
 

 

 

 راصد
 هشتمپنجاوشمارۀ 

 م(۱۲۱۲  جون۲۱ –۲۱)

 (ـ شه ۲۲۲۲  جوزا  ۱۲ –۱۲)
 

 

 

www.qased.org 

 

info@qased.org 

 

                       077 281 58 58 

 وار تلفات جنگ در افغانستانگزارش هفته

      



 

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

1 

 مقدمه
 جوزا ۱۲ الی ۱۲از م )۱۲۱۲سال  جون ۲۱الی  ۲۱ ختاریدر این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از 

تن در  ۲۷۲حدود  ههفت ایندر  بنیاد این گزارش،است. بر  آوری گردیدههـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۲۲۲۲سال 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۱۴۷نقاط مختلف کشور کشته و 

گذشته  ۀهفت .استافزایش یافته  گذشتهۀ نسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
 .نداهکشته و زخمی شدتن  ۸۲۱ مجموعا ههفت اینولی در  قاط کشور کشته و زخمی شده بودند،در تمام ن تن ۱۱۲

 های تلفاتترین رویدادخونین .یافته است افزایش گذشتهۀ نسبت به هفت حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
مخالفین ت در حمال رخ داد و  و جوزجانغور، هرات، خوست، غزنی، بغالن، نیمروز  هاینیروهای افغان در والیت

 .شدند گر زخمیتن دی ۲۷و  کشته امنیتی سرباز ۸۲ در این والیات مسلح دولت
در  تلفات ملکی هایرویدادترین . خونینیافته است افزایش نیز ۀ گذشتهنسبت به هفت تلفات غیرنظامیان میزان
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲۷و  کشتهدر آن فرد ملکی  ۲۱ دست کمکه  رخ داد ، تخار  و کاپیساخوست کابل، هایوالیت

جنگجویان  به تلفات بیشتراست.  یافته افزایشگذشته هفتۀ  نسبت به نیز تلفات مخالفین مسلح دولت ،جانب دیگر در
زخم گر تن دی ۲۷و  تن کشته  ۷۲ والیت سهو تنها در این  قندهار و پکتیکا رخ داد ،تخار هایدر والیتنیز طالبان 

 برداشتند.
خوانید. در غیرنظامیان افغان را می و در این گزارش، آمار و تفصیالت تلفات نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت

  بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته شده است.
 

 تلفات نیروهای افغان

 جون:۲۱
گر زخم و یک تن دی کشتهپولیس  ۷، طالبان مسلح در منطقۀ ابک ولسوالی پسابند والیت غور ۀمسلحان ۀ حملۀدر نتیج

 برداشتند.
 شدند. کشتهپولیس  ۱، در پی یک حملۀ مسلحانۀ طالبان مسلح در ولسوالی قادس والیت بادغیس

https://www.pashtovoa.com/a/e-16-taliban-fighters-killed-in-kandahar/5461299.html
https://www.pashtovoa.com/a/e-16-taliban-fighters-killed-in-kandahar/5461299.html
https://af.shafaqna.com/FA/377527
https://af.shafaqna.com/FA/377527
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ب اسالمی در نزدیکی کلنیک صحت تریرزیی ولسوالی اد مسلح ناشناس بر موتر یک عضو حز ۀ یک حملۀ افر در نتیج
 شد. کشتهمحافظ وی  ۷، علیشر والیت خوست

 گر زخم برداشتند.تن دی ۸سرباز اردوی ملی کشته و  ۲هرات،  ۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی کهسان والیتدر نتیج

 جون: ۲۱
یگر زخم و یک تن د کشتهپولیس  ۱، در اثر یک حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ عمارت ولسوالی دند والیت قندهار

 برداشتند.
 جون: ۲۱

سرباز امنیتی نیز  ۱، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی زیروک والیت پکتیکا
 براشتد. زخم

