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 رسیزه

نېټې پورې د  مې(۲۱تر  مې۱۵ملریز کال د وږي له  ۱۳۹۸مې )د ۱۲مې تر ۶له  سپټمرب م کال د۲۰۱۹دغه راپور د 

کې د ټول هېواد په  په دې اوونۍژوبلې شمېرې رانغاړي. هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ

 نور ټپیان شوي دي. ۲۰۲یې وژل شوي او  ۳۳۱تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې  ۵۳۳کچه 

؛ خو بیا ژوبلې مجموعي کچه راټیټه شوېد مرګد تېرې اوونۍ په پرتله د راپور د شمېرو له مخې، په دې اوونۍ کې 

دې اوونۍ کې بیا هم د هېواد په څو والیتونو کې د په  ژوبلې کچه لوړه وه.والو مخالفینو د مرګهم د دولت د وسله

ولسواليو په مرکزونو کې جګړې روانې وې، چې له کبله یې څو ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره د طالبانو ولکې ته ورغلې او 

 ځینې نورې ولسوالۍ بیا له څو کلونو وروسته د طالبانو له ولکې ووتلې. 

ژوبله اوښتې ده. په نیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته درنه مرګپه دې اوونۍ کې بیا هم د افغان او بهر 

تنه یې د یوې کورنۍ غړي وو.  ۴ملکیان ووژل شول، چې  ۷یوه برید کې د میدان وردګو والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې 

نیوکې وکړې او د قربانیانو د افغانستان د برشي حقونو کمیسیون هم د دغې پېښې له کبله پر بهرنیو ځواکونو سختې 

 کورنیو ته یې د غرامت د ورکړې غوښتنه وکړه.

ژوبلې شمېرې والو مخالفینو او ملکي خلکو د مرګپه راپور کې، په ترتیب رسه د افغان ځواکونو، د دولت د وسلهالندې 

 او جزئیات په جال جال عنوانونو کې لولئ.

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۶ د سپټمرب

ییز سیمه ۳او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۳د کندز والیت د دشت ارچي ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو په برید کې 

 بانو تر خپل کنټرول الندې راوستې دي.پولیس ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو درې پوستې هم طال

وژل والو طالبانو د فراه والیت په مرکز کې د پولیسو د ګامرنې پر یوه مرکز برید کړی، چې له کبله یې یو پولیس وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۵او  شوی

https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-49604128
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-49604128
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 دي. وژل شويوال برید کې ییز پولیس د طالبانو په یوه وسلهسیمه ۵یزاب ولسوالۍ کې د اروزګان والیت په ک

ییز سیمه ۳له کې یې والو طالبانو د پولیسو پر یوه پوسته برید کړی، چې په پاید تخار والیت په درقد ولسوالۍ کې وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويپولیس 

 مه:۷د سپټمرب 

سته، دغه والو طالبانو له څو ساعته نښتو ورو د کندز والیت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويافغان پوځیان  ۴ولسوايل د طالبانو ولکې ته ورغلې، چې په پایله کې یې 

سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته پرید کړی، چې په والو طالبانو د کاپیسا والیت د نجراب ولسوالۍ په پل ده قايض وسله

 ۲او یو بل ټپي شوی دی. همدا راز د دغه والیت په نوآباد سیمه کې هم  وژل شويییز پولیس سیمه ۲پایله کې یې 

 وال د خپلمنځي نښتې پر مهال وژل شوي دي.غیرمسؤول وسله

وژل افغان پوځیان  ۲والو طالبانو برید کړی، چې په پایله کې یې تګاب ولسوالۍ پر مرکز وسلهد فاریاب والیت د شیرین

 نور ټپیان شوي دي. ۴او  شوي

 دی. وژل شویهال یو د ميل اردو رستېری د ایټالوي ځواکونو لخوا په هرات والیت کې د ګډو عملیاتو پرم

