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 سریزه
نېټې پورې د  (مې۰۱تر  مې۰۹غبرګولي له لمریز کال د  ۲۹۱۱ )د مې۲۱ د تر مې۲۰له  جوند  کال م۰۲۰۲دغه راپور د 

 ۹۷۲هېواد په کچه ټول ۍ د دا اوون ژوبلې شمېرې رانغاړي.هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۰۴۲تنه وژل شوي او 

پام  د تېرې اوونۍ په پرتله ژوبلې کچههېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګدا اوونۍ په  د راپور د شمېرو له مخې،
 ۸۲۱ټول وونۍ کې ، خو په دې اتنه وژل شوي او ټپيان شوي وو ۰۰۲په ټول هېواد کې تېره اوونۍ  ده. لوړه شوې وړ

 .تنه وژل شوي او ټپيان شوي
وه. د افغان ځواکونو د  لوړهد تېرې اوونۍ په پرتله ژوبلې کچه د مرګژوبله کې د افغان ځواکونو د دې اوونۍ په مرګ

وشوې، چېرته جوزجان والیتونو کې  او نیمروز، ، بغالنغور، هرات، خوست، غزني ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې پهمرګ
 نور ټپیان شوي دي.  ۹۷او  امنیتي سرتېري وژل شوي ۸۹والو مخالفینو په بریدونو کې لږ تر لږه د دولت د وسلهچې 

په ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې کي مرګشوې. د مل لوړهد تېرې اوونۍ په پرتله  هم ژوبلې کچهد ملکي وګړو د مرګ
 نور ټپیان شوي. ۲۷او وژل شوي  پکېنه ملکي وګړي ت ۹۰چې ، والیتونو کې وشوې کابل، خوست، تخار او کاپیسا

ښودنه کوي.  لوړواليد تېرې اوونۍ په پرتله د هم  ژوبلې کچهوالو مخالفینو د مرګد دولت د وسله بیا په بل اړخ کې
البان وال طوسله ۷۲والیتونو کې اوښتې، چې شاوخوا  پکتیکااو  کندهار، تخارژوبله په طالب جنګیالیو ته هم ډېره مرګ

  .نور ټپیان شوي دي ۹۸او  پکې وژل شوي
ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. د مرګ ملکي خلکواو د  والو مخالفینود دولت د وسله په دغه راپور کې د افغان ځواکونو،

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

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 :مه۲۱د جون 
او یو بل  وژل شويپولیس  ۷برید کې وال وسلهوالو طالبانو په کې د وسله په ابک سیمه پسابند ولسوالۍ دد غور والیت 

 .پي شویټ
 دي. وژل شويپولیس  ۰وال برید کې والو طالبانو په یوه وسلهد بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې د وسله

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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و د حزب والو کساند خوست والیت د علیشرو ولسوالۍ اړوند تریزیو روغتیايي کلنیک ته څېرمه سیمه کې ناپېژاندو وسله
 دي. شويوژل ساتونکي  ۷اسالمي د یوه غړي په موټر برید وکړ، چې له کبله یې د نوموړي 

نور ټپيان  ۸او  وژل شويد ملي اردو سرتېري  ۲والو طالبانو په برید کې ۍ کې د وسلهد هرات والیت په کهسان ولسوال
 شوي دي.

 :مه۲۱د جون 
او یو بل ټپي  وژل شويپولیس  ۰ والو طالبانو په برید کېد وسله د کندهار والیت د ډڼډ ولسوالۍ په عمارت سیمه کې

 .شوی
 :مه۲۱د جون 

امنیتي  ۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهزیړ د پکتیکا والیت په 
 شوي دي. ټپیانسرتېري هم 

 وژل شويپولیس  ۰نښته کې واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کاپیسا والیت په تګاب ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله
 دي. 

