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 رسیزه
نېټې پورې د  مې(۲۸تر  مې۲۲ملریز کال د وږي له  ۱۳۹۸مې )د ۱۹مې تر ۱۳له  سپټمرب م کال د۲۰۱۹دغه راپور د 

وونۍ کې د ټول هېواد په په دې اژوبلې شمېرې رانغاړي. ېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګهېواد په ب
 ټپیان شوي دي.یې هم نور  ۲۶۸وژل شوي او  پکې ۳۱۸ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۵۸۶کچه 

تر خورا زیاته خونړۍ وه، چې د تېرې اوونۍ په پرتله د ملکي خلکو لپاره د راپور د شمېرو او موندنو له مخې، دا اوونۍ 
زابل والیتونو کې د خونړیو چاودنو او په ننګرهار والیت کې د بهرنیو ځواکونو ژوبله هم په کابل، پروان او ټولو ډېره مرګ

په هوایي بریدونو کې اوښتې وه. د افغان ځواکونو لپاره بیا خونړۍ پېښه د کندهار په شاولیکوټ کې وشوه، کله چې د 
ت وسله والو مخالفینو ته بیا هم د تنه پولیس ووژل. همدا راز د دول ۱۱پولیسو په لیکو کې د طالبانو دوو نفوذي کسانو 

 تېر په څېر د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د  او بهرنیو ځواکونو کي خلکووالو مخالفینو، ملنو، د دولت د وسلهپه راپور کې، په ترتیب رسه د افغان ځواکو الندې 

 جال عنوانونو کې لولئ. ات په جالژوبلې شمېرې او جزئیمرګ

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ
 :مه۱۴د سپټمرب 

 .ووژل شولپولیس د خپلو دوو ملګرو له لوري  ۱۱د کندهار والیت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 
هرات والیت په کهسان ولسوالۍ کې یو رسحدي پولیس چې پر موټرسایکل د خپلې دندې ځای ته روان و، د د 

 .ووژل شووالو طالبانو له لوري وسله

او یو بل ټپي شوی  وژل شویوالو طالبانو په برید کې یو افغان پوځي ه پشتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلهد هرات والیت پ
 دی.

 مه:۱۵د سپټمرب 
پولیسو د ګزمې پر موټر د ماین په چاودنه کې یو پولیس د لسوالۍ په ناوه سیمه کې د کندهار والیت د سپین بولدک و 

 او یو بل ټپی شوی دی. وژل شوی

http://www.afghanistantimes.af/11-police-officers-killed-in-kandahar-insider-attack/
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
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 :مه۱۶د سپټمرب 
ري ښار په صدکويت سیمه کې د دغه والیت د امنیه قوماندانۍ مايل آمر د نوموړي به موټر پورې د بغالن والیت د پلخم

 دی. وژل شوید نښلول شوي ماین په چاودنه کې 
او دوه  وژل شویییزو پولیسو پر یوه موټر د ماین په چاودنه کې یو پولیس د پکتیا والیت په زرمت ولسوالۍ کې د سیمه

 نور ټپيان شوي دي.

 :مه۱۷د سپټمرب 
شوې چې د ملکیانو  نهد پروان والیت په مرکز چارېکارو کې د ولسمرش ارشف غني د ټاکنیز کمپاین په غونډه کې چاود

 دي. ولسمرش ارشف غني شخصا په دې غونډه کې حضور درلود. وژل شويافغان پولیس هم  ۴نګ پکې لږترلږه ترڅ
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د احمدشاه مسعود څلور الرې ته څېرمه او د ميل دفاع وزارت 

 دي. وژل شويافغان پوځيان  ۶پېژنتون ته نږدې د طالبانو په یوه ځامنرګي برید کې 
 :مه۱۸رب د سپټم

والو بریدګرو د الکرتونیکي تذکرو پر مرکز د ننګرهار والیت په جالل آباد ښار کې د درېیمې ناحیې اړوند سیمه کې وسله
 او یو ټپي شوی دي. وژل شويپولیس  ۲برید وکړ، چې پايله کې یې 

والو طالبانو د ميل اردو پر یوه پوسته برید کړی، چې له کبله یې یو د ميل په شینډند ولسوالۍ کې وسلهد هرات والیت 
 دی. وژل شوياردو رستېری 

والو طالبانو پر قاضیانو او د هغوی پر ساتونکو برید کړی، چې له امله یې یو ها کوڅه کې، وسلهد هرات ښار په شهزاده
 دی. وژل شویپولیس 