کامنډو  ۲والو طالبانو د بادغېس والیت د باال مرغاب ولسوالۍ پر یوه پوځي مرکز برید کړی، چې له کبله یې وسله

 ییر پولیس ټپیان شوي دي.نور سیمه ۴او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۲پوځیان او 

 مه:۸د سپټمرب 

 دی. وژل شویوالو طالبانو له لوري د لوګر والیت د ترافیکو مدیر د وسله

والو طالبانو د عامه ساتنې د پولیسو پر یوه پوسته برید د بادغېس والیت د مقر ولسوالۍ په کوتل سنګي کيل کې، وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويپولیس  ۲کړی، چې په پایله کې یې 

والو طالبانو د پولیسو پر موټر برید کړی، چې په پایله کې یې یو پولیس د هرات والیت په غوریان ولسوالۍ کې  وسله

 او دوه نور ټپیان شوي دی. وژل شوی

 دي. وژل شويییز پولیس سیمه ۴والو طالبانو په برید کې د جوزجان والیت په آقچه ولسوالۍ کې د وسله

https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=553885
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.darivoa.com/a/kunduz-war-afghan-force-Taliban/5074676.html
https://da.azadiradio.com/a/30153060.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%AF%D9%88-%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-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1575957
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%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-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1575957
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=554023
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
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 مه:۹ د سپټمرب

واله نښته رامنځته شوې، والو طالبانو ترمنځ وسلهد کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويپولیس  ۱۰چې له کبله یې 

او یو بل ټپي  وژل شويییز پولیس سیمه ۲والو طالبانو په برید کې قلعه ولسوالۍ کې د وسلهد کندز والیت په ینګي 

 شوی دی.

مې د منانځونکو غیرمسؤولو ۱۸بلې د کابل ښار د ترافیکو څلور الرې ته څېرمه د ګارنیزیون یو پوځي رستېری د سن

 دی. وژل شویوالو په ډزو کې وسله

د ميل اردو رستېري، یو  ۴یې  ی زال ولسوالۍ پر مرکز برید کړی، چې په پایله کېوالو طالبانو د کندز والیت د قعلهوسله

 والو طالبانو له څو ساعته نښتې وروسته دا ولسوايل نیولې ده.دي. وسله وژل شوييیز پولیس پولیس او یو سیمه

 ۴والو طالبانو نیول شوې دي، چې پر مهال یې الۍ له څو کلونو وروسته له وسلهد بدخشان والیت یمګان او وردوج ولسو 

 دي. ټپیان شويافغان رستېري 

 مه:۱۱د سپټمرب 

 دی. وژلیوالو د ميل امنیت یو کارکوونکی یت دویمې امنیتي حوزې ته څېرمه نامعلومو وسلهد ننګرهار وال

 مه:۱۲د سپټمرب

د کابل  والیت د چهار آسیاب ولسوالۍ په ریشخور سیمه کې، د کامنډو ځواکونو قراول مخ ته د موټر بم چاودنې په 

 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويکامنډو پوځیان  ۴پایله کې 

 ژوبلهې مرګ: افغان ځواکونو ته اوښت۱جدول 

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۹ ۱۶ ۲۳ ميل اردو

 ۵۶ ۲۰ ۳۶ پولیس

 ۹۵ ۳۶ ۵۹ مجموعه

https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=554055
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
http://khabarnama.net/blog/2019/09/09/a-kabul-garrison-soldier-killed-by-massoud-supporters/
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
http://reporterly.net/live/newsfeed/monday-september-9/four-members-of-public-uprising-forces-killed-in-jawzjan/
https://middleeastpress.com/pashto/1398/06/20/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/12/c_138387248.htm
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 وبلهژ مرګ والو مخالفينودولت د وسلهد 

 مه:۶د سپټمرب 

طالبان  ۴۴بریدونو کې  ود اروزګان والیت په چهارچینو او دهراوود ولسوالیو کې، د افغان ځواکونو په هوايي او ځمکني

