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 سریزه
پورې د نېټې  مې(۰۰مې تر ۰۱لمریز کال د غبرګولي له  ۰۹۳۳مې )د ۰۰مې د تر ۵م کال د جون له ۰۲۰۲دغه راپور د 

 ۰۵۱ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۱۶تنه وژل شوي او 

ړه ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لود راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل  ۰۰۵تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې ټول  ۰۳۲شوې ده. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې 

 شوي او ټپيان شوي.
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه وه. د افغان ځواکونو د ژوبله کې د افغان ځواکونو د مرګد دې اوونۍ په مرګ

والو مخالفینو په ېښې په بدخشان او زابل والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسلهژوبلې تر ټولو خونړۍ پمرګ
 امنیتي سرتېري وژل شوي. ۰۵بریدونو کې لږ تر لږه 
ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په ژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله ټيته شوې. د ملکي مرګد ملکي وګړو د مرګ

 نور ټپیان شوي. ۴تنه ملکي وګړي پکې پکې وژل شوي او  ۶نو کې وشوې، چې میدان وردګو او سرپل والیتو 
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله د لوړوالي ښودنه کوي. طالب والو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې بیا د دولت د وسله

وال طالبان پکې وژل وسله ۴۴ ژوبله په زابل، فراه او کونړ والیتونو کې اوښتې، چې شاوخواجنګیالیو ته هم ډېره مرګ
 نور ټپیان شوي دي.  ۰۰شوي او 

ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. والو مخالفینو او د ملکي خلکو د مرګپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله
 ه تحلیل لولئ.همدا راز د راپور په وروستۍ برخه کې د هېواد د ټولیز امنیتي وضعیت او مهمو امنیتي پېښو په اړ 

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۵د جون 
يیزو پولیسو د قوماندان پر موټر د سړک تر غاړې ځای د بدخشان والیت د خاش ولسوالۍ په درخان سیمه کې د سیمه

 دي. وژل شويتنه  ۰۲ییزو پولیسو د قوماندان په ګډون پر ځای شوي ماین چاودنه کې د سیمه

http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
http://www.jomhornews.com/ps/news/128437/print/
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او یو بل  وژل شوي پولیس ۰۵والو طالبانو په برید کې د زابل والیت د شهر صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د وسله
 ټپي شوی.

 دی. وژل شویوالو طالبانو په برید کې یو پولیس لک سیمه کې د وسلهد غور والیت د دولتیار ولسوالۍ په ق  
وژل سرحدي پولیس  ۰انو په برید کې والو طالبد تخار والیت د مردیان او منګجیک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د وسله

 د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي دي. ۹او   شوي
 شو. ووژلوالو طالبانو په برید کې کې یو پولیس د وسله د تخار والیت په مرکز تالقانو ښار

 مه:۶د جون 
 ۴او  وژل شويپولیس  ۹ واله نښته کېوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد کابل والیت په ګلدره ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله

 نور ټپیان شوي دي.
 ۰د پکتیا والیت د ډنډ پټان ولسوالۍ په مقبلو دره کې د پولیسو پر یوه هاموې موټر د سړک ترغاړې ماین چاودنه کې 

 نور ټپيان شوي دي. ۰او  وژل شويپولیس 
ساتونکي  ۰او  وژل شویوالو په برید کې د خوست والیت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر د ناپېژاندو وسله

 شوي دي. یې ټپیان
پولیس  ۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کونړ والیت په غازي آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوي دي. ټپیان

 ۹د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې  د ننګرهار والیت د خوګیاڼیو ولسوالۍ په کرم خېلو سیمه کې
 دي. وژل شويپولیس 

 دي. وژل شويپولیس  ۰والو بریدګرو په برید کې د بدخشان والیت په یاوان ولسوالۍ کې د ناپېژاندو وسله
 دي. وژل شويپولیس  ۰والو په برید کې د اروزګان والیت په ګیزاب ولسوالۍ د ناپېژاندو وسله

