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 مقدمه
 جوزا ۰۰ الی ۱۱از م )۰۲۰۲سال  جون ۱۱الی  ۵ ختاریدر این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از 

تن در  ۱۵۱حدود  ههفت ایندر  بنیاد این گزارش،است. بر  آوری گردیدههـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۱۱سال 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۱۶نقاط مختلف کشور کشته و 

گذشته  ۀهفت .استافزایش یافته  گذشتهۀ نسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
 .نداهکشته و زخمی شدتن  ۰۰۵ مجموعا ههفت اینولی در  قاط کشور کشته و زخمی شده بودند،در تمام نتن  ۱۱۲

 های تلفاتترین رویدادخونین .یافته است افزایش گذشتهۀ نسبت به هفت حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
 سرباز ۰۵ در این والیات مخالفین مسلح دولتت در حمل رخ داد و  و زابل بدخشان هاینیروهای افغان در والیت

 .شدند کشته امنیتی
های والیتدر  تلفات ملکی هایرویدادترین . خونینکاهش یافته استۀ گذشته نسبت به هفت تلفات غیرنظامیان میزان

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهدر آن فرد ملکی  ۶ دست کمکه  رخ داد پلسر و میدان وردک
جنگجویان  به تلفات بیشتراست.  یافته افزایشگذشته هفتۀ  نسبت به نیز تلفات مخالفین مسلح دولت ،جانب دیگر در

گر زخم تن دی ۱۰و  تن کشته  ۴۴ والیت سهوارد شده و تنها در این زابل، فراه و کنر  هایدر والیتنیز طالبان 
 برداشتند.

خوانید. در غیرنظامیان افغان را می و افغان، مخالفین مسلح دولتدر این گزارش، آمار و تفصیلت تلفات نیروهای 
  بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته شده است.

 

 تلفات نیروهای افغان

 جون: ۵
ۀ درخان ولسوالی خاش ای بر موتر قوماندان پولیس محلی در منطقیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نت

 شدند. کشتهپولیس  ۱۲محلی پولیس ، به شمول قوماندان والیت بدخشان
 شدند. کشتهپولیس  ۱۵ ،ۀ طالبان در منطقۀ جلدک ولسوالی شهر صفای والیت زابلدر پی یک حمل

 شد. کشتهیک پولیس  ،ۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ قُلک ولسوالی دولتیار والیت غوردر نتیج

http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-ambush-kills-15-afghan-forces-us-attacks-insurgents
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-ambush-kills-15-afghan-forces-us-attacks-insurgents
https://www.avapress.com/fa/news/211480/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.avapress.com/fa/news/211480/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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سرباز  ۳و  کشتهپولیس سرحدی  ۰جیک و مردیان والیت تخار، گهای منمسلح در وسط منطقۀ ولسوالیۀ حملۀ طالبان در نتیج
 .اردوی ملی زخم برداشتند

 شد. کشته ،ۀ طالبان مسلح در تالقان مرکز والیت تخارپولیس در حملیک 
 جون: ۶

گر زخم تن دی ۴و  کشتهپولیس  ۳، والیت کابلو طالبان مسلح در ولسوالی گلدرۀ  در اثر یک درگیری مسلحانه میان پولیس
 برداشتند.

گر تن دی ۰و  کشتهپولیس  ۰، پتان والیت پکتیادرۀ مقبلو ولسوالی دند ای دردر نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شدۀ کنار جاده
 زخم برداشتند.

 محافظ اش زخم برداشتند. ۰و  کشته ،در اثر حملۀ طالبان مسلح مدیر امنیت ملی ولسوالی زازی میدان والیت خوست
 شدند. کشتهپولیس  ۳، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهاردر  در اثر یک

 شدند. کشتهپولیس  ۰ ،ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی یاوان والیت بدخشاندر نتیج
 شدند. کشتهپولیس  ۰، ۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی گیزاب والیت اروزگاندر نتیج

 جون: ۷
 شدند. زخمیۀ شاهراه همراه با محافظ اش ، قوماندان قطعکاپیسا تۀ انفجار ماین در منطقۀ کره تاز مرکز والیدر نتیج

 برداشتند. زخمپولیس  ۰لمند، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج والیت ه
 جون: ۸

کرده و سپس او را  نییکندز از موتر پا-شاهراه تخار ریخانه خود در حرکت بود، در مس یسرباز افغان را که به سو  کیطالبان مسلح 
 کشته است.

