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 سریزه
نېټې پورې د  (مې۰۱مې تر ۰۲مرغومي له لمریز کال د  ۰۹۳۱)د  مې۰۱مې تر ۰۲له  د جنوري کال م۰۲۰۲دغه راپور د 

دې اوونۍ کې د ټول هېواد په کچه ژوبلې شمېرې رانغاړي. په هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي دي. ۱۰تنه وژل شوي او  ۰۵۰

 د تېرې اوونۍ په پرتله ژوبلې کچهپه هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګیو ځل بیا د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ 
تنه وژل شوي او  ۰۹۰وو؛ خو دا اوونۍ ټول تنه وژل شوي او ټپيان شوي  ۰۵۳. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې شوې دهکمه 

 ټپيان شوي دي.
راټیټه شوې ده، چې یو عمده المل یې هم د هېواد  ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتلهد مرګحکومتي ځواکونو په اړخ کې د 

هم په کندز والیت کې ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښه په سړو سیمو کې د طالبانو د بریدونو کموالی دی. د افغان ځواکونو د مرګ
 نور ټپیان شول. ۰پولیس ووژل شول او  ۰۰وشوه، چېرته چې د طالبانو په یوه برید کې لږ تر لږه 

ژوبله هم د ماینونو په چاودنو، د افغان او هم دا اوونۍ د کموالي ښودنه کوي او ډېره مرګژوبلې کچه د ملکي وګړو د مرګ
پنیو عملیاتو کې وراوښتې ده. تر ټولو خونړۍ پېښې په بلخ او زابل والیتونو کې وشوې او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او ش

 نور ټپیان شول. ۰۲تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي او  ۷لږ تر لږه 
؛ خو ډېره د لږ کموالي ښودنه کوي د تېرې اوونۍ په پرتله هم ژوبلې کچهوالو مخالفینو د مرګد دولت د وسلههمدا راز 

والیتونو کې په تخار، ننګرهار، غزني او کندز بله بیا هم په هوایي بریدونو کې وراوښتې، چې تر ټولو خونړۍ پېښې یې ژو مرګ
 وشوې.

چاودنه کې دوه په ماین ځای پر ځای شوي دې اوونۍ د کندهار والیت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک ترغاړې ه همدار راز پ
 یان شوي دي.سرتېري وژل شوي او دوه نور ټپ امریکایي

ژوبلې شمېرې او د مرګاو بهرنیو ځواکونو ملکي خلکو  ،والو مخالفینوپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله
 تحلیل لولئ.په اړه امنیتي پېښو  مهمو امنیتي وضعیت اوټولیز  په وروستۍ برخه کې د هېواد د د راپور جزئیات لولئ. همدا راز

 

 ژوبلهاوښتې مرګ افغان ځواکونو ته
 مه: ۰۱جنوري  د

یس یو پول ،واله نښته کېوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد افغان ځواکونو او وسله کې د بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ
 دی. وژل شوی

http://www.jomhornews.com/fa/news/123948/
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 مه: ۰۰جنوري  د

 دي. وژل شويپولیس  ۹چې له کبله یې  ،ښار کې پر یوه امنیتي پوسته چاودنه وشوهد هلمند والیت په مرکز لښکرګاه 
 مه: ۰۱جنوري  د

 .ووژلپولیس  ۹نفوذي کس والو طالبانو یوه د وسلهپولیسو په لیکو کې د کندهار والیت په خاکریز ولسوالۍ کې د 

 شول. ووژلډزو  مخامخ خوا پهد اروزګان والیت په مرکز ترینکوټ ښار کې دوه پولیس د خپلو ملګرو له
 : مه۰۱جنوري  د

 تنه ۰چې له کبله یې  ،شوهپر موټر د ماین چاودنه  تخنیکي منسوبینود کندهار والیت په عینو مېنه کې د ملي اردو د 
 شول. ټپیان

 وژل شويپولیس  ۰۰ ،واله نښته کېوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په وسلهۍ کې د وسلهلسوالد کندز والیت په خان آباد و 
 شوي دي. ټپیاناو دوه نور 

 :ژوبلهې مرګ: افغان ځواکونو ته اوښت۰-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰ ۰ ـ ملي اردو

 ۰۰ ۰ ۰۲ پولیس

 ۱۴ ۴ ۱۱ مجموعه

 