کې یوه افغان پوځي خپل دوه همکار امنیتي رستېري طالبانو ته د اوښتو په تور په د کندز والیت په چهاردره ولسوالۍ 
 دي. وژيلډزو 

 ۶ییزو پولیسو په ګډون پکې سیمه ۳مرکز برید کړی، چې د والو طالبانو د بدخشان والیت د وردوج ولسوالۍ پر وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويپولیس 

https://8am.af/the-commander-of-the-baghlan-police-command-was-killed/
https://kokchapress.com/799170
http://maseerdaily.af/2019/09/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%81%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%da%ab%d9%88-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88/
http://maseerdaily.af/2019/09/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%81%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%da%ab%d9%88-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-49740761
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
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 :مه۱۹د سپټمرب 
 ۲کې پر والیتي روغتون د موټربم چاودنه شوې، چې د ملکي وګړو ترڅنګ پکې د زابل والیت د قالت ښار په مرکز کز 

 دي. وژل شويپولیس هم 
 دی. وژل شویوالو طالبانو له لوري د فاریاب والیت په پشتونکوټ ولسوالۍ کې یو پولیس د وسله

 ژوبلهې مرګ: افغان ځواکونو ته اوښت۱جدول 
 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۹ ۱ ۸ ميل اردو

 ۳۹ ۶ ۳۳ پولیس

 ۴۸ ۷ ۴۱ مجموعه

 
 وبلهژ مرګ والو مخالفينودولت د وسلهد 

 مه:۱۳د سپټمرب 
 .ووژل شولچاودنه کې په  وال د خپل ماینوسلهماین خښوونکي  ۳ۍ کې علینگار ولسوالپه د لغامن والیت 

په عملیاتو کې د طالبانو د رسې قطعې مرش او د جوزجان والیت د قرقین ولسوالۍ په دینار سیمه کې، د افغان ځواکونو 
 دي. وژل شويوال طالبان نور وسله ۴وررسه 

وال وسله ۱۶کې د پنجشنبې په ماښام،  بریدونود میدان وردګو والیت په نرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوايي 
 دي. وژل شویطالبان 

ییز یوه سیمهوالو طالبانو د ید کې د وسلهد افغان ځواکونو په هوایي بر، ولسوالۍ کې صوف ۀګان والیت په در د سمن
 دي. شويوژل طالبان وال هوسل ۴په ګډون  مرش

وال داعش وسله ۲په رسکوتل سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې  ،د کابل ښار اوولسمې امنیتي حوزې ته څېرمه
  .وژل شوي

https://moi.gov.af/dr/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://af.sputniknews.com/afghan/201909133899868-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://da.azadiradio.com/a/30163764.html
https://da.azadiradio.com/a/30161869.html
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/two-afghan-taliban-shadow-governors-killed-as-air-strikes-step-up-idUSKBN1W00BM
https://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-target-daesh-hideout-kabul


 

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

4 

 وژل شویننګرهار والیت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مطبوعايت مسوول  د
 دی.

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۳۵د فراه والیت په انار دره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 
 :مه۱۴د سپټمرب 

 وژل شويوال طالبان وسله ۳برید له کبله د هوايي  کې تېپې ولسوالۍ په چقمه چقور سیمهد جوزجان والیت د قوش
 دي.

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۲په کابل کې د امریکایي ځواکونو په هوايی بریدونو کې 
  مه:۱۵د سپټمرب 

 دي. وژل شويوال  طالبان وسله ۶د افغان ځواکونو په بریدنو کې د پکتیا والیت په زرمت ولسوالۍ کې 
 .دي وژل شويوال طالبان وسله ۲۶یت په مقر ولسوالۍ کې د غزين وال

په پایله کې  نښتې والېد وسلهترمنځ  والو طالبانو او افغان ځواکونوسیمه کې د وسله هاشېخرېز د فراه والیت په مرکز کا
 نور ټپیان شوي دي. ۳ او وژل شويوال طالبان وسله ۶

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۱۲ولسوالۍ کې د هوايي برید له کبله  ره صوفد سمنګان والیت په د
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۷د فاریاب والیت په ګرزیوان ولسوالۍ کې 

 مه:۱۶ د سپټمرب

 دي. وژل شویوال طالبان وسله ۴اړوند سیمو کې کنجک او شکر کال  ،په مرکز پل علمګر والیت د لو  
 مه:۱۸ د سپټمرب