 جون: ۹
 ۴په والیت بلخ، به شمول قوماندان پولیس محلی یبر ولسوال ولسوالی شورتای ۀ کنار جادهجاسازی شد ۀ انفجار مایندر نتیج
 شدند. کشتهپولیس 

بر یک پوستۀ امنیتی حمله کردند که در نتیجۀ  ،ۀ غوربند ولسوالی شینواری والیت پروانطالبان مسلح در در 
 .شد کشتهآن یک پولیس 

https://8am.af/two-border-guards-killed-and-three-security-forces-including-hamed-seifi-wounded-in-a-landmine-explosion-in-jawzjan/
https://8am.af/two-border-guards-killed-and-three-security-forces-including-hamed-seifi-wounded-in-a-landmine-explosion-in-jawzjan/
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.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1868116
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%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1868116
https://da.azadiradio.com/a/30657134.html
https://da.azadiradio.com/a/30657134.html
http://www.jomhornews.com/ps/news/128458/
http://www.jomhornews.com/ps/news/128458/
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i110218
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i110218
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.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/30657497.html
https://da.azadiradio.com/a/30657497.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security.html?start=42
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security.html?start=42
https://pa.azadiradio.com/a/30662524.html
https://pa.azadiradio.com/a/30662524.html
https://pa.azadiradio.com/a/30660558.html
https://pa.azadiradio.com/a/30660558.html


 

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

3 

 شد. کشته، یک پولیس طالبان در ولسوالی قادس والیت بادغیس در نتیجۀ حملۀ
 ۀ طالبان در ولسوالی اشکمش والیت تخار یک پولیس کشته شد.در اثر حمل

 جون: ۰۱
 شد. کشته، یک پولیس ناشناس در نزدیکی حوزۀ پنجم امنیتی شهر قندهار در نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح

آمر جنایی  ،در منطقۀ ناوه رود ولسوالی کجران والیت دایکندی افراد مسلح ناشناس ۀ یک حملهدر نتیج
 شدند. کشتهگر پولیس دی ۰ پولیس همراه با

 جون: ۰۰
سرباز  ۰، ولسوالی وردوج والیت بدخشانهای افغان و طالبان مسلح در رو در اثر درگیری مسلحانه میان نی

 یگر زخم برداشتند.و یک تن د کشتهاردوی ملی 
 .گر زخم برداشتندپولیس دی ۳و  کشته ،خیل والیت پکتیکادر نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح قوماندان امنیۀ بکی

درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ شابدین ولسوالی سروبی والیت در اثر یک 
 ، یک پولیس کشته شد.پکتیکا

 ، یک پولیس کشته شد.ۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در نزدیکی حوزۀ سوم شهر قندهاردر نتیج
والیت بلخ، یک سرباز اردوی ملی  ولسوالی چهاربولکای در ۀ کنار جادهدر پی یک انفجار ماین جاسازی شد

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشته
 :: تلفات نیروهای افغان۰-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳ ۰ ۱ ملی امنیت

 ۶۰ ۱۱ ۵۱ پولیس

 ۱۱ ۱ ۳ ملیاردوی 

 ۸۶ ۶۶ ۶۱ محموعه

 

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.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
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/96818-%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D9%86%DA%89%D9%8A-%D8%AF%DA%A9%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%88.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/96818-%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D9%86%DA%89%D9%8A-%D8%AF%DA%A9%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%88.html
https://pa.azadiradio.com/a/30665382.html
https://pa.azadiradio.com/a/30665382.html
https://pa.azadiradio.com/a/30665086.html
https://pa.azadiradio.com/a/30665086.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 تلفات مخالفین مسلح دولت
 جون: ۵

 ۳خشان، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ درخان ولسوالی خاش والیت بد در اثر یک در 
 شدند. کشتهطالب مسلح 

گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ جلدک ولسوالی شهر صفای والیت در یک ۀ در نتیج
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱۰ ،زابل

 .گر زخم برداشتندتن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۱۱ ،در والیت فراه ۀ هواییدر پی یک حمل
 جون: ۶

طالب مسلح  ۱۱، در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غازی آباد والیت کنر
 گر زخم برداشتند.تن دی ۶و  کشته

 جون: ۷
طالب مسلح  ۵، هملند یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج والیت در پی
 گر زخمی شدند.تن دی ۳و  کشته

 شدند. کشتهانفجار ماین خویش  اثر طالب مسلح در ۴ ،در ولسوالی منگجیک والیت جوزجان
 جون: ۸

طالب مسلح  ۶، و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شهر بزرگ والیت بدخشانگیری میان نیروهای افغان در اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱و  کشته

 جون: ۰۰
طالب  ۴، الی سروبی والیت پکتیکادر پی یک درگیری مسلحانه میان پولیس و طالبان مسلح در منطقۀ شابدین ولسو 

 شدند. مسلج کشته
، یک طالب مسلح در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی وردوج والیت بدحشان