 ژوبلهمرګوالو مخالفينو لهد دولت د وس
 مه: ۰۱جنوري  د

واله نښته رامنځته شوه، والو ترمنځ وسلهه ولسوالۍ په تاجک ایلتن کلي کې د دوو نامسؤولو وسلهد بلخ والیت د شولگر 
 تنه ووژل شول. ۴چې له کبله یې له دواړو لورو 

https://heartofasia.af/3-police-killed-in-helmand/
https://heartofasia.af/3-police-killed-in-helmand/
https://da.azadiradio.com/a/30372603.html
https://da.azadiradio.com/a/30372603.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563401
https://www.avapress.com/fa/news/200860/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://www.avapress.com/fa/news/200860/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
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 مه: ۰۰جنوري  د
ایي سیمو کې او د سمنګان والیت د دره صوف پایان ولسوالۍ په د بلخ والیت د کشنده ولسوالۍ په آچه میلي او خط

 تنه نور ټپیان شوي دي. ۱او  وژل شوي وال طالبانوسله ۵خشکک دره کې، په هوايي بریدونو کې 

نور  ۰۰او  شوي وژلوال طالبان وسله ۰۱د تخار والیت په درقد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 
 ټپیان شوي دي.

 مه: ۰۱جنوري  د
 دی. وژل شویوالو طالبانو مالي مسؤول د کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یوه هوايي برید له کبله د وسله

نور ټپیان شوي  ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۱اش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې د کندز والیت په اقت
 دي.

شوي نور ټپیان  ۹او  وژل شويوال طالبان وسله ۰۹د غزني والیت په ګیرو او ګیالن ولسوالیو کې په هوايي بریدونو کې 
 دي.

 دي. وژل شويوال طالبان د لغمان والیت د الینګار ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو په برید کې څلور وسله
 مه: ۰۱جنوري  د

تنه  ۰او  وژل شويوال طالبان وسله ۴د هلمند والیت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 
 نور ټپیان شوي دي.

 مه: ۰۴جنوري  د
وژل وال طالبان وسله ۵واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بلخ والیت په زاري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۹او  شوي
 ۱او  وژل شويوال طالبان وسله ۰۰د ننګرهار والیت په مومندره او هسکه مېنه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 

 شوي دي. تنه نور ټپیان
 مه: ۰۱جنوري  د

تنه  ۹او   وژل شويوال طالبان تنه وسله ۷واله نښته کې ي والیت د اندړو ولسوالۍ په ناني سیمه کې په یوه وسلهد غزن
 ان شوي دي.نور ټپی

https://www.avapress.com/fa/news/200325/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/11/c_138696903.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563137
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563137
https://da.azadiradio.com/a/30372605.html
https://da.azadiradio.com/a/30372605.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202001124457976-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-16-%D8%AC%D9%86%D8%AC%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001124457976-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-16-%D8%AC%D9%86%D8%AC%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93264-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%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/93264-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.caps.af/?p=2611
http://www.caps.af/?p=2611
https://www.avapress.com/fa/news/200727/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.avapress.com/fa/news/200727/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.avapress.com/fa/news/200727/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93275-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html?tmpl=component&print=1
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93275-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html?tmpl=component&print=1
https://www.facebook.com/MoDAfghanistan/photos/a.427812907255500/2674579375912164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoDAfghanistan/photos/a.427812907255500/2674579375912164/?type=3&theater
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 مه:۰۱جنوري  د
تنه  ۰۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويوال جنګیالي وسله
 ۰وال طالبان وژل شوی او وسله ۹ییزو پولیسو په برید کې ر ولسوالۍ په شمسي سیمه کې د سیمهد غزني والیت د مق

 تنه نور ټپیان شوي دي.
نور ټپیان  ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۱د جوزجان والیت په فیض آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 

 شوي دي.

نور ټپیان شوي  ۵او  شوي وژلوال طالبان وسله ۰۰شریف په لویه الره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مزار  -د شبرغان 
 دي.

