جیب مردم را خالی کرد.
۱6۷ تن در پیوند به جرایم مختلف در ۲۷ روز گذشته در کابل بازداشت شده اند. رر: 

یکی ازفرماندهای کلیدی طالبان با ۲۲ عضو دیگر این گروه در مربوطات غزنی کشته شدند. غزنی: 
غالم نقشبند یک بزرگ قومی در والیت غزنی دیروز از سوی طالبان مسلح به شهادت رسید. غزنی: 

شش طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب دردولت آباد  فاریاب کشته و۱۴ تن زخمی شدند . فاریاب: 
طالبان مسلح دیشب باالی ولسوالی چاه آب والیت تخار حمله کردند که درگیری ادامه دارد. تخار: 

یک ماه پیش عطامحمد مرد جوان ازباشندگان قندهاردر حمله سه مهاجم جان باخت که مهاجمان بازداشت  قندهار: 
ووالی قندهار برمجازات قاتلین تاکید کرد.

دوازده غیرنظامی درنتیجه انفجاربمب دربازار گرشک والیت هلمند زخم برداشتند. هلمند: 
ننگرهار:۱۲هراس افگن در تازه ترین نبر های طالبان  داعشیان درخوگیانی  کشته و۴ نفر شان زخمی شدند.

هفت هراس افگن در  عملیات نظامی در شیرزاد  ننگرهار کشته وچهارده تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
درسه روز از آغازعملیات بهاری طالبان۱۷۹طالب به شمول ۱۵ قومندان آنان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی  بلخ: 
کشور کشته و۷۷ طالب دیگر زخم برداشته اند. این طالبان دروالیت های کندز، بغالن، بدخشان، سرپل، 

جوزجان، بلخ و فاریاب کشته و زخمی شده اند.
فراه:  طی ۳ روزساختمان دومین لیسه دخترانه در مرکز فراه دیشب از سوی افراد مسلح به آتش کشیده شد.

در نتیجه یک حمله هوای بر پاسگاه طالبان درکندر چهار تن از اعضای گروه طالبان کشته شده اند. قندز: 
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۱۷ اپریل۲۰۱۹=۲۸حمل ۱۳۹۸
طالبان امروز گفتند: “تهیه کنندگان فهرست ۲۵۰نفر در کابل باید درک کنند که نشست قطر یک کنفرانس منظم  کابل: 
و پالن شده برای فردا است، نه مراسم عروسی و یا مهمانی در کدام تاالر کابل.« ازجانب طالبان ۲۵ نفر شرکت 

میکنند.
گروه های انتخاباتی ریاست جمهوری اعالم کردند که در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کنند. رر: 

پولیس کابل  در ۲۷ روز گذشته )۱6۷( مظنون را به ارتکاب جرایم گوناگون مانند قتل، اختطاف، مجروحیت،  رر: 
سرقت مسلحانه، سرقت وسایط، انتقال اسلحه غیرقانونی، جرایم سازمان یافته، فروش مواد مخدر، سرقت 
منازل،چپاولگری موبایل، جعل وتذویر، فساد اخالقی، رهزنی، کیسه بری وغیره از نقاط مختلف شهرو والیت 

کابل بازداشت کرده است.
نشست بین المللی بخش اقتصادی دوبی برای جذب سرمایه گذاری در۴۳ پروژه معدنی مس، سنگ کرومیت  رر: 

و دیگر معادن افغانستان برای ۳ روز در شهر دوبی برگزار شد.
پولیس کابل یک تن  باشنده هودخیل را در پیوند به فریب کاری وسرقت اموال از فروشندگان آنالین از  رر: 

مربوطات حوزه نهم شهر کابل گرفتار کرد .
پولیس تخار یک مرد مسلح غیر مسوول را به ظن قتل درآن والیت شام دیروز بازداشت کرد . تخار: 

پولیس نیمروز سه مرد را به ظن دزدی دیروز در آن والیت بازداشت کرد . نیمروز: 
۸ طالب  درتازه ترین رویارویی با ماموران امنیتی در میزان و ارغنداب زابل کشته و6تن زخمی شد.  زابل: 

ننگرهار:  دردرگیری های تازه که شب گذشته بین گروه های طالب و داعش دربخش هایی ازولسوالی خوگیانی والیت 
ننگرهاررخداد ۲۲هراس افگن کشته و۸ تن زخم برداشتند.

یازده هراس افگن درادامه عملیات نظامی درولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار کشته شدند و بیست  رر: 
تن دیگر شان زخم برداشتند.

موظفان پولیس ننگرهار صبح امروز چهارتن را حین انتقال پنجاه کیلوگرام موادمخدر بازداشت کردند.  رر: 
پولیس کندز یک مرد را به ظن ربودن یک زن در آن والیت بازداشت کرد. قندز: 

بیش از۲۰ قریه در غزنی دیروزاز وجود طالبان  پاک سازی و۲۲ طالب کشته و ۱۰ تن زخمی شدند. غزنی: 
۱۸ اپریل۲۰۱۹=۲۹حمل ۱۳۹۸

سفر هیات ۲۵۰ نفری افغانستان برای اشتراک در نشست بین االفغانی قطر که قرار بود امروز صورت بگیرد،  کابل: 
برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است.

موظفان پولیس مبارزه با جرایم سنگین دریک شبانه روز۱۳ فرد مسلح غیرمسوول را درکابل، هلمند، تخار و  رر: 
بغالن بازداشت کرده است. ازنزدآنها ۲۴ میل کالشینکوف ، دومیل پیکا با ۹۵۵هزار مرمی، ۱۴۰تخته زرهی، 
۵۸ عدد دوربین،۴۰پایه مخابره،۳۳ جوره بوت نظامی، ۲۰ عدد کاله زرهی، ۷۳۰ عدد پرتله و ۵۵ عدد 

شاژورتفنگچه به دست پولیس افتاده است.
پولیس امروز یک زن و یک مرد را به اتهام قاچاق  ۸ کیلو هیرویین نوع شیشه به عربستان درمیدان هوایی کابل  رر: 

بازداشت کرد.
پولیس بغالن   یک حلقه ماین  را که در موترکروال در شهر پلخمری کارگذاری  کشف و خنثی کرد. بغالن: 

یک انفجار امروز در مقابل تعمیر اطالعات و فرهنگ بغالن رخ داد که تلفاتی در پی نداشت. رر: 
فاریاب:  یازده طالب مسلح به شمول دو قوماندان محلی آنان دیشب دردولت آباد فاریاب کشته و۲۱ طالب  شدند .

یک انتحارکننده درقیصار فاریاب قبل از آنکه به هدف برسد ازاثر انفجار جلیقه موادانفجاری کشته شد. رر: 
بیست طالب مسلح درمربوطات  والیت غزنی دیروز کشته  و۲۱ تن دیگر بازداشت شدند. غزنی: 

چهار طالب مسلح دیروز درچار بولک والیت بلخ کشته و۳ تن شان زخمی شدند. بلخ: 
یازده طالب مسلح درخانه یک عضو شان در حمله نظامیان در مانوگی والیت کنر کشته شدند. کنر: 

۱6 داعشی بشمول ۳ تن خارجی درتازه ترین نبرد ها در ننگرهار کشته و۳ مخفیگاه شان تخریب شد. ننگرهار: 
درعملیات نظامیان که ادامه دارد تاکنون ۵۰ طالب مسلح کشته و ۳۵ تن درشیرزاد زخمی شدند.  رر: 
۲۳ حلقه ماین در مربوطات قندهار،ارزگان، هلمند و زابل توسط اردوی ملی کشف و خنثی شد. قندهار: 
شش طالب مسلح بشمول یکتن پاکستانی در نبرد با نظامیان درمیوند والیت قندهار کشته شدند. رر: 

هشت طالب مسلح دریک درگیری درارغنداب  و۳ تن در میزان والیت زابل کشته شدند. زابل: 
مال عزیز اهلل قومندان ارشد طالبان درهلمند وفراه دیروز در حالت زخمی در یک خانه فراه دستگیر شد. فراه: 

همچنان حبیب اهلل مشهور به سعید طراح اصلی ترور ها در آن والیت دیروز باز داشت شد.  
۱۹ اپریل۲۰۱۹=۳۰حمل ۱۳۹۸
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ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت قطر به دنبال نپذیرفتن فهرست اشتراک کنندگان دولت در  کابل: 
نشست بین االفغانی دوحه، این نشست را لغو کرده است.یک فهرست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم 
افغانستان در آن مراعات نشده و به معنای بی احترامی به اراده ملی مردم افغانستان بود، مواصلت کرد که این 

عملکرد مورد قبول مردم افغانستان نیست.
امامان، خطبا  واعظان مساجدوحسینیه های کابل امروز قبل ازادای نمازجمعه  درموعظه های دینی شان صلح  رر: 
ومصالحه را درشرایط فعلی کشوریک ضرورت دانستند واز مخالفان خواستند تا به ندای مردم افغانستان و امر 

خداوند لبیک بگویند و برای اعاده صلح درکشور با مردم همگام و هم کالم شوند.
در طی عملیات های محاربوی،هوای وتصفیوی نیروهای خاص افغان در۵ والیت افغانستان در ۲۴ ساعت  رر: 

گذشته، ۱6 طالب کشته و ۱۳ تن دیگر آنها زخم برداشته اند.
وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با همتای قرغزی اش بر عملی شدن پروژه کاسا ۱۰۰۰ وخط آهن چین  رر: 
، قرغزستان، ازبکستان و افغانستان شد. معین سیاسی وزارت امور خارجه  در دومین نشست مشورت های 

سیاسی میان افغانستان و قرغزستان شرکت کرد.
شانزده تن به اتهام عضویت درگروه های طالبان و داعش از بخش هایی ازوالیت های کنر، ننگرهارو لغمان  کنر: 

بازداشت شدند.
ننگرهار:  دوبرادر دروالیت ننگرهار به اتهام آدم ربایی از جمله یک انجنیر بازداشت شدند.

دوتن هنگام انتقال جنگ افزار درخوگیانی والیت ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
اسداهلل خرم، عضو شورای والیتی سرپل می گوید، کارزار سربازگیری طالبان در ولسوالی سانچارک بیشتراز  سرپل: 

طریق مسجدها پیش برده می شود.
درانفجار در داخل ساختمان امنیت ملی هرات سه کارمندآن کشته و ۵ زخمی برجا گذاشت. هرات: 

۲۰ اپریل۲۰۱۹=۳۱حمل ۱۳۹۸
پایان یافت.  انتحاری به وزارت مخابرات  پس از پنج ساعت درگیری  با کشته شدن ۴ مهاجم  حمله  کابل: 

در نتیجه این حمله دو نفر کشته و شش نفر زخمی شده اند. همچنین  
نشست دوحه تازمان نامعلوم به تعویق افتاد. طالبان میگویند افغانستان با نشر فهرست ۲۵۰نفری که یک گام  رر: 

ضد صلح خوانده میشود کوشش کرده از این طریق گفتگوهای بین االفغانی رابه تعویق اندازد.
شفاخانة ۲۰۰بستر محمدعلی جناح در دشت برچی غرب کابل باهزینه ۲۴ملیون دالرکمک مالی پاکستان   رر: 

گشایش یافت. وزیر امورپارلمانی پاکستان درین مراسم گفت دو شفاخانه دیگر در ننگرهار و لوگر نیز ایجاد 
میشود و سه ملیارد روپیه پاکستانی به بخش صحت کمک خواهد کرد.سروردانش معاون ریاست جمهوری 

خواهان تامین امنیت و صلح پایدار درافغانستان توسط پاکستان شد.
۳ عضوپاکستانی داعش در نتیجه ی حمله هواپیمای بدون سرنشین نیروهای خارجی در مربوطات اچین این  ننگرهار: 

والیت کشته شده اند.مولوی محمدعالم قاضی طالبان که قبال زخمی شده بود نیزدرگذشت.
در جریان دو حمله هوایی جداگانه نیروهای خارجی در ولسوالی شیرزاد این والیت، شانزده تن از اعضای  رر: 

گروه طالبان به شمول ۵ فرمانده این گروه کشته شده اند.
حمد اهلل محب  در راس یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت امنیتی زون غرب و گشایش  هرات: 

کاروان راه الجورد وارد این والیت شد.
۲فرمانده و 6 عضو طالبان درناوه غزنی کشته شدند. غزنی: 

۲۱ اپریل۲۰۱۹=اول ثور ۱۳۹۸
افراد گروه طالبان حمله سنگینی را به گذرگاه مرزی آی خانم و پاسگاه مرزی در ولسوالی دشت قلعه این  تخار: 
والیت انجام داده اند.ولسوال دشت قلعه گفت طالبان عالوه بر محاصره گذرگاه مرزی بخشهایی از دشت قلعه 

هم مرز باتاجکستان رانیز تصرف کرده اند.
یک مرد زندانی دروالیت تخار دیشب از زندان فرار کرد. تخار: 

یک ذخیره گاه۲۱ مرمی ماین هاوان ، ۷ مرمی توپ۸۲ ملی متری، ۳۵۰ مرمی دهشکه صد مرمی نارنجک انداز  نیمروز: 
و۳حلقه ماین ضد وسایط  دیروز دروالیت نیمروز کشف شد.

سید شفیع امر شهدا ومعلوالن نیمروز دیروز از سوی  پولیس  به ظن اخذ رشوت باز داشت شد. رر: 
پولیس نیمروز دو مرد رابه ظن خرید وفروش سالح باز داشت کرد.ازنزد انان ۱۲۴ فیر مرمی دهشکه و یک  رر: 

میل تفنگچه کمری و مقدار باروت به دست آمد.
امنیت ملی مال صفت ولسوال نامنهاد گروه تروریستی طالبان را از مربوطات موسی قلعه  هلمند با یک قدار  هلمند: 

جنگ افزار بازداشت کرده است.



629

یک مخالف مسلح در والیت غزنی امروز بازداشت شد. غزنی: 
چهار هراس افگن دیروز  در والیت غور کشته شدند. غور: 

ننگرهار:  امنیت ملی یک بمب را از یک ساحه مزدحم ولسوالی غنی خیل کشف و خنثی کردند.
در درگیری های تازه بین افراد طالب و داعش درخوگیانی یازده هراس افگن  کشته وچهار هراس افگن دیگر  رر: 

زخم برداشتند.
6 طالب مسلح درادامه عملیات نظامی درولسوالی های خوگیانی و شیرزاد والیت ننگرهار کشته  وده تن دیگر  رر: 

شان زخم برداشتند.
هشت تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن دیشب از بخش هایی ازوالیت های کنر.ننگرهار و  کنر: 

لغمان بازداشت شدند.
نورستان: ده طالب مسلح به شمول سه قومندان آن گروه درنورگرام نورستان دیروزکشته و۵ طالب زخمی شدند.

۱۰ طالب درتازه ترین رویارویی با سربازان اردوی ملی درزابل کشته وسه تن دیگر زخم برداشتند. زابل: 
هشت طالب مسلح بشمول ۳ خارجی در نبرد با منسوبان مرزی شب گذشته دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

یک مرد در والیت بغالن بعد از انجام قتل توسط پولیس بازداشت شد. بغالن: 
دایکندی:  صد زوج جوان  به همکاری مالی موسسه اسایش جهانی محفل عروسی شان را به گونه دسته جمعی در 

دایکندی جشن گرفتند.
۲ اپریل۲۰۱۹=۲ ثور ۱۳۹۸

فاروق وردک وزیر دولت درامورپارلمانی میگوید دور۱۷ پارلمان بتاریخ۵ ثور یا یکی دو روز بعدتربعد ۴ سال  کابل: 
تاخیر افتتاح خواهد شد.

دادگاه عالی افغانستان ادامه کاررئیس جمهوری کنونی را تا بعد ازانتخابات ریاست جمهوری که قرار است به  رر: 
تاریخ 6 میزان  برگزار شود، تایید کرده است. ریاست اجرایی از این تصمیم استقبال کرده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با محمد اشرف غنی، تاسف آمریکا برای به تعویق افتادن  رر: 
نشست دوحه را ابراز کرده گفت هر چه سریعتر نشست بین االفغانی دوحه برگزار شود.

زلمی خلیلزاد دورهفتم سفرش به افغانستان،هند،بریتانیا،پاکستان، وسیه و قطربرای تسهیل روند صلح افغانستان  رر: 
را آغاز کرد.

محافظان ریاست جمهوری امروز عبداهلل خنجانی، مدیرمسئول تلویزیون خصوصی یک را  در درورودی  رر: 
ریاست جمهوری با توهین وتحقیرمورد ضرب وشتم قرار دادند.

داودزی رئیس کمیسیون برگزاری جرگة مشورتی صلح تاکید کرد که این جرگه به تاریخ نهم ثور برگزار  رر: 
خواهد شد و “هیچ دلیلی” برای تعویق آن وجود ندارد.

در اثر حمله هوایی نیروهای ارتش در  میدان وردک، ۱۸ تن از گروه طالبان به قتل رسیده اند. میدان: 
در یک ماه اخیر ۲۴6 جنگ جو و هفت فرمانده برجسته ی گروه طالبان در غزنی کشته و۵۰ تن زخمی شده اند.  غزنی: 
۳۴ نفر از نیروهای امنیتی به شمول آمر حوزه ی سوم وآمرتعلیم وتربیه ی فرماندهی پولیس این والیت کشته و 

۱۷ نفر دیگر از نیروهای امنیتی زخمی شده اند.
نظامیان افغان شب گذشته بر یک زندان طالبان درقره باغ غزنی حمله کرده ده زندانی را از چنگ آنان آزاد  رر: 

کرده اند. والی غزنی افزود در این عملیات نه جنگجوی طالبان کشته و پنج تن زخمی شده اند.
محاصره ۳۸ سربازگیرمانده  طی 6 روز در کمیساری آی خانم ولسوالی دشت قلعه تخار شکستانده شد. تخار: 

۲۳ اپریل۲۰۱۹=۳ ثور ۱۳۹۸
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی تازه گفته در سال ۱۳۹۷ در این کشور بیشتر از یازده هزار  کابل: 
غیرنظامی کشته یا زخمی شدند که نسبت به سال گذشته آن ۱۹ درصد افزایش را نشان می دهد.۳۰۰۰نفرکشته 

و ۸۰۰۰نفر زخمی شده اند.
وزارت امور داخله می گوید که یک عضو گروه داعش دربگرامی کابل گرفتار شد. رر: 

وزارت دفاع ملی می گوید: هندوستان یکصد عراده ویلچربه معلوالن اردوی ملی کمک کرد. رر: 
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور دیروز دربرنامه  حساب دهی  حکومت به ملت گفت که از میان هفت هزار  رر: 

متهم فراری بیشتر از یک هزارو۲۵۰ تن آنان به  گروه های هراس افگن پیوسته اند.
چندین روستا به شمول« جغت، لغت، شقا« در ولسوالی های بورکه و نهرین  از وجود هراس افگنان طالبان  بغالن: 
پاکسازی شد.درین عملیات۳ هراس افگن کشته شدند و۴ هراس افگن دیگر زخمی شدند و نیز یک تروریست 

طالب بازداشت شد.
منسوبان امنیتی دریک عملیات ویژه رییس وده عضو باند کیسه بروچورکردن مبایل هارا ازشهرتالقان بازداشت  تخار: 
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کردند.
میرویس گران یک تبهکار حرفه یی  مظنون به قتل، دزدی و زورگیری درتخار دیروز بازداشت شد. رر: 

بادغیس:  در یک عملیات تصفیه یی نظامیان که از هفته پیش  در ولسوالی باال مرغاب  و سا حات  اطراف آن آغازشد ، 
شماری از ساحات در مرکز و اطراف آن ولسوالی از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.

هشت طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها در حوکی کنرکشته شدند. کنر: 
شش طالب مسلح دریک درگیری درمیوند والیت قندهار حین ماین گذاری کشته شدند. قندهار: 

ارزگان:  نه طالب در نبرد با نظامیان دردهراوود ارزگان کشته شد.یک انبار سالح در چارچینو نیز کشف شد.
چهارمرد به ظن قاچاق موادمخدر دیروز درپروان ازسوی پولیس مبارزه علیه موادمخدربا۲۴کیلوگرام چرس در  پروان: 

یک موتر کروال بازداشت شدند.
نظامیان دریک عملیات خاص دیروز۲۴ربزرگ قومی را در چپرهار از چنگ داعشیان نجات دادند. ننگرهار: 

سه قوم بزرگ به نام های زی رضا ، تایمنی و ریکی  در۱۵۰ روستا در غرب فیروزکوه غوردیروزبا پا درمیانی  غور: 
اداره محلی و هیئت عالی ریااست جمهوری   به سوی یگدیگر دست آشتی دراز کردند.

۲۴ اپریل۲۰۱۹=۴ ثور ۱۳۹۸
سفارت روسیه در افغانستان اعالم کرده که فردا، دومین نشست سه جانبه روسیه، چین و آمریکا در مسکو  کابل: 

برگزار خواهد شد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در سه ماه نخست سال جاری میالدی نزدیک به 6۰۰  رر: 
غیرنظامی در افغانستان کشته و نزدیک به ۱۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدندکه نیروهای طرفدار دولت عامل 

بیشترین کشته های غیر نظامی بودند.
یک منبع در طب عدلی کابل به روزنامه ماندگار می گوید که در ماه نخست سال جاری خورشیدی نزدیک به  رر: 

۱۱۵ تن خودکشی کرده اند.
حمله طالبان دیشب باالی ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان به عقب زده شد. بدخشان: 

سه مرد به ظن قاچاق مواد مخدر در والیت پنجشیر امروز بازداشت شدند. پنجشیر: 
یک مرمی هاوان  طالبان   امروز بر یک مکتب درآب بند غزنی اصابت کرد که ۵ شاگرد زخمی شد. غزنی: 

سیزده طالب مسلح درمربوطات والیت غزنی در دو روز گذشته کشته و۱۹تن زخمی شدند. رر: 
سمنگان:  دو تن در نتیجه درگیری افراد مسلح غیر مسوول درسمنگان کشته شدند .

یک مرد به ظن قتل خواهرش درخشونت خانوادگی در والیت بغالن دیروز بازداشت شد. بغالن: 
از دو روز به این سو در نتیجة درگیری میان گروه های داعش و طالبان در ولسوالی شیرزاد این والیت، بیش  ننگرهار: 

از ۴۰۰ خانواده آواره شده اند.
۲۵ اپریل۲۰۱۹=۵ ثور ۱۳۹۸

ص  خصو گروه تماس سازمان همکاری شانگهای با افغانستان درحال تهیه نقشه راه برای اقدامات بیشتر در   مسکو: 
تماس  گروه  نشست  مثبت  نتایج  شاهد  »ما  گفت:  کل  دبیر  است.  کشور  این  در  اوضاع  فصل  و  حل 
SCO -افغانستان در مسکو و پکن و همچنین جلسه سوم گروه تماس درهفته گذشته در بیشکک هستیم، 
اکنون این گروه در حال ساختن یک نقشه راه برای حل و فصل اوضاع افغانستان است« ازافغانستان آقای 
حنیف اتمر در نشست بین المللی و منطقه ای امنیتی امروزدرمسکو که ۵۰ کشور دران دعوت شده، شرکت 

می کند.
وزارت داخله گفت: دریک انفجار در داخل تشناب دانشگاه خصوصی جهان صبح امروزشخص تروریست  کابل: 

کشته شده است اما دراثر شکسته شدن شیشه ها 6 نفر زخمی شدند.
گروه طالبان با انتشارعکسی ازمالمحمد عمرپس از شش سال، برای اولین  باربه تاریخ مرگ او که در ۴ ثور/ طالبان: 

اردیبهشت ۱۳۹۲خورشیدی درگذشت اشاره کرده اند. در6 سرطان۱۳۹۴ فاش شد که مالعمر
دوسال پیش در گذشته است.  

ننگرهار:دراثر نبردها میان افراد طالبان و داعش درخوگیانی مقامات محلی ازآواره شدن صدها روستا نشین از ترس این 
نبرد ها سخن می گویند.تاکنون ۲۳نفر ازدو طرف کشته و ده هاتن زخمی شده اند.

نه طالب مسلح دیشب درنبرد با داعشیان در خوگیانی و شیرزاد والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 
دوسرباز پولیس و یک فردملکی درنتیجه برخورد یک رنجر پولیس با ماین کنار جاده  درکوتل ماییل والیت  غور: 

غور دیروز به شهادت رسیدندو۵ سرباز زخمی شد.
پنجشیر:  پولیس پنجشیر ۵۹ کیلو گرام چرس را دیروز درخنج آن والیت ضبط کرد ۲ مرد بازداشت گردید.

سه سر گروه هراس افگنان با ۲ همکار شان در والیت لوگر دیشب بازداشت شدند. لوگر: 
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چهار طالب مسلح دیشب درافغانیه کاپیسا کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. کاپیسا: 
یک سرگروه طالبان مسلح با ۲ فردش دراندر والیت غزنی عصر دیروز کشته شد. غزنی: 

پولیس تخار ده کودک را به ظن دزدی با یک سازمانده شان بازداشت کرد. تخار: 
چهارطالب مسلح دردرگیری با نظامیان دیشب دردرزاب والیت سمنگان کشته و ۷ تن شان زخمی شدند.۳  سمنگان: 

پولیس خیزش مردمی هم به شهادت رسید.
بدخشان:  منطقه انجمن ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان، در نزدیکی مرز والیت پنجشیر به دست طالبان سقوط 

کرد.پولیس پنجشیر درحال آماده باش در ولسوالی پریان قراردارند.
درعملیات تصفیوی در ولسوالی سنگین، یک مرکز تربیت انتحاری از بین برده شده است که ۱۸ جنگجوی  هلمند: 
طالب در آن به قتل رسیده و هفت طالب دیگر زخمی شده اند. در ولسوالی نادعلی والیت نامبرده، بیش تر از 

یک ُتن مواد مخدر)۱۲۰۰کیلو( کشف و نابود شده است.
۲۶ اپریل۲۰۱۹=۶ ثور ۱۳۹۸

دور هفدهم پارلمان افغانستان با حدود چهار سال تاخیراز تاریخی که قانون اساسی این کشور پیش بینی کرده،  کابل: 
امروز جمعه ششم ثورافتتاح  شد.اشرف غنی گفت: “ ما به دشمن سرخم نمی کنیم و ذلت را نمی پذیریم.” 
اوهمچنین افزود: “آنهایی که با پخش ابهام و شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقه ملی یعنی قانون اساسی 

هستند، نزدیک به فکر کودتاچیان هستند.
ننگرهار:  یک سرگروه طالبان مسلح با یازده فردش درخوگیانی والیت ننگرهار دیشب کشته شد.

یکمقدارمواد انفجاری درغنی خیل ننگرهاردیروز به دست آمد.۱6 حلقه ماین نیز در اچین کشف شد. رر: 
یک خبرنگار از سوی افراد مسلح ناشناس دیروز در جالل آباد زخم برداشت. رر: 

امنیت ملی عملیاتی را باالی ذخیرگاه  مواد انفجاری شبکه تروریستی طالبان در ولسوالی خروار والیت لوگر  لوگر: 
انجام دادند. درنتیجه شش عضو تروریستی طالبان کشته شدندو۱6۵۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری، ۵ پایه مخابره 

و۱۰ سیت مبایل به دست منسوبان  شامل عملیات افتاد.
سه داعشی دیشب در یک درگیری با نظامیان  در چپه دره والیت کنر کشته و یک تن زخمی شدند. کنر: 

۲۸ طالب مسلح درنهرسراج. سنگین و نادعلی والیت هلمند دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند. هلمند: 
در یک عملیات کوماندوها در والیت ارزگان ۵۳ زندانی شامل ۸نظامی و۴۵ فرد ملکی دیشب از بند   ارزگان: 

طالبان مسلح درخاص ارزگان آزاد شدند. درین عملیات ۸طالب کشته شد.
۲۷ اپریل۲۰۱۹=۷ثور ۱۳۹۸)۴۱سال قبل درهمین روز علیه داودخان کودتای خلقی ها و پرچمی ها صورت 

گرفت�(
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درتازه ترین تحقیق خود که زیرعنوان »زنان، صلح و امنیت« منتشرشده،  کابل: 

گفته که زنان افغانستان مخالف بازگشت طالبان با افکار متحجرانه و بنیادگرایانه اند.
فضل هادی مسلم یارسناتورانتصابی دیروزپس ازافتتاح دورهفدهم شورای ملی درنخستین جلسه مشرانو   رر: 

جرگه به اتفاق آرای اعضا، مجددًا برای یک دورة پنجساله تقنینی به حیث رییس سنا انتخاب شد.
نمایندگان روسیه، چین و امریکا در نشست سه جانبه در مسکو خواهان خروج »مسووالنه« نیروهای خارجی  روسیه: 

از افغانستان در چارچوب روند صلح این کشور شدند.
شش طالب مسلح شب گذشته در یک حمله هوایی درولسوالی شاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 

ارتش ونیروهای امنیتی شب گذشته »کنترل کامل« ولسوالی باالمرغاب را در بادغیس از نیروهای طالبان پس  بادغیس: 
گرفتند. در درگیریها که از یکماه باینطرف ادامه دارد ۳۵نظامی کشته و۳۵تن زخمی شدند.

نظامیان دریک عملیات  هوایی و زمینی ضد هراس افگنی موفق به پیشروی در دره موسوم به افغانیهِ النه اصلی  کاپیسا: 
طالبان مسلح در ولسوالی نجراب کاپیسا شدند.

ماموران امنیتی امروز ۳6 ماین و بمب را از راه ها در  لغمان کنروننگرهار کشف وخنثی کردند. کنر: 
شش داعشی مسلح درنبرد با نظامیان دروالیت کنر کشته شدند. رر: 

قندهار:  منسوبان امنیتی بامداد امروز۴۹ماین و بمب رادر زابل، قندهار، ارزگان و هلمند کشف و خنثی کردند.
۵۳تن ازجمله ۳۲ سرباز اردوی ملی۴ کوماندو۸ پولیس ملی و محلی یک کارمند امنیت ملی و۸ غیرنظامی  از  زابل: 

زندان طالبان نجات داده شدند.
سه طالب در نتیجه انفجار ماین های خود شان درشهرصفا  زابل کشته  وسه تن دیگرزخم برداشتند. رر: 

مسووالن امنیتی  دیروزدر ولسوالی خروار والیت لوگر از کشف وضبط دوهزار واسکت انتحاری وشانزده  لوگر: 
هزار کیلوگرام مواد انفجاری خبر می دهند. درین عملیات ۵ طالب کشته شد.

حمله گروهی طالبان برپاسگاه های امنیتی ولسوالی محمد آغه  لوگر ناکام شدو سه مهاجم به شمول  رر: 
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ابوبکرفرمانده مهم گروه طالبان کشته شدند.
۲۸ اپریل۲۰۱۹=۸ثور ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی کشور امروز در مراسم تجلیل از بیست و هفتمین سالگرد پیروزی  کابل: 
جهاد مردم افغانستان،افتخار به جهاد را عزت تمام مردم افغانستان بیان کرد.

یک روز پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان، دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعالم  رر: 
کردند که درلویه جرگه مشورتی صلح افغانستان که بی موقع، غیرضروری و ضیاع منابع دولتی است، شرکت 

نمی کنند.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا درسفرش به کابل بامحمد اشرف غنی رئیس جمهوری  رر: 

افغانستان دیدار و گفتگو کرد. و یک بار دیگر بر احیای دیالوگ بین االفغانی تاکیدنمود.
داکترعبداهلل رییس اجراییه در صحبت های خود با خلیلزاد از اجماع بین المللی در حمایت از صلح افغانستان با  رر: 

حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه استقبال کرد.
دوتن  طالبان به اتهام قطع و دزدی سیم برق وارداتی دروالیت میدان وردگ بازداشت شدند. میدان: 

مال هاشم یک قومندان ارشد گروه طالبان درچاه اب تخارتوسط نظامیان کشته ۳ فردش زخمی شدند. تخار: 
بندر آی خانم دروالیت تخارکه ۴ روز قبل به تصرف طالبان در آمده بود  دوباره به دست نظامیان افتاد.  تخار: 

درجریان دوهفته بندرآی خانم دوبار به دست طالبان سقوط کرد. 
۹ نظامی درحمله گروهی طالبان مسلح در والیت غور به شهادت رسیدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. غور: 

تلفات طالبان معلوم نیست.
۱6 طالب مسلح  بشمول ۳ خارجی دریک عملیات نظامی دراطراف تیرنکوت والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ننگرهار:  مردی با محموله یی از۳۲کیلوگرام چرس درموترکروال دروالیت ننگرهار بازداشت شد.
عملیات ضد هراس افگنی وپاک سازی  درشاهراه کابل - جالل آباد راه اندازی شد. رر: 

ماموران امنیتی دو ماین را از جاده شیکی ولسوالی تگاب کشف وخنثی کردند. کاپیسا: 
۲۹ اپریل۲۰۱۹=۹ثور ۱۳۹۸

لویه جرگه درکابل رسما دایر شد و تمام اشتراک کنندگان در ۵۰ کمیته کاری تقسیم شده اند.ریس لویه جرگه  کابل: 
سیاف تعیین شد.

پولیس کابل قدرت اهلل مسوول استخباراتی گروه طالبان را از ساحه کمپنی واقع درناحیه ۱۸شهرکابل شام امروز  رر: 
شناسایی و بازداشت نمودند.

پنج فرد مشکوک درسیدآباد   میدان  دیشب بازداشت ویک دیپوی کوجک سالح  کشف شد. میدان: 
۴۸۰   خانواده بیجا شده ازناامنی های والیت بدخشان درپریان پنجشیر جابجا شده اند.  پنجشیر: 

سه مرد در پیوند به جرایم جنایی امروز در والیت غزنی بازداشت شدند. غزنی: 
چهار طالب مسلح درازر لوگر دیروز کشته و ۷ طالب زخمی وهم۳طالب در محمد آغه کشته شدند. لوگر: 

مالبسم اهلل ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی آبکمری والیت بادغیس با۱۸ طالب مسلح دیگر دیروز  بادغیس: 
کشته و۱۰ تن زخمی شدند.

6 طالب مسلح در شمولزی   زابل دیشب کشته و۱۱طالب مسلح عضو گروه مال رحمت اهلل رحمتی زخمی  زابل: 
و دوازده حلقه ماین کشف شد.

فاریاب:  ۱۹ طالب مسلح دردولت آباد والیت فاریاب دیروز کشته شدند.
۱۵ طالب مسلح  در مربوطات ترینکوت ارزگان  دیشب کشته شدند.دیپوی  صالح آنها تخریب شد. ارزگان: 

۱۳طالب مسلح دربرمل والیت پکتیکا دیشب کشته شدند. پکتیکا: 
شاهراه دوشی- سالنگ توسط هواخواهان قومندان جالل باجگه در پی اعالن نتایج انتخابات  به روی ترافیک  بغالن: 

صبح امروز مسدود شد.
بعد ازاعالن نتایج انتخابات، هواخواهان محبوب اهلل غفاری یکی از نامزدان انتخابات،  شاهراه عمومی صفحات  رر: 

شمال و شمالشرق را از چار روز باینطرف، بروی ترافیک مسدود کرده اند. 
۳۰ اپریل۲۰۱۹=۱۰ ثور ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهور دیروز با والیان ۳۴ والیت کشور درقصر چهارچنار ارگ دیدار کرد. کابل: 
در بریتانیا، برای نخستین بار دیپلمات افغان سیدطیب جواد  جایزه )دیپلومات برترآسیا( را از آن خود ساخته  بریتانیا: 

است. این جایزه سال پیش به یک دیپلمات جاپانی در لندن داده شده بود.
درنخستین سالگرد کشته شدن ده خبرنگار افغان در یکروزدر دوانفجار در شش درک، کمیته هماهنگی  کابل: 

خبرنگاران خواهان تامین امنیت خبرنگاران شد. درمان روزیک خبرنگار بی بی سی درخوست ترورشد.
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رحمت اهلل دومین مسوول استخباراتی گروه طالبان امروز ازساحه کوته سنگی شهر کابل بازداشت شد.  رر: 
ننگرهار: سخنگوی دفتروالی میگوید شب گذشته درعملیات نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان۲۲عضوداعش بشمول 
۳فرمانده شان درخوگیانی ننگرهارکشته،دوتن بازداشت وچهارانبارمهمات ومرکزآنان نابود شده است. حمالت 
خونین قبلی از جمله  انتحاری برتظاهرات جنبش روشنایی،مرکز فرهنگی تبیان، مرکز ورزشی در غرب کابل 

و حمله به مرکز آموزشی موعود در غرب کابل را این گروه به عهده گرفته است.
در یک عملیات هوایی در ترین کوت ارزگان ۱۱ طالب کشته شد. ارزگان: 

در عملیات هوایی ارتش در منطقه ده یک والیت غزنی شش هراس افگن کشته شد. غزنی: 
اول می۲۰۱۹=۱۱ ثور ۱۳۹۸

روز سوم جرگه مشورتی صلح؛ کارکمیته های کاری به منظور بحث و گفتگو روی آجندا، پایان یافت/ غنی به  کابل: 
دیدار اعضای جرگه رفت.

دیروزدر دومین روزلویه جرگه مشورتی صلح افغانستان،اعضای آن معاونان ومنشی هایاین لویه جرگه را انتخاب  رر: 
کردند. چهار معاون محمد افضل حدید، کمال صافی، حبیبه سرابی و ناجیه منیره آخوندزاده( و ۴ عضودبیرخانه 

)رفیع اهلل حیدری، عاطفه طیب، عرفان اهلل عرفان، گاللی اکبری و محمدموسی رحیمی(.
به تازگی ارتش امریکا تایید کرد که از مدتی به این سو از رصد ساحات زیر کنترل طالبان و دولت در افغانستان  امریکا: 

دست کشیده است.
پولیس هند محمدعمر آریان مدیردروزارت مخابرات  ومحمداجمل هودمن  وکیل وحقوقدان  افغان  رادیروزبه  هند: 

اتهام رابطه جنسی نامشروع با دو دختر ازبکستانی دستگیر کرد.
گروه طالبان اعالم کرده که امروز ششمین دور گفت وگوهای نمایندگان این گروه با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه  قطر: 

آمریکا در روند صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان آغاز شد.
یک منبع وزارت خارجه گفته که آقای غنی مانع اشتراک آقای ربانی در شانزدهمین نشست »مجمع گفتگوهای  کابل: 

آسیایی” که در دوحه قطر در حال برگزاری است، شده است.
دفترامیرقطراعالم کرده که السید سعیدمبارک الخیاربن الهاجری را برای اولین بار به افغانستان بحیث سفیر  رر: 

می فرستد.
۴۲ طالب مسلح به شمول سه سرکرده آن گروه در والیت غزنی در جریان دیروز و دیشب کشته و6 تن زخمی  غزنی: 

شدند.  یکتعداد سالح و مواد انفجاری نیز بدست آمد.
څارنوال محمدآغه والیت لوگر امروز حین اخذ یکصد هزار افغانی رشوت  بازداشت شد. لوگر: 

ریس والیتی حزب جنبش ملی اسالمی سمنگان با سه همراهش در آن والیت به دیشب درحمله گروه طالبان   سمنگان: 
به شهادت رسید.

اقدام  افگنان پاکسازی شد. درتازه ترین  ده ها روستای ولسوالی چپرهاروالیت ننگرهار از وجود هراس  ننگرهار: 
چهارعضو گروه طالبان و یک داعشی دراین عملیات بازداشت شدند.

در انفجارماینی در بایسکل درکناررنجرپولیس عصر دیروز در شهرمزارشریف یک پولیس سرحدی به شهادت  بلخ: 
رسید و سه فردملکی زخم برداشتند.

جوزجان:  سه طالب مسلح درآقچه   جوزجان دیروز کشته شدنو شانزده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. دراین درگیری 
یک سرباز و سه عضو خیزش مردمی شهید و ۸ عضو دیگر خیزش مردمی زخم برداشتند.

پنج مخفیگاه طالبان مسلح در والیت ارزگان دیشب با یک کارخانه ساخت ماین طالبان، چهل حلقه ماین و  ارزگان: 
مقدار زیادی از جنگ افزار دشمن نیزاز بین برده شد.

یازده طالب مسلح در چشت والیت هرات دیروز کشته و۳ طالب زخمی شدند. هرات: 
دو سرکرده طالب با 6 عضو آن گروه درشیرین تگاب   فاریاب دیشب کشته و۱۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 

نیروهای ویژه اردوی ملی در یک عملیات کشفی تهاجمی، در والیت هلمند ۴طالب را کشته و بیشتر از۲۲۰۰  هلمند: 
کیلوگرام مواد انفجاری خودساز را ضبط و نابود کردند.

۲می۲۰۱۹=۱۲  ثور ۱۳۹۸
چهارمین روز نشست لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان امروز با گزارش دهی کمیته های کاری این جرگه  کابل: 
پایان یافت. روسای ۵۱ کمیته کاری طرح ها و پیشنهادهای  شان را در مورد صلح و روند گفت وگو با طالبان ارایه 

کردند. یک عضو کمیته ۳۹ فرارکرد.
یک منبع گروه طالبان به روزنامه نیوز پاکستان گفته است که مال فاضل آخوند به جای عباس استانکزی به  قطر: 

حیث رییس هیئت مذاکره کننده طالبان گماشته شده است.
پولیس سه تن از اعضای یک گروه سازمان یافته آدم ربایی را   بازداشت کرده است و همچنان یک کودک ۱۲  رر: 
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ساله را از چنگ این گروه آزاد کرده است.
مقام هااز تخریب زیارتگاه »شمس العارفین« در مرکز این والیت درپی بمب گذاری طالبان در این بنای تاریخی،  غزنی: 
خبر دادند. عبدالواحد ملقب به شمس العارفین از بزرگان عرفان و تصوف دوره غزنویان است که در6۰۱ قمری 

درگذشته است.
سه تن با محموله یی از۳۲کیلو چرس درسرخرود والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

بخش هایی از شاهراه کابل جالل آباد دریک عملیات نظامی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد.6 هراس افگن  رر: 
کشته و ۴ تن بازداشت شد.

قندهار:  درجریان عملیات نظامی۳۳ هراس افگن  در اطراف  شاهراه قندهار- ترینکوت کشته شدند.
مال شرف الدین یک قومندان ارشد طالبان  باسه فردش در نبرد با نظامیان درچوره ارزگان کشته شد. ارزگان: 

درنبرد ماموران امنیتی با طالبان در ترینکوت6 هراس افگن کشته شدند وشماردیگرشان زخم برداشتند. رر: 
یکتن به اتهام قاچاق کاال در یک موتر تریلر که درآن بیش ازدو هزار کارتن مبالیل، ویکوم و کارتن دستمال  هرات: 

کاغذی  بود،وفرار عواید گمرک، توسط کارمندان  امنیت ملی والیت هرات بازداشت شد.
پولیس هرات سه قاچاقبر مواد مخدر را همراه با حدود هفت کیلوگرام تریاک بازداشت کرد. رر: 

نماینده ارشد ملكی ناتو در سفر به والیت هرات از اراده جدی جامعه جهانی به خاطر کمک به استقرار صلح  رر: 
در افغانستان خبرداد.

چهارغیرنظامی درحمله هوایی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی در ولسوالی سپری والیت خوست جان باختند  خوست: 
و هشت تن دیگرزخم برداشتند.درین حمله ۸ منزل و چندین عراده موتر نیز تخریب شد. پاکستان ادعا کرده 
است که در نتیجه حمله شورشیان از خاک افغانستان در ساحات مرزی دو کشور، سه سرباز ارتش پاکستان 

کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
گروه طالبان به تازه گی در یک محکمه صحرایی سه زن  و یک مرد را در مربوطات ولسوالی دولت  آباد والیت  فاریاب: 

فاریاب به دلیل نداشتن محرم شرعی از موتر پایین کرده ُدره زده اند.
درحمله طالبان در قیصار 6تن از نیروی خیزش مردمی شهید و ۹تن زخمی شدند. رر: 

جوزجان:  در حمله   شام امروز طالبان بر  آقچه جوزجان ۲ نیروی خیزیش مردمی و ۱۳  طالب کشته شدند.
۳می۲۰۱۹=۱۳ ثور ۱۳۹۸

لویه جرگه مشورتی صلح افغانستانباشرکت ۳۲۰۰نفر پس از۵ روز با صدور یک قطعنامه ۲۳ ماده ای امروز با  کابل: 
درخواست آتش بس از گروه طالبان و وعده آزادی ۱۷۵ زندانی این گروه پایان یافت. درقطعنامه برآتش بس، 
حفظ “دستاوردهای ۱۸ سال گذشته” افغانستان، حفظ جمهوری اسالمی و نهادهای امنیتی، اجماع داخلی 

ومنطقه ای، اصالح شورای عالی صلح و تعیین هیات جدید مذاکره کننده صلح تاکید شده است.
دومین محموله كاالهاى صادراتى كشوردر۱۳موتر به ارزش یك میلیون دالر، از طریق  راه الجورد به كشور  رر: 

آذربایجان رسید كه قرار است این محموله از طریق این راه به كشور انگلستان انتقال یابد.
طالبان در ولسوالی قره باغ غزنی عصر دیروز سه فرد ملکی سرنشین یک موتر را به شهادت رساندند و۲ تن  غزنی: 

را زخمی کردند..
در نتیجة حمله هوایی نیروهای خارجی و افغان بر موضع طالبان در ولسوالی برکة والیت بغالن، ۳۳ طالب  بغالن: 
کشته و ۳۵ طالب دیگر زخمی شده اند. در این درگیری ها ۱۰ تن از نیروی های امنیتی جان باخته و ۷ تن دیگر 

زخمی شده اند.
۴می۲۰۱۹= ۱۴ثور۱۳۹۸

وزارت دفاع افغانستان گفت که دیروز جمعه  در دو حمله جداگانه هوایی بر دو مرکز آموزشی داعش درمنطقه  کابل: 
دیگل سر چپه دره کنر۴۳ عضو)داعش( کشته شده اند. اسماعیل مسوول ترورستان ازبکستان واتباع چچین، 

تاجکستان و پاکستان درمیان کشته شدگان نیز هستند.
پنج غیرنظامی دربرخورد یک موشک به خانه شان دراندروالیت غزنی  در نبرد با طالبان جان باختند. غزنی: 

درنتیجه درگیری که میان طالبان و ماموران امنیتی دیروز در خواجه غارتخار صورت گرفت۱۸ طالب کشته  تخار: 
و۴طالب زخم برداشتند.

گروه طالبان زن و پسر سیزده  ساله یک سرباز را در احمدخیل والیت پکتیا به جرم عضویت در ارتش ملی  پکتیا: 
دیروز به شهادت رساندند.

مدیر اجرائیه ولسوالی محمد آغه لور صبح امروز در یک حمله مسلحانه  جان باخت. لوگر: 
پنج طالب مسلح در عملیات کوماندوها درپادخواب شانه  والیت لوگر دیروز بازداشت شدند. رر: 

سمنگان:  ۱۸ طالب در نتیجه عملیات تصفیوی پولیس در رویی دوآب  سمنگان کشته و۱۱ تن اسیر شدند.  
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چهارطالب مسلح دردرگیری با نظامیان دیشب درخرم سارباغ والیت سمنگان کشته و۸ تن زخمی شدند. هفته  رر: 
قبل نیز پنج طالب مسلح پس ازحمله باالی یک پاسگاه پولیس درقریه نوروز ولسوالی روی دو آب کشته شدند 

و سه طالب دیگر زخم برداشتند.
شش  طالب مسلح در درگیرى بانظامیان دیشب  در ولسوالى  قادس والیت بادغیس کشته و۴ تن زخمی   بادغیس: 

شدند. یک پولیس خیزش  مردمى  ویک کودک به شهادت رسید.
دو مرد درسوزمه قلعه و سانچارک  والیت سرپل  توسط طالبان دیروز ربوده شده اند. سرپل: 

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میوند والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
شش طالب که در ساختن ماین مهارت داشتند بشمول ۳ خارجی دیشب دردهنه غوری بغالن کشته شدند.با  بغالن: 

انفجار ماین دو سرنشین یک موتر زخمی شدند.
امنیت ملی با حمله بریک ذخیره گاه سالح و مهمات طالبان در  ارزگان ۱۳ طالب مسلح را کشتند و جنگ  ارزگان: 
افزار آنان را نابود کردند.دراین حمله ۲ میل راکت انداز، ۸ ضرب توپ ۸۲ملی متری ، ۱۳ میل ماشیندار پیکا 

، ۵۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری نیز به دست آمده است.
سه تن به ظن فروش وقاچاق مواد مخدر دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

دوتن  با محموله یی ازجنگ افزارکه از پاکستان وارد کرده بودند درمومند دره  ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
ماموران امنیتی والیت ننگرهارمردی را که گفته می شود طراح حمله های هراس افگنانه است باسالح و  رر: 

مهمات بازداشت کردند.
نورستان:  ده هراس افگن داخلی و خارجی  درنبرد با ماموران مرزی دروالیت نورستان کشته شدند.

هشت هراس افگن دریک حمله هوایی در مخفیگاه شان در سرکانو والیت کنر کشته شدند. کنر: 
۵می۲۰۱۹= ۱۵ثور۱۳۹۸

درحمله انتحاری طالبان در نزدیک مرکز فرماندهی پلیس والیت بغالن در شهر پل خمری ۵نفر کشته و ۴۸نفر  بغالن: 
زخمی شده. دومهاجم طالب کشته شده اند.

محمداشرف غنی،  امروزدر تماس تلیفونی با عمران خان صدر اعظم پاکستان، در خصوص روند صلح  کابل: 
افغانستان و اتصال منطقه یی بحث و تبادل نظر کرد ودعوت سفر به پاکستان را قبول کرد.

وزارت امورداخله می گوید که با بازداشت چند تن ازعامالن جنایت های سازمان یافته، سطح جرایم جنایی  کابل: 
درکابل ۵۰ درصد کاهش یافته است . همچنا ن خیبر مشهور به  بوکسر وکریم  نوک مرمی که متهم به چپاول 

، قتل، رهزنی وغارت اموال مردم اند چهارروز قبل ازناحیه ۱۷ کابل بازداشت  شدند .
احمد یوسف نورستانی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات و والی پیشین هرات توسط دادگاه مبارزه با جرایم  رر: 

سنگین به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک میلیون افغانی )معادل ۱۳هزاردالر( جریمه محکوم شد.
یک زن درمنزل افضل شامل سناتورتخاردر چهارراهی ترافیک کشته وشخص سناتورزخم برداشته است. رر: 

ننگرهار:  هفت عضو گروه داعش به شمول پنج شهروند پاکستانی دراچین والیت ننگرهار دیشب کشته شدند.
حمله مخالفان مسلح باالی ولسوالی دره صوف  سمنگان دفع شد. ۵طالب کشته و ۳ تن زخمی شدند.۳ پولیس  سمنگان: 

به شهادت رسید.
مقامات امنیتی درسفرشان به فراه وعده سپردند که کمربند امنیتى مرکز  والیت را وسعت خواهند داد. فراه: 
مسووالن امنیتی فراه گفتندکه چهار طالب مسلح دیروز درولسوالی خاک سفید آن والیت کشته شدند. رر: 
یک سرباز پولیس در فراه توسط طالبان به شهادت رسید. یک طالب کشته وترورست دیگر فرار کرد. رر: 

۱۳ طالب مسلح  بشمول ۳ خارجی دریک عملیات نظامی درگرمسیر  هلمند کشته و۲ تن بازداشت شدند. هلمند: 
:زرقاوی یك قوماندان طالبان با هشت تن از افرادش دیشب درجریان عملیات اردوی ملی  درولسوالی  رر: 

گرمسیر  والیت هلمند كشته  و۳ تن بازداشت شد.
هفت طالب به شمول دو سرگروپ برجسته ی این گروه درنبرد با پولیس  در فرسی هرات کشته شدند و هفت  هرات: 

تن دیگر زخم برداشتند. یک سرباز خیزش مردمی شهید ودو پولیس محلی زخمی شدند.

پولیس هرات چهار تن را به اتهام حمل غیرقانونی و خرید و فروش سالح بازداشت کرد. رر: 
نورستان:  ۹ هراس افگن درنبرد با ماموران مرزی دروالیت نورستان کشته شدند.
ده هراس افگن داعش دریک حمله هوایی دروالیت کنر کشته شدند. کنر: 

بدخشان:  یک دختر جوان دیروز در اشکاشم والیت بدخشان با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

جوزجان:  آمرحقوق ریاست عدلیه والیت جوزجان به ظن اخذ ۱۵هزار افغانی رشوه دیروز بازداشت شد.
وزارت دفاع ملی از كشته شدن۵۲ طالب مسلح به شمول دوسرگروه برجسته آنان به نام های ابو خالد و  غزنی: 

سرحدی  درپی عملیات تصفیه یی درمربوطات والیت غزنی خبر داد.
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۶ می۲۰۱۹= ۱۶ثور۱۳۹۸
‘طالبان  در 6 ولسوالی سرپل مانع ادامه آموزش دختران پس از دوره ابتدایی می شوند سرپل: 

مذاکرات صلح میان طالبان و هیات آمریکایی در دوحه پایتخت قطر بعد از چهارروز گفت وگو های رو دررو۷  قطر: 
می به خاطرآغاز ماه رمضان تعطیل شد. قرار است مذاکرات فردا سه شنبه ازسر گرفته شود.

یازده طالب مسلح دردرگیری بانظامیان درمیوند و خاکریز والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
شش طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها با نظامیان درشاه جوی و شهر صفا والیت زابل کشته شدند. زابل: 

۱۸جنگ جوی طالب دیشب در درگیری با نیروهای امنیتی درخاک افغان  زابل کشته شدند و۱۰ تن آنها  رر: 
بازداشت شد. ۲نیروی امنیتی نیز شهید شد.

عملیات ضد هراس افگنی داعش  درولسوالی چپه دره والیت کنر امروزآغازشد. کنر: 
کم ازکم شصت داعشی داخلی و خارجی  درجریان سه روز اخیر در ولسوالی چپه دره والیت کنر کشته و۴  رر: 

مرکز داعش تخریب شد.
باثرانفجار ماین کنار جاده در گلران سه کودک ۱۳تا۱۵ ساله  کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. هرات: 

پولیس در شهر هرات سه تن را به اتهام دزدی بازداشت کرد. رر: 
پنج طالب مسلح درحمله نظامیان درجانی خیل والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

دوطالب مسلح شب گذشته سوار برموتر سایکل در  اندر غزنی  در حمله جنگنده هوایی ناتوکشته شدند. غزنی: 
معاون شورای والیتی میگوید در اول رمضان ۲۵سرباز ارتش در نتیجة حملة شب گذشتة گروه طالبان برکندک  فراه: 

ارتش در مسیر شاهراه فراه رود- دالرام کشته شده اند. 
والی بغالن گفت درحمله دیروز طالبان که ۱۸پولیس شهیدو حدود ۵۰ تن زخمی شد پاکستان دست دارد. بغالن: 

کابل:   پولیس امروز یک موتر حامل مواد انفجاری را درنزدیکی مسجد عیدگاه شناسایی واز وقوع یک انفجار 
سنگین در کابل جلوگیری کرد.

پولیس  یک عضوکلیدی گروه طالبان بنام یوسف را با ۱۰ بوتل شراب، قلیان وسالح های مختلف  درنهرشاهی  بلخ: 
بازداشت کرد.

۷ می۲۰۱۹= ۱۷ثور۱۳۹۸ اول رمضان
بانك انكشاف آسیایى، براى تغذیه مصنوعى آبهاى زیر زمینى كابل صد میلیون دالركمك تعهد نمود. کابل: 

منابع والیت فراه از کشته شدن ۱۵۰عضو گروه طالبان وزخمی شدن۴۰ تن آنها که کارگران کارخانه های مواد  فراه: 
مخدر در ولسوالی بکوا  بودند، خبر دادند.۳۰غیرنظامی نیز کشته شدند.

جوزجان:  جنرال دوستم در دیدار با مردم در شهر شبرغان گفته ناامنی در شمال مشکل بزرگی است که مردم با آن دست 
و پنجه نرم می کنند. اوفرمانده قول اردوی ۲۰۹شاهین را ناتوان خواند.

سازمان صلیب سرخ چین در دو سال آینده ۴۰۰ کودک مبتال به بیماری سوراخ قلب مادرزاد را از افغانستان  کابل: 
به چین برای درمان می برد.

جوزجان:  پنج طالب مسلح دردرگیری با نظامیان در   قوش تپه  جوزجان دیشب کشته و۱۱طالب زخمی شدند.
درعملیات باالی قرارگاه  عطااهلل یک قوماندان قطعه سرخ درمارجه ۴ طالب  ودرنادعلی۴ تن کشته شد. هلمند: 

در چندین عملیات درکندهار ۲۹جنگجوی طالب کشته و ۳6 تن آنها زخمی شدند. قندهار: 
در عملیات  و کمین های نیروهای امنیتی  ۳۵ طالب در جاغوری غزنی وخاک افغان زابل کشته شده اند و ۱۳  زابل: 

تن آنان به اسارت در آمدند.
در عملیات کوماندوها در دندغوری  پلخمری دیشب۱۳طالب مسلح کشته و۸ طالب زخمی شدند. بغالن: 

۱۴طالب مسلح در دیال وزرمت والیت پکتیا دیشب کشته و۳ تن آنها دستگیر شدند. پکتیا: 
چهار سرباز ارتش در انفجار یک ماین کنار جاده ای دردند پتان پکتیا کشته شدند رر: 

۸ طالب  در حمله های هوایی قوای ایتالف در سیدآباد  میدان وردک و  قره باغ غزنی کشته شدند. میدان: 
شب گذشته در حمالت گروه طالبان به چندین پوستة امنیتی در ولسوالی چک این والیت ۱۲ منسوب امنیتی  رر: 

افغان کشته شده اند و یک پوسته سقوط کرده.
غزنی:  ۲۲۴۵ کیلو گرام امونیم نایتریت دیروز دراندر غزنی کشف و از بین برده شد۲طالب بازداشت گردید..
سه پولیس در حمله افراد ناشناس دیروز درپاسگاه شان در نزدیک فیروزکوه غور به شهادت رسیدند. غور: 
مسووالن محلی بادغیس ازافراز ده ها پاسگاه امنیتی در ولسوالی ها مقر و آبکمری آن والیت خبردادند. بادغیس: 

سه طالب مسلح در عملیات کوماندوها درپادخواب شانه والیت لوگر دیروز بازداشت شدند. لوگر: 
ساختمان ۳6۰بستر طفل ومادرشفاخانه حوزوه یی ابن سینای بلخی دروالیت بلخ که بکمک المان اعمار شده  بلخ: 

به بهره برداری سپرده شد. شفاخانه دارای ۹۵۰بستر با تمام معیار های درمانی مجهز میباشد.
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۸می۲۰۱۹= ۱۸ثور۱۳۹۸
سه مهاجم انتحاری طالب به موسسه بین المللی کونترپارت در شهرنو حمله کردند که همه کشته شدند و۱۵تن  کابل: 

زخمی شدند. یک موتر مملو از مواد انفجاری  کشف و انفجار داده شد.۹کشته و۲۰ زخمی.
چهارمرکز بمب وماین سازی طالبان در شیرزاد والیت ننگرهار کشف و نابود شد.۴ طالب کشته شد. ننگرهار: 

یک عضو ارشد گروه داعش در خوگیانی ننگرهار که زخمی شده و درحال فرار بود بازداشت شد ۳ داعشی  رر: 
زخمی شد.

یک دیپوی جنگ افزار  طالبان مسلح درخاک سفید فراه در یک عملیات نظامی منهدم شد . فراه: 
مسووالن نظامی دیروز گفتند که ولسوالی باال مرغاب  از وجود طالبان  پاکسازی شده است. بادغیس: 

هشت طالب مسلح دیروز درمربوطات چک والیت میدان وردک کشته  و عده ای زخمی شدند. میدان: 
وزیرداخله،ریس امنیت ملی، لوی درستیز و قوماندان  ناتو برای بررسی امنیتی به فاریاب سفر کردند. فاریاب: 
در درگیری میان افراد دو قومندان خیزش مردمی در ولسوالی بلخ یکنفرکشته و سه تن زخمی شد.  بلخ: 

چهار طالب مسلح در حمله های هوایی در قره باغ و اندر والیت غزنی دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند. غزنی: 
مولوی امیرجان معاون شورای علمای والیت لوگر که خطیب مسجد جامع شهرپل علم نیز بود،  مورد حمله  لوگر: 

افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.
یازده طالب مسلح  بشمول ۳ خارجی در حمله نظامیان درخاکریز والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

نورستان:  شش طالب مسلح در حمله ناکام شان بریک پاسگاه در وانت وایگل والیت نورستان کشته شدند.
۷ طالب مسلح در نبرد با منسوبان امنیتی درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.۸ حلقه ماین خنثی شد.   ارزگان: 

جوزجان:  پنج طالب دردرگیری با نظامیان در  قوش تپه والیت جوزجان دیشب کشته و۱۱ تن زخمی شدند.
درموسی قلعه هلمند هفت تن از جنگجویان طالب کشته شده و سه تن دیگر آنها مجروح گردیده اند. هلمند: 

۹ می۲۰۱۹= ۱۹ثور۱۳۹۸
جوزف دنفورد، لوی درستیز قوای مسلح امریکا گفته است که تا پایان کامل شورشگری در افغانستان، الزم  امریکا: 

است نیروهای امریکایی در این کشور باقی بمانند.
یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران می گوید در صورت ادامه روند افت شدید درآمد ایران در اثر تحریم  ایران: 

های آمریکا، این کشور ممکن است ازسه ملیون مهاجران افغان بخواهد ایران را ترک کنند.
حمله  دیروز۵ مهاجم طالبان به موسسه خارجی درشهرنو کابل ۹ کشته و ۲۰ زخمی به جا گذاشت. حمد  کابل: 

محب به دیدارطالبان در زندان بگرام رفت. اهلل  
وزارت احیا و انکشاف دهات به وزارت بازسازی و انکشاف دهات تغییر نام کرد. رر: 

تایکندی:  قومندان عمومی اردوی  امریکا در زون جنوب کشور امروز در سفر به والیت دایکندی اوضاع امنیتی آن والیت 
را بررسی کرد.

فاریاب:  ۲۸ طالب مسلح درقیصار و خواجه سبز پوش والیت فاریاب دیروز کشته و۱۲ تن زخمی شدند.
درحمله طالبان مسلح در دشت ارچی  کندز دیشب6 طالب مسلح کشته و پنج طالب دیگر زخم برداشتند. قندز: 

سه مرد در پیوند به جرایم جنایی دیروز در والیت کندز بازداشت شدند. رر: 
ماموران امنیتی بامداد امروز ده ماین را که  در ولسوالی های خاکریز، سپین بولدک و شاه ولیکوت قندهار ونیز  قندهار: 

شهر قالت مرکز زابل جاسازی شده بود کشف و خنثی کردند.
مولوی محمود یک قوماندان ارشد طالبان  با برادرش که اونیزعضو گروه طالبان است دیشب در حومه شهر  ارزگان: 

ترینکوت از خانه یی بازداشت شد.
هفده طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی درچشمه میران والیت ارزگان کشته شدند. رر: 

۳۰ دزد مسلح در نزدیک به دو هفته گذشته از سوی پولیس  در نقاط مختلف هرات بازداشت شده اند. هرات: 
طالبان سه عضو یک خانواده رادر ولسوالی فرسی والیت هرات  دیروز به قتل رساندند ویک تن دیگر را با  هرات: 

خود بردند. درچندروز اخیر ۱۴ تن افراد ملکی در فرسی کشته شده اند.
مال نادم، ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی کوه زوراین والیت با۴فردش در درگیری با نیروهای   رر: 

امنیتی در ولسوالی فارسی هرات کشته شده  است.
مقامات می گویند در اثر حمله گروه طالبان بر پوسته های پولیس در ولسوالی خلم والیت بلخ، پنج نفر از  بلخ: 

نیروهای امنیتی کشته و شش تن دیگر زخمی شده اند.
طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ تن از نیروهای امنیتی درخواجه بهاالدین تخار شهید و۲ تن زخمی شدند.  تخار: 

سخنگوی والی غور: گروه طالبان ۸۰۰ رأس گوسفند را از روستای منگ  چهارسده ربوده است. غور: 
۱۰ می۲۰۱۹= ۲۰ثور۱۳۹۸
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اشرف غنی سه نفر محمد اکبر استانکزی، لیاقت اهلل بابکرخیل و محمد ولی علی زی را بحیث اعضای انتصابی  کابل: 
مجلس سنا به عوض محمدعوض باری، محمدعثمان رحمانی و محمد نادر صفری تعیین نمود.

دور ششم گفت وگوهای آمریکا و طالبان پس از ۹ روز، شب گذشته )پنجشنبه ۱۹ ثور( پایان یافت. قطر: 
وزارت امور مهاجران افغانستان می گوید ایران نباید با موضوع مهاجران افغان، برخورد سیاسی کند. کابل: 

دایکندی:  پنج مسافر درنتیجه انفجار ماین درناوه میش دایکندی جان باختند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.
۴کودک چوپان در انفجارماینی دردولت آباد  فاریاب کشته  و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند. فاریاب: 

ننگرهار:  ازقاچاق محموله از۲۴۷6مبایل یا تیلفون همراه به پاکستان درمارکوجلوگیری ویکنفر بازداشت شد. 
هفت طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها با نظامیان درشهر صفا والیت زابل کشته شدند. زابل: 

درحمله طالبان بر پاسگاه های امنیتی شاهراه هرات- قندهار ۴ طالب کشته و ۲ طالب زخمی شد. هرات: 
شش طالب مسلح درحمله نظامیان دروالیت پکتیا کشته شدند.ده داعشی داخلی و خارجی  دریک حمله  کنر: 

هوایی  درچپه دره والیت کنر کشته شدند.
شش طالب مسلح درحمله نظامیان درجانی خیل والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

چهار طالب مسلح دریک حمله هوایی دراندروالیت غزنی کشته شدند. غزنی: 
دو مرد در پیوند به جرایم جنایی و قتل  دیشب در والیت پروان بازداشت شدند. پروان: 

پولیس مبارزه با مواد مخدر، بیش از6۸ هزارلیترمواد کیمیاوی«تولوین« و۱۱۹۱۰ لیترمواد کیمیاوی نوع »اسیتون”  نیمروز: 
را که ازآن درتولید مواد مخدراستفاده می شود درگمرک والیت نیمروز، به آتش کشید.

مقام های محلی والیت بادغیس می گویند که شب گذشته در یک کمین گروه طالبان در این والیت، ۱۲ سرباز  بادغیس: 
اردوی ملی در اکازو باالمرغاب کشته و ۴ تن زخمی شده اند.

سه سرباز پولیس درمنطقه ریگی شهر فراه درحمله طالبان کشته و دو پولیس زخمی و۲ تن اسیرشد.  فراه: 
سخنگوی والی غور میگوید سه تن از نیروهای خیزش مردمی دردرگیری با طالبان درساغر کشته و۴ تن  غور: 

زخمی و دو تن اسیرگرفته شدند.
یک سرگروه وفرد شماره یک طالب که مسوول محکمه صحرایی در غور نیز میباشد شب گذشته در حمله  رر: 

هوایی کشته شدو یکمقدار سالح و مهمات بدست پولیس افتاد.
سه قرارگاه مهم طالبان در قریه حاجی ظاهرگرمسیر نابود ویک فرد مشکوک بازداشت شد. هلمند: 

۱۱ می۲۰۱۹=۲۱ثور۱۳۹۸
وزیر مهاجرین افغانستان اظهارات معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر احتمال اخراج افغان های مهاجر از این  کابل: 

کشور را “ناسنجیده، تحریک کننده و در تضاد با تعهدات بین المللی” خوانده است.
مینه منگل، مجری سابق تلویزیون های شمشاد، آریانا و لمر که بتازگی به عنوان مشاور فرهنگی مجلس  رر: 

نمایندگان شده بود، در ناحیه هشتم، در شرق کابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
در یک حمله طالبان مسلح در   سمنگان دیشب چهار غیرنظامی جان باختند و۱۰نفر دیگر زخمی شدند.. سمنگان: 

در حمله هوایی در امام صاحب والیت کندز دیشب سه طالب مسلح کشته و۸ تن زخمی شدند. قندز: 
در عملیات نیروهای ویژه ارتش در چاردره کندز۱۵ هراس افگن کشته و۴ تن دیگر شان زخم برداشتند.  رر: 

۴حلقه ماین و ۲۰ کیلومواد منفجره ازبین برده شد.
در یک عملیات نظامیان در چاردره والیت کندز ده فرد ملکی دیروز از بند طالبان مسلح آزاد شدند. رر: 

هفت طالب در درگیری با نظامیان دیشب در سانچارک کشته و۱۳طالب زخمی  شدند.یک پولیس خیزش  سرپل: 
مردمی شهید و دونظامی زخمی شدند. 

پولیس بغالن دیروز یک مرد را به ظن اختطاف دوماه قبل یک هندواز دوغ آباد و قتل او بازداشت کرد. بغالن: 
سه هراس افگن در پل بنگاله ولسوالی  بلخ دیروز کشته و6 تن زخمی شدند. بلخ: 

هشت کودک در اثر انفجار ماین کنار جاده ای طالبان درچمبران مقر غزنی کشته و۲ تن زخمی شد. غزنی: 
درعملیات هوایی نیروهای اتالف  درمناطق شفتل، دو آبه و جنگلی در مرز میان جاغوری و ولسوالی خاک  رر: 

افغان دستکم ۸ طالب کشته و ۱۱ تن دیگر زخم برداشته اند
دیشب۴ هراس افگن طالب در صبری خوست  کشته و۴ تن دیگر بازداشت شد خوست: 

والی قندهار از بازداشت یک شبکه ی ۲۰ نفری مخالفان مسلح دولت به شمول مسئول جلب و جذب گروه  قندهار: 
داعش در ده روز گذشته در این والیت خبر داده است.

۱۲ می۲۰۱۹= ۲۲ثور۱۳۹۸
درانفجار بمب مقناطیسی در یک رینجر پولیس درجای ریس سرک داراالمان  درایور رینجر زخمی شد. کابل: 

کمیسیون   منع خشونت علیه زن در دادستانی کل، »بررسی جدی« پرونده قتل خانم منگل را آغاز کرده است.  کابل: 
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به نقل از خانواده خانم منگل، دادگاه به جدایی او از شوهرش حکم صادر کرده بود ولی خانواده همسرش این 
حکم را قبول نداشت.

در عملیات نیروهای ویژه ارتش در روستای گوسفندی شهر غزنی ۱۱ دهشت افگن طالب به قتل رسیده است  غزنی: 
که در میان آنان ۴ تن شهروند پاکستانی نیز می باشند.

پانزده طالب در اندر، مقر، خاجه عمری و قره باغ  غزنی دیروز کشته شدند.۵ نظامی زخم برداشت. رر: 
عبدالسالم یک فرمانده داعش که مسوولیت سربازگیری شاخه خراسان این گروه در کندهار و حوزه جنوب  قندهار: 

را به عهده داشت توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شده است.
درحمالت هوایی در ولسوالی ده باال ننگرهار یک تن از جنگجویان گروه داعش شاخه خراسان به قتل رسیده  ننگرهار: 

و یک تن دیگر آنها مجروح گردیده است.
مسووالن میدان وردک وقوع درگیری میان کوچی ها، طالبان و نیروهای خیزش مردمی و ده نشینان را در  میدان: 
مربوطات حصه   دوم بهسود این والیت را تأیید می کنند. هشت باشنده و عضو نیروهای خیزش مردمی 

ولسوالی های بهسود ناپدید اند و شش تن دیگر در این رویداد زخمی شده اند.
نزدیک به  صد طالب شب گذشته بر پوسته های امنیتی حمله کردند که در نتیجه ۵ نفر کشته و ۹ نفر از  رر: 

خیزش های مردمی زخمی شده اند.
بغالن:  افراد طالبان امروزدو تانکرمواد نفت را در منطقه  »چشمه شیر« بغالن در شمال افغانستان آتش زدند. 

دگروال عبدالغفورمعاون اوپراتیفی ریاست امنیت ملی بغالن صبح امروزدر کیله گی  درکمین طالبان  به شهادت  رر: 
رسیدویکنفر زخمی شد.

نورستان:  شانزده طالب مسلح در حمله نظامیان دروالیت نورستان کشته شدند.
قندهار:   ده ها طالب مسلح دریک رشته حمله های قوای هوایی کشور در ارغنداب والیت قندهار کشته شدند.

هشت طالب مسلح در دو درگیری درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
پولیس هرات سه تن را به اتهام دزدی ۴۹ راس  دام  در کرخ بازداشت کرد. هرات: 

درانفجار یک سرگلوله  هاوان درکشک رباط سنگی هرات   یک کودک  کشته و دو تن زخمی شد. رر: 
در یک حمله هوایی در خروار والیت لوگر دیروز پنج طالب مسلح کشته شدند. لوگر: 

۱۳ می۲۰۱۹= ۲۳ثور۱۳۹۸
خانم الیس ولز معاون وزارت خارجه امریکا وارد کابل شده و در دیدار با غنی برگزاری بموقع انتخابات  کابل: 

ریاست جمهوری افغانستان را تاکید کرد.
روزنامه دیسان چاپ بریتانیا ادعا کردکه ابوبکر البغدادی سردسته داعش در افغانستان پنهان شده است. رر: 

پولیس دیروز یک قاچاقبرآثار باستانی را حین فروش یک مجسمه به ۲۵۰هزار دالر بازداشت کردند. رر: 
جوزجان:۲۷ طالب مسلح به شمول  معاون والى خودخوانده آنان درخواجه دوکو وفیض آباد جوزجان در سه روز گذشته  

کشته و۲۰ طالب مسلح دیگرزخم برداشتند.
درنبرد درقریه  جرقدوق ولسوالى قوش تیپه هفت طالب مسلح  کشته شدند و یازده طالب دیگر زخم  رر: 

برداشتند. ۲پولیس خیزش مردمی شهید و ۷ نظامی  هم زخمی شدند.
حاجی محمد رامین مسوول اطالعاتی طالبان دروالیت بغالن که درحمام پنهان شده بود بازداشت و۱۰ تن  بغالن: 

افرادش کشته شدند.
ده طالب مسلح دردهنه غوری و دند شهاب الدین درحمله هوایی دیشب کشته شدند. رر: 

عبداهلل مسوول جمع آوری عشر و زکات طالبان مسلح درمحمد آغه  والیت لوگر دیشب بازداشت شد. لوگر: 
۲6 طالب مسلح  بشمول ۴ پاکستانی درمقر و اندر والیت غزنی دیشب کشته و۱6 طالب زخمی شدند. غزنی: 

چهار هراس افگن در والیت غزنی دیروز بازداشت شدند. رر: 
درترینکوت فراه ۳ طالب تروریست کشته شد و یک مخفی گاه آنها نیز ازبین رفت.  فراه: 

در ولسوالی پشت رود 6 طالب کشته و ۹ تن دیگر شان زخم برداشتند.۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 
در ولسوالی چوره ۹ طالب ازگروپ مالسیف اهلل کشته و 6 تن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 

یک زن ۳۰ساله در  لعل والیت غور دیشب خودش را حلق آویز کرد  و به زندگی اش پایان داد . غور: 
سه طالب دیشب درچارسده غورکشته ودوتن زخمی شد و عده ای حین فراربا انفجارماین کشته شدند. رر: 
یک دکاندار در ولسوالی دولینه والیت فراه دیروز از سوی طالبان  هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد . فراه: 

دو دزد به ظن سرقت چندین موتر سایکل وغیره سرقت ها دیروز توسط پولیس  بازداشت شد پروان: 
طالبان دیروز با ایجاد ایست بازرسی 6 غیرنظامی را از سانچارک از موتر پیاده کرده و با خود برده اند. سرپل: 

دیروز ده ها تن از جنگجویان گروه طالبان درهمآهنگی با کوچی ها به منطقه کج آب بهسود  حمله کردند که 6  میدان: 
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نفر کشته شده اند. محقق میگوید که آنان به تشویق آقای غنی چنین اقدام کرده اند.
۱۴ می۲۰۱۹=۲۴ثور۱۳۹۸

ارگ  در واکنش به سخنان شورای نامزدان ریاست جمهوری که خواستار  حکومت سرپرست در اول  کابل: 
جوزاشده،گفت که اصطالح »حکومت سرپرست« خالف قانون اساسی و نظام جمهوری است.

سازمان جهانی بهداشت گفت که تنها درچهارماه نخست سال جاری ۱۱۴حمله به مراکز صحی افغانستان ثبت  رر: 
شده است. ۳مرکز کامال تخریب و۹۹مرکز بسته شده اند. به ۱۲مرکز آسیب رسیده. ۱۱ کارمند کشته و۱۰نفر 

زخمی و۷ نفر دیگر ربوده شده اند. در۳۸ ولسوالی ۱6والیت صورت گرفته.
پولیس کابل یک زوج را به اتهام قتل ارجیت سنگ یک هموطن سیک ۲۲ساله در۱۴حوت گذشته که ازدشت  رر: 

برچی ربوده و اورا در دوغ آباد بقتل رسانیده اند بازداشت کرد.
در درگیری میان نیروهای پولیس و زندانیان در پلچرخی کابل، دیروز چهار زندانی کشته شده اند. در این  رر: 

رویداد ۱۳ زندانی دیگر و هم چنان ۲۰ نیروی پولیس زخم برداشته اند.
دزدان نقاب دار حوالی ساعت ۹ صبح امروزحشمت برهان ریس یک شرکت خصوصی را درساحه دهن پل  رر: 

باغ باال به قتل رساندندو۵۰هراز دالرنقد اورا بردند.
پولیس فردی رابا ۱۲  پلیت  وسایط که دزدی کرده بود از حومه شهر کابل بازداشت کرد. رر: 

نیروهای امنیتی عملیات ویژة را باالی قرارگاه های مال نعیم مشهور به )بلثی( قومندان گروه تروریستی طالبان  هلمند: 
در ولسوالی گرمسیر  هلمند راه اندازی کرده .یکمقدار زیاد مهمات و مواد انفجاری بدست آمد.

ننگرهار:  چهارفرد ملکی در  یک رشته انفجارها درجالل آباد جان باختند و  بیست تن دیگر زخم برداشتند.
هفده طالب بشمول ۳خارجی در یک رشته حمله های هوایی درارغنداب والیت قندهار کشته وشش طالب   قندهار: 

زخمی و ۲ تن بازداشت شد. 
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درنوبهار والیت زابل کشته شدند. زابل: 

۴۲جنگ جوی گروه طالبان به شمول ۳۳ شهروند پاکستانی دیشب در اندرغزنی کشته شدند. غزنی: 
سیزده طالب مسلح درنبرد با نظامیان درچوره والیت ارزگان کشته و6 تن زخمی شدند. ارزگان: 

شش طالب  دیگردریک حمله هوایی در حومه ترینکوت والیت ارزگان کشته شدند. رر: 
پولیس لوگر ۱6۵کیلو گرام چرس را دریک موتر در پل علم والیت لوگر دیشب ضبط کرد. لوگر: 

یک معلم در نهرین والیت بغالن دیروز به قتل رسید. بغالن: 
وزیر دفاع پیشین امریکا گفته است که اگرنظامیان امریکایی از افغانستان بیرون شوند “خطر واقعی” به قدرت  امریکا: 

رسیدن طالبان موجود است.
۱۵ می۲۰۱۹=۲۵ثور۱۳۹۸

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان، اعالم  کابل: 
نتایج نهایی این انتخابات را تکمیل کرد.

اولیاخان یک مرد درولسوالی  خوست و فِِرنگ والیت بغالن به ضرب مرمی به قتل رسید. بغالن: 
هفت طالب مسلح در دندشهاب الدین والیت بغالن دیشب کشته و ۵ طالب زخمی  شدند. رر: 

پولیس بغالن یکنفر را با ده کیلو گرام هیروئین دیروز در شرق پلخمری بازداشت کردند.  رر: 
در انفجار ماین در موتر سراچه در والیت بغالن دیروز پنج فرد ملکی  زخم برداشتند. رر: 

دو مرد به ظن انتقال ده کیلوو۵۰۰ گرام هیرویین درعلی آباد والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
دراثر حمالت هوایی  دروالیت غورْ  ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی چهارسده با چهار فرد تحت  غور: 

امرش کشته شد.
دراثرحمله هوایی ناتو برمواضع طالبان درباال بلوک6طالب کشته و چهار طالب دیگر زخم برداشتند. فراه: 

جوزجان:  طالبان در جوزجان به پهپاد وجنگ افزار های لیزری و ضد تانک هاموی دست یافته ودر این اواخر بیش از۴۰ 
نیروی امنیتی با استفاده ازین جنگ افزارها کشته و شماری نیز زخمی شده اند.

مقامات پولیس می گویند یک بمب گذار انتحاری پیش از رسیدن به  فرماندهی پولیس سید آباد توسط پولیس  میدان: 
شناسایی و مورد هدف قرار گرفته است.

در نتیجه چندین عملیات جداگانه نیروهای امنیتی درشهرغزنی ۱۸تن ازجنگجویان طالب کشته شدند و ۴ تن  غزنی: 
دیگر آنها مجروح گردیده اند. 

۱۶ می۲۰۱۹=۲۶ثور۱۳۹۸
شورای امنیت سازمان ملل٬ شاخه خراسان داعش وابسته به گروه داعش را شامل تحریم های خود کرد. کابل: 

هند، دو هلیکوپتر جنگی MI ۳۵ را به افغانستان تسلیم کرد. رر: 
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وزارت داخله می گوید که چهارتن در پیوند به طراحی وسازماندهی حمالت هراس افگنانه شب گذشته، در  کابل: 
کابل بازداشت شدند.

صندوق خیریه بین المللی نجات کودکان میگوید:آمار تلفات کودکان در سال ۲۰۱۷ میالدی در افغانستان را  کابل: 
سه هزار و ۱۷۹ نفر اعالن کرد که ازان  میان ۲۵۱ نفردختر هستند.

پولیس  یك سارق حرفوی را که بنام واکسیناتور کارمیکردحین سرقت  یك آپارتمان درمربوطات ناحیه سوم  رر: 
شهركابل بازداشت كرد.

۱6 عضو گروه داعش بشمول ۳ خارجی دریک رشته حمله های هوایی درمانوگی کنر کشته شدند. کنر: 
سه طالب مسلح دیروز درمحمدآغه ومرکز لوگر کشته شدند.  یک هراس افگن دیروز بازداشت شد. لوگر: 

سه مرد  دیروز به اتهام قا چاق مواد مخدربا مقداری سالح وپول جعلی افغانی دربگرام  بازداشت شدند . پروان: 
دیروز چار طالب مسلح در دولتیار کشته وده طالب دیگر زخم برداشتند . عملیات تصفیوی ادامه دارد. غور: 

نظامیان بر گشت و گذار موتر سایکل ها با دو سرنشین در شهر فراه  ممنوعیت وضع کرده اند. فراه: 
در نتیجه درگیری میان  طالبان مسلح و نظامیان در پرچمن فراه دیروز دو طالب مسلح کشته شدند . رر: 

یک شهروند پاکستانی با۳۱۳6 کیلو مواد انفجاری در شهر جالل آباد بازداشت شد. ننگرهار: 
مولوی گل محمد مشهور به شیخ صاحب مسوول جلب وجذب گروه طالبان دروالیت لغمان به دست یک  لغمان: 

نگهبانش کشته شد وی بعدا خود را به پولیس تسلیم کرد.
شش طالب مسلح  که ازپاکستان آمده بودند توسط ماموران مرزی درکامدیش نورستان کشته شدند. نورستان: 

هشت طالب مسلح به شمول دو ماین سازاین گروه درنبرد با نظامیان درچارچینو وترینکوت کشته شدند. ارزگان: 
 قندهار:  ده طالب مسلح در دو نبرد جداگانه درمیوند و نیش قندهار کشته شدند.
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درنوبهار والیت زابل کشته شدند. زابل: 

یك سرگروپ طالبان شب گذشته درجریان درگیری  با نیرو های امنیتی  درولسوالی  بلخ كشته شد . بلخ: 
پولیس هرات فردی را به اتهام زخمی کردن همسرش توسط چاقو بازداشت کرد. هرات: 

آموزگاران بیش از ۲۰مکتب  در هرات آنچه را که اندک بودن حقوق ماهوار و بی توجهی حکومت به وضعیت  رر: 
زندگی شان می خوانند، امروز دست به اعتصاب درسی زده اند.

در حمله کوماندوها در والیت کندز دیشب یک طالب  راکشته و یک مرکز تعلیمی و تعداد زیادی از جنگ  قندز: 
افزار طالبان مسلح را از بین بردند.

۱۷ می۲۰۱۹=۲۷ثور۱۳۹۸
درسنگین طالبان بیک پاسگاه امنیتی حمله کردند که برای مهار آنها عملیات هوایی از سوی نیروهای حمایت  هلمند: 
قاطع انجام شد. وزارت داخله میگوید ۸ سرباز پولیس کشته و ۱۱ پولیس زخمی شدند. ریس شورای والیتی 

هلمند میگوید ۱۸نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شده اند.
در درگیری میان سربازان مرزی پاکستان و افغانستان 6 طالب و۴ پولیس پاکستانی کشته شدند. زابل: 

۳۷ طالب مسلح دیشب در حمله هوایی در بخش های مختلف قندهار کشته و۱۲ تن زخمی شدند. قندهار: 

۱۸ طالب دیشب و دیروز در قره باغ، گیالن و اند ر کشته و۲۴ تن زخمی شد.۷ ماین نیز خنثی شد. غزنی: 
کمیتة تخفیف بودجه مجلس نمایندگان امریکا گفت که در بودجة مبارزه جهانی علیه دهشت افگنی، مبلغ ۴.۵  امریکا: 

میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص یافته است.
اعضای کانگرس امریکا از صدور چهار هزار ویزه به ترجمانان افغان حمایت کردند. رر: 

وزارت امورخارجه  اعالم کرده است که تاجکستان ۸۰ زندانی افغان را که در زندان های آن کشور به سر  کابل: 
می برند، به افغانستان تحویل می دهد.

پنج نفردرنتیجه عملیات نیروهای امنیتی از شاهراه هرات  اسالم قلعه ازقید آدم ربایان آزاد شدند و سه نفر از  هرات: 
آدم ربایان در پیوند به این رویداد دستگیر شدند.

رئیس کمیسیون نظامی گروه طالبان برای  گلران که صدام نامدارد در کمین نیروهای پولیس ملی هرات زخمی  رر: 
و بازداشت شده است.

موالنا محمد ابراهیم صفی زاده،ازبزرگان اهل سنت ایران امروز درهرات ترور وتحت تداوی قرارگرفته. رر: 
پنج داکترازنزد طالبان که قصد اختطاف شانرا داشت نجات داده شدند. یک داکتر شهید و یکی دیگر با یک  رر: 

طالب زخمی شد.
امروز ثمر مارکت  مزارشریف  با حدود ۲۰۰ دکان آن آتش گرفت و خسارات مالی هنگفت  وارد کرد.  بلخ: 

طالبان دیروز ۵پولیس محلی رااز سانچارک که به سوی مرکز سرپل در حرکت بودند، با خود بردند. سرپل: 
۱۸ می۲۰۱۹=۲۸ثور۱۳۹۸
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بانک مرکزی افغانستان اعالم کرده که جواز فعالیت آرین بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان را بدلیل اینکه  کابل: 
بانک داری را رعایت نمی کرد و از دستورات بانک مرکزی سرپیچی می نمود، لغو کرده است.

میررحمان رحمانی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان افغانستان و ازتاجران بزرگ این کشور به عنوان  رر: 
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد. در نشست امروز مجلس،۲۴۷ نماینده حضور داشتند.وی 

۱۲۳رای، کمال ناصراصولی۵۵رای،۱۳رای سفید و۵۳رای باطل اعالن شد.
زلمی خلیلزاد گفت درافغانستان اولویت است ولی نباید مانع برگزاری انتخابات شود. رر: 

تمیم سیاه سنگ یک مجرم متکرر صبح دیروز از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت شد. رر: 
اجمل مشهور به مقدس با مقداری هیرویین نوع شیشه در واصل آباد بازداشت شد. رر: 

توسط کوماندوها یک ذخیره گاه طالبان مسلح دیشب کشف و ازبین پرده شد.و۲ فرد بازداشت گردید. فراه: 
ده طالب دیشب درحمله قوای اتالف و اردوی ملی در ولسوالی های غزنی کشته و۲تن زخمی شدند. غزنی: 

در دو انفجار دراوبه هرات دو تن  کشته و ۱6 تن شمول یک مسوول محلی زخم برداشتند. هرات: 
یک باند آدم ربایان درکهسان متالشی وپنج تن ازهموطنان ازچنگ آدم ربایان آزاد ساخته شدند. یک تن از آدم  رر: 

ربایان زخمی ودو تن دیگر دستگیر شدند.
درواژگون شدن یک عراده موتردر  »گردنه ی نخود سیاه فارسی ۹نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.   رر: 

چهارده تن به اتهام جرم های جنایی دروالیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 
در ولسوالی خاکریز والیت قندهار ۵ تن از جنگجویان طالب کشته شده اند. رر: 

در ولسوالی خان آباد والیت کندز ۵ تن از جنگجویان طالبان به قتل رسیده است. قندز: 
دو ماین گذار طالب در نتیجه انفجار ماین دست داشته خود شان دروالیت پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

یازده هراس افگن داعش درتازه ترین حمله های نظامیان در مانوگی والیت کنرکشته شدند. کنر: 
مولوی ابوذریک قومندان ارشد گروه داعش با ۸ فردش دری  حمله هوایی درخوگیانی کشته شد.  ننگرهار: 
دو  جنگجوی پنجابی گروه داعش دراچین، با سه زن و نه کودک به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند. رر: 

شش طالب مسلح بشمول ۲ مهاجم انتحاری در حمله نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
سیزده موضع طالبان دیروز درکیله گی  تخریب شد. در این عملیات چهار طالب  کشته، دو طالب دیگر زخم  بغالن: 

برداشتند و پنج فرد مشکوک بازداشت شدند و یک مقدار جنگ افزار دشمن نیز به دست آمد.
پولیس شب گذشته پنج تن از سارقان مسلح را از منطقه کارته سیلوی شهر پلخمری دستگیر کرده اند. رر: 

در دو جمله هوایی نیروهای امنیتی کشور درترنک وجلدک ارزگان ۵ تن طالب کشته شده اند. ارزگان: 
۱۹ می۲۰۱۹=۲۹ثور۱۳۹۸

رئیس آرین بانک گفت که بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت این بانک »کلی گویی« کرده و این بانک تمام  کابل: 
قوانین بانکی افغانستان را رعایت می کرده است.

معلمان بیشتر مکاتب/ هرات در اعتراض به وضعیت حقوق شان اعتصاب کرده اند.  هرات: 
مال وکیل عثمانی ولسوال نام نهاد طالبان برای ُکرخ با سه فردش کشته و دو تن دیگر که یکی باشنده پنجاب  رر: 

پاکستان می باشد گرفتار شدند
۱۹ترورست درعملیات قطعات خاص امنیت ملی در سنگین کشته و دو باب قرارگاه دشمن تخریب شد. هلمند: 
هژده طالب مسلح دیشب  در حمالت هوایی و زمینی درده یک و اندرغزنی کشته و ۷تن زخمی شدند. غزنی: 

یک حلقه ماین جاسازی شده دریک موتر تانکر تیل در بگرام پروان  دیروز کشف و خنثی شد. پروان: 
حمله طالبان در شاهراه کابل – بامیان درمسیر دره غوربند دیروز عقب زده شد و ۲ طالب زخمی شد. پروان: 

طالبان   دیشب یک فرد ملکی را به خاطر ندادن عشر دردوشی شهید و یک مرد دیگر را زخمی کردند.  بغالن: 
در درگیری میان یک گروه مسلح غیر مسوول و باشندگان محل در رستاق والیت تخار دیشب نه تن کشته  تخار: 

و۷ تن زخمی شدند.
قاری جاوید و نعمت اهلل دو عضو کلیدی گروه طالبان دیشب توسط منسوبان قطعات خاص پولیس ازشهر  ننگرهار: 

جالل آباد بازداشت شدند.
سه نفر در پیوند به شامل کردن گوشت خر در اعاشه ی غذایی خواب گاه دانشگاه قندوز بازداشت شدند. قندز: 

۲۰ می۲۰۱۹=۳۰ ثور۱۳۹۸
شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده  است که اگرمحمد اشرف غنی - مطابق به قانون  کابل: 

اساسی” در اول جوزا/ خرداد ۱۳۹۸ به کارش پایان ندهد، این کشور وارد بحران خواهد شد.
وزارت صحت عامه اعالم کرد که ۴۷ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی اینکشور از افسردگی، رنج می برند. رر: 

با حمله افراد گروه طالبان بیک پاسگاه پلیس در دوغ آباد کابل سه سرباز پلیس و دو عضو گروه طالبان کشته؛  رر: 
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دو عضو گروه طالبان و سه سرباز پلیس نیز زخمی شده اند.
اوضاع در داخل محبس پلچرخی بحالت عادی برگشته است. درشورش  حدود دوهزارازمحبوس مواد  رر: 

مخدر۴ شورشی کشته و ۱۰۷ پولیس زخمی شدند.
درحمله دوروز قبل بر پاسگاه امنیتی در ساحه پلچرخی کابل چهار تن  پولیس جان باختند و ساختمان پاسگاه  رر: 

به آتش کشیده شد.
ننگرهار: دوتن به اتهام قاچاق  دو موترچوب چارتراش در بهسود والیت ننگرهار بازداشت شدند.

هشت طالبان دیشب دربغالن مرکزی کشته و۴ تن زخمی شدند. ۱۴ جوره دریشى پولیس، پنج هزار مرمی و  بغالن: 
هشت حلقه ماین نیزکشف وازبین برده شد.

دیروز در دولت آباد والیت بلخ دو طالب مسلح کشته و۲ تن زخمی شدند و  پنج طالب مسلح اسیر شدند. بلخ: 
رر:   پولیس والیت بلخ،یک شرکت ساختمانی را که به گونه مخفیانه تسلیحات جنگی را به فروش می رساند 

بامقدارزیاد سالح  شناسایی کرد.۴نفر درین ارتباط بازداشت شد
ده طالب مسلح درنتیجه حمالت هوایی نظامیان دیشب دردولت آباد فاریاب کشته و6 طالب زخمی  شدند. فاریاب: 

۸ فردملکی  در درگیری نظامیان با طالبان از اثر اصابت یک مرمی هاوان دیشب درالمار فاریاب زخم برداشتند  رر: 
.المار در اداره طالبان قراردارد.

پولیس فاریاب یک مرد را ازچنگ آدم ربایان از داخل یک چاه درپشتونکوت نجات داد. یکتعداد جنگ افزار  رر: 
نیز در یک منزل کشف و یکنفرگرفته شد.

پولیس دومرد را که برپاسگاه  قره نای در وقت نماز حمله کرده و ۳ پولیس را شهیدکردندگرفتارکرد.   کاپیسا: 
در یک درگیری میان تفنگداران غیرمسئول در چاه آب تخاریک نفرکشته ویکی دیگر زخمی شدند. تخار: 

در نتیجه دو عملیات جداگانه هوایی و زمینی توسط نیروهای ویژه در والیت غزنی ۲۹ طالب بشمول انجنیران  غزنی: 
معدن طالبان کشته  و چندین حلقه ماین کنار جاده ای و دیگر تجیهزات شان از بین رفته است.

در یک رشته عملیات هوایی در ولسوالی های قره باغ، اندر و ده یک  غزنی، ۱۳ طالب از قطعه سرخ طالبان  رر: 
کشته شده اندکه سه تن پاکستانی نیز در میان این کشته شده گان اند.

نیروهای ویژه امنیتی در شاه ولی کوت کندهارده تن طالب را کشته ویک دیپوی سالح شانراتخریب کرد. قندهار: 
در اثر حمله هوایی نیروهای امنیتی در قالت والیت زابل یک جنگجو به قتل رسیده است. زابل: 
در عملیات هوایی در شیندند ۳ طالب کشته شدو یک دیپوی سالح شان تخریب گردید. هرات: 

یک کارگر ایرانی  در پروژه راه آهن هرات- خواف  و یک سرباز افغان در انفجار ماین کشته شدند. رر: 
در باالبلوک فراه هشت طالب در حمالت قوای هوایی به قتل رسید. فراه: 

۹ طالب در باغران هلمند درعملیات محاربوی کشته و یکتن دستگیر شد. ۳ دیپوی سالح و ۳۸ ماین  هلمند: 
نیزتخریب شد.

در جغتوی میدان وردک ۱ تن از هراس افگنان طالب کشته و ۳ تن آنان زخمی شده اند. میدان: 
۲۱ می۲۰۱۹=۳۱ثور۱۳۹۸

)یونیسف(:  اعالم کرد که دومیلیون کودک زیر پنج سال و۴۸۵ هزارزن حامله و شیرده بصورت حاد از سالمت و امنیت 
غذایی محروم هستند.

نرخ دالر در بازار ارز کابل به حدود ۸۰ افغانی رسیده است که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه است. کابل: 
شش ُتن مواد مخدر امروز در والیت پروان با حضور والی و معین  وزارت امور داخله سوزانده شد. پروان: 
یک ماین جاسازی شده در ده قاضی مرکز پروان دیروز توسط پولیس آن والیت کشف و خنثی شد. رر: 

ده تن به شمول یک قومندان مسلح غیر مسوول دیشب دریک درگیری بین دوگروه دررستاق تخار کشته و۷  تخار: 
تن زخمی شدند.

وزارت دفاع ملی گفت ۳۲ طالب  در  عملیات تصفیه یی درکیله گی بغالن کشته و۱۹ طالب زخمی شدند. بغالن: 
پولیس سه مرد را در والیت بغالن امروزبا۱۸ کیلوگرام چرس  باز داشت کرد رر: 

وزارت دفاع می گوید سیزده طالب دیشب درمربوطات والیت فاریاب کشته و۱۲ تن زخمی شدند. فاریاب: 
عامل قاچاق نزدیک به پنجصد گوسفند ذبح شده  به خارج ، به نهاد های عدلی معرفی شد. هرات: 

هفت طالب مسلح در دو رویداد در شاه ولیکوت و نیش والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
در عملیات کوماندوها نه طالب دیشب در خان آباد کندز کشته ویک کارخانه ماین سازی  تخریب شد. قندز: 

دومرد به ظن قاچاق مواد مخدر در والیت جوزجان بازداشت شدند. جوزجان: 
دراثرحمله هوایی ناتو برمراکز طالبان مسلح درولسوالی باال بلوک   فراه یازده طالب مسلح کشته شدند. فراه: 

در  یک عملیات نیروهای ویژه امنیتی درده یک غزنی ۹ تن  طالب کشته و 6تن زخمی شده اند. غزنی: 
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در اثردوعملیات هوایی وزمینی نیروهای امنیتی دربخش های وردک ۲۷ طالب کشته و۱۳تن گرفته شد.  میدان: 
مولوی عزت اهلل یک قاضی عمومی طالبان در انفجاری توسط افراد داعش زخمی شد. قندز: 

۲۲می۲۰۱۹=اول جوزا۱۳۹۸
جنجال برسرریاست مجلس نمایندگان افغانستان امروزنیز ادامه یافت واعضای مجلس تصمیم گرفتند فردا با  کابل: 

مشخص شدن نحوه تعبیر یک رای که دران یک نقطه گذاشته شده، رای گیری نمایند.
امنیت ملی گروه ۸نفری از رهزنان را به رهبری عبداهلل مشهور به  رییس عبید و اقبال درشهر  کابل بازداشت   رر: 

كرده اند.
۹ نفررا به اتهام تجاوزگروهی بریک خانم پرستارقابله )ماما( درمقابل خانواده اش، بازداشت کرده است. سمنگان: 
یازده طالب و داعش وجلوگیری ازیک رشته انفجارها درکنر، نورستان، لغمان وننگرهار بازداشت شدند. کنر: 

هشت هراس افگن بشمول ۲ خارجی دریک حمله هوایی در سوکی کنر کشته و۸ماین کشف وخنثی شد. رر: 
وزارت داخله اعالم کرد که درعملیات قطعات خاص پولیس در کنر هفت جنگجوی کلیدی گروه داعش که  رر: 

کارت هویت پاکستانی داشتند  بشمول مخلص سرگروپ آنها در خاص کنر کشته شده اند.
حمله طالبان برپاسگاه های پولیس درولسوالی چارسده والیت غور دیشب به شکست مواجه شد. غور: 

در عملیات کوماندوها دیشب یک ذخیره گاه  ۱۵حلقه ماین طالبان درچاردره والیت کندز از بین برده شد. قندز: 
در  عملیات کوماندوها باالی خانه مالتحصیل طالب  سه فرد  درگل تپه والیت کندز بازداشت شدند. رر: 

قاری بشیریک عضو کلیدی گروه طالبان  با ۵ فردش در قره باغ والیت غزنی کشته شده است . غزنی: 
نیروهای امنیتی یک موترهاموی بمب گذاری شده انتحاری طالبان درنزدیک دفتر پی آر تی شهر غزنی را  رر: 

شناسایی و هدف قرار دادند. درین حادثه۴ تن کشته و ۱۷ تن زخمی شدند.۴ مهاجم نیز کشته شد.
در درگیری ها با طالبان در محمد آغه و برکی برک 6 طالب کشته و یک تن شان زخمی شد. لوگر: 

۲۴ نفر از مهاجران افغان از المان برگشت داده شدند. در۲۳دور قبلی ۵6۵ مهاجر و دردور۲۴ ازدسامبر۲۰۱6  المان: 
باینسو 6۰۰ مهاجر افغان ازالمان اخراج شده.

۲۳می۲۰۱۹=۲ جوزا۱۳۹۸
دفترهیات معاونت ملل متحد در افغانستان)یوناما( گفت درسه ماه اول سالجاری۵۷۱ نفر ملکی کشته و ۱۱۹۲  کابل: 

نفر زخمی شده اند.
وزارت داخله گفت: در۲۰ روز گذشته ۵۳۴ واقعه جنایی توسط پولیس تشخیص داده شد و6۹۰ نفر از  کابل: 

مظنونان جرایم جنایی در کابل و والیت های دیگر بازداشت شده اند.
فطعات خاص پولیس درجریان یک عملیات شش طالب مسلح را در سروبی بازداشت کردند. رر: 

طالبان در  غور یک قصاب و ۴دکاندار را به اتهام فروش مواد غذایی به نیروهای دولتی با خود بردند. غور: 
دراثر حمله طالبان بر یک پاسگاه پولیس درولسوالی پسابند آن والیت یک طالب مسلح کشته شد. رر: 

تلفات غیرنظامیان وسپرقرار دادن منازل مسکونی دربغالن سبب نگرانی نهادهای جامعه مدنی شده.  بغالن: 
هفت عضو گروه داعش شب گذشته درعملیات موظفان قطعات خاص پولیس درکنر کشته شدند. کنر: 

۹ هراس افگن طالب دریک حمله هوایی درمانوگی والیت کنر کشته شدند. رر: 
ننگرهار:۲6 طالب مسلح درادامه یک عملیات نظامی در مومند دره والیت ننگرهارکشته شدند.ازشروع عملیات تاکنون 

6۰ طالب بشمول جنگجویان خارجی کشته شده.
اداره امنیت ملی میگوید که یک شبکه شش نفری هراس افگنان درشرن پکتیکا متالشی وبازداشت شد. پکتیکا: 

قرارگاه امنیتی جدید در مسیر شاهراه بغالن - کندز دیروز ایجاد شد. بغالن: 
از آغاز سال روان تاکنون ۳۰۰ طالب مسلح در نتیجه بمباران هوایی دروالیت فراه کشته شدند. فراه: 

مسووالن محکمه استیناف بادغیس گفتندکه۲۵ زندانی موادمخدر و فساد اخالقی دیروز اززندان مرکزی  بادغیس: 
بادغیس آزاد شدند.  

پایگاه نظامیان امریکایی در بگرام در شمال کابل آماج حمله۳ موشک قرارگرفت. پروان: 
هشت طالب مسلح درنبرد با نظامیان در چوره ارزگان کشته شدند.6 ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 

مالعبدالبصیریك قومندان مشهور طالبان در عملیات و یژه  نیرو های امنیتی درنجراب كاپیسا كشته شد. کاپیسا: 
۲۴می۲۰۱۹=۳ جوزا۱۳۹۸

ریس جمهو، فهیم هاشمی ریس تلویزیون یک را بعنوان نامزد وزارت مخابرات وطاهرشاران را در پست  کابل: 
وزارت آب و برق معرفی کرد.

مولوی سمیع اهلل ریحان امام مسجد التقوا درانفجاری درمنبر مسجد درحال ادای نماز جمعه و۲ دیگر کشته و  کابل: 
۳۲ نمازگزار دیگر زخم برداشتند. 
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دراثر جاری شدن سیل۹ نفر درهرات ویکنفردر غزنی جان باخته اند. سازمان ملل در۳ اپریل اعالن کرده بود  رر: 
که دراثر سیل در یک هفته ۸۰نفر هالک و۴۲هزارنفر درشمال آواره شده اند.

حاجی دالورشاه سابق مشاور فضل هادی مسلمیار ریس سناباشنده ننگرهار، بحیث حمایت کننده گروه های   رر: 
ترورستی وانتحاری ازناحیه۱۲ شهر کابل دستگیر شد. منشی سنا گفت دالور در دوره قبلی مشاور قراردادی 
مجلس سنا در امور اجتماعی بود که در ماه حوت گذشته به پایان رسید. کارت اجازه پارکنگ موتر شورایملی 
جعلی است. از این فرد تعدادی اسناد جعلی، پالک های جعلی خودرو، اسلحه غیرقانونی همراه با هزاران  

روپیه پاکستانی بدست آمد.
عنایت قچی رییس یک باند تبهکاران با دو فردش در جریان درگیری با ماموران امنیتی در پغمان  کشته و۴  رر: 

نفردیگر شان بازداشت شد.
هفت عضو گروه طالبان در بخش های والیت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

حمله گروهی داعشیان برچند پاسگاه امنیتی درهسکه مینه والیت ننگرهار ناکام  و عدده ای کشته شدند.  رر: 
درجریان عملیات  در شاهراه کابل-جالل آباد سه طالب مسلح کشته ومالکوچی فرمانده آن زخم برداشت. رر: 

جنرال تادین خان مسوول پولیس قندهار گفت ده غیرنظامی دریک انفجاردرشهرعینوقندهارزخمی شد.  قندهار: 
امروز چهارده ماین طالبان  به همکاری روستانشینان  از راه های مزدحم دروالیت های زابل، قندهار، ارزگان  رر: 

و هلمند کشف و خنثی  شد.
ده طالب به شمول مالداوود معاون والی خود خوانده  طالبان برای زابل در حمله نظامیان کشته شدند. زابل: 

۱۴ هراس افگن داعش بشمول۲ خارجی در دو حمله نظامیان درنورگل و اسمار والیت کنر کشته شدند. کنر: 
یک قاچاقبر عمده   با ۴ کیلو تریاک توسط پولیس  در انجیل هرات بازداشت شد. هرات: 

۲۵می۲۰۱۹=۴ جوزا۱۳۹۸
جنرال فرید احمدی قومندان جدید قول اردوی عملیات های خاص وزارت دفاع ملی به طالبان اخطار داد!: یا  کابل: 

اسلحه تان را به زمین گذارید یا نابود خواهید شد.
پولیس ، شب گدشته ۴۳تن را همراه با تعدادی اسلحه ، به دلیل فیرهای هوایی شادی پیروزی تیم کرکت در   رر: 

برابر پاکستان، بازداشت کرد.
مردان مسلح یکنفررا در نزدیکی لویحارنوالی به قتل رسانیدند. یک فرد در حوزه ۴ امنیتی ترورشد. رر: 

شیرمحمدیک پسر نوجوان باشنده اصلی فاریاب وساکن فعلی مزارشریف در نهرشاهی  بلخ دیروز توسط  بلخ: 
پولیس از چنگ ربایندگان آزاد شد.

پنج طالب مسلح دیروز درشرشرک ولسوالی بلخ کشته و ۷ طالب زخمی شدند. رر: 
پولیس بغالن دیروز پنج تن را در پیوند به قتل دوشب قبل یک صراف در ده صالح بازداشت کرد. بغالن: 

شش طالب دیشب  در حمله هوایی ایتالف درمقر و رشیدان  والیت غزنی کشته شدند. همچنان یک سرکرده  غزنی: 
طالبان در کمین نظامیان در مقر کشته و۲ فردش زخمی شدند.

در جریان عملیات نیروهای خاص امنیت ملی درسنگین و مارجه  والیت هلمند ۳۰ هراس افگن کشته  هلمند: 
شدند.۳۰حلقه ماین و سالح و تجهیزات زیاد هم بدست آمد.

سی ویک طالب مسلح بشمول ۳ قوماندان آنها درتازه ترین حمله های هوایی در موسی قلعه. نهرسراج  رر: 
وسنگین والیت هلمند کشته و۴ مخفیگاه شان تخریب شد. 

یک چرخ بال نظامی نیروهای خارجی درنوزاد والیت هلمند به دلیل مشکل فنی نشست اضطراری کرد  رر: 
وحریق شد. سرنشینان آن نجات یافتند.

قندهار:  هفت طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میوند والیت قندهار کشته شدند.
نورستان: ۹ هراس افگن  داخلی و خارجی که تازه از آنسوی سرحد وارد شده بودند درنبرد با ماموران مرزی دروالیت 

نورستان کشته شدند
شش هراس افگن دریک حمله هوایی در سرکانو والیت کنر کشته شدند. کنر: 

نظامیان درروز های اخیر توانستند دریک عملیات نظامی بخش های اندکی ازگیزاب را پاکسازی کنند. ارزگان: 
بارسیدن   ننگرهارجنگیدو  درخوگیانی  اش  برخانه  طالبان  گروهی  حمله  درپی  ملی  اردوی  سرباز  یک  ننگرهار: 

همسنگرانش ۷ مهاجم کشته و ۱۲ تن زخمی شد. 
۱۴عضو گروه داعش بشمول ۳ خارجی دروالیت ننگرهار کشته شدند.۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. رر: 

سه تن درگلوله باری شادیانه پیروزی تیم کرکت در مقابل پاکستان  درجالل آباد  زخم برداشتند. رر: 
۲۶می۲۰۱۹=۵ جوزا۱۳۹۸

دادگاهی دو نفر از افرادی را که متهم به قتل مهسا یک دختر شش ساله  دختر یک صراف که ۴ ماه قبل ربوده  کابل: 
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شد و۳۰۰ هزار دالر ازخانواده اش مطالبه شد اما یکشب بعد به قتل رسیده بود، هر کدام به سی سال زندان 
محکوم شدند.

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان)یوناما( اعالم کرده که بررسی این نهاد نشان داده، طالبان با  رر: 
زندانیانی که در بند شان هستند، بدرفتاری می کند.

یوناما یادفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل حمله بر مساجد را زشت و شنیع خواند. رر: 
پولیس یک ماین جاسازی شده درجاده سره میاشت ناحیه ۵ را کشف و خنثی نمود. رر: 

یک کاروان نیروهای رومانیایی اتالف به رهبری امریکا در ولسوالی دند والیت قندهارهدف یک انفجارکناره  قندهار: 
جاده قرار گرفته و زخمی شدند.

چهارده طالب مسلح درنبرد با نظامیان درمیوندوالیت قندهار کشته شدند. قندهار: 
سه عضو شبکه القاعده باشنده پنجاب پاکستان دریک حمله هوایی درنزدیکی نوار دیورند کشته شدند. کنر: 

پنج طالب دیشب درچاردره کندز کشته و۲ تن زخمی شد. ۳ پولیس شهید و ۲ تن زخمی گردیدند. قندز: 
سه داعشی  از جمله دو پاکستانی در دو حمله هوایی درهسکه مینه و اچین والیت ننگرهار کشته شدند.۸ حلقه  ننگرهار: 

ماین نیز کشف شد.
یک موتر ُپر از مواد انفجاری طالبان مسلح درحمله هوایی دیشب دراندر والیت غزنی از بین برده شد.۵ طالب  غزنی: 

کشته و ۱۱حلقه ماین خنثی شد.
دراثر حمله قوای هوایی باالی مواضع  طالبان در شیب کوه  فراه هشت طالب مسلح کشته شدند. فراه: 

حمله طالبان مسلح بر  قادس بادغیس دیشب عقب زده شد.۲ طالب کشته و ۳ تن دیگر شان زخم برداشتند. بادغیس: 
یک پولیس نیز شهید شد.

در عملیات هوایی، دوازده طالب مسلح دیشب در پل علم والیت لوگر کشته و۲ تن زخمی شدند. لوگر: 
۲۷می۲۰۱۹=۶جوزا۱۳۹۸

وزارت ارشاد حج واوقاف خواهان تامین امنیت علمای دینی شد. در۱۵سال اخیر بیش از یک هزار روحانی  کابل: 
مذهبی کشته شده اند.

ده تن ازكارمندان وزارت حج و اوقاف  امروز دریك رویداد تروریستی انفجاربم مقناطیسی در بس شان  رر: 
دردهن باغ كابل زخم برداشتند . 

تفنگ داران مسلح شب گذشته هفت عضو یک خانواده را در ساحه کارته سخی ناحیه سوم شهر کابل به گلوله  رر: 
بستند. در دو روزگذشته در روز روشن  یکنفر در شهرنو و یکنفر در کارته نو به قتل رسیده اند.

داکترعبداهلل خواستاربررسی و بی طرفانه ادعای”ترویج فساد و فحشا” درارگ شد.جنرال حبیب اهلل احمدزی  رر: 
مشاور سابق اشرف غنی درمصاحبه ای با تلویزیون خورشید مدعی فساد و فحشا در ارگ شد.

دومظنون به قتل مینه منگل که دوهفته قبل درکارته نو بقتل رسیده بود بازداشت شد. رر: 
نورمحمد عرب مشاور ریاست اجراییه امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در والیت کندز به شهادت رسید  قندز: 

ویک محافظ او زخمی شد.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۴۲تن، زخمی ۵نفر و بازداشت 6 دهشت افگن دروالیات کشور خبر داد. کابل: 
نیروهای دفاعی وامنیتی درولسوالی اندر پیشروی کردند وچند قریه از وجود طالبان پاک سازی شده است. غزنی: 

امروز ۳6 ماین در مربوطات لغمان، کنر و ننگرهار به کمک روستانشینان کشف و خنثی گردید. کنر: 
۹ داعشی مسلح درنبرد با نظامیان درچپه دره والیت کنر کشته شدند. رر: 
ده طالب مسلح در حمله نظامیان درنیش والیت قندهار کشته شدند. قندهار: 

نورستان: هفت طالب مسلح در حمله ناکام شان بریک پاسگاه دروانت وایگل والیت نورستان کشته شدند.
یک قومندان محلی طالبان با هفت همکارش عصردیروز درخواجه سبزپوش فاریاب کشته شدند. معتمد مالی  فاریاب: 

قوماندانی امنیه بابرادرش دیشب پس از ادای نمازشام ازسوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند.
شش طالب در نبرد با ماموران امنیتی ارزگان کشته شدند.یکمقدار سالح و تجهیزات بدست آمد و۴ ماین خنثی  ارزگان: 

شد.
ده طالب  درنتیجه عملیات منسوبان امنیتی دربرمل پکتیکا کشته،۵ تن زخمی و۳ تن اسیرگرفته شدند. پکتیکا: 

یک دختر و یک پسر درشهرک والیت غور ازسوی طالبان محاکمه صحرایی و تیرباران شدند. غور: 
در نتیجه حمله طالبان بر پاسگاه های خیزش مردمی  درمرکزغوردیشب پنج طالب مسلح کشته شدند. ۲نظامی  رر: 

شهیدو۴ تن زخمی شد. .
در اثر حمله طالبان  بر یک پاسگاه پولیس در قادس بادغیس دیروز هشت طالب مسلح زخم برداشتند ویکعده  بادغیس: 

کشته شد. یک پولیس نیز شهید شد.
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دردرگیری در سوزمه قلعه ۱۵طالب کشته و۲۰ تن زخمی شد.۴ نظامی شهید و۲۰ زخمی شدند. سرپل: 
۲۸می۲۰۱۹=۷جوزا۱۳۹۸

دومین نشست درباره صلح افغانستان میان رهبران و چهره های سیاسی افغانستان و هیأتی ازطالبان بشمول مال  مسکو: 
عبدالغنی برادر .

کابل:    خانم الوینا و احمد اسحاق احسن دو عضو بین المللی کمسیون مستقل انتخابات توسط سازمان ملل متحد به 
افغانستان معرفی شد.

نجیب اهلل خواجه عمری وزیر تحصیالت عالی وشهزادگل آریوبی وزیر مخابرات وتکنالوژی برکنارشدند. کابل: 
دادستانی کل افغانستان اعالم کرده که ادعای ژنرال حبیب اهلل احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان  رر: 

را درباره “ترویج فساد و فحشا” در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بررسی خواهد کرد.
نیروهای خاص ریاست عمومی امنیت ملی ۲۵۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری  را از موترهینو درزیر ریگ در  رر: 

بگرامی والیت کابل کشف و۳ نفر باین اتهام بازداشت گردیدند.
وزارت دفاع ملی می گوید که ۲۷ هراس افگن دربخش های کشور کشته و۱6تن زخمی شده اند. رر: 

نیروهای امنیتی این کشوردر یک عملیات برنامه ریزی شده، کنترل ولسوالی ده یک والیت غزنی را بعد از یک  غزنی: 
سال از طالبان پس گرفته اند. ۲۱طالب در۲۴ساعت گذشته در ده یک. گیالن و اندر کشته شدند.

دراثر یك عملیات نیروهای دفاعی وامنیتی درباالبلوک فراه دیروز۴طالب بشمول۲ پاکستانی كشته و۲ تن  فراه: 
زخمی شدند. دوفابریكه  تولید موادمخدر و چندین موتر طالبان در  عملیات هوایی نیز از بین برده شد. 

مال قدرت اهلل یک سرکرده طالبان مسلح با سه فردش دیروز در قریه جرگذر مرکز  کندز کشته شد. قندز: 
۴طالب  در نبرد با نظامیان درگرشک  هلمند کشته شدند. چهارطالب د یگردر حمله هوایی کشته شدند. هلمند: 
۳ طالب  در نبرد با ماموران امنیتی در خاکریز  قندهار کشته و۲ تن زخمی شدند.6 ماین نیز کشف شد. قندهار: 

نزدیک به ۱۵۰ سرباز ازیک دوره آموازش های نظامی درجنوب کشور فارغ شدند رر: 
یک قوماندان طالب با۳ فردش در شاه جوی در درگیری با مامورین امنیتی کشته شدند. زابل: 

نورستان: چهارطالب در وانت وایگل  نورستان دست از ادامه ویرانگری برداشتند و روند صلح در پیش گرفتند.
دوانفجاردر نزدیک مقبره مولوی سمیع اهلل ریحان، دیروز دربهسود  ننگرهار رخ داد وکسی زخمی نشد. ننگرهار: 

۲۹می۲۰۱۹=۸جوزا۱۳۹۸
سخنگوی گروه طالبان درمسکو گفت کریم خلیلی و لطیف بهاند سفیر افغانستان درمسکو درنشست بین  مسکو: 

االفغانی در روز دوم حضور نخواهند داشت.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: این نهاد در ششم میزان/مهر امسال فقط قادر به  کابل: 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است نه انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی.
یونیسف:  حمله به مکاتب افغانستان نسبت به گذشته حدود سه برابر افزایش یافته یکهزار مدرسه بسته است. شمارحمالت 

بر مدارس در سال۲۰۱۷-6۸ بود درحالیکه درسال ۲۰۱۸ به ۱۹۲ حمله رسید.
وزارت دفاع ملی گفتدر۲۴ساعت گذشته۴۲ دهشت افگن کشته ۱۰ تن زخمی و یکنفر بازداشت شد.  کابل: 

درحمله بر یک پاسگاه امنیتی غرب کابل یک پولیس شهید و۲سرباز زخمی شد.در۲۹ثور در دوغ آباد ۳ پولیس  کابل: 
شهید و۳ تن دیگر زخمی شد. ودریک پاسگاه امنیتی در پلچرخی۴ پولیس شهید شد.

درعملیات کوماندو ها ۱۱ طالب کشته و مخفیگاه شان با وسایط و سالح   و تجهیزات آنها تخریب شد. ارزگان: 
خوست:  در انفجار ماین شام دیروز یکنفر ملکی شهید و ۴ کودک و یک زن زخمی شدند.

سه طالب مسلح در باالبلوک کشته و یک طالب زخم برداشت. فراه: 
بدخشان:  طالبان مسلح یک مرد را  که درصفوف پولیس خدمت میکرد دیروز دربهارک بدخشان به دار آویختند.

یک افسر اردوی ملی درنتیجه انفجار ماین درارغنجخواه  بدخشان شهید شد و دو نظامی دیگر زخم برداشتند. رر: 
ودرحمله طالبان بریک قرارگاه نظامی در بهارک دوسرباز زخم برداشت

پولیس لوگر ۴۴ کیلو مواد مخدر را دیروز در محمد آغه و خوشی کشف و۳ نفر بازداشت شد. لوگر: 
دو ماین گذار، امروز حین جاسازی ماین در مرکز والیت لوگر بازداشت شدند. رر: 

شانزده طالب مسلح دیشب درعملیات هوایی در مربوطات  والیت غزنی کشته و یکتن بازداشت شد.  غزنی: 
شش طالب در نبرد با ماموران امنیتی در نیش  قندهار کشته شدند.۸ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 

چهارطالب مسلح در نبرد باماموران امنیتی  در الیشنگ والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
در درگیری میان گروهی طالبان برسرتقسیم پول های جزیه سه طالب کشته و چند  تن دیگر  زخمی شد. کنر: 

جوزجان: پولیس جوزجان یک مرد را به ظن فروش و قاچاق مواد مخدر با یکمقدار هیرویین  بازداشت کرد.
یکعراده موتر سایکل مملو ازمواد انفجاری در جاده صیاد و قلمچه بگرام کشف و خنثی شد. پروان: 
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درعملیات کوماندوها باالی قرارگاه یک قوماندان طالب درجمعه بازار چاردره  یک ذخیره سالح و تجهیزات  قندز: 
بشمول مخابره و هاموی  کشف و ازبین برده شد.  

درحمله نیرو های هوایی در برمل پکتیکا ۲ طالب بقتل رسید. پکتیکا: 
درحمله نیروهای ویژه امنیتی در ترینکوت 6 طالب کشته شد. ارزگان: 

بقول یک منبع وزارت خارجه نعمت سائر جنرال کنسول در شهر بن، به حیث سفیر در آلمان، عباس نویان به  شایعه: 
حیث سفیر درسویدن، حسن سروش به حیث سفیر در کانادا، هلینا ملکیار به عنوان سفیر در ایتالیا، محب 
سپین غررییس انستیتوت دیپلوماسی به مالیزیا، شهزاد آریوبی به عنوان سفیر در جمهوری چک و یوسف 

غفورزی به عنوان سفیر در ناروی گماشته شده اند.
۳۰می۲۰۱۹=۹جوزا۱۳۹۸

در نتیجه یک انفجار انتحاری در وردی دانشگاه نظامی »مارشال فهیم« درچارراهی قنبر حوزه پنجم کابل شش  کابل: 
نفر کشته و ۱6 نفر دیگر که بیشتر دانشجویان اند  زخمی شدند.

نشست سه روزه چهره های سیاسی افغان و طالبان در مسکو بدون توافق مشخصی پایان یافت. مسکو: 
نیروهای امنیتی در نتیجه یک عملیات ویژه با کشتن ۳ طالب۲۸ نفر را از زندان گروه طالبان در ولسوالی  زابل: 

نوبهارزابل آزاد کرده اند. این افراد شامل۱6 غیرنظامى و12 نفراز قوای امنیتى هستند.
درگیری های مرگبار و میان گروهی طالبان مسلح دروالیت کنرباکشته شدن ۴تن  همچنان ادامه دارد. کنر: 

ننگرهار:  6۵ کیلوگرام مواد مخدر و ده ها بوتل مشروبات الکولی با سه نفر درمربوطات ننگرهار کشف  شد. 
دوازده هراس افگن دردرگیری افراد گروه طالبان با داعشیان درشیرزاد والیت ننگرهار کشته شدند. رر: 

برای نخستین بار قول اردوی ۲۰۷ ظفر به هواپیما های کشفی پیشرفته بدون سرنشین مجهز شد. هرات: 
دو دزد مسلح از سوی پولیس دراوبه هرات کشته شدند و یک تن دیگرآنها بازداشت شد. هرات: 

پولیس دوتن را درپیوند به سرقت پول و موبایل از پکتیاکوت  ناحیه نهم کابل بازداشت کردند. کابل: 
وزارت دفاع  گفت در۲۴ ساعت گذشته ۲۲ هراس افگن در نقاط مختلف کشته ویکنفر زخمی شد.  رر: 

۱۵ غیرنظامی شیعه با۳ نظامی در۷جوزا در حمله طالبان درفیروزکوه کشته و۱۷ تن زخمی شده اند. غور: 
۳۱می۲۰۱۹=۱۰جوزا۱۳۹۸

اشرف غنی برای ادای حج عمره وشرکت دراجالس سازمان همکاری اسالمی دیروز وارد مکه شد ودرحاشیه  کابل: 
کنفرانس با عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار نمود.

هند میگوید ۸۰ ملیون دالر برای انکشاف روستایی افغانستان کمک میکند. رر: 
در انفجار یک موتر بمب انتحاری صبح امروز دریکه توت جاده پلچرخی  کابل -چهار تن ملکی به شهادت  کابل: 

رسید و سه نفر دیگر جراحت برداشتند. چهار عسکر امریکایی نیز جراحت برداشتند.
بازرس ویژه امریکا)سیگار(در بررسی ها دریافته که از سال 2012 تا اکنون 63 میلیون دالر از کمک های آمریکا  کابل: 
به دانشگاه آمریکایی افغانستان »گم شده« اما دانشگاه آمریکایی افغانستان در بیانیه ای این ادعا را«بی اساس« و 

»گمراه کننده« می خواند.
دادستانی کل افغانستان: موارد ›ثبت شده‹ خشونت علیه زنان در سه ماه اول امسال، دو برابر سال پیش است. رر: 

درسه ماه اول امسال ۱۱۰6پرونده ودرطول سال۱۳۹۷ جمعا۲۷۰۱پرونده بوده است. 
دزدان مسلح صبح امروز در ده افغانان باالی زیرزمینی یک صراف دستفروش را زخمی کردند و مبلغ  رر: 

۲۰۰هزارافغانی  پول هایش را ربودند.
در عملیات باالی مرکز هماهنگی طالبان امروز در شهرک غور، بیش از ده طالب مسلح کشته شدند. غور: 

پنج طالب مسلح دیروز در درگیری با داعشیان در خوگیانی والیت ننگرهار کشته و۲ طالب ویک داعشی  ننگرهار: 
زخمی ویک طالب گرفته شد.

هشت تن در انفجار ماینی دیروز درساحه بزازی شهر غزنی زخم برداشتند. غزنی: 
دوصد کیلو مواد مخدر دیروز در ده یک غزنی کشف و از بین برده شد.۲طالب کشته و ۲ تن گرفتارشد. رر: 

یک مرد به ظن قتل همسرش دیروز درکوه صافی  والیت پروان بازداشت شد. پروان: 
چهل وپنج طالب مسلح قطعه سرخ  دیشب در والیت میدان وردک کشته و۵۰ طالب زخمی شدند. ۲۰ میل  میدان: 

سالح گرفته شد و ۵ ماین حنثی شد.
کوماندوها دیشب در والیت هلمند۳۳ زندانی را از بند طالبان مسلح آزاد کردند که ۲۹منسوب اردو و۳  هلمند: 

سربازپولیس ویک فرد ملکی میباشند.
اول چون ۲۰۱۹=۱۱جوزا۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد ازدیدار محمد اشرف غنی، باعمران خان، نخست استقبال کرده و بهبود روابط کابل-اسالم آباد  امریکا: 
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را برای توسعه منطقه مهم دانسته است. غنی با عمران خان دیروز جمعه درعربستان دیدارکرد.
حواعلم نورستانی ریس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در انتخابات ریاست جمهوری که در ششم میزان  کابل: 

از۷ هزار، بیش از دوهزار مرکز رای گیری به دلیل ناامنی بسته خواهد بود.
مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر گروه طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است که این گروه تا دست یافتن  طالبان: 

به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد.
امنیت ملی امروز یک شبکه ۵ نفری گروه ترویستی طالبان را درشهر مهترالم لغمان، بازداشت کردند. لغمان: 

یک گروه پنج نفری از طالبان مسلح در الینگار لغمان روند صلح در پیش گرفتند وتسلیم شدند. رر: 
هشت هراس افگن درادامه درگیری های میان گروهی طالبان درخوگیانی  ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

شانزده طالب مسلح درچارچینو والیت ارزگان کشته و6 تن زخمی شدند. ارزگان: 
سه طالب مسلح در شاه جوی والیت زابل کشته  و ۹ تن زخمی شدند.۷ ماین نیز کشف و خنثی شد. زابل: 

یک منسوب اردوی ملی در انفجار ماین کنار جاده دیروز در جرم بدخشان شهید و۲ سرباز زخمی شد. بدخشان: 

جوزجان: بیست طالب مسلح در در گیری  با پولیس در ولسوالی قرقین جوزجان کشته و۵ تن شان زخمی شدند.
نه طالب مسلح  در قریه جرقدوق  قوش تپه کشته و شش طالب زخم برداشتند ۲ پولیس نیز شهید شد. رر: 

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دروالیت هلمند کشته شدند. هلمند: 
6 هراس افگن دردرگیری های افراد میان گوهی طالبان و داعش ازدو طرف درمروره کنرکشته شدند. کنر: 
عبداهلل مشهور به طلحة فدایی مسوول اقتصادی  طالبان با یک همراهش درخواجه بهاالدین کشته شد. تخار: 

در یک عملیات کوماندوها دیشب در خرواروالیت لوگر تعدادی جنگ افزار طالبان مسلح به دست آمد که  لوگر: 
شامل 6۵ میل کالشینکوف،۱۱ قبضه راکت، ۵ میل پیکا، یک میل دهشــکه، یک میل پپـشه، سه میـل سـالح 
جى ۳ پاکستانى، یک میل درازنوف، ۴۰ عدد شاژورکالشینکوف و6۵فیر مهمات میباشد.یک ذخیره گاه ده هزار 

پرزه سالح ازبین برده شد.
۲ جون ۲۰۱۹=۱۲جوزا۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد میگوید”ما به دنبال خشونت نیستیم.” او افزوده که “سطح خشونت ها در افغانستان غیر قابل قبول  کابل: 
است” و چنین وضعیتی نباید ادامه یابد.

صدراعظم المان و وزیرخارجه امریکا حمایت خود را از »گفت وگوهای بین االفغانی« برای پایان جنگ در  برلین: 
افغانستان اعالم کردند.

صبح امروز انفجاری در جاده سیلو در کوچه حفیظ اهلل امین حوزه پنجم امنیتی پلیس رخ داد. هدف این انفجار  کابل: 
یک مینی بوس )کاستر( مربوط به دانشجویان دانشگاه برهان الدین ربانی بوده است. درانفجار اول یکنفر کشته 
و یک خبرنگارو۱۰دانشجوزخمی شد.در۲ انفجار دیگر ۵ سرباز پولیس و۲ غیرنظامی زخمی شدند بیشتر 

زخمی ها دختراند.وزارت صحت گفت ۲نفرکشته و۲۴نفر زخمی شدند.
نیرو های دفاعی و امنیتی کشوردر چند مورد عملیات ۸۴ تن از مخالفان مسلح دولت را در دوازده والیت از  رر: 

پادرآوردند.
هشت مرد در پیوند به جرایم جنایی درعلی آباد والیت کندز دیروز بازداشت شدند. قندز: 
بیش از یکصد مخالف مسلح دریک ماه گذشته درمربوطات والیت بلخ کشته شدند. بلخ: 

6 طالب مسلح دیروز در پل بنگاله ولسوالی بلخ  والیت بلخ کشته ۷ تن زخمی و۴ حلقه ماین خنثی شد رر: 
بیش ازیکصد طالب مسلح  قطعه سرخ دیشب دریک حمله هوائی ناتودرغزنی کشته شدند. غزنی: 

پولیس  نیمروز دو مرد را به ظن دزدی  مسلحانه باز داشت کرد. نیمروز: 
سمنگان:  هفت طالب مسلح در نتیجه عملیات  نظامیان دیشب در والیت سمنگان بازداشت شدند .

یک مرد به ظن  ترور کارمندان دولتی  در فراه دیروز از سوی منسو بان  امنیتی باز داشت شد. فراه: 
قطعه خاص امنیت ملی یک شبکه ۵ نفری طالبان را درشهر مهتر الم مرکز لغمان، بازداشت کردند. لغمان: 

هشت هراس افگن درادامه درگیری های میان گروهی طالبان درخوگیانی ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۳ جون ۲۰۱۹=۱۳جوزا۱۳۹۸

وقوع انفجار ماین مقناطیسی در خودرو مربوط کارمندان کمسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی درساحه  کابل: 
سناتوریم منطقه داراالمان ۵ نفرکشته و۱۰ نفرزخمی شده اند.

نیروهای دفاعی و امنیتی درجریان عملیات تصفیه ای۴6 طالب مسلح را درنقاط مختلف کشور ازپادرآورد. ۲۴  رر: 
تن دیگر آنها زخمی شده اند و سه نفر گرفتار شدند .

کاروان صلح افغانستان که سه روز قبل به مقصد موسی قلعه مرکز اقتدار طالبان رفته بودند طالبان ۴ نفر شانرا  هلمند: 
برده و ازسرنوشت آنها اطالعی دردست نیست. 
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یازده طالب  در نبرد با نظامیان درسنگین  و سه طالب در حمله هوایی در لشکرگاه کشته شدند. رر: 
۷ طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی والیت قندهار کشته و۳ تن زخمی و.۴ ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 

شش طالب مسلح در درگیری با ماموران امنیتی در بازار شهر صفا والیت زابل کشته شدند. زابل: 
شش هراس افگن پنجابی  پاکستانی در یک حمله هوایی در مانوگی کنر کشته شدند. کنر: 

دو مهاجم که مامور ترور گروه طالبان در والیت لغمان بودند در گلوله باری نظامیان کشته شدند. لغمان: 
درگلوله باری مردان تفنگ دار ناشناس بر کاروان اعضای خانواده یک عضو شورای والیت لغمان در مهترالم  رر: 

یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخمی شد.
هفت طالب مسلح  در نبرد با نظامیان درباال بلوک فراه کشته شدند.6 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. فراه: 

پولیس بامیان دیروز هفت حلقه ماین را درنوار مرزی کهمرد آن والیت کشف و ضبط کرد. بامیان: 
درعملیات قطعات خاص شماری ازطالبان قطعه سرخ طالب کشته شد. ۵ عراده وسایط نقلیه ومقداری سالح  غزنی: 

و مهمات آنها بدست آمد.
۴ جون ۲۰۱۹=۱۴جوزا۱۳۹۸ روز اول عید قطر است

اعضای کاروان صلح افغانستان می گویند عصردیروزافراد گروه طالبان ۲۱ نفردیگر از اعضای این کاروان را با  هلمند: 
خود برده اند.روز قبل۵  نفر را برده بودند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعالم کرد که به مناسبت عید فطر ۹۸۷ زندانی طالب از  کابل: 
زندان های این کشور آزاد خواهند شد.

مسووالن درحوزه اول امنیتی شهرکابل می گویند آتش در سرای فروش میوه خشک درمندوی  کابل خاموش  رر: 
شده است.

دریک انفجار درمسجد جامع شهرکهنه نهرین یک غیرنظامی جانش را از دست داد ودوازده نمازگزار دیگر  بغالن: 
زخم برداشتند.

پولیس هرات دو تن را به اتهام دزدی  موتربازداشت کرد. هرات: 
پولیس هرات یک هراس افگن را در انجیل بازداشت کرد . از نزد این فرد دوکیلوگرام مواد انفجاری نوع باروت،  رر: 

یک بوری برگ مواد مخدر نوع چرس، دو عدد شاژور و سی فیر مرمی به دست آمده است.
۵ جون ۲۰۱۹=۱۵جوزا۱۳۹۸

اشرف غنی در نمازعید دیروز گفت که ۹۸۷ زنداتی طالبان را رها میکند. کابل: 
در یک عملیات نظامیان دیشب درگیروی  والیت غزنی نه زندانی شامل ۵ نظامی و ۴ ملکی را از بند طالبان  غزنی: 

مسلح آزاد کردند.
چهارده بوری مواد انفجاری دیروز در سیدخیل والیت پروان  در یک منزل کشف و ضبط شد. پروان: 

قرای حوزه حسن تال ولسوالی بغالن مرکزی  بعد از ۳ روز دوباره بر تصرف نظامیان درآمد. ۱۳طالب کشته  بغالن: 
و۱۷تن شان زخمی شد.

دختر جوانی دیروزدربرکه خود کشی کرد. رر: 
بیست  وچهار زندانی از زندان مرکزی بغالن رها شدند. رر: 
دیروز یک حلقه ماین در چپرهار کشف و خنثی شد.  ننگرهار: 

در ولسوالی گومال والیت پکتیکا ۵ تن از جنگجویان طالبان به قتل رسیده اند. پکتیکا: 
در ولسوالی های مارجه و سنگین والیت هلمند دست کم ۷ تن از جنگجویان طالبان کشته شده اند و دو تن  هلمند: 

دیگر آنها مجروح گردیده اند.
در  لغمان ۱۰ تن از جنگجویان طالبان کشته شده و دو تن دیگر مجروح  و دو تن دستگیرگردیده اند. لغمان: 

۶ جون ۲۰۱۹=۱۶جوزا۱۳۹۸
است. بروکسل:  پیمان اتالنتیک شمالی یا ناتو، برای ادامه کمک های مالی به نظامیان افغان اطمینان داده  

وزارت دفاع در عملیات ویژه کوماندو ها ۸۳ نفر ازجمله چند خارجی و اعضای داعش را از یک زندان قیصار  کابل: 
در فاریاب رها کردند.

نظامیان کوماندو۱۸ نظامی وغیرنظامی راازدو زندان طالبان درپسابندغوروگیروی غزنی آزادکردند. غزنی: 
طی۲۴ساعت گذشته ۳۱ هراس افگن درنقاط مختلف کشورکشته،۱۷ تن زخمی و۳  طالب گرفتار شدند. کابل: 

چهار هراس افگن به شمول یک سردسته آنان دیشب در  پاد خواب شانه و مربوطات شهر پل علم والیت  لوگر: 
لوگر دستگیر شدند.

یک قومندان برجسته شبکه حقانی در پل علم والیت لوگر دیروزبا یک جلد پاسپورت بازداشت شد. رر: 
دراثرانفجار یک ماین درولسوالی چرخ والیت لوگر دیروز چهار فردملکی به شهادت رسیدند. رر: 
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درتازه ترین نبرد میان افراد طالبان وداعش در بخش هایی از والیت کنر سه داعشی کشته شدند. کنر: 
ده عضو طالبان دردرگیری با نظامیان کوماندو درولسوالی پسابند والیت غور کشته شدند. غور: 

۳ حلقه ماین توسط نیروهای امنیتی در مناطق مزدحم شهر فراه کشف و خنثی شد فراه: 
۷ جون ۲۰۱۹=۱۷جوزا۱۳۹۸

نیروهاى امنیتى کنترل ولسوالى خواجه عمرى والیت غزنی راپس از یکسال از طالبان پس گرفته اند. غزنی: 
شهروندان غزنی می گویند اگر طالبان به راستی به دنبال قطع ویرانگری و انسان کشی اند، دست از جنگ  رر: 

بردارند و راه مذاکره و گفت گو درپیش گیرند.
ماموران امنیتی بامداد امروز یک بمب را از جادة ولسوالی چپرهار کشف و خنثی کردند. ننگرهار: 

وزارت داخله میگوید در سه روز عید ۳۵ حمله هراس افگنان کشف و خنثی شد. ودربخش های کشور۱۱  کابل: 
غیرنظامی و ۱۹ نفر از نیروهای پولیس در نتیجه حمالت گروه طالبان کشته شده اند.

۸ جون ۲۰۱۹=۱۸جوزا۱۳۹۸
بیش از یکصد کودک در روزهای عید بااسلحه پالستیکی در کابل زخمی شدند. کابل: 

حوا علم ریس کمسیون مستقل انتخابات گفت: روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان که تازه وارد افغانستان شده  رر: 
اند با استفاده از شیوه انتخابات پارلمانی گذشته آغاز شد. 

۱۵ نفر افراد ملکی در حمله ترورستی طالبان شام دیشب در غور کشته و۳ تن زخمی شد. غور: 
۹ جون ۲۰۱۹=۱۹جوزا۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد امروز وارد کابل شد تا بامقامات دولت درمورد مذاکراتش با طالبان صحبت نماید. کابل: 
حمد اهلل محب  مشاور امنیت ملی گفت نگرانی ما از مذاکرات امریکا و طالبان تاحدی رفع شده. رر: 

لوی حارنوالی حکم بازداشت کرام الدین ریس اسبق فدراسیون فوتبال را  صادر کرد. رر: 
ناتو اعالم کرد که به حمایتش از ارتش افغانستان ادامه میدهد. رر: 

امنیت ملی 6 عضو داعش را در کابل دستگیر کرد . رر:  
وزارت دفاع امریکا ۲۴/۳ملیون دالر کمک برای حمایت قوای هوایی را وعده داد. رر: 

ملل متحد از طرف های متخاصم افغان تقاضا نمود که از تلفات بیشتر مردمان ملکی اجتناب کنند. رر: 
جسد یک زن۲۴ ساله پس ازچند روز دوروز قبل از یخچال منزلش در ایالت واشگتن یافت شد. شوهر وی  امریکا: 

که از ترجمانان سابق امریکا در افغانستان بود فرار کرده.
طالبان ازجمله۴ نفر مردمان ملکی که اختطاف کرده اند یکنفر شانرا به قتل رسانید. غزنی: 

دایکندی: ۴ طالب به اثر انفجار ماین دست داشته شان کشته و یکنفر شان زخمی شدوگرفتار گردید
۱۴نفر در حادثه ترافیکی در دایکندی زخمی شدند. رر: 

درعملیات نیروهای ویژه امنیتی یک قرارگاه طالبان تخریب و سالح وتجهیزات شان ضبط شد. قندز: 
دریک عملیات در پشتونکوت ۲ طالب به قتل رسید. فاریاب: 

در ولسوالی اندر ۳ طالب توسط نیروهای امنیتی به قتل رسید. غزنی: 
در سید آباد میدان ۴ طالب  کشته شد. میدان: 

ننگرهار: یکنفر درخوگیانی و یکنفرطالب  در شیرزاد کشته و یکنفر شان دستگیر شد.
۱۰ جون ۲۰۱۹=۲۰جوزا۱۳۹۸

اعضای شورای نامزدان به حکومت اخطار دادند که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم میکنند. کابل: 
روند آزادی صدها زندانی طالبان بفرمان اشرف غنی آغاز گردید. رر: 

سرمایگذاران میگویند ملیارد ها دالرازبازاراسهام )فوراسکل(ازکشورخارج شده وآنها زیان نموده اند. رر: 
یک مال درخاک سفید تحت تصرف طالبان ۱۱نفراز بستگان و همسایگان خود را به گلوله بسته و کشت. فراه: 

در اناردره6 طالب کشته و ۵ تن آنها زخمی شد. رر: 
۴۳ نفر از جنگجویان طالبان در ولسوالی شیرزاد ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

در زرمت پکتیا ۱۱ طالب و ۲ تن دیگر دز پکتیکا کشته شدند. پکتیا: 
نیروهای قطعات خاص امنیت ملی به یک قرارگاه شبکه ترورستی حقانی درخوست حمله کرده ۱۲ تن آنهارا  خوست: 

به قتل رسانید.
در پشتونکوت ۲ طالب کشته و ۳ تن زخمی شدند. ۷ تن بازداشت شد که مسوولین دادگاه آنها است. فاریاب: 

۲ تن در روستای مستوفی مرکز غزنی به همکاری باگروه طالبان دستگیر شد. غزنی: 
درموسی قلعه 6 طالب در حمله هوایی به قتل رسیدند. هلمند» 

در انفجار کارخانه ماین سازی طالبان در سپین بولدک ۱۰ ماین ساز  کشته شد. قندهار: 
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۳۰ جنگجوی قطعه سرخ طالبان در شیرزاد بشمول۳ پاکستانی کشته شدند. ننگرهار: 
۱۱ جون ۲۰۱۹=۲۱جوزا۱۳۹۸

جامعه جهانی برای پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری خواستار تکمیل برخی معیارها درکمسیون  کابل: 
انتخابات شده اند.

کمسیون انتخابات در ۸ والیت مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی فرستاده است. رر 
هیات عالیرتبه انرژی اتومی افغان بمنظورآشنانیی با توانمندیهای صنعت اتومی به تهران سفر کرد. رر: 

شماری از مقام های افغان و امریکا ادعا دارند که گروه داعش در افغانستان برای حمله به امریکا برنامه ریزی  رر: 
میکنند.

نادرنادری ریس کمسیون اصالحات اداری گفت عامالن کشتارغیرنظامیان درسطح ملی و بین المللی محاکمه  رر: 
شوند.

شماری از نمایندگان مجلس هشدار دادند دیگر به آقای رحمانی اجازه نخواهند داد که بدفتر مقام ریاست  رر: 
مجلس بنشیند.

آیت اهلل قربانعلی محقق کابلی )متولد۳۰۷ دردره ترکمن پروان(شب ۲۰ جوزا در بیمارستان قم درگذشت. رر: 
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک گفت: در سال۱۳۹۷ بیش از۴۳ هزار نفرشهروند افغان در اثر جنگ، خشونت،  رر: 

حوادث طبیعی، جنایی و ترافیکی  جان باخته اند.
درحمله گروهی طالبان برای تصرف ولسوالی دای جوپان زابل ۴۵ طالب کشته و ۲۵ تن زخمی شدند. درجمله  زابل: 

کشته شده ها مولوی عبدالباری ولسوال . فرید مسوول عملیاتی و قوماندان ملوک شامل اند.
نیروهای ویژه قول اردوی شاهین ۱۳تن را از زندان طالبان رها کردند. قندز: 

دیشب افراد قول اردوی شاهین۳۴ تن را با۷سرباز،۷ پولیس و۲۰فرد ملکی اززندان طالبان آزاد کردند. بغالن:   
پولیس فراه از کشته شدن ۹ طالب ومجروح شدن۹ تن دیگر شان درباالبلوک و پشت رود خبر داد. فراه: 

شب گذشته در عملیات نیروهای امنیتی در مرکز فراه۱۲ طالب کشته و۴ تن زخمی شد. رر: 
دربمباردمان قوای هوایی کشور درقریه مرغه شهرک یک طالب کشته و ۴ تن دیگر زخمی شد. غور: 

درعملیات نیروهای امنیتی در چشت ۴ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. دیروز نیز۴ طالب بقتل رسید. هرات: 
مولوی حزب اهلل ولسوال خودخوانده طالبان برای پشتونکوت و مال حاجی عزت اهلل ولسوال خودخوانده  فاریاب: 

برای المار با۱۰ فرد شان درحمله هوایی کشته شدند.
طالبان از آزادی زندانیان خود از سوی دولت افغانستان استقبال کرد. طالبان: 

6 غیر نظامی اعضای یک خانواده دراثر انفجار ماین درموتر شان که از دند بسوی شهر قندهارحرکت داشت   قندهار: 
کشته شدند.

۱۲ جون ۲۰۱۹=۲۲جوزا۱۳۹۸
اشرف غنی ۱/۷ملیارد افغانی، پانزده روزه معاش بخششی به مامورین وکارمندان دولت عیدی داد. کابل: 

جنرال دوستم درمیان هزاران نفرطرفدارانش گفت دربرابرتشدید نا امنیها درشمال بی تفاوت نمی ماند. رر: 
بسته ماندن حریم هوایی پاکستان بروی پروازهای کابل- دهلی ملیونها دالربه زارعین خساره واردنموده. رر: 

دادگاه عالی ازافزایش آمارطالق درسالجاری گفت۳۴۲۲مورد طالق وتفریق درین سال ثبت شده. رر: 
منابع محلی میگویند گروه طالبان حمله گسترده ای برولسوالی خواجه غارآغاز کرده اند. تخار: 

ولسوال خودخوانده طالبان برای صیاد ویک عضو دیگر آن بنام قادر بازداشت شد. سرپل: 
والی زابل ازکشته شدن۵۳ طالب بشمول ولسوال های خود خوانده میزان و دایچوپان خبرداد. زابل: 

یک طالب پنجابی درکرخ دردرگیری بانیروهای امنیتی کشته و۲پنجابی دیگر دستگیر شد. هرات: 
ناصرکه ازچندی تحت تعقیب پولیس بود دربازارمرکزغوریان توسط افراد ناشناس کشته شد و یک نفرهمراهش  رر: 

زخمی گردید.
مال امام که۱۲نفراعضای خانواده وهمسایه هارا کشته بود توسط طالبان دستگیرواورا اعدام نکردند. فراه: 
در دوعملیات جداگانه۳۰تن طالب درجلریزو۱۲ تن درسید آباد بشمول۷ قوماندان آنها کشته شد. میدان: 

۵ تن در پیوند به اعمال ترورستی از ساحات مختلف غزنی بازداشت شدند. غزنی: 
ننگرهار:   مولوی صفی اهلل عالم دین وامام مسجد ومعلم لیسه توکل بابا درخیوه به ضرب گلوله کشته شد.

6 سرباز اردوی ملی شب گذشته درحمله هوایی نیروهای خارجی درامام صاحب کشته و۷تن زخمی شد. قندز: 
۱۳ جون ۲۰۱۹=۲۳جوزا۱۳۹۸

درحمله انتحاری درحوزه ششم جالل آباد امروز۹ نفرکشته و۱۲نفر زخمی شدند. ننگرهار: 
نیروهای امنیتی کنترول ولسوالی خواجه غار را که روزگذشته طالبان گرفته بود بدست آوردند. درین حمله  تخار: 
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۱۹طالب کشته و۱۲ تن دیگر آنها زخمی شدند.
در ۲۴ ساعت گذشته درعملیات کوماندویی وهوایی درنقاط مختلف کشور۷6 دهشت افگن کشته شد ۵۰ تن  کابل: 

زخمی ویک تن دستگیر شدند.
باعملیات قطعات خاص باالی مخفیگاه گروه طالبان در پغمان مقدار زیاد تجهیزات نظامی بدست آمد. کابل: 

امروز ۱۸ تن از فروشندگان مواد مخدر را از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت کردند. رر: 
بادغیس:  دراثرحمله طالبان باالی پاسگاه های اردوی ملی درولسوالی آبکمری والیت بادغیس۲۵ طالب مسلح کشته 

شدند وده طالب دیگرزخم برداشتند.دوسرباز اردوی ملی نیز زخمی شد.
نه طالب مسلح دردرگیری با نظامیان دیشب درشاه ولیکوت قندهار کشته و۱۰تن زخمی شدند. قندهار: 

یکنفر با مقدار چارکیلو و دوصد گرام هیرویین درمربوطات جبل السراج بازداشت شد. پروان: 
سه مردبه اتهام انجام اعمال تخریبی دیروز در ولسوالی بگرام والیت پروان بازداشت شدند. رر: 

پنج طالب مسلح دیشب دراندروخواجه عمری والیت غزنی بازداشت شدند. غزنی: 
نزدیک به دوصد طالب مسلح دردوماه گذشته دروالیت کندز کشته  شده اند. قندز: 

۱۴ جون ۲۰۱۹=۲۴جوزا۱۳۹۸
اشرف غنی درحاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با روسای جمهور  کابل: 

تاجکستان وقرغزستان دیدارکرد. 
وزارت دفاع گفت:  ۳۸ هراس افگن طی۲۴ ساعت گذشته درنقاط مختلف کشته و۱۳ تن زخمی شد.  کابل: 

بیست وچهار طالب مسلح بشمول ۴ پاکستانی دیروز درسپین بولدک  والیت قندهار بازداشت شدند. قندهار: 
پولیس بامیان یک مرد را به ظن سرقت چند عراده موتر در بامیان بازداشت کرد. بامیان: 

سه سرکرده طالبان مسلح دیشب در دوشی والیت بغالن کشته شدند. بغالن: 
طالبان در دو روز گذشته دو فرد ملکی را درمربوطات ولسوالی تاله و برفک بغالن تیرباران کردند. رر: 

یک قومندان لشکر طیبه با سه فردش دیروز دراسمار والیت کنر کشته شد. کنر: 
بیست ویک طالب مسلح دیشب در جلریزوالیت میدان وردک کشته و۲۹تن دیگرشان زخمی شدند. میدان: 

سه قرارگاه طالبان  دیشب در کجکی  هلمند تخریب.یک طالب کشته و دو تن بازداشت شد. هلمند: 
بیست وپنج طالب مسلح دیروز درقره باغ والیت غزنی کشته و ۱۵تن زخمی شدند. غزنی: 

خوست:  شش حلقه ماین بوشکه یی از منطقه اجرلوس موسی خیل کشف و خنثی شد.
۱۵ جون ۲۰۱۹=۲۵جوزا۱۳۹۸

وزارت کارامور اجتماعی افغانستان می گوید روی طرحی)خانه سالمندان( برای ارائه خدمات به سالمندان در  کابل: 
منزل که از وضعیت زندگی خوبی برخوردار نیستند و حقوق تقاعدی ندارند کار می کند.

رر:   افسر پولیس عامل لت وکوب چند نفر از متقاضیان ویزا در جلوی سفارت پاکستان  بازداشت شد. 
نبی کوهبندی رییس یک باند جنایتکار درکابل درنبرد با امنیتی ها زخمی و بازداشت شد. رر: 

وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفته است )یافته های آنان نشان می دهد که در یک شبانه روز تاصد عضو طالبان  رر: 
درکشور کشته می شوند.

درحمله های هوایی و زمینی در۲۴ ساعت گذشته ۴۲ دهشت افگن را کشته و ۲ تن را بازداشت شدند. رر: 
یک تن  در پیوند به همکاری با هراس افگنان طالب،درچهل ستون و6 تن درپیوند به سرقتهای مسلحانه  رر: 

ازبخش های مختلف کابل بازداشت شدند. 
دو مرد به ظن سرقت دیروز در سیدخیل والیت پروان بازداشت شدند. پروان: 

یک فرمانده مهم گروه طالبان  با یک ذخیره بزرگ تسلیحات جنگی طالبان در یک کانتینر بازداشت و یک  ارزگان: 
طالب دیگر کشته شد.

یک طالب مسلح هنگام ماین گذاری درجاده درحومه لشکرگاه صبح امروز کشته شد. هلمند: 
۳۷ طالب مسلح دردرگیری های جداگانه دردوروزگذشته با نظامیان درشماری ازولسوالی های فراه کشته ۴۰  فراه: 

تن زخمی شدند. ۹تن از نظامیان شهید و ۹ تن دیگر زخم برداشتند.
هشت طالب مسلح به شمول  ساجد یک قومندان محلی آنان دیشب دریک عملیات نظامیان در قریه شیوان  رر: 

فراه کشته وذخیره سالح شان به آتش کشیده شد.
نورستان: شش طالب مسلح دیشب دردرگیری با نظامیان در وانت وایگل مرکز نورستان کشته شدند.

۳ فرد ملکی به اثر انفجار یک حلقه ماین در قریه قاضی های ولسوالی دولتیار آن والیت زخم برداشتند. غور: 
شش طالب مسلح دیشب در والیت لوگر کشته شدند. لوگر: 

۱۱ طالب  در تازه ترین رویا رویی ها با نظامیان در سنگین  هلمند کشته شدند.6 ماین نیز خنثی شد. هلمند: 
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قندهار:۸ طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی در میوند قندهار کشته شدند. ۸ حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد.
از حمله های طالبان مسلح و تصرف روستای گناباد ولسوالی اوبه والیت هرات جلوگیری شد که ۲۰ طالب  هرات: 

کشته و ۱۰ تن زخمی شد.۲ نظامی هم شهید شد.
یک بزرگ قومی پتان والیت پکتیا درانفجاربمب در بازار شهر سمکنی  جان باخت. پکتیا: 

مال جانعلی یک قومندان طالب درمروره کنرازسوی افرادمسلح ناشناس تیرباران و همسرش زخمی شد. کنر: 
۲۴هراس افگن طالب و داعش در تازه ترین حمله ها درننگرهار کشته شدند. ۷ماین نیزکشف شد. ننگرهار: 

جمال الدین ۳۳ ساله که یکسال قبل  زندانی شده بود ، پس از آنکه از زندان رها شد،مادر شصت ودو ساله  فاریاب: 
اش را باکارد کشت و کاکایش را زخمی کرد.

۱۶ جون ۲۰۱۹=۲۶جوزا۱۳۹۸
یک منبع معتبردردولت افغانستان به بی بی سی گفته که درسال ۲۰۱۸حدود چهار تا پنج میلیارد دالر »از  کابل: 

افغانستان به مقصد خارج و بیشتر به ایران خارج شده است”.
پولیس 6 تن را در پیوند به اخالل امن و نظم عامه و رهزنی در شهر کابل بازداشت کردند. رر: 

در۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف ۸۲ دهشت افگن کشته، ۲۳تن زخمی و ۹ تن دستگیر شده اند. رر: 
منسوبان امنیتی  در نیمروز چهار مرد را به ظن سرقت باز داشت کردند. نیمروز: 

6 عضو داعش و۴ طالب درتازه ترین نبرد ها دروالیت ننگرهار کشته شدند.6 ماین نیز خنثی شد. ننگرهار: 
فیرهوایی ودرگیری درشورای والیتی هرات ازسوی هیئت با صالحیت به بررسی گرفته خواهد شد. هرات: 

یک مرد متهم به قاچاق ۴۵۰ گرام تریاک و ۳۰ لیتر مشروبات الکلی دروالیت هرات دستگیرشد. رر: 
یک مسوول آموزش کودکان در مسجد بابای غریب شهرهرات، زمانی که یک کودک را مورد تجاوز وآزار  رر: 

واذیت قرارمی داد توسط  مردم محل دستگیر وبه پولیس تسلیم داده شد.
دو انبار جنگ افزار طالبان مسلح در قرغه ای لغمان کشف شد. ۸ حلقه ماین نیز کشف و خنثی شد. لغمان: 

در شاه ولیکوت والیت قندهار، ۵ طالب هراس افگن کشته شدند. ۱۰ حلقه ماین هم کشف و خنثی شد. قندهار: 
درولسوالی محمد آغه ۱۳ هراس افگن طالب بشمول ۲ فرد کلیدی آنان کشته و ۳ تن زخمی شد. لوگر: 

خوست :  در ولسوالی اسماعیل خیل خوست دو هراس افگن بازداشت گردید.
چهار طالب مسلح در درگیری با ماموران امنیتی  در شاه جوی والیت زابل کشته شدند. زابل: 

۹ هراس افگن پاکستانی در یک حمله هوایی درشرق کشور کشته شدند. کنر: 
سه نظامی کشور که دراسارت طالبان در زندان نگهداری می شدند درعملیات کوماندوها آزاد شدند. غور: 

۱۷ جون ۲۰۱۹=۲۷جوزا۱۳۹۸
رئیس جمهوری افغانستان استعفای خلیل صدیق ۷۰ساله متولد لوگر، ریئس  بانک مرکزی افغانستان را بدلیل  کابل: 

مریضی تایید کرده است.وی از۱۳۹۴ باینسو این عهده رابدوش داشت. 
وزارت دفاع:در۲۴ ساعت گذشته ۴۸ دهشت افگن کشته  و۳۰ تن دیگر زخم برداشته اند. کابل: 

یک قاتل که یک سال قبل پس از به قتل رساندن یکتن فرار نموده بود بازداشت شد. رر: 
مردی زنش را به ظن داشتن روابط نامشروع با یک مرد دیروز درخوست بغالن  به دارآویخت. بغالن: 

پولیس ارزگان در داخل شهر ترینکوت مقداری جنگ افزار  را از دو منزل مسکونی به دست آورد و شانزده  ارزگان: 
تن را در پیوند به آن بازداشت کرد.

۸ طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی والیت ارزگان بشمول مالخیر اهلل قوماندان آنان  کشته شدند. رر: 
یکنفر حین سرقت یکعراده موتر ازحوزه دوم امنیتی بازداشت شد. غزنی: 

هژده طالب مسلح دیروز در والیت غزنی کشته و ۵ تن زخمی شدند. رر: 
یکنفر باتهام سرقت های مسلحانه  از مربوطات ولسوالی بنو بازداشت گردید. بغالن: 

شش هراس افگن طالب در  شاه ولیکوت کشته شد و۲ مسافر ازچنگ آنها آزادشد. قندهار: 
ده طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میانشین و شاه ولیکوت قندهارکشته شدند و شش طالب دیگر زخم  رر: 

برداشتند. ۸ ماین نیز کشف شد.
سه طالب مسلح دیشب در چار دره والیت کندز کشته  یکتن زخمی و یکتن بازداشت شد. قندز: 

یک طالب مسلح دیروز  درفراه کشته و دو تن زخمی شد. ۴ حلقه ماین نیز خنثی گردید. فراه: 
درعملیات تصفیه  نیروهای مشترک دفاعی وامنیتی در  پشتون زرغون و اوبه هرات ضربات کوبنده برطالبان  هرات: 

مسلح وارد شده است.
۱۸تن به اتهام عضویت درگروه داعش درچپرهار ننگرهار بازداشت شدند.6 ماین نیز کشف شد. ننگرهار: 

سیزده طالب مسلح در نبرد با نظامیان در ولسوالی میزان والیت زابل کشته شدند. زابل: 
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۴طالب مسلح دیروز در ولسوالی دولینه غورهنگام حمله به کاروان نظامیان کشته و یک تن زخمی شد. غور: 
سه طالب در در گیری با نظامیان دیشب در خواجه سبز پوش فاریاب کشته و۸ تن زخمی شد. از اثر اصابت  فاریاب: 

دوماین هاوان برمنازل مسکونی ۱۹ فرد ملکی بشمول زنان. کودکان زخم برداشتند.
۱۸ جون ۲۰۱۹=۲۸جوزا۱۳۹۸

در ادامه بازی های یک روزه جام جهانی کریکت، تیم ملی کریکت افغانستان امروز با انگلستان، کشور میزبان  کابل: 
بازی می کند. این پنجمین بازی کشور در چارچوب بازی های جام جهانی درمنچستر انگلند است.

منسوبان قطعات خاص پولیس ۲ تن را در ارتباط با طالبان در جمال آغه حصه دوم کاپیسا، سه تن را در دولت  کابل: 
آباد بلخ و یک تن را درشهر هرات بازداشت کرد.

پولیس کابل، روزگذشته سه تن را به اتهام قتل، از مربوطات ناحیه دوازدهم ونهم  بازداشت  کرد. رر: 
درعملیات نیروهای دفاعی وامنیتی طی۴ ساعت 6۲ دهشت افگن کشته،۳۲ تن زخمی و6 تن گرفته شد.  رر: 

پولیس زمری باشنده لوگر را که طراح حمالت هراس افگنانه درشهر کابل است بازداشت کرد.  رر: 
محمدظریف  مشهور به چینایی  كه متهم به چپاولگری  است در شهر كابل  امروز بازداشت شد. رر: 

مقام های والیت تخار می گویند که از چند روز به اینسو، بیش از سه هزارخانواده به علت جنگ و ناامنی  تخار: 
دراشکمش. نمک آب و بهارک این والیت آواره شده اند.

دو انبار جنگ افزار بزرگ دشمن دیروز در مهمند دره و در بابا ننگرهارکشف و یکنفر بازداشت گردید. ننگرهار: 
چهارطالب مسلح دیشب درمخفیگاه شان درالیشنگ لغمان کشته شدند. لغمان: 

حسام الدین ولسوال نام نهاد طالبان برای  باالبلوك فراه  با ۴ فردش  دریك حمله هوایی  كشته شد. فراه: 
پنج سرباز پولیس دیروزدر جنگل باغ بغالن در انفجار ماین کارگذاری شده طالبان مسلح زخم برداشتند . بغالن: 

طالبان مسلح صبح امروزدو عراده تانکر نفت کش را درمربوطات شهر پلخمری به  آتش کشیدند . رر: 
پولیس والیت ارزگان،دیروز،در عملیاتی ، تعدادی از وسایط نظامی ومقداری جنگ افزار را از نزد برادر  ارزگان: 

نوروزی که مسوول یک شرکت شخصی بنام معدن سنگ در ترینکوت می باشد، ضبط کرد.
ده طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی درهلمند کشته و شش طالب دیگر زخم برداشتند. هلمند: 

یک انبار بزرگ مواد انفجاری طالبان مسلح در ولسوالی اوبه والیت  هرات کشف شد. هرات: 
درتازه ترین حمله های نظامیان در قندهار۱۱ طالب مسلح کشته شدند و۸ تن دیگر شان زخم برداشتند. قندهار: 

۱6 حلقه ماین درمربوطات والیات قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف و خنثی شد. رر: 
ده طالب درحمله هوایی در زابل کشته  و۱۷ تن دیگر شان زخم برداشتند.یک انبارسالح نیز کشف شد. زابل: 
نه طالب مسلح بشمول حبیب اهلل یک قوماندان محلی دشمن  دیروز در اندروالیت غزنی کشته شدند. غزنی: 

پولیس نیمروز، دیروز ۳۵ کیلو مواد کیمیاوی را که در ساخت مواد مخدر به کار می رود، ضبط کرد. نیمروز: 
عملیات نظامیان به منظور پاک سازی ساحات ناامن ولسوالی بلخ  از وجود هراس افگنان آغاز شد. بلخ: 

بادغیس:  چهار طالب در ولسوالی باال مر غاب والیت باد غیس دیشب کشته و۴ تن دیگر شان زخمی شدند .
پانزده طالبان مسلح دیروز در والیت غور کشته ۱۳تن زخمی و6 طالب تسلیم شدند. غور: 

۱۹ جون ۲۰۱۹=۲۹جوزا۱۳۹۸
ده ها عضو مجلس نمایندگان افغانستان بار دیگر بر سر تعیین رئیس مجلس با هم درگیرشدند. این دومین بار  کابل: 
است که نمایندگان پارلمان جدید افغانستان بر سر نتایج رای گیری برای انتخاب رئیس با هم درگیر می شوند.

۲۵ هراس افگن در بخش های کشور کشته ، ۷تن زخمی  و ۲ تن دیگرآنان دستگر شدند. رر: 
دو تن به ظن چپاولگری و اخالل نظم عامه در کابل دستگیر شد. رر: 

ننگرهار:  ۱۷ طالب مسلح در  ننگرهار دست از ادامه ویرانگری برداشتند و صلح درپیش گرفتند.
هفت عضو گروه داعش درننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. رر: 

مامورین امنیتی امروزچهارده ماین را از راه های مزدحم دروالیت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان کشف  کنر: 
و خنثی کردند.

حیات اهلل 6۵ ساله که با وعده دامادی چندین نظامی را  به مخفیگاه طالبان برده وکشته شده اند، ازسوی ماموران  فاریاب: 
امنیتی در شرین تگاب  فاریاب بازداشت شد.

طالب  و۳  چاربولک  شش طالب مسلح دیروز درچمتال والیت بلخ کشته و۹ تن زخمی شدند.۴ طالب در   بلخ: 
در دولت آباد بازداشت شد.

شهرک افغانیه ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ، دیشب از وجود طالبان مسلح پاک سازی ویک ماهر ساخت ماین  رر: 
بازداشت شد.

یک کودک پنج ماهه دربغالن که چندی پیش از سوی مادرش به فروش رسیده بود،دیروز دوباره به مادرش  بغالن: 
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تسلیم داده شد.
ارزگان:  ۹ طالب مسلح درنبرد با نظامیان دردهراوود والیت ارزگان کشته شدند.

امروز ۲۴ار ماین از راه های مزدحم دروالیت های قندهار، ارزگان ، زابل و هلمند کشف و خنثی شد. قندهار: 
وضعیت امنیتی دروالیت سرپل بهبود یافته است و عملیات ادامه دارد. سرپل: 

مال عبدالجالل مسوول بخش مطبوعاتی طالبان مسلح  و مال امام یک مسجد در والیت غزنی، دیشب در آن  غزنی: 
والیت بازداشت شد.

دو تن درجمال آغه بازداشت شد.  کاپیسا: 
یک طالب هنگام حمله به افراد امنیتی درحوزه هفتم شهر بازداشت ویک حلقه ماین درانجیل کشف شد.   هرات: 

۲۰ جون ۲۰۱۹=۳۰جوزا۱۳۹۸
فاریاب:   درعملیات نیروهای ویژه امنیتی کشور در غورماچ والیت فاریاب، ۸۲ نفرطالب بشمول ۱6 فرمانده کلیدی 

آنها کشته و۲۷ تن دیگر شان زخمی شده اند.آنها قصد حمله به قیصار و المار را داشتند.
درعملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی در۲۴ ساعت گذشته ۲6دهشت افگن کشته، ۱۹تن زخمی و ۲ تن  کابل: 

دستگیر شده اند.
سیزده فرد ملکی در عملیات نظامیان دیشب از زندان طالبان مسلح در والیت میدان وردک آزاد شدند. چندین  میدان: 

مشکوک بازداشت شد.
منسوبان ریاست امنیت ملی غزنی دیشب از یک انفجاریک عراده رنجر مملو از مواد ویکعراده موتر سایکل  غزنی: 

درخوگیانی آن والیت جلوگیری کردند.یک طالب بازداشت و محافظش کشته شد.
ده طالب مسلح در در گیری با نظامیان درفیروزکوه والیت غور کشته و۱۴ تن زخمی  شدند. غور: 

یک مرد که ۵۸ کپسول حاوی هیرویین را بلعیده بودوبه خارج انتقال میداد دیروز باز داشت کرد. نیمروز: 
ده تن از هراس افگنان طالب به شمول چند  تن از قومندانان برجسته آنان دراشکمش تخار کشته و ۱۳ تن  تخار: 

دیگرشان زخم برداشتند.
وزارت امور داخله می گوید، مالعبدالصمد را بازداشت کرده اند که عامل چندین رویداد هراس افگنی در  لغمان: 

لغمان است. ۳ تن سارق در والیت های بلخ. هلمند و بامیان بازداشت شدند. 
دریک انفجاردرجالل آباد مرکز ننگرهار یک تن جان باخت و دست کم چهارده تن دیگرزخم برداشتند. ننگرهار: 

پنج طالب مسلح امروز در ولسوالی درمل پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 
محمدایوب تندر مسوول پولیس برمل پکتیکا با سه محافظش در حمله طالبان مسلح شهید شد. رر: 

دوتن به اتهام قاچاق جنگ افزار در خوست بازداشت شد. خوست: 
عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی غازی آباد والیت کنر آغازشد. یک انبار سالح کشف گردید. کنر: 

طالبان جریان برق وارداتی ترکمنستان به والیت بادغیس را دیروز قطع کردند. بادغیس: 
دومرد دربادغیس توسط افرادمسلح ناشناس دیروز درآن والیت به قتل رسیدند. رر: 

هیات طالبان بریاست مالبرادرآخند که دوشنبه به چین رفته بودند  وارد ایران شدند. طالبان: 
۲۱ جون ۲۰۱۹=۳۱جوزا۱۳۹۸

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید حلقاتی در اطراف محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری  کابل: 
این کشور در کارهای استخدام این کمیسیون مانع ایجاد می کند.

دایکندی:  سه زن ویک کودک درگلوله باری مردان تفنگ دار بریک مراسم عروسی در اشترلی دایکندی جان باختند و 
نه شرکت کننده دیگر این مراسم زخم برداشتند.

پولیس یک  تن از صرافان والیت هرات را در پیوند به انتقال پول ناشی از فروش مواد مخدربا مبلغ ۲۸۹۲ دالر  هرات: 
امریکایی، ۴۱۱ هزار و ۵۰۰ افغانی و ۵۹۲۷۱۰ کلدار پاکستانی بازداشت کرد.

یک قومندان محلی گروه طالبان دردرگیری با نظامیان در الیشنگ والیت لغمان کشته شد و یک هراس افگن  لغمان: 
دیگر زخم برداشت.

سه طالب مسلح دریک درگیری در مانوگی والیت کنر کشته و6 تن زخمی شدند.۸ ماین نیز کشف شد. کنر: 
۲۲ جون ۲۰۱۹=اول سرطان ۱۳۹۸

پاکستان:    وزیرخارجه پاکستان گفت:هیچ کسی در پاکستان به دنبال تئوری عمق استراتژیک درافغانستان نیست«وی 
این مطلب را در کنفرانس)روند الهور( بیان داشت که دران از افغانستان کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، حنیف 
اتمر، لطیف ئدرام، احمدولی مسعود، یونس قانونی، اسماعیل خان، عطامحمد نور و محمدمحقق مخالفین 
دولت غنی شرکت  کرده اند. دردهه ۱۹۸۰ جنرال اسلم بیگ و بعد جنرال مشرف تیوری عمق ستراتژیک را 

پیش کرده بودند. 
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پلیس کابل اعالم کرده که بیش از هشتاد هزار قبضه سالح سبک و نیمه سنگین توسط اشخاص و به صورت  کابل: 
شخصی در سطح شهر کابل نگهداری می شود. پولیس آنهارا جمع آوری خواهد کرد.

وزارت دفاع ملی از کشته شدن6۰ تن وزخمی شدن ۳6 تن دهشت افگن توسط نیرو های امنیتی و دفاعی در  رر: 
برخی نقاط کشور خبر داد.

پولیس یکنفر راکه عضو گروه ترورستی قاری سلیم در خوگیانی بود بازداشت کرد. و یکنفر دیگر رادرشهر  غزنی: 
غزنی با دهها تذکره جعلی و استیکر های انتخاباتی جعلی گرفتار نمود.

چهارده طالب مسلح دیروز دراندر غزنی کشته شدند. رر: 
قاری غالم یحیی مسوول جمعآوری مالیه گروه طالبان دیروز درولسوالی پشتونکوت فاریاب دستگیر شد. فاریاب: 

پنج طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب دردولت آباد  فاریاب کشته و ۳ تن زخمی شدند . رر: 
۷عضو داعش در نورگل کنر کشته و ۱۴ تن دیگر شان بازداشت گردید. کنر: 

دوازده طالب مسلح، دیشب در تگاب کاپیسا کشته و۵ تن زخمی  شدند. کاپیسا: 
دوازده طالب مسلح دیشب در نتیجه عملیات نظامیان در تگاب  والیت کاپیسا کشته و ۵ طالب بازداشت شدند.  رر: 

۲ پولیس شهید پو سه تن زخمی شد.
اعضای شورای علمای بغالن درهمایشی دیروز به ختم جنگ وپیشبرد روند صلح کشور تاکید کردند. بغالن: 

شش طالب مسلح دیشب دروالیت لغمان کشته شدند. یک سرباز اردوی ملی نیز زخم برداشت. لغمان: 
شش طالب مسلح در ۲۴ ساعت گذشته دربخش های هرات کشته شدند. هرات: 
یکنفر باپنج کیلو موادمخدر نوع شیشه در منزلش در بگرام بازداشت شد. پروان: 

مولوی عزت اهلل قاضی طالبان برای قندز در ولسوالی گل تپه بازداشت شد. قندز: 
۲۳ جون ۲۰۱۹=۲ سرطان ۱۳۹۸

شهرداری کابل، پایتخت افغانستان، برای اولین بار صاحب یک واحد انتظامی ۴۰۹سرباز وافسرپولیس شد تااز  کابل: 
ساخت و سازهای غیرقانونی و غصب زمین در سطح شهر استفاده  کند.

حمیداهلل حمیدی کارمند شاروالی کابل و منشی فدراسیون مشت زنی ،صبح امروز ازسوی تفنگداران ناشناس  رر: 
درکابل هدف قرارگرفت و به قتل رسید.

پولیس دومحافظ امیرگل شاهین  عضو ولسی جرگه را بازداشت کردند. رر: 
درعملیات نیروهای دفاعی و امنیتی در بخش های کشور  ۲۹دهشت افگن کشته و ۱۵ تن زخمی و ۲ فرد  رر: 

مشکوک دستگیر شده اند.
دگروال عبدالوهاب، قومندان تولی قرارگاه قومندانی امنیه قندز توسط محافظش به قتل رسید.  قندز: 

جوزجان:  پولیس جوزجان مردی را امروز به اتهام  قتل خواهر زنش  باز داشت کرد.
هژده هراس افگن به شمول مولوی مزمل و پنج قومندان آنان صبح امروز درحمله هوایی کشته شدند. میدان: 

دو برادر آموزگار دیروز در دولینه والیت غور از سوی افرادناشناس به شهادت رسیدند. غور: 
غالم محمد با یک سرکرده قطعه سرخ گروه طالبان دیروز در شهرک والیت غور باز داشت شدند. رر: 

بدخشان:  پنج فرد ملکی دیروز درجرم بدخشان ازطرف طالبان مسلح به شهادت رسیدند.
درنورگل  کنر دیروز پنج قومندان گروه داعش بشمول ۲ خارجی کشته و۴ تن بازداشت  شدند. کنر: 

یک انبار جنگ افزارگروه طالبان در حوکی والیت کنر کشف شد. رر: 
درعملیات پاک سازی از یک هفته باینسو ۳6 داعشی و طالب کشته و ده هاتن زخم برداشتند. رر: 

چهار طالب مسلح درپشت رود فراه دیشب کشته و6 تن زخمی شدند. ۷حلقه ماین نیزکشف وخنثی شد. فراه: 
باکشف ۲ ماین از انفجار درآرامگاه سلطان محمود غزنوی در شهر غزنی صبح امروز جلوگیری شد. دوطالب  غزنی: 

که ماین راجابجا میکرد یکی کشته و دیگرش زخم برداشت.
در دو رویداد، دیروز در غزنی دو تن جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشتند. رر: 

چهار طالب مسلح حین ساخت ماین، عصر دیروز در قریه باغ های ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. رر: 
هفت طالب مسلح دیشب درخوشی  لوگر کشته و۲ طالب زخمی شدند. لوگر: 

یکنفر با ۱۷ کیلو مواد مخدر درموتر تیزرفتار بازداشت شد. لغمان: 
شش طالب مسلح در در گیری با نظامیان امروز  در مهترالم والیت لغمان کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 
در حمله های هوایی در بخش های انوالیت ۸ طالب بشمول ۲ پاکستانی کشته و 6 تن زخمی شدند. ننگرهار: 

سی وشش عضو گروه های طالبان و داعش کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 
۸ طالب  درتازه ترین نبرد ها با نظامیان در میوند قندهار کشته شدند.یک انبار جنگ افزارنیز کشف شد. قندهار: 

شش طالب بشمول یک پاکستانی در ارزگان کشته و6 تن دیگر زخم برداشتند.۷ ماین نیز خنثی شد. ارزگان: 
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شش طالب مسلح در در گیری با نظامیان دیروز درسنگین هلمند کشته شدند. هلمند: 
چندین قریه در ولسوالی بلخ تصفیه ومعاون ولسوال طالب برای چمتال کشته و۲ تن زخمی شد. بلخ: 

۲۴ جون ۲۰۱۹=۳ سرطان ۱۳۹۸
گروه طالبان اعالم کرده که اگر رسانه های افغانستان ظرف یک هفته دست از » نشر اعالنات تجارتی علیه این  طالبان: 

گروه« برندارند، مورد »هدف نظامی« این گروه قرار خواهند گرفت.
طی۲۴ ساعت گذشته  ۲۹ تن دهشت افگن کشته، ۸ تن زخمی و ۸ تن دستگیر شده اند. کابل: 

پولیس سه تن را درپیوند به جرم های جنایی درشهر کابل بازداشت کرد. کابل: 
بدخشان:  سیدمحمد یک افسر قومندانی امنیه بدخشان، امروزباثر انفجار ماین در ارگوی به شهادت رسید.
درتیراندازی افراد برسر حقابه زمین درکشم بدخشان دیروز دونفرملکی کشته و۷تن زخمی شد.  رر: 

درعملیات نظامیان درولسوالی بکواه که دیشب راه اندازی شد سه هراس افگن کشته شدند. فراه: 
درعملیات تصفیه یی از پنج روز باینطرف درباالبلوک ۷۰طالب کشته ۱۳تن زخمی شدند.  رر: 

یک  پولیس صبح امروز درحمله طالبان باالی یک پاسگاه امنیتی در بغالن شهید و۲ تن زخمی شد . بغالن: 
جوزجان:  حمله طالبان مسلح برمرکز ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان عقب زده شد.

۱۲۰۰ سرباز از مرکز آموزشی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ دیروز فارغ شدند. بلخ: 
بیست  وچهار کیلو گرام هیرویین درموترسایکل دیروز در نیمروزکشف وضبط شد. نیمروز: 

درعملیات تصفیه یی دریک هفته ۴۳ هراس افگن داعش و طالب کشته و ده ها تن شان زخم برداشتند. کنر: 
طالبان مسلح  در نبرد با نظامیان در ولسوالی اوبه والیت هرات تلفات دیدند. هرات: 

در حمله هوایی در ننگرهار۱6 طالب و داعش  بشمول ۴ قوماندان آنهاکشته و ده ها تن زخمی شد.  ننگرهار: 
۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان در قندهار کشته شدند.۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 

۲۵ جون ۲۰۱۹=۴ سرطان ۱۳۹۸
شورای نامزدان ریاست جمهوری امروزدرگردهمآیی ده هاهزارنفر درغازی ستدیوم درمخالفت بادامه کار  کابل: 

محمد اشرف غنی، خواهان طرح سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری شدند.
وزارت داخله  از بازداشت عبدالحمید خراسانی که از او به عنوان »یکی از بزرگترین و خطرناکترین مجرمین  رر: 

سطح کشور و منطقه« نام برده، خبر داده است. وی درجریان تظاهرات امروز بازداشت شد.
در۲۴ساعت درنقاط مختلف ۵۰دهشت افگن کشته ، ۱6 تن زخمی و ۵ تن دستگیر گردیده اند. کابل: 

پولیس هشت مرد را به ظن انجام جرایم جنایی دیروز درشهر كابل بازداشت كرد. رر: 
نیروهای دفاعی وامنیتی پس ازیکسال “بل چراغ” والیت فاریاب را از گروه طالبان پس گرفته اند. فاریاب: 

پولیس غزنی محمدجان عامل چندین تروررا امروز بازداشت کرد. وی سه روز قبل یکنفر را با تفنگچه بی صدا  غزنی: 
کشته وسه تن را زخمی کرد.

مردی با انبار ۱6کیلومواد مخدر و ۴ نمبرپلیت موتر  درغنی خیل ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 
سه مرد به ظن قاچاق ده ها کیلو چرس و هیرویین  امروز درشاهراه کابل- جالل آباد بازداشت شدند. رر: 

درحمله پولیس به مواضع طالبان ۱۰ طالب کشته و دو تن زخمی شد.  ارزگان: 
۴ طالب مسلح  در پشترود فراه امروزکشته 6 تن زخمی و ۵ تن اسیر شد.۱۴ حلقه ماین نیز کشف شد. فراه: 

طالبان مسلح برچهار عراده موتر حاوی موادخوراکی نظامیان خارجی درجنگل باغ بغالن حمله کرده انرا به  بغالن: 
آتش کشیدند که بارسیدن نیروهای امنیتی ۲  طالب کشته و سه تن زخمی شد.

دریک عملیات نظامی درغازی آباد کنر ده ها روستا ازوجود طالبان مسلح و افراد داعش پاکسازی  و6 مخفیگاه  کنر: 
شان تخریب شد.

امروز6۳ بمب و ماین از راه های پررفت و آمد در قندهار، هلمند  و ارزگان کشف و خنثی گردید. قندهار: 
۸ طالب  در دو درگیری درشاه ولیکوت  قندهار کشته شدند. یک انبار سالح در میوند نیز کشف شد. رر: 

چهار فرد مسلح به ظن دزدی دیروز در غور بازداشت شدند. غور: 
پولیس کاپیسا چهار مرد را دیروز به ظن قاچاق سالح در کوه بند بازداشت کرد. کاپیسا: 

جوزجان:  ده طالب  در درگیری با طالبان دیشب در آقچه والیت جوزجان کشته و۷ تن شان زخمی  شدند
۲۶ جون ۲۰۱۹= ۵سرطان۱۳۹۸

کابل:   مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته وارد افغانستان  شد. 
نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو اعالم کرده که دو سرباز نیروهای آمریکایی کشته شده اند.  این ۲ سرباز  کابل: 

امریکا در میدان کشته شد. ازسال۲۰۰۱باینسو۲۲۱6نظامی امریکا درافغانستان کشته شد ه.
پولیس کابل، شب گذشته میراجان فراهم کننده اصلی مواد مخدر برای والیت کابل را بازداشت کرد. رر: 
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وزارت دفاع ملی از کشته شدن۵۹  دهشت افگن درعملیات های نیرو های امنیتی و دفاعی و۴۰ تن زخمی ۵  رر: 
تن بازداشت در بخش های از کشور خبر داد.

درانفجار ماین در پلخمری امروز یک پیرمرد باصدای مهیب  انفجار سکته کرد و فوت نمود. بغالن: 
دو سازمانده حمله های هراس افگنانه  طالبان درمهترالم والیت لغمان توسط نظامیان  کشته شدند. لغمان: 

پنج صد کیلوگرام مواد مخدر دروالیت لغمان آتش زده شد. رر: 
پانزده طالب مسلح در۲۴ساعت گذشته درولسوالی بلچراغ فاریاب که دیروز تصرف گردید کشته و۲۰ طالب  فاریاب: 

زخمی و۱۰ تن بازداشت شدند.
با حمله هوایی درمحل تجمع وقرارگاه طالبان در منطقه حمام جشمه،مال حفیظ اهلل مشهور به ظلم کش  رر: 

با۱۹فردش کشته و۲۰تن زخمی شد.درین عملیات دو سرباز پولیس شهید و دو پولیس زخم برداشتند.
منسو بان امنیتی امروز سه مرد را به ظن سرقت دو عراده واسطه در پروان  باز داشت کردند. پروان: 

در عملیات نظامیان دره لچ ولسوالی سیاه گرد پروان امروز از وجود طالبان مسلح پاک سازی شد. رر: 
شش طالب مسلح در در گیری با نظامیان دیشب در الینگار لغمان کشته شدند. لغمان: 

درعملیات پولیس و اردو در قرغه یی ۲۰ هراس افگن کشته و6 مخفی گاه شان کشف شد. رر: 
طالبان در مسجد  دردولت زایی گردیزمصروف ساختن بمب بودند که باانفجار بم مسجد آتش گرفت. پکتیا: 

طالبان برچند پاسگاه امنیتی درولسوالی دند پتان والیت پکتیا حمله کردندکه ۳ پاکستانی کشته شد. رر: 
قادرشاه سرپرست قومندانی امنیه خوگیانی غزنی، امروز درانفجارماین شهید ودو پولیس زخم برداشت. غزنی: 

شاهراه نمبر یک از وجود هراس افگنان در غزنی پاک  شد. دو طالب در اندر غزنی هم کشته شد. رر: 
دوطالب مسلح دیشب در دهک مرکز شهر فراه کشته و۵ تن زخمی شدند. ۳ پولیس نیز شهید شد. فراه: 

سمنگان:   هشت طالب مسلح در درگیری با نظامیان  در رویی دوآب دیشب کشته و۵ تن زخمی شدند
سه مخفیگاه طالبان با تجهیزات آن درغازی آباد  کنر ازبین برده شد.عملیات ازدوهفته ادامه دارد. کنر: 

۲۷جون ۲۰۱۹=۶ سرطان۱۳۹۸
اشرف غنی در پاکستان با عمران خان صدراعظم آنکشور دیدار کرد. کابل: 

6۵ دهشت افگن رانیروهای دفاعی و امنیتی دربخشهای کشورکشته۲6 تن زخمی و۷ تن دستگیرنمود. رر: 
عابد مشهور به عابد بینی سردسته یک شبکه جرمی  توسط پولیس دیروز درکابل بازداشت شد. رر: 

والی سرپل می گوید که هراس افگنان خارجی با ایجادسه مرکز درولسوالی کوهستانات که از سه سال  سرپل: 
درتصرف شان است ،مصروف انجام فعالیت های هراس افگنانه در سرپل ووالیت های همجوارآن اند.

چهارطالب مسلح درنتیجه حمالت هوایی نظامیان دیشب درغورماچ بادغیس کشته و۵ تن زخمی شدند. بادغیس: 
چهارطالب مسلح  درحمالت هوایی دیروز درولسوالی باالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

پنجاه ونه طالب مسلح از دیروز به این طرف  درمربوطات غزنی کشته و۱6 تن زخمی شدند. غزنی: 
۲۸جون ۲۰۱۹=۷ سرطان۱۳۹۸

کابل:  اشرف غنی رییس جمهور با شماری از بزرگان سیاسی و نمایندگان احزاب در اسالم آباد دیدار کرد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ  در دیدار با عبداهلل گفته است که علی رغم چالش های امنیتی به فعالیتش در  کابل: 

افغانستان ادامه خواهد داد.
منسوبان اردوی ملی درنقاط مختلف کشور ۳۷ هراس افگن کشته شدند،۲۴ تن دیگرآنان زخم برداشتند و۳  رر: 

تن گرفتار شدند.
دایکندی: در حمله گروه طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه »پدگگ« درکجران این والیت ۸ پلیس کشته و ۱6 

نفر دیگر زخمی شده اند.
۱۳ طالب  دیروز درمسیر بلچراغ کشته و۴ حلقه ماین کشف شد. ۲سرباز شهید و یک تن زخمی شد. فاریاب: 
ننگرهار:  پولیس ننگرهار6۰ کیلو چرس را درموتر تونس در سرخرود دیروز  ضبط کرد ویکنفر بازداشت شد.

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، هفت داعشی را دیروز درچپرهار ننگرهار بازداشت کردند.یک ذخیره گاه   رر: 
سالح نیز کشف شد.

پنج طالب مسلح دیروز در ولسوالی چک میدان وردک کشته و ۱۰ تن شان زخمی  شدند. میدان: 
در اثر سقوط یک موتر به دریا در بدخشان هفت تن دیروز جان باختند و۴ تن زخمی شدند. بدخشان: 

۲۹جون ۲۰۱۹=۸ سرطان۱۳۹۸
وزارت دفاع:دیروزدر چرخ لوگر۹طالب بشمول والی نامنهاد طالب و۲ معاونش کشته وتن زخمی شد. کابل: 

یک قاتل فراری دوسال قبل ،  در خاک جبار کابل بازداشت شد. رر: 
۷۳ دهشت افگن در بخش های کشور کشته و۳۱ تن زخمی و۲۳تن بازداشت شد. رر: 
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یکنفر باسم عالم مارتول به اتهام قتل وترور در ده سبز بازداشت شد. رر: 
سرمنشی ناتو گفت: مابدنبال صلح درافغانستان هستیم نه توافقنامه ترک افغانستان. ناتو: 

سرمنشی ناتو گفت داعش  درحال تقویت پایگاه خود در افغانستان است. رر: 
طالبان درحمله به تولک خانه هارا آتش زدند و6 پاسگاه امنیتی را تصرف کردند و ۱۰ عضو خیزش مردمی  غور: 

کشته  ۱۳ تن زخمی و ۳ تن ناپدید شده اند.
۱۱ طالب در دولینه کشته و ۴ مخفی گاه شان تخریب شد. رر: 

فاریاب:  باحمله طالبان در قیصار 6 تن نیروی خیزش مردمی کشته و ۹ تن زخمی شد.
۸ طالب در حمله هوایی در میانشین کشته شد. ۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 

درحمله نظامیان درقندهار، زابل و دایکندی ۲۴هراس افگن کشته و ۱۱ تن زخمی شد. رر: 
۷ طالب در ولسوالی میوند توسط نظامیان به قتل رسید. رر: 

۱۷ حلقه ماین در مربوطات قندهار، زابل، ارزگان و هلمند کشف و خنثی شد. رر: 
نورستان: 6طالب در کامدیش که تازه از پاکستان داخل شده بودند توسط نیروهای مرزی کشته شد.

ننگرهار:  ازانتقال ۵ کودک به پاکستان برای تربیه حمله های هراس افگنی  جلوگیری شد.
بدخشان:  در۳ ماه اخیر ۵۱ طالب  در بخش های بدخشان کشته شده اند.

۳ عضو القاعده در مربوطات کنر و نورستان در حمله هوایی کشته شد. کنر: 
6 هراس افگن پاکستانی در یک حمله هوایی در مانوگی کشته شد. رر: 

۱۸ حلقه ماین در مربوطات کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار کشف و خنثی شد. رر: 
۲ طالب در شاهراه پلخمری- دوشی کشته و ۳ تن زخمی شد. بغالن: 

۲۴ پولیس خیزش مردمی درحمله طالبان در نهرین شهید و۹ تن زخمی شد. رر: 
حمله طالبان با کشته شدن ۲ طالب عقب زده شد و یک پولیس شهید گردید. فراه: 

۸ طالب در مارجه و سنگین کشته و 6  طالب درحمله هوایی زخمی شد. هلمند: 
۸ طالب در دهراوود کشته شد. ارزگان: 

یک کودک ازچنگ ربایندگان درجاغوری که ۴ملیون افغانی میخواستندآزاد و۳ نفر بازداشت گردید. غزنی: 
۳۰جون۲۰۱۹= ۹سرطان۱۳۹۸

پس از دوماه کشمکش بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان، در چهارمین دور انتخابات داخلی مجلس میان  کابل: 
رحمانی و خانمحمد وردگ، میررحمان رحمانی به عنوان رییس مجلس انتخاب شد.

۸ کارمند کمسیون مستقل انتخابات درحمله طالبان در معروف کشته شدند. قندهار: 
درحمله طالبان بیک قرارگاه نظامی در پنجوایی ۲ پولیس شهید ویک تن زخمی شد. رر: 

طالبان در قیصار یک زن را به ضرب گلوله کشتند. فاریاب: 
یک ماین در دبه گاز در بگرام کشف و خنثی شد. پروان: 

۲تن دیشب به ظن دزدی و ارتباط با طالبان بازدات شد. غزنی: 
۱۳ طالب بشمول مالمبارز قوماندان برجسته طالب در گیزاب کشته شد. رر: 

دیشب درحمله هوایی ۴۸ طالب بشمول ۱۴ قوماندان آنها درشولگره و مالترابی ولسوال خود خوانده طالب  بلخ: 
در ۴ بولک و مال مبارز ولسوال خود خوانده طالب در چمتال کشته و۱۵ تن زخمی شد. 

۸ طالب درترینکوت درعملیات نظامیان کشته و ۷تن زخمی و۹ تن بازداشت شد.۱۵ ماین کشف شد. ارزگان: 
۲۴۴کیلوهیرویین و۹ کیلو موادکیمیاوی  در دروازه پلچرخی با۵ قاچاقبربازداشت شد. کابل: 

۱۰۷ دهشت افگن در۲۴ ساعت گذشته کشته و ۲۷ تن زخمی شدند. رر: 
۷ دهشت افگن در باالبلوک توسط نظامیان کشته و ۱۳ تن زخمی شد. فراه: 

یک پسرجوان۲۵ ساله در ساحه ۵۰۰ کوتی توسط افراد مسلح به قتل رسید. بغالن: 
۳ سارق یک موتر در چاریکار توسط پولیس بازداشت شد. پروان: 

۲ تن در درگیری میان افراد مسلح غیر مسوول در بازار ایبک کشته و 6 تن زخمی شد. سمنگان: 
۱۰ مخفی گاه طالبان در نهر سراج تخریب شد. ۳ طالب کشته و ۲تن زخمی و۱۴ ماین خنثی شد. هلمند: 

۲ طالب با انفجار ماین دست داشته شان کشته شد. رر: 
در یک درگیری در مچلغو ۳ مهاجم کشته و ۱۰ تن زخمی شد. پکتیا: 

 خوست:  یک مسوول پیشین پولیس در گردیز کشته شد. وی برادر کمال اصولی عضو پارلمان بود.
۴ طالب درحمله هوایی در پل علم کشته و 6 حلقه ماین کشف شد. لوگر: 

درعملیات پاکسازی در اسمار ۴ پایگاه دهشت افگنان تخریب و ده ها تن کشته و زخمی شد. کنر: 
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درحمله راکتی طالبان در ساحه مسکونی یک غیر نظامی کشته و ۲ تن زخمی شد. لغمان: 
طالبان یک کانال آب را در دولتیار انفجار دادند. غور: 

اول جوالی۲۰۱۹= ۱۰سرطان۱۳۹۸
درحمله انتحاری در نزدیکی )برج گلبهار(کابل یکنفر کشته و ده ها نفر زخمی شد مهاجمان قصد داخل شدن  کابل: 

به تعمیر نیم کاره ریاست لوژستیک وزارت دفاع ملی را داشتند.
درحمله انتحاری وانفجاری بیش از۵۰شاگردمکتب خصوصی عزیزنمبر۲ و۴ مکتب نزدیک آن درنزدیک  رر: 

غازی ستدیوم زخمی شدند. 
۳ مظنون جرایم جنایی در شهر کابل دستگیر شد. رر: 

سمنگان:  پولیس یک گروه ۸ نفری مسلح غیر مسوول را از یک منزل در ایبک بازداشت کرد.
درحمله طالبان برپاسگاه های نهرین یک طالب کشته و۲تن زخمی شد.۲پولیس شهید و۳تن زخمی شد. بغالن: 

یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان در  دند شهاب الدین کشف شد. رر: 
۲۰ طالب بشمول مولوی حسام الدین ولسوال خودخوانده طالب برای باالبلوک ومولوی سیداحمد کشته و  فراه: 

۱۸تن آنها زخمی شد.یک سرباز شهید و ۵ تن هم زخمی گردید.
ازقاچاق ده ها تن چوب چهارتراش در جالل آباد به پاکستان جلوگیری شد. ننگرهار: 

۸ نفر به اتهام جرایم جنایی از مربوطات ننگرهار بازداشت شد. رر: 
درحمله هوایی به مواضع طالبان و داعش ۱۰ تن کشته و 6 تن آنها زخمی شد. رر: 

6 طالب امروز در میوند کشته و ۳ مخفی گاه شان تخریب شد. قندهار: 
ده ها مهاجم مسلح درمچلغوحمله کردند که ۱۱ نظامی شهید و 6 تن زخمی گردید. ۳۱طالب کشته شد. پکتیا: 

بیش از۳۰ تن مواد مخدر در هرات به آتش کشیده شد. هرات: 
۳ طالب در تولک دیروز کشته شد. ۲ پولیس خیزش مردمی شهید و ۴ تن زخمی شد. غور: 

دایکندی:  ۳ عضو یک خانواده در مقابل منزل شان از سوی افراد مسلح کشته شد.
یکتعداد سالح و مهمات در تتمدره بدست آمد. پروان: 

۱۵ طالب در گرزیوان و قرمقول کشته و۱۲ طالب زخمی شد. یک سرباز شهید و۲ تن زخمی گردید. فاریاب: 
۲جوالی ۲۰۱۹= ۱۱سرطان۱۳۹۸

۱۵۱دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۷۵ تن زخمی و ۵ تن بازداشت شد. کابل: 
درحمله دیروز درناحیه ۸ کابل ۴ تن شهید و ۸۴ تن زخمی شدند. رر: 

جوزجان:  مقام های محلی میگویند تماس با قوش تیپیه قطع شده وطالبان گفتند آنرا تصرف نموده اند.
یک ماین جاسازی شده در داخل یک دکان زرگری کشف شد. بغالن: 

۲ نفر توسط افراد مسلح در شهر کشته شدند. رر: 
۳ قاچاقبر مواد مخدر در سرخرود  بازداشت گردید. ننگرهار: 

سه داعشی با۸ حلقه ماین در مسیر جالل اباد- تورخم گرفتار شد. رر: 
۲ طالب در انفجار ماین دست داشته شان در بتی کوت کشته شد. رر: 

۲۴کیلو مواد مخدر در ۴ بولک ضبط ویکنفر بازداشت شد. بلخ: 
بالل  یک سردسته طالب در پشتون زرغون با۸ فردش کشته و ۷ تن زخمی گردید. هرات: 

مناطق استراتژیک کته قلعه و هزار قلعه از وجود طالبان پاک شد. فاریاب: 
۴ طالب در بره کی برک کشته و ۸ تن زخمی شد. لوگر: 

۳ نفر با استفاده از بانکنوت های جعلی بازداشت شد. رر: 
دایکندی:  ۳۵ طالب حین حمله به پاسگاه های امنیتی در کجران کشته شد. 6سربازشهید و۴ تن زخمی شد.

۱۷ هراس افگن توسط نظامیان در قندهار، زابل و ارزگان کشته و ۱۵ تن زخمی شد. قندهار: 
پولیس ۴۱ بمب و ماین را از بخش های قندهار، هلمند و ارزگان کشف کرد. رر: 

6 طالب دیشب در شاه ولیکوت کشته و ۲ انبار سالح در سپین بولدک ومیوند کشف شد. رر: 
۲ فرمانده طالب با۲ فرد دیگر شان در حمله هوایی کشته شد. فراه: 

در پی سقوط دره کیان بدست طالبان احتمال سقوط دیگر بخش های بغالن میرود. بغالن: 
۱۷ طالب در خاص ارزگان وچارچینو کشته و6 تن زخمی شد. یک انبار سالح هم کشف شد. ارزگان: 

۳جوالی۲۰۱۹= ۱۲سرطان۱۳۹۸
وزارت دفاع از کشته شدن ۵۳دهشت افگن وزخمی شدن ۴ تن در بخش های کشور خبر داد. کابل: 

پولیس  ۳۴ تن را از مرکز وبرخی نقاط کشور در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. رر: 
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محاکم مبارزه علیه مواد مخدر ۵۹ نفررا از۱۳ماه تا ۱۱ سال حبس محکوم کرد. رر: 
۵ نفر در پیوند به جرایم جنایی وسرقت یک موتر کروال  بازداشت کرد. رر: 

اشرف غنی بهره برداری از ۲ فاز ۳۰ میگاوات برق آفتابی در قندهاررا فتتاح کرد. قندهار: 

۱۳ طالب در حمله هوایی در نرخ و ۳۵ طالب در جلریز ودایمرداد  کشته شدند. میدان: 
جنگ با طالبان در قوش تیپه ازچندروز ادامه دارد. جوزجان: 

یک ذخیره گاه تیل در سرای تیل فروشی شرق مزارشریف حریق شد. بلخ: 
بزرگترین ذخیره گاه مواد انفجاری طالبان در کجکی بدست آمد  ۷ طالب کشته شد. هلمند: 

یک سرباز امریکایی دیروز در هلمند کشته شد. رر: 
۱۰ طالب در مربوطات بغالن کشته و6 تن زخمی شد.۲سرباز و یکفردملکی شهید و۲سرباز زخمی شد. بغالن: 

طالبان 6 آنتن مخابراتی را دیشب در دولت آباد و اند خوی به آتش کشیدند. فاریاب: 
مال راز محمد ولسوال نامنهاد طالب برای اندخوی با۹ فردش کشته شد. رر: 

یک ذخیره بزرگ جنگ افزار طالبان در پشتونکوت منهدم شد. رر: 
۵ طالب در تیوره توسط خیزش مردمی کشته شد. غور: 

۲ انبار سالح طالبان در پشت رود و باالبلوک تخریب و ۲ طالب بازداشت شد. فراه: 
۴ داعشی در حمله هوایی در خوگیانی کشته و یک قرارگاه شان تخریب شد. ننگرهار: 

۷ غیرنظامی در حمله راکتی طالبان در شیندند زخمی شد. هرات: 
مالجمال قوماندان طالب با۹ فردش در پشتون زرغون کشته و ۹تن دیگر زخمی شد. رر: 

۲ قاچاقبر مواد مخدر با ۵ کیلو هیرویین و شیشه بازداشت شد. رر: 
۱۰ هراس افگن درشاهراه غازی آباد-اسمارکشته و6مرکزو۱۰انبارسالح طالب وداعش گرفته شد. کنر: 

۱۰ هراس افگن طالب در ارزگان و زابل کشته و ۸ تن شان زخمی شد. ارزگان: 
۱۰ طالب در اندر و مقر کشته و یکتعداد ماین کشف و خنثی شد. غزنی: 

۴ جوالی۲۰۱۹=  ۱۳سرطان۱۳۹۸
۱۰۷ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته ۲۲ تن زخمی و۹ تن دستگیر شد. کابل: 

یک حمله کننده انتحاری که قصد حمله به تحصن کنندگان چارراه زنبق را داشت بازداشت شد. رر: 
یک کارخانه تولید مشروبات الکولی در ناحیه ۴ کشف و۲ نفر بازداشت شد. رر: 

احسان اهلل مسوول اخاذی طالبان در فیروز کوه بازداشت شد. غور: 
۱۴طالب بشمول ۲ قوماندان آن توسط نظامیان در دولت آباد کشته و ۳ مخفیگاه شان تخریب شد. رر: 

۱۴ بوجی مواد انفجاری وسالح ضبط شده در سیدخیل به موسسه هلو ترست سپرده شد. پروان: 
تواب خان مشهور به دالور یک سرکرده طالب در بگرام دستگیر شد. رر: 

چندین قریه  دیشب از وجود طالبان پاک سازی شد. کاپیسا: 
6 طالب ماین گذار در دهراوود توسط نظامیان کشته شد. ارزگان: 

۹ طالب در دیشو و سنگین کشته و ۳ تن زخمی شد. ۱۳ ماین هم کشف گردید. هلمند: 
۳۵ طالب و داعشی  در بخشهای ننگرهار درحمله هوایی کشته، ۳۸تن زخمی و۱۰ ماین کشف شد. ننگرهار: 

چندین طالب در حمله هوایی در تاله و برفک کشته و زخمی شد. بغالن: 
۷ پولیس در حمله طالبان در کجران کشته و ۵ تن زخمی شد دایکندی: 

یکنفر به ظن اختطاف یک نوجوان ۱۵ ساله در دالرام بازداشت شد. نیمروز: 
در انفجار ماین در امام صاحب یکنفر کشته و ۳ نفر زخمی شد. قندز: 

۹عضو داعش در وته پور از سوی نظامیان کشته شد. کنر: 
۴۹ طالب دیشب در حمله هوایی در مربوطات خوشی و چرخ کشته و چندین تن زخمی شد. لوگر: 

۳۵ طالب در مربوطات دایمرداد و جلریز در حمله هوایی کشته شد. میدان: 
۵ جوالی ۲۰۱۹= ۱۴سرطان۱۳۹۸

اشرف غنی درسفر به زابل گفت: پالن استراتژیک امنیتی را در زابل آماده سازید. کابل: 
طی۲۴ ساعت گذشته در بخش های کشور ۴۸هراس افگن کشته، ۳6 تن زخمی و6 تن بازداشت گردید. رر: 

انتقال مدیریت مکاتب افغان- ترک در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه پایان یافت. رر: 
۲۰ هراس افگن داعش و طالب از بخش های لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار بازداشت شد. کنر: 

6 عضو داعش در حمله هوایی کشته و ۸ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۴۳ عضو طالب و داعش درعملیات قول اردو کشته وده ها تن زخمی شد. رر: 
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دراثر اصابت چند راکت در مرکز خواجه سبز پوش۱۴ تن کشته و ۳۹ تن زخمی گردید. فاریاب: 
6 طالب در ارغنداب کشته شد. قندهار: 

۱۱ طالب در دهراوود و خاص ارزگان کشته و ۳ تن زخمی شد. ارزگان: 
۱۰ هراس افگن در حمله نظامیان کشته و 6 تن زخمی شد. زابل: 
در دند شهاب الدین ۳ طالب کشته و ۲ تن زخمی گردید. بغالن: 

۶ جوالی ۲۰۱۹= ۱۵سرطان۱۳۹۸
وزارت دفاع: ۹۱ دهشت افگن در بخش های کشور کشته و ۴۱ تن زخمی شد. کابل: 

هیات متشکل از چهره های سیاسی درمذاکرات بین االفغانی با طالبان عازم قطر شد. رر: 
یک گروه ۴ نفری دزدان  در میربچه کوت بازداشت شد. رر: 

یک حارنوال درساحه کمپنی توسط افراد مسلح کشته و یکنفر زخمی شد. رر: 
فاریاب:   دیروزبا برخورد راکت در خواجه سبز پوش ۱۴نفرافرادملکی کشته و ۴۰ تن زخمی شد.

۱۱ طالب در حمله هوایی در پشتونکوت کشته و ۷ تن زخمی شد.  رر: 
یک قوماندان طالب در غنی خیل دستگیر شد. ننگرهار: 

مالغوث الدین قوماندان طالب در کرخ با۹ فردش کشته و۱۵ تن شان زخمی شد. هرات: 
سه ماهر ساخت ماین حین جابجایی ماین در الینگار کشته و ۲ تن زخمی شد. لغمان: 

۲ طالب در شهر بزرگ کشته و ۲ تن زخمی و ۳ تن بازداشت شد. بدخشان: 
پولیس سه تن را با ۵ میل سالح بازداشت کرد. خوست: 

یک سرگروه طالبان در حمله هوایی در چار دره کشته شد. قندز: 
عبدالقیوم انصاری مدرس شورای اهل تشیع قندز در ساحه پل الچین به قتل رسید. رر: 

دایکندی:  ۵ طالب دیشب در کجران کشته و ۴ طالب زخمی شد.
۴ طالب در دولتیار کشته شد. ۲ تن از خیزش مردمی هم به شهادت رسید. غور: 

۲۳ طالب در حمله هوایی در فیروز کوه کشته و ده ها تن زخمی شد. رر: 
۹ طالب در خاص ارزگان با حمله هوایی کشته شد. ارزگان: 

سه نفر دیروز با ۴۰کیلوگرام چرس و هرویین  بازداشت شد. ننگرهار: 
6طالب در شاه جوی دیشب کشته شد. زابل: 

۱۵ طالب در حمله نظامیان در بخش های قندهار کشته و 6 تن زخمی شد. قندهار: 
یک انبار مواد انفجاری طالبان در مانوگی کشف شد. کنر: 

دیروز ۲ ولسوال خود خوانده طالب برای جغتو و خواجه عمری کشته شد. غزنی: 
در منطقه خاک غریبان غزنی بریک مسجد حمله ترورستی صورت گرفت. رر: 
بدخشان:  شاگردان لیسه دخترانه امام جعفر صادق در درایم بدخشان مسموم شدند.

بیش از ۳۰۰ مکتب در بدخشان فاقد تعمیر میباشد. رر: 
۷۷جوالی۲۰۱۹= ۱۶سرطان۱۳۹۸

سومین نشست بین االفغانی با طالبان امروز در دوحه آغازشد. المان و قطر آنرا افتتاح کردند. قطر: 
وزیرخارجه امریکاگفت این مذاکرات فوق العاده است و امریکایی ها ازدیدار افغانها خوشحال اند. امریکا: 
6۵ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور توسط نظامیان کشته،۲۸ تن زخمی ویکنفربازداشت شد. کابل: 

شبکه ۴ نفری داعش در شهر کابل بازداشت شد. بشمول یک استاد پوهنتون کابل وچند مال. رر: 
پولیس 6 نفر را در ارتباط با جرایم جنایی در کابل بازداشت کرد. رر: 

سالم رحیمی ریس اداره امور بحیث وزیر دولت در امور صلح منصوب شده است. رر: 
درحمله انتحاری یک موتر بمب در غزنی ۱۲نفرکشته و۱۷۹نفر زخمی شدکه ۵۰دانش آموزاست. غزنی: 

۲ منسوب پولیس در مرکز لوگر با حمله طالبان شهید و ۲تن دیگر زخمی شد. لوگر: 
۵ هراس افگن طالب در نرخ کشته و ۲ تن زخمی گردید. میدان: 

چندین قریه در درزاب از وجود هراس افگنان پاک شد. جوزجان 
۱۵ طالب در جوند و قادس کشته شد. ۵ پولیس نیز شهید گردید. بادغیس: 

۷ کودک دراثر انفجار ماین در دولتیار کشته شد. غور: 
۳ هراس افگن در مرکز بدخشان و۲ تن در فیض آباد با سالح بازداشت شد. بدخشان: 

حمله طالبان در دره شکاری دوشی عقب زده شد. یک طالب کشته و ۲ تن زخمی شد. بغالن: 
نورستان: ۴ طالب خارجی در حمله هوایی در کامدیش کشته شد.
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۸ طالب پاکستانی در حوکی درحمله هوایی کشته شد. کنر: 
۱۳ طالب در دهراوود درحمله نظامیان کشته شد. ارزگان: 

۱۰ حلقه ماین در والیات قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف شد.  قندهار: 
6 طالب در میوند توسط نظامیان کشته و ۹حلقه ماین کشف و خنثی شد. رر: 

۱۰ طالب درحمله هوایی در دیشو و سنگین کشته و ۳ تن زخمی شد. هلمند: 
۱۴ عضو طالب و داعش در حمله های هوایی در بخش های ننگرهار کشته و 6 تن زخمی شد. ننگرهار: 

۵ طالب در بلچراغ کشته و 6 تن زخمی شد. 6 حلقه ماین هم خنثی شد.  فاریاب: 
یک زن 6۵ ساله توسط افراد مسلح در کارته دوستم  به قتل رسید. رر: 

۷ طالب حین جابجایی ماین در چاربولک با انفجار ماین خود شان کشته شد. بلخ: 
بدخشان:   پولیس دوهزار کیلو مواد انفجاری و۱6۵بوشکه تیزاب راکشف و۳ نفر بازداشت شد.

۸جوالی۲۰۱۹= ۱۷سرطان۱۳۹۸
وزارت دفاع: ۱۷۸ دهشت افگن در نقاط مختلف کشور کشته،  ۳۳تن زخمی و۳ تن بازداشت شد. کابل: 
۱۱ تن در ارتباط به فروش مواد مخدر درکابل بازداشت شد. دیروز۵۰کیلو شیشه با۲ نفرگرفته شد. رر: 
۱۵ تن به ظن اعمال ترورستی بازداشت شد. یکنفر که قصد ترور یک سرباز را داشت کشته شد. غزنی: 

۱۰ طالب در حمله های هوایی کشته شد. رر: 
۴ تن در پیوند به حمل سالح و مواد مخدر بازداشت گردید. بلخ: 

پنجشیر:   ۳ تن با۸۸کیلو جرس در رخه بازداشت شد.
یکنفر با ۴۱۰کیلو مواد مخدر در رودات بازداشت شد. ننگرهار: 

۱۸ تن عضو داعش در چپرهار بازداشت شد. ۴ حلقه ماین هم کشف گردید. رر: 
۴۸ طالب از دیروز باینسو در مربوطات لوگر کشته و  ۱۰ نفر شان زخمی شده. لوگر: 

۴ طالب درحمله هوایی درتاله وبرفک بامال نورالدین برادرولسوال طالب کشته و۷ تن زخمی شد.  بغالن: 
دایکندی:  ۱۴ طالب بشمول ولسوال خود خوانده طالب برای باغران هلمند کشته و ۱۵ تن زخمی  شد. ۳منسوب امنیتی 

شهید و ۹ تن هم زخمی گردید.
امین مشهور به آغا یک عضو مهم داعش در امام صاحب بازداشت شد. قندز: 

۱۰ طالب توسط نظامیان کشته و6 تن زخمی شد. ۸ حلقه ماین هم کشف شد. قندهار: 
۱۳ طالب درارغنداب کشته شد. زابل: 

۸طالب در خاص ارزگان درنبرد با ماموران امنیتی کشته شد. ارزگان: 
یکنفر از سوی افراد مسلح کشته شد. کاپیسا: 

۱6 طالب با۲ قوماندان محلی شان بنام مال ناظم و مولوی رحیم اهلل درغورماج کشته شد. فاریاب: 
۳ هراس افگن در مرکز فراه شته و یکتن زخمی شد. ۴پولیس هم زخم برداشت. فراه: 

بیش ازدوهزارکیلو گرام مواد انفجاری و۲۵۰کیلومواد مخدر در نادعلی کشف شد.۱۰ طالب کشته، یک تن  هلمند: 
زخمی و ۵ ذخیره مواد مخدر شان تخریب شد.

۱۲۵ دخترشاگرد مکتب دردرایم بدخشان مسموم شده اند. بدخشان: 
۹جوالی۲۰۱۹= ۱۸سرطان۱۳۹۸

قطعنامه کنفرانس بین االفغانی دوحه پس از۲روزبحث صادرشد. طالبان به کاهش خشونت علیه غیر نظامیان  کابل: 
تعهد کردند.

با بسته ماندن فضای پاکستان، پرواز از افغانستان از۲ طریق تاجکستان صورت میگیرد. رر: 
۳۷ دهشت افگن در بخش های کشور کشته  ۱۵ تن زخمی و یکنفر بازداشت شد. رر: 

شماری از دزدان در بخش های شهر کابل بازداشت گردید. رر: 
قوماندانی امنیه کابل ۵۳ میل سالح ضبط شده در۲ ماه اخیر را به وزارت دفاع سپرد. رر: 

طی دو هفته ۱6۲نفر به جرم های جنایی در کابل بازداشت شده. رر: 
۲ مامور مرزی ایران باموتر مجهز باجنگ افزار در فراه بازداشت شد. فراه: 

یک ذخیره گاه سالح طالبان دیروز از شاهراه نمبر یک کشف و ضبط شد. رر: 
طالبان دروازه ۷ مدرسه دینی را در سیاه گرد بسته کردند. هدف شان تعلیم دینی درپاکستان باشد. پروان: 

۵ غیر نظامی درحمله طالبان در دایمرداد کشته شد. میدان: 
گل حیدر مشهور به سید حبیب معاون کمسیون نظامی طالبان با۲ همکارش بازداشت شد. بلخ: 

طالبان شمال دریای هریرود را گرفته و اهالی دولتیار منازل شانرا ترک  وفرار نمودند. غور: 
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۲ پولیس در حمله طالبان در تولک شهید و ۷ تن زخمی شد. رر: 
طالبان ۵۴ فرد نظامی و محلی راکه در قوش تیپه در بند داشتند رها کردند.  جوزجان: 

فردی که ۴روز قبل ربوده شده بود ازچنگ آدم ربایان نجات داده شد. هرات: 
6عضو داعش با۲ پاکستانی در حمله هوایی کشته شد. پکتیکا: 

۳۰ هراس افگن در بخش های قندهار، زابل، ارزگان کشته و ده ها تن زخمی شد. قندهار: 
۵ طالب بایک ازبکستانی در پشتونکوت کشته و یک قوماندان طالب بازداشت شد. فاریاب: 

۱۰ هراس افگن در بلچراغ کشته شد. رر: 
بادغیس:  ۳هراس افگن در باالمرغاب کشته و ۲ تن زخمی گردید.

پولیس یک پسر جوان را از جنگ آدم ربایان نجات داد و ۲ تن بازداشت شد. تخار: 
۲ طالب توسط پولیس دیروز کشته شد. لوگر: 

۱۰جوالی۲۰۱۹= ۱۹سرطان۱۳۹۸
وزارت دفاع:  ۸۱ دهشت افگن در بخش های کشور کشته ۴۵تن زخمی و یکتن بازداشت شد. کابل: 

کمسیون انتخابات گفت کارمندان متخلف انتخابات را شناسایی و مجازات میکند. رر: 
۲ مظنون جرایم جنایی با سالح در کابل دستگیر شد. رر: 

۱6 طالب دیشب در ارغستان در عملیات نظامیان کشته شد. قندهار: 
دره کیان در عملیات هوایی وزمینی دوباره از طالبان پس گرفته شد. بغالن: 

مواضع طالبان در تاله و برفک بمباران شد. رر: 
۲نفر با ۳۸کیلو چرس در بنو اندراب گرفتار شد. رر: 

6 طالب در شاهراه نمبریک کشته و ۳ تن زخمی شد، ۳ سرباز نیز زخمی شد. سرپل: 
۹ فرد کلیدی طالبان در عملیات نظامیان در بره کی برک کشته شد. لوگر: 

۳ قرارگاه طالبان دیشب در کجکی تخریب و ۴ تن بازداشت شد. کارت هویت پاکستانی هم یافت شد. هلمند: 
۹ سر بودای ۱۵۰۰ ساله راکه درجریان جنگهای داخلی به لندن رسیده بود به کابل تسلیم میدهد. برتانیه: 

۷ مدرسه دینی در شینواری و سیاه گرد از سوی طالبان مسدود شده. پروان: 
درحمله هوایی ۸ طالب کشته و 6 تن زخمی شد. ۷ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

6طالب در نبرد با نظامیان در میوند کشته شد. قندهار: 
۳ تن درموتر کروال با۸۷کیلو چرس در بارارک گرفتار شد. پنجشیر: 

۳6 عضو طالب و داعش در مربوطات ننگرهار کشته و ۱۷ تن زخمی شد. ننگرهار: 
۲مسوول حارنوالی ننگرهار در شهر جالل آباد ترور شد. رر: 
۴۰۰ کیلوگرام تریاک درخاک سفید کشف و ضبط شد. فراه: 
یک سرکرده طالبان در حمله هوایی در تولک کشته شد. غور: 

ازجمله ۱۰کارمند معدن زمرد در خنج که مسموم شده بودند  ۵ تن جان باخت. پنچشیر: 
۱۱جوالی۲۰۱۹= ۲۰سرطان۱۳۹۸

مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله وضعیت امنیتی را بررسی کرد. کابل: 
جمعیت افغانستان به بیش از۳۲ ملیون رسیده. حدود ۵۰درصد افزایش در۱۵سال را نشان میدهد. رر: 

در کانکور ۱۵۳هزار تن به دانشگاه ها راه یافتند. یکجوان هراتی اول نمره عمومی شد. رر: 
۴۵ هراس افگن  توسط نظامیان در بخش های کشور کشته و ۱۷ تن زخمی شد. رر: 

درچپرهارعملیات ضد هراس افگنی ادامه داد. 6 مخفیگاه و۴ انبار سالح کشف شد. ننگرهار: 
طی یک هفته ۵۰ تن هراس افگن داخلی و خارجی کشته شده. رر: 

یک ذخیره گاه سالح دشمن در  ولسوالی خروار کشف شد. لوگر: 
امروز ۱6 حلقه ماین در مربوطات کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان کشف و خنثی شد.  کنر: 

۵ هراس افگن پاکستانی طالب در حوکی کشته شد. رر: 
۹ طالب در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان: 

۱۰ طالب توسط نظامیان د شاه ولیکوت کشته شد. قندهار: 
امروز ۱۵ حلقه ماین در بخش های قندهار، ارزگان،ز ابل و هلمند کشف و خنثی شد. رر: 

۲ قاتل حرفوی توسط پولیس در انجیل بازداشت شد. هرات: 
در۳روزعملیات بیش از۳۰ تن دشمن کشته وزخمی شده اند. رر: 

درحمله طالبان به ولسوالی غوریان ۲ سرباز شهید و یک تن زخمی شد. رر: 
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حمله طالبان به ولسوالی فیض آباد ناکام و آنها بادادن تلفات فرار کردند. جوزجان: 
۸ طالب در سنگین و نهر سراج در حمله هوایی کشته و 6 تن زخمی شد. هلمند: 

فاریاب:  درعملیات پاکسازی بلچراغ تلفات سنگین بدشمن وارد شده سالح و مهمات زیاد ضبط شد.
در انفجار ماین ۳ عضو یک خانواده در فیروز کوه شهید شد. غور: 

۷ طالب در قره باغ و اندر کشته و عده ای زخمی شد. ۱۵  ماین درغزنی، پکتیکا وخوست کشف شد. غزنی: 
۱۲ جوالی ۲۰۱۹=۲۱ سرطان۱۳۹۸

سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان محاکمه کوماندوهای افغان درکشتن ۴ غیر نظامی در وردک شدند. کابل: 
6 نفر به اتهام فروش مواد مخدر با موادمخدر نوع شیشه و هیرویین،تریاک و چرس  بازداشت گردید.  رر: 

قاتل مینه منگل مجری برنامه تلویزیون در محمدآغه لوگر بازداشت شد.  رر: 
درحمله انتحاری یک کودک در مراسم عروسی در پچیرآگام ۹ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شد. ننگرهار: 

مالعبدالعزیزانصاری والی خودخوانده طالب برای هرات درپشتون زرغون با۵تن ازافرادش زخمی شد. هرات: 
ده طالب دیشب در شهرک بازداشت شد. غور: 

۱6 تن اعضای داعش و طالب  طی یک هفته در مربوطات ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 
۵ طالب دیشب در نادعلی و نهرسراج کشته و چندین تن دیگر شان زخمی شد. ۳ حلقه ماین کشف شد. هلمند: 

۵ طالب و۳ عضو داعش  در مربوطات لغمان بازداشت شد. لغمان: 
عین اهلل عضو مهم طالبان در لغمان بازداشت گردید. رر: 

۱۲ طالب دیشب در ولسوالی بلخ کشته و۱۸ تن شان زخمی شد. ۲ منسوب امنیتی نیز زخمی گردید. بلخ: 
۱۳جوالی۲۰۱۹=۲۲سرطان۱۳۹۸

نظامیان امریکا خبر کشته شدن یک سرباز امریکایی را تایید کرد. کابل: 
هوانوردی افغانستان تالش دارد تا شرکتهای هوایی افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خارج شود. کابل: 

وزارت دفاع ملی:۸۰هراس افگن دربخش های کشور کشته ،۴۷ تن زخمی و سه تن بازداشت شد. رر: 
۵ هراس افگن توسط پولیس در ده سبز کابل بازداشت شد. رر: 

سه مهاجم انتحاری در حمله درهوتلی در بادغیس ۴سرباز پولیس و فرمانده حوزه سوم امنیتی کشته و ۵  بادغیس: 
پولیس و ۴ غیر نظامی زخمی شدند.

۲۱6 لیتر مشروبات الکولی در قلعه نو کشف و ضبط شد.  رر: 
درانفجار بمب در موتر قوماندان سابق مرکز آموزشی پولیس  یک نگهبان او زخمی شد. قندهار: 

۱۱  طالب  در قندهار کشته و ۸ تن زخمی شد.یک انبار سالح درشاه ولیکوت هم کشف شد. رر: 
شبکه ۴ نفری تروریست های طالب در بخش های قندهار، میدان، بادغیس و جوزجان بازداشت شد. رر: 

نادرشاه صاحبزاده کارمند یک رسانه محلی در گردیز در حمله مهاجمان کشته شد. پکتیا: 
یک شبکه چهار نفری هراس افگنان در بغالن امروز بازداشت شدند. بغالن: 
۸طالب درحمله توپخانه ای در شاه جوی کشته و ۳ تن زخمی شد. زابل: 

درحمله انتحاری درمحفل عروسی پچیرآگام دیروز ۱۱ نفر کشته شد. ننگرهار: 
۳ نظامی در انفجار ماین   درشهر جالل آباد کشته شد. ننگرهار: 

۳ عضو یک خانواده در انفجار یک سرگلوله هاوان درنجراب کشته شد. کاپیسا: 
مال ابوبکر یک قوماندان ارشد طالب با دو فردش در الیشنگ  کشته شد. یک حلقه ماین نیز کشف شد. لغمان: 

طی ۵ روز بیش از 6۰ طالب کشته و ده ها تن دیگر شان زخمی شد. هرات: 
۳ طالب در حمله هوایی در باالبلوک کشته شد. فراه: 

۴ طالب در خاک سفید درحمله هوایی  کشته  شد. رر: 
۳ زن درشهر مزارشریف توسط افراد مسلح باحمله به منزل شان  کشته و ۲ کودک زخمی شد.  بلخ: 

۱۰ طالب در  قریه ایلمان چهار بولک توسط نظامیان کشته  و۵ تن شان زخمی شد. رر: 
یک قوماندان خیزش مردمی در انفجار ماین کنار جاده  شهید ، راننده و محافظش زخمی شد. بدخشان: 

۴ طالب در تیوره غور توسط پولیس کشته و6 طالب زخمی شد. غور: 
جوزجان:۲۰ طالب دیشب در قرقین دراثر حمالت هوایی کشته شد. سه پولیس شهید و دو سرباز زخم برداشت.

۳ ذخیره گاه بزرگ مواد مخدر  با تمام وسایل آن دیروز در بکواه منهدم شد.  فراه: 
۵6 طالب دیروزتوسط کوماندو ها در ازره کشته  و۱۸ تن شان زخم برداشت. لوگر: 

۱۴جوالی۲۰۱۹= ۲۳سرطان۱۳۹۸
اولین سنگ بنای بزرگترین مجتمع اداری دولت به نام »کمپلیکس داراالمان« توسط اشرف غنی گذاشته شد که  کابل: 
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در۲۰سال باهزینه۱.۲ملیارد دالردریکصدهکتارزمین برای۲۷اداره دولتی ساخته میشود. 
وزارت دفاع گفت: ۸۰ هراس افگن کشته شدند و ۵۷ تن دیگر این گروه زخمی شدند. رر: 

یکنفر در شهر کابل با مقداری چرس و هیرویین توسط پولیس بازداشت شد. رر: 
وزارت امور داخله می گوید که ده عضو گروه طالبان از چارآسیاب حومه شهرکابل بازداشت شدند. رر: 

پنج طالب مسلح درجانی خیل پکتیا دیشب کشته و ۵تن دیگر زخمی شدند.۱۱ حلقه ماین درمربوطات غزنی  پکتیا: 
و پکتیکا هم کشف وخنثی شد.

بیست طالب مسلح در جغتوی میدان وردک دیشب کشته شدند. میدان: 
عملیات پاکسازی دره ولیان ولسوالی خنجان از وجود طالبان مسلح امروز آغازشد. بغالن: 

مردی درگلوله باری فرد مهاجم دربرابر چشمان ده ها عابردرشهرهرات ازپا درآمد. و۲ نفر زخمی شد. هرات: 
پولیس هرات سه تن را به اتهام انجام سرقت بازداشت کرد. رر: 

نورستان:  پنج طالب به شمول دو طالب پاکستانی در در گیری با نظامیان دیروز دروانت وایگل کشته شدند.
هفده ماین در قندهار ، هلمند و ارزگان  دیروز کشف وخنثی شد. قندهار: 

یک سرگروه طالبان مسلح با لباس زنانه در تخار امروز بازداشت شد. تخار: 
۲۵طالب درامام صاحب کندز دیشب کشته شدند و۱۸ طالب دیگر به شمول معاون والی خود خوانده طالبان  قندز: 

برای کندز زخم برداشتند.
پانزده طالب مسلح دررامک غزنی دیشب کشته و6 طالب  شدند. غزنی: 

دو طالب در حمله هوایی در دره غوربند کشته و ۲ تن دیگر شان زخمی شد. پروان: 
درعملیات بازرسی پولیس در سیدخیل یکمقدار سالح و مهمات کشف و بدست آمد. پروان: 

ده طالب درنبردبا نظامیان درقالت زابل کشته شدند و۱۵ طالب زخم برداشتند.۸ حلقه ماین نیز کشف شد. زابل: 
هشت هراس افگن بشمول ۲جنگجوی پاکستانی دریک حمله هوایی درمانوگی کنر کشته شدند. کنر: 

سه طالب پاکستانی درحمله نظامیان در ترینکوت ارزگان کشته و۲ تن زخمی شدند. ارزگان: 
هشت روستای چپرهار ننگرهار در ادامه عملیات ضد هراس افگنی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد. ننگرهار: 

قریه عمرخیل مرکز کندز از مخالفان پاک  و۸ فرد مشکوک بازداشت شد.  قندز: 
۱۵جوالی۲۰۱۹= ۲۴سرطان۱۳۹۸

درانفجاربمب کنارجاده بایک خودرو باربری در خاکریز۱۵ نفر کشته و۳۰ تن زخمی شدند. قندهار: 
کمسیون انتخابات اعالن کرد بودجه انتخابات فراهم شده و انتخابات بموقعش صورت میگیرد. کابل: 

وزارت دفاع ملی: ۸۳ هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۷ تن دیگر انان زخم برداشتند. رر: 
پولیس دوتن رادرپیوندبه دزدی اموال منازل و موبایل ازمربوطات ناحیه نهم شهر کابل بازداشت کردند. رر: 

سه نفر با ۲ کیلومواد مخدر شیشه و ۵۰۰ قرص تابلیت )ک( ازدروازه چوک ارغندی بازداشت شد. رر: 
یک ماین گذار حرفه یی گروه طالبان دروالیت فراه بازداشت شد. فراه: 

مالمصطفی یک قومندان گروه طالبان بایک همکارش و۳۵۰ کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شد. سرپل: 
شبکه ده نفری گروه طالبان به رهبری مالشاه ولی دروالیت لغمان به روند صلح پیوست. لغمان: 

شش طالب مسلح دیشب در فراه کشته و ۳ تن زخمی شدند. فراه: 
کشته شدن یک افسر ویژه اش در فراه را بروز ۱۳جوالی تایید کرد.  امریکا: 

یکنفر با ۱۷ کیلو مواد مخدر در ولسوالی اچین بازداشت شد. ننگرهار: 
در حمله هوایی ۴ طالب کشته و موضع شان با خاک یکسان شد. هلمند: 

۲ کودک در انفجار ماین در چهاربولک کشته شد. بلخ: 
یک قوماندان طالب با یک فردش در چمتال کشته،۳ طالب زخمی.6 ماین در دولت آباد کشف شد. بلخ: 

بدخشان:  طالبان از۴ سمت باالی ولسوالی راغستان حمله کردند که ۲نفر شان کشته و۵ تن زخمی شد.
دایکندی:  6۳ دختر شاگرد مکتب مسموم گردیدند.

۱۶جوالی۲۰۱۹= ۲۵سرطان۱۳۹۸
گروه طالبان معدن الجورد بدخشان درکران ومنجان را تصرف کرده و۲۰ محافظ آنرا اسیرگرفته است. بدخشان: 

ده طالب مسلح دیشب در ولسوالی خاش بدخشان  کشته  وشماری زخمی شدند. رر: 
یک زن خارجی گردشگر گفته که ولسوال واخان اورا مورد آزار و اذیت جنسی قرارداده است. رر: 

هوانوردی ملکی اعالم کرد که پاکستان فضایش را بعد از۱۳۵روزبروی پرواز های غیر نظامی باز کرد. کابل: 
مصطفی آرزو۳۱ ساله افغان در لندن متهم به قتل والدینش شده است.  لندن: 

وزارت دفاع: 6۱هراس افگن در نقاط مختلف کشته۲۸ تن زخمی ویک تن بازداشت شد. کابل: 
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۲۰ مرد در چرخ لوگر به ظن غصب زمین بازداشت شدند. لوگر: 
وزارت دفاع ملی از كشف یك ذخیره گاه ۹۰میل جنگ افزار گروه طالبان  وبازداشت۳ تن  درخروار والیت  لوگر: 

لوگر خبرداد.
۲۲طالب مسلح به شمول چندین فرد مشهور آن گروه در لوگر عصر دیروز کشته و۵ تن زخمی شدند. رر: 

چهار طالب مسلح در اندرو قره باغ غزنی دیشب کشته، 6 تن زخمی و یک طالب بازداشت شد. غزنی: 
یک قرارگاه مهم هراس افگنان در اندرغزنی  با مواد انفجاری آن دیشب از بین برده شد. رر: 

در درگیری بین دو گروه طالبان مسلح در گیان پکتیکا سه تن از طرف های درگیر زخم برداشتند. ۸ ماین در  پکتیکا: 
غزنی وخوست هم کشف و خنثی شد.

بغالن:  ۲۵ طالب در نتیجه عملیات هوایی نظامیان دیشب  درچشمه شیر بغالن کشته و۱۲ تن زخمی شدند.
۱۳ طالب در پشتونکوت دراثر ضربات توپچی کشته و ۷ تن شان زخمی شد. فاریاب: 

6 طالب در دولت آباد کشته و دو طالب زخم برداشتند.۴نظامی شهیدو۲ تن زخمی شد. رر: 
نورستان:  ۸ هراس افگن پاکستانی دیشب در کامدیش کشته شدند.

چهار طالب مسلح در یک حمله هوایی در ارزگان کشته شدند. ۷ حلقه ماین نیز کشف شد. ارزگان: 
شش طالب مسلح  درحمله راکتی نظامیان کشته و سه طالب دیگر زخم برداشتند. کنر: 

میزان قربانیان انفجار دیروز در خاکریز به ۱۵کشته و۳۰ تن زخمی رسیده است. قندهار: 
ننگرهار:  یکنفر با ۱۷کیلوگرام هیرویین برای انتقال به بازار مارکو، در سرخرود بازداشت شد. 

چهارتن به اتهام دزدی و قتل در جالل آباد بازداشت شدند. رر: 
هرات :  عملیات در بخش های هرات ادامه دارد که تلفات سنگین به طالبان بشمول خارجی ها وارد شده. یک پولیس 

شهید و 6 تن هم زخمی شده اند.
با فروریزی یک پل باثر سیالب، دیشب در ولسوالی خان آباد کندز راه ده ها قریه مسدود شده است قندز: 

شانزده طالب مسلح در فراه دیروز کشته و۱۷ تن زخمی شدند. فراه: 
۱۷جوالی۲۰۱۹= ۲۶سرطان۱۳۹۸

خانم شهرزاداکبر معاون شورای امنیت را بحیث ریس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عوض خانم  کابل: 
سیما سمر که ۱۸ سال این عهده را بدوش داشت با ۸ عضو جدید منصوب کرد.

رر:   سیما سمر نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امورحقوق بشر وروابط بین المللی تعیین شد.
پنتاگون: تهدید داعش از افغانستان پس از مذاکرات صلح با طالبان ادامه می یابد. امریکا: 

۲۹ ملیون دالر برای انتخابات افغانستان کمک میکند. امریکا: 
پنتاگون خبرداد که پس از توافق صلح با طالبان، در افغانستان باقی می ماند. رر: 

کمیته سویدن گفت: طالبان ۴۲ مرکز درمانی را در میدان وردک بسته کرده است. کابل: 
کابل:  گروه دادخواهی ازغیرنظامیان:در۱6 روزاخیر۳۰۰غیر نظامی درکشورکشته و۳۴۰ تن زخمی شده اند. 

فرماندهان مجاهدین ومردم پنجشیربا احمد مسعود فرزند مسعود بیعت کردند واورا امرپنجشیر لقب دادند. پنجشیر: 
عبدالمتین مجتبی فرمانده لوای سوم ارتش درقره باغ  غزنی در یک حمله نفوذی طالبان با تعدادی از  غزنی: 

سربازان  داخلی و خارجی کشته شد.
محمد نعیم یک کارمند کمسیون انتخابات در مرکز والیت غزنی کشته شد. رر: 

در انفجار ماین دریک بایسکل در مقابل مسجد عرض بیگی  قندز یکنفر ملکی کشته و ۸ تن زخمی شد. قندز: 
بادغیس:  در یک حمله نا همآهنگ در آبکمری بادغیس ۲۵ نظامی کوماندو کشته و۱۱تن اسیر و ۳۴ تن ناپدید شدند. 

۳۰ طالب هم کشته و۲۳ تن زخمی شد.
نوروز رحیمی معاون امنیتی محبس والیت بامیان که چند روز پیش توسط طالبان در مسیر راه غور – هرات  بامیان: 

ربوده شده بود، امروز بدست طالبان به شهادت رسیده است.
۱۴ طالب دیشب در ولسوالی جلگه و جشمه شیر کشته و ۱۰ طالب زخمی شد. بغالن: 

۱۸جوالی۲۰۱۹= ۲۷سرطان۱۳۹۸
درحمالت هوایی نیروهای امنیتی افغان ۲۰ تن طالب درکجکی کشته ودرگرمسیر۳ حلقه ماین کشف شد. هلمند: 

یک محموله ۳۷۸کیلو مواد مخدر چرس در یک موتر در التمور لوگر کشف وضبط شد.یک طالب درپل علم  لوگر: 
باسالح بازداشت شد.

مال هاشم فرمانده طالبان با ده تن ازجنگجویانش دربلچراغ کشته وبیش از۱۵ تن دیگرزخمی گردیده اند. در  فاریاب: 
دولت آباد ۵ طالب کشته و۷ تن زخمی شد.

درحمله هوایی جمعه خان فرمانده کلیدی طالبان درچار بولک و چمتال همراه با ده تن از جنگجویانش کشته  بلخ: 
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شده اند. گل نبی مبارزولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی چمتال همراه با هفت تن از افرادش زخمی شده اند. 
درانفجار یک موترکروال حامل مواد انفجاری ۲طالب کشته شد.

درانفجار یک سرگلوله هاوان در روستای امام جعفر ۴ کودک کشته ویک تن زخمی شد. سرپل: 
درحمله انتحاری طالبان برفرماندهی پولیس تاکنون ۲۰ تن زخمی شده. قندهار: 

۱۹جوالی۲۰۱۹= ۲۸سرطان۱۳۹۸
۴دخترازگروه۲۲نفری ارکسترموسیقی زهره که دریک جشنواره موسیقی در سلواکی شرکت داشتند مفقود شده  کابل: 

اند.
درنقاط کشور66 تن ازهراس افگنان کشته و۱۴ تن دیگرآنان مجروح شدند. رر: 

رر:  درحمله انتحاری طالبان در مقابل دانشگاه کابل ۸تن کشته و۳۳ نفر زخمی شد.
در عملیات پاکسازی هراس افگنان در مارجه ۸ طالب کشته و ده ها تن زخمی شدند. هلمند: 

ده طالب مسلح درحمله های نظامیان در هلمند کشته شدند.۱۳ ماین نیز کشف و خنثی شد. هلمند: 
پولیس پروان ده ها جنگ افزار را به برنامه دایاگ سپرد. پروان: 

یک عضو طالبان که مامورماینگذاری بود، دیروزازسوی ماموران امنیتی ازشهرچاریکار بازداشت شد. رر: 
دوعضو گروه طالبان درجالل آباد  بازداشت شدند آنها گفتند که برای فعالیت به پکتیا می رفتند. ننگرهار: 

یک موترحاوی ده هزار مبایل که طورقاچاق توسط یک نفربه پاکستان میرفت درجالل آباد دستگیر شد. رر: 
دیروزدرحمله گروهی انتحاری طالبان بر قوماندانی پولیس قندهار ۱۴تن شهید و یکصد تن زخم برداشتند.۴مامور  قندهار: 

پولیس و ۱۰پولیس شهید و6نظامی و۹۴غیرنظامی زخمی اند.
درحمله نظامیان۲۰ طالب درشاه ولیکوت کشته و6 تن زخمی شد. ۹ ماین نیز کشف شد. رر: 
پولیس دریک عملیات فردی را ازچنگ آدم ربایان که در زنجیر بسته شده بود نجات داد. هرات: 

۲۰جوالی۲۰۱۹= ۲۹سرطان۱۳۹۸
جنرال کینت فرانک مکنزی قوماندان ستاد مرکزی امریکا بکابل سفرکرده در دیدار با داکترعبداهلل از ادامه  کابل: 

همکاری های ارتش ایاالت متحده امریکا با قوای مسلح افغانستان اطمینان داد.
سفارت ایران درکابل حمالت تروریستی روز گذشته به مرکز قومندانی امنیه درقندهار و مقابل پوهنتون کابل  رر: 

را تقبیح کرد
ولسوالی نمک آب تخار امروز را  نیروهای دفاعی وامنیتی  از وجود مخالفان مسلح پاک  سازی کرد. تخار: 

۲۷ طالب   با 6 پاکستانی درحمله  بدون سرنشین ناتو در شورابک قندهار کشته و۱۸تن زخمی شدند. قندهار: 
در عملیات نظامیان کوماندو دیشب یک ذخیره گاه مهمات طالبان درقلعه زال کندز از بین برده شد. قندز: 
وزارت دفاع ملی:   ۵6 هراس افگن  دربخش های کشورکشته ۲۵تن زخمی و۵ نفر بازداشت شد. کابل: 

کابل:  ۳ نفر در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از والیت های کابل و فاریاب بازداشت شد.
سه ماین گذارطالب ، در اثر انفجار ماین خودشان دراحمد آباد والیت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

فراه:    شب گذشته در روستای »مهاجرین«  مرکز فراه ۴ هراس افگن طالب هالک و۳ تن زخمی شد.
۲ تن با  ارتکاب همکاری با طالبان از مربوطات اسعدآباد بازداشت گردید. کنر: 

برادر ولسوال نام نهاد هراس افگنان طالب برای ولسوالی چهار بولک والیت بلخ بازداشت شد. بلخ: 
۱6هراس افگن در حمله هوایی  در پشتون كوت كشته۲ تن زخمی شد.۵ طالب در دولت آباد کشته شد. فاریاب: 

در یک ماه گذشته حدود ۵۰۰ طالب مسلح در درگیری با نظامیان در والیت فاریاب کشته و۵6طالب زخمی  فاریاب: 
شدند. ده سرباز پولیس شهید   و هفت سرباز دیگر پولیس دیگر زخم برداشته اند .

درحمله های توپخانه یی نظامیان در زابل ،۲۴ هراس افگن کشته وهفده تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
دو غیرنظامی درگلوله باری گروه طالبان در الینگاروالیت لغمان زخم برداشتند. لغمان: 

دواخان دزد و راهزن مشهور دروالیت لغمان در درگیری با ماموران امنیتی کشته شد. رر: 
هشت طالب مسلح در غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 

۲۱جوالی۲۰۱۹= ۳۰سرطان۱۳۹۸
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات برای دومین بار ازدادگاه  حکم برائت گرفت. کابل: 

بانک جهانی:  بانک جهانی اعالم کرده که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین 
میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا است.

النگ ژورنال: ۱۴۱شهرستان در افغانستان تحت تصرف دولت و6۳شهرستان تحت تصرف طالبان ودر۱۹۳ شهرستان 
درگیری ادامه دارد.

محکمه استیناف کابل امروز  عامالن قتل مهسا شش ساله را به سی٬سی سال زندان محکوم کرد. کابل: 
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وزارت دفاع ملی ازكشته شدن6۱ هراس افگن وزخمی شدن۱۷تن دیگردرنقاط مختلف كشور خبر داد. رر: 
انفجار یك ماین كنار جاده چاشت امروز درساحه كمپنی كابل سه پولیس را زخمی ساخت.  رر: 

دونفر در میدان هوایی کابل با دو کیلو مواد مخدر هیرویین که بلعیده بودند  بازداشت شد. رر: 
مجتبی مشهور به خواجه بغرا مجرم تکراری جنایی ازخیرخانه گرفتار شد. رر: 

هشت طالب مسلح در نبرد با نظامیان دردولینه غور کشته شدند. غور: 
مال مناف یک قوماندان ارشد گروه طالبان درهلمند بازداشت شد. هلمند: 

۱۴ طالب درحمله هوایی درگرشک و سنگین  کشته و6 طالب دیگر زخم برداشتند.۸ماین نیز کشف شد. رر: 
ازیك انفجارانتحاری درداخل بازار  رستاق تخارجلوگیری وعامل آن کشته ویکنفر دیگر بازداشت شد. تخار: 

پولیس سه تن را درپیوند به حمل سالح غیر قانونی ازناحیه هشتم شهرجالل آباد بازداشت کرد  و ۱۳۰کیلوچرس  ننگرهار: 
در بتی کوت گرفته شد.

سه طالب در گیالن غزنی دیشب کشته شدند. ۸ ماین در مربوطات غزنی و لوگر کشف و خنثی شد. غزنی: 
انفجاریک واسکت مملو از مواد انفجاری به شمول سه انتحار کننده، ۱۵ طالب را درناوه غزنی کشت. رر: 

صاحبخان مشهوربه سلیمان مسوول استخبارات طالبان با۱۳ فردش و۳ پاکستانی درناوه کشته شد. رر: 
گروه مسلح که قصداختطاف نوری ریس برشناودزدی منزلش راداشت توسط پولیس یکنفر شان کشته دوتن  سرپل: 

زخمی و ده تن گرفتار شد.
سه طالب در انفجار ماین در احمدآباد پکتیا حین جاسازی ماین کشته شدند. پکتیا: 

در  انفجار ماین دربلچراغ فاریاب امروز یک کودک ۸ ساله کشته وسه کودک دیگر زخم برداشتند. فاریاب: 
۲۸ طالب مسلح در نتیجه حمالت هوایی نظامیان دیشب دربلچراغ فاریاب کشته شدند. رر: 

در حمله هوایی قوای ایتالف یک پولیس محلی شهید وسه پولیس زخم برداشتند۴ طالب نیز کشته شد. لوگر: 
بدخشان:  ۵ طالب درکران منجان  دیشب کشته و۷ تن  زخمی شد.دیشب ده طالب کشته و۸تن زخم برداشتند.

۱۱ طالب در دوعملیات نظامی در حومه شهر فراه کشته شدند. فراه: 
چهارطالب درمرکز فراه دیروز کشته وسه طالب دیگر زخم برداشتند.درحمله هوایی ۲ طالب کشته شد.در  فراه: 

نزدیکی مرکز فراه دیروز۵ طالب کشته ودو تن زخمی شد.یک طالب درپشت رودکشته شد.
یازده طالب مسلح درنبرد با نظامیان دردهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

سی عضو گروه های طالبان و داعش ازجمله سه قومندان محلی این گروه کشته  و ده ها هراس افگن دیگر  ننگرهار: 
شان زخم برداشتند.۴انبار سالح نیز کشف شد.

بخش هایی از  چپرهار ننگرهار دریک عملیات نظامی ازوجود طالبان  پاکسازی و۱۴ ماین کشف شد. رر: 
۲۲جوالی۲۰۱۹= ۳۱سرطان۱۳۹۸

درحمله هوایی قوای اتالف در برکی برک ۹ نفر ملکی کشته و 6 نفر زخم برداشتند. لوگر: 
در پی حمله طالبان به دو ایستگاه فرستنده و گیرنده امواج تلفن در   چاربولک بلخ، تمامی شرکت های ارائه  بلخ: 

دهنده خدمات تلفن موبایل وادار به قطع شبانه خدمات شان در مزارشریف و شبرغان شده اند.
باحمله طالبان درنزدیکی مرکزفراه۱۲طالب کشته و نه تن زخمی شد.۴ پولیس شهید و ۲ تن زخمی شد. فراه: 

عبدالحکیم حسینی قومندان خیزش مردمی دیشب درروستای دارآباد فراه به شهادت رسید. رر: 
پولیس میدان هوایی بین المللی کابل ۵ کیلو موادمخدر را با یک قاچاقبر بازداشت کرد  کابل: 

برای اعمار مسجد جامع درکمپلکس اداری داراالمان از تمام ولسوالی های کشور خاک جمع میشود. رر: 
دو تن که مقداری هیرویین را در بطن خود جاسازی کرده بود در حیرتان بازداشت شد. بلخ: 

در دانگام کنر کرامت سرگروپ ۲۰ نفری طالب با۳ نفرش با سالح و مهمات بازداشت شد.  کنر: 
۸ طالب کشته و۱۰ تن زخمی وپنج مخفیگاه شان با همه تجهیزات جنگی اش در کنر ازبین برده شد. رر: 

۴تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن درغازی آباد کنر بازداشت شدند.۸ ماین هم خنثی شد. رر: 
۱۰ طالب در اندر و ده یک کشته و۴ تن زخمی شد.۴ ماین نیز خنثی گردید. غزنی: 
ننگرهار:  دونفر با ۳۰ کیلوگرام مواد مخدرکه به مارکو انتقال می یافت  بازداشت شد.

۲۳جوالی۲۰۱۹=اول اسد۱۳۹۸
وب سایت دارالحیات: “یوآف مردخای” رئیس یک شرکت بین المللی با دو بازرگان دیگراسراییلی اخیرًا با  کابل: 

روال غنی، دیدار کرده و برای سرمایه گذاری شرکت های اسرائیلی درافغانستان به توافق رسیده اند.
۱۹ طالب مسلح درننگرهار از ادامه جنگ  دست کشیدند و راه صلح درپیش گرفتند. ننگرهار: 

۹ عضوپاکستانی داعش درحمله روستا نشینان خشمگین دراچین ننگرهار کشته و۴ تن زخمی شدند. رر: 
شش طالب مسلح بشمول یک پاکستانی دریک حمله هوایی درحوکی کنر کشته شدند. کنر: 
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۱۴ تن به اتهام عضویت درگروه های ترورستی در  کنر، ننگرها،. نورستان و لغمان بازداشت گردید. رر: 
بادغیس:  مالسیف الرحمن یک قومندان ارشد طالبان با چهارتن از افرادش در آبکمری کشته شدند.

دراثر انفجار یک ماین دو تن در شهر پلخمری زخم برداشت. بغالن: 
دراثر یک درگیری در کوهستان فاریاب دیشب دو هراس افگن کشته و پنج تن دیگر زخم برداشتند. فاریاب: 

۸ تن در پیوند به فروش وقاچاق مواد مخدر درمربوطات هرات. خوست و پکتیا بازداشت شدند. کابل: 
6 سارق مسلح از والیات هرات. هلمندو فراه بازداشت شدند. رر: 

۲ نفر با ۱۷۰ کیلو مواد مخدر در بتی کوت بازداشت شد. ننگرهار: 
۱۰ هراس افگن در حمله هوایی در خاص ارزگان کشته شد. ارزگان: 

۸ طالب بشمول سه پاکستانی دردایچوپان زابل کشته و۱۳ تن دیگرزخم برداشتند.۷ماین نیزخنثی شد. زابل: 
یک نظامی درشهر غزنی عصر دیروز به شهادت رسید. غزنی: 

سه انتحار کننده در موتر مملو ازمواد انفجاری دیشب در گیرو هدف حمله هوایی قرارگرفته کشته شدند. رر: 
رر:  در ده یک 6 طالب ودر ولسوالی قره باغ و  آب بند غزنی ۴ طالب مسلح کشته و۹ تن زخمی شدند. 

سه مرد به جرم غصب زمین دیروز در لوگر بازداشت شدند. لوگر: 
۲۴جوالی۲۰۱۹= ۲ اسد۱۳۹۸

۲۵هراس افگن درنقاط مختلف کشورتوسط نیروهای امنیتی کشته ۱6 زخمی و۸تن بازداشت شد. کابل: 
۳ عسکر کرواسی درحمله ترورستی درتنگی تره خیل ده سبز کابل زخمی شد. رر: 

6 نفر به اتهام فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شد. رر: 
دومین محافظ ریس جمهور غنی در کابل درکارته نو ترور شد. رر: 

سهراب باشنده ناحیه دهم  به اتهام آتش زدن به عادله خانمش که منجر به مرگ او شد - بازداشت  شد. رر: 
پنج طالب مسلح درساحه آب چکان لوگر امروز کشته و۵ تن دیگر بازداشت شدند.6 حلقه ماین درشهر غزنی  لوگر: 

وجاجی آریوب پکتیا کشف شد.
نزده طالب مسلح درمربوطات غزنی دیشب کشته ۱۲ تن زخمی و ۸ طالب بازداشت شدند. غزنی: 

۲۷۰ کیلو گرام چرس در کندز از یک موتر الری امروز کشف و ضبط وراننده موتر بازداشت شد. قندز: 
۲۲کیلوهیرویین.۱۳ ونیم کیلو شیشه.۲۳ کیلو تریاک.۱۱کیلو موادکیمیاوی در زرنج کشف و ضبط شد. نیمروز: 

۲۵جوالی۲۰۱۹= ۳ اسد۱۳۹۸
از صد سالگی دستگاه دیپلوماسی کشور دیروز دروزارت امور خارجه تجلیل به عمل آمد. کابل: 

درانفجاردرموترکاستر در چارراه ملی بس مکروریان اول ۵ نفر کشته و۱۰ نفر کشته شد انفجار دوم زمانی  کابل: 
رخداد که مردم مصروف جمع کردن زخمیان بودند و یک انفجار انتحاری در حوزه نهم رخداد که جمعا 

۱۱نفرکشته و۴۵نفر زخمی شد.
طالبان به دوپاسگاه پلیس در اشکمش حمله کرد که ۳۲نفر کشته و ۷ تن زخمی شدند. تخار: 

انفجار بمب کنار جاده ۹ عضو یک خانواده را کشت.  ننگرهار: 
چهارده روستای  چپرهار ننگرهار در ادامه عملیات ضد هراس افگنی ازوجود طالبان   پاکسازی شد. رر: 

درحمله قوای هوایی بریک موضع طالبان درهلمند 6 هراس افگن کشته شدند. ۱۰ ماین نیز کشف شد. هلمند: 

۱۲طالب  درنبرد با نظامیان در زابل کشته و6 طالب دیگر زخم برداشتند.۱۱ ماین نیز کشف وخنثی شد. زابل: 
۹ هراس افگن دریک حمله هوایی درمانوگی کنر کشته شدند. کنر: 

۳۳ طالب بشمول6 قوماندان طالب  در حمله قوای هوایی  در فاریاب کشته و ۱۴ تن دیگر شان زخم برداشتند.  فاریاب: 
۱۴خارجی درمیان انها است.

پولیس فاریاب سه کودک را که از کابل ربوده بودند از چنگ آدم ربایان درشهر میمنه نجات داد. رر: 
یک استاد پوهنتون غورامروزاز حمله تروریستی نجات داده شد. یک تن زخمی و یک پولیس شهید شد.    غور: 

طالبان دیشب منازل مسکونی را در ولسوالی دولتیار غور آتش زدند. وباانفجار ماین یکنفر کشته شد. رر: 
یک زن ۴۰ ساله که مصروف چراندن دامهایش بود توسط یکنفرتیرباران شد. قاتل دستگیر گردید. دایکندی: 

شفاخانه یکصد بستر  نایب امین اهلل خان بامصرف ۱۸ملیون دالر کمک پاکستان افتتاح شد. لوگر: 
زلمی خلیلزاد وجنرال جوزف دنفورد لوی درستیز امریکا در کابل درحال مذاکره میباشند. امریکا: 

درحمله گروهی طالبان برپاسگاه های امنیتی دراشکمش تخار۲۳نظامی جان های شان را از دست دادند. بغالن: 
۲۶جوالی۲۰۱۹= ۴ اسد۱۳۹۸

طالبان می گوید که حمالت اخیر به کابل در پاسخ به حمالت نیروهای دولتی بوده است. کابل: 
در حمالت انفجاری و انتحاری دیروزدر نقاط مختلف افغانستان بیش از چهل نفر کشته شدند. رر: 
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دو تن که یک کیلو هیرویین را بلعیده بودند وعازم هند بودند درمیدان هوایی بازداشت شدند. رر: 
مالامامان، واعظان وخطیبان مساجد و تکایای شهر کابل امروزدر ادای نماز جمعه مردم را به وحدت واتفاق  رر: 
دعوت کردند و گفتند که تنها وحدت نظرو عمل است که می تواند مردم مسلمان افغانستان را از وضعیت 

اسفبار کنونی نجات دهد .
دیروز در حمله   ای طالبان  در والیت تخار، دست کم ۲۰ مأمور پلیس کشته شد. تخار: 

۱۲ زندانی بمناسبت ۸ ثور از بند رها شدند. پنجشیر: 
6۱ طالب درشورابک وریگستان قندهارکشته و۳۰ تن زخمی شد. کامازهای پاکستان اجساد را بردند. قندهار: 

پولیس نیمروز، نزده ونیم کیلو شیشه و۱۸ کیلو هیرویین را که توسط ۲ نفر به ایران میرفت کشف کرد. نیمروز: 
۱۰ طالب در خاشرود زخمی و دوفیر راکت و یک پایه مخابره شان بدست پولیس افتاد. رر: 

۱۰ طالب دیشب درمحمد آغه وبرکی برک  لوگرکشته شد.۵ ماین از بخش های غزنی و پکتیا خنثی شد. لوگر: 
یک موتر هاموی  پر از مواد انفجاری طالبان   درگیروی غزنی دیشب منهدم و۲سرنشین آن کشته شد. غزنی: 

پولیس میگوید یکنفر به ظن سرقت پلیت های وسایط بازداشت شده است.  کابل: 
۳ طالب در تگاب و شهر بزگ بدخشان کشته و۳ تن دیگر شان زخمی شد. بدخشان: 

سومین جشنواره گل کچالو دربامیان با حضورمسووالنی ازمرکز وآن والیت دیروز در بامیان برگزار شد. بامیان: 
۲۷جوالی۲۰۱۹= ۵ اسد۱۳۹۸

سقف هزینه دوماه کارزار انتخاباتی برای هر نامزد ریاست جمهوری حدد۴۴۲ملیون افغانی تعیین شده.  کابل: 
درحالیکه درانتخابات پیشین حدود ۱۰ ملیون افغانی بود. 

سخنگوی ارگ :  دبیرخانه شورای عالی صلح لغو شد. رر: 
قومندانی امنیه کابل از بازداشت ۲۴تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف خبرداد. رر: 

بدخشان:  نبردهای سنگین میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی نسی بدخشان جریان دارد.
سقوط مکمل ولسوالی کران ومنجان بدخشان بدست طالبان  مردم والیت پنجشیر را نگران ساخته است. پنجشیر: 
مال نقیب یک قومندان ارشد  طالبان با شش فردش درحمله هوایی دربلخ کشته و۴ تن شان زخمی شد. بلخ: 

طالبی  که از پاکستان ماموربمب گذاری در شهر مزارشریف شده بود دستگیر شد. رر: 
از قطع فعالیت همزمان شبکه های مخابراتی  مسوولین در والیت بلخ، که روز )دوشنبه، ۳۱ سرطان(  رر: 
چهارشرکت )روشن، افغان بی سیم، ام تی ان و اتصاالت(، فعالیت های شبانه دراینوالیت خبر دادند، تاکنون 

وضع نورمال نشده و باعث پریشانی مردم بخصوص تجارشده است.
برای یکصد خانواده قربانیان حمله های اخیر سه هزار افغانی پول نقد و ۱۱قلم مواد غذایی توزیع شد. قندهار: 

۱۳تن عضو گروه تروریستی طالبان بشمول دوتن قوماندان ارشد آن و یک تروریست خارجی کشته شد. پکتیکا: 
ده طالب دیروز درنبرد با نظامیان در زابل کشته  وسه طالب دیگر زخم برداشتند.۷ ماین نیز کشف شد. زابل: 

دیروز شش هراس افگن دریک حمله هوایی دروالیت کنر کشته شدند.۷ ماین نیز کشف شد. کنر: 
۲۸جوالی۲۰۱۹= ۶ اسد۱۳۹۸

کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. کابل: 
درساحه تایمنی  درچارراهی شهید انفجاری رخداد. رر: 

۸۰ زندانی افغان از تاجکستان به دولت افغانستان  در کندزسپرده شدند. رر: 
پولیس شام دیروز ازوقوع یک انفجار درشکر دره حومه کابل جلوگیری کرد. رر: 

راننده یک موتر نوع کروال دیروز توسط دزدان مسلح درولسوالی خنجان بغالن به قتل رسید. بغالن: 
حمله گروه طالبان برولسوالی اسماعیل خیل ومندوزی آن والیت دفع و۴ طالب کشته و۱۲ تن زخمی شد.  خوست: 

انفجار دریک موتر سایکل درخوست جان دو فرد ملکی را گرفت. رر:  
دراثر حمله یک طیاره بی سرنشین در منطقه ریگی جوند بادغیس دیشب ده طالب مسلح کشته شدند. بادغیس: 

هشت طالب مسلح در ده یک غزنی دیشب کشته و۵ تن زخمی شدند. غزنی: 
در اثر انفجار ماینی صبح امروز درشهر غزنی سه فرد ملکی به شهادت رسیدند. رر: 

درحمله طالبان در آب بند غزنی ۴  نیروی خیزش مردمى  شهید و۱۰ تن دیگر زخمی شدند.  رر: 
درحمله های هوایی نظامیان در غور چهار مرکز طالبان با خاک یک سان شد. غور: 

پنج طالب مسلح درنبرد با نظامیان در ارزگان کشته شدند. ۱۰ ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 
دردرگیری ها در قندهار ۹ طالب کشته شدند و شش تن زخم برداشتند.۸ماین هم کشف شد. قندهار: 

درحمله هوایی بر موضع طالبان درهلمند ۱۴ هراس افگن به شمول سه طالب پاکستانی کشته شدند. هلمند: 
ده طالب توسط نظامیان در شاه جوی زابل کشته وچهار طالب دیگر زخمی شد.۸ ماین هم کشف شد. زابل: 
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شش هراس افگن دریک حمله هوایی در کنر کشته شدند. کنر: 
۲۹جوالی۲۰۱۹= ۷ اسد۱۳۹۸

در نتیجه حمله انتحاری دیروز۵مهاجم به دفتر ›روند سبز‹ امر اهلل صالح در کابل دست کم ۲۰ نفر از جمله ۱6  کابل: 
غیر نظامی کشته و ۵۰ نفر دیگر زخم برداشته اند.

سه تن در ده سبز کابل به اتهام فعالیت تروریستی  بازداشت گردید. رر: 
پنج تن به ظن قاچاق موادمخدر و استفاده از سالح غیر قانونی درشهر کابل بازداشت  گردید. رر: 

ریاست پاسپورت دو شهروند خارجی باتذکره جعلی  و یک شهروند افغان  متهم به قتل راکه میخواست   رر: 
پاسپورت بگیرد بازداشت کردند.

ننگرهار:  سه ماین سازپاکستانی گروه داعش درحمله  ماموران امنیت ملی درمومند دره کشته شدند.
درعملیات ضد هراس افگنی در بخش های ننگرهار ده ها ماین کشف و ۱۱ مخفیگاه طالبان تخریب شد. رر: 

چهار طالب مسلح در چار دره  کندز دیشب کشته شدند. قندز: 
ده طالب مسلح در ده یک  غزنی دیشب کشته و مالعمر با۵ طالب دیگر زخمی  شدند. غزنی: 

هفت طالب مسلح درچمتال  بلخ عصر دیروز کشته شدند. بلخ:: 
پولیس بغالن امروز یک سرگروه قطعه الیزری طالبان را  که عازم کابل بود باز داشت کرد. بغالن: 

۲۹ طالب درحمله قوای هوایی درشاه جوی و حومه قالت  زابل کشته۱۰ تن زخمی و6 ماین کشف شد. زابل: 
شش هراس افگن دریک حمله هوایی در چپه دره کنر کشته شدند. ۸ ماین هم کشف وخنثی شد. کنر: 
۱۱ طالب  در درگیری با نظامیان درمیوند قندهار کشته ، ۱۴ تن  زخمی و۱۱ ماین هم کشف شد. قندهار: 

پاکستان:   سفارت پاکستان  میگوید که تنها برای سالمندان، بیماران، زنان وبازرگانان افغان ویزا صادر می کند.
نوزده طالب مسلح در فراه دیروزکشته و۵ تن زخمی شدند. یک پولیس شهید و۴ تن هم زخمی شد. فراه: 

۳۰جوالی۲۰۱۹= ۸ اسد۱۳۹۸
تعمیرجدید وزارت عدلیه درداراالمان امروز توسط  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افتتاح شد. کابل: 

درگزارش ملل متحد آمده که در سالجاری ۱۳66غیر نظامی کشته و۲۴۴6غیر نظامی زخمی شده اند.  کابل: 
طالبان هفته گذشته ابتدا معدن الجورد راتصرف کردند و بعد کنترول ولسوالی را گرفتند. بدخشان: 

پولیس شب گذشته دو سارق مسلح را حین سرقت یک موتررا بعد زخمی کردن بازداشت کردند. کابل: 
مال شین گل یک قومندان مهم طالبان مسلح صبح امروز در فراه بازداشت شد. فراه: 

حمله طالبان بر یک پاسگاه کمر بند امنیتی در حومه شهر فراه دیشب باکشتن۵ طالب و۳ تن زخمی عقب زده  رر: 
شد.۳ پولیس هم زخمی شد.

ده طالب مسلح درشولگره بلخ دیشب کشته  و6 تن زخمی شدند. بلخ: 
۲۲طالب مسلح  دیشب و امروز درمربوطات غزنی کشته و۲6تن زخمی شدند.۳ ماین نیز کشف شد. غزنی: 

ده ها طالب مسلح به شمول چندین قومندان آن گروه در بغالن دیشب کشته ۳۳ تن زخمی شدند. بغالن: 
رسانه های پاکستان به قول از مقامات آن کشور خبر داده اندکه به زودی هیئت طالبان را به پاکستان دعوت  پاکستان: 

خواهندکرد.
ده طالب توسط نظامیان دیشب در سانچارک کشته و۸ تن زخمی شدند .دوپولیس هم زخمی شد.دیروز نیز۲  سرپل: 

طالب کشته و۳تن زخمی شد.
سه هراس افگن داعش درشیگل کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.6 مخفیگاه شان نابود شد. کنر: 

۱۵ حلقه ماین از مربوطات قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف و خنثی شد.  قندهار: 
شش طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند. ۱۰ ماین نیز کشف شد. رر: 

دو سرباز امریکایی در گلوله باری یک سرباز افغان کشته و۲ تن زخمی شدند.مهاجم زخمی شد. رر: 
ده طالب در  حمله های هوایی درنهرسراج وسنگین هلمند کشته و هفت طالب دیگر زخم برداشتند. هلمند: 

هژده هراس افگن طالب و داعش درحمله هوایی کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ننگرهار: 
سه فرد مسلح  مربوط باند خودخوانده ولسوال طالبان  دیروز درجبل السراج پروان کشته شدند. پروان: 

بادغیس:  ۳طالب در حمله هوایی در قادس کشته وشماری زخمی شد.
۳۱جوالی۲۰۱۹= ۹ اسد۱۳۹۸

دولت هیات ۱۵نفری برای مذاکره با گروه طالبان ایجاد کرد. زلمی خلیلزاد ازکابل عازم دوحه شد. کابل: 
ملل متحد:  در گزارشی درباره آسیب های جنگ بر کودکان، افغانستان را بدترین نقطه جهان خوانده و بعد از آن سوریه، 

یمن و فلسطین را دیگر مکان های ناامن برای کودکان در یکسال گذشته خوانده است.
۳۴نفر ازمسافران یک بس بشمول دوخبرنگار محلی هرات دراثرانفجار ماین در شاهراه هرات- قندهار کشته  فراه: 
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و۱۷ تن زخمی شدند.
یک افسرپولیس درشهرفراه بافیرتروریستان  به شهادت رسید. یک طالب نیز کشته شد. رر: 

درانفجاریک محموله جنگ افزار طالبان در کنر یک طالب کشته و چهارتن شان زخم برداشتند. کنر: 
شبکه سه نفری  انتحاری  پاکستانی   از مربوطات شهر اسعد آباد والیت کنر بازداشت گردید. رر: 

دو ماین ساز و ماین گذار گروه طالبان در کاپیسا باانفجار ماین خودشان  کشته شدند. کاپیسا: 
۳۲ طالب  درحمله های زمینی و هوایی نظامیان در زابل کشته و هفده طالب دیگر زخم برداشتند. زابل: 

چهار طالب مسلح در تازه ترین نبرد با نظامیان در دهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هشت طالب  در نبرد با نظامیان درترینکوت کشته وچهار تن  شان زخم برداشتند.۱۰ ماین نیزکشف شد. رر: 

۱۳ طالب در حمله های هوایی و زمینی درمیوندقندهارکشته  و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.۱۰ نفر نیز  قندهار: 
بازداشت شد.

۹ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان درمیوند ونیش قندهار کشته شدند. رر: 
سه غیرنظامی به شمول یک کودک در  انفجار بمب درسپین بولدک  جان باختند و۲۰ تن زخمی شد. رر: 

شانزده طالب بشمول ۱۲ چچنی در حمله هوایی درچرخ لوگر کشته شدند. لوگر: 
دوازده طالب مسلح امروز دردرگیری بانظامیان درولسوالی ده یک غزنی کشته و۵ تن زخمی شدند. غزنی: 
پولیس یک سرگروپ شبکه سارقان موتررابادوهمکارش در شهرکابل باچند ماسترکلید گرفتارکرد. کابل: 

مبارزه بامواد مخدردر۵ ماه گذشته ۱۵۴۵تن رابشمول۴۲ زن و۵ شهروند خارجی، بازداشت کرده اند. رر: 

پولیس یک نفررا که با استفاده ازچادری و لباس زنانه اموال دوکان هارا دزدی می کرد بازداشت کرد. هلمند: 
۲۳ طالب مسلح درحمله هوایی درقلعه زال و امام صاحب کندز دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند. قندز: 
طالبان دوباشنده روستای کمنج ولسوالی شهرک غور را که ربوده بودند دیروز به شهادت رساندند. غور: 

پولیس بامیان چهار مرد را دیروزبه ظن سرقت دهعراده موترسایکل از شهر بامیان بازداشت کرد.یکنفر با یکهزار  بامیان: 
دالر جعلی هم گرفتارشد.

سی عضو گروه های طالبان و داعش در حمله های هوایی کشته و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند. ننگرهار: 
سی و یک طالب مسلح توسط کوماندوها دیشب در مربوطات فاریاب کشته شدند. فاریاب: 

بعد از یک هفته شبکه های مخابراتی فعالیت شان را در والیت بلخ از سرگرفتند. بلخ: 
مقدار زیادی مواد مخدرامروز ازسوی مسوالن ریاست مبارزه با مواد مخد نیمروز آتش زده شد. نیمروز: 

اول آگست ۲۰۱۹= ۱۰ اسد۱۳۹۸
حامد کرزی گفت روند کنونی صلح بهیچ عنوان افغانی نیست و به اختیار امریکا وپاکستان میباشد. کابل: 

یک زن با دو کیلو هیرویین که به هند میرفت در میدان هوایی کابل دستگیرشد .یکنفر با تابلیت ک وپول جعلی  رر: 
و یکتن که ۹۰۰هزار افغانی و6۴هزاردالررادزدیده بوددرکابل گرفتار شد.

در  انفجار یک ماین تعبیه شده در کنار یک پاسگاه امنیتی درپنجصدفامیلی کابل صبح امروزدو پولیس به  رر: 
شهادت رسیدند، سه پولیس و دو فرد ملکی زخم برداشتند.

در6 ماه گذشته۱۵۴۰تن به اتهام قاچاق موادمخدر ازسوی پولیس مبارزه باموادمخدر بازداشت شده اند. رر: 
۲۰ طالب درقلعه زال کندزکشته و۱۰تن زخمی شدند.باثرفیرطالبان دریک محفل عروسی ۲نفرکشته و۳ تن  قندز: 

زخمی شد.
۱۹ طالب مسلح دیشب درازره لوگر کشته و۵ تن زخمی شدند. لوگر: 

۸ طالب مسلح دیشب در گومل پکتیکا کشته و۲نفردرزرمت دستگیرشد. پکتیکا: 
۹ طالب مسلح دیشب درمناطق شهباز و منگور غزنی کشته و6 تن زخمی شدند. غزنی: 

۲۵ طالب دوشب قبل ازاثر حمله قوای اتالف ونظامیان در قره باغ کشته و ۴تن بازداشت گردید. رر: 
۴ عضو گروه داعش درحمله هوایی در مانوگی کشته شد. کنر: 

۱۴ طالب مسلح دیروز درفیروزکوه غور کشته و۲تن زخمی شدند.مولوی احمدشاه عضو طالب با ۵ فردش  غور: 
در شهرک کشته شد.۳عضو خیزش مردمی نیز زخمی گردید.

قاری مهدی یک قومندان طالبان با ۸ فردش درچمتال وچاربولک بلخ شام دیروزکشته و۸ تن زخمی شد. بلخ: 
درحمله نظامیان 6۵ طالب با سه قوماندان و 6 طالب پاکستانی دربخش های زابل کشته و ده طالب دیگر  زابل: 

بازداشت شدند.۷ماین هم کشف شد.
درحمله هوایی۲۲عضو طالبان و داعش کشته وشانزده تن شان زخمی شد.۷ماین نیز کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

بیش از دوصد جنگ افزار ازسوی قومندانی امنیه هرات به برنامه جمع آوری سالح تسلیم داده شد. هرات: 
۱۱ طالب درتازه ترین نبردها با نظامیان درشاه ولیکوت قندهارکشته ویک نبارسالح درمیوند کشف شد. قندهار: 
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۹ طالب  در نبرد با نظامیان در ترینکوت ارزگان کشته  وپنج طالب زخم برداشتند. 6 ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۲ آگست ۲۰۱۹= ۱۱ اسد۱۳۹۸

خلیلزاد می گوید که برقراری صلح درافغانستان نیازمند تضمین های معتبرافغانستان وپاکستان درمورد عدم  کابل: 
استفاده خاک هیچ یک از طرف ها علیه یکدیگر است.

آمریکا در حال آماد گی برای خروج هزاران سرباز این کشور از افغانستان پس از توافق ابتدایی صلح با گروه  امریکا: 
طالبان است شمارسربازان اینکشوردرافغانستان از ۱۴ هزار به ۸ تا ۹ هزار کاهش خواهد یافت.

۲۵ طالب داخلی و نیز اعضای گروه تروریستی ایغورهای چین و چیچنی ها در قریه پنگرام ولسوالی چرخ  لوگر: 
کشته شدند، ۱۲ طالب دیگر زخم برداشتند و 6 تن دیگر شان بازداشت شدند.

۸ نظامی در حمله طالبان بردوپاسگاه امنیتی در دایکندی شهید و ده تن دیگر شان زخم برداشتند. دایکندی: 
پنج غیرنظامی دردرگیری میان گروهی طالبان  درشیندند کشته  و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند. هرات: 

پولیس هرات سه تن را به ظن خرید و فروش یک کودک سه ماهه بازداشت کرد. رر: 
دریک حمله نظامیان درباالبلوک فراه هشت طالب مسلح کشته شدند. فراه: 

دریک حمله هوایی در جوند بادغیس چهارطالب مسلح کشته  و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.  بادغیس: 
۱۷ طالب  درتازه ترین نبردها با نظامیان درترینکوت ارزگان و میوند قندهار کشته و6 تن زخمی شدند. ارزگان : 

محمدحسن ولسمل خبرنگاروشخصیت فرهنگی وفات نمود. جنازه  فردا ازکابل به ننگرهارانتقال میگردد.  کابل: 
گفته میشود قراراست اشرف غنی ۳۵۰۰ قطعه زمین رهایشی را در کابل به گلبدین حکمتیاربدهد. رر: 

پولیس از ورود  موتر »هینو« ۳۵ تن گوشت پاکستانی بی كیفیت وغیر صحی به كابل جلوگیری كرد. رر: 
بانک مرکزی کشور بیش از دو میلیارد افغانی بانک نوت های فرسوده و مندرس را در کابل آتش زد. رر: 

۳ آگست ۲۰۱۹= ۱۲ اسد۱۳۹۸
قرار است دور هشتم مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان امروز )۱۲ اسد/مرداد( در دوحه، پایتخت  قطر: 

قطر آغاز شود.
سیگاریا دفتربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ادعا کرد که درارتش افغانستان بیش از ۴۲ هزارعسکر  سیگار: 

خیالی وجود دارند.
۳۳ طالب مسلح در حمله  های هوایی دیشب دراندر وده یک  غزنی کشته شدند.   یک موتر پر از مواد  غزنی: 

انفجاری طالبان نیزاز بین برده شد.
دراثرانفجار ماین در فابریکه سمنت غوری دوتن از کارگران فابریکه زخم برداشتند. بغالن: 

۹ هراس افگن دردرگیری با پولیس در ولسوالی نهرسراج هلمند کشته شدند. هلمند: 
در چهار شبانه روز عملیات درنهرسراج شش طالب  کشته شدند وشمار دیگری آنان زخم برداشتند. رر: 

دوطالب مسلح درسنگین هلمند شکار ماین دست داشته خود شان شدند. رر: 
یکنفر به اتهام دست داشتن با گروه هراس افگن در چمتال بازداشت شد. بلخ: 

یک سرکرده طالبان با ۲۵ فردش در چاربولک بلخ دیروز کشته شد. رر: 
مالحقیار یک قوماندان مشهور طالب در بکواه کشته شد. فراه: 

مال عبدالباری مشهور به مشر والی خود خوانده وقومندانان ارشد گروه طالبان شب گذشته درپی یک حمله  رر: 
هوایی درولسوالی خاک سفید والیت فراه کشته شد.

یک غیر مسوول دیشب در درگیری با پولیس درحصه دوم  کاپیسا کشته و۳همکارش بازداشت شد. کاپیسا: 
پولیس مبارزه با مواد مخدر میدان هوایی بین المللی کابل، دیروز پنج تن را در پیوند به بلعیدن ۳ کیلو هیرویین  کابل: 

و قاچاق آن به هند بازداشت كردند.
یک مسافر بنام صالح محمد رمضانی مسکونه هرات که میخواست ۱۲۲۴گرام هیرویین را بخارج انتقال دهد  رر: 

درمیدان هوایی کابل بازداشت شد.
در انفجار دو ماین جاسازی شده در قندهار امروز هشت فرد ملکی و یک افسر پولیس زخم برداشتند. قندهار: 

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند.۷ حلقه ماین نیز کشف شد. رر: 
پنج هراس افگن در سید آباد میدان وردک دیشب کشته و۸ تن زخمی شدند. میدان: 

عبدالرسول مشهور به مالصابری یک سرگروه طالبان مسلح درصیاد سرپل به روند صلح پیوست. سرپل: 
6 هراس افگن پاکستانی در روستایی میان کنر و نورستان در حمله هوایی کشته و۱۱ ماین کشف شد. کنر: 

۹ طالب توسط نظامیان در ارزگان کشته   و۷ طالب دیگر زخمی شد. ۱۳حلقه ماین نیز کشف شد. ارزگان: 
ده تن به اتهام دست داشتن درجرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 

دریک انفجار درمسجد بازارمارکو در ننگرهار دوشاگرد علوم اسالمی زخم برداشتند. رر: 
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ده طالب مسلح درنبرد با ماموران مرزی در کامدیش کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد.  نورستان: 
۲۱طالب شب گذشته در عملیات کوماندوها  در  امام صاحب کندز کشته  و۲۴ تن زخمی شدند. قندز: 

با آغازعملیات نیرو های امنیتی ودفاعی درولسوالی اشكمش  تخار چندین روستا از وجود طالبان تصفیه شد  تخار: 
و طالبان تلفات سنگین  را متقبل شدند . 

پولیس  دیروز یك كودك  پنج ساله را ازچنگ ربایندگان دركابل آزاد كرد که۲۰ هزاردالرمیخواستند. کابل: 
۴ آگست ۲۰۱۹= ۱۳ اسد۱۳۹۸

۴6 طالب مسلح  بشمول خارجی ها  در حمالت نظامیان و هوایی  در۵ ولسوالی غزنی کشته شدند. غزنی: 
سمنگان:   یکنفر با 6۰ کیلوگرام تریاک بازداشت شد. 

ننگرهار:  سه نفر با بیش از ۸۸ کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شد.
نیمروز:  دونفر با ۹۰۰گرام هیرویین در زرنج بازداشت شد. 

چهار مرد سارق اموال منازل وموتردرشهر زرنج مرکز نیمروز امروز توسط پولیس دستگیر شدند.  رر: 
هشت طالب مسلح دریک حمله هوایی در مانوگی شرق کشورکشته شدند. کنر: 

قول اردوی سیالب خبرداد:۲۰ حلقه ماین از مربوطات کنر، ننگرهار، لغمان ونورستان کشف شد.  رر: 
دوازده طالب مسلح دردوبندی خوشی  لوگر دیشب کشته شدند.یک پولیس نیز زخمی شد. لوگر: 

طالبان دریک محکمه صحرایی یک دهقان معلول و نابینا را که ازپرداخت جزیه خودداری کردسربرید.   سرپل: 
۷ طالب۷ به شمول یک سرگروه آنان دیروز در فیروزکوه کشته و ۷پولیس شهید و ۹پولیس زخمی شد. غور: 

مدیر مسوول روزنامه بوستان در کندز پس از۸ روز از نزد ربایندگان از مربوطات آن والیت رها شد. قندز: 
یک سر گروه طالبان مسلح دیروز در بدخشان دوتن از افرادش را تیر باران کرد. بدخشان: 

شش طالب مسلح درنبرد با نظامیان در خاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
6 ماین در بخش های کهسان کشف و خنثی شد.  هرات: 

۹ طالب مسلح در حمله نظامیان درشهر صفا و شاه جوی زابل کشته شدند. زابل: 
در درگیری ها ۱۳ هراس افگن کشته شدند و چهار هراس افگن دیگر زخم برداشتند. قندهار: 

۵ آگست ۲۰۱۹= ۱۴ اسد۱۳۹۸
در پی حمله گروه طالبان به یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی خانقاه  جوزجان دست کم یازده مامور امنیتی کشته  جوزجان: 

و پنج سرباز دیگر زخمی شدند.۴ عضو طالب هم کشته شد.
پولیس دو فرد نفوذی مخالفان را در صفوف پولیس میوند قندهاردستگیر کرده اند. دیروز۷پولیس توسط فرد  قندهار: 

نفوذی طالبان به شهادت رسید.
درتازه ترین درگیری ها ۱۳طالب کشته و چهار تن دیگر زخم برداشتند.۱۱ ماین هم کشف گردید. رر: 

۱6 کیلوگرام تریاک در یک موتر در شبر با یکنفر گرفته شد. بامیان: 
دراصابت مرمی هاوان بر یک خانه در شاه جوی زابل، سه کودک و یک زن کشته ویک مرد زخمی شد. زابل: 

در یک رویداد ترافیکی در پنجشیر دو تن جان باختند ودونفر زخمی شد. پنجشیر: 
مولوی عبدالحی والی خود خوانده گروه طالبان برای پنجشیربا پنج هراس افگن زیرامرش درحمله نیروهای   رر: 

ویژه درنجراب کاپیسا کشته شد.
بدخشان:  یک مال امام درفیض آباد مرکز بدخشان دیشب درمنزلش باضرب چاقو  به شهادت رسید.یک دختر۲۰ ساله 

هم با تفنگ چره ای  خودکشی کرد.
طالبان مسلح پانزده فرد ربوده شده را درسمنگان امروز رهاکردند اما۱۵ نفر را نگه داشته اند. سمنگان: 

یک موترمملوازمواد انفجاری درپی یک حمله هوایی درخواجه عمری غزنی تخریب شد. غزنی: 
مقداری جنگ افزار در نجراب در یک منزل کشف و با یکنفر بازداشت شد. کاپیسا: 

۴ نفر در ولسوالی بلخ در پیوند به همکاری با طالبان با سالح وتجهیزات نظامی بازداشت شد. بلخ: 
پولیس ۹ سارق مسلح را از مربوطات لشکرگاه بازداشت  کرد. هلمند: 

درانفجاری بر موتر کارمندان تلویزیون خورشید دونفر جان باختند و چهارتن دیگر زخم برداشتند.  کابل: 
پنج هراس افگن امروز درولسوالی سرکانوکنر آماج قرارگرفتندو کشته شدند.۸ ماین نیز کشف شد. کنر: 

۳۰ هراس افگن  طالب و داعش در حمله های هوایی و زمینی نظامیان درننگرهار کشته و ده ها تن دیگر شان  ننگرهار: 
زخم برداشتند.  سه انبار سالح کشف و ۹ ماین هم خنثی شد.

پولیس هرات یک قاچاقبر مواد مخدر را با پنج کیلوگرام  هیرویین درکهسان بازداشت کرد. هرات: 
۱۰ طالب در حمله  هوایی کشور در هلمند کشته و6 تن زخم برداشتند.۱۱ماین هم کشف شد. هلمند: 

ده طالب  درحمله کوماندو شب گذشته در  دولتیار غور  کشته شدند. ۸ ماین هم خنثی شد. غور: 
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شش طالب مسلح درنبرد با نظامیان در دهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
یک فردملکی دیروز توسط برادرش که عضو گروه طالبان دربادغیس است درقادس  به قتل رسید. بادغیس: 

ده طالب مسلح در بکواه  فراه دیروز کشته شدند. فراه: 
۲۰ طالب  در  حمله های هوایی و زمینی نظامیان دیشب دربلچراغ  فاریاب کشته و۸ تن زخمی شدند. فاریاب: 

یک کارمند انکشاف دهات فاریاب در میمنه از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. رر: 
۶ آگست ۲۰۱۹= ۱۵ اسد۱۳۹۸

ایت اهلل محمدآصف محسنی متولدثور۱۳۱۴درقندهارروحانی میانه رو موسس حزب حرکت اسالمی و ریس  کابل: 
شورای علمای شیعه و از پرنفوذترین روحیانیان افغانستان به عمر۸۴ سالگی وفات یافت. وی مدرسه خاتم 

النبیین را ایجاد کرد که دران مسایل اسالمی هردو مذهب تدریس میشود. تلویزیون تمدن هم از اوست.
خلیلزاد:روزسوم دورهشتم مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان دردوحه با پیشرفت عالی پایان یافت. رر: 

از افزایش بی سابقه جرم و جنایت رنج می برد. سرقت های مسلحانه ، آدم ربایی، گروگانگیری، راه گیری و دزدی  کابل: 
خانه، خودرو و موبایل دراین شهر شش میلیونی سیر صعودی داشته است.

دونظامی مبارزه بامواد مخدر درانفجاری درساحه خیرخانه کابل شهیدو پنج تن دیگر زخمی شدند. رر: 
غزنی:    ۹ طالب  در مرکز غزنی وآب بند دیشب کشته  و۱۵طالب زخمی شدند.۱۲ حلقه ماین کشف شد.

یک دستگاه نشرات رادیویى طالبان  در زنخان غزنى دیشب منهدم و۴ فرد مشکوک بازداشت شد. رر: 
یک افسرپولیس درنتیجه انفجارماینی در خوست جان باخت و دو غیرنظامی زخم برداشتند. پکتیا: 
یک موتر پراز جنگ افزار و مواد انفجاری گروه طالبان درچشت والیت هرات کشف شد. هرات: 

۳۷ طالب در نبرد میان دو گروه مخالف طالب در گذره کشته و6 تن زخم برداشتند. رر: 
حمله طالبان برپاسگاه های امنیتی درولسوالی زنده جان هرات ناکام شد. رر: 

۷ هراس افگن لشکر طیبه پاکستان  کشته شدند و پنج تن دیگر شان  در دانگام زخم برداشتند. کنر: 
طالبان یک پولیس زن را دیروز درمسیر ولسوالی دولت آباد - مزارشریف تیرباران کردند. بلخ: 

۱۷طالب در حمله های هوایی وزمینی در ننگرهار کشته وعده ای زخم برداشتند.۱۴ماین هم کشف شد. ننگرهار: 
۹ طالب  در حمله های   هوایی دردیشو وگرشک هلمند کشته و سه تن زخمی و۸ماین کشف شد. هلمند: 

۷ طالب مسلح درنبرد با نظامیان درارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۲6 ماین از راه های مزدحم دروالیت های قندهار، ارزگان ، زابل و هلمند کشف و خنثی گردیدد. قندهار: 

۷ آگست ۲۰۱۹= ۱۶ اسد۱۳۹۸
درحمله انتحاری موتر بم طالبان در حوزه ششم غرب کابل ۱۰ نفر ملکی و۴ پولیس کشته و ۱۴۵نفر زخمی  کابل: 

شد که ۹۲نفر شان غیر نظامی اند.)درگوالیی دواخانه پل سوخته(
نیروهای امنیتی درپی سه عملیات جداگانه سه کارخانه ساخت وساز واسکت های انتحاری و ماین مقناطیسی  رر: 
را درنواحی۸ و۱۵ و بگرامی شهر کابل ازبین بردند. سه پولیس درین عملیات ها شهید شد. عملیات درساحه  

شینه بگرامی برای گرفتاری ۱۲ داعشی در سه محل ادامه دارد.
۴ نفر درپیوند به ربودن و قتل یک کودک ۱۳ ساله بازداشت شد که ۲ تن پسران کاکای او میباشند و یکصدهزار  رر: 

دالر خواسته بودند.
بیش از دو هزار لیتر مشروب الکولی در بلخ امروز ضبط شدودونفر بازداشت گردید. بلخ: 

۴ مرد با بیش از ۳۰۰ قرص تابلیت کا ودوکیلوموادمخدر نوع شیشه تریاک و چرس گرفتار شد. قندز: 
شانزده طالب مسلح درازره  لوگر دیروز کشته شدند. لوگر: 

دوفردانتحاری باموتر مملو از مواد انفجاری درکیله گی شناسایی شد که توسط پولیس هدف قرارگرفتن و با  بغالن: 
انفجار موتر افراد انتحاری کشته شد.

حکمتیار حکومت کنونی  را غیر اسالمی خواند وگفت مرگ وننگ برکسی که این نظام را به نام جمهوری  کاپیسا: 
اسالمی می شناسد.

۸ آگست ۲۰۱۹= ۱۷ اسد۱۳۹۸
مال هبت اهلل آخندزاده، رهبر گروه طالبان برخالف پیام حدود دوماه پیشش به مناسبت عید فطرکه به ادامه جنگ  طالبان: 

تاکیدکرده بود، در پیام عیدی جدیدش به راه حل صلح آمیز افغانستان تاکید کرده است.
چهارطالب بشمول ۲ پاکستانی  در خوگیانی  ننگرهار کشته شدند وهشت تن دیگر شان زخم برداشتند. ننگرهار: 

۲۳ هراس افگن طالب و داعش درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت ننگرهار کشته و۳۰  رر: 
تن زخمی شدند ۲انبار سالح و.۱۲ماین هم کشف شد.

شش هراس افگن پاکستانی دریک حمله هوایی درشرق کشورکشته شدند. پکتیکا: 
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هفت غیرنظامی درنتیجه یک انفجاردروالیت خوست زخم برداشتند. خوست: 
پنج طالب  در سانچارک سرپل در درگیری با پولیس کشته و۹طالب زخمی شدند.۳ ماین کشف شد. سرپل: 

شش طالب  در درگیری با نظامیان دیشب در سانچارک  کشته و۳ تن  با ۲ پولیس زخمی شدند  رر: 
یکنفر با هژده کیلو گرام چرس درپلخمری بغالن دیروز بازداشت شد.  بغالن: 

۱۱ طالب به شمول دو قومندان آن گروه درمربوطات غزنی دیشب و دیروز کشته و۸ طالب زخمی شدند. غزنی: 
سه سارق ۳۸  راس گوسفند از پل علم در لوگر دیروز بازداشت شدند. لوگر: 

یک قومندان محلی گروه طالبان درحمله نظامیان درمهترالم لغمان کشته ویک نفر شان زخمی شد. لغمان: 
دو انبار جنگ افزار گروه طالبان در اسماروالیت کنر کشف شد. ۸ ماین نیزخنثی گردید. کنر: 

درنتیجه یک انفجار در موتر در شهرهرات هشت نفر زخم برداشتند. هرات: 
دو نفرهنگام دزدی در فیروز کوه  زخمی و بازداشت شد.  غور: 

۹آگست ۲۰۱۹= ۱۸ اسد۱۳۹۸
به پیشواز از صدمین سالگرد استقالل کشور بیش از یک هزار زندانی نیروهای امنیتی و دفاعی با فرمان رئیس  کابل: 

جمهوری از بند رها می شوند.
به گفته دبیرکل شورای پناهندگی نروژ، تحریم های آمریکا علیه ایران موجب شده تا سازمان های حقوق  بشری  ایران: 

نتوانند کمک های بشردوستانه خود را به دست پناهندگان افغان در ایران برسانند.
در نتیجه درگیری میان »دو گروه مسلح غیر مسئول« حزب اسالمی و حزب جمعیت در چاه آب، هشت نفر  تخار: 

از جمله پنج غیر نظامی کشته و ۱۲ نفر از افراد مسلح دیگر زخمی شده اند.
باحمله طالبان برولسوالی المار ۹طالب کشته و ۹تن دیگرشان زخمی شد. فاریاب: 

۱۷ طالب دیشب در بلچراغ کشته و ۸ تن زخم برداشتند. رر: 
در یک عملیات نظامیان کوماندو در غزنی هفت تن دیشب از بند طالبان مسلح درده یک آزاد شدند. غزنی: 

راه مواصالتی ولسوالی نهرین بغالن  که نسبت اختالفات میان دو قوماندان جهادی مسدود بود صبح امروزبه  بغالن: 
روی ترافیک باز شد.

درحمله طالبان در شولگره ۸ طالب کشته و ۱۳ تن زخمی شد.۳ سربازشهید و۲ تن زخمی گردید. بلخ: 
۱۰آگست ۲۰۱۹= ۱۹ اسد۱۳۹۸

افغانستان از پذیرایی رسمی دولت ازبکستان از هیات طالبان انتقاد کرد. کابل: 
خلیلزاد با وزیر خارجه المان در رابطه با »گام های بعدی صلح افغانستان« گفت وگو کرده است. امریکا: 

از ربودن سه مرد در شاهراه چاریکار – پلخمری  در بنو وخنجان جلوگیری شد وسه نفر بازداشت شد. بغالن: 
درجریان عملیات نظامیان کوماندو درچک  میدان وردک،  دیروز ۵ طالب مسلح کشته شد. میدان: 

دیروز 6 هراس افگن در ده یک  کشته شدندو ۱۰ تن دیگرآنان زخمی شدند. غزنی: 
در نبرد ها ی نظامیان با طالبان دربخش های قندهار، زابل، ارزگان وهلمند۴۲ طالب مسلح به شمول شش  زابل: 

جنگجوی پاکستانی کشته شدند و ۲۲تن دیگر زخم برداشتند. ۷ تن دیگر شان بازداشت شد.
درعملیات پاکسازی خوگیانی از وجود طالبان ۵۰ طالب کشته وزخمی و ده ها مرکز شان تخریب شد. ننگرهار: 
۷طالب درنبرد با نظامیان درحومه ترینکوت ارزگان کشته و6 تن زخمی شدند.۱۱ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

هفت طالب بشمول پاکستانی ها دریک عملیات نظامی درمیوندقندهار کشته شدند و شش تن دیگرشان زخم  قندهار: 
برداشتند.۸ماین هم کشف شد.

۱۱آگست ۲۰۱۹= ۲۰ اسد۱۳۹۸)عید اضحی(
اشرف غنی پس ازادای نمازعید می گوید که حکومتش در آخرین روزهای پایان قانونی دوره اش قرار  داردو  کابل: 

نمی تواند در مورد صلح تصمیم بگیرد.
خلیلزاد با مقامات المان و ناروی روی اقدامات بعدی مذاکره با طالبان گفتگو کرد. امریکا: 

جوزجان:  طالبان مسلح یک تانکر حامل مواد نفتی را در شاهراه جوزجان- بلخ دیروز به آتش کشیدند و پنج تانکرمواد 
نفتی را با ده سر نشین آن باخود بردند.

دیروز شش طالب مسلح به شمول مسوول استخباراتی طالبان برای فاریاب در قرقین، کشته و۲۵ تن دیگرزخمی  رر: 
شدند. یک نظامی شهید شد. 

پولیس قومندانی امنیه لوگر دو جاسوس طالبان را با یک پایه مخابره ایکم در کلنگاربازداشت کردند. لوگر: 
موظفان اردوی ملی پنج طالب مسلح را دیشب درچک  میدان وردک از پا در آوردند. میدان: 

سه حلقه ماین  از مربوطات ولسوالی جاجی اریوب پکتیا و ساحه شهباز مرکز غزنی کشف وخنثی شد. پکتیا: 
6 طالب در یک درگیری با نظامیان در ده یک غزنی کشته و ده تن دیگر زخمی شد. غزنی: 
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درعملیات پاکسازی چندین قریه در فیروزکوه ۹ طالبان کشته و ۱۰ طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. غور: 
۱۲آگست ۲۰۱۹= ۲۱ اسد۱۳۹۸

شهروندان افغانستان نسبت به تدابیر شدید امنیتی در روز های عید استقبال کردند. نظامیان توانسته اند در سه  کابل: 
روز اخیر ده ها سوقصد و حمله هراس افگنانه بر شهروندان را کشف و خنثی کنند.

اداره امنیت ملی افغانستان اعالم کرد که ۳۵ زندانی گروه طالبان براساس حکم محمد اشرف غنی، رئیس  کابل: 
جمهوری افغانستان به مناسبت عید قربان از توقیف گاه )بازداشتگاه( این اداره آزاد شده اند.

درنتیجه عملیات منسوبان قطعات خاص امنیت ملی در زرمت پکتیا ۱۱ طالب مسلح کشته شدند.  پکتیا: 
۸ هراس افگن درحمله نظامیان درسید آباد و چک  کشته۳ تن بازداشت و یک تن زخمی شد. میدان: 

۱۳آگست ۲۰۱۹= ۲۲ اسد۱۳۹۸
اشرف غنی خطاب به منسوبان امنیتی و دفاعی: شما با خون تان از این وطن حراست کردید و همه ما مدیون  کابل: 

تان هستیم.
هشتمین دورمذاکرات طالبان و امریکا  که  به تاریخ سوم اگست در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و برجزئیات  امریکا: 

تخنیکی تمرکز داشت اوایل صبح دیروز بدون کدام توافق  به پایان رسید.
پنتاگون تصمیم برای محدود کردن عملیاتهای نیروهایش علیه طالبان رارد کردکه نیوزویک نوشته بود. رر: 

پنج تن اعضای یک خانواده  در  انفجار یک بمب کنار جاده  درجغتوکشته و سه نفردیگر زخمی شدند. میدان: 
دیروزمركز تعلیم و تربیه انتحاری تروریستان طالب در بره کی برک تخریب و ۸  طالب کشته شد.  لوگر: 

مال نقیب اهلل یک قومندان مشهور طالبان مسلح درپادخواب شانه  لوگر دیشب کشته شد. رر: 
جوزجان:  دوستم  اشرف غنی را به زورگویی و استفاده گسترده از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتی متهم میکند وگفت 

خالف قانون خودت را ریس جمهور محکم میگیری.
پولیس  دو نفر را با۳۰۰کیلو گرام چرس دیروز در جبل السراج بازداشت کرد. پروان: 

یک راننده موتر نفت کش به ظن همکاری با طالبان مسلح در بغالن دیروز بازداشت شد. بغالن: 
۱۴آگست ۲۰۱۹= ۲۳ اسد۱۳۹۸

اشرف غنی در وزارت دفاع  گفت فروپاشی ارتش مانند دوران بعد از دکتر نجیب خواب و خیال است. کابل: 
گفت وگوهای درون گروهی پس ازپایان عید شروع شده؛ م میان اعضای دفترسیاسی طالبان در دوحه و هم به  طالبان: 

سطح رهبری طالبان در جریان است.
خلیل اهلل فیروزی ازسهامداران اصلی و متهم در پرونده کابل بانک اززندان به خانه اش منتقل شده  است. کابل: 

منسوبان پولیس قطعات خاص هشت تن را به اتهام دست داشتن با گروه تروریستی طالب در والیات بلخ،  رر: 
ننگرهار و کندهار باز داشت کردند.

چهار تن  در پیوند به فعالیت های هراس افگنانه ازبگرامی کابل بازداشت  گردید. رر: 
سردارمحمد مشهور به خلیفه داود یک فرد کلیدی شبکه حقانی ازناحیه۹ کابل بازداشت شد. رر: 

دومقام پولیس بامیان به تجاوز جنسی بریک زن متهم شدند. بامیان: 
درحمله هوایی بر مخفیگاه های طالبان در ابکمری و قادس آنها از مواضع شان فرار کرده اند. فراه: 

سه غیرنظامی درحمله موشکی طالبان درتگاب کاپیساکشته و چهار فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. کاپیسا: 
۴ طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در مقر کشته و۲ تن زخمی شد.یک ماین درگیالن نیز کشف شد. غزنی: 

یک قوماندان طالب بنام نقیب اهلل با دو تن دیگر شان درچک وردگ زخمی شد. میدان: 
شش طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی در سید آباد میدان وردگ کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 

دو عضو کلیدی گروه داعش دربتی کوت ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
۱۱ هراس افگن شب اول عید در زرمت کشته شد. پکتیا: 

یک جاسوس طالبان در فراه که از رفت و آمد کارمندان دولتی در مسیر فراه- هرات  به طالبان مسلح گزارش  فراه: 
می داد دیروز در شهر فراه بازداشت شد.

۱۲ طالب مسلح در حمله نظامیان درچارچینو و ترینکوت  ارزگان کشته شدند.۷ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۱۵آگست ۲۰۱۹= ۲۴ اسد۱۳۹۸

سفارت بریتانیا در کابل اعالم کرد که هشت میلیون پوند )ده میلیون دالر( برای برگزاری انتخابات ریاست   بریتانیا: 
جمهوری افغانستان کمک می کند.

لطیف پدرام به مبارزاتش درانتخابات ریاست جمهوری باشعار)عدالت امنیت و آزادی( آغاز کرد. وی میگوید  کابل: 
خواهان نظام )جمهوری اسالمی، فدرالی افغانستان- خراسان( است.

یک قاتل فراری که به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود و فرار نموده بود بازداشت شد. قندز: 
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۱6 تروریست طالب به شمول ۲ تن از قومندانان آنهابه نام هاى عصمت اهلل و محبوب اهلل درگرزیوان کشته و   فاریاب: 
۸ تن دیگر آنان زخمی شدند. 

در ترینکوت 6 تروریست طالب کشته،۴ تن دیگر آنان زخمی و یک ذخیره گاه مهمات دشمن درساحه کشف  ارزگان: 
و انفجار داده شد .

دو هراس افگن طالب که گوشت قربانی را به طالبان انتقال میداد  ازشاهراه اوبه  بازداشت شد. هرات: 
یک حلقه ماین در وته پور کشف و خنثی شد کنر: 

یکنفر با ۴۹ کیلو تریاک در ناحیه ۷ مزارشریف بازداشت شد. بلخ: 
دونفر در اثر درگیری میان دو جناح مسلح غیر مسوول در ساحه قریه کفترخانه ولسوالی بنوی بغالن کشته  بغالن:  

شدند ویک پولیس درمنزلش کشته شد.
صدر ابراهیم وزیردفاع خودخوانده طالبان  شب گذشته هنگامی که می خواست به پاکستان برود، در روستایی  قندهار: 
در میان ولسوالی های شاه ولی کوت و خاکریز آماج حمله جنگنده بدون سرنشین ناتو قرار گرفت و با ده 

نگهبانش کشته شد.
۱۱ تروریست در چرخ لوگر کشته شد و دیپوی ماین های آنها انفجار داده شد. لوگر: 

درولسوالی قره باغ والیت غزنی دوطالب کشته شد )۳( تن  آنان زخمی و )۳( عراده موتر سایکل و۷  حلقه  غزنی: 
ماین  دشمن تخریب شد.

چهارطالب مسلح در نبرد با نظامیان درکوهستانات سرپل کشته شدند. سرپل: 
۱۶آگست ۲۰۱۹= ۲۵ اسد۱۳۹۸

منابع طالبان میگویند حافظ احمداهلل برادر مال هیبت اهلل رهبر گروه طالبان امروز در انفجاری در نزدیکی شهر  طالبان: 
کویته پاکستان هنگام نمازجمعه  با امام و ۳ تن دیگرکشته شده و۲۲نفر هم زخمی شد.

ریاست اجرایه دولت افغانستان می گوید همزمان با توافق نامه آمریکا با طالبان، میان دولت افغانستان و آمریکا  کابل: 
هم توافق جداگانه ای به امضا خواهد رسید. متن این سند نهایی شده و در اختیار رهبران دولت افغانستان قرار 

است.
اشرف غنی گفت تاکید بر لباس غربی اشتباه امان اهلل  بود. کابل: 

پنج نظامی درحمله طالبان مسلح درقیصارفاریاب جان باختند و هفت تن دیگر شان زخم برداشتند. فاریاب: 
یک کودک در  حمله موشکی گروه طالبان در فاریاب جان داد و هفت غیرنظامی دیگر زخم برداشتند. رر: 
درعملیات دو روزگذشته در اطراف شهر کندز6 طالب کشته شدند وچهارتن دیگر شان زخم برداشتند. قندز: 
درحمله های زمینی و هوایی برمراکز طالبان۷6طالب کشته و۸۱ تن زخمی و ۱۱مرکز آنها تخریب شد.  غور: 

اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان درپکتیا رازیربررسی دارد. پکتیا: 
۸ هراس افگن طالبان دریک حمله هوایی درشرق کشور کشته ویک انبار سالح کشف گردید.  کنر: 

امروز۱۳ ماین از راه های مزدحم دروالیت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان کشف و خنثی گردید. رر: 
درتازه ترین حمله های نظامیان درمیوند قندهار هشت طالب مسلح کشته شدند. قندهار: 

۲۰ ماین از راه های مزدحم دروالیت های قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف و خنثی گردید. رر: 
مولوی قدرت اهلل یک قومندان ارشد گروه طالبان با۳ فردش درحمله نیروهای ویژه کشته شد.یک کارخانه  لوگر: 

ماین سازی هم تخریب شد.
۹ طالب درتازه ترین حمله هوایی درنهرسراج و سنگین هلمند کشته و سه تن دیگر شان زخمی شد.  هلمند: 

یازده طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها درحومه ترینکوت ارزگان کشته و۴ تن زخمی شدند. ارزگان: 
۱۷آگست ۲۰۱۹= ۲۶ اسد۱۳۹۸

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشد خود درباره مذاکرات صلح با طالبان، اشتی ملی در  امریکا: 
افغانستان وخروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفتگو کرده است.

بک شاخه انشعابی گروه طالبان که از سوی مال رسول رهبری می شود در قضیه قتل برادر مال هبت اهلل  طالبان: 
سردسته گروه طالبان ادعا مسوولیت کرد.

چهار طالب مسلح به شمول دو ازبکستانی دیشب در پشتونکوت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
دیروز درده یک غزنی  هفت تن از گروه طالبان مسلح کشته و ۷ تن دیگر شان زخمی شدند . غزنی: 
۱۸ طالب دیشب در مربوطات مرکز و  در قره باغ و ده یک غزنی کشته و۱۰ تن زخمی شدند. رر: 

درمربوطات  نرخ  والیت  میدان وردک دوهراس افگن کشته شد وسه تن دیگرزخم برداشته اند. میدان: 
یک موتر پر از مواد انفجاری طالبان مسلح  امروز درچمتال بلخ از بین برده شد ویکنفر بازداشت شد. بلخ: 

دروالیت های بلخ و سرپل   دوتن به اتهام همکاری با گروه هراس افگنان طالب بازداشت شدند. رر: 
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سی و پنج طالب در جریان ۲۴ساعت گذشته دردولت آباد و شولگره  بلخ کشته و۷تن زخمی شدند. رر: 
۲قاچاقبر مواد مخدر در ننگرهاربازداشت شد/ دوحلقه ماین در خوست کشف و خنثی شد. ننگرهار: 

۲۵ تن از عامالن وقایع جرمی از مربوطات هرات/ هلمند/ کاپیسا/ فاریاب و نیمروز بازداشت شد. کابل: 
مال فیض اهلل و عبدالشکور حین ماین گزاری و متهم به حمالت انتحاری بازداشت شدند. بغالن: 

طالبان پاسگاه پولیس در نهرین را دیشب به آتش کشیدند. رر: 
دوقاچاقبر با ۵۱کیلوگرام مواد مخدردر تخار ازسوی ماموران امنیت ملی بازداشت شدند. تخار: 

یک افسر اردوی ملی در فراه دیشب از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. فراه: 
سیزده طالب مسلح به شمول مولوی قدرت اهلل  مسوول عملیات  گروه طالبان، در لوگر دیشب کشته و6۰ حلقه  لوگر: 

ماین کشف شد. 
۲۰ طالب در تازه ترین حمله های نظامیان در بخش های ننگرهار و کنرکشته و ۱6 ماین هم کشف شد. کنر: 

یازده طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میوند قندهار کشته و۱۴ ماین کشف شد.  قندهار: 
شش طالب ماین ساز در یک حمله هوایی درشمال لشکرگاه هلمند کشته  و۱۱ ماین کشف وخنثی شد. هلمند: 

هشت طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی درخاص ارزگان کشته  و یک انبار سالح کشف شد.  ارزگان: 
طالبان دودهقان برادررا که مصروف جمع آوری گندم للمی درفیروزکوه بودند دیروز تیر باران کردند. غور: 

جوزجان:  پولیس سه مرد  با 6۱۰۰ کیلو گرام خشخاش مواد مخدر در قوش تیپه  باز داشت کرد.
۱۸آگست ۲۰۱۹= ۲۷ اسد۱۳۹۸

در نتیجه انفجار انتحاری داعش  شب گذشته در یک سالن عروسی )هوتل شهر دوبی( در غرب کابل دست کم  کابل: 
6۳ نفر کشته و ۱۸۲ نفر دیگر زخمی شده اند. تمام قربانیان این رویداد غیرنظامی بوده اند

مال احمدزی یک قومندان طالبان با یک فردش درحمله نظامیان درنرخ میدان کشته و۳ تن زخمی شد. میدان: 
تالش برای رهایی دو کارمند دولتی از بندطالبان مسلح که در روزعید ربوده شدند جریان دارد . بدخشان: 

هفده طالب مسلح در حمله هوایی دردولت آباد بلخ دیروز کشته و۲۰ طالب زخمی شدند. بلخ: 
به اثر انفجار ماین دردولت آباد بلخ، صبح امروز یازده فرد ملکی به شمول کودکادن جان باختند. رر: 

شش طالب مسلح به شمول یک سرکرده آن گروه درمنطقه قلعه سرسنگ لوگر دیشب کشته شدند. لوگر: 
هفت مخالف مسلح درده یک غزنی دیشب کشته و۷تن دیگر زخمی شدند. غزنی: 

دوقومندان  طالبان با6 تن دیگر در نبرد با نظامیان در خاکریزقندهار کشته شدند.۱۲ماین نیز کشف شد. قندهار: 
یک مرکز گروه طالبان درچارچینو ارزگان آماج حمله موشکی نظامیان خارجی قرارگرفت که ۷ طالب کشته  ارزگان: 

و۸ ماین خنثی شد.
هشت طالب مسلح دربخش های کنر و ننگرهاربازداشت شدند. و۱۴ ماین کشف و خنثی شد. کنر: 

پولیس تخار دو مرد را با ۱۵ کیلوهیرویین در خواجه غار بازداشت کرد. تخار: 
۱۷ طالب در نتیجه عملیات نظامیان دردو روز گذشته درمربوطات  فاریاب کشته و۱۲ تن زخمی شدند . فاریاب: 

۱۹آگست ۲۰۱۹= ۲۸ اسد۱۳۹۸)صدمین سالگرد استقالل(
اشرف غنی درمراسم گرامیداشت از صدمین سالگرد استقالل افغانستان در پای مینار استقالل اکلیل گل  کابل: 

گذاشت و گفت “انتقام قتل عام شهروندان و هر قطره خون مردم خود را خواهیم گرفت”.
وی درمراسم افتتاح قصر داراالمان گفت “من امروز یکجا با ملت به گلیم غم نشسته ام،با جدیت تعهد می کنم   

که داعش و تروریستان را ریشه کن کرده و حامیان آنان را همین گونه، به گلیم غم می نشانیم.”
دراثر۱۱ انفجار پی درپی درجالل آباد وخوگیانی۱۲۰ نفر زخمی و مراسم جشن استقالل برهم خورد. ننگرهار: 

ترمپ: شمار سربازان را درافغانستان کم می کنیم؛اما استخبارات باقی می ماند.ما نمیخواهیم افغانستان به البراتوار  امریکا: 
دهشت افگنان مبدل شود.

وزارت داخله می گوید که یک سردسته گروه طالبان شب گذشته با یک محافظش در موسهی کابل کشته شد.   کابل: 
وپنج تن  به مظنویت فعالیت های هراس افگنانه بازداشت  شدند. 

یک منبع امنیتی میگوید حمله برسالون عروسی شهردوبی درناحیه ششم شهرکابل کارگروه حقانی است. رر: 
یکنفر با نزدیک به یکصد کیلوگرام چرس درگردیز پکتیا  بازداشت شد. پکتیا: 

افراد مسلح ناشناس سه مسافرمسکونه قره باغ رادیروزدرغزنی مقتول  و۳ نفر را زخمی کردند. غزنی: 
راننده موتر باربری باهژده کیلوگرام چرس در بغالن دیروز بازداشت شد. بغالن: 

۲۰آگست ۲۰۱۹= ۲۹ اسد۱۳۹۸
طالبان در دولتیاروالیت غوردو غیرنظامی را از موتر شان و یکنفر را از منزلش ربودند. غور: 

محمد سالم یک قومندان سابق جهادی دیروزدر  بگرام پروان توسط افراد مسلح به شهادت رسید.  پروان: 
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دوطالب با یک قومندان آنان دریک درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی در درقد تخار کشته شدند. تخار: 
یک قومندان کلیدی گروه طالبان در کندز درحمله نیروهای کوماندو کشته ونگهبانش زخمی شد. قندز: 

طالبان یک مکتب دخترانه را در شکر دره شمال کابل به آتش کشیدند. کابل: 
دو عضو شبکه تروریستی حقانی  که قصد حمالت راکتی باالی ارگ داشتند باسالح و تجهیزات دیروز درقلعه  کابل: 

زمانخان  بازداشت شدند.
والی بدخشان می گوید که معادن الجورد کران و منجان به زودی از اداره طالبان  پس گرفته میشود.  بدخشان: 

وضعیت صحی شماری از ۱۲۰ زخمی انفجار های دیروز در ننگرهار نگران کننده گزارش شده است. ننگرهار: 
حامد یک قوماندان قطعه سرخ طالبان با۳ طالب دیگر در  نرخ میدان کشته و ۴ نفر زخمی شد.  میدان: 

درحمله تهاجمی طالبان در کوتل عشرو دو سرگروه شان بنام های مجاهد و لعل آغا کشته شدند.  
هفده طالب مسلح درعملیات نظامیان در نجراب کاپیسا دیشب کشته شدند. کاپیسا: 

چهار عضو خیزیش های مردمی درتاله و برفک  بغالن دیشب به شهادت رسیدند. بغالن: 
پنجشیر شب گذشته  در بازارک مورد حمله  ۵ راکت قرار گرفت. پنجشیر: 

شش طالب درحمله های توپخانه یی نظامیان درحومه ترینکوت  ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
سه طالب مسلح درقره باغ غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 

مخدر  مواد  کیلو  با۴۰۰  فراه  رود   درپشت  دیروز  نظامیان  توسط  چهارعضوش  با  طالبان  قومندان  یک  فراه: 
ویکمقدارسالح گرفتار شد

یازده طالب در  نبرد با نظامیان درمیوند و خاکریز کشته وشش تن زخم برداشتند.۱۳ماین هم کشف شد. قندهار: 
پنج طالب مسلح درچرخ لوگر دیشب کشته شدند. لوگر: 

۲۱آگست ۲۰۱۹= ۳۰ اسد۱۳۹۸
جوزجان:  پولیس  ۴ عراده موتر شخصی را که درشب اول سالگرد استقالل کشور دزدی شده بود، یافت کرد.

۵ طالب کشته و۷ طالب  زمانی زخم برداشتند که باالی پاسگاه پولیس در حوزه سوم شهر حمله کردند. قندز: 
در نتیجه یک  درگیری ۷ تروریست طالب کشته شد و۷ هراس افگن دیگر زخمی شدند. رر: 

بخش هایی از شرق افغانستان امروز گواه موج تازه یی ازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی  کنر: 
بود.در دوروز گذشته ۳۰۰ موشک بر بخش های کنر و نورستان برخورد کرده است.

پولیس سمنگان سه مرد را به ظن اختطاف یک جوان بازداشت کردوفرد ربوده شده نجات داده شد. سمنگان: 
سه نفر که قصد داشتند یک ماین را از غوربند داخل شهر چاریکار کنند از سوی پولیس بازداشت شدند. پروان: 

ــداری  ــق م یک فرد به اتهام نگهداری مواد انفجاری و تجهیزات نظامی در منزلش، از سوی پولیس همراه با   رر: 
تسلیحات جنگی و تجهیزات نظامی، از ولسوالی سیدخیل والیت پروان بازداشت شد.

دیروزدر پی یک عملیات ، ۴۰ هراس افگن طالب به شمول مومن مشهور به اکرمه و انس دو سرگروه کلیدی  غور: 
آنان درغرب شهر فیروزکوه کشته شده و ۸ تروریست دیگر زخمی شده است  ۸ طالب نیز بازداشت شد و 

۳پولیس محلی  به شهادت رسید.
دوعضو پاکستانی  داعش دریک حمله هوایی درپچیرآگام کشته ویک انبار سالح در چپرهار کشف شد. ننگرهار: 

دوتن با محموله های ده ها کیلوگرام چرس و تریاک در ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
ده طالب  در حمله موشکی نظامیان ناتو درچارچینو ارزگان کشته و ۱6 طالب دیگر زخم برداشتند. ارزگان: 

یک پسربیست ساله درحوزه ۱6 دو روز قبل با تفنگ چره یی پدر و مادر اندرش را کشت. کابل: 
۲۲آگست ۲۰۱۹= ۳۱ اسد۱۳۹۸

صدمین سالگرد استقالل کشور طی مراسم شاندار و باشکوه به اشتراک محمد اشرف غنی رییس جمهوری  کابل: 
اسالمی افغانستان شام روز گذشته در قصر بازسازی شدة داراالمان برگزار شد.

بزرگترین بیرق افغانستان که به همت شبکه زنان افغانستان آماده شده بود به مناسبت صدمین سالگرد استقالل  کابل: 
کشور امروز با مراسم خاص درتپه وزیر محمداکبرخان برافراشته شد.

بانک جهانی راه اندازی برنامه مشورتی در حمایت از تداوم صلح  وحمایت رشد اقتصادی این کشور و  کابل: 
فرصت های تازه پس از رسیدن به توافق با طالبان را اعالم کرد.

نیروهای حمایت قاطع برهبری ناتو گفت دیروزدو نظامی نیروهای آمریکایی درافغانستان کشته شده اند. رر: 
پولیس ۴تن را در پیوند به سرقت و رهزنی از نقاط مختلف کابل شناسایی و بازداشت کرد. رر: 
کودک ۱۳ساله به اتهام عضویت درگروه طالبان و ترور 6 پولیس درجالل آباد بازداشت شد. ننگرهار: 

در دولینه یک مرد و یک کودک باثر انفجار ماین کشته و یک زن زخمی شد. غور: 
۲۰ کیلوگرام مواد مخدر با مقداری جنگ افزار از محمد آغه کشف و بدست آمد. لوگر: 
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نظامیان کوماندو قریه شیــخان ولســوالى خروار لوگررادیشب ازوجود مخالفان مسلح پاک سازی کردند. رر: 
در ولسوالی های محمد آغه و برکی برک 6 طالب کشته  ۵ تن بازداشت و یک تن زخمی شد. رر: 

یازده طالب مسلح در حومه شهرغزنی دیشب کشته و۲ تن زخمی شدند. غزنی: 
چهار حلقه ماین  از مربوطات والیت پکتیکا کشف و خنثی شدد. پکتیا: 

بیست طالب دیروز در زارع بلخ کشته شدند. بلخ: 
۱۵۰ دختر و پسر جوان به گونه دسته جمعی عروسی شان را در بلخ دیروز جشن گرفتند.  رر: 

بیست طالب مسلح امروز در چارچینو والیت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
هشت طالب مسلح درگلوله باری نظامیان برطالبان در حومه ترینکوت ارزگان کشته شدند. رر: 

نقیب اهلل مسوول پولیس جارجینو  به اثرزخم های شدید در نبرد با طالبان در بیمارستانی درگذشت. رر: 
دو سرباز اردوی ملی در انفجار ماینی درعلیشنگ لغمان زخم برداشتند. لغمان: 

یک شبکه خطرناک تروریستی دروالیت قندهار متالشی و۷ عضوآن بازداشت شد.۳ طالب دیگر که قصد  قندهار: 
شمول در صفوف اردو را  داشتند شناسایی وبازداشت شد.

ده طالب در نبرد با نظامیان در سپین بولدک و خاکریزقندهار کشته شدند.۹ حلقه ماین نیزکشف شد. رر؛ 
حافظ قدرت اهلل قومندان گروه طالبان  دیشب با پنج فردش دریك حمله هوایی درباالبلوک فراه كشته شد. فراه: 

۵ طالب در عملیات مشترک نظامیان درپشت رود کشته و6 حلقه ماین خنثی شد.۳ سربازشهید شد. رر: 
۲۳آگست ۲۰۱۹= اول سنبله۱۳۹۸

طالبان گفتند: که  بعداز ظهر دیروز، نهمین دورمذاکرات صلح میان زلمی خلیلزاد،نماینده ویژه امریکا و هیئت  قطر: 
نمایندگی طالبان در دوحه قطر آغاز شد.

شش فرد به ظن اختطاف و دزدی در بغالن نا وقت دیروز بازداشت شدند. بغالن: 
۲۱ طالب بشمول صبغت مشهوربه سیف الجهاد مسوول اقتصادی طالبان دراندرغزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 

نه فرد به ظن همکاری با طالبان مسلح دربگرام پروان دیروز بازداشت شدند. پروان: 
پنج طالب درچمتال بلخ دیشب کشته و۳ تن زخمی ومعاون امنیت ملی چمتال شهید ودوسرباز زخمی شد. بلخ: 

مولوی عزیز یک قومندان طالبان با ۲فردش دردولت آباد فاریاب کشته وچند تن زخمی شد. فاریاب: 
باثر انفجار ماین درپشتونکوت یک کودک جان باخت وپنج کودک زخمی شد. رر: 

یک سرباز پولیس ملی درساحه بندر خان آباد کندز عصر دیروز سه مخالف مسلح راکه یک گارد امنیتی را  قندز: 
شهید کرده بودند   از پا در آورد.

۲۴آگست ۲۰۱۹= ۲ سنبله۱۳۹۸
محمد محقق ریس حزب وحدت مردم افغانستان گفت از دسته انتخاباتی »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل  کابل: 

عبداهلل حمایت می کند.
سفیرامریکا در افغانستان می گوید که صلح مهم ترازانتخابات در افغانستان است. رر: 

یک مرکز ویژه برای تایید شناسنامه های کاغذی با ۸۰ کارمند ایجاد شده است. کابل: 
پولیس کابل ۳ نفررا به اتهام رهزنی از ناحیه پانردهم وولسوالی ده سبز کابل بازداشت کرد. رر: 

شب گذشته در نتیجه فیر های شادیانه در یك محفل عروسی در قریه »چهل دختران« ولسوالی چهار آسیاب،  رر: 
دو تن از باشندگان آن منطقه به قتل رسیدند. عامل فیرها که ازساحه فرار کرده بود بازداشت شد.

دریک انفجار درچپرهار ننگرهار یک غیرنظامی جان باخت ونه تن دیگر زخم برداشتند.  ننگرهار: 
۷ طالب در حمله نظامیان بر۱۱مرکزطالبان درمیوند کشته وسه تن  زخمی وده مامین کشف وخنثی شد.  قندهار:  

دوهراس افگن امروز درفراه ازسوی نیروهای امنیتی کشته شدند ویک تن بازداشت شد. فراه: 
دوطالب درعملیات مشترک نظامیان دیشب درمربوطات پشت رود فراه کشته و۳ طالب زخمی شدند. رر: 

پولیس کاپیسا دومرد را به ظن به شهادت رسانیدن یک منسوب نظامی بازداشت کرد. کاپیسا: 
قاری منیر یک قومندان طالبان دیشب با ۱۱ تن از افرادش توسط کوماندو دربره کی برک کشته شد. لوگر: 

کاروان نیروهای حمایت قاطع درولسوالی بگرام دیشب هدف حمله هراس افگنان قرارگرفت. پروان: 
۲6 طالب مسلح درچمتال و چاربولک بلخ عصر دیروز کشته و عده ای زخمی شدند. بلخ: 

طرح طالبان برای شکل دهی انفجار دربرابر یک مکتب دروالیت هرات ناکام شد. هرات: 
امروز۷ ماین از راه های پررفت و آمد والیت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان کشف و خنثی  شد. لغمان: 

هفت عضو گروه تروریستی داعش دیشب در  عملیات تصفیه یی دراچین ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
۲۵آگست ۲۰۱۹= ۳ سنبله۱۳۹۸

درباره دولت موقت در این دور مذاکرات بین امریکا وطالبان در قطر هیج صحبتی نشده و این موضوع مربوط  کابل: 
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به گفتگوهای بین االفغانی است.
ــی  ــم زخ درعملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ۳۳ هراس افگن درغزنی ،میدان وردک و پکتیکا کشته ۲۸تن   کابل: 
ویکتن گرفتار  شد. دستگاه رادیویی طالبان بنام شریعت درخواجه عمری غزنی ازبین برده شد. چندروز قبل 

رادیوطالبان در زنه خان نیز از بین برده شده بود.
یکنفر با دو کیلو چرس که در میان تبله جاسازی کرده بود درمیدان هوایی کابل بازداشت شد. رر: 

موظفان پولیس حوزه یازدهم دوتن را به اتهام دزدی یک سیف ازیک منزل وپول نقد بازداشت کردند. رر: 
ازاثرانفجاریک حلقه ماین دیروز در جلریز میدان وردک سه هراس افگن کشته و۲ تن زخمی شدند. میدان:  

۱۱طالب دیروز درجلریز و سیدآباد میدان وردک کشته و۱۷ تن زخمی  ویک حلقه ماین تخریب شد.  رر: 
هفت هراس افگن در غزنی دیروز بازداشت شدند. غزنی: 

درحمله هوایی ۱۰ طالب در قره باغ کشته و ۹ تن زخمی شد. رر: 
سه طالب در ده یک غزنی با عقب زدن حمله شان کشته و۵ تن زخمی شد. رر: 

یک زن جوان در غزنی دیشب خود را حلق آویزکرد و حین انتقال به شفاخانه جان داد. رر: 
در حمله افراد گروه طالبان به یک پاسگاه در شهر قالت،۱6سربازافغان کشته شد. در دایه چوپان نیز درگیری  زابل: 

صورت گرفته است.
یک کودک ۵ساله در کندز که یک هفته قبل از تخار ربوده شده بود  امروز از چنگ ربایندگان آزاد شد.۲ تن  قندز: 

اقارب آن بازداشت شد.
۱۳ طالب مسلح دریک حمله نظامیان دیشب درشاه جوی قندهار کشته و۳ تن زخمی شدند. قندهار: 

پنج طالب مسلح درحمله نظامیان شب گذشته درنزدیک ترینکوت ارزگان کشته ویک تن زخمی شدند.۷۵  ارزگان: 
حلقه ماین هم تخریب شد.

پنچ طالب مسلح دیشب  در در گیری با نظامیان درپشتونکوت فاریاب کشته و۲ طالب گرفتار شدند. فاریاب: 
جسد یک عضو شورای والیتی سمنگان امروزتوسط پولیس یافت شد.وی با۴ همراهش ربوده شده بود. سمنگان: 
۹  طالب دیروز درحمله هوایی درزرمت پکتیا کشته شدند.۱۱حلقه ماین درپکتیا وخوست هم خنثی شد. پکتیا: 

یک طالب دیروز از ولسوالی برمل بازداشت شد.  پکتیکا: 
محمداصغر قریشی یک افسر پولیس درپل علم لوگر شام دیروز به شهادت رسید. لوگر: 

حاجی الال والی خود خوانده طالبان مسلح برای لوگر دیروزدرحمله هوایی در آن والیت کشته شد. رر: 
6 طالب دیروز درمحمد آغه کشته و دو طالب زخم برداشتند. رر: 

پنج تن به ظن همکاری با هراس افگنان دربگرام پروان دیروز بازداشت شدند. پروان: 
۲۶آگست ۲۰۱۹= ۴ سنبله۱۳۹۸

اشرف غنی در سفر به عربستان سعودی با وزیر داخله آنکشور در جده دیدار کرد. عربستان سعودی از روند  کابل: 
صلح با معنی و پایدار که هدف آن پایان جنگ در افغانستان باشد حمایت می کند. یک شفاخانه ۲۰۰ بسترو۴ 

کلنیک درکابل اعمارمیکند و۳۷۱بورس تحصیلی بسویه دکتورا به افغانستان میدهد.
خلیلزاد گفت حمایت آمریکا از نیروهای افغان بعد از هر توافقی با طالبان ادامه خواهد داشت. امریکا: 

گروه طالبان تهدید کرده است که شرکت مخابراتی »سالم” ٬تاسیسات و شاخه های آن را همچو مراکز  رر: 
استخباراتی هدف قرار خواهد داد.

در یک عملیات کماندوهای ارتش افغانستان ۱۵ نفر از سربازان امنیتی افغانستان و افراد غیر نظامی که در بند  قندز: 
گروه طالبان بودند، در امام صاحب والیت قندوزرها شدند.

دوتن به اتهام دزدی و راهزنی در شاهراه کابل – جالل آباد در قرغه ای بازداشت شدند. لغمان: 
قوای هوایی کشور بامداد امروز دو طالب را که میخواستند بریک قرارگاه نظامی حمله موشکی نمایند اماج  رر: 

قرارداد یکنفر کشته ویکتن زخمی شد.
سه مرد به ظن سرقت یک منزل امروز ازسوی پولیس در شهر فراه  گرفتار شدند. فراه: 

۲۱ طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی آنان دیروز دریک عملیات قوای هوایی ائتالف درپشت رود فراه  رر: 
کشته شدند.

پنج طالب  درنهرین بغالن امروز کشته شدند.قاری نصراهلل بادوعضو کمسیون نظامی طالبان زخمی شد. بغالن: 
۸ طالب در یک عملیات نیروهای امنیتی در قره باغ بازداشت شدند.  غزنی: 

۸ طالب در ده یک غزنی با یک حمله هوایی کشته شد. رر: 
هشت طالب در حمالت هوایی نظامیان کشور صبح امروز درسیدآبادسرپل کشته و۱۱ تن زخمی شدند. سرپل: 

در یک عملیات نظامیان درزاول هرات دیشب  یک طالب کشته و ۴ تن شان زخمی شدند.  هرات: 
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در حمله های قوای ایتالف دو شب قبل دربابوس دو فرد ملکی به شمول یک داکتر جان باختند و چهار فرد  لوگر: 
ملکی دیگر زخم برداشتند.

نصراهلل یک افسرپولیس درجبل السراج پروان دیشب زسوی افرادمسلح شهید شد.۲ تن زخمی شد. پروان: 
هشت طالب مسلح در حمله نظامیان درلشکرگاه هلمند کشته شدند.۷حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد. هلمند: 

درحمله های هوایی و زمینی درقندهار و ارزگان ۳6 طالب کشته و ده ها تن زخمی شدند. قندهار: 
وزارت دفاع ازکشته شدن۳۷هراس افگن دریک عملیات هوایی درچاربولک و شولگره بلخ خبرداد. بلخ: 

۲۷آگست ۲۰۱۹= ۵ سنبله۱۳۹۸
ترامپ گفت در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای خروج قوای امریکایی از افغانستان وجود ندارد. امریکا: 
طالبان میگویند که هردوطرف امریکا و طالبان امید دارند مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه برسد.  قطر: 

کمسیون انتخابات میگوید میزان رای نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را تاپایان روز برگزاری انتخابات  کابل: 
مشخص کند.

دیروز در ساحه قلعه واحد حوزه پنجم امنیتی یک کارخانه مشروبات الکولی کشف و۳تن بازداشت شد. رر: 
شمار تلفات درحمله انتحاری برسالون عروسی شهر دوبی به ۹۷نفر افزایش یافته است وزخمی شده ها به ۱۴۰  رر: 

تن کاهش یافت.
پولیس یک خانم را در پیوند به قتل یک مرد درساحه افشار از مربوطات حوزه ۵ بازداشت کرد. رر: 

جوزجان:  درحمله طالبان در فیض آباد جوزجان ۹تن اعضای خیزش مردمی کشته و۷ تن زخمی شد. درمیان کشته 
شدگان یک دگروال بازنشسته ارتش نیز بود که پسرش در صف طالبان مقابل او می جنگید.

هفت طالب مسلح در یک حمله هوایی دیشب درکران و منجان بدخشان کشته و۲تن زخمی شدند. بدخشان: 
پولیس بغالن دو مرد را به ظن قاچاق  ۳۰ کیلوگرام چرس بازداشت کرد. بغالن: 

6 طالب در سرخرود کشته شد. عملیات برای پاکسازی طالبان ازسه روز باینسو ادامه دارد. ننگرهار: 
پنج طالب مسلح دیروز در برمل پکتیکا کشته شدند.۲طالب در حمکنی پکتیا بازداشت شد. پکتیکا: 

یازده طالب مسلح درآب بند و قره باغ غزنی دیشب کشته شدند.۴ حلقه ماین در ده یک کشف شد. غزنی: 
۱۵ طالب در چهاربولک  بلخ كشته و ۱۲ تن دیگر شان زخمی شد.عملیات در ولسوالی بلخ آغاز شد. بلخ: 
۴۱ طالب  دیشب دریك حمله هوایی نظامیان افغان درولسوالی شهرک غوركشته و6 تن زخمی شدند. غور: 
طالبان سه فرد ربوده شده دیگرهمراهان سادات عضو شورای والیتی درسمنگان را نیز به قتل رساندند. سمنگان: 

۲۸آگست ۲۰۱۹= ۶ سنبله۱۳۹۸
منابعی در دوحه گفته اند که متن توافقنامه بین آمریکا  و گروه طالبان نهایی شده  است. طرفین هنوز رسما این  قطر: 

موضوع را تایید نکرده اند.
فعاالن و مدافعان حقوق بشر در افغانستان با ترس، سوء استفاده، تهدید و خشونت روبرو هستند. کابل: 

افراد مسلح ناشناس فرزانه و روبینه دو پلیس زن را در ناحیه اول شهر قندهار  به ضرب گلوله کشتند. قندهار: 
دریک حمله هوایی چهارقومندان ارشد گروه طالبان به شمول  مالزرقاوی معاون والی خود خوانده این گروه  رر: 

برای قندهارکشته شدند.
مال عمران مشهور به قومندان الیزردار با چهار فردش درساحه کاریز شاه جوی   امروز کشته شد. زابل: 

سه کودک درحمله های تازه موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی دردانگام کنرجان باختند وشش تن  کنر: 
غیرنظامی دیگر زخم برداشتند.

چهارده غیرنظامی و افراد قیام کننده دربرابر طالبان در حمله مهاجمان درکشک رباط سنگی جان باختند. هرات: 
سربازی در قلعه زال کندز هشت ساعت به تنهایی با طالبان مسلح جنگید و شش هراس افگن را کشت. قندز: 

ننگرهار: ۲۰ طالب به روند صلح پیوستند. سه عضو داعش نیز خود شان را به نیروهای امنیتی تسلیم کردند. 
عملیات نظامیان برای بازپس گیری ولسوالیهای کران منجان، یمگان و وردوج بدخشان امروز آغاز شد. بدخشان: 

مسووالن امنیتی والیت فاریاب ادعای سقوط ولسوالی قرغان به دست طالبان مسلح را رد کرد.۳ طالب کشته  فاریاب: 
و ۵ تن شان زخمی شد. همچنان درگرزیوان و پشتونکوت ۳ طالب کشته و ۸ تن زخمی شدند.

شش طالب مسلح در درگیری با نظامیان در گرزیوان فاریاب کشته و۸ تن زخمی شدند.یک طالب در قیصار  رر: 
کشته شد. ۲ پولیس زخمی شد.

یک قومندان نیروی خیزش های مردمی در فیض آبادجوزجان با نه همکارش دیشب به شهادت رسید. جوزجان: 
دوازده طالب در درگیری بانظامیان درفیض آباد جوزجان کشته و۸ تن  دیگر با۴پولیس زخمی شدند. رر: 

شش طالب دیشب دردرگیری با نظامیان درولسوالی مقرکشته شدند و نه طالب دیگر زخم برداشتند.۲نظامی  بادغیس: 
شهیدو ۲ تن زخمی شد.یک انبار سالح نیز کشف شد.
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پنج پولیس به ظن اختطاف و قتل دو فرد ملکی کوچی در غزنی بازداشت شدند. غزنی: 
هفت طالب در ده یک غزنی دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند.۸ مایندر غزنی. پکتیا وخوست کشف شد. رر: 

سه پولیس دیشب در کمین طالبان مسلح در فراه به شهادت رسیدند. فراه: 
یازده طالب مسلح در حمله نظامیان در خاص ارزگان کشته شدند.۹ ماین نیز کشف و خنثی شد. ارزگان: 

ولسوالی اشکمش تخارپس از نبرد های سخت دریک عملیات نظامی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد. تخار: 
۳۷ طالب مسلح بشمول معاون قطعه سرخ طالبان در زرمت پکتیا دیشب کشته شدند. پکتیا: 

۲۹آگست ۲۰۱۹= ۷ سنبله۱۳۹۸
یک شرکت خصوصی امنیتی که۲۷ درخت را در ساحه خیابان میدان هوایی )فرودگاه( این شهر قطع کرده  کابل: 

۷۵هزاردالرجریمه شد. 
۱۱ طالب ازاثرحمله های قوای هوایی افغان درساحات اسنفندی و تاسنگ غزنی کشته شدند. 6طالب در ساحه  غزنی: 
مدرسه مرکز غزنی و درخوانجه عمری درعملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و ۱۰طالب زخمی شد. ۲۱ 

طالب درحمله هوایی در خواجه عمری و ده یک کشته و۱6 تن زخمی شد.۲ طالب در ده یک کشته شد.
لوی درستیز امریکا می گوید که بحث خروج قوای امریکایی از افغانستان بسیارپیش از وقت است. امریکا: 

روسیه اعالن کرد آماده است تضمین کننده توافق صلح میان امریکا و طالبان باشد. روسیه: 
طالبان یک تانکر حامل مواد نفتی را دردشت خواجه الوان بغالن قبل از چاشت امروز به آتش کشیدند. بغالن: 

درعملیات پس گیری کران و منجان بیش از۵۰ هراس افگن داخلی و خارجی کشته و ده ها طالب زخمی  بدخشان: 
شدند. پاک سازی کران و منجان و ولسوالی های وردوج و یمگان از وجود هراس افگنان ادامه دارد.

۱6 هراس افگن در جرم و بهارک کشته و یک طالب زخمی شد.  رر: 
6 طالب در حمله هوایی در ولسوالی شهید حساس  کشته شد.  ارزگان: 

۱۰طالب  مسلح بشمول ۲ پاکستانی در حمله نظامیان دردهراوود و خاص ارزگان کشته شدند.  
دوغیرنظامی درحمله موشکی گروه طالبان در ننگرهار کشته و دست کم شش تن دیگر زخمی شدند. ننگرهار: 
6۸ طالب د شهرک غوردیروز کشته ودرانفجارماین درفیروز کوه ۳نفر کشته و۲ نفر ملکی زخمی شد. غور: 

یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان بشمول یک توپ ویک میل هاوان دیروز در اشکمش تخارکشف شد. تخار: 
۱۱هراس افگن وابسته به گروه طالبان دریک حمله هوایی درحوکی کنرکشته و۲ انبار سالح کشف شد. کنر: 

درتازه ترین حمله های نظامیان درمیوند قندهار چهار طالب مسلح کشته شدند. قندهار: 
۷  طالب درتازه ترین حمله هوایی درنادعلی و سنگین هلمند کشته و دو تن دیگر شان زخم برداشتند. هلمند: 
۱۱ طالب در نبرد با نظامیان درگرزیوان فاریاب کشته و۸ تن دیگر  زخم برداشتند ۲ تن بازداشت شد. فاریاب: 

۹ تن درپیوند به عضویت در گروه طالبان درولسوالی بلخ بازداشت شدند. بلخ: 
۳۰آگست ۲۰۱۹= ۸ سنبله۱۳۹۸

دونالد ترامپ می گوید حتی در صورت رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، آمریکا در یک منطقه  از افغانستان  امریکا: 
حضور نظامی دائمی خواهد داشت ونیروهای امریکا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

مالعزت اهلل ولسوال خود خوانده طالبان برای چهاربولک بلخ با ۸ فردش دریک حمله هوایی کشته شد.  بلخ: 
دایکندی:  حمله گروهی صدها طالب از سه طرف بساعت سه و نیم دیشب  برولسوالی پاتوی دایکندی ناکام 

شد.
یازده طالب مسلح  با سه خارجی در حمله نظامیان درجرم بدخشان کشته شدند. بدخشان: 

نظامیان عملیاتی را برای پس گیری بخش های از دست رفته چاه آب تخار از طالبان مسلح ، آغازکردند. تخار: 
شش طالب مسلح درنبرد با نظامیان دردهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

ده طالب مسلح در حمله های قوای هوایی کشور درنهرسراج و سنگین هلمند کشته شدند و چهار تن دیگر  هلمند: 
زخم برداشتند.۱۷ ماین هم کشف شد.

۳۰ هراس افگن در حمله های هوایی و زمینی نظامیان در ننگرهار کشته شدند و۳۳ تن دیگرشان زخم  ننگرهار: 
برداشتند. ۸ حلقه ماین و۳ انبار سالح در هسکه مینه و مهمند دره و خوگیانی هم کشف شد.

پولیس درهرات یک قاچاقبر مشهور و حرفه ای مواد مخدر را بازداشت کرد. هرات: 
سه نفر به ظن قاچاق مواد مخدربابیش از۱۵کیلوهیرویین،امفتامین«شیشه«، تریاک وچرس گرفتارشد. هرات: 

۳۱آگست ۲۰۱۹= ۹ سنبله۱۳۹۸
گروه طالبان از۴ سمت به قندزحمله کرده که جنگ ازساعت۲ صبح آغاز شده. تاکنون ۳۵تن بشمول کامل  قندز: 

قوماندان قطعه سرخ طالبان کشته و ۳۰ تن زخمی شده اند.
چهارده هراس افگن بشمول ۳ خارجی درحمله های نظامیان درمانوگی وسوکی کنر کشته شدند. کنر:  
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دو طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب درخان چار باغ کشته و۳طالب و۲ پولیس زخمی شدند. فاریاب: 
بادغیس:  دیشب۲۵ طالب مسلح در قلعه نو کشته و ده طالب دیگر زخم برداشتند.6فرد نظامی زخمی شد.

ولسوال دره صوف گفت شش طالب مسلح در سمنگان در نتیجه یک حمله هوایی نظامیان کشته شدند سمنگان: 
امنیت ملی نیمروز یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان را دیروز درولسوالی کنگ آن والیت کشف کردند. نیمروز: 
پهلوان جمشیدیک مجرم متکرر دیروز در ناحیه اول شهر کابل کشته و۲ عضو گروه وی بازداشت شد. کابل: 
ده ها طالب درعملیات نظامیان که ازسه روز به این سوکشته وچندین قریه از وجود آنها پاک شده است. بدخشان: 

ننگرهار:  ۲۰ هراس افگن کشته وبخش هایی ازسرخ رود درعملیات نظامی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد.
شش طالب مسلح درنبرد های پراگنده دروالیت زابل کشته شدند. زابل: 

۱۱طالب در تازه ترین نبرد ها درشاه ولیکوت  قندهار کشته شدند.۱۰ حلقه ماین هم کشف وخنثی شد. قندهار: 
مالاختر منصور ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی جلگه با دو فردش کشته شد و نه طالب مسلح دیگر  بغالن: 

زخم برداشتند.6 فرد ملکی ونظامی به شمول یک زن زخم برداشتند.
هشت طالب مسلح در گیالن و ده یک غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 

هشت زوج جوان با عروسی دسته جمعی زندگی مشترک شان را آغاز کردند.  هرات: 
۵ طالب در عملیات منسوبان امنیتی و دفاعی در ساحه خواجه باغ کوال لگوی  زرمت پکتیا کشته شدند. پکتیا: 

سازمان بین المللی مهاجرت  گفته است که از آغاز سال روان میالدی تا اکنون ۱۰هزار و ۳۲۴ پناهجوی افغان  ترکیه: 
از کشورهای اروپایی و ترکیه به افغانستان بازگشته اند یا اخراج شده اند.

اول سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۰ سنبله۱۳۹۸
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از پایان نهمین دور گفت وگوها با طالبان در دوحه  امریکا: 

قطرپس از۱۰ روز خبر داده و گفت که امروز برای مشورت با دولت به کابل می رود.
درحمله یک مهاجر افغان در ویلبورن فرانسه باالی رهگذران  یکنفرکشته و ۸ تن زخمی شد. فرانسه: 

وزارت داخله: حمله گسترده روز گذشته طالبان به شهر قندوز در شمال این کشور کامال دفع وشهر پاکسازی  قندز: 
شده است. ۵6طالب و۲۰سرباز و۵ غیر نظامی کشته و۸۵نفر زخمی شده اند.

درحمله انتحاری درمیدان مرکزی قندز ۱۱ سرباز امنیتی کشته شد. رر: 
امروز طالبان به شهر پلخمری حمله کردند ۳ طالب کشته و۵ تن زخمی و۲ تن بازداشت شد. دوسرباز و۴غیر  بغالن: 

نظامی کشته شد. همچنان ۲۴تن زخمی شد که۲ تن نظامی وبقیه غیرنظامی اند.
۱۳ طالب مسلح در حمله های نظامیان درخاکریزقندهار کشته شدند و۲6 طالب دیگر زخم برداشتند. قندهار: 

درتازه ترین نبرد ها در اتغر و دایچوپان زابل ۳6 طالب کشته   و ۱۷ تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
پنج طالب مسلح درحمله نظامیان درترینکوت ارزگان کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 

در نتیجه یک حمله هوایی درشیبکوه فراه دیروز پنج طالب مسلح کشته شدند . فراه: 
درعملیات بازکردن شاهراه غور- هرات درچند روزدرشهرک۱۰۰ طالب کشته و عده ای زخمی شد.  غور: 

هشت فرد ملکی در انفجار ماینی درچمتال بلخ امروز جان باختند. بلخ: 
۱۲ طالب مسلح در عملیات  نظامیان کوماندو دیشب درناوه غزنی کشته شدند. غزنی: 

یکنفر با بیش از چهار صدوپنجاه بسته کوچک هیرویین بازداشت شد. نیمروز: 
۲۰طالب در پاکسازی شاهراه کابل- هرات در مربوطات هلمند کشته و ده ها تن زخمی شد. هلمند: 

۱۴ ماین در مربوطات والیت های کنر، نورستان ، لغمان و ننگرهار کشف و خنثی شد.  کنر: 
۱۷ طالب مسلح به شمول مال ازرگل ولسوال خود خوانده گروه طالبان برای علیشنگ کشته شدند. لغمان: 

۴۷ طالب  در درگیری ها با پولیس در۲۴ساعت گذشته درگرزیوان فاریاب کشته ۵طالب زخمی شدند. فاریاب: 
۲سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۱ سنبله۱۳۹۸

خلیلزاد گفت توافق با طالبان در اصول نهایی شده و منتظر تایید ترامپ هستیم. اگر شرایط مطابق توافقنامه پیش  امریکا: 
برود، در ۱۳۵ روز آمریکا »پنج پایگاهش« را در افغانستان ترک خواهد کرد.

دادگاه ابتدایی روسا و اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروزدر دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و  کابل: 
قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل برگزار شد. 

دو قاتل فراری یکی در پلچرخی و دیگری در ناحیه ۱۲ کابل بازداشت گردید. رر: 
امروز یک انفجار در میان نیروهای تامین امنیت شاهراه درمنطقه سه درک قندوز رخ داد. دراین رویداد6 نفراز  قندز: 

نیروهای امنیتی کشته و۱۵ نفر دیگراز جمله۱۱ غیرنظامی و۴ پلیس زخمی شده اند.
سیدمحمد مشهور به الیاس مسوول اکماالت اسلحه طالبان درپوزقندهاری با۲محافظش کشته شد. رر: 

هشت طالب مسلح دیروز به نیرو های امنیتی و دفاعی کشور درجرم بد خشان پیوستند.   بدخشان: 
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مالنبی ولسوال خود خوانده گروه طالبان برای گلران هرات با۵ فردش دریک حمله هوایی کشته شد.  هرات: 
پنج غیرنظامی درحمله موشکی طالبان درالیشنگ جان باختند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.  لغمان: 

۱۰ طالب در عملیات ضد هراس افگنی در سرخرود کشته  شد. در یکی از روستا ها طالبان مسلح از مسجد  ننگرهار: 
به عنوان مرکز فرماندهی و فابریکه ساخت بمب و ماین استفاده می کرده اند.

یک مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف ، درتیراندازی ماموران امنیتی درگردیز ازپا درآمد. پکتیا: 
چهار فرد ملکی دیروزازاثرانفجارماین درمربوطات شهر فیروز کوه غور جان باختند و۷ نفر زخمی شد. غور: 

از دیروز به اینسو۴۹ طالب  در درگیری با نظامیان کشته شدند و۳۱ طالب دیگر زخم برداشتند وده جسد با  بغالن: 
سالح شان به دست پولیس افتاده است ۵ ماین در شهر پلخمری کشف و خنثی شد.

دراثر انفجار ماین جاسازی شده در اناردره فراه پنج پسر ویک دختر عبدالسمیع قومندان امنیه آن ولسوالی به  فراه: 
شهادت رسیدند.

یک کارمند  امنیت ملی امروز ازسوی افرادمسلح ناشناس درفراه هدف گلوله قرارگرفت وشهید شد. رر: 
طـــالـــب  جوزجان: ۲6 طالب مسلح دیشب در نتیجه حمله های زمینی و هوایی نظامیان درآقچه جوزجان کشته و۱۵  

زخمی شدند.
بدخشان:  دو متنفذ بدخشان دیشب در اثر انفجار ماینی در آن والیت به شهادت رسیدند و۲ تن زخمی شدند.

۲۰   طالب مسلح درمرکز لوگر و دیشب کشته شدند. لوگر: 
۳ طالب در ساحه شناز مرکز غزنی درعملیات منسوبان امنیتی و دفاعی کشته شد. 6۳کیلوموادکیمیایی و۳ ماین  غزنی: 

در ده یک کشف شد.
6  سرباز اردوی ملی در غزنی دیشب در کمین طالبان به شهادت رسیدند و۳ تن زخمی شد. رر: 

۹ طالب مسلح در حمله هوایی در منطقه خلچی و ینگی قلعه ولسوالی چمتال بلخ دیروز کشته شدند. بلخ: 
6 هراس افگن دردرگیری با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند.۸ حلقه ماین نیز کشف شد. قندهار: 

۹ طالب مسلح درشرق کشورر از بخش های نا امن لغمان، کنر و ننگرهار بازداشت شدند. کنر: 
امروز ۲۰ ماین و بمب  از راه های والیت های کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار کشف و خنثی گردید. رر: 

۳ سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۲ سنبله۱۳۹۸
درحمله انتحاری  طالبان دیشب ۱6غیرنظامی کشته و۱۱۹نفر مجروح شد. انفجارتراکتورمملوازمواد انفجاری  کابل: 
درقابل بای در نزدیکی دیوار جنوبی کمپ گرین ولیج محل استقرار موسسات و نهادهای بین المللی در شرق 

کابل روی داد.
۱۴ تن  قاچاقبرمواد مخدرازکابل، ننگرهار،پروان،لوگر،پکتیا،نیمروزوهلمند بازداشت شدند. رر: 

امروز یک انفجار در میان واحدی از نیروهای تامین امنیت شاهراه در منطقه سه درک والیت قندوز در شمال  قندز: 
افغانستان رخ داده است که 6 نفر کشته و ۱۵ تن زخمی شد.

۱۲ طالب دیروز در دشت ارچی کشته و ۸ تن دیگر شان زخمی شد. رر: 
قاری منصور قومندان ارشد  طالبان برای  کندز شب گذشته در یک حمله هوایی در شهر کندز کشته شد. رر: 

نظامیان تازه نفس با تجهیزات نظامی به شهر پلخمری برای سرکوبی طالبان و پاک کاری آن مناطق رسیدند. بغالن: 
در۳روزاخیر جنگ در پلخمری ادامه دارد.

یک منسوب امنیتی در انفجار ماین جاده دیروز در مسیر پشته گزک غورشهید و۲ پولیس زخمی شد. غور: 
یک طیاره بدون سرنشین قوای ایتالف در غور دیروز سقوط کرد. رر: 

قاری وکیل ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی گرزیوان فاریاب با دو همکارش کشته و۳ طالب زخمی  فاریاب: 
شد. ۸ طالب دیگر نیز کشته شد.

۱۴طالب  درعملیات مشترک نظامیان   باحمایت  هوایی در گرزیوان  دیشب کشته و۵ تن زخمی شدند. رر: 
منسوبان امنیتی درتخار۳۳ مرد را به ظن انجام جرایم جنایی درجریان دوهفته گذشته بازداشت کرده اند. تخار: 

۴ طالب دیشب در حمله هوایی در سیدآباد کشته  شد. میدان: 
۱۱طالب مسلح در حمله هوایی درازره و۳طالب در بابوس لوگر دیشب کشته شدند. لوگر: 

دریک حمله هوایی در پشت رود فراه ۸ طالب دیشب کشته شدند.۳ پولیس در قلعه زمان فراه زخمی شد. فراه: 
۲۳ طالب مسلح درحمله هوایی در قره باغ و اندرغزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
پاکستان:  دیروزگذرگاه تورخم به گونه ۲۴ساعته به روی کاروانهای تجاری باز شد. 

۴سپتامبر ۲۰۱۹=۱۳ سنبله۱۳۹۸
برای چهارمین روزبه دلیل ادامه درگیری دراطراف پلخمری مسیرکابل-شمال بسته مانده و هزاران مسافرگیرمانده  بغالن: 

با کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها مواجه هستند. مسیر راه امروز بازشد.
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۹ دیپلمات ارشد آمریکایی شامل پنج سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، یک فرستاده ویژه این کشور برای  امریکا: 
افغانستان و یک معاون پیشین وزیر خارجه آمریکادر بیانیه مشترک نسبت به خروج شتاب زده از افغانستان 

هشدار داده اند که این کشور را به »جنگ داخلی تمام عیار« می کشاند.
دادگاهی در کابل رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات   و رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های  کابل: 

انتخاباتی را به همراه هشت تن دیگر از اعضای مهم این نهادها هر کدام به پنج سال زندان محکوم کرد.
یک شهروندرومانیا در میان کشته شدگان حمله انتحاری بر کمپ گرین ولیچ  در کابل است. که۱6نفر کشته  رر: 

و ۱۱۹تن زخمی شد.
۱۴ تن قاچاق بران مواد مخدراز کابل، ننگرهار، پروان، لوگر، پکتیا، نیمروز و هلمند بازداشت شدند. رر: 

۱۵۰عضو گروه های داعش وطالبان در کنر ، دست از ادامه ویرانگری برداشتند و راه صلح درپیش گرفتند۱۱۰  کنر: 
طالب برهبری مولوی بصی والی طالبان برای کنرو۴۰عضو داعش با سه فرمانده آن.

چهارطالب مسلح در حمله با نظامیان درغازی آباد کنر  حین ماین گذاری کشته شدند. رر: 
مهاجمان مسلح دیشب برولسوالی خاص ارزگان یورش بردند که حمله شان عقب زده شد. ارزگان: 

۱۳ طالب بشمول۲ پاکستانی در حمله با نظامیان در چارچینو ارزگان کشته شدند.۷ ماین نیز کشف شد. رر: 
مهاجمان تفنگ دار ناشناس پنج عضو یک خانواده را در قرغه ای لغمان تیرباران کردند.آنها بدلیل دشمنی  لغمان: 

ازننگرهار فرارکرده و مخفی  بودند.
شش طالب مسلح در درگیری با پولیس دیشب درنجراب کاپیسا کشته و۴ طالب زخمی شدند. کاپیسا: 

محمدسرورحسین خیل قومندان امنیه ولسوالی احمد آباد پکتیا دیشب با یک سربازش در انفجارماین به  پکتیا: 
شهادت رسید ۲سرباز زخمی شد.

نظامیان ۱۰ طالب   را دیشب درگیان پکتیکا از پا در آوردند.یک تن زخمی و ۵ ماین کشف وخنثی شد. پکتیکا: 
۲۸طالب مسلح دیشب درده یک. قره باغ و اندرغزنی کشته و۱۴ تن زخمی شدند. غزنی: 

دو فرد باچهل کیلو گرام تریاک دیروز در نیمروزبازداشت شد. نیمروز: 
پولیس نیمروز سه مرد را به ظن فروش مواد مخدر دیروز در آن والیت بازداشت کرد رر: 

حمله طالبان در ولسوالی زارع بلخ عصر دیروز عقب زده شد. ۱۳طالب کشته و ۸ جسد بجا مانده. 6نظامی  بلخ: 
شهید و۱۱ تن زخمی شد.

پنج طالب مسلح دیشب در یک عملیات  نظامیان کوماندودر مرکز  باد غیس کشته ویک انبار سالح شان در  بادغیس: 
ولسوالی حیدر خان کشف شد.

۵سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۴ سنبله۱۳۹۸
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعالم کرد استعفای معصوم استانکزی را که از۲۰۱6، رئیس  کابل: 

عمومی امنیت ملی این کشور بود پذیرفته است. استانکزی استعفی داد.
صبح امروزدرانفجار انتحاری یک خودرو درشش درک کابل ۱۰نفر کشته و۴۲نفر زخمی شد. رر: 

طراح حمله گرین ولیج  زندانی آزاد شده از بگرام بود. رر: 
پس از عملیات شب گذشته نیروهای »قطعه ۰۱« امنیت ملی در جالل آباد،  که در نتیجه آن چهار نفر از اعضای  ننگرهار: 

یک خانواده  و۵ داعشی کشته شدند.
۷ طالب مسلح درنرخ میدان وردک دیشب کشته و۹ طالب زخمی شدند. میدان: 

۱۹ طالب مسلح درقره باغ ومرکزغزنی دیشب و دیروز کشته ۴ طالب زخمی و ۵ تن بازداشت شدند. غزنی: 
یک کار خانه تولید مشروبات الکولی  در تخارتخریب شد. تخار: 

سه طالب دیشب دریک در گیری با نیرو های امنیتی و دفاعی در بدخشان کشته و۲ تن زخمی شدند. بدخشان: 
۴۵ طالب بامالعبید اهلل والی خود خوانده طالبان برای بغالن  دیشب  درحمله هوایی  کشته شد. بغالن: 

۶ سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۵ سنبله۱۳۹۸
بی بی سی فارسی:  سفراشرف غنی به آمریکا که قرار بود فردا انجام شود، به تعویق افتاده است. امریکا: 

کنگره آمریکا از زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه کشور خواستار ارایه جزئیات توافق با طالبان شده است. رر: 
بدخشان:  قاری فصیح الدین والی خود خوانده طالبان برای بدخشان با چند محافظش در حمله هوایی  قبل از چاشت 

امروز در وردوج کشته شد.
گروه طالبان از حوالی ساعت ۴ صبح امروز از چند جهت به مرکز شهر فراه حمله کرده اند.۱۰ طالب کشته  فراه: 

شد.یک پولیس شهید و ۵ تن دیگر زخمی شده اند. 
حمله طالبان باالی ولسوالی خان آباد کندز چاشت امروز عقب زده شد.بیش از ۲۰  طالب مسلح کشته  و ده ها  قندز: 

طالب  دیگر زخم برداشتند.
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یک طالب در انفجار ماین دردانگام کنر دیروز کشته و۲ تن دیگر زخمی شد. کنر: 
۲۲ طالب مسلح درعملیات دفاعی و امنیتی درنرخ میدان وردک دیروز کشته  و۱۹ طالب زخمی شدند.  میدان: 

چهارفرد ملکی دیروز در انفجاری درپادخواب شانه  لوگر به شهادت رسیدند و۱۱ نفر دیگر زخمی شد.. لوگر: 
عبدالصمد امیری ریس دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر غور درجلریز میدان به شهادت رسید. غور: 

۷ سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۶ سنبله۱۳۹۸
عبدالحکیم منیب وزیر حج و اوقاف افغانستان دیروزدرمسجد ارگ بعد از ادای نماز جمعه از سوی مال تره  کابل: 

خیل و شماری از افراد نزدیک به او مورد تحقیر، توهین و حمله فزیکی قرار گرفته است.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا گفته با آنکه کشورش تالش دارد به یک توافق سیاسی با گروه طالبان دست یابد  امریکا: 

ولی این تالش ها به این معنی نیست که آمریکا به “هرنوع معامله” با طالبان تن دهد.
بدخشان:  وزارت دفاع  اعالم کرده که نیروهای امنیتی پس از۵ سال کنترول ولسوالی وردوج والیت بدخشان را از گروه 
طالبان پس گرفته اند. گروه طالبان این موضوع را تکذیب کرده است.۱۰۰ طالب بشمول قاری فصیح الدین 

والی نام نهاد طالبان کشته و ده ها طالب زخمی شده اند. تالش برای تصرف ۱۵ قریه دیگر ادامه دارد.
مسووالن محلی از دفع پنج حمله طالبان برولسوالی های سیاه گرد و شینواری باقتل ۴ تن بشمول قوماندان  پروان: 

عمومی شان خبردادند.
۵۱ طالب  بشمول۱6 پاکستانی مسلح در حمله های نظامیان دروالیت های زابل و ارزگان کشته شدند. زابل: 

۹ طالب مسلح در نتیجه حمله هوایی درخاص ارزگان کشته  و ۷ حلقه ماین کشف شد. ارزگان: 
از هفت روز به اینسو در اثر حمله طالبان باالی شهر پلخمری تمامی شاهراه هابه روی شهروندان قطع است  بغالن: 
شوند.  می  مواجه  غذایی  مواد  کمبود  به  بیشتر  مردم  است  تعطیل  دولتی  وادارات  پوهنتون ها   ، مکاتب 

شهردرمحاصره است وطالبان با افراز پاسگاه ها افراد ملکی را از موترپایین وتیر باران می کنند.
طالبان 6 خبر نگار را که  دیروز برای پوشش یک برنامه خبری می رفتند در نزدیکی بازار ولسوالی زرمت آماج  پکتیا: 

حمله  قرارداده و ربودند.
در درگیری با نظامیان دیروز درجوند بادغیس  یک طالب مسلح کشته شد و سه تن  بازداشت شدند .یک  بادغیس: 

پولیس شهید ویکتن زخمی شد.
مردم در سرخ رود ننگرهار از افزایش حضور نظامیان در این ولسوالی استقبال کردند. ننگرهار: 

ده ها هراس افگن داخلی و خارجی دریک رشته حمله های هوایی درپچیرآگام  ننگرهار کشته وزخمی  رر: 
شدند.۸ماین نیز کشف شد.

والی هرات گفت ۵۵ طالب درحمالت هوایی در اوبه  طی یک هفته کشته ۴۵ تن دیگر شان زخمی شدند. هرات: 
ودر گلران نیز ۳۰ طالب  بشمول ۱۰ قوماندان این گروه کشته شدند.   

مردم شهرک تورغندی درهرات از ظلم وستم طالبان به ستوه آمده اند.درعملیات نظامیان تلفات سنگین به  رر: 
طالبان وارد و۳ قوماندان آنها کشته شد.

دو عضو شبکه ترور گروه طالبان در قندهار هنگام حمله باالی نظامیان کشته شدند. قندهار: 
جوزجان:  مال حلور مسوول باجگیری از۱۰ تا۳۰ هزار افغانی از وسایط  ازدوماه باینسو توسط طالبان در نتیجه حمله های 

هوایی نظامیان در جوزجان کشته شد 
پولیس جوزجان۱۲ طالب را در ساحات سه شنبه تپه شاهراه نمبردوی سرپل جوزجان بازداشت کرد. رر: 

۷۰ طالب مسلح  به شمول مولوی فضل، مولوی رادور ونور احمد چکانی معاون استخبارات طالبان در در  فراه: 
گیری با نیرو های امنیتی و دفاعی در دو روز گذشته در فراه کشته و۲۵ تن شان زخمی شدند. یک پولیس و 

یک ترافیک شهید و۴ فرد ملکی زخمی شدند.
قاری اسمعیل ولسوال طالبان برای بلچراغ با سه فردش دیشب  در اندخوی کشته و۵ تن زخمی شد . فاریاب: 

ده ها طالب مسلح دیروز در ولسوالی های خان آباد و دشت ارچی کندز کشته شدند.۲۰ طالب به شمول قاری  قندز: 
منصوردرمربوطات مرکزقندز کشته  و شش طالب مسلح دیگر بازداشت شدند. 

۹ طالب در قره باغ غزنی دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند.۳ حلقه ماین در  پکتیا و لوگر کشف شد. غزنی: 
۱۲هراس افگن دیروز درولسوالی های بلخ و چمتال  وچار بولک کشته و۱۷ تن زخمی  شدند. بلخ: 

۸ سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۷ سنبله۱۳۹۸
ترامپ توقف گفتگوهای صلح امریکا با طالبان ولغو دیداراوبارهبران طالبان واشرف غنی رااعالم کرد. امریکا: 

اشرف غنی گفت صلح با طالبان زمانی صورت میگیرد که خشونت ها متوقف شود.  
طالبان گفتند این تصمیم ترامپ بیشتر ازهمه به ضرر امریکا تمام خواهد شد.  

۱۲ طالب مسلح دیشب در ده یک و قره باغ  غزنی کشته و۸ تن زخمی شدند.۵ ماین در شاهراه غزنی- قندهار  غزنی: 
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کشف شد.
۲ طالب دیروز درانفجار ماین کشته شد. نظرمحمد خیرزاده یک جوان فعال مدنی درنزدیک منزلش در قریه  رر: 

مغالن به شهادت رسید.
بیرق سه رنگ کشور پس از چهار سال بر فراز مقر ولسوالی وردوج بر افراشته شد. بدخشان: 

در حمله هوایی درلوگردیشب پنج طالب جان باختند وسه موترپر ز مواد مخدرآنان ازبین برده شد. لوگر: 
سه طالب عصردیروز درچاربولک بلخ کشته و۱۰ تن زخمی شد و6طالب دربلخ بازداشت  شدند. بلخ: 

۹ سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۸ سنبله۱۳۹۸
وزارت داخله در روز عاشوری و هفته شهید خواستار همکاری مردم شد تا امنیت روانی مردم را برهم نزنند  کابل: 

و نظم را اخالل نکنند.
کمیسیون والیتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کابل اعالم کرد که وزیر امور خارجه،  حمید اهلل فاروقی رئیس  کابل: 
دانشگاه کابل و حسین مرتضوی وعبدالرحیم عزیزی مشاوران محمد اشرف غنی،  را به دلیل تخلف انتخاباتی 

به پرداخت جریمه نقدی و محروم شدن از حق رای دادن محکوم کرده است.
داکتر عبداهلل با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر لغو وتوقف مذاکرات صلح افغانستان با طالبان گفت که  کابل: 

فرصت صلح در این کشور از دست رفت.
درانفجارماین کنارجاده ، امروز درچار راهی سلیم کاروان کابل ، سه تن زخم برداشتند. رر: 

درحمله انتحاری  ۱6سنبله در بازار کمپنی حوزه پنجم امنیتی دوفرد غیرنظامی زخمی شد. رر: 
طالبان بامداد امروز به مرکز ولسوالی خواجه غار و ینگی قلعه   حمله کرده و جنگ اکنون ادامه دارد. تخار: 
۷ عضو یک خانواده درحمله  یک طیاره بدون سرنشین درسیدآباد والیت میدان وردگ کشته شدند. میدان: 

یک نظامی سه همقطارش را به گلوله بست و کشت ویک تن زخمی شد. مهاجم با طالبان ارتباط داشت. جوزجان 
بزرگترین مرکز سوق و اداره  طالبان در یک عملیات ویژه قطعات خاص  امنیت ملی امروز درخاص ارزگان  ارزگان: 

تخریب شد وتعداد زیاد سالح ثقیل و خفیف و مواد انفجاری و لوژستیکی و غیره بدست افتاد . 
شش طالب مسلح در یک عملیات هوایی در زرمت والیت پکتیا کشته شدند پکتیا: 

محکمه شهری هرات فردی را به اتهام ترور یکتن از منسوبان امنیتی محکوم به اعدام کرد. هرات: 
عملیات  هوایی و زمینی  در سرخرود ادامه دارد. تاکنون ۵۰ طالب کشته و زخمی شده اند. ننگرهار: 

۱۲طالب مسلح درالینگار لغمان دست از ادامه ویرانگری کشیدند و زند گی عادی اختیار کردند. لغمان: 
6هراس افگن دریک عملیات نظامی درولسوالی سرکانوی  کنر کشته شدند. کنر: 

چهار مسوول اخاذى طالبان در عملیات نظامیان در غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
طالبان شش خبرنگار ربوده شده در پکتیا را دیروز رها کردند. پکتیا: 

یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان دیشب درولسوالی بلخ تخریب شد.۲۱ طالب با۱۸ راکت گرفتارشد.  بلخ: 
۱۰سپتامبر ۲۰۱۹= ۱۹ سنبله۱۳۹۸

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تا جایی که به او مربوط می شود گفت وگوها با طالبان منتفی است.  امریکا: 
او دو روز پیشتر برنامه دیدار با رهبران این گروه در آمریکا را لغو کرده بود.

جنرال کنت مک کنزی درسفر به افغانستان گفت اردوی ایاالت متحده احتمااًل سرعت عملیات خود در  رر: 
افغانستان را برای مقابله با افزایش حمالت طالبان شدت می بخشد.

نیروهای امنیتی افغان دیروزدرهجدهمین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود ۱۳۸ نفر را به اتهام “اخالل امن  کابل: 
و نظم عامه” در کابل بازداشت کرد . یک سرباز هدف تیر عزاداران قرار گرفت و کشته شد.

پنج نفر به ظن عملیات های دهشت افگنی در بگرامی وناحیه ۵ کابل بازداشت شد. رر: 
شب گذشته ولسوالی  ینگی قلعه و صبح امروز ولسوالی درقد  به تصرف گروه طالبان  درآمده  اند. تخار: 

۲۵طالب در عملیات نظامیان دیشب درده یک وقره باغ وحومه شهر غزنی کشته و۱۸ تن زخمی شدند. غزنی: 
۱6 طالب مسلح دیشب درنرخ میدان وردک کشته و۵ تن زخمی شدند. میدان: 

دو طالب مسلح در درگیری با نظامیان در ساحه ژرنده ولسوالی سروبی  پکتیکا کشته شدند و سه طالب   پکتیکا: 
مسلح دیگر زخم برداشتند.۳ حلقه ماین در پکتیا و پکتیکا کشف و خنثی شد.

۲۸ طالب در چندین حمله هوایی دیشب در جاجی اریوب و زرمت پکتیا کشته و۷ تن زخمی شدند. پکتیا: 
داکتر نوروز شینواری رییس اتحادیه داکتران ننگرهاردیروز در آن والیت در انفجار ماین شهید شد.  ننگرهار: 

۱۸ طالب مسلح  دیشب درچاردره کشته شدند و۹ تن دیگر آنان زخمی شدند.یک سرگروه ترورکارمند دولتی  قندز: 
نیز زخمی شد.

درانفجار پیش از چاشت امروز در شهر مزارشریف  دوفرد ملکی زخمی شد.انفجار زمانی رخداد که هزاران  بلخ: 
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نفرعزاداران عاشورا درصحن روضه مبارک گرد امده بودند.
نزدیک به پنجاه طالب درچار بولک و شولگره بلخ در دو روز گذشته کشته شدند.۴ نظامی شهید و۹ تن دیگر  رر: 

هم  زخمی شدند.
طالبان مسلح اجمل عبدالرحیمزی آمر تنظیم پولیس ترافیک لوگر را که ربوده بودند  دیروزدر مسیر راه عمومی  لوگر: 

کابل  لوگر به شهادت رساندند.
نظامیان کوماندو ده طالب را در ارزگان دیشب از پا در آورده شدند.۵ تن زخمی و ۵ ماین خنثی شد. ارزگان: 

ولسوالی یمگان  دیروز از اشغال طالبان آزاد شد و بیرق سه رنگ کشور پس از چهار سال بر فراز مقر آن  بدخشان: 
ولسوالی برافراشته شد.در جریان این عملیات قاری محمد وزیر و قاری مطیع اهلل دو تن از قومندانان مشهورو 

پرنفوذ گروه طالبان با یک صد طالب مسلح از جنگ دست کشیدند و به روند صلح پیوستند.
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹=۲۰ سنبله۱۳۹۸

احمدضیا سراج بحیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شد.  به عوض معصوم ستانکزی. کابل: 
وزارت دفاع اعالم کرد که نیروهای امنیتی افغانستان و مردم جنگجویان گروه طالبان را از ولسوالی کران و  بدخشان: 

منجان والیت بدخشان و معادن الجورد این ولسوالی بیرون رانده است.
۴۰ طالب درحمله هوایی با۵ قومندان ان  درخواجه بها الدین کشته و۳۰طالب دیگرزخم برداشتند. تخار: 

۳۰ طالب  درحمله های نظامیان بر ینگی قلعه ودرقد  تخار دیشب کشته شدند . رر: 
ننگرهار:   دوبرادردر جالل آباد ازسوی مردان تفنگ دارناشناس کشته شدند.

طالبان مسلح سه عضو نیرو های خیزش مردمی را دیشب درآقچه جوزجان تیر باران کردند . جوزجان: 
پنج طالب مسلح در حمله هوایی شام دیروز درچمتال  بلخ کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. بلخ: 

مک کنزی قومندان عمومی ناتو در آسیای میانه دیروز در دیدار با قومندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین بر حمایت  رر: 
ناتو در سرکوب هراس افگنان در افغانستان تاکید کرد.

۹ طالب به شمول سه قومندان آنان دریک عملیات نظامیان کوماندودرگیروی غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
۱۱  طالب مسلح دیشب درحمله هوایی در آب بند، اندر و قره باغ غزنی کشته و۱۲ تن زخمی شدند. رر: 

شاهراه پلخمری - سمنگان پس از نه روز دوباره برروی ترافیک بازشد. بغالن: 
۱۵ طالب مسلح به شمول چندین قومندان محلی آن گروه دیشب در جاجی اریوب پکتیا کشته و۸ تن زخمی  پکتیا: 

شدند. در شب قبل ۲۷ طالب کشته شد.
۳ قومندان محلی طالبان درعملیات قوای ایتالف دیشب درنرخ میدان وردک کشته و۴ تن بازداشت شدند. میدان: 

6 طالب مسلح در حمله های هوایی دیشب درپشت کوه  فراه کشته و۳ تن زخمی  شدند . فراه: 
قاری سلیمان یک قومندان گروه طالبان درحمله هوایی نظامیان درسرکانوکنرکشته ودو نگهبانش زخمی شد.۱۵  کنر: 

ماین هم کشف شد.
۱۸طالب مسلح در یک عملیات نظامی در ارغنداب زابل کشته شدند وشمار دیگر شان زخم برداشتند.۷ ماین  زابل: 

هم کشف شد.
۱۲سپتامبر ۲۰۱۹=۲۱ سنبله۱۳۹۸

ترامپ ریس جمهور امریکا گفت سرکوب گروه طالبان که روزهای اخیر به طور بی سابقه  یی شدت گرفته  امریکا: 
است ادامه خواهد یافت.

ملل متحد: گفته است که برای پایان این خشونت ها، گفت وگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود.
درانفجار انتحاری موتر مرسدس بمب گذاری شده در مقابل قرارگاه نیروی ویژه ارتش درریشخور چهار  کابل: 

سرباز ارتش کشته و سه سرباز دیگر زخمی شده اند.
یازده نفر در شش والیت کشور در پیوند به قاچاق نزدیک به یکصد کیلوگرام موادمخدر بازداشت شدند. رر: 
۲ طالب کشته و ۵ تن زخمی و پنج قریه در ولسوالی نهرین بغالن از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. بغالن: 
قاری آصف مشهور به عباس یک عضو مهم طالبان دیروز درخواجه سبزپوش کشته و۵ تن زخمی شد. فاریاب: 

مالسرور ولسوال خود خوانده طالبان برای المار فاریاب دیشب در نتیجه حمالت هوایی نظامیان  با ۴ نفر  رر: 
دیگرشان کشته وعده ای زخمی شد.

۱۰ طالب مسلح به شمول  مالرحمت اهلل یک قوماندان محلی آنان دیشب در بمباردمان قوای هوایی درپشت  فاریاب: 
کوه فراه کشته شدند.

نظامیان کوماندو چهار طالب مسلح را درچپرهار ننگرهار دیروز بازداشت کردند. ننگرهار: 
هشت طالب مسلح در حمله های هوایی دیروز درچمتال، منطقه  تیمورک ولسوالی چهاربولک و قریه سیاه آب  بلخ: 

ولسوالی شولگره بلخ کشته شدند.
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۱۳سپتامبر۲۰۱۹=۲۲ سنبله۱۳۹۸
کمیته روابطه خارجی مجلس نمایندگان امریکا زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امورصلح افغانستان را به  امریکا: 

کانگرس فراخوانده است.
حمد اهلل محب درسفر به غزنی ازپس گیری ولسوالی خواجه عمری ازطالبان  ستایش کرد.  کابل: 

محمدحنیف طراح حمالت ترورستی گروه داعش ویک مهاجم پاکستانی درحوزه ۱۷کابل بازداشت شد. کابل: 
  یک خانم پاکستانی با۴ کودک اش که درمخفیگاه بودند زخمی و به شفاخانه انتقال گردیده است. 

حسن پنجابی مسوول مطبوعاتی گروه داعش در حمله هوایی در خوگیانی ننگرهار کشته شده است. ننگرهار: 
نیروهای امنیتی کنترل ولسوالی انار دره فراه در جنوب غرب افغانستان را از طالبان پس گرفته اند. فراه: 

میدان:  باحمله هوایی مواضع طالبان دربخش هایی از میدان ۱6 طالب بشمول سه قوماندان آنها کشته شد.
سه طالب مسلح در انفجار ماین دست داشته خود شان درالینگار لغمان زخمی وکشته شدند. لغمان: 

یک قاچاقبر سالح با ۱۰ جنگ افزار ناوقت دیروز از مربوطات ولسوالی دوربابا بازداشت شد. ننگرهار: 
بدخشان:   شش طالب مسلح دریک عملیات نظامی درکوتل انجمن بدخشان بازداشت شدند.

شاهراه کابل- بغالن و بغالن - قندوز به روی ترافیک باز گردید. بغالن: 
۱۴سپتامبر ۲۰۱۹=۲۳ سنبله۱۳۹۸

آمریکا در بیانیه ای کشته شدن حمزه بن الدن ۳۰ساله، از اعضای ارشد القاعده و پسر اسامه بن الدن در جریان  امریکا: 
عملیات مقابله با تروریسم در منطقه افغانستان-پاکستان را تایید کرد.

جو بایدن، داوطلب نامزدی حزب دموکرات آمریکا در مناظره انتخاباتی حزب دموکرات با رقبای خود تلویحا”  رر: 
راه حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد. وی برای عراق هم فدرالی میخواست. 

نمایندگان گروه طالبان،از قطر به مسکو رفته است. نمایندگان این گروه در مصاحبه با رسانه های روسیه گفته اند  مسکو: 
که هنوز مایل به آوردن صلح در افغانستان از طریق مذاکره هستند.

پولیس دو تن هراس افگن را از حومه کابل بازداشت ویک ماین در سرای هراتی کشف کرد. کابل: 
طالبان باز هم یک پایه برق وارداتی را در دندشهاب الدین شهر پلخمری شام دیروز تخریب کردند. بغالن: 

تمامی شاهراه های بغالن در نتیجه عملیات تصفیوی مشترک نظامیان باز شده است.۵۰طالب کشته و 6۸تن  رر: 
زخمی شده  و۲موتر ماینگذاری شده تخریب و۸محل سوق و اداره طالبان منهدم شده اند.

بدخشان:  6۵ طالب مسلح امروز با جنگ افزار های شان در  بد خشان  به دولت پیو ستند.
ولسوالی ینگی قلعه تخار چاشت امروزبه گونه یی کلی به تصرف نظامیان در آمد.۳6 طالب مسلح  به شمول   تخار: 

شش قومندان کلیدی آنان کشته شدند و ده ها طالب دیگر زخم برداشتند.
یک قومندان طالبان مسلح در ورسج تخار با ۲۳ فردش به نیرو های دفاعی وامنیتی کشور پیوست. رر: 

پولیس نیمروز دو مرد را با یک مقدار مواد مخدر دیروز باز داشت کرد. نیمروز: 
درعملیات نظامیان د رمقرغزنی ۱۸ طالب کشته ویک کارخانه ساخت ماین و مقدار زیادی جنگ افزار طالبان  غزنی: 

را از بین بردند.۳ طالب در اندر کشته شد.
پنج طالب مسلح دیشب درمرکزارزگان در حمله نظامیان کوماندو کشته و۲تن زخمی شدند. ۱۴ پاسگاه، دو  ارزگان: 

تونل زیرزمینی،۱۱کیلو گرام مواد انفجاری و چهار حلقه ماین دشمن درساحه نیزازبین برده شد.
سه ورزشکارجوان درتگاب کاپیسا از اثرانفجار ماینی جان باختند و۲ تن زخمی شدند.  کاپیسا: 

عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در پار لمان دیشب از کمین طالبان مسلح جان به سالمت برد اما یک  فراه: 
محافظش به شهادت رسید.

باکشته شدن ۱6طالب ساختمان ولسوالی انار دره فراه دیروزبه تصرف نیروهای دفاعی وامنیتی درآمد. رر: 
نظامیان ۲۰طالب مسلح را در ورمی پکتیکا عصر دیروز کشتند. پکتیکا: 

۱۵سپتامبر ۲۰۱۹=۲۴ سنبله۱۳۹۸
دفتر نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان اعالم کرد که فعالیت هایش در این کشور را پس از حدود شش ماه  کابل: 

توقف  وبعدازتفاهم با طالبان از سر می گیرد.
طالبان برق وارداتی ازبکستان وتاجکستان را با تخریب۲ پایه برق دربغالن برای کابل و۱۰ والیت دیگر قطع  بغالن: 

کردند.
مولوی نورالدین والی خود خوانده طالبان برای سمنگان با چهارفردش امروزدرحمله هوایی دردره صوف آن  سمنگان: 

والیت کشته شد.
مولوی عصمت اهلل مشهور به انس مسوول استخبارات طالبان درولسوالی اناردره آن والیت درعملیات ویژه  فراه: 

نظامیان کشته شد.
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۳۵ طالب مسلح بشمول مالسیدعظیم ولسوال خودخوانده برای اناردره  در یک عملیات نظامیان در انار دره  رر: 
فراه کشته شدند.

۹۰نفر  هراس افگنان دریک حمله هوایی در والیت پکتیکا کشته و۲۰ تن زخمی شده اند . پکتیکا: 
۲۹ هراس افگن درحمله کوماندوها درواغز ومقرکشته وسالح های شان تخریب وانفجار داده شد. غزنی: 

6 طالب در زرمت کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پکتیا: 
۷ طالب بشمول قاری فضل قوماندان آنها در پل سرخ کشته شدند. ۸ ماین نیز خنثی شد. میدان: 

۱۱ هراس افگن  طالب و داعش درحمله های نظامیان درمانوگی و سوکی  کنر کشته شدند. کنر: 
درعملیات پاکسازی درسرخرود ۳6هراس افگن کشته شده اند وده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند و هم  ننگرهار: 

شش مخفیگاه آنان باهمه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شده است.
۱۲هراس افگن  طالب و داعش درحمله های هوایی و زمینی نظامیان دروالیت ننگرهارکشته شدند وهشت  رر: 

تن دیگرزخمی و۹ ماین کشف شد. ۲انبار سالح در غنی خیل و رودات نیز کشف و بدست آمد.
۱۰ طالب درتازه ترین نبردها درشاه ولیکوت  قندهار کشته شدند.6 ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 

۵ طالب درنبرد با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
دو زن و یک کودک در انفجار یک گلوله راکت در دایکندی دیروز جان باختند. دایکندی: 

6طالب مسلح دیشب درقوش تیپه  جوزجان کشته شدند. جوزجان: 
۹طالب مسلح بشمول یک مربی پاکستانی شان  درگرزیوان  فاریاب دیشب در یک حمله هوایی کشته و۱۲تن  فاریاب: 

دیگر شان زخمی شدند.
۱۶سپتامبر ۲۰۱۹=۲۵ سنبله۱۳۹۸

چهار طالب مسلح در ولسوالی بلخ دیشب در حمله هوایی کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند. بلخ: 
سردار محمد ولسوال خود خوانده گروه تروریستی طالبان برای ولسوالی کلکان والیت کابل از مربوطات ناحیه  کابل: 

هشتم  شهر کابل با سه تن از همراهانش بازداشت شد.
۱6طالب مسلح دیشب درمربوطات  غزنی کشته شدند. غزنی: 

به اثر انفجار ماینی در بس محصالن در غزنی یک محصل جان باخت و6 محصل دیگر زخمی شدند. غزنی: 
۲۳ .طالب مسلح در یمگان بدخشان به روند صلح پیوستند . بدخشان: 

جوزجان:  محمدصدیق یک قومندان محلی طالبان بایک محافظش  دیشب درقوش تیپه جوزجان دراثرحمله هوایی 
نظامیان کشته شد.

سه ساحه استراتیژیک در  غازی آباد کنر دریک عملیات نظامی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 
۵ عضو گروه داعش درحمله های هوایی و توپخانه یی نظامیان دراچین ننگرهار کشته شدند و سه تن  ننگرهار: 

دیگرشان زخم برداشتند.۸ماین نیز کشف و خنثی شد.
۸ طالب مسلح درکمین نظامیان درارغنداب والیت زابل کشته شدند.6 ماین هم کشف وخنثی شد. زابل: 

۷ طالب مسلح به شمول سه قومندان محلی آنان در نتیجه حمالت هوایی نظامیان دیشب درگرزیوان فاریاب  فاریاب: 
کشته و۱۲ تن زخمی شدند.

به اثر انفجار ماین جاسازی شده طالبان مسلح در فراه پنج تن زنان و کودکان جان باختند. فراه: 
قاری حکیم اهلل  سرکرده طالبان با یک فردش درنرخ میدان وردک دیشب در یک حمله هوایی کشته شد. میدان: 
پولیس بغالن سه کیلو گرام چرس را دیروز درولسوالی جلگه آن والیت ضبط کرد ویکنفر بازداشت شد. بغالن: 

۱۷سپتامبر ۲۰۱۹=۲۶ سنبله۱۳۹۸
درمناظره اى كه قرار بود میان، غنى و عبداهلل، از طرف كانال آریانا اجرا شود،غنی حاضر نشد. کابل: 

۲۲نفردرحمله انتحاری طالبان در چارراهی مسعود نزدیک سفارت امریکا کشته و۳۸نفرزخمی شد. کابل: 
۲۴نفر درحمله انتحاری طالبان درجنگل باغ چاریکار کشته و۴۲نفر زخمی گردید. دراجتماع انتخاباتی که به  پروان: 

خود اشرف غنی اسیب نرسید.
دیروزیک هیأت این گروه از تهران دیدار و با مقام هایی از وزارت خارجه ایران دیدار کرده است. دوروز قبل  طالبان: 

هیات دیگر آنها به مسکو رفته با مقامات روسیه دیدار و مذاکره کردند.
شیر محمد عباس استانکزی، رئیس هیأت مذاکره کننده طالبان در کشور قطر از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری  رر: 

آمریکا خواسته که گفتگوهای صلح را دوباره از سرگیرد.
پولیس  یك كارخانه تولید مشروبات الكولی را درمربوطات  ناحیه پنجم شهركابل كشف وضبط كرد. کابل: 

۳۵ طالب مسلح به شمول ده شهر وند پاکستان در غزنى دیشب کشته شدند یکمقدار سالح نیز ضبط شد. غزنی: 
۱۱ طالب دیشب درقره باغ و اندرغزنی کشته و۳ حلقه ماین ازمربوطات پکتیا وغزنی کشف شد. رر: 
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مقامات نظامی از کشته شدن شش طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها درسرخرود سخن می گویند. ننگرهار: 
طالبان در یک مسجد بمب و ماین می ساختند که کشف شد.  

۹ هراس افگن در نبرد با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد. قندهار: 
۱۱ طالب مسلح درکنر  لغمان و ننگرهاربازداشت شدند. کنر: 

امروز ۲6 ماین و بمب  از راه ها دروالیت های کنر ، نورستان ، لغمان و ننگرهار کشف و خنثی گردید.  رر: 
والیان زون غرب برافزایش هماهنگی درسرکوب هراس افگنان تاکید نمودند. هرات: 

آمر مالی قومندانی امنیه بغالن صبح امروز در اثر انفجار ماین به شهادت رسید ویک رهگذر زخمی شد. بغالن: 
۲۰طالب مسلح دیشب در عملیات نظامیان درینگی قلعه تخار کشته شدند. تخار: 

ریاست ترافیک با تغییر نام اداره ملی ترافیک با وزارت ترانسپورت مدغم شد. کابل: 
۱۸سپتامبر ۲۰۱۹=۲۷ سنبله۱۳۹۸

در حمله انتحاری امروز در مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی در ناحیه سوم شهر جالل آباد مرکز والیت  ننگرهار: 
ننگرهار۴ نفرکشته و ۱6 نفر زخمی شده.

۱6عضو طالب و داعش  درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان در ننگرهار کشته شدند و شماری  رر: 
دیگر ازآنان زخم برداشتند.۱۰ماین نیز کشف شد.

برق کابل چند روز قبل قطع و ساکنان شهر کابل را در تاریکی فرو برد. با ادامه قطع برق کابل جان بس، سفیر  کابل: 
آمریکا در افغانستان نیز اعتراض کرده است.

پولیس دو تن را در پیوندبه قضایای سرقت ، اختطاف و ترور از ناحیه ۱۲ شهر کابل بازداشت کرد. رر: 
مشاور امنیت ملی  در سفر به بدخشان گفت که تمام النه های تروریستان خارجی و داخلی در آن والیت نابود  بدخشان: 
می شود. ولسوالی های کران و منجان ورودج و یمگان بدخشان از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد که بیش 

از۴۰۰ طالب مسلح داخلی و خارجی کشته شدند و۲۰۰طالب دیگر به روند صلح پیوستند.
۱۱ طالب   در چاربولک دیشب در عملیات نظامیان کشته و6 تن زخمی  و6 تن دیگر آنها بازداشت شد. بلخ: 

پولیس درحصه دوم  یک نفررا به اتهام دخیل بودن در فعالیت های هراس افگنانه بازداشت کرد. کاپیسا: 
پولیس یک گروپ سه نفری از اعضای استخبارات گروه طالبان را امروز در سرروضه باز داشت کرد. پکتیکا: 

پولیس تخار به شمول یک خانم یک گروه ۵ نفری آدم ربایان را از مربوطات شهر تالقان بازداشت کرد. تخار: 
۷طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور در سنگین و گرشک هلمند کشته شدند و دو تن  هلمند: 

دیگر شان زخم برداشتند.۱۱ماین هم کشف و خنثی شد.
۱۰ طالب مسلح درنبرد با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند.  ارزگان: 

۱۹سپتامبر ۲۰۱۹=۲۸ سنبله۱۳۹۸
درحمله دیشب پهباد نیروهای هوایی بین المللی و افغان در منطقه وزیر خوگیانی ۱۵ غیر نظامی کشته و6 تن  ننگرهار: 

زخمی شده اند. یک عضو شورای والیتی گفت ۳۰ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شده اند.
درحمله انتحاری دیروز یک موتر بمب طالبان درمقابل شفاخانه قالت ۱6نفر کشته و 66 غیر نظامی دیگر  زابل: 

زخمی شده اند.
یک تحقیق بی بی سی نشان می دهد که در ماه آگوست هرروزبه طورمیانگین۷۴ نفرازجمله نظامیان وغیرنظامیان  کابل: 

در سراسر افغانستان  در 6۱۱ حادثه امنیتی ۲۳۰۷ نفر کشته و۱۹۴۸نفر زخمی شده اند.
یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در ه تایمنی  حوزه چهارم امنیتی کابل کشف و از بین برده شد. رر: 

پاکستان:  قاری عبداهلل مشهور به اسداهلل قومندان عمومی طالبان برای ولسوالی خم آب جوزجان که چندی قبل در حمله 
هوایی در ولسوالی آقچه جوزجان زخم برداشته بود، دیروز در یکی از شفاخانه های مربوط به آی اس آی در 

پاکستان درگذشت.
تورخم: قریشی وزیر خارجه وعمران خان نخست وزیرپاکستان درمرزتورخم لوحه و دروازه رسمی نصب  رر: 

نمودند.
۷ طالب مسلح دیشب در حمله های هوایی قوای ایتالف درقره باغ و آب بند غزنی کشته شدند. غزنی: 

۵ طالب در ساحه لغوات ده یک غزنی بازداشت شد. رر: 
۱۰ حلقه ماین در جاجی اریوب پکتیا و سید آباد میدان کشف و خنثی شد. رر: 

پولیس در فراه یک مرد را دیروز به ظن ترور یک افسر پولیس باز داشت کرد. فراه: 
منسوبین قول اردوی۲۰۹ یک ذخیره گاه سالح و مهمات را ازحوزه اول شهرمزارشریف کشف کرد. بلخ: 

۲۰سپتامبر ۲۰۱۹=۲۹ سنبله۱۳۹۸
ریاست جمهوری با نشر اعالمیه یی گفته است که بررسی و تفتیش وزارت خارجه ادامه خواهد یافت. کابل: 
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وزیر خارجة ایاالت متحدة امریکا گفته است که حکومت افغانستان نتوانسته است کمک های مالی امریکا را  امریکا: 
مدیریت کند و به دلیل عدم شفافیت، در حدود ۱۰۰ میلیون دالر که برای یک پروژه مشخص در افغانستان در 

نظر گرفته شده بود، دوباره به وزارت مالیه امریکا برگردانده خواهد شد.
دو تن به اتهام همکاری با شبکه های هراس افگن از شهر کابل بازداشت شدند. کابل: 

6 تن به اتهام همکاری با هراس افگنان شب گذشته در ارغنداب بازداشت گردید. قندهار: 
پولیس فراه شب گذشته یك تروریست طالب را كه چندی قبل یك سرباز پولیس را به شهادت رسانیده بود،  فراه: 

از ناحیه سوم مركز آن والیت بازداشت كرد.
پولیس نیمروز هشتاد کیلو گرام تریاک را دیروز درکنگ آن والیت ضبط کرد. نیمروز: 

سرپرست وزارت داخله، معاون اول وزیر دفاع ملی و جنرال سکات میلر دیروز در سفر به کندز با مسووالن  قندز: 
زون شمال شرق دیدار کردند.

اردوی ملی درحوزه اول  بلخ دیروز یک ذخیره گاه جنگ افزار هراس افگنان را کشف کرد. بلخ: 
۲۱سپتامبر ۲۰۱۹=۳۰ سنبله۱۳۹۸

مسووالن وزارت دفاع ملی می گویند روند ملی انتخابات  در پوشش امنیتی قراردارد. کابل: 
ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت گروه شش نفری طالبان با دوسردسته آن در لغمان خبرداد. لغمان: 

شانزده طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها با نظامیان در لغمان کشته شدند. رر: 
دریک انفجار درسپین بولدک قندهار دو غیرنظامی جان باختند و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند. قندهار: 

ده طالب مسلح در حمله های نظامیان درخاکریز قندهار کشته شدند و چهار طالب دیگر زخم برداشتند. ۸  رر: 
ماین هم کشف شد.

پنج طالب بشمول یک پاکستانی در  حمله نظامیان دراسمارکنر کشته و چهارطالب دیگر زخم برداشتند. کنر: 
جوزجان:    یک پاسگاه بازرسی طالبان در ولسوالی فیض آباد جوزجان دیروز در یک عملیات تصفیه یی نظامیان کوماندو 

تخریب شد.یک تانک زرهی وسالح آنها بدست آمد.
هفت طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیروز درانار دره فراه کشته شدند. ۵ ماین نیز کشف شد. فراه: 

یک فرد ماین ساز گروه طالبان  دیشب در قریه آس پایین تالقان  در انفجار ماین خودش کشته شد. تخار: 
یازده طالب در حمله نظامیان در چارچینو و دهراوود  ارزگان کشته شدند.۸ ماین هم کشف و خنثی شد. ارزگان: 

یازده طالب مسلح در ارغنداب و دایچوپان زابل  کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
۹ طالب بشمول مسوول برنامه ریزى حمله انتحارى در زابل  دیشب در غزنی بازداشت شد. غزنی: 

عملیات مشترک زمینی و هوایی منسوبان دفاعى و امنیتى صبح دیروز در غزنی آغاز شد. رر: 
پولیس سه طالب را که می خواستند دو عراده موتر نوع مازدا را به منظور حمله انتحاری به شهر غزنى انتقال  رر: 

بدهند، از حومه شهر غزنی بازداشت کردند.
۱۲ طالب توسط نظامیان کوماندو دیشب در خان آباد کندز کشته و ۳ طالب دیگر بازداشت شد.یک کارخانه  قندز: 

ساخت ماین هم تخریب شد.
کاروان نیروهای خارجی در لوگر مورد حمله موتر بمب قرار گرفت. یک طفل و یک زن کشته و ازتلفات  لوگر: 

خارجیان ذکر نشده.
۲۲سپتامبر ۲۰۱۹=۳۱ سنبله۱۳۹۸

مقام های دولتی والیت غزنی تایید کرده اند که کنترل ولسوالی جغتو در این والیت را بعد از یک سال از کنترل  غزنی: 
طالبان خارج کرده است.

یکنفرهنگام انتقال پنج موشک، یک راکت انداز ویک تفنگچه ازیک پاسگاه بازرسی در مربوطات حوزه هشتم  کابل: 
امنیتی کابل ناوقت دیروز بازداشت شد.

ده عضو یک خانواده که سرنشینان یک سه چرخه زرنج که عازم سرخرودبودند امروز دریک رویداد ترافیکی  کابل: 
در شاهراه کابل- جالل آباد جان باختندو دو کودک زخمی شدند.

در انفجار یک سرگلوله هاوان در  ملتان چاریکار  دیروز یک زن کشته و یازده تن دیگر زخم برداشتند. پروان: 
دو طالب که لباس زنانه به تن داشتند، در درگیری با منسوبان امنیتی و دفاعی  در فاریاب امروز کشته شدند. فاریاب: 

یک منسوب امنیتی شهید ودو تن زخمی شدند.
یک مرد6۰ ساله دیشب درخواجه موسی پشتونکوت درمنزل حین ادای نمازبه ضرب تیشه به قتل رسید. رر: 

یک زن جوان دیشب درقریه عرب شاه ولسوالی خان چهارباغ فاریاب به گونه مرموز به قتل رسید. رر: 
مولوی گل احمد ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی زارع بلخ در درگیری با نظامیان دیشب در آن  بلخ: 

ولسوالی کشته  و۱۳ طالب زخمی شد.۲ منسوب امنیتی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.
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یک کارخانه ساخت ماین طالبان در بغالن جدید دیروز از بین برده شد. بغالن: 
۱۴ طالب دراثر حمله های هوایی ناتو برمخفیگاه ها درمنطقه خواجه باالمرغاب  دیروز کشته شدند. بادغیس: 

پنج تن به شمول مال امان اهلل مسوول استخبارات طالبان دیروز دردشت قلعه تخار به دولت پیوستند . تخار: 
پنج عضو گروه داعش دریک حمله هوایی در اچین ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 

یازده طالب درنبرد با نظامیان درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.۱۱ ماین نیز کشف وخنثی شد. ارزگان: 
۱۷ هراس افگن درحمله های نظامیان برمخفیگاه های طالبان درمیوند و ارغستان قندهار کشته شدند و شش  قندهار: 

تن دیگر شان زخم برداشتند.۸ماین هم خنثی شد. 
یازده طالب مسلح در حمله هوایی درکمال خیل مرکز لوگر دیشب کشته شدند. لوگر: 

سه عضو یک خانواده را طالبان در پسابند غور به شهادت رساندند. غور: 
محمد حقیارولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی چهارسده غور در عملیات منسوبان امنیتی در آن والیت  رر: 

کشته و۲ تن زخمی شد.
۲۳سپتامبر ۲۰۱۹=اول میزان۱۳۹۸

در حمله هوایی و زمینی نیروهای دولتی افغان و نیروهای خارجی در ولسوالی موسی قلعه علیه القاعده وطالبان  هلمند: 
دست کم ۴۰غیر نظامی در یک مراسم عروسی کشته و۱۳ نفر زخمی شده اند.۲۲عضو القاعده بشمول ۵ 

پاکستانی ویک بنگله دیشی هم کشته شد و ۴ زن شان بازداشت شده است.
دوازده طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور درنهرسراج و سنگین هلمند کشته شدند  رر: 

وشش طالب دیگر زخم برداشتند.۱۰ حلقه ماین نیز کشف وخنثی شد.
حقوق ماهانه ۴۱ هزاردالری آقای ولفگانگ پالسا یک مشاور خارجی ریاست جمهوری ووزارت صنایع و  کابل: 

تجارت افغانستان پس از آن خبرساز شد که حکم ریس جمهور به شبکه های اجتماعی درز کرد.
جوزجان:  سه طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درفیض آباد جوزجان کشته و۵ تن زخمی شدند.

عملیات نظامیان برای پاکسازی روستاها دراناردره از وجود طالبان ادامه دارد .۵  طالب بازداشت شد. فراه: 
در اثر گلوله باری افراد مسلح موتر سایکل سوار  در ولسوالی سید خیل پروان  یک تن به قتل رسید ودوکودک  پروان: 

زخم برداشتند .
ده طالب مسلح درنبرد با نظامیان در ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

امنیت ولسوالی های بلخ تامین است. ولسوالی نهر شاهی یک هفته قبل از اشغال طالبان آزاد شد. بلخ: 
۲۳عضو داعش وطالب درتازه ترین حمله هوایی وزمینی نظامیان درچپرهار. خوگیانی و مومند دره کشته وده ها  ننگرهار: 

تن دیگرشان زخم برداشتند. سه انبار سالح نیزدر چپرهار هسکه مینه  کشف و بدست آمد.
۵ طالب کشته و ۷ تن زخمی وشش مخفیگاه گروه طالبان با همه تجهیزات جنگی اش ازبین برده شد. کنر: 

سه تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در کنر بازداشت شدند. ۹ماین هم کشف و خنثی شد. رر: 
افراد مسلح یک معلم سواد آموزی را درولسوالی دولینه غور به شهادت رساندند. غور: 

۸ طالب در درگیری با نظامیان در ده یک  غزنی دیشب کشته شدند. یک قرارگاه شان نیز تخریب شد. غزنی: 
۲۴سپتامبر ۲۰۱۹=۲ میزان۱۳۹۸

ابویوسف  قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی مقداری جنگ افزار از مخفیگاه  مال ادریس مشهور به   غزنی: 
یک قوماندان گروه طالبان را از اندرغزنی به دست آوردند.

نظامیان کشور با راه اندازی عملیات هایی درجغتو واندر غزنی دیشب هشت طالب مسلح از پا در آوردندو۱۰  رر: 
طالب زخمی و 6 تن بازداشت شد.

دو طالب در یک حمله هوایی درچمتال بلخ دیشب کشته  و۲ تن دیگر زخمی شدند. بلخ: 
پولیس یک کودک شانزده ساله را ازچنگ ربایندگان درنجراب کاپیسا نجات داد.یک تن بازداشت شد. کاپیسا: 
یک زن با سه کودکش دیروز در   میانه گذر جبل السراج به قتل رسید. درین رابطه ۴نفر بازداشت شد. پروان: 

ننگرهار:  یک انبارجنگ افزار گروه طالبان دراچین  ننگرهار کشف شد.
یک شبکه ۳ نفری ترور و باج گیرازداکتران در ننگرهار متالشی شد. رر: 

درحمله مرگبار نظامیان برکاروان حامل طالبان درترینکوت ارزگان شش طالب کشته وپنج تن دیگر شان زخم  ارزگان: 
برداشتند.۱۱حلقه ماین از مربوطات ارزگان کشف و خنثی شد.

شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان درخاکریز قندهار کشته شدند.۸ ماین نیز کشف و خنثی گردید. قندهار: 
۲۹طالب  به شمول سه قومندان آنها درحمله های نظامیان در زابل کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد. زابل: 

۲۵سپتامبر ۲۰۱۹=۳ میزان۱۳۹۸
در نتیجه انفجار یک مین مغناطیسی شب گذشته درنزدیک دفتر تیم انتخاباتی اشرف غنی در حوزه ۱۴ امنیتی  قندهار: 



698

شهرقندهار۴ غیر نظامی ازجمله یک خبرنگار و یک کودک کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده اند.
مواضع طالبان چاشت امروز در والیت های ارزگان و زابل آماج حمله های هوایی قرارگرفت. 6 هراس افگن  زابل: 

کشته و ۸ تن زخمی شدند.
ده طالب مسلح درنبرد با نظامیان در دهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

والی کنرگفت: هزاران نظامی در مراکز رای دهی، راه های پررفت و آمد، وه پایه های کنر مستقر شده اند وبه  کنر: 
دشمنان نمی گذارند تا امنیت انتخابات را مختل کنند.

امنیت ملی از بازداشت یک نوجوان انتحارکننده درتالقان مرکز تخار خبرداده است. تخار: 
۲۱  طالب و داعشی درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان در ننگرهار کشته شدند و ده ها تن دیگر  ننگرهار: 

شان زخم برداشتند.دو انبار جنگ افزار نیز کشف و بدست آمد.
۸ طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشوردرموسی قلعه و سنگین هلمند کشته و چهار طالب  هلمند: 

دیگر زخم برداشتند.۱۰ ماین هم کشف شد.
۴۰  طالب مسلح درنتیجه حمالت هوائی نظامیان دیشب درقشقری سرپل کشته و۱۷ تن زخمی شدند. سرپل: 

۹طالب مسلح در چندین رویداد درمربوطات غزنی دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
چهارطالب مسلح دیشب درحمله های هوائی درچرخ لوگر کشته شدند. لوگر: 

6 دهشت افگن درچاردره قندز، سیدآباد میدان وردک و قره باغ غزنی درحمله های هوایی کشته شدند.: قندز: 
پولیس سمنگان  سه مرد را با ۵۰ کیلوگرام تریاک وچرس باز داشت کرد. سمنگان: 

۲۶سپتامبر ۲۰۱۹=۴ میزان۱۳۹۸
گروه طالبان هشدار داده که روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مختل و نیروهای امنیتی و مراکز  طالبان: 

رای دهی را مورد حمله قرار خواهد داد.
یک طالب مسلح در درگیری با نیروهای ویژه امنیت ملی در موسهی کابل کشته و۲ تن شان گرفتار شد. کابل:  

پولیس دوتن شامل یک زن ویک مرد را شب گذشته بعد ازقتل یکنفر ازساحه ناحیه دوازدهم کابل که درحال  رر: 
فرار بودند گرفتار کرد.

قوای ایتالف در حمله هوایی دیشب دوازده طالب مسلح  را درآبچکان پل علم لوگراز پا در آوردند. لوگر: 
نورستان: ۱۱ طالب پاکستانی دریک نبرد نظامیان مرزی افغان کشته شدند وده تن دیگر شان زخم برداشتند آنها تازه 

ازپاکستان وارد شده بودند.
در تازه ترین نبردها 6 طالب مسلح کشته وچندین روستا درالینگار ازوجود طالبان پاکسازی شده است. لغمان: 

شش موشک و یک ماین از یک محله دور افتاده در ولسوالی دند قندهار کشف  شد.  قندهار: 
دوازده طالب مسلح در نبرد با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند. رر: 

۳۱ طالب مسلح درحمله های هوایی در ده یک. اندر. قره باغ و مرکزغزنی ودرعملیات نظامیان در جغتو  غزنی: 
وگیالن دیروز و دیشب کشته شدند.6 طالب زخمی و ۴ طالب بازداشت گردیدند.

۲۷سپتامبر ۲۰۱۹=۵ میزان۱۳۹۸
آنتونیو گوتِرش، دبیرکل سازمان ملل متحد از همه دخیل در  روند انتخابات ریاست جمهوری خواسته تا  م.م: 

“مسئولیت خود را برای حمایت از انتخابات صلح آمیز، معتبر، شفاف و همه شمول” ایفا کنند.
جان بس، سفیر آمریکا در افغانستان از اظهارات اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر بی کفایت  کابل: 

خواندن اداره توسعه بین المللی آمریکا USAID ابراز ناامیدی کرده است.
پاکستان گذرگاه تورخم را برای دو روز بروی ترافیک بدلیل تامین امنیت انتخابات افغانستان مسدود کرد. تورخم: 

قول اردوی اتل گفت هزاران نظامی اردو در والیت های قندهار، ارزگان ، زابل و دایکندی مسوولیت تامین  قندهار: 
امنیت مراکز انتخابات را درکنار سایر نظامیان دارند.

شش طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. ۲6ماین هم کشف شد. قندهار: 
چهارطالب مسلح در درگیری با نظامیان درارزگان کشته ویک تن زخمی شد. ۱۱ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

6 هراس افگن درحمله قوای هوایی کشور بر مواضع طالبان در زابل کشته  و.۸ماین کشف وخنثی شد. زابل: 
شش تن از کارمندان گمرک اسالم قلعه،  به ظن همدستی در فرار محصول گمرک، توسط کارمندان ریاست  هرات: 

امنیت ملی هرات شناسایی و زیر پیگرد قرار گرفتند.
سه دانش آموز در اثر برخورد موشک های  نظامیان پاکستانی در شولتن شرق کشور جان باختند . کنر: 

۲۸سپتامبر ۲۰۱۹=۶ میزان۱۳۹۸
امروز دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان آغازشد تا برای ۵ سال ریس جمهور را انتخاب  کابل: 

کنند. زمان رایدهی برای دوساعت دیگر تمدید شد.
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دراثر انفجاری در یک مرکز رایدهی  ۱۵ نفر زخمی شد. قندهار: 
پنج طالب مسلح امروز در حمله هوایی  درحومه مرکزغزنى کشته شدند. غزنی: 

دراثردرگیری دوخانواده درمنطقه توغبیردی درنزدیکی مرکز پروان امروز دوتن جان باختند و پنج تن دیگر  پروان: 
زخم برداشتند.

۱۵ طالب در عملیات هوایی درمنطقه پورک و پادخواب شانه مرکز لوگرو۴ طالب در انفجارماین شان حین  لوگر: 
جاسازی ماین کشته شدند. 

گل نبی مبارز ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی چمتال بلخ با۱۳ طالب دیشب درآن والیت کشته و۲۰  بلخ: 
طالب زخمی شد.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین می گوید که تاکنون در ساحه مسوولیت آن قول اردوهیچ گونه اخالل امنیتی گزارش  رر: 
نشده است.

۳ طالب در نجراب که قصد پرتاب راکت به مراکز رایدهی را داشتند کشته شدند. کاپیسا: 
۸  طالب مسلح  که قصد حمله به مراکز رای دهی را داشتند در نتیجه حمالت هوایی نظامیان درکوهبند کاپیسا  رر: 

کشته و۱۵ تن زخمی شدند .
6۱ طالب درحمله گروهی شان به مراکز رایدهی در دولت یار با حمله هوایی و زمینی کشته و ده ها تن دیگر  غور: 

آنها زخمی شدند.
۱۵ مرکز رایدهی بنابر تهدید های امنیتی به روی رای دهندگان بسته است. نورستان: 

سفارت  ایران در کابل با صدور بیانیه یی، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را گام مهمی در راستای  ایران: 
تقویت مردم ساالری در این کشور دانست.

۲۹سپتامبر۲۰۱۹=۷میزان۱۳۹۸
داکتر حمداهلل محب مشاور امنیت ملی افغانستان به منظور اشتراک در هفتاد و چهارمین نشست سازمان ملل  کابل: 

متحد روانه نیویارک شد.
امنیت ملی میگوید نیروهای دفاعی وامنیت از۳۱۴ حمله ترورستی وانفجاری به مراکزرای دهی در مرکز و  کابل: 
والیات کشور جلوگیری کردند. ودرعملیات هدفمند در والیات کشور ۳۴ مخالف کشته ۱۴ تن زخمی و۴ 

تن بازداشت شد ویکمقدار سالح ومهمات آنها بدست افتاد.
شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری درمرکزو والیات آغازشده است. نتایج انتخابات تاسه هفته اعالم  کابل: 

میشود.
یک روز پس از انتخابات، ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد افرادی ظاهرًا  رر: 

به نفع یک نامزد مشخص برگه ها را نشانی می کنند و در صندوق می ریزند.
میگویند درروند الفتح۲ ولسوالی،۱ بیس،۱ حوزه و۵ پوسته فتح و۲۵۲ نظامی کشته وزخمی شده اند. طالبان: 

دوازده مرد به ظن فریب کاری و عضویت درگروه طالبان درمربوطات ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
۲۱ انفجاردیروزدرجریان انتخابات درننگرهار صورت گرفت که دو فرد ملکی کشته و۳۴ نفر زخمی شد.  رر: 

طالبان شش کارمند انتخابات را دیروز در ولسوالی شینواری پروان ربودند. پروان: 
سه طالب مسلح دیشب درولسوالی شیخ علی پروان کشته شدندو چهار طالب دیگر زخم برداشتند .یک نظامی  رر: 

شهید و یکتن دیگر زخمی شد.
دیروز در جریان انتخابات  طالبان تالش کردند که روند انتخابات را اخالل کنند ولی باثر رشادت نیروهای  هرات: 

دفاعی و امنیتی باهداف شان نرسیدند.
از چندین حادثه تروریستی دیروزدرجریان انتخابات دربغالن جلوگیری شد. و۴ حلقه ماین کشف گردید. بغالن: 

یک حمله کنندة انتحاری قبل از رسیدن به هدف در کندز دیروز  با انفجار مواد همراهش کشته شد. همچنان  قندز: 
گروهی که میخواست هاوان پرتاب کند به شکست مواجه شدند.

تحرکات دشمن در روز انتخابات دربلخ، چمتال وزاری بلخ دفع شد. بلخ: 
۷۰۰ زندانی از حق  دادن رای در انتخابات محروم شدند. جوزجان: 

مولوی عبدالمنان یک قومندان مشهور طالبان ،دیشب درحمله هوایی نیروهای خاص ،اردوی ملی درخوگیانی  غزنی: 
غزنی کشته شد.

۳۳ طالب  شب گذشته در حمله های هوایی نیروهای خاص اردوی ملی درخواجه عمری و ده یک غزنی  رر: 
کشته و6 تن زخمی شدند. 

۲۲ طالب در جلریزمیدان کشته و6 تن تروریست زخمی ودرنرخ ۲ طالب کشته وسه طالب زخمی شدند. میدان: 
قاری اسداهلل مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی نجراب ودوهمکارش دردره بچغان آن ولسوالی کشته شدند  کاپیسا: 
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و هشت طالب دیگر زخم برداشتند. مال سمیع مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی تگاب کاپیسا نیزدرحمله 
هوایی کشته شد.

یک مرد در اثر اصابت یک مرمی هاوان طالبان  دیروز در سر پل جان باخت و هشت فردملکی دیگر زخم   سرپل: 
برداشتند.درجریان انتخابات در ۹ حمله طالبان ۴ نظامی و ۱۰ ملکی زخم برداشتند.۴ فرد ملکی از اثر اصابت 

هاوان طالبان در سانچارک زخمی شد.
۳۰سپتامبر۲۰۱۹=۸ میزان۱۳۹۸

عبداهلل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد که رای تیم او، »ثبات وهمگرایی« باال است. قرار  کابل: 
است نتایج ابتدایی در ۲۷ میزان/مهر و نتایج نهایی در ۱6 عقرب/آبان اعالم شود. امراهلل صالح میگوید ۷۰ درصد 

مردم به نفع تیم دولتساز رای دادند.
دادستانی کل افغانستان اعالم کرده که روند تجدیدنظرپرونده محمدزمان احمدی که به جرم نوشتن مقاله  رر: 

کفرآمیزدر۱۳۹۱ به۲۰ سال زندان محکوم شده بود،را امروزبه دادگاه عالی کشورارسال کرده است.
پولیس کابل، چهار تن را به ارتکاب قتل و دو تن را به جرم حمل سالح در میربچه کوت  بازداشت کرد. رر: 

۱۲طالب دردرگیری با نظامیان امروزدرخواجه غارو۲۸طالب دربهارک تخار کشته و6 تن زخمی شدند. تخار: 
درنبرد هایی که ازدیشب میان نظامیان ومهاجمان در اطراف شهر تالقان  رخ داده است ، طالبان تلفات سنگینی  رر: 

دیده اند اما میزان دقیق آن روشن نیست.
طالبان درفیروزکوه غور مردی را که در برابر طالبان قیام کرده بود  به قتل رساندند و پسر جوانش را زخمی  غور: 

کردند.خانه های پانزده قیام کننده برعلیه این گروه را آتش زدند.
پنج طالب مسلح دریک حمله هوایی دردولتیارغور کشته شدند. رر: 

مولوی یاسر قومندان محلی طالبان دیروزدرفیروزکوه غوربا انفجار ماین حین جاسازی کشته شد. رر: 
۲۲ طالب مسلح درحمله های زمینی و هوایی در ارزگان وزابل کشته شدند و دو هراس افگن دیگر زخم  زابل: 

برداشتند.۱۴ ماین نیز کشف وخنثی شد.
هفت تن به اتهام عضویت درگروه طالبان  باچندین جنگ افزار درمیدان وردگ بازداشت شدند. میدان: 

مرزاحسین سروش معاون ملکی  امنیه غزنی دیروز در میدان وردک ازسوی طالبان  به شهادت رسید. غزنی: 
لمری حارن محمد آصف یک عضو مبارزه با مواد مخدربلخ صبح امروز در آن والیت به شهادت رسید. بلخ: 
یک دختر۹ ساله دیروزدرشهرک علی آباد بلخ در منزلش ذریعه چاقوتوسط افراد ناشناس به قتل رسید. رر: 

چهار طالب دردرگیری باافراد امنیتی دیروزدرولسوالی بلخ، چمتال ونهرشاهی کشته و۴ تن زخمی شدند. رر: 
سه طالب مسلح در درگیری با نظامیان درقیصارفاریاب دیروز کشته و۲ تن زخمی شدند. فاریاب: 

اول اکتوبر۲۰۱۹=۹ میزان۱۳۹۸
فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان در باره ابطال آرای بیومتریک  ناشده در انتخابات افغانستان،  کابل: 

با لحن تهدیدآمیزی گفته با زور کمیسیون انتخابات  را وادار به شمارش این آرا می کند.
پولیس در تورخم از محموله ۲۴ کارتن داروی قاچاقی از پاکستان به افغانستان جلوگیری کرد. کابل: 

پولیس شش تن را درپیوند به ارتکاب  جرایم جنایی ازساحات مختلف كابل بازداشت كرد. رر: 
پولیس دونفر را به اتهام همکای با طالبان از ننگرهار و قندهار ودرسرخرود ننگرهار۲ تن باتهام همکاری  رر:      

باطالبان بازداشت شد.
۴۴داعشی افغان وپاکستانی بشمول چهارقومندان این گروه کشته  و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند وتعداد  ننگرهار: 

زیاد آنها به پاکستان فرارکردند. ۹۰ در صد ازولسوالی اچین ازداعشیان پاکسازی شده است. 
6 تن بشمول۷ عضو طالب به ظن عضویت درگروه های هراس افگن و تبهکاردرننگرهاربازداشت شدند. رر: 

۴ هراس افگن پاکستانی که ازانطرف خط دیورند وارد تنی شده بودند کشته شدند. خوست: 
اسد اهلل ولسوال خود خوانده طالبان برای نجراب کاپیسا باپسرش کشته و۴ تن دیگرشان زخمی شد. کاپیسا: 

یک طالب در برخورد با پولیس در حصه دوم کوهستان کشته و ۴ تن شان زخم برداشتند و یک دزد مشهورکشته  رر:  
شد.

۳۳هراس افگن وابسته به گروه طالبان درزابل و ارزگان کشته و۲۴تن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 
۳۰ طالب مسلح دردرگیری های اخیر در مربوطات تخار کشته وده ها تن شان زخمی شدند. دراین نبردها ۸    تخار: 

پولیس ملی و شش پولیس محلی به شهادت رسیدند و ده نظامی دیگر زخم برداشته اند.
هفت طالب دیروزدراثر حمالت هوایی و زمینی  نظامیان در بلخ و نهر شاهیکشته و۹ تن زخمی  شدند بلخ: 

۱۱ نظامی در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی شورتپه بلخ به شهادت رسیدند. رر: 
۴۵عضو گروه طالبان درعملیات  نیرو های امنیتی درمربوطات  فاریاب كشته و۱۹ تن زخمی شدند. فاریاب: 
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۱۵ طالب مسلح در ولسوالی درزآب جوزجان کشته و ۵ تن شان زخمی  شدند . جوزجان: 
در درگیری ها پنج پولیس خیزشهای مردمی در قریه تیلی های نهرین به شهادت رسیدند و پنج پولیس  دیگر  بغالن: 

زخم برداشتند و هفت پولیس خیزش های مردمی در اسارت طالبان در آمدند .
دوماین گذارطالب حین جاسازی ماین باثر انفجار آن در ادرسکن هرات دیروز کشته شدند هرات: 

مولوی عبدالحمید یکتن از قومندانان مشهور طالبان با دو تن از افرادش بتاریخ 6 میزان کشته شده است و به  غزنی: 
افراد ملکی آسیب نرسیده است.

غور:     ۱۱ طالب در حمله برکاروان حامل رایدهندگان دیشب در ولسوالی دولتیار غور کشته شد.
۲اکتوبر۲۰۱۹=۱۰ میزان۱۳۹۸

۴روز پس از انتخابات، شماری ازنامزدها،ازاحتمال تقلب درنتایج انتخابات ابراز نگرانی می کنند. کابل: 
قراراست هیأت گروه طالبان امروزبرای صحبت با مقامات پاکستان سفرکند.خلیلزاد نیزدرپاکستان است. طالبان: 

جوانی که جشن عروسی اش بر پا می شد از سوی طالبان درغرب فیروزکوه غوربه شهادت رسید و۱۰نفر  غور: 
بشمول زنان زخمی شدند.

طالبان مسلح سه فردملکی را درجغتوغزنی به شهادت رساندند.6 تن بشمول ۲ سرباز زخمی شدند. غزنی: 
طالبان درحمله باالی منازل مسکونی در جغتو ۲ نفر کشته و ۵ تن بشمول ۲ کودک را زخمی کردند. رر: 
۱6طالب در نتیجه حمله های هوایی نظامیان دراندروآب بند غزنی کشته و6 تن دیگر زخمی شدند. رر: 

وزارت دفاع ملی ازاعزام نیروهای تازه نفس درآغاز عملیات درشهر تالقان خبرمی دهد. تخار: 

حمله طالبان دیروز در حومه شهر تالقان و ولسوالی خواجه غار تخـــار عقب زده شد. رر: 
در گیری میان افراد مسلح غیر مسوول در بغالن امروز دو تن آنان کشته شدند و جمعه خان ایوب یک  بغالن: 

قومندان شان زخم برداشت .
۱۰طالب مسلح دردو حمله هوایی و زمینی در نرخ لوگر و قره باغ غزنی کشته شدند. لوگر: 

ننگرهار:  ۲۷ حلقه ماین در مربوطات اچین کشف و خنثی شد. 
درخواجه سبزپوش ۱۹طالب کشته و ۱6 تن زخمی و حمله شان عقب زده شد. فاریاب: 

یکنفر دراثر انفجار ماین در ولسوالی بلخ کشته شد. بلخ: 
چهار طالب مسلح کشته شدند و سه طالب دیگردرزد وخورد بانظامیان در پشت کوه فراه زخمی شدند. ۲تانک  فراه: 

هاموی شان که ازپوسته های دولتی گرفته بودند در باالبلوک تخریب شد.
۳ طالب در عملیات نظامیان در نهر سراج کشته و ۲۰ حلقه ماین کشف و خنثی شد. هلمند: 

6 فرد ملکی در اثر انفجار یک ماین دیروز درنجراب کاپیسا به شهادت رسید و۲ نفر زخمی شدند. کاپیسا: 
اداره گروه طالبان قرار گرفته و در حال  مقامات محلی جوزجان  می گویند که ولسوالی درزاب تحت  جوزجان: 

حاضر۱۵۰تن از نیروهای امنیتی کشور درمحاصره آنان قرارگرفته وجنگ ادامه دارد. 
شمار شرکت   کنند گان دربرخی ازولسوالی های ناامن والیت هایی چون لوگر، پکتیا، پکتیکا وخوست بیشتر از  انتخابات: 

ولسوالی های امن این والیت ها گزارش شده است.
۳اکتوبر۲۰۱۹=۱۱ میزان۱۳۹۸

هیات ۱۲نفری طالبان ازقطر وارد اسالم اباد شدند. افغانستان گفتگوهای صلح دراسالم آباد ودیدارطالبان با  طالبان: 
مقامهای پاکستان را خالف اصول روابط میان کشورها خواند.

۳۵ طالب دراثرحمله هوایی ناتو برمحل تجمع طالبان درمنطقه سیالن ولسوالی شورابک قندهار کشته و۱6تن  قندهار: 
شان زخمی شدند.۱۵ طالب در ارغنداب حین حمله بر پاسگاه های پولیس کشته شدند  ۲ پولیس شهید و 

یک پولیس زخم برداشت.
با ایجاد یک قرارگاه امنیتی درساحه کیله گی پلخمری امنیت شاهراه و باشندگان آن ساحه تامین شد . بغالن: 

یک فرد نظامی در قومندانی امنیه بغالن در نتیجه مشاجره لفظی جان باخت وچهار تن دیگر  به شمول قومندان  رر: 
امنیه آن والیت  زخم برداشتند.

آمرکشف جرایم جنایی قومندانی امنیه بدخشان دیشب ازحمله  افراد مسلح ناشناس درمنزلش با محافظش  بدخشان: 
زخمی شد. اما پدرش به شهادت رسید.

چهار مرد با۳۰ کیلوگرام هیرویین در دوموتر دیروز از سوی پولیس درارگو بدخشان باز داشت شدند. رر: 
طالبان مسلح بعد از تصرف قسمت های بهارک وخواجه غار به اطراف شهر تالقان پیشروی کرده اند. تخار: 

۸  طالب مسلح در ولسوالی چمتال بلخ در حمله های هوای نظامیان امروز کشته و۵ طالب زخمی شدند. بلخ: 
قومندان امنیه بلخ از باز پس گیری ساحات از دست رفته ولسوالی شورتپه آن والیت خبر می دهد. رر: 

دو طالب مسلح  در ولسوالی نجراب کشته شد. کاپیسا: 
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۱۰ طالب درپشتونکوت کشته و۳ زخمی و6 طالب درخواجه سبزپوش کشته و۷ طالب زخمی شدند. فاریاب: 
۵ عضو داعش دراثرحمله هوایی ناتو برمواضع داعشیان درولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند.  ننگرهار: 

موسسه خیریه ابرار وحمایت مالی سازمان ملل ده عراده موترسایکل نوع زرنج به بیجاشدگان داخلی و عودت  لوگر: 
کنندگان توزیع کرد. 

۴ اکتوبر۲۰۱۹=۱۲ میزان۱۳۹۸
مال متین خادم ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی اوبه هرات با هفت فردش در برخورد با پولیس ملی  هرات: 

دیشب در آن والیت کشته شد.
۳۸ کیلو گرام مواد مخدرشامل ۱۰ کیلو هیرویین نوع شیشه و ۲۸ کیلو تریاک دیروز در نیمروز کشف و ضبط  نیمروز: 

شد.یک مرد با سالح و مخابره دستگیر شد.
۲۸ طالب در حمله های هوایی و زمینی در جریان دیروز و دیشب درولسوالی های غزنی کشته شدند. غزنی: 

۸ طالب مسلح در یک حمله هوایی دیروز در چمتال بلخ کشته و۵ تن زخمی شدند. بلخ: 
۱۳ طالب مسلح در حمله های هوایی و زمینی دربهارک تخار در جریان دیروز و دیشب کشته ۹ تن زخمی  تخار: 

شدند ۳ ماین هم کشف شد.
۱۳ زندانی را نظامیان از بند طالبان در نهر سراج آزاد کردند. هلمند: 

یک موتر پر از مواد انفجاری طالبان درمحمد آغه  لوگر دیشب از بین برده شد. لوگر: 
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با اشاره به رقم افغانان بیجاشده و برگشت کنندگان به افغانستان  م.م 
گفته است که تا پایان سال روان میالدی، حدود یک میلیون افغان در حال حرکت، به کمک بشری نیاز خواهند 

داشت.
سه دختر)فاحشه( در موترهای شیشه سیاه مرتضوی به ارگ انتقال داده میشد که توسط پولیس گرفتار شد اما  کابل: 

به امر مقامات ارگ  موتر با آنها رها شدند. شایعات
۵اکتوبر۲۰۱۹=۱۳ میزان۱۳۹۸

لوگر به اساس درخواست و حکم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان به درجه دوم ارتقاء کرد. کابل: 
اختالف ریاست جمهوری و وزارت خارجه در واکنش به سفرهیات طالبان به پاکستان.سخنگوی وزارت  کابل: 
خارجه گفت امیدواراست که پاکستان برای کشاندن طالبان به پای میزمذاکره با افغانستان روراست و عملی کار 

کند.سخنگوی ریاست جمهوری این گفته را نظر شخصی وی دانسته است. 
جان بس، سفیر امریکا در کابل گفته است که در مورد گزارش های ضد و نقیض پیرامون این که کمیسیون  رر: 

مستقل انتخابات چه زمانی مرکز ملی جمع بندی آرا را خواهد گشود، نگران است.
طالبان ۴۰غیر نظامی را دو روزپیش ازقریه »ده حاجی« خواجه عمری این والیت با خود برده  اند. غزنی: 

سه طالب مسلح در حمله هوایی درجغتوغزنی دیشب کشته و۲ تن زخمی شدند.۳حلقه ماین درغزنی  رر: 
لوگروخوست کشف شد.

در کابل و شماردیگری ازوالیت های این کشور چند دستگاه بیومتریک ناپدید وافراد زورمند حافظه ۲۲ دستگاه  کابل: 
دیگر را بیرون کرده  اند.

محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۳۷ تن را به ارتکاب جرایم  رر: 
قاچاق از یک سال و 6 ماه تا ۱6 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کردند.

در پی عملیات های  زمینی وحمله های هوایی نظامیان به شمول خیزش های مردمی در ولسوالی بهارک ۸۹  تخار: 
طالب مسلح کشته شدند و6۷ طالب دیگر زخم برداشتند. یک پولیس شهید و سه تن زخمی گردیدند.

یک زرگر در بغالن در اثر حمله دزدان مسلح صبح امروز جان باخت ودو زرگر دیگر زخم برداشتند. یکمقدار  بغالن: 
طالرا نیز بردند.

پولیس جوزجان مردی را امروز با ۴۰ کیلوگرام تریاک بازداشت کرد. جوزجان: 
۱۳ طالب  در نبرد با نظامیان درنهرسراج وحومه لشکرگاه   هلمند کشته شدند.۸ ماین نیز کشف شد. هلمند: 

۱۴ طالب مسلح به شمول دو قومندان محلی این گروه در حمله نظامیان درمیوند و شاه ولیکوت قندهار کشته  قندهار: 
شدند.۱۲ ماین نیزکشف گردید.

۸ طالب مسلح در نبرد با نظامیان درچوره وحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.۷ ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۱۰ طالب شب گذشته درحمله بریک پوسته امنیتی در جانی خیل پکتیکا  کشته و۷تن زخمی شدند. پکتیکا: 

۱۹ طالب برلسوالی خواجه سبز پوش دیشب کشته و۱۰ تن زخمی شد ۲پولیس نیز شهید شد. فاریاب: 
پولیس فاریاب در همکاری با مردم محل شام دیروز از انفجار ماین جاسازی شده درخان چارباغ در کنار یک  رر: 

پایه برق وارداتی جلوگیری کرد.
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طالبان ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب دیروز ۳۰خانه های مردم ملکی را آتش زدند. رر: 
یک فرد ملکی در حمله طالبان باالی موتر مسافرین در میدان وردک دیروز به شهادت رسید و سه فرد ملکی  میدان: 

دیگر زخم برداشتند.
دراثرانفجار در یک موتر بمب گذاری شده طالبان در نزدیک پاسگاه خیزش مردمی در مقر ۴ منسوب خیزش  رر: 

مردمی زخمی شد.
دو واسطه زرهی پر از مواد انفجاری طالبان درحومه شهر فراه دیشب از بین برده شد. فراه: 

حمله طالبان بریک پاسگاه پولیس درقلعه نو  با دادن تلفات  عقب زده شد.۲ پولیس هم شهید گردید. بادغیس: 
درعملیات ضد هراس افگنی که صدها نظامی اردو و پولیس وبا حمایت قوای هوایی کشور شرکت داشتند،  ننگرهار: 

ده ها داعشی در اچین  کشته شدند و سایر افراد این گروه به پاکستان فرارکردند.
۶ اکتوبر۲۰۱۹=۱۴ میزان۱۳۹۸

شماری از شهروندان افغان در کابل در اعتراض به »شکنجه یک تبعه ۱6ساله افغانستان در ایران« در مقابل  کابل: 
سفارت ایران در کابل تجمع کردند و از دولت ایران خواستند که این موضوع را پیگیری کنند.

یک حلقه ماین درتره خیل ده سبز و یک حلقه درناحیه۸ شهر کابل کشف وخنثی شد. کابل: 
پولیس دروالیت های مختلف کشور ده تن را درپیوند به قاچاق ۴۰کیلوگرام موادمخدر بازداشت کرد. رر: 

۲۵طالب دراثر حمله هوایی برمواضع طالبان درقلعه نو بادغیس دیشب کشته شدند. بادغیس: 
حبیب اهلل مشهور به خالدیک قومندان مشهور شبکه حقانى درقره باغ در  حمله هوایی دیشب کشته شد. غزنی: 

۲۱طالب در حمله هوایی قوای ایتالف و درگیری با منسوبان امنیتی و دفاعی در مقر، گیرو و ده یک غزنی  رر: 
دیشب کشته و۳ تن زخمی شدند.۳ماین نیز کشف گردید.

طالبان ۴۳ فرد ملکی را  که قبال" ربوده بودند شام دیروز در غزنی رها کردند. رر: 
طالبان دو تن از افراد شان را که می خواستند با نظامیان درجرم بدخشان یکجا شوند دیشب کشتند.۳طالب  بدخشان: 

فرارکرده با نظامیان دولت پیوستند.
دریک انفجاردرشاهراه جالل آباد-تورخم  یک غیرنظامی جان باخت و دو غیرنظامی دیگر زخم برداشتند. ننگرهار: 

دو زن به ظن انتقال  حدود سه کیلوگرام تریاک از سوی پولیس هرات بازداشت شدند. هرات: 
پولیس هرات فردی را باپنج کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک درگذره بازداشت کرد. رر: 

همکارش  نورآقاوثیق ولسوال خود خوانده طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب  فاریاب  صبح امروز با پنج   فاریاب: 
کشته و۸ تن زخمی  شد.

دریک حمله هوایی نیروهای افغان که صبح امروز در سنگین هلمند چهارطالب مسلح کشته شدند. هلمند: 
پنج طالب مسلح در درگیری با نظامیان در شاهراه شبرغان مزار شریف کشته و۷تن زخمی شدند . جوزجان: 

۱۳ تن در انفجار ماین عصر دیروز در ولسوالی بلخ  زخم برداشتند. بلخ: 
۷اکتوبر۲۰۱۹=۱۵ میزان۱۳۹۸

وزارت دفاع ملی از كشته شدن ۱۰۲هراس افگن  درجریان عملیات های تصفیه یی  نیرو های امنیتی دفاعی  کابل: 
دربخش های كشور خبر داد .۷۲تن زخمی شده اند.

یک حلقه ماین کنار جاده که در ساحه ارزان قیمت جاسازی شده بود کشف و انفجار داده شد. رر: 
ننگرهار:  درنتیجه درگیری میان دو افسر نظامی یک تن جان باخت و یکی دیگر زخمی شد.

رر:  پولیس  شیرداد یك سرگروپ ۲۰ نفری  گروه داعش را از ولسوالی بتی كوت ننگرهارگرفتار كرد.
۲۰ عضو داعش و طالب درتازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان در ننگرهار کشته شدند و دهها تن  رر: 

دیگر شان زخم برداشتند.۲ انبار سالح هم کشف گردید.
۸ حلقه ماین جاگذاشته طالبان در مربوطات ننگرهار و لغمان بدست آمد. رر: 

پولیس ۷ فردملكی را درفراه شب گذشته با انجام عملیات در پرچمن از زندان طالبان آزاد كردند . فراه: 
درحمله طالبان باالی تعمیر ولسوالی قلعه زال به شمول قریشی یکی از قومندانان محلی طالبان چندین طالب  کندز: 

مسلح کشته شدند و۱۰تن زخمی شد.
۱۵ طالب مسلح درولسوالی باال مرغاب بادغیس  در یک حمله هوایی کشته شدند.  بادغیس: 

برکت اهلل ارشد  و مولوی محمد داوود خالد دوقومندان برجسته طالبان درولسوالی وردوج دریک عملیات   بدخشان: 
هوایی دیشب کشته وعده ای زخمی شدند.

۴ تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در کنر بازداشت شدند. 6 ماین هم کشف وخنثی شد. کنر: 
۸ طالب مسلح درنبرد با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۱۰ طالب در تازه ترین حمله های قوای هوایی  در سنگین ومارجه  هلمند کشته شدند و چهار طالب دیگر  هلمند: 
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زخم برداشتند.۱۰ماین نیز خنثی شد.
طالبان یک دختر ویک پسر جوان را درالمار فاریاب دیروز به جرم صحبت تیلفونی ۴۰شالق زدند. فاریاب: 

۱6 طالب دیروز و دیشب درده یک و جغتوی غزنی کشته شدند. ۵حلقه ماین درغزنی و پکتیا کشف شد. غزنی: 
6مرد با انتقال مواد انفجاری ویکعراده موتر پر ازمواد انفجاری دیشب دربگرام پروان بازداشت شدند. پروان: 

۸اکتوبر۲۰۱۹=۱۶ میزان۱۳۹۸
سفارت آمریکا که کارمندانش به تازگی از کمیسیون انتخابات افغانستان و روند کار کمیسیون دیدار کرده اند،  کابل: 

اعالم کرده  که “جایی برای تقلب در انتخابات افغانستان وجود ندارد”.
وزارت دفاع ملی میگوید۹۰ هراس افگن درجریان چند مورد عملیات تصفیه یی نیروهای دفاعی در نقاط  کابل: 

مختلف کشور کشته و۳۴ تن زخمی شدند.
طالبان شب گذشته عبدالخیرافسر جرایم سنگین وزارت داخله را در ولسوالی قره باغ کابل تیرباران کردند. رر: 

آمرجنایی قره باغ که قصد کمک را داشت با انفجار ماین کنار جاده با۵ محافظش زخمی شد. 
دو راکت در عقب قصر داراالمان اصابت کرد که تلفات نداشت . رر: 

امریکا وطالبان در اسالم آباد با مبادله ۳ نفر مهندس هندی زندانی در نزد طالبان و ۱۱ عضو این گروه دربگرام  رر: 
موافقت کردند که دیروز اززندان بگرام رهاشدند. دربین آنها والی خود خوانده کنر، والی خودخوانده نیمروز 

و خواهرزاده سراج الدین حقانی با۹ فرمانده طالبان رهاشده اند.
روزنامه ویسا میگوید درطول سه ماه گذشته ۵۰۰ملیون دالر به حساب بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل  رر: 

غنی سه فرزند غنی در امریکا واریز شده که فدرال امریکا تحقیق میکند. 
در نتیجه وقوع انفجاری در یکی از کالس های درس در دانشگاه ادبیات غزنی۲۳ دانشجوکه۱۲ تن دخترهستند  غزنی: 

زخمی شدند.
۷  طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو دراندرغزنی دیشب کشته شدند.۳طالب زخمی و۳ تن بازداشت  رر: 

شد.۸ ماین هم کشف گردید.
عاصم عمرشهروند پاکستان ورهبر شبکه القاعده برای شبه جزیره هنددریک قرارگاه طالبان درموسی قلعه کشته  هلمند: 

شده. چندعضودیگرشبکه القاعده وچند عضو گروه طالبان هم کشته ویا بازداشت شده اند.
دو مرد با یکمقدار مواد مخدر نوع تابلیت کا در یک موتر سوزوکی در بغالن امروز بازداشت شدند. بغالن: 

پولیس جسد یک کارمندکمیسیون انتخابات را که ۵ روز قبل ربوده شده بود درسنچارک دریافت کرد. سرپل: 
ناصر یک سرگروه طالبان مسلح دیشب در سانچارک کشته و۲ همکارش زخمی شد . رر: 

۹ طالب  درنبرد با ماموران امنیتی در خاص ارزگان وحومه ترینکوت  کشته شدند. ارزگان: 
۴ عضو گروه داعش بشمول یک پاکستانی درحمله نظامیان در سرکانوکنر کشته شدند. کنر: 

۱۱  تن دریک انفجار در جالل آباد جان باختند و۲۷ تن دیگر زخم برداشتند.همه مردمان ملکی اند. ننگرهار: 
۷ طالب مسلح در نبرد با نظامیان در میزان زابل کشته شدند. زابل: 

۱۰ طالب در نبرد با نظامیان درمیانشین ومیوند قندهارکشته و۸ تن زخم برداشتند.۹ ماین هم کشف شد. قندهار: 
مالداود و مالعصمت اهلل دو قومندان محلی طالبان بایک طالب دیگر در حمله  هوایی نظامیان  حمایت قاطع  فراه: 

دیشب  درخاک سفید فراه کشته شدند.
هفت مرد ملکی از بند طالبان که در پرچمن ربوده شده بودند دیروز در عملیات ویژه نظامیان آزاد شدند. رر: 

۳ عضو مهم طالبان دردرگیری با نظامیان صبح امروزدرپشتونکوت فاریاب کشته و۴ طالب زخمی  شدند.۳  فاریاب: 
پولیس هم شهید و۲ تن زخمی شدند.

۹اکتوبر۲۰۱۹=۱۷ میزان۱۳۹۸
کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستارممنوعیت بی قید وشرط آزمایش بکارت دراین کشور شده است.  کابل: 

کمیته قوانین افغانستان جواز آزمایش بکارت برای اثبات جرم را در صالحیت ‘دادگاه باصالحیت’ دانست.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( می گوید که زمینه تقلب درکمیسیون انتخابات مساعد است. رر: 

یک پایه برق وارداتی۲۲۰کیلوولت درسالنگ جنوبی باماین تخریب وبرق کابل وچندین والیت قطع شد. رر: 
۷ عضو گروه داعش به شمول سه پاکستانی  درعملیات نظامی دیشب در ننگرهار تسلیم  نظامیان شدند. ننگرهار: 

ده طالب مسلح در والیت ننگرهار دست از ادامه ویرانگری کشیدند وراه صلح در پیش گرفتند. رر: 
۱6 عضو طالب و داعش در حمله های نظامیان دراچین ،مومند دره و خوگیانی ننگرهارکشته و دهها تن دیگر  رر: 

شان زخم برداشتند.دو انبار سالح نیز کشف گردید.
دو مامورپولیس دربتیکوت ننگرهار جان باختند و سه نظامی دیگردرانفجارماین کنارجاده زخم برداشتند. رر: 

یک انبار جنگ افزارگروه طالبان درشمال میدان وردگ کشف ونابود شد. میدان: 
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6 طالب مسلح درنبرد با نظامیان کوماندودرجغتومیدان کشته وچندتن زخمی شدند.۸ ماین نیز کشف شد. رر: 
در برخورد یک موتربا ماین دردولتیارامروزدو تن جان باختند.طالبان۲ منزل را درفیروزکوه آتش زدند. غور: 

صبغت اهلل ولسوال خود خوانده کلفگان ومولوی صابر مفتی طالبان دیشب در تخار در درگیری با نظامیان کشته  تخار: 
و۴ تن شان زخمی شدند.

یک موتر حامل بیش از۱۱۵۰کیلومواد انفجاری درمرکزسرپل با راننده آن گرفتارشد.  سرپل: 
طالبان مسلح درشهر و حومه فراه سرکوب شدند و کمترین تحرکی از آنان دیده نمی شود. فراه: 

۲۳طالب در نبرد با نظامیان درزابل و ارزگان کشته شد.۲۰ حلقه ماین در زابل وارزگان کشف شد.   ارزگان: 
یک مرد به ظن قاچاق ۴۰۰ گرام تریاک درزرنج مرکز نیمروز دیروز باز داشت شد. نیمروز: 

مالنورالدین مسوول استخبارات طالبان براى ولسوالى واغظ غزنی دیروز بازداشت شد. غزنی: 
۱۰ اکتوبر۲۰۱۹=۱۸ میزان۱۳۹۸

امریکا:  دیوید پتریس یک جنرال پیشین امریکایی گفته است که مذاکرات با طالبان موثر نبود و نیاز است امریکا 
سربازان خود را برای درازمدت در افغانستان حفظ کند.

آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که تقریبًا نیمی از جمعیت این کشور به ناراحتی های روانی  کابل: 
دچار هستند.

دو متخصص شرکت آلمانی »درملوک« برای تسریع روند انتقال اطالعات از دستگاه های بیومتریک به بانک  رر: 
اطالعات دفتر مرکزی این کمیسیون به کابل رسیده و آغاز به کار کرده اند.

حکومت آلمان یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی شان رد شده بود، به افغانستان  رر: 
برگرداند.

مولوی احمدشاه معاون خودخوانده طالبان برای غوروافرادش دوعضوگروه شانرا دیروزبه دار آویختند. غور: 
شش هراس افگن دیشب درجریان عملیات كوماندو های اردوی ملی درجغتوی میدان وردک كشته شدند. میدان: 
۱۲ طالب مسلح درولسوالی بلخ شام دیروزدر حمله هوایی کشته شدند.۴ حلقه ماین درچمتال کشف شد. بلخ: 

۸۰  طالب مسلح در حمله های هوایی دیشب درآب بند غزنی وخوشامند پکتیکا کشته شدند.یک طالب در  غزنی: 
اندرکشته و۴ تن زخمی شد.۸ ماین هم از مربوطات غزنی، پکتیا، لوگر و میدان کشف و خنثی شد.

یک انباربزرگ جنگ افزار گروه طالبان درحومه ترینکوت  ارزگان کشف شد. ارزگان: 
۱۱ طالب  در تازه ترین رویا رویی ها با نظامیان درسنگین ولشکرگاه هلمند کشته و۱۰ ماین کشف شد. هلمند: 

۱۰ طالب مسلح درنبرد با ماموران امنیتی در میوند قندهار کشته شدند. ۷ ماین هم کشف شد. قندهار: 
۲۰ هراس افگن  طالب و داعش در تازه ترین حمله ها و رویا رویی ها درمربوطات  ننگرهارکشته شدند.6ماین  ننگرهار: 

هم کشف گردید.
بخش هایی از سرکانو و خاص کنر دریک عملیات نظامی وهوایی از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 

۱۱ اکتوبر۲۰۱۹=۱۹ میزان۱۳۹۸
سفارت افغانستان در اسالم آباد اعالم کرده که در پی پایین کشیدن پرچم افغانستان از سوی پلیس پاکستان از  کابل: 

ساختمان افغان مارکت” در شهر پیشاور، این سفارت کنسولگری افغانستان در پیشاور را بسته است.
فدراسیون بین المللی فوتبال سید علیرضا آقازاده، دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان را به دلیل شکایات مربوط  کابل: 
به آزارجنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان  از حضور در تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال برای پنج سال 

محروم کرده است.
درنتیجه انفجارماین در دست یک طالب ماین گذاردرپشتونکوت فاریاب  وی کشته شد. فاریاب:  

۴طالب مسلح دردرگیری بانظامیان درپشتونکوت فاریاب کشته شدند و پنج تن دیگرشان زخم برداشتند.  رر: 
یک انبار جنگ افزار گروه طالبان درچاردره کندز ازسوی نظامیان کوماندو کشف شد.   قندز: 

یک پسرجوان در  انفجار ماین دراچین ننگرهارکشته ویک تن دیگر زخمی شد. در۳ انفجار دیگر امروز  ننگرهار: 
درجالل آباد یک غیرنظامی زخمی شد.

۲۰ هراس افگن طالب وداعش در تازه ترین حمله ها و رویا رویی ها کشته شدند.6 ماین هم کشف شد. رر: 
6 عضو گروه داعش بشمول۲ پاکستانی درحمله هوایی بی سرنشین درپچیرآگام ننگرهار کشته شدند. رر: 

6 هراس افگن پاکستانی درنبرد با نظامیان هنگام حمله برکاروان سربازان کشته شدند. نورستان: 
بخش هایی از سرکانو و خاص کنر در عملیات ده روز باینسو از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 

فردی به اتهام قتل پنج عضو یک خانواده از سوی محکمه استیناف هرات به اعدام محکوم شد. هرات: 
مولوی احمدشاه معاون خود خوانده طالبان برای غور و افراد ش  دو طالب را به ظن ترور افراد کلیدیشان  غور: 

درچهارسده غور دیروز به دار آویختند.



706

6هراس افگن دیشب درجریان عملیات كوماندو های اردوی ملی درجغتوی میدان وردک كشته شدند. وردگ: 
۱۲ طالب مسلح درولسوالی بلخ شام دیروز در یک حمله هوایی کشته شدند.۴ ماین در چمتال کشف شد. بلخ: 

۸۰ هشتاد طالب در حمله هوایی دیشب درآب بند غزنی وخوش آمد پکتیکا کشته و6 تن زخمی شدند. غزنی: 
یک طالب مسلح در درگیری با نظامیان در ساحه نانی اندر غزنی کشته شد و چهار طالب دیگر زخم  رر: 

برداشتند.۸ ماین حلقه ماین از مربوطات غزنی، پکتیا، لوگر و میدان وردک کشف و خنثی گردید.
یک انباربزرگ جنگ افزار گروه طالبان در ارزگان کشف شد.  ارزگان: 

۱۱طالب در تازه ترین رویا رویی ها با نظامیان درحومه لشکرگاه کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد. هلمند: 
۱۰ طالب درنبرد با ماموران امنیتی درمیوند قندهار کشته شدند. ۷ ماین هم کشف و خنثی شد. قندهار: 

۱۲ اکتوبر۲۰۱۹=۲۰ میزان۱۳۹۸
مگی هاسن و کرس ون هولن سناتوران در سفر به کابل ضمن استقبال از روند انتخابات اخیر افغانستان   کابل: 

تاکیدکردند که انتخابات موجب تحکیم پایه های نظام مردم ساالر است.
اسداهلل سعادتی، معاون دوم عبداهلل عبداهلل، به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار داد که روند درج  کابل: 

اطالعات غیربیومتریک را در سیستم مرکزی متوقف کند.
طی۴ ساعت گذشته درکابل ودیگرمناطق کشور ۵نفر کشته، ۷نفر زخمی و ۷ تن دیگر اختطاف شده اند. رر: 

محافظان دوعضوولسی جرگه )مریم سلیمانخیل ونریندراسنگه خالصه( باپولیس که میخواست شیشه های سیاه  رر: 
موتر شانرا دورکند برخورد کردند.

منسوبان فرقه۱۱۱کابل دیروز۷ کیلوگرام مواد انفجاری را از کوه سیدان ولسوالی چهارآسیاب کشف و آن را  رر: 
درمحل انفجار دادند.

موظفان قطعات خاص پولیس۱6 تن راازکابل.بلخ وننگرهاربه ظن دست داشتن درفعالیت هراس افگنی  رر: 
بازداشت کردند.

وزارت دفاع اعالم کرده که کنترل ولسوالی دشت ارچی قندوز از کنترل نیروهای طالبان خارج شده است ویک  قندز: 
ذخیره گاه مهمات طالبان منهدم گردید. از6 میزان تاکنون ولسوالی های وردوج ،کران و منجان یمگان بدخشان 
دشت ارچی کندز ،بهارک درکندز و خواجه شهاب الدین تخار و چغتو غزنی از کنترول طالبان به گونه از وجود  

کامل آزاد شده است.
۱6 طالب مسلح در موسی خیل و گیروی غزنی درحمله هوایی دیشب کشته شدند.یک موتر مملوازمواد  غزنی: 

انفجاری هم ازبین برده شد.
جوزجان:  سه طالب مسلح درفیض آباد جوزجان درنتیجه درگیری بانظامیان کشته و۸ تن زخمی شدند.۲ پولیس شهید 

ویک تن زخمی شد.
طالبان مسلح یک داکتر را دردولینه غور دیشب تیرباران کردند. غور: 

فقیراحمد مشهوربه شیخ عمرخطرناکترین چهره تروریستی در شاهراه غور-هرات دیروزبایکتن دیگر از آن  رر: 
شاهراه بازداشت شد.

سه منسوب امنیتی دردولت آباد بلخ دیشب به شهادت رسیدند. بلخ: 
مولوی باری جان مشهوربه حاجی محمد ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی خاک سفید فراه  با یک قاچاقبر  فراه: 

موادمخدر بنام شاه ولی کشته شد.
۴ طالب در بازار قالت درحمله هوایی کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند. زابل: 

۸طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. 6 ماین هم کشف وخنثی شد. قندهار: 
۹طالب مسلح درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش کشته شدند.۱۱ ماین نیز کشف شد. نورستان: 

چهارعضو گروه طالبان درپیوند به قطع برق وارداتی به کشوردرآهنگران سالنگ پروان بازداشت شدند. پروان: 
جمال یک قومندان پولیس محلی دراثرانفجاری درولسوالی جرم بدخشان  دیروز به شهادت رسید. درانفجار  بدخشان: 

دیگر یک ماین روب زخمی شد.
۱۳ اکتوبر۲۰۱۹=۲۱ میزان۱۳۹۸

۵ فرد ملکی در۲۴ ساعت گذشته درلوگر، ننگرهار، پروان، وهرات کشته و زخمی شد. کابل: 
رازمحمد ولسوال جغتوی میدان وردگ  شام روز گذشته در ساحه کوته سنگی شهر کابل ترور شد. رر: 

۲ قاچاقبر با۱۴کیلوگرام مواد مخدر در کابل و ننگرهار بازداشت شدند. کابل: 
یک حارنوال دیروز در دوالنه هدف گلوله باری افرادمسلح ناشناس قرارگرفت و به شهادت رسید. پروان: 

۱۷تن به اتهام دست داشتن درجرایم جنایی در مومند دره ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
۱۲طالب دردو نبرد با نظامیان درخوگیانی ننگرهار کشته شدند. یک انبار سالح و۷ ماین هم کشف شد. رر: 
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دوتن با محموله هایی ازده ها کیلوگرام مواد مخدردردو موتر درجالل آباد و مومند دره بازداشت شدند.  رر: 
درعملیات نظامی درنهرسراج ۱۱ طالب کشته وچهارمرکز گروه طالبان با همه تجهیزات آن تخریب شد.   هلمند: 

۲ طالب درنهرسراج هلمند درانفجار ماین دست داشته شان کشته شدند. رر: 
۹ طالب مسلح دریک حمله هوایی در میانشین قندهار کشته شدند.6 ماین هم کشف و خنثی شد. قندهار: 

۱۱مسلح درنبرد با ماموران مرزی درشرق کشور کشته شدند. 6 ماین هم کشف گردید. نورستان: 
۸ طالب در حمله موشکی نظامیان ناتو درخاص ارزگان کشته شدند و۱۰ طالب دیگر زخم برداشتند. ارزگان: 
۳ طالب درحمله شان برولسوالی زاول کشته وپنج طالب دیگر زخم برداشتند.یک پولیس زخمی شد. هرات: 

6 طالب در درگیری با پولیس دیشب درگوسفندی سرپل کشته و۸ تن زخمی شدند.۳طالب در صیاد کشته و۵  سرپل: 
تن زخمی شد.

۵ طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درپشتونکوت فاریاب کشته و۴ تن زخمی شدند یک طالب با  فاریاب: 
انفجار ماین خودش کشته شد.

۱۰ طالب کشته و ۸ تن زخمی وشهر کهنه ینگی قلعه تخار پس از۱۴سال به تصرف نظامیان در آمد . تخار: 
۹ طالب در درگیری بانظامیان در زرمت کشته  و۸ ماین از پکتیا. لوگروخوست کشف شد. پکتیا: 

مولوی حیات الدین صاحبی یک عالم دین  ومسوول مدرسه نعمان در بلخ توسط افراد مسلح کشته شد.  بلخ: 
۲۵طالب مسلح در عملیات منسوبان امنیتی و دفاعی دیشب درده یک و جغتو غزنی کشته شدند. غزنی: 

۱۴ اکتوبر۲۰۱۹=۲۲ میزان۱۳۹۸
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آماری ازحدود ۸۵ درصد ازمجموع آرایی را اعالم کرد که دارای اطالعات  کابل: 
بیومتریک بوده  و وارد سیستم مرکزی  شده است. آرای۲۲۵۸۸محل رای گیری به سیستم مرکزی، شمارآرای 
دارای اطالعات بیومتریک این تعداد از محل ها یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۸ رای بوده است. آرای ۳۹۰۰ محل 

باقی مانده.
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۴6 طالب تروریست و۱۵ تن زخمی  دربخش های از کشور خبرداد. رر: 

سید ضیاالدین مدیر لیسه عبدالغفورندیم خیرخانه  صبح امروز با ضرب گلوله کشته شد. رر: 
صبح امروز سه راکت درساحات داراالمان کابل اصابت کرد رر: 

بدخشان:  ۸ عضو یک خانواده درحمله هوایی در وردوج جان باختند و سه عضو دیگر آن خانه زخم برداشتند.
۱۰ طالب مسلح درحمله های نظامیان درهلمند کشته شدند. ۸ماین هم کشف و خنثی شد. هلمند: 

یک مخفیگاه  بزرگ طالبان  در عملیات  قطعات خاص پولیس  در چرخ لوگر  از بین برده شد. لوگر: 
پنج مرد در پیوند به همکاری با طالبان مسلح دربازارک محمدآغه  لوگر دیروزبازداشت شدند. رر: 

دو زن امروز در اثر انفجار ماین کنار جاده در فیروزکوه غور جان باختند. یک سربازدرتیوره باثر انفجارماین  غور: 
شهید و یکتن زخمی شد.

مالداود یک قومندان طالب با۷ فردش در ینگی قلعه تخار در  عملیات نظامیان کشته و۵ تن زخمی شد. تخار: 
۵ طالب مسلح دیشب درعملیات هوایی در ارگون پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

۲ طالب درمیدان شهرتوسط منسوبان امنیتی و دفاعی کشته و۳ ماین د پکتیا.غزنی و میدان کشف شد. میدان: 
۸   طالب مسلح درچاربولک بلخ دیروز کشته و۱۵ تن زخمی شدند.یک پولیس نیز زخمی شد. بلخ: 

۲۰ طالب درحمله های نظامیان برمواضع طالبان درشاه ولیکوت قندهار کشته شدند وشش هراس افگن دیگر  قندهار: 
زخم برداشتند.6 ماین هم کشف شد.

6 طالب مسلح درحمله های توپخانه یی نظامیان برمواضع طالبان درترینکوت ارزگان کشته شدند.  ارزگان: 
سه تن با ۱۹۸ کیلوگرام مواد مخدر در رودات و بتی کوت ننگرهار دیروزبازداشت شدند. ننگرهار: 

ابراهیم یک قومندان گروه تروریستی داعش توسط پولیس از بتی کوت ننگرهار گرفتار شد. رر: 
قاری ربیع اهلل یک عضو مهم  طالبان  با۴ محافظش در نتیجه عملیات ویژه نظامیان دیشب در ولسوالی اله سای  کاپیسا: 

آن والیت کشته و۲ تن زخمی شد .
۱۵اکتوبر۲۰۱۹=۲۳ میزان۱۳۹۸

خانم الیس ویلز معاون وزیرخارجه امریکا وارد کابل شده با اشرف غنی درباره فساد دیدارنمود. کابل: 
وزارت دفاع خبرداد که ۴۳ هراس افگن در بخش های کشور کشته و۱6تن  زخمی شده اند.  کابل: 

بدخشان:  طالبان ۲۵ فرد ملکی را به شمول یک دختر به ظن همکاری با دولت درولسوالی ارغنج خواه بدخشان  طی۲۰ 
روز به قتل رسانده اند.

۱۰طالب طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی آنان دیشب درحمله های هوایی درخواجه بهاالدین  تخار: 
تخارکشته و۲ تن زخمی شدند.6  ماین در دشت ارچی کشف و خنثی شد.
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ابراهیم یک قومندان داعش درولسوالی بتی کوت ننگرهار دیروز بازداشت شد. ننگرهار: 
۱۳طالب مسلح به شمول دو سرگروه آنان در یک حمله هوایی درشاه جوی  زابل کشته شدند. زابل: 

مالعبداهلل مشهور به طلحه یک عضو مهم گروه طالبان در هرات بازداشت شد. هرات: 
نزدیک به6۰ جنگ افزار سبک ازسوی امنیت ملی هرات به برنامه جمع آوری سالح تحویل داده شد. رر: 

۱۴طالب درنبرد های دیشب میان طالبان و نظامیان  درعلیشنگ لغمان،کشته شد. لغمان: 
6 طالب دریک حمله نظامیان درباالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

۵طالب دریک حمله هوایی درجوند بادغیس کشته شدند و سه طالب دیگر زخم برداشتند. بادغیس: 
۱۱طالب مسلح درنبرد با نظامیان کشوردرمیوند قندهارو ترینکوت ارزگان کشته و۴ طالب زخمی شدند. قندهار: 

۱۴طالب بشمول ۲ پاکستانی درحمله نظامیان   در سنگین هلمند کشته شدند.۱۱ماین هم کشف شد. هلمند: 
سه مرد به ظن سرقت سیم برق وارداتی درقریه روضه غزنی دیروز بازداشت شدند. غزنی: 

۱۷ طالب در جریان دیروز و دیشب دردهیک. آب بند و مقرغزنی کشته و ۴ تن زخمی شدند. رر: 
دو فرد ملکى در اثر انفجار ماین جاسازی شده طالبان صبح امروز درده یک غزنی جان باختند. رر: 

۲ طالب در حمله هوایی در دولت آباد بلخ کشته و شش تن زخمی شد. بلخ: 
۱۶ اکتوبر۲۰۱۹=۲۴ میزان۱۳۹۸

سرمنشی ناتو از آغاز دوبارة مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان استقبال می کند؛ مشروط بر اینکه طالبان در  ناتو: 
مذکرات، مایل به سازش های واقعی باشند.

هند هلیکوپترها نوع آی ام ۳۵ را که ازبالروس ۲۰ ملیون دالر  خریده به افغانستان کمک کرد. هند: 
با سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در بلخ شام دیروز هفت سر نشین اردوی ملی آن به شهادت رسیدند. بلخ: 

درانفجارانتحا ری  یک خودروی بمب گذاری شده  توسط طالبان در ورودی ساختمان ولسوالی الیشنگ  لغمان: 
والیت لغمان سه نفر از جمله یک غیر نظامی کشته و ۳۰  شاگردان مدرسه دینی زخمی شده اند.

6 طالب مسلح به شمول دو قومندان آنان دیشب درمرکز ونرخ میدان وردک کشته شدند. میدان: 
۱۷ طالب بشمول مولوی مستقیم قوماندان محلی آن توسط نظامیان در ۴ ولسوالی غزنی کشته شدند. غزنی: 

سه حلقه ماین از مربوطات غزنی کشف و خنثی شد. غزنی: 
چندمهاجم انتحاری که سوار بریک موتر بمب گذاری شده بودندرا قوای هوایی بامداد امروز در ولسوالی سید  پکتیا: 

کرم ازبین بردند 
۸ طالب دراثرعملیات های هوایی مشترک ناتو وقوای هوایی کشور درباالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

پولیس مبارزه با مواد مخدر  کابل  امروز چهار تن را به ظن فروش مواد مخدر بازداشت کرد. کابل: 
پولیس کابل ۲۴تن را درپیوندبه قضایای جرمی درجریان یک هفته از ساحات مختلف کابل بازداشت کرد. رر: 

پولیس کابل دیروز دومرد مسلح را به ظن سرقت ازمربوطات ناحیه اول شهرکابل بازداشت کرد. رر: 
پولیس هرات پنج قاچاقبر حرفه ای مواد مخدر بشمول یک زن را که ۳۱۰ کپسول رابلعیده بودند و به هند انتقال  هرات: 

میدادند بازداشت کرد.
دوزن و یک مرد در نتیجه درگیری میان افراد مسلح غیر مسوول دیشب در بغالن مرکزی کشته ودو نفر دیگر  بغالن: 

زخمی شدند .
اجمل مشهور به بالل یک سرگروه شبکه حقانی در لوگر دیشب بازداشت شد. لوگر: 

۱۰ طالب مسلح در حمله های قوای هوایی کشور در نهرسراج و سنگین هلمند کشته شدند و چهار طالب  هلمند: 
دیگر زخم برداشتند.۷ ماین هم کشف شد.

سه طالب مسلح کشته شدند وچهار طالب دیگر زخم برداشتند.وچهار مخفیگاه گروه طالبان با همه تجهیزات  کنر: 
جنگی اش در کنر ازبین برده شد.

چهار تن به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن در کنر بازداشت شدند. ۷ ماین هم کشف گردید. رر: 
۱۷ اکتوبر۲۰۱۹=۲۵  میزان۱۳۹۸

سازمان ملل میگوید درسالجاری بیش از ۲۵۰۰ غیر نظامی افغان در جنگ کشته شده اند. م.م: 
گفته میشود۱۸6 دستگاه بایومتریک   و ۴۹۵ کارت حافظه بایومتریک  درنتیجه انتخابات ناپدید است. رر: 

وزارت دفاع ملی از کشته شدن 6۱ هراس افگن در ۹ والیت کشور خبرداده است. ۹تن زخمی و ۵ تن  کابل: 
بازداشت گردیده است. 

درپیوند به کشته شدن ذبیح زینت کارمند وزارت مالیه  درساحه ارغندی ولسوالی پغمان کابل پولیس عملیات  رر: 
گسترده را راه اندازی می کند.

مالمحمد اهلل مشهوربه زید مسوول کمیته نظامی طالبان درتخاردرحمله نظامیان بایک فردش کشته شد. تخار: 
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یک شبکه نه نفری گروه طالبان در تخار متالشی شد. رر: 
۷ طالب در حمله های هوایی و توپخانه یی نظامیان امروز درزابل و ارزگان کشته و۴ تن زخمی شدند. زابل: 

ازآغاز عملیات گسترده دردند شهاب الدین، دندغوری وکیله گی بغالن خبرداده شده  است . بغالن: 
قاری جنت گل مشهور به شاهین یک قومندان ارشد گروه طالبان عامل ناامنی  در شاهراه پلخمری – سمنگان  بغالن: 

بامداد امروز بازداشت شد.
۱۲ طالب از سوی مسووالن امنیتی درچرخ لوگر کشته شدند. ۵ حلقه ماین نیز کشف شد. لوگر: 

کنر و نورستان  دیروز نیز گواه موج تازه یی ازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بود. درسه  کنر: 
روز بیش از یکصد موشک فیرکرده اند.

. سه عضو  پاکستانی  داعش در  حمله هوایی دراچین کشته شدند.یک انبار سالح طالبان نیز کشف شد. ننگرهار: 
۱۴طالب مسلح درنبرد با نظامیان در ارزگان کشته شدند. ۹ ماین هم کشف و خنثی شد. ارزگان: 

6  طالب مسلح به شمول دو قومندان آنان دیشب در میدان وردک کشته شدند. میدان: 
دو حلقه ماین از مربوطات غزنی کشف و خنثی گردید. غزنی: 

۱۸ اکتوبر۲۰۱۹=۲۶ میزان۱۳۹۸
درحمله انتحاری در یک مسجد حین ادای نماز جمعه درهسکه مینه6۲نفر کشته و۳6 نفر زخمی شد. ننگرهار: 

هشتمین دور« گفتگوهای امنیتی هرات« امروزبا شرکت نمایندگان حدود۲۰ کشوروسازمان جهانی در هرات  هرات: 
در غرب افغانستان برگزار شد.

طی۲۴ ساعت گذشته دربخش های کشور6 نفر درحوادث متفرقه به قتل رسیده و۲۰ تن زخمی شده اند. کابل: 
اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که قراربود۲۷ میزان اعالم شود یک هفته به تأخیر افتاد. رر: 

قوماندان امنیه بغالن دیروزگفت با آغاز عملیات برق آسای نظامیان مخالفان تاب مقاومت در برابر منسوبان  بغالن: 
امنیتی و دفاعی را از دست دادند و فرار کردند. قریه های زمانخیل،خوگیانی، ازبکها،قره دکه و ظهرابی ولسوالی 

دندغوری که از چندین سال به این سو بدست طالبان بود به تصرف نظامیان درآمد.
طالبان ازسه ماه به اینسو۲۹ مدرسه دینی رادرلوگر بسته اند که۲۹۰۰ طالب العلم را ازدرس بازمانده.  لوگر: 

یک مرکز فعالیت هاى طالبان  در منطقه خرخشه   اندرغزنی دیشب از بین برده شد.۸ماین هم خنثی شد. غزنی: 
۴ طالب مسلح در حمله هوایی قوای ایتالف در مربوطات ولسوالی رشیدان غزنی کشته شدند. رر: 

۸ طالب در حمله هوایی درخاکریز قندهار دیشب کشته شدند. قندهار: 
ولسوالی ینگی قلعه تخار دیروز به گونه کامل از وجود طالبان پاک سازی شد. تخار: 

نظامیان کوماندو در عملیاتی در فراه دیشب مقدار ۱6۵کیلوگرام مواد مخدر و۸۵کیلو مواد انفجاری و تعدادی  فراه: 
سالح و مهمات را درباالبلوک  کشف و از بین بردند. یکنفر درین رابطه بازداشت شد.

جالل یک مرد۷۵ ساله نسبت فقر و تندگدستی خودرا حلق آویزکرد. جوزجان: 
۱۹ اکتوبر۲۰۱۹= ۲۷میزان۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد با جنرال میلی ریس لوی درستیزان اردوی امریکا درباره یک توافق سیاسی برای محافظت امریکا  امریکا: 
ازتهدیدتروریستی وحفظ دو دهه پیشرفت در افغانستان به توافق رسیدند.

قراربودنتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعالم شود. کمیسیون انتخابات تاکنون درباره تاخیر  کابل: 
زمان اعالم نتایج ابراز نظر نکرده است.هردوتیم پیشتاز به تاخیر دراعالم نتایج اعتراضی ندارند.
وزارت دفاع میگوید6۴ هراس افگن در۹والیت کشته و۱۳تن زخمی و۴تن بازداشت شده اند. کابل: 

مسوول اکماالتی طالبان ازساحه قلعه عبدالروف موسهی کابل بازداشت شد وازساحه منار سرتپه بی بی مهرو  رر: 
مواد انفجاری مهمات اسلحه سنگین و یک میل دهشکه کشف وبدست آمد.

مقام های محلی اعالم کرده که تلفات انفجار در میان نمازگزاران مسجد در ولسوالی ده باالبه 6۵ نفر رسیده  ننگرهار: 
است و ۳۵ نفر نیز زخمی شده اند.

۱۰ عضو داعش در حمله هوایی دراچین کشته  و۱۴ مرکزآنها با تجهیزات جنگی آن تخریب شدند.  رر: 
۳ طالب هنگام حمله بریک قرارگاه قیام کنندگان در ولسوالی لعل پور کشته شدند. رر: 

دفتر نمایندگی سازمان ملل  )یوناما( اعالم کرد که تلفات غیرنظامیان در۹ ماه اول جاری میالدی در مجموع  م.م: 
۲۵6۳ غیر نظامی در افغانستان کشته و ۵6۷6 نفر دیگر زخمی رسیده.

انباری ازجنگ افزارطالبان دریک مسجد درقندهارکشف شد. همچنان ده ها جنگ افزار دیگر که طالبان آن را  قندهار: 
در خانه یک غیرنظامی جابه جا کرده بودند کشف شد. ۳ طالب درحمله هوایی در میوند کشته شد. 
۳۰ طالب طی سه روز در قندهار کشته و ده ها تن زخمی شده اند.۱۴ مرکز طالبان هم تخریب شد. رر: 
طالبان یک امبوالنس را با داکتران که داخل آن بود ربودند وبعدا داکتران را رها و امبوالنس را بردند. قندز: 
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۱۰ طالب در عملیات نظامیان در بغالن کشته و۱6 قریه تاکنون از وجود طالبان پاک سازی شده است. بغالن: 
دو فرد انتحاری با موتر بمب گذاری شده صبح امروزدرحمله هوایی قبل از رسیدن به هدف کشته شدند. غزنی: 

در قره باغ یک مخفیگاه مهمات طالبان کشف وهفده حلقه ماین بوشکه  یی، سی وپنج فیرمرمى هاوان و چهار  رر: 
صندوق مرمى دهشکه از آن به دست آمد.

شش عضو حرکت  مردمی صلح خواهان  هلمندی در لوگر امروز ربوده شدند. لوگر: 
پولیس لوگر یک مرد را به ظن قاچاق دو کودک به  ایران دیروز در آن والیت بازداشت کرد. رر: 

افراد مسلح ناشناس یک قاضی را در احمد آباد پکتیا دیشب به قتل رساندند. قاضی الهور نام داشت. پکتیا: 
سید نور الحق استاد پوهنتون تخار در فرخار از سوی  یک ساتنمن پولیس ملی  به  شهادت رسید. تخار: 

یک زن جوان دیشب درگذر عرب خانه  فاریاب توسط افراد مسلح  به قتل رسید و شوهرش زخمی شد. فاریاب: 
۵ طالب در در گیری با نظامیان دیشب درقیصار فاریاب کشته و۴ تن زخمی شدند.۳ پولیس شهید شد.  رر: 
۹ عضو داعش وطالب درنبرد با نظامیان درحوکی و وته پورکشته شدند.۱۴ ماین نیز کشف و خنثی شد. کنر: 

۲۰ طالب در عملیات ضد هراس افگنی شهید جنرال عبدالرازق در ارزگان وزابل کشته شدند و ده ها هراس  ارزگان: 
افگن دیگر زخم برداشتند.۲۱طالب بازداشت شد.

۲۰طالب درحمله های هوایی درنادعلی و مارجه هلمند دیشب کشته ویک انبارسالح هم تخریب شد. هلمند: 
۲۰ اکتوبر۲۰۱۹= ۲۸میزان۱۳۹۸

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در اولین سفرش به افغانستان وارد کابل،  شده است.وی گفته است: “هدف  کابل: 
اینست که توافقنامه صلح به دست بیاید، توافقنامه سیاسی، این بهترین راه روبه جلو است.”

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور صبح امروز برای ابراز همدردی با خانواده قربانیان انفجار ولسوالی “ده باال”  رر: 
در والیت ننگرهار به این ولسوالی سفر کرد. شمار کشته شدگان به ۷۵ تن رسید.

یکی از کمشنران کمیسیون انتخابات میگوید : یک موترسایکل سواردرسرایشمالی که قصد حمله بر او را  رر: 
داشت از سوی محافظانش گرفتار شد.

شبکه سه نفری دزدان مسلح  از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل با شش میل سالح بازداشت شدند. رر: 
در یک حمله انتحاری که بر کاروان حامل والی میدان وردک پس از چاشت امروز صورت گرفت، سه پولیس  میدان: 

ترافیک به شهادت رسیدند.
پولیس بغالن ۳مرد راامروز به ظن قتل سه تن وزخمی کردن۲ تن ویکتن به قتل خانمش باز داشت کرد. بغالن: 

۹ طالب مسلح در جریان عملیات نظامیان در بغالن دیروز کشته و۱۰ تن  بشمول معاون والی خود خوانده  رر: 
طالبان زخمی شدند.

شش طالب مسلح در در گیری با نظامیان دیشب دررباطک  سمنگان کشته و۱۱ تن زخمی شدند. سمنگان: 
سرانجام آخرین زندانی  ازیک زندان طالبان در ارزگان پس از دو سال موفق به فرار شد. ارزگان: 
شش هراس افگن دریک حمله هوایی در کنر کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف وخنثی شد. کنر: 

۱۷ حلقه ماین در مربوطات قندهار و هلمند و ارزگان کشف و خنثی شد. قندهار: 
۱۲   هراس افگن  در مربوطات ارزگان و زابل کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 

۲۹  قبضه تفنگچه ازیک دکان درشهرمزار شریف کشف وضبط شد.یک مرد درین رابطه بازداشت شد. بلخ: 
یک عضو ایرانی گروه داعش درهسکه مینه ننگرهار درشرق کشور به نظامیان تسلیم شد. ننگرهار: 

۱۲طالب مسلح در دشت ارچی کشته شدند، ده طالب زخم برداشتند، دو پاکستانی به شمول یک زن که یکی  قندز: 
از این دوداکتراست ویک کودک خردسال نیزبا آنان بود،بازداشت شدند.۲ انبار سالح و ۱۲ حلقه ماین هم 

کشف وخنثی شد.
شش عضو حرکت مردمی صلح خواهان  که توسط طالبان ربوده شده بودند  دیروز دو باره آزاد شدند. لوگر: 

۲۱ اکتوبر۲۰۱۹= ۲۹میزان۱۳۹۸
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همراه با یک هیأت عالی رتبه از نمایندگان این کشور در سفری  امریکا: 
اعالم نشده، به افغانستان سفر کرد و با اشرف غنی و داکتر عبداهلل وفرماندهان نیروهای امریکا. دیپلومات ها. 

مقامات ارشد دولت و جامعه مدنی افغانستان دیدار کرد.
»روالند کوبیا« نماینده کشورهای اروپایی برای افغانستان نیزدرکابل بسرمی بردهشدار داد که اگر نتیجه صلح  کابل: 

باطالبان امارت اسالمی باشد، کمک های اروپا قطع خواهد شد.
مسعود اندرابی وزیر داخله در مراسم نام گذاری اکادمی پولیس بنام جنرال عبدالرازق گفت رابطه میان طالبان  کابل: 

در سطوح مختلف قطع شده است. 
مهدی یک باشنده کابل که برای شبکه تلویزیونی)ایران مرز( برای قاچاق مردم  کار میکرد گرفتار شد. رر: 
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۲۸ طالب مسلح  بشمول سردسته های آنها و دو پاکستانی در ۲۴ ساعت گذشته در اثر ضربات هوایی و زمینی  بغالن: 
دربغالن کشته شدند.۷۵ حلقه ماین هم کشف و خنثی گردید.

6  طالب مسلح در نبرد با نظامیان درشاه جوی زابل کشته شدند.۴طالب درشینکی زخمی شدند. زابل: 
درحمله های اخیر طالبان بیشترین بخش های ولسوالی گیزاب ارزگان از اداره دولت خارج شده است.۵  ارزگان: 

پولیس و۲ سرباز شهید و۱6 تن دیگر بدست طالبان اسیر شده اند. 
۱۰ طالب مسلح دریک حمله هوایی درخاکریز قندهار کشته شدند. ۸ حلقه ماین هم کشف شد. قندهار: 

۱۰طالب دراثر ضربات هوایی در مربوطات ولسوالی درزآب جوزجان کشته و ۵ تن شان زخمی شد. جوزجان: 
طالبان قاری غالم رسول مالامام مسجد را دیشب درادرسکن هرات تیرباران کردند. هرات: 

ارباب داود سرگروه یک باند آدم ربا در یک عملیات  پولیس درانجیل هرات درحال زخمی بازداشت شد. رر: 
تورسن یک قومندان خیزش مردمی با پسرش درفیض آباد ازسوی افراد مسلح به شهادت رسیدند. جوزجان: 

ننگرهار:   ۴۵ تن درجریان یک ماه به اتهام قاچاق ۱۲۰۰کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار بازداشت شدند.
ده طالب مسلح در غزنی در جریان دیروز و دیشب کشته شدند و۸ ماین کشف و خنثی شد. غزنی: 

میراجان جعفری یک بزرگ قومی درجغتو غزنی دیشب از سوی طالبان مسلح به شهادت رسید. غزنی: 
یک افسر قطعه خاص پولیس  دربایان باال پروان در اثرانفجار ماینی دیروز به شهادت رسید. پروان: 

رحمت اهلل یک سردسته محلی طالبان مسلح روزگذشته درجریان عملیات افراد قطعات خاص پولیس در  لوگر: 
محمد آغه لوگر كشته شد.

چهار طالب مسلح دیروز درجرم بدخشان به نظامیان پیوستند . بدخشان: 
یک طالب مسلح کشته شد و دو طالب دیگردر درگیری با نظامیان در چاربولک بلخ زخمی شد. بلخ: 

۲۲ اکتوبر۲۰۱۹= ۳۰میزان۱۳۹۸
اشرف غنی و روال غنی در مراسم تاج گذاری ناروهیتو، امپراتور جدید این کشور شرکت کردند. در این مراسم،  جاپان: 

سران و مقام های بیشتر از ۱۸۰کشور جهان حضور داشتند.
زلمی خلیلزاد، نمایندة ویژة امریکا در امور مصالحة افغانستان برای مشورت در مورد روند مصالحه با طالبان به  امریکا: 

بلجیم. فرانسه و روسیه سفرش را آغازکرد.
کار انتقال اطالعات به سرور مرکزی کمیسیون که قبال به دلیل مشکل فنی و همچنین شکسته شدن قفل دهلیز  کابل: 

مرکز اطالعات، متوقف شده بود، امروز با حضور ناظران و رسانه ها از سرگرفته می شود.
ــی  ــم ۵۲ هراس افگن درعملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی ودفاعی دربخش های کشور کشته  ۲۴ تن  زخ کابل: 

و۸تن بازداشت شدند.
۳ سارق بالفعل در سرقت یک دواخانه در چار راهی هوتل پروان بازداشت شد. رر: 

۳ طالب کشته  و ۴ طالب دیگردر حمله نظامیان زخم برداشتند و شاهراه پلخمری-دوشی دو باره به روی  بغالن: 
ترافیک باز شد.۸ ماین هم کشف شد.

دوفردمسلح غیرمسوول دیروز درمنطقه دولتشاهی ولسوالی بگرام پروان بازداشت شدند. پروان: 
۷ تن دیشب در انفجار یک ماین جاسازی شده در یک هوتل در ولسوالی اشکمش  تخار زخم برداشتند. تخار: 

امنیت ملی یک شبکه چهار نفری حمله کننده انتحاری را از شهر مزارشریف بازداشت کرده است. بلخ: 
ننگرهار:  مال فریدون مسوول جلب و جذب گروه داعش در کوت ننگرهار خودش را به نظامیان تسلیم کرد.

یک کارمند امنیت ملی ننگرهار در گلوله باری مردان مسلح ناشناس کشته ویک غیر نظامی زخمی شد. رر: 
۱۰ هراس افگن و ملیشه پاکستانی درنبرد با پولیس مرزی افغانستان در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشته و۸  قندهار: 

تن شان زخمی شدند.
چهارتن به ظن فروش موادمخدر دیروز درنیمروز بازداشت شدند. نیمروز: 

دوکارگرمعدن زغال سنگ دراثر فروریختن سقف یک سوف استخراجی امروز درسمنگان جان دادند. سمنگان: 
۲۳ اکتوبر۲۰۱۹= اول عقرب۱۳۹۸

صالح الدین ربانی، امروز از سرپرستی وزارت خارجه  استعفا کرده و اشرف غنی آنرا پذیرفته است.  کابل: 
قرار است گفتگوهای صلح  با حضور نمایندگان دولت ، طالبان و جامعه جهانی در چین برگزار شود. طالبان: 

در۲۴ ساعت گذشته 6 فرد ملکی شهید و ۱۳ تن دیگر در بخش های کشور زخمی شده اند. کابل: 
یک ذخیره گاه جنگ افزارطالبان از ولسوالی موسهی کابل کشف و به دست نیروهای اردوملی افتاد . رر: 

۳ حلقه ماین در ولسوالی های قره باغ و پغمان کابل کشف وخنثی گردید. رر: 
قدرت اهلل  قومندان خیزش مردمی امروز در اثر انفجار ماین درفیض آبادشهیدو۳ محافظ آن زخمی شد. بدخشان: 
۴ طالب توسط نظامیان  دیشب درحومه پل علم لوگر کشته شدند. یک انبار سالح شان ازبین برده شد. لوگر: 
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یک قاری قرآن درجوزجان امروز پس از مشاجره لفظی با یک قاری دیگر به قتل رسید. جوزجان: 
یک زن جوان  صبح امروز درخواجه دوکو جوزجان توسط  ۳فرد  مسلح ناشناس تیرباران شد . رر: 

۸طالب دردرگیری با نظامیان دیشب در قریه کورک مغل سرپل کشته  وپنج طالب زخم برداشتند. سرپل: 
۴۱ هراس افگن درعملیات کوماندوهای  اردوی ملی دیشب دردند غوری بغالن کشته و۲۱ تن زخمی و۳۸  بغالن: 

تن گرفتار شدند. 6 کارخانه ساخت ماین و ۴ کارخانه تولید مواد انفجاری با مهمات تخریب شد.
پولیس دومردرا به ظن قاچاق۳۲کیلوتریاک دریک موتربه بلخ عصردیروزدرشهر ایبک باز داشت کرد. سمنگان: 

۲۰عضو گروه های طالبان و داعش دیشب درحمله ازسوی ناتووقوای هوایی کشورکشته شدند و دهها تن  ننگرهار: 
دیگرشان زخم برداشتند.۸ماین هم کشف و خنثی شد.

سه تن با محموله یی از جنگ افزار در شینوار ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
۱۰ طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند. ۳انبار سالح در خاکریز و سپین  قندهار: 

بولدک کشف شد.
6  طالب مسلح در نبرد با نظامیان درچارچینو و ترینکوت  ارزگان کشته شدند وسه تن دیگر شان زخم  ارزگان: 

برداشتند. ۹ماین هم کشف شد.
۴ طالب مسلح  درعملیات نظامیان  درحومه پلخمری کشته و شش طالب مسلح دیگر زخم برداشتند و سه  بغالن: 

حلقه ماین خنثی شد.  همچنان چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شد.
۲۴ اکتوبر۲۰۱۹= ۲ عقرب۱۳۹۸

وزارت دفاع می گوید که نیروهای امنیتی این کشورشب گذشته کنترل ولسوالی دهنه غوری ودند غوری بغالن  کابل: 
را  پس از سه سال از گروه طالبان پس گرفته اند. درین عملیات بیش از یکصد طالب کشته و ده ها تن زخمی 

شده اند.
در ۲۴ ساعت گذشته، 6 فرد ملکی شهید و ۱۳ تن دیگر در بخش های کشور زخمی شده اند رر: 

۲۴ طالب مسلح در جریان دیروز و دیشب درمقر، آب بند وده یک غزنی کشته و۱۰ تن زخمی شدند. ۵ ماین   غزنی: 
درموسی خیل خوست و آب بند غزنی هم کشف شد.

۲۲ مظنون به سرقت مشمول سه زن درجریان یک هفته گذشته در بلخ بازداشت شده اند. بلخ: 
دو فرد انتحاری سوار بر موتر بمب گذاری شده درچاربولک بلخ دیروز هدف حمله هوایی قرار گرفتند. رر: 
۱۰۲زندانی که میعاد حبس شان کمتر از پنج سال بود بامر ریاست جمهوری از محبس بلخ آزاد شدند. رر: 

مولوی اسالم قاضی خود خوانده گروه طالبان برای ولسوالی الینگار لغمان با یک نگهبانش در حمله نیروهای  لغمان: 
ویژه امنیت ملی کشته شد.

۹ طالب مسلح در یک درگیری درمیزان زابل کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. زابل: 
۱۸ طالب در دو رویداد درمیوند و معروف قندهار کشته و۱۱ تن زخمی شدند. یک انبار سالح هم در میانشین  قندهار: 

بدست آمد.
۴ طالب درمیوند قندهار در انفجار ماین خودشان کشته شدند.۸ ماین شان کشف شد. رر: 

۴ عضو گروه داعش درننگرهار به نظامیان تسلیم شدند. ننگرهار: 
بیش از یک صد افسر وسرباز از اکادمی نظامی ننگرهار فارغ شدند. رر: 

۲۵ اکتوبر۲۰۱۹= ۳ عقرب۱۳۹۸
طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر ملکی در بخش های کشور کشته شده و 6 نفر زخمی شده اند. کابل: 

نماینده ناتودر افغانستان، می گوید که رقم سربازان ناتو در افغانستان تنها در صورتی کاهش خواهد یافت که  کابل: 
روند صلح منجر به کاهش تهدیدها شود.

۸ نفر کشته و۳۰ نفر درحمله انتحاری طالبان بر کاروان قطعه۰۲ امنیت ملی زخمی شدند. ننگرهار: 
۱۸ عضو داعش به شمول جنگجویان خارجی این گروه با ده ها زن و فرزند شان اخیرا به نظامیان در  رر: 

ننگرهاربشمول ۳ عضو اردنی داعش با سه زن اردنی شان ویک پاکستانی با زنش نیز تسلیم شده است.
6 طالب مسلح در ننگرهار به نیروهای دولتی پیوستند. رر: 

روسیه  امروزدرنشست چهارجانبه نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در مسکو  از آمریکا خواسته تا  روسیه: 
مذاکرات با گروه طالبان را از سر بگیرد.  

مقام های سویسی در دومین نشست تخنیکی میان افغانستان، سویس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای  سویس: 
پناهندگان از اخراج ۲۰۰ پناهجوی افغان از آن کشور خبر داده اند.

کاروان حامل سربازان امریکایی در ولسوالی بگرام پروان آماج حمله موشکی گروه طالبان قرارگرفت.۳  پروان: 
امریکایی زخمی و یک تانک تخریب شد.
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۵6طالب طی ۱۵ روز عملیات کشته شده وولسوالی درقد تخاردیروز از اداره گروه طالبان خارج شد. تخار: 
نیروی دوصدو چهل نفری اردوی محلی در بخش هایی از کنر مستقرشد. کنر: 

یک انبارجنگ افزارگروه طالبان درمانوگی کنر کشف شد. رر: 
۱۴ طالب بشمول۲ پاکستانی دردونبرددرشاه ولیکوت ومیوند قندهار کشته شدند.6ماین هم کشف شد. قندهار: 

6۲ طالب مسلح شب گذشته درجریان حمله باالی یک پاسگاه امنیتی درمنطقه آنتن چشت شریف کشته شدند  هرات: 
و پانزده تن دیگر شان زخم برداشتند.

۱۱ طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه قالت زابل کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد. زابل: 
۲۶ اکتوبر۲۰۱۹= ۴ عقرب۱۳۹۸

محمد اشرف غنی  امروز در حاشیه هژدهمین اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسالک، در  کابل: 
آذربایجان با الهام حیدرعلی یف  رییس جمهور آذربایجان دیدار کرد.

در۲۴ ساعت گذشته 6 فرد ملکی شهید و ۳۴ تن در بخش های کشور زخمی شده اند. کابل: 
وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۱۲۴هراس افگن ، در  عملیات نیروهای ودفاعی دربخش های کشور خبرداد.  رر: 

همچنان۲۰ تن زخمی و 6 نفر بازداشت شد.
پولیس درمربوطات ناحیه پنجم یک شبکه آدم ربا  واز ناحیه ۱۷، ۲۰ میل کالشینکوف یک قبضه راکت انداز  رر: 

۳ میل تفنگچه و مقدار جنگ افزار را به دست آورد.
پولیس سرپل پنج مرد را امروز به ظن دزدی باز داشت کرد. سرپل: 

سمنگان:  طالبان از۳سال باینسو ساالنه میلیون ها افغانی از وسایط  باربری زغال سنگ محصول اخذ می کنند.
پولیس سمنگان دو مرد را به ظن قتل دو پسر جوان چوپان در دره صوف امروز  باز داشت کرد. رر: 

طالبان مسلح گل اکبر یک بزرگ قومی شینواری را دیروز در والیت  تیرباران کردند . پروان: 
مردان مسلح  ناشناس محب اهلل یک افسرامنیت ملی کاپیسا را در کوهبند دیشب  به شهادت رساندند. کاپیسا: 
پولیس ۱۵مرد رادر یک هفته  به ظن  فروش و قاچاق مواد مخدر در شهر زرنج باز داشت کرده است. نیمروز: 

یک گروه ۲۵نفری طالبان مسلح دررباط سنگی هرات دیشب کشته شدند. هرات: 
6عضو یک خانواده در ولسوالی دوشی بغالن با فیر مرمی دیشب به قتل رسیدند  و۲ تن زخمی شدند.  بغالن: 

قاری برهان یکی از قومندانان کلیدی شبکه حقانی دریک حمله هوایی درمحمد آغه لوگر کشته شد. لوگر: 
6 طالب دیروزدرده یک واندرکشته و۴ تن زخمی شد و۴مرد به ظن فعالیت های تروریستی درغزنی دیشب  غزنی: 

بازداشت شدند. ۵ ماین از مربوطات یحیی خیل پکتیکا و زرمت پکتیا کشف و خنثی شد.
۱۹طالب مسلح  در جر یان عملیات نظامیان دیروز در تخار کشته و۱۱ تن زخمی شدند. تخار: 

فاریاب:  ۸طالب دیشب در اثر در گیری بانظامیان  درالمار و پشتونکوت  فاریاب کشته و۱۳تن زخمی شدند.
میدان:  ۵ طالب مسلح دریک عملیات نظامی در میدان وردگ کشته شدند.۱۱ ماین کشف و خنثی شد.

۱6هراس افگن درتازه ترین نبرد ها در ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
یک انبار جنگ افزار درمخفیگاه  طالبان درولسوالی الینگار کشف و بدست آمد. ۹ ماین هم کشف شد. لغمان: 
۹ هراس افگن افغان وپاکستانی در یک حمله هوایی درحوکی کنر کشته شدند.۸ماین هم کشف شد. کنر: 

۲۷ اکتوبر۲۰۱۹= ۵ عقرب۱۳۹۸
زلمی خلیلزاد باداکتر عبداهلل درباره مذاکرات صلح گفتگوکرد. درین مذاکرات صالح الدین ربانی. لیزاکورتس  کابل: 

مشاورریس جمهورامریکاوسفیرامریکا درکابل هم حضورداشتند. خلیلزاد با اشرف غنی هم دیدار کرد.
اشرف غنی درحاشیه هجدهمین نشست جنبش عدم انسالک باریس جمهورپاکستان ومعاون ریس جمهور  رر: 

هند درباره صلح افغانستان گفتگو کرد.
کمیسیون انتخابات اعالم کرد که قراراست نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری۲۳عقرب اعالم شود. کابل: 

نرگس نهان وزیر معدن ونفت گفت استعفایش درچندروز قبل شخصی بود نه سیاسی واعتراضی. رر: 
وزارت دفاع گفت ۱۰۱هراس افگن در جریان عملیات های تصفیه یی نیروهای دفاعی در کشور کشته و۱۵  رر: 

تن زخم برداشتند.
در۲۴ ساعت گزشته در بخش های کشور ۴ فرد ملکی شهید و ۵ تن زخمی شده اند. رر: 

شفیق اهلل یک شهروند افغان که متهم به قتل دونفر دردوسال قبل دربغالن است از سوی پولیس بین المللی در  رر: 
ایران بازداشت و به افغانستان منتقل  وبه وزارت داخله تسلیم داده شد.

پنج کودک درانفجار ماین طالبان  در پشتونکوت جان باختند ویک تن زخمی شد. فاریاب: 
کاروان حامل سربازان ناتو دردند قندهارباانفجار ماین طالبان یک سرباز خارجی زخم برداشت. قندهار: 

۱۱ طالب مسلح در حمله نظامیان در زابل و قندهار کشته شدند.۱۴ ماین هم کشف و خنثی شد. رر: 
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۱۲طالب مسلح در نتیجه درگیری با نظامیان دیشب درقرقین جوزجان کشته و۸ تن زخمی شدند. ۲طالب با  جوزجان: 
انفجار ماین خود شان درآقچه کشته شد.

۱۱ طالب دیروز و دیشب درآب بند و اندر غزنی کشته و۳ تن زخمی شدند. غزنی: 
پولیس مواد انفجاری جا بجا شده در یک موترمربوط طالبان مسلح را دیروزقبل ازرسیدن به هدف در غزنی  رر: 

انفجار داد. یکنفر بازداشت شد.
۸ طالب  دردو حمله قوای هوایی درمنطقه گاروی شرن مرکز پکتیکا و مربوطات نرخ میدان کشته شد. پکتیکا: 

۸   نظامی دیشب در نهرین بغالن در نبرد با طالبان شهید.۴طالب کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. بغالن: 
۴   طالب مسلح در در گیری با نظامیان دیشب در باالبلوک فراه کشته شدند. فراه: 

در شهر زرنج ۱۳۵ کیلوگرام چرس،  هیرویین،  تریاک و شیشه  از یک موتر  به دست آوردند . نیمروز: 
چار مرد دیروز در شهر تالقان هنگام انتقال ۱۰ کیلو هیرویین و6۷لیتر مواد کیمیاوی بازداشت شدند. تخار: 

مردی با محموله ۱۰ کیلوگرام مواد مخدر درغنی خیل ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 
6طالب مسلح درعملیات تصفیوی  در الیشنگ کشته  و چندین تن زخمی شد.۷ ماین هم کشف شد. لغمان: 

۱۴ طالب مسلح در حمله نظامیان در دهراوود و خاص ارزگان کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم  ارزگان: 
برداشتند.۱۱ماین هم کشف وخنثی شد.  

۸ عضوداعش وطالبان درعملیات زمینی وهوایی  کشته و چندین تن زخمی شد.۱۱ ماین هم کشف شد. کنر: 
۳۸ هراس افگن درعملیات نیروهای امنیتی ودفاعی درینگی قلعه تخاركشته و۲۰ تن زخمی شدند. تخار: 

یک سرکرده طالبان با چهار فردش در عملیات نظامیان کوماندو درخان آباد کندز ناوقت دیروز کشته شد. قندز: 
نظامیان کوماندو در دهنه غوری بغالن دیروز از یک منزل ده مرمی توپ و۳۰ ماین را به دست آوردند. بغالن: 

در ۲۴ ساعت گذشته 6 فرد ملکی شهید و ۳۴ تن دیگر زخمی شده اند )۲عقرب(. کابل: 
۲۸ اکتوبر۲۰۱۹= ۶ عقرب۱۳۹۸

6۳هراس افگن درعملیات های محاربوی نیروهای امنیتی ودفاعی درده والیت کشورکشته ۱۹ تن زخمی  کابل: 
و۲نفر گرفتار شدند.

موظفان اداره  امنیت ملی هشت تن از کارمندان و مسووالن امنیتی گمرک میدان هوایی حامد کرزی را  حین  کابل: 
انتقال غیر قانونی اموال تجارتی بازداشت کردند.

در ۲۴ ساعت گذشته ۴ فرد ملکی شهید و ۵ تن دیگر  در بخش های کشور زخمی شده اند. رر: 
پولیس ۱۸ تن را درپیوند به جرایم جنایی از مرکز و چندوالیت کشور بازداشت کرد. رر: 

موظفان پولیس نه نفر را درپیوند به قاچاق وفروش موادمخدر از کابل و دو والیت دیگر بازداشت کرد. ۳نفر  رر: 
که ۱۹۵کپسول هیرویین را بلعیده بودند درمیدان هوایی کابل. یکنفر در چارآسیاب و ۴ تن در قندهاربازداشت 

شدند.
امنیت ملی کندز از بازداشت  امین و احسان اهلل از سرپل دو عضوترمیم کننده جنگ افزار طالبان مسلح در شمال  قندز: 

و شمال شرق کشور خبر داد.
جوزجان:  پولیس جوزجان سه مرد را امروز به ظن قتل بازداشت کرد .

۲کارگر در انفجار ماینی در ساختمان نیمه کاره یک مکتب کشته  و۵ تن زخمی شدند. ننگرهار: 
۴ هراس افگن درحمله هوایی نیروهای افغان درزرمت پکتیا کشته و۳ تن شان زخمی شدند. پکتیا: 

درشهرغزنی وگیروی غزنی دوهراس افگن با ۹ فردش کشته شدند و سه تن دیگری شان زخمی شدند. غزنی: 
باثر انفجار ماین در ده یک غزنی یکنفر ملکی شهید و دو تن زخمی شدند. رر: 

خنجر مشهور به نعمت اهلل یک قومندان طالبان مسلح ، در دند شهاب الدین بغالن کشته شد. بغالن: 
6 هراس افگن وابسته به شبکه حقانی در حمله هوایی درمحمد آغه لوگر کشته شدند. لوگر: 

6 طالب مسلح درپشتونکوت فاریاب دیشب کشته شدند و ۸ طالب مسلح دیگر زخم برداشتند. فاریاب: 
۲ طالب مسلح دیروز در درگیری با نظامیان درولسوالی بلخ کشته و ۳ تن زخمی شدند. بلخ: 

۲۹ اکتوبر۲۰۱۹= ۷ عقرب۱۳۹۸
زلمی خلیلزاد با صدراعظم پاکستان درباره صلح افغانستان مذاکره کرد.وی امروزازکابل پاکستان رفت. کابل: 

۹۹ هراس افگن درعملیات تصفیوی نیرو های امنیتی ودفاعی درچند والیت كشوركشته  ۱۱تن زخمی و دوتن  کابل: 
بازداشت شدند.

در۲۴ ساعت گذشته ۱۱فرد ملکی شهید و۱۳ تن دربخشهای کشور زخمی شده اند. رر: 
پولیس جوزجان شش مرد را به ظن دزدی بازداشت کرد . جوزجان: 

پدرو مادری که پسر جوان شان به صفوف طالبان پیوسته است در ولسوالی مردیان جوزجان دیروز خودکشی  رر: 
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کردند .
۱۵ طالب درسپین بولدک کشته و مواضع شان موردحمالت هوایی قرار گرفت. قندهار: 
۱۴  طالب مسلح در یک حمله هوایی درولسوالی گیزاب  ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۵۴ طالب بشمول۱۰ پاکستانی درحمله نظامیان در مربوطات ارزگان کشته زابل: 
منطقه باالحصار  آقچه جوزجان دیشب به دست طالبان سقوط کرد. ۲۰سرباز و۲ پولیس شهید شد جوزجان: 

۳۵ طالب مسلح در غزنی در جریان دیروز و دیشب کشته ۱۱تن زخمی شدند.6 ماین ازمربوطات خوست.  غزنی: 
پکتیا. غزنی و میدان خنثی شد.

پولیس کندز بیش از هفتاد کیلو گرام مواد مخدر و بیش از دوصد لیتر مشروبات الکلی را کشف و ضبط کرد.  قندز: 
یکنفربازداشت شد.

عملیاتی به اشتراک صدها نظامی اردووپولیس با حمایت قوای هوایی کشور ناوقت دیروز درخوگیانی و  ننگرهار: 
شیرزاد ننگرهار آغازشد.

دو مهاجم درگلوله باری نظامیان درکنرکشته و دو تن دیگر زخم برداشتند.۸ماین هم کشف و خنثی شد. کنر: 
۳۰ اکتوبر۲۰۱۹= ۸ عقرب۱۳۹۸

بروکسل:  در حالیکه از سرگیری گفت وگوهای صلح با طالبان در هفته های اخیر بار دیگر مطرح شده است، یک  مقام 
ارشد ناتو گفته است که این گروه نه به دموکراسی باور دارد ونه به انتنخابات و نه با القاعده قطع رابطه کرده 

است آنان دشمن دموکراسی ودشمن مردم افغانستان اند.
در۲۴ساعت گذشته ۸ فرد ملکی شهید و ۱۵ تن در بخش های کشور زخمی شده اند. کابل: 

جوزجان:  ۴طالب مسلح امروزدربازارجنگل مرادیان جوزجان دریک انفجارکشته و۵ طالب زخمی شدند. همچنان دوفرد 
ملکی شهید و۱۰تن زخمی شدند. طالبان این موتررا برای حمله تروریستی بجایی انتقال میدادند.

ننگرهار:  مردی با محموله یی از۱6 راکت انداز و۵ کلشنکوف که بکابل انتقال می یافت  دردرونته بازداشت شد.
۲۰ هراس افگن داعش و طالب درتازه ترین نبرد ها با نظامیان در ننگرهار کشته و۱۴ ماین کشف شد. رر: 

محمد ابراهیم مسکونه چرخ لوگری   عضو  گروه طالبان را امنیت ملی درزرنچ دیروز باز داشت کردند. نیمروز: 
۱6 طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی درشاه ولیکوت و سپین بولدک قندهار کشته و۱۱ تن  قندهار: 

زخمی شدند.۱۰ ماین هم کشف شد.
۵ طالب در حمله نظامیان در شاه جوی زابل کشته ویک تن دیگر شان زخمی و۱۱ ماین کشف شد. زابل: 

۱۰ طالب درحمله های هوایی درترینکوت و دهراوود ارزگان کشته  و۱۲ماین کشف گردید. ارزگان: 
یک ذخیره گاه۳۹۰ حلقه ماین و۱۲کیلوگرام مواد انفجاری کشف بدست آمد و۱۸۰۰فیر مرمی کلشنکوف   قندز: 

،۱۳پرتله، ۸ شاژور و ۲۰ جوره لباس نظامی طالبان در کندز دیشب از بین برده شد.

۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان درمانوگی کنر کشته شدند.۱۰ماین هم کشف شد. کنر: 
۱۰ طالب مسلح دریک عملیات نظامی در میدان  شهر کشته شدند. میدان: 

پولیس نیمروز چهار مرد را به ظن ۵۲۰گرام هیرویین و ۳۰۰ گرام تریاک دیروز باز داشت کرد. نیمروز: 
پولیس درسمنگان مردی را با بیش از۱۴۰ کیلو گرام مواد مخدر دیروز بازداشت کرد. سمنگان: 

۳۱ اکتوبر۲۰۱۹= ۹ عقرب۱۳۹۸
بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( درگزارش خود به کنگره آمریکا گفته که بیش از 6۰  کابل: 

درصد تلفات نیروهای امنیتی افغان درجریان دفاع دربرابر حمالت گروه طالبان اتفاق افتاده است.
۵۳ طالب درحمله های مرگبار نظامیان درزابل کشته وشماردیگر زخم برداشتند.۱۰ ماین هم کشف شد. زابل: 

سه طالب مسلح در عملیات نظامیان در میدان وردک دیشب کشته و۴ تن بازداشت شدند. میدان: 
۵ طالب مسلح دریک حمله هوایی درننگرهارکشته شدند. ۱۰ ماین هم کشف گردید. دو مرد که دست به  ننگرهار: 

چپاول موبایل افراد میزد بازداشت شد.
در یک عملیات درشیرزاد  چهارطالب مسلح کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. رر: 

دو طالب مسلح در درگیری با نظامیان در ساحه پاسگاه شهدای ولسوالی زیروک پکتیکا کشته و شش طالب  پکتیکا: 
دیگر زخم برداشتند.

۸ طالب توسط نظامیان درده یک واندرغزنی دیشب کشته و۳ تن زخمی شدند.6 ماین هم کشف گردید. غزنی: 
یک ماین در نزدیک بیمارستانی در هرات کشف شد. طالبان پسریک طنزپردازمعروف را زخمی کردند. هرات: 

دو حلقه ماین در انار دره کشف و خنثی گردید. فراه: 
یک طالب کشته و یکتن دیگر شان زخمی و حمله شان بر پاسگاه پولیس  عقب زده شد. رر: 
در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۸ فرد ملکی کشته و ۱۵ تن زخمی شده اند. کابل: 
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پولیس در تخار دو مرد را با۳۰لیتر مواد کیمیاوی برای ساخت هیرویین دیروز باز داشت کرد. تخار: 
منابع محلی در فاریاب از حضور گسترده افراد طاهر یولداش رهبرحرکت اسالمی ازبکستان که حاال با داعش  فاریاب: 

پیوسته است در چند ولسوالی این والیت خبر می دهند.
درانفجاری دریک موتر   امنیت ملی پروان امروز یک کارمند آن   زخم سطحی برداشت. یک مرد در بگرام  پروان: 

پروان درپیوند به خرید اجناس امروزبا ۲۸هزار افغانی ویکصد دالرامریکایی جعلی بازداشت شد.
اول نوامبر۲۰۱۹= ۱۰ عقرب۱۳۹۸

براساس هدایت ریس جمهور ادریس زمان معین سیاسی  بحیث سرپرست وزارت خارجه توظیف شد. کابل: 
داعش: داعش باتایید مرگ البغدادی و ابوالحسن المهاجرسخنگوی این گروه، دیروز فردی به نام ابوابراهیم الهاشمی 

القریشی را منحیث جانشین بغدادی معرفی کرد.
امنیت ملی میگوید که در ماه میزان سالجاری۳۹۵ماین  کشف شده. از سه حمله راکتی جلوگیری شده. ۲۲۱(  کابل: 

تن از افراد دشمن کشته، )۱۰۴( تن آنان مجروح و )6۴۹( تن دیگر شان بازداشت  شده اند.
“شاهین” یکی از سرگروپ های خطرناک طالبان همراه با ۱۵ تن از افرادش، کشته شد.قرارگاه مرکزی طالبان  بغالن: 

در دند شهاب الدین بغالن دیشب به تصرف نظامیان درآمد. 
پولیس فراه یک موتر ُپر از مواد انفجاری را  درقریه خیرآباد آن والیت کشف و خنثی کرد پولیس چهار مظنون  فراه: 

به شمول دو زن را در پیوند به این قضیه بازداشت كرده است.
پولیس فراه، یک سرکرده طالبان مسلح را دیروز بازداشت کرد. یک سربازدرحومه شهرفراه کشته شد. رر: 

۳ نوامبر۲۰۱۹= ۱۱ عقرب۱۳۹۸
در انفجار مین نزدیک یک مکتب ۹ دانش آموز زیر تسلط طالبان  کشته و ۳ شاگرد زخمی شدند. تخار: 

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۴۳ هراس افگن وزخمی شدن ۲۹تن درجریان عملیاتهای تصفیه یی نیروهای  کابل: 
دفاعی کشور خبرداد.

پولیس کابل پنج نفر را درپیوند به جرایم جنایی چپاولگری و سرقت بازداشت کرد. کابل: 
اداره امنیت ملی می گوید که اعضای یک شبکه ۷نفری آدم ربایان را از قره باغ کابل بازداشت کردند. رر: 

دو مرد به ظن قاچاق  ۳۸ کیلوگرام چرس و ۲ کیلو تریاک مواد مخدر امروز در پروان بازداشت شدند. پروان: 
مردی به اتهام جعل ویزای پاکستان در ننگرهار با ۱۲۰ پاسپورت شهروندان بازداشت شد. ننگرهار: 

شاهراه شیرزاد – جالل آباد ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد و به روی ترافیک بازگشایی شد. رر: 
یک بمب از موتر نظامیان در فراه کشف و خنثی شد.  فراه: 

دو طالب  دیشب در پشتونکوت فاریاب کشته مفتی محمد اسمعیل یک قومندان محلی آنان با یک محافظش  فاریاب: 
زخم برداشت .

۵ طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب دردولت آباد فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند . رر: 
چهارغیرنظامی درنتیجه انفجار ماینی درشاه ولیکوت قندهار زخم برداشتند. قندهار: 

یک گروه ترور۵ نفری گروه طالبان در قندهار متالشی شد. رر: 
یازده تن  بشمول ۲ نظامی در انفجار ماینی امروز در بغالن زخم برداشتند. بغالن: 

پولیس تخار سه تن را به ظن دزدی و آ زار واذیت مردم بازداشت کرد . تخار: 
۹ هراس افگن ،شب گذشته توسط نیروهای امنیتی درقره باغ غزنی کشته و ۴سرباز زخم برداشت. غزنی: 

۱۱طالب مسلح در نتیجه درگیری با پولیس در سنچارک کشته و۸ تن زخمی شدند . سرپل: 
پولیس نیمروز سه مرد را به ظن سرقت 6 عراده موتر در آن والیت بازداشت کرد. نیمزور: 

۲۵طالب مسلح در فیروزکوه غور دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند. غور: 
۳ نوامبر۲۰۱۹= ۱۲ عقرب۱۳۹۸

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۵۱ هراس افگن  وزخمی ۴ تن واسارت ۷ فرد دیگردرعملیات محاربوی  کابل: 
دربخش های کشور خبرداد.

سیگار: سطح غیابت دراردوی ملی تاشصت درصد است. وزارت دفاع ملی: غیابت دراردوی ملی نگران کننده  رر: 
نیست.

در۲۴ساعت گذشته  ۱۷فرد ملکی شهید و ۲۲ تن دیگز درنقاط مختلف کشور زخمی شده اند. کابل: 
پولیس امروز سه تن را به ظن دزدی پول و طال از ساحه ناحیه هژدهم شهرکابل بازداشت کرد. رر: 

بیش از پانزده تن مواد مخدرشامل پودر هیرویین، تابلیت کا، مورفین، تریاک، چرس، بنگدانه، شراب، کشمش  بغالن: 
تخمیرشده و کاربن در بغالن امروز حریق شد. درین مورد 6۸ قاچاقچی بازداشت شده اند.

۱۰طالب مسلح در حمله های هوایی نظامیان در دند شهاب الدین شهر پلخمری کشته شدند . رر: 
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شش نظامی در دو روز گذشته در حمله های طالبان در فیض آبادبدخشان به شهادت رسیدند. بدخشان: 
۵ طالب مسلح در نتیجه عملیات نظامیان دیشب در زارع بلخ کشته و۸ تن زخمی شدند . بلخ: 

عامل قتل یک محصل طب  هفته گذشته  امروز درسرخرود  ننگرهار بازداشت شد. ننگرهار: 
ده ها روستای ولسوالی شیرزاد ننگرهار از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.۱۰ ماین هم کشف شد. رر: 
۱۱ طالب مسلح در یک رشته حمله های هوایی درخاص ارزگان کشته شدند.۹ماین هم کشف شد. ارزگان: 

۱۰ طالب مسلح درحمله های مرگبار نظامیان درشاه جوی و ارغنداب  زابل کشته و6 ماین کشف گرد. زابل: 
۴نوامبر۲۰۱۹= ۱۳ عقرب۱۳۹۸

دیوید سدنی،رییس پوهنتون امریکایی افغانستان خواستاررهایی«بدون شرط« دواستاد این پوهنتون از قید طالبان  کابل: 
شد که سه سال و سه ماه قبل ربوده شده اند.

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن ۴6 هراس افگن  وزخمی شدن ۲۱ تن درعملیات نیروهای امنیتی و دفاعی  کابل: 
دربخش های مختلف کشور خبرداد.

در۲۴ ساعت گذشته ۵ فردملکی در نقاطی از کشور کشته و ۲ تن زخمی شده اند. کابل: 
یک زن  که میخواست طالق بگیردامروز از سوی شوهرش در داخل محکمه شهری کابل کشته شد. رر: 

پولیس یک سردسته مجرمان  سازمان یافته را ازهودخیل ناحیه  نهم شهر کابل بازداشت کرد . رر: 
۲۱ طالب بشمول6 پاکستانی  درعملیات نظامیان در شیرزاد کشته و۱۳ تن دیگر شان زخم برداشتند. ننگرهار: 

یکنفرعامل  قتل به سی سال و سه شریک جرمی اش را هرکدام به شانزده ونیم سال بند محکوم شدند. رر: 
یک صدو دو سرباز از اکادمی نظامی درقندهار فارغ شدند. قندهار: 

جوزجان:  یک پسرودخترجوان درقریه منگوتی جوزجان صبح امروزازسوی افراد مسلح ناشناس بقتل رسید ند .
شش فرد ملکی مشمول پنج کودک در بغالن صبح امروزبا انفجار ماین کنار جاده به شهادت رسیدند. بغالن: 

۵ هراس افگن طالب در نتیجه عملیات نظامیان دیشب دربرکی برک لوگر کشته و۴تن زخمی  شدند. در یک  لوگر: 
عملیات دیگر در مربوطات لوگر و بدخشان ۵ هراس افگن کشته و یک طالب بازداشت شد.

۴ هراس افگن در پشتونکوت فاریاب دردرگیری با نیروهای امنیتی کشته و۹ تن دیگر زخمی شدند. فاریاب: 
۱۳ تن مواد مخد به آتش کشیده شد. 6 قرارگاه طالبان درمارجه هلمند تخریب و ۱۰ نفر بازداشت شد. هلمند: 

دیروز درولسوالی  گذره هرات  عبداهلل یک عضو مهم گروه طالبان  بازداشت شد . هرات: 
یک موتر مملو از مواد انفجاری در قره باغ غزنی بدست آمد. غزنی: 

۴ طالب در قره باغ کشته ویک موتر رنجر اردوی ملی بدست آمد. رر: 
۲6 طالب با سه قوماندان مشهورشان دربخش های بلخ کشته و۱۰تن زخمی شدند.یک نظامی شهید شد. بلخ: 

دو طالب درعملیات نظامیان درترینکوت دیروز کشته شدند.۴ ماین کشف و یکنفر بازداشت شد. ارزگان: 
۵ نوامبر۲۰۱۹= ۱۴ عقرب۱۳۹۸

وزارت دفاع ملی می گوید که۲۵هراس افگن در عملیات های تصفیه یی دربخش های کشور کشته 6تن  کابل: 
زخمی و۲نفر بازداشت شدند.

در۲۴ ساعت گذشته در بخش های کشور ۵ فرد ملکی شهید و ۲ تن زخمی شده اند. رر: 
شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل   دو عضو کلیدی گروه هراس افگن کشته ویک تن بازداشت شد. کابل: 

یک هراس افگن درسروبی کشته شد و سه تن دیگر شان زخم برداشتند.وچندین روستا درشاهراه کابل- جالل  رر: 
آباد پاکسازی شد.

ماموران مرزی پاکستان  که یکماه قبل برای ساخت تاسیسات نظامی و نصب سیم خاردار در بخشهای آریوب  پکتیا: 
جاجی وارد شده بودند درپی تهدید نظامیان افغان  ازبخش هایی از پکتیا عقب نشینی کردند.

درنتیجه انفجاری در ساحه سبزی مندوی خوست یک سربازاردوی ملی شهید وسه تن  زخمی شدند. خوست: 
پولیس  خوست یک مقدار مهمات و مواد انفجاری را از ولسوالی باک آن والیت کشف و ضبط کرد. رر: 

سه طالب مسلح دیشب  توسط پولیس در چاه آب تخار کشته و ۸ تن زخمی  شدند. تخار: 
۷طالب دیشب درمقروآب بند غزنی و۷ طالب درزرمت پکتیا کشته شدند.۲ماین نیزدرغزنی خنثی شد. غزنی: 

با شکست حمله طالبان برای تصرف ولسوالی جوین فراه دیروز یک پولیس شهید و دوتن زخمی شد.  فراه: 
عبدالواسع یک قومندان مهم طالبان درآبکمری باد غیس دیروز با نیرو های امنیتی  یکجا شد. بادغیس: 

پولیس دیشب چهارنفر را به اتهام فعالیت های تروریستی ازولسوالی زنده جان هرات بازداشت کردند. هرات: 
در جریان یک ماه اخیر،  بیست آدم ربا توسط  امنیت ملی هرات شناسایی و بازداشت شده اند. رر: 

پولیس میگوید درولسوالی مهمندره ننگرهار تعدادی جنگ افزارهای سبک و سنگین و تجهیزات نظامی   ننگرهار: 
کشف و به دست آمده است .
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عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه جالل آباد – تورخم راه اندازی شد. رر: 
پولیس بامیان شش تن را درپیوند به همکاری با هراس افگنان بازداشت کرد. بامیان: 

۸ طالب بشمول یک پاکستانی در نبرد با نظامیان درحومه ترینکوت کشته شدند.۱۳ماین هم کشف شد. ارزگان: 
6 طالب درنبرد با نظامیان در زابل کشته شد که قصد ربودن مسافران را داشتند. ۹ماین هم کشف گرد زابل: 

۶ نوامبر۲۰۱۹= ۱۵ عقرب۱۳۹۸
طی۲۴ ساعت گذشته ۸ فرد ملکی در نقاط مختلف کشور کشته و ۱۱ تن زخمی شدند. کابل: 

دو انبار جنگ افزار گروه طالبان شب گذشته در هلمند کشف شد. هلمند: 
پولیس بیست و هشت کیلو گرام مواد انفجاری را امروز درمحمدآغه لوگر کشف کرد . لوگر: 

سه فرد ملکی در اثر انفجار امروز در واغجان لوگر زخم برداشتند. رر: 
کالم الدین قومندان امنیه ولسوالی چهاربولک بلخ دیشب به شهادت رسیدو۳ پولیس زخمی شد. 6 طالب هم  بلخ: 

کشته و ۴ تن زخمی شد.
در اثر انفجار ماینی در ولسوالی مقر باد غیس امروز شش مامور پولیس به شهادت رسیدند . بادغیس: 

بغالن:  امره  یکی از قومندانان محلی طالبان در جلگه بغالن دیروز کشته شد.
دومرد با6 کیلوجرس در بغالن دیروز بازداشت کرد. رر: 

پوهاند عزیز احمد پنجشیری استاد پوهنتون کابل در بغالن توسط طالبان به قتل رسید. رر: 
عامل تیرباران گروهی ازمسافران درغوردر عملیات نیروی ویژه امنیت ملی ازشهرهرات بازداشت شد. غور: 

درنتیجه انفجاربمب درکبوترخانه ارزگان یک کودک جان باخت وسه کودک دیگر زخم برداشتند. ارزگان: 
۵۰  طالب مسلح بشمول پاکستانی ها در حمله نظامیان بریک مرکز شان درگیزاب ارزگان کشته شدند. رر: 

ده طالب مسلح در حمله نظامیان در زابل و قندهار کشته شدند.۱۷ ماین نیز کشف گردید. قندهار: 
۳۴۰ افسر پس ازفراغت ازاکادمی نظامی شهید جنرال عبدالرازق آماده مبارزه شدند این افسران برای شش ماه  رر: 

درس نظامی گرفتند.
دایکندی:  سه منسوب امنیتی درکجران دایکندی دیشب باحمله طالبان شهید و یک منسوب امنیتی زخم برداشت.

۸   طالب مسلح دیشب در اندرغزنی کشته شدند.۵ ماین نیز کشف گردید. غزنی: 
پس از قتل یک جوان پولیس سه مرد را به اتهام قتل دستگیر نمود.  تخار: 

۷ طالب  درمربوطات  زرمت پکتیا کشته شدند و یک مقدار جنگ افزار آنان به دست آمد.   پکتیا: 
تاجکستان:  یک گروه مسلح۲۰ نفری داعش به پاسگاه مرزبانی تاجیکستان درمرز با ازبکستان حمله کردند. گفته شده که 

آنان ۳ نوامبراز قلعه زال افغانستان وارد شده بودند.۱۵مهاجم کشته و ۵ تن بازداشت شده اند.
۳۹ پناهجوی افغان در داخل یک موتر بار بری درشمالشرق یونان متوقف شد. یونان: 

۷ نوامبر۲۰۱۹= ۱۶ عقرب۱۳۹۸
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ازدوروز به اینسومصروف عملیات تصفیه یی در پغمان کابل اند. سه طالب مسلح  کابل: 

در ساحه ده گانان ارغندی و منطقه “بادام قل” کشته شده اند.۱۰ حلقه ماین نیز کشف شد.
سه قاضی دادگاه استیناف و یک ماموراجرایی این نهاددرمحمد آغه لوگراز سوی طالبان کشته شده اند. لوگر: 

در جریان یک هفته گذشته طالبان شانزده فرد ملکی را در زون شمال شرق به شهادت رسانده اند. دیروز  بغالن: 
پوهاند عزیز احمد پنجشیری، استاد پوهنتون کابل را در مسیر بغالن-کندز از موتر پایین وشهید کردند. 

۵ طالب مسلح در حمله هوایی در ساحه تاسنگ ولسوالی ده یک غزنی کشته و۳ تن زخمی شدند. غزنی: 
چهار عضو گروه داعش از ولسوالی اچین  دیروز، در حالی بازداشت شدند که لباس زنانه به تن داشتند. ننگرهار: 

۷ طالب مسلح در عملیات نظامیان در فاریاب دیروز کشته شدند. فاریاب: 
۸نوامبر۲۰۱۹= ۱۷ عقرب۱۳۹۸

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیچ ستاد انتخاباتی نباید در امور داخلی  کابل: 
کمیسیون های انتخاباتی مداخله یا آنان را تحت فشار قرار دهد.

درعملیات ضد هزاس افگنی درسروبی شاهراه کابل- جالل آباد چهارده عضو گروه طالبان کشته شدند وده ها  کابل: 
تن دیگر شان زخم برداشتند.

در۲۴ ساعت گذشته ۲ فرد ملکی در نقاط مختلف کشور کشته و۲۳ تن زخمی شده اند. رر: 
وزارت امور مهاجرین می گوید که از آغاز سال روان میالدی تا اکنون، ۲۵ هزار پناهجوی افغان از ترکیه به  رر: 

افغانستان برگشته اند. اکنون حدود ۱۲۰ هزار پناهجوی افغان در ترکیه زندگی می کنند.
ده ها جوان همچو اردوی ملی دربخش هایی از قندهار مستقر شدند قندهار: 

انفجاریک سرگلوله درکاپیسا امروز جان یک دهقان را گرفت و دومرد دیگررا زخمی کرد. کاپیسا: 



719

مسووالن نظامی از کشته شدن بیش از پنجصد عضو گروه طالبان درفصل جنگ تابستانی شان خبردادند. لوگر: 
بیش از ۵۰ طالب در حمله های زمینی وهوایی اخیر  درارزگان  بشمول خارجی ها کشته شدند. ارزگان: 

6   طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند. ۱۰ ماین نیز کشف گردید. ارزگان: 
یک انبار جنگ افزار گروه طالبان درانجیل هرات کشف شد.۱۳ ماین نیز کشف و خنثی شد. هرات: 

امنیت ملی آن والیت۲۰ تن را که به قضایای مختلف آدم  ربایی دست داشته اند، بازداشت کرده است. رر: 
در جریان یک هفته گذشته طالبان۱6 فرد ملکی را در زون شمال شرق شهید و ۵ تن را زخمی کردند.  بغالن: 

رییس استخبارات روسیه دیروز گفت که داعش برای هدف قرار دادن کشورهای آسیای مرکزی، در افغانستان  روسیه: 
پایگاه می سازد.

یک نهاد پژوهشی ونظرسنجی امریکا، افغانستان را درسال۲۰۱۸، ناامن ترین کشوردرجهان نامید. امریکا: 
۹نوامبر۲۰۱۹= ۱۸ عقرب۱۳۹۸

دبیرکل ناتو در سفرش به آلمان، می گوید، تا زمانیکه طالبان دست از خشونت برندارند ناتو در افغانستان باقی  ناتو: 
خواهد ماند.

کابل:  وزارت دفاع ملی گفت دیروز درمربوطات غزنی،میدان وردک ،پکتیا ۱۹تن از مخالفان مسلح کشته  و۳ تن 
زخمی شده اند.

در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور۱۰ نفر ملکی کشته و۸ نفر زخمی شده اند. کابل: 
در انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در مقابل پاسگاه نظامی شاه ولیکوت قندهار امروز یک پولیس شهید  قندهار: 

و۴ تن زخمی شد.
سه طالب مسلح در یک حمله هوایی دیروز در مربوطات ولسوالی راجستان قندهار کشته شدند. رر: 

۹طالب مسلح دیشب در سید آباد و چک میدان وردک کشته و۳ تن بازداشت شدند. ۷ ماین ازمربوطات  میدان: 
پکتیکا، غزنی و میدان کشف شد.

۸ هشت طالب مسلح دیشب در غزنی کشته و۴ تن دیگر شان زخمی  شدند. غزنی: 
۲ طالب در سید کرم در حمله هوایی کشته شد. پکتیا: 

نزدیک به یکصد تن از پولیس ملی و محلی در ولسوالی چهاردره کندز زیر نظر استادان مجرب آموزش های  قندز: 
مسلکی را فرا گرفتند.

جوزجان:  ۲ طالب در قرقین کشته و ۴ تن دیگر شان زخم برداشتند.
پولیس بغالن۲۵ کیلوگرام هیرویین را دیروز در آن والیت کشف و ضبط کرد. راننده موتر بازداشت شد. بغالن: 
عبدالباسط قومندان قطعه سرخ طالبان در عملیات نظامیان کوماندو درچاردره کندز دیشب بازداشت شد. قندز: 

۱۰نوامبر۲۰۱۹= ۱۹ عقرب۱۳۹۸
به مناسبت میالد مسعود حضرت محمد)ص( ختم قرآن عظیم الشان در وزارت اطالعات برگزارشد. کابل: 

عبداهلل ازکمسیون انتخابات خواست روند بازشماری آرا را متوقف کند.وی عالوه کردنتیجه را نمی پذیرد. وی  کابل: 
خواهان روشن شدن سرنوشت ۳۰۰ هزار رای مبهم و باطل شدن نزدیک به ۲۵۰۰ صندوق رای فاقد اطالعات 

بیومتریک است.
۲۲ تن به ظن دست داشتن در قتل و سرقت های مسلحانه از ۹ والیت بازداشت شدند رر: 

مقامات نظامی از بازداشت دو عضو گروه طالبان  در شیرزادکه میخواستند از حلقه محاصره فرارو به پاکستان  ننگرهار:  
بروند سخن می گویند.

۳۲ عضو گروه  داعش  و ۴ طالب  دیروز در ننگرهار به دولت پیوستند. رر: 
۲۱ هراس افگن داعش و طالب بشمول ۴ پاکستانی در تازه ترین حمله های هوایی و زمینی نظامیان در  رر: 

ننگرهار کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد.
۴ طالب دیشب درمحمدآغه  لوگر کشته  و۳ تن زخمی شدند که در قتل ۴ قاضی پکتیا دست داشتند . لوگر: 

پولیس لوگر یک عضو کلیدی طالبان را دیشب در بابوس  بازداشت کرد. رر: 
پولیس دو مرد را امروز به ظن قتل در ینگی قلعه  تخار باز داشت کرد. تخار: 

۲ طالب ازبکستانی در اندخوی فاریاب کشته شد.  فاریاب: 
درعملیات تصفیه یی نظامیان درامتداد شاهراه غور- کابل دردولتیارشماری طالبان کشته و زخمی شدند. غور: 
یک سرباز پولیس میدان وردک امروز درکاپیسا هدف تیراندازی مردان مسلح  قرارگرفت و جان باخت. کاپیسا: 

۱۰ طالب مسلح در حمله نظامیان برمخفیگاه شان درسوکی کنر کشته شدند. کنر: 
۷ طالب دیشب  هنگامی در شهرصفا درحمله هوایی کشته شدندکه مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند.6  زابل: 

ماین هم کشف شد.
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۹ طالب درحمله هوایی درنهرین دیروزکشته و۵ تن زخمی شدند.۳ طالب توسط کوماندو ها کشته شدند. بغالن: 
۸ طالب مسلح به شمول قومندان قطعه سرخ طالبان درحمله هوایی درآبکمری کشته شدند.۳ نظامی هم در  بادغیس: 

باالمرغاب شهید شد.
۱۱ طالب دریک هفته به ظن جرایم جنایی و همکاری با طالبان بازداشت شدند. قندز: 

۳ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو در بغالن مرکزی دیروز کشته و ۲ تن زخمی  شدند. بغالن: 
۱۱ نوامبر۲۰۱۹= ۲۰ عقرب۱۳۹۸

مارک میلی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا از حضور دراز مدت نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان  امریکا: 
خبر داد.

یک هیات پاکستانی بریاست ریس استخبارات نظامی و معین وزارت خارجه آنکشور وارد کابل شد. کابل: 
در۲۴ ساعت گذشته ۷ فرد ملکی در بخش های کشور زخمی شدند. کابل: 

جوزجان:  اولین نیروگاه گازی جوزجان به ظرفیت ۴۰ میگاوات به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است.
طالبان دو فرد ملکی را درغوردربرابر چشمان ده ها شهروند  به ظن همکاری با دولت تیرباران کردند. غور: 

درنتیجه انفجاربمب در خوست سه مامور پولیس ویک سارنوال جان باختند سه تن دیگر زخمی شدند. خوست: 
در نادعلی و لشکرگاه ۱۷هراس افگن کشته  وچندین تن دیگر شان زخم برداشتند.۸ماین هم کشف شد. هلمند: 

6 طالب دیشب  در  دهراوود هنگام حمله بریک پاسگاه امنیتی از پا در امدند.6ماین هم کشف گردید. ارزگان: 
۱۱ طالب مسلح دریک نبرد درمیوند قندهار کشته شدند. ۱۰ ماین هم کشف شد. قندهار: 

۷عضو طالبان به شمول سه قومندان آنان در حمله هوایی  درولسوالی جاجی آریوب  پكتیا كشته شدند. پکتیا: 
۷ طالب مسلح دیشب درزرمت  پکتیا کشته و۲ تن بازداشت شدند. رر: 

۳  طالب مسلح در یک حمله قوای هوایی در مربوطات شرن مرکز پکتیکا کشته شدند پکتیکا: 
ننگرهار:  ۴مرد عضو گروه داعش با یک زن و چهار کودک دراچین ننگرهار دیروز به دولت تسلیم شدند. از جمله  

یکتن بازن و۴ طفلش شهروند پاکستانی اند.
۹ طالب مسلح دیشب درسرپل درجریان یک عملیات نظامی بازداشت شدند. تاکنون پنجاه حلقه ماین و سه  سرپل: 

قرارگاه دشمن از بین برده شده است .
ولسوالی های قرغان و اندخوی  دوباره به تصرف پولیس درامد و از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد. فاریاب: 

۱۸ طالب در عملیات منسوبان امنیتی و دفاعی و حمله های هوایی در ساحه خانی قلعه و ساحه بند سردی  غزنی: 
ولسوالی اندرغزنی کشته شدند.۱۰ماین از مربوطات خوست، لوگر وغزنی هم کشف شد.

دو طالب مسلح درعلی آباد کندز دیشب حین جاسازی ماینی کشته و۳ طالب زخمی شدند. قندز: 
۱۲ نوامبر۲۰۱۹= ۲۱ عقرب۱۳۹۸

اشرف غنی اعالم کرد که انس حقانی، حاجی ملیخان حدران و حافظ رشید سه عضو ارشد گروه طالبان  کابل: 
باشرط خاص اززندان آزاد شده اند. دربدل این سه تن  دو استاد پوهنتون امریکایی افغان که یک امریکایی و 

یک استرالیایی است از قید طالبان رها خواهند شد.
وزارت دفاع ملی از كشته شدن ۳۹ هراس افگن درجریان عملیات های تصفیه یی  نیروهای دفاعی خبرداد.۵تن  کابل: 

زخمی و۷ تن گرفتارشد.
۱۳ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو دردندغوری بغالن دیروز کشته ۳ تن زخمی شدند. بغالن: 

روزانه هزاران جوان در سرتاسر کشور برای عضویت در واحد های نظامی اردوی ملی دربرابر مراکز جلب و  ننگرهار: 
جذب صف می کشند.

مقامات نظامی زندان ویک شفاخانه گروه طالبان درشیرزاد راکشف و چندین زندانی رها شدند. رر: 
یک مردعضو گروه داعش با چهل و پنج زن، دختر و کودک دراچین ننگرهار دیروز به دولت تسلیم شد. رر: 
۷هراس افگن توسط نیروهای پولیس درشاه جوی و ارغنداب زابل كشته و۷ تن دیگر شان زخمی شدند. زابل: 

نه تن در اثر واژ گون شدن یک موتر فالینکوچ عصر دیروز در سر پل جان باختند. سرپل: 
هفده فرد ملکی صبح امروز در حادثه ترافیکی در ولسوالی خوست بغالن جان باختندو۵تن زخمی شد. بغالن: 
دکتور اسداهلل حنیف بلخی وزیر پیشین معارف و شخصیت دانشمند کشور در اثر بیماری وفات یافت.   کابل: 

در یک حمله هوایی نیروهای امریکایی درنزدیکی پل علم والیت لوگر چهار سرباز اردوی ملی و شش نفر  لوگر: 
دیگر »به شکل اشتباهی« کشته شده اند.

دریک حمله انتحاری برکاروان نیروهای امریکایی  یک فرد انتحاری راننده موتر کشته شده است. رر: 
۱۳ نوامبر۲۰۱۹=۲۲ عقرب۱۳۹۸

امنیتی خارجی در قصبه خانه سازی کابل۱۲  انفجارخودروبمب گذاری شده بریک خودرو شرکت  در  کابل: 
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نفربشمول۲سربازخارجی کشته و۲۰ تن بشمول۴ شهروندخارجی  زخمی شدند.
وزارت دفاع ملی  گفت ۹۱هراس افگن درعملیات محاربوی نیروهای امنیتی و دفاعی درنقاط مختلف  رر: 

کشورکشته و۴۱ تن زخمی شدند.
پنج هراس افگن ،درعملیات مشترک نیروهای امنیتی از مربوطات ناحیه پنجم شهرکابل بازداشت شد. رر: 

۱۹ طالب درحمله هوایی وزمینی در بغالن مرکزی و دند غوری کشته و۱۰ تن زخمی شدند. بغالن: 
انفجارموتری پر از مواد انفجاری بر کاروان نیرو های خارجی امروز در لوگر صورت گرفت. لوگر: 

طالبان دو غیرنظامی را که یکی عبدالباری ریس یک شرکت ساختمانی بود تیرباران کردند.  ارزگان: 
یک مرکز گروه طالبان در ارزگان آماج حمله موشکی نظامیان امریکایی قرارگرفت و تخریب شد. رر: 
طالبان دو غیرنظامی را که دوروز قبل ازشاهراه شهرفراه ربوده بودند درحومه شهرتیرباران کردند. فراه: 

پولیس انترپول یک کارمند اسبق گمرک فراه رااز شهریزد ایران بازداشت ودیروزبه پولیس فراه سپرد. رر: 
پولیس بمبی را در شهر گردیز کشف و خنثی کرد. پکتیا: 

ده ها جوان همچو افسر از اکادمی نظامی درپکتیا فارغ شد. رر: 
جوزجان:  ۵ طالب در جریان عملیات در درزاب کشته و ۷ طالب زخمی شدند.۳۰حلقه ماین هم کشف شد.

۱۰ هراس افگن در صیاد سرپل کشته و ۷ تن دیگر شان زخم برداشتند. سرپل: 
۱۳ طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. قندهار: 

دو ماین گذار طالب در نتیجه انفجار ماین دست داشته خود شان درشاه ولیکوت قندهارکشته شدند.۱۱ ماین  رر: 
هم کشف و خنثی شد.

درعملیات نظامی بخش های اعظمی از اچین از وجود افراد  طالبان و داعش پاکسازی شده است و این  ننگرهار: 
عملیات همچنان ادامه دارد.

6 طالب دیشب دراندرو خواجه مری کشته و۱۰ تن زخمی شدند.۳ماین درغزنی و خوست کشف شد. غزنی: 
۱۴ نوامبر۲۰۱۹= ۲۳ عقرب۱۳۹۸

وزارت امورمهاجران گفت ۲۴ افغان در یک رویداد ترافیکی در سیستان بلوچستان ایران کشته شدند. کابل: 
ساحه ستراتیژیک میرانو کلی در ننگرهار از وجود افراد داعش پاکسازی وچهارمرکز عمده داعش با خاک یک  ننگرهار: 

سان شد.
۱۴هراس افگن داعش وطالب درحمله نظامیان دربخش های ننگرهار کشته شدند.۷ماین هم کشف شد. رر: 

سه عضو گروه طالبان که وظیفه شان ترور افراد در ننگرهار بود، ازسوی ماموران امنیتی بعد ترور یک  رر: 
افسرپولیس بازداشت شدند. 

6 طالب مسلح بشمول ۲ پاکستانی در گلوله باری ماموران مرزی کشور درنورستان کشته شدند. نورستان: 
دیروزدو محصل پوهنتون کاردان در پروان دوم، باهم  مشاجره و بعد  برخورد فزیکی  یکی از آنان با  پروان: 

فیرکالشنکوف نفر دیگررا از پا در آورد.ضارب پسر یا محافظ پسر یک مشاور ریاست جمهوری است. 
مولوی محمد عیسی مسوول مالی طالبان نیمروزدرحال جمع اوری عشر و زکات  امروز دستگیر شد. نیمروز: 

۳6 طالب درگرمسیر در حمله هوایی کشته و چندین تن دیگر شان زخم برداشتند.6 ماین هم کشف شد. هلمند: 
۹ طالب مسلح درنبرد با نظامیان درحومه باالبلوک فراه کشته شدند وچهارطالب دیگر زخم برداشتند. فراه: 

درجریان یکسال ۴۰تن از کارمندان، بارچاالنان و مامورین ریاست گمرک هرات، به اتهام فساد و کمک به فرار  هرات: 
محصول، توسط کارمندان ریاست امنیت ملی آن والیت شناسایی و دستگیرشده اند.

ده طالب مسلح دردرگیری با منسوبان امنیتی دیروز دروالیت کاپیسا کشته و۱۵ تن زخمی شدند. کاپیسا: 
۱۵ نوامبر۲۰۱۹= ۲۴ عقرب۱۳۹۸

خانواده خالد جوان که دیروز در مقابل پوهنتون خصوصی کار دان در) پروان دو( کشته شد از رییس جمهور  کابل: 
خواهان عدالت اند.

وزارت دفاع از تسلیم شدن  ده ها عضو گروه )داعش( به نیروهای دولتی در اچین والیت ننگرهار خبر داد که  ننگرهار: 
۸۲ تن پیکارجو و۵۱ زن و۹6 کودک  بازمانده از کشته شدگان یا فراری های این گروه اند. ازدوهفته باینسو6۰۰ 

داعشی تسلیم شده اند.
چهارصد قرص تابلیت کا و یک مقدار مواد نشه آور دیگراز یک منزل در شهر کندز به دست آمد. قندز: 

قومندان امنیه ورسج تخار با چهار فردش در کمین طالبان مسلح صبح امروز در بغالن به شهادت رسید. تخار: 
دو افسر پولیس نظم عامه کابل  در ولسوالی جرم بدخشان به شهادت رسیدند. بدخشان: 

ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها می گوید که بنابر ادامه برف باری در سالنگ ها الری های بزرگ و تریلر  کابل: 
دار از سالنگ ها ممنوع شده است.
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۱۶ نوامبر۲۰۱۹= ۲۵ عقرب۱۳۹۸
وزارت دفاع ملی می گوید که درجریان عملیات تصفیه یی ۱۰ هراس افگن در بخش های کشور کشته و ۱۱  کابل: 

تن زخمی شده اند. 
پولیس كابل در ۴ روز گذشته ۲۰ تن را به ارتكاب جرایم مختلف جنایی  بازداشت كرده است. کابل: 

در یک حمله مسلحانه برموتر عامل سارنواالن زندان بگرام در قره باغ کابل  دو سارنوال جان باختند. کابل: 
یک فابریکه ماین سازی گروه داعش در اچین ننگرهار باده ها ماین دست ساز و صدها کیلومواد انفجاری  ننگرهار: 

کشف و نابود شد.۳ داعشی درین حمله کشته شدند.
یک انبارمواد انفجاری گروه طالبان درمومند دره کشف شد. رر: 

دومرد با ده ها کیلوگرام موادمخدرچرس وهیرویین درغنی خیل و دوربابا والیت ننگرهار بازداشت شد. رر: 
مالحفیظ اهلل مشهور به قوماندان قاتل یک قومندان گروه طالبان درفاریاب که متهم به کشتار ده ها نظامی بود،  فاریاب: 

درحمله قوای هوایی کشور با یک فردش کشته شد.
طالبان مسلح یک عراده تانکر نفت کش را پس از چاشت امروز درکیله گی بغالن آتش زدند. بغالن: 

6 هراس افگن دریک حمله هوایی دراسمار کنر کشته شدند. کنر: 
۱۷ طالب درچارسده غور درحمله هوایی کشته و چندین مخفیگاه  شان تخریب شد. غور: 

درتازه ترین درگیری ها در قندهار ده هراس افگن کشته شدند و شش هراس افگن دیگر زخم برداشتند. قندهار: 
ماموران امنیتی  ۱6 ماین را از راه های مزدحم  قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف و خنثی کردند. رر: 

شش طالب مسلح درنبرد با نظامیان درچارچینو ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۱۷ نوامبر۲۰۱۹= ۲۶ عقرب۱۳۹۸

اعضای یک  شبکه چهار نفری آدم ربایان ودزدان مسلح در شهر کابل بازداشت شدند. کابل: 
۴ طالب مسلح در حمله هوایی دربرکی برک لوگر دیشب کشته شدند. لوگر: 

۲ طالب در اندر غزنی کشته و ۳طالب زخمی شدند. غزنی: 
یک طالب در درگیری بانیروی سرحدی  دروازه خواه پکتیکا کشته و سه طالب زخمی شد. پکتیکا: 

جوزجان :  ۸ طالب به شمول یک عضو کلیدی آنان درجریان سه روز عملیات نظامیان در درزاب جوزجان کشته و۷ تن 
شان زخمی شده اند.ده ها ماین نیز کشف شد. طالبان ۴ دکان را آتش زدند که ۱۰ فرد ملکی داخل دکانها 

درخواب زخم برداشتند.
۵ هراس افگن درجریان عملیات تصفیه یی درمیوند قندهار کشته و۴ تن زخمی شدند. قندهار: 

۱۰ هراس افگن دریک حمله هوایی در حوکی کنر کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. کنر: 
۱۱ طالب مسلح دریک حمله هوایی درحومه فیروزکوه غور کشته شدند. 6 ماین نیز کشف شد. غور: 

درشاه جوی زابل یک هراس افگن کشته شد و دو موتر سایکل با مقدار مواد  انفجاری و مقدار مهمات نیز  زابل: 
بدست پولیس افتاده است.

۷ تن ازاثرانفجارماین جاسازی شده دریک بایسکل امروزدربازارولسوالی نجراب کاپیسا زخم برداشتند. کاپیسا: 
یک جوان محصل   دیشب درروستای قلعچه مرکز کاپیسا خودکشی کرد. رر: 

پولیس۵۰ کیلو گرام تریاک و چرس  را  کشف و ضبط کرد.۲نفر باموترکروال و سراچه گرفتار شد. بغالن: 
سه صراف صبح امروز از سوی دزدان مسلح در شهر تالقان مورد حمله قرار گرفتند و زخم برداشتند . تخار: 

پولیس دیروز یک حلقه ماین را که دریک موتر سایکل جاسازی شده بود کشف و خنثی کرد. سرپل: 
ننگرهار:  ۱۳ عضو گروه داعش در اچین ننگرهار به دولت تسلیم شدند.در6 ماه اخیر بیش از یکهزار عضو داخلی و 

خارجی داعش تسلیم شده اند.
پولیس سه مرد را با ۴۰ کیلوگرام مواد مخدر  بازداشت کرد. ۷تن باتهام جرایم جنایی نیز بازداشت شد. رر: 

دوعضو گروه تروریستی داعش بعدازیك عملیات  هدفمند قطعات خاص پولیس كه درقرغه ای لغمان انجام  لغمان: 
شد٬ با یک حلقه ماین بازداشت شدند.

۱۸ نوامبر۲۰۱۹= ۲۷ عقرب۱۳۹۸
وزارت دفاع ملی از کشته شدن  ۳۱ هراس افگن در جریان چند موردعملیا ت تصفیه یی  در بخش های کشور  کابل: 

وزخمی شدن دو تن خبر داد .
با حمله انتحاری وپرتاب بمب به مرکز جلب و جذب اردو  در پلجرخی۴نظامی و یک ملکی زخمی شدند. کابل: 

6 طالب مسلح در نبرد با پولیس درگرمسیرهلمند کشته شدند.۸ ماین نیز کشف وخنثی شد. هلمند: 
مسووالن امنیتی لوگر از کشته شدن شش طالب و بازداشت نه طالب دیگر در ان والیت خبر دادند . لوگر: 

مالانارگل مشهور به حکمت رییس کمیسیون نظامی طالبان برای والیت لوگر امروز دروالیت لغمان بایک  لغمان: 
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همکارش گرفتار شد.
دوعضو مهم گروه داعش با محموله یی از جنگ افزار درقرغه ای لغمان بازداشت شدند. رر: 

مردی به اتهام گلوله باری بر سه صراف در تخار بازداشت شد که هرسه صراف زخمی شدند.. تخار: 
یک کودک۱۴ ساله در  اصابت یک مرمی هاوان درشهر کندز شهیدو۵ نفر دیگر زخمی شدند. قندز: 
عزت اهلل مشهور به حمزه یک قومندان  کلیدی طالبان مسلح دردشت ارچی کندز کشته شد . رر: 

دو پولیس محلی در اثر انفجار  ماینی  دیروز در ولسوالی شهرک غور زخم بر داشتند. غور: 
پولیس یک مقدار مهمات را ازمنزل ظاهرولسوال خود خوانده گروه طالبان برای قرغان درفاریاب کشف  فاریاب: 
کردند. ازاین ذخیره گاه تجهیزات نظامی و جنگی نزدیک به دوهزار مرمی اسلحه سبک و سنگین٬ موادانفجاری٬ 

بمب های دستی و ماین های ضد وسایط به دست نیروهای پولیس افتاده است.
مال احمد وقاری معراج دو قومندان محلی طالبا ن دیشب در گرزیوان فاریاب کشته و۲ تن زخمی  شدند . رر: 

یک موترسایکل مملوازمواد انفجاری از سوی پولیس درساحه گلزار اکا شناسایی  شد. خوست: 
هشتاد تن موادمخدر طالبان درحمله هوایی دیشب ازسوی پولیس درده یک غزنی به آتش کشیده شد. غزنی: 

سه طالب مسلح در قرقین جوزجان شام دیروز در نتیجه در گیری با پولیس کشته و۲ تن زخمی  شدند. جوزجان: 
۱۹ نوامبر۲۰۱۹= ۲۸ عقرب۱۳۹۸

اخباری وجود دارد که انس حقانی، مالیخان و حافظ رشید عمری سه عضو ارشد شبکه حقانی گروه طالبان از  کابل: 
بند آزاد شده اند و به قطر رسیده اند.

وزارت امورخارجه امریکا با استقبال ازرهایی استادان پوهنتون امریکایی ازسوی طالبان، ابراز امیدواری کرده  امریکا: 
است که اقدامات طالبان و حکومت افغانستان منجر به پایان جنگ در این کشور شود.

در۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر ملکی در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۲ نفر زخمی شده اند. کابل: 
وزارت دفاع ملی می گوید :۵۲ هراس افگن درجریان چند موردعملیات تصفیه یی نیروهای دفاعی کشته  رر: 

و۱۷تن بازداشت شده اند.
دوتن درهمکاری با گروه تروریستی داعش درشهرکابل بازداشت شد. رر: 

پنج طالب درحمله توپخانه یی نظامیان در شاه جوی زابل کشته شدند. یک انبار سالح نیز کشف شد. زابل: 
درولسوالی میوند6 هراس افگن کشته و۱۱موضع شان تخریب شد. قندهار: 

یک انبار جنگ افزار گروه طالبان را در مرکز آن والیت دیروز کشف گردید. رر: 
دوهراس افگن درجریان عملیات موظفان پولیس قومندانی امنیه پکتیا کشته وسه تن زخمی شدند. پکتیا: 

۹عضو قطعه سرخ طالبان دیشب در نتیجه عملیات نظامیان در ولسوالی بره کی برک لوگر کشته شدند . لوگر: 
دو طالب مسلح دیشب در فیروز کوه مرکز غور بازداشت شدند . غور: 

امنیت ملی نیمروز از گرفتاری یک عضو خارجی داعش درآن والیت خبرداد. نیمروز: 
۸طالب مسلح در یک حمله هوایی درسنگین هلمند کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف شد. هلمند: 

یک څارنوال از سوی افراد مسلح ناشناس عصر دیروز درناوه غزنی به قتل رسید. غزنی: 
۱۳ طالب مسلح با قومندان شان در دشت ارچی کندز دیروز کشته و۷ تن زخمی شدند. قندز: 

۱6طالب مسلح در یک حمله هوایی دیشب درکشنده بلخ کشته شدند. بلخ: 
۳۰نوامبر۲۰۱۹=۲۹عقرب۱۳۹۸

محمد اشرف غنی دیروز در سفرش به ننگرهار، شکست کلی داعش درآن والیت شرقی را اعالم کرد. کابل: 
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۵۱ هراس افگن درجریان عملیات تصفیه یی نیروهای دفاعی و امنیتی درکشور  رر: 

وزخمی شدن ۱۰ تن  خبرداد.
وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی امروز درکابل ترورشد وبه شهادت رسید. کابل: 

دزدان مسلح چاشت امروز یك صراف را درساحه كوته سنگی ناحیه سوم شهر كابل زخمی كردند. رر: 
دیروز درده سبز كابل وخوشی لوگر پنج تن درپیوند به انجام فعالیت های تروریستی بازداشت شدند. رر: 

۴ تن با ۲۷كیلو گرام مواد مخدر ارمربوطات  والیت های پنجشیر – خوست و هرات بازداشت شدند. رر: 
یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در والیت لوگر سقوط کرده است که ۲ امریکایی کشته شد.  لوگر: 

پولیس دو مرد را به ظن  قتل یک زن جوان در منزلش در جوزجان بازداشت کرد.  جوزجان: 
چهارصد افسر، ساتنمن و سرباز پولیس ازیک دوره آموزشی دیروز درکندز فارغ شدند. قندز: 

پنجاه تن از سربازان قطعات وجزوتام های قومندانی امنیه فراه امروز بعد از فراگیری دروس نظامی اسنادفراغت  فراه: 
به دست آوردند .

پولیس بادغیس پنجاه وهشت کیلوگرام مواد مخدر را دیروزبه آتش کشید. بادغیس: 
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۱۵طالب درادامه عملیات ضد هراس افگنی در ولسوالی شیرزاد ننگرهار کشته شدند و۸ طالب دیگر زخم  ننگرهار: 
برداشتند. یک تن بازداشت شد.

۸هراس افگن در تازه ترین نبرد ها با نظامیان دراچین وغنی خیل ننگرهار بازداشت شدند. رر: 
مردی با ۳۲۰ کیلومواد مخدرکه به پاکستان انتقال میشد در ننگرهار بازداشت شد. رر: 

بدخشان:  مولوی سمیع اهلل ، قاضی نام نهاد طالبان برای ولسوالی کوهستان بدخشان با یک سر گروه و دو تن از افرادش 
دیروز به دولت تسلیم شدند.

یک مسوول پولیس ترافیک خوست درنتیجه انفجاریک بمب جان باخت. خوست: 
پنج طالب مسلح درحال ساخت ماین دیشب درحمله هوایی نیرو های افغان درده یک غزنی  كشته شدند. غزنی: 
۱۳ طالب درمقرو قلعه قاضی مرکزغزنی کشته و۸ تن زخمی شدند.دوماین ازغزنی وخوست کشف شد. رر: 

چهارطالب مسلح در نبرد با نظامیان در گیزاب ارزگان کشته شدند و پنج طالب دیگر زخم برداشتند.۲۰ ماین  ارزگان: 
هم کشف شد.

۱۹ طالب در میوند قندهار کشته و۱۴ تن زخم  ومخفیگاه های شان تخریب شد.۵ تن در خاکریزکشته و۵ تن  قندهار: 
بازداشت شد. یک انبار سالح  و۸ ماین هم کشف وخنثی شد.

6 طالب مسلح در حمله نظامیان درالیشنگ لغمان کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد. لغمان: 
پولیس سه تن را به ظن دزدی و آدم ربایی  درهرات بازداشت کرد. هرات: 

پولیس در دو هفته گذشته۲۲گروه خطرناک مافیایی، رهزنان و سارقان را  بازداشت کرده است. بغالن: 
۲۱نوامبر۲۰۱۹ =۳۰عقرب۱۳۹۸

وزارت دفاع گفت:۲۲هراس افگن درجریان عملیات های تصفیه یی در بخش های کشور کشته شد. کابل: 
در۲۴ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور ۳قرد ملکی کشته و ۸ تن رخمی شده اند.  رر: 

گوگل وحدود چهارصد نفر از متخصصان و آموزش دیده های صنعت فناوری اطالعات )آی تی( در کابل  رر: 
گردهم آمدند تا در مورد گسترش استفاده از این اپلیکیشن ها در دادوستد روزمره بحث و تبادل نظر کنند.

پولیس کابل دیروز سه دزدحرفه یی را ازولسوالی چهارآسیاب کابل بازداشت کرد. رر: 
عملیاتی به منظور پاکسازی حومه شهر کندز از وجود طالبان مسلح دیشب آغاز شد. قندز: 

مال امان اهلل قومندان پیشین طالبان  در تخار در دشت قلعه آن والیت توسط طالبان کشته شد. تخار: 
نه تن درنتیجه درگیری میان دو خانواده در ننگرهار جان باختند و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند. ننگرهار: 

یک کار مند امنیت ملی امروز توسط افراد مسلح ناشناس  در نیمروز ترور شد. نیمروز: 
پولیس  سر پل می گوید  مردی را که عمه اش را کشته است دیروز باز داشت کرد   سرپل: 

دریک درگیری که دیشب درنرخ میدان وردک رخ داد چهارهراس افگن کشته و۴ تن دیگرزخمی شدند. میدان: 
دو طالب درحمله شان باالی نیروهای امنیتی در زرمت کشته شدند. پکتیا: 

۴ حلقه ماین امروز در مربوطات غزنی کشف و خنثی شد. غزنی: 
بلخ:   اداره اراضی بلخ :۷۰ هزارجریب زمین را از غاصبان  در آن والیت در مدت دو سال مسترد کرده اند.

انستیتوت اقتصاد و صلح آسترالیا در یک سروی تازه طالبان را در سال ۲۰۱۸ میالدی مهلک ترین گروه  استرالیا: 
تروریستی جهان شناخته شده است.

۲۲نوامبر۲۰۱۹ =اول قوس۱۳۹۸
در۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور یک فرد ملکی شهید و 6 تن زخمی شده اند. کابل: 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۲  رر: 
والیت پایان یافته است.

کیفین کنگ امریکایی و تیموتی ویکس آسترالیایی استادان پوهنتون امریکایی در کابل که با انس حقانی و دو  امریکا: 
عضو ارشد دیگر گروه طالبان مبادله شدند، به المان رسیدند.

۱۳ طالب مسلح دریک حمله هوایی درمانوگی کنردیشب  کشته شدند. ۵ماین هم کشف شد. کنر: 
در قندهار۸هراس افگن درحمله نظامیان کشته   و 6  دیگر زخم برداشتند.۱۱ماین هم کشف شد. قندهار: 

گروه طالبان ده سرباز اردوی ملی  را درنهرسراج هلمند به همکاری صلیب سرخ جهانی رها کرد. خلیلزاد ازین  هلمند: 
اقدام طالبان استقبال کرد.

۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان درسنگین هلمند کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد. رر: 
6 طالب شب گذشته درولسوالی خاص ارزگان درمخفیگاه شان کشته  و۱۰ ماین کشف شد. ارزگان: 

دو عضو پاکستانی گروه داعش درمومند دره ننگرهار بازداشت شد . عملیات  در شیرزاد ادامه دارد. ننگرهار: 
۲۳نوامبر۲۰۱۹ =۲ قوس ۱۳۹۸
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اشرف غنی با دونالد ترامپ روی مسایل متعدد منجمله روند صلح صحبت تلفونی کرد. کابل: 
اشرف غنی درسفر به ابوظبی با واالحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی به خاطر درگذشت  رر: 

شیخ سلطان بن زاید آل نهیان، ابراز تسلیت و همدردی کرد.
اسداهلل خالد سرپرست وزارت دفاع ملی سه روز قبل با “شیخ محمد بن زاید آل نهیان ” ولیعهد امارات، در ابو  رر: 

ظبی دیدار و گفت وگو  کرد.
حیت  صال دو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کردند که به کانگرس امریکا   امریکا: 

خواهد داد که  بر هر گونه توافق صلح میان امریکا و طالبان نظارت کند.
گارنیزیون کابل تجهیزات نظامی بشمول البسه را که در بازار بفروش میرسد جمع اوری میکند. کابل: 

۱6هراس افگن در عملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی و دفاعی در۳ والیت کشته و۱۴ تن زخمی شدند. رر: 
درانفجار ماین مقناطیسی درموتر رنجر پولیس دریکه توت  کابل یک سرباز پولیس زخم برداشت . رر: 

6 طالب دیروز درعملیات هوایی حمایت قاطع درقلعه کاه فراه کشته و۸ تن زخمی ویکنفر بازداشت شد. فراه: 
یک طالب که میخواست یک حلقه ماین بشکه یی را در چخانسور جاسازی کند بازداشت شد. نیمروز: 

یک طالب حین جاسازی ماین درحوزه ۷ شهر قندهار  کشته شد. قندهار: 
6 طالب مسلح در گلوله باری نظامیان در خاکریزقندهار کشته شدند.۸ ماین هم کشف و خنثی شد. رر: 

سه فردملکی دراثرانفجارماین دربازاراله سای کاپیسا دیروزشهیدو۷ تن بشمول ۲ نظامی زخمی شدند. کاپیسا: 
پولیس کندز چهار مرد را به ظن قاچاق  یکمقدار هیرویین  بخارج در کندز دیروز بازداشت کرد. قندز: 

۵  طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو در کندز دیروز کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 
دو طالب مسلح دیشب درحمله نظامیان در شهر غزنی کشته و۳ تن زخمی شدند. غزنی: 

۴ طالب در مربوطات میدان وردگ در درگیری بانظامیان کشته شد. میدان: 
۴ حلقه ماین از مربوطات پکتیا کشف و خنثی شد. پکتیا: 

۱۲طالب کشته و 6 تن زخمی و چندین مخفیگاه گروه طالبان درنادعلی و سنگین هلمند آماج حمله های  هلمند: 
هوایی قرارگرفت.6ماین نیز خنثی شد.

شش عضو گروه داعش بشمول ۲ پاکستانی ازسوی نظامیان درکنر و ننگرهار بازداشت شدند. کنر: 
ده ها مرد به ظن انجام جرم های جنایی درجریان یک هفته گذشته در ننگرهار بازداشت شده اند. ننگرهار: 

۲۷ کیلوگرام چرس در یک موتر کروال کشف و درایور آن بازداشت شد. پنجشیر: 
بدخشان:  در یک کارگاه زر شویی در کوهستان بدخشان  نه کارگر درآتش سوزی انفجار دبه گاز زخم برداشتند.

۲۴نوامبر۲۰۱۹ =۳ قوس ۱۳۹۸
یک منبع گروه طالبان گفته  که تالش ها برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و گروه طالبان مجددا از سر گرفته  طالبان: 

شده است.ترامپ گفته بود که »بر روی یک توافق با طالبان کار می کنیم، ببینیم چه می شود.«
وزارت دفاع ملی ازكشته شدن  ۲۰ هراس افگن وزخمی شدن ۱6 تن درجریان عملیات های تصفیه یی نیرو  کابل: 

های دفاعی خبرداد.
۸   طالب مسلح در دو  حمله جدا گانه  قوای هوایی شب گذاشته درپشترود و گلستان فراه کشته شدند. فراه: 

۱۰ طالب مسلح دردشت ارچی کندز دیشب کشته و۷ تن زخمی شدند. ۲سربازشهید و سه تن زخمی شد. قندز: 
یک پولیس توسط طالبان در تیوره شهید و دو تن زخمی شدند. غور: 

۴ طالب مسلح در عملیات نظامیان دیشب درحومه مرکزغزنی کشته و۵تن شان زخمی شدند. ۱۰ ماین از  غزنی: 
مربوطات پکتیکا، غزنی، میدان وردک و لوگر کشف و خنثی شد 

۲ طالب مسلح از مربوطات چمتال بازداشت گردید. بلخ: 
در انفجار ماینی در  قادس  بادغیس دیشب دو طالب مسلح کشته شدند و یک طالب دیگر زخم برداشت. بادغیس: 

درحمله هوایی6 طالب  در سوکی کنر کشته وسه تن زخمی ویک انبار سالح وتجهیزات نیز کشف شد. کنر: 
۸ هراس افگن بشمول۳ پاکستانی در کامدیش کشته شدند وسه هراس افگن دیگر زخم برداشتند. نورستان: 

۱۴ هراس افگن درمیوند قندهار و خانشین زابل کشته و6 تن دیگر زخم برداشتند.۱۴ماین هم خنثی شد. قندهار: 
۸ طالب مسلح در تازه ترین حمله هوایی در نهر سراج و سنگین هلمند کشته شدند و چهار طالب دیگر زخم  هلمند: 

برداشتند.۱۰ماین هم کشف شد. 
۸ طالب مسلح درنبرد با نظامیان در چارچینو ارزگان کشته شدند. ۸ ماین هم کشف گردید. ارزگان: 

۲۲ طالب با قوماندان قطعه سرخ  طالبان برای والیت سرپل در درزاب شب گذشته دریك عملیات ویژه كشته  سرپل: 
شد. مولوی روح اهلل مشهور به پهلوان، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی درزآب والیت جوزجان نیز با 

۱۵ تن افرادش زخم برداشت.
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یکنفر با هفت کیلوگرام چرس در خنج بازداشت شد. پنجشیر: 
۳۲۰ کیلوگرام چرس در یک موتر دیروز در نازیان بدست پولیس افتاد. درایور بازداشت شد. ننگرهار: 

پولیس۴۰ کیلو چرس را از یک موتر باربری دربغالن دیروز به دست آورد. درایورهم بازداشت گردید. بغالن: 
۲۵نوامبر۲۰۱۹ =۴ قوس ۱۳۹۸

دیشب در ساحه مکروریان سوم باثر پرتاب بمب دستی بر موتر کارمندان سازمان ملل متحد  یک کارمند  کابل: 
خارجی کشته ودوافغان زخمی شده است .

یک گروه ۷ نفری چپاولگران٬ امروزاز سوی پولیس از مربوطات حوزه ۱۲امنیتی کابل گرفتار شدند. رر: 
۲۵ طالب با حمله به چندین پاسگاه پولیس در کجران کشته شد. ۸ سرباز شهید و ۴ تن زخمی شدند. دایکندی: 

ننگرهار:  درپی پاکسازی بیشترین بخش های ننگرهارازوجود هراس افگنان، ماین روبی درانجا آغاز شد.
دریک عملیات نظامی در لغمان بخش هایی ازالیشنگ از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.  لغمان: 

پنج  طالب مسلح دیشب در درگیری بانظامیان دراناردره فراه کشته شدند. فراه: 
مال ابراهیم یک قومندان محلی طالبان مسلح دیروز در پرچمن فراه بازداشت شد. فراه: 

سه طالب مسلح ازسوی ماموران امنیتی در مربوطات هرات بازداشت شدند ویکی دیگر شان کشته شد. هرات: 
پروان:   باکشف یک موترسایکل مملواز موادانفجاری دربگرام از وقوع یک رویداد تروریستی جلوگیری  شد.

یک زن جوان ۲۵ساله در سر پل شو هر کهن سال ۷۰ ساله اش را با خوراندن زهر کشت. سرپل: 
یک پولیس خیزش مردمی در حمله طالبان  دیشب در تیوره غور به شهادت رسید. ۲ پولیس زخمی شد. غور: 

ولسوال خود خوانده طالبان برای المار فاریاب با سه طالب دیگر شام دیروز  کشته و۷ تن زخمی شد. فاریاب: 
۴ پاسگاه طالبان مسلح با۳۵۰کیلومواد انفجاری و۷ حلقه ماین  در ترینکوت  دیروز از بین برده شد. ارزگان: 

۲۶نوامبر۲۰۱۹ =۵ قوس ۱۳۹۸
وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۴۰هراس افگن در جریان عملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی و دفاعی  کابل: 

خبرداد.۱۴ تن زخمی و ۵ نفر بازداشت شد.
۷تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از ۴ والیت کشور با۱۹ کیلو هیرویین  چرس وتریاک بازداشت شد. کابل: 

6۲ عضو داعش ازجمله ۲ ترک و۳۰ پاکستانی جنگجویان خارجی این گروه در ننگرهار به نظامیان   ننگرهار: 
تسلیم شدند. تاکنون نزدیک به یکهزار داعشی با خانواده های شان تسلیم نظامیان شده اند.

۱۰ هراس افگن )۴عضو داعش و6طالب( درننگرهارکشته شدند.۱۳ حلقه ماین هم کشف و خنثی شد. رر: 
در ادامه عملیات نظامی در الیشنگ لغمان یک انبار جنگ افزار طالبان  کشف و۹ ماین نیز خنثی شد. لغمان: 

مال سید محمد یک قومندان گروه طالبان با۱۷ فردش  به نیروهای امنیتی غور تسلیم شدند. غور: 
حمله طالبان مسلح در باال مرغاب  باد یس دیشب با ۳ نفر کشته و۱۰ تن زخمی به شکست مواجه شد . بادغیس: 

یک انبار جنگ افزارگروه طالبان در مانوگی کنر کشف شد. کنر: 
۱۰ هراس افگن در یک حمله هوایی دراسمار کنر کشته شدند.۱۲ ماین هم کشف وخنثی شد. رر: 

گارنیزیون نظامی در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان ایجاد شد. سمنگان: 
۵ هراس افگن درعملیات نیروهای دفاعی در مارجه کشته و۲ تن زخمی شد.۱۸ ماین هم خنثی شد. هلمند: 
6   طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی در میوند  قندهار کشته شدند.۸ ماین نیز کشف وخنثی شد. قندهار: 

6 طالب مسلح در درگیری با ماموران امنیتی زابل کشته شدند. ۱۰ حلقه ماین نیز کشف گردید. زابل: 
پولیس بلخ۴۴کیلوگرام مواد انفجاری را در یک موتردر  مزارشریف  ضبط کرد. درایور بازداشت شد. بلخ: 

۱۲ طالب مسلح در حومه شهرکندز دیشب توسط نظامیان کشته شدند. قندز: 
بدخشان:  مردی در بدخشان به اتهام قاچاق۱۱ کیلوگرام هیرویین موادمخدر بازداشت شد.

پولیس والیت لوگر امروز دوتن را در پیوند به اختطاف یک کودک سیزده ساله بازداشت کرد. لوگر: 
۲۷نوامبر۲۰۱۹ =۶ قوس ۱۳۹۸

وزارت دفاع ملی از کشته شدن ۲6 طالب وبازداشت ۱۴ تن در   در والیت های مختلف کشور خبر داد. کابل: 
پولیس  هفت تن را به اتهام حمل اسلحه غیر قانونی درنواحی۱۰ و۱۵ کابل بازداشت کرد. رر: 

پولیس نیمروز هفت ماین را امروز از آن والیت کشف و خنثی کرد. همچنان یکنفر با چندین نوع مواد  نیمروز: 
کیمیاوی برای ساخت بمب گرفتار شد.

6 طالب درعملیات نیروهای کوماندواردوی ملی درنهر سراج هلمند دیشب کشته و۴ تن بازداشت شدند. هلمند: 
دو طالب مسلح در عملیات منسوبان امنیتی دیشب درپل علم لوگر کشته شدند لوگر: 

۲ طالب در زرمت دیشب کشته و یک طالب زخمی شد. ۲ طالب در متون مرکز خوست کشته شدند. پکتیا: 
۱۰هراس افگن ازسوی نظامیان در بخش هایی از قندهار. ارزگان و هلمند بازداشت شدند. قندهار: 
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۸ عضو گروه طالبان بشمول یک پاکستانی که میخواستند مسافران بس را پایان کنند  درنبرد با نظامیان  کنر: 
درکنرکشته شدند. یک انبارسالح درحوکی و۹ ماین هم کشف و خنثی شد.

6 عضو گروه طالبان دریک حمله هوایی در خوگیانی  کشته شدند. ۸ ماین هم کشف شد. ننگرهار: 
پولیس دومرد را به ظن قاچاق ۱۵ کیلوگرام چرس عصر دیروز درشتل پنجشیر بازداشت  کرد. پنجشیر: 

۲۸نوامبر۲۰۱۹ =۷ قوس ۱۳۹۸
ژنرال مارک مایلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از احتمال رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان در  امریکا: 

آینده نزدیک خبر داده است.
۵ هراس افگن درجریان عملیات های نیروهای دفاعی در بخش های کشور کشته شدند. کابل: 

فاریاب:  قاری گل آقامشهور به عبید یک قومندان گروه طالبان در فاریاب به نظامیان تسلیم شد.
۸ طالب درعملیات نظامیان در الیشنگ کشته وچندین تن زخمی شدند. لغمان: 

مردم اچین از بازپس گیری آنجا از داعشیان از نظامیان دولت استقبال کردند. ننگرهار: 
6 طالب مسلح در حمله نظامیان درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند.6 ماین نیز کشف شد. ارزگان: 

۷ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو درمیوند قندهار کشته شدند. پنج قرارگاه ، هشت تونل ودو مرکز  قندهار: 
گروه طالبان در ولسوالی میوند  کشف و ویران شد.یک انبار سالح در خاکریز نیز کشف شد.

۸ طالب مسلح به شمول دو قومندان آنان در درگیری با نظامیان در درقد تخار کشته و6 تن زخمی شدند.یک  تخار: 
سرباز شهید و شش تن زخمی شد.

دومرد دیروز به ظن باج گیری ازسوی پولیس در ینگی قلعه تخاربازداشت شد . رر: 
مردی به ظن ساختن ماین و بمب های دستی درقلعه نو بادغیس دیروز باز داشت شد.  بادغیس: 

۱۵ فرد ملکی در انفجار ماین در حضرت امام کندز شام دیروزشهید و۲ کودک زخمی شد. قندز: 
۲۹نوامبر۲۰۱۹ =۸ قوس ۱۳۹۸

دونالد ترامپ ریس جمهور ایاالت متحده امریکا در سفر ازقبل اعالم ناشده وارد افغانستان شده و با عساکرامریکا  امریکا: 
دربگرام  در روز شکر گزاریشرکت کرد. او گفت طالبان آتش بس می کنند.
اشرف غنی شام دیروز در بگرام با ریس جمهور امریکا در کابل دیدارکرد . کابل: 

محمد اشرف غنی دیروز با جنرال مارک میلی رییس ستاد مشترک نیروهای امریکا دیدار کرد. کابل: 
هواداران دسته انتخاباتی »ثبات و همگرایی« صبح امروز جمعه ۸ قوس، تظاهرات خود در برخی از نقاط شهر  رر: 

کابل را آغاز کردند.
نماینده های اتحادیه اروپا و آلمان در امور افغانستان در قطر با اعضای سیاسی طالبان گفتگو نمودند. رر: 

جلسه ویژة شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، به ریاست محمد اشرف غنی دیروز در  رر: 
ارگ برگزار شد.

قاری نظرگل مسوول کمیسون نظامی گروه طالبان درولسوالی اله سای کاپیسا با یک محافظش درحمله هوایی  کاپیسا: 
دیشب کشته شد.

پولیس لغمان نزدیک به یک هزار کیلوگرام مواد انفجاری را دیشب درقرغه ای لغمان از بین بردند. لغمان: 
۲۲ طالب مسلح در عملیات نظامیان درمارجه و نهر سراج هلمند دیشب کشته شدند. هلمند: 

۲ طالب مسلح  شام دیروز در بغالن مرکزی  کشته شتند. بغالن: 
پولیس بغالن دو مرد مظنون به تخریب کاری و اذیت مردم را از آن والیت دیروز بازداشت کرد. رر: 

محمدجان ولسوال خود خوانده طالبان برای چمتال بلخ دیشب در چاربولک کشته و۲ طالب زخمی شد.  بلخ: 
۳۰نوامبر۲۰۱۹ =۹ قوس ۱۳۹۸

یک روز پس از سفر دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا به کابل، گروه طالبان نسبت به از سر گیری مذاکرات  امریکا: 
با امریکا ابراز آمادگی کرده است.

در انفجار مین کنار جاده در ولسوالی مارجه این والیت، ژنرال ظاهر گل مقبل، فرمانده واحد نیروهای مرزی  هلمند: 
ارتش افغانستان در والیت هلمند کشته و ۲ سرباز زخمی شده اند. 

6 هراس افگن در نادعلی و سنگین هلمند بازداشت شدند. رر: 
درادامه روند تسلیمی اعضای گروه داعش به نظامیان درننگرهار، ۱6جنگجوباهمسران وفرزندانشان ناوقت  ننگرهار: 

دیروز تسلیم شدند.
۱۸ داعشی به شمول شش جنگجوی پاکستانی  درحمله هوایی در اچین کشته شدند وعده ای زخمی شد.  رر: 

سه طالب دردورویداد درچارسد غورکشته وعضو خیزش مردمی درفیروزکوه درانفجار ماین زخمی شد.  غور: 
۷ عضو گروه طالبان درحمله هوایی در وازه خواه کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. پکتیکا: 
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۸ عضو شبکه حقانی درشرق گردیزکشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. پکتیا: 
۳۰ طالب مسلح دریک رشته حمله های هوایی درمعروف وشاه ولیکوت قندهار کشته شدند و ده ها تن دیگر  قندهار: 

شان زخم برداشتند.
طالبان مسلح چهار فرد ملکی)سرمعلم مکتب ابوبکر صدیق را بادو پسر ویک مهمانش( در دوشی بغالن  بغالن: 

دیشب به قتل رساندند.
۲ طالب مسلح در عملیات نظامیان دیشب درمرکزغزنی کشته و۳ تن زخمی شدند.۴ماین هم کشف شد. غزنی: 
۸ طالب مسلح در حمله هوایی در منطقه تلوکه کندز دیشب کشته ۷ تن زخمی و ۵ تن بازداشت شدند. قندر: 

گل نبی یک قومندان طالبان مسلح با پنج فردش عصردیروزدرچاربولک بلخ کشته شد.مالبشیر مشهور به لوی  بلخ: 
الال مسوول اکماالت طالبان برای چمتال زخمی شد.

۳ طالب درحمله طالبان در شهر ایبک  بشمول مولوی محمد دین و امان اهلل دو قوماندان محلی شان کشته و  سمنگان: 
پنج تن زخمی وبقیه مجبور به فرار شد .

۴ طالب مسلح درقادس بادغیس دیشب کشته و6 تن زخمی شدند. یک پولیس شهیدودوتن زخمی شد.  بادغیس: 
شکردخت جعفری از دایکندی در مرکز افغانستان توانست اختراع دستگاه »دوزسنج« ثبت تششعات شعاع  لندن: 

درمانی سرطان را در بریتانیا ثبت کند.
دیروز۴ طالب درحمله هوایی در ولسوالی شیندند والیت هرات کشته و۳ تن درغوریان بازداشت شدند. هرات: 

دیروز۱۰طالب مسلح به شمول دو قومندان محلی این گروه کشته شدند و چندین تن دیگر شان زخم   هلمند: 
برداشتند.۱۰ ماین هم کشف شد.

اول دسامبر۲۰۱۹ =۱۰ قوس ۱۳۹۸
پولیس یک سرگروه و عضو کلیدی هراس افگنان طالب رادرناحیه ۵ کابل بازداشت کردند. کابل: 

اردوی ملی شش ماین را ازعقب ساختمان مکتب نغلوی ولسوالی سروبی کابل دیروز خنثی کرد. رر: 
موظفان پولیس مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته ۹ تن را در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر از بدخشان.  رر: 

ننگرهار و فاریاب بازداشت کردند.
منسوبان امنیت ملی کندز سه ذخیره گاه مهمات را که درانها دوصد مرمی راکت، پانزده صندوق مرمی  قندز: 
زیکویک، سه صندوق مرمی کالشینکوف، یک صندوق مرمی پیکا، پنج فیر مرمی توب و سایر جنگ 

افزارقرارداشت ضبط کرد.
ننگرهار:  ۷عضو گروه داعش دریک حمله هوایی دراچین ننگرهار کشته شدند.۸ماین نیز کشف شد.

۹هراس افگن داخلی و خارجی در برخورد با نظامیان کشته شدند وشماردیگرشان زخم برداشتند. رر: 
مردی با چندین جنگ افزارو۱۱کیلومواد انفجاری و۳۰۰کیلو مواد مخدر درچپرهار بازداشت شد. رر: 

نظامیان حمله های هوایی را بر مواضع دشمن در بادغیس  افزایش می دهند. بادغیس: 
۱۳عضو طالب د حمله نظامیان در معروف قندهار کشته ویکعده زخم برداشتند.۱6 ماین هم کشف شد. قندهار: 

طالبان یک مرد را در ولسوالی شهرک غور به قتل رساندندودختر جوان وی را با خود بردند. غور: 
نظامیان، بزرگترین کارخانه مواد مخد  ساخت ماین طالبان را درخروا لوگر دیشب از بین بردند.یکنفر بازداشت  لوگر: 

و۳۰ ماین کشف شد.
۹ دهشت  افگن؛ دیشب توسط نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درجوین فراه کشته و۵ تن زخمی شدند فراه: 

وزارت دفاع میگوید که ولسوالی مارجه هلمند از وجود طالبان پاکسازی شده است و نیروهای دولتی بعد  هلمند: 
ازچهارسال وارد این ولسوالی شدند.درین عملیات۳۷طالب بشمول مالعبدالباری قوماندان نظامی طالبان 
درمارجه کشته و ده ها تن زخمی شدند.۱۰۳حلقه ماین هم کشف شد.۳ ذخیره گاه موادانفجاری و ۴ محل 

سوق و اداره طالبان نیزتخریب شد.
۳  کودک دراصابت یک مرمی هاوان طالبان درقره باغ غزنی دیروزشهید ویک کودک زخمی شد. غزنی: 

۳ طالب مسلح در دو رویداد درچارسده غور کشته و۳ تن زخمی شدند. درپسابند یک طالب بافیر مرمی  رر: 
خودش کشته شد. دو عضو خیزش مردمی در فیروز کوه زخمی شدند.

مولوی نورالدین  قومندان مشهور طالبان با پنج فردش درمنگجک دیشب کشته و۷ تن زخمی شد. جوزجان: 
۲دسامبر۲۰۱۹=۱۱قوس۱۳۹۸

فرمانده نیروهای خارجی امروز۱۱ قوس همراه با اسداهلل خالد؛ سرپرست وزارت دفاع ملی، به شهر شبرغان؛  کابل: 
مرکز والیت جوزجان رفتند و با عبدالرشید دوستم مالقات کرده دو مدال را یکی  مربوط قهرمانان نیروهای 

امنیتی افغان و مدال دوم نیز از آدرس ناتوبه وی اهدا کردند.
پولیس کابل شب گذشته دوتن باشنده تخار را حین سرقت یک دوکان طال فروشی از سرکاریز قلعه شاده  رر: 
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ناحیه ششم شهرکابل بازداشت کرد.
دوتن  پولیس  امروز دریک رویداد تروریستی درساحه یکه توت کابل جان باختند و۳ تن زخمی شدند. رر: 

رر:  از انفجار یک ماین  بشکه ای در سرک شینه ناحیه نزدهم شهر کابل جلوگیری شد.
گارنیزیون کابل دیشب ۱۴۰کیلو گرام مواد انفجاری را از یک موتر از قره باغ کابل کشف کردند. رر: 

دو مرد به اتهام دزدی موتر در سید آباد میدان وردگ بازداشت شدند. میدان: 
بیش ازیک هزار داعشی با همسر و فرزندان شان به دولت تسلیم شده اند. دررویداد اخیر ۴۹ عضوگروه داعش  ننگرهار: 

با ۲۱ زن و ۴۳فرزند شان به دولت تسلیم شدند.
مواضع طالبان و داعشیان در ننگرهار آماج حمله های قوای هوایی کشور قرارگرفت.که ۱۲ دهشت افگن کشته  رر: 

و ۱۷ ماین کشف شد.
طالبان ۳عراده موتر یک شرکت سرک سازی را با رانندگان آن   در دره صوف سمنگان با خود بردند. سمنگان: 

مولوی شجاع الدین مسوول استخبارات طالبان دیشب درتگاب کاپیسا کشته شد. کاپیسا: 
با ایجاد قرارگاه های امنیتی، تهدیدهای امنیتی در شاهراه پلخمری - بغالن مرفوع شد. بغالن: 

۵عضو قطعه سرخ طالبان در حمله هوایی در چاردره کندز دیشب کشته شدند. قندز: 
۳ هراس افگن دیروز درعملیات  پولیس در پشتون زرغون هرات کشته و یک تن زخمی شدند. هرات: 

۵ طالب مسلح دیشب درالمار فاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 
دو باشنده کوهستانات سرپل به شمول یک کودک دیروزدرتیراندازی طالبان شهید و6 تن زخمی شدند . سرپل: 

طالبان دو عضو خانواده ولسوال صیاد سرپل را دیشب در خانه اش شهید و دو تن را زخمی کردند.  رر: 
روضت اهلل یک قومندان محلی طالبان در جرم بدخشان دیروز به روند صلح پیوست . بدخشان: 

۴ مخفیگاه طالبان در هلمند دیشب گواه حمله های هوایی نظامیان بود که۱۱ طالب مسلح به شمول سه  هلمند: 
قومندان محلی این گروه کشته شدند.۵ ماین نیز کشف شد.

۷ طالب مسلح در یک حمله نظامیان کشته شدند و ۸ ماین کشف وخنثی شد. ارزگان: 
6 .طالب مسلح در یک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. قندهار: 

۳ دسامبر۲۰۱۹ =۱۲ قوس ۱۳۹۸
اشرف غنی امروزبا خانم آنه گرت کرامپکارن باویر وزیر دفاع آلمان که دیروز واردکابل شد دیدار کرد. کابل: 

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن 6۷هراس افگن درعملیات نیروهای امنیتی ودفاعی دربخش های کشور  کابل: 
در۲۴ساعت گذشته خبرداد.۱6تن زخمی و ۸ تن بازداشت شد. 

پولیس کابل دوتن مسلح را به اتهام اخالل نظم و عامه و فیرهای پراگنده ازده مراد خان ناحیه هفتم شهرکابل  کابل: 
بازداشت کرد.

وزیر دفاع امریکا گفت  خروج نظامیان امریکایی از افغانستان مشروط به توافق با طالبان نیست. امریکا: 
طالبان دریک محکمه صحرایی دردهراوود ارزگان سه نوجوان را تیرباران کردند. به اتهام اینکه یکی از بستگان  ارزگان: 

آنها سربازپولیس است.
ننگرهار:   روند بازسازی در شیرزاد را آغازکرده اند و درحال ساخت قرارگاه ها و استقرار نظامیان اند.

درپی شکست داعش در اچین ننگرهار، قرار است صدها نظامی در بخش هایی از آن استقرار یابند. رر: 
سیزده تن را پولیس قومندانی امنیه ننگرهار امروز درپیوند به جرایم جنایی بازداشت کرد. رر: 

پولیس فراه  نورگل مشهور به گل جان یک عضو مهم گروه تروریستی طالبان درفراه بازداشت کرد. فراه: 
موظفان پولیس پکتیا دوتن را حین انتقال یک حلقه ماین ذریعه یک موتر از شهرگردیز بازداشت کرد. پکتیا: 

۹ طالب مسلح درسنچارک سرپل امروز به نظامیان پیوستند . سرپل: 
۸ مخفیگاه طالبان مسلح با همه تجهیزات جنگی اش  در سنگین و نهرسراج هلمند با خاک یکسان شد. هلمند: 
در دوشبانه روز، شش طالب مسلح کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند.۲۰ ماین هم خنثی شد. رر: 

دو طالب در اثر انفجارماینی کشته شدند که می خواستند آن را در جاده یی  در نهر سراج تعبیه کنند. رر: 
۸ طالب مسلح درنبرد با ماموران مرزی درکامدیش  کشته شدند.۱۰ حلقه ماین کشف و خنثی گردید. نورستان: 

عملیات ضد هراس افگنی در کنر  ادامه دارد، مسووالن نظامی از پاکسازی بخش های بیشتر از شاهراه اسمار- کنر: 
غازی آباد سخن میگویند.

درحمله موشکی طالبان  درالیشنگ  لغمان یک غیرنظامی کشته و سه فرد ملکی  دیگر زخم برداشتند. لغمان: 
6 طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیانشین والیت قندهار کشته شدند.۸ ماین نیز کشف و خنثی شد. قندهار: 
۱۰ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو در کندز دیشب کشته شدند.۵ قرارگاه شان نیز تخریب شد. قندز: 
۲۰ طالب توسط نظامیان دیشب درمردیان کشته و6 تن زخمی شدند .۴پولیس شهید و ۳ تن زخمی شد. جوزجان: 
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۸ طالب دردرگیری با نظامیان درمقر وقره باغ غزنی کشته و۸ تن زخمی شدند.۵ ماین نیز کشف شد. غزنی: 
۴   طالب مسلح دربلخ و زارع والیت  بلخ دیروز کشته  و۲ تن زخمی شدند. بلخ: 

۷ طالب در درگیری با نظامیان  دیروز دربلچراغ  فاریاب کشته شدند.۴طالب و ۲ پولیس نیز زخمی شد. فاریاب: 
۴ دسامبر۲۰۱۹ =۱۳ قوس ۱۳۹۸

اشرف غنی در تماس تلفونی با پادشاه عربستان وفات برادرش را تسلیت گفت. کابل: 
اشرف غنی در مراسم هدیه یکصدهزار جلد قرآنکریم عربستان سعودی درارگ اشتراک کرد. رر: 

وزارت دفاع ملی  گفت  6۵هراس افگن درعملیات نیروهای امنیتی و دفاعی درکشورکشته و۳۴تن زخمی و  کابل: 
۱۱تن بازداشت شد.

پولیس دوکمیشن کار را که برای اخذ ویزه از سفارت پاکستان در کابل از مردم پول می گرفتند٬ حین اخذ ۴۰۰  رر: 
دالراز یکنفر بازداشت کرد.

پولیس كابل امروز۵۳ ولگرد را ازمناطق مختلف شهركابل جمع آوری كرد. ویکنفر را در پغمان  بایكمیل  رر: 
كالشینكوف، یك میل ام سی، یك قبضه برچه وچند جوره لباس نظامی  بازداشت کرد.

رر:  پولیس ۸ تن را به اتهام سرقت مسلحانه و اخالل نظم عامه از کابل خوست و کندز بازداشت کردند.
بادغیس:  ۱۰ طالب مسلح در دره المن در مربوطات قلعه نو مرکز بادغیس  درحمله هوایی کشته شدند.

در حمله مهاجمان در ننگرهار رییس و پنج کارمند افغان نهاد کمک رسان صحی جاپان جان باختند. ننگرهار: 
۸ طالب بشمول دو پاکستانی  در درگیری با نظامیان در ننگرهار کشته شدند. رر؛ 

۱۴هراس افگن طالبان و داعش در کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بشمول ۴پاکستانی بازداشت شدند. کنر: 
یک مرد درپیوند به فروش مواد مخدر امروز در سیدخیل  پروان با ۱۸ کیلو بنگ دانه  بازداشت شد. پروان: 

وزیر قلندریک سردسته افراد غیرمسوول با چهار تن از افرادش دیشب درجبل السراج پروان کشته شد . رر: 
فتح محمد معاون جلب و جذب پولیس هلمند با پسرش در حمله افراد ناشناس بامداد امروز جان باخت. هلمند: 

۳ طالب درانفجاربمب در دست شان درنادعلی هلمند کشته و دوتن دیگرزخمی شد.۸ ماین هم کشف شد. رر: 
۱۵ هراس افگن طالب درشاه جوی و ارغنداب کشته شدند و۲۱ تن دیگرشان درحمله هوایی زخم برداشتند.6  زابل: 

ماین هم کشف شد.
پولیس   دو سارق مسلح را كه دو روز قبل یك موترسراچه را از ساحه دشت برچی شهركابل سرقت و راننده  میدان: 

آنرا زخمی كرده بودند، در میدان وردك با موتر سرقت شده بازداشت كرد.
۲۱ طالب مسلح در عملیات مشترک نظامیان در دو روزگذشته درشهر فراه کشته و۱۳ تن زخمی شدند. فراه: 

یارمحمد مشهور به همدردیک قومندان طالبان مسلح در درگیری با نظامیان با یک فردش درچهاربولک بلخ  بلخ: 
دیشب کشته و۲ تن زخمی شد.

۵ دسامبر۲۰۱۹ =۱۴ قوس ۱۳۹۸
منشی عمومی پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که بهترین شیوة حمایت از روند مصالحه در افغانستان،  ناتو: 

حمایت از نیروهای امنیتی این کشور است 
وزارت دفاع میگوید ۲6دهشت افگن درنقاط مختلف کشور کشته و 6تن زخمی شده اند. کابل: 

موظفان پولیس ۱۴تن را به ارتکاب جرایم جنایی امروز ازوالیت های مختلف بازداشت کرده است. کابل: 
پولیس امروز یک قاتل فراری. یک مجرم متکرر ویک متهم به حمل اسلحه را درکابل بازداشت کرد.  رر: 

پنج مردبه ظن سرقت چهارعراده موتر در بگرام پروان دیشب بازداشت شدند. پروان: 
منسوبان دفاعی شش حلقه ماین را دیروز در غزنی و پکتیا کشف و خنثی کردند. دیروز، یک ذخیره گاه جنگ  غزنی: 

افزار طالبان را از مربوطات گردیز مرکز پکتیا کشف و از بین بردند.
6 طالب مسلح دریک حمله قوای هوایی کشور درنهرسراج هلمند کشته شدند.  هلمند: 
عملیات ضد هراس افگنی هوایی دربتی کوت و بهسود ننگرهار راه اندازی شد. ننگرهار: 

۱۱ طالب مسلح در حمله درترینکوت و خاص ارزگان کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.۱۱  ارزگان: 
ماین هم کشف شد.

۸ طالب مسلح دیشب درنبرد با نظامیان در زابل کشته شدند. ۸ماین هم کشف شد. زابل: 
یک طالب کشته ویک ذخیرگاه جنگ افزار طالبان توسط کوماندو درچاردره دیشب از بین برده شد. قندز: 

یک قومندان   طالبان با چهار فردش در چاربولک بلخ  دیروز کشته ۴ تن بازداشت و۲ تن زخمی شدند.  بلخ: 
افراد مسلح ناشناس سه مسافر باشنده دایکندی را در شاهراه غور-هرات دیروز به قتل رساندند. غور: 

۱۰ طالب مسلح در دره المن در مربوطات قلعه نو مرکز بادغیس درحمله هوایی ناتوکشته شدند. بادغیس: 
۶ دسامبر۲۰۱۹ =۱۵ قوس ۱۳۹۸
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همسر و دخترتتسو ناکامورا، پزشک جاپانی/ژاپنی که دوروز پیش با پنج شهروند افغانستان درشرق این کشور  کابل: 
کشته شد، برای انتقال جسد او به کابل آمده اند و با اشرف غنی ریس جمهوی دیدار کردند.
والی ننگرهار میگوید ترور کمک رسان جاپانی دربیرون از افغانستان طرح ریزی شده بود. ننگرهار: 

نزدیک به۱۰۰ عضو گروه داعش با همسران و فرزندان شان دیروز در اچین بدولت تسلیم شدند. دراین  رر: 
دور۹6عضو گروه داعش با ۸۴ همسروفرزندشان به نظامیان تسلیم شدند که شامل دو تروریست ترک، ۷۴ 

پاکستانی و۲۰ افغان اند.
حکمتیارمی گوید که این کشور برای برگزاری انتخابات شفاف و تامین صلح به یک حکومت موقت نیاز دارد.  کابل: 

نبیل میگوید:حکومت عبوری »مصالحه« ایجاد شود؛ انتخابات نتیجه نمی دهد!
بانک جهانی اعالم کرده که افغانستان پس از دست یافتن به یک توافق احتمالی صلح با طالبان همچنان ساالنه  رر: 

به ۴تا6 ملیارد دالر کمک جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
اعضای مجلس  نمایندگان می گویند که زلمی خلیل زاد نماینده امریکا برای آغاز دور جدید مذاکرات صلح نه؛  رر: 

بلکه برای شکست ُبن بست انتخاباتی و تشکیل »حکومت چند سره« دو روز قبل به کابل آمده است.
۱۲ تن ازنیروهای پولیس بشمول قوماندان تولی پولیس امام صاحب توسط طالبان شهیدو۴ تن مجروح و۳ نفر  قندز: 

اسیر شد.  ۱۱ مخالف هم کشته شد.
دیروز وزارت داخله آلمان در برلین خبر داد که روز گذشته ۴۴ تن از مهاجران اخراج شده از آلمان به میدان  المان: 

هوایی کابل رسیدند.
جوزجان: عبدالرشید دوستم می گوید که عملیات گسترده ای علیه تروریستان در شمال راه اندازی خواهد شد.

نمایندگان مجلس میگوینددر مصرف بودجه انکشافی سال گذشته، جفای بزرگ در حق شهروندان کشور  کابل: 
صورت گرفته و میلیاردها افغانی از سوی حکومت حیف و میل شده است.

۷دسامبر۲۰۱۹=۱۶قوس۱۳۹۸
منابعی نزدیک به هیأت آمریکایی در قطر به بی بی سی گفته اند که هیات آمریکایی به قطر رسیده است و  قطر: 

گفتگوها با طالبان را از سر گرفته است.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که حزب ترکستان اسالمی، گروه عمدتا اسالم گرای افراطی اویغور، در شمال  کابل: 

شرق این کشور حضور دارد.
وزارت دفاع: ۳۴ هراس افگن در ۹ والیت کشته ۰۱ تن زخمی و ۷ تن بازداشت شده اند. رر: 

وزارت دفاع: ۹هراس افگن در نیش قندهار و ۸ تن درنادعلی هلمند کشته شدند. رر: 
پولیس یك عضو كلیدی طالبان رابا یک همکارش در ناحیه هشتم شهركابل دیشب بازداشت كرده اند. رر: 

۵هراس افگن شب گذشته در عملیاتی در۴دره و دشت ارچی کندز کشته و۴ تن زخمی شدند. قندز: 
در انفجاریک ماین درروضه شهرغزنی  دیروز یک فرد ملکی کشته شد و دو تن دیگر زخم بر داشتند . غزنی: 

۱۰ طالب درحمله هوایی در ولسوالی پشت کوه فراه  دیشب کشته شدند. فراه: 
مال سراج یک عضو مهم طالبان با۲ فردش دیشب  درشیرین تگاب  فاریاب کشته شد. فاریاب: 
۵  عضو لشکر طیبه در عملیات نظامیان دردانگام کنر دیروز کشته و۲تن زخمی شدند. کنر: 

۲ طالب در الیشنگ لغمان کشته و ۲ طالب زخمی شدند. لغمان: 
6 عضو طالبان درعملیات نظامیان درنهرسراج دیروزکشته و۵ تن بشمول۲ پاکستانی بازداشت شدند.یک   هلمند: 

قرارگاه طالبان تخریب و6۰کیلومواد انفجاری با۵۰ حلقه ماین،سالح ومخابره بدست آمد. 
۴ طالب مسلح در نتیجه حمله های هوایی نظامیان دیشب دربرکی برک وچرخ لو گر کشته شدند. لوگر: 

۸دسامبر۲۰۱۹=۱۷قوس۱۳۹۸
رئیس جمهور غنی در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان زن فرمانی صادر کرد. کابل: 

مجلس سنا یک دقیقه به احترام ناکامورا سکوت کرده گفتند آی اس آی پاکستان مسوول قتل او است. رر: 
اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هشدار دادند که اگرهمایون قیومی وزیر مالیه دربارة  رر: 
دستکاریهای غیرقانونی دربودجه وسفرهای نامحدود توضیحات قناعت بخش ندهد، به لوی حارنوالی معرفی 

خواهد شد.
وزارت دفاع ملی :۱۷هراس افگن درقندهار و هلمندکشته شدند. رر: 

مسئوالن محلی بامیان در نخستین مراسم گرامیداشت از روز معلولین در بامیان اظهار داشتند.تاکنون بیش  بامیان: 
از۳۸۰۰ تن معلول جنگی در این والیت ثبت شده است.

پولیس در چهار والیت ۱۳ تن را به ظن ارتکاب جرایم جنایی گرفتار کرده است. همچنان ۱۱۳ تن از جوانانی  کابل: 
را که درمقابل مکتب ها  موجب ازار و اذیت شاگردان می شدند جمع آوری کرد.
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هزارها خانواده درولسوالی پشت کوه فراه منازل شان را ترک کردندوبه والیات همجوارجابه جا شدند. فراه: 
قومندان نیروی ویژه فاریاب در حمله طالبان درمنزلش در شولگره بلخ با سه همراهش جان باخت.  بلخ: 

۴ طالب در ولسوالی چک  کشته شدند. میدان: 
۵ حلقه ماین در مربوطات پکتیکا و خوست کشف و خنثی شد. پکتیکا: 

۹ دسامبر۲۰۱۹=۱۸قوس۱۳۹۸
هشتمین جلسة مقامات ارشد پروسة قلب آسیا/استانبول امروزدراستانبول برگزار شد.اشرف غنی نیز درین  ترکیه: 
اجالس شرکت دارد که با طیب اردوغان و جوادظریف دیدار کرد. چهارده کشور منطقه  از جمله ایران، 
پاکستان، هند، عربستان و چین عضو اصلی این نشست و ۱۷ کشور و ۱۴ سازمان منطقه ای و فرامنطقه ای هم 

اعضای ناظر آن هستند.
وزارت دفاع ملی از کشته شدن۴6 هراس افگن در۸ والیت و۲۱ تن زخمی و۳ تن اسیرخبرداده است. کابل: 

سخنگوی وزارت داخله می گوید که درعملیات نیروهای پولیس در ولسوالی سید آباد میدان وردک ۲۵هراس  کابل: 
افگن کشته شدند.

پروان:  ۸ کارمند ساحه یی کمیسیون انتخابات پروان  پس ازدوماه وده روزازبند طالبان درآنوالیت رها شدند.
۲طالب مسلح در ولسوالی سیاه گرد پروان دیشب کشته و۳ تن زخمی شدند . رر: 
نظامیان کوماندو پنج طالب مسلح را در بگرام  پروان دیشب بازداشت کردند. رر: 

۱6طالب مسلح در غزنی در جریان دیروز و دیشب کشته و۸ تن زخمی شدند. غزنی: 
دو منسوب اردوی ملی درانفجار موتر در نادعلی هلمند امروز به شهادت رسیدند. هلمند: 

نظامیان با راه اندازی عملیاتی دیشب درسیدآباد میدان وردک هفت طالب را مسلح را کشتند و نزدیک به نه  میدان: 
هزار کیلو گرام چرس را از بین بردند.

۴  طالب  در  آهنگران  در غرب   فیروز کوه  غور دیروز کشته و۳ تن زخمی وسه تن بازداشت شدند. غور: 
مقامات ارشد نظامی درشرق کشور از تالش برای تامین امنیت شاهراه کابل- تورخم سخن می گویند. ننگرهار: 

۱۱عضو گروه طالبان درحمله نظامیان در ارزگان کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند. ارزگان: 
۵عضو گروه طالبان دریک حمله نظامیان درزابل بازداشت و۴ تن کشته شدند.۱۱ماین کشف وخنثی شد. زابل: 

درادامه عملیات نظامی درالیشنگ لغمان یک انبار جنگ افزار طالبان کشف شد. ۹ ماین هم خنثی شد. لغمان: 
۸ طالب توسط ماموران امنیتی  امروز در حومه بازارمیوند قندهار کشته شدند.6 ماین هم کشف شد. قندهار: 

۹ هراس افگن افغان وپاکستانی در یک حمله هوایی کشته شدند. 6 ماین هم کشف و خنثی شد. کنر: 
پولیس مردی را درهرات با ۴۵ کپسول حاوی ۲۷۵گرام مواد مخدر نوع هیرویین بازداشت کرد.  هرات: 

۳ طالب در المار کشته و یک تن زخمی شد.  دو سر کرده شان در فاریاب دیروز کشته شدند. فاریاب: 
۱۰ دسامبر۲۰۱۹=۱۹قوس۱۳۹۸

سخنگوی وزارت داخله می گوید که پولیس ننگرهار دوتن را به اتهام قتل ناکامورا رییس نهاد خیریه یی جاپان  کابل: 
بازداشت کرده است.

وزارت دفاع ملی امروزاز كشته شدن۳۱هراس افگن در۸ والیت و۱۷تن زخمی و۱۰بازداشت خبرداده است. کابل: 
تعدادی اسلحه و مهمات،۱۱۰ كیلوگرام مواد انفجاری، نزدیك به۳۰۰ حلقه ماین، ۱۴ تونل زیرزمینی، ۸ بلنداژ 

دشمن، ۱۲۵كیلوگرام تریاك كشف و تخریب شده است.
پولیس۴تن را دیشب به اتهام انجام جرم های سازمان یافته از  میربچه كوت كابل بازداشت كرده است. کابل: 

قاری ذکراهلل یک قومندان محلی طالبان بایک همکارش دیروزدر کمین نظامیان دربلچراغ کشته شد . فاریاب: 
۹ طالب مسلح درنبرد با نظامیان در دهراوود ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۱۲ طالب در عملیات نظامیان درترینکوت  ارزگان دیشب کشته شدند. رر: 
قندهار:  درسپین بولدک و شاه ولیکوت قندهار ۱۵ هراس افگن کشته  و6 هراس افگن دیگر زخم برداشتند.

ماموران امنیتی امروز۲۴ ماین را از راه های مزدحم در قندهار، ارزگان، زابل و هلمند کشف کردند. رر: 
چهارغیرنظامی درنتیجه برخورد حمله موشکی طالبان درمروره کنر زخم برداشتند. کنر: 

نظامیان چندین قریه حومه شهر فراه را د یروز از وجود دشمن پاکسازی کردند. فراه: 
دو قومندان محلی طالبان مسلح دیشب درمحمدآغه لوگر کشته وسه تن بازداشت شدند . لوگر: 

پولیس غزنی یک مرد را به ظن ترورنصراهلل سیاسی سرپرست آمریت شهدا و معلولین غزنى دیروز از  غزنی: 
شهرغزنی بازداشت کرد.

۴ طالب در آب بند و مقر غزنی درحمله هوایی کشته و یک طالب زخم برداشت.۲ماین درخیرکوت پکتیکا  رر: 
کشف شد.
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 خوست:  چهار طالب مسلح در عملیات نظامیان درنادرشاه کوت خوست دیشب بازداشت شدند.
۱۱ دسامبر۲۰۱۹=۲۰قوس۱۳۹۸

وزارت دفاع ملی امروز  از کشته شدن ۱۳هراس افگن وزخمی شدن ۸تن در دو والیت خبرداده است. کابل: 
پولیس یک موتر مملو از مواد انفجاری و واسکت های انتحاری را ازناحیه ۹  دیروز کشف کرد. کابل: 

دیروز دل آغا وکیل گذر ناحیه ششم با پسرش در سرک ۸ کارته سه توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. درین  رر: 
ارتباط ۳تن بازداشت شد.

درانفجار انتحاری امروز با خودرو بمب گذاری شده و حمله ۱۰ مهاجم در نزدیک پایگاه آمریکایی بگرام کابل  پروان: 
تاکنون یک زن کشته و ۸۰ نفر زخمی شده اند. درگیری درشفاخانه کوریایی ها ادامه دارد.

اسامی  اعضای کلیدی حزب اسالمی که از حزب جدا شده اند: فاروق وردک، وزیر پشین معارف، جمعه خان  کابل: 
همدرد، والی پشین پکتیا، عبدالروف ابراهیمی، رئیس پشین مجلس نمایندگان، لطیف ابراهیمی، والی سمنگان، 
قاضی محمد امین وقاد، وحیداهلل سباون، محمد اکبر بارکزی، وزیر پیشین معدن و شماری از والیان و نمایندگان 

مجلس، میباشند.
خانم شهرزاد اکبرریس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان امروزدرمراسم گرامی داشت از روز جهانی  رر: 

حقوق بشراعالم کرد که وضعیت حقوق بشردرکشور پذیرفتنی نیست و باید در آن تغییراتی ایجاد شود.
منسوبان امنیتی مالموسی یک عضومحلی گروه طالبان مسلح را دیروزدرفراه  باز داشت کردند. فراه: 

تالش ها برای رهایی چهل مردی که در جوزجان از سوی طالبان ربوده شده اند ادامه دارد. جوزجان: 
پولیس کندز نزدیک به شش کیلو گرام چرس را دیروز در آن والیت به دست آورد ویکنفر بازداشت شد. کندز: 

۲۸ طالب درپی حمله  گسترده زمینی و هوایی بر مراکز طالبان در غور، کشته وده ها تن زخمی شدند. غور: 
۴ قاچاقبر موادمخدر در غور کشته و سه تن دیگر شان زخمی و ۳ نفر بازداشت شد. غور: 

۵ طالب  در حمله هوایی در مقرغزنی دیشب کشته و۲تن زخمی شدند ۳ ماین هم کشف و خنثی گردید. غزنی: 
۹ طالب مسلح در نبرد با نظامیان درمیوند قندهار کشته شدند.۸ ماین هم کشف گردید. قندهار: 

۴ طالب ماین سازدرحمله هوایی درهلمند کشته شدند. ۱۰  ماین  خنثی ویک انبار سالح هم کشف شد. هلمند: 
۸ طالب مسلح در نبرد با منسوبان امنیتی درخاص ارزگان کشته شدند. ارزگان: 

۴  کودک عصر دیروز دربرکی برک  لوگر  در اثر اصابت یک مرمی هاوان جان باختند. لوگر: 
کانگرس امریکا صدور ویزای خاص مهاجرت )VIS( را برای ۴هزار شهروند افغان که با نظامیان ونمایندگیهای  امریکا: 

امریکا کار کرده اند  برای سال ۲۰۲۰تمدید کرده است.
۱۲ دسامبر۲۰۱۹=۲۱قوس۱۳۹۸

قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات را  یما شمس رییس اداره خط آهن افغانستان با  کابل: 
یکی از مسووالن شرکت INKON KZ  قزاقستان  باحضور اشرف غنی ریس جمهور امضا کردند.

حملة مهاجمان بر یک کلینیک غیرفعال در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام در والیت پروان با ازپا در آمدن شش  پروان: 
مهاجم پایان یافت. یک مهاجم دستگیر شده است.

وزیر داخله گفت: » امسال با وجودی که طالبان ۱۲ درصد حمالت شان را نسبت به سال گذشته افزایش  کابل: 
داده اند، ۱۰درصد درتلفات نیروهای امنیتی ودفاعی کاهش به وجود آمده است.«

نهاد ناظربرانتخابات افغانستان خواهان ›بررسی ویژه ۳۰۰ هزارآرای مورد اعتراض‹ شد. رر: 
۱۲طالب مسلح به شمول سمیع اهلل یک قومندان محلی آنان درعملیات قوای هوایی  دیشب درنسی بدخشان  بدخشان: 

کشته و۷ تن زخمی شدند.
در پی فرو ریختن یک معدن طال در والیت بدخشان دیروزدست کم ۴۰کارگر زیر آوار ریگ شده اند. رر: 

جوزجان: ۳ طالب مسلح در یک درگیری درقرقین جوزجان دیشب کشته و۵ تن زخمی شدند. یک منسوب امنیتی شهید 
و یک تن زخمی شد.

جوزجان: ۴۱ باشندة جوزجان با پا درمیانی بزرگان قومی از قید طالبان دیروز درآن والیت رها شدند.۴ تن نزدآنها باقی 
مانده است.

۳ طالب مسلح کشته شدند وسه طالب دیگردر قادس  زخم بر داشتند. بادغیس: 
۸ طالب  دیشب دریک عملیات قوای هوایی حمایت قاطع درباالبلوک فراه کشته و۴ تن زخمی شدند. فراه: 

منسوبان امنیتی مال موسی یک عضومحلی گروه طالبان مسلح را دیروزدرفراه  باز داشت کردند. رر: 
۸ طالب مسلح در حمله قوای هوایی کشور درحومه هلمند کشته شدند. هلمند: 

امنیت ملی غزنی دو مرد را به ظن قتل ۴سربازامنیتی و  چندین ترور دیروز از آن والیت بازداشت کرد. غزنی؛ 
دزدان محافظ یک ساختمان تجارتی را دراندخوی سر بریدند و پول های دکانداران را باخود بردند. فاریاب: 
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۸ طالب مسلح شب گذشته درنتیجه یک حمله هوایی نظامیان درحومه ترینکوت ارزگان کشته شدند. ارزگان: 
۳ طالب مسلح در نتیجه در گیری با نظامیان دیشب درکجران دایکندی کشته و۵ تن زخمی شدند . دایکندی: 

۱۳ دسامبر۲۰۱۹=۲۲قوس۱۳۹۸
۱۲ فرد ملکی درپی انفجار ماینی دریک فالینکوچ مسافر بری در مسیر راه ولسوالى جغتو - غزنى صبح امروز  غزنی: 

به شهادت رسیدند و6 نفر زخمی شد.
نظامیان کوماندودرغزنی دیروزیک مرکز تبلیغاتى طالبان مسلح را تخریب کردند. دراین عملیات مقدار زیادی  رر: 
ابزار و تجهیزات تبلیغاتی، گزارش عملیات نام نهاد الفتح، جدول شهرت کشته و زخمی شدگان دشمن به 

دست  آمد.
۱۳ طالب مسلح در یک حمله هوایی در ترنک و جلدک  زابل دیشب کشته شدند. زابل: 

امان اهلل رهبری کنندة جنگهای طالبان درسه ولسوالی فاریاب، دیشب با ۴ طالب دیگردردولت آباد کشته شد. فاریاب: 
در انفجار یک ماین در خوگیانی ننگرهار دیروز یک کودک کشته و چهار کودک دیگر زخم برداشتند. ننگرهار: 

۱۵ طالب به شمول قومندان آنان دردره صوف پایان سمنگان  دیروز با دولت پیوستند. سمنگان: 
۱۱ طالب درعملیات نظامیان در  بگرام  پروان دیروزکشته۳ تن بازداشت و یک ذخیره شان تخریب شد. پروان: 

نه مسافر در تصادم یک موتر مسافر بری نوع استانه با یک تانکر تیل  در شاهراه کابل- جالل آباد شام دیروز  لغمان: 
کشته و ۲ نفر زخمی شد.

۱۴دسامبر۲۰۱۹=۲۳ قوس۱۳۹۸
وزارت دفاع افغانستان تایید کرده اند که در حمله  سربازعامل نفوذی طالبان به نیروهای ارتش در قره باغ غزنی  غزنی: 

دست کم ۲۳ سرباز  ارتش محلی کشته شده اند.۷ طالب نیز کشته شد.
6 طالب  در عملیات و انفجار ماین در ده یک غزنی  دیروز و دیشب کشته و۵ تن بازداشت شدند. رر: 

6  طالب مسلح در حمله هوایی دردشت ارچی کندز دیشب کشته شدند. قندز: 
یک کارمند کمیسیون رسید گی به شکایت های انتخاباتی هرات درگلوله باری مردان تفنگ دار کشته شد. هرات: 

سه مرد که مقدار زیاد هیرویین را بلعیده بودند از میدان هوایی هرات بازداشت شدند. رر: 
یک مرکز شکنجه و زندان طالبان درولسوالی شیندند هرات کشف و نابود شد. رر: 

مردی درسپین غر ننگرهار با محموله یی  ۲۸کیلوچرس شام دیروز بازداشت شد. ننگرهار: 
نظامیان کوماندویک فابریکه ساخت بمب و ماین گروه طالبان را دیشب دربهسود ننگرهار، نابود کردند. رر: 
شبکه چهار نفری حمالت دهشت افگنی و انفجاری طالبان  از مربوطات  واشیر هلمند بازداشت  شد. هلمند: 

۳  طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درقرقین جوزجان کشته و۵ تن زخمی شدند. جوزجان: 
۴ طالب مسلح در درگیری درسروبی پکتیکا دیروز کشته شدند. پکتیکا: 

6 طالب بشمول قوماندان آنها دیشب در بغالن مرکزی و برکه کشته و۴ تن زخمی شدند. بغالن: 
۱۸ طالب   در حمله   قوای هوایی درحومه ترینکوت و دهراوود ارزگان کشته و۹ ماین  کشف شد. ارزگان: 

۱۷ طالب مسلح به شمول چهار جنگجوی پاکستانی این گروه دریک حمله هوایی درشهر صفا و حومه قالت   زابل: 
زابل کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد.

۳ طالب بایک قومندان ارشد گروه طالبان در حمله قوای هوایی کشور درشاه ولیکوت قندهار کشته شد. ۱۰  قندهار: 
ماین هم کشف گردید.

پولیس بلخ محمد اکبر باشنده کندز را با یک کیلو ونه صد گرام هیرویین درمیدان هوایی بازداشت کرد. بلخ: 
۴ طالب با یک سر گروه شان  دیشب در دولت آباد فاریاب کشته و۴ تن زخمی و یک پولیس شهید شد. فاریاب: 

۱۵ دسامبر۲۰۱۹=۲۴ قوس۱۳۹۸
رسانه های آمریکا به نقل ازمقام  های این کشورگزارش داده اند که واشنگتن درچند روز آینده برنامه  خود را  امریکا: 

برای خروج۴۰۰۰ نیروی نظامی ازافغانستان اعالم می کند. حدود۸ تا۹ هزای عسکر باقی می مانند.
اشرف غنی خواستار بازداشت فوری زمری پیکان فرمانده پیشین پولیس نظم عامه شد. کابل: 

وزارت دفاع ملی امروز از كشته شدن ۲۷ دهشت افگن درچهار والیت وبازداشت یکنفر خبرداده است.   رر: 
پولیس۱۲ تن را به اتهام جرایم جنایی ازسه روزبه اینطرف ازساحات مختلف كابل بازداشت كرده است . رر: 

پلیس  بلخ می گوید درگیری مسلحانه برای بازداشت نظام الدین قیصاری،به اتهام زورگویی و بی بند باری که  بلخ: 
از نیمه شب گذشته درناحیه ۵ شهر مزارشریف آغاز شده ممکن تا فردا هم ادامه یابد.

بیش از۱۴۰۰منسوب اردو پس ازفراگیری آموزشهای مسلکی امروز سند فراغت به دست آوردند. رر: 
شبکه ده نفری حمالت چریکی و مخفی گروه تروریستی طالبان از مربوطات شهر زرنج بازداشت شدند.  نیمروز: 

سه دهشت افگن درعملیات  اردوی ملی درکاپیسا دیشب با یکمقدار سالح و مهمات بازداشت شدند. کاپیسا: 
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۱۲ دهشت افگن درحمله هوایی نیروهای افغان دیشب دردولت یارغور کشته شده اند. غور: 
۷ طالب دردو حمله هوایی نیروهای افغان درساحات شاغولی و گاومیشک غزنی کشته شده اند. غزنی: 

حبیب اهلل مشهور به مالحکیم مسوول تعلیم وتربیه افراد انتحاری در یک عملیات مشترک از قریه غزل شاخ  قندز: 
ولسوالی چهار درة کندز، بازداشت شد.

6 طالب مسلح در دو حمله نظامیان درالیشنگ لغمان کشته شدند و هشت طالب دیگر زخم برداشتند. لغمان: 
بیش از یکصد کیلو گرام چرس دراحمدآباد پکتیا دیروز به دست پولیس آن والیت افتاد.  پکتیا: 

۵ تروریست پاکستانی که میخواستندداخل شوند درگلوله باری ماموران مرزی کشته شدند. نورستان: 
۳ طالب درعملیات نظامی درشاه جوی زابل کشته  وشش تن دیگر زخم برداشتند.۱۰ ماین خنثی شد..  زابل:: 

درحمله هوایی نظامیان در ارزگان دوطالب کشته  و سه طالب دیگر زخم برداشتند. ۸ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۱۶ دسامبر۲۰۱۹=۲۵ قوس۱۳۹۸

دوعضو گروه طالبان ازسوی ماموران امنیت ملی در دورباباننگرهاربازداشت شدند. ننگرهار: 
6 طالب در حمله هوایی در میوند کشته وشماردیگرزخم برداشتند.۱۴ ماین همن کشف و خنثی شد. قندهار: 

یک فابریکه ساخت بمب و ماین گروه طالبان در حمله قوای هوایی  درشمال ترینکوت ارزگان نابود شد. ارزگان: 
۴ طالب در خاص ارزگان  نیز کشته شد. رر: 

در جریان عملیات برای دستگیری قیصاری هفت فرد قیصاری کشته شدند و سی تن دیگر آنان بازداشت  بلخ: 
شدند و خود نظام الدین قیصاری به جای نامعلومی فرار کرده است. 

پولیس نیمروز مردی را با ۲۲ کیلو هیرویین امروز در حومه شهر زرنج باز داشت کرد. نیمروز: 
۵ طالب مسلح در مقر غزنی دیشب کشته  و ۳ تن زخمی شدند. غزنی: 

انفجار یک سرگلوله عصر دیروز دربگرام پروان جان دو کودک را گرفت و۳ کودک زخمی شد. پروان: 

۱۰  طالب مسلح دریک حمله هوایی در موسی قلعه هلمند کشته شدند.۱۴ ماین هم کشف شد. هلمند: 
۲ طالب درحومه ترینکوت کشته شدند وسه تن دیگر شان زخم برداشتند. ۸ ماین هم کشف گردید. ارزگان: 

۳ طالب کشته و۵ تن زخمی و۵ تن بازداشت گردید ودر عملیات منسوبان نظامی وامنیتی ۱۲ نظامی را از زندان  رر: 
طالبان درولسوالی شهید ارزگان دیشب آزاد کردند. 

نظامیان بامداد امروز 6 بمب را از مسیر  شاهراه در مربوطات ولسوالی سروبی کشف  و انفجاردادند. ننگرهار: 
بیش از یکصد نظامی اردوی محلی در بخش هایی از ولسوالی خوگیانی ننگرهار مستقر شدند. رر: 

۳ طالب دردرگیری با نظامیان درالیشنگ لغمان کشته چهارتن دیگرزخم برداشتند.۱۱ماین هم کشف شد. لغمان: 
۱۵ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو درپشتون زرغون هرات دیشب کشته شدند. هرات: 

دوخواهرجوان در خشونت خانوادگی دیروز درپشتونکوت  فاریاب با ضرب مرمی  به قتل رسیدند. فاریاب: 
۲۰ طالب مسلح دیشب در نتیجه حمله های هوایی وزمینی نظامیان در دولتیارغور کشته وده ها تن زخمی  غور: 

شدند.۳ سربازشهید و۲ تن زخمی شد.
۱۷ دسامبر۲۰۱۹=۲۶ قوس۱۳۹۸

دو مخفیگاه اسلحه و مواد انفجاری شبکه تروریستی حقانی در بگرامی کشف ومحمداسحق فرزند حاجی  کابل: 
شاتو در پیوند به قضیه بازداشت شد .  در خواجه رواش پنج کله شنکوف از یک سرای بدست آمد.

۸  طالب مسلح درحمله نظامیان درشاه ولیکوت قندهار کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند. ۱۰  قندهار: 
ماین هم کشف شد.

۳هراس افگن ازسوی ماموران امنیتی دربخش های  ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
حکومت افغانستان اعالم کرد که آماده رهایی همسران وفرزندان داعشیان تسلیم شده افغان  است. بیش  رر: 

از۱۵۰۰عضو داعش تسلیم شده اند.
درمنطقه سومک ولسوالی دولتیارغوردیروزمحل نظامیان با ذخیرگاه های مملواز جنگ افزار طالبان به تصرف  غور: 

نظامیان در آمد.
۵ طالب مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی در دولت آباد فاریاب دیشب کشته و۳ تن زخمی شدند.۴ فرد  فاریاب: 

ملکی بشمول یک زن باثر پرتاب هاوان زخمی شدند. 
۳ طالب مسلح درجریان عملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی و دفاعی در نادعلی هلمند دیشب کشته و۲ تن  هلمند: 

زخمی شدند.۲۳حلقه ماین خنثی شد.
طالبان دریک دادگاه صحرایی در هلمند دو غیرنظامی را در شرق لشکرگاه  تیرباران کردند. رر: 

کوماندو ها طی یک عملیات نزدیک به دوصد کیلوگرام موادمخدر ویکتعداد جنگ افزار را از واشیر هلمند،  رر: 
دیشب  کشف و۳ تن بازداشت شد.
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۱۵ طالب مسلح درحمله هوایی نیروهای افغان درپشتون زرغون هرات دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند. هرات: 
6 طالب درحمله هوایی  نیروهای افغان درمربوطات ولسوالی برمل پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

۴ طالب در  اندر، ده یک و مرکز غزنی زخم برداشتند و یک ذخیر گاه جنگ افزار آنان از بین برده شد.  غزنی: 
۵ دهشت افگن درملیات نیروهای امنیتی ودفاعی دربرکی برک لوگردیروز کشته و۲ تن بازداشت شدند. لوگر: 

درولسوالی چهارچینو ارزگان سه تن با ۲۲ هزار کلدار پاکستانی، چندین میل اسلحه،یک موترو6موتر  و۳۱۰  ارزگان: 
کیلوگرام چرس بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.

6 طالب مسلح در یک حمله هوایی در دانگام کنر کشته ۱۱ ماین هم کشف و خنثی شد. کنر: 
یک افسرامنیت ملی کاپیسا شام دیروز درپروان  از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. کاپیسا: 

درعملیات نظامیان کوماندو در ولسوالى امام صاحب کندز یک قرارگاه بزرگ طالبان  از بین برده شد و تعداد  قندز: 
زیادی از جنگ افزاربدست آمد.

۱۱ طالب درعملیات نظامیان کوماندو وامنیت ملی کندز، دیشب درچاردره کشته شدند. رر: 
هشت روستا درحومه شهر فراه دیروزازوجود طالبان پاک شد. فراه: 

پولیس نیمروزمردی راکه ۹6۴ گرام هیرویین را دربطن خود به ایران انتقال میدادامروزبازداشت کرد. نیمروز: 
چهارده قریه در ولسوالی بهارک تخار از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد . تخار: 

درانفجار ماین در داخل ساختمان ولسوالی خواجه غار تخار یک نفر کشته و چهارنفر زخمی شد.  رر: 
۲۳ تن در انفجار یک بایسکل در چوک الکوزی شهر مزارشریف  زخمی شدند. بلخ: 

۱۰ فرد ملکی صبح امروز دراثرانفجارماینی درعلی شیروی خوست به شهادت رسیدند. خوست: 
۱۸ دسامبر۲۰۱۹=۲۷ قوس۱۳۹۸

اشرف غنی با دیوید هرلی گورنر جنرال استرالیا در ارگ دیدار کرد.گراهام گفت طالبان نمی تواند یک نیروی  کابل: 
قابل اعتماد ضد تروریزم در برابر القاعده و داعش باشد.

محمد اشرف غنی، امروز با داکتر زلمی خلیلزاد، نماینده  خاص وزارت امور خارجه   امریکا، دیدار کرد. رر: 
دوروز قبل اشرف غنی با لنزی گراهام سناتور جمهوریخواه امریکا در کابل دیدار کرد. رر: 

۵ طالب مسلح به شمول قومندان آنان امروز درقیصار فاریاب کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.   فاریاب: 
۱۲۰ تن چرس در یک عملیات در ولسوالی ده یک کشف و از بین برده شد. هفت کارخانه و یک ذخیره گاه  غزنی: 

مواد مخدرنیزتخریب شد.
بیش از دو تن مواد مخدر دیروز درمنطقه کوتل شهر ایبک  آتش زده شد. سمنگان: 

۵طالب مسلح در عملیات  قوای هوایی دیشب در فراه کشته و یک تن دیگر شان زخمی شد . فراه:  
یک کارگر فابریکه جرقدوق تصدی افغان گاز باثر انفجار ماین در جوزجان کشته و6 تن زخمی شد. جوزجان: 
۲ طالب مسلح در نتیجه یک عملیات نظامی دیشب در درزاب جوزجان کشته و ۴ تن زخمی شدند. رر: 

عملیات در الیشنگ  ازیک هفته به این سو با  صدها نظامی و با حمایت قوای هوایی کشور  ادامه دارد. لغمان: 
6 تن کشته وبخش هایی از مانوگی کنر ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 

یک کودک دوساله که دیروز در ادرسکن اختطاف شده بود، توسط نیروهای امنیتی امروز ازچنگ آدم ربایان  هرات: 
نجات داده شد و۴نفر به این ارتباط  بازداشت شد.

۲۵ طالب بشمول۳ پاکستانی درحمله نظامیان درشاه ولیکوت قندهارکشته شدند.۸ ماین هم کشف شد. قندهار: 
یک طالب کشته و دو مرکز و دو انبار جنگ افزار طالبان درحمله نظامیان در ننگرهار دیشب نابود شد. ننگرهار: 

6 طالب درعملیات نظامیان در منطقه شهبازشاهراه غزنی دیشب کشته ۳طالب و دو سرباز زخمی شدند. غزنی: 
6 کودک دراثراصابت مرمی هاوان مخالفان بر یک مسجد درکندزشام دیروززخم برداشتند. قندز: 

۱۹ دسامبر۲۰۱۹=۲۸ قوس۱۳۹۸
۱۰۵ دهشت افگن درنقاط مختلف طی۲۴ساعت گذشته کشته و۱۲ تن زخمی و۴ نفربازداشت شده است. کابل: 

دکتورحمداهلل محب مشاور امنیت ملی روز گذشته دردومین نشست مشاوران ودبیران شورای امنیت ملی  ایران: 
کشور های منطقه درتهران سخنرانی کرد.

۴ طالب مسلح در گواشته پکتیا کشته و ۳ تن زخمی شدند. پکتیا: 
ننگرهار:  در عملیات ضد دهشت افگنی در شیرزاد چندین قریه از وجود آنها پاک کاری شده است.

۱۸۷ کیلوگرام چرس و ۴ کیلوگرام هیرویین از۴ موتر کشف وضبط شد. رر: 
۸ طالب در حمله هوایی در خاکریزکشته و ۲6 ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 

۳ طالب درارغنداب زابل با حمله نظامیان کشته و ۲ نفر شان زخمی شد.۱۰ ماین هم کشف گردید. زابل: 
بدخشان:  ۲ نفربا ۴6۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۱۰۰۰ لیتر تیزاب در ارگو بازداشت شد.
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6 طالب دیشب در حمله هوایی در خیرکوت کشته شد. عالوتا ۴ طالب هنگام جمع آوری عشر و زکات  پکتیکا: 
بازداشت و یک نفر شان زخمی شد.

۳ طالب در قره باغ غزنی در حمله هوایی کشته  و۲ ماین کشف گردید. غزنی: 
۴ طالب با مالعبدالسالم یک قوماندان آنها در قیصار و دولت آبادکشته و ۵ تن شان زخمی شد. فاریاب: 

۵ طالب در پشت کوه فراه در حمله هوایی دیشب کشته ویکنفر شان زخمی شد. فراه: 
۲۰ دسامبر۲۰۱۹=۲۹ قوس۱۳۹۸

واشنگتن:  خلیلزاد در امور مصالحه افغانستان سفرش به افغانستان و دیدار با سران حکومت، سیاستمداران، زنان ومقام های 
افغان را مثمر خوانده گفت ما بیک مرحله مهم در روند صلح نزدیک میشویم.

در گردی کچ شاهراه جالل آباد- تورخم سه ماین کشف و خنثی شد. ننگرهار: 
۱۵۰ تن گندم به سیالب زدگان کاپیسا طور کمک توزیع شد. کائیسا: 

تحقیقات در باره قتل سه نفر در گیزاب باثر فیر افرادپولیس ادامه دارد. ارزگان: 
درحالیکه عملیات در شیرزاد ادامه دارد  یکتعداد  افراد نظامی درانجا  جابجا شدند. در عملیات ۸ روز گذشته  ننگرهار: 
۲۳ دهشت افگن کشته و ده ها تن زخمی شده اند.باحمله طیارات بی پیلوت ناتو یک ذخیره گاه سالح طالبان 

محو شد.
۸ طالب مسلح در حمله هوایی در میوند قندهار کشته و ۱۱ ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 
۴ طالب مسلح درگواشتی وازخواه توسط ماموران امنیتی کشته و ۳ تن زخمی شدند. پکتیکا: 

۲۱ دسامبر۲۰۱۹=۳۰ قوس۱۳۹۸
تندیس عالمه محمود طرزی در مقر وزارت خارجه نصب شد.  کابل: 

۲ نفر امروز  با ۲۰ کیلوگرام تریاک و ۸ نفر در پیوند با جرایم جنانیی در تخار بازداشت گردیدند. تخار: 
جوزجان: ۴ طالب ماینگدار  با پسر مالمجید ولسوال خود خوانده طالب در خمیاب کشته شد و ۲ طالب زخمی شد.
۱۲ طالب با سرکاتب سرگروه شان دیروزدرحمله هوایی در شاهراه مزارشریف کشته و۹ تن زخمی شد.  رر: 

پولیس دیروز یک مرد را به ظن ارتباط با تروریستان در گذرگاه نور بغالن بازداشت کرد. بغالن: 
۴ طالب مسلح صبح امروز در انفجار ماین در حومه پلخمری بغالن کشته شدند. رر: 

6 طالب مسلح دیشب در انفجار ماین در مسیر دندغوری بغالن کشته شدند. رر: 
ولسوال نام نهادطالبان برای ولسوالی پشت کوه هرات شب گذشته دردرگیری با نیروهای امنیتی بایک محافظش   هرات: 

کشته  و۲ تن شان زخمی شد.
۴ طالب در حمله هوایی در برمل وشرن پکتیکا کشته و یک نفر زخمی و یک تن بازداشت گردید. پکتیکا: 

دو فرد مسلح غیرمسوول دیروز در  بگرام پروان بازداشت شد. یک تن  کشته و یک نظامی شهید شد.  پروان: 
۱۳ طالب کشته و۴ تن درچارچینو ودهراوود درحمله نظامیان زخمی شد. ۷ حلقه ماین نیز کشف شد.  ارزگان: 

6 هراس افگن در عملیات پاک سازی در واته پور کنر کشته و چندین قریه پاک کاری شد. ۱۰ حلقه ماین هم  کنر: 
کشف شد.

یک انبار جنگ افزار طالبان دیروز در حوکی کنر کشف شد. رر: 
۹ طالب در خاکریز و میوند قندهار دیروز در نبرد با نظامیان کشته  و۷ ماین کشف گردید. قندهار: 

۱۰ طالب در حمله هوایی در قالت کشته و ۸ حلقه ماین کشف و خنثی گردید. زابل: 
۳ طالب مسلح در درگیری با منسوبان امنیتی در رامک غزنی دیروز کشته شدند.فضل الرحمن نظروال ولسوال  غزنی: 

ده یک نیز زخمی شد.
۷ طالب مسلح درحمله هوایی در نسی بدخشان کشته  و۳ تن زخمی شدند. بدخشان: 

۵ طالب با مالگل محمد قوماندان مشهور آن دیروزدرزاری بلخ کشته ودوسرگروه دیگرشان زخمی شد.   بلخ: 
قوماندان امنیه زاری هم زخمی شد.
۲۲ دسامبر۲۰۱۹=اول جدی۱۳۹۸شب یلدا

کمیسیون انتخابات ابتدایی انتخابات رابانام اشرف غنی درصدراعالن کرد. داکترعبداهلل آنرا نه پذیرفت. اشرف  کابل: 
غنی این پیروزی را در ارگ جشن گرفت. اشرف غنی ۹۲۳۸۴۸رای وعبداهلل ۷۲۰۹۹۰رای.

امروز یک دالر امریکایی ۷۸ افغانی و۳۰ پول و یک یورو۸6 افغانی و۷۰پول ویک پوند انگلیسی۱۰۱ افغانی  رر: 
و۴۰ پول بود.

هیات بررسی کننده قانون حمایت از کودکان در مجلس نمایندگان این قانون راعاری ازاعتباردانست. رر: 
کنگره باطرح اعطای ۱۵ ملیون دالر هزینه مذاکرات گروه طالبان موافقت کرده است.طالبان میگوید این حقیقت  امریکا: 

ندارد.
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6 طالب مسلح درنتیجه عملیات مشترک نظامیان شام دیروزدراشکمش تخارکشته و۴ تن زخمی شدند . تخار: 
جوزجان:  ۴ طالب در نتیجه حمله های هوایی نظامیان دیشب در قوش تپه جوزجان کشته و۲ تن زخمی شدند .

ارشد ترین مقام نظامی درشرق کشور گفت که راه های رفت  وآمدهراس افگنان به پاکستان را بسته اند. کنر: 
۴ مهاجم در گلوله باری نظامیان  کشته و ۲ تن زخمی شدند.۱۴ ماین هم کشف گردید. رر: 

۹ طالب در حمله هوایی در میوند قندهار کشته و ۱۱ ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 
یک کارخانه تولید شراب  توسط پولیس در گذره هرات کشف و از بین برده شد. هرات: 

۱۰ طالب مسلح در یک حمله هوایی درولسوالی گیزاب  ارزگان کشته شدند. ۷ حلقه ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۲۳ دسامبر۲۰۱۹=۲ جدی۱۳۹۸

امنیت ملی در یک سلسله عملیات بیشتراز۴۰ میل سالح خفیف را ازناحیه ۵ کابل و)۷۴۰( کیلو گرام چرس  کابل: 
خام را از لوگر به دست آورده اند.

پولیس ۸۵ کیلوگرام تریاک، ۸۸ کیلوگرام چرس و۲۴ کیلوگرام مواد کیمیاوی که در ساخت هیرویین از آن  نیمروز: 
استفاده می شد، از حومه شهر زرنج مرکز نیمروز به دست آوردند. راننده موتر بازداشت شد.

6 طالب مسلح درعملیات نظامیان کوماندو درچرخ لوگر دیشب کشته وچند طالب زخمی  شدند. لوگر: 
دوعضو كلیدی طالبان دیشب توسط نیرو های قطعات خاص پولیس  در بره کی برک بازداشت شدند . رر: 

طالبان یک موتر یخچالی را از مسیر شاهراه پلخمری – دوشی امروز ربودند. بغالن: 
یک مرد مظنون به قتل در اندراب کشته و یک همراهش زخمی شد. رر: 

۷طالب مسلح درقلعه زال کندز دیشب کشته ۴ تن زخمی و حمله شان عقب زده شد. در چهاردره کندز، یک  قندز: 
ذخیره گاه جنگ افزار طالبان از بین برده شد. یک سرباز شهید و یک تن زخمی شد.

۵ طالب دیروز درعملیات ویژه نیروهای قطعات خاص پولیس در ارزگان كشته و۸ تن زخمی شدند. ارزگان: 
درانفجاری درمراسم دفن یک جنازه امروز دردولتشاه لغمان سه فرد ملکی کشته و۷ تن زخمی شد. لغمان: 

رزاق احمدزی، یکی از رهبران حزب "ترند سبز" یابسیج ملی افغانستان متهم به فساد وکاله برداری درسویدن  سویدن: 
شناخته شد. وی بانام وسن متفاوت وبعنوان یک تاجرازکمکهای سویدن استفاده میکرد درحالیکه درکابل 
جایدادهای زیاد دارد و از حساب بانکی مادرش استفاده میکرد که مادرش درژانویه۲۰۱۷ فوت شده واوگفته 
که درکابل بسر میبرد. اوخانه اش را فروخت وبکابل رفت اما به آدرس غلط از کمک ها استفاده میکرد و از 

بانک ها پول برداشته است.
عبداهلل؛ رییس اجرایی و نامزد ریاست جمهوری می گوید که تیم ثبات و همگرایی به رهبری او، برنده اصلی  کابل: 
انتخابات است که بر اساس »رای پاک مردم« برنده شده است.وی ازکمسیون شکایات خواست تا رای ناپاک 

را از رای پاک جدا کند.
۲۴ دسامبر۲۰۱۹=۳ جدی۱۳۹۸

کابل:  بعد از اعالن ننتایج ابتدایی انتخابات تیم داکتر عبداهلل بیش از۴۰۰۰شکایت و اشرف غنی یک هزار شکایت 
ثبت کرده اند. ارگ پیروزی اش را جشن گرفت.

۱6 منسوب اردوی ملی و امنیت ملی در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی دولت آباد بلخ دیشب به شهادت  بلخ: 
رسیدند و۹ تن زخمی و ۸ نفر را باخود بردند.

۴ طالب مسلح در بمباردمان هوایی حمایت قاطع دیشب درساحه دره پچغان نجراب کشته شدند. کاپیسا: 
قومندان پولیس محلی»اله سای« کاپیسا با محافظش دیروزدریک کمین طالبان درآن ولسوالی شهید شد. رر: 

۱۰ طالب با یک سرگروه طالبان در سرپل دیروز به دولت پیوست . سرپل: 
بدخشان:   قطعه خاص پولیس، ۸۱ کیلوگرام موادمخدر و دو میل سالح را در ارگو بدخشان  به دست آوردند.

۵ طالب با قومندان شان در یک حمله هوایی دردند غوری بغالن عصر دیروز کشته شدند. بغالن: 
۱۲ طالب مسلح در نتیجه عملیات نظامیان دیشب درمحمدآغه لوگر کشته و۴ تن زخمی شدند. ۳ طالب  لوگر: 

دیگردرحمله هوایی کشته شد.
چندین قریه در کندز   از وجود طالبان مسلح پاک ویکنفر بازداشت و 6 ماین خنثی شد.  قندز: 

پولیس هرات موفق به بازداشت یک قاچاقبرحرفه  یی بادو کیلوهیرویین درداخل آله موسیقی پیانو شد. هرات: 
قاری امین اهلل معاون کمیسیون نظامی طالبان در غور، ناوقت دیروز از گذره هرات بازداشت شد. رر: 

رر:  دو تن به ظن آدم ربایی درکرخ هرات بازداشت شدند
۵ هراس افگن پاکستانی در حمله هوایی درمروره کنر کشته و ۱۳حلقه ماین کشف و خنثی گردید. کنر: 

6 طالب مسلح دریک عملیات نظامی درخاکریزقندهار کشته شدند.۱۱ ماین هم کشف شد. قندهار: 
عملیات پاکسازی جندین قریه در سروبی صورت گرفته و ۳ انبار سالح طالبان نیز کشف شد. ننگرهار: 
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۳ ماین گذار در یک حمله هوایی درالیشنگ لغمان کشته   و دوتن  زخم برداشتند.۸ ماین هم کشف شد. لغمان: 
۲۵ دسامبر۲۰۱۹=۴ جدی۱۳۹۸

پولیس۱۱تن را در۲عملیات به ارتکاب جرایم گوناگون ازکابل،خوست،هلمند وهرات بازداشت کرد. کابل: 
پولیس دونفررا شام دیروزدرپیوند بقتل یک جوان ازساحه قلعه ناظرناحیه ششم شهرکابل بازداشت کرد. رر: 

پولیس یک نفر را به ظن سرقت موتر امروز ازمربوطات ناحیه هفدهم شهرکابل بازداشت کرد. رر: 
شاروالی کابل از چندی به این طرف نصب لوحه های آدرس یابی را در مقابل دروازه های منازل شهر آغاز  کابل: 

کرده است وتاکنون هزاران لوحه های فلزی را در برابر منازل رهایشی نصب کرده است.
دو زن دراثراصابت یک ماین هاوان عصردیروزدرولسوالی خواجه عمری غزنی به شهادت رسیدند. غزنی: 
در درگیری میان افراد دوگروه مسلح غیر مسوول دربهارک دیروز یک تن کشته و یکنفر زخمی شد. بدخشان: 

عملیات مشترک نیروهای ملی دفاعی و امنیتی امروز در ولسوالی های زاری و کشندة بلخ و ولسوالی دره صوف  بلخ: 
پایین سمنگان آغاز شد.

۷  طالب مسلح در حمله هوایی عصر دیروز در ولسوالی دولت آباد بلخ کشته شدند. رر: 
پولیس فراه مال فقیرمحمد یک سرگروه طالبان محلی را  در آن والیت  دیروز بازداشت کرد. فراه: 

۷ طالب مسلح دیشب در ولسوالی پشترود  فراه کشته  وچار طالب دیگر زخم برداشتند . رر: 
جوزجان: پولیس جوزجان مردی رادر جوزجان به ظن قتل خواهرش بازداشت کرد.

۴ طالب درنتیجه حمله های هوایی نظامیان دیشب درقوش تیپه جوزجان کشته و۳ تن زخمی شدند. رر: 
۳ طالب در یک درگیری میان نظامیان باطالبان درفیض آباد جوزجان دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند. ۲  رر: 

پولیس هم شهید و ۲ تن زخمی شد.
سه مرد مظنون به قتل دریک درگیری با پولیس در ولسوالی ورسج تخار دیروز کشته شند. تخار: 

سه هراس افگن  طالب و داعش درجریان دو عملیات جداگانه از شهر جالل آباد و ولسوالی کامه بازداشت  ننگرهار: 
شدند.۱6تن دیگر به ظن جرایم جنایی بازداشت شدند.

یک انبار بزرگ ۷۵ بسته چرس گروه طالبان دیروز درخوگیانی ننگرهار کشف شد. رر: 
عملیات برای پاکسازی در شیرزاد ادامه دارد و تاکنون نیمه  از ولسوالی شیرزاد پاک شده است. رر: 

طالبان دامنه تپه تاریخی را درولسوالی غنی خیل که هرازگاهی گواه حضورخانواده ها است، بمب گذاری کرده  رر: 
بودند که توسط پولیس همه خنثی شد.

مقامات ارشد نظامی از پاکسازی  طالبان درچندین روستا درشاهراه کابل- جالل آباد و سروبی خبرداد. رر: 
6 طالب مسلح در یک حمله هوایی درخاکریز قندهار کشته شدند.۸ ماین هم کشف و خنثی گردید. قندهار: 

۱۸ طالب مسلح دریک عملیات نظامی درترینکوت ارزگان کشته شدند. ۱۳ماین هم کشف شد. ارزگان: 
دریک عملیات نظامی چندین روستای  نورگل کنر از وجود هراس افگنان پاکسازی شد. کنر: 

تالش ها برای ردیابی ۳۸تن اعضای ناپدید شده کاروان صلح خواهان هلمندی آغازشده است. هرات: 
6 طالب  در درگیری با نظامیان دیروز درالمار فاریاب کشته و۲ تن زخمی شدند.۲سرباز هم زخمی شد. فاریاب: 

۱۱ عضو گروه طالبان دریک عملیات نظامی در نادعلی هلمند کشته شدند. ۱۰ ماین هم کشف شد. هلمند: 
۷ طالب مسلح در گیالن و اندر غزنی دیشب در حمله هوایی کشته شدند. غزنی: 

6 طالب در نتیجه حمله های نظامیان در سرپل دیروز کشته شدند. سرپل: 
۲۶ دسامبر۲۰۱۹=۵ جدی۱۳۹۸

اشرف غنی در سفرش به بدخشان با مردم دیدار کرد وگفت عملیات تصفیه ای ادامه می یابد. بدخشان: 
۲۷ عضو یک گروه صلح که هنگام سفر در غرب افغانستان دوروز قبل  ربوده شده بودند، آزاد شده اند. فراه: 

کمیسیون مستقل شکایات میگویدرسیدگی به۱6۵۰۰ شکایت از نتیجه ابتدایی انتخابات آغازشد.  کابل: 
نیروهای امنیتی امروزدریک عملیات یک تاجرملی رااز حوزه چهارم شهر کابل از چنگ آدم ربایان آزاد و به  کابل: 
خانواده اش تسلیم داده اند. سردسته گروپ ربایندگان به نام محمد عثمان مشهور به » عبید و کنشکا « با شش 

تن هم دستانش بازداشت شده است.
6منسوب اردوی ملی  درپل بنگاله ولسوالی بلخ در حمله موتر بم طالبان شهید و سه تن زخم برداشتند. بلخ: 

۱۷ طالب در مربوطات غزنی کشته شدند: ۸ تن در ولسوالی ده یک کشته و۲ تن زخمی شدند.۵ طالب در  غزنی: 
آب بند و۴ تن درگیالن کشته شدند.

۸ طالب  بشمول ۳ پاکستانی درگلوله باری مرزبانان افغان در کامدیش کشته  و6 ماین کشف گردید. نورستان: 
۵ عضو  داعش درحمله هوایی دیشب درسوکی کنر کشته شدند. ۱۴حلقه ماین هم کشف و خنثی شد. کنر: 
دوماهرساخت ماین  طالبان درهلمند  دیروزدریک عملیات ویژه ازحومه شهر لشکرگاه بازداشت شدند. هلمند: 
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مال عبدالواسع ولسوال نام نهاد طالبان برای نوزاد با۳ فردش دریک حمله هوایی کشته شد. رر: 
۱۱ طالب بشمول۲ پاکستانی درحمله هوایی درچارچینو وحومه ترینکوت کشته و۱۱ ماین کشف شد. ارزگان: 

سمنگان:  پولیس یکنفر را با ۲۷۵ کیلو تریاک در منطقه سنگ شکن در موتر تونس بازداشت کرد.
سه قرارگاه طالبان درمسیر شاهراه تخریب  و یک مقدار تجهیزات و امکانات نظامی آنان که شامل دوربین،  سرپل: 

لباس و مهمات است، به دست نظامیان افتاد. دوحلقه ماین هم کشف و خنثی گردید.
۲۷ طالب درخان آباد قندزدرعملیات نیروهای امنیتی وهوایی کشته و۳۰ بشکه مواد انفجاری کشف شد. قندز: 

دایکندی: ۷ مهاجم انتحاری درحمله هوایی  درکجران  هنگام حمله بر قرارگاه نظامی کشته و 6 ماین خنثی شد.
۲۴ طالب بشمول 6 پاکستانی در  حمله های نظامیان درمیوند کشته ۵ تن زخمی و دوتن بازداشت شدند. قندهار: 

۲ طالب در نبرد میان نظامیان در میانشین کشته و سه تن زخم برداشتند. ۸ ماین هم کشف و خنثی شد. رر: 
سه باشنده ولسوالی درقد تخار چاشت دیروزدراثرتیراندازی مرزبانان تاجکستان کشته شدند. تخار: 

دوازده مسافر به شمول کودکان و زنان در یک رویداد ترافیکی در غزنی عصردیروز جان باختند. غزنی: 
۲۷ دسامبر۲۰۱۹=۶جدی۱۳۹۸

لشکرچهلم شوروی چهل سال قبل درهمین روز به افغانستان  حمله کرد.ده سال بعد خارج شد.  . کابل: 
محمد کریم خلیلی گفت با شیوة انحصارگرایانه، افغانستان »هرگز« به صلح نمی رسد. نمی تواند ارگ آن را در  کابل: 

انحصار خود قرار دهد.
۷ پناهجوی افغان درنتیجه غرق شدن کشتی حامل ده ها پناهجوی دیگردرآب های ترکیه جان باختند. کابل: 

در جریان حمالت هوایی نیروهای افغان، بامدادامروز ۲۰ طالب  بشمول  قاری ذین العابدین والی نامنهاد طالبان  لغمان: 
کشته وهفت تن دیگر در منطقه بدیع آباد مجروح شدند.

ملل متحد: در یک دهه گذشته در جنگهای  افغانستان بیش از یکصد هزار نفر کشته و زخمی شده اند.
نورمحمد عبیدی ولسوال محمدآغه دیروز به جرم اخذ ۱۸ میلیون افغانی رشوه به ده سال و ششماه زندان  لوگر: 

محکوم شد.
پولیس بغالن یک مرد را با یک موتر سرقت شده از شهر پلخمری بازداشت کرد. بغالن: 

۱۸ طالب مسلح در حمله های هوایی درکشنده  بلخ و دره صوف پایین سمنگان دیروز کشته شدند. بلخ: 
۲۸ دسامبر۲۰۱۹=۷ جدی۱۳۹۸

شورای امنیت ملی شیوع بیماری هاباثر پرتاب بمب مادردردره مومند اچین درسه سال قبل را رد کرد. کابل: 
وزارت دفاع گفت طی۲۴ساعت گذشته 6۴ دهشت افگن در۱۵ والیت کشته ۲6تن زخمی و ۵ تن بازداشت  رر: 

شدند.
پولیس۷ تن را درپیوند به سرقت های مسلحانه از ناحیه نهم شهرکابل روزگذشته بازداشت کرده است. رر: 

افراد مسلح ناشناس دوتن را دیشب در ساحه نه پله قره باغ شاهراه کابل پروان کشته و۲ تن زخمی شد. کاپیسا: 
6 طالب  در یک حمله هوایی در ولسوالی نسی بدخشان کشته شدند و سه تن دیگر شان زخم برداشتند. بدخشان: 

عامل انفجارپریروز که ۳ تن کشته و ۴ تن بشمول ریس صحت عامه زخمی شد طالبان میباشند. ارزگان: 
6  طالب درحمله هوایی درخاص ارزگان کشته و6 طالب دیگر زخم برداشتند.۱۴ماین هم کشف شد.  رر: 

۱۰ سرباز اردوی ملی دریک حمله طالبان درسنگین هلمند جان باختند و چهارتن دیگر شان زخمی شدند. هلمند: 
طالبان باکشیدن دوهزارمترتونل خود را  باین پاسگاه رسانیده بودند.

۱6 طالب بشمول ۳ پاکستانی دریک رشته حمله های هوایی شب گذشته در ولسوالی های نهرسراج و نادعلی  رر: 
و حومه شهر لشکرگاه  کشته شدند.۱۳ حلقه ماین هم کشف و خنثی گردید.

مالقاسم بارکزی یک قوماندان طالب در مربوطات قیصار کشته شد. فاریاب: 
در اثر انفجار ماینی درمسیرمرغاب- دولتیارغور دیروز دو فردملکی کشته ویک فردملکی زخمی شد. غور: 
معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی تولک غور، دیروز در یک درگیری با نظامیان كشته شد. رر: 

پولیس بادغیس یک مرد را به ظن قاچاق بیش از یک کیلو تریاک  درباالمرغاب دیروز بازداشت کرد. بادغیس: 
۳۰ طالب  بشمول مال زین العابدین والی و۴ ولسوال خودخوانده  و۱۷ تن قوماندانان گروه طالبان برای لغمان  لغمان: 

در تازه ترین حمله های هوایی در الینگارکشته شد. 
دایکندی:  ۸ طالب مسلح دریک درگیری در کجران دایکندی کشته و6 تن زخمی شدند.6 ماین هم کشف گردید.

۹ طالب مسلح شب گذشته در ولسوالی خاکریزقندهار کشته و یک انبار سالح شان درمیوندکشف شد. ۸ماین  قندهار: 
هم کشف و خنثی شد.

۴ طالب مسلح در یک حمله هوایی درکشنده بلخ دیروز کشته شدند. بلخ: 
نظامیان کوماندو هشت تن را از یک زندان طالبان در غزنی دیشب آزاد کردند. غزنی: 
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۷ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو دیروز دراندر غزنی کشته شدند. رر: 
۱۰ طالب  در حمله هوایی در دره صوف پایین  سمنگان  دیروز کشته  و۲ تن زخمی شدند. سمنگان: 

۲۹ دسامبر۲۰۱۹=۸ جدی۱۳۹۸
وزارت دفاع ملی  ازکشته شدن 6۰ دهشت افگن در۷والیت درجریان عملیات  نیروهای امنیتی و دفاعی با ۱۰  کابل: 

تن زخمی و۴ تن بازداشت شدگان خبرداد.
ریس دانشگاه آمریکایی افغانستان گفت درسال آینده وسالهای بعد همچنان به فعالیتش ادامه خواهد داد. کابل: 

۱۷نفر کشته و ۴ نفر دیشب درحمله طالبان به قرارگاه ›خیزش مردمی › فرمانده تاتار  زخمی شد. تخار: 
۱6 طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو در جریان دیشب و دیروز در آب بند کمالخیل  اندرغزنی کشته  غزنی: 

۳تن زخمی و۴ تن بازداشت  شدند.
۴ طالب مسلح در یک حمله هوایی دیشب دردیله پکتیکا کشته شدند. پکتیکا: 

یک ذخیره گاه سالح طالبان در چرخ لوگر ازبین برده شد. ۲ ماین ازخوست و پکتیا کشف شد. لوگر: 
۸ هراس افگن در نجراب کشته و ۹ تن بازداشت گردید. کاپیسا: 

افرادمسلح ناشناس یک افسرپولیس کاپیسا را دیشب درجبل السراج با ضرب مرمی به شهادت رساندند. رر: 
پولیس پروان ۷ مرد را به ظن فروش مواد مخدر در پروان دیروز باز داشت کرد. ودر گوشه وکنار آن والیت  پروان: 
بیش از۳۸ کیلو گرام چرس، یازده کیلوگرام بنگدانه ، بیست وپنج بوتل مشروبات الکلی ، سه کیلو گرام 

هیرویین، نه گرام شیشه ودو پاکت تابلیت)ک( را به دست آورد.
پولیس بیش از۱۴۰۰ کیلو گرام مواد کیمیاوی جامد و مایع  که در ساخت هیرویین به کار می رود دیروزضبط  بدخشان: 
کرد. درارگوی آن والیت یک هزار لیتر تیزاب و۴6۰کیلو گرام مواد کیمیایی جامد راکه در ساخت هیرویین به 

کار می رود کشف وضبط کرد. ۲نفر نیز بازداشت شد.
کنر:  ۱۳ دهشت افگن با یک قومندان طالبان مسلح صبح امروز کشته شد.

مال حاجی یک قومندان ارشد گروه طالبان  دیروز  در ولسوالی ناوه هلمند بازداشت شد. هلمند: 
۴ طالب در یک رشته درگیری های پراگنده در هلمند کشته وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. رر:  

۸ طالب دریک حمله هوایی در دهراوود ارزگان  کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد. ارزگان: 
ننگرهار:  مردی با ۳۸ کیلوگرام چرس دیروز  بازداشت شد.۱6 نفر هم در پیوند باجرایم جنایی بازداشت شد. 

۵  طالب مسلح به شمول حبیب اهلل مشهور به خنجری معاون ولسوال خود خوانده طالبان برای کشنده بلخ  بلخ: 
دیروز کشته شدند.۳ ماین هم کشف شد.

دره کنتوا در مرکز والیت نورستان پس از هشت سال از کنترول طا لبان آزاد شد. نورستان: 
۳۰ دسامبر۲۰۱۹=۹ جدی۱۳۹۸

وزارت دفاع میگوید ۷۱  دهشت افگن دریازده والیت کشورکشته  ۳۲تن زخمی و ۳تن بازداشت شدند. کابل: 
مجلس نمایندگان ایجاد وزارت دولت در امور صلح که در6 سرطان ایجاد شده بود  تصویب کرد. رر: 

طالبان خواستار آزادی ۵ هزار زندانی به عنوان بخشی از توافق صلح است. امریکا: 
پکتیکا:  مخفیگاه گروه تروریستی طالبان درگومل که درآن ماین های کنار جاده و مواد انفجاری بود  منهدم شد.

پولیس نیمروز پنجاه کیلوگرام موادمخدر نوع  شیشه، تریاک، ومت امفتامین را امروز ضبط کرد. نیمروز: 
پولیس هشت مرد را به ظن همکاری با طالبان امروز در زرنج بازداشت کرد. رر: 

یک تانکرنفتکش درشاهراه جوزجان- بلخ امروز ازطرف طالبان در  فیض آباد به آتش کشیده شد. بلخ: 
6طالب مسلح در حمله های هوایی درچمتال بلخ دیروز کشته و۹ طالب زخمی  شدند. رر: 

اسداهلل یک قومندان طالبان  در درگیری با منسوبان امنیتی در بغالن دیروز کشته  و۳ طالب زخمی شد. بغالن: 
با فرار طالبان از ولسوالی مقر بادغیس امنیت کامل در این ولسوالی تامین شده. ۱۱ ماین هم کشف شد. بادغیس: 

۱۷ طالب  مسلح دیروز در عملیات قوای هوایی دردشت قلعه  تخار کشته و۵ تن زخمی شدند. تخار: 
دایکندی: ۱۴طالب درمربوطات کجران کشته شدند و ۱۷تن دیگری آنان زخمی  و ۴تن دیگر اسیر شده اند.

۱۲ طالب درعملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ده یک  گیروواندرغزنی کشته و۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
یک موترهاموی پرازمواد انفجاری طالبان با۱۵ موترسایکل درحمله هوایی دراندرغزنی تخریب شد.  رر: 

نبیجان مسوول نظامی طالب درپشتون زرغون، ولی مسوول والیت وسید شاه قوماندان طالب کشته شد.  هرات: 
عملیات  طوفان هریرود به هدف پاک سازی شاهراه هرات- غور از وجود طالبان آغاز شد. رر: 

پولیس، مسوول مالی طالبان درغوررا دیروزبا یکونیم ملیون افغانی پول نقددرچارسده باز داشت کرد. غور: 
۴ طالب درترینکوت  ارزگان کشته و6 تن زخمی شدند.۸ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

۴طالب مسلح دردرگیری با سربازان اردوی ملی صبح امروزدرصیاد سرپل کشته و۸ طالب زخمی شدند. سرپل: 
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۲  طالب در درگیری با منسوبان امنیتی   دردولت آباد فاریاب دیروز کشته و۵ تن شان زخمی شدند. فاریاب: 
۳۱ دسامبر۲۰۱۹=۱۰جدی۱۳۹۸

در۲۴ ساعت گذشته ۱۱ فرد ملکی در نقاط مختلف کشور کشته و ۵ تن زخمی شده اند. کابل: 
امین اهلل مشهور به قوماندان عیان شهروندکابل به اتهام جرایم سازمان یافته بازداشت شد. رر: 

یک زن در زیر اداره طالبان در ولسوالی کشنده بلخ امروز به قتل رسید. بلخ: 

دوتن به ظن قاچاق ۱۴کیلوگرام چرس امروز درپروان بازداشت شدند. پروان: 
در اثردرگیری میان افراد دوقومندان مسلح غیر مسوول درغوربند دوفرد مسلح غیرمسول کشته شدند. رر: 

۱۲ کارخانه تولید مواد مخدر  با ۱۳۴ تن چرس در ولسوالی ده یک غزنی  تخریب شد. غزنی: 
۴۱  طالب مسلح درعملیات مشترک نظامیان درمربوطات غزنی کشته۱۰ تن زخمی و۷ تن بازداشت شد. رر: 

۱۷ حلقه ماین در مربوطات خوست، پکتیکا، لوگر، میدان وردک و غزنی کشف و خنثی گردید.  
موقعیت یک پایگاه نظامی در درزاب جوزجان از ساحه »تپه آنتن« به محل دیگری تغییریافته است. جوزجان: 

پنج طالب مسلح پاکستانی درنبرد با نظامیان در نورستان کشته شدند. 6 ماین هم کشف و خنثی شد. نورستان: 
عملیات تصفیوی در شماری از ولسوالی های هرات ادامه دارد. هرات: 

ده ها روستا درولسوالی کهسان ازوجود طالبان پاک و۳ طالب بازداشت شد. رر: 
مال نبی جان با دو فردش  وآقا ولی و سید شاه  دو قوماندان دیگر طالبان در پشتون زرغون کشته شد.  رر: 

مال کامران یک قومندان ارشد گروه طالبان کشته  و۵ طالب بازداشت شد.۱۷ماین کشف شد. هلمند: 
چهار فرد ملکی در انفجار یک ماین طالبان درناوه هلمند دیشب جان باختند. رر: 

۱۵ طالب مسلح در دو حمله های هوایی درشورابک قندهار ومارجه هلمند دیشب کشته شدند. قندهار: 
درحمله هوایی ناتو 6 طالب با۲ پاکستانی کشته و ۴ تن زخمی شدند. ۸ ماین هم کشف شد. کنر: 

۸  طالب مسلح دریک حمله هوایی درشاه جوی زابل کشته وسه تن زخمی شد.۱۰ ماین هم کشف شد. زابل: 
۱۵ طالب مسلح در درگیری با نظامیان در بغالن دیروز کشته و۵ تن زخمی شدند. بغالن: 

یک مرکز پروسس مواد مخدر با یک تن چرس در اثر عملیات نظامیان دیروز در لوگر از بین برده شد. لوگر: 
۴ طالب مسلح درالیشنگ لغمان دیشب کشته شدند.  لغمان: 

۲ عضو مشهور طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیروز درصیاد سرپل کشته و۳تن زخمی شدند. سرپل: 
۳ طالب در یک حمله هوایی درقوش تپه جوزجان دیروز کشته و۵ تن زخمی شدند. جوزجان: 

۲طالب کشته و یکتن زخمی و نظامیان قرارگاه هاى مهم طالبان را در چهاردره تخریب کردند. قندز: 



743

سال ۲۰۲۰ م
اول جنوری ۲۰۲۰ =۱۰جدی۱۳۹۸

وزارت دفاع میگوید طرح آن وزارت برای ایجاد شورای ملی زنان نظامی و شورای جهانی زنان نظامی مورد  کابل: 
تایید ریاست جمهوری و نهادهای بین المللی قرار گرفته است.

وزارت دفاع ملی ازکشته شدن۷۲دهشت افگن و۲۹تن زخمی در ده والیت کشورخبرداده است.۱۳ تن نیز اسیر  کابل: 
شد.

۱۵ طالب مسلح در شاهراه غور – هرات در حمله هوایی نظامیان دیشب کشته وچندین تن زخمی شدند. غور: 
6  طالب مسلح دردرگیری با منسوبان امنیتی دیروزدراسمارفاریاب کشته و۳ تن زخمی شدند.۳ طالب در  فاریاب: 

بلچراغ کشته و۴ تن زخمی  شد.
6۵ سرباز از اکادمی نظامی شهرجبارقهرمان در هلمند فارغ شد. هلمند: 

۳طالب کشته و۵ تن زخمی و سه کارخانه تولید بمب و ماین گروه طالبان در نهرسراج کشف ونابود شد. رر: 
جوزجان: 6 طالب مسلح درحمله هوایی برگردهم آیی شان درقوش تیپه جوزجان کشته شدند و نه تن دیگرشان زخم 

برداشتند.یک انبار سالح نیز کشف شد.
دو پولیس محلی به شهادت رسیدند و یک سرباز محلی زخم برداشت وحمله گروه طالبان مسلح دردشت  قندز: 

ارچی کندز دیشب عقب زده شد.
هشت نظامی در حمله طالبان بر یک مرکز امنیتی درولسوالی بلخ دیشب بشهید و۳ تن زخمی شد. بلخ: 

۱۱ طالب مسلح درعملیات نظامیان دیشب درقره باغ. اندرو گیالن غزنی کشته یک نفر زخمی و یک نفر  غزنی: 
بازداشت شد.۲ماین در پکتیا و غزنی کشف شد.

۱۱ طالب مسلح  دیشب در در گیری با نظامیان در درقد تخارکشته و6 تن زخمی شدند. تخار: 
بیشترین بخشهای شیرزاد ننگرهاردرعملیات نظامی از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است. ننگرهار: 

6 طالب مسلح دریک حمله هوایی دیشب در قندهار کشته  و ۱۱ حلقه ماین کشف و خنثی شد. قندهار: 
۴ طالب دردوحمله هوایی که دروالیت های هلمند وزابل انجام شد کشته شدند. زابل: 

۲ هراس افگن را پولیس کنربا ۹ بوری مواد انفجاری  در یک ریگشا در نرنگ بازداشت كرد. ۲تن دیگر با دو  کنر: 
میل سالح و مقداری مهمات در سرکانو بازداشت شد.

دایکندی: ۱۸هراس افگن طالب کشته و چندین روستای ولسوالی کجران ازوجودهراس افگنان طالب، تصفیه وپاکسازی 
شده است. ۲۲ ماین هم کشف شد.

یک قاچاقبر بزرگ با ۸۴۱ کیلوگرام تریاک وهیرویین دریک موتردراوبه هرات بازداشت شد.  هرات: 
شاهراه سالنگ پس از چاشت امروز باافزایش ریزش برف و وزش شدید باد به گونه کامل بر روی ترافیک   سالنگ: 

مسدود شد.
۲ جنوری۲۰۲۰= ۱۲جدی۱۳۹۸

سفیر آمریکا در افغانستان می گوید که برنده انتخابات ریاست جمهوری  از حمایت شمار اندک مردم این  کابل: 
کشور برخوردار خواهد بود و باید به فکر تشکیل یک حکومت فراگیر باشد.

یونیسف :  صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( از جنجالی که در تصویب قانون حمایت از حقوق 
کودکان در مجلس نمایندگان افغانستان به میان آمده، ابراز نگرانی کرده است.

از انفجار یک ماین دیروز در ولسوالی بگرام پروان جلوگیری شد. پروان: 
۵ طالب مسلح در قیصار فاریاب امروز به روند صلح پیوستند. فاریاب: 

۱۱ طالب مسلح درحمله های هوایی ودرگیری با نظامیان درفاریاب دیشب کشته و۱۳تن زخمی شدند. رر: 
دریک انفجارماین درگلران هرات یک غیرنظامی جان باخت و پا های یک کودک قطع شد. هرات: 

۸۴۱ کیلوگرام  تریاک وهیرویین در اوبه هرات کشف وقاچاقبرگرفتار شد. یک سرباز زخمی شد. رر: 
۹ طالب در گلوله باری نظامیان در برگ متال کشته و ۵ ماین  کشف وخنثی شد. نورستان: 

6 عضو داعش در حمله هوایی در مانوگی کنر کشته و۱۰ حلقه ماین کشف و خنثی شد. کنر: 
سه ماین سازگروه طالبان درحومه لشکرگاه هلمند دیروزدریک عملیات ویژه بازداشت شدند. هلمند: 
۱۰ طالب در حومه ترینکوت و دهراوود در حمله هوایی کشته و۹ ماین کشف و خنثی شد. ارزگان: 

۱۴ طالب با۳ پاکستانی درتازه ترین حمله های نظامیان درمربوطات قندهار کشته و 6تن زخمی و۳ تن  قندهار: 
بازداشت شد.۱6ماین  هم کشف شد.

۲تن کشته و6 طالب دریک عملیات نظامی درشنکی زابل بازداشت شدند.۱6ماین هم کشف شد. زابل: 
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6 طالب مسلح درحمله هوایی در قرقین جوزجان دیشب کشته و۵ تن زخمی شدند. جوزجان: 
۳ جنوری۲۰۲۰= ۱۳جدی۱۳۹۸

اشرف غنی ریس جمهور و داکتر عبداهلل و حامد کرزی مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران را به ایران  کابل: 
تسلیت گفتند.

۴طالب مسلح در نتیجه انفجار بمب دست داشته خودشان٬ درنزدیک مکتب درمهترالم لغمان کشته شدند. لغمان: 
۱۰ طالب مسلح درحمله  نظامیان درالینگارلغمان کشته و6 طالب دیگرزخم برداشتند.6 ماین کشف شد. رر: 

۷ طالب در حمله نظامیان بریک مرکز گروه طالبان در سنگین هلمند،کشته شدند و شش تن دیگرشان زخم  هلمند: 
برداشتند.۲۰ماین هم کشف شد.

۷ طالب مسلح دریک حمله هوایی درسوکی کنر کشته شدند. ۱۷ماین هم کشف و خنثی شد. کنر: 
نورستان: 6 تروریست پاکستانی در گلوله باری ماموران مرزی درکامدیش  شرق کشور کشته شدند.

امنیت ملی والیت هرات موفق به شناسایی و دستگیری ۳ تن اعضای یک باند آدم ربا شدند. هرات: 
۹طالب مسلح دریک عملیات نظامی در شهر صفا زابل کشته شدند و چهار تن دیگرشان زخمی شد. ۱۱ماین  زابل: 

هم کشف شد.
6 طالب در یک حمله هوایی نظامیان درترینکوت ارزگان کشته شدند و چهار طالب دیگر زخم برداشتند.  ارزگان: 

۸ماین هم کشف و خنثی گردید.
طالبان دیروز پایه های شرکت های مخابراتی اتصاالت، ام تی ان و روشن را در ولسوالی درزاب این والیت  جوزجان: 

به آتش کشیدند و تمامی وسایل تخنیکی آنها را نیز با خود برده اند. 
۴ جنوری۲۰۲۰= ۱۴جدی۱۳۹۸   

دادستانی کل افغانستان ازمردم لوگر، رسانه ها ونهاد های مدنی خواست باهیأت تحقیق سواستفاده جنسی  کابل: 
ازکودکان همکاری وشواهد ومدارک را درمیان بگذارند.

۲۷ دهشت افگن دربخش های کشور طی ۲۴ساعت گذشته کشته و۱۴تن زخمی شدند. رر: 
یک قومندان محلی طالبان به نام محب اهلل در عملیات منسوبان امنیتی و دفاعی کشور دردند بغالن صبح امروز  بغالن: 

کشته شد.
۳ طالب دیروز در باالمرغاب هنگام حمله به یک پاسگاه نظامیان کشته و ۱۰ تن زخمی شدند. بادغیس: 

یک مرد مظنون که مدتها تحت تعقیب پولیس تخار بوددیشب در درگیری با منسوبان امنیتی کشته شد. تخار: 
درة تخت ولسوالی چشت هرات پس از پنج سال، عصر دیروز از اشغال طالبان آزاد شد. هرات: 
جوزجان:  6 طالب مسلح درحمله هوایی درقرقین جوزجان دیروز کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.

انفجارماین در مزارشریف مرکز بلخ جان یک فرد ملکی را گرفت و دو فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. بلخ: 
روزالدین یک سرکرده طالبان در عملیات نظامیان در نرخ میدان  وردک دیشب کشته شد. میدان: 

۴ تروریست بمب گذار درمربوطات مهترالم والیت لغمان کشته شدند. لغمان: 
پولیس والیت هرات هفت تن را به ارتکاب جرایم گوناگون بازداشت کرده است. هرات: 

۵جنوری۲۰۲۰= ۱۵جدی۱۳۹۸ 
سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به  ایران: 
همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ جدی در مسیر فرودگاه بغداد به دستور »دونالد ترامپ« رییس 

جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( ترور شدند و به شهادت رسیدند.
وزارت دفاع ملی ازكشته شدن۳۱ دهشت افگن درپی عملیات تصفیه یی و۲۲ تن زخمی خبر داده است . کابل: 

۲ نفر با ۱۵ کیلوچرس دیروز بازداشت شد. ودونفر یک زن و یک مرد به اتهام اختطاف یک طفل در جنگلک  کابل: 
کابل بازداشت و طفل نجات داده شد.

درسال گذشته عیسوی ۱۳۸۷ نفر به ظن دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، درکشور گرفتار شده اند. رر: 
پولیس نیمروز۴۰کیلو گرام تریاک وشیشه را در شهر زرنج مرکز آن والیت کشف وضبط کرد. نیمروز: 
۱ طالب مسلح در جنگ با نظامیان در  دالرام نیمروز کشته شد یک طالب دیگر باز داشت شد. رر: 

۲ نفر ملکی در انفجار ماین کنار جاده در خاشرود جان باختند. رر: 
6 عضو گروه داعش در کنر به ماموران امنیتی تسلیم شدند. کنر: 

۸ هراس افگن دریک حمله هوایی در دانگام کنر کشته شدند. 6 ماین هم کشف شد. رر: 
۳ نفر بازداشت و ازقاچاق  ده قاطر حامل چوب چارتراش افغانستان به  پاکستان جلوگیری شد. رر: 

پولیس ۱۳۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را  که در ۹ ماه گذشته ضبط شده بود آتش زد. بدخشان: 
یک دختر شانزده ساله شب گذشته درسمنگان با فیر تفنگ چره یی توسط پدرش کشته شد. سمنگان: 
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حمله طالبان بر پاسگاه های پولیس در ولسوالی  قادس  ومقر بادعیس دیشب  عقب زده شد. بادغیس: 
قاری نظام الدین یک قومندان مهم محلی طالبان درنزدیکی میمنه توسط امنیت ملی دیروز باز داشت شد. فاریاب: 

یکنفر با بیش از ۵ کیلوگرام تریاک در پشتونکوت بازداشت شد. رر: 
۳ قومندان گروه طالبان  مالشوکت ومالشاهین و مالنصیردر تازه ترین حمله های هوایی در خوگیانی ننگرهار  ننگرهار: 

کشته شدند. 
۱۷ طالب در حمله هوایی در خاکریز و شورابک کشته  و۲۰ ماین کشف شد. قندهار: 

مردی که میخواست خواهرزاده۸ ساله اش را به خاطردریافت پول در انجیل هرات برباید، بازداشت شد. هرات: 
6 طالب مسلح در یک حمله هوایی درسنگین  هلمند کشته شدند.۱۰ حلقه ماین هم کشف شد. هلمند: 

پولیس بغالن، از قاچاق ۷۹ کیلوگرام »چرس« به کابل، جلوگیری کرد و۲ نفر بازداشت شد. بغالن: 
۱۵ قریه در حومه شهر کندز در جریان عملیات نظامیان از وجود طالبان مسلح پاک سازی و۱۰6 ماین کشف  قندز: 

شده است. 
۶ جنوری۲۰۲۰= ۱۶جدی۱۳۹۸ 

مذاکرات امریکا و طالبان با ورود زلمی خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان  کابل: 
به دوحه٬ امروز از سرگرفته می شود.

دریک درگیری میان دو خانواده در محفل عروسی در سالون آریانا، مسیح اهلل احمدزی ریس تکنالوژی  رر: 
معلوماتی لوی سارنوالی کشته شد.

وزارت داخله از بازداشت ۷6 نفر به اتهام جرایم جنایی درجریان یک ماه گذشته درکابل خبرداد.  رر: 
پولیس ۸ نفر را درپیوند به قتل و چپاولگری ازنقاط مختلف کابل بازداشت کرد. رر: 

وزارت دفاع میگوید که ۳۳ دهشت افگن توسط نیروهای دفاعی در۷والیت کشته و۷ تن زخمی شدند.  .رر: 
علی سینا۲۲ ساله محصل در پوهنتون امریکایی افغانستان دوشب قبل دردشت برچی بخاطر موبایل ولپ تاپش  رر: 

کشته شد.۳روز قبل یک تاجر مارکیت داودزی در ده افغانان کشته شد.
پنج تن به شمول یک قومندان پیشین جهادی شب گذشته در ساحه خیرخانه شهرکابل کشته شدند. رر: 

شبکه های مخابراتی هنگام شب در بادغیس وولسوالی های آن  باثرهوشدارطالبان غیر فعال شده است . بادغیس: 
۱۱ طالب دریک حمله هوایی درسنگین هلمند کشته شدند.6 ماین هم کشف شد. هلمند: 

دومرد با۴۳ بسته تریاک در مارکو ننگرهار بازداشت شدند. ۲۳نفر باتهام جرایم جنایی بازداشت شدند.  ننگرهار: 
۷ طالب مسلح در یک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف گردید. قندهار: 

عملیات های  مشترک نظامیان روزگذشته در ولسوالی های پشت کوه و قلعه کاه فراه آغاز شد. فراه: 
۳ طالب درحمله هوایی باالی تجمع آنان در بغالن مرکزی صبح امروز کشته و۴ طالب زخمی شدند. بغالن: 

۵ عضو قطعه سرخ طالبان به سرکردگی وزیرگل درقیصار فاریاب دیروز با دولت یکجا شدند. فاریاب: 
۴ طالب مسلح در پی عملیات نظامیان در پشتونکوت فاریاب دیشب کشته شدند.قاری جیالن مشهور به  رر: 

عدالت ریس کمسیون نظامی طالبان با۱۱ فردش زخمی شدند.
۵ طالب به شمول یک ماین ساز ماهر دشمن در اقتاش وخان آبادکندز دیروز کشته شدند. قندز: 

۷ جنوری۲۰۲۰= ۱۷جدی۱۳۹۸ 
وزارت خارجه در مورد سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در۲۰ سرطان۱۳۹۷  کابل: 

به بامیان تحقیق می کنند.
عکسی از حضورمحمد کریم خلیلی،رئیس شورایعالی صلح افغانستان نیزدرمراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی  رر: 

در تهران نشرشده : سفراو شخصی بوده است. حامد کرزی هم عازم ایران شده.
۱۰ دهشت افگن درچند عملیات نیروهای امنیتی درشش والیت کشته و6 نفر زخمی شده اند. رر: 

پولیس کابل، چهارمجرم حرفه یی را به ارتکاب چپاولگری، بازداشت کرده است. رر: 
مالنصر اهلل اخند معاون عملیاتی گروه طالبان در  شیندند هرات در نیمروز بازداشت شد. نیمروز: 

۳  کارمند امنیت ملی درحمله یک مهاجم چادری پوش درفاریاب شهید و۲غیرنظامی زخمی شد.  فاریاب: 
۷ طالب توسط نظامیان   درگرزیوان کشته و۱۱ تن زخمی شد . یک پولیس شهید و ۲ تن زخمی شد. رر: 

۸ طالب مسلح دریک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. ۱۴ماین هم کشف شد. قندهار: 
۲۰ عضو گروه طالبان درننگرهار دست ازجنگ کشیدند و روند صلح درپیش گرفتند. ننگرهار: 

۱۷طالب و داعش در حمله های هوایی درننگرهارکشته6 مرکزشان تخریب و۲ ماین کشف شد. رر: 
۳۰ طالب در جریان عملیات های هوایی و زمینی  درکشنده  زارع  چاربولک و دولت آباد  کشته  شد. بلخ: 

پولیس بلخ دیروز یکصد کیلو گرام چرس را در چمتال  ضبط  و۲ نفر را بازداشت کرد. رر: 
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۵ طالب توسط نظامیان درقلعه کاه درحمله هوایی باالی گمرک طالبان کشته عده ای زخمی وده ها ماین کشف  فراه: 
شد.

رییس بازسازی و انکشاف دهات پنجشیر در یک رویداد ترافیکی جان باخت. پنجشیر: 
ازمایش موشکی ایران فرودگاه کابل را راکد کرد. کابل: 

۸ جنوری۲۰۲۰= ۱۸جدی۱۳۹۸ 
سرپرست وزارت انرژی و آب  استعفی داد. کابل: 

وزارت دفاع ملی می گوید ۱6دهشت افگن در درنقاط مختلف کشور کشته و۲ تن زخمی  شدند. کابل: 
پولیس کابل نزدیک به یکصد میل اسلحه ازیک شرکت خصوصی امنیتی درکابل را کشف و ضبط کرد. کابل: 

پولیس کابل ۲۵ نفر را به اتهام فریبکاری از ساحه ناحیه دوم شهر کابل بازداشت کرد.که  برای شرکت کیونیت  رر: 
کار می کردند. 

یک هلیکوپتر اردوی ملی امروزبه علت عوارض تخنیکی در فراه سقوط کرد و۲ پیلوت کشته شد. فراه: 
۲۵ طالب امروز در ولسوالی شهرک غوربا دولت یکجا شدند. غوز: 

پولیس امروز سه مرد را  با سه کیلو و پنجصد گرام تریاک  بازداشت کرد.  جوزجان: 
پولیس بغالن امروز  یک عضو بر جسته طالبان  را در چشمه شیر پلخمری  بازداشت کرد.  بغالن: 

سرمای شدید وحمله های هوایی سبب شده است که طالبان درآبکمری باد غیس دست از جنگ  بردارند. بادغیس: 
۱۰ طالب دریک حمله هوایی درسوکی کنرکشته شدند.یک انبار سالح و۱۳ ماین نیزکشف شد. کنر: 
۳ طالب ماین ساز درحمله هوایی دیشب درسنگین هلمند کشته شدند.۱۰ماین هم کشف شد. هلمند: 

6 طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی در ارزگان کشته شدند. ۱۱ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۲ طالب درحمله هوایی درجشت شریف  کشته شد. هرات: 

۲ طالب در حمله هوایی در خاکریز قندهار به قتل رسیدو یک موتر مملو از مواد انفجاری تخریب شد. قندهار: 
پولیس مردی را که یک موتررا درپروان به سرقت برده بود درکاپیسا امروز بازداشت کرد. کاپیسا: 

۵ طالب مسلح در عملیات نظامیان درالمار فاریاب عصر دیروز کشته ویک نفر شان زخمی شد. فاریاب: 
حامد کرزی که به تهران سفر کرده ضمن تسلیت به ترورقاسم سلیمانی گفت امیدواریم امریکا راه معقولی  ایران: 

راپیش گیرد. وی در نشست مجمع گفتگوی تهران اشتراک کرد. 
۹جنوری۲۰۱۹=۱۹جدی۱۳۹۸

۱۲6 نفر از اعضای خانواده جنگجویان داعش در ننگرهار پس از تثبیت هویت شان توسط یک جرگه به  کابل: 
اقارب شان در خیبر پختونخواه تحویل داده شد.

آمرستارکه ازفرماندهان پیشین جهادی درحزب جمعیت اسالمی افغانستان بود،چهارروز پیش درخیرخانه در  رر: 
جریان حمله امنیت ملی افغانستان همراه با پسروخواهرزاده اش و میزبانش همراه با پسرش کشته شدند. او به 

داشتن افراد مسلح غیرقانونی متهم بود.بررسی قتل آغاز شد.
وزارت امور داخله طرح جدید امنیتی را در کابل روی دست گرفته است. رر: 

۵ تن به ارتکاب جرایم گوناگون از والیات تخار، هرات، کاپیسا و نیمروز بازداشت  گردیدند. رر: 
پولیس کابل  شب گذشته تا چاشت امروز ۱۸ تن را در پیوند به جرایم جنایی بازداشت کرده است. رر: 

در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای خارجی در ولسوالی زیرکوه  هرات مال ننگیالی یک   هرات: 
فرمانده انشعابی گروه طالبان همراه با ۱۵ نفر از افرادش کشته شده اند.

مال مدثرمسوول استخبارات گروه طالبان در میدان وردگ ، در یک عملیات نظامی کشته شد. میدان: 
۷ عضوگروه طالبان درسنگین و واشیر هلمند بازداشت و۴ تن کشته  شدند. ۹ ماین هم کشف شد. هلمند: 

۱6 طالب مسلح در دو حمله نظامیان در میوند و خاکریز قندهار کشته شدند. ۲۰ماین هم کشف شد. قندهار: 
۳ طالب مسلح در دو درگیری درمومند دره و دوربابا ننگرهار کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم  ننگرهار: 

برداشتند.۱۳ماین هم کشف شد.
۱۳ طالب مسلح درعملیات نظامی درمقرغزنی شام دیروزکشته شدند.۸۹ ماین، دوکالشینکوف، یک راکت آر  غزنی: 

پی جی ، ۵۷ ریموت کنترول ماین ویک مقدار مهمات طالبان به دست آمد.
۵ طالب دیشب در تگاب کاپیسا کشته و شماری زخمی شد. کاپیسا: 

طالبان یک تانکر تیل را در شاهراه پلخمری- سمنگان به آتش کشیدند. درایوروهمکارش کشته شد. بغالن: 
یک ماین ساز ماهر طالبان دیشب با انفجار ماین دست داشته اش دردولت آباد  بلخ کشته شد . بلخ: 

۸ طالب مسلح دیروز در عملیات مشترک نظامیان  در فراه بازداشت شدند. فراه: 
۳ مرد مظنون به دزدی اموال مردم  دیروز در شهر زرنج باز داشت شند. نیمروز: 
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۵ طالب مسلح در درگیری با نظامیان دیشب درالمار فاریاب کشته و۸ تن زخمی  شدند . فاریاب: 
۴ طالب مسلح در یک حمله نظامیان درنورستان کشته شدند. 6 ماین هم کشف شد. نورستان: 

یک جرخبال ارتش درگردیزسقوط کرد که۱۰ تن سرنشین آن زخم برداشتند وازطرف ارتش تخریب شد.  پکتیا: 
دیروز درسقوط هیلی کوپتر نظامی در فراه ۲ پیلوت آن کشته شد.

۱۰ جنوری۲۰۲۰= ۲۰جدی۱۳۹۸ 
وزارت داخله میگوید که تمام منسوبین پلیس حوزه های امنیتی شهر و ولسوالی های کابل برکنار و در عوض  کابل: 
افراد “توانا و کارا” در این بخش ها استخدام خواهند شد. با اجرای طرح جدید امنیتی دیشب و امروز ۱۸ تن  

در پیوند به جرایم جنایی بازداشت  شدند. 
سفیرایران درکابل میگوید  دولت ایران به افغانستان حمله نخواهند کرد اما در مورد حمله به پایگاه های  رر: 

آمریکایی در این کشور مقامات کشورش تصمیم می گیرند. 
۵۰ زن و بیش از۷۵ کودک وابسته به جنگجویان پاکستانی داعش به سران قبایل ساکن در پاکستان تحویل داده  رر: 

شد.
ادارة تدارکات ملی افغانستان می گوید که داوطلبی قرارداد چاپ ده میلیارد بانکنوت های جدید افغانی تکمیل  رر: 

شده که یک شرکت پولندی برندة این روند شناخته شده است.
پولیس بلخ هفت مرد را به ظن جرایم در دو روز گذشته از شهر مزار شریف بازداشت کرد. بلخ: 

در یک درگیری بین افراد دو قومندان مسلح غیر مسوول در بلخ دیروز چهار تن کشته شدند. رر: 
۸ طالب در یک حمله هوایی در درقد تخار دیروز کشته و۵ تن زخمی  شدند. تخار: 

۱۱ جنوری۲۰۲۰= ۲۱ جدی۱۳۹۸ 
دو نظامی امریکایی در انفجار ماین کنار جاده در دند قندهار کشته و دو تن زخمی شد. قندهار: 

۱۸ دهشت افگن درجریان چند مورد عملیات تصفیه یی که ازسوی نیرو های امنیتی و دفاعی  انجام شد٬ کشته  کابل: 
و۸ تن زخمی شدند .

وزارت دفاع گفت:دروالیت غوردره«کمنج« که از حیاتی ترین نقطه شاهراه هرات-غور است و یکی از مراکز  رر: 
مهم طالبان دراین مسیربود، از کنترول طالبان آزاد شده است.۴۸ طالب کشته شدند و6 قرارگاه بزرگ شان 

تخریب وصدها ماین کشف گردید. 
پولیس کابل پنج چپاولگر را در نقاط مختلف شهر بازداشت کرد. رر: 

۵ طالب با سرگروه آن در حمله هوایی در آقتاش قندز کشته ویک ماین کشف شد. قندز: 
۴طالب طالب با یک هزار کیلو گرام مواد مخدر در ولسوالى گیالن غزنی دیشب بازداشت شدند. غزنی: 

۷ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو در خوست دیشب کشته شدند. خوست: 
۵ طالب مسلح در یک حمله هوایی در ساحه دره کیهان ولسوالی زیروک پکتیکا کشته شدند.  پکتیکا: 

۴ طالب مسلح در عملیات نظامیان درنرخ میدان وردک دیشب کشته شدند. میدان: 
درعملیات مشترک نظامیان درساحه نوزه خوله ولسوالی څمکنی پکتیا مقدارزیادی جنگ افزار طالبان به دست  پکتیا: 

آمده بود.
در درگیری میان افراد مسلح غیرمسوول دیشب در کوه بندهای کاپیسا یک زن کشته شد. کاپیسا: 

۱۸ طالب مسلح  در عملیات مشتر ک نظامیان در درقد تخار دیروز کشته و۱۱ تن زخمی شدند.  تخار: 
۵ طالب در حمله هوایی نظامیان دیشب در سمنگان کشته و۸ تن زخمی شدند. سمنگان: 

۱۲ جنوری۲۰۲۰= ۲۲ جدی۱۳۹۸ 
با ادامه بارندگی شدید در سراسر این کشور ۱۸نفر در رویدادهای جداگانه درقندهار وهلمند و ارزگان جان  کابل: 

شان را از دست داده اند و ۲۹ نفردیگر هم زخمی شده اند.
دو سارق را ازمربوطات ناحیه دهم کابل، همرا ه با یک عراده موتربازداشت شد. رر: 

پولیس کابل یک نفر را به اتهام دزدی ۱۱۰۰ دالر امریکائی از حوزه نهم کابل، بازداشت کرد. رر: 
۱۷دهشت افگن در عملیات تصفیه یی نیروهای دفاعی درهلمند و غزنی کشته  و۵ تن زخمی شدند. رر: 

طالبان دوفرد ملکی را دیروز درقره باغ غزنی  از بس پایین نموده تیرباران کردند. غزنی: 
۱6دهشت افگن در حمله هوایی و توپچی در گیرو، گیالن و اندر غزنی کشته و۵ تن زخمی  شدند. رر: 

تالش ها برای برچیدن بساط طالبان ازولسوالی نهرسراج هلمند ادامه دارد. هلمند: 
پولیس پنج تن را در پیوند به قتل پسرجوان ازپروان باز داشت کرد که دوشب قبل حین برگشتن از محفل  پروان: 

عروسی بقتل رسانیده بودند.
پولیس تخار یک مرد را به ظن قتل امروز بازداشت کرد. ویکنفر با۴۵۰گرام هیرویین بازداشت شد. تخار: 
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محب اهلل  شهروند پاکستان مسوول مالی گروه طالبان درزون شمالشرق درحمله هوایی، دیشب درامام صاحب  قندز: 
کندزکشته شد. 

پولیس بادغیس جسد یک کودک پسر۱۲ساله را دیروز در حالی یافت کرد که حلق آویز شده بود . بادغیس: 
۷۰۰ سرباز اردوی ملی از یک دوره آموزشی در بلخ دیروز فارغ شدند. بلخ: 

پولیس در یک ماه بیش از هفتاد مورد جرم را کشف و در پیوند به آن 66 مظنون را با ۳6 جنگ افزار بازداشت  رر: 
کردند.

شش قریه در ولسوالی بلخ دیروز از وجود طالبان پاکسازی شد. رر: 
۱۳ طالب مسلح در یک رشته حمله های هوایی در قندهار کشته شدند.۱۵ ماین هم کشف شد. قندهار: 

۱۳ جنوری۲۰۲۰= ۲۳ جدی۱۳۹۸ 
آقای یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت استعفی داد و بجایش  امام وریماچ سرپرست تعیین شد. کابل: 

چند روز قبل نیز آقای خلمی سرپرست وزارت آب و برق استعفی داد.  
بارندگی شدید درافغانستان با افزایش تلفات به حد اقل۲۴ کشته و ۴۰ زخمی رسیده. کابل: 

اشرف غنی در مراسم فراغت ۴۰۰ افسر پولیس گفت بعدازین پولیس در جنگ شرکت نکند. رر: 
وزارت داخله گفت ۱۲۰۰ پولیس جهت تقویه امنیت درکابل توظیف شده است. رر: 
پولیس کابل دو تن را به اتهام حمل اسلحه غیر قانونی در ده سبز بازداشت کرد. رر: 

اصابت چندین مرمی هاوان  طالبان در تخار جان یک دختر شانزده ساله را گرفت و دو زن را زخمی کرد.  تخار: 
چندین منزل تخریب شد.

۴  طالب مسلح  در شیب کوه کشته شدند و تعدادی ازجنگ افزارسبک و سنگین آنان نیز به دست آمد. فراه: 
نظامیان درغور جاده دره ترکمن را ترمیم میکنند که طالبان  آنرا با ماین گذاری ها تخریب کرده اند. غور: 

۴ طالب بشمول عبدالباری مسوول نظامی طالبان برای کشنده بلخ  بازداشت شد. سمنگان: 
۵ طالب در درگیری با نظامیان در اندر غزنی دیشب کشته و۲تن زخمی شدند. غزنی: 

۷ طالب مسلح در آب کمری با درک حقانیت ، به روند صلح پیو ستند . بادغیس: 
۴ طالب مسلح دریک عملیات نظامی درنهرسراج هلمند کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.۱۰ماین  هلمند: 

هم کشف شد.
یک تروریست درلشکرگاه هلمند در گلوله باری نظامیان عصر دیروزکشته شد. رر: 

هفت زندانی از زندان گردیز مرکز پکتیا دیشب فرار کردند. پکتیا: 
گروهی از پناهجویان افغان ازالمان اخراج میشوند. ازدسامبر۲۰۱6تاحاال۸۰۰مرد افغان اخراج شده اند. المان: 

۱۴ جنوری۲۰۲۰= ۲۴ جدی۱۳۹۸ 
در حال حاضروزارت های دفاع، داخله، خارجه، مالیه، ترانسپورت، مخابرات، تحصیالت عالی، معادن و  کابل: 

صنعت و تجارت، شهرسازی، اطالعات و فرهنگ توسط سرپرست، اداره می شوند.
یک دزد موتردرکابل، حین فراراز پولیس با پایه برق درنزدیک لیسه حبیبیه ناحیه هفتم شهرتصادم کرد و جان  کابل: 

باخت ویکنفر زخمی شده.
پولیس کابل، سیرت نام را بازداشت کرد که دوسال پیش، یک صراف را به قتل رسانده بود. رر: 

۳ دزدمسلح دیشب در یک درگیری با نیرو های امنیتی در محمد آغه لوگرکشته شدند. لوگر: 
حکمت اهلل یک مهاجم انتحاری که قصد داشت شاه محمود میاخیل والی را ترور کند ماموران امنیت ملی آن  ننگرهار: 

را بازداشت کردند.
۴ طالب مسلح دریک درگیری درالینگار لغمان کشته شدند. 6ماین هم کشف شد. لغمان: 

6 طالب مسلح در یک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند.۱۱ ماین کشف شد. قندهار: 
۲ طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی آنان  درحمله هوایی دیروز درپشت رود فراه کشته شدند . فراه: 

۹ عضو گروه داعش دیروز درمانوگی کنر  روند صلح در پیش گرفته تسلیم شدند. کنر: 
سه عراده تانکر نفت کش امروز در مسیر شاهراه پلخمری-سمنگان به آتش کشیده شد. بغالن: 

درپی افزایش برگشتن افراد طالبان به روند صلح درغور، تالش ها برای اشتغال زایی به این جنگجویان پیشین  غور: 
آغازشده است.

پولیس دو مرد را  به ظن  قتل یک جوان  درچشمه شیربامداد امروزدر تخاربازداشت کرد. تخار: 
دو طفل در دو انفجار پیهم صبح امروز در مزار شریف شهید و۸ تن دیگر زخمی شدند. بلخ: 

طی ۵ روزاخیر، درعملیات شاهین ۳۰۷ درکشنده، بلخ، چاربولک و زارع،  6۸ مخالف مسلح کشته و ۳۵ تن  رر: 
دیگرشان زخمی شدند.
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واشنگتن پست: ازآغازحملة امریکا به افغانستان درسال۲۰۰۱ میالدی بیش از۱۵۷هزار نفرکشته شده است  امریکا: 
که6۴۱۲۴نفرنیروی امنیتی اند.

۱۵ جنوری۲۰۲۰= ۲۵ جدی۱۳۹۸ 
یما یاری وزیر ترانسپورت و محمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از وظایف شان  کابل: 
کناره گیری کرده اند.وبدلیل حاضر نشدن به مجلس اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت رد 

صالحیت شد. همچنان جواد پیکار وزیر شهرسازی واراضی ممنوع الخروج اعالن شد.
مسعود اندرابی وزیر داخله گفت: فعالیت پولیس دریک هفته گذشته مثبت و فعال بوده است. رر: 

پولیس فردی را که متهم به قتل است امروز ازناحیه۱۲ شهر کابل و۳ تن را درپیوند به قتل یک باشنده  رر: 
جاریکاربازداشت شد.

پولیس کابل در پی عملیات که روز گذشته انجام شد، سردسته یک گروه چپاولگر را، بازداشت کرد . رر: 
یک قاتل فراری که پس ازارتکاب قتل درتخار به ایران فرارکرده بود به افغانستان بازگشتانده شد. رر: 

6 هراس افگن پاکستانی دریک حمله هوایی در مانوگی کنرکشته شدند. کنر: 
پولیس سه مرد را درپیوند به قتل درپروان دیروز بازداشت کرد. پروان: 

پولیس مقداری جنگ افزار را  درسیدخیل  پروان دیروز به دست آورد. رر: 
طیاره بی سرنشین قوای خارجی دیروز۲طالب بشمول مولوی توکل یکی از قومندانان کلیدی محلی  طالبان را  فراه: 

درپشت رود فراه از پای درآورد.
۱۰ ماین از راه های پر رفت و آمد شهر کشف و خنثی شد. هرات: 

پولیس نیمروز۹۲ کیلوگرام تریاک و۴6کیلو شیشه را دیروزازکنگ آن والیت ضبط ویکنفربازداشت کرد. نیمروز: 
۱۶ جنوری۲۰۲۰=۲۶ جدی۱۳۹۸ 

مولوی مجیب الرحمان انصاری، امام مسجد جامع گازرگاه هرات امروز از ایجاد نهاد امر به معروف و نهی از  هرات: 
منکر و تبلیغات این اداره دفاع کرد. او تایید کرد که تاکنون شماری از متخلفین را تنبیه و تادیب و درحد شالق 
زدن مجازات کرده اند. امارت یا خالفت، ما نظام اسالمی می خواهیم.بد حجابی زن از بی غیرتی مرداست.زن 

درخانه بنشیند. زن دربین مردان نباشدوکارنکند.
افگن کشته،۱۲ تن زخمی و۲۲تن دیگربازداشت  درعملیات هفته گذشته در بخشهای کشور،۹۱هراس  رر: 

و6۷ماین کشف شد.
یکنفر با یکمقدار مواد مخدر در میدان هوایی کابل بازداشت شد. کابل: 

پولیس کابل یک خانم راباتهام قتل شوهرش ویک مرد را باتهام تجاوز بردختری درمالستان گرفتار کرد. رر: 
۵ کارمند شرکت برشنا در انفجار ماین چاشت امروز در زابل شهید و یکنفر زخمی شد. زابل: 
۲ تروریست بشمول قوماندان نجیب سرگروپ گروه طالبان در شهر صفا کشته شدند. رر: 

یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری در مهترالم کشف و خنثی شد. لغمان: 
نظامیان در لوگر بیش از۸۰۰کیلو چرس را دیشب از چرخ لوگرکشف  و۲مرد را بازداشت کردند. لوگر: 

نظامیان چندین قریه را درمربوطات خانقاه  از وجود طالبان پاکسازی کردند. جوزجان: 
درعملیات نظامیان در قیصار یک طالب کشته و یک طالب زخمی شد. فاریاب: 

رییس دیوان جزای محکمه فاریاب امروز   ازطرف افراد مسلح ناشناس بافیرمرمی کشته شد.  رر: 
۳ عضو گروه طالبان به شمول یک طالب پاکستانی در مقر غزنی دیشب کشته و۲تن زخمی شدند. غزنی: 

در انفجار ماین کنارجاده دو نظامی درشهرک عینو زخمی شدند. قندهار: 
۸ طالب مسلح در دو حمله هوایی درژیری قندهار کشته شدند. ۱۴ ماین هم کشف شد. رر: 

6 هراس افگن پاکستانی دریک حمله هوایی در مانوگی کشته شدند.۱۴ ماین نیز کشف گردید. کنر: 
۵ طالب مسلح بشمول ۲ پاکستانی در نبرد با ماموران مرزی درکامدیش نورستان کشته شدند. نورستان: 
۱۱ طالب مسلح در حمله های هوایی درسنگین و نهرسراج هلمند کشته و۸ ماین کشف شد. هلمند: 

وزیر خارجه پاکستان از آمادگی طالبان برای کاهش خشونت ها وپیشرفت درروند صلح افغانستان خبر داده  پاکستان: 
است.

۱۷ جنوری۲۰۲۰= ۲۷ جدی۱۳۹۸ 
کابل:  در نشست لندن وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان و انگلستان اعضای گروه بین المللی 

همآهنگی خواهان  پاسخدهی به خانواده های قربانیان سانحة هوایی تهران هستند.
رئیس جمهور جنرال خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله را برکنار کرد و به جای او جنرال  رر: 

صبور قانع را معرفی کرد.خوشحال سعادت همچون معین وزارت دفاع در بخش اموزش تعیین شده است.
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گروه طالبان اعالم کرده که نمایندگان آمریکا و این گروه درمورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن گفتگو  طالبان: 
کرده اند.

۴ مهاجم انتحاری در یک حمله هوایی درمیوند قندهار کشته شدند. قندهار: 
شبکه ویژه ترورگروه طالبان در قندهاردر دوعملیات امنیت ملی متالشی و۱۰عضو آن بازداشت شد. رر: 

جوزجان: ۱۰ عضو طالبان در عملیات نظامی در خانقاه و فیض آباد جوزجان کشته و۱6تن زخمی شدند.
۷ هراس افگن  ۴تن وابسته به طالبان و۳تن  داعش در شرق کشور بازداشت شدند. ننگرهار: 

۸ داعشی درمانوگی کنر دست از ادامه ویرانگری کشیدند و راه صلح در پیش گرفتند. کنر: 
مرکز سوق و اداره گروه طالبان درتگاب کاپیسا در یک حمله هوایی نابود شد. کاپیسا: 

۱۳ مرد در پیوند به جرم های جنایی در کاپیسا بازداشت شدند. رر: 
۱۸ جنوری۲۰۲۰= ۲۸ جدی۱۳۹۸ 

۱۲ تن در پیوند به جرایم جنایی چون قتل، سرقت، چپاولگری، اخالل امن و نظم عامه، کیسه بری و رهزنی  کابل: 
بازداشت شدند.

۲ سر گروه طالبان در عملیات نظامیان در لوگر دیشب کشته و۲ طالب بازداشت شدند. لوگر: 
۳ طالب مسلح صبح امروز درمربوطات قلعه نو مرکز بادغیس کشته شدند. بادغیس: 

۲ سربازپولیس دراثرانفجارماینی درمنطقه دره تخت شاهراه غور هرات دیروززخم برداشتند. غور: 
۴ طالب مسلح دیشب درولسوالی کجران دایکندی کشتهو۳تن زخمی شدند. دایکندی: 

یک قومندان گروه طالبان با چهارفردش درحمله نظامیان درننگرهار کشته شد. ننگرهار: 
۲ طالب در یک عملیات نظامی شب گذشته درمومند دره ننگرهار بازداشت و6 ماین کشف شد. رر: 

امنیت ملی یک موتر بمب گذاری شده طالبان را درخوگیانی کشف وموادانفجاری آن را خنثی کردند. رر: 
6 طالب مسلح  حین ربودن مسافران از یک بس دردرگیری در نورستان کشته شدند. نورستان: 

طالبان دریک محکمه صحرایی درحومه نهرسراج هلمند مردی را تیرباران کردند. هلمند: 
۵۵۱ تن از سربازان اردوی ملی پس ازسپری نمودن یک دوره ی آموزشی نظامی از مرکزتعلیمی قول  بلخ: 

اردوی۲۰۵ اتل فارغ گردیدند.
پولیس یک مرد چهل ساله را به اتهام نکاح اجباری ۲ ماه قبل با یک دخترهشت ساله، بازداشت کرده اند. بغالن: 

۱۹ جنوری۲۰۲۰= ۲۹ جدی۱۳۹۸ 
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله  در جلسه ای نقش علمای دینی را درکاهش جرایم دراجتماع مهم و  کابل: 

ارزنده خواند.  
راس ویلسن سفیر موقت آمریکا واردکابل شد،  وی جایگزین جان بس گردید. رر: 

نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل همچنین آلمان در نشستی در دوبی امارات گفتگو کردند.  دوبی: 
دستور کار این جلسه شامل آتش بس، کاهش خشونت، آمادگی ها برای دوران پسا صلح، مذاکرات بین االفغانی، 

تضمین ها و تعهدات آینده، فراگیر بودن روند صلح افغانستان و ُبعد منطقه ای آن بوده است.
نقیب اهلل فایق والی فاریاب گفت افراد طالبان شب گذشته دراندخوی شش عضو یک خانواده شامل زنان و  فاریاب: 

کودکان را کشته  و۲ تن را زخمی کرده اند.
مال قادرجان یک قومندان گروه داعش درکنر دست از ادامه جنگ برداشت وراه صلح در پیش گرفت. کنر: 

طالبان با از دست دادن مناطق بیشتری در فراه توان رویا رویی با نظامیان را از دست داده اند.عملیات علیه آنها  فراه: 
ادامه دارد.

۸ مردمسلح غیرمسوول توسط پولیس در یک عملیات دوروزه را بازداشت کرد. بغالن: 
۳ هراس افگن در یك حمله هوایی در نهرسراج هلمند كشته شدند. هلمند: 

۳ هراس افگن در ولسوالی شورتیپه بلخ گرفتار شدند. بلخ: 
عملیات نظامیان دیروز برای تامین امنیت شاهراه ها وآزادی کامل ولسوالیهای نا امن آغازشد. رر: 

جوزجان: ۱۰ طالب مسلح در دو روزگذشته درجریان عملیات های نظامیان درفیض آباد و خانقاه جوزجان کشته 
و۱۸طالب دیگر زخم بر داشتند.کبیر مشهوربه کاری بیدار و قاری حفیظ اهلل  بازداشت و یک فرد ملکی شهید 

و یکتن دیگر زخمی شد.
۵ طالب مسلح دیشب در نیمروز در نتیجه حمله های هوایی نظامیان ناتوکشته و۴تن زخمی شدند. نیمروز: 

سه تن دیروز با۱۲کیلوگرام چرس از سوی ماموران امنیتی درخوگیانی ننگرهار بازداشت شدند. ننگرهار: 
۱۴ تن در پیوند به جرم های جنایی بازداشت شدند. رر: 

۸ طالب دریک حمله هوایی درخاکریزقندهار کشته و۱۱حلقه ماین کشف شد. قندهار: 
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۵۵۱ سربازازسوی مربیان افغان آموزش نظامی دیدند وسپس برای تامین امنیت ومبارزه با هراس افگنی در  رر: 
واحدهای نظامی در جنوب کشور گماشته شدند.

۲۰ طالب در حمالت هوایی وتوپخانه یی نظامیان درچشت و کوه زورهرات، کشته شدند و شماری هم زخم  هرات: 
برداشتند.وهم ۵ تن ازافراد مالعبدالرحمن مالدارکشته شد.

۳ طالب دردرگیری با نظامیان درخاص ارزگان کشته شدند و دوتن دیگرزخمی و۱۰ماین هم کشف شد. ارزگان: 
موالنا فضل الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسالم پاکستان گفته است که »در دورة جهاد افغانستان، کشانیدن  پاکستان: 

۲ نوجوانان ومدرسه های ما به جهاد به خواست امریکا و غرب انجام شد«. 
۲۰ جنوری۲۰۲۰= ۳۰ جدی۱۳۹۸ 

۴ عضو یک خانواده )یک زن و۳ طفل زیرسنش( باضرب تیشه در جنگلک ناحیه ۷ به قتل رسیدند. کابل: 
سلیم شاهین هنرپیشه شناخته شده افغان بجرم«باج گیری سایبری« به دو سال زندان محکوم شده است. کابل: 

۲ نفربه ارتکاب قاچاق دونیم کیلوهیرویین درمیدان هوایی کابل بازداشت شدند. رر: 
پولیس یک گروه سه نفری اخاللگر و۴ تن به ارتکاب جرم های جنایی را در شهرکابل بازداشت کرد. رر: 

مالابراهیم مشهور به حقیار امر معارف طالبان قاتل شش عضو یک خانواده دردوروز قبل در خانقاه درعملیات  فاریاب: 
پولیس کشته شد.

۷ طالب بشمول مرگی قوماندان شان درحمله هوایی درجاجی آریوب والیت پکتیا کشته شدند.   پکتیا: 
یک ترورست در صبری بازداشت شد.با انفجار ماین امروز سه فرد ملکی زخمی شد. خوست: 

افراد مسلح ناشناس دو پولیس  را درترینکوت مرکز ارزگان دیشب به شهادت رساندند. ارزگان: 
۱۰ طالب در حمله هوایی و توپخانه یی درترینکوت و دهراوودارزگان کشته شدند. 6ماین هم کشف شد. رر: 

۵ طالب را پولیس امروز در زرنج بازداشت کرد. نیمروز: 
دختری در هرات به ازدواج اجباری به یک پیرمرد تن نداد و پدرش را کشت. هرات: 

۲ تن با اسناد وتذکره های جعلی بازداشت شدند. رر: 
۲قومندان طالبان صدرابراهیم وحیات اهلل  با۴ فردشان  درگرمسیرهلمند کشته شدند.۱۴ماین کشف شد. هلمند: 

بدخشان:  ۴ طالب دیروز دریمگان  بدخشان به نظامیان  پیوستند.
یک دختر۱۸ ساله دیروزدرشهرتالقان تخارخودش را با تفنگ چره یی کشت.  تخار: 

۳ طالب مسلح  امروز ازشاهراه سمنگان- بلخ در حضرت سلطان باز داشت شدند. سمنگان: 
۴ طالب مسلح در حلمه هوایی درشولگره بلخ دیروز کشته و۲ طالب در ولسوالی بلخ بازداشت شدند. بلخ: 

یک مرکز مهم طالبان در عملیات نظامیان درچاردره کندز دیشب تخریب و۲طالب بازداشت شد. قندز: 
چهار دانش آموز یک مکتب درشهرقندهار در اثر فروریزی سقف مکتب شان جان باختند قندهار: 

دادگاه المان عبدالحمید.س وخانمش آسیه ۲ افغان دوتابعیته را به اتهام همکاری و جاسوسی برای   المان: 
اطالعات ایران محاکمه میکند. سازمان  

۲۱ جنوری۲۰۲۰= اول دلو۱۳۹۸ 
همایون چخانسوری سابق عضو دفتر ریس جمهور بحیث معین سیاسی و سرپرست وزارت امورخارجه  کابل: 

عوض ادریس زمان تعیین  شد تا اصالحات مورد نظر را عملی کند.
پولیس دوتن را به اتهام کمیشن کاری ازنزدیک سفارت پاکستان درکابل،بازداشت کردند. کابل: 

ضمیرمشهور به هودخیل یک تن از خطرناکترین مجرمان جرایم سازمان یافته در شهر کابل همرا ه با همکارش  رر: 
به نام محمود گرگ بازداشت شد.

کمیسیون حقوق بشر گفت درحمله هوایی دوازده روز قبل نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در ولسوالی  هرات: 
شیندند والیت هرات، ۱۰ غیرنظامی کشته شده اند.

طالبان۳غیر نظامی را که ازشاهراه هرات- قندهار ربوده بودند دریک محکمه صحرایی دربازار کهسان هرات  رر: 
به گلوله بستند.

طالبان بخت وزیریک کارمند صحی را که برای واکسین به اریوب جاجی رفته بود تیرباران کردند. پکتیا: 
۲ مهاجم مسلح در گلوله باری ماموران امنیتی در شهر قندهار کشته شدند. قندهار: 

طراح حمله های اننتحاری در ارغنداب با سه هراس افگن دیگر گرفتار شد. رر: 
۴ طالب مسلح در حمله نظامیان درشاه ولیکوت قندهار کشته و۳ تن زخمی و۱۴ماین کشف شد. رر: 

۵  مرد مسلح را  پولیس پروان به ظن دزدی در بگرام وشهرچاریکارشب گذشته بازداشت کرد. پروان: 
پولیس چهارتن را به ارتکاب دزدی وآدم ربایی، درمحمدآغه بازداشت کردند. لوگر: 

بدخشان:   ۳ طالب کشته و ده ها تن هنگامی زخمی شدند که باالی پوسته نظامی در وردوج حمله کرده بودند.
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دو نظامی افغان در حمله های موشکی نظامیان پاکستانی بر بخش هایی ازکشور زخم برداشتند. کنر: 
6 طالب دریک حمله هوایی درخاص ارزگان کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند.۱۱ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

یکنفردرگرزیوان ساحه ای که تحت اداره طالبان است دخترش را که عضو طالبان بود به قتل رساند و دست  فاریاب: 
و پای وی را قطع نموده به دیوار آویزان کرد .

۱۰ طالب مسلح در حمله های هوایی درگیالن غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
دو ماین از مربوطات ولسوالی های یعقوبی و نادرشاه کوت خوست کشف وخنثی شد. خوست: 

6 طالب مسلح در درگیری با نظامیان درحومه لشکرگاه هلمند کشته شدند. هلمند: 
مارک گروسمن، نمایندة ویژة پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان می گوید که توافق صلح با طالبان یک  امریکا: 
“پارچة کاغذ است و ضمانت از آینده با ثبات، امن و شگوفا برای افغانان نمی کند”.”افغانان باید به مبارزه خود 

برای افغانستان و آنچه که به آن عقیده دارند ادامه دهند”.
۲۲ جنوری۲۰۲۰= ۲ دلو۱۳۹۸ 

مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی امروز دوم دلو بودجه ملی سال ۱۳۹۹ را با اکثریت آرا تصویب  کابل: 
کرد. بودجه ملی سال ۱۳۹۹ افغانستان ۴۲۸ میلیارد افغانی ) بیش از ۵.۵ میلیارددالر( است.

ازسال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴از اثر انفجارماین بیش ازپانزده هزار غیرنظامی کشته وزخمی شده اند. رر: 
منسوبان پولیس میدان هوائی بین المللی ، دوتن را به جرم قاچاق۱۳۹۸گرام هیرویین در بطن شان، بازداشت  رر: 

کرده اند که عازم هند بودند.
یک تولی ۱۲۰ نفری اردوی محلی درولسوالی ازره لوگر جدیداَ به فعالیت آغازکرد. لوگر: 

یک مرکز ساخت و ساز ماین طالبان در قریه بابوس مرکز لوگر کشف و از بین برده شد. رر: 
چهل طالب به شمول چهار قومندان محلی این گروه با سالح شان در شهرک به دولت تسلیم شدند. غور: 

دایکندی: طالبان مسلح وسایل مرکز صحی ولسوالی کجران دایکندی را دوشب قبل به آتش کشیدند.
6 هراس افگن دریک حمله هوایی درسرکانوکنر کشته شدند.۸ماین هم کشف گردید. کنر: 

دریکماه ۳6 مرد به ظن جرم های جنایی در هلمند بازداشت شدند. هلمند: 
درعملیات ضد هراس افگنی درشاهراه کابل- جالل آبادچندین روستاازطالبان پاکسازی شد. ننگرهار: 

پولیس بغالن، روزگذشته، دوتن را به اتهام چند قضیه قتل بازداشت کرد. بغالن: 
۵ طالب بشمول یک تاجکستانی هنگام حمله درعلی آبادکندز دیشب کشته و6 تن زخمی شدند. قندز: 

۲۳ جنوری۲۰۲۰= ۳ دلو۱۳۹۸ 
آقای غنی در نشستی درمجمع جهانی اقتصاد درداووس مدعی شد که نمایندگان طالبان دردوحه قطر"هر یک۴  قطر: 

تا ۵همسرگرفته اند، اززندگی لذت می برندو به سرمایه گذاران تبدیل شده اند." طالبان آنرا ردکردند.
وزارت دفاع میگوید درهفته گذشته۱۰۱هراس افگن کشته،۲۵تن زخمی و۱۳تن بازداشت شده اند. کابل: 

پولیس کابل امروزدونفررا با یک موترسرقت شده ازقصبه بازداشت و یک سارق رادرحوزه 6 کشت.   رر: 
پولیس دیروز یک  قاچاقبررا ازساحه قلعه احمد خان باپنج کیلوچرس و یک موتربازداشت  کرد. رر: 

پولیس یک  شبکه چهارده نفری فریبکاران  را درمربوطات حوزه۱۱امنیتی شهر کابل بازداشت کرد که یک  رر: 
شرکت تقلبی تاسیس کرده بودند .

۵ دهشت افگن  در ولسوالی جلریزمیدان وردک گرفتارشدند. میدان: 
۸۰ هشتاد طالب مسلح در جریان دو رو گذشته درشهرک غور با نظامیان پیوستند. دردوهفته اخیر۳۰۰طالب  غور: 

درغور بدولت پیوسته اند.
افراد مسلح ناشناس رفیع الدین آشنا یک قاضی محکمه استیناف ننگرهاررادربهسود به قتل رساندند. ننگرهار: 

ده ها روستا درمومنددرعملیات نظامی از وجود افراد وابسته به گروه طالبان پاکسازی شد.۱۰ ماین هم کشف  رر: 
گردید.

پولیس یک ماین گذاررا بایک ماین چسپی درشهرلشکرگاه بازداشت کرد. هلمند: 
۱۴ طالب درحمله هوایی در میوند قندهارکشته و ۲ تن زخمی شدند. ۲۰ماین هم کشف شد. قندهار: 

6طالب مسلح در عملیات نظامی کوماندو دیشب درترینکوت ارزگان کشته شدند. ۸حلقه ماین و ۲۰۰ کیلومواد  ارزگان: 
انفجاری بدست آمد.

۳ نظامی دیشب درمسیر خواجه سبزپوش فاریاب در انفجارماین کنارجاده شهید و۲ تن زخمی شدند. فاریاب: 
۲۴ جنوری۲۰۲۰= ۴ دلو۱۳۹۸ 

تمام زندان ها ومراکز سلب آزادی بیک اداره مستقل سپرده میشود. برای تغییرچهره زندان ها از حالت نظامی به  کابل: 
محل اصالح و مصروفیت سالم و به خاطراعمال اصالحات ساختاری،وظیفوی،کادری، زیربنایی، تجهیزاتی، 
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برنامه های اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی، ورزشی و معیشتی محالت سلب آزادی« این تصمیم گرفته شده است.
پولیس کابل شام دیروز در ساحه حوزه هفتم امنیتی شهر کابل یک دسته ۳ نفری سارقان را گرفتار کرد. کابل   

نجیب اهلل مشهور به “رییس نجیب ده افغانان “ که در چندین قضیه قتل، مجروحیت و سرقت مسلحانه مظنون  رر: 
و مفرور بود،از مربوطات حوزه دوم، بازداشت شد.

نظامیان درلوگر۱6۰ کیلو گرام چرس را درازره دیروزکشف وضبط کرد.۲۹حلقه ماین هم   کشف شد. لوگر: 
طالبان مسلح یک راننده موتر یخچالی را پس از چاشت دیروز در مسیر شاهراه پلخمری- دوشی  به قتل  بغالن: 

رساندند و موتر وی را به آتش کشیدند.
پولیس بغالن دو مرد را با چهارده کیلو و پنجصد گرام هیرویین در حومه پلخمری آن والیت دیروز بازداشت  رر: 

کرد.
مسووالن امنیتی کندز چهل محکوم فراری را در آن والیت در چند ماه اخیر بازداشت کردند. قندز: 

۷ طالب مسلح به شمول یک سرگروه آنان در حمله های هوایی در اقتاش کندز دیروز کشته شدند. رر: 

نظامیان کوماندو یک کارخانه بزرگ مواد مخدر طالبان را درشیرزاد ننگرهارکشف و تخریب کردند. ننگرهار: 
۲۵ جنوری۲۰۲۰= ۵ دلو۱۳۹۸ 

سازمان عفو بین الملل: »کاهش خشونت« به معنی به صفررساندن تلفات غیرنظامیان درافغانستان باشد. م.م: 
موسی محمودی فعال مدنی افشاگر بدرفتاری جنسی با کودکان در لوگر ›از افغانستان خارج شده است‹ کابل: 

۷ طالب مسلح در دو رویداد درچنارتو ومهرآباد ارزگان کشته شدند.۸ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۴ عضو قطعه سرخ گروه طالبان درشیرزاد ننگرهار کشته شدند و پنج تن دیگرشان زخم برداشتند. دو  ننگرهار: 

انباربزرگ مواد مخدر و انفجاری طالبان هم بدست آمد.
ده ها باشنده شهر مزارشریف دراعتراض به قتل یک جوان محصل خواستار اعدام قاتالن شدند. بلخ: 

6 طالب مسلح درحمله هوایی درولسوالی بلخ عصر دیروزکشته شدند.ده ها ماین هم کشف شد. رر: 
جوزجان: ۴ طالب مسلح دیشب درمنگجک جوزجان کشته و6 تن زخمی شدند.

۷ طالب مسلح در درگیری با سربازان اردوی ملی دراندرغزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
۲۶ جنوری۲۰۲۰= ۶ دلو۱۳۹۸ 

6۲ دانشجوی افغان در شهر ووهان چین که در قرانطین است به مشکل دریافت غذا مواجه شده اند. کابل: 
پولیس کابل د پی چندین عملیات،۱۰ تن را درپیوند به جرایم جنایی باز داشت کرده است. یکنفربا6کیلوهیرویین  رر: 

درمیدان هوایی بازداشت شد.
۲ خلبان ازمالدیف درحمله راکتی طالبان بریک هلیکوپتردرکجکی هلمند زخمی وپیلوت اوکراینی سالم است. هلمند: 
ساکنان روستای بوکه، والیت بلخ در اعتراض به کشته شدن دیروز ۷ تن از اعضای یک خانواده در جریان  بلخ: 

حمله دیروزباثر حمله هوایی در این روستا دست به اعتراض زده اند.
پولیس فاریاب صبح امروز جسد یک زن جوان ۲۵ساله را از شهر میمنه دریافت کرد. فاریاب: 

افراد مسلح ناشناس صبح امروز مدیرارشاد حج واوقاف پشتون زرغون هرات را به شهادت رساندند. هرات: 
میرمحمدافضل میرصاحب گازرگاه وفات نمود. رر: 

۸ طالب درحمله هوایی درحومه ترینکوت کشته ویک مرکز طالبان تخریب شد.۹ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۵  طالب کشته و شش تن دیگردرحمله هوایی در ارغنداب زخم برداشتند. ۲۰ ماین هم کشف گردید. زابل: 
دیروز مهاجمان بریک مراسم عروسی درعلی شیر بمب پرتاب کردند؛ که بیست زخمی به جا گذاشت. خوست: 

۵ طالب بشمول معاون استخبارات طالبان برای جلریز و مسول جمع آوری عشر و زکات آن گروه بازداشت  میدان: 
شدند.

۲۷ جنوری۲۰۲۰=۷ دلو۱۳۹۸ 
گروه طالبان اعالم کرده که هواپیمای نظامی حامل »افسران بلندپایه استخباراتی« آمریکایی درده یک غزنی از  کابل: 
سوی افراد این گروه »سقوط داده شده« است.  پولیس غزنی میگوید امروزطیاره ازهرات جانب کابل پروازداشت 
که  با ۸۳مسافر سقوط کرده. وزارت داخله گفت طیاره ازکابل روانه قندهار بود مربوط آریانا است اما آریانا 

این خبر را رد کرد.
کابل: افراد مسلح شام دیروز یک تاجر را از ساحه ناحیه اول شهر کابل ربودند.

گل مشهور به بهادربی دندان که به چپاولگری، رهزنی، دزدی متهم است شام دیروز درسرای شمالی و۴تن  رر: 
دیگر ازنقاط مختلف کابل بازداشت شد.

امنیت ملی از بازداشت یک شبکه چهار نفری هراس افگن درتورغر لغمان خبرداده است. لغمان: 
یک عضو طالبان امروز در حومه بازار ولسوالی شیرزاد با چهل ونه هزار ریال سعودی و بیش از هفت صد  ننگرهار: 
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هزار روپیه پاکستانی از سوی سربازان اردوی ملی بازداشت شد.
۱۰ طالب در ادامه عملیات ضد هراس افگنی در ولسوالی شیرزاد ننگرهارکشته شدند. رر: 

۵ طالب بشمول معاون استخبارات طالبان برای جلریز توسط امنیت ملی میدان وردک بازداشت شد. میدان: 
۴ هراس افگن در جریان رویارویی با نظامیان در کنر و ننگرهاربازداشت شدند. کنر: 

ولسوالی های نهرشاهی و بلخ به گونه کلی از طالبان پاک شده است.تاحال بیش از۵۰ طالب کشته شده. بلخ: 
یک طالب کشته و۴ تن زخمی وچندین قریه در شورتپه بلخ طی دوروزاز وجود طالبان پاک شده است. رر: 

طالبان یکدسته سیار صحی راکه ۱۲ روز پیش درکوهستانات سرپل گر فته بودند دیروز رها کردند. سرپل: 
۸ طالب در عملیات هوایی و زمینی نظامیان در باالمرغاب دیروز کشته و۵ طالب زخمی شد. بادغیس: 

جوانی برادرش را پس از مشاجره لفظی دیروز درحصه دوم کاپیسا با چاقوبه قتل رساند. کاپیسا: 
۴ طالب مسلح دیروز درپشتکوه و قلعه کاه  فراه بازداشت شد. ۲۸ حلقه ماین هم کشف شد.  فراه: 

جوزجان: یک فرد کلیدی طالبان درجوزجان  با یک طالب دیگردردشت لیلی دیروز کشته و۴ طالب زخمی شد.
6 طالب دریک حمله قوای هوایی برمرکز شان درمیوندقندهار، کشته شدند. ۱۴ماین هم کشف شد. قندهار: 

۹ طالب مسلح در حمله های هوایی و توپخانه یی نظامیان درنادعلی هلمند کشته و ده تن دیگرشان زخم  هلمند: 
برداشتند. ۱۴ماین هم کشف شد.

۲۸ جنوری۲۰۲۰= ۸ دلو۱۳۹۸ 
مقامات امریکا تایید کردند که یک طیاره نظامی »E-۱۱« اردوی آن کشورکه از قندهار پروازکرده بود دیروز  کابل: 

درده یک غزنی سقوط کرد.
مشاور امنیت ملی امروز درشبرغان گفت دشمن را بشدت سرکوب کنید اما به مردم ملکی توجه کنید. کابل: 

بخت اهلل بخت یک قومندان اردوی محلی درشاه جوی زابل امروزدرساحه ارزان قیمت کابل ترور شد. کابل: 
وزیرداخله بعد ازآنکه یکتن از مسووالن حوزه یازدهم پولیس ادعا کرد که شماری دیگر از مسووالن آن حوزه  رر: 

با مجرمان همدست اند٬ وظایف تمامی مسووالن حوزه۱۱ را به حالت تعلیق درآورد.
یک معاون زندان پلچرخی باتهام انتقال وفروش مواد مخدر درزندان، محکوم به حبس شد. رر: 

وزارت داخله بانشر نام نویس دیگری از مجرمین جنایی که پولیس به دنبال آنان است نام های ۱6مجرم فراری  رر: 
در شهرکابل را فاش کرد.

۳ طالب مسلح در درگیری با نظامیان دراندرغزنی دیشب کشته و۴ تن زخمی شدند. غزنی: 
در نتیجه حمله شبانه طالبان به پایگاه پلیس درخواجه الوان بغالن ۱۱مامور پلیس کشته  و۲ نفر زخمیشدند.۱6  بغالن: 

طالب هم کشته و۲ تن زخمی شده اند.
مردی سه عضو خانواده خسرش را دیشب به قتل رساند و دوکودک و یک زن را زخمی کرد. رر:  

یک کودک در نیتجه اصابت یک ماین هاوان دیروز درقریه ارزلیک فاریاب جان باخت و دو کودک دیگر زخم  فاریاب: 
برداشتند.

دریک هفته درعملیات های منسوبان قول اردوی ۲۰۹ شاهین بیش از۱۲۰ طالب مسلح کشته شده اند. بلخ: 
دو مهاجم انتحاری در گلوله باری نظامیان درالیشنگ لغمان کشته شدند. لغمان: 

۱۰ طالب  درعملیات ضد هراس افگنی درشیرزاد ننگرهارکشته،6تن زخمی شدند.۱۴ماین هم کشف شد. ننگرهار: 
پولیس ننگرهارچهارتن را در  پیوند به قاچاق ۲۵کیلوگرام چرس بازداشت کرد. رر: 

۳ طالب شمول یک قومندان محلی آنان در درگیری با نظامیان دیشب دراشکمش تخار کشته شدند. تخار: 
چهارتن دریک درگیری مسلحانه میان مالک یک منزل و دزدان مسلح دیشب درحصه اول کوهستان کاپیسا  کاپیسا: 

کشته شدند.
۱۱ طالب در حمله هوایی درمربوطات قندهار کشته و۸ ماین کشف شد. قندهار: 

یک محموله بزرگ حاوی پنجصد کیلوگرام مواد مخدر دریک موتر درسپین بولدک کشف گردید. رر: 
۲۹ جنوری۲۰۲۰= ۹ دلو۱۳۹۸

امریکا اجساد دوپرسنل وجعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده درغزنی را گرفته طیاره را منهدم کردند. امریکا: 
وزارت دفاع ملی میگوید ۳۳دهشت افگن توسط نیروهای دولت در۷ والیت كشته و6 تن زخمی شده اند. کابل: 

طالبان در دشت ارچی به دوپاسگاه امنیتی حمله کردند که ۱۲سرباز ارتش و یک پولیس کشته و ۴پولیس و۸  قندز: 
سرباز ارتش زخمی شده اند.۱۵طالب کشته و 6تن شان زخمی شد.

پولیس دومرد را با قاچاق اسلحه امروزدر تخار بازداشت کرد. تخار: 
۱6 طالب در حمله هوایی در میوند قندهارکشته شد. مال عبدالرحمن و مال نوری دوقوماندان طالب و 6  قندهار: 

پاکستانی از وزیرستان و پنجاب شامل کشته شدگان اند.
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۸ طالب مسلح دریک حمله هوایی درشاه ولیکوت قندهار کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد. رر: 
بادغیس:  6۵ زندانی توسط نیروهای کوماندو از یک زندان طالبان درباالمرغاب آزاد شدند.درین عملیات ۱۵ طالب 

کشته و ۵ تن شان بازداشت شد.
۷ طالب مسلح دیشب درالمار فاریاب کشته و۵ تن زخمی شدند . فاریاب: 

طالبان دو متنفذ قومی را  به خاطر نپرداختن باج به آنان دیروزدرپشتونکوت فاریاب تیر باران کردند . رر: 
هفت تن به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت شده. ۵ تن به ارتکاب جرایم جنایی درکابل بازداشت شده اند. هرات: 

۳ طالب توسط پولیس با سالح بازداشت شدند. نیمروز: 
۳ تن عامالن نا امنی های اخیر در شاهراه کابل- جالل آباد درقرغه ای لغمان بازداشت گردید. لغمان: 

۱۵ حلقه ماین از بخش های مختلف ننگرهار کشف وخنثی گردید. ننگرهار: 
۸ طالب و۳ نظامی در یک برخورد کشته شدند. ۸ ماین نیز کشف شد. زابل: 

پولیس بلخ چهار مرد را با نه موتر سرقت شده طی دو هفته گذشته بازداشت کرده است. بلخ: 
۳۰ جنوری۲۰۲۰= ۱۰ دلو۱۳۹۸

یما یاری وزیر ترانسپورت استعفی نمود. و درحکمی محمد یما شمس ریس اداره خط آهن بحیث سرپرست  کابل: 
وزارت ترانسپورت توظیف شد.

جان سوپکو، مفتش ویژة امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که در صورت توافق صلح با طالبان، ادغام  امریکا: 
مجدد ۸۰هزارجنگجویان این گروه در جامعه افغانی روند بسیار دشوارو پرهزینه خواهد بود. درحالیکه۷۰فیصد 

بودجه افغانستان از کمکهای امریکا ودیگران تمویل میشود.
پولیس۲۴ تن را به ارتکاب جرم های گوناگون به ویژه دزدی، مجروحیت، چپاولگری و فروش مشروبات  کابل: 

الکولی بازداشت کرد.
پولیس لوگر چهارصد کیلو گرام مواد انفجاری را دربره کی برک آن والیت دیروز از بین بردند. لوگر: 

جوزجان: ۴ طالب بایک فرد کلیدی آن توسط نظامیان بازداشت شد. یک طالب کشته و یکتن دیگر زخمی شد.
اسداهلل خالدسرپرست وزارت دفاع ملی درمعرفی هیبت اهلل علیزی قوماندان جدید قول اردوی۲۰۹ شاهین  بلخ: 

دربلخ از برنامه جدید عملیاتی برای تامین امنیت در شمال خبر داد.
۴۵ طالب در عملیات نظامیان در ولسوالی بلخ کشته و یک ذخیره سالح تخریب شد. رر: 

۷ طالب در حمله هوایی در نهرسراج و نوزاد و کجکی کشته شدند. هلمند: 
۳ طالب در دولت آباد درحمله هوایی کشته و یک تن زخمی شد. فاریاب: 

۳۱ جنوری۲۰۲۰= ۱۱ دلو۱۳۹۸
۴ مهاجم کشته و پنج تن دیگر در پیوند به عضویت در گروه طالبان در خاکریز بازداشت شدند. قندهار: 

۸ طالب مسلح در یک حمله هوایی درخاکریز قندهار کشته شدند. ۱۴ماین هم کشف شد. رر: 
۲ زن درحمله موشکی گروه طالبان برخانه های مردم درتگاب کاپیسا والینگار لغمان٬ زخم برداشتند. کاپیسا: 

۳ غیر نظامی در انفجار ماینی درخوگیانی ننگرهار زخم برداشتند. ننگرهار: 
۳ طالب مسلح در ادامه عملیات نظامی در ولسوالی الیشنگ لغمان کشته شدند ودوتن دیگر زخمی شد.یکنفر  لغمان: 

بازداشت و۵ ماین کشف شد.
۱۱ طالب بشمول۳ قوماندان شان درحمله هوایی وزمینی درنهرسراج کشته و۱۰حلقه ماین کشف شد. هلمند: 

۸طالب بشمول سه قومندان محلی آنان دیروز دردشت ارچی کندز کشته و۳ تن زخمی شدند. قندز: 
ولسوالی گذرگاه نور بغالن بعدازچندماه عصر دیروز به گونة کامل به تصرف نظامیان درآمد. بغالن: 

اول فبروری۲۰۲۰= ۱۲ دلو۱۳۹۸
وزیرخارجه ترکمنستان وارد کابل شده با اشرف غنی ریس جمهور دیدار کرد. کابل: 

زلمی خلیلزاددیروز باوزیرخارجه و لوی درستیزپاکستان دیدار کرد و امروز وارد کابل شد. رر: 
اشرف غنی دیروز با جنرال کنت مکینزی قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا دیدار کرد. رر: 

در واکنش به یک سخنرانی محمد اشرف غنی،که امیر تیمور گورکانی را با لقب »تیمورلنگ« یادکرده، شماری  کابل: 
از چهر ه های ترک تبار افغانستان و حزب جنبش ملی اسالمی به رهبری ژنرال عبدالرشید دوستم آن را 

اهانت آمیز خوانده اند.
دو انتقال کننده بمب دیروز در فاضل بیگ کشته شد و یک رهگذر غیرنظامی زخم برداشته است. دراوایل هفته  رر: 

یک ماین مقناطیسی درکوته سنگی یکنفر را هالک ساخت.
پولیس کابل پنج تن را در پیوند به چپاولگری ازپغمان باز داشت کرد . رر: 

پولیس کابل سه سارق مسلح را شام دیروز از مربوطات  ناحیه سوم شهر کابل باز داشت کرد. رر: 
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در اثر در گیری میان پولیس و افراد مسلح غیرمسوول درمرکزپروان صبح امروز یک فرد ملکی به شهادت رسید  پروان: 
ودو فرد دیگر زخم بر داشتند .

سه غیرنظامی درنتیجه انفجار یک بمب درشهر ترینکوت ارزگان زخم برداشتند. ارزگان: 
۷ طالب درعملیات نظامیان کوماندو درترینکوت ارزگان دیشب کشته شدند. رر: 

ده ها جنگ افزار گروه طالبان در جریان یک عملیات نظامی درسیدآباد میدان وردگ به دست آمد. میدان: 
مالحبیب مشهور به سهیل یک عضو بازداشت شده گروه طالبان می گوید با استفاده از لباس زنانه و چادری  رر: 

مشغول فعالیت های هراس افگنانه بود.
مالمحمد اهلل یک عضو گروه طالبان در الیشنگ لغمان بازداشت شد. 6 هراس افگن کشته و ده ها تن زخمی  لغمان: 

شده اند.۱۰ حلقه ماین هم کشف شد.
هراس افگنان  در باد غیس در حمله به یک قطار اکماالتی پولیس که به صوب ولسوالی قادس در حرکت بود  بادغیس: 

دو پولیس رادیشب به شهادت رساند ند و۳ پولیس زخمی شد.
جوزجان: ۳ طالب مسلح درفیض آباد با انفجار ماین خود شان کشته شدند و یک فرد ملکی به شهادت رسید و۴طالب 

زخمی شد.
درعملیاتی که از یکماه باینسو آغاز شده تاکنون بخش های اعظمی از ولسوالی شیرزاد ازوجود طالبان مسلح  ننگرهار: 
پاکسازی شده است.تاکنون سی هراس افگن کشته و ده ها تن زخم برداشته اند. وده ها روستا در مومند دره هم 

پاکسازی شده.
6 تن به اتهام عضویت گروه های طالبان و داعش ازبخش های ننگرهار و لغمان و کنربازداشت شدند. کنر: 

۸ طالب باثر حمله نظامیان در کجکی کشته شد دو انبارسالح و ۸ ماین هم کشف شد. هلمند: 
۱6 ماین در بخش های قندهار کشف و خنثی شد. قندهار: 

۱۴ طالب مسلح در نتیجه یک عملیات نظامی درخواجه سبزپوش فاریاب کشته شدند. یک طالب درشرین  فاریاب: 
تگاب کشته و ۳ تن زخمی شد. 

۱۵  طالب مسلح در عملیات نظامیان درشورتیپه  بلخ دیروزکشته  و۲۳تن بازداشت شدند. بلخ: 
۲ فبروری۲۰۲۰= ۱۳ دلو۱۳۹۸

محمد اشرف غنی،امروز، با محمد ابراهیم طاهریان، نماینده  ویژة ایران، در ارگ مالقات کرد. کابل: 
وزیرخارجه ترکمنستان وارد کابل شده با مشاور امنیت ملی افغانستان گفتگو کرد. رر: 

پولیس کابل ده تن را به ارتکاب جرم های گوناگون روز گذشته بازداشت کرد. کابل: 
داوود امین سابق قومندان امنیه کابل در شاه شهید کابل درحمله افراد مسلح ناشناس زخمی شد.  کابل: 

پولیس کابل سردسته یک  گروه تبهکار را در ده سبز کابل باسالح ها و دیگرمواد جرمی بازداشت کرد. کابل: 
۳ طالب درعملیات امنیت ملی درشیرزاد ننگرهارکشته وسه مرکزطالبان با وسایل جنگی ویران شد. ننگرهار: 

دونفر با۱۱۳۰ کیلوگرام موادمخدر را  پولیس روز گذشته دردوربابا کشف وگرفتارکرد.  رر: 
ده ها فروشگاه در ننگرهار به دلیل گران فروشی و استفاده از روپیه پاکستانی بسته شد. رر: 

۳۰ طالب با یک قومندان ارشد آن درشهرک هرات بدولت پیوست.دردوماه۲۹۲طالب بدولت پیوسته اند. هرات 
یک قاچاقبر زیرتعقیب با دوکیلو مخدر نوع شیشه از کهسان دستگیرشد. رر: 

۴ طالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی دردهراوود ارزگان کشته شدند.6ماین هم کشف شد. ارزگان: 
مسووالن امنیتی بغالن می گویند که حمله طالبان را دردوشی بغالن دیشب عقب زدند. بغالن: 
پولیس دونفر را با ۱۴ کیلوگرام هیرویین دیروز در پلخمری مرکز آن والیت ضبط کرد. رر: 

دونفر با ۹کیلوگرام چرس و تجهیزات درپلخمری بازداشت شد. رر: 

یک پسرهژده ساله دیشب درناحیه ۷ مزارشریف خودکشی کرد. بلخ: 
۵طالب مسلح در یک درگیری با نظامیان درعلی آباد کندزکشته،۳ تن زخمی و6 ماین کشف شد. قندز: 
امنیت ملی شبکه سه نفری گروه تروریستی طالبان را از علینگار ومهترالم لغمان  بازداشت کردند. لغمان: 

ولسوالی های شیب کوه و پشت کوه فراه از وجود طالبان پاکسازی شد وده ها ماین کشف گردید.  فراه: 
جوزجان: ۲ نفر با۵ کیلو تریاک در شبرغان بازداشت شد.

امنیت ملی یک مرد را به جرم همکاری با طالبان دیروز باز داشت کردند. نیمروز: 
۷ طالب مسلح در درگیری با نظامیان درخواجه سبزپوش فاریاب کشته و6 تن زخمی شدند. فاریاب: 

پولیس شش مرد را به ظن جرایم جنایی در جریان سه روز گذشته بازداشت کرد. غزنی: 
۳ فبروری۲۰۲۰=۱۴ دلو۱۳۹۸

داکترعبداهلل در حکمی خواهان توقف اجراات شتابزده زیرنام اصالحات در وزارت خارجه شده است. کابل: 
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در یک عملییات دو کارخانه تولید موادمخدربا۳۱۰۰کیلوچرس و۲۸۰۰کیلو بنگدانه در سروبی کابل کشف واز  رر: 
بین برده شد.

۲ فرد مسلح غیر مسوول ازحوزه هشتم کابل بازداشت شد.یک افسر پولیس زخمی شد. رر: 
یکنفر با6۰ کیلوگرام تریاک در جبل السراج بازداشت شد. پروان: 

دایکندی:  ۱۴۷ نفر باتهام غصب زمین به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
۲طالب کشته و یکتن زخمی و حمله طالبان برپاسگاه امنیتی چخانسور عقب زده شد. نیمروز: 

۳عضوداعش که قصد تخریب بند برق واته پور را داشتند کشته و یکتن شان زخمی شد. کنر: 
۵ طالب کشته ویک مخفیگاه طالبان درخاکریزقندهار آماج حمله توپخانه یی نظامیان قرارگرفت. یک انبار  قندهار: 

سالح طالبان در میوند کشف شد.
۸ طالب بشمول یک پاکستانی درحمله هوایی در نزدیک نوار دیورند کشته و۱6 ماین هم کشف گردید. رر: 
۸طالب درحومه ترینکوت کشته و۴ تن زخمی شد.۳ طالب درچوره کشته شد. ۱۰ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

ازقاچاق چوب چارتراش به پاکستان جلوگیری و۲نفر بازداشت شد. رر: 
سمنگان:  یکنفر به ظن باجگیری بنام عشر و زکات در خرم سارباغ بازداشت شد. 
طالبان مکتب متوسطه دخترانه روستای بودله تالقان را به آتش کشیدند. تخار: 

۷ هراس افگن دردو حمله هوایی برمراکز طالبان درسنگین هلمند شام و نیمه شب گذشته، کشته شدند.۱۴  هلمند: 
ماین هم کشف شد.

۸ طالب دریک عملیات ویژه در ولسوالی شیرزاد ننگرهار دیشب کشته شدند. ۲۳ماین هم کشف گردید. ننگرهار: 
۱۳ طالب درعملیات نظامیان با حمایت هوایی در بخش های غزنی کشته شد. ۲ طالب در بره کی برک لوگر  غزنی: 

بازداشت گردید.
۳ تن به ظن اعمال ترورستی بازداشت شد.  رر: 

یک ذخیره گاه جنگ افزار طالبان درحمله هوایی در زرمت تخریب شد. پکتیا: 
جوزجان: ۵ طالب دیشب در درگیری با نظامیان در فیض آباد کشته و۳ تن زخمی شدند. یک سرباز شهید شد.

فردی که قصد حمله انتحاری در یک محفل شیرینی خوری راداشت، عصر دیروز شناسایی  وکشته شد. بغالن: 
۱۰طالب مسلح دربورکه بغالن دیشب کشته شدند و هشت طالب مسلح دیگر زخم برداشتند  رر: 

۴ طالب درعملیات نظامیان درساحه باغ شرکت کندز عصر دیروز کشته شدند. ۱۲ماین هم کشف گردید. قندز: 
۵ طالب بشمول حبیب اهلل ایوبی قومندان محلی آنان درعملیات نظامیان دردولت آباد دیروز کشته شدند. بلخ: 

۴فبروری۲۰۲۰=۱۵ دلو۱۳۹۸
۳۷ دهشت افگن در عملیات نیرو های امنیتی و دفاعی در بخش های کشورکشته .۱۷ تن زخمی شده اند. کابل: 

دو تن در پیوند به باج گیری از دوکانداران  ساحه قوایمرکزبازداشت شدند . رر: 
باکشته شدن یک طالب وزخمی  دوتن،  نظامیان کوماندو درعملیاتی درولسوالی بلخ یک فرد ملکی را از چنگ  بلخ: 

طالبان مسلح دیروز رها کردند.
پولیس بلخ سه مرد را به ظن جرایم جنایی با سالح دیروز در آن والیت بازداشت کرد. رر: 

۷هراس افگن درصبری خوست توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خوست: 
۴ هراس افگن درحمله هوایی در حومه ترینکوت کشته شدند و سه هراس افگن دیگر زخمی شدند. .افسری  ارزگان: 

ازچوره که پنج باردرنبرد با طالبان زخمی شده بود میگوید که تاجان دارد ازمردم دفاع میکند.
طالبان یک زن را باتهام رسانیدن خوراکه به نظامیان باچهارمرکب درچارسده دیروز تیر باران کردند. غور: 

حمله طالبان باعث شهادت یک قومندان خیزش های مردمی درقیصار فاریاب شد ۸ تن هم زخمی شد. باثر  فاریاب: 
اصابت مرمی هاوان در خواجه سبز پوش یک مرد کهن سال جان باخت.

۸طالب مسلح در درگیری ها با نظامیان درقیصار فاریاب دیشب کشته ۱۳تن زخمی شدند. رر: 
زن جوان۲۴ ساله در شهر تالقان از سوی شوهرش به قتل رسید.  تخار: 

سه مرد با۱۹۷گرام مخدرنوع شیشه پنج ونیم کیلوچرس و صد قرص تابلیت  درتالقان بازداشت شدند  رر: 
منسوبان پولیس والیت کندز، سه تن را به ارتکاب جرم های جنایی بازداشت کرد. قندز: 
پولیس شش سرگلوله توپ دیسی را امروز از ساحه نهر لشکری زرنج کشف کرد. نیمروز: 

مالکامران و مالمنیر۲طالب درانفجار ماین دست ساز خود شان در اوبه هرات کشته شدند. دیروز۳ طالب در  هرات: 
اوبه باانفجار ماین شان کشته شد.۳ طالب توسط نظامیان در زاول کشته ویک نظامی نیز شهید شد.
یک عالم دین دیروز درداخل مسجدی در قدوس آباد کهسان ازسوی افراد طالب آماج قرارگرفت. رر: 

۱۱ طالب به شمول دو سرکرده محلی آن گروه درمسیرجوزجان- سرپل دیشب کشته شدند. جوزجان: 
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۵ فبروری۲۰۲۰=۱۶ دلو۱۳۹۸
ریس کمسیون شکایات گفت: که بخشی از۳۳۰هزارآرای جنجالی را برای تعیین سرنوشت همه آنها به تفتیش  کابل: 

ویژه فرستاده اند.
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهرافغانستان وشرکت آلمانی دورش امروز قرارداد ماستر پالن فاضالب  کابل: 

شهرکابل را امضا کرد.
نظامیان درلوگردرجریان عملیاتی۱۲۰۰کیلو گرام مواد مخدررا امروز درآن والیت ضبط کردند.درین عملیات  لوگر: 

یک فردمسلح کشته ویک تن بازداشت شد.
۵ طالب مسلح در یک حمله هوایی درولسوالی  بلخ امروز کشته و۹ طالب بازداشت شدند. بلخ: 

۲ مرد با یک موتر سرقت شده از بغالن مرکزی بازداشت شد. بغالن: 
۱۷ تن با ۷۲۹ کیلو مواد مخدر بازداشت شدند. ننگرهار: 

۲6 تن درپیوند به جرم های جنایی در ننگرهار بازداشت شدند.  رر: 
۵ طالب  با یک قومندان  شان در هسکه مینه ننگرهار درحمله قوای هوایی کشته شد. رر: 

پولیس، یکنفر را با ۴۳۱ کیلوگرام مواد مخدرنوع چرس  از لشکرگاه هلمند بازداشت کرد.  هلمند: 
طالبان یک سرباز زخمی پولیس را در مسیر شاهراه غور –هرات  دیروز در تیوره به شهادت رساندند. غور: 

۲ طالب مسلح در گلران هرات  در حمله هوایی کشته شدند ویک طالب دیگر زخم برداشت. هرات: 
ده هاطالب درحمله برنظامیان در الیشنگ کشته شدند. لغمان: 

طالبان قسمت هایی از جاده های قیرریزی شده دولت آباد و قرمقل را بااسکواتور تخریب کردند. فاریاب: 
۶ فبروری۲۰۲۰=۱۷ دلو۱۳۹۸

»مارک فریریشز« ۵۷ساله یک شهروند امریکایی از والیت خوست  ازسوی شبکه حقانی ربوده شد. خوست: 
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان کارعملی پروژه انتقال برق »کاسا یک هزار« را درسروبی افتتاح  کابل: 
کرد که قرار است برق قرقیزستان و تاجیکستان را از طریق خطوط انتقال انرژی با طول ۱۲۵۰ کیلومتر به 

افغانستان و پاکستان انتقال دهد.
شش مقام امنیتی به اتهام رهبری “بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر” در شهر کابل بازداشت شده اند.   رر: 

۲ عامل سرقت یک موتردرکابل بازداشت وموتردزدی شده به مالک آن تسلیم  داده شد. رر: 
۱۴ تن در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شد. رر: 

مال عبدالمنان نیازی معاون و سرپرست گروه انشعابی طالبان به روز نامه صبح گفت: مذاکره کنندگان  طالبان: 
قطرنمایندگان پاکستان  هستند نه نمایندگان طالبان افغانستان.

۲ بمبگذار که در نزدیکی چهارراهی کمپنی بمب را جاسازی میکردند گرفتار شدند. رر: 
یک پناهگاه طالبان در قلعه زال کندز از سوی قوای هوایی هدف قرارگرفت که یک طالب کشته شد. قندز: 

یک ذخیره گاه طالبان درحمله هوایی در ناوه غزنی ازبین برده شد. غزنی: 
جوزجان: ۱۱ طالب به شمول عبدالحق مشهور به جعفرو عبیده  دو فردکلیدی آنان در جوزجان دیشب کشته شد. سه 

مرد به ظن انتقال هفت کیلو و پنجصد گرام تریاک هم بازداشت شد.
دومرد به ظن سرقت یک موتر دیشب  درهرات  باز داشت شدند. هرات: 

۴ طالب مسلح  دیشب در ولسوالی پشترود فراه دستگیر شد. ۲ماین هم کشف شد. فراه: 
پولیس۲ مرد رابا ۱۳۰ لیتر مشروبات الکلی و مقداری تریاک در باد غیس دیروز دستگیر کرد. بادغیس: 

۱۱ طالب مسلح در فاریاب امروز با منسوبان امنیتی و دفاعی درگرزیوان پیوستند. فاریاب: 
۴ طالب مسلح در عملیات نظامیان کوماندو درچمتال بلخ دیروز کشته و۴ حلقه ماین هم کشف گردید. بلخ: 

ده کودک در اثر بیماری تنفسی دیشب در ولسوالی یمگان بدخشان جان باختند. بدخشان: 
پولیس یک انبار بمب های کنارجاده را درمربوطات ولسوالی برمل پکتیکا، کشف واز بین برده اند. ۳۰ بمب  پکتیکا: 

خنثی ویک دستگاه پرتاب میزاییل با ۱۸ مزاییل و سه دستگاه مخابره، نیز به دست آمده است.
نظامیان ۱۲۰۰ کیلو گرام مواد مخدررا امروز درپل علم ضبط کردند. یکنفر کشته و یکتن بازداشت شد. لوگر: 

۷ فبروری۲۰۲۰=۱۸ دلو۱۳۹۸
یک منبع از استخبارات پاکستان و گروه طالبان پاکستانی تایید کرده اند که خالد حقانی وقاری یوسف یونس  کابل: 

دو عضوارشد پیشین این گروه در نزدیک انترکانتیننتال کابل توسط عمال پاکستان کشته شدند.
دراثر پرتاب ماین هاوان طالبان درقیصارفاریاب سه کودک و یک زن  شهید ویک زن زخمی شد.   فاریاب: 

۲ طالب درعملیات نیروهای امنیتی در قریه کوک شیب  کشته شدند. فراه: 
مسووالن محلی بلخ می گویند که چهل و هفت هزار جریب زمین دولتی در بلخ بازپس گرفته شد. بلخ: 
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۷ طالب بشمول ولسوال خودخوانده چمتال دیشب کشته شدند. ۵ طالب هم در شورتیپه کشته شد. رر: 
۳ طالب بشمول معاون ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی نسی کشته و یکتن زخمی شدند. بدخشان:  

۸ فبروری۲۰۲۰=۱۹ دلو۱۳۹۸
عبدالمنان شیوا شرق بحیث معین امور نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ مقرر شد. کابل: 

یک قاچاقبرموادمخدر درسروبی کشته و یکصد کیلوتریاک باموتر تخریب شد. کابل: 
یک مامور پولیس در نتیجه انفجاربمبی در خوست جان باخت ویک ماموردیگر زخم برداشت. خوست: 

احمد شاه جاللی قومندان قطعه عملیاتی پولیس هرات هنگام عبور از یک پاسگاه بازرسی شهرهرات آماج  هرات: 
گلوله باری سربازان قرارگرفت و جان باخت.

۲۸ طالب مسلح دست از ادامه ویرانگری برداشتند و راه صلح در پیش گرفته تسلیم شدند. ننگرهار: 
یک انبارسالح  وموشک ویژه ضد هواپیما دریک مخروبه درخوگیانی کشف شد.۱۴ ماین هم کشف شد. رر: 

6 طالب مسلح در دو رویداد درزرمت و حومه گردیز پکتیا کشته  ویک تن زخمی شدند. پکتیا: 
6 طالب بایک قومندان شان در حمله هوایی درچمتال بلخ شام دیروز کشته شدند. بلخ: 

6 طالب درحمله هوایی درچاربولک بلخ دیروز زخمی و چندین قریه از وجود آن گروه پاک شد. رر: 
۱۳ طالب مسلح در۲۴ ساعت گذشته درپشت رود فراه کشته و۳ تن زخمی شدند. فراه: 

بدخشان:  ۱۳ کیلوگرام تریاک در کشم بدخشان کشف و ضبط گردید ویک نفر بازداشت شد.
۴ طالب مسلح در نبرد با نظامیان دردیشوهلمند کشته و۲تن زخمی شدند.6ماین هم کشف گردید. هلمند: 

۲۱ هراس افگن درحمله نظامیان دیشب در لعلپورو۵ تن با یک قوماندان شان در سرخرود کشته شدند. ننگرهار: 
۲ طالب درحومه ترینکوت کشته و دوتن زخمی شد.  ارزگان: 

۲ طالب در حومه ولسوالی اطغر کشته شدند. زابل: 
۹ طالب مسلح دیروزدرحمله هوایی در باال مرغاب باد غیس کشته  ویک تن زخمی شدند. بادغیس: 

۸ طالب دریک عملیات اردوی ملی درمیوند قندهارکشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.۲ تن  قندهار: 
بازداشت شد.۱۰ ماین هم کشف گردید.

مالمحمد خنجری و مال حفیظ متوکل۲ قوماندان طالبان درحمله هوایی کشته وچندتن زخمی شدند. هرات: 
یک سرگروه محلی طالبان مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی در بغالن دیروز کشته و۲ تن زخمی شد. بغالن: 

۳ طالب مسلح در حمله هوایی در ده یک غزنی دیشب کشته شدند. غزنی: 
۹ فبروری۲۰۲۰=۲۰ دلو۱۳۹۸

محمدباقرمحقق فرزند محمدمحقق  امروزدرکابل توسط برادرش حسین شهید و۷ محافظ زخمی شد.  کابل: 
آلمان به ارزش ۵۹ میلیون یورودر بخش های زیربنایی افغانستان سرمایه گذاری می کند رر: 

دوسربازامریکا درفیرفردی بالباس نیروهای امنیتی افغان درشیرزاد ننگرهارکشته و6 تن زخمی شدند.  امریکا: 
جوبایدن سابق معاون ریاست جمهوری امریکا میگوید امکان ندارد افغانستان یکپارچه شود. رر: 

۵۴ حلقه ماین ضد پرسونل درسرکانی کنر کشف شدکه ای اس آی پاکستان به لشکرطیبه داده بود. کنر: 
۵ طالب توسط ماین خود شان در سرپل کشته و6 تن دیگر شان زخمی شدند. سرپل: 

درحمله انتحاری باموترنظامی هاموی  درمقابل مرکز پولیس درگرشک 6 پولیس کشته شد. هلمند: 
۱۰ فبروری۲۰۲۰=۲۱ دلو۱۳۹۸

وزارت امورمهاجران می گوید که طرح پنج  ساله ای را برای بازگشت میلیون ها مهاجرافغان پس از »تأمین شدن  کابل: 
صلح« دراین کشور آماده کرده است.

وزارت کشور/داخله افغانستان گفته است که هیچیک از روسا، فرماندهان و منسوبین پلیس افغانستان نمی توانند   رر: 
با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکه های اجتماعی از “موقف رسمی” اظهار نظر کنند.

بابر نام درالماربا۹۵۰فیر مرمی پیکا و شش مرمی راکت درموترکه به طالبان برده میشد بازداشت شد. فاریاب: 
نورمحمد عبیدی ولسوال محمد آغه به اتهام اخذ۱۸ملیون افغانی با واگذاری۱۸۰۰جریب زمین به دولت خان  لوگر: 

به ده سال حبس  و۱۸ ملیون افغانی جریمه محکوم شد.
مقامات محلی میگویند که بیش از۹6درصد خاک ولسوالی سوزمه قلعه در اختیار طالبان قرار دارد. سرپل: 

نیروهای امنیتی شب گذشته یک عملیات را در منطقه نوآباد ولسوالی خان آباد والیت کندز انجام دادند که در  قندز: 
نتیجه آن ۱۵نظامی افغان و دو غیرنظامی از زندادن طالبان آزاد شده اند.

دو حمله طالبان در ولسوالی های قیصار و المارعقب زده شد. فاریاب: 
طالبان ۳ غیر نظامی را در کهسان تیرباران کردند. هرات: 

۷ ملیون دالر به سازمان یونیسف در افغانستان کمک نمود. جاپان: 
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بامیان:  به دلیل بارش شدید برف توام با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ در ساحه غورغوری ولسوالی پنجاب، ۵ 
موتر نوع فالنکوچ همراه با ۳۰نفر سرنشینان آن گیر مانده است.

درحمله طالبان برکاروان نیروهای امنیتی در مسیر بغالن- قندز ۳تن امنیتی کشته و ۳۳تن زخمی شدند. بغالن: 
۱۱ فبروری۲۰۲۰=۲۲ دلو۱۳۹۸

دبیرُکل ناتو می گوید که کشورهای عضو این سازمان و ایاالت متحده ی امریکا تا برقراری صلح در افغانستان  ناتو: 
این کشور را ترک نخواهند کرد.

وزارت دفاع امریکا  بودجه نظامی برای افغانسان را به ۱۴ میلیارد دالردرسال۲۰۲۱ کاهش داده است. امریکا: 
در نتیجه یک انفجار انتحاری در ورودی دانشگاه نظامی«مارشال فهیم« درچارراهی قمبر۷ نفر کشته و ۱۳ نفر  کابل: 

دیگر زخمی شده اند. یک خودرو بمب گذاری شده طالبان نیز کشف و خنثی شد.
پولیس یک سر دسته شبکه جرم های جنایی را از ساحه هودخیل حوزه نهم امنیتی بازداشت کرد . کابل: 

۱۳ تن از مخالفین بشمول یک سرگروه مشهور طالبان بنام خوبی کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شده و یک دیپوی  بغالن: 
مهمات تخریب گردیده است.

مال راز محمد؛ معاون مالقمرالدین مشهوربه بالل مسول استخبارات طالبان برای ولسوالی های المار وقیصار  فاریاب: 
دیروز بازداشت شد.

۳طالب کشته و6 تن درعملیات هوایی در قرمقل کشته و ده قرارگاه شان تخریب شد.  فاریاب: 
۹ طالب مسلح از دیروز به این سو در چاربولک وشورتیپه بلخ کشته و۱۳ تن زخمی شدند. بلخ: 

۳  طالب مسلح دیشب در ولسوالی مقر بادغیس کشته شدند. بادغیس: 
پولیس تخار دیشب دو طالب مسلح را باز داشت کرد. تخار: 

۱۲ فبروری۲۰۲۰=۲۳ دلو۱۳۹۸
ترامپ توافقنامه صلح با طالبان را مشروط به کاهش خشونت تایید کردکه تاچند هفته امضا میشود. امریکا: 

وزیرخارجه امریک به رهبران افغان از ›پیشرفت عمده‹ در مذاکرات امریکا-طالبان خبر داد. رر: 
هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا و زبیر جوینده مستشار سفارت برکنار شدند. کابل: 

حقوق بشر افغانستان میگویدهفت درصد زنان نیروهای امنیتی موردآزار جنسی قرار گرفته اند. رر: 
امنیت ملی ۹ تن را به اتهام همکاری با گروه داعش از مرکز تجارتی گلبهار سنتر کابل بازداشت کردند. رر: 

دو تن از چهره های برجسته طالبان شناسایی و دستگیر شد و در تازه ترین عملیات، امنیت ملی یک  هرات:    
ذخیره  گاه سالح و مهمات طالبان  درولسوالی زنده جان این والیت کشف گردید.

پولیس فاریاب یک شبکه پنج نفره آدم ربایی و همکار با طالبان را شناسایی و متالشی کرد. فاریاب: 
در ساحة موسی مینه دور بابا در ننگرهار ۵۰۰ خانواده از سال ها به اینسو در مغاره ها زندگی می کنند. ننگرهار: 
امنیت ملی در نیمروز دو مرد رابه ظن عضویت در گروه طالبان  که تحت تعقیب بود بازداشت کرد.  نیمروز: 

۸ طالب در علیشنگ ومهترالم کشته و ۴ تن زخمی شدند. ۱۴ ماین هم کشف شد. لغمان:  
۹ طالب درحمله هوایی درمانوگی و سوکی کنر کشته و۴ تن زخمی شدند. ۱۴ ماین هم کشف گردید. کنر: 

۱۴ هراس افگن درحمله نظامیان درمیوند وخاکریز کشته و ۷ تن زخمی شدند.۱6 ماین هم کشف گردید. قندهار: 
۲۰ هراس افگن درحمله هوایی درسنگین وحومه لشکرگاه کشته و۴تن زخمی شدند. یک انبار سالح  هلمند: 

درنهرسراج  و 6 ماین هم کشف شد.
یکنفردرگذرعرب خانه میمنه به اتهام قتل خواهرش بازداشت شد. فاریاب: 

۴۸هزار قرص نشه آور روانگردان که از فرانسه وارد شده بود در میدان هوایی کابل ضبط شد. کابل: 
۱۳ فبروری۲۰۲۰=۲۴ دلو۱۳۹۸

اشرف غنی گفت مرعوب اقدامات تروریستی یک اقلیت کوچک نخواهند شد/ داکترعبداهلل گفت تروریسم  کابل: 
حد و مرز، خوب و بد، راضی و ناراضی ندارد

ملل متحد )اوچا( گزارش داده است که در ۲۰۱۹ میالدی به دلیل ناامنی ها در افغانستان ۴۸۸ مکتب در سراسر  !م.م: 
این کشور بسته یا تخریب شده است.

پولیس سه تن را درپیوند به اخذ کمیشن برای اخذ ویزه” از سفارت پاکستان، بازداشت کردند. کابل: 
مدیر مبارزه با مواد مخدرپولیس با۲ تن دیگر به اتهام همکاری با قاچاقبران و دست داشتن در فروش مواد  رر: 

مخدر بازداشت و محکوم به زندان شده اند.
جسد یک زن که به ضرب چاقو به قتل رسیده است، از پلخمری مرکز بغالن به دست آمد. بغالن: 

۲ طالب مسلح در یک درگیری در لغمان کشته و۴ تن زخمی شدند. ۱۲ ماین هم کشف گردید. لغمان: 
6 طالب مسلح درحمله نظامیان دروانت وکامدیش کشته و۳ تن زخمی شدند. ۸ ماین هم کشف شد. نورستان: 
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۵۰ عامل حمله های تروریستی در دو ماه اخیر در هرات بازداشت شده اند. هرات: 
یکنفر از چنگ ادم ربایان نجات داده شد. فاریاب: 

برفکوچ در والیات بامیان و دایکندی جان۲۴ نفر را گرفت. بامیان: 
۵ کودک در انفجار ماین در دشت ارچی کشته و۳ تن زخمی شدند. قندز: 

یک طالب درنتیجه انفجار ماین دست داشته اش در مروره کنر کشته شد. ۱۰ ماین هم کشف گردید. کنر: 
منابع استخباراتی پاکستان و رهبران تحریک طالبان پاکستان گفته اند که شهریارمحسود یک فرمانده ارشدطالبان  پاکستان: 

پاکستانی در اثر انفجار بم درمروره کنر افغانستان کشته شده است.
۱۴ فبروری۲۰۲۰=۲۵ دلو۱۳۹۸

دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا دیروزگفت که، نشانه های امیدوار کننده درخصوص رسیدن به معاملة  امریکا:  
صلح با طالبان تا پایان ماه جاری عیسوی وجود دارد.

ناتو:  دبیرناتو درکنفرانس امنیتی مونیخ برای کاهش نیروهایش ازافغانستان اظهارامادگی نموده است.
اشرف غنی در حاشیه نشست رهبران ناتو در آلمان با مایک پمپئو وزیر خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع  وزلمی  کابل: 
خلیل زاد، نماینده امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. غنی دیروز عازم المان گردید. درین دیداراسد 

خالد و هارون چخانسوری هم حاضر بودند.
یک نظامی امریکا در داخل پایگاه هوایی بگرام کشته شده و تحقیقات جریان دارد. کابل: 

خالد سرپرست وزارت دفاع گفت طی یک هفته مذاکرات بین افغانستان و طالبان آغاز میگردد. کابل: 
وزارت دفاع میگوید ۱۸ دهشت افگن طی۲۴ ساعت در ۵ والیت کشته شده اند. رر: 

۷ طالب مسلح درتازه ترین حمله های نظامیان و هوایی درالمار و پشتونکوت فاریاب کشته شدند. فاریاب: 
۸ طالب با مولوی سرداریک قوماندان شان در حمله نظامیان درچمتال بلخ کشته شد.  بلخ: 
پادشاه بابه از مجرمان سازمان یافته درگیریها با پولیس امروز درمزارشریف کشته شد. رر: 

ننگرهار: ۲۲ طالب وداعشی در بخش های ننگرهار درحمله نظامیان کشته و ۱۴ ماین کشف گردید.
ده ها جریب زمین های دولتی در رودات ازچنگ غاصبان برون کشیده شد.  

۴ هراس افگن پاکستانی توسط مامورین مرزی افغان کشته شدند. ۷ ماین هم کشف شد. نورستان: 
۱۰ هراس افگن درحمله نظامیان برکاروان حامل طالبان درسوکی کنر،کشته شدند. 6 ماین هم کشف شد کنر: 

حمله نظامیان بر یک مرکز طالبان در زابل تلفاتی بر آنها وارد کرد. زابل: 
۱۲ طالب در حمله نظامیان در ارزگان کشته شد.  ارزگان: 

دراثر انفجار یک ماین در دشت ارچی ۵ کودک کشته و ۴ تن زخمی شدند. قندز: 
یک واسطه مملوازمواد انفجاری طالبان توسط قوای هوایی درچاردره از بین برده شد. رر: 
یک شبکه ۹ نفری ادم ربایان در هرات به مجازات 6 تا۲۸ سال حبس محکوم شدند. هرات: 

به افرادش هدایت داده که از منازل مسکونی. مساجد واماکن عمومی بحیث پناهگاه استفاده نکنند. طالبان: 
طالبان ۵ تن را به قتل رسانیدند. سرپل: 

۱۵ فبروری۲۰۲۰=۲۶ دلو۱۳۹۸
ارگ به نقل از مایک پومپئو، وزیر خارجه و مارک اسپروزیر دفاع آمریکا اعالم کرده که توافق با طالبان احتماال  کابل: 

هفته های آینده نهایی خواهد شد.
امروز۳۱ مین سالروز بیرون رفتن قوای شوروی ازافغانستان است.که در دسامبر۱۹۷۹ واردشدند. رر: 

در حملة هوایی دیروزدر منطقة ککرگ  سرخ رود،۹غیرنظامی، به شمول یک کودک، جان باختند. ننگرهار: 
باشندگان هلمند میگویند»در موسی قلعه، کجکی و باغران هلمند، بمباران هوایی بیشتر شده اند.« هلمند: 

پولیس از کشته شدن جالل سیرت معروف به نصرت معاون قطعة سرخ طالبان ومولوی احمداهلل تالقانی یک  تخار: 
فرمانده این گروه با۵ طالب دیگر درولسوالی بهارک  وزخمی شدن۳ تن دیگرخبر داده است.

۵ طالب درجریان درگیری در میوندکندهار،کشته و ۸ تن دیگر شان زخمی شده اند. قندهار:  
یک دیپوی بزرگ طالبان با ۲۰۰ بوری مواد انفجاریه،۴ عراده موتر سایکل و۱ عراده موتِر نوع سراچه کشف و  غزنی: 

از بین برده شد. همچنان ۲ طالب باچند ماین ساز اتباع پاکستان بازداشت شد.
۱۶فبروری۲۰۲۰= ۲۷دلو۱۳۹۸

اشرف غنی دیروزدرحاشیة نشست امنیتی مونیخ درآلمان با خانم نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان  میونیخ: 
وشماری از اعضای آن مجلس، دیدارکرد.همچنان با زلمی خلیلزاد درباره صلح افغانستان دیدارکرد.

۱۴۷سربازلوای سوم سرحدی قول اردوی ۲۰۵ اتل بشمول۴ بانو،از مرکز تعلیمی آن فارغ شدند. کابل: 
صبح امروزدر بالک نهم احمد شاه بابا مینه، یک صراف دست فروش به نام محمد یعقوب توسط افراد ناشناس  رر: 
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به قتل رسیده است.”
۹ نفر معتاد به مواد مخدر بطور دسته جمعی دردامنه کوه قرغ به قتل رسیدند ویکتن زخمی شده.  کابل: 

۴ مهاجم پیش از حمله بر سربازان پولیس در ترینکوت بازداشت شدند. ارزگان: 
۳ مرد را پولیس به ظن قاچاق انسان دیروز در نیمروز باز داشت کرد . نیمروز: 

۲  مرد با ۲۱ کیلو گرام چرس درشبر بامیان دیروز بازداشت شدند. بامیان: 
6 طالب در حومه بازار های  الینگار و الیشنگ لغمان آماج دو حمله نظامیان قرارگرفتندو کشته شدند وسه  لغمان: 

طالب دیگر زخم برداشتند. ۷ ماین هم کشف شد.
۴6 هراس افگن کشته  و ده ها تن دیگر شان زخم برداشته اند وده ها روستای ولسوالی شیرزاد دریک عملیات  ننگرهار: 

نظامی ازوجود افراد وابسته به گروه طالبان پاکسازی شد.۱۷ ماین هم کشف گردید.
۹ تن به اتهام عضویت درگروه های طالبان و داعش در شرق کشور بازداشت شدند. کنر: 

6 طالب در حمله نظامیان در نهرسراج وحومه لشکرگاه کشته وسه انبار جنگ افزار شان کشف شد.  هلمند: 
بدخشان:   امراض تنفسی سینه و بغل جان ۳۵ تن را گرفت.

دو ماین بشکه ای در داخل مسجد مرکزی بلچراغ کشف و خنثی شد. فاریاب: 
گل حسین مسوول اکماالتی طالبان در پل علم بازداشت شد. لوگر: 

۱۷فبروری۲۰۲۰=۲۸دلو۱۳۹۸
گروه طالبان اعالم کرده که مذاکرات این گروه با آمریکا به پایان رسیده و سند توافقنامه صلح و ضمایم آن  امریکا: 
نهایی و به زودی امضا خواهد شد. اولین اقدام ازادی ۵هزار زندانی طالب ازدولت و یکهزار افغان از زندان 

طالبان خواهد بود.
پاکستان:  نشست بین المللی چهل سال میزبانی مهاجران وآینده بهتر در پاکستان« دراسالم آبادپاکستان باحضور باد با 
حضور صدراعظم پاکستان ومعاون ریس جمهورافغانستان ونمایندگان۳۰ کشورو۳۳ سازمان بین المللی برگزار 

شد.
بانشست اضطراری یک هیلیکوپتر نظامی امروز در خاشرود نیمروز  پیلوت آن زخمی شد.  نیمروز: 

یک مرد با کالشنکوف در حصه دوم کاپیسا باتجهیزات و موادمخدر بازداشت شد. کاپیسا: 
باحمله طالبان باالی یک پوسته اردوی ملی درشوره خاک۵ سرباز ارتش شهید و۳ تن زخمی شدند. قندز: 

۳ نفر به ظن سرقت دیروز با موتر کروال وسالح در غزنی بازداشت شدند. غزنی: 
یک مرد به ظن همکاری با طالبان مسلح دیروز در پروان باز داشت شد. پروان: 

۱۰ طالب مسلح درشیرزاد. خوگیانی و مومند دره  ننگرهار کشته وشش طالب دیگر زخم برداشتند. ۱۳ماین  ننگرهار: 
هم کشف شد.

سازمان ملل برای سی جوان بیکارو فقیر درسرخرود و بهسود ننگرهار سه چرخه زرنج کمک کرد رر: 
۴6طالب باسالح شان در شهرک  غوربا نظامیان پیوستند. غور: 

۴ مهاجم  پیش ازحمله برسربازان پولیس در ارزگان بازداشت شدند. ارزگان: 
۱۸فبروری۲۰۲۰=۲۹دلو۱۳۹۸

محمداشرف غنی ازمیان یک ملیون و۸۲۴هزار رای باگرفتن ۹۲۳۵۹۲رای برنده انتخابات و بحیث ریس  کابل: 
جمهور اعالم شد. امر اهلل صالح معاون اول و محمدسرور دانش معاون دوم اند. داکتر عبداهلل با۷۲۰۸۴۱ رای 

دوم و گلبدین با۷۰۲۴۵رای سوم شد. انتخابات در ۹میزان۱۳۹۸ صورت گرفته بود.
سرپرست وزارت داخله می گوید که قرار است تا پنج روز آینده مرحله ی کاهش خشونت که به توافق امریکا  رر: 
وطالبان صورت گرفته، آغاز شود. طالبان تعهد کرده اند که از حمالت انتحاری، انفجاری، راکت پراکنی وغیره 

جلوگیری می کنند.
درانفجارماین مقناطیسی در ساحه ی »باغ داوود«دو فرد نظامی و یک فرد ملکی مجروح  شده اند. رر: 
پولیس، شش تن را درپیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر  از والیات مختلف بازداشت کرده اند. رر:   

پولیس کابل می گویدکه در  یک ماه گذشته ۷۵ نفر در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از نقاط مختلف  رر: 
شهر کابل بازداشت شده اند.

قندهار:   سد دهله قندهار بعد از۳۴ سال زودهنگام پر آب شد.
قندز:     در اثر پرتاب یک هاوان طالبان بر یک منزل مسکونی در کندز دیروز یک کودک به شهادت رسید و نه فرد ملکی 

دیگر به شمول کودکان و زنان زخم برداشتند.
مردان مسلح دیروزعبدالرحیم عظیمی رییس محکمه انجیل هرات را هنگام خارج شدن ازمسجد به شهادت  هرات: 

رساندند.
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۱۰  طالب درچشت شریف هرات با منسوبان امنیتی و دفاعی امروز یکجا شدند. هرات: 
۹ عضو خیزش های مردمی دیشب درنجراب کاپیسادردرگیری با طالبان به شهادت رسیدند. کاپیسا: 

۱۴ تن به اتهام جرم های جنایی دربخش های لغمان بازداشت شدند. لغمان: 
۴ طالب مسلح در یک عملیات نظامی درچمتال بلخ بازداشت شدند. بلخ: 

پولیس نیمروز چهار مرد را به ظن سرقت با یک موتر و یک موترسایکل سرقت شده باز داشت کرد . نیمروز: 
عملیات مشترک نظامیان برای بیرون راندن طالبان  ازباال بلوک ومناطق  دیگر فراه دیروز آغاز شد. فراه: 

انفجار ماینی درمقر بادغیس دیروز جان یک زن راگرفت وپنج کودک را زخمی کرد. بادغیس: 
قاری غالم اسحق مشهور به نظامی مسوول حمله های انتحاری گروه داعش درنرنگ کنر درحمله نظامیان  کنر: 

کشته شد.۱۴ ماین هم کشف شد.
یک قومندان محلی گروه داعش درحمله جنگنده بدون سرنشین ناتو درسوکی کنر کشته شد. رر: 

۱۹فبروری۲۰۲۰=۳۰دلو۱۳۹۸
کمیسیون انتخابات افغانستان امروز در مراسمی به محمد اشرف غنی که دیروز پیروز انتخابات ریاست  کابل: 

جمهوری اعالم شد، اعتبارنامه داد.
داکترعبداهلل در واکنش، آنرا »غیرقانونی« خواند و گفت تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد. رر: 

جنرال عبدالرشید دوستم، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، نبیل، لطیف پدرام، احمدولی   
مسعود، طالبان هم مخالفت شانرا درنتیجه انتخابات ابراز کردند.

جوزجان:  جنرال دوستم از هوادارانش خواست از حکومت به رهبری داکترعبداهلل حمایت کنند.
روزگذشته، هشت تن را در پیوند به قاچاق وفروش مواد مخدر ازوالیات مختلف کشوربا۱۸کیلوچرس  کابل: 

و۳کیلو تریاک ومقداری هیرویین و شیشه بازداشت کرده است.
چند قرارگاه ، کارخانه های بزرگ مواد مخدر و ماین سازی طالبان در غزنی تخریب شد. غزنی: 

۵ طالب مسلح درجریان سه روز عملیات نظامیان درولسوالی باالبلوک فراه کشته شدند.۲۰ کیلوگرام مواد  فراه: 
انفجاری نیز کشف شد.

پولیس مردی را  ابتدابا ۴۵ بوری مواد انفجاری و ده ها بسته سیم ثانیه سوزدرشهر جالل آباد دستگیرکرد  ننگرهار: 
ودرنهایت پس از تحقیقات۵۵بوری دیگر شامل هزاران کیلومواد انفجاری متعلق به او را از ساحه شگی 

ولسوالی کوز کنر از ویرانه یی به دست آورد.
۸ طالب در نبرد های پراگنده دربخش های ننگرهارکشته و6تن زخمی شدند.۱۱ ماین هم کشف شد. رر: 

قطعات خاص پولیس شب گذشته چهار هراس افگن را از والیت لوگر بازداشت کردند. لوگر: 
نورستان: 6 طالب مسلح بشمول یک پاکستانی در یک درگیری در نورستان کشته شدند. 6ماین هم کشف گردید.
۵ طالب در یک درگیری دردهراوودکشته و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.۱۳ ماین هم کشف شد. ارزگان: 

۴ طالب درحمله نظامیان درمیوند کشته و شش تن دیگر شان زخم برداشتند. ۸ماین نیز کشف شد. قندهار: 
6 طالب مسلح دریک حمله هوایی درسوکی کنر کشته شدند.۱۰ ماین هم کشف شد. کنر: 

۲۰فبروری۲۰۲۰=اول حوت۱۳۹۸
دوروز پس ازاعالن نتیجه انتخابات، هند وکویت به اشرف غنی تبریک گفتند.اتحادیه اروپا هم گفت آماده  کابل: 

همکاری با دولت جدید هستیم.
صدهانفر در تالقان به حمایت از حکومت به رهبری عبداهلل دست به اعتراض زدند. تخار: 

از طرح جدید امنیتی در کابل یک ماه گذشت مگر شهر و اطراف کابل همچنان گواه رویدادهای جنایی است  کابل: 
و شهریان همچنان نگران امنیت جان و مال شان اند.

6 طالب در دو حمله هوایی درچارچینو و حومه ترینکوت ارزگان کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم  ارزگان: 
برداشتند. ۸ ماین هم کشف شد.

درعملیات نظامیان در شهرک و چشت هرات ۳۷۰طالب به دولت تسلیم وشهر پاکسازی شده است. غور: 
جگرن عزیزالرحمن قومندان قطعه محافظت بندر آقینه هنگامیکه می خواست با سالح وارد دفتر رییس گمرک  فاریاب: 

آقینه شود کشته شد ومحافظ ریس گمرک زخمی گردید.
۸ طالب در نبرد ها درخاکریز و میوند قندهار کشته و6 تن زخمی شدند. ۱۰ ماین هم کشف شد. قندهار: 

۱۴ هراس افگن  طالب و داعش در حمله های هوایی و زمینی نظامیان در ننگرهار کشته شدند و شمار دیگری  ننگرهار: 
از آنان زخم برداشتند. یک انبار سالح و ۱۴ ماین هم کشف گردید.

یک طالب مسلح در ده یک کشته و 6صندوق مرمی از جانی خیل پکتیا بدست آمد. غزنی: 
دوتن با انتقال مواد مخدر تریاک در کهمرد بازداشت شد. بامیان: 
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۲۱فبروری۲۰۲۰=۲ حوت۱۳۹۸
کریم خلیلی و محقق در گردهمایی در کابل خواهان ابطال نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری شدند. کابل: 

دوره ۷ روزه کاهش خشونت آغاز شد. ارگ گفت ساعت ۱۲ امشب شروع میشود. امریکا: 
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده که توافق نامه نهایی صلح میان آمریکا و طالبان ۲۹ فوریه=۱۰ حوت امضا 
خواهد شد. پس از امضای توافقنامه  صلح، مذاکرات بین االفغانی برای یک آتش بس فرا گیر و پایدار و نقشه  

راه سیاسی برای آینده افغانستان آغاز خواهد شد.
وزارت انرژی و آب به دو اداره ) اداره ملی تنظیم امور آب( و)اداره ملی تنظیم خدمات انرژی( تبدیل شد و  رر: 

خان محمد تکل سرپرست اینوزارت بعنوان ریس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب تعیین گردید.
هرات:   یک فرد درادرسکن به ظن همکاری با طالبان و سه مرد در انجیل به ظن سرقت بازداشت شد.

۵ تن با۱۸۰۰ کیلو گرام بنگدانه و هشت کیلو گرام تریاک  ،بازداشت شدند. رر: 
6 طالب با سه سرگروه شان دیشب درمسیر شاهراه نمبریک کشته شدند. سرپل: 

۱۲ داعشی در عملیات نظامیان کوماندو در نجراب کاپیسا دیشب کشته شدند. کاپیسا: 
یک سرکرده محلی طالبان درنهرین کشته شد و سه طالب دیگر زخم برداشتند وحمله آنها عقب زده شد. بغالن: 

6 طالب مسلح در عملیات نظامیان در قیصار فاریاب دیروز کشته و۳ تن زخمی شدند. فاریاب: 
۲۲فبروری۲۰۲۰=۳ حوت۱۳۹۸

اشرف غنی،  از نیروهای امنیتی افغانستان خواست از ساعت ۱۲ دیشب، در برابر مواضع گروه طالبان درحالت  کابل: 
تدافعی قرار بگیرند و از حمله به آنها خودداری کنند. گروه طالبان نیز از جنگجویان خود در سراسرافغانستان 

خواسته علیه پایگاه های نیروهای دولتی و آمریکایی در این کشور حمله نکنند.
طالبان دیشب درحمله به پوسته های پولیس درارزگان دو پولیس را زخمی کردند. همچنان طالبان دیشب در  رر: 
اریوب زازی پکتیا حمله کردند که دونیم ساعت ادامه داشت. در ولسوالی زارع بلخ نیز طالبان حمله کردند که 
۲سرباز و ۲ ملکی شهید و ۸ تن زخمی شدند.  همچنان درحمله دیگر طالبان دربلخ یک غیر نظامی شهید و 

۲ تن زخمی گردیداین حمالت بعد ازاعالن کاهش خشونت صورت گرفته است
سراج الدین حقانی در مقاله ای درنیویارک تایمزنوشته است که ‘حاضر به ایجاد نظام سیاسی جدید و  حقانی: 

فراگیردرافغانستان هستیم’
امروز آقای عبداهلل برای دو والیت شمالی  درسرپل نورمحمد رحمانی ودرجوزجان مولوی عبدالحی حیات  کابل: 
وهم به پنجشیروالی جدید فرستاده است.والی بدخشان حمایت خود از داکتر عبداهلل را اعالن کرد. دفترنمایندگی 

ملل متحد درکابل ابراز نگرانی کرده است.
پولیس۱۳ تن را به ارتکاب جرایم گونه گون ازکابل بازداشت کرد.یک ماین درقلعه زمانخان کشف شد. رر: 

پولیس قندهار دو تن را در پیوند به قاچاق ۹۴کیلو موادمخدرچرس و تریاک بازداشت کرد. قندهار: 
یوناما درگزارش تازه خود میگوید دریک دهه گذشته بیش از۹ صد هزارغیرنظامی  درافغانستان  کشته وزخمی  یوناما: 

شده اند .
۲۳فبروری۲۰۲۰=۴ حوت۱۳۹۸

اشرف غنی دستور برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری را داد. کابل: 
داکتر عبداهلل سناتورمحمدآصف عظیمی را بحیث والی سمنگان وعبدالحی حیات را بحیث والی جوزجان  رر: 

مقرر کرد. دیروز والی سرپل را تعیین کرد.
دولت فنلند پناهجویان افغان از اردوگاه های قبرس، یونان، ایتالیا و مالت را می پذیرد. فنلند: 

کاهش خشونت: درجریان دوشبانه روز از آغازهفته کاهش خشونت در افغانستان ، گوشه و کنار کشور گواه  کابل: 
حمله های طالبان مسلح بوده است.

پولیس امروز چهار تن را درپیوند به جرم های جنایی از نواحی مختلف شهر باز داشت کرد  . رر: 
درهرات سه نفر مشکوک مبتال به ویروس کرونا شناخته شد. هرات: 

کابل:  دولت جهت جلوگیری ازویروس کرونا هرنوع رفت و آمد هوایی و زمینی با ایران را متوقف کرد. سفارت 
افغانستان در تهران خدمات قنسلی اش را متوقف کرد.

پولیس چهارتن را در پیوند به قاچاق مواد مخدرازبدخشان و هرات بازداشت کرد. بدخشان: 
پولیس چهار تن را به ظن قاچاق ۴ کیلو هیرویین در تالقان  باز داشت کرد . تخار: 

۲۴فبروری۲۰۲۰=۵ حوت۱۳۹۸
کابل:  عبداهلل همزمان با غنی سه روز بعد مراسم تحلیف برگزارمی کند؛دیدار چهره های سیاسی با دو طرف.
رحمانی ریس مجلس نمایندگان برای میانجیگری میان اشرف غنی و عبداهلل اظهار آمادگی کرد. رر: 
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فرستاده ویژه قطر برای افغانستان میگوید از چند کشور وسازمان مهم دخیل در روند صلح افغانستان درمراسم  کابل: 
امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه دعوت شده است.

ولسوال چارکنت گفت طالبان سه ونیم بامداد امروز بریک پاسگاه خیزش مردمی در روستای پره برات حمله  بلخ: 
کردند که 6 نیروی خیزش مردمی و یک زن شهید و 6 تن زخمی شدند.

سمنگان:  والی سمنگان گفت محمد علی حسنی، ولسوال  دره صوف باال، همراه دو تن از همراهانش قبل از ظهر امروز 
از سوی طالبان ربوده شده است. به گفته والی سمنگان طالبان یک کارمند مدیریت مبازه با جرایم جنایی 

ولسوالی دره صوف باال و یک محافظ آقای حسنی را نیز با خود برده اند.
نهادهای امنیتی افغانستان با انتشار اعالمیه ای به افراد و دسته های انتخاباتی معترض هشدار داده اند. کابل: 

پولیس نیمروز یک ذخیره گاه ۲۵کیلومواد مخدرو۸میل سالح مختلف را دیروز درزرنج کشف کرد. نیمروز: 
پولیس امروز  دوسارق را بایک موتر ویک موترسایکل از شهر هرات بازداشت کرد . هرات: 

پولیس تخارزن وشوهرعامالن قتل یک جوان را از شهر تالقان بازداشت کرد. تخار: 
پولیس کندز دو مرد را با بیست کیلوگرام چرس، دو کیلوگرام تریاک، هشت بوتل مشروب الکولی، دیروز در  قندز: 

آن والیت بازداشت کرد.
۲۵فبروری۲۰۲۰= ۶حوت۱۳۹۸

اشرف غنی درسلسله نشست های مشورت دررابطه به صلح دیروز با بانوان کشور و امروز با هیات اداری  کابل: 
ولسی جرگه دیدارکرد.

امریکا از غنی و عبداهلل خواسته که  قصد برگزاری مراسم تحلیف را به تعویق اندازند. امریکا: 
رئیس جمهور امریکا گفته است که شمار نیروهای این کشور در افغانستان را به 8600 نفر کاهش داده و این  امریکا: 

روند ادامه می یابد  اما حضور استخباراتی خود راحفظ می کند.
وزیرخارجه امریکا میگوید اجازه نمیدهیم که فرصت پیش آمده درافغانستان آسیب ببیند. رر: 

پولیس سه تن را درپیوند به قاچاق مواد مخدر و اسلحه از دروازه تالشی چوک ارغندی بازداشت کردند. کابل: 
یک گروه چهار نفری دزدان از چهلستون درمربوطات حوزه هفتم کابل بازداشت شد. رر: 

گروه طالبان  در چهارمین روز کاهش خشونت یک پل بزرگ را در میدان وردک  که شهر را با نرخ وصل   میدان: 
میکرد با بمب  تخریب کردند.

پولیس ۲ تن را با ۵ کیلو هیرویین بازداشت کرد. بدخشان: 
۴ عضو گروه تروریستی داعش شب گذشته در حمله هوایی نیروهای افغان درحوکی کنر کشته شدند . کنر: 

ماین گذاری طالبان درغزنی و زابل ادامه دارد و یک هاموی نیروهای امنیتی در زابل باثر انفجار ماین کنار جاده  زابل: 
تخریب و ۴سرباز زخمی شد.

دیروز نیروهای امنیتی که مصروف خنثی سازی ماین بودند مورد گلوله باری طالبان قرارگرفتند. ۲ سربازراطالبان  غزنی: 
در قره باغ از موتر پایین و به قتل رسانیدند.

پنج رویداد مشکوک بیماری کرونا درهرات وغور هم مرز با ایران ثبت شده است. هرات: 
۲۶فبروری۲۰۲۰= ۷حوت۱۳۹۸

مراسم تحلیف اشرف غنی برای ریاست جمهوری برای دوهفته به تعویق افتاد. خلیلزاد نماینده آمریکا که از  کابل: 
آقای غنی خواسته تا این مراسم را به تاخیر بیندازد گفت سایررهبران افغان باید اطمینان حاصل کنند که دولت 

جدید فراگیرو منعکس کننده آرمان های همه افغان ها است.
درچهارمین روز کاهش خشونت در والیات غزنی. فراه و زابل درحمالت طالبان ۵ تن از نیروهای امنیتی جان  رر: 

باختند و ۱۰ تن زخمی شده اند.
درانفجار ماین در موترسایکل درجاده فیض محمد کاتب ۹نفر بشمول یک زن زخمی شدند. رر: 

پولیس کابل، دو تن را به ارتکاب سرقت۴۰6هزار افغانی پول از استالف ، بازداشت کرده است. رر: 
پسر هفده ساله یی در کاپیسا پدرش را باشلیک تفنگ شکاری در ساحه ریگ روان به قتل رساند. کاپیسا: 

پولیس غزنی سه مرد را به ظن قاچاق و سرقت دیروز در آن والیت بازداشت کرد. غزنی: 
والی غزنی  گفت درسال روان ۱۷۰۰ طالب بشمول ۸۲ فرمانده و۷۰ عضوخارجی شان کشته شده. ۵۰۰ طالب  رر: 

زخمی و۲۰۰تن بازداشت شده.
۵ طالب مسلح دیروز درچارسده غور با نظامیان پیوستند. غور: 

سه تن درپیوند به قاچاق محموله بزرگ جنگ افزار۱۲6میل تفنگچه، ۴۲ کالشنکوف، یک میل پیکاو   ننگرهار: 
بیش از۱۰هزارفیر مهمات دستگیر شد.

یکنفر با ۲۰۹هزار دالر که به ایران قاچاق میشد بازداشت گردید. هرات: 
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۲۷فبروری۲۰۲۰= ۸ حوت۱۳۹۸
سخنگوی وزارت داخله گفت طالبان دروالیات غزنی، زابل، هلمند، قندهارو لغمان حمله نموده بودند که باالثر  کابل: 

آن ۴ نفر کشته و ۸ تن زخمی شده اند.
دادستانی کل شکایات نهادروندسبز ازچندکاربرشبکه های اجتماعی درباره امر اهلل صالح را رد کرد. کابل: 

از روزسرباز )۹حوت( درپنجشیر. کنر، میدان، واکثروالیات کشورطی محافلی تجلیل بعمل آمد. رر: 
۸ تن قاچاقبران مواد مخدر در کابل. هرات و بغالن بازداشت شدند. رر: 

یک دیپلومات امریکا گفت کشورهای منطقه فقط ختم مداخله پاکستان درافغانستان را میخواهند. امریکا: 
ننگرهار:  در یکماه اخیرده هاتن با هزاران کیلومواد انفجاری ومخدر بازداشت شده اند.

طالبان۵ فرد ملکی را که ده روز قبل ربوده بودند  رها کردند. سرپل: 
۷ طالب درانفجارماین جاسازی شده خود شان دردولت آباد بلخ دیروز کشته شدند. بلخ: 

۲۸فبروری۲۰۲۰= ۹ حوت۱۳۹۸
امامان مساجد اعالن کردند مردم با نیروهای امنیتی خود هستند و ازانها حمایت میکنند. کابل: 

دبیرکل ناتو گفت از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می کنیم، طالبان هرگز با جنگ پیروز نمی شود. ارگ  ناتو: 
اعالن کرد دبیرکل ناتو و وزیر دفاع امریکا برای امضای اعالمیه مشترک وارد کابل میشوند.

توافقنامه صلح با آمریکا با حضور نمایندگان حدود سی کشور فردا امضا می شود. طالبان: 
هیات 6 نفری دولت به سطح معین وزارتخانه ها عازم قطر شدند. صدراعظم پاکستان هم عازم قطرشد. کابل: 

تیموتی ویکس اسیر امریکایی نزد طالبان وانس حقانی که ازبند کابل رها شد وارد قطر شده اند تا درمراسم  کابل: 
امضای موافقتنامه صلح اشتراک نمایند.

وزارت امور خارجه ازبرکناری ۱۳۵دیپلومات در۵ سال اخیرخبر می دهد.  ۸6 تن از این کارمندان از ماموریت  رر: 
شان در خارج به ویژه امریکا و اروپا برنگشته اند.

محموله ۸۵کیلو تریاک  از ساحه باریک آب کشف وبدست آمد. ننگرهار: 
طالبان سه بار از تعهد شان درکاهش خشونت سرکشی کردند یک دگروال متقاعد را ربودند. درشیندند۲ نظامی  هرات: 

در تیراندازی طالبان زخم برداشتند. 
ده ها عضو گروه داعش دیروز درکنر به نظامیان تسلیم شدند. کنر: 

یک عسکر در حمله ماین طالبان باالی نظامیان در چمتال کشته شد. بلخ: 
سخنگوی وزارت داخله گفت در۴ روز گذشته ۲۴نفر در والیات کشته و ۳۴نفر زخمی شده اند. کابل: 

یک دالر به ۷۵/۲۰ افغانی رسید. رر: 
با انفجار ماین درسرکاریزقلعه شهاده یکنفر شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. رر: 

۲۹فبروری۲۰۲۰= ۱۰ حوت۱۳۹۸   )صلح بین امریکا و طالبان(
توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان بعد ازدو دهه جنگ و ۱۸ماه مذاکرات فشرده  امروز در دوحه پایتخت  کابل: 

قطربین خلیلزاد ومالبرادر باحضوروزیرخارجه امریکا ونمایندگان۳۰کشور وسازمان بین المللی امضاءشد.
وزیردفاع امریکا و سرمنشی سازمان ناتو درکابل بااشرف غنی دیدار ودراعالمیه مشترک گفتند دولت افغانستان  رر: 

یک دولت به رسمیت شناخته شده است و ازان حمایت میکنند.
معاون وزارت خارجه ناروی وارد کابل شده با مشاور امنیت ملی افغانستان دیدارکرد وگفت ناروی خواهان  رر: 

میزبانی گفتگوها میان افغانان است.
دولت تخصیص۲۵ملیون دالر برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در افغانستان را منظور کرد. رر: 

سه مرد با ۱۴کیلوگرام چرس در تانکی کروال گرفتار شد. بغالن: 
۵ کودک پس از به قتل رسانیدن یک نگهبان از زندان مرکز تربیه اطفال فرار کردند. بلخ: 

نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین پولیس ولسوالی قیصار فاریاب كه سه ماه پیش، پس از حملة نیروهای دولتی  رر: 
بر خانه اش در والیت بلخ به شهر شبرغان جوزجان فرارکرده بود، جمعه 9 حوت دوباره به شهر مزارشریف 

رفته است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، اعالم کرده که در هفته کاهش خشونت، ۵۴ غیرنظامی و ۴۵ تن از نیروهای  کابل: 

نظامی درنتیجه ی فعالیت های تروریستی طالبان کشته و زخمی شده اند.
اول مارچ ۲۰۲۰= ۱۱ حوت۱۳۹۸ 

توافق نامه صلح بین امریکا و طالبان دیروز امضاءشد. ترامپ گفت درآینده نزدیک با رهبران طالبان دیدارخواهم  امریکا: 
کرد.
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اشرف غنی می گوید دولت این کشور هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع پیش شرطی  کابل: 
برای آغاز گفت وگوهای بین االفغانی صلح نیست.

۸ نمونه مشکوک کروناازهرات. فراه و لوگربرای تشخیص بکابل ویک نمونه به هالند فرستاده شده. کابل: 
سه تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر و مهمات از کابل و دایکندی بازداشت گردید. رر: 

از فروش یک کارمند دولتی افغانستان به سازمان جاسوسی پاکستان در قندهار جلوگیری شد. ۵ عضو شبکه  قندهار: 
آدم ربایی که درسرحد سپین بولدک بازداشت شدند عبدالباری کارمند دولت را بی هوش کرده میخواستند در 

بدل شش ملیون کلدار به آی. اس. آی بفروش برسانند.
سه نفردرپیوند به قضیه قتل بازداشت شد. هرات : 

سه تن در پیوند به انجام جرم های جنایی در تخار و لوگر بازداشت گردیدند. تخار: 
پولیس مردی را به ظن قتل یک زرگر و زخمی کردن سه زرگر دیگربازداشت کرد . رر: 

ننگرهار: حاجی اسمعیل که چند روز قبل ربوده شده بود نجات داده شد وسه آدم ربا بازداشت شد.برای رهایی او سه 
صد هزار دالر خواسته بودند.

۱۴ طالب مسلح به دولت پیوستند. رر: 
دو مرد به ظن سرقت مسلحانه در چاریکار بازداشت شد. پروان: 

۲ مارچ۲۰۲۰= ۱۲ حوت۱۳۹۸ 
دونفر مشکوک به ابتال به ویروس کرونا در کابل شناسایی شد. کابل: 

یک قومندان ارشد گروه داعش با ده ها جنگجوی تحت امرش در شرق کشور به دولت تسلیم شد. کنر: 
رر:      ۲ عضو گروه ترورسیتی داعش دریک حمله هوایی در چپه دره کنر کشته و یک تن زخمی شدند .

پولیس۲ تن را به اتهام چپاولگری ودزدی درکابل ویکتن رادر هلمند بازداشت کرد. کابل: 
هرات:  ۳ تن درپیوند به دزدی و حمل سالح بازداشت شد.

دایکندی:  ۳ تن در قاچاق مواد مخدر و مهمات از کابل و دایکندی بازداشت گردید.
6 تن  در پیوند به قاچاق مواد مخدر در بطن شان از میدان هوائی بین المللی قندهار، بازداشت شد.   قندهار: 

۳ مارچ۲۰۲۰= ۱۳ حوت۱۳۹۸ 
اشرف غنی به ننگرهار سفر کرده درجلسه امنیتی با مسووالن امنیتی و دفاعی اشتراک کرد. کابل: 

اشرف غنی به طالبان چه وقت از پاکستان می برآیید؟ بیایید تاصلح کنیم. سه شرط به طالبان: آتش بس.وضاحت  کابل: 
باکشورحامی اش پاکستان و دست کشیدن از تجارت مواد مخدر.
باختم روند کاهش دوباره به نیروهای دولتی افغان حمله میکنند. طالبان: 

وزارت داخله: طالبان در۱6 والیت دریکروزحمله کرده که 6غیرنظامی کشته و۱۴نفر زخمی شده اند. کابل: 
همچنان۸ طالب کشته و ۱۵ تن دستگیر شده اند.  

امارات متحده عربی۵۰ هزار کیت تشخیص کرونا به افغانستان کمک نمود. کابل: 
۵ تن  با دوکیلو مخدر شیشه وهفتصد قرص کا و ۱۱کیلوچرس بازداشت شدند. رر: 

۵ نظامی درحمله طالبان در پاسگاه مس عینک شهید شد. لوگر: 
درتازه ترین نبرد ها در شاهراه کندز- تخار6 طالب کشته و ۸ تن بشمول مولوی بشیرزخم برداشتند. تخار: 

۷ تن با قاچاق قرص های تابلیت کا و مقدار هیرویین بازداشت شد. رر: 
یک سارق با۷۷۲۰۰ افغانی پول نقد یک شهروند فراه بازداشت شد. فراه: 

۱۷طالب کشته وسیزده تن شان در حمله به پاسگاه های امنیتی ولسوالی ها زخم برداشتند. ۲نظامی شهید و۲تن  قندهار: 
زخمی شد.

ده ها مهاجم شام دیروزازچند سو برپاسگاه های پولیس درحومه قالت یورش بردند که عقب زده شدند. زابل: 
در انفجاری در میدان فوتبال ۴ غیر نظامی کشته و ۱۳ تن زخمی شدند. خوست: 

۴ داعشی بشمول ۲ خارجی دریک حمله هوایی دراچین ننگرهار کشته شدند. ننگرهار: 
طالبان ده ها مسافر و روستانشین را درولسوالی چک در مسیر شاهراه کابل- قندهارربودند. میدان: 

6 داعشی بادو قومندان ارشد گروه داعش شب گذشته در یک حمله هوایی درسوکی کشته شدند. قاری  کنر: 
ظاهرغنی مسوول زندانهای داعش که ده ها نفر را در محکمه صحرایی تیر باران کرده  در میان کشته شدگان 

است.
یک  زن شهروند افغانسنتان با دختر نه ساله اش در شهر برلین آلمان به گونه مرموز کشته شدند. المان: 

۴ مارچ۲۰۲۰= ۱۴ حوت۱۳۹۸ 
اشرف غنی از قول اردوی۲۰۱ سیالب در ننگرهار دیدن کرد. کابل: 
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یک نظامی انگلیس در افغانستان در یک حادثه غیر جنگی کشته شده است،مرگ این نظامی مشکوک به خود  کابل: 
کشی است.

حمله های طالبان در شش ولسوالی بدخشان دیشب با تلفات بر آن گروه عقب زده شد. ۴طالب کشته و یکتن  بدخشان: 
بازداشت و ۲ تن زخمی شد ۳تن از خیزش مردمی نیز زخمی گردیدند.

۱۴هراس افگن درتازه ترین درگیری ها کشته شدند. ۲مخفیگاه طالبان تخریب و۷ماین کشف شد. ننگرهار: 
۲ تفر با پنج کیلو چرس بازداشت گردید. بغالن: 

۱۳ طالب در حمله های هوایی نظامیان خارجی در نهرسراج کشته و چندین تن زخمی شد.۱۴ ماین نیز کشف  هلمند: 
و خنثی شد.

۵ طالب مسلح در تازه ترین درگیری دروانت وایگل نورستان کشته شدند. 6 ماین هم کشف شد. نورستان: 
۱۴طالب در حمله گروهی شان  کشته وچندین تن زخمی شدند. ۱۰ ماین هم کشف شد. قندهار: 

۸ مامورپولیس درحمله گروهی طالبان در ترینکوت کشته و 6 تن زخمی شدند. درین نبرد ۱۴ طالب کشته و  ارزگان: 
ده هاتن شان زخمی شد.

۵ طالب همچنان دریک حمله هوای دیگر درخاص ارزگان کشته و۸ ماین کشف شد.   
تالش برای رد یابی عامالن قتل بیرحمانه یک کودک خردسال که ربوده شده بود آغازشد. ارزگان: 

قاری یعقوب معاون نظامی طالبان درشاهراه تخار-کندزکشته ومحافظش بازداشت و۴تن زخمی شد. تخار: 
۳ طالب حین ساخت ماین امروز درمقرغزنی کشته شدند. ۲ ماین در مربوطات میدان و پکتیا کشف شد. غزنی: 
دو مرد به ظن فعالیت های تروریستی و دزدی با ۲۱ عراده بایسکل روز گذشته درغزنی بازداشت شدند. رر: 
۴ طالب حین حمله بریک پاسگاه امنیتی دردهنه غوری کشته شد. یک سرباز شهیدو۲تن زخم برداشت. بغالن: 

بیشتر از۱۰ تن طالب درحمله شان در منطقه تلوکه کشته شدند و چندین تن دیگرآنان  زخم برداشتند.  ۷ سرباز  قندز: 
اردوی ملی هم شهید شد.

۴ طالب در مسیر جاده زرمت-گردیزدرحمله بر پوسته های پولیس کشته و۵ تن شان زخمی شد. پکتیا: 
۴ عضوداعش و ۲طالب دردوحمله هوایی دیشب درنرنگ و سوکی کنر کشته شدند. کنر: 

درحمله طالبان در باالمرغاب یک نظامی شهید و یکتن دیگر زخمی شد. بادغیس: 
در انفجار ماینی دردولتیار غوردو فرد مسافر به شهادت رسیدند. غور: 

۲ طالب مسلح در ولسوالی دولت آباد بلخ دیشب کشته و۲ تن زخمی شدند. بلخ: 
۵ مارچ۲۰۲۰=۱۵ حوت۱۳۹۸

زلمی خلیلزاد وارد کابل شده بر لزوم کاهش خشونت ها در کشور تاکید کرد. کابل: 
وزیرزنان گفت درسال جاری۷۲۸۴ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است رر: 

قضات دیوان بین المللی کیفری در الهه اجازه آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان  الهه: 
توسط نیروهای آمریکایی و دیگر طرف ها در جنگ افغانستان را صادر کرده اند.

درحمله سربازخودی دومامور پولیس جان باختند و ۷ تن را طالبان باخود بردند. ارزگان: 
6 طالب مسلح در نبرد با ماموران امنیتی  در دهراوود ارزگان کشته شدند. 6 ماین هم کشف شد. رر: 

یک ماین جاسازی شده درموترسایکل پیش از انفجار در نادعلی کشف و خنثی شد. هلمند: 
۷ طالب در هلمند کشته شدند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.۱۱ ماین هم کشف شد. رر: 

6 طالب درحمله هوایی درخاکریز قندهارکشته و هشت تن دیگر شان زخم برداشتند. ۱۰ ماین کشف شد. قندهار: 
۳ داعشی درحمله هوایی درکنردیروزکشته شدند. کنر: 

۳عضو گروه داعش درنتیجه انفجار ماین حین جاسازی در دانگام کنر کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد. رر: 
۷ داعشی در حمله هوایی در نورگل کنر دیروز کشته شدند. رر: 

۳۰ داعشی در کنر دیروز به نیروهای امنیتی و دفاعی تسلیم شدند. رر: 
۵ داعشی که از کنر بطرف جالل آباد میرفتند از مسیر راه بازداشت گردیدند. ننگرهار: 

۱۴۰ تن سرباز بعد از یک دوره آموزشی سند فراغت بدست آوردند. غزنی: 
بادغیس:   ۷ طالب مسلح کشته وشش طالب دیگر درحمله هوایی در باالمرغاب زخم بر داشتند.

۶ مارچ۲۰۲۰=۱۶ حوت۱۳۹۸
۳۲غیر نظامی امروز در مراسم ۲۵مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری در دشت برچی درحمله مسلحانه  کابل: 

کشته و۸۱ نفر دیگر زخمی شده اند.
وزیر خارجة امریکا گفته است که ازدیاد خشونت در بعضی قسمت های افغانستان در طی چند روز گذشته  رر: 

غیر قابل قبول است.
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پولیس بغالن دومرد را با ۵ کیلو چرس دیروز در آن والیت بازداشت کرد. بغالن: 
دو مرد مسلح غیر مسوول در ولسوالی نهرین بغالن به گونة مرموز به قتل رسیدند. رر: 

پولیس کندز شانزده مرد را به ظن جرایم جنایی در ده روز گذشته در آن والیت بازداشت کرد. قندز: 
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان درامریکا  می گوید که امریکا باید پاکستان را متقاعد کند که روابط خوب با  پاکستان: 
افغانستان داشته باشد و از حمایت گروه های مخرب مانند طالبان که همه در پاکستان مستقر اند، دست بکشد.

۷ مارچ۲۰۲۰=۱۷ حوت۱۳۹۸
اشرف غنی درمراسم گشایش سال جدید کاری شورای ملی گفت رهایی زندانیان طالبان باساس یک روند  کابل: 

شفاف و راهکار صورت گیرد تابعد ازرهایی آنها تغییر مثبت وآتش بس کامل را شاهد خواهند بود.
شورای علمای افغانستان حمله برگردهمایی سالروز شهید عبدالعلی مزاری راتقبیح کردند که ۳۲نفر کشته و۸۱  رر: 

نفر زخمی شد.
دو چوپان خرد سال درخانقاه جوزجان امروز در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان جان باختند. جوزجان: 

۴ سرباز محافظ آبدات تاریخی سرخ کوتل درحمله طالبان دیشب شهید ویک تن زخمی شد. بغالن: 
طالبان با حمله برروستایی درکشک هرات هفت غیرنظامی راکشته و۱۷ تن دیگر را زخمی کردند. هرات: 

یک قومندان محلی گروه طالبان با دو فردش در نبرد با نظامیان در هرات کشته شد. رر: 
نظامیان در ارزگان ۹۲ غیرنظامی را ازچنگ طالبان نجات دادند. ۳ طالب کشته شد. ارزگان: 

۳عضو داعش با سالح در کنر، دست از جنگ برداشته وبه نیروهای امنیتی و دفاعی تسلیم شدند. کنر: 
۱۰ عضو داعش در نرنگ و نورگل به دولت پیوستند. رر: 

طالبان مسلح دیشب در تگاب بر مواضع خیزش های مردمی حمله کردند. دراین حمله ها، طالبان با دادن تلفات  کاپیسا: 
به شکست مواجه شدند.۳ عضو خیزش مردمی زخمی شد.

۸  طالب مسلح درچمتال بلخ پس از چاشت دیروز کشته و۵ تن زخمی شدند. بلخ: 
۵ طالب مسلح در شهرکندز دیشب کشته و۲ تن زخمی شدند.۲پولیس هم شهید و ۲ تن زخمی شد. قندز: 

امارات متحده عربی ۵۰۰ بسته تشخیص ویروس کرونا به افغانستان مساعدت کرد. امارات: 
عروسی گروهی چهل زوج به کمک نهاد خیریه سیالب در قندهار دیروزبرپا شد. قندهار: 

۸مارچ۲۰۲۰=۱۸ حوت۱۳۹۸
درکابل فردا بمناسبت مراسم تحلیف غنی تعطیل عمومی اعالن شده. عبداهلل هم اعالن تحلیف کرده. کابل: 

خلیلزاد با داکتر عبداهلل خلیلی محقق و باتوردوستم دیدار کرده درحال میانجیگری با غنی  است . وی درباره  کابل: 
تشکیل یک حکومت مشترک گفتگو دارد. خلیلزاد در روز زن با قاضیان زن در کابل دیدار کرد.

محمد ناصرغیرت،عضو شورای والیتی لوگردرکارته نو کابل با۳محافظش توسط افراد ناشناس ترورشد.  رر: 
۴ قاچاقبر مواد مخدر درکابل و بلخ بازداشت شد. دربلخ دونیم کیلوهیرویین را دربتن شان جاداده بودند. کابل: 

افراد ناشناس کارگاه هنری ربابه محمدی معیوب را درساحه شهرک عرفانی ناحیه سیزدهم شهر کابل  با بمب  رر: 
دستی  هدف قراردادند و دو تن را زخمی کردند.

وزیر امور مهاجران و برگشت کنند گان گفت درسال ۱۳۹۸بیش از۵۰۰ هزارمهاجربه کشوربرگشته اند. رر: 
سه قاضی دادگاه استیناف و یک مامور اجرایی این نهاد در ولسوالی محمد آغه والیت لوگر هنگام بازگشت  لوگر: 

ازگردیز از سوی گروه طالبان کشته شده اند.
۱۴ طالب مسلح در جریان درحمله باالی نظامیان در درگیری های پراگنده در هلمند کشته شدند و شمار دیگر  هلمند: 

شان زخم برداشتند.
۳ طالب مسلح هنگام حمله بر یک پاسگاه  امنیتی درسنگین  هلمند کشته و۲ تن زخمی شدند رر: 

۸ هراس افگن در خاکریزکشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند. قندهار: 
6   طالب مسلح درالیشنگ کشته شدند وسه طالب دیگرزخم برداشتند. طی دوروز۲۳ طالب کشته   لغمان: 

شده اند.۸ ماین هم کشف شد.
۴ طالب مسلح دریک حمله هوایی درارزگان کشته شدند.۸ ماین هم کشف شد. لرزگان: 

یکنفر به ظن قتل خواهرش در سمنگان بازداشت شد. بغالن: 
6 طالب در حمله هوایی در پشت رود کشته شد. فراه: 

۵ نفر به ظن قاچاق مواد مخدردرسرخرود و شهر جالل آباد بازداشت شد. ننگرهار: 
۷  مرد به ظن قاچاق موادمخدر درآن والیت دیروز بازداشت شد. تخار: 

۹ مارچ۲۰۲۰=۱۹ حوت۱۳۹۸
اشرف غنی در ارگ و داکتر عبداهلل در سپیدار مراسم تحلیف ریاست جمهوری را برگزار کردند. کابل: 
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اشرف غنی برای دومین بارتحلیف  ریس جمهور را ادا کرد.  
باساس اولین فرمان غنی آقای محمدیوسف غضنفر بحیث نماینده فوق العاده ریس جمهوردرامورتوسعه  رر: 

اقتصادی وتجارتی وکاهش فقر تعیین شد.
مکتب ها و پوهنتون های کشور در والیت های هم مرز با ایران علیه ویروس کروننا تعطیل شد. رر: 

اشرف غنی بمناسبت روز زن فرمان تخفیف و عفو مجازات محبوسین و محجوزین اناث را صادر کرد. رر: 
۴ عضو یک خانواده در منطقه قلعه برقی حوزه ۸ کابل به شکل قجیع به قتل رسیدند. رر: 

۸ طالب کشته و شماردیگردر حمله ناکام بر نظامیان درترینکوت زخم برداشتند.۱۰ ماین هم کشف شد. ارزگان: 
۱۳هراس افگن درسنگین و نهر سراج کشته و 6 تن شان زخم برداشتند.۱۱ ماین هم کشف گردید. هلمند: 

دراثر انفجار ماین یک نظامی شهید و یک تن دیگر زخمی شد. رر: 
طالبان عیسی محمد خبرنگار محلی زابل را که ربوده بودند رها کردند. زابل: 

۴ طالب در نبرد با نظامیان در زابل کشته شدند وشش طالب دیگر زخم برداشتند.۸ماین هم کشف شد. رر: 
قول اردوی تندر ۷ ماین از بخش های لوگر. پکتیکا و پکتیا کشف کردند. لوگر: 

6مهاجم کشته وسه تن دیگرشان حین حمله بر نظامیان در میوند زخم برداشتند. ۱۴ ماین هم کشف شد. قندهار: 
صدها نظامی قرار است در بخش هایی از ولسوالی شیرزاد ننگرهار مستقر شوند. ننگرهار: 

۱۰ مارچ۲۰۲۰=۲۰ حوت۱۳۹۸
وزیرخارجه امریکا گفت امریکا باتشکیل یک دولت موازی درافغانستان مخالف است. تالش برای حل  امریکا: 

اختالفات ادامه دارد.
نظامیان امریکایی گفته اندکه کاهش حضورقوای امریکایی درافغانستان آغاز شده است. رر: 

به اشرف غنی گفت جهت حمایت از تالش ها برای پایان دادن جنگ طوالنی در این کشور« بریتانیا آماده است  بریتانیا: 
تا با او و دولت جدیدش کار کند.تمام طرفها اختالف هارا باروش های سازنده حل کنند.

بانک اسالمی: ۵۰هزارکیلوگوشت کمک عربستان سعودی  رابه جمعیت احالل احمرافغانستان تسلیم کرد.
عزیزاهلل کاروان فرمانده نیروهای ویژه پولیس پکتیکا دیشب درمکروریان کابل ترورو۳ نفر زخمی شد. کابل: 
اسداهلل مشهوربه “خواهرزاده” جنایتکارهمراه با یک محافظش از«بختیاران« ده سبز کابل بازداشت شد. رر: 

محمدغوث۲۱ساله دانش آموزدرمته خان زیرشکنجه پولیس به اتهام همکاری با طالبان جان داده است. پکتیکا: 
پولیس قندهاریک فرد انتحاری  را درژیری قبل ازرسیدن به هدف از پا در آورد. قندهار: 

۸ طالب مسلح در حمله توپخانه یی نظامیان درخاکریز و میوند قندهار کشته شدند و دوتن دیگرشان زخم  رر: 
برداشتند.۲۰ ماین هم کشف شد.

۴  طالب مسلح  درحمله توپخانه یی نظامیان در ارغنداب زابل کشته شدند.۸ ماین هم کشف گردید. زابل: 
6 طالب مسلح در دو رویداد دردهراوودارزگان درحمله هوایی کشته شدند. ۳طالب درحومه ترینکوت کشته  ارزگان: 

شدند.۱۰ ماین هم کشف شد.
دردرگیری دو خانواده در اسمعیل خیل خوست چهارتن جان باختند و سه تن دیگر زخم برداشتند. خوست: 

امنیت ملی از بازداشت ۱6 تن به ظن جرم های تروریستی و جنایی خبرداد. ننگرهار: 
محموله حاوی ده ها هزارکیلوگرام مواد انفجاری ساخت پاکستان کشف و۲ شهروند پاکستانی  درین رابطه  رر: 

بازداشت شد. این مواد بجای مواد ساختمانی در موتر بار بری انتقال می یافت.
دو تن درپیوند به قاچاق ۲۰ کیلوهیرویین و شیشه درمومند دره ننگرهار بازداشت شدند. ۳ تن با ده ها بوری  رر: 

چرس و هیرویین در جالل آباد بازداشت شد. ۲۳ تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت گردیدند.
نه فردمسلح غیرمسوول بامحب اهلل عرب مشهور به کوسه قوماندان شان باجنگ افزار های شان امروز در  سمنگان: 

سمنگان بازداشت شدند.
یک محموله بزرگ جنگ افزار گروه طالبان درگذره هرات کشف شد. هرات: 

۵ مرد با دو موترسایکل دزدی شده بازداشت گردیدند. نیمروز: 
۲مرد با ۳۰۰ کیلو تریاک درخاشرود  در یک موتر بازداشت شدند. رر: 

پولیس ۳ طالب و سه سارق را در خیرکوت باسالح و مواد مخدر بازداشت نمود. پکتیکا: 
۳ قومندان محلی طالبان مسلح  در جریان سه روز گذشته  در فراه کشته و۲ تن زخمی شدند. یک تونل  فراه: 

بطول۱۱۰متر نیزکشف و تخریب شد.
در انفجار یک مرمی هاوان درازره  لوگر، یک کودک جان باخت و ۸ کودک دیگر دیروز زخمی شد.  لوگر: 
پولیس یک کارخانه مشروبات الکولی و یک انبارجنگ افزار رادربندر امام صاحب کشف و از بین برد. قندز: 

۱۱ مارچ۲۰۲۰=۲۱ حوت۱۳۹۸
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اشرف غنی دیروز باآفتاب احمدخان شیرپاو،فرحت اهلل بابر، افراسیاب ختک، بشیراحمد بلور، محمودخان  کابل: 
اچکزی، محسن داور و بشرا گوهر بزرگان خیبر پختونخوا و بلوچستان که در مراسم تحلیف ریس جمهورآمده 

بودند دیدارکرد.
اشرف غنی فرمان لغو ریاست اجرایی را صادر کرد.عبداهلل گفت  این فرمان لشرف غنی اعتبار ندارد. کابل: 

اشرف غنی فرمان آزادی ۱۵۰۰زندانی طالبان را ظرف ۴ روز آینده صادر کرد. رر: 
پولیس حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل دوسارق  حرفوی را باز داشت کرد . رر: 

دونفر با ۳۴کیلوگرام چرس دیروز در امام صاحب دستگیر شد. قندز: 
۴ نفر با 6۱ کیلوگرام چرس در جالل آباد بازداشت گردید. ننگرهار: 

۲ نفر با مواد انفجاری و مواد مخدر از غنی خیل و دور بابا بازداشت شدند. رر: 
دو قاچاقبربا۵۳۵۵ کیلو بنگدانه در گذره بازداشت گردید. هرات: 

۸ هراس افگن درمربوطات ننگرهارکشته و۱۴ تن زخم برداشتند.۲ طالب درشیرزاد درانفجار ماین خودشان  رر: 
کشته شدند. ۱۷ حلقه ماین نیزکشف گردید.

۲ طالب در درگیری با پولیس در جانی خیل دیروز کشته شدند. پکتیا: 
۱۴ طالب درچارچینوو خاص ارزگان دیشب کشته و6 تن زخمی شدند. یک انبار سالح و ۸ ماین هم کشف  ارزگان: 

گردید.
۵ تن عضو داعش به روند صلح پیوستند وتسلیم شدند. کنر: 
۲ فرد مسلح غیر مسوول از شهر چاریکار بازداشت شد. پروان: 

۴  مرد  به ظن جرایم جنایی در مزار شریف دیروز بازداشت شد. بلخ: 

ختم اخبار داخلی افغانستان دوران حکومت وحدت ملی )محمداشرف غنی ریس جمهور و داکتر عبداهلل عبداهلل ریس 
اجرایه( از سپتامبر ۲۰۱۴تا امروز ۱۱مارچ۲۰۲۰.
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فهرست مطالب عمده )درطول سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۴(
 که از متن روزشماراستخراج گردیده وقابل توجه میباشد: 

۱/ واقعات متفرقه    
۲/حمالت انتحاری ها    
۳/تلفات عمده درحمالت انتحاری وغیره   

۴/ تلفات باساس گزارش های داخلی حقوق بشر و خارجی 
۵/ حمله به مساجد و قتل علمای دینی     
6/ حمله به مکاتب و قتل دانشمندان اهل معارف  
۷/ مقرری ها وجابجایی افراد در ارگانهای دولت  
۸/ سفر خارجی ها به افغانستان.    

۱/   واقعات متفرقه 
کابل: داکتر اشرف غنی و داکتر عبداهلل موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضاء کردند. ۲۱سپتامبر۲۰۱۴ 

موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا و ناتو امضاء شد. ۳۰سپتامبر رر 
۲۰۱۵

کابل: ساالنه ۱6 هزارنفردرافغانستان باثرسرطان فوت میکنند. ۴فبروری ۲۰۱۵ 
کابل: یک ملیون وششصد هزارنفردرافغانستان۲6 ملیونی معتاد هستند. ۸ فبروری رر 

نورستان: نماینده نورستان در ولسی جرگه گفت درحال حاضر افراد مسلح مربوط گروه های   ۱۴مارچ۲۰۱۵ 
ترورستی لشکرطیبه/ جنبش سلفیه/ لشکر الهدا/ افراد القاعده/ اعضای شبکه حقانی/ لشکر فدایان/ 
جمعیت الطلبه/ افراد حزب اسالمی و گروه های دیگر در نورستان )کامدیش و برگ متال( تجمع 

نموده و در صدد ایجاد یک مرکزمیباشند.
کابل: فرخنده یک خانم توسط یکعده مردم در شاه دوشمشیره به اتهام سوزاندن قرآن کریم لت  ۱۹مارچ رر 
وکوب شده زیرموترشد و بعد جسدش را در دریا بآتش کشیدند. فرخنده ۲۷ ساله فارغ مدرسه 
دینی و حافظ ۱۰ سپاره قرآن کریم بود. خانم سیمین حسن زاده معین مطبوعات، حشمت استانکزی 

سخنگوی پولیس، زلمی زابلی عضو سنا ومال ایاز نیازی از قتل فرخنده حمایت کردند.
امنیت ملی کابل با استخبارات پاکستان تفاهم نامه مبادله اطالعات نظامی مالی وسیاسی امضا کرد. ۱۸می رر 
اجالس گروه تماس با محورامنیت واقتصاد با اشتراک نمایندگان ۵۰ کشور در کابل برگزار شد. ۲۱ می رر 

مرگ مالعمر که سه سال قبل درگذشته تایید شد. ۲۹جوالی رر 
کابل: مرگ مالعمر در سه سال قبل و مرگ جالل الدین حقانی رهبر گروه حقانی یکسال قبل. ۳۱ جوالی رر 
مالاختر منصور معاون مالعمر بعد از عمر بحیث رهبرگروه طالبان انتخاب شد که مالهیبت اهلل آخند 

و سراج الدین حقانی بحیث معاونان اواعالن شدند.
۲آگست رر  محافظ فدایی طالبان میگوید که مالعمر توسط منصور با زهر کشته شده.

غزنی: مقامات محلی مانع برگزاری مراسم فاتحه خوانی مالعمر شدند.  ۴آگست رر 
بغالن: گالب منگل وزیر سرحدات با امضای موافقتنامه ۹ ماده ای دندغوری را رسمًا به طالبان  ۲۴سپتامبررر 

تسلیم کرد.
بروکسل: درپایان جلسه ۷۰ کشوردر بروکسل برای کمک در۴ سال آینده به افغانستان قرار استبیش  ۵ اکتوبر۲۰۱۵ 

از۱۲ ملیارد دالراعالن شود. درین جلسه۲۰سازمان و نهاد بین المللی هم شامل اند.
}} کمک های جامعه جهانی طی ۴ سال آینده به افغانستان :  

۱۵ملیارد دالر ۱/جامعه جهانی     
۴۳۰ملیون دالر ۲/المان ساالنه     
6۰۰ ملیون دالر ۳/جاپان در۴ سال    

۱۰۰ ملیون دادلر ۴/عربستان سعودی رر   
۵۰۰ ملیون دالر ۵/پاکستان   رر    
6۰۰ ملیون دالر 6/ترکیه    رر    
یک ملیارد دالر رر   ۷/هند   

۸۰ ملیون دالر {{ ۸/استرالیا ساالنه    
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کنفرانس بین المللی افغانستان در مسکو با اشتراک نمایندگان ۵۰ کشور جهان برای  مسکو:  ۹ اکتوبر رر 
بررسی اوضاع امنیتی افغانستان دیروز برگزار گردید.

وزارت داخله ۸ زون ساحوی امنیتی در افغانستان را تشکیل داد: در کابل. ننگرهار. پکتیا. کابل:   ۱۵ اکتوبر رر 
قندهار. هلمند. هرات. بلخ و کندز.

افغانستان قرارداد انتقال گاز تاپی را امضاء کرد. کابل:  ۸نوامبر۲۰۱۵ 
۱۸دسامبر رر  کابل: رهبران جهادی در کابل شورای حراست و ثبات افغانستان را اعالن کردند.

تعمیرپارلمان که بکمک هند ساخته شده رسما توسط صدراعظم هند و ریس جمهور  کابل:  ۲۵ دسامبر رر 
افغانستان افتتاح شد.

تعمیر وزارت دفاع که بمصرف ۱6۰ ملیون دالربکمک امریکا ساخته شده افتتاح شد. کابل:  ۲۸دسامبر رر 
۲۰۱۶

شورای عالی احزاب جهادی ایجاد شد. کابل:  ۴جنوری ۲۰۱6 
امریکا اعالن کرد۵۰۰ نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام میکند. کابل:  ۱۰جنوری رر 

)جبهه نوین ملی افغانستان( برهبری انوارالحق احدی آغاز بکار کرد. کابل:   ۱۵ جنوری رر 
پارلمان افغانستان بودجه سال ۱۳۹6 را که ۴۴۴/۵ملیارد افغانی است تصویب کرد. کابل:  ۱۹ جنوری رر 

شفافیت بین المللی: افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است. ۲۷ جنوری رر 
ننگرهار:  رادیو داعش باردیگر فعالیتش را در ننگرهار آغاز کرد. ۲۹ جنوری رر 

ساالنه ۱۵هزارنفر باثر ابتال به سرطان درافغانستان جان میدهند. کابل:  ۳ فبروری رر 
۱/جاده دومی از جبل السراج تا دوشی ۲/ تونل دوم سالنگ از اولنگ تا دوشاخ. ۳/تونل  کابل:  ۸ فبروری رر 
ازکارته سخی به شمال کابل و۴/ تونل در شهدای صالحین باحضورداشت معاون اول ریس جمهور 

ازسوی شاکر کارگر تشریح شد. 
اسناد تاریخ معاصر افغانستان طورهدیه به کتابخانه کانگرس امریکا تسلیم داده شد. که  امریکا:  ۲۲ فبروری رر 
شامل صدها هزارعکس، سالید، وصدها ساعت فلم را مرکز منابع رسانه ای یانشرات افغانستان 

بریاست حاجی داود روزنامه نگار افغان اهدا شد. 
کابل: برای سردار محمد داود آرامگاه ساخته میشود: غنی گفت ۲۹ فبروری ۲۰۱6 

پاکستان: سرتاج عزیزگفت: رهبری طالبان با خانواده های شان درپاکستان هستند،ما به طالبانطالبان  ۴ مارچ رر 
نفوذ داریم. عزیزمشاورامنیت ملی پاکستان در واشنگتن این مطالب را اظهارداشت.

برای باز سازی قصر داراالمان ۱6 ملیون دالر تخصیص داده شد. کابل:  ۹ مارچ رر 
کابل: اشرف غنی لقب)شهید وحدت ملی( را به عبدالعلی مزاری داد. ۱۲ مارچ رر 

کابل: بیماری قند در افغانستان ۲/۷ ملیون نفر را مصاب کرده: گزارش م.م ۱۰ اپریل رر 
کابل: م.م: در6 ماه اخیر6۰۰ غیر نظامی کشته شده اند. ۱۷ اپریل رر 

کابل: سیدجگرن )سترجنرال سید محمد حسن( ۹۲ ساله سابق وزیر مشاور در ریاست جمهوری  ۲6اپریل رر 
وفات یافته درسخی کابل بخاک سپرده شد.

اهدای لقب قهرمان نبرد به یاسین ضیاء والی تخار که علیه طالبان می رزمد. 6 می ررتخار: 
اشرف غنی از برخورد مسالمت آمیزمظاهره کنندگان درکابل تشکر کرد. کابل:  ۱۷ می رر 

پیش نویس موافقتنامه صلح با گلبدین نهایی شد. کابل:  ۱۸ می رر 
عروسی۳۲ زوج جوان بطور دسته جمعی درهرات صورت گرفت. هرات:  ۲۱ می رر 

پاکستان: مالاختر محمد منصور رهبر گروه طالبان با حمله هوایی بی پیلوت امریکادرپاکستان با  ۲۲ می رر 
همکارانش که در موتر حرکت داشتند به قتل رسید.

کابل:  اشرف غنی برای امضای موافقتنامه ۳ جانبه چابهار وارد تهران شد. ۲۳ می رر 
طالبان مرگ مالاخترمحمد منصورراتایید ومال هیبت اهلل آخندزاده را بجانشینی او تعیین  کابل:  ۲۵می۲۰۱6 

کردند. سراج الدین حقانی و مال یعقوب پسر مال عمر معاون او شد.
استفاده از بالون کشفی برای تأمین امنیت لغمان صورت میگیرد.بالون در ارتفاع ۲۵۰۰ متر  لغمان:  ۲۵ می رر 

قرار میگیرد وساحه ۲۵ کیلومتری را نظارت میکند.
بازسازی قصر تاریخی داراالمان آغاز شدکه تا۵ سال تکمیل میشود. کابل:  ۳۰ می رر 

سازمان عفو بین المللی: شمار آوارگان داخلی افغانستان به ۱/۲ ملیون رسیده.  کابل:  ۳۱ می رر 
افغان-هند: اشرف غنی و نارندراموتی صدراعظم هند بند سلما در هرات را افتتاح کردند. ۴ جون رر 

کاراعمار بند سلما به کمک ۲۹۰ ملیون دالرهند درسال۱۹۷6 زمان داودخان شروع شد.  
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مراسم ازدواج دسته جمعی ۲۰ زوج درغزنی صورت گرفت. غزنی:  ۵ جون رر 
مجلس نمایندگان فرمان تقنینی انتخاباتی ریس جمهر را رد کرد. کابل:  ۱۴ جون رر 

یکنفر به صورت ۲ زن در کابل اسید پاشی کرد. کابل:  ۱۰جوالی رر 
زلمی خلیلزاد گفت: پاکستان حامی تروریزم در منطقه است. کابل:  ۱۱ جوالی رر 

کابل:  رحمت اهلل نبیل سابق ریس امنیت ملی- پاکستان را بزرگترین حامی طالبان خوانده و  ۱۴ جوالی رر 
اسناد حمایت پاکستان از تروریست هارا نشر نمود.

۳ سیاستمداردرسنای امریکا گفتند که پاکستان ازهراس افگنان حمایت میکند. کابل:  ۱6 جوالی رر 
کابل:  چهار راه دهمزنگ بنام۴ راه شهدا نامگذاری شدکه ۸۴ نفرکشته و۲۳۱ نفرزخمی شد. ۲۴ جوالی رر 
ولسوالی شیندند به ۵ ولسوالی تبدیل شد: زیرکوه، پشت کوه، زوال، کوه زورو شیندند.  هرات:  ۲۵ جوالی رر 
نیروهای ملی کشور طالب خوب و بد نمی شناسد. طالب، القاعده، داعش، لشکر طیبه، کابل:  ۲۷ جوالی رر 

جنگوی، اسیای میانه، اویغور وغیره قوم قبیله و قوم ندارند همه جنایتکار بی نام اند.  
تورخم:  دروازه در تورخم ساخت پاکستان به بهره برداری سپرده شد که دران نوشته شده به  ۲۹ جوالی رر 

پاکستان خوش آمدید.
ازسرای شهزاده یک ملیون و یکصد هزاردالرو۴۲ملیون روپیه پاکستانی به سرقت رسید. اول آگست ررکابل: 

بامیان:  یک گوردسته جمعی بیش از۴۰۰جسد کشف شد. از زمان شوروی ها .  ۹ آگست رر 
داکترعبداهلل دیروز گفت: کسی که حوصله بحث کردن ندارد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد. ۱۲اگست رر  

خان آباد از طالبان پس گرفته شد اما دفاتر را تاراج وپلچک هارا تخریب کردند. قندز:   ۲۱آگست ۲۰۱6 
همایش بین المللی موالنا در بلخ برگزار شد. بلخ:   ۲۳ اگست رر 

۱۵۰ پاکستانی که بنام کار آمده بودند گرفتار و رد مرز شدند. قندهار:  ۲۴ آگست رر 
بزکشی در افغانستان بحیث بازی رسمی شناخته شد. کابل:   ۲۸ آگست رر 

جسد حبیب اهلل کلکانی ۱۲ بجه شب در تپه شهرآراء دوباه دفن شد. کابل:  ۲ سپتامبر رر 
هشداروالی غزنی از احتمال سقوط این والیت بدست طالبان. غزنی:  6 سپتامبر رر 

نخستین قطارواگون حمل و نقل کاال از چین به شمال افغانستان رسید. بلخ:  ۷ سپتامبر رر 
آقای اوچقون یک روحانی افغان گفت: پاکستان میخواهد شورای کویته را در هلمند و  کابل:  ۱۰ سپتامبر رر 

شبکه حقانی را به پکتیا انتقال دهد.
هند یک ملیارد دالر کمک بال عوض به افغانستان میدهد. اشرف غنی وارد هند شد. هند:  ۱۴ رر رر 

کابل.ایران: ایران و افغانستان زندانیان را مبادله کردند. ۱6سپتامبر رر 
افغانستان در سالنگ گذرگاه جدید با مصرف۳۱/۳۷ ملیون دالرکمک بانک جهانی اعمار  کابل:  ۲۴ سپتامبر رر 

میکند. این دومین تونل در سالنگ تا سال ۲۰۲۰ تکمیل میشود.
اشرف غنی باگلبدین حکمتیار موافقتنامه صلح را بانمایش ویدیو امضاء کردند. کابل:  ۲۹ سپتامبررر 

طالبان مرز نمی شناسند به هیچ ارزش ملی، زبانی، قومی، دینی و مذهبی احترام قایل نیستند. ۵ اکتوبر رر 
درششمین روزجنگ۲۴ هزارخانواده ازقندزبه بلخ تخارکابل وبغالن کوچ کرده اند. قندز:  ۹ اکتوبر رر 

۳ شهر برای قالین بافان افغان در بلخ قندز وجالل آباد تاده سال ساخته میشود. کابل:  ۱۰ اکتوبر رر 
۲۰ تن مواد مخدر حریق شد. نیمروز:  ۲۰ اکتوبررر 

جنرال دوستم، اشرف غنی و داکتر عبداهلل را به قوم گرایی متهم کرد. کابل:  ۲۵ اکتوبر رر 
دوستم:اشرف غنی قوم گراوحنیف اتمر، معصوم استانکزی وسالم رحیمی طالب اند.   کابل:  ۲6 رر  رر 

بودجه سال۱۳۹6 )۷ ملیارد دالر که ۴/۳ ملیارد بودجه انکشافی و۲/۷ملیارد بودجه عادی  کابل:  ۸نوامبر۲۰۱6 
است( به شوری تقدیم شد.

ننگرهار: کار ساختمان دانشگاه اسالمی بکمک۵۰۰ ملیون دالرعربستان دریکهزارجریب زمین  ۱۱ نوامبر رر 
آغازگردید.

غور: 6۵۰۰ راس مواشی که توسط داعشی ها ربوده شده بود نیم آن واپس به مالکانش سپرده شد. ۴ دسامبر رر 
قصر داراالمان باهزینه ۱6 ملیون دالرتا۵ سال ترمیم و موزیم ملی میگردد. کابل:  ۸ دسامبر رر 

افغانستان از ملل متحد خواستار رفع تحریم ها علیه گلبدین حکمتیار شده است. کابل:  ۱۲دسامبر رر 
احمد ایشچی سابق والی سرپل ادعا میکند که جنرال دوستم به محافظانش دستور داد به  کابل:  ۱۳دسامبر رر 

او تجاوز جنسی نمایند.
)سرورفریادی( زرداد فریادی از زندان بریتانیاآزاد و به افغانستان برگشت. وی قوماندان   کابل:  ۱۴دسامبر رر 

ظالم وآدم کش وحشی مشهورحزب اسالمی حکمتیار در سروبی بود.
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بادغیس: قلعه تاریخی موری چاق را طالبان کامال” تخریب کردند. ۲۱دسامبر رر 
طی ۱۰سال بیش از۵ هزاراثرتاریخی جمع آوری و به موزیم برگشتانده شده. کابل:  ۲۵ دسامبر رر 
اجساد طالبان به ایران انتقال یافته وبرایشان مراسم عزاداری برپا شده است . فراه:  ۲۸ دسامبر رر 

عطامحمد نور میگوید دیگر به تصمیم گیری سیاسی داکتر عبداهلل باور ندارد. کابل:  ۳۰دسامبر رر 
۲۰۱۷

یکنفر که نوت های جعلی چاپ میکرد باآثار تاریخی، کمپیوتر،پرنترها و سنگ های  هرات:  ۲جنوری۲۰۱۷ 
معدنی گرفتار شد.

قراردادساخت۱۷۸کیلومترسرک دره صوف- یکاولنگ بامیان با شرکت چینی امضا شد.  کابل:  ۸ جنوری رر 
این سرک طی سه ونیم سال به پایه اکمال میرسد.  

اشرف غنی گفت اجرای معاهده آب هلمند با ایران در دستورکاردولت قرار دارد. کابل:  ۱۰جنوری رر 
قندهار:  درانفجارمهمانخانه والی قندهارمعاون والی و۵ دیپلومات امارات متحده عربی کشته شد. ۱۱جنوری رر 

گوشت ۱۰خر قطعه قطعه شده بنام گوشت حالل با۸ خر زنده گرفتار شد.  بغالن:  ۱۲جنوی رر 
عبدالحکیم مجاهد عضو شورایعالی صلح قاتالن مردم را فرشته گان صلح خواند. کابل:  ۱۴جنوری رر 

ولسی جرگه بودجه سال۱۳۹6کشور را تصویب کرد که ۴۲۹ملیارد افغانی است. ۲6۸  کابل:  ۱6جنوری رر 
ملیارد بودجه عادی و۱6۱ ملیارد بودجه انکشافی.

توزیع تذکره کتابچه ای آغاز شد. کابل:  ۲۰جنوری رر 
در نبود قاضی و حارنوال مردم غور برای رفع دعاوی شان به طالبان مراجعه میکنند. غور:  ۲۳جنوری رر 

پولیس درمرز پاکستان مانع ورود مهاجران مسلح شد. قندهار:  ۲6جنوری رر 
مال هیبت اهلل رهبر طالبان ۱۷ والی نامنهاد خود را برطرف و افراد جدید را تعیین کرد. کابل:  ۲۸جنوری رر 

طالبان در۲ سال گذشته ۴۰۰ کیلومتر زمین را در ۱۷ والیت ماین فرش کرده اند. کابل:  ۳۱جنوری رر 
اسم گلبدین حکمتیار از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد کشیده شد. کابل:  ۵فبروری۲۰۱۷ 

باتجلیل از۸6مین سال وفات کاتب هزاره برای اوآرامگاه و مدال بنامش ساخته میشود. کابل:  ۸فبروری رر 
سفیرامارات که در قندهار زخمی شده بود درگذشت. کابل:  ۱۵فبروری رر 

افغانستان فهرست۳۲مرکز آموزشی هراس افگنی در پاکستان را بانکشور تسلیم داد. کابل :  ۲۰فبروری رر 
عطامحمد نور دوباره بحیث والی بلخ تعیین شد. وی از۲۰۰۴ باینسو والی بلخ است. بلخ:  ۳۰ فبروری رر 

بانک خصوصی بین المللی افغانستان ۲۵ ملیون دالر بدولت وام میدهد. به ربح6- کابل:  ۲۲فبروری۲۰۱۷ 
۱۰فیصد.

دستگاه گنج یاب طال، نقره ، مس وآثار عتیقه زیرخاکی با تمام تجهیزات آن کشف شد. بامیان:  ۲6 فبروری رر 
اشرف غنی با درج کلمه افغان و قومیت در تذکره برقی موافقه کرد. کابل:  ۲ مارچ رر 

وزارت سرحدات: ادغام مناطق قبیله ای به پاکستان برخط دیورندتاثیر ندارد.  کابل:  ۳ مارچ رر 
درحمالت راکتی و توپچی پاکستان درده روز بیش از۲۰۰نفر کشته وزخمی شده اند. کنر:  6 مارچ رر 

ذبیح اهلل مجاهد گفت هیأت طالبان یکنیم ماه پیش از چین دیدار کرده است. طالبان:  ۷ مارچ رر 
زن استرالیایی که در نوامبر از قلعه فتح اهلل خان ربوده شده بود آزاد شد. کابل:  ۱۵ مارچ رر 

امریکا ۴ فروند هواپیمای جنگی نوع ای-۲۹ را به نیروی هوایی افغانستان سپرد. کابل:  ۲۲مارچ رر 
به خانم ماری کار لوین مک مکن) بی بی ماری امریکایی( که ۳۸ سال در افغانستان  کابل:  ۲۳مارچ رر 

خدمت کرده ، تابعیت افغانی داده شد.
اشرف غنی در مزارشریف از کارکردهای عطا محمد نور والی بلخ سپاسگذاری کرد. بلخ:  ۲6مارچ رر 

شخصی که در انتخابات انگشت ۵ نفر را قطع کرده بود به پنج سال حبس محکوم شد. هرات:  ۲6مارچ رر 
6 قالده شیرکه به پاکستان قاچاق میشد در سپین بولدک کشف و گرفتار شد. قندهار:  ۳۰ مارچ رر 

سی هزار کیلو مواد انفجاری طالبان در بگرام نزدیک نیروهای امریکایی کشف شد. پروان:  ۳ اپریل ۲۰۱۷ 
استرالیا ۲۴۰ ملیون دالردر۴ سال به افغانستان کمک میکند. کابل:  ۴ اپریل رر 

از آغاز سالجاری تاکنون ۵۵ هزار نفردر داخل کشور بیجا شده. کابل:  ۱۲ اپریل رر 
ننگرهار: امریکا بمب بزرگ غیر هسته ی مادر بمب هارا در اچین علیه داعش استعمال کرد. ۱۴ اپریل رر 

کار ساختمان مرحله سوم بند کمال خان در نیمروز بمصرف۷۸ ملیون دالرآغاز شد. کابل:  ۲۰ اپریل رر 
امریکا: ۲۲ افغان که غیر قانونی در امریکا بودند اخراج و توسط یک پرواز بکابل انتقال یافتند. ۲۱ اپریل رر 

کرزی گفت: دیگر طالبان را برادر خطاب نمیکنم انها ترورست اند. کابل:  ۲۳ اپریل رر 
یک قصاب به اتهام فروش گوشت خرو اسپ از مندوی مزارشریف بازداشت شد. بلخ:  ۲۸ اپریل رر 
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سروردانش معاون ریس جمهور به استقبال گلبدین حکمتیار به جالل آباد رفت. کابل:  ۳۰ اپریل رر 
صدها پوست خر که از بلخ بسوی امام صاحب انتقال می یافت کشف وبا۲نفرگرفته شد. قندز:  اول می رر 

گلبدین حکمتیار از جالل آباد وارد کابل شد. اشرف غنی درارگ ازوی استقبال کرد. ۴ می ررکابل: 
۵ می ررقندهار:  دردرگیری بین نیروهای سرحدی افغان و پاکستان یکنفر کشته و ده ها تن زخمی گردید.  

شورای اجراییوی جمعیت اسالمی اعضای جدید خود را اعالن کرد که صالح الدین  کابل:  ۲۳ می رر 
ربانیریس و عطا محمد نور معاون آن است. اسم داکترعبداهلل و امراهلل صالح دران شامل نیست.

اشرف غنی فرودگاه بامیان را بنام شهید مزاری افتتاح کرد. کابل:  ۲۴می رر 
اعضای شورای رهبری جمعیت اسالمی افغانستان از۹ تن به6۴ عضو افزایش یافت. اما  کابل:  ۲۴ می رر 

اسم عبداهلل وامراهلل.صالح شامل نیست. فیصله شده که هرنفر میتواند درخواست شمول بدهند.
ساحه کول حشمت خان کابل به عنوان چهارمین پارک ملی اعالن شد. کابل:  ۱۱ جون رر 

بانک جهانی برای اجرای طرح های توسعه ای افغانستان ۵۲۰ ملیون دالرکمک میکند. کابل:  ۱۴ جون رر 
سازمان ملل متحد: بچه بازی در افغانستان جرم شناخته شود. کابل:  ۱۹ جون رر 

دورکردن موانع سمنتی از جاده ها و راه های عامه توسط شاروالی کابل آغاز شد. کابل:  ۲۴ جون رر 
در مراسم نامزدی باتوردوستم پسردوستم بایک دختردرترکیه،اتالف سیاسی دوستم، عطا  ترکیه:  ۲۹ جون رر 

محمد نور، محمدمحقق، صالح الدین ربانی، احمدضیاء مسعوددرانقره شرکت نمودند. 
احزاب جمعیت اسالمی، جنبش اسالمی و وحدت اسالمی در ترکیه اتالف نمودند. رر:  ۳۰ جون رر 

شورای علمای بامیان خواهان لغو جشنواره موسیقی)دمبوره( شد بامیان:  ۴ جوالی رر 
قرارداد طرح تونل جدید بزرگ راه سالنگ با یک شرکت استرالیایی عقد شد. کابل:  ۸ جوالی رر 

کراچی: حسین حقانی سفیر سابق پاکستان خواهان فشار بیشتر باالی پاکستان شد. ۹ رر   رر 
ازقاچاق ۲۵ کودک برای آموزش انتحاری به پاکستان جلوگیری شد. غزنی:  ۱۰ رر رر 

داکترعبداهلل خواهان ایجاد مدارس دیوبندی درکابل شد. کابل:  ۱۰ رر رر 
درانفجاری زیر پل سوخته ۴معتاد کشته و ۳۵ تن زخمی شد. کابل:  ۱۱ رر رر 

شایسته واعظ پیلوت افغان- امریکایی درسفر بدور جهان وارد کابل شد. کابل:  ۱۱ رر  رر 
گفته شد که هشتاد درصد هیروئین جهان درافغانستان تولید میشود. کابل:  ۱۲ رر  رر 
چهارمین نشست بین المللی درمبارزه با تروریزم در بامیان آغاز شد. کابل:  ۱۴ رر رر 

حرکت سیاسی جدید به نام »محور مردم افغانستان« امروز اعالم موجودیت کرد. کابل:  ۱6 رر رر 
پاکستان: ارتش پاکستان عملیات در شمالغربی انکشور درمرز افغانستان را علیه داعش آغاز کرد. ۱۷ رر رر 

به طیاره دوستم که از ترکیه آمده بود اجازه نشستن درمزارشریف داده نشد. بلخ:  ۱۸ رر رر  
دوجوان کولر ساخته اند که در آینده به خارج صادر خواهد شد. هلمند:  ۲6 جوالی رر 

شنکی کروخیل سفیر در کانادا شکایت کرد که اورا هیچکس نمی پذیرد. کابل:  ۲6جوالی رر 
امریکا پنج طیاره بدون پیلوت به افغانستان میدهد. کابل:  ۲6 رر رر 

۴ آدم ربا را مردم محل در ولسوالی دالرام به دار آویختند. نیمروز:  ۲۹ رر رر 
طالبان ایرانی که قصد تخریب بند کمالخان را داشتند عقب زده شدند. نیمروز:  ۵ آگست رر 

سنگهای قیمتی در ارگ از یک اتاق کشف شد. کابل:  ۱۳ رر  رر 
صربستان: به فرهاد نوری نقاش ۱۰ ساله افغان)پیکاسوی افغان( پناهندگی افتخاری داد. ۱۷ رر  رر 

امریکا گفت تادوسال دیگر تمام مناطق ازطالبان پاک میشود. کابل:  ۲۷ رر  رر 
اسوشیتد پرس گفت اتمر و ستانکزی هر روزه با طالبان درتماس اند. رر:  ۳۰ رر  رر 

بی بی سی نشرات زبان ازبکی را آغاز کرد. کابل:  ۴سپتامبر رر 
امان اهلل پیمان عضو مجلس ازتخریب پیکره های بودا ستایش کرد. کابل:  ۵ رر    رر 

ایران سالح و تجهیزات نظامی به طالبان تسلیم میدهد. کابل:  6 رر    رر 
امریکا تا سال ۲۰۲۲ یکصد و پنجاه چرخبال به افغانستان تحویل میدهد.  امریکا:  ۸ رر   رر 

۷۵ زوج جوان در مزارشریف  عروسی دسته جمعی کردند. بلخ:  ۱۱ رر   رر 
نانسی هاچ دوپری، افغانستان شناس مشهور آمریکایی در کابل درگذشت. کابل:  ۱۱   رر  رر 

دایکندی:  ۵۵ زوج جوان در گیتی ناوح میش و کجران دایکندی عروسی جمعی کردند. ۱6 رر   رر 
گلبدین در هرات با پرتاب بوت بطرفش استقبال شد. هرات:  ۱۹ رر  رر 

پاکستان: عمران خان اعتراف کرد که حامالن حمله چارراه زنبق ازپاکستان رفته بودند. ۱۹ رر  رر 
کابل:  ثواب الدین مخکش گفت چگونه پشتون هارا دراداره اموربایدجابجا کرد. ۲۲ رر  رر 
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وزارت دفاع بیش از6۵۰۰ موترهامور برای اردو خریداری میکند. کابل:  ۲۳ رر  رر 
سیاف ازحکومت خواست بین هنرو فحشا خط واضح بکشد. کابل:  ۲۸ رر  رر 

سه مرکز پهباد درقندهار، هرات و ننگرهار فعال میشود. کابل:  ۳۰ رر  رر 
وزارت صحیه گفت ساالنه بیش ازیکصد هزارنفر دربیماری قلب جان میدهند. کابل:  ۳ اکتوبر رر 

یک کتاب تاریخی۲۵۰۰ ساله درپوست آهو به آب طال دستگیر شد. میدان:  ۷  رر   رر 
پاکستان: پاکستان اخطارداد که اگر فشارها بیشتر گردد داعش و طالب را یکجا میکند.  ۷ رر   رر 

6۰ درصد آبهای آشامیدنی افغانستان به مدفوع آلوده است. کابل:  ۱۰ رر  رر 
مالسورگل مشهوربه مولوی بشیرموسهی بازداشت شد. گروپ های وی درمربوطات  کابل:  ۲۴ اکتوبر۲۰۱۷ 

لوگر، گردیز،خوست وغیره جاها فعالیت ترورستی دارند.
ارتش پاکستان حصارکشی خط مرزی  خود با افغانستان را آغاز کرده است. کابل:  ۲6 رر  رر 

مجلس فرمان تقنینی اشرف غنی درباره ثبت احوال نفوس را رد کرد. کابل:  ۳۰ رر   رر 
نخستین محموله گندم کمک هند به افغانستان به بندر چابهار رسید. هند:  ۳۰ رر  رر 

موزیم روضه شریف امروز بعد از بازسازی اساسی دوباره گشایش یافت. بلخ:  ۳۱ رر  رر 
سفارت امریکا صدور ویزه به نمایندگان پارلمان را متوقف نمود. کابل:  ۲ نوامبر رر 

۷ تن از محافظان دوستم به زندان محکوم شدند. کابل:  ۴ رر    رر 
ریس ولسی جرگه مکلف به استرداد پنج ملیون و۳۳۰ هزار افغانی شد. کابل:  ۵ رر  رر 

سناتوران ازکشتار بیرحمانه مردم توسط بشیر قانت قوماندان حزب اسالمی یادکردند . تخار:  6 رر   رر 
اظهارات اخیرسفیر بریتانیا درخصوص برسمیت شناختن خط دیورند رد شد. کابل:  6 رر   رر 

دادستانی کل میگوید پرونده ثواب الدین مخکش به دادگاه سپرده شد. کابل:  ۹ رر   رر 
م.م :  ۴۰ فیصد مردم افغانستان گرسنه هستند. کابل:  ۹ رر   رر 

بیش از بیست ُتن مواد مخدر در والیت هرات به آتش کشیده شد. هرات:  ۱۰ رر  رر 
عروسی دسته جمعی ۳۵ زوج در نیمروز . نیمروز:  ۱۲ رر   رر 

وزیردفاع ادعا ی گلبدین را که جنگ جاری، یک جنگ قومی است رد میکند. کابل:  ۱۳ رر    رر 
قرارداد راه الجورد بین افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان در عشق آباد  الجورد:   ۱۵ رر    رر 

به امضاء رسید.
ا مریکا می خواهد که یک موج بسیار عظیم قوای هوایی در افغانستان ایجاد کند. کابل:  ۱6 رر   رر 

طالبان با تکنالوژی عینک های شب  بین ساخت روسیه، وسالح لیزری حمله میکنند. قندهار:  ۱۷ رر   رر 
درج کلمه افغان در تذکره را شوری تایید کرد. کابل:  ۱۹ رر   رر 

عروسی دسته جمعی ۳۷ زوج در بامیان صورت گرفت. بامیان:  ۲۰ رر   رر 
دریک هفته بیش از۸۰۰ راکت ازآنسوی سرحد به کنر شلیک شده. کنر:  ۲۰ رر     رر 

زهراخاوری بعد رد شدن پایان نامه اش خودکشی کرد وصدها دانشجوتظاهرات کردند. کابل:  ۲۱ رر   رر 
طالبان از۴۰۰ تا ۵۰۰ البراتوار مواد مخدر در افغانستان دارند. امریکا:  ۲۴ رر   رر 

اعضای یک باند پنج نفری آدم ربایی هرات در زندان پلچرخی اعدام شدند. کابل:  ۲۹ رر   رر 
به هواپیمای عطامحمدنور وباتور دوستم اجازه پرواز به قندهارداده نشد. اول دسامبر۲۰۱۷  بلخ: 

نشست مخالفان سیاسی حکومت امروزدر قندهار برگزار شد. قندهار:  ۲ رر    رر 
اشرف غنی ازکلمه چادرکه علیه مخالفان ابراز نموده بود معذرت خواست. کابل:  ۳  رر   رر 

بزرگترین شفاخانه طالبان در دره تنگی سیدآباد  وردک به دست پولیس ملی افتاد. میدان:  ۸ رر    رر 
پیشنهاد اشرف غنی که افشای جنسیت  جنین را ممنوع کرده بود رد شد. کابل:  ۹رر     رر 

گفتار گلبدین که حق لوی پکتیا ازبامیان دایکندی و پنجشیربیشترباشد رد شد. کابل:  ۱۱رر    رر 
مجلس برای محدودکردن فرمانهای تقنینی قانون صدور فرمان تقنینی راتصویب کرد. کابل:  ۱۲ رر   رر 

دانشگاه موالنا جالل الدین محمد بلخی برای زنان را ایجاد مینماید. ترکیه:  ۱۴ رر    رر 
۲۱ آگست رابنام روز بین المللی قربانیان تروریزم در افغانستان مسمی کرد. ۲۰ رر   ررم.م: 

پناه جویان: بریتانیا، ناروی، سویدن، هالند، کرویشیا، مقدونیه، صربیا، فرانسه و جرمنی پناه جویان  ۲۲  رر   رر 
افغان را اخراج میکنند.

ایستگاه رادیو خصوصی محلی موسوم به "سرحد" به آتش کشیده  شد. ۲۴ رر   ررغور: 
قرارداد اعمار بند مچلغو با روسیه عقد شد.  ۲۴ رر    ررپکتیا: 

بدخشان: چین یک لوای کوهی در واخان بدخشان برای اردوی افغانستان میسازد. ۲۹ رر  رر 
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کابل: امراهلل صالح گفت ۲۰زندانی داعش با گروه حکمتیار رابطه دارند. ۳۱ رر  رر 
۲۰۱۸

کابل: گبلدین به دبی و عربستان برای گرفتن کمک سفرکرده. ترکیه تقاضایش را ردکرد. ۲ جنوری  
کابل: حکمتیار، ایران را متهم به گسترش نفوذ داعش در افغانستان کرد. ۴ رر    رر 

بلخ: عطامحمد نور: با تغییر ساختار نظام سیاسی، باید"شبه فدرالی" در افغانستان پیاده شود. ۷ رر   رر 
کابل: حامد گیالنی درشوری گفت رهبران طالبان در داخل افغانستان هستند. ۸ رر   رر 

بامیان: دوتن با یک دستگاه گنج یاب بازداشت شد. ۹ رر    رر 
کابل: ۷۵ عضو حزب اسالمی گلبدین ازبند رها شدند. ۱۱ جنوری رر 

امریکا: امریکا یکهزارعسکر و چندین طیاره بافغانستان می فرستد. ۱۲ رر    رر 
کابل: سومین دور مذاکرات "غیررسمی" با طالبان در استانبول ترکیه در جریان است. ۱۴ رر   رر 

غزنی: درغزنی حدود هفتادو هشت معدن تثبیت شده است. ۱۵ رر    رر 
کابل: مجلس نمایندگان فرمان تقنینی درمورد تظاهرات واجتماعات را رد کرد. ۱6  رر   رر 

کابل: مجلس بودجه ۱۳۹۷ را)۳۷۷ملیارد افغانی = ۵.۵ ملیارد دالر( با اکثریت آرا تصویب کرد. ۱۷  رر   رر 
امریکا: امریکا یک جزوتام طیاره های جنگی A ۱۰ به افغانستان اعزام کرد. ۲۴  رر   رر 

کابل: ایت اهلل محسنی ازیونسکو لقب پژوهشگر برتر اسالم شناسی را بدست آورد. ۲۵ رر   رر 
کابل: ریس امنیت و وزیرداخله در سفر به پاکستان شواهد مداخالت پاکستان به آنها سپردند. ۱ فبروری رر 

کابل: ایران وروسیه با طالبان روابطی ایجاد کرده وبه آنها کمک میکنند. ۴ رر    رر 
کابل: رحمت اهلل نبیل عضوشورای رهبری محور مردم افغانستان ممنوع الخروج شد. ۴  رر   رر 

کابل: ساختمان جدید جلسات شورای وزیران امروز در قصر سپیدار افتتاح شد. ۵ رر   رر 
کابل: تلفات امریکایها از آغاز حمله تادیروز۲۲6۳ کشته و۲۰۲۸۹نظامی دیگر زخمی شده اند ۵ رر   رر 

هرات: فاطمه مرادی متعلم صنف۱۲ درگذره قرآنکریم را دستنویس کرد. ۷  رر   رر 
کابل: اشرف غنی نوشت که از حرکت های مدنی پشتونهای پاکستان حمایت میکند. ۹  رر    رر 

کابل: صرافان پس از۴ روز به اعتصاب شان پایان دادند. ۱۱  رر    رر 
کابل: گلبدین حکمتیار حمالت انتحاری را استشهادی دانست. ۱۱    رر   رر 

کابل: بعدازحمله به کانتیننتال ۳۵کارمند خارجی کام ایر افغانستان را ترک کرده اند. ۱۲  رر   رر 
کابل: نشست لوی درستیزهای پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و فرمانده ناتو درکابل. ۱۲ رر   رر 

امریکا: احمدخان رحیمی افغان در امریکا به حبس ابد محکوم شد. ۱۴ رر   رر 
هرات: ولسوالی های جدید کوه زور و زاول در شیندند افتتاح شد. ۱6  رر   رر 

کابل: تقرر۵ والی جدید درلوگر، میدان وردک، قندز، سمنگان و لغمان ومعین مالی و اداری ارگانهای  ۱۷ رر   رر 
محلی اعالن شد.

کابل: سیاف از سفر به عربستان سعودی بکابل بازگشت. ۱۷  رر   رر 
بامیان: سفیرهنددرسفر به بامیان قیرریزی۱۷ کیلومتر سرک را تعهد کرد. ۱۷  رر   رر 

بلخ: عباس مدبریک محصل افغان دستگاه تصفیه دود را اختراع کرد. ۱۷  رر   رر 
میدان: ۹ تن از محبوسین شب جمعه ۲۸ دلو از محبس میدان وردگ فرار کردند. ۱۸ رر   رر 

هند: به اقلیت های مذهبی افغان درآنکشور ویزای دراز مدت میدهد. ۱۸ رر   رر 
کابل: درمیدان هوایی به خارجی ها ویزه دخولی میدهد. ۱۹ رر    رر 

ننگرهار:  یک گور جمعی ده غیر نظامی در یاس پچیر ازسوی داعش کشف شد. ۲۱  رر    رر 
کابل: سازمان شفافیت بین المللی درگزارش اخیر افغانستان را مفسدترین کشورخواند. ۲۲ رر    رر 

هرات: پروژه های تاپی، انتقال برق، خط آهن و کابل نوری رسما در افغانستان آغاز شد.۲۴ ۲۳  رر   رر 
کابل: حنیف اتمر: بیش از۵۵ هزار تروریست در افغانستان فعالیت دارند. ۲۴  رر   رر 

کابل: مدیریت مکاتب افغان- ترک به دولت ترکیه سپرده شد. ۲6  رر   رر 
کابل: وزیرخارجه پاکستان گفت طالبان یک گروه سیاسی است. ۲ مارچ۲۰۱۸ 

کابل: خبر ایجاد نیروی ملیشه ۳6 هزار نفری  ۳ رر   رر 
کابل: خانواده های مسعوددرفرانسه،غنی درامریکا، دانش ومحقق درایران،حکمتیار، حنیف اتمرو  ۳ رر    رر 

فاروق وردک درپاکستان،عبداهلل درهند،ربانی درکانادا، دوستم درترکیه وعده ای درعربستان .
کابل: وزارت معادن و پطرولیم ارزش منابع طبیعی افغانستان را ۳ تریلیون دالر تخمین زده. ۷  رر    رر 

کابل: حزب اسالمی عبدالهادی ارغندیوال ومحمدخان را از حزب اخراج کرد. ۱۴ رر   رر 
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چین: سربازان خود رادر منطقه تاجکستان هم مرز افغانستان مستقر ساخته است.  ۱6  رر   رر 
کابل: قانون برگزاری مراسم عروسی درافغانستان نافذ شد.  ۵ اپریل رر 

بلخ: یک زن بحیث آمرناحیه ۵ شهرمزارشریف منصوب شد. ۸  رر    رر 
نیمروز: مراسم عروسی دسته جمعی ۴۰ زوج جوان صورت گرفت. ۱۴ رر    رر 

پکتیا: پاکستان وعده کرد که پاسگاه های امنیتی شان در خاک افغانستان را برچیند. ۱۹ اپریل رر 
قندز: یک تونل  دو کیلومتری با دو موضع دشمن توسط فرقه ۲۰ پامیر تخریب گردید. ۲۴  رر     رر 

ننگرهار: ازپخش صدها کیلومواد زهری ساخت پاکستان به گروه های طالبان جلوگیری شد. ۲6  رر    رر 
کابل: چهلمین سال شهادت سردارمحمد داود اولین ریس جمهورافغانستان تجلیل شد. ۲۷ رر    رر 

کابل: اشرف غنی اولین تذکره الکترونیکی را گرفت وروند توزیع آن آغاز شد. ۳ می ۲۰۱۸ 
یک فرد پا کستانی با ۱۱۰میل کالشنکوف6۹ میل تفنگچه سه میل سنایپر وبیش از ۱6۰صندوق   ۵ می ررپکتیا: 

مرمی با یک موتر دینا درپکتیا بازداشت شد.
کابل: دونفر با جعل مهردادگاه عالی، دادستانی، داخله، احصایه، پاسپورت وسفارتها گرفتارشد. ۷ می  رر 

عطامحمد نور، احمدضیاء مسعود، ظاهر قدیر، همایون همایون و اللی حمیدزی شب)۱۳ ثور( در  ۷ می ررکابل: 
محل اقامت جنرال دوستم در شهر انقره ترکیه گردهم آمدندباطرح اتالف ملی.

هلمند: هیلی کوپترکه درنهرسراج نشست اضطراری کرده بود منهدم ساخته شد. ۱۳ می رر 

پاکستان: مولوی انورالحق حقانی گفت او درنشست اندونیزیا نماینده طالبان بود. ۲۰ می رر 
امریکا: “نیویارک تایمز” در گزارشی نوشته است که لیتیم افغانستان برابر با نفت عربستان است. ۲۱ می رر 

کابل: شهرک پیروزی در ده سبز درحال ساخت وساز است. ۲۵ می رر 
کابل: سیدمحمدعلی جاوید به نمایندگی از اقوام سادات، قرُلق، بیات، تیموری، قبچاق، خلیلی،  ۲6 می رر 

مغول و غوری بامعاون ریس جمهور دیدارکرد.
بادغیس: از ۵ سال باینسو قراردادی دربادغیس گوشت حرام به پولیس خورانده است. ۲۹ می رر 

بامیان: شهروندان بامیان گفتار روالغنی را که سادات قوم نه بلکه یک طبقه اند ردکردند. اول جون رر 
طالبان: رهبران طالبان بدنبال تکمیل حصار کشی مرزی با مقامات پاکستان دیدار کردند. ۲ جون رر 

کابل: نخستین جلسه شورایعالی کوچی ها با حضور اشرف غنی دایر شد. ۹ جون رر 
کابل: طالبان گفتند در روزهای عید آتش بس را رعایت میکنند. ۹ جون رر 
غزنی: کاروان صلح هلمند بعد از۲6 روز وارد والیت غزنی شد. ۹جون رر 

غزنی: دستگاه رادیوشریعت طالب در زنه خان تخریب و6 طالب کشته شد. ۱۱ جون رر 
کابل: ۲۵۰ عضو حزب اسالمی گلبدین حکمتیار از زندان های افغانستان رها شد. ۱۴ رر    رر 

کابل: طالبان و نیروهای امنیتی امروز در برخی از مناطق کشور عید را با هم تجلیل کردند. ۱۵ جون رر 
کابل: از۲۵۰۰طالب که وارد کابل شده بود ۱۲۰۰نفر آنها درشهر باقی ماندند. ۱۹ جون رر 

کابل: اریاناسعید:جایزه خوداز آزادی شورای اتالنتیک را به فرخنده و رخشانه میدهد. ۲۵ جون رر 
کابل: انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ و فروش زمین آن به سفارت بریتانیا. اول جوالی ۲۰۱۸ 

کابل: نظام الدین قیصاری نماینده دوستم بازداشت شد. ۳ جوالی رر 
لندن: تایمزلندن: بهترین جنگجویان طالبان از سوی ایران آموزش داده می شوند. 6 جوالی رر 

عربستان: علمای جهان اسالم در مکه جنگ و انتحاری ها درافغانستان را ناروا وحرام دانستند. ۱۱ جوالی رر 
ناتو: ازپیوستن امارات و قطر بماموریت قاطع درافغانستان استقبال کرده اند. ۱۳ جوالی رر 

کابل: )آرشیف نوشتاری شامل فرامین. مصوبات. احکام. پروتوکولها و مکاتیب( تصویری وتخنیکی.  ۱۹ جوالی رر 
فلم و بخش دجیتال سازی و محل نگهداری اسناد)مخزن( درارگ. افتتاح شد. 

کابل: اتالف سیاسی بزرگ ملی باحضور: دوستم، صالح الدین ربانی،. عطامحمد نور، رحمت اهلل  ۲6 جوالی رر 
نبیل، قانونی، محقق،. ضیاءمسعود وشماری از چهره های مطرح سیاسی دیگراعالم شد.

کابل: علمای دینی خواهان آتش بس در ایام عید اضحی هستند. ۵ آگست ۲۰۱۸ 
کابل: سیما سمر گفت: بیشتر افرادی که بنام حزب اسالمی رها شده طالب میباشند. ۷ رر    رر 

هلمند: تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از زندانهای طالبان تجات داده شده اند. ۸ رر   رر 
غزنی: باتهاجم گروهی طالبان غزنی به تصرف طالبان در آمد. ۱۰ رر   رر 

کابل: ۳۵ حزب سیاسی اتالف شانرا اعالن کردند بشمول عطا، دوستم، ربانی، ضیامسعود و.... ۱۰ رر  رر 
کابل: اعتتصاب محبوسین پلچرخی برای چارمین روز ادامه دارد. ۱۱ رر   رر 
غزنی: طالبان ساختمان رادیو تلویزیون غزنی را به آتش کشیدند. ۱۳  رر   رر 
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قاهره: تندیس سید جمال الدین افغان درباغ آزادی.شهرقاهره مصر گذاشته شد. ۱۴  رر   رر 
پاکستان: بشراگوهر معاون عوامی نشنل پارتی گفته است که تاکنون۱۰6 جسد از شهروندان  ۱6 رر  رر 

پاکستانی که در جنگ های اخیر غزنی کشته شده اند به پاکستان انتقال یافته است.
غزنی: شهروندان غزنی از نشرات یک شبکه رادیویی طالبان بنام شریعت نگران شده اند . ۲۴ رر   رر 

کابل: شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک در بیماری قلبی در زندان بگرام درگذشت. ۲۴ رر  رر 
تخار: دو فروند جنگنده تاجیکی امروزمناطق مرزی دوکشور دردرقد را بمباران کردند. ۲۷ رر   رر 

ایران: وزیر امور خارجه ایران، می گوید کشورش از اهرم های مختلف برای حل اختالفات بر سر  ۲۸ رر   رر 
حقابه رودخانه هیرمند با افغانستان استفاده خواهد کرد.

بلخ: ۷۵ زوج درسالروزعید غدیر دسته جمعی عروسی کردند. ۲۹ رر   رر 
کابل: “ائتالف بزرگ ملی افغانستان” گفت که به بیش از ۱۰ هزار شناسنامه جعلی دست یافته ۲ سپتامبر۲۰۱۸ 

کابل: طالبان از درگذشت جالل الدین حقانی از رهبران ارشد آن گروه خبر دادند.  ۴ رر   رر 
کابل: امریکا زلمی خلیلزاد را به عنوان مشاور در امور روند صلح افغانستان تعیین کرد. ۵ رر  رر 

کابل: پناهجویان افغان در ترکیه، یونان و اندونزی ‘آزار جنسی می  بینند’. ۱۵ رر رر 
پاکستان: به فرزندان افغان و بنگله دیش متولد آنکشور پاسپورت وکارت شناسایی میدهد. ۱۷ رر  رر 

هرات: سه تن به اتهام جعل و تذویر و ترویج اسعار جعلی دالر بازداشت شدند. ۲۰ رر   رر 
هند: ۱۰۰۰ بس جدیدمیدهد و۵۰۰ بس را ترمیم میکند. بندهای آبگردان و غیره کمک میکند. ۲۰ رر   رر 

ننگرهار: ۱۹ تن مواد مخدر آتش زده شد. ۲۵ رر  رر 
کابل: گلبدین درننگرهار گفت شیعه ها با مذهب غلط زبان و فرهنگ شانرا برما تحمیل میکنند. ۲۷ رر  رر 

پاکستان: موالناسمیع الحق میگوید جهاد در افغانستان هنوز هم ادامه دارد. ۵ اکتوبر رر   
غور: علی پور مشهور به شمشیردر لعل وسرجنگل ازمحاصره نیروهای امنیتی فرار کرد. 6  رر   رر 
فاریاب: طالبان یک سرک را در شرین تگاب فاریاب توسط اسکواتور تخریب کردند .  ۹ رر   رر 

کابل: سه مقام پیشین وزارت داخله به ۸سال حبس محکوم شدند.  ۱۰ رر   رر 
کابل: اشرف غنی امروز مسلخ معیاری ریشخور کابل را افتتاح کرد. ۱۱ رر  رر 

لوگر: درانفجار بم در مراسم عروسی در محمد آغه 6 نفرکشته و۲۰ تن زخمی شد. ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۸ 
کابل: یک شرکت هندی  سد خان آباد دوم را در قندز می سازد. ۱۴ رر   رر 

لوگر: انفجار در مراسم عروسی در سفید سنگ ۴نفر کشته و۷ تن زخمی شد. ۱۴ رر  رر 
کابل: فرزندان دوستم،محقق،گلبدین،خلیلی،انوری واسمعیل خان کاندیدشوری شده اند. ۱۸ رر  رر 

کابل: طالبان انگشت ده نفر را در بخش های کشور قطع کرده اند. ۲۴ رر  رر 
کابل: مالغنی برادر از زندان پاکستان آزاد شده است. ۲۵ رر  رر 

غور: دوُتن تریاک ،هیرویین ، چرس ومشروبات الکولی در غور امروز آتش زده شد. ۳۰ رر   رر 
قطر: مال محمد فاضل آخوند، مال نوراهلل نوری، مال خیراهلل خیرخواه، مالعبدالحق وثیق و مولوی  ۳۰ رر   رر 
محمد نبی عمری پنج تن از اعضای مهم طالبان به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح به دفتر قطر این 

گروه رفته اند.
پاکستان: موالنا سمیع الحق رهبر جمعیت العلمای پاکستان پدر طالبان امروز در منزلش در راولپندی  ۲ نوامبر ۲۰۱۸ 

توسط افراد ناشناس به ضرب چاقو وخنجر به قتل رسید.
میدان: دراصابت موشک درمحفل عروسی درجلریزداماد ویک مهمان کشته و۱۲نفر زخمی شد. ۱۸ رر   رر 

سرپل: طالبان اماکن مقدس را برای دریافت آثار باستانی کندن کاری میکنند . ۲۴ رر  رر 
کابل: علی پور)شمشیر( از ساحه باغ قاضی کابل بازداشت شد. ۲۵ رر   رر 

کابل: علی پور با دادن تعهد از بند رها شد. ۲۷ رر  رر 
کانادا: کانادا سیک ها و هندوها را از افغانستان به این کشور انتقال میدهد. ۳۰ رر  رر 
کابل: تمیم شنسب پسرخوانده رحیم وردک با۱۸ فردش بازداشت شد. ۴ دسامبررر 

کابل: دادستان کل گفت که به ادعای بدرفتاری جنسب با دختران فوتبال باز رسیدگی میشود. ۴ رر   رر 
کابل: راه ترانزیتی الجورد  توسط اشرف غنی گشایش یافت. ۱۳ رر   رر 

کابل: اشرف غنی سرک حلقوی هرات را افتتاح کرد.  
بغالن: سه قصات به اتهام فروش گوشت اسپ و خر بازداشت شد. ۱6 رر   رر 

کابل: ۱6۵۱۰ نظامی از کشور های خارجی در افغانستان حضور دارند. ۱۷ رر  رر 
کابل: واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان »وزارت ترانسپورت« با ادغام وزارت ترانسپورت،  ۲۳ رر   رر 
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اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک از وزارت امور داخله  به وزارت فواید عامه 
ایجاد می شود.

کابل: بودجه۱۳۹۸ کشور۳۹۹ میلیارد افغانی) ۵.۳ میلیارد دالر(که از این مجموعه ۲۷۵ میلیارد افغانی  ۳۱ رر   رر 
)بیش از ۳.6 میلیارد( بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی ) بیشتر از ۱.۷ میلیارد( بودجه توسعه ای 

است در پارلمان کشور تصویب شد.
۲۰۱۹

قندهار: طالبان باحفر۸۰۰مترتونل پایگاه ارتش درمیوند رامنفجرکرد. 6سربازکشته و6 تن زخمی.  ۲ جنوری۲۰۱۹ 
۱۱ تن زنان بحیث معاون در یازده ناحیه شهر کابل مقرر شدند. ۲ رر  ررکابل: 

بدخشان: باریزش تونل معادن طال ۳۱ تن کشته و۱۳تن زخمی شد. 6جنوری رر 
پاکستان: جشن نوروز بامشارکت ایران و افغانستان در پشاور برگزارمیشود. ۷جنوری رر 

ایران: ۲۰۱ زندانی افغان از ایران به افغانستان سپرده شدند. ۹ رر   رر 
رر: درین روزها ایران در نقش سخنگویان طالبان عمل میکنند. ۱۰ رر  رر 

کابل: باسپری شدن۳ ماه هنوزنتیجه انتخابات نهایی نشده. ۱۳ رر   رر 
کابل: اشرف غنی: هرسه زبان ملی بصورت عمیق از تصوف و عرفان متاثر هستند. ۱۴ رر  رر 

پاکستان: موالنا فضل الرحمن ازطالبان خواست با دولت افغانستان گفتگو کند. ۱6 رر  رر 
کابل: قصرگلخانه ارگ دچار آتش سوزی شده است. ۱۷ رر  رر 

کابل: اشرف غنی، حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام،  حکیم تورسن، سیدنوراهلل جلیلی، عنایت اهلل  ۱۸ رر  رر 
حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرزتمنا وگلبدین حکمتیار، رحمت اهلل نبیل کاندید ریاست 

جمهوری شده اند. عبداهلل هم کاندید خواهدشد.
کابل: وزارت مبارزه بامواد مخدر به وزارت داخله ادغام گردید. ۱۹ رر  رر 

بلخ: طالبان خط لوله انتقال گاز شبرغان به مزارشریف را قطع کردند. ۲۹ رر  رر 
کابل: توزیع کوپون به خانواده شهدا وزخمیان ارتش وامنیتی صورت میگیرد. ۴فبروری ۲۰۱۹ 

پاکستان: خلیلزاد: رهایی مالعبدالغنی برادر ازبند پاکستان بدرخواست او صورت گرفته. ۹ رر   رر 
کابل: پروفیسورصبغت اهلل مجددی به عمر۹۳سالگی درکابل وفات نمود. ۱۲ رر  رر 

قندز: درقندز یک چارراهی ویک منار بنام شهید جنرال عبدالرازق ساخته میشود. ۱۸ رر  رر 
بوسنیا: ۵ مهاجر افغان به ارتباط با تروریست ها متهم شدند. ۱۹ رر  رر 
ایران: ایران 6۵۰ زندانی را به افغانستان تحویل داده است. ۲۰ رر  رر 

کابل: تازمان حضور افراد خارجی وحکومت دست نشانده صلح نمی آید. ۲۱ رر  رر 
کابل: غنی برای افتتاح بندر چابهار وارد نیمروزشد وکار بند کمالخان را افتتاح نمود. ۲۴ رر  رر 

پکتیا: ۳۵هزار کیلوگرام مواد مخدرکشف و نابود شد. ۲۴ رر  رر 
پاکستان: به افغانها اجازه داد حساب بانکی بازکنندوتجارت نمایند. ۲۴ رر  رر 

فلسطین: افغانستان یک ملیون دالر به مهاجرین فلسطینی کمک نموده است. ۲ مارچ رر 
طالبان: مالعمر روز۲۳اپریل۲۰۱۳ درگذشت وبدون تابوت درگور بینشان دفن گردید. ۱۲ مارچ رر   

کابل: تولیدناخالص داخلی نسبت بسال قبل یک ملیارد دالرکاهش یافته. ۱۳ رر  رر 
کابل: درج اسم قوم سادات درتذکره برقی منظور شد. ۱۵ رر  رر 

کابل: غنی امر رد درسه ماه آینده افراد مسلح غیر مسوول کابل خلع سالح شوند. ۱۸ رر  رر 
ننگرهار: یک تونل زیرزمینی داعشی ها کشف شد. ۲۳ رر  رر 

کابل: روالغنی گفت که بنام او به  زنان ننگرهار پول توزیع شده. ۲۸ رر  رر 
ایران: خامنه ای شبه نظامیان افغانستانی لشکرفاطمیون درایران  را ستود. ۲۹ رر  رر 

کابل: جنرال دوستم بعد ازدونیم سال  دربیرون بوطن برگشت. ۳۰ رر  رر 
غزنی: طالبان برای طالب دختر و پسریونیفورم معرفی کرد. ۲ اپریل رر 

کابل: بانک آسیایی دوملیارد دالر تاسه سال به افغانستان کمک میکند. ۳ رر  رر 

امریکا: ترامپ جنگ ۱۹ساله افغانستان را تاسف بارومضحک خواند. ۳ رر  رر 
گرین پیس: افغانستان چهارمین کشور آلوده محیط زیست جهان است. ۴ رر  رر 

جوزجان: طالبان ازطویانه دختران حق میگیرند. تایکصد هزارافغانی  ۵ رر   رر 
کابل: نگرانی ازترویج افکار افراطی در مساجد و دانشگاه ها. ۵ رر  رر 

کابل: جرگه مشورتی صلح ۹ ثور مبلغ ۳6۹ملیون افغانی هزینه میبرد. 6 رر  رر 
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بلخ: مردی به ظن فروش گوشت خر بازداشت شد. ۹ رر  رر 
کابل: شفاخانه محمدعلی جناح در دشت برچی باهزینه۲۴ملیون دالر کمک پاکستان افتتاح شد. ۲۰ رر  رر 

دو شفاخانه درننگرهار و لوگر و سه ملیارد روپیه هم دربخش صحت کمک میکند.  
دایکندی: صد زوج جوان بکمک موسسه اسایش جهانی دردایکندی عروسی کردند. ۲۲ رر  رر 

کابل: دادگاه عالی ادامه کار غنی را تا بعد از انتخابات در6میزان تایید کرد. ۲۲ رر  رر 
طالبان: تاریخ مرگ مال عمررا ۴ ثور۱۳۹۲اعالن کردند. ۲6  رر  رر 

کابل: لویه جرگه رسما« درکابل دایر و سیاف ریس تعیین شد. ۲۹ رر  رر 
کابل: سیدطیب جواد سفیر افغانستان در لندن جایزه دیپلومات برترآسیارا گرفت. ۳۰ رر  رر 

هند: دو مامورافغان محمدعمرآریان واجمل هودمن بادودخترازبکستانی دستگیرشد. اول می ۲۰۱۹ 
ربانی: اشرف غنی مانع سفرصالح الدین ربانی به قطر شد. اول می رر 
لویه جرگه بعد از۵ روز باشرکت ۳۲۰۰ عضو پایان یافت. ۳ می ررکابل: 

شفاخانه طفل ومادر۹۵۰بستر به کمک المان اعمار و افتتاح شد. ۷ می رربلخ: 
کابل: وزارت احیا وانکشاف دهات به وزارت بازسازی وانکشاف دهات تغییرنام کرد. ۹ می رر  

زابل: در درگیری مرزی باپاکستان6 طالب و۴پولیس  پاکستانی کشته شد. ۱۷می رر 
امریکا: ۴۵ ملیون دالر به نیروهای امنتی افغان اختصاص یافت. ۱۷ رر  رر 

رر: صدور۴۰۰۰ ویزه سفر به امریکا به ترجمانان افغان اعالن شد. ۱۷ رر  رر 
کابل: تاجکستان ۸۰ زندانی افغان را به افغانستان تحویل میدهد. ۱۷ رر  رر 

قندز: ۳نفر به اتهام دادن گوشت خر به اعاشه دانشگاه قندزبازداست شد. ۱۹ رر  رر 
کابل: درشورش محبوسین پلچرخی۴ شورشی کشته و۱۰۷ پولیس زخمی شد. ۲۰ رر  رر 

کابل: نرخ یک دالر به۸۰ افغانی رسید. ۲۱ رر  رر 
المان: ازدسامبر۲۰۱6 باینسو6۰۰ مهاجر افغان ازالمان اخراج شده. ۲۳ رر  رر 

ننگرهار: درمراسم فیر سالح شادیانه تیم کرکت درجالل آباد۳ تن زخمی شد. ۲۵ رر  رر 
کابل: جنرال حبیب اهلل احمدزی مشاور ازفسادوفحشا در ارگ پرده برداشت. ۲۷ رر  رر 

کابل: اشرف غنی حج عمره بجا آورد. وباعمران خان دیدار نمود. ۳۱ رر  رر 
کابل: هند ۸۰ ملیون دالر برای انکشاف روستایی کمک میکند. ۳۱ رر  رر 

کابل: اشرف غنی گفت ۹۷۷ زندانی طالبان را رها میکند. ۵ جون رر 
کابل: در۲۰۱۸ حدود۴تا۵ ملیارد دالرازافغانستان خارج شده بیشتر به ایران رفته. ۱6 رر  رر 

پاکستان: وزیرخارجه پاکستان گفت بدنبال عمق استراتژیک نیستند. ۲۲ رر  رر 
کابل: شاروالی کابل صاحب یک واحد انتظامی۴۰۹ سرباز شد. ۲۳ رر  رر 

کابل: شورای نامزدان ریاست جمهوری درغازی ستدیوم علیه غنی انتقاد کردند. ۲۵ رر  رر 
کابل:  اشرف غنی در پاکستان بامقامات انکشور دیدارکرد. ۲۸ رر  رر 

قندهار: اشرف غنی ۲ فاز برق آفتابی را افتتاح کرد.  ۳ جوالی رر 
برتانیه: ۱۰ سر بودای۱۵۰۰ ساله را به افغانستان تسلیم کرد. ۱۰ رر  رر 

کابل: جمعیت افغانستان به ۳۲ ملیون نفر رسیده. ۱۱ رر  رر 
کابل: مجتمع اداری افغانستان بنام کمپلکس داراالمان تهدابگذاری شد. ۱۴ رر  رر 

بدخشان:  طالبان معدن الجورد کران ومنجان را گرفته۲۰محافظ رااسیرکردند. ۱6جوالی۲۰۱۹ 
کابل: پاکستان فضایش را بعد از۱۳۵روز بروی پروازهای غیرنظامی بازکرد. ۱6 رر   رر 
کابل: کمیته سویدن گفت طالبان ۴۲مرکز درمانی را درمیدان بسته کرده اند. ۱۷ رر   رر 

پنجشیر: احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود را بحیث آمر پنجشیرلقب دادند . ۱۷ رر  رر 
ننگرهار:  یک موتر حامل ده هزار موبایل که به پاکستان قاچاق میرفت گرفتار شد. ۱۹ رر  رر 

النگ ژورنال: ۱۴۱ شهرستان درتصرف دولت و۴۳ درتصرف طالبان است. ۲۱ رر  رر 
بلخ: تلفون های مزارشریف بعد تهدید طالبان از طرف شب قطع گردید. ۲۲ رر  رر 

کابل: ریس یک شرکت ودو بازرگان اسراییل درکابل با روالغنی دیدار کرد. ۲۳ رر  رر 
کابل: ازصد سالگی دستگاه دیپلوماسی وزارت خارجه تجلیل بعمل آمد. ۲۵ رر  رر 

لوگر: شفاخانه یکصدبستر نایب امین اهلل خان به کمک پاکستان افتتاح شد. ۲۵ رر  رر 
بامیان: سومین جشنواره گل کچالو دربامیان تجلیل شد. ۲6 رر  رر 

کابل: سقف هزینه انتخاباتی هرنامزد ۴۴۲ ملیون افغانی تعیین شد. ۲۷ رر  رر 
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کابل: دبیرخانه شورای عالی صلح لغو شد. ۲۷ رر  رر 
بلخ: فعالیت شبانه مخابراتی روشن، افغان بی سیم، ام تی ان و اتصاالت قطع است. ۲۷ رر  رر 

کابل: کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد. ۲۸ رر  رر 
کابل: تعمیرجدید وزارت عدلیه در داراالمان افتتاح شد. ۳۰ رر  رر 

کابل: دولت هیات۱۵ نفری برای مذاکره با طالبان را ایجاد کرد. ۳۱ رر  رر 
کابل: آمریکا در حال آماد گی برای خروج هزاران سرباز این کشور از افغانستان است. ۲ آگست رر 

کابل: محمدحسن ولسمل شخصیت فرهنگی وفات نمود. ۲ رر  رر 
کابل: اشرف غنی ۳۵۰۰ قطعه زمین رهایشی  به گلبدین میدهد. ۲ رر   رر 

قطر: دور هشتم مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان امروز آغاز میشود. ۳ رر  رر 
سیگار: سیگار میگوید درارتش افغانستان بیش از۴۲هزار عسکر خیالی است. ۳ رر  رر 

کابل: درانفجار برموترتلویزیون خورشید ۲ نفرکشته و ۴ تن زخمی شد. ۵ رر  رر 
کابل: آیت اهلل محمد آصف محسنی وفات نمود. 6 رر  رر 

کابل: روز سوم دورهشتم مذاکرات صلح در قطر پایان یافت. 6 رر  رر 
غزنی: دستگاه نشرات رادیویی طالبان در زنخان غزنی منهدم شد. 6 رر  رر 

کاپیسا: حکمتیار حکومت کنونی را غیر اسالمی خواند. ۷ رر   رر 
طالبان: مالهیبت اهلل درپیام عیدی راه حل صلح آمیز را تاکید کرد. ۸ رر   رر 

ایران: باتحریم های امریکا کمک به مهاجرین افغان نمی رسد. ۹ رر   رر 
تخار: درگیری بین افراد حزب اسالمی و جمعیت ۸ نفرکشته و ۱۲ زخمی شد. ۹ رر   رر 

کابل: عید: اشرف غنی گفت نمیتواند درمورد صلح تصمیم بگیرد. ۱۱ رر  رر 
کابل: اشرف غنی۳۵ زندانی طالبان را رها کرد. ۱۲ رر  رر 

امریکا: هشتمین مذاکرات بین امریکا وطالبان در قطر پایان یافت. ۱۳ رر  رر 
جوزجان:  دوستم  اشرف غنی را به زورگویی متهم کرد. ۱۳ رر  رر 

کابل: خلیل اهلل فیروزی ازمتهمان فساد کابل بانک ازحبس بمنزلش منتقل شد. ۱۴ رر  رر 
بریتانیا:  ۸ ملیون پوند برای برگزاری انتخابات کمک میکند. ۱۵ رر  رر 

طالبان: حافظ احمد اهلل برادر مال هیبت اهلل در کویته پاکستان کشته شد. ۱6 رر  رر 
کابل: اشرف غنی گفت تاکید بر لباس غربی اشتباه امان اهلل خان بود. ۱6 رر  رر 

کابل: سالگرد استقالل با افتتاح قصر داراالمان آغاز شد. ۱۹ رر  رر 
امریکا: ترامپ گفت سربازان رادرافغانستان کم میکند اما استخبارات باقی می ماند. ۱۹ رر  رر 

کنر: دردوروز گذشته۳۰۰ راکت بر کنرو نورستان ازپاکستان برخورد کرده است. ۲۱ رر  رر 
کابل:  شام دیروز قصر داراالمان افتتاح شد. ۲۲ رر  رر 

بلخ: ۱۵۰دختر وپسر جوان بگونه دسته جمعی عروسی کردند. ۲۲آگست رر 
قطر:  نهمین دور مذاکرات صلح میان طالبان و خلیلزاد در قطر آغاز شد. ۲۳ رر  رر 

کابل:  یک مرکز ویژه برای تایید شناسنامه های کاغذی ایجاد شد. ۲۴ رر  رر 
کابل:  اشرف غنی در سفر به عربستان با وزیر داخله انکشور دیدارکرد.عربستان یک شفاخانه۲۰۰  ۲6 رر  رر 

بستر و۴کلینیک صحی اعمار میکند و ۳۷۱بورس تحصیلی بسویه دکتورا بافغانستان میدهد.
امریکا:خلیلزاد گفت حمایت امریکا از نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. ۲6 رر  رر 

قطر:  متن توافقنامه بین امریکا و گروه طالبان نهایی شد. ۲۸ رر  رر 
هرات:  ۸ زوج جوان عروسی دسته جمعی کردند. ۳۱ رر  رر 

غور:   یک طیاره بدون سرنشین قوای ایتالف در غور دیروز سقوط کرد. ۳ سپتامبر۲۰۱۹ 
پاکستان: تورخم میان افغانستان وپاکستان به گونه ۲۴ساعته به روی کاروان های تجاری بازشد. ۳ رر  رر 

امریکا: ۵سفیر و دیپلومات سابق گفتند خروج امریکا باعث جنگ داخلی عیار درافغانستان میشود. ۴ رر  رر 
کابل: روسای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی با۸ کارمند دیگر به حبس محکوم شدند. ۴ رر  رر 

کنر: ۱۱۰ عضو طالب و ۴۰ عضو داعش  به پروسه صلح پیوستند. ۴ رر   رر 
کابل: وزیرحج درمسجد ارگ ازسوی مالی تره خیل تحقیر و توهین وحمله فزیکی شد. ۷ رر  رر 

پکتیا: طالبان 6 خبرنگار را  ربودند. ۷ رر  رر 
امریکا:  توقف گفتگوهای صلح امریکا با طالبان و لغوسفرآنها واشرف غنی بامریکا اعالن شد. ۸ رر  رر 

کابل: ۱۳۸نفر در مراسم هجدهمین سالگرد شهادت مسعودبنام اخالل نظم عامه بازداشت شدند. ۱۰ رر  رر 
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امریکا: امریکا ازکشته شدن حمزه بن الدن۳۰ ساله درمنطقه افغانستان- پاکستان خبر داد. ۱۴سپتامبررر 
امریکا: جوبایدن تلویحا” راه حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد. ۱۴ رر  رر 

بغالن: طالبان بازهم یک پایه برق وارداتی را قطع کردند. ۱۴ رر   رر 
کابل: دفترنمامیندگی صلیب سرخ فعالت هایش را پس از6 ماه توقف ازسر میگیرد. ۱۵ رر  رر 

کابل: اشرف غنی در مناظره با داکتر عبداهلل حاضر نشد. ۱۷ رر  رر 
کابل: ریاست ترافیک با تغییر نام اداره ملی ترافیک با وزارت ترانسپورت مدغم شد. ۱۷ رر  رر 

کابل: با قطع برق طی چند روز کابل در تاریکی بسر میبرد. ۱۸ رر  رر 
کابل: بطور میانگین هر روز۷۴نفر درافغانستان کشته میشود. ۱۹ رر  رر 

پاکستان: پاکستان در تورخم لوحه و دروازه  رسمی نصب نمود. ۱۹ رر  رر 
کابل: بررسی و تفتیش وزارت خارجه ازطرف ریاست جمهوری ادامه می یابد. ۲۰ رر  رر 

کابل: حقوق یک مشاور خارجی ریاست جمهوری ماهانه ۴۱هزار دالر است. ۲۳ رر  رر 
کابل: سفیر امریکا از اشرف غنی مبنی بر بی کفایت دانستن USAID ابراز ناامیدی کرده است. ۲۷ رر  رر 

کابل: دورچهارم انتخابات ریاست جمهوری برای ۵ ساله آغاز شد. ۲۸ رر  رر 
کابل: مسلمیار ریس سنا خواهان حساب کردن ارای غیر بیومتریک شد. اول اکتوبر۲۰۱۹ 

کابل: لوگر به والیت درجه دوم ارتقا کرد. ۵ رر  رر 
کابل: اختالف ریاست جمهوری و وزارت خارجه در واکنش به سفر هیات طالبان به پاکستان. ۵ رر  رر 

کابل: سفارت امریکا: »جایی برای تقلب در انتخابات افغانستان وجود ندارد«. ۸ رر  رر 
کابل: طی۳ ماه پنجصد ملیون بحساب سه فرزند اشرف غنی واریز شده و امریکا تحقیق میکند. ۸ رر  رر 

هلمند: عاصم عمر پاکستانی ورهبر شبکه القاعده برای شبه جزیره هنددرهلمند کشته شد. ۸ رر  رر 
کابل: کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بی قید و شرط آزمایش بکارت شد. ۹ رر  رر 

کابل: یک پایه برق در سالنگ جنوبی تخریب و برق کابل وچند والیت قطع شد. ۹ رر  رر 
کابل: نیمی ازجمعیت کشور به مشکل روانی دچار اند. ۱۰ رر  رر 

سیدعلیرضاآقازاده دبیر فدراسیون فوتبال بدلیل آزارهای جنسی برای ۵ سال محروم شد. ۱۱  رر ررکابل: 
هند: هلیکوپترهای را که ازبیالروس ۲۰ ملیون دالر خریده به افغانستان کمک کرد. ۱6 اکتوبر رر 

بلخ: باسقوط هلیکوپتر اردوی ملی ۷ سرنشین آن شهید شد. ۱6 رر  رر 
م.م: درسالجاری بیش از۲۵۰۰ غیر نظامی افغان کشته شده اند. ۱۷ رر  رر 

م.م: ۱۸6 دستگاه بایومتریک و۴۹۵ کارت حافضه بایومتریک ناپدید شده است. ۱۷ رر  رر 
کنر: در۳ روز بیش از یکصد موشک از پاکستان به کنر و نورستان اصابت کرده. ۱۷ رر  رر 
م.م: درسالجاری ۲۵6۳ غیرنظامی درافغانستان کشته و۵۴۷6 تن زخمی شده اند. ۱۹ رر  رر 

کابل: اکادمی پولیس بنام جنرال عبدالرازق مسمی شد. ۲۱ رر  رر 
کابل: شکسته شدن قفل دهلیز مرکز اطالعات سرور مرکزی  انتخابات. ۲۲ رر  رر 

کابل: اشرف غنی و خانمش درمراسم تاجگذاری امپراتورجدید جاپان شرکت کردند. ۲۲ رر  رر 
روسیه: نشست نمایندگان امریکا، روسیه، چین وپاکستان در روسیه برای صلح افغانستان. ۲۵ رر   رر 

سویس: ازاخراج ۲۰۰ پناهنده افغانستان از آنکشور خبرداد. ۲۵ رر  رر 
داعش: بامرگ البغدادی،ابوابراهیم الهاشمی القریشی رهبر داعش معرفی شد. ۱نوامبر۲۰۱۹ 

ننگرهار: یکنفربه اتهام جعل ویزای پاکستان با۱۲۰ پاسپورت افغانی گرفتار شد. ۲ رر  رر 
۳رر  رربغالن:   بیش از۱۵ تن موادمخدر حریق شد.

پکتیا: نظامیان پاکستان که درسرحد سیم خاردار نصب میکردند عقب زده شدند. ۵ رر  رر 
تاجکستان: ۱۵داعشی که به تاجکستان داخل شده بودند کشته و ۵ تن بازداشت شد. 6 رر  رر 

قندهار: ده ها جوان مانند اردوی ملی درقندهار مستقر شدند. ۸نوامبررر 
امریکا: افغانستان درسال۲۰۱۸ نا آرامترین کشورجهان بود. ۸ رر  رر 

فاریاب: ولسوالی های قرغان و اندخوی دوباره به تصرف پولیس درامد. ۱۱رر  رر 
کابل: انس حقانی و حاجی ملیخان وحافظ رشید اعضای داعش بادواستاد پوهنتون امریکایی که نزد  ۱۲ رر  رر 

طالبان بود تبادله شدند.
فراه: انترپول یک کارمند سابق گمرک فراه را از یزد ایران بازداشت وبکابل سپرد. ۱۳ رر   رر 

ننگرهار: ازدوهفته باینسو6۰۰ داعشی به دولت تسلیم شدند. ۱۵ رر  رر 
کابل:    وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی و عضو سابق طالبان درکابل ترور شد. ۲۰ رر  رر 
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امریکا:  دو استاد امریکایی واسترالیایی که ازنزد طالبان رها شده به المان رسیدند. ۲۲ رر  رر 
طالبان:  تالش برای از سرگیری مذاکرات صلح با امریکا در دوحه ازسرگرفته شده. ۲۴ رر   رر 

ننگرهار:  تاکنون نزدیک به یکهزار داعشی به دولت تسلیم شده اند. ۲6 رر  رر 
هلمند: جنرال ظاهرگل مقبل فرمانده واحد مرزی با۲ سرباز درهلمند کشته شد. ۳۰ رر  رر 

لندن:    شکردخت از دایکندی درلندن دستگاه درمانی سرطان ساخته. ۳۰ رر  رر 
جوزجان:فرمانده نیروهای خارجی و وزیر دفاع به جنرال دوستم دو مدال تفویض کردند. ۲ دسامبر۲۰۱۹ 

ننگرهار:  ناکامورا ریس کمک رسانی جاپانی با۵ همکار افغانش درننگرهار ترورشدند. ۴ رر  رر 
ناتو:   بهترین شیوه حمایت از مصالحه  حمایت از نیروهای امنیتی افغان است. ۵ رر  رر 

کابل:   خانم ودخترناکامورا ازجاپان برای انتقال جسد او آمده اند با اشرف غنی دیدار کردند. 6 رر  رر 
بانک جهانی: اعالم کرد بعد موافقه صلح ساالنه ۴تا6 ملیارددالر درافغانستان نیاز است. 6 رر  رر 

کابل:   اعضای سنا میگویند خلیلزاد برای تشکیل حکومت چند سره دوروز قبل وارد کابل شده. 6 رر  رر 
آنها گفتند اگرقیومی وزیرمالیه ازدستکاری دربودجه توضیح ندهد به حارنوالی معرفی میشود. ۸رر  رر 

ترکیه: هشتمین جلسه قلب آسیا در استانبول دایرشد. اشرف غنی هم رفته. ۹ رر  رر 
کابل: اسامی اعضای کلیدی حزب اسالمی که جدا شده اند نشر شد. ۱۱  رر  رر 

امریکا: امریکا صدور ویزه ۴هزاز افغان را برای ۲۰۲۰ تمدید کرد. ۱۱  رر  رر 
پروان:  درحمله طالبان درپایگاه بگرام ۲ نفر کشته و۸۰ نفر زخمی شدند. ۱۲ رر   رر 
بدخشان: درفروریختن معدن طال دیروز۴۰ کارگر زیر آوار ریگ ماندند. ۱۲ رر   رر 
کابل:    تندیس عالمه محمود طرزی در مقر وزارت خارجه نصب شد. ۲۱رر   رر 

کابل:   درنتیجه ابتدایی انتخابات اشرف غنی در صدر وعبداهلل دوم اعالم شد. ۲۲  رر   رر 
امریکا: ۱۵ ملیون دالر برای هزینه مذاکرات گروه طالبان را منظور کرد. ۲۲ رر   رر 

سویدن: رزاق احمدزی رهبر حزب ترند سبز متهم به فساد شناخته شد.  ۲۳رر   رر 
کابل:    شاروالی لوحه های آدرس یابی را در دروازه های منازل شهرنصب کرد. ۲۵ رر   رر 

لشکرچهلم شوروی درهمین روز حمله کردند که بعد از ده سال خارج شدند. ۲۷رر ۲۰۱۹ 
م.م: در یک دهه بیش از یکصدهزار نفر درجنگهای افغانستان کشته و زخمی شده اند. ۲۷ رر  رر 

هلمند: طالبان باکشیدن دوهزارمترتونل به پاسگاه اردوی ملی درسنگین حمله کردند. ۲۸ رر  رر 
نورستان: دره کنتو درمرکز نورستان پس ازهشت سال ازطالبان پس گرفته شد. ۲۹ رر  رر 

غزنی: ۱۲کارخانه تولیدموادمخدر با۱۳۴تن چرس در ده یک تخریب شد. ۳۱رر  رر 
۲۰۲۰

کابل: شورای ملی زنان نظامی و شورای جهانی زنان ایجاد میشود. ۱ جنوری۲۰۲۰ 
کابل: غنی و عبداهلل مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران را تسلیت گفتند. ۳ رر  رر 

کابل:  تقاضا برای همکاری و شواهد درمورد تجاوزجنسی اطفال مکتب در لوگر. ۴ رر  رر 
هرات: دره تخت پس از پنج سال ازطالبان واپس گرفته شد. ۴ رر  رر 

کابل: سفر اسماعیل قا آنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در۱۳۹۷ به بامیان . ۷ رر  رر 
کابل: یک چرخبال اردوی ملی درفراه سقوط کرد و۲ پیلوت آن کشته شد. ۸ رر  رر 

کابل:  ۱۲۴ تن خانواده اعضای داعش به اقارب شان درخیبرپختونخواه تحویل داده شد. ۹ رر  رر 
پکتیا:  یک چرخبال ارتش درگردیز سقوط کرد که ۱۰ سرنشین آن زخمی شدند. ۹ رر  رر 

کابل: تمام منسوبین پولیس حوزه های امنیتی شهرو ولسوالی های کابل برکنارمیشوند. ۱۰ رر  رر 
کابل:  ده ملیارد بانکنوت های جدید افغانی در پولند چاپ میشود. ۱۰ رر  رر 

قندهار: دو نظامی امریکایی در انفجار ماین کشته و دوتن زخمی شد. ۱۱ رر  رر 
کابل: وزرای سرپرست: داخله، دفاع، خارجه، مالیه، ترانسئورت، مخابرات، تحصیالت عالی، معادن  ۱۴ رر  رر 

صنعت و تجارت، شهرسازی، اطالعات و فرهنگ.
امریکا: از۲۰۰۱ باینسو بیش از۱۵۷هزارنفردرافغانستان کشته شده که6۴۱۲۴تن امنیتی اند. ۱۴ رر  رر 

هرات:   مال مجیب الرحمن ازایجاد اداره امر بمعروف و نهی از منکر خبرداد وگفت: ۱6رر  رر 
بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است. زن درخانه باشد و کار نکند.  
فاریاب: ریس دیوان جزا بافیر مرمی افراد مسلح ناشناس کشته شد. ۱6 رر  رر 
بغالن: مرد۴۰ ساله که بادختر۸ ساله نکاح کرده بود بازداشت شد. ۱۸ رر  رر 

کابل: شورایملی بودجه سال۱۳۹۹ را که۴۲۸ملیارد افغانی)۵/۵ملیارددالر( است تصویب کرد. ۲۲ رر  رر 
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دایکندی: طالبان مرکز صحی کجران را به آتش کشیدند. ۲۲ رر  رر 
غور: ۸۰ طالب مسلح به دولت پیوست. ۲۳ رر  رر 

چین: ۲6دانشجوی افغان که باثر ویروس کرونا درقرانطین اند به مشکل موادغذایی قرار دارند. ۲6 رر  رر 
کابل: طیاره نظامی امریکا در غزنی سقوط داده شد. ۲۷ رر  رر 

کابل: دوستم ازسخنرانی اشرف غنی درباره امیرتیمور آنرا اهانت آمیز خواند. اول فبروری رر 
رر: داکترعبداهلل درحکمی خواهان توقف اجراات زیرنام اصالحات دروزارت خارجه شد. ۳ رر  رر 

رر: قرارداد ماستر پالن فاضالب شهر کابل با المان امضا شد. ۵ رر  رر 
فاریاب: طالبان قسمتی از جاده قرمقل را با اسکواتور تخریب کردند. ۵ رر  رر 

کابل: کارعملی انتقال برق کاسا یکهزار در سروبی  آغاز شد. 6 رر  رر 
طالبان: مالمنان نیازی گفت هیات طالبان درقطرنمایندگان پاکستان اند. 6 رر  رر 

کابل: ۲ عضو ارشد طالبان پاکستانی درکابل کشته و جسد شان در انترکانتیننتال یافت شد. ۷ رر  رر 
کابل: باقرفرزند محقق توسط برادرش درمنزل بقتل رسید. ۹ رر  رر 

امریکا: ۲سرباز امریکادر شیرزاد ننگرهار توسط یک افغان بالباس امنیتی بقتل رسید. ۹ رر  رر 
رر: جوبایدن معاون سابق ریس جمهور امریکا گفت امکان ندارد افغانستان یکپارچه شود. ۹ رر  رر 

کابل: وزارت امور مهاجرین طرح ۵ ساله عودت مهاجرین را آماده کرده است. ۱۰رر  رر 
ناتو: دبیر ناتو میگوید که افغانستان را ترک نخواهند کرد. ۱۱ رر  رر 

امریکا: بودجه نظامی اش برای افغانستان را در۲۰۲۱ به ۱۴ملیارد دالر تقلیل میدهد. ۱۱رر  رر 
ننگرهار: پنجصد خانواده از سالها در مغاره ها در دوربابا زندگی میکنند. ۱۲رر  رر 

پاکستان: شهریارمحسود یکفرمانده ارشد پاکستانی درکنر کشته شده است ۱۳ رر  رر 
کابل: یک پاکستانی در پایگاه بگرام کشته شده است ۱۴ رر  رر 

نورستان: ۴ پاکستانی در مرز با افغانستان توسط مرزبانان افغان کشته شدند. ۱۴ رر  رر 
طالبان:  به افرادش گفته که از مساجد واماکن بحیث پناهگاه استفاده نکنند. ۱۴  رر  رر 

کابل: سی ویکمین روز خروج قوای سرخ شوروی از افغانستان ۱۵ رر  رر 
امریکا: موافقتننامه صلح بین امریکا و طالبان بزودی امضا میشود. ۱۷ رر  رر 

پاکستان: نشست ؛چهل سال میزبانی مهاجران و اینده بهتر در پاکستان؛ دراسالم آباددایرشد. ۱۷ رر  رر 
کابل: اشرف غنی بحیث برنده انتخابات ریاست جمهوری اعالن شد. عبداهلل آنرا رد کرد. ۱۸ رر  رر 

کابل: کمسیون انتخابات اعتبارنامه برنده انتخابات به اشرف غنی را سپرد. ۱۹ رر  رر 
امریکا: ۷ روز کاهش خشونت بین امریکا و طالبان در افغانستان اعالن شد. ۲۱ رر  رر 

کابل: وزارت انرژی و آب به دو اداره )اداره ملی تنظیم امور آب( و)اداره ملی تنظیم خدمات انرژی(  ۲۱ رر  رر 
تبدیل شد.

رر: اشرف غنی ازقوای افغان خواست که درحالت تدافعی قرار بگیرند. ۲۲ رر  رر 
حقانی: درنیویارک تایمز نوشت که درافغانستان دولت فراگیر میخواهیم. ۲۲ رر  رر 

کابل: داکترعبداهلل خودرا ریس جمهور خوانده والی های سرپل و جوزجان را مقرر کرد. ۲۲ رر  رر 
یوناما: دریک دهه گذشته پیش از۹ صد هزار غیرنظامی درافغانستان کشته وزخمی شده اند . ۲۲ رر  رر 

کابل: داکتر عبداهلل والی سمنگان را بحیث والی جوزجان مقرر کرد. ۲۳ رر  رر 
فنلند: اعالن کرد پناهجویان افغان ازقبرس. یونان. ایتالیا و مالت را می پذیرد. ۲۳ رر  رر 

هرات: ۳ نفر مشکوک به ابتال به ویروس کرونا شناخته شد. ۲۳ رر  رر 
کابل: عبداهلل همزمان با غنی سه روز بعد مراسم تحلیل برگزار میکند. ۲۴ رر  رر 

قطر: توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان بعداز۱۸سال جنگ و ۱۸ماه مذاکره امضاء شد. ۲۹ رر  رر 
کابل: وزیردفاع امریکا و سرمنشی ناتو درکابل با اشرف غنی اعالمیه مشترک صادر کردند. ۲۹ رر رر 

کابل: دولت ۲۵ملیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا تخصیص داد. ۲۹ رر  رر 
بلخ: نظام الدین قیصاری از شبرغان به مزارشریف برگشت. ۲۹ رر  رر 

کابل: ابتالی مشکوک  افرادبه ویروس کرونا در هرات، فراه و لوگر. ۱ مارچ رر 
قندهار: ازفروش یک افغان به آی اس آی پاکستان جلوگیری شد. ۱ رر  رر 

ننگرهار:  اشرف غنی به ننگرهارسفر کرد. ۳ رر  رر 
المان: یک زن افغان بادختر۹ساله اش بطور مرموز در برلین کشته شده اند. ۳ مارچ رر 

کابل: یک نظامی انگلیس درحادثه غیر جنگی به قتل رسیده است. ۴ رر  رر 
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کابل: اشرف غنی وارد ننگرهار شده با نظامیان صحبت نمود. ۴ رر  رر 
کابل: درسالروزشهادت عبدالعلی مزاری دردشت برچی۳۲نفر کشته و۸۱نفر زخمی شدند باثرحمله  6 رر   رر 

داعش.
پاکستان: حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا گفت باید باالی پاکستان فشار وارد شود که  از  6 رر  رر 

حمایت طالبان دست بردارد.
کابل: اشرف غنی در مراسم گشایش سال جدید کاری شورای ملی گفت برای رهایی پنج هزار زندانی   

طالبان باید راهکار شفاف رعایت شود.
ارزگان: نظامیان ۹۲ نفر را که توسط طالبان ربوده شده بودند نجات دادند. ۷ رر  رر 

امارات:  امارات متحده ۵۰۰ بسته تشخیص ویروس کروننا به افغانستان کمک نمود. ۷ رر  رر 
قندهار: ۴۰ زوج در قندهار عروسی دسته جمعی نمودند. ۷ رر  رر 

کابل: درسال۱۳۹۸ بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر بوطن عودت نموده اند. ۸ رر  رر 
کابل: کارگاه ربابه محمد معیوب با بمب مورد حمله قرار گرفت که۲نفر زخمی شد. ۸ رر  رر 

کابل: اشرف غنی و داکتر عبداهلل بطور جداگانه بحیث ریس جمهور تحلیف را بجا آوردند. ۹ رر  رر 
امریکا: مخالفتش را با  همزمان دو ریس جمهور در افغانستان ابراز نمود. ۱۰ رر  رر  

امریکا: خروج عساکر امریکا از افغانستان آغاز گردید. ۱۰ رر  رر  
بانک اسالمی :۵۰ هزارکیلوگوشت کمک عربستان را به سره میاشت افغانستان کمک کرد. ۱۰ رر  رر  

کابل: اشرف غنی با بزرگان خیبرپختونخوا و بلوچستان که در مراسم تحلیف آمده اند دیدار کرد. ۱۱ رر رر 

۲/  حمالت انتحاری:  
تشریح زخمی  کشته   محل انتحاری   تاریخ  

سال۲۰۱۴
۱۳نفر ۷ نفر  میدان هوایی    کابل  ۲۹سپتامبر 

یک بزرگ قومی نیز کشته شد  ۱۱  ۸ زرمت     پکتیا  ۳۰سپتامبر 
همه سربازدردوحمله انتحاری  ۱۹  ۷ سرک پوهنتون     کابل  اول اکتوبر 

۸ سربازان  ۳  ۰ دوغ آباد ده دانای   کابل  ۲ رر 
حارنوال  ۰  ۱ قندز     ۲۷رر 

آمردفترکشته شد  6  ۱ دفتر قوماندان امنیه   کابل  ۹ نوامبر 
قدسیه محصل کشته وشکریه بارکزی زخمی  ۳۲  ۳ سرک داراالمان هفته گذدشته   ۱6رر 

۰  ۲ کابل:قرارگاه نیروهای خارجی   ۱۸رر 
همه انتحاری ها    ۴ گرین ویلج      کابل  ۱۹رر 

توسط گروه حقانی  6۵  ۵۵ میدان والی بال پکتیا    ۲۴رر 
 ۰  ۴۰ ارگون۲ ماه قبل   پکتیا   ۲۵ رر 

یکنفربرتانوی هم کشته شد  ۳۴  ۵ یکه توت     کابل  ۲۷رر 
کشته شده ها ترورست ها  ۱  ۲ سرک ۱۵ وزیر اکبرخان  ۲۷رر  

پولیس  ۵  ۴ نوزاد    هلمند  ۲۷رر 
کشف مرکز ساخت واسکت های انتحاری کابل       ۲۷رر 

۲مهاجم،یک افغان،یک خارجی با۲طفلش کشته  ۳  6 مهمانخانه خارجی ها   کابل  ۲۹رر 
۲غیر نظامی و یک خارجی زخمی         

درمراسم تدفین   ۲۰  ۹ بورکه   اول دسامبر    بغالن 
همه پولیس )۴ انتحاری نیز کشته شد(  ۵  ۵  . میوند   قندهار  ۸ دسامبر 

همه سرباز و ۲ ملکی  ۱۴  6 تنگی تره خیل    کابل  ۱۱دسامبر 
توسط گروه حقانی  ۳  ۱ مرکزفرهنگی لیسه استقالل  ۱۱رر  

همه سرباز ارتش  ۱۷  6 گذرگاه    ۱۳رر  کابل 
۱۳  ۱ قابل بای    کابل  ۱۳رر 

همه افراد ملکی  6  ۲ شینوار    ننگرهار  ۱۳رر 
همه پولیس  ۳  ۱ تره خیل      کابل  ۱۸رر 

یک انتحاری با فردهمراهش گرفتار شد کابل       ۱۱۸رر 
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سال۲۰۱۵
غیر نظامی  ۱۳  ۲ ننگرهار: راه جالل آباد کابل  ۵ جنوری 

انتحاری ها کشته و۳ نفر زخمی  ۳  ۳ مرکز تربیه نظامی  خوست  ۷رر 
یک سازمانده انتحاری گروه حقانی گرفته شد بگرامی     کابل  ۷رر 
در وزارت داخله ۵ انتحاری بالباس نظامی درتعمیروزارت گرفتار شد باموتر زره و بمب و ماشیندار ۱۸رر 

در۱۸جنوری۲۰۱۴ که۱۳خارجی و۸ افغان بود  ۰  ۳۱ سرک۱۴ وزیر اکبرخان  ۱۸رر 
درمراسم تدفین جنازه  ۳۳  ۱۰ لغمان    ۲۹رر 

۲ فرد انتحای گرفتار شد برشناکوت     قندهار  ۷ فبروری 
۵ مهاجم انتحاری کشته شد  ۰  ۵ قوماندانی پولیس  قندز  ۱۰ رر 

یک سازمانده انتحاری بازداشت شد قندهار      ۱۵رر 
۲ فرد انتحاری بازداشت گردید قندهار      ۱6رر 

۴ انتحاری دراتاق غذاخوری خود را منفجر کردند  ۸  ۲۰ لوگر فرماندهی پولیس  ۱۷رر 
خود انتحارکننده کشته شد  ۰  ۱ ده سبز   کابل  ۱۷رر 

سه انتحاری باانفجارموترسایکل شان کشته شدند  ۰  ۳ ده سبز   کابل  ۱۷رر 
۱۰ سرباز و۴ ملکی کشته  ۸  ۱۴ هلمند    ۳ مارچ 

۲انتحاری بالباس زنانه و چادری گرفتار شد   ۲  ۲ زرنج    ۴رر 
انتحاری کشته ودرموترش۲هزارکیلومواد انفجاری بود  ۰  ۱ قندهار    ۵رر 

یک فرد انتحارکننده گرفتار شد شولگره     بلخ  ۵رر 
یک فردانتحاری کشته شد  کابل       ۱۴مارچ 

۵  ۴ هلمند    ۱6 مارچ 
فرد انتحاری   ۰  ۱ قندهار    ۱۸رر 

قوماندان امنیه ارزگان کشته شد  ۰  ۱ کابل    ۱۹رر 
انتحارکننده با لباس زنانه کشته شد  ۰  ۱ کابل    ۱۹رر 

بشمول ۳ سرباز که کشته شد  ۵  ۵ بهسود   ننگرهار  ۲۲رر 
۳۱  ۸ کابل جوار وزارت مالیه  ۲۵رر 

انتحاری  ۰  ۳ الینگار   لغمان  ۲6رر 
زخمی نماینده پکتیا بود  ۱  ۳ کابل    ۲۹رر 

یک انتحاری با۲ فردش بازداشت شد قندز      ۲ اپریل 
خود انتحاری  ۰  ۱ هرات    ۲ رر 

  ۳  . رر    ۲ رر 
انتحاری  ۰  ۱ هلمند    ۴ رر 

۱۲  ۵ ننگرهار میدان هوایی   ۱۰رر 
افراد ملکی  ۳  ۰ کابل    ۱۱رر 

یک فرد انتحاری گرفتار شد بلخ      ۱۴رر 
انتحار کننده  ۰  ۱ زابل    ۱۵ رر 

۲ فردانتحاری بازداشت د ننگرهار      ۱۷رر 
۱۰۰  ۳۷ بانک   ننگرهار  ۱۸رر 

طالبان برنوجوان انتحاری تجاوز کردند ننگرهار      ۲۲رر 
درمقابل لوی حارنوالی  ۲۱  ۲ سرک داراالمان  کابل  ۴ می 

یک عامل انتحاری گرفتار شد کابل  )علیه سیاف(     ۷ می 
علیه مامورین لوی حارنوالی  ۱6  ۳ کابل    ۱۰ می 

۴ انتحاری و۳ امنیتی  ۰    ۷ قندهار    ۱۰ می 
۳ انتحاری و۴سرباز باموترمواد انفجاری  ۰  ۷ رر    ۱۰ رر 

یکی انتحاری بودکه کشته شد  ۱۲  ۷ هلمند دفترحج و اوقاف  ۱۳رر 
همه انتحاری بود  ۰  ۸ باالمرغاب   بادغیس  ۱۴رر 

۲۱  ۳ کابل میدان هوایی   ۱۷رر 
بشمول ۲ پولیس  ۷ قندهار     ۱۸رر 
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همه افراد ملکی  ۵۳  ۴ کابل  وزارت عدلیه   ۱۹رر 
یک پسر۱۲ ساله انتحاری گرفتار شد قندز      ۱۹ رر 
همه انتحاری  که ۲ تن شان فرارگرد  ۰  6 نیمروز    ۲۱رر 

افراد انتحاری  ۰  ۲ زابل    ۲۴رر 
درمقر شورای والیتی  ۷۰  ۰ زابل    ۲۵رر 

۲ فردانتحاری بازداشت شد لغمان      ۲6رر 
۴ مهاجم و۳ پولیس  ۰  ۷ میدان  در محکمه   ۲6رر 

همه کودکان   ۳  ۱ هلمند    ۲۸ می 
انتحاری ها  ۰  ۲ پکتیا    ۲ جون 

۲ عامل انتحاری بازداشت شد قندهار      ۳رر 
همه انتحاری ها  ۳  ۳ هلمند    ۴ جون 

فرد انتحاری  ۰  ۱ قندهار    ۵ جون 
یک انتحاری بازداشت شد لغمان      6رر 

۲ طفل انتحاری بازداشت شد هلمند      ۸رر 
واسکت های انتحاری کشف شد بهسود     ۱۱ جون  ننگرهار 

انتحاری  ۰  ۱ گردیز   پکتیا  ۱۱رر 
6پولیس کشته و۲زخمی۱۰طالب کشته و۵ زخمی  ۷  ۱6 قره باغ   ۲۲ رر  غزنی 

۲۲  ۱ سرک میدان هوایی  کابل  ۲۹رر 
۵۱  ۲ لشکرگاه   هلمند  ۳۰رر 

۴۰۰  ۲۴ شاه شهید   کابل  ۷ جوالی 
مهاجمین  ۰  ۳ ناحیه۸ دیروز  کابل  ۸رر 

۱۰  ۳۳ خوست    ۱۳رر 
۰  ۲ فاریاب    ۱۳ رر 

همه پولیس  ۴  . هلمند    ۱6رر 
حمله کننده انتحاری  ۰  ۱ بگرام    ۱۸رر 

۳۷  ۱۹ المار   فاریاب  ۲۲رر 
انتحاری ها  ۰  ۳ فاریاب    ۲۷رر 

۴ انتحاری بازداشت شد کابل      ۳ اگست 
۳ پولیس کشته شد  ۸  6 لوگر    6رر 

در افشار  ۲6  ۲6 کابل مرکزآموزش پولیس  ۷رر 
بشمول یک عضو نانتو  ۰  ۸ قصبه   کابل  ۷رر 

۳ پولیس مشمول کشته شده ها  ۳۳  ۱۱ لوگر    ۸رر 
۲۱  ۴ میدان هوایی  کابل  ۱۰رر 

انتحارکننده شناسایی وکشته شد  ۰  ۱ هلمند    ۱۰ رر 
هردوانتحاری بود که یکی شان بازداشت شد  ۱  ۱ زابل    ۱۱ رر 

۱۴  ۱ محمدآغه   لوگر  ۱۳رر 
همه مهاجمین  ۵  ۴ لوگر    ۱۵رر 

۵۵  ۱۲  ۴ مکروریان   کابل  ۲۲رر 
سربازان   ۲  ۲ کمپنی   کابل  ۲۸رر 

۳۰ سازمانده حمالت انتحاری گرفتارشد کابل      ۳۱رر 
۸  ۰ لوگر    ۵ سپتامبر 
۲  ۱۲ شاه ولیکوت  قندهار  ۱۲رر 

۲ انتحاری بازداشت شد ننگرهار      ۱۴رر 
۴۰  ۴ کابل پغمان   ۱6رر 

۱ انتحاری بازداشت شد کنر      ۱6رر 
۲ فرد انتحاری گرفتار شد نیمروز      ۱۷رر 

۳۰  ۱۰ پکتیکا درمیدان والیبال  ۲۸سپتامبر 
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۴ انتحاری گرفتار شد پکتیکا      ۳ اکتوبر 
۲ حمله انتحاری خنثی شد کابل      ۴ رر 

یک انتحارکننده بازداشت شد حوزه ۸      کابل  6رر 
یک انتحاری بازداشت شد  ۰  ۵ عالوالدین   کابل  6رر 

حمله کننده با۲عضوشبکه حقانی گرفتار شد وزارت دفاع    کابل  ۸رر 
 ۳  . جوی شیر  کابل  ۱۱رر 

۱  ۱ میوند   قندهار  ۱۳رر 
۲ انتحار کننده گرفتار شد بگرامی     کابل  ۵ نوامبر 
۲ فرد انتحاری گرفتار شد کنر      ۹رر 

۳فردانتحاری شبکه حقانی بازداشت شد خوست      ۱۰رر 
انتحاری  ۲  ۰ زابل    ۱۰رر 

۳ انتحاری بازداشت شد لوگر      ۱6رر 
کودک انتحاری ازچنگ طالبان نجات دادهشد قندز      ۲۲رر 

کودک ۱۲ساله انتحاری خود را به پولیس تسلیم کرد قیصار     فاریاب  ۲۸رر 
۲  ۱ کابل کارته نو   ۲۸رر 

یک انتحاری گرفتار شد بغالن      ۲۸رر 
هشدارسفارت امریکا که حمله انتحاری میشود کابل      ۳۰رر 

یک انتحاری باموترمملوازمواد گرفتار شد. بغالن      ۴دسامبر 
۲نفربا موترمواد انفجاری گرفتار شد قندهار      6رر 

۱۵ملکی و۷ تن پولیس   ۰  ۲۲ ننگرهار    ۷ رر 
۲ انتحاری گرفتار شد دفتر والی     قندهار  ۷رر 

ده هاانتحاری داخل میدان شدند  ۳  ۲۷ میدان هوایی  قندهار  ۸رر 
واسکت های انتحاری کشف شد پکتیا      ۸رر 
مهمانخانه نزدیک سفارت هسپانیه  ۹  ۱۱ کابل    ۱۲رر 

۸تن بازداشت شده روسی زبان ها اند  ۰  ۴ ننگرهار    ۱۲رر 
6سربازناتوکشته و۳زخمی.۴نظامی افغان کشته و6زخمی   ۹  ۱۰ کابل  نزدیک بگرام   ۲۱رر 

همه ملکی ها که ۱۸کودک بود  ۳۳  ۱ میدان هوایی  کابل  ۲۸رر 
انتحار کننده  ۰  ۱ هلمند    ۲۸رر 

یک انتحاری با واسکت بازداشت شد. مهترالم     لغمان  ۳۱رر 
سال ۲۰۱۶

دیروز  ۱۸  ۲ تایمنی   کابل  ۲ جنوری 
یک انتحاری گرفتار شد قندهار      ۳رر 

۲۲  ۱ میدان هوایی  کابل  ۴رر 
زنان برای انتحاری آموزش می بینند نورستان      ۴رر 

۳ انتحاری هم کشته شد  ۷ قونسلگری پاکستان، ننگرهار  ۱۰  ۱۳رر 
درمحفل رهایی برادرزاده ملک عثمان شنواری  ۱۴  ۱۳ شنواری   ننگرهار  ۱۷رر 

۲۵  ۷ تلویزیون طلوع  کابل  ۲۰رر 
۲ انتحاری بازداشت شد غزنی      ۲۰رر 

یک انتحاری بازداشت شد فراه      ۲۴رر 
۵ مهاجم و۲ پولیس کشته شد  ۰  ۷ سپین بولدک  قندهار  ۲۵رر 

موتربم با راننده وواسکت انتحاری بازداشت شد لشکرگاه     هلمند  ۳۰رر 
پولیس نظم عامه  ۲۹  ۲۰ دهمزنگ   کابل  ۱ فبروری 

۷ سازمانده انتحاری گروه حقانی بازداشت شد کابل      ۲رر 
یک انتحاری بازداشت شد کنر      6رر 

 ۹  6  ۰ یحیی خیل  پکتیکا  ۸رر 
قول اردوی ۲۰۹ شاهین  ۱۴  ۳ بلخ     ۸ رر 

محمد موسی انتحاری گرفتار شد هلمند      ۸رر 
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۱  6 هلمند   سنگین   ۱۳رر 
درمهترالم یک انتحاری گرفتار شد لغمان      ۱۸رر 
6 پولیس و ۷ ملکی زخمی ها اند  ۱۳  ۱۳ سیاه گرد   پروان  ۲۲ رر 

درمقابل وزارت دفاع  ۱۳  ۹ کابل    ۲۷رر 
۴۰  ۱6 کنر    ۲۷ رر 

یک نوجوان انتحاری گرفتار شد کابل      ۲۸رر 
یک نو جوان انتحاری گرفتار شد فاریاب      اول مارچ 

مهاجمین کشته شدند ننگرهار  قونسلگری هند    ۲رر 
هند به قربانیان حمله انتحاری کمک میکند ننگرهار      ۴ رر 

حمله کننده انتحاری که زخمی شده بودگرفتار شد پروان      ۵رر 
یک انتحاری کشته و۵ تن دیگربازداشت شد  ۰  ۱ درصیاد   کاپیسا  6رر 

انتحاری کشته شد  ۰  ۱ کابل   نزدیک ارگ   ۹رر 
دو انتحاری کشته شد  ۰  ۲ هلمند    ۱۲رر 

یک انتحاری علیه داکتر یاسین والی تخار بازداشت شد تخار      ۱۲رر 
۳ انتحاری داعش گرفتار شد کابل      ۲۰رر 

بهاراهلل عمرانتحاری گرفتار شد کابل      ۳ اپریل 
۲۸  ۴ سیاه گرد   ۵ رر  پروان 

حمله کننده انتحاری کشته شد  .  ۱ قندهار    6رر 
قرغه ای     واسکت انتحاری و مواد انفجاری کف شد ۷ رر  لغمان 

همه با واسکت انتحاری کشته و۲ طالب زخمی شد  ۲  ۹ قندز    ۷ رر 
برموترنیروهای امنیتی انتحاری صورت گرفت  ۳۸  ۱۲ سرخرود   ننگرهار  ۱۱رر 

قندز مدرسه دینی پاکستان شاگردان را آموزش انتحاری میدهند   ۱۱ رر 
درپل محمود خان توسط شبکه حقانی  ۲۸۷  ۴۴ کابل    ۱۹رر 

علیه وزیر مشاور  ۱  ۲ گرمسیر   هلمند  ۲۴رر 
همه مهاجم انتحاری کشته شدند  ۰  ۸ دشت ارچی  ۲6رر  قندز 

یک انتحار کننده بازداشت شد تگاب     کاپیسا  ۸ می 
۲۳  ۱۰ ۱۱ می  ننگرهار  نازیان  

یک نظامی کشته و۱۰ملکی زخمی  ۱۰  ۱ غنیخیل   ۱۲ رر    رر 
درمرکز پولیس  ۸  ۴ هلمند    ۱۴رر 

حمله کننده انتحاری با موتر بم گرفتار شد کابل      ۱۷رر 
۳ انتحاری گرفتار شد غور      ۲۳رر 

در پل شهرک سردار محمد داود  ۱۴  ۱۰ کابل    ۲۵رر 
یک انتحاری گرفتار شد کابل      ۲۹ می 

یک انتحار کننده گرفتار شد بغالن      ۳۱ رر 
یک جوان ۱۴ ساله انتحاری گرفتار شد پنجوایی     ۳۱ رر  قندهار 

مالصبورطراح حمالت انتحاری با۱۱فردش کشته شد  ۰  ۱۲ لغمان    ۳۱ رر 
در محکمه غزنی   6 غزنی    اول جون 

درمحکمه غزنی توسط طالبان  ۲۳  ۷ لوگر    ۵ رر 
انتحاری کشته شد  ۰  ۱ چپرهار   ننگرهار  ۸ رر 

یک انتحاری با موترسایکل گرفتار شد سمنگان      ۱۲رر 
یک انتحار کننده طالب گرفتار شد کوت     ننگرهار  ۱۸رر 

۵ نیپالی و۴ افغان زخمی شد. دربنایی مکروریان ۱۴ نیپالی   ۹  کابل    ۲۰رر 
یک مسوول حمالت انتحاری طالبان گرفتار شد سیاه گرد     پروان  ۲6رر 

یک انتحاری بازداشت گردید لشکرگاه     هلمند  ۲۷رر 
همه پولیس درقلعه حیدرخان در۵بس ازغزنی جانب   ۷۹  ۳۴ کابل    ۳۰رر 

کابل
همه افغان ها بودند  ۲  6 ترکیه   میدان استانبول  ۳۰رر 
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مسوول حمالت انتحاری با۲فردش گرفتارشد لشکرگاه     ۳۰ رر  هلمند 
۷  ۲ جالل آباد   ننگرهار  ۲جوالی 

همه مهاجمین با انفجاربمب خود شان کشته شد  ۰  ۲۴ زابل    ۴رر 
یک انتحاری گرفتار شد ارگون     ۴ رر  پکتیکا 

شاه شهید کابل  ۷رر 
۴  . سانچارک  ۷رر  سرپل 

یک شبکه ۹ نفری انتحاری گرفتار شد قالت     ۱۲ رر  زابل 
طالبان  به دستورISIپاکستان حملi انتحاری میکنند کابل      ۱۷رر 

یک انتحاری داعش بازداشت شد لوگر      ۱۹رر 
یک جوان۱۵ ساله انتحاری با چادری بازداشت شد ارزگان      ۲۰رر 

یک انتحاری علیه جان دوستم بازداشت شد جوزجان      ۲۱رر 
علیه تظاهرات جنبش روشنایی. انتحاری عضو داعش  ۲۱۳  ۸۴ کابل    ۲۳رر 

درمقابل قوماندانی باثرانفجاری  ۴۰  ۰ قندز    ۲۴رر 
یک انتحاری حقانی درمکتب دخترانه بازداشت شد لوگر      ۲6رر 

یک طالب ۱۲ طاله باماین انتحاری گرفته شد بادغیس      ۳۰رر 
۳ انتحاری کشته شد  .  ۳ ارزگان   اول آگست  

درمهمانخانه نورت گیت کشته ها ۳مهاجم ویک پولیس  ۳  ۴ کابل    اول رر 
۱۴  ۳ مزارشریف  ۹رر  بلخ 

انتحاری کشته شد  ۰  ۱ غزنی    ۱۱ رر 
۲ انتحاری زن کشته شد  ۰  ۲ نورستان    ۱۵رر 

یک زن انتحاری خود را به پولیس تسلیم کرد جوزجان      ۱6 رر 
سرباز  ۰  ۳ بگرام   ۲۳رر  پروان 

انتحاری خارجی کشته شد  ۰   ۱ پروان    ۲۴رر 
دانشگاه امریکایی  ۵۰  ۱6 کابل    ۲۵ رر 

یک انتحاری و یک سرباز  ۰  ۲ ارزگان    ۲۸رر 
بشمول ۵ انتحاری کشته شدند  ۰  ۱۳ سیاه گرد   ۲۹رر  پروان 

۲ انتحاری بازداشت شد بغالن      ۳۰رر 
نزدیک وزارت دفاع  ۹۰  ۲۴ کابل    ۵ سپتامبر 

درسازمان پاملرنه ۳ مهاجم و یک ملکی کشته شد  6  ۴ کابل    6 رر 
یک انتحاری علیه والی کشته شد  ۰  ۱ سرپل    ۱۲ رر 
انتحاری کشته و۲ تن گرفتار شد  ۰  ۱ میدان    ۲۵ رر 

انتحاری کشته شد  ۰  ۱ اچین   ننگرهار  ۲6 رر 
انتحاری کشته شد  ۰  ۱ بگرامی   کابل  ۲6 رر 

باقتل انتحاری موتر مملو از بم خنثی شد  ۰  ۱ کابل حسین خیل بگرام  ۲۷ رر 
سازمانده حمالت انتحاری بازداشت شد  ۰  ۱ کاپیسا    ۲۹ رر 

یک عضو انتحاری داعش گرفتار شد ننگرهار      ۲ اکتوبر 
۱۰ پولیس و ۴ ملکی کشته شد  ۱۱   ۱۴ لشکرگاه   هلمند  ۱۰ رر 

یک انتحاری باموترسایکل مواد انفجاری دستگیر شد پل متک     پروان  ۱۱رر 
۳ انتحاری     رر        رر           رر       رر مهترالم     لغمان  ۱۸ رر 
یکنفر با موترمواد انفجاری انتحاری گرفتار شد پروان      ۱۸ رر 

یکنفرباموتربم انتحاری بازداشت شد نهرسراج     هلمند  ۱۹ رر 
درحمله انتحاری یک تانک تخریب شد بگرام     پروان  ۲6رر 

درحمله موتربم  پولیس ها کشته و زخمی شد  ۳  ۱ قندهار    ۲۹ رر 
در شهرک نجم الجهاد  6  ۴ ننگرهار    ۳۱ رر 

یکنفربا موتربمب انتحاری گرفتار شد لشکرگاه  هلمند     ۱۵ نوامبر 
موتربمب انتحاری برای مسجد مصطفی گرفته شد غزنی      ۱۵ رر 

در پل محمود خان  ۱۱  ۴ کابل    ۱6 رر 
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۲ بهارک   بدخشان  ۲۰ رر 
درمسجد باقر العلوم   ۵۰  ۳۲ کابل    ۲۱ رر 

درحمله انتحاری والی وریس امنیت نجات یافتند سرپل      ۲۱ رر 
همه طالبها کشته شد  ۰  ۸ غنی خیل    ننگرهار  ۲۸رر 

۱۰نفرعامل حمله انتحاری در ۱۰محرم دستگیر شد ۱۲ دسامبر کابل      کارته سخی    
۲ انتحاری که ازپاکستان آمده بود دستگیر شد خوگیانی     ۱۲ رر  ننگرهار 

خانه میرولی  ۰  ۸ ۲۲ رر  کابل   
یک انتحاری بازداشت شد پکتیکا      ۲۴ رر 

همه پولیس بود   ۳  ۳ هلمند  علیه امر امنیت   ۲۸ رر 
 سال۲۰۱۷

۱۰  ۱ فاریاب    ۵ جنوری 
۴طالب و۲ انتحاری گرفتار شد هلمند   لشکرگاه     ۹رر 

در جاده داراالمان  ۸۰  ۳۸ کابل    ۱۰رر 
۲ طراح حمله انتحای گروه حقانی گرفتار شد صبری     ۱۰رر  خوست  

۴  ۷ لشگرکاه   هلمند  ۱۰رر 
درمهمانخانه والیت بشمول دیپلوماتهای امارات متحده  ۱۴  ۱۲ قندهار    ۱۰رر 

۳ انتحاری گرفتار شد خنجان     ۱۱رر  بغالن  
۲ روزعزای ملی بخاطرحمله درمهمانخانه والیت قندهار کابل  ۱۵رر 

۲ انتحاری گرفتار شد تگاب     ۱6رر  کاپیسا 
یک مرکز ساخت مواد انتحاری کشف شد بلخ      ۱۷رر 

مخالفین جوانان را به انتحای آموزش میدهد سرپل      ۲۳رر 
هیلی ارشاد نماینده کوچی ها: اگر قانون اساسی تغیرکند خود را انتحار میکند. کابل  ۳۱رر 

۰  ۳ نهرسراج   ۲ فبروری  هلمند 
کودک ۱۲ساله انتحاری خود را تسلیم کرد شاه جوی     ۴رر  هلمند 

دروازه ستره محکمه  ۵۳  ۲۱ کابل    ۷رر 
۱۴سربازکشته. درکابل بانک لشکرگاه  ۲۴  ۱6 هلمند    ۱۱رر 

یک انتحاری که قبال زخمی شده بوت فوت کرد  ۰  ۱ قندهار    ۱۵رر 
همه سرباز  ۴  ۲ گرشک   هلمند  ۲۵رر 
همه طالب  ۳  ۵ شیندند       هرات  ۲۸رر 

در شرق و غرب کابل  ۱۱۹  ۲۳ کابل    اول مارچ 
بشمول ۳ انتحاری  ۰  ۳۷ نگرهار  اچین   ۷ رر 

درشفاخانه ۴۰۰ بستر  ۵۳  ۳۱ کابل    ۸ رر 
در تایمنی در یک بس  ۴۴  ۴ کابل    ۱۳رر 

یک انتحاری بازداشت شد لشکرگاه     ۱6رر  هلمند 
درنزدیک مسجد انتحاری صورت گرفت سرخرود     ۱۷ رر  ننگرهار 

در قرارگاه نظامی یکعده   ۱ خوست    ۱۸ رر 
۳ نظامی در پوسته نظامی در موتر بم کشته  ۸  ۳ هلمند     ۲۱رر 

 6  ۲ دومنده   خوست  ۲ اپریل 
ازحمله انتحاری علیه قوماندان امنیه جلوگیری شد پکتیکا      ۴ رر 

حمله انتحاری گروه حقانی کشف شد کابل       ۵رر 
علیه کوماندوها درحمله هوایی کشته شد ۲۰ انتحاری  ننگرهار    ۷ رر 

بشمول ۳ انتحاری داعش دردره مهمند کشته  ۰  ۱۷ رر          ۸  رر 
با ۳ انتحاری کشته  ۰  ۱۰ سنگین   هلمند  ۱۱ رر 

یک انتحاری گرفتار شد قندهار      ۱۴  رر 
در مسجد صاحب الزمان  6  ۲ هرات    ۱۷ رر 

در داخل قول اردوی شاهین   ۷۰  ۱۹۵ بلخ    ۲۱ رر 
حمله انتحاری صورت گرفت خوست)قرارگاه امریکایی ها(    ۲۴ رر 
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۱ انتحاری هم کشته شد   ۳ میدان وردگ   ۲۹ رر 
درشش درک کابل  ۲۸  ۸ کابل    ۳ می 

۲ انتحاری داعش کشته شد  ۰  ۲ ننگرهار  اچینن   ۷ رر 
در پل ژاندارمه  یک انتحاری گرفته شد ننگرهار      ۱۵ رر 

یک انتحاری خود را به پولیس تسلیم کرد ننگرهار      ۱۵ رر 
۳ انتحاری و یک پولیس کشته شد  ۱۴  ۴ ننگرهار  رادیوتلویزیون ملی  ۱۷ می 

6  ۱۸ خوست    ۲۷ رر 
توسط شبکه حقانی  ۰  ۹۰ کابل      چارراهی زنبق  ۳۱ رر 

موترسایکل سوار انتحاری کشته شد  ۴6  ۳ کابل    ۳۱ رر 
6 نفر بشمول یک انتحاری گرفتار شد بهسود     اول جون  ننگرهار 

در نزدیک میدان هوایی  ۴  ۱ اول جون  ننگرهار   
در مراسم خاک سپاری سالم ایزدیار  ۱۰۰  ۷ کابل    ۳ رر 

6 طالب بشمول یک انتحاری گرفتار شد ننگرهار      ۳ رر 
6 انتحاری بشمول ۲ پاکستانی  گرفتار شد پروان    پوسته امنیتی    ۵ رر 

یک انتحاری گروه حقانی گرفتار شد میدان      ۹ رر 
موتربامواد انفجاری ودرایورگروه حقانی گرفتار شد کابل        ۱۱ رر 

یک انتحاری و6 طالب گرفتار شد بره کی برک        لوگر  ۱۲ رر 
واسکت های انتحاری با انبارسالح گرفته شد ننگرهار  بتی کوت       ۱۴ رر 

در مسجد زهرا دشت برچی  ۸  ۷ کابل    ۱6 رر 
میان گروهی شاخه مالرسول و مال حبیب  6  ۸ هلمند    ۱6 رر 

مرکز فرماندهی پولیس گردیز ۸ پولیس  ۱۰  پکتیا     ۱۷ رر 
یک انتحاری درناحیه ۱۱ گرفتار شد هرات      ۱۸ رر 

یک جوان ۱۵ساله انتحاری گرفتار شد پروان    بگرام     ۲۱ رر 
درنمایندگی کابل بانک  ۵۸  ۳۴ هلمند    ۲۲رر 

ازقاجاق۲۵ کودک برای انتحاری جلوگیری شد ۱۰ جوالی غزنی      
۰  ۲        غیرنظامی در مقابل منزل وکیل سردار خان پکتیا    ۱۴ رر 

۲ انتحاری درمسیر شاهراه کابل  کشته شد  ۰  ۲ پکتیا    ۱۵ رر 
کابل ۲ انتحاری درچارآسیاب با ۴واسکت انتحاری گرفتارشد ۲۱ رر 

پسرمالحبیب اهلل حمله انتحاری را انجام داد.  ۰  ۱ هلمند    دوروز قبل   ۲۲ رر 
سرکاریزغرب کابل  ۵۰  ۳6 کابل        ۲۴ رر 

مواد انفجاری انتحاری گرفتار شد لوگر      ۲6 رر 
۲محافظ و۳انتحاری داعش کشته شد  ۳  ۵ کابل     مقابل سفارت عراق  ۳۱ رر 

همه سرباز  ۰  ۱۵ دامان   قندهار   ۲ آگست 
درمسجد جوادیه  6۴  ۴۵ هرات    ۲ رر 

۲ انتحاری دربازارصرافی کشته شد  ۰  ۲ هلمند    ۳ رر 
نظامیان ناتو  ۵  ۳ کابل     قره باغ   ۳ رر 

۲ انتحاری کشته شد  ۰  ۲ کاپیسا   تگاب   ۸ رر 
یک انتحاری درحوزه ۸ کشته شد  ۰  ۱ کابل     ۹رر 

درخاشرود۳ انتحاری کشته شد  ۰  ۳ نیمروز    ۱۲ رر 
درخانه قوماندان پولیس۲ انتحاری کشته شد  ۰  ۲ فاریاب    ۱۹  رر 

نیروهای ارتش  ۴۰  ۵ هلمند    ۲۳  رر 
در مسجد امام زمان خیر خانه  ۹۰    ۴۰ کابل    ۲۵ رر 

علیه کارگران نظامیان درناوه  ۰  ۱۳ هلمند    ۲۸ رر 
در چارراهی احمد شاه مسعود  ۸  ۵ کابل    ۲۹ رر 

بشمول انتحارکننده  ۰  ۴ لوگر    ۳۰ رر 
در منزل ظاهر قدیر بشمول انتحارکننده کشته شد  ۰  ۳ ننگرهار    ۳۰ رر 

دریاخان طراح حمله به ساختمان محافظان رجال برجسته با۳ عضو شبکه حقانی  کشته شد. دران  ۱۱ سپتامبرکابل  
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حمله در۳۱حمل ۱۳۹۵ -6۴نفرکشته و۳۴۷ تن زخمی شد.
در میدان کرکت  ۵  ۳ ۱۳ سپتامبرکابل   

درحمله به نیروهای خارجی۳ سربازملی زخمی شد  ۳  . قندهار    ۱۵ رر 
۴ انتحارکننده دستگیر شد سمنگان      ۲۱ رر 

نزدیک شفاخانه پولیس  .  ۳ کابل    ۲۴ رر 
غیر نظامی   .  ۵ کابل    چار راهی قمبر  ۲۴ رر 

یک جوان ۱۴ساله انتحاری گرفتار شد کابل  نزدیک پل خشتی    ۲6 رر 
درولسوالی معروف همه نظامیان  ۴  ۱۲ قندهار    ۲۸ رر 

درمسجد شیعه درقلعه فتح اهلل باانتحاری گوسفندان  ۲۰  ۵ کابل    ۲۹ رر 
کابل خوشحال مینه کارخانه ساخت ماین و واسکت انتحاری کشف شد ۱۰ اکتوبر 

حمله کننده انتحای باموترهای بادنجان رومی گرفتار شد کابل    رر    ۱۵ اکتوبر 
اکثر نظامیان   ۱۰  ۳۰ اندر   غزنی  ۱۷ رر 

درفرماندهی پولیس که ۲۱سربازشهید و۴۸زخمی شد.  ۱۵۸  ۴۱ گردیز   پکتیا  ۱۷رر 
یک انتحاری درچارآسیاب گرفتار شد کابل      ۱۸رر 

۴۹ نظامی شهیدو۱۰مهاجم کشته شد.6 تن ناپدید اند.  ۹  ۵۹ میوند   قندهار  ۱۸ رر 
درمسجد امام زمان دشت برچی  ۵۵  6۰ کابل    ۲۰ رر 

در مسجد جامع دولینه  ۳۰  ۳۳ غور    ۲۰ رر 
در دانشگاه نظامی فهیم  ۴  ۱۵ کابل    ۲۱ رر 

یک فردانتحاری بازداشت شد فیروزکوه     غور  ۲۹ رر 
دروزیراکبرخان حمله انتحاری افراد داعش  ۲۳  ۵ کابل    ۳۱ رر 

۳ انتحاری گرفتارشد که یکنفر پاکستانی است ننگرهار      ۳۱ رر 
تلویزیون شمشادتوسط داعش  ۲۱  ۲ کابل    ۷ نوامبر 

یک بزرگ قوم درمارمل کشته شد.  ۰  ۱ دروازه شادیان  بلخ  ۹رر 
یک انتحاری کشته شد.   ۰  ۱ خان آباد   قندز  ۹ رر 

سربازهای پولیس  ۸  ۱ بوالن   هلمند  ۱۰ نوامبر 
انتحارکننده کشته شد.  ۰  ۱ فیض آباد   بدخشان  ۱۲ رر 

یک انتحارکننده طالب گرفتار شد هلمند      ۱۵ رر 
درتاالرقصرنوین علیه سخنرانان هواداران استادعطا  ۱۸  ۱۴ خیرخانه   کابل  ۱6رر 

۱  انتحاری کشته شد  ۱ مارجه   هلمند  ۲۱رر 
۱۷  ۸ ننگرهار   جالل آباد   ۲۳رر 

انتحاری باموترسایکل مملو ازمواد انفجاری گرفتار شد غزنی      ۲۵رر 
تروریست ها ازاطفال برای انتحاری استفاده میکنند کابل      ۲۷رر 

انتحاری دربین مردم خودرا منفجر ساخت  ۱۱  ۰ پل علم   لوگر  ۲۸رر 
انتحاری با موترسایکل کشته شد.  ۰  ۱ فیروزکوه   اول دسامبرغور 

یک انتحاری بازداشت شد غور      ۲ رر 
۳ انتحاری گرفتار شد بهارک     بدخشان  ۳رر 

۲ مهاجم انتحاری کشته شد  ۰  ۲ لشکرگاه   هلمند  ۱6رر 
افراد ملکی کشته وزخمی شدند  ۰  ۵ قندهار    ۱۷رر 

۳ انتحاری کشته و۲ پولیس زخمی شد  ۲  ۳ افشار   کابل  ۱۸رر 
یک انتحاری گرفتار شد سمنگان      ۱۸رر 

همه پولیس  ۴  6 میوند   قندهار  ۲۲رر 
انتحاری توسط افراد داعش  ۵  ۹ ششدرک   کابل  ۲۵رر 

یک انتحاری با لباس زنانه بازداشت شد لغمان      ۲۵رر 
۱۴  ۱ زون۵۰۵   هلمند  ۲۷رر 

حمله درمرکزفرهنگی تبیان که همه ملکی بودند.  ۸۴  ۴۱ غرب کابل   کابل  ۲۸رر 
 ۱۴  ۰ هلمند    ۲۸رر 

سال۲۰۱۸
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پاکستان گفت حمالت اخیر کارگروه حقانی بوده است ۹ جنوری      
یک انتحاری گرفتار شد پکتیکا      ۱۰رر 

یک انتحاری گروه حقانی گرفتار شد پکتیکا      ۱۱رر 
انتحاری خود را دریک منزل منفجر کرد  ۵  ۱ غور    ۱۳رر 

۷ انتحاری گرفتار شد ننگرهار      ۱۴رر 
یک انتحاری بازداشت شد تخار      ۱۷رر 

ازجمله ۱۴خارجی کشته و6 پولیس زخمی  ۱۰  ۲۳ کابل  هوتل کانتیننتال   ۲۱رر 
درسازمان خیریه حمایت کودکان  ۲۰  ۲ ننگرهار    ۲۴رر 

بشمول قوماندان  یکعده پولیس کشته شد علیه قوماندان امنیه    پکتیا  ۲۴رر 
حمله انتحاری باموترامبوالنس  ۱۲۵  ۱۰۳ کوچه مرغ   کابل  ۲۷رر 

انتحاری در شهرک عینو  ۱۰  ۴ عینو   قندهار  ۲۷رر 
 ۴  ۴ نادعلی   هلمند  ۲۷رر 

درجمله ۵سربازشهید و۱۰ تن زخمی شد  ۱6  ۱۱ دانشگاه فهیم  کابل  ۲۹رر 
مرکز داعش با واسکت ها و بکس های انتحاری کشف شد قلعه واحد    کابل  ۳۰رر 

۳ انتحاری کشته شد  .  ۳ میوند   اول فبروری قندهار 
یک انتحاری کشته شد   ۱ قلعه نو   بادغیس  ۳ رر 
ناحیه ۸ موتربا ۲ تن مواد انفجاری وجلیقه های انتحاری کشف شد کابل  6رر 

گلبدین حمالت انتحاری را استشهادی وآنرا اسالمی دانست کابل    ۱۱ رر 
موترسایکل بامواد انفجاری انتحاری کشف شد کاپیسا      ۱۴رر 

فرد انتحاری گرفتار شد چشت     هرات:  ۱6رر 
6 انتحاری باموترپرازمواد انفجاری گرفتار شد کاپیسا      ۲۱رر 

۵  ۳ 6درک   کابل  ۲۴رر 
همه سربازان   ۲۵  ۱۸ لشکرگاه ونادعلی  هلمند  ۲۴ رر 

زخمی ها غیرنظامیان  ۲۲  ۱ قابل بای   کابل  ۲ مارچ 
۹  ۳ ننگرهار    ۷ مارچ 

پولیس  ۳  ۴ سپین بولدک  قندهار  ۸ رر 
درمحفل بزرگداشت مزاری  ۱۸  ۹ غرب کابل   کابل  ۹ رر 

منسوبین نظامی  ۲  ۲ نادعلی   هلمند  ۱۴رر 
مردمان ملکی  ۳۰  ۲ پارک صنعتی  کابل  ۱۷رر 
در روزنوروز   6۵  ۳۰ زیارت سخی  کابل  ۲۱رر 

۵۰کشته وزخمی ها مردمان ملکی  ۰  ۵۰ هلمند    ۲۳رر 
۷  ۱ مسجد نبی اکرم ص  هرات  ۲۵رر 

۲ کشته انتحاری ها اند  ۸  ۲ هرات    ۲۵رر 
یک عضو شورای والیتی کشته شد  ۰  ۱ کنر    ۳۰رر 

مهاجم انتحاری کشته وموتربم کشف شد  ۰  ۱ غزنی    ۷ اپریل 
۲۰ کشته و زخمی   ۰  ۲۰ شیندند   هرات  ۱۱رر 
۴۰ کشته و زخمی  ۰  ۴۰ خواجه عمری  غزنی  ۱۳رر 

درمرکزتوزیع شناسنامه ها برای انتخابات توسط داعشی ها  ۱۲۰  6۹ قلعه ناظر   کابل  ۲۲رر 
درمرکز توزیع شناسنامه ها برای انتخابات  ۳  ۱ خواجه الوان  بغالن  ۲۲رر 

سرباز  ۰  ۲ نادعلی   هلمند  ۲۸رر 
پولیس  ۲  . شاه جوی  زابل  ۲۹رر 

6 مهاجم انتحاری بازداشت شد زابل      ۲۹رر 
توسط داعش  ۴۹  ۲۹ ششدرک   کابل  ۳۰ اپریل 

خبرنگاران بودند  ۴  ۹ کابل    ۳۰رر 
کودکان بشمول ۸ سربازرومانیاو۲ پولیس زخمی  ۱6  ۱۱ دامان   قندهار  ۳۰رر 

افراد مسلح خبرنگاررا کشتند  ۰  ۱ خبرنگار بی بی سی  خوست  ۳۰رر 
حمله انتحاری در مسجد  ۳۳  ۲۰ مسجد   خوست  ۵ می 
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حمله کننده انتحاری در انفجارخودش کشته شد  ۰  ۱ شورتپه   بلخ  6 می 
درانفجار ماین در داخل مسجد کشته و مسجد تخریب شد ۱۱طالب  مسجد   غزنی  6 می 

۳ انتحارکننده درمقابل منزل جنرال رازق کشته شد  ۰  ۳ منزل رازق   قندهار  6 می 
انتحارکننده درپارک شهرنوتوسط پولیس کشته شد  ۰  ۱ شهرنو   کابل  ۷ می 

انتحارکننده دردند شهاب الدین گرفتار شد  ۰  ۱ دند شهاب الدین  بغالن  ۷رر 
۸  ۱ شهرنو   کابل  ۹رر 

۵۰ نفر کشته و زخمی شدند   ۵۰ مستوفیت   ننگرهار  ۱۳رر 
منسوبین اردوی ملی  ۴  ۲ نادعلی   هلمند  ۲۷رر 

۱۰انتحاری و۲افسر کشته و۴ سرباز زخمی شد  ۴  ۱۲ مقابل وزارت داخله  کابل  ۳۰ رر 
۱۲      کشته۴مهاجم و۲پولیس. زخمی۴سربازو۸ملکی   ۵ پل علم   لوگر  ۳۰رر 

درختم جلسه علما درمقابل خیمه   ۲۰  ۸ خیمه لویه جرگه  کابل  ۴ جون 
درمقابل وزارت انکشاف دهات  ۲۵  ۱۳ داراالمان   کابل  ۱۱جون 

درنزدیک ساختمان معارف   ۰  ۱۰ ننگرهار     ۱۱رر 
ولسوال و۵ سربازکشته   ۲6  6 مقر   غزنی  ۱۲رر 

حمله کننده انتحاری گرفتار شد لوگر      ۱۳رر 
درگردهمآیی نیروهای امنیتی و طالبان  ۵۰  ۲۵ رودات   ننگرهار  ۱6رر 

مقابل دفتروالی ۳۰۰ طالب حضور داشت  ۴۹  ۱۸ مقابل دفتر والی  رر  ۱۷رر 
۲ انتحاری در کوچه حلبی سازی گرفتار شد جاده میوند    کابل  ۲۱رر 
همه طالبان که میخواستند به صلح به پیوندند  ۳  ۹ پکتیکا    ۲۱رر 

بشمول هندو ها و سیک ها  ۲۰  ۱۵ ساختمان والیت  اول جوالی ننگرهار 
شبکه انتحاری داعش برای کنر بازداشت شد بهسود     ننگرهار  ۲ رر 

۵ واسکت انتحاری در یک مخروبه یافت شد نیمروز      ۴  رر 
۲ مامور امنیتی درجمله کشته شده ها  ۴  ۱۰ جالل آباد   ننگرهار  ۱۰  رر 

در مقابل ساختمان معارف   ۱۰  ۱۱ معارف   ننگرهار  ۱۱رر 
یک پولیس شهید  ۱۱  ۱ هلمند    ۱۴رر 

بشمول ۳ محافظ پسرمجددی که شهید شد  ۱۳  ۷ انکشاف دهات  کابل  ۱۵رر 
دراجتماع هواداران دوستم  انتحاری زخمی شد شهرنو     کابل  ۱6رر 

۲ مهاجم انتحاری کشته شد  ۰  ۲ غنی خیل   ننگرهار  ۱6رر 
ده ها طالب توسط داعش کشته وزخمی جوزجان. درخاکسپاری طالب      ۱۸رر 

به افراد خود گفته ازحمالت انتحاری درشهر ها خوددای کنند کابل. طالبان میگویند    ۱۹رر 
درحمله انتحاری حین بازگشت دوستم بوطن  ۴۸  ۱۱ دوستم   کابل  ۲۲رر 

یک فرد انتحاری بازداشت شد جبل السراج    پروان  ۲۵ رر 
افراد امنیتی در کمپنی شهر کابل  6  ۴ کمپنی   کابل  ۲6رر 

همه پاکستانی بشمول۳ انجنیرماین سازو۳ فرد ملکی  ۰  ۱۱ فراه    ۲۸رر 
۱۵  ۱۵ دفترمهاجران  ننگرهار  ۳۱رر 

حمله انتحاری درمسجد امام زمان گردیز  ۳۳  ۲۵ مسجدامام زمان  پکتیا  ۳ آگست 
۲کشته ویک زخمی سرباز خارجی و۲زخمی سرباز افغان  ۳  ۲ چاریکار   پروان  ۵ آگست 

یک سرباز بابغل گرفتن انتحاری  شهید شد  ۰  ۱ ننگرهار    6رر 
درنزدیک دفتر کمسیون انتخابات  ۱  ۱ کابل     ۱۳رر 

در مرکز آموزشی مهدی موعود دشت برچی  6۷  ۴۸ دشت برچی  کابل  ۱۵رر 
۷ انتحاری درشهرجالل آباد بازداشت شد ننگرهار      ۱۸رر 

۴ انتحاری در یک مدرسه بازداشت ونفرپنجم کشته شد  ۰  ۱ مدرسه   ننگرهار  ۲۰رر 
یک انتحاری بازداشت شد پروان      ۲۲رر 

در برابردفتروالیتی کمسیون انتخابات  ۸  ۵ جالل آباد   ننگرهار  ۲۵رر 
در ورزشگاه پهلوانی میوند دشت برچی  ۹۰ دشت برچی  ۲6  کابل  6 سپتامبر 

در بین تظاهرکنندگان درخیمه شان درمهمند دره  ۱6۵  6۸ مهمند دره   ننگرهار  ۱۱رر 
درحمله بریک گردهمآیی انتخاباتی درکامه  ۴۱  ۱۴ کامه   ننگرهار  ۲ اکتوبر 
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درکمپاین انتخاباتی رستاق دریک انفجار  ۳۸  ۲۲ رستاق   تخار  ۱۳ رر 
درمراسم عروسی  ۲۰  ۸ محمدآغه   لوگر  ۱۳رر 

در دفتر مبارزات انتخاباتی جبار با۴ نفر دیگرکشته شد  ۷  ۵ جبارقهرمان  هلمند  ۱۷رر 
رازق قوماندان امنیه وجنرال مومن ریس امنیت کشته شد  ۰  ۲ جنرال رازق  قندهار  ۱۸رر 

بشمول سه نظامی حمایت قاطع  زخمی  ۵  ۲ بگرام   پروان  ۱۸رر 
درحوزه ۱۷شهرکابل  که عده ای هم زخمی شد  ۰  ۵ شهر   کابل  ۲۰ رر 

همه مهاجمین انتحاری کشته شدند  ۰  ۱۲ لعل پور   ننگرهار  ۲۰رر 
حمله انتحاری در موتر کارمندان کمسیون انتخاباتی  ۸  ۲ کابل    ۲۹رر 
دراثر سقوط یک هیلی کوپتردرساحه تسلط طالبان  ۰   ۲۵ سقوط هلیکوپر  فراه  ۳۱رر 

در درب زندان پلچرخی  ۴  6 پلچرخی   کابل  ۳۱رر 
۲۰اسیرشد. همه سربازان   ۰  ۳۰ قلعه کاه   فراه  6 نوامبر 

طالبان با اشغال پاسگاه سربازان را کشتند  .  ۲۵ جاغوری   غزنی  ۸رر 
همه سرباز کوماندو دراثر حمله طالبان  6  ۱۰ جاغوری   غزنی  ۱۱رر 

در چار راهی ملک اصغر  ۲۰  6 کابل    ۱۲رر 
۳۰ پولیس و 6 غیر نظامی  .  ۳6 خاک سفید  فراه  ۱۲رر 

در اجتماع علما در هوتل اورانوس  ۸۰  6۰ اجتماع علما  کابل  ۲۰رر 
درمسجد پایگاه نظامی  ۴۴  ۱۲ مسجد   خوست  ۲۲رر 

در مرکز آموزشی جاده کابل- جالل آباد  ۲۹  ۱۰ کابل    ۲۸رر 
در خودرو های نیرو های امنیتی  6  ۱۲ پغمان   کابل  ۱۱دسامبر 

نیروی امنیتی   .  6 گرزیوان   فاریاب  ۱۸رر 
دروزارت فواید عامه ومعینی شهدا و معلولین  ۲۷  ۴۷ کابل    ۲۴ رر 

درشهرک عینو  6  ۴ عینو   قندهار  ۲6رر 
۲۰۱۹

درساحه پلچرخی  ۱۴  ۴ پلچرخی   کابل  ۱۵ جنوری۲۰۱۹ 
همه افراد امنیتی خیزش مردمی  ۵۴  ۴۳ خیزش مردمی  میدان  ۲۲رر 

۲ انتحاری کشته شد  .  ۲ پایگاه نظامی  لغمان  ۲۲رر 
یک انتحاری با ۹ فردش کشته شد  .  ۱۰ میدان    ۲۳رر 

یک انتحاری با موترمملوازمواد انفجاری گرفتار شد شنواری     ننگرهار  ۲۴رر 
یک انتحاری باموترمملوازموادانفجاری بازداشت شد ۱۰فبروری لوگر     
عامالن انتحاری6 سپتامبردشت برچی بازداشت شد کابل      ۱۵رر 

یک انتحاری کشته و یکنفردیگر بازداشت شد  .  ۱ الیشنگ   لغمان  ۲۰رر 
۲ مهاجم انتحاری گرفتار شد ننگرهار      ۲۲رر 

یک انتحاری گرفتار شد قندهار      ۲6رر 
.          نیروهای اردوی ملی ۴۸نفر کشته وزخمی شد  ۴۸ هلمند    اول مارچ 

حمله بر یک شرکت ساختمانی  ۹ شرکت ساختمانی    ۱6  ننگرهار  6رر 
۳۰ تن کشته وزخمی  .  ۳۰ بهسود   ننگرهار  6رر 

در حمله به محفل یادبود سالگرد مزاری در پل سوخته  ۹۵  ۱۱ سالگرد مزاری  کابل  ۷رر 
یک  انتحاری باسالح و مهمات بازداشت شد سروبی     کابل  ۱۰رر 

همه نیروهای امریکایی  ۳  ۱۴ بگرام    ۹ اپریل 
۱۱نفر با۲مهاجم کشته شدند  .  ۱۲ مانوگی   کنر  ۱۳رر 

فردانتحاری باانفجار جلیقه اش کشته شد  .  ۱ قیصار   فاریاب  ۱۸رر 
 6  ۲ وزارت مخابرات  کابل  ۲۰رر 

۲ مهاجم انتحاری هم کشته شد.  ۴۸  ۵ بغالن:  فرماندهی پولیس  ۵ می 
موتربامواد انفجاری کشف و انفجارداده شد.  ۱۵ ۳مهاجم  کابل: موسسه کونترپارت  ۸می  

حمله کننده انتحاری شناسایی وهدف قرارگرفت. سیدآباد     میدان:  ۱۵ می  
6طالب بشمول ۲مهاجم انتحاری  ۰  6 هلمند:    ۱۸ می  

۱6  در ورودی دانشگاه  فهیم در چارراهی قنبر کابل   دانشگاه فهیم     6  ۳۰ رر 
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۴عسکرامریکایی نیزمجروح شدند.  ۳  ۴ یکه توت    کابل  ۳۱ رر 
۱۳  ۹ حوزه 6 جالل آباد  ننگرهار  ۱۳ جون  

درنزدیکی  تعمیر نیمکاره لوژستیک دفاع ملی.  ده ها     ۱ برج گلبهار  اول جوالی کابل 
همه شاگردان مکتب خصوصی عزیزو۴مکتب دیگر.   ۵۰ کابل. نزدیک غازی ستدیوم .  اول رر 

یک انتحاری به تحصن کنندگان بازداشت  شد. چار راه زنبق      کابل:  ۴ رر 
حمله موتر بمب انتحاری بود  ۱۷۹  ۱۲ دانش آموزان  غزنی  ۷ رر   

حمله کننده یک کودک درمراسم عروسی   ۲۰  ۹ پچیر و آگام  ننگرهار  ۱۲ رر 
۲۰  ۰ فرماندهی پولیس  قندهار  ۱۸ رر 
۳۳  ۸ مقابل دانشگاه کابل   کابل:  ۱۹ رر  

حمله دیروز صورت گرفت.  ۱۰۰  ۱۴ فرماندهی پولیس  قندهار  ۱۹رر 
عامل آن کشته ویکنفربازداشت شد.  ۰  ۱ دربازار رستاق  تخار:  ۲۱ رر 

انفجارواسکت، طالبان انتحاری را کشت  ۰  ۱۵ در ناوه   غزنی:  ۲۱ رر 
هرسه انتحار کننده با حمله هوایی کشته شد  ۰  ۳ در گیرو   غزنی:  ۲۳ رر 

 ۴۵  ۱۱  ۱۱ حوزه    کابل:  ۲۵ رر 
همه مامور پولیس   ۰  ۲۰ ۲6 جوالی تخارحمله دیروز  

دفتر امراهلل صالح  ۵۰  ۲۰ دفتر روند سبز  کابل:  ۲۹ رر  رر 
شبکه ۳ نفری انتحاری پاکستانی بازداشت شد.  دراسعدآباد     کنر:  ۳۱ رر  رر 

۴۵  ۱۴ کابل: امنیتی پل سوخته  ۷ اگست  
۳کارخانه ساخت واسکتهای انتحاری محو شد شهر کابل و بگرامی ۳ پولیس    ۷ رر   

۲فرد انتحاری باموتر مملو از مواد انفجاری . در کیله گی     بغالن:  ۷ رر   
مرکزتربیه انتحاری طالب تخریب شد. در بره کی برک     لوگر:  ۱۳ رر   

۲ متهم به حمالت انتحاری بازداشت شد. مالفیض اهلل وعبدالشکور   بغالن:  ۱۷ رر   
درهوتل محفل عروسی   ۱۴۰  ۹۷ کابل: هوتل شهر دوبی  ۱۸ رر   

در۱۱ انفجاردرسالگرد استقالل کشور   ۱۲۰ ننگرهار:جالل آباد و خوگیانی  ۱۹ رر  
همه سربازامنیتی  ۰  ۱۱ میدان مرکزی قندز  ۱ سپتامبر قندز: 

مهاجم انتحاری کشته شد.  ۰  ۱ گردیز   پکتیا:  ۲ رر  
همه مردمان ملکی)باانفجارتراکتور( ۱6ملکی  ۱۱۹  در قابل بای  کابل:  ۳ رر   

 ۱۵  6 قندز: واحد امنیتی شاهراه  ۳ رر  
یک شهروند رومانیا هم کشته شد.  ۱۱۹  ۱6 کابل:در کمپ گرین ولیج  ۴ رر  

۴۲  ۱۰ شش درک   کابل:  ۵ رر  
افراد ملکی   ۲ بازار کمپنی  کابل:  ۹رر   

سربازان ارتش  ۳  ۴ کابل:در ریشخور  ۱۲سپتامبر۲۰۱۹ 
 ۳۸  ۳۲ کابل:چارراهی مسعود  ۱۷ رر   

دراجتماع انتخاباتی اشرف غنی  ۳۲  ۳۴ پروان:جنگل باغ چاریکار  ۱۷ رر   
درمرکز شناسنامه ها  ۱6  ۴ ننگرهار:    ۱۸ رر   

66  ۱6 زابل:درمقابل شفاخانه قالت  ۱۹ رر   
یک نوجوان انتحاری بازداشت شد. درمرکز تخار    تخار:  ۲۵ رر   

درانفجار.  ۱۵  ۰ مرکز رایدهی  قندهار:  ۲۸ رر   
یک انتحاری باانفجارموادهمراهش کشته شد. درکندز     قندز:  ۲۹ رر   

دانش آموزان درانفجار زخمی شد.  ۲۳  ۰ غزنیر دانشگاه ادبیات   ۸ اکتوبر  
شاگردان مدرسه دینی  ۳۰  ۳ لغمان: در الیشنگ   ۱6 رر 

موتربمبگذاری شده درحمله هوایی منهدم شد پکتیا:سید کرم چند مهاجم     ۱6 رر  
در نمازجمعه در مسجد  ۳6  6۲ ننگرهار:هسکه مینه     ۱۸ رر  
قبل ازرسیدن به هدف   ۰  ۲ غزنی:    ۱۹ رر  

پولیس ترافیک  ۰  ۳ میدان:کاروان والی میدان  ۲۰ رر 
۴ فرد انتحاری بازداشت شدند. بلخ:  ۲۲رر  

افراد انتحاری هدف حمله هوایی قرارگرفتند  ۰  ۲ در چار بولک  بلخ:  ۲۴ رر  
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 ۳۰  ۸ ننگرهار:کاروان امنیت   ۲۵ رر 
فرد انتحاری کشته شد  ۰  ۱ ۱۲نوامبر۲۰۱۹لوگر:کاروان امریکایی ها 

نظامی ویک ملکی زخمی شددر پلچرخی   ۴  ۵ کابل:مرکزجلب و جذب اردو  ۱۸ رر  
یک موتربامواد انفجاری وواسکتهای انتحاری    ۰ ۱۱ دسامبر کابل:ازناحیه ۹ کابل گرفته شد. 