والو بریدګرو د الکرتونیکي تذکرو پر مرکز وسله سیمه کې ننګرهار والیت په جالل آباد ښار کې درېیمې ناحیې اړوندد 
 .ووژل شولبریدګر  ۳چې پايله کې  ،برید وکړ

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۱۵کې  بریدونو والۍ کې د افغان ځواکونو په هواييد ننګرهار والیت په رسخرود ولس
وال طالبان وسله ۱۱د افغان ځواکونو په عملیاتو کې  د بلخ والیت د چهار بولک ولسوالۍ په بیست پیکال سیمه کې

 نور ټپیان شوي دي. ۶او  وژل شوي

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=554289
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/15/c_138393431.htm
https://da.azadiradio.com/a/30163941.html
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack/two-afghan-taliban-shadow-governors-killed-as-air-strikes-step-up-idUSKBN1W00BM
https://da.azadiradio.com/a/30166423.html
https://da.azadiradio.com/a/30166423.html
https://da.azadiradio.com/a/30166363.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/15/WS5d7dfa76a310cf3e3556b7c0.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/15/c_138393594.htm
https://moi.gov.af/en/four-taliban-terrorists-killed-logar
https://moi.gov.af/dr/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://moi.gov.af/en/15-taliban-terrorists-killed-nangarhar
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/117010-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
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 ژوبلهته اوښتې مرګ والو مخالفينودولت وسلهد  : جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۶۷ ۹ ۱۵۸ انطالب

 ۳ ـ ۳ داعش

 ۱۷۰ ۹ ۱۶۱ مجموعه

 
 ژوبلهې مرګته اوښت ملکي وګړو

 مه:۱۳د سپټمرب 
کې د ځای پرځای شوي ماین د  لوبغايلد والیبال په  په کاکړ شاکوټ سیمه کې ولسوالۍ د کاپیسا والیت د تګاب

 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويتنه ملکي وګړي  ۳چاودنې له کبله 
والو پر یوه پټنځای پوځي ونو د داعش وسلهمې امنیتي حوزې ته څېرمه په رسکوتل سیمه کې افغان ځواک۱۷د کابل ښار 

 شوي دي. ټپیانماشومان هم پکې  ۴والو کسانو ترڅنګ یوه ښځه او عملیات کړي، چې د وسله
 :مه۱۴د سپټمرب 

ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله د ښځو  یوهها سیمه کې، د سړک تر غاړې ز شېخد فراه والیت په مرکز کارې
 دي. وژل شويتنه  ۵او ماشومانو په ګډون 

 لکیان ټپیان شوي دي.م ۳والې نښتې پر مهال د تخار والیت د ینګي قلعه ولسوالۍ په شهرکهنه سیمه کې د وسله
 مه:۱۶ د سپټمرب

 .کوونکي ټپیان شوي ديزده ۵او  وژل شوی موټرچلوونکیکې  د ماین چاودنهیوه موټر  پرپه غزين والیت کې 
 والو په برید کې وژل شوی دی.ه نواب جبارخان سیمه کې یو کس د وسلهد ننګرهار والیت د رسخرود ولسوالۍ پ

 والو له لوري ترور شوی دی.د هرات والیت د پشتون زرغون ولسوالۍ په رباط نهال سیمه کې یو کس د نامعلومو وسله

https://da.azadiradio.com/a/30163794.html
https://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-target-daesh-hideout-kabul
https://da.azadiradio.com/a/30166363.html
http://nampa.org/index.php?model=categories&function=display&id=19350083
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نور  ۵ل شوی او والې نښتې پر مهال یو ملکي وګړی وژ د میدان وردګو والیت د سیدآباد په ساالرو سیمه کې د وسله
 ټپیان شوي دي.

 مه:۱۷ د سپټمرب

 ۲۲لږه د ولسمرش ارشف غني د ټاکنیز کمپاین په غونډه کې د چاودنې له کبله لږتر د پروان والیت په مرکز چارېکارو کې 
ولسمرش ارشف غني هم شخصا په دې غونډه کې حضور  یان شوي دي.نور ټپ ۴۲و ا وژل شوي پکې وګړي ملکي تنه

 درلود.
شاه مسعود څلور الرې ته څېرمه او د ميل دفاع وزارت نیتي حوزې په مربوطاتو کې د احمدنهمې امد د کابل ښار 

 شوي دي. نور ټپیان ۳۸او  وژل شويملکي وګړي  ۱۶چې په پایله کې یې  ،پېژنتون ته نږدې یو ځامنرګی برید وشو
 .وژيل ديکسه  ۳والو طالبانو د دوو وروڼو په ګډون وسله کېند ولسوالۍ والیت په پساو د غور 