 دي. وژل شوي

وال طالبان وسله ۱۸ بله یې په رامنځته شوو نښتو کېله څو خواوو بریدونه وکړل، چې له کفراه ښار  پروالو طالبانو وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۱۲او  شوي ژلو

وال طالبان وسله ۷په پایله کې د چاڼیزو عملیاتو افغان ځواکونو د  د زابل والیت په ارغنداب او شاجوی ولسوالیو کې

 دي.نور ټپیان شوي  ۲او  وژل شوي

 مه:۷د سپټمرب 

وژل وال طالبان وسله ۲۴ ،ېوالې نښتې په پایله کوالو طالبانو د وسلهد افغان ځواکونو او وسله ت کېپه فاریاب والی

 ان شوي دي.نور ټپی ۱۹او  شوي

وژل وال وسله ۳سیمه کې د افغان ځواکونو په چاڼيزو عملیاتو کې د هلمند والیت د نهررساج ولسوالۍ په مهاجر بازار 

 نور ټپیان شوي دي. ۲او  شوي

وژل طالبان وال وسله ۹افغان ځواکونو په خاصو عملیاتو کې  ، دباغ ولسوالۍ په بهادرګي کيل کېد قره والیتد غزين 

 نور ټپیان شوي دي. ۱۱او  شوي

 :مه۸د سپټمرب 

 ۴ د افغان ځواکونو له لوري د طالبانو د ګمرک ،بند ولسوالۍ کېغزين والیت په آبکندهار پر لویه الر د  -د کابل

 .يد يوژل شو ؤول کسان مس

وژل  د خپلو چاودېدونکو توکو د چاودنې له کبله وال طالبانوسله ۷رخ ولسوالۍ په نوشهر سیمه کې د لوګر والیت د څ

 نور ټپیان شوي دي. ۱۲او  شوي

 ۶او  وژل شوي وال طالبانوسله ۳۲د ننګرهار والیت په رسه رود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 

 نور ټپیان شوي دي.

https://pa.azadiradio.com/a/30151406.html
http://maseerdaily.af/2019/09/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%be%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%9a%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%da%93%db%8c-%d8%af%db%8c/
https://pa.azadiradio.com/a/30151406.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%AF%D9%88-%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-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1575957
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%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-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1575957
https://tatobaynews.com/?p=35168
https://tatobaynews.com/?p=35168
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/07/c_138373677.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/07/c_138373677.htm
http://khabarnama.net/blog/2019/09/08/four-taliban-customs-officers-killed-in-kabul-kandahar-highway/
https://da.azadiradio.com/a/30153935.html
https://da.azadiradio.com/a/30153935.html
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-09/08/content_75185367.htm
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طالب  ۵واله نښته کې ولیسو په وسلهوالو طالبانو او پسلهد و دغېس والیت د مقر ولسوالۍ په کوتل سنګي سیمه کې د با

 دي. وژل شويوال وسله

 مه:۹د سپټمرب 

والو طالبانو نظامي وسله کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې دسوالۍ په چاه لیره سیمه د هرات والیت د غوریان ول

 دي. يوژل شو وال نور وسله ۶ولسوال او وررسه 

 مه:۱۰د سپټمرب 

نور ټپیان  ۳او  وژل شويوال طالبان وسله ۶کوه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوايي برید کې د فراه والیت په پشت

 شوي دي.

 .شوي ديوال طالبان وژل وسله ۹، ې د افغان ځواکونو په عملیاتو کېد غزين والیت په ګیرو ولسوالۍ ک

 ۸او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۵کې  ریدب افغان ځواکونو په هوایيد  کې د پکتیا والیت په آریوب ځاځیو ولسوالۍ

 نور ټپیان شوي دي.

وژل وال طالبان وسله ۱۶بریدونو کې  خېلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هواييپه خمت ولسوالۍد مقر د غزين والیت 

 دي. شوي

 مه:۱۱ د سپټمرب

وژل وال طالبان وسله ۳سیمه کې، د افغان ځواکونو په هوایي بریدیونو کې د فراه والیت د باالبلوک ولسوالۍ په شیوان 

 دي. شوي

 ۱۲او   وژل شويوال وسله ۳۱ ،عملیاتو کېچاڼیزو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو  په د اروزګان والیت په دهراوود 

 ټپییان شوی دي.