 شدند. کشتهپولیس  ۱کاپیسا، گاب والیت ولسوالی ت میان پولیس و طالبان مسلح در یۀ درگیر در نتیج
 .کشتندگلوله پولیس را به ضرب  ۴هرات،  والیتدو فرد نفوذی طالبان در ولسوالی گلران 

 .کشتندسرباز امنیتی را در ولسوالی خان آباد والیت کندز، از موتر پایین کردند و سپس  ۱طالبان مسلح 
حمله کردند  نیروهای افغان ۀ امنیتی، بر یک پوستپشتونکوت والیت فاریابۀ یکه توت ولسوالی طالبان مسلح در منطق

 شدند. کشتهپولیس  ۱که در نتیجۀ آن یک سرباز امنیت ملی و 
، یک پولیس ۀ کوتل مرغ ولسوالی ده صالح والیت بغالنای در منطقۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهیجدر نت

 شد. کشته
گر تن دی ۴و  کشته، یک قوماندان پولیس امنیتی شهر کندز ۀ یک کمین طالبان مسلح در نزدیکی حوزۀ چهارمدر نتیج

 .زخم برداشتند

 شد. کشته، یک پولیس حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در نزدیکی حوزۀ ششم امنیتی شهر قندهاردر اثر 
  جون: ۲۱

پروان، یک سرباز امنیت ملی  ۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ سه دکان ولسوالی سیدخیل والیتدر نتیج
 شد. کشتهریاست والیت میدان وردک 

https://www.dailyweesa.com/?p=48024
https://www.dailyweesa.com/?p=48024
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/30669882.html
https://da.azadiradio.com/a/30673009.html
https://da.azadiradio.com/a/30673009.html
https://www.etilaatroz.com/100813/four-policemen-were-killed-in-a-taliban-attack-in-herat/
https://www.etilaatroz.com/100813/four-policemen-were-killed-in-a-taliban-attack-in-herat/
https://www.khaama.com/persian/archives/73327
https://www.khaama.com/persian/archives/73327
https://www.avapress.com/fa/news/212118/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-6-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://www.avapress.com/fa/news/212118/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-6-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8
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://pa.azadiradio.com/a/30672972.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672972.html
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 شدند. کشتهپولیس  ۱، ۀ طالبان مسلح در نزدیکی منطقۀ کنجک والیت لوگردر اثر حمل
 گر زخم برداشتند.و یک تن دی کشتهپولیس  ۲، ۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریابدر نتیج

 ند.شد کشتهپولیس  ۴، در پی یک حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی ارگو والیت بدخشان
و  کشتهسرباز اردوی ملی  ۷ کاپیسا، خیل ولسوالی تگاب والیتۀ غازی خانمنطقۀ یک کمین طالبان مسلح در در نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲
، نورخیل، و پاینده خیل ولسوالی آخندزدهگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مناطق در  یک در اثرهمچنان 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲۲و  کشتهپولیس  ۴ ،گاب والیت کاپیسات
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهپولیس  ۲۲یک والیت غزنی، در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی ده

 ۲، گیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مرکز ولسوالی جلریز والیت میدان وردکاثر یک در در 
 یگر زخم براشتند.تن د ۱و  کشتهپولیس 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهيولیس محلی  ۱، در پی حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی قادس والیت بادغیس
 جون: ۲۱

 ۴و  کشتهپولیس  ۱، ۀ اته خونه والیت پکتیامیان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقگیری مسلحانه در اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.تن دی

پولیس محلی  ۲، در پی یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریاب
 گر زخم برداشتند.ن دیت ۲و  کشته

 جون: ۲۱
سرباز امنیتی  ۲های تخته پل و زړی والیت قندهار، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالیدر اثر در 

 شدند. کشته
 ۲سرباز امنیتی کشته و  ۲۱جوزجان،  ولسوالی آقچه والیت ۀ حملۀ طالبان مسلح بر باالی حصار نظامی در مرکزدر نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی
سرباز اردوی ملی و یک پولیس  ۸، در اثر حملۀ طالبان مسلح بر یک پوستۀ نیروهای افغان در منطقۀ تلوکۀ شهر کندز