 شد. کشته

http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-ambush-kills-15-afghan-forces-us-attacks-insurgents
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-ambush-kills-15-afghan-forces-us-attacks-insurgents
https://www.avapress.com/fa/news/211438/16-%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
https://www.avapress.com/fa/news/211438/16-%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i110218
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/96768-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/96760-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/96760-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
https://da.azadiradio.com/a/30659133.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 کشتهطالب مسلح  ۶ ،خیل والیت پکتیکاۀ یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در بکیدر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۰و 

 :مسلح دولت : تلفات مخالفین۶-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

 ۱۱ ۰۳ ۶۵ مخالفین مسلح دولت

 ۹۸ ۶۲ ۷۵ مجموعه

 

 تلفات غیرنظامیان افغان
 جون: ۶

فرد ملکی  ۴، و السنگ ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردک پمیان مناطق دشت تو در  در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح
 شدند که اعضای یک خانواده بودند. کشته

یک مرد و یک زن  ،ان در منطقۀ سیدآباد عربیه مرکز والیت سرپلیافراد مسلح بر یک خانۀ غیر نظام ۀدر اثر یک حمل
 و یک زن دیگر زخمی شدند. کشته

گر تن دی ۳و  کشته ملکی فرد غ ۰افراد مسلح در والیت سرپل بر یک موتر غیر نظامیان شلیک کردند که در نتیجۀ آن 
 برداشتند. زخم

 شد. کشتهدر ولسوالی دولینه والیت غور در حملۀ طالبان مسلح ملکی یک فرد 
 شدند. کشته ملکیفرد   ۰در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی گیزاب والیت اروزگان 

 جون: ۷
 شدند. کشتهدو خواهر  ،ۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی محمد آغۀ والیت لوگردر اثر حمل

 کشته شد.ملکی ، یک فرد گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شینواری والیت پرواندر اثر در 
 

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://khabarial.com/pa/archives/4282
http://monitor.af/11738/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i110235
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i110235
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.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.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573296
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573296
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 جون: ۸
پکتیکا، یک کودک   ولسوالی متاخان والیت ۀ سید قلعهای در منطقۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 برداشتند. زخمگر و یک تن دی کشتهسیزده ساله 
 ، کشته شد.در یک حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ دامان شهر مهترالم والیت لغمانملکی فرد  یک

 جون: ۹
در سوی مزار شریف ه ای بر ولسوال ولسوالی شورتیپه والیت بلخ، که بۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 شد. کشتهبود  حرکت
 شد. کشتهۀ طالبان مسلح ، عضو پیشین مجلس سنا در یک حملمنطقۀ چونی شهر پل علم مرکز والیت لوگردر 

، یک فرد ملکی نظامیان در ولسوالی دوشی والیت بغلنهای افراد مسلح ناشناس بر یک موتر غیر در نتیجۀ شلیک
 گر زخم برداشتند.و یک تن دی کشته

رویداد  ندر پاسخ به ای ،دفید از سوی نیروهای افغان کشته شدر ولسوالی موسهی والیت کابل یک مرد ریش س
 تن دیگر زخمی شدند. ۱ۀ آن یک کشته و نیروهای افغان بر معترضین هم شلیک کردند که در نتیج

 جون: ۰۱
 شدند. زخمیگر تن دی ۳ر، یک کودک کشته و ه در ولسوالی دولینه والیت غو در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شد

 جون: ۰۰
و یک تن دیگر  کشته ملکییک فرد  ،ۀ رحمان مینه ناحیۀ هشتم شهر کابلمنطق در نتیجۀ انفجار یک ماین چسپکی در

 زخمی شدند.
 :: تلفات غیرنظامیان۲-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۴۱ ۱۱ ۰۳ غیرنظامیان

 ۱۰ ۰۸ ۶۲ مجموعه

https://da.azadiradio.com/a/30659125.html
https://da.azadiradio.com/a/30659125.html
https://talwasa.af/2020/06/08/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%B3%DA%93%DA%A9-%D8%BA%D8%A7%DA%93%DB%90-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87/
https://talwasa.af/2020/06/08/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%B3%DA%93%DA%A9-%D8%BA%D8%A7%DA%93%DB%90-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87/
https://pa.azadiradio.com/a/30662524.html
https://pa.azadiradio.com/a/30662524.html
https://www.taand.com/?p=3896
https://www.taand.com/?p=3896
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security.html?start=28
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.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573593
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573593
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 نتیجه و تحلیل هفته
مجموعا حدود  م(۰۲۰۲ سال جون ۱۱الی  ۵از هـ ش ) ۱۳۱۱سال  یجوزا ۰۰الی  ۱۱از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

گر نیز زخمی تن دی ۱۶کشته و تن آنان  ۱۵۱ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۰۰۵
 اند.شده

 نیروهای سرباز ۳۱ گذشته ۀهفت است. یافته افزایش ۀ گذشتهنسبت به هفت هفته ایندر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
کشته در مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انسرباز  از تن ۱۲ در کله هفت اینافغان کشته شده بودند، اما در 

 ۳۱ گذشته ۀ. هفتیافته است شافزای گذشتهۀ هفت نسبت به ههفت ایندر  دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهشد
در مناطق مختلف مخالف مسلح دولت فرد  ۶۵ ههفت ایندولت کشته شده بودند، اما در  از افراد مخالفین مسلح نت

هفتۀ . است کاهشگر نشان ۀ گذشتهدر این هفته نسبت به هفت تلفات افراد ملکی میزان ولی .نداهکشته شدکشور 
 (.۴-)جدول اندکشته شده فرد ملکی ۰۳ ههفت اینبود، اما در تن  ۴۲تلفات مردم ملکی  گذشته

غیر نظامیان  تاما تلفا ،یافته است افزایشهفتۀ گذشته  بهگ نسبت میزان مجموعی تلفات جن این هفتههر چند 
غیر نظامیان  .ۀ گذشته برای غیر نظامیان تلفات زیاد وارد شده بود. هفتیافته استکاهش  برخلف هفتۀ گذشته

سیگار( در یک گزارش ) افغانستان خاص امریکا در امور بازسازی سرمفتش ۀادار . قربانیان عمدۀ جنگ جاری هستند
این نهاد کشته شدند.  غیر نظامی ۳۵۵۲۲بیش از  ستانگ افغاندر جن ۰۲۱۱الی  ۰۲۲۱تازۀ خود گفته است که از سال 

 ۰۲۲۱که از سال  است نیز منتشر کردهرا در این مدت  ستانگ افغاندر جن امریکاییتلفات نیروهای  همچنان شمار
 آمدهدر گزارش  .گر زخم برداشتندتن دی ۰۲۱۱۳نیروهای امریکایی کشته و  کارمند و ۰۴۳۱در کل  ۰۲۰۲میلدی الی 

در  انکه سه تن آن گر زخم برداشتندتن دی ۱۱سرباز امریکایی کشته و  ۶است که در سه ماه نخست سال جاری 
  های غیر نظامی کشته شدند.درویدا

یتر خود نگاشته است در این هفته در والیت سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توسهیل شاهین از جانب دیگر 
 یک در انهمچن .طالبان رها شدند های از زندان والیت های مختلف نیروهای افغان درتن از  ۱۲۶ کشور های مختلف

شده بودند به منظور حسن نیت  از سوی طالبان اسیرکه در این اواخر در والیت غزنی  افغان سرباز ۳۲گانه اقدام جدا
 تکمیل زندانی آنان ۵۲۲۲ آزادسازی زمانی که پروسهبه گفتۀ سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان،  .آزاد شدند

افغانستان نیز گر دولت از جانب دی دارند.در طول یک هفته مذاکرات بین االفغانی گردد آنها آمادگی به آغاز گفتگوهای 
 مل برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان .است کردهزندانیان طالبان تکمیل  ۳۲۲۲رهایی  ۀپروسآنان  اعلم کرده است که

 رهایی زندانیان و آغاز تسریعو در مورد  کرد یداردآنان لمی خلیزاد جنرال میلر و هئیت همراه نیز در این هفته با ز 
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گفتگو کرده و اکرات بین االفغانی زمان مذ و محل هر دو جانب رویگفته میشود  .مذاکرات بین االفغانی بحث کردند
 آغاز خواهد شد. یمذاکرات بین االفغان زودیکه به توقع می رود 

، یک بار افغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد به عنوان یکی از ارگان 
 خونبار کنونی در افغانستان در نتیجۀ خروجسازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت دیگر خاطر نشان می

های بین المللی و بنابراین، از تمام جهت تفاهم بین االفغانی امکان پذیر است.نیروهای خارجی از افغانستان و  کامل
ا فرصت موجود برای آشتی ملی در کشور، برخورد مسؤوالنه نمایند و نگذارند این خواهیم تا بهای درگیر داخلی میجهت

 ضایع شود. تاریخی فرصت
 های درگیر جنگ و غیرنظامیانجهت تلفات مجموعی :۱-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۰۱ نیروهای افغان ۱۲ نیروهای افغان

 ۰۳ مخالفین مسلح دولت ۶۵ مخالفین مسلح دولت

 ۱۱ غیرنظامیان ۰۳ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۶۷ مجموعه ۰۵۸ مجموعه

 ۶۶۵     مجموع تلفات

 انپای
 