 :ژوبلهته اوښتې مرګو مخالفينو وال: د دولت وسله۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰۱۱ ۵۷ ۰۲۳ طالبان

 ۰۱۱ ۱۵ ۰۱۱ مجموعه
 

 ژوبلهې مرګته اوښت ملکي وګړو
 مه: ۰۱جنوري  د

اشوم  واله نښته کې یو موالو طالبانو ترمنځ په وسلهد بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 شوی دی. ټپي

موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو ملکي یوه د فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې په 
 شوی دی. ټپيوکړی 

 مه: ۰۱جنوري  د
 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شویکوه ولسوالۍ کې يه یوه هوايي برید کې یو ملکي وګړی د فراه والیت په پشت

http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/16/c_138709907.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/16/c_138709907.htm
https://da.azadiradio.com/a/30380486.html
https://da.azadiradio.com/a/30380486.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563425
http://www.jomhornews.com/fa/news/123948/
https://twitter.com/RisboLensky/status/1215698416703021056
https://twitter.com/RisboLensky/status/1215698416703021056
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563124
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563124
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والو طالبانو دوه ملکي وګړي له ت د قره باغ ولسوالۍ په اړونده سیمه کې وسلهلویه الره د غزني والی رکندهار پ -د کابل 
 دي. وژليموټر څخه ښکته کړي او وروسته یې 

د لګېدنې  خوا پر یوه ملکي کور د هاوان مرمۍوالو طالبانو لهد تخار والیت د درقد ولسوالۍ په نورخېلو سیمه کې د وسله
 تنه ټپیان شوي دي. ۹او د دوو ښځو په ګډون  وژل شوېله کبله یوه ماشومه 

 مه: ۰۱جنوري  د
او دوه نور ټپیان شوي  وژل شوید فراه والیت په پشت کوه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو یوولس کلن ماشوم 

 دي.
 د زابل والیت د شهر صفا ولسوالۍ په لغړې کلي کې په شپنیو عملیاتو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي.

ړي ملکي وګ ۹خوا پر ملکي کور د راکټ مرمۍ د لګېدنې له کبله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له يد بلخ والیت په زار 
 دي. وژل شوي

 مه: ۰۴جنوري  د
 طالبانو په برید کې والووسله مدیر د د فراه والیت د شپږمې ناحیې اړوند سیمه کې د ښاروالۍ ریاست د تنظیف ادارې

 شو. ووژل
نور ملکي وګړي  ۳او   وژل شويیف ښار نهمې ناحیې ته څېرمه د دوو پرلپسې چاودنو له کبله، دوه ماشومان شرد مزار 

 ټپیان شوي دي.
 مه: ۰۱ي جنور  د

په شپنیو عملیاتو کې یو افغان ځواکونو د میدان وردګو والیت د چک ولسوالۍ د ګوډه د درې په کالالنو کلي کې، 
 وژل شوی دی.و،  چې د کلي مال امام ،ملکي وګړی

 مه:۰۱جنوري  د
 شو. ووژلې والو په برید کرئیس د ناپېژاندو وسله ءپه فاریاب والیت کې د  استیناف د محکمې دیوان د جزا

چې له  ،د زابل والیت د شهر صفا ولسوالۍ په زیارت سیمه کې د برښنا شرکت د کارکوونکو پر موټر د ماین چاودنه وشوه
 شوی دی. ټپياو یو تن  وژل شويتنه  ۵کبله یې 

 شوه. ووژلخوا په ډزو والو لهپه غور والیت کې یوه ښځه د ناپېژاندو وسله

https://www.avapress.com/ps/news/200419/%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%BC%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C
https://www.avapress.com/ps/news/200419/%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%BC%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C
https://salamsarbaz.com/post/dr-pa/3398
https://salamsarbaz.com/post/dr-pa/3398
https://da.azadiradio.com/a/30378869.html
https://da.azadiradio.com/a/30378869.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30378869.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138703716.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138703716.htm
https://da.azadiradio.com/a/30380311.html
https://da.azadiradio.com/a/30380311.html
https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/article239344458.html
https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/article239344458.html
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.khaama.com/persian/archives/68919
https://www.khaama.com/persian/archives/68919
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 :ژوبلهاوښتې مرګته  : ملکي وګړو۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۹۱ ۰۱ ۰۲ ملکي وګړي

 ۱۱ ۰۱ ۱۱ مجموعه
 

 بلهژو بهرنیو ځواکونو ته اوښتې مرګ 
او دوه نور  وژل شويد کندهار والیت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ماین چاودنه کې، دوه امریکايي سرتېري 

 ټپیان شوي دي.

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
تر  مې۰۲له  جنوريد م ۰۲۰۲)د  مې۰۱تر  مې۰۲ومي له مرغکال د  ۰۹۳۱د راپور د شمېرو له مخې، د روان لمريز 

نور هم  ۱۰پکې وژل شوي او  ۰۵۰ژوبله اوښتې ده، چې تنو ته مرګ ۰۹۰( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه مې۰۱
 ټپيان شوي دي.