 مه:۱۲د سپټمرب

 والوسله ۲د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بغالن والیت د نهرین ولسوالۍ په ساکه حوزه آباد او تیلیان سیمو کې 

 .وی دیاو یو ټپي ش وژل شويطالبان 

https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.etilaatroz.com/83647/the-talibans-military-commander-was-killed-along-with-his-six-companions-in-ghoriyan-district-of-herat/
https://af.sputniknews.com/afghan/201909113888185-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://www.avapress.com/ps/news/191401/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%DB%B9-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://mod.gov.af/en/node/1036
https://af.sputniknews.com/afghan/201909103881572-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/afghan/201909103881572-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/afghan/201909113888185-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://af.sputniknews.com/afghan/201909113888185-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://mod.gov.af/en/node/1036
https://baztab.news/article/1149097
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 ژوبلهته اوښتې مرګ والو مخالفينودولت وسلهد  : جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۳۶ ۹۴ ۲۴۲ انطالب

 ۳۳۶ ۹۴ ۲۴۲ مجموعه

 

 ژوبلهې مرګته اوښت ملکي وګړو

 مه:۷سپتمرب د 

ه څو ساعته نښتو وروسته په هوایي والو طالبانو لد کندز والیت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. ټپیان شوينور  ۴۳او  وژل شويملکي وګړي  ۸د ښځو او ماشومانو په ګډون بریدونو کې 

 ټپیان شويد یوې چاودنې له کبله دوه ملکي وګړي  ښار پنځمې امنیتي حوزې ته څېرمه په کمپنۍ سیمه کې د کابل

 دي.

 دي. وژل شويملکي وګړي  ۵له کبله  بریدهوایي  ګو والیت په نرخ ولسوالۍ کې د یوهد میدان ورد 

والو لخوا په خپل کور کې د نامعلومو وسله يضد لوګر والیت په محمد آغه ولسوالۍ کې د پکتیا والیت د محکمې یو قا

 دی. وژل شوی

 :مه۸سپټمرب د 

ښځې  ۵او  وژل شویپه هوایي بریدونو کې یو ماشوم  د فاریاب والیت په ګوسفنده ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو

 ټپیانې شوې دي.

ر والیت په رسه رود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري په یوه کور د مرمۍ د لګېدو له کبله یو موټر د ننګرها

 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ۸او  وژل شویچلوونکی 

 دي. وژل شويوالو له لوري ملکي وګړي د نامعلومو وسله ۲کې  ښارپه کندهار 

 دی. وژل شویله امله  د شکنجوسته و ځواکونو لومړی نیولی او ور  د ميل امنیت اماممال کې یو  ښارپه کندهار 

https://www.darivoa.com/a/kunduz-war-afghan-force-Taliban/5074676.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://da.azadiradio.com/a/30152456.html
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=553917
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.avapress.com/fa/news/191303/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-09/08/content_75185367.htm
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
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 :مه۹سپټمرب د 

په ګلدان کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د  ،ته څېرمه سیمېحوزې اړوند سلیم کاروان  امنیتي څلورمېد د کابل ښار 

 دي. يو ټپیان شملکي وګړي  ۳چاودنې له کبله 

رساچه ډوله موټر برید کړی، پیلوټې الوتکې په ې، یوې بد میدان وردګو والیت د سید آباد ولسوالۍ په جوزرین سیمه کې

  .کورنۍ غړي دي ېد یو یې څلور تنه چې  ،يوژل شو ملکي وګړي  ۷چې په پایله کې یې 

 موټري په نوم مشهور ډاکرت په ن ته څېرمه د ډاکرت نوروز شینوار ناحیې اړوند باخرت روغتو د ننګرهار والیت، څلورمې 