 .گر زخم برداشتندتن دی ۲کشته و 

https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
https://www.dw.com/ps/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%8A%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%DA%9A%D9%88-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A/a-53794268
https://www.dw.com/ps/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%8A%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%DA%9A%D9%88-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A/a-53794268
https://pa.azadiradio.com/a/30675073.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675073.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.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://pa.azadiradio.com/a/30672965.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672965.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675721.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675712.html
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 ، یک پولیس کشته شد.اول شهر قندهار ۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در نزدیک حوزۀدر نتیج
 جون: ۲۱

سرباز اردوی ملی  ۲، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی میانشین والیت قندهاردر اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲۲و  کشته

سرباز اردوی ملی  ۴، طالبان مسلح بر پوستۀ نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاشرود والیت نیمروزدر نتیجۀ حملۀ 
 شدند. شتهک

سرباز اردوی ملی  ۷والیت نیمروز،  دالرام لۀ طالبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در شاهراه زرنج ودر پی یک حم
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشته

 کشتهپولیس  ۷، میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در شهر پلخمری مرکز والیت بغالن مسلحانه در اثر یک درگیری
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و 
 :: تلفات نیروهای افغان۲-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۱ ـ ۱ ملی امنیت

 ۲۲۱ ۲۴ ۱۴ پولیس

 ۱۲ ۲۸ ۴۴ اردوی ملی

 ۱۱۱ ۰۱ ۲۱۱ محموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 جون:۲۱
 ۲، میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کشک رباط سنگی والیت هرات مسلحانه در اثر یک درگیری

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  هکشتطالب مسلح 

https://pa.azadiradio.com/a/30677084.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/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1881673
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=574082
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=574076
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=574076
https://www.avapress.com/fa/news/211909/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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طالب  ۲۲، میان نیروهای افغان وطالبان مسلح در قریۀ مشتاق ولسوالی فرخار والیت تخار مسلحانه در پی درگیری
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهمسلح 

 جون: ۲۱
 گر زخم برداشتند. تن دی ۲۲و  کشتهطالب مسلح  ۲۸، در نتیجۀ حملۀ طالبان در ولسوالی دند والیت قندهار

 کشتهطالب مسلح  ۴، حملۀ طالبان مسلح در مناطق توره ژوره و سره غوندی ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار در نتیجۀ
 گر زخم برداشتد.تن دی ۲و 

 جون: ۲۱
فرد مخالف  ۱کا، ولسوالی زیروک والیت پکتیمیان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مسلحانه درگیری یک در نتیجۀ 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۸و  کشتهمسلح دولت 
طالب مسلح  ۱پیسا، میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب والیت کا مسلحانه در اثر یک درگیری

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشته
تن  ۱و  کشتهطالب مسلح  ۱، کندز والیت کندزۀ نیروهای افغان در شاهراه تخار _ در نتیجۀ حملۀ طالبان بر یک پوست

 گر زخم برداشتند.دی
 کشتهگجو طالب جن ۱۲، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی اومنه والیت پکتیکا

 شدند.
 جون: ۲۱

 گر زخم برداشتند.تن دی ۸و  کشتهطالب مسلح  ۲، حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی احمد آباد والیت پکتیادر نتیجۀ 
طالب مسلح  ۲۷ ،در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریاب

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشته
طالب مسلح  ۲، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب والیت کاپیساپی یک در در 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشته
طالب  ۸، در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مرکز ولسوالی جلریز والیت میدان وردک

 مسلح کشته شدند.
 