 .ووژلپولیس په ډزو  ۴طالبانو  دوو نفوذي کسانو  دد پولیسو په لیکو کې د  هرات والیت په ګلران ولسوالۍ کې 
 .ووژلامنیتي سرتېري د موټر څخه ښکته کړل او په ډزو یې  ۰والو طالبانو د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې وسله

منیتي پوسته برید وکړ، چې له والو طالبانو په یوه اوت سیمه کې وسلهتوالیت د پشتونکوټ ولسوالۍ په یکهد فاریاب 
 دي. وژل شويپولیس  ۰سرتېری او  امنیت کبله یې یو د ملي

صالح ولسوالۍ په کوتل مرغ سیمه کې د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو د بغالن والیت د ده 
 دی. وژل شویپولیس 

وژل قوماندان یو پولیسو والو طالبانو په یوه کمین کې د سلهد کندز ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د و 
 نور ټپيان شوي دي. ۴او  شوی

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

 

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/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://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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 :مه۲۱د جون 
د پروان والیت د سیدخېل ولسوالۍ په سه دکان سیمه کې د میدان وردک والیت د ملي امنیت یو کارکوونکی د یوه ناپېژاند 

 شو. ووژلوال کس په برید کې وسله
 دي. وژل شويپولیس  ۰والو طالبانو په برید کې د لوګر والیت د مرکز اړوند په کنجک سیمه کې د وسله

 دي.شوی  ټپياو یو بل  وژل شويپولیس  ۹برید کې  والوسلهوالو طالبانو په د فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې د وسله
 دي. وژل شويپولیس  ۴ برید کې والوسله والو طالبانو پهد بدخشان والیت په ارګو ولسوالۍ کې د وسله

وژل د ملي اردو سرتېري  ۷والو طالبانو په یوه کمین کې د کاپیسا والیت د تګاب ولسوالۍ په غازي خان خېلو سیمه کې د وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۹او  شوي

والو طالبانو ترمنځ په هخندزه، نورخېل، پاینده خېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلب ولسوالۍ په آ همدا راز د کاپیسا والیت د تګا
 نور ټپيان شوي دي. ۲۲او  وژل شويپولیس  ۴واله نښته کې وسله

 نور ټپيان شوي دي. ۱او  وژل شويلیس پو  ۲۲وال برید کې والو طالبانو په وسلهیک ولسوالۍ کې د وسلهه دهد غزني والیت پ
 وژلپولیس  ۹واله نښته کې والو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وسلهد میدان وردګو والیت د جلریز ولسوالۍ په مرکز کې د وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۰او  شوي
 نور ټپيان شوي دي. ۴او  وژل شويییز پولیس سیمه ۰برید کې  والو طالبانو پهد بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې د وسله

 :مه۲۱د جون 
 ۴او  وژل شويپولیس   ۹ واله نښته کې  هوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وسلد پکتیکا والیت په اته خونې سیمه کې د وسله

  نور ټپیان شوي دي.
ییز پولیس وژل سیمه ۲واله نښته کې والو طالبان ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 وي دي.نور ټپیان ش ۲شوي او 

 :مه۲۱د جون 

 ۹کې  واله نښتوو طالبان ترمنځ په وسلهوالد کندهار والیت په تخته پل او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويامنیتي سرتېري 

https://pa.azadiradio.com/a/30672972.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672972.html
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.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.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://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/30675721.html
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د باالحصار په پوځي مرکز برید وکړ، چې له کبله یې  والو طالبانوسلهو  ۍ په مرکز کېولسوال ېد جوزجان والیت د آقچ
 .نور ټپيان شوي دي ۲او  وژل شويد ملي اردو سرتېري  ۲۰

د ملي  ۸چې له کبله یې  ،ید وکړوالو طالبانو د افغان ځواکونو په امنیتي پوسته برد کندز ښار په تلوکه سیمه کې وسله
 د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي دي. ۹اردو او یو پولیس وژل شوي او 

 وال کس په برید کې ووژل شو.ناپېژاند وسله یوه د کندهار ښار د لومړۍ امنیتي حوزي ته څېرمه سیمه کې یو پولیس د
 :مه۲۱د جون 

د ملي  ۹واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهواکونو او وسلهد کندهار والیت په میانشین ولسوالۍ کې د افغان ځ
 نور ټپیان شوي دي. ۲۲او  وژل شوياردو سرتېري 

د ملي اردو  ۴کبله یې والو طالبانو د ملي اردو په پوسته برید وکړ، چې له د نیمروز والیت په خاشرود ولسوالۍ کې وسله
 دي. وژل شويسرتېري 

د  ۷والو طالبانو د افغان ځواکونو په پوسته برید وکړ، چې له کبله یې د نیمروز والیت د زرنج او دالرام په لویه الره وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۱او  وژل شويملي اردو سرتېري 

پولیس  ۷واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهو وسلهافغان ځواکونو ا د د بغالن والیت د مرکز په پلخمري ښار کې
 نور ټپيان شوي دي. ۷او  وژل شوي

 ژوبله:مرګ ې: افغان ځواکونو ته اوښت۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰ ـ ۰ امنیتلي م

 ۲۹۱ ۲۴ ۱۴ پولیس

 ۱۲ ۹۸ ۴۴ ملي اردو

 ۱۱۱ ۰۱ ۲۱۱ مجموعه

 

https://pa.azadiradio.com/a/30675712.html
https://pa.azadiradio.com/a/30675712.html
https://pa.azadiradio.com/a/30677084.html
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.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=574082
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=574076
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 ژوبلهمرګوالو مخالفينو د دولت د وسله
 :مه۲۱د جون 

 ۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهسنګي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله په کشک رباطد هرات والیت 
 نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شويوال طالبان وسله

 ۲۲واله نښته کې ترمنځ په وسله والو طالبانوکې د پولیسو او وسلهد فرخار ولسوالۍ په مشتاق کلي د تخار والیت 
 نور ټپیان شوي دي. ۲او  ژل شويووال طالبان وسله

 :مه۲۱د جون 
 ۲۲او  شويوژل وال طالبان وسله ۲۸د کندهار والیت د ډنډ ولسوالۍ په عمارت سیمه کې د افغان ځواکونو په برید کې 

 نور ټپيان شوي دي.
والو طالبانو ترمنځ په سره غونډۍ سیمو د افغان ځواکونو او وسلهد ننګرهار والیت د خوګیاڼیو ولسوالۍ په توره ژوره او 

 ان شوي دي.نور ټپي ۹او  وژل شويوال طالبان وسله ۴واله نښته کې وسله
 :مه۲۱د جون 

د دولت  ۱واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد پکتیکا والیت په زیړ 
 ي.نور ټپیان شوي د ۸او  وژل شويوال مخالفین وسله

وژل وال طالبان وسله ۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهتګاب ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلهد کاپیسا والیت په 
 دي. ټپیان شوي  رنو  ۷او  شوي

ته نښته رامنځته سپوسته برید وکړ، چې ورو  والو طالبانو د افغان ځواکونو پهد تخار والیت د تخار کندز په لویه الره وسله
 نور ټپیان شو ي دي. ۰او  وژل شويوال طالبان وسله ۰شوه او له کبله یې 

طالب  ۰۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد پکتیکا والیت په اومنه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شوي جنګیالي
 :مه۲۱د جون 

نور ټپیان  ۸او  وژل شويوال طالبان وسله ۲د پکتیا والیت په احمد آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 
 وي دي.ش

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
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
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://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://da.azadiradio.com/a/30673009.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
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وال وسله ۲۷ اله نښته کېوولو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويطالبان 

واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهنخېلو سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلهد کاپیسا والیت د تګاب ولسوالۍ په غازي خا 
 نور ټپیان شوي دي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۱نښته کې 

 ۸واله نښته کې افغان ځواکونو ترمنځ په وسلهوالو طالبانو او د میدان وردګو والیت د جلریز ولسوالۍ په مرکز کې د وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله

 :مه۲۱د جون 
وال وسله ۰۴واله نښته کې و ترمنځ په وسلهوالو طالبانوسله د پکتیکا والیت په اته خونه سیمه کې د افغان ځواکونو او

 نور ټپيان شوي دي. ۲۰او  وژل شويطالبان 
 مه۲۱د جون 

 والو طالبانو د افغان ځواکونو په امنیتي پوسته برید وکړ، چې وروستههد کندهار والیت په تخته پل ولسوالۍ کې وسل
 نور ټپیان شوي دي. ۱او  وژل شويوال طالبان وسله ۲نښته رامنځته شوه او له کبله یې 