 دی. وژل شوی این د چاودنې له کبله نوموړی ډاکرتنښلول شوي م پورې

 :مه۱۰سپټمرب د 

 .نور ټپیان شوي دي ۴او  وژل شوییو تن له کبله  کې د یوې چاودنې په مزاررشیف ښار په بلخ والیت

 دی. وژل شوی کې یو تنوالو په ډوز نامعلومو وسله د د ننګرهار والیت په جالل آباد ښار کې

 دي. ويټپیان شماشومان  ۷د وردګو والیت په جغتو ولسوالۍ کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 

 مه:۱۱ د سپټمرب

 د یوې مدرسېمال محمد آغا په نوم ولسوالۍ په پختو تنګي سیمه کې د والو طالبانو د کندهار والیت د شاولیکوټ وسله

 دی. وژلیمرش 

 ژوبلهاوښتې مرګه ت : ملکي وګړو۳جدول 

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۰۲ ۷۲ ۳۰ ګړيملکي و 

 ۱۰۲ ۷۲ ۳۰ مجموعه

 

  پایله او د اوونۍ تحلیل

مې تر ۶م د سپټمرب له ۲۰۱۹مې )د ۲۱مې تر ۱۵کال د وږي له  ۱۳۹۸د دې اوونۍ راپور ښیي، چې د روان ملريز 

نور هم  ۲۰۲پکې وژل شوي او  ۳۳۱ژوبله اوښتې ده، چې تنو ته مرګ ۵۳۳مې( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه ۱۲

 ټپيان شوي دي.

https://farsi.alarabiya.net/fa/2019/09/09/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://maseerdaily.af/2019/09/%d9%88%d8%b1%d8%af%da%ab%d9%88-%da%a9%db%90-%d8%af-%d8%a8%db%90-%d9%be%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%bc%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%aa%da%a9%db%90-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%84/
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%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/1578094
https://da.azadiradio.com/a/30156100.html
https://tkg.af/pashto/2019/09/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%83%DB%90-%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%B3-%D9%88/
https://www.dailyweesa.com/?p=39550
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
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لورو دا اوونۍ که څه هم په مجموعي ډول خونړۍ وه؛ خو د تېرې اوونۍ په پرتله په دې اوونۍ کې د جګړې د ښکېلو 

په  تېري وژل شوي وو، خوافغان رس  ۲۱۰ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی دی. په تېره اوونۍ کې مرګ او ملکیانو د

افغان پوځیان وژل  ۵۹ژوبله د تېرې اوونۍ په پرتله نژدې څلور چنده راکمه شوې ده او ټول دې اوونۍ کې دا مرګ

خو په دې اوونۍ کې بیا دا کچه هم د  وال جنګیايل وژل شوي وو،تنه وسله ۲۹۲دغه راز په تېره اوونۍ کې  شوي دي.

وال وژل شوي دي. همدارنګه د ملکي تنه طالب وسله ۲۴۲ېواد په بېالبېلو سیمو کې ټول لږ کموايل ښودنه کوي او د ه

؛ خو په دې اوونۍ تنه و ۱۰۴د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر ژوبله کې هم کموالی راغلی دی. تېره اوونۍ خلکو په مرګ

خو په دې اوونۍ کې د ملکي  تنه ملکیان وژل شوي دي. ۳۰کې بیا دا شمېره نژدې درې چنده راکمه شوې او ټول 

 ژوبله د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله وه.خلکو ډېره مرګ

په دې اوونۍ کې که څه هم د هېواد په څو والیتونو کې د ولسواليو د نیولو لپاره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې 

. په فراه والیت کې اناردره ولسوايل، په کندز والیت دي ورکړل شويه ژوبلې راپورونه یې نجګړې روانې وې؛ خو د مرګ

په بدخشان والیت کې وردوج او  په تخار والیت کې ینګي قلعه، آباد ولسوالۍ،او خان ی زال، قلعهکې دشت ارچي

په دې اوونۍ  یمګان ولسوالۍ او داسې نورې ولسوالۍ د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ الس په الس شوې. ځکه نو

 کې هم د تېرې اوونۍ په څېر جګړه په ښاري سیمو کې ګرمه وه.