 مه:۱۸ د سپټمرب
او د  وژل شويماشومان  ۲یوه کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله  کې پرلۍ محمد آغې ولسوا پهد لوګر والیت 

 ټپیان شوي دي.تنه  ۹ماشومانو په ګډون 
والو بریدګرو د الکرتونیکي تذکرو پر مرکز برید وسلهسیمه کې درېیمې ناحیې اړوند  دجالل آباد ښار  دد ننګرهار والیت 

 نور ټپیان شوي دي. ۱۲او  وژل شويملکي وګړي  ۲چې پايله کې یې  ،وکړ
کې په شپږو کورونو برید کړی چې په پایله کې سیمه  شهر کهنهافغان ځواکونو د تخار والیت د ینګي قلعه ولسوالۍ په 

 دي. وژل شويملکي وګړي  ۲یې 
 مه:۱۹ د سپټمرب

ملکي وګړي  ۲۰چې په پایله کې  ،قالت ښار کې والیتي روغتون ته څېرمه د موټربم چاودنه شوېپه مرکز د زابل والیت 
 نور ټپیان شوي دي. ۹۰او  وژل شوي

 یوژل شو  یو ماشومماین د چاودنې له کبله  ځای پر ځای شويد طالبانو له لوري د یوه  والیت مرکز پل علم کې د لوګر
 .او مور یې ټپي شوې ده

وژل وروڼه  ۲ ځای شوي ماین د چاودنې له کبله کلفګان ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې د ځای پر پهد تخار والیت 
 دي. شوي

http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/17/c_138398661.htm
http://maseerdaily.af/2019/09/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%81%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%da%ab%d9%88-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88/
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
http://maseerdaily.af/2019/09/%d9%84%d9%88%da%ab%d8%b1-%da%a9%db%90-%d9%be%d8%b1-%db%8c%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%85%db%8d-%d9%84%da%ab%db%90%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%87-%d9%85/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-49740761
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/afghanistan-dozens-civilians-killed-drone-attack-190919072728303.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
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جلغوزیو په راټولولو بوخت د ملکیان، چې  ۳۱ کې بریدونوهوایي ډرون په د ننګرهار والیت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د 
 نور ټپیان شوي دي. ۴۰او  وژل شويوژل شوي  وو،

 دي. وژل شويوالو طالبانو له لوري ملکي وګړي د وسله ۲پشتونکوټ ولسوالۍ کې  پهد فاریاب والیت 
 ژوبلهاوښتې مرګته  : ملکي وګړو۳جدول 

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۶۷ ۲۵۲ ۱۱۵ ګړيملکي و 

 ۳۶۷ ۲۵۲ ۱۱۵ مجموعه

 
 ژوبلهرنیو ځواکونو ته اوښتې مرګبه

 مه:۱۶د سپټمرب 
یو ګرین بریت په نوم د  منلې، چېو رسه پاڼې په خپرولد غوڅ مالټر ماموریت د یوې ویناد ناټو په افغانستان کې 
 دی. وژل شوی د ګډو عملیاتو پر مهالپه میدان وردګو والیت کې امریکایي رستېری 

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل

مې تر ۱۳م د سپټمرب له ۲۰۱۹مې )د ۲۸مې تر ۲۲کال د وږي له  ۱۳۹۸اوونۍ راپور ښیي، چې د روان ملريز  د دې
نور هم  ۲۶۸پکې وژل شوي او  ۳۱۸ژوبله اوښتې ده، چې تنو ته مرګ ۵۸۶مې( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه ۱۹

 ټپيان شوي دي.
په  ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی دی.مرګ فغان ځواکونو دد اخو خونړۍ وه؛  خورا زیاتهملکي وګړو ته دا اوونۍ 

راکمه  څهیو ژوبله د تېرې اوونۍ په پرتله په دې اوونۍ کې دا مرګ افغان رستېري وژل شوي وو، خو ۵۹تېره اوونۍ کې 
ژل شوي وال جنګیايل وتنه وسله ۲۴۲دغه راز په تېره اوونۍ کې  وژل شوي دي. تنه افغان رستېري ۴۱شوې او ټول 

تنه طالب  ۱۶۱ښودنه کوي او د هېواد په بېالبېلو سیمو کې ټول  کموالیخو په دې اوونۍ کې بیا دا کچه هم د  وو،

