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 رسیزه
نېټې  (مې د کب تر لومړۍ۲۵ملریز کال د سلواغې له  ۱۳۹۸مې )د ۲۰مې تر ۱۴م کال د فربوري له ۲۰۲۰دغه راپور د 

ژوبلې شمېرې رانغاړي. په دې اوونۍ کې د هېواد په پورې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي دي. ۹۳تنه وژل شوي او  ۲۱۱کچه ټول 

 ۳۸۷ده. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې  ژوبلې کچه ټیټه شوېد جګړې له کبله د اوښتې مرګ ېموده که پور پغه راد د
 تنه وژل شوي او ټپيان شوي دي. ۳۰۴تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې ټول 

ژوبلې تر . د افغان ځواکونو د مرګږ لوړه وهلژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله د حکومتي ځواکونو په اړخ کې د مرګ
والو مخالفینو په بریدونو کې لږ تر کاپیسا والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسلهټولو خونړۍ پېښې په کندز او 

 نور ټپیان شول. ۸امنیتي رستېري ووژل شول او  ۲۹لږه 
ژوبلې تر ټولو خونړۍ د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. د ملکي مرګ یابژوبلې کچه د ملکي وګړو د مرګ

 تنه ملکي وګړي پکې ووژل شول. ۳۰ز او هرات والیتونو کې وشوې، چې لږ تر لږه پېښې په ننګرهار، کند
 ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي.والو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله

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

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۱۴ د فربوري
وژل ییز پولیس سیمه ۶رید کې والو طالبانو د یوه نفوذي کس په بد کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسله

 دي. شوي
 مه:۱۵ د فربوري

یو د ميل  په خارشود ولسوالۍ کې د ميل اردو یوې هلیکوپرت چورلکې بېړنۍ ناسته وکړه، چې له کبله یېد نیمروز والیت 
 شوی دی. ټپياردو رستېری 

https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://reporterly.net/live/newsfeed/monday-february-17-2020/14-army-forces-killed-in-talibans-attack-in-kunduz/
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 مه:۱۶ د فربوري
او  وژل شويامنیتي رستېري  ۳ه کې واله نښتوالو طالبانو ترمنځ په وسلهپه فاریاب والیت کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۵
وژل د ميل اردو رستېري  ۱۴والو طالبانو په برید کې خاک ولسوالۍ په سه درک سیمه کې د وسلهد کندز والیت د شوره

 نور ټپیان شوي دي. ۳او   شوي
 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شویوالو طالبانو په برید کې یو پولیس د هلمند والیت په ناوه ولسوالۍ کې د وسله

 شول. ووژلپولیس  ۲وال په برید کې د کندهار والیت په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه ناپېژاند وسله
 مه:۱۷ د فربوري

 ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهپه عيل خېل او سه درک سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلهد کندز والیت 
 .شوي دي ټپیانپولیس 

 .وواژهییز پولیس په ډزو والو طالبانو د فاریاب والیت په پشتونکوټ ولسوالۍ کې یو سیمهوسله
لوري یو د ميل امنیت رستېری او یو پولیس لومړی والو طالبانو له د جوزجان والیت په مردیان ولسوالۍ کې د وسله

 شول. ووژلوتښتول شول او وروسته 
او یو  وژل شویییز پولیس کبله یې یو سیمهوالو طالبانو د فاریاب والیت د املار ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ، چې له وسله

 بل پوليس ټپي شوی دی.
 مه:۱۸ د فربوري

 دي. وژل شويییز پولیس سیمه ۹رید کې والو طالبانو په بۍ په افغانیه دره کې د وسلهد کاپیسا والیت د نجراب ولسوال
ژل پولیس و ۳والو طالبانو د رسپل والیت په اقتاش سیمه کې د پولیسو پر پوسته بریدونه وکړل چې له کبله یې وسله
 تنه نور ټپیان شوي دي. ۴او  شوي

 مه:۱۹ د فربوري
ساتونکي  ۲والو بریدګرو په برید کې د یوه سناتور ورور او د ننګرهار والیت په مرکز جالل آباد ښار کې ناپېژاندو وسله

 دي. وژل شوي
 

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565820
http://reporterly.net/live/newsfeed/monday-february-17-2020/14-army-forces-killed-in-talibans-attack-in-kunduz/
http://reporterly.net/live/newsfeed/monday-february-17-2020/14-army-forces-killed-in-talibans-attack-in-kunduz/
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/17/c_138791743.htm
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/18/c_138795366.htm
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565941
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 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۸ ۴ ۱۴ ميل اردو

 ۴۶ ۱۶ ۳۰ پولیس

 ۶۴ ۲۰ ۴۴ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 :مه۱۴ د فربوري

وال وسله ۵واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندهار والیت په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۸او  وژل شويطالبان 

نور  ۳او  وژل شويوال طالبان وسله ۸و طالبانو د قوماندان په ګډون والپه بلخ والیت کې په یوه هوايي برید کې د وسله
 ټپیان شوي دي.

 مه:۱۵ د فربوري
نور  ۳او  وژل شويوال طالبان وسله ۷مه کې په یوه هوايي برید کې ۍ په موسوم سید بهارک ولسوال د تخار والیت

 ټپیان شوي دي.
وال مخالفین د دولت وسله ۲د خوست والیت په صربۍ او علیشیر ولسوالیو کې د افغان کومانډو ځواکونو په برید کې 

 دي. وژل شوي
تنه نور ټپیان  ۲او  وژل شويوال طالبان وسله ۳د هرات والیت په ادرسکن او ګلران ولسوالیو کې په امنیتي پېښو کې 

 شوي دي.
 مه:۱۶ د فربوري

وژل وال مخالفین تنه د دولت وسله ۲ځواکونو په بریدