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 رسیزه
ې پورې نېټ مې(۱۵مې تر ۹ملریز کال د غربګويل له  ۱۳۹۹مې )د ۴مې د جون تر ۲۹م کال د مې له ۲۰۲۰دغه راپور د 

 ۱۰۷ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۸۳تنه وژل شوي او 

په ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې  ۱۸۶کم توپیر رسه لوړه شوې ده. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې 

تنه وژل شوي او ټپيان شوي، چې المل یې بیا هم د اخرت له درې ورځني اوربند وروسته د تاوتریخوايل د  ۱۹۰ټول 
 کمښت دوام دی.

ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه وه. د افغان ځواکونو د ن ځواکونو د مرګژوبله کې د افغاد دې اوونۍ په مرګ
والو ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په ننګرهار، پکتیا او  اروزګان والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسلهمرګ

 دي. نور ټپیان شوي ۶امنیتي رستېري وژل شوي او  ۱۹مخالفینو په بریدونو کې لږ تر لږه 
ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په ژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه شوې. د ملکي مرګد ملکي وګړو د مرګ

نور ټپیان  ۳۷تنه ملکي وګړي وژل شوي او  ۲۸کندهار، کندز، رسپل، کابل او پروان والیتونو کې وشوې، چې پکې 
 شوي.

ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د ټيتوايل ښودنه کوي. طالب مرګوالو مخالفینو د په بل اړخ کې د دولت د وسله
وال طالبان پکې وژل وسله ۳۴ژوبله په ننګرهار او پکتیا والیتونو کې اوښتې، چې شاوخوا جنګیالیو ته هم ډېره مرګ

 شوي. 
ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. رګوالو مخالفینو او د ملکي خلکو د مپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله

 همدا راز د راپور په وروستۍ برخه کې د هېواد د ټولیز امنیتي وضعیت او مهمو امنیتي پېښو په اړه تحلیل لولئ.
 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مې:۲۹د مې 
پولیس  ۴واله نښته کې نځ په وسلهوالو طالبانو ترمد کونړ والیت په غازي آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوي دي. ټپیان

https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
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واله نښته کې یو پولیس والو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په محمد آغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دی. وژل شوی

 دی. وژل شویوالو طالبانو په یوه برید کې یو پولیس د هرات والیت په رباط سنګي ولسوالۍ کې د وسله
شوي  وژلرسحدي پولیس  ۱۴والو طالبانو په نښته کې ۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهپکتیا والیت په ډنډپټان ولسوالد 
 نور ټپیان شوي. ۳او 

 مې:۳۰د مې 
 شوی دی. ټپيکوونکی والو په برید کې د ميل امنیت یو کار په پروان والیت کې د ناپېژاندو وسله

 مې:۳۱د مې 
ییز پولیس سیمه ۳واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد ننګرهار والیت په حصارک ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شوي
وژل والو طالبانو پر پولیسو برید وکړ، چې له کبله یې یو پولیس د هرات والیت د غوریان ولسوالۍ په بازار کې وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۲او   شوی
 د جون لومړۍ:

 شو. ووژلوال کس په برید کې د کاپیسا والیت د مرکز په سیدخان سیمه کې د ترافیکو د تنظیم آمر د یوه ناپېژاند وسله
واله نښته کې، يو پولیس والو طالبانو ترمنځ په وسلهد افغان  ځواکونو او وسله د هرات والیت په غوریان ولسوالۍ کې

 دی. وژل شوی
 مه:۲د جون 

 ۲د پولیسو په لیکو کې د طالبانو نفوذي کس خپل د اروزګان والیت د مرکز ټرینکوټ ښار په صوفیانو سیمه کې 
 نور ټپیان شول. ۲او  ووژلهمکاران په ډزو 

 دی. وژل شویسای ولسوالۍ په بازار کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو پولیس د کاپیسا والیت د آله
 مه:۳د جون 

د پکتیا والیت په سید کرم ولسوالۍ کې د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله د نوموړې ولسوالۍ 
 نور ټپیان شوي دي. ۴ او وژل شویپولیس  ۴د امنیه قوماندان په ګډون 

https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=153008
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572805
https://da.azadiradio.com/a/30646081.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30646225.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30648788.html
https://da.azadiradio.com/a/30648788.html
https://www.taand.com/?p=3370
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ییز وال کس په برید کې یو سیمهیوه ناپېژاند وسلهۀ شیرین سیمه کي د ښار په چشممرکز قلعۀ نو د بادغېس والیت د 
 دی. وژل شویپولیس 

 مه:۴د جون  
والو طالبانو د ميل امنیت یوه ښځینه کارکوونکې لومړۍ وتښتوله او د بادغېس والیت په آبکمري ولسوالۍ کې وسله

 .ووژلهوروسته یې 
 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول

 او ټپیانټول وژل شوي  ټپيان وژل شوي نوم

 ۲ ۱ ۱ ميل امنیت

 ۴۶ ۱۶ ۳۰ پولیس

 ۴۸ ۱۷ ۳۱ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مې:۲۹د مې 

وال واله نښته کې یو وسلهوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په محمد آغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دی. وژل شویطالب 

وال وسله ۱۸واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد پکتیا والیت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 وژل کېدل منيل دي. دوو جنګیالیود خپلو . طالبانو بیا په دې پېښه کې وژل شويطالبان 
 مې:۳۱د مې 

وال طالبان وسله ۱۶واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد ننګرهار والیت په حصارک ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله
 شوي دي. ټپیاننور  ۹او  وژل شوي

 

https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/128405/
https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
https://da.azadiradio.com/a/30642136.html
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1266280016200863744
https://www.trt.net.tr/pashto/trkyh/2020/06/01/ph-nnkrhr-kh-kn-shmyr-tlbn-wjl-shwy-dy-1427026
https://www.pashtovoa.com/a/taliban-attacked-hesarak-distric-in-nangarhar-province-/5443102.html
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 مه:۳د جون 
 شو. ووژلل ښار د نولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو ماین خښوونکی د افغان ځواکونو له لوري د کاب

 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۲-جدول

 ل شوي او ټپيانټول وژ  ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۵ ۹ ۳۶ طالبان

 ۴۵ ۹ ۳۶ مجموعه

 

 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مې:۲۹د مې 

 ۲د کندهار ښار پنځمې امنیتي حوزې ته څېرمه په یوه موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويماشومان 

 او یو تن ټپي شوی دی. وژل شوید غور والیت مرکز فېروزکوه ښار کې د یوه ماین په چاودنه کې یو ماشوم 
 مې:۳۰د مې 

ل رسخ څلور الره کې د خورشید خصويص ټلويزیون د کارکوونکو پر موټر د سړک تر غاړي ماین چاودنه د کابل ښار په ګ
 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې پېښه کې الس لرل رد کړل. ۵او  وژل شويتنه  ۲وکړه، چې له کبله یې 

ملکي  ۳روان والیت د سیاګرد ولسوالۍ په جوی دخرت سیمه کې پر یوه ملکي کور د هاوان د مرمۍ لګېدين له کبله، د پ
 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويوګړي 

شوی  ټپينیت د یوه کارکوونکي ترڅنګ یو ماشوم هم والو په برید کې د ميل امپه پروان والیت کې د ناپېژاندو وسله
 دی.

 ووژلشپانه د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې  ۲د بدخشان والیت په کوهستان ولسوالۍ کې 
 شول.

 

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573086
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-/1858261
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52860362
https://da.azadiradio.com/a/30644163.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572805
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 مې:۳۱د مې 
 ۳د کابل ښار یوولسمې امنیتي حوزې ته څېرمه سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې، 

 شوي دي. ټپیانملکي وګړي 

 ۳ او وژل شويتنه  ۳د میدان وردګو والیت په نرخ ولسوالۍ کې پر یوه ملکي کور د هاوان د مرمۍ د لګېدنې له کبله 
 نور ټپیان شوي دي.

د تخار والیت په ینګي قعله ولسوالۍ کې پر یوه ملکي کور د افغان ځواکونو د هاوان مرمۍ لګېدنې له کبله یو ملکي 
 وګړی وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.

 د جون لومړۍ:

کاریګر، چې  ۷بله د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له ک
 نور ټپیان شوي دي. ۶او  وژل شويملکیان وو 

 مه:۲د جون 
اودنه کې، د نوموړي جومات د کابل ښار په وزیر محمد اکرب خان جامع جومات کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین په چ

 تنه نور ټپیان شوي دي. ۸او  وژل شويمشهور مال امام دکتور ایاز نیازی او یو ملونځ کوونکی 
ې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی ولیکوټ ولسوالۍ کد کندهار والیت په شاه

 او څلور نور ټپیان شوي دي. وژل شوی
وژل ملکي وګړي  ۳د رسپل والیت د مرکز اقتاش سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې، 

 نور ټپیان شوي دي. ۴او  شوي
 مه:۳د جون 

د کندهار والیت د ارغستان ولسوالۍ په خشک رود سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويملکي وګړي  ۹ه ګډون د ښځو او ماشومانو پ

 مه:۴د جون 

 شوی دی. ټپيیې یو ملکي وګړی والو طالبانو د کاپیسا والیت د آله سای ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ، چې له کبله وسله
د کابل والیت په قره باغ ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل 

 شوي دي. ټپیاننور  ۳شوی او 

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572902
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/landmine-blast-kills-7-laborers-in-afghanistan/1861559
https://www.wionews.com/south-asia/mosque-blast-in-kabul-kills-2-including-an-imam-302903
https://da.azadiradio.com/a/30650634.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.wionews.com/south-asia/roadside-bomb-kills-9-civilians-in-southern-afghanistan-302988
https://da.azadiradio.com/a/30654014.html
https://af.farsnews.ir/politics/news/13990315000496
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ښځې وژل شوې  ۳د غزين ښار په سپنده سیمه کې افغان ځواکونو پر یوه ملکي کور د هاوان مرمۍ توغولې چې له کبله 
 تنه ټپیان شوي دي. ۴او د درېيو ښځو په ګډون 

 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۹۷ ۵۷ ۴۰ ګړيملکي و 

 ۹۷ ۵۷ ۴۰ مجموعه

 
 پایله او د اوونۍ تحلیل

مې( ۴د جون تر  ۲۹م د مې له ۲۰۲۰مې )د ۱۵مې تر ۹کال د غربګويل له  ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 
وي نور هم ټپيان ش ۸۳پکې وژل شوي او  ۱۰۷ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۱۹۰نېټې پورې د ټول هېواد په کچه 

 دي.
ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله په کم توپیر رسه لوړه شوې، خو ډېره په دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ

تنه افغان امنیتي رستېري وژل شوي وو؛ خو په دې  ۵۳مرګ ژوبله پکې ملکي وګړو ته اوښتې ده. په تېره اوونۍ کې 
ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په والو مخالفینو د مرګت د وسلهافغان رستېري وژل شوي دي. د دول ۳۱اوونۍ کې ټول 

وال تنه وسله ۳۶وال مخالفین وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې تنه د دولت وسله ۴۸پرتله ټيټه شوې. تېره اوونۍ 
وايل ښودنه ژوبلې کچه بیا په دې اوونۍ کې د تېرې اوونۍ په پرتله د لوړ جنګیايل وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګ

تنو ته لوړه  ۴۰تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۲۷کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 
 (.۴-شوې )جدول

په دې اوونۍ کې بیا هم د جګړې د مرګ ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله کمه ده، چې المل یې د کوچني 
سته د تاوتریخوايل د کمښت دوام دی. که څه هم په دې اوونۍ کې د ښکېلو غاړو تلفات کم اخرت د ورځو له اوربند ورو 

ژوبله د سړک تر غاړې ځای پر ځای وو؛ خو ملکیانو ته بیا هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. ملکیانو ته تر ټولو ډېره مرګ
د ملکي خلکو پر کورونو د توغندیزو بریدونو له  خواشوو ماینونو او د جګړې د ښکېلو لورو په تېره بیا افغان ځواکونو له

ساعتونو کې  ۴۸کبله اوښتې ده. یوناما په یوه خپره شوې اعالمیه کې ویيل چې د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو 
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تنه ملکي وګړي  ۱۰د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوو ماینونو  په چاودنو کې یواځې په رسپل او کندز والیتونو کې 
 زیات نور ټپیان شوي دي. ۱۰ل شوي او تر وژ 

د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل له کمښت رسه هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد 
طالب بندیان خوشې کړي. د افغانستان د ميل  ۵۰۰۰ویيل، چې له بین االفغاين خربو اترو مخکې باید افغان حکومت 

بندیانو له  ۳۰۰۰تنه طالب بندیان خوشې شوي او ټينګار یې کړی چې د  ۲۷۱۰ا ویيل چې تر دې مهاله امنیت شور 
خوشې کېدلو وروسته به بین االفغان خربې اترې پیل يش. په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین بیا 

تنه بندیان خوشې  ۴۲۰الب بندیان او طالبانو ط ۲۲۸۴پر خپله ټویټر پاڼه کې لیکيل چې افغان حکومت تر دې مهاله 
کړي دي. که څه هم د بندیانو د تبادلې بهیر د اخرت په ورځو کې چټک شو، خو د خويش شوو بندیانو د شمېر په برخه 
کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اختالف شته دی. په ټوله کې د دغې پروسې چټکوايل د بین االفغاين خربو پیل 

 ې راټوکولې دي.ته هیل
ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

هېواد کې د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او بین االفغاين 
کبله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام  تفاهم له الرې شونی دی. له همدې

 واړوي او له دغې ميل قضیې رسه مسؤوالنه چلند وکړي.
 ژوبله:: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۴-جدول 

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۷ افغان ځواکونه ۳۱ افغان ځواکونه
 ۹ وال مخالفیند دولت وسله ۳۶ وال مخالفینولت وسلهد د

 ۵۷ ملکي وګړي ۴۰ ملکي وګړي
 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۸۳ مجموعه ۱۰۷ مجموعه

 ۱۹۰ ټول وژل شوي او ټپیان        
 پای