https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/06/12/ph-tkhr-kh-15-tnh-tlb-jnkyly-wwjl-shwl-1434599
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/06/12/ph-tkhr-kh-15-tnh-tlb-jnkyly-wwjl-shwl-1434599
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/06/13/ph-khndhr-kh-tlbnw-th-drndh-mrk-jwblh-wst-dh-1435201
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/06/13/ph-khndhr-kh-tlbnw-th-drndh-mrk-jwblh-wst-dh-1435201
https://pa.azadiradio.com/a/30668756.html
https://pa.azadiradio.com/a/30668756.html
https://da.azadiradio.com/a/30669882.html
https://da.azadiradio.com/a/30669882.html
https://da.azadiradio.com/a/30673009.html
https://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%A7/
https://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%A7/
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/30671470.html
https://da.azadiradio.com/a/30671470.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675073.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675073.html
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 جون: ۲۱
طالب مسلح  ۱۴کا، ۀ درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ اته خونه والیت پکتیدر نتیج

 تن زخم برداشتند. ۲۱و  کشته
 جون: ۲۱

ۀ نیروهای افغان حمله کردند و سپس درگیری بوجو آمد طالبان مسلح در ولسوالی تخته پل والیت قندهار به یک پوست
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح  ۲که در نتیجۀ آن 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح  ۱قندهار،  ری والیتهمچنین در یک درگیری مسلحانه در ولسوالی ز 
طالب مسلح  ۷، ت جوزجانسوالی آقچۀ والیمیان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولدر پی یک درگیری مسلحانه 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲۲و  کشته
 ۲، طالبان مسلح در  منطقۀ سارگو ولسوالی شورابک والیت قندهاردر اثر یک درگیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح 
 جون: ۲۱

الب مسلح ط ۲۱، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی میانشین والیت قندهار
 شدند. کشته
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۱-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

 ۱۷۲ ۲۱ ۲۱۲ مخالفین مسلح دولت

 ۱۱۰ ۰۱ ۲۱۲ مجموعه
 

 

 تلفات غیرنظامیان افغان
 جون:۲۱

فرد  ۴، به شمول مال امام قۀ کارته چهار شهر کابلجامع در منطه در یک مسجد ۀ انفجار ماین جاسازی شددر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱و  کشتهملکی 

https://pa.azadiradio.com/a/30672965.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675721.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675721.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675721.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675721.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://tatobaynews.com/archives/128116
https://tatobaynews.com/archives/128116
https://pa.azadiradio.com/a/30677084.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53018329
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53018329
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ه ، حملافراد مسلح ناشناس بر موتر عضو حزب اسالمی در نزدیک منطقۀ کلنیک ترزیی ولسوالی علیشیر والیت خوست
 شد. کشتهعضو این حزب  ۀ آنکردند که در نتیج

گر زخم تن دی ۸و  کشتهفرد ملکی  ۱، هرات در ولسوالی گلران والیتاصابت مرمی هاوان بر افراد ملکی نتیجۀ  در
 برداشتند.

 ، یک فرد ملکی کشته شد.در نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در ولسوالی خان آباد والیت کندز
 کشته، یک فرد ملکی گانوالیت اروز  ۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ ششپر ولسوالی اروزگان خاصدر نتیج

 شد.
 شد. کشتهگین والیت هلمند ، ولسوال پیشین ولسوالی سنۀ مسلحانه در ولسوالی دند والیت قندهاردر پی یک حمل

 شدند. کشتهفرد ملکی  ۲۱آب والیت تخار، چاهدر ولسوالی  ناشناس در اثر حملۀ افراد مسلح
 جون: ۲۱

عضو یک قامیل که زنان  ۴، شهر پل علم مرکز والیت لوگر ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در نزدیک منطقۀ التموردر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱و  کشتهمیباشد 

 شدند. زخمیگر تن دی ۱و  کشتهآب والیت تخار، مال امام یک مسجد در پی حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی چاه
 شد. کشته ،یک فرد ملکی در حملۀ افراد ناشناس مسلح در ولسوالی المار والیت فاریاب

 جون: ۲۱
های اسماعیل خیل و مندوزی والیت ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در نزدیک مناطق دیگان و چراگاه ولسوالیدر نتیج

 گر زخمی شدند.تن دی ۱و  کشتهعضو یک فامیل  ۷خوست، 
 ۲۱، در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ خضر شهر پل علم مرکز والیت لوگر