 ۱واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهځواکونو او وسلهړۍ ولسوالۍ کې د افغان راز د کندهار والیت په ژ همدا
 نور ټپیان شوي دي.  ۹او  وژل شويطالبان  والوسله

طالب  ۲۷واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهآ د جوزجان والیت په 
 شوي دي. ټپیاننور  ۲۲او  وژل شويجنګیالي 

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهڅارګو سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله په د کندهار والیت د ښورابک ولسوالۍ
 نور ټپيان شوي دي. ۱او   وژل شويوال طالبان وسله ۲کې 

 :مه۲۱د جون 
وال وسله ۲۹واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندهار والیت په میانشین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويطالبان 

 

https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
https://pa.azadiradio.com/a/30672016.html
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://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/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://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53074989
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53074989
https://tatobaynews.com/archives/128116
https://tatobaynews.com/archives/128116
https://pa.azadiradio.com/a/30677084.html
https://pa.azadiradio.com/a/30677084.html
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 ژوبله:ته اوښتې مرګوالو مخالفينو : د دولت وسله۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰۷۱ ۱۱ ۲۱۲ طالبان

 ۱۱۰ ۰۱ ۲۱۲ مجموعه

 

 ژوبلهې مرګته اوښت ملکي وګړو
 :مه۲۱د جون 

ه څلورمه کارته کې د شیرشاه سوري په جامع جومات کې چاودنه وشوه، چې له کبله یې د د مال امام په د کابل ښار پ
 نور ټپیان شوي دي. ۱او  وژل شويلمونځ کوونکي  ۴ګډون 

والو کسانو د حزب اسالمي د ناپېژاندو وسلهايي کلنیک سیمه کې د خوست والیت د علیشرو ولسوالۍ اړوند تریزیو روغتی
 .دی وژل شوي نوموړی یي یوه غړي په موټر برید وکړ، چې له کبله

نور  ۸او  وژل شويي ملکي وګړ  ۰په ګلران ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د راکټ مرمۍ د لګېدنې له کبله د هرات والیت 
 ټپیان شوي دي.

 په برید کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی.وال بریدګر د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د یوه ناپېژاند وسله
وال کس په برید کې ناپېژاند وسله یوه وګړی د د اروزګان والیت د خاص اروزګان ولسوالۍ په ششپر سیمه کې یو ملکي

 دی. یوژل شو 
وژل وال برید کې د کندهار والیت په ډنډ ولسوالۍ کې د هلمند والیت د سنګین ولسوالۍ پخوانی ولسوال په یوه وسله

 دی. شوی
 دي. وژل شويملکي وګړي هم  ۲۰والو کسانو په ډزو کې آب ولسوالۍ کې د ناپېژاندو وسلهد تخار والیت په چاه

 :مه۲۱د جون 
په ډزو  ښځینه غړي ۴لو کسانو د یوه کورنۍ واښار اړوند په التمور سیمه کې ناپېژاندو وسله علم د لوګر والیت د مرکز پل

 نور ټپیان شوي دي. ۰او  ووژلې

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53018329
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53018329
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
http://www.jomhornews.com/ps/news/128621/
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
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نور هم  ۰شوی او  ووژلبریدګر په برید کې  ووالامام د ناپېژاندو وسلهآب ولسوالۍ کې د یوه جامع جومات مالم د تخار والیت په چاه
 شوي دي. نټپيا

 شو. ووژلپه برید کې بریدګر  والناپېژاند وسلهیوه د فاریاب والیت په المار ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د 
 :مه۲۱د جون 

ور برید والو بریدګرو په یوه کګاه او دیګانو سیمو ته نږدې ناپېژاندو وسلهمندوزیو ولسوالیو د چراد خوست والیت د اسماعیل خيلو او 
 نور ټپیان شوي دي. ۰او  وژل شويغړي  ۷کورنۍ وکړ، چې له کبله یې د یوې 

ملکي  ۲۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهضر بازار سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلهد لوګر والیت د پل علم ښار په خ
 شوي دي. ټپیانوګړي 

 نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شویپه یوه چاودنه کې یو ملکي وګړی ګمرک ریاست ته مخامخ ننګرهار ښار  د
 وژل شویه کې یو ملکي وګړی هم واله نښتو طالبانو ترمنځ په وسلهوالد هرات والیت په اوبه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دی.
 دي. وژل شويملکي وګړي  ۰د هلمند والیت په ګرشک ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 

 وال بریدګر په برید کې یو ډاکټر وژل شوی دی.د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ناپېژاند وسلهد کندهار ښار 
 :مه۲۱د جون 

شوي  ټپیانهم  وګړي ملکي ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کاپیسا والیت په تګاب ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله
 دي.

 :مه۲۱د جون 
د لګېدنې له کبله د ښځو او ماشومانو په  مرمۍ د کاپیسا والیت د تګاب ولسوالۍ په مشنواڼۍ سیمه کې د واده پر مراسمو د هاوان

 شوي دي. ټپیانملکي وګړي  ۱ګډون 
 :مه۲۱د جون 

ملکي  ۹ر ځای شوي ماین په چاودنه کې د سړک تر غاړې ځای پ د پکتیا والیت د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې
 او یو بل ټپي شوی دی وژل شويوګړي 

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.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
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/30673009.html
https://da.azadiradio.com/a/30673009.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://pa.azadiradio.com/a/30677038.html
https://pa.azadiradio.com/a/30677038.html
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نور  ۹او  ژل شويماشومان و ۴یک ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چاودنه وکړه چې د غزني والیت په ده
 ټپيان شوي دي.

 دی. وژل شوی د ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی د هلمند والیت په مرکز لښکرګاه ښار کې
وال کس په برید کې ووژل ناپېژاند وسله یوه د وګړیامنیتي حوزي ته څېرمه سیمه کې یو ملکي د کندهار ښار د لومړۍ 

 شو.
وژل ماشومان  ۹د غور والیت د مرکز په فېروزکوه ښار کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 

 دي. شوي
 :مه۲۱د جون 

 وژلزده کوونکي  ۱ چاودنه وکړه چېپه  مرمۍ په یوه مدرسه کې د یوه راکټکې د تخار والیت په اشکمش ولسوالۍ 
 شوي دي ټپیاننور  ۷او  شوي

 ژوبله:اوښتې مرګته  : ملکي وګړو۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۲۱ ۲۱ ۸۲ ملکي وګړي

 ۲۲۰ ۱۰ ۱۱ مجموعه

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
تر  مې۲۰ له جونم د ۰۲۰۲)د  مې۰۱تر  مې۰۹له  غبرګوليکال د  ۲۹۱۱ان لمريز د راپور د شمېرو له مخې، د رو 

نور هم  ۰۴۷پکې وژل شوي او تنه  ۹۷۲چې ، ژوبله اوښتېتنو ته مرګ ۸۲۱ ( نېټې پورې د ټول هېواد په کچهمې۲۱
 ټپيان شوي دي.

 ۸۲په تېره اوونۍ کې  .لوړه شوې ړپام و د تېرې اوونۍ په پرتلهژوبلې مجموعي کچه د جګړې د مرګپه دې اوونۍ کې 
افغان سرتېري وژل شوي دي. د دولت د  ۲۹۲دې اوونۍ کې ټول تنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي وو؛ خو په 

وال تنه د دولت وسله ۷۲شوې. تېره اوونۍ  لوړهد تېرې اوونۍ په پرتله هم  ژوبلې کچهوالو مخالفینو د مرګوسله

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
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/30677582.html
https://pa.azadiradio.com/a/30677582.html
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ژوبلې . د ملکي وګړو د مرګوال جنګیالي وژل شوي ديوسلهتنه  ۲۱۲ه دې اوونۍ کې پخو  وو؛مخالفین وژل شوي 
تنه و، خو  ۰۹د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر په تېره اوونۍ کې  ښودنه کوي. لوړواليد اوونۍ په پرتله دتېرې   هم کچه

 (.۴-شوې )جدول لوړه تنو ته ۸۲کې بیا دا شمېره دې اوونۍ په 
 د ملکیانو مرګ ژوبله په ځانګړې توګهلوړه شوې؛  پام وړ بلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتلهدا اوونۍ د مرګ ژو 

د سړک تر غاړې ځای پر ځای  ملکي وګړو ته بیا هم ده. کمه وه خو دا اوونۍ د تېرې اوونۍ خالف زیاته تېره اوونۍ
د  .ژوبله اوښتې دهډېره مرګ راکټي بریدونونو خوا پر ملکي کورو د جګړې د ښکېلو لورو له چاودنو او ونو پهشوو ماین

راپور کې یو ځل بیا ادعا کړې، ملي امنیت شورا په یوه تازه افغانستان د د ملکیانو دغه مرګ ژوبله داسې مهال ده، چې 
 نور ټپيان شوي ۲۲۲پکې وژل شوي او  ۴۰ژوبله اړولې ده، چې ملکي وګړو ته مرګ ۲۴۷په تېره اوونۍ کې چې طالبانو 

او د ملکي ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین یې افغان او بهرني ځواکونه  دي رد کړې وېدا ادعا و. که څه هم طالباندي
 بللي دي.

د روان میالدي  )یوناما( په تازه راپور کې راغلي، چېمرستندویه ماموریت  د له بله پلوه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
. یوناما په خپل راپور کې کاږي، چې د کرونا وبا د خپرېدو پر ژوبله لوړه شوېګړو مرګکال په لومړۍ ربعه کې د ملکي و 

 ملکي وګړومهال هم طالبانو او افغان حکومت د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ساتلې وه او په دې توګه د 
 پراخې مرګ ژوبلې دوام موندلی.

ګ، د سولې په خبرو اترو کې هم د پرمختګ څرکونه لیدل کېږي. تېره د ملکي مرګ ژوبلې او روان تاوتریخوالي ترڅن
په قطر کې د سیاسي دفتر اروپايي برخې مسئوولینو د افغانستان لپاره د ناروې هېواد ځانګړي استازي پرالبرټ  اوونۍ

برې اترې وکړې، الساس سره د ویډیو کنفرانس له الرې د هېواد په روان وضعیت او د دوحې د تړون د تطبیق په اړه خ
همدا راز په قطر کې د  چې د ناروې هېواد د سولې د پروسې څخه مالتړ او په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.

د نورو برادر افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق سره په دوحه کې ولیدل چې  سیاسي دفتر مشر مال
دې اوونۍ کې هم په بېالبېلو په له بلې خوا،  خبرې اترې وکړې. مموضوعاتو ترڅنګ یې د افغان سولې په اړه ه

هم  افغان حکومت له لوريخوشې شوي دي. د والو طالبانو له زندانونو تنه افغان ځواکونه د وسله ۷۲والیتونو کې 
 ۲۲۲۲ نژدې ورځو کې د طالبانو دپه  ، چې ښایيته وویل سرچینو قاصدځینو  ؛ خوخوشې شوي بندیان ۹۲۲۲تراوسه 

 پیل شي. الفغاني خبرې اترې بین ابندیانو خوشي کېدو لړۍ بشپړه شي او 
ي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په کژوبلې د څارونقاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

بین االفغاني بشپړ وتلو او  هېواد کې د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د
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پام جدي ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته افغان حکومت او نورو له الرې شونی دی. له همدې کبله پر  تفاهم
 .او له دغې ملي قضیې سره مسؤوالنه چلند وکړي واړوي

 ژوبله:د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ: ۱-جدول 

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۲ افغان ځواکونه ۲۹۲ افغان ځواکونه

 ۱۱ وال مخالفیند دولت وسله ۲۱۲ وال مخالفیند دولت وسله

 ۲۱ ملکي وګړي ۸۲ ملکي وګړي

 ـ بهرني ځواکونه ـ بهرني ځواکونه

 ۱۱۱ مجموعه ۱۱۲ مجموعه

 ۱۲۱         ټول وژل شوي او ټپیان

 پای

 