د افغان  .ده پام وړ کمه شوې په پرتلهژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ د جګړې د مرګیو ځل بیا په دې اوونۍ کې 
تنه افغان  ۰۲ټول ژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې تنه افغان امنیتي سرتېري و ۰۱حکومت په اړخ کې، تېره اوونۍ 

د لږ کموالي دې اوونۍ کې ه پهم ژوبلې کچه والو مخالفینو د مرګامنیتي سرتېري وژل شوي دي. د دولت د وسله
تنه طالب  ۰۲۳خو په دې اوونۍ کې  ؛مخالفین وژل شوي وووال تنه د دولت وسله ۰۰۴تېره اوونۍ  .ښودنه کوي

 .نژدې نیمايي ته راټیټه شوې ده لهد تېرې اوونۍ په پرت همژوبلې کچه وال وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګوسله
 ه.شوې د راټیټهتنو ته  ۰۲تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۹۱تېره اوونۍ د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله راکمه شوې ده؛ خو په شپنیو عملیاتو په دې اوونۍ کې که څه هم د ملکي وګړو د مرګ
ژوبله له پراخو غبرګونونو او نیوکو سره سره ال هم روانه ده. دا اوونۍ یو ځل بیا د افغان ځواکونو په شپنیو کې د ملکیانو مرګ

وال طالبان ښودل شوي؛ ي، چې د افغان امنیتي ارګانونو له لوري دا وژل شوي کسان وسلهعملیاتو کې ملکي خلک وژل شو 
خو د پېښو له سیمو ترالسه شوي معلومات ښيي، چې د دغو پېښو قربانیان بیا هم ملکیان دي. تېره اوونۍ د شپنیو عملیاتو 

لسمشر غني د دغې پېښې د څېړنې امر وکړ؛ خو تنه ملکيان پکې ووژل شول او و  ۵یوه پېښه په کابل ښار کې هم وشوه، چې 

https://www.washingtonpost.com/world/two-american-service-members-killed-in-taliban-claimed-attack/2020/01/11/111ff086-3492-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/two-american-service-members-killed-in-taliban-claimed-attack/2020/01/11/111ff086-3492-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
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وسلې ال هم په دې اړه د څېړنې پایلې معلومې نه دي. په شپنیو عملیاتو کې د خلکو د نیولو او بندي کولو پر ځای، معموال بې
دی  خلک په خپلو کورونو کې وژل کېږي او دا هغه څه دي، چې تل یې د خلکو غبرګون پارولی دی؛ خو حکومت تراوسه نه

 توانېدلی د دا ډول پېښو مخه ونیسي.
ژوبلې کچه په مجموعي ډول راټيټه مرګاوښتې  دجګړې له کبله د هم د تېرې اوونۍ په څېر دې اوونۍ کې ه پله دې اخوا، 

ي او د یخنۍ سړه څپه ده، چې له کبله یې د امنیتورښت سړو سیمو کې د واورو د هېواد په هم یې  الملعمده چې یو  شوې،
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې د دې ترڅنګ، په دې اوونۍ کې  .ښو په کچه کې کموالی راغلیپې

لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته د افغان جګړې په ډګر کې د تاوتریخوالي د کمښت آفر تسلیم کړی او داسې برېښي چې د 
ژوبلې د کموالي ریخوالي د کمښت په تړاو توافق ته نژدې کېدل هم د مرګیخنۍ ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوت

 المل شوي دي.
ي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په هېواد کې کژوبلې د څارونې د جګړې د مرګقاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد ک

اکونو د بشپړ وتلو او سولې له الرې شونی دی. له د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځو 
نړیوالو لورو غږ کوو، چې د جګړې پر ډګر د تمرکز پر ځای د سولې هڅو ته پام ښکېلو افغان حکومت او همدې کبله پر 

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

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۴ افغان ځواکونه ۰۲ غان ځواکونهاف
 ۵۷ وال مخالفیند دولت وسله ۰۲۳ وال مخالفیند دولت وسله

 ۰۱ ملکي وګړي ۰۲ ملکي وګړي
 ۰ بهرني ځواکونه ۰ بهرني ځواکونه

 ۱۰ مجموعه ۰۱۰ مجموعه
 ۱۱۱              ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای

 