 برداشتند. زخمفرد ملکی نیز 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشته، یک فرد ملکی مرک شهر جالل آبادۀ انفجار ماین در نزدیک ریاست گدر نتیج

یت هرات یک فرد ملکی درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی اوبۀ وال یک در نتیجۀ
 شد. کشته

https://www.dailyweesa.com/?p=48024
https://www.dailyweesa.com/?p=48024
http://www.jomhornews.com/fa/news/128655/
http://www.jomhornews.com/fa/news/128655/
https://pa.azadiradio.com/a/30666895.html
https://pa.azadiradio.com/a/30666895.html
http://www.jomhornews.com/ps/news/128621/
http://www.jomhornews.com/ps/news/128621/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573683
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573683
https://www.pashtovoa.com/a/four-women-killed-in-logar/5461291.html
https://www.pashtovoa.com/a/four-women-killed-in-logar/5461291.html
https://pa.azadiradio.com/a/30668531.html
https://pa.azadiradio.com/a/30668531.html
https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.amp.html
https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.amp.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.bbc.com/pashto/afghanistan-53046487
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53046487
https://da.azadiradio.com/a/30669961.html
https://da.azadiradio.com/a/30669961.html
https://da.azadiradio.com/a/30669659.html
https://da.azadiradio.com/a/30669659.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 شدند. کشتهفرد ملکی  ۱لمند، گرشک والیت هولسوالی  ای دردر نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده
 ، یک داکتر کشته شد.ۀ حملۀ مسلحانۀ یک فرد مسلح ناشناس در نزدیک حوزۀ ششم امنیتی شهر قندهاردر نتیج

 جون: ۲۱
 برداشتند. زخمفرد ملکی  ۴، میان پولیس و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا مسلحانه رگیریدیک در اثر 

 جون: ۲۱
به شمول زنان و  ،ۀ اصابت مرمی هاوان بر یک محفل عروسی در منطقۀ مشنوانی ولسوالی تگاب والیت کاپیسادر نتیج

 .برداشتند زخمفرد ملکی  ۲کودکان 

 جون: ۲۱
گر و یک تن دی کشتهفرد ملکی  ۲ای در ولسوالی زرمت والیت پکتیا، ۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 زخم برداشتند.
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهکودک  ۴یک والیت غزنی، در اثر انفجار مرمی هاوان بر کودکان در ولسوالی ده

 شد. کشته، یک فرد ملکی در نتیجۀ انفجار ماین در شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند
 ملکی کشته شد. د، یک فر زۀ اول امنیتی شهر قندهارۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در نزدیک حو در نتیج
 شدند. کشتهکودک  ۲فیروزکوه مرکز والیت غور،  شهر ای درۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 جون: ۲۱
تن دیگر  ۷د کشته و گر شا ۲ ،تخار ۀ انفجار یک مرمی هاوان در یک مدرسه دینی در ولسوالی اشکمش والیتنتیجدر 

 .زخم برداشتند
 :غیرنظامیان: تلفات ۱-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲۲۲ ۲۲ ۸۲ غیرنظامیان

 ۲۲۰ ۱۰ ۱۱ مجموعه

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.nunn.asia/167220/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://www.nunn.asia/167220/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://www.nunn.asia/167220/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://www.nunn.asia/167220/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://pa.azadiradio.com/a/30677038.html
https://pa.azadiradio.com/a/30677038.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53074989
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53074989
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
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 نتیجه و تحلیل هفته
مجموعا  م(۱۲۱۲ سال جون ۲۱الی  ۲۱از هـ ش ) ۲۲۲۲سال  یجوزا ۱۲الی  ۱۲از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

گر نیز تن دی ۲۷۲کشته و تن آنان  ۱۴۷ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۸۲۱حدود 
 اند.زخمی شده