 مه:۷د جون 
د کاپیسا والیت د مرکز په کره تاز سیمه کې د لویې الرې د قطعې قوماندان او ساتونکی یې د ماین په چاودنه کې 

 شوي دي. ټپیان

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
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://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://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
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پولیس  ۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهوسلهد هلمند والیت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او 
 شوي دي. ټپیان

 مه:۸د جون 
 و وژلی دی.تخار پر لویه الره یو امنیتي سرتېری چې خپل کور ته روان و، له موټره ښکته کړی ا-والو طالبانو د کندزوسله

 مه:۹د جون 
ییزو د بلخ والیت د شورتېپې د ولسوال پر موټر د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وکړه، چې د سیمه

 دي. وژل شويپولیس  ۴پولیسو د قوماندان په ګډون 
والو طالبانو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې یو ه شینوارو ولسوالۍ کې وسلهد پروان والیت د غوربند درې پ

 دی. وژل شویپولیس 
 .دی وژل شویوالو طالبانو په برید کې یو پولیس د بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې د وسله

 .والو طالبانو په برید کې یو پولیس وژل شوی دید تخار والیت په اشکمش ولسوالۍ کې د وسله

 مه:۰۱د جون 
 شو. ووژلوال بریدګر په برید کې سلهښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو پولیس د یوه و د کندهار 

د ډایکنډي والیت د کجران ولسوالۍ په ناوه رود سیمه کې د پولیسو جنايي آمر له دوو نورو پولیسو سره په یوه برید کې 
 شو. ووژل

 مه:۰۰د جون 
د ملي اردو  ۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شويسرتېري 
 نور پولیس ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شویوالو طالبانو په برید کې منیه قوماندان د وسلهخېلو اد پکتیکا والیت د بکي

واله نښته کې یو والو طالبانو ترمنځ په وسلهد پکتیکا والیت د سروبي ولسوالۍ يه شابدین سیمه کې د پولیسو او وسله
 وژل شوی دی.پولیس 

 دی. وژل شویوال په برید کې یو پولیس د کندهار ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوه ناپېژاند وسله

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
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
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
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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وژل سړک تر غاړې ځای پر شوي ماین په چاودنه کې یو د ملي اردو سرتېری د بلخ والیت په چهاربولک ولسوالۍ کې د 
 نور ټپیان شوي دي. ۴ شوی

 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۰-جدول

 وژل شوي او ټپیان ټول ټپيان وژل شوي نوم

 ۹ ۰ ۰ ملي امنیت

 ۶۰ ۰۱ ۵۱ پولیس

 ۰۰ ۱ ۹ ملي اردو

 ۸۶ ۶۶ ۶۱ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مه:۵د جون 

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت د خاش ولسوالۍ په درخان سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويل طالبان واوسله ۹کې 

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد زابل والیت د شهر صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۰۰کې 

 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۰۱په فراه والیت کې په یوه هوايي برید کې 
 مه:۶د جون 

وال وسله ۰۱واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کونړ والیت په غازي آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 شوي دي.نور ټپیان  ۶او  وژل شويطالبان 
 مه:۷د جون 

وال وسله ۵واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد هلمند والیت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شويطالبان 

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.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
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/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
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 شول. ووژلوالو طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وسله ۴یک ولسوالۍ کې د جوزجان والیت په منګج
 مه:۸د جون 

واله نښته والو مخالفینو ترمنځ په وسلهد بدحشان والیت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسله
 شوي دي. نور ټپیان ۱او  وژل شويوال وسله ۶کې 

 مه:۰۰د جون 
 ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد پکتیکا والیت د سروبي ولسوالۍ يه شابدین سیمه کې د پولیسو او وسله

 وال طالبان وژل شوي دي.وسله
وژل ل طالب واوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو وسلهد بدخشان والیت په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دی. شوی
وال طالبان وسله ۶واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهخېلو کې د افغان ځواکونو او وسلهد پکتیکا والیت په بکي

 نور ټپیان شوي. ۰او  وژل شوي
 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۶-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۱ ۰۹ ۶۵ طالبان