ژوبلې اوښتل د افغان حکومت له لوري کې په څو خونړیو جګړو کې افغان ځواکونو ته د مرګ که څه هم په دې اوونۍ

تر ډېره په قطر کې د  ژوبلې ادعاوې موجودې وې، چېنه دی تایید شوي؛ خو په بل اړخ کې طالبانو ته بیا د درنې مرګ

 امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د اوږدو خربو اترو له لغوه کېدو رسه تړاو ورکول کېږي. 

بیا که څه هم په دې اوونۍ کې ملکي وګړو ته د چاودنو له کبله د مرګ ژوبلې اوښتو کومه سرته پېښه نه ده  له بلې خوا

واکونو په هوایي بریدونو کې په څو والیتونو کې ملکیانو ته درنه مرګ ثبت شوې؛ خو له بده مرغه د افغان او بهرنیو ځ

د دغه ملکي وګړي وژل شوي دي.  ۱۲ژوبله اوښتې ده. یوازې په میدان وردګو والیت کې په دوو هوایي بریدونو کې 

ړو په ګډون پکې غ ۴پیلوټه الوتکې په مرسته شوی، چې د یوې کورنۍ د والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې شوی برید د بې

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه دا پېښه په کلکه کسان وژل شوي دي.  ۷

که څه هم  غندلې او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې، چې له بهرنیو ځواکونو په دې تړاو د وضاحت غوښتنه وکړي.

ن وژل شوي؛ خو دا ډول پېښې او په هوایي بریدونو او شپنیو عملیاتو کې له ناټو ځواکونو منلې چې په پېښه کې ملکیا

 تېرو څو میاشتو راهیسې په دغه والیت کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي؛ خو ال یې هم عوامل څرګند نه دي.
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Dr. Abdul Baqi Amin – General Director: 

Contact Us: 

Office: Hekmatullah Zaland – Deputy Director 

deputy_director@qased.org 

hekmat.zaland@gmail.com 

0775454048 

ډول او له کوم موجه  دا چې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوږدې خربې اترې په ناڅاپي

دلیل پرته د امریکا د ولسمرش له لوري لغوه اعالن شوې، له یوې خوا یې سماليس د جګړې پر ډګر اغېزې کړې او په 

جوتې وي او له بلې خوا یې په پراخه کچه د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره راتلونکو اوونیو کې به دا اغېزې ال ډېرې 

کلونو کې هېڅ  ۱۸کړې دي. په داسې حال کې چې د جګړې شدت او نظامي فشارونو په تېرو د افغانانو هیلې مړاوې 

 مثبته راسته راوړنه نه ده لرلې.

ژوبلې ته په کتلو، له او د افغانانو پراخې مرګپه هېواد کې د جګړي خونړي وضعیت قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز 

چې د روانې وینې تویېدنې د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي او دا چې د افغان ښکېلو اړخونو او نړیوالې ټولنې غواړي 

 دغه وضعیت د بدلون یوازېنۍ الره سوله ده، ټول اړخونه د سولې بهیر د بیا پیل او ال مؤثریت لپاره هلې ځلې وکړي. 

 ژوبلهد جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ: ۴جدول 

 نوم

 

 نوم شـــــويوژل 

 

 انــــــــــټپي

 ۳۶ افغان ځواکونه ۵۹ افغان ځواکونه

 ۹۴ وال مخالفیند دولت وسله ۲۴۲ وال مخالفیند دولت وسله

 ۷۲ ملکي وګړي ۳۰ ملکي وګړي

 - ځواکونه بهرين - ځواکونه بهرين

 ۲۰۲ مجموعه ۳۳۱ مجموعه

 ۵۳۳              ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای

 