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/afghanistan-dozens-civilians-killed-drone-attack-190919072728303.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html?searchResultPosition=1
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-servicemember-is-killed-in-action-in-afghanistan-1.599238
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د ملکي . تېره اوونۍ راغلی دی والیژوبله کې ډېر زیاتد ملکي خلکو په مرګ په بل اړخ کې بیا وال وژل شوي دي.وسله
تنه ملکیان  ۱۱۵شوې او ټول  لوړهچنده  څلوراوونۍ کې بیا دا شمېره نژدې ؛ خو په دې تنه و ۳۰وګړو د وژل شوو شمېر 

تنه ملکیان ټپیان شوي  ۲۵۲په دې اوونۍ کې د ملکي خلکو د ټپیانو شمېره هم خورا لوړه وه او لږترلږه  وژل شوي دي.
 هم وو.

. له یوې خوا د بهرنیو ځواکونو د دې اوونۍ راپور ښيي، چې ملکي خلکو ته په څو پېښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده
تنه  ۳۱خونړیو هوایي بریدونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې، چې یوازې په یوه برید کې په ننګرهار والیت کې 

والو طالبانو له لوري شوو چاودنو دا کچه خورا لوړه کړه، ؛ او له بلې خوا د وسلهډېر نور ټپیان شوأ ۴۰او تر  ووژل شول
تنه  ۶۰ټولو خونړي بریدونه یې په کابل، پروان او زابل کې وشول او یوازې په دغو دریو چاودنو کې نژدې چې تر 

 نور ټپیان شول.  ۱۷۰ملکیان ووژل شول او شاوخوا 
د ملکي وګړو دا مرګ ژوبله داسې مهال ده، چې له یوې خوا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خربې د 

سمرش له لوري وځنډول شوې او له بلې خوا د افغانستان ولسمرشیزو ټاکنو ته د ګوتو په شامر ورځې پاتې امریکا د ول
بریدونو ته په اشارې یو ځل بیا وویل، چې که د طالبانو دا تازه دي. د امریکا ولسمرش په کابل او پروان کې د طالبانو 

ه د سولې خربې ونه کړي. په بل اړخ بیا د افغانستان ډول بریدونه همداسې دوام وکړي، امریکا به له طالبانو رس 
ولسمرش هم د حکومت له لوري د سولې هر ډول هڅې د ټاکنو له کبله ځنډولې دي. له ارګ څخه په خپره شوې 

 اعالمیه کې راغيل، چې اوسمهال د افغانستان حکومت ته د سولې په پرتله ټاکنې ارزښت لري. 
د امریکا او طالبانو د سولې  ، په ځانګړې توګه د ولسمرشیزو ټاکنو په درشل کې،کې افغان حکومت په یوه حساس پړاو

او  چې د هېواد وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی ده په داسې حال کې خو دا ؛خربو لغوه کېدو خوښ کړی
رکز د څېړنې او رسوې ه نړیوال م. تازه د ګالوپ په نوم یو پراخ منفي سیوری ولري هم نو بهپر راروانو ولسمرشیزو ټاک

 سلنه افغانان د راتلونکي په اړه نهیيل دي. ۸۵ښودلې، چې  پایلو
ژوبلې ته په او په تېره د ملکي خلکو پراخې مرګ په هېواد کې د جګړي خونړي وضعیتقاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز 

د هېواد سرت لومړیتوب دی او د هېواد په  لکتلو ټینګار کوي، چې اوسمهال سوله او د روانې خونړۍ جګړې بندېد
دي. له همدې کبله پر نړیواله ټولنه او د سولې پر وړاندې د ال زیاتو خنډونو جوړوونکې معنا وضعیت کې ټاکنې بې اوسني

 د افغان جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوو، چې د خپل برشي مسؤولیت له مخې د سولې لپاره جدي هڅې وکړي.او 
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 ژوبلهې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګد جګړ : ۴جدول 
 نوم
 

 نوم شـــــويوژل 
 

 انــــــــــټپي

 ۷ افغان ځواکونه ۴۱ افغان ځواکونه

 ۹ وال مخالفیند دولت وسله ۱۶۱ وال مخالفیند دولت وسله

 ۲۵۲ ملکي وګړي ۱۱۵ ملکي وګړي

 - ځواکونه بهرين ۱ ځواکونه بهرين

 ۲۶۸ مجموعه ۳۱۸ مجموعه

 ۵۸۶              ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای

 