۱۰ مهاجم هم کشته شدند.  ۸۰  ۲ پروان: پایگاه بگرام   ۱۱ رر  
مسوول تعلیم و تربیه انتحاری طالب بازداشت شد. قندز: در چاردره      ۱۵ رر  

همه افراد انتحاری  ۰  ۷ در کجران  دایکندی:  ۲6دسامبر رر  
حکمت اهلل فرد انتحاری بازداشت شد. ننگرهار: قصد ترور والی   ۱۴جنوری۲۰۲۰ 

همه افراد انتحاری   ۰  ۴ قندهار:میوند درحمله هوایی  ۱۷ رر  
فرد انتحاری با سه تن دیگرگرفتار شد. درارغنداب     قندهار:  ۲۱ رر  
باثر پرتاب بم دستی درمحفل عروسی  ۲۰  ۰ خوست: درعلی شیر    ۲6 رر 

هردو مهاجر انتحاری کشته شد  ۰  ۲ درالیشنگ   لغمان:  ۲۸ رر 
فرد انتحاری درمحفل شرنی خوری کشته شد  ۰  ۱ بغالن: پلخمری   ۳فبروری  

  ۱۳  ۷ کابل: درورودی دانشگاه فهیم  ۱۱ رر   
مسوول حمله های انتحاری  داعش کشته شد. کنر:قاری غالم اسحق     ۱۸ رر   

انفجار در بایسکل  ۹  ۰ کابل:جاده فیض محمد کاتب  ۲6 رر   
با انفجار ماین  ۹  ۱ کابل:سرکاریز قلعه شهاده  ۲۸ رر   

کابل:درهفته کاهش خشونت ۵۴ نفر ملکی و ۴۵ نظامی توسط طالبان کشته شد و زخمی شده اند. ۲۹ رر   
با انفجاری که صورت گرفت.  ۱۳  ۴ ۳ مارچ رر خوست:  درمیدان فوتبال  
درمراسم سالروز شهید مزاری  ۸۱  ۳۲ کابل:دشت برچی   6 رر  رر 

یک انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شد.  ۰  ۱ در ژیری   قندهار:  ۱۰ رر  رر 

۳/  تلفات عمده درحمالت انتحاری وغیره:
تعدادکشته   زخمی      

۲۰۱۴
6۵  ۵۵ در میدان والیبال پکتیا     ۲۴نوامبر 
۳۴  ۵ ۲۷رریکه توت کابل     

۴ مهاجم کشته شد  ۳  ۴ ۲۹ررمهمانخانه خارجی ها درکابل   
۲۰  ۹ بغالن      ۱ دسامبر 
۱۴  6 ۱۱ررتنگی تره خیل کابل    
۱۷  6 ۱۳ررسرک گذرگاه  کابل    

۲۰۱۵
۱۴وزیراکبرخان مینه۳۰ سرک      ۱۸ جنوری 

درمراسم تدفین جنازه  ۳۳  ۱۰ ۲۹ررلغمان     
۳۱  ۸ جوار وزارت مالیه     ۲۵ مارچ 

۱۰۰  ۳۷ بانک ننگرهار     ۱۸ اپریل 
۵  ۱۰ ۲۲ جونقره باغ غزنی     

۲۳  ۱۵ ۲۹ ررسرک میدان هوایی کابل    
۱۰  ۳۳ ۱۳ جوالی: خوست     
۳۷  ۱۹ ۲۳ ررالمار  فاریاب     

۴۰۰  ۲۴ ۷ اگستشاه شهید کابل    
۲۴  ۲6 ررررمرکز پولیس افشار    
۳۳  ۸ ۷ ررلوگر      
۲۱  ۴۸ ۱۰ررمیدان هوایی کابل    
۳۰  ۱۰ میدان والیبال پکتیکا    ۲۸ سپتامبر 

۲۲ ننگرهار      ۷ دسامبر 
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۴  ۲۷ ۸ررمیدان هوایی قندهار    
۹  ۱۱ ۱۲ ررمهمانخانه سفارت هسپانیه    

۳۳  ۱ ۲۸ ررمیدان هوایی کابل    
۲۰۱۶

۷  ۱۰ قونسلگری پاکستان در جالل آباد  ۱۳ جنوری 
۱۴  ۱۳ ۱۷منزل ملک عثمان شنواری ننگرهار   
۲۵  ۷ علیه کارمندان تلویزیون طلوع    ۲۰ جنوری 
۲۹  ۲۰ پولیس نظم عامه کابل درد همزنگ   اول فبروری 
۱۱  ۱۳ ۲۲ ررسیاه گرد پروان     
۴۰  ۱6 ۲۷ ررکنر      
۱۳  ۹ ۲۷ ررمقابل وزارت دفاع     
۳۸  ۱۲ سرخرود ننگرهار     ۱۱ اپریل 

۲۸۷  ۴۴ ۱۹ ررپل محمود خان کابل    
۲۳  ۱۰ ۱۱ مینازیان ننگرهار     
۴  ۱۰ ۲۵ میپل شهرک سردار داوود خان   

۲۳  ۷ ۵ جون حارنوالی لوگر    
6  ۱۴ ۲۰ جونبنایی مکروریان     

۷۹  ۳۲ ۳۰ ررپولیس قلعه حیدر خان پغمان   
۲۱۳  ۸۴ جنبش روشنایی    ۲۳ جوالی  
۵۰  ۸6 ۲۵ آگست دانشگاه امریکایی ها کابل   
۹۰  ۲۴ نزدیک وزارت دفاع     ۵ سپتامبر 
۱۱  ۱۴ لشکرگاه  هلمند     ۱۰ اکتوبر 
۱۱  ۱۳ پل محمودخان کابل     ۱6 نوامبر 
۵۰  ۳۲ مسجد باقر العلوم کابل    ۲۱ نوامبر 

۲۰۱۷
۸۰  ۳۸ جاده داراالمان کابل    ۱۰ جنوری 
۴  ۷ ۱۰ررهلمند     

۱۴  ۱۲ ۱۰ ررقندهار مهمانخانه والیت    
۵۳  ۲۱ دروازه ستره محکمه     ۷ فبروری 
۲۴  ۱6 ۱۱ ررکابل بانک لشکرگاه هلمند   
۱۹  ۲۳ شرق و غرب کابل     اول مارچ 

۳۷ ۷ ررولسوالی اچین ننگرهار    
۵۳  ۳۱ ۸ ررشفاخانه ۴۰۰ بستر    
۴۴  ۴ ۱۴ ررتایمنی کابل در یک بس    
۸  ۳ ۲۱ رردر پوسته نظامی هلمند    

همه عامالن انتحاری  بودند  ۷ اپریلننگرهار۲۰ 
۱۷ ۸ ررمهمند ننگرهار     
۱۰ ۱۱ررسنگین هلمند     

6  ۳ ۱۷ ررمسجد امام زمان هرات    
۷۰  ۱۹۵ ۲۱ ررقول اردوی شاهین بلخ    
۲۸  ۸ ۳ میشش درک کابل     
۱۴  ۴ ۱۷رررادیو تلویز یون ملی    
6  ۱۸ ۱۷ رروالیت خوست    

۹۰ ۳۱ ررچار راهی زنبق کابل    
۴6  ۳ ۳۱ ررکابل  )در یک موتر سایکل   

۱۱۰  ۷ ۳ جونخاک سپاری سالم ایزدیار کابل   
۸  ۷ ۱6 ررمسجد زهرا دشت برچی کابل   
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۱۰  ۸ ۱۷ررمرکز پولیس گردیز  پکتیا    
۵۸  ۳۴ ۲۲ررنمایندگی کابل بانک هلمند   
۵۰  ۳6 سرکاریز غرب کابل    ۲۴ جوالی 
۳  ۳ ۳۱ ررسفارت عراق     

۱۵ سرباز ۲ آگستولسوالی دامان قندهار    
6۴  ۴۵ ۲ررمسجد جوادیه هرات    
۴۰  ۵ ۲۳ررعلیه نیروهای ارتش در هلمند   
۹۰  ۴۰ ۲۵ررمسجد امام زمان خیر خانه    

۱۳ ۲۸ررناوه هلمند علیه کاروان نظامیان   
۸  ۵ ۲۹ررچار راهی احمد شاه مسعود کابل   
۴  ۱۲ معروف قندهار علیه نظامیان   ۲۸ سپتامبر 

۲۰  با استفاده از گوسفندان  ۵ ۲۹ررمسجد شیعه در قلعه فتح اهلل خان   
۱۰  ۳۰ ولسوالی اندر غزنی     ۱۷ اکتوبر 

۱6۰  ۴۱ ۱۷ ررفرماندهی پولیس گردیز    
۹  ۴۵ ۱۸ ررمیوند قندهار     

۵۵  6۰ ۲۰ررمسجد امام زمان دشت برچی   
۳۰  ۳۳ ۲۰ررمسجد جامع دولینه غور    
۴  ۱۵ ۲۱ رردانشگاه نظامی فهیم    

۲۳  ۵ ۳۱رروزیر اکبر خان مینه    
۲۱  ۲ ۷ نوامبرتلویزیون شمشاد    
۱۸   ۱۴ ۱6ررتاالر قصر نوین خیرخانه کابل   
۱۷  ۸ ۲۸ ررجالل آباد     
۵  ۹ ۲۵ دسامبر شش درک کابل    

۱۴  ۱ ۲۷رر زون ۵۰۵ هلمند    
۸۴  ۴۱ ۲۸ ررمرکز فرهنگی تبیان  غرب کابل   

۱۴ ۲۸ ررهلمند     
۲۰۱۸

۱۰  ۴۳ هوتل انتر کانتیننتال    ۲۱ جنوری 
۲۳۵  ۱۰۳ ۲۷ررکابل با موتر امبوالنس    
۱۰  ۴ ۲۷ ررشهرک عینوی قندهار    
۱6  ۱۱ ۲۹ررنزدیک دانشگاه نظامی فهیم   
۴  ۳ شش درک کابل    ۲۴ فبروری 
۱۸سرباز ۲۹ ۲۴ ررنادعلی و لشکرگاه هلمند    

۲۲  ۱ ۲ مارچقابل بای کابل     
۱۸  ۹ ۹ ررمحفل بزرگداشت مزاری غرب کابل   
۳۱  ۲ ۱۷ررپارک های صنعتی کابل    
6۵  ۳۱ ۲۱ررنزدیک سخی کابل در نوروز   
۷  ۱ ۲۵ررمسجد نبی اکرم هرات    

۲۰     کشته و زخمی شیندند  هرات     ۱۱ اپریل 
۱۲۰  6۹ ۲۲ ررقلعه ناظر غرب کابل    
۴۹  ۱۹ ۳۰ ررشش درک کابل در یک بس   

کودکان  ۱6  ۱۱ ۳۰ ررولسوالی دامان قندهار    
۳۳  ۲۰ ۵ میدر مسجد  خوست    

۱۱ 6 رردر مسجد غزنی     
۴  ۱۲ ۳۰ رردر مقابل وزارت داخله    

۲۰  ۸ ۴ جوندرخیمه لویه جرگه  اجتماع علما   
۲۵  ۲۳ ۱۱ ررمقابل وزارت انکشاف دهات داراالمان  
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۲6  ۵ ۱۲ ررغزنی  که ولسوال وسربازکشته شد   
۵۰      گردهمآیی نیروهای امنیتی وطالبان ۱6 ررننگرهار      ۲۵ 

۴۹      درجمع ۳۰۰ نفر ۱۷ررمقابل دفتروالی ننگرهار     ۱۸ 
۳  ۹ ۲۱ ررپکتیکا طالبان که بدولت می پیوستند   

۲۰  ۱۵ ۱ جوالیننگرهارساختمان والیت بشمول هندوها  
۴  ۱۰ ۱۰ ررننگرهار که۲مامورامنیتی کشته شد   

۱۰  ۱۱ ۱۱ ررننگرهارمقابل ساختمان معارف   
پسرمجددی هم شهید شد  ۱۳  ۷ ۱۵ ررکابل انکشاف دهات    

ده ها نفرتوسط داعش کشته و زخمی شد ۱۸ ررجوزجان درخاک سپاری یک طالب 
۴۵  ۱۱ ۲۲ ررکابل حین بازگشت دوستم بوطن   

۱۱طالب ۳       انتحاری کشته شدند ۲۸ ررفراه   همه پاکستانی    
۱۵  ۱۵ ۳۱ ررننگرهاردفتر مهاجرین    
۱۳  ۷ ۱۵ آگست کابل مرکزآموزشی موعود دشت برچی  

۱۸ ررننگرهار در جالل آباد۷ انتحاری بازداشت شد
۸  ۵ ۲۵ ررننگرهارمقابل دفتر کمسیون انتخابات   

۹۰  ۲6 کابل ورزشگاه پهلوانی میوند دشت برچی   6 سپتامبر 
۱6۵   درخیمه تظاهرکنندگان  ۱۱ ررننگرهار  درمهمند دره     6۸ 

۴۱  ۱۴ ۲ اکتوبرننگرهاردرگردهمآیی انتخاباتی کامه   
۳۸  ۲۲ ۱۳ ررتخاردرکمپاین انتخاباتی رستاق   
۲۰  ۸ ۱۳ ررلوگردرمراسم عروسی محمد آغه   

۷  جبار هم کشته شد  ۵ ۱۷ ررهلمند دفترانتخاباتی جبارقهرمان   
۱۸ ررقندهارجنرال رازق  کشته شد

عده زیاد زخمی  ۵ ۲۰ررکابل  درحوزه      ۷  
همه مهاجم انتحاری  ۱۲ ۲۰ررننگرهار در لعل پور    

۸  ۲ ۲۹ررکابل درموترکارمندان کمسیون انتخاباتی  
۲۵ ۳۱ ررفراه  درسقوط یک هیلیکوپتر   

۴  6 ۳۱ ررکابل درب زندان پلچرخی   
همه نظامیان  ۲۰  ۳۰ 6 نوامبردرقلعه کاه فراه    

۲۵ سرباز ۸ ررجاغوری غزنی با اشغال پاسگاه نظامیان  
6  ۱۰ ۱۱ ررغزنی  کوماندوها    

۲۰  6 ۱۲ررکابل ۴ راه ملک اصغر    
6  زخمی ها غیر نظامیان  ۳۰ ۱۲ ررفراه  درخاک سفید     

۸۰  6۰ ۲۰ ررکابل درهوتل اورانوس در اجتماع علما  
۴۴  ۱۲ ۲۲ ررخوست درمسجد پایگاه نظامی   
۲۹  ۱۰ ۲۸ ررکابل مرکز آموزشی جاده کابل- جالل آباد  
6  ۱۲ ۱۱ دسامبر کابل درپغمان برخودرو های امنیتی  

همه  نیرو های امنیتی  6 ۱۸ ررفاریاب د ر گرزیوان    
6  ۴ ۲6 ررقندهار در شهرک عینو    

۲۰۱۹
۱۱۴  ۴ ۱۵ جنوری کابل درساحه پلچرخی   
۵۴  ۴۳ ۲۲ ررمیدان از خیزش مردمی امنیت ملی   

۲۳ررمیدان۱۰حمله کننده انتحاری با۹ فردش
۴۸ نفرکشته و زخمی هلمند درحمله برنیروهای اردوی ملی  اول مارچ 

۵مهاجم هم کشته شد  ۹  ۱6 6 ررننگرهار دریک شرکت ساختمانی  
۰ کشته و زخمی  ۳ 6 ررننگرهار در ولسوالی بهسود   

۸۵  ۱۱ ۷ررکابل در محفل سالگرد مزاری  
۳  ۱۴ ۹ اپریل بگرام: نیروهای امریکایی   
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۱۳ رر کنر درولسوالی مانوگی۱۱با۲ مهاجم کشته شدند
6  ۲ ۲۰ رر در وزارت مخابرات   

۲مهاجم هم کشته شد  ۴۸  ۵ ۵ می بغالن:  درمرکزفرماندهی پولیس 
۸ ررکابل:  در موسسه بین المللی کونترپارت ۳مهاجم  ۱۵  ملکی زخمی و یک موتر مملو ازمواد انفجار داده شد

با۲ مهاجم  ۰  ۱۲ کنر    ۱۳اپریل۲۰۱۹ 
۴۸  ۵ نزدیک فرماندهی پولیس  ۵ می رربغالن: 
۱۵  ۳ نزدیک موسسه کونترپارت  کابل:  ۸ رر  رر 
۱6  6 دانشگاه فهیم   رر  ۳۰ رر  رر 

سه عسکر امریکایی هم زخمی شد  ۱6 یکه توت    6  رر  ۳۱ رر رر 
۱۳  ۹ حوزه 6 جالل آباد  ننگرهار  ۱۳ جون رر 

ده ها نزدیک تعمیر لوژستیک دفاع  ۱  کابل  اول جوالی رر 
همه شاگردان مکاتب  ۵۰  ۰ نزدیک غازی ستدیوم   رر   رر   رر 

۱۷۹  ۱۲ دانش آموزان مکتب   غزنی:  ۷ رر  رر 
درمحفل عروسی که انتحاری یک کودک بود  ۲۰  ۹ در چپرهار    ننگرهار:  ۱۳ رر  رر 

۲۰ فرماندهی پولیس   قندهار:  ۱۸ رر  رر 
۳۳  ۸ مقابل دانشگاه کابل    کابل:  ۱۹ رر  رر 

حمله دیروز صورت گرفت.  ۱۰۰  ۱۴ فرماندهی پولیس   قندهار  ۱۹رر  رر 
 ۴۵ حوزه ۱۱۱۱   کابل:  ۲۵ رر  رر 

همه مامور پولیس   ۲۰ حمله دیروز  تخار  ۲6 جوالی۲۰۱۹ 
دفتر امر اهلل صالح  ۵۰  ۲۰ دفتر روند سبز   کابل:  ۲۹ رر  رر 

۴۵  ۱۴ حوزه6 امنیتی پل سوخته  کابل:  ۷ اگست ۲۰۱۹ 
درهوتل عروسی   ۱۸۲  ۴۳ عروسی هوتل شهر دوبی  کابل:  ۱۸ رر  رر 

در۱۱ انفجار در سالگرد استقالل کشور  ۱۲۰ ننگرهار  درجالل آباد و خوگیانی  ۱۹ رر  رر 
قندز: میدان مرکزی قندز۱۱همه سربازامنیتی ۱ سپتامبر رر 

همه مردمان ملکی)انفجار تراکتور(  ۱۱۹ در قابل بای۱6ملکی   کابل:  ۳ رر  
۱۵  6 درمیان واحد امنیتی شاهراه  قندز:  ۳ رر  

یک شهروند رومانیا هم کشته شد.  ۱۱۹  ۱6 در کمپ گرین ولیج   کابل:  ۴ رر  
۴۲  ۱۰ شش درک    کابل:  ۵ رر  

سربازان ارتش  ۳  ۴ در ریشخور  کابل:  ۱۲سپتامبر۲۰۱۹ 
 ۳۸  ۳۲ چارراهی مسعود   کابل:  ۱۷ رر  

دراجتماع انتخاباتی اشرف غنی  ۳۲  ۳۴ جنگل باغ چاریکار   پروان:  ۱۷ رر  
۱6  ۴ در مرکز توزیع شناسنامه   ننگرهار:  ۱۸ رر  
66  ۱6 در مقابل شفاخانه فالت  زابل:  ۱۹ رر  

در نماز جمعه  ۳6  6۲ ۱۸اکتوبر۲۰۱۹ ننگرهار:  درهسکه مینه در مسجد 
۳۰  ۸ ننگرهار:  بر کاروان قطعه۰۲ امنیت  ۲۵ رر  

۱۰ مهاجم هم کشته شدند.  ۸۰  ۲ در نزدیک پایگاه بگرام  پروان:  ۱۱ دسامبر 
همه افراد انتحاری   ۰  ۷ در کجران    دایکندی:  ۲6دسامبر 

باثر پرتاب بم دستی   ۲۰ خوست: درعروسی درعلی شیر  ۰  رر:  ۲6 رر 
۱۳  ۷ در ورودی دانشگاه فهیم  کابل:  ۱۱ رر 

درمراسم سالروز شهید مزاری  ۸۱  ۳۲ دشت برچی  کابل:  6 مارچ ۲۰۲۰ 

۴/  گزارش های منابع داخلی و خارجی :
۲۲دسامبر۲۰۱۴ رئیس حقوق بشر دفتر هیأت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان/ در نیویارک اعالم کرد که طی ۱۱ 

ماه گذشته میالدی ۳۱۸۸نفرغیرنظامی کشته و6۴۲۹ نفرزخمی شده اند.

کابل: یک ملیون وششصد هزارنفر درافغانستان ۲6 ملیونی معتاد هستند. ۸فبروری۲۰۱۵ 
۱۸ فبروری۲۰۱۵م. م: گزارش ملل متحد  درمورد افغانستان که در سال۲۰۱۴ مجموع قربانیان به ۱۰۵۴۸نفر رسیده)۳6۹۹ 
کشته و6۸۴۹زخمی( که نسبت به سال۲۰۱۳ /  ۲۵فیصدافزایش کشته شده ها و۲۱فیصد زخمیان 
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است. تلفات زنان ۲۹۸ کشته و۵۵6 زخمی وکودکان۷۱۴کشته و۱۷6۰زخمی.
کابل: طی چند دهه گذشته ۹۷۳ ماین پاک معلول و ۱۸۹ تن شهید شده. ۳ اپریل۲۰۱۵ 

کابل: در یکسال گذشته ۲۷ عسکر خارجی کشته شده اند: ۲۲ امریکایی ۲ برتانوی و۳ تن از دیگر  اول جنوری۲۰۱6 
کشورها بودند.

۱۷ اپریل۲۰۱6  کابل: ملل متحد: در6 ماه اخیر6۰۰ غیر نظامی کشته شده اند.
رر: یوناما گزارش داد: در۳ ماه گذشته ۱6۱ کودک کشته و۴۴۹ تن زخمی شده. شمارقربانیان از  ۱۸ اپریل۲۰۱6 

۲۰۰۹ به اینطرف به 6۰ هزار نفر میرسد. 
در سه ماه اول امسال 6۰۰ فرد ملکی کشته و ۱۳۴۳ تن زخمی شده در سه ماه اول سال گذشته 6۸۸ تن کشته و ۱۲۰۰ 

تن زخمی بود.
کابل: پنتاگون گزارش داد که شمار تلفات نیروهای افغان در سالجاری به۵۵۲۳ نفر رسیده و ۹66۵  ۳۰اکتوبر۲۰۱6 

نفر زخمی شده.از آغازسالجاری تا۱۹ آگست۲۰۱6.
سال گذشته ۵ هزار کشته و ۱۵ هزار زخمی بود.  

کمسیون حقوق بشر افغانستان درگزارش ساالنه خود میگوید: درسال۱۳۹۵شمسی ۲۸۲۳ غیرنظامی  ۵جون۲۰۱۷ کابل: 
کشته و ۷۷۸۵ نفر دیگر زخمی شده اند. در سال۱۳۹۴شمسی ۳۱۲۹ غیرنظامی کشته و6۳۰۲ 

نفرزخمی شده اند.
کابل:  وزارت دفاع گفت: طی سال ۱۳۹۵ بیش ازده هزارمخالف کشته و صدها تن شان زخمی  ۲۷مارچ ۲۰۱۷ 

شده اند.
کابل: کشتزارهای ماین درافغانستان ماهانه ۱۴۲ نفر قربانی میگیرد. ۱۱ اپریل۲۰۱۷ 

کابل: وزارت صحیه گفت ساالنه بیش ازیکصد هزارنفر دربیماری قلب جان میدهند. ۳ اکتوبر رر 
کابل: حقوق بشر میگوید حدود۲۰6هزار دخترازرفتن به مکتب محروم اند. ۱۷   رر  رر 

بلخ: در۷ ماه گذشته ۳۲۰۰ هراس افگن کشته۲۲۰۰تن زخمی و۴۵۷بازداشت شد. ۲۳ اکتوبر۲۰۱۷ 
کابل: کمسیون حقوق بشر در ده ماه گذشته ۳۷۷۸مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده.  ۲۵نوامبر رر 

کابل: م.م: در۹ ماه گذشته 6۹ هزار نفردرافغانستان زخم برداشته اند.  ۲۸ رر   
بلخ: قول اردوی شاهین: در۱۰ ماه گذشته بیش از۳۷۰۰ دهشت افگن کشته ۲۵۰۰زخمی و بیش  ۴دسامبر رر  

از۵۰۰ تن بازداشت شده اند.
کابل: گزارش دفتر نی: در۲۰۱۷ ازخبرنگاران۱۴تن کشته.۲۳تن زخمی.۱۴تن بازداشت. ۲۱مورد لت  ۳۰ دسامبر رر 

وکوب و 6۸ مورد تهدید و اهانت شده اند.
امریکا: وزارت دفاع امریکا طی گزارشی گفت که ازآغاز حمله امریکا به افغانستان درسال ۲۰۰۱ تا  ۵ فبروری۲۰۱۸ 
روز گذشته دست  کم ۲۲6۳ نظامی آمریکایی دراین کشورکشته و۲۰ هزار و۲۸۹ نظامی دیگرآمریکایی 

نیز در عملیات های مختلف نظامی زخمی شده اند.
بلخ: در سال روان بیش از۴۰۰هراس افگن درحوزه شمال و شمال شرق کشورکشته و زخمی شد. ۲6فبروری رر 

۹ مارچ ۲۰۱۸دیپلومات: از سال ۲۰۰۹ به این سو،۲۸ هزارفرد ملکی کشته شده وبیش از۵۰ هزار زخمی شده اند
کابل: کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعالم کرده که در۹سال گذشته بیش از6۴هزارغیرنظامی در  6 جون ۲۰۱۸ 
افغانستان کشته وزخمی شده اند که ازاین میان بیشتراز۲۳هزارکشته و۴۰ هزار نیز زخمی شده اند. 
نزدیک به هزا نفرازقربانیان زن، بیش از۳۳ هزارمرد وهویت بیش از ۱۴ هزارنفرنیز مشخص 

نشده است.
امریکا: به نوشتة روزنامه یو.اس.تودی، از زمان آغاز جنگ به این سو۲۲۰۰ سرباز امریکایی در   ۱۳سپتامبر۲۰۱۸ 

افغانستان کشته شده اند.تنها درسال روان 6 سربازامریکایی درافغانستان جان دادند.
کابل: هالل معاون وزیر دفاع افغانستان ازحضور۵۰ هزار تروریست در قالب ۲۱ سازمان تروریستی  ۲6اکتوبر۲۰۱۸ 

در افغانستان خبر داد
کابل: اشرف غنی میگوید بیش از۴۵هزارنیروی امنیتی این کشوراز۲۰۱۴ تاحاال کشته شده اند  ۲6جنوری۲۰۱۹ 

کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی تازه گفته درسال ۱۳۹۷ در این کشور  ۲۳ اپریل۲۰۱۹ 
بیشتر ازیازده هزارغیرنظامی کشته یا زخمی شدند که نسبت به سال گذشته آن ۱۹ در صد افزایش 

را نشان می دهد.۳۰۰۰نفرکشته و۸۰۰۰نفر زخمی شده اند.
کابل: صندوق خیریه بین المللی نجات کودکان میگوید: آمار تلفات کودکان در سال ۲۰۱۷ میالدی  ۱6 می  رر 

در افغانستان ر۳۱۷۹  نفراست که ازان  میان ۲۵۱ نفردختر هستند.
یونیسف: درافغانستان۲ ملیون کودک و۴۸۵هزارمادر شیرده فقرغذایی دارند. ۲۱ رر  رر 
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کابل: دفترهیات معاونت ملل متحد درافغانستان)یوناما( گفت درسه ماه اول سالجاری۵۷۱ نفر ملکی  ۲۳می۲۰۱۹ 
کشته و ۱۱۹۲ نفر زخمی شده اند.

کابل: »ایوب اصیل« معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان در نشست خبری در کابل تصریح کرد  ۱۸ جون ۲۰۱۹ 
که بر اساس آمارهای این کمیسیون ۷۵هزارو۳۱6غیرنظامی افغان بر اثر جنگ در این کشور جان 

خود را از دست داده اند.
کابل: حیدری مسوول دیده بان محیط زیست افغانستان دیروز در تجلیل ازروز جهانی محیط  ۲۰جون۲۰۱۹ 
زیست گفت: قربانیان آلودگی آب وهوا بیشتر ازقربانیان جنگ درافغانستان است. وی عالوه کرد 
»براساس آمارملل متحد در سال ۲۰۱۷ میالدی به نشررسید، ۲۷هزار تن دراثرآلوده گی آب و هوای 

داخل خانه و۱۱هزارتن دربیرون دراثرآلوده گی آب و هوا جان باخته اند.«
کابل: مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک گفت: در سال۱۳۹۷ بیش از۴۳هزارنفرشهروند افغان در اثر  ۱۱جون ۲۰۱۹ 

جنگ،خشونت، حوادث طبیعی، جنایی و ترافیکی  جان باخته اند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که در6ماه اخیرحدود ۱۳66غیرنظامی افغان کشته و ۲۴۴۴ تن  اول آگست ۲۰۱۹ 

نیز بر اثر درگیری ها درافغانستان زخمی شدند.
۱۹اکتوبر۲۰۱۹  یوناما گفت: در۹ماه سالجاری۲۵6۳ ملکی کشته و۵6۷6 تن زخمی شده اند.

۱۴جنوری۲۰۲۰  واشنگتن پوست: از زمان حمله ائتالف به رهبری آمریکا به افغانستان درسال ۲۰۰۱ 6۴هزار۱۲۴تن 
نیروی امنیتی افغان ۴۳ هزار و ۷۴ غیرنظامی کشته شدند.۱۱

طبق گزارش دانشگاه براون از۱۱سپتامبر۲۰۰۱جنگ های نظامی آمریکا باعث کشته شدن ۸۰۰ هزار  مارچ۲۰۲۰ 
شخص شده وهزینه ای معادل6هزارمیلیارد دالربه آمریکا تحمیل کرد.
وزیر زنان گفت درسالجاری ۷۲۸۴مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. ۵ مارچ رر 

۵/  حمله به مساجد و قتل علمای دینی:
درنتیجه انفجار بم در مسجد ولسوالی دره صوف هنگام نمازجمعه ۷ نفر زخمی شد. ایبک:   ۳۰جنوری۲۰۱۵  

ترینکوت: طالبان یک عالم دینی را در ولسوالی چنارتو در بازار سر بریدند. ۱۳فبروری۲۰۱۵   
لوگر:  افراد داعش یک زیارت  را در چرخ آتش زدند. ۲۲فبروری۲۰۱۵   

لوگر:   گروه داعش درلوگر مساجد و زیارت هارا آتش زده خانه هاراچپاول و یکنفر را در چرخ  ۲۳ فبروری رر 
به قتل رسانیدند.

امام مسجد ویک دانش آموز مدرسه دینی به اتهام آدم ربایی دستگیر شدند. هرات:  ۲۸ فبروری رر 
یک مالی مسجد که یک دختر۱۳ ساله را باردارکرده بود توقیف شد. تخار:  ۳ مارچ رر 

درحمله افراد مسلح در خانقاه صوفیان)بهادرجان آغا درغرب کابل( ۱۱نفر کشته شد. کابل:  ۸ مارچ رر 
طالبان بیش از۱۰ منزل و یک مسجد را درشرین تگاب آتش زدند. فاریاب:  ۹ اپریل رر 

یک مال امام در ولسوالی چخانسورتوسط افراد مهاجم ناشناس کشته شد. نیمروز:  ۲۳جون رر 
۲۲۵ نفر دیروزبا انفجار بمب در مسجدی زخمی شد. بغالن:  ۱۴ جوالی رر 
یک مال امام توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فاریاب:  ۱6 جوالی رر 

مولوی صالح هوتک امام مسجد در نرخ میدان کشته شد. میدان:  ۲۱ جوالی رر 
۱۲ محراب مسجد طی یک هفته در دند غوری توسط طالبان  به آتش کشیده شد. بغالن:  ۸ آگست رر 

ازترور مولوی روح اهلل فیاض خطیب مسجد جامع مهترالم جلوگیری شد. ننگرهار:  ۹ آگست رر 
در اچین یک مال امام از سوی داعشی ها کشته شد. ننگرهار:  ۱۲سپتامبر رر 

حریق مدرسه حقانیه توسط طالبان درتاله وبرفک صورت گرفت. بغالن:  ۲۳سپتامبر رر 
مولوی ذبیح اهلل با6 طالب دیگردرحمله نیروهای امنیتی علیه طالبان دراله سای کشته شد. کاپیسا:  ۸اکتوبر رر 

طالبان که ازمساجد، مکاتب و اماکن بحیث سنگر استفاده میکند بیشتر پاکستانی اند. قندز:  ۱۰ اکتوبررر 
مال امام با۳ طالب که درمسجد ماین را جابجا میکردند با انفجار ماین کشته شدند. کاپیسا:  ۱6 اکتوبر رر 

خطیب مسجد لوالش  ولسوالی کوهستان درنتیجه انفجار ماین کشته شد. فاریاب:  ۳۱اکتوبر رر 
یک عالم دینی توسط طالبان کشته شد. طالبان علمای دینی را مانع اهداف خود میدانند. غزنی:   ۱۰نوامبر رر 

یک عالم دینی در دولت آباد توسط طالبان تیر باران شد. بلخ:  ۲۸نوامبر رر 
۱۴ نفر درانفجاری در مسجد در سیدآباد میدان کشته و ۱۷ نفر زخمی شد. میدان:  ۴دسامبر رر 

یک مال امام مسجد درکوهستانات توسط افراد ناشناس کشته شد. کاپیسا:  ۲۸دسامبر رر 
افرادمسلح مال امام مسجد امام ابوحنیفه را با فیر مرمی بقتل رسانیدند. پروان:  ۲۹دسامبر رر 
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۲۰۱۶
۲ استاد و ۲ شاگرد مدرسه دینی غزنی هنگام ماین گذاری بازداشت شدند. ۲۰ جنوری ۲۰۱6 غزنی: 

یک تعویذ نویس به اتهام تجاوز بر یک دختر جوان بازداشت شد. قندهار:  ۳۱جنوری۲۰۱6 
هرات:  بیش از۵۰۰ دخترازدارالعلوم غیاثیه )ازصنف۱۲-۱۴( فارغ شدند. ۵فبروری۲۰۱6 

علما در یک جلسه نا امنی های  بغالن را برخاسته از توطیه پاکستان میدانند. بغالن:  6 فبروری رر 
مولوی احمد شاه یک عالم دینی توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. ننگرهار:  ۱6 فبروری رر 

زن و شوهری در مرکز فراه که زیارت میکردند از سوی افراد ناشناس کشته شدند. فراه:  ۲۵ فبروری رر 
جنرال خان آقا اچکزی هنگام ادای نماز توسط طالبان به قتل رسید. قندهار:  ۲۵ مارچ رر 

حاجی محمد انور ریس محکمه شهری غزنی توسط طالبان کشته شد. غزنی:  ۲۷ مارچ رر 
یک استاد دانشگاه کابل امام مسجد باتهام تبلیغ افراط گرایی گرفتار شد. کابل:  ۲۴ اپریل رر 

خوست:  مدیرتحریرات محکمه  اسمعیل خیل توسط افراد ناشناس کشته شد. ۲۴ اپریل رر 
امام وخادم یک مسجد به اتهام جاسازی ماین گرفتار شد. سمنگان:  ۱۷ می رر 

ریس محکمه ابتدایه هرات از سوی مردان مسلح ربوده شد. هرات:  ۱۹ می رر 
یک قاضی متقاعد درناحیه ۸ کابل با ضرب گلوله کشته شد. کابل:  ۲۰ می رر 

درحمله مهاجمان بر محکمه غزنی ۴ مهاجم  یک پولیس و ۵ غیر نظامی کشته شد. غزنی:  اول جون رر 

ریس حارنوالی لوگر با6 عضوش در حمله انتحاری طالبان کشته ۲۳نفر زخمی شد. لوگر:  ۵ جون رر 
بغالن:  یک کارمند محکمه استیناف از سوی افراد مسلح تیرباران شد. ۱۵ جون رر 

باحمله طالبان برنمازگزاران در پغمان ۳نفر در مسجد کشته و ۳ نفر زخمی شد. کابل:  ۱۷ جون رر 
طالبان یک قاضی استیناف را اعدام و یک کارمند امنیتی و یک ملکی را کشتند. فراه:  ۲۵ جون رر 

یک خانم که باالی پولیس ستره محکمه با تفنگچه فیر نموده بود کشته شد. کابل:  ۲۱ جوالی رر 
دارالحفاظ  لوگرباثر راکت طالبان آتش گرفت. لوگر:  ۲۸ جوالی رر 

کاپیسا:  یک مال امام بنام احمد طیب ازحزب اسالمی توسط افراد مسلح درحصه اول کوهستان  ۸ آگست رر 
کشته شد.

یک گوردسته جمعی بیش از۴۰۰جسد کشف شد. از زمان شوروی ها  بامیان:  ۹ آگست رر 
یک مالی مسجد درچهارسونک با فیر مرمی افراد ناشناس کشته شد. هرات:  ۲۰ اگست رر 

زیارت پیرشاه عبدالصمد درپادخواب روغنی توسط طالبان با بم منفجر داده شد. سال  لوگر:  ۱۸سپتامبر رر 
گذشته زیارت شاه خلوتی در چرخ  توسط طالبان تخریب شد. 

طالبان با استفاده از تراکتوریک کیلومترسرک قیرریزی شده را تخریب کردند. قندهار:  ۲6 سپتامبر رر 
یک مالامام مسجد در محمد آغه لوگر ترور شد. لوگر:  ۵ اکتوبر رر 

قاضی محکمه ولسوالی قلندرازسوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. خوست:  ۲ نوامبر رر 
مولوی صالح الدین موحد عالم دینی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. نیمروز:  ۱6 نوامبر رر 

.طالبان: اعالن کرد که از طرح های بزرگ توسعه ای کشور حمایه میکنند. درحالیکه  طالبان:  ۲۹ نوامبر رر 
صدها فابریکه، مسجد، پل،سرک و خانه های مردم را تخریب کرده اند.

برخی علمای دینی خواندن نماز جنازه پولیس محلی را که توسط طالبان شهید شود منع  بغالن:  ۲۰ دسامبر رر: 
کردند.

۲۰۱۷
با انفجاری در جوار مسجد رضاییه هنگام نماز مغرب ۵ نفر زخمی شد. اول جنوری۲۰۱۷  هرات: 

انفجار بمبی توسط طالبان در داخل مسجد۲ مامور پولیس شهید و۳ نفر زخمی شد. بدخشان:  ۸ جنوری رر 
ننگرهار:  افراد  داعش بیش از۱۰ استاد یک مدرسه دینی را در ننگرهار باخود بردند. ۱۵جنوری۲۰۱۷ 

مسجدابوالفضل باثر مواد انفجاری طالبان تخریب شد. هرات:  ۱۹ رر  رر 
مال امام  برای نکاح ازدواج یک مرد ۴۰ ساله با دختر ۸ ساله  بازداشت شد. سمنگان:  ۴ مارچ رر 

درسرخرود نزدیک یک مسجد حمله انتحاری صورت گرفت. ننگرهار:  ۱۷مارچ رر 
رییس محکمه ابتدایه حوزه ۲ کابل با۱۸ کیلو چرس از قندزجانب کابل گرفتار شد. بغالن:  ۳۰مارچ رر 
درانفجارانتحاری ماین در مقابل مسجد صاحب الزمان۲نفر کشته و6 نفرزخمی شد. هرات:  ۱۷ اپریل رر 

یک انبار سالح در اجرستان غزنی کشف شد که در مسجد جابجا شده بود. غزنی:   ۹ می رر 
شماری از افراد مسلح انتحاری در لباس نظامی باالی قرارگاه قول اردوی۲۰۹ شاهی در  بلخ:  ۲۱اپریل۲۰۱۷ 

دهدادی حمله کردند. که نخست نمازگزاران روز جمعه را هدف قرار دادند.
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مولوی عبدالغفور معاون شورای علمای لوگر  از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. لوگر:  ۲۲ می رر 
درحمله  برنمازگزاران تراویح درمسجدی درگردیز۳ نفرکشته و۹نفر زخمی شد. گردیز:  ۱۰جون رر 

مال عبدالرسول عالم دین و ناجیه دخترش توسط هراس افگنان دراندخوی کشته شدند. فاریاب:  ۱۱ جون رر 
حمله انتحاری به مسجد الزهرا در دشت برچی۷ نفر را کشته و ۸ تن را زخمی کرد.  کابل:  ۱6جون ۲۰۱۷ 

انتحار کنندگان داعش درهنگام تجلیل ازشب قدروادای نمازشام برنمازگذاران حمله کرد.
مجاهد اهلل آمر تعلیمات اسالمی معارف کاپیسا کشته شد. کاپیسا:  اول جوالی رر 

پرویزکامگار جوانی که به تفریح رفته بود در خلم کشته شد. سمنگان:  ۲ جوالی رر 
یک عالم دینی بدست مخالفین در شیندند به شهادت رسید. بغالن:  ۱۱  رر  رر 

مولوی اسد اهلل مالک مدرسه دینی و نیز طبیب یونانی درخوگیانی ننگرهارترورشد. ۱۸  رر    رر 
در حمله انتحاری درمسجد جوادیه هرات ۴۵نفرکشته و 6۴ نفر زخمی شد. ۳ آگست رر 

مال امام در آقچه به ظن تجاوز به یک طفل ۱۱ ساله دستگیر شد. ۵ اگست رر 
طالبان در صیاد سرپل مساجد را به آتش کشیده اند. 6 آگست رر 

درحمله به یک مسجد در چاه آب تخار ۴نمازگزار شهید و ۳۱ تن زخمی شد. ۱۲ آگست رر 
درحمله به مسجد امام زمان درقلعه نجارهای خیرخانه ۲۰نفرکشته و۳۰ نفر زخمی شد. ۲۵ آگست رر 

درحمله به یک مسجد دررستاق تخار۳تن  نمازگزار زخمی شد.  ۲۹ آگست رر 
سیدعلی مالامام مسجد قریه شیخان ریگ روان کاپیسا دیشب کشته شد. ۳۰ آگست رر 

۲ جماعت خانه فرقه اسمعیلیه در شلکتو و کمپیرک دهنه غوری به آتش کشیده شد. اول سپتامبر رر 
مولوی عبدالحکیم معلم مکتب درخوگیانی توسط افراد مسلح تیر باران شد. ننگرهار:  ۲ سپتامبر ۲۰۱۷ 

یک عالم دینی بدست مخالفین در شیندند هرات به شهادت رسید. ۸ سپتامبر رر 
مولوی گل محمد حنیف یارریس شورای علمای کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.  ۹ سپتامبر رر 

مولوی حزب اهلل عالم دین در چپرهار ننگرهار کشته شد. ۹ سپتامبر رر 
مولوی غالم فاروق عالم دینی در چپرهار ازسوی دوموتر سایکل سوار کشته شد. ۱۴ سپتامبررر 

درحمله به مسجد شیعیان درقلعه فتح اهلل خان کابل ۵نفر کشته و۲۰تن زخمی شد. ۲۹ سپتامبر رر 
مولوی صفی اهلل عالم دینی در بهسود به شهادت رسید. ۱۳ اکتوبر رر 

حمله انتحاری درمسجد امام زمان دشت برچی6۰نفر کشته و۴۵نفر زخمی شد. ۲۰ اکتوبر رر 
درحمله انتحاری روزجمعه درمسجد جامع دولینه غور۳۰نفرکشته و۳۰نفر زخمی شد. ۲۰ رر   رر 

سه عالم دینی در قیصار فاریاب کشته ویک عالم زخمی شد. ۲۲ رر   رر 
طرح انفجار مسجدی درناحیه سوم جالل آباد ناکام ساخته شد. ۳۱ رر   رر 

سازمان ملل: هدف قرار دادن نمازگزاران و رهبران مذهبی در افغانستان باید متوقف شود. ۷ نوامبر۲۰۱۷  
درانفجار درنماز جمعه درمومند دره ننگرهار امام مسجد شهید و۸نفر زخمی شد. ۸دسامبر  رر 

طالبان قاری هجرت اهلل استاد مدرسه علوم اسالمی ومال امام را تیرباران کردند. ۱۹ رر   رر 
افراد مسلح مسجد زیارت گردی غوث مومند دره را منفجر نمودند. ۲6 رر   رر 

داعش یک روحانی و دوفرد عادی را سر بریدند. ۲۹ رر   رر 
داعشیان ۱۲مال امام را باخود برده ازانها تعهد گرفت تبلیغ سلفی گری کنند. یک مال امام را بجرم  ۳۰ رر   رر 

تعویض نویسی سر بریدند.
۲۰۱۸

فردی که قصد انفجار مسجد درهرات را داشت بازداشت گردید. ۹ جنوری۲۰۱۸ 
مولوی نظام الدین واعظ ریس شورای علما وواعظ مسجد جامع بزرگ هرات فوت نمود. ۲ فبروری رر 

نیازمحمد حارنوال استیناف با ضرب مرمی به قتل رسید. ۳ رر   رر 
عامالن تیرباران یک مالامام مسجد دروالیت ننگرهار بازداشت شدند. ۱۹  رر   رر 

افراد ناشناس"نظرگاه حضرت علی" موسوم به"زیارت سخی" درشهرغزنی را منفجر کردند. ۸ مارچ رر 
درانفجاری نزدیک زیارت سخی کابل درجشن نوروز۳۱نفرکشته و6۵ تن زخمی شد. ۲۲ رر     رر 

یکتعداد زیارت ها از سوی افراد ناشناس درغزنی تخریب وحریق شده است. ۳۱ مارچ رر 
درحمله به مدرسه دینی در دشت ارچی قندز۲۵طالب کشته و۵۰ تن زخمی شد.  ۳ اپریل رر 

قاری ذبیح اهلل عالم دین  در ایبک  ترور شد. ۲ می ۲۰۱۸ 
مال امامی که میخواست ماین جاسازی کند درغورکشته شد. ۲ می رر 

درانفجاربمب در مسجد در شهرخوست ۲۰ تن کشته و ۳۳ تن زخمی شد. 6 می رر 



809

درانفجارماین در داخل یک مسجد در قریه اسماعیل کابلی اندرغزنی۱۱طالب کشته شد. 6 می رر 
درحمله هوایی نزدیک مدرسه دینی قندز۳۰ کودک کشته و ۵۱ تن زخمی شد. ۸ می رر 

زیارتگاه میاعلی صاحب در ثمرخیل بهسود با انفجار بمب تخریب گردید. ۸ می رر 
عامالن بمب گذاری اخیر برمسجدی درشهرخوست بازداشت شدند. ۱۰ می رر 

درجلسه علمای دینی درخیمه لویه جرگه انتحاری شد که ۸ نفرکشته و۲۰ تن زخمی گردید. ۴ جون رر 
ننگرهار: ۸۰ مدرسه دخترانه در مربوطات ننگرهار باتهدید داعش تعطیل شد. ۵   جون رر 
درحمله افراد مسلح در مسجد جامع شیندند ۲ نفر شهید و ۷ تن زخمی شد. ۹ رر   رر 

دربمب گذاری برنمازگزاران روزه دار در مهتر الم لغمان ۳ تن شهید و۱۳ تن زخمی شد. ۹ جون رر 
سه عالم دینی پس از نماز جمعه توسط طالبان درگذرگاه نور بغالن شهید شد. ۱۰ جون رر 

جعفر توکلی عالم دینی توسط افراد مسلح ناشناس درهرات کشته شد. ۲۳ جون رر 
۳۴ طالب در مدرسه دینی  اندر غزنی گرفتار شد. ۴ طالب کشته و ۵ تن زخمی گردید. ۲۵ جوالی رر 

به خانواده های۳۴ شهید مسجد امام زمان گردیز هرکدام یکصدهزار وبرای ۷6زخمی هرکدام ۵۰  ۴ آگست ۲۰۱۸ 
هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

درانتحاری مرکز آموزشی مهدی موعود دشت برچی ۴۸نفرکشته و6۷نفر زخمی شد. ۱۵ آگست رر 
یک داعشی باتهام حمله به مسجد جوادیه هرات به اعدام محکوم شد. ۱۷   رر   رر 

۴ انتحاری داعش که در یک مدرسه پنهان شده بودند بازداشت گردید. نفرپنجم خودرا انفجارداد. ۲۰ رر    رر 
درانفجاری نزدیک مسجد جامع هرات یک غیرنظامی شهید و6 تن زخمی شد. ۳۰ رر  رر 

مولوی محمدعارف حامدی امام مسجد عالم رزم به شهادت رسید. اول سپتامبر رر 
یک مال امام مسجد با دوشاگردش هنگام انتقال مواد انفجاری بازداشت شدند. 6  رر   رر 

دو مجاور ویک نگهبان زیارت پیرصاحب در سرخرود ننگرهار به شهادت رسیدند. ۱۷ رر   رر 
چند مهاجم درعزاداری ده محرم وارد مسجد درقلعه امیرمحمد خان مرکز غزنی شده یک محافظ   ۲۰ رر   رر 

را زخمی کردند.
یک ماین بوشکه یی درجوار مسجد مرحوم حاجی اسکندر درمیدان هوایی شهر میمنه کشف شد. ۱۱ اکتوبر۲۰۱۸ 

یک مال امام در نیمروز باثر فیر افراد مسلح ناشناس کشته شد. ۱۹ رر  رر 
یک بمب در نزدیک مسجد جوادیه هرات کشف و خنثی شد. ۱۵ نوامبر رر 

دونفر که یکی استاد مدرسه دینی ابوذر غفاری بود دیروز کشته شدند. ۱۹ رر  رر 
۵۵ نفر از روحانیون که در هوتل اورانوس جلسه داشتند باثرانفجاری کشته و ۹۴ تن زخمی شد.  ۲۰ رر  رر 

در انفجاری درمسجدپایگاه نظامی خوست ۱۲ تن کشته و ۳۳ تن زخمی شد. ۲۳ رر  رر 
عبدالبصیر حقانی رییس شورای علمای کابل بعد از چاشت امروز ترورشد. ۲۴ رر  رر 

۱۰ نفر در جریان نماز جنازه در دولت اباد بلخ درحمله یک مهاجم شهید وعده ای زخمی شد. ۱۵ دسامبر رر 
۲۰۱۹

زیارتگاه شمس العارفین غزنی با بمب تخریب شد. ۲ می ۲۰۱۹ 
مولوی امیرجان خطیب مسجد شهر پل علم به شهادت رسید. ۸می رر 

مولوی سمیع اهلل ریحان امام مسجد التقوا درانفجار مسجد کشته و۳۲نمازگزار زخمی شد. ۲۴ می رر 
نزدیک مقبره مولوی سمیع اهلل ریحان درننگرهار انفجار رخداد. ۲۸ می رر 

مال امام را که۱۲ تن اعضای خانواده اش رادرفراه کشته بود طالبان گرفت. ۱۲ جون رر 
مالصفی اهلل امام مسجد در خیوه ننگرهار کشته شد. ۱۲ رر  رر 

یک نفر در مسجد بابای غریب هرات با آزارکودکی بازداشت شد. ۱6 رر  رر 
۲ طالب با۲ ماین در آرامگاه سلطان محمود غزنوی یازداشت شد. ۲۳ رر  رر 

۲طالب ماین را درمسجددولت زایی پکتیا انفجار دادکه مسجدآتش گرفت.  ۲6 رر  رر 
عبدالقیوم انصاری مدرس شورای اهل تشیع قندز در پل الچین  به قتل رسید. 6جوالی   رر 

طالبان دروازه ۷ مدرسه دینی را در سیاه گرد وشینواری بستند. ۹رر   رر 
درانفجار مقابل مسجد عرض بیگی قندز یکنفر کشته و۸ تن زخمی شد. ۱۷جوالی۲۰۱۹ 

برای اعمار مسجد داراالمان ازتمام مناطق کشور خاک جمع میشود. ۲۲ رر  رر 
علما ومال امامان درکابل مردم را به وحدت نظر و عمل دعوت کرد. ۲6 رر  رر 

درانفجاری درمسجد بازار مارکوننگرهار دوشاگرد علوم اسالمی زخمی شد. ۳ اگست رر  
یک مال امام در فیض آباد بدخشان دزمنزلش باچاقو شهید شد. ۵ رر  رر 
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آیت اهلل محمد آصف محسنی یک عالم دینی درکابل وفات نمود. 6 رر  رر 
طالبان درننگرهاراز مسجد بحیث مرکز ساخت بمب استفاده میکرد که کشف شد.  ۲سپتامبر۲۰۱۹ 

طالبان درننگرهاردر یک مسجد بمب و ماین می ساختند که کشف شد. ۱۷ رر  رر 
مولوی حیات الدین صاحبی عالم دین در بلخ ترور شد. ۱۳اکتوبررر 

پوهاند عزیر احمد پنجشیری استاد پوهنتون در بغالن توسط طالبان کشته شد. 6 نوامبر رر 
داکتر اسد اهلل حنیف بلخی سابق وزیر حج واوقاف وفات یافت. ۱۲ نوامبر۲۰۱۹ 

نصراهلل سیاسی امر شهدا و معلولین غزنی ترور شد. ۱۰دسامبر۲۰۱۹ 
بااصابت مرمی هاوان بر مسجدی در قندز دیزور۲ کودک زخمی شد. ۱۸ رر   رر 

رفیع الدین اشنا قاضی استیناف ننگرهاردربهسودبه قتل رسید. ۲۳جنوری۲۰۲۰ 
یک عالم دین درداخل مسجد در قدوس آباد کهسان هرات توسط طالبان کشته شد. ۴فبروری  رر 

۲ ماین بشکه ای در داخل مسجد مرکز بلچراغ کشف و خنثی شد. ۱6 فبروری رر 

۶/حمله به مکاتب و قتل دانشمندان اهل معارف :
افراد مسلح تعمیریک مکتب و یک شفاخانه را با بمب تخریب کردند. کنر:  ۷فبروری۲۰۱۵  

۷ نفر،یک سرمعلم و۷ شاگرد مکتب ویک موسفید ازپشت کوه ربوده شده بودرها شدند. فراه:  ۸فبروری رر 
شورشیان یک مکتب دختران را در مومند دره آتش زدند. ننگرهار:  ۱۱ فبروری ۲۰۱۵ 

۱۰۰ متعلم باثر غذای خراب مسموم و داخل بستر شفاخانه شدند. هرات:  ۱۱ اپریل   رر 
طالبان مکتب متوسطه نسوان ولسوالی دولتیار را آتش زدند. 6 می ررغور: 

طالبان یک مکتب ذکور را آتش زدند. لوگر:  ۱6 می رر 
درحمله راکتی برمکتب برکی برک یک معلم و۲ متعلم  کشته  و۴ شاگرد زخمی شد. لوگر:  ۳۱می رر 

بیماری نا شناخته ۴۱ دختر مکتب را روانه شفاخانه کرد. بامیان:   6 جون رر 
۲ طفل ۱۲ و۹ ساله که  برای حمله انتحاری تربیه شده بوددر یک مدرسه دینی پیدا شد. هلمند:  ۸ جون رر 

۵۰ دختر مکتب در هرات و۳۲دختردر بدخشان مسموم شد.  هرات:  ۱۳جون رر 
طالبان مکاتب دخترانه را در بره کی برک بستند. لوگر:  ۲۴جون رر 

۱۲ مدرسه دخترانه پس از تهدید طالبان بسته شد. لوگر:  ۲6جون رر 
افراد ناشناس بروی دو دختر اسید پاشید. هرات:  ۴ جوالی رر 

طالبان مکتب دخترانه را در کوزکنر منفجر و آتش زدند. ننگرهار:  ۱۳جوالی رر 

تعمیر مکتب نیازی دیروز از سوی طالبان آتش زده شد. بگرام:  ۲۸ جوالی رر 
یکصد متعلم در  ناحیه۱۲ شهر هرات مسموم شد. هرات:  ۴ سپتامبر رر 

طالبان لیسه مرکزی ولسوالی ازره لوگر را تخریب کردند. لوگر:  ۷ سپتامبر رر 
بیش از۱۰۰ دانش آموز دختر برای بار پنجم  مسموم شدند. هرات:  ۷ سپتامبر رر 

۱۹ مکتب باثر نا امنی در فراه مسدود شده. فراه:  ۱۴اکتوبر رر 
ساختمان ۵ مکتب بکلی منهدم شده . در۱6 روز جنگ ۱۵۰ مکتب مسدودشده. قندز:  رر     رر 

طالبان یک مکتب دخترانه را آتش زدند. تخار:  ۲6 اکتوبر رر 
مکتب متوسطه اناث حاجی گلو را طالبان به آتش کشیدند. لوگر:  ۲۹ اکتوبر رر 

گردیز:  انفجار بمب در مرکز آموزشی دختران که ۵ دانش آموز دیروز زخمی شد. ۲۲نوامبر رر 
طالبان یک مکتب دخترانه در لعل وسرجنگل را آتش زدند.  غور:  ۳دسامبر رر 

۹ محصل پوهنتون فاریاب مسموم شدند. فاریاب:  ۷دسامبر رر 
۲۰۱۶

مالجان محمد مدیرلیسه دخترانه ازسوی افراد مسلح طالب کشته شد. فاریاب:  ۲ جنوری ۲۰۱6 
طالبان یک معلم متقاعد را در پشت رود به شهادت رسانیدند. فراه:  اول فبروری رر 

نورستان:  طالبان یک معلم را در کامدیش تیر باران کردند.  ۱6مارچ رر 
ننگرهار:  افرد مسلح رادیو اراکوزیا در جالل آباد را آتش زدند. ۲۳مارچ رر 

یک استاد مرکز تعلیمی قوماندانی امنیه پکتیا از سوی افراد مسلح شهید شد. پکتیا:  ۲۳مارچ رر 
۲ بمب از مقابل مکتب  الجهاد کشف و خنثی شد. پکتیکا:  ۲۷ مارچ ۲۰۱6 
بلخ:  مدیر معارف دولت آباد از سوی طالبان شهید شد. ۲۹مارچ رر 
مدیر لیسه  خفک دیروز توسط طالبان ربوده شد. غور:  ۳۰ مارچ رر 
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۱۱۰ مکتب در ۹ ولسوالی بغالن زیر تهدید های امنیتی قرار دارد بغالن:  ۲ اپریل رر 
ده ها دختر در  مکتب  لیسه رستاق مسموم شد. تخار:  ۱۹ اپریل رر 

محکمه۳۱ دانشجو را بجرم حمل پرچم طالبان وداعش در6 ماه قبل و بی حرمتی به  ننگرهار:  ۲۴ اپریل   رر 
پرچم افغانستان از۲ ماه تا۲ سال حبس محکوم نمود.

ده ها دانش آموز دخترانه شهر تالقان مسموم شد. تخار:  ۱۴ می رر 
مردم از سوختاندن یک مکتب توسط طالبان جلوگیری کردند. سمنگان:  ۱۵ می رر 

۲۲۰ دختر دانش آموز مسموم شدند. نیمروز:  ۱۷ می رر 
۳ مکتب در کنر ها از سوی طالبان آتش زده شد. کنر:   ۱۸ می رر 

۲ طالب که قصد بمب گذاری مکتب دخترانه دره قاضی را داشت گرفتار شد. غور:  ۲۳ می رر 
یک مکتب نسوان در چپه دره با انفجار ماین تخریب شد. کنر:  ۲۸ می رر 

یک معلم در پل علم توسط افراد مسلح تیر باران شد. لوگر:  ۴ جون رر 
۲ معلم توسط طالبان در شینکی تیر باران شد. زابل:  ۱6جوالی رر 

بغالن:  انفجار ماین در یک صنف لیسه نوی بغالن خسارات وارد کرد. ۲۰ جوالی رر 
۲ استادخارجی پوهنتون امریکایی درکابل توسط افراد بایونیفورم نظامی ربوده شد. یکنفر  کابل:  ۸ آگست رر 

امریکایی ویک نفر دیگراسترالیایی میباشند.
بغالن:  یک کلنیک صحی درنهرین توسط طالبان آتش زده شد. ۱۳ آگست رر 

درحمله به دانشگاه امریکایی ۱۳کشته و ۴۵ تن زخمی شدند. کابل:  ۲۱آگست رر 
باحمله بم دستی دردارالمعلمین لوگر۴معلم ومحصل زخمی شد که ۳ دختر است. لوگر:  ۲۱سپتامبر رر 

یک معلم توسط افراد مسلح در سید خیل کشته شد. پروان:  ۲ اکتوبر رر 
یک معلم لیسه قلعه کهنه برکی برک توسط طالبان به شهادت رسید. لوگر:  ۹ اکتوبر رر 

یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی درزابل بدست افراد مسلح کشته شد. زابل:  ۱۷ اکتوبر رر 
درحمله راکتی طالبان باالی شفاخانه میدان شهر یک کودک کشته و ۷ تن زخمی شد. میدان:  ۲۸ اکتوبر رر 

مکتب دخترانه در شهر شبرغان قبل از بهره برداری  به آتش کشیده شد. جوزجان:  ۳۰ اکتوبر  رر 
طالبان یک دانشجو را در میدان و یک روحانی را در بدخشان اعدام کردند. میدان:  ۳دسامبر رر 

معروف تنکری استاد پوهنتون تخارکه جهاد علیه خبرنگاران و نظامیان را اعالن کرده                           تخار:  ۱6 دسامبر رر 
بود گرفتار شد.

ننگرهار:  افراد مسلح یک داکتر را در بهسود تیر باران کردند. ۲6دسامبر رر 
۲۰۱۷

یک کلنیک صحی در هلمند از سوی طالبان به آتش کشیده شد. هلمند:  ۲۷جنوری ۲۰۱۷ 
طالبان یک معلم را در محمد آغه ربودند. لوگر:  ۲۳فبروری رر 

دانشگاه امریکایی ۷ ماه بعد ازحمله شورشیان درکابل دوباره باز شد. کابل:  ۲۵مارچ رر 
ازیک مکتب خصوصی در خوشحال مینه سالح و مهمات کشف شد. کابل:  ۱۰ می رر 
درانفجار درچار راه زنبق، ساختمان تلویزیون یک کامال تخریب شد. رر:  ۳۱ می رر 
حقوق بشر میگوید حدود۲۰6هزار دختر ازرفتن بمکتب محروم اند. کابل:  ۱۷   رر  رر 

مکتب دخترانه توسط طیاره بدون پیلوت بمبارد و تخریب شد.هدف مخفیگاه طالبان بود. قندز:  ۱۵ رر    رر 
طالبان دو محافظ یک مکتب در ولسوالی بلخ را کشتند. بلخ:  ۱6 رر   رر 

۳۰ بیمار و داکتر د حمله طالبان به بیمارستان در تیوره غور کشته شدند. غور:  ۲۴ رر   رر 
طالبان تهدید کردند که اگر دختران ازصنف6 به باال را درس دهند کشته میشوند. غزنی:  ۱۳ سپتامبر رر 

درانفجارماین نزدیک مکتب دخترانه خلم یکتن شهید و۱۳ تن زخمی شد. بلخ:  اول نوامبر۲۰۱۷ 
جسد یک دانش آموز دردست شویی لیسه باختر پیدا شد. بلخ:  ۲نوامبر رر 

درحمله انتحاری داعش درتلویزیون شمشاد۲ محافظ کشته و۲۱کارمند زخم کابل:  ۷ نوامبر رر 
چهار آموزگار مکتب افغان- ترک به ظن اقدامات امنیتی بازداشت شد. کابل:  ۱۳ دسامبر    رر 

درسه انفجار انتحاری داعش در مرکز فرهنگی تبیان ۴۱نفرکشته و۸۴نفر زخمی شد. کابل:  ۲۸ رر     رر 
۲۰۱۸

درحمله انتحاری در دفتر سازمان خیریه حمایت از کودکان ۲کشته ۲۰تن زخمی شد. ننگرهار:  ۲۴جنوری۲۰۱۸ 
حمله به آموزشگاه خصوصی کوثر دشت برچی ۱۱ تن زخمی شد. کابل:  ۱۸ مارچ رر 

درانفجار نزدیک مکتب افغان- ترک جالل آباد۴نفر کشته و۱۰ نفر زخمی شد. ننگرهار:  ۱۹ رر    رر 
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دراثر انفجاری در یک درمانگاه یک داکتر کشته و ۳ غیر نظامی زخمی شد. لوگر:  اول اپریل رر 
۲۴شاگرد مکتب دخترانه در لشکرگاه مسموم شد. هلمند:  ۲  رر    رر 

طالبان مکتب هارا در چرخ بسته کردند. لوگر:  ۲  رر   رر 
هراس افگنان دیشب ساختمان اداره یک مکتب را در مومندره  حریق کردند. ننگرهار:  ۱۰ رر   رر 

طالبان مسلح در مومند دره  ننگرهار یک مکتب را با بمب منفجرساختند. رر:  ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ 
یک شاگرد مکتب امروز از شهر چاریکار والیت پروان ربوده شد. پروان:  ۱۸  رر    رر 

درحمله انتحاری مکتب مایل هروی قلعه ناظر ۵۲نفرکشته و۱۱۲ تن زخمی شد.  کابل:  ۲۲  رر    رر 
معلمین پنج مکتب بدلیل عدم دریافت حقوق استعفی دادند. غور:  ۲۵  می ۲۰۱۸ 

افراد مسلح لیسه امام صادق ولسوالی دایکندی را از دوهفته به این سو بستند. دایکندی:  6 می ۲۰۱۸ 
افراد ناشناس به صورت سرمعلم زن۲۵ساله مکتب نسوان خواجه محمد کنجانی در  هرات:  ۷ می ۲۰۱۸ 

گذره هرات، تیزاب پاشیدند.
طالبان مسلح دیشب در فراه یک مکتب دخترانه را به آتش کشیدند. فراه:  ۲۸ می رر 
سمنگان:  آمرشفاخانه والیتی با انفجار ماین مقناطیسی در موترش شهید شد. ۲۹ می رر 

۲ دختر مکتب باثر انفجار ماین در گردیز زخمی شد. پکتیا:  ۱۰ رر   رر 
یک مکتب در خوگیانی ازسوی داعش به آتش کشیده شد وسه مالزم آن تیرباران شد. ننگرهار:  اول جوالی رر 

درحمله انتحاری به تعمیر معارف جالل آباد ۱۱نفر کشته و ۱۰ تن زخمی شد. ننگرهار:  ۱۱   رر   رر 
مهاجمان  مکتب کپتان بابا در بتی کوت  را درننگرهار به آتش کشیدند. رر:  ۱۵  رر    رر 

بیش از6۰ مکتب تنها در پل علم لوگر بسته شده اند. لوگر:  ۱6 رر    رر 
افراد مسلح به مرکز قابله ها حمله کردند که ۳ تن کشته و ۸ تن زخمی شد.۸ تن مفقود. ننگرهار:  ۲۸ رر    رر 

یک لیسه دخترانه درواکنش به اختطاف یک معلم دختر بسته شد. دایکندی:  6 آگست۲۰۱۸ 
درانفجار ماین مقابل لیسه مسلکی تجارت کابل سه نفر زخمی شد. کابل:  ۱۴ رر   رر 

طالبان شاگردان دخترازصنف6 به باال را درلوگر منع کردند. لوگر:  ۵ سپتامبر رر 
طالبان سه مکتب را در پکتیکا با مواد انفجاری تخریب کردند. پکتیکا:  6 رر   رر 

یک معلم درحصه اول کوهستان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. کاپیسا:  ۱۵ رر    رر 
طالبان یک معلم را درحومه فیض آباد شهید و دومعلم را باخود بردند. جوزجان:  ۳۰  رر   رر 

جوزجان طالبان یک سرمعلم را درراه فیض آباد-جوزجان شهید و۷بزرگ قومی را باخود بردند. ۱۴ اکتوبر۲۰۱۸ 
انفجار ماین درمکتب اناث احمدشاه بابا ودرمکتب قیام الدین خادم صورت گرفت. کابل:  ۲۰ رر  رر 

طالبان در ارگون والیت پکتیکا  یک مکتب دخترانه را به آتش کشیدند. پکتیکا:  ۲۹دسامبر۲۰۱۸ 
۲۰۱۹

پولیس دیشب به مکاتب پسرانه و دخترانه  افغان- ترک حمله کرد. ۲۵جنوری۲۰۱۹ 
یک مکتب دخترانه در قریه گنهکان فراه دیشب تخریب شد. فراه:  ۲ فبروری رر 

طالبان یک کلینیک صحی را در ولسوالی برمل به آتش کشیدند. ۳۱ مارچ رر 
نگهبان مدرسه دینی حصه دوم کوهستان کاپیسا دیشب کشته شد. کاپیسا:  ۱۱ اپریل رر 
طی ۳ روزساختمان دومین لیسه دخترانه فراه به آتش کشیده شد. فراه:  ۱6 رر   رر 

یک معلم در نهرین والیت بغالن دیروز به قتل رسید. بغالن:  ۱۴ می رر 
اموزگاران۲۰ مکتب هرات نسبت کمی معاش اعتصاب کردند. هرات:  ۱6 رر  رر 

۲ برادر معلم دردو لینه غور به شهادت رسید. غور:  ۲۳جون رر 
انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک به معارف ترکیه کابل:  ۵جوالی  رر 

۱۲۵ شاگر لیسه دخترانه امام جعفرصادق در درایم مسموم شدند. بدخشان:  6 رر  رر 
۳۰۰ مکتب در بدخشان فاقد تعمیر میباشد. 6 رر  رر 

دایکندی: 6۳ دختر شاگرد مکتب در دایکندی مسموم گردیدند. ۱۵ رر  رر 
یک استادپوهنتون غور از حمله ترورستی نجات داده شد. غور:  ۲۵جوالی۲۰۱۹ 

مدیرمسوول روزنامه بوستان قندز ازنزد ربایندگان نجات داده شد. قندز:  ۴ اگست رر 
طالبان یک مکتب دخترانه را در شکر دره کابل به آتش کشیدند. کابل:  ۲۰ رر  رر 

غزنی: درانفجار ماین در بس محصالن در غزنی یک تن جان باخت و6 محصل دیگر زخمی شدند. ۱6سپتامبر رر 
طالبان یک داکتر را در دولینه غور تیر باران کردند. غور:  ۱۲اکتوبر رر 

سیدضیاالدین مدیر لیسه عبدالغفورندیم خیرخانه ترور شد. کابل:  ۱۴ رر  رر 
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سیدنورالحق استادپوهنتون تخار در فرخار  کشته شد. تخار:  ۱۹ رر  رر 
دوکارگر درساختمان تعمیر نیمه کاره یک مکتب ننگرهار کشته و۵ تن زخمی شدند. ننگرهار:  ۲۸ رر  رر 
پوهاند عزیز احمد پنجشیری استاد پوهنتون کابل در بغالن توسط طالبان کشته شد.  بغالن:  6نوامبر۲۰۱۹ 

طالبان مکتب دخترانه رستای بودله تالقان را به آتش کشیدند. تخار:  ۳فبروری۲۰۲۰ 
درسال ۲۰۱۹ بدلیل نا امنی هادرافغانستان ۴۸۸مکتب بسته یا تخریب شده. م.م:  ۱۳ رر  رر 

۷/  مقرری ها و جابجایی افراد درارگانهای دولت
در دوران حکومت وحدت ملی:

۵اپریل۲۰۱۳=۱6حمل۱۳۹۳ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
انتخابات دور دوم ۲۴جوزا 

داکترعبداهلل گفت که شمارش آرا معطل شود زیرا تقلب صورت گرفته. ۲۸جوزا  
ضیاالحق امرخیل ریس داراالنشا کمسیون انتخابات استعفی نمود. ۲۳جون  

نتایج نهایی انتخابات اعالن شد. ۳۱سرطان 
اشرف غنی احمدزی بحیث ریس جمهور جدید افغانستان تحلیف را بجا آورد. ۱۱ اسد 

۲۰۱۴
۲۱سپتامبر۲۰۱۴)۳۰سنبله۱۳۹۳( سند حکومت وحدت ملی بین اشرف غنی بحیث ریس جمهوروداکترعبداهلل عبداهلل 

بحیث ریس اجرایه امضاء شد.
۲۹سپتامبر۲۰۱۴=۷میزان۱۳۹۳: مراسم تحلیف اشرف غنی ومقرری های اشرف غنی.

بحیث معاون اول ریس جمهور  جنرال  دوستم  
معاون دوم  ریس جمهور سرور دانش 

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی عبدالسالم رحیمی  ریس دفتر حضرت عمرزاخیلوال بحیث وزیر  ۳۰سپتامبر 
مالیه ومشاوراقتصادی آنهاییکه ازطرف اشرف غنی مقرر شده اند مراسم تحلیف را بجا آوردند.

۳۰سپتامبر۲۰۱۴=۸میزان۱۳۹۳: موافقتنامه های امنیتی بین افغانستان وامریکا و ناتو امضاء شد.
تمام وزرا بحیث سرپرست توظیف شدند. اول اکتوبر 

جنرال ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل استعفی داد. ۳۰نوامبر 
سرپرستی وزارتها به معاونین ارشد وزارتها سپرده شد)بدون وزارتهای دفاع، خارجه، داخله و مالیه( ۳۰ نوامبر 

تعیین ۴ تن بحیث سرپرست وزیران: ۱. محمد مصطفی مستوربه حیث سرپرست وزارت مالیه ۲.  ۱۱دسامبر۲۰۱۴  
سیده مژگان مصطفوی به حیث سرپرست وزارت امور زنان ۳. مزمل شینواری به حیث سرپرست 

وزارت تجارت ۴. عتیق اهلل عاطف مل به حیث سرپرست وزارت  امور خارجه
سال ۲۰۱۵

جاوید لودین امروز در امریکا فوت کرد. وی غرض تداوی رفته بود. ۴جنوری۲۰۱۵ 
معرفی اشرف غنی احمدزی بحیث ریس جمهور ۱۲جنوری۲۰۱۵)۲۲جدی۱۳۹۳(:  

معرفی داکتر عبداهلل عبداهلل بحیث ریس اجرایه.    
حکمت کرزی بحیث معین سیاسی وزارت خارجه مقرر شد. ۲۱جنوری۲۰۱۵ 

شوری ۷ نامزد وزیررانسبت ۲ تابعیته از لست اخراج کرد:  ۲۱جنوری۲۰۱۵ 
)علومی/ صالح الدین ربانی/ احمد سیرمهجور/ سعادت نادری/ فیض اهلل کاکر/ آی سلطان خیری/ شاه زمان میوندی(

۲۲جنوری۲۰۱۵)۲دلو۱۳۹۳: معرفی ۲۵نفر بحیث اعضای کابینه به شوری
طی سه روز۳ نفری که ازنامزدی شان منصرف شدند:

  پوپل نامزد وزیر مالیه/ حیدری نامزد وزیر زراعت وصیقل نامزد وزیر آب وبرق.
سید طیب جواد بحیث مشاور سیاسی  ریس اجرایه مقرر شد. ۲۳جنوری۲۰۱۵ 

حبیبه سرابی بحیث مشاور ریس اجرایه
اجمل عبید عابدی بحیث سخنگوی ریس جمهورغنی مقرر شد  ۵فبروری۲۰۱۵ 

معرفی ۱6 تن کاندیدهای جدید برای وزارتها به شورا: ۲۱مارچ۲۰۱۵ 
همایون رسا، نامزد وزارت تجارت و صنایع،   

عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ،   
اسداهلل ضمیر، نامزد وزارت زراعت و مالداری،   

محمد گالب منگل، نامزد وزارت سرحدات و قبایل،   
محمود بلیغ، نامزد وزارت فواید عامه،   
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عبدالستار مراد، نامزد وزارت اقتصاد،   
محمداهلل بتاش، نامزد وزارت حمل و نقل  

اسداهلل حنیف بلخی  نامزد وزارت معارف و  
سید سعادت منصورنادری،  نامزد وزارت شهرسازی   

عبدالبصیر انور، نامزد وزارت عدلیه/دادگستری،   
نامزد وزارت مخابرات و فن آوری معلوماتی، عبدالرزاق وحیدی،   

دلبر نظری، نامزد وزارت زنان،  
سالمت عظیمی، نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر،  

فریده مومند، نامزد وزارت تحصیالت عالی،   
نسرین اوریاخیل، نامزد وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و   

علی احمد عثمانی،   نامزد وزارت انرژی و آب    
رای اعتماد شوری به ۱6 وزیر پیشنهادی حکومت صادر شد. ۱۸ اپریل۲۰۱۵ 

۷ نامزد وزیر دیگر نیز رای اعتماد گرفتند:   ۱۷ اپریل۲۰۱۵=)۲۹حمل۱۳۹۴(  
محمود بلیغ  بحیث وزیر فواید عامه  

سالمت عظیمی بحیث وزیر مبارزه بامواد مخدر  
محمد اهلل بکتاش بحیث وزیر ترانسپورت  

عبدالبصیر انور بحیث وزیر عدلیه  
محمد گالب منگل بحیث وزیر سرحدات و قبایل  

عبدالرزاق وحیدی بحیث وزیر مخابرات  
عبدالستار مرادبحیث وزیر اقتصاد  

۱۷اپریل۲۰۱۵   ۱6وزیر امروز حلف وفاداری را ادا کردند.
امنیت ملی با استخبارات پاکستان تفاهم نامه مبادله اطالعات نظامی، مالی وسیاسی عقدکرد. ۱۸می۲۰۱۷ 

مقرری های جدید اعالن شد:  ۲۴می۲۰۱۵ 
معصوم ستانکزی بحیث وزیر دفاع.   

قدم شاه  بحیث  لوی درستیز و   
عبدالخالق بحیث معاون اول وزارت دفاع.  

تقرر سید حسین انوری بحیث مشاورارشد ریس جمهوردرامورپشتیبانی از نیروهای  ۲6جون۲۰۱۵ )۴سرطان۱۳۹۴( 
امنیتی و دفاعی کشور

محمد سرور دانش  معاون دوم ریاست جمهوری  اول جوالی ۲۰۱۵: 
معصوم ستانکزی نامزدوزیر دفاع ملی،   

سید یوسف حلیم و انیسه رسولی نامزدان عضویت شورای عالی ستره محکمه و  
خلیل اهلل  صدیق نامزد ریاست د افغانستان بانک   

برای گرفتن رأی تأیید به ولسی جرگه معرفی شدند.  
حبیبه سرابی بحیث والی بامیان مقرر شد ۲۸جون۲۰۱۵ 

۴ جوالی۲۰۱۵  مجلس نمایندگان محمدمعصوم ستانکزی کاندید وزارت دفاع را رد کرد.
قبال"جنرال شیرمحمدکریمی ازمجلس ردشد وافضل لودین ازکاندیدی منصرف شد.  

همایون جریرداماد حکمتیارو۱۷تن دیگربحیث مشاوراشرف غنی مقرر شدند. ۱۴جوالی۲۰۱۵ 
شاه سلطان عاکفی  بحیث ریس کمسیون اصالحات انتخاباتی مقرر شد. ۱6جوالی۲۰۱۵ 

عبدالرحمن رحیمی  قوماندان امنیه کابل بر کنار شد. ۲۴ جوالی ۲۰۱۵ 
سید یوسف حلیم بحیث قاضی القضات مقرر شد. ۲۷جوالی۲۰۱۵ 
باری جهانی وزیر اطالعات و فرهنگ استعفی داد. ۸نوامبر ۲۰۱۵ 

اشرف غنی اعضای کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی را تعیین کرد. ۲۲نوامبر۲۰۱۵ 
سفیر جدید افغانستان مقررشدند: عمر زاخیلوال سفیردر پاکستان، مصدق خلیلی سفیر در چک،  ۲۹نوامبر۲۰۱۵۵  

عمرصمد سفیردر بلژیک، شکریه بارکزی سفیردر ناروی، میرویس ناب سفیر درترکمنستان.
رحمت اهلل نبیل ریس امنیت ملی استعفی نمود. ۱۰دسامبر۲۰۱۵ 

مسعود اندرابی معاون امنیت ملی بحیث سرپرست آنریاست تعیین شد.  ۱۱دسامبر۲۰۱۵ 
۲۰۱۶
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داکتر ثریا دلیل بحیث سفیر دفاانستان در سویس بکار آغازکرد. ۱6جنوری۲۰۱6 
عبدالعلی محمدی  مشاور ریس جمهوردرامورحقوقی ازوظیفه برکنار شد. ۱6فبروری رر 

پیرسیداحمد گیالنی بحیث ریس شورایعالی صلح وکریم خلیلی معاون ارشد وی تعیین گردیدند.  ۲۱ فبروری رر 
حاجی دین محمد،عطاالرحمن سلیم،مولوی خبیر،حبیبه سرابی، خدام معاونین دیگر  تعیین شدند.

وزیر داخله و لوی حارنوال جدید معرفی شدند. ریس جدید امنیتی وزارت داخله به عوض سالنگی  ۲۲فبروری رر 
هم اعالن شد.

لوی حارنوال وتاج محمد جاهد بحیث وزیرداخله معرفی شد.  فرید حمیدی بحیث  محمد  ۲۴فبروری رر 
دگرجنرال عبدالرحمن رحیمی بحیث معین ارشد وزارت داخله، ونورالحق علومی بحیث سفیر 

افغانستان در هالند معرفی شده اند.)علومی بعدًا منصرف شد(
یوسف نورستانی ریس کمسیون انتخابات استعفی داد. ۲۷مارچ رر 

داود شاه صبا وزیر معادن استعفی داد. ۲۹ مارج۲۰۱6 
میرزاخان رحیمی والی هلمند استعفی داد بدلیل مداخله گالب منگل و جبار قهرمان. ۲۹مارچ رر 

تاج محمد جاهد بحیث وزیر داخله، محمد فرید حمیدی بحیث لوی حارنوال ومحمدزمان سنگری  ۴اپریل رر 
بحیث عضو ستره محکمه به شوری معرفی شد.

فیض اهلل ذکی معاون اول امنیت ملی و حیات اهلل بحیث والی هلمند مقرر شد. ۸ اپریل۲۰۱6 
مجلس نمایندگان تاج محمد جاهد وزیر داخله وفرید حمیدی لوی حارنوال راتایید کرد. ۹ اپریل رر 

سخی مشوانی وکیل شوری که بازدن سلی بصورت نصیراحمد درانی وزیر توسعه شهری متهم  ۱6 اپریل رر 
شده بود برای  ده روز ازمجلس اخراج شد.

عبداهلل نامزد وزیر دفاع ومعصوم ستانکزی ریس امنیت ملی معرفی شد. 6می۲۰۱6 
علی احمد جاللی بحیث سفیردرجرمنی به عوض حمید صدیق و خانم شنکی کروخیل بحیث   ۱۴ می رر 

سفیردرکانادا به عوض شام الل بتی جا تعیین شده اند.
وزیر انرژی وآب )علی احمد عثمانی( با خانواده اش به ترکیه فرار کرد. ۱6 می ۲۰۱6 

رویا رحمانی بحیث سفیر افغانستان دراندونیزیا بکار اغاز کرد. قبال” شکریه بارکزی بحیث  سفیر  ۳ جون رر 
در ناروی مقرر شده.

۳ مقام امنیتی به شوری معرفی شد. عبداهلل حبیبی بحیث وزیر دفاع، محمد معصوم ستانکزی بحیث  ۸  جون رر 
ریس امنیت ملی عوض رحمت اهلل نبیل )۲۰قوس۹۴ومسعوداندرابی۱۹ثور۳۹۵ استعفی نمودند(.

عبداهلل حبیبی وزیر دفاع و محمد معصوم ستانکزی ریس امنیت ملی از شوری رای اعتمادگرفتند،  ۲۰ جون رر 
با یک عضو ستره محکمه.

عبداهلل حبیبی وزیر دفاع و معصوم ستانکزی ریس امنیت ملی مراسم تحلیف را بجا آوردند. ۲ جوالی رر 
سید حسین انوری به عمر ۷6 سالگی فوت شد. ۵ جوالی۲۰۱6 

میرمحمدحسن آغا که سالهای طوالنی ریس اداری صدارت بود وفات نمود.  
تقررهالل الدین هالل بحیث معاون وزیر داخله دراموراستخبارات و پاسوال محمد رازق یعقوبی  ۷جوالی رر 

بحیث قوماندان امنیه میدان وردک اعالن شد.
یوسف نورستانی بحیث سفیر افغانستان درهسپانیه تعیین شد. ۱۱جوالی رر 

عبدالرحمن رحیمی  قوماندان امنیه کابل برکنار شد. ۲۴ جوالی رر 
هدایت امین ارسال ریس شورایعالی صلح استعفی نامه اش را به حنیف اتمر سپرد. ۴سپتامبر رر 

ثریا دلیل بحیث سفیرافغانستان درژنیوا معرفی شد. ۳نوامبر۲۰۱6 
صالح الدین ربانی وزیرخارجه، نسرین اوریاخیل وزیرکارواموراجتماعی، محمود بلیغ وزیر فواید  ۱۲ نوامبر رر 
عامه با استیضاح درشوری رای عدم اعتماد گرفتند زیرا بودجه انکشافی را مکمل مصرف نکرده اند.
شورایملی  وزرای معارف و ترانسپورت را سلب صالحیت کرد، وزیر مالیه به دوام وظیفه رای  ۱۳ نوامبر رر 

گرفت. آنها درمجلس حاضر نشده بودند وغیابی رای گرفتند.
فریده مومند وزیر تحصیالت عالی درمجلس شوری سلب اعتماد شد. وی با وزیر عدلیه ووزیر  ۱۴ نوامبر رر 

شهر سازی درمجلس حاضر نشده بودند غیابی رای گیری شد.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی درشوری سلب اعتماد شد. ۱۵نوامبر۲۰۱۵ 
مجلس از۴وزارت خانه در باره نگرانی ها از افراط گرایی استجواب کرد. ۳دسامبر۲۰۱6 

زلمی یونسی عوض داکترعبدالغفورآرزوبحیث سفیرافغانستان در تاجکستان مقررشد. ۱۲دسامبر۲۰۱6 
عطامحمد نور سابق والی بلخ میگوید دیگربه تصمیم گیری سیاسی داکترعبداهلل باور ندارد و به  ۳۰دسامبر۲۰۱6 
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همین اساس با اشرف غنی نزدیک شده.
۲۰۱۷

عطامحمد نور میگوید چوکی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شده استوظیفه وزیر  ۲جنوری۲۰۱۷ 
مخابرات و تکنالوژی به تعلیق در آمد.

پیرسیداحمدگیالنی ریس شورایعالی صلح درسن۸۴ سالگی درکابل در گذشت. ۲۲جنوری رر 
امر اهلل صالح با ایجاد وزارت در امور اصالحات بخش امنیتی دررأس آن مقرر شد. ۱۲مارچ رر 

وزرای دفاع و داخله و ریس امنیت ملی درجلسه استیضاح ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند. ۲۷مارچ رر 
ریس شورای والیتی هرات )کامران علیزایی( در محکمه غیابی به دونیم سال زندان محکوم شد .  

احمدضیاءمسعود ریس حکومتداری خوب  برطرف شد. ۱۸ اپریل۲۰۱۷ 
حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه لوی درستیز استعفی دادند. ۲۴ اپریل۲۰۱۷ 

مقرری های جدید در مربوطات  وزارت داخله منظور شد. ۱۹ می رر 
صالح الدین ربانی وزیرخارجه خواهان برکناری حنیف اتمرریس شورای امنیت ملی و روسای  ۵ جون رر 
نهادهای امنیتی کشورشد. ارگ بانشراعالمیه ای گفت حنیف اتمر مشاور امنیت ملی وظیفه خودرا 

باکمال صداقت به میهن انجام میدهد.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی بحیث ریس شورایعالی صلح افغانستان تعیین شد. 6جون رر 

امر اهلل صالح بعدازیکماه بحیث وزیر دولت در امور پشتیبانی ازنیروهای امنیتی ودفاعی کشور  ۱۳جون۲۰۱۷ 
استعفی داد.

داکترعبداللطیف روشان سرپرست جدید وزارت تحصیالت عالی معرفی شد. ۸ جوالی رر 
محمدالماس زاهد بجای احمدضیا مسعود مشاورارشد ونماینده ویژه درامورانسجام ملی وگل آقا  ۲۵ جوالی رر 
شیرزی بحیث سرپرست وزارت سرحدات و قبایل،حمید طهماسی سرپرست وزارت حمل ونقل 
وعبدالمتین بیگ ریس اداره ارگانهای محلی،همایون محتاط ریس اداره ثبت احوال نفوس و فضل 

اهلل مجددی بحیث والی تخار تعیین شدند.
سه وزیر جدید به شوری معرفی شد: ۷آگست۲۰۱۷ 

مصطفی مسعود بحیث وزیر اقتصاد  
یما یاری بحیث وزیر فواید عامه  

شهزادگل اریوبی  بحیث وزیر مخابات و تکنالوژی  
مصطفی مستور نامزد وزیر اقتصاد واحمدجاوید رسولی ریس اداره مرکزی احصایه معرفی شدند. ۱۲ اگست رر 

ویس احمد برمک بحیث وزیر داخله به عوض تاج محمد جاهد معرفی شد. ۱۳ آگست۲۰۱۷ 
رتبه دگرجنرالی به طارق شاه بهرامی وزیر دفاع داده شد. ۳۰آگست۲۰۱۷ 

مجیب الرحمن کریمی بحیث نامز وزیر احیا و انکشاف دهات و نصیر احمد درانی بحیث نامزد  ۲۲سپتامبر۲۰۱۷ 
وزیر زراعت ابیاری ومالداری "بحیث سرپرست" به وزارتها معرفی شدند.

اسداهلل حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف امروز از وظیفه اش برکنار شد. محمد ابراهیم  ۱۴نوامبر رر 
شینواری معاون این وزارت به عنوان سرپرست آن معرفی شده است.

احمداهلل علیزی مشاوررئیس جمهور در امور حکومتداری محلی درپی انتقاد ازحکومت و تاکید بر  ۱۵ رر    رر 
برگزاری لویه جرگه ازسوی رئیس جمهورعزل شد.

نجیب اهلل احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازکاربرکنار شد. ۱۵   رر   رر 
عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیالت عالی امروز استعفی داد و نجیب اهلل خواجه عمری  ۲۲ رر   رر 

بحیث سرپرست جدید معرفی گردید.
وزارت داخله وظیفه دو مقام ارشد این نهاد را به ارتباط »سند تبعیض آمیزعلیه تاجیک ها” به تعلیق  ۲۳ رر   رر 

درآورد.
۱۲ وزیر به شوری معرفی گردید: وزیران پیشنهادی عبارتند از: ۲۵   رر    رر 

 آگهی 
برای وزارت دفاع   طارق شاه بهرامی    
برای وزارت داخله ویس احمد برمک     

برای وزارت سرحدات و قبایل گل آغا شیرزی     
برای وزارت تحصیالت عالی نجیب اهلل خواجه عمری    

برای وزارت معادن و پترولیم )نفت( نرگس نهان     
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برای وزارت کار و امور اجتماعی فیض اهلل ذکی     
برای وزارت مخابرات شهزادگل آریوبی     

برای وزارت ترانسپورت )حمل ونقل(  حمید طهماسی     
برای وزارت زراعت و مالداری  نصیراحمد درانی     

برای وزارت توسعه روستایی مجیب الرحمان کریمی   
برای وزارت اقتصاد مصطفی مستور     

برای وزارت فواید عامه. ریما یاری     
مجلس نمایندگان افغانستان از۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی، صالحیت های۱۱ وزیر را  ۴دسامبر۲۰۱۷ 

تایید و نرگس نهان تنها وزیر پیشنهادی زن برای تصدی وزارت معادن را رد صالحیت کرد. 
در ماه عقرب سال ۱۳۹۵ از ۱۷ وزیرکه استیضاح شده بود۷وزیررای عدم اعتماد گرفت اما ریس جمهورآنرا ناموجه 

دانست.
۲۰۱۷محمد داوود، والی جدید بلخ می گویدکه منتظردستورحکومت مرکزی برای رفتن به والیت  ۲۰دسامبر 

بلخ است.
۲۰۱۸

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی وآب  در جلسه استیضاح  رأی اعتماد گرفت و ابقا شد. اول جنوری 
ارگ به عثمانی اجازه نداد که درافتتاح پروژه انتقال گار ترکمنستان به هرات برود. ۲۵فبروری ۲۰۱۸ 

عبدالغفور لیوال بحیث مشاور ارشد اشرف غنی در امور سرحدات و قبایل مقرر شد. ۲۵ اپریل۲۰۱۸ 
معصوم استانکزی درجلسه استیضاح بدلیل عدم نصاب  بوظیفه باقی ماند. ۲۵ اپریل  رر 

ارگانهای محلی استعفی گالب منگل والی ننگرهار را تایید کرد. ۱۳می رر  
سید وحید قتالی بحیث ریس اداره امور به عوض عبدالسالم رحیمی مقرر شد. ۲۰ می  رر 
قبال داود نورزی بود که ریس جمهور ازکارکردهای هردوی شان قدردانی کرد.  

منیره یوسفزاده سخنگوی ارگانهای محل بحیث معاون والی کابل مقرر شد. قبال مونسه حسین زاده  ۲۰می۲۰۱۸ 
معاون والی هرات وهفته قبل حبیبه کاکر معاون والی ننگرهار مقرر شد.

امروز ۳۱ثور آخرین روزکار قانونی اشرف غنی در ریاست جمهوری است. ۲۱ می رر 
علی احمد عثمانی وزیر آب و برق برطرف شد. ۹ جون۲۰۱۸ 

سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی استعفی داد و۳ معین برطرف شد. ۱۲جون۲۰۱۸ 
حسینه صافی بحیث سرپرست وزارت اطالعات وکلتور معرفی شد. ۱۵جون۲۰۱۸ 

جنرال مرادعلی بحیث معاون وزیر دفاع و قوماندان گارنیزیون کابل بکارآغازکرد. ۲۳ جون رر 
اکلیل حکیمی وزیر مالیه استعفی داد. ۲۷ جون رر 

عثمانی گفت ریس جمهور باید فضای ارعاب ترس و تحقیر وتوهین را دورکند. اول جوالی ۲۰۱۸ 
همایون قیومی مشاور ارشد به عنوان وزیر مالیه معرفی شد. ۱۷ جوالی رر 

دوستم معاون اول ریس جمهور پس از۱۴ ماه  از ترکیه بوطن باز گشت. ۲۲ جوالی رر 
حنیف مشاور امنیت ملی استعفی داد.  ۲۵ آگست رر 

حمد اهلل محب سفیر افغانستان در امریکا بعنوان مشاور امنیت ملی تعیین شد.  
سفیر و ۱6 کارمند وزارت خارجه بازنشسته شدند. ۴۹ دیپلومات نیز برکنار شد. ۸ سپتامبر رر۸  

ضیاالحق امرخیل بحیث مشاور ارشد آقای غنی در امور مردمی وسیاسی تعیین شد. ۲۷ سپتامبر رر 
وی در انتخابات قبلی گفته بود گوسفند هارا چاق کنید.  

عبدالقادر آشنا بحیث والی جدید سرپل عوض محمد ظاهر وحدت مقرر شد. اول اکتوبر رر 
دین محمد جرات مشاور ارشد ومعاون دفتر شورای امنیت ملی برکنار شد. ۲   رر    رر 

۲۲ تن جنرال به تقاعد سوق شد. قبال نیز ۳۰۰ جنرال بازنشسته گردیدند. ۳  رر    رر 
اشرف غنی ۹ سناتور انتصابی را برطرف و اشخاص دیگر را تعیین کرده است. ۱۱  رر   رر 

حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از وظیفه اش استعفی داد. ۱۷ اکتوبر۲۰۱۸ 
سخنگوی شورای امنیت ملی نیز از وظیفه اش استعفی داده است.  

جنرال رازق قوماندان برجسته امنیه قندهار کشته شد.  طالبان مسوولیت حمله را پذیرفت. ۱۸ رر    رر   
اشرف غنی ، تادین خان برادر جنرال رازق را به عنوان فرمانده پولیس قندهار گماشت. ۲۰ رر   رر 

آقای ادریس زمان بحیث معین سیاسی وزارت خارجه معرفی شد. ۲۷ رر   رر 
داکتر اکرم خپلواک ریس داراالنشای شورای عالی صلح استعفی داد. ۸ نوامبر  رر 
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محمدجواد پیکار بحیث نامزد وزیر شهرسازی و اراضی معرفی گردید. اول دسامبر رر 
حسنا جلیل، امروز به عنوان معاون ›استراتژی وپالیسی‹ وزارت داخله بکارآغازکرد.  ۵ دسامبر رر 

وزرای داخله و دفاع  برطرف شدند. ۲۳دسامبر۲۰۱۸ 
امر اهلل صالح بحیث بحیث وزیر داخله و  

اسداهلل خالد بحیث وزیر دفاع توظیف شدند.  
عبدالرزاق وحیدی سابق وزیر مخابرات وفناوری در دادگاه ویژه بی گناه ثابت شد. ۲۵ رر   رر 

اسداهلل خالق بحیث سرپرست وزارت دفاع بکار آغاز کرد. ۲۹ رر   رر 
عادله راز معین وزارت خارجه بحیث نماینده دایمی افغنستان در ملل متحد مقررشد. ۳۱دسامبر۲۰۱۸ 

رویا  رحمانی بحیث سفیر افغانستان در واشنگتن معرفی شد.  
۲۰۱۹

پرونده شش وزیر تاحال به دادگاه ارجاع شده است. 6جنوری ۲۰۱۹ 
حقوق بشر اسداهلل خالد سرپرست وزیردفاع را به شکنجه افراد متهم کرد. ۱۲  رر   رر 

اشرف غنی امر اهلل صالح را به عنوان معاون اول خود درانتخابات آینده تعیین کرد. ۱۸ رر   رر 
امر اهلل صالح سرپرست وزارت داخله استعفی داد. ۲۰حنوری۲۰۱۹ 

ثواب الدین مخکش معاون پیشین اداره اموربه دوسال حبس تعلیقی محکوم شد.  ۲۱ رر   رر 
اشرف غنی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه را عزل کرد. ۲۴ رر   رر 

شاه محمود میاخیل بحیث والی ننگرهار به عوض حیات اهلل حیات معرفی شد. ۹ فبروری رر 
احمل احمدی سرپزست وزارت صنعت و تجارت و احمدذکی سرفراز شاروال کابل شد. ۹ رر    رر 

مولوی عبدالحکیم منیب بحیث وزیر حج و اوقاف بکار آغاز کرد.  ۱۱فبروری۲۰۱۹ 
فیروزالدین فیروز وزیر صحیه جایزه بهترین وزیر جهان را از نخست وزیر امارات گرفت.  ۱۱ رر   رر 

مسعود اندرابی بحیث سرپرست وزارت داخله تعیین شد. ۱۲فبروری۲۰۱۹ 
صبغت اهلل مجددی ریس جمهور سابق افغانستان در سن۹۳ سالگی در گذشت. ۱۲ رر   رر 

وحید عمرسابق سفیرافغانستان درایتالیا بحیث مشاور ارشد ریس جمهورمقرر شد. ۱۹ رر   رر 
محمودصیقل سفیر و نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد خداحافظی کرد.  

محمد شاکر کارگر نماینده ریس جمهور درکشورهای مشترک المنافع عزل وتشکیل دفتر آن لغوشد.    
محمدعمرداودزی ریس داراالنشا شورای صلح بحیث ریس کمسیون برگزاری لویه جرگه تعیین شد. ۱۱ مارچ رر 

سیدانورسادات والی فاریاب بحیث سرپرست وزارت کاروتامینات اجتماعی تعین شد 6 اپریل۲۰۱۹ 
فیض اهلل ذکی سابق وزیرکارواموراجتماعی بحیث سفیردراندونیزیا معرفی شد  

عبدالرازق وحیدی سابق وزیر مخابرات تحت توقیف قرارگرفت. ۱6اپریل۲۰۱۹ 
احمدیوسف نورستانی۱۳ماه زندان ویک ملیون افغانی جریمه شد. ۵ می رر 

سه نفر به عوض سه تن قبلی بحیث اعضای انتصابی سنا معرفی شد. ۱۰ رر  رر 
میر رحمان رحمانی نمامینده پروان ریس مجلس نمایندگان شد. ۱۸ می رر 

فهیم هاشمی نامزد وزارت مخابرات وطاهرشاران نامزد وزارت آب وبرق شد. ۲۴ می رر 
دالورشاه مشاور مسلمیار ریس سنا بااسنادگروه داعش وپول پاکستانی بازداشت شد. ۲۴ می رر 

سفرا: بقول یک منبع وزارت خارجه نعمت سائر جنرال کنسول در شهر بن، به حیث سفیر در آلمان،  ۲۹رر  رر 
عباس نویان به حیث سفیر در سویدن، حسن سروش به حیث سفیر در کانادا،  هلینا ملکیار به عنوان 
سفیر در ایتالیا، محب سپین غر رییس انستیتوت دیپلوماسی به مالیزیا، شهزاد آریوبی به عنوان سفیر 

درجمهوری چک و یوسف غفورزی به عنوان سفیر در ناروی گماشته شده اند.
خلیل صدیق ریس بانک مرکزی استعفی داد. ۱۷ جون۲۰۱۹ 

سالم رحیمی ریس اداره امور بحیث وزیر دولت در امور صلح تعیین شد. ۷ جوالی رر 
خانم شهرزاداکبر معاون شورای امنیت بحیث ریس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عوض  ۱۷جوالی۲۰۱۹ 

سیما سمر با ۸ عضو جدید منصوب گردید.
سیما سمربحیث  نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امورحقوق بشر و روابط بین المللی  ۱۷ رر  رر 

تعیین شد.
معصوم ستانکزی ریس عمومی امنیت ملی استعفی داد. ۵سپتامبر۲۰۱۹ 

احمدضیاء سراج بحیث سرپرست امنیت ملی معرفی شد. ۱۱ رر   رر 
صالح الدین ربانی از پست وزارت خارجه استعفی داد. ۲۳اکتوبر رر 
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نرگس نهان وزیر معدن و نفت استعفی داد. ۲۷ رر  رر 
ادریس زمان معین سیاسی بحیث سرپرست وزارت خارجه تعیین شد. اول نوامبر۲۰۱۹ 

 ۲۰۲۰
آقای محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب استعفی داد. ۸جنوری۲۰۲۰ 

یما یاری سرپرست ورارت ترانسپورت استعفی داد و امام وریماچ سرپرست شد. ۱۳ رر    رر 
اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت ازشوری رد صالحیت شد. ۱۵ رر   رر 

جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی ممنوع الخروج اعالن شد.  
خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله برکنار شد. بجایش جنرال ۱۷ رر  رر 

صبورقانع معرفی گردید. خوشحال معین وزارت دفاع شد.  
همایون چخانسوری بحیث معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه به عوض ادریس زمان تعیین  ۲۱ رر  رر 

شد.
ریمایاری وزیر ترانسپورت استعفی داد. محمدیما شمس سرپرست مقرر شد. ۳۰ رر  رر 

اسداهلل خالد وزیر دفاع  هیبت اهلل علیزی را بحیث قوماندان قول اردوی شاهین معرفی کرد. ۳۰ رر  رر 
عبدالمنان شیوا شرق بحیث معیننشرات وزارت اطالعات مقرر شد. ۸ فبروری۲۰۲۰ 

هلیناملکیار سفیر در ایتالیا بازبیرجوینده مستشار برکنار شدند. ۱۲ رر  رر 
خان محمد تکل سرپرست اداره تنظیم آب تعیین شد. ۲۱ رر  رر 

محمدآصف عظیمی والی سمنگان و عبدالحی حیات والی جوزجان مقررشد توسط عبداهلل. ۲۳ رر رر 
تحلیف اشرف غنی و عبداهلل هردو بحیث ریس جمهور صورت میگیرد. ۲۴ رر رر 

تحلیف اشرف غنی و عبداهلل برای دو هفته معطل شد. ۲6 رر  رر 
در ۵ سال اخیر ۱۳۵ دیپلومات برکنار شده اند. ۲۸ رر  رر 

محمدیوسف غضنفر بحیث نماینده فوق العاده درامورتوسعه اقتصادی و تجارتی مقرر شد. ۹ مارچ رر 

۸/  سفرخارجی ها به افغانستان:
لوی درستیز پاکستان وارد کابل شد. کابل:  ۱۱جنوری۲۰۱۴ 

۲۰۱۵
معاون ریس جمهور ایران وارد کابل شد. کابل:  ۱۷فبروری۲۰۱۵ 

جنرال راحیل شریف لوی درستیز پاکستان وارد کابل شد.   
اتون کارتر وزیر جدید دفاع امریکا وارد کابل شده گفت عساکر امریکا باقی می مانند. کابل:  ۲۱فبروری رر 
آصف علی زرداری سابق ریس جمهور پاکستان برای مذاکرات صلح واردکابل  شد. کابل:  ۸ می رر 

نوازشریف صدراعظم پاکستان همراه وزیر خارجه، لوی درستیز و ریس ISI وارد کابل  کابل:  ۱۲ می رر 
شدند.

جنرال مارتین دمپسی لوی درستیز امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۲۰ جوالی رر 
۴ سناتور امریکا با اشرف غنی دیدار و گفتند مادرکنار مردم افغانستان خواهیم ماند. کابل:  ۱6 اکتوبر رر 

باسفر معاون ریس جمهور چین بکابل سه موافقتنامه ساخت ده هزار آپارتمان رهایشی،  کابل:  ۵ نوامبر رر 
نصب دروازه های امنیت در۴ دروازه کابل و در زمینه آموزش عالی  امضاء شد.

رشتون کارتر  وزیر دفاع امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۱۸ دسامبر رر 
لوی درستیز امریکا درسفر به کابل گفت: نیروهای هوایی افغانستان تقویت میشود. کابل:  ۲۰ رر  رر 

تعمیرپارلمان افغانستان که بکمک هند ساخته شده رسما توسط صدراعظم هند و ریس  کابل:  ۲۵دسامبر رر 
جمهور افغانستان افتتاح شد.

۲۰۱۶
کابل:   هیأت کانگرس امریکا در سفر به کابل با اشرف غنی دیدار کرد. ۸جنوری ۲۰۱6 

کابل:  جان کری وزیرخارجه امریکا برای گفتگوی صلح وموافقتنامه امنیت۲ جانبه وارد کابل   ۹ اپریل رر 
شد. او گفت عمر وحدت ملی ۵ سال است.

روحانی ریس جمهور ایران با داکتر عبداهلل دیدارو گفت مهاجرین افغان ثبت نام میشود. کابل:  ۱۵ اپریل رر 
هرات:  وزیرخارجه ایتالیا در هرات ازکمک ۹۲ ملیون یورو به هرات خبر داد. ۱۹ اپریل۲۰۱6 

افغان-هند:  اشرف غنی و نارندراموتی صدراعظم هند بند سلما در هرات را افتتاح کردند. ۴ جون رر 
جنرال جوزف دانفورد ریس ستاد مشترک ارتش امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۱۷ جوالی رر 



820

وزیر دفاع امریکا امروز بدون اعالن قبلی وارد کابل شد. کابل:  ۹ دسامبر رر 
۲۰۱۷

جیمزماتسین وزیردفاع امریکا واردکابل شده گفت شانه به شانه درکنار افغانها هستیم. کابل:  ۲۴اپریل ۲۰۱۷ 
ریس پارلمان پاکستان دیروز بایک هیات برای مذاکره وارد کابل شده . کابل:  ۳۰ اپریل رر 

ریس ISI پاکستان  وارد کابل شد. کابل:  ۲ می رر 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران درکابل با مقامات دولتی دیدار کرد. کابل:  ۷ می رر 

وزرای دفاع جرمنی و گرجستان دیروز در توسعه همکاری در چوکات مامویت حمایت  کابل:  ۱۷ جون رر 
قاطع ناتو در افغانستان تعهد کردند.

راحیل شریف لوی درستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعالن ناشده وارد کابل شد. کابل:  ۱۰جوالی رر 
رییس جمهور فدرال آلمان در یک سفراز پیش نااعالم شده صبح امروز واردافغانستان  کابل:  ۱۳ رر   رر 

شد.
معاون وزیر دفاع بریتانیا درسفر به کابل کمکه به نیروهای امنیتی را وعده داد.  کابل:  ۲۳  رر    رر 

ژنرال قمر باجوا، رئیس ستاد ارتش زمینی پاکستان امروز وارد کابل شد.  کابل:  اول اکتوبر رر 
معاون لوی درستیز قوت های زمینی امریکا درسفر به کابل وعده کمک به ارتش را داد. کابل:  ۱۴ اکتوبر رر 

رکس تیلر سون وزیر خارجه امریکا  وارد کابل شد. کابل:  ۲۳ اکتوبر رر 
آلیس ولز معاون وزیر خارجه امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۴دسامبر رر 

خانم اورزوالفوندرالین وزیر دفاع المان بمنظور دیدار باسربازان المانی وارد بلخ شد. بلخ:  ۲۰دسامبر رر 
مایک پنس معاون ریس جمهور امریکا درسفر بکابل به پاکستان هشدارداد. کابل:  ۲۲ رر     رر 

عبدالعزیزکاملوف وزیرخارجه ازبکستان وارد کابل گردید. کابل:  ۲۲ رر      رر 
ریچارد اسپینسر فرمانده نیروهای دریایی امریکا و رابرت تیلر فرمانده قول اردوی نیروی  کابل:  ۲۴ رر     رر 

دریایی امریکا به والیت هلمند سفر کردند. 
وزیر دفاع ترکمنستان وارد هرات شد. هرات:  ۲۵ رر    رر 

۲۰۱۸
نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل بکابل آمدند.  ۱۴ جنوری ۰۱۸  کابل: 

جوکو جوکووی ویدودو رئیس جمهوری اندونزی وارد کابل شد. کابل:  ۲۹ رر    رر 
فرانک بک جنسن وزیر دفاع کشورشاهی ناروی وارد کابل شد. کابل:  ۳۰  رر    رر 

هیات پاکستانی باتهمینه جنجوا، معاون وزارت خارجه پاکستان، وارد کابل شدند. کابل:  ۳ فبروری رر 
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در سفری اعالم نشده به افغانستان سفرکرد. کابل:  ۱۳مارچ رر 

ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان را  اشرف غنی در ارگ به حضور پذیرفت. کابل:  ۱۷ رر   رر 
سید علی نقی خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران به کابل آمد.  کابل:  ۲۵  رر    رر 

وزیر دفاع آلمان همراه شماری از نمایندگان پارلمان آنکشور وارد شهر مزارشریف شد. بلخ:  ۲۵ رر    رر 
رییس جمهوری پولند امروز واردکابل شد. کابل:  ۲۷ رر    رر 

معین وزارت خارجه پاکستان  واردکابل شده با اشرف غنی دیدار کرد. کابل:  ۳ اپریل رر  
صدراعظم پاکستان امروز وارد کابل شد. کابل:  6 رر    رر 

بنعلی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه وارد کابل شد. کابل:  ۸  رر    رر 
معاون لوی درستیز فنلند وارد کابل شد. کابل:  ۱۸ اپریل رر 

ژنرال جاوید قمر باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان امروز وارد کابل شد. کابل:  ۱۲ جون    رر 
مایک پمپیو وزیرخارجه امریکا بکابل وارد شد. کابل:  ۹ جوالی رر 

عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان درسفررسمی دو روزه بکابل آمد. کابل:  ۱۰ رر    رر 
گوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا وارد کابل شد. ۳۱ آگست۲۰۱۸  کابل: 

جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا، امروز، وارد افغانستان شد. کابل:  ۷سپتامبر رر 
فیلیپوگراندی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وارد افغانستان شده. کابل:  ۷ سپتامبر رر 
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران وارد کابل شده روی مبادله اقتصادی بحث میکند. کابل:  ۱۱ رر   رر 

شاه محمود قریشی وزیر خارجه ایران وارد کابل شده. کابل:  ۱۵ رر   رر 
کریستوفر پاین وزیر دفاع استرالیا در سفر به کابل با مقام های دولتی دیدار کرد.  کابل:  اول اکتوبر رر 

ریس مجلس نمایندگان امریکا  در راس یک هیآت به کابل سفر نمود. کابل:  ۱۱  اکتوبر رر 
حسین اونی بوتسالی رییس سازمان همکاری های اسالمی به هرات سفرکرده است. هرات:  ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸ 
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وزیردفاع کشور ایتالیا درسفرش به والیت هرات وارد شد. هرات:  ۱۷ دسامبر رر 
مخدوم شاه محمود حسین قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان وارد کابل شده است.  کابل:  ۲۴ رر   رر 

۲۰۱۹
جنرال مارک مایلی لوی درستیز امریکا در راس یک هیآت کابل آمد. کابل:  ۴ جنوری۲۰۱۹ 
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران هفته گذشته کابل آمد.  کابل:  ۵ رر   رر 

دسته ای از شیوخ قطری برای شکار به فراه رسیده اند. فراه:  ۸ رر  رر 
خانم سالومه زورابیشویل ریس جمهورگرجستان ازنیروهایش درافغانستان بازدیدکرد. کابل:   ۹فبروری رر 

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۱۱ رر   رر 
وزیرخارجه المان به افغانستان سفرکرد. کابل:  ۱۱مارچ رر  

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروزوارد کابل شد. کابل:  ۲6 مارچ رر   
جیناهسپل رییس سازمان استخبارات امریکا در یک سفر پنهانی به کابل آمد. کابل:  ۱۲ اپریل رر 

چک رید وسناتور شاهین دو سناتور امریکاوارد کابل شدند. رر  ۱۴ رر   رر 
خانم الیس ولز معاون وزارت خارجه امریکا وارد کابل شد ۱۳ می رر رر  

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته وارد افغانستان  شد. کابل:  ۲6 جون رر 
جنرال مکنزی قوماندان ستاد مرکزی امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۲۰ جوالی رر 

جنرال دنفورد لوی درستیز امریکا وارد کابل شد. کابل:  ۲۱ رر  رر 
جنرال مک کنزی قوماندان  ناتو درسفر بکابل گفت حمالت علیه طالبان شدت مییابد. کابل:  ۱۰سپتامبر رر 

مگی هاسن و کرس ون هولن سناتوران امریکا به کابل وارد شدند. کابل:  ۱۲ اکتوبر  رر 
خانم الیس ویلز معاون وزیرخارجه امریکا وارد کابل شده. کابل:  ۱۵ رر   رر 

زلمی خلیلزاد وجنرال میلی ریس لوی درستیزهای امریکا وارد کابل شده اند. کابل:  ۱۹ رر   رر 
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در اولین سفرش به افغانستان وارد کابل شد. کابل:    ۲۰ رر    رر 

نانسی پلوسی ریس مجلس نمایندگان امریکا بایک هیات عالیرتبه وارد کابل شد. کابل:  ۲۱ رر   رر 
روالندکوبیا نماینده کشورهای اروپایی برای افغانستان وارد کابل شده است. کابل:  ۲۱ رر   رر 

لیزاکورتس مشاور ریس جمهور امریکا درکابل دیدارهایی دارد. کابل:  ۲۷ رر   رر 
ریس استخبارات نظامی و معین وزارت خارجه پاکستان وارد کابل شدند. کابل:  ۱۱نوامبر۲۰۱۹ 

ترامپ ریس جمهور امریکا وارد بگرام شده به عساکرروزشکرگزاری را تبریک گفت کابل:  ۲۹ رر  رر 
جنرال مارک میلی ریس ستاد مشترک امریکا دیروز وارد کابل شد. کابل:  ۲۹ رر  رر 

خانم آنه گرت کرامپکارن باویر وزیر دفاع آلمان دیروز واردکابل شد کابل:  ۳دسامبر رر   
گورنرجنرال استرالیا وارد کابل شده با اشرف غنی دیدار نمود. کابل:  ۱۸ رر   رر 

لنزی گراهام سناتورجمهوریخواه امریکا دوروز قبل واردکابل شد. کابل:  ۱۸ رر  رر 
زلمی خلیلزاد در کابل با اشرف غنی دیدار کرد. کابل:  ۱۸رر  رر 

۲۰۲۰
راسویلسن سفیر موقت امریکا به عوض جان بس وارد کابل گردید. کابل:  ۱۹جنوری۲۰۲۰ 

وزیرخارجه ترکمنستان وارد کابل شد. کابل:  اول فبروری رر 
زلمی خلیلزاد پس از دیدار از پاکستان وارد کابل شد. کابل:  رر  رر 

طاهریان نماینده ویژه ایران وارد کابل شد. کابل:  ۲ فبروری رر 
وزیر دفاع امریکا و سرمنشی ناتو وارد کابل شدند. کابل:  ۲۹ رر  رر 

معاون وزارت خارجه ناروی وارد کابل شد. کابل:  ۲۹ رر  رر 
خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح وارد کابل شد. کابل:  ۵ مارچ۲۰۲۰ 
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 خاتمه روزشمار جنگهای داخلی و دیگر واقیع افغانستان

 از۲۰۱۴- ۲۰۲۰م

رد دوران حکومت وحدت ملی
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زلمی خلیلزاد )چپ(، نماینده آمریکا در صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران طالبان، پس از امضای 
توافقنامه صلح در دوحه پایتخت قطر- ۲۹فوریه ۲۰۲۰

ارگ ریاست جمهوری

قصر سپیدار
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خالصه ماموریت:
مامور دفترداراالنشاء مجلس عالی وزراء :  ۱۹۹۷-۱۹۷۰
ریس دفتر داراالنشاء مجلس عالی وزراء   

ریس دفتر صدراعظم )مرحوم فضل الحق خالقیار(   
ریس اسناد وارتباط شورای وزیران.   

فبروری۱۹۹۹- سپتامبر۲۰۰۴:  سکرتر اول در نمایند گی دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد.
اپریل۲۰۰6- سپتامبر۲۰۱۱: کارمند سفارت افغانستان در ایاالت متحده امریکا- واشنگتن دی.سی.

تحصیل:
   لیسه حبیبه  کابل- افغانستان

۱۹6۳  آموزش زبان انگلیسی و منجمنت و اداره تحت پالن کولمبو در سدنی استرالیا
۱۹۸۵   کورس )جنرال منجمنت برای کارمندان عالیرتبه( پالن ملل متحد. بالوستا، حیدرآباد- دکن. هند

۱۹۸۷   کورس )انستیتوت منجمنت و اداره(  وارسا - پولند 

مطالب نشر شده:
۱/  روزشمار جنگهای داخلی از ظهور تا زوال طالبان و وقایع جهانی. توسط انتشارات عازم- کابل ۱۳۹6

۲/  دولتمردان افغانستان درحدود صد سال اخیرازاستقالل تا امروز. چاپ نخست: توسط سفارت افغانستان درقاهره- 
مصر۲۰۱6

چاپ دوم: توسط  انتشارات عازم – کابل  ۱۳۹6  
۳/ وقایع مهم افغانستان در۴۰ سال سلطنت محمد ظاهرشاه.  چاپ نخست: توسط سفارت افغانستان در قاهره- 

مصر۲۰۱6
چاپ دوم: توسط  انتشارات عازم- کابل ۱۳۹6  
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