 نیروهای سرباز ۸۲ گذشته ۀهفت است. یافته افزایش ۀ گذشتهنسبت به هفت هفته ایندر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
کشته در مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انسرباز  از تن ۲۲۲ در کله هفت اینافغان کشته شده بودند، اما در 

 ۷۲ گذشته ۀ. هفتیافته است شافزای گذشتهۀ هفت نسبت به ههفت ایندر  دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهشد
در مناطق مختلف مخالف مسلح دولت فرد  ۲۱۲ ههفت ایندولت کشته شده بودند، اما در  از افراد مخالفین مسلح نت

 گذشتههفتۀ . است افزایشگر نشان ۀ گذشتهدر این هفته نسبت به هفت تلفات افراد ملکی میزان .نداهکشته شدکشور 
 (.۴-)جدول اندکشته شده فرد ملکی ۸۲ ههفت اینبود، اما در تن  ۱۲تلفات مردم ملکی 

به ویژه تلفات افراد ملکی هفتۀ  ،یافته است افزایشهفتۀ گذشته  بهگ نسبت میزان مجموعی تلفات جن این هفته
های کنار نبرای افراد ملکی باز هم در اثر انفجار مای اما این هفته خالف هفتۀ گذشته بیشتر است. بود گذشته کم

این تلفات  ،تلفات وارد شده است جنگ گیرطرف های در از سوی های افراد ملکی بر خانه جاده و در حمالت راکتی
که طالبان در  ملکی درحالی است که شورای امنیت ملی افغانستان در یک گزارش تازۀ خود یکبار دیگر ادعا کرده است

هرچند طالبان این  گر زخمی شدنددی ۲۲۲و  آنان تن کشته ۴۱تن تلفات وارد کرده است که  ۲۴۷گذشته به  هفتۀ
 .خارجی عنوان کرده استافغان ر نظامیان را نیروهای ادعاها را رد کرده است و عوامل اصلی تلفات غی

که در ربع اول سال جاری  آمده استیوناما( ( ماموریت کمک سازمان ملل متحدگزارش تازۀ در یک  دیگر از جانب
گزارش خویش گفته است که طالبان و حکومت در زمان شیوع است. یوناما در  یافتهافراد ملکی افزایش  تلفات میزان

 کرونا میزان خشونت را بلند حفظ کرده و به همین دلیل  تلفات وسیع افراد ملکی ادامه پیدا کرده است.ویروس 
های صلح نیز عالیم پیشرفت دیده می شود. هفتۀ گذشته گفتگو  ، دردر کنار تلفات غیر نظامیان و خشونت جاری

از طریق  ناروی برای افغانستان کشور خاصۀ نمایند پرالبرټ الساس قطر با در ئوولین بخش اروپایی دفتر سیاسیمس
ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت جاری و تطبیق توافق دوحه گفتگو کرد. که کشور ناروی وعدۀ حمایت و همکاری از 

ۀ خاص پاکستان برای ئیس دفتر سیاسی در قطر مال برادر همراه با محمد صادق نمایندرا داد. همچنین ر پروسۀ صلح 
از جانب دیگر در این هفته  .که درکنار موضوعات دیگر در بارۀ صلح هم صحبت کردند ه مالقات کردافغانستان در دوح

 ۲۲۲۲رها شدند، از طرف حکومت تا بحال  های مختلفدر والیت های طالبانزندانیان نیروهای افغان از زندان ۷۲
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 ۲۲۲۲پروسۀ  بنظر میرسد در آیندۀ نزدیکگفته است که منابع به قاصد  برخی از رها شده است اما طالبان انیانزند
 بین االفغانی آغاز خواهد شد.مذاکرات زندانیان تکمیل شود و 

، 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

 ۲۲ نیروهای افغان ۲۲۲ نیروهای افغان

 ۲۱ مخالفین مسلح دولت ۲۱۲ مخالفین مسلح دولت

 ۲۲ غیرنظامیان ۸۲ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۱۱۱ مجموعه ۱۱۲ مجموعه

 ۱۲۱     مجموع تلفات

 انپای