 ۹۸ ۶۲ ۷۵ مجموعه
 

 ژوبلهې مرګملکي وګړو ته اوښت
 مه:۶د جون 

والو کسانو په برید کې د میدان وردګو والیت د سید آباد ولسوالۍ د دشت ټوپ او السنګ سیمو ترمنځ سیمه کې د وسله
 دي. وژل شويملکي وګړي، چې د یوې کورنۍ غړي وو،  ۴

والو کسانو پر یوه ملکي کور برید وکړ، چې له کبله یې یو سړی او آباد عربیه سیمه کې وسلهد سرپل والیت د مرکز سید 
 او یوه بله ښځه ټپي شوې ده. وژل شويیوه ښځه 

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://da.azadiradio.com/a/30659133.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://khabarial.com/pa/archives/4282
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
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
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 ټپیاننور  ۹او  وژل شويملکي وګړي  ۰کې د ملکي وګړو پر یوه موټر ډزې وکړې، چې له کبله یې والو کسانو په سرپل والیت وسله
 شوي دي.

 شو. ووژلوالو طالبانو په برید کې د غور والیت په دولینه ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د وسله
 دي. وژل شويملکي وګړي  ۰برید کې  والو پهد اروزګان والیت په ګیزاب ولسوالۍ د ناپېژاندو وسله

 مه:۷د جون 
 دي. وژل شويوالو بریدګرو په برید کې دوې خویندې ۍ کې د وسلهر والیت په محمد آغه ولسوالد لوګ

 واله نښته کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی.د پروان والیت په شینوارو ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو په وسله
 مه:۸د جون 

پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو دریالس کلن  د پکتیکا والیت د مټاخان ولسوالۍ په سید قلعه سیمه کې د سړک ترغاړې ځای
 شوی دی. ټپياو یو بل  وژل شویماشوم 

 والو په برید کې ووژل شو.د لغمان والیت د مهترالم ښار په قلعه دامان سیمه کې یو ملکي وګړی د ناپېژاندو وسله
 مه:۹د جون 

 ووژلورتېپې ولسوالۍ ولسوال چې مزار شریف ته روان و، د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د بلخ والیت د ش
 شو.

 دی. وژل شویرید کې والو طالبانو په بد لوګر والیت د مرکز پل علم ښار په چوني کلي کې د مشرانو جرګې پخوانی غړی د وسله
 شویوژل والو د ملکي وګړو پر موټر ډزې وکړې، چې له کبله یې یو ملکي وګړی د بغالن والیت په دوشي ولسوالۍ کې ناپېژاندو وسله

 او یو بل ټپي شوی.
د کابل والیت د موسهي ولسوالۍ په عبدالرووف کال سیمه کې یو سپین ږیری سړی د افغان ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. د دغې 

 نور ټپیان شول. ۱پېښې په غبرګون کې راوتلو الریونوالو هم افغان ځواکونو ډزې وکړې چې له کبله یې یو بل کس ووژل شو او 
 مه:۰۱د جون 

وژل والو طالبانو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ماشوم د غور والیت په دولینه ولسوالۍ کې د وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۹او  شوی

 

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.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
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.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 مه:۰۰د جون 
د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند په رحمان مېنه سیمه کې د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی 

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شوی
 ه:ژوبل: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۰ ۰۱ ۰۹ ملکي وګړي

 ۱۰ ۰۸ ۶۲ مجموعه
 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې( نېټې پورې د ۰۰مې تر ۵م د جون له ۰۲۰۲مې )د ۰۰مې تر ۰۱کال د غبرګولي له  ۰۹۳۳د راپور د شمېرو له مخې، د روان لمريز 

 نور هم ټپيان شوي دي. ۱۶تنه پکې وژل شوي او  ۰۵۱اوښتې، چې  ژوبلهتنو ته مرګ ۰۰۵ټول هېواد په کچه 
تنه افغان امنیتي  ۹۰ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه شوې. په تېره اوونۍ کې په دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ

ژوبلې کچه الو مخالفینو د مرګو افغان سرتېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۱۲سرتېري وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې ټول 
تنه  ۶۵وال مخالفین وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې تنه د دولت وسله ۹۱هم د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه شوې. تېره اوونۍ 

 ژوبلې کچه بیا په دې اوونۍ کې د تېرې اوونۍ په پرتله د ټيټوالي ښودنهوال جنګیالي وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګوسله
 (.۴-تنو ته ټيټه شوې )جدول ۰۹تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۴۲کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

دا اوونۍ که څه هم د مرګ ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه شوې؛ خو د ملکیانو مرګ ژوبله بیا د تېرې اوونۍ خالف 
ژوبله ملکي وګړو ته اوښتې وه. ملکي وګړي د روانې جګړې عمده قربانیان دي. د ېره اوونۍ تر ټولو ډېره مرګدا اوونۍ کمه ده. ت

کال  ۰۲۰۳کال څخه تر  ۰۲۲۳افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې )سیګار( په یوه تازه خپاره کړي راپور کې ویلي، چې له 
ملکي وګړي وژل شوي دي. همدا راز دغې ادارې په افغان جګړه کې د امریکايي وژل  ۹۵۵۲۲پورې په افغان جګړه کې څه باندې 

امریکايي سرتېري او کارکوونکي  ۰۴۹۳کال پورې ټول  ۰۲۰۲میالدي کال څخه تر  ۰۲۲۰شوو سرتېرو شمېر هم خپور کړی، چې له 
امریکايي سرتېري وژل  ۶و درېیو میاشتو کې هم نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې د سږ کال په لومړی ۰۲۱۱۹وژل شوي او 

 نور ټپیان شوي دي، چې درې تنه یې په غیرنظامي پېښو کې وژل شوي دي. ۰۰شوي او 

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573593
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له بله پلوه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پر خپله ټویترپاڼه لیکلي، چې په دې اوونۍ کې هم په بېالبېلو 
 سرتېريتنه  ۹۲په یوه جال اقدام کې هغه والو طالبانو له زندانونو څخه خوشې شوي دي. افغان ځواکونه د وسله تنه ۰۲۶والیتونو کې 

. همدا راز سهیل شاهین غزني والیت کې نیول شوي وو پهدې وروستیو کې ه رته خوشي شول چې پېهم د حسن نیت په منظور ب
چمتو چې د یوې اوونۍ په دننه کې بین االفغاني خبرې اترې پیل کړي. افغان بندیانو پروسه بشپړه شي، دوی  ۵۲۲۲ویلي کله چې د 

طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه شوه. په قطر کې د طالبانو د  ۹۲۲۲حکومت تېره اووونۍ اعالن وکړ چې د دوی له اړخه د 
جنرال میلر او مل پالوي سره وکتل او بندیانو د  سیاسي دفتر مشر مال برادر او ورسره پالوي یې هم دا اوونۍ له زلمي خلیلزاد،

خالصون پروسې پر چټکېدو او بین االفغاني خبرو د پیل په اړه یې بحث وکړ. ویل کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د بین االفغاني خبرو 
 ې پیل شي.اترو د ځای او نېټې په اړه خبرې روانې دي او داسې هیلې شته دي، چې ډېر ژر به بین االفغاني خبر 

ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په هېواد کې د روانې قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ
وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او بین االفغاني تفاهم له الرې شونی دی. له 

پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام واړوي او له دغې ملي قضیې سره مسؤوالنه  همدې کبله
 چلند وکړي.

 ژوبله:: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۱-جدول 

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۰۱ افغان ځواکونه ۱۲ افغان ځواکونه

 ۰۹ وال مخالفیند دولت وسله ۶۵ وال مخالفینسلهد دولت و 

 ۰۱ ملکي وګړي ۰۹ ملکي وګړي

 ـ بهرني ځواکونه ـ بهرني ځواکونه

 ۶۷ مجموعه ۰۵۸ مجموعه

 ۶۶۵ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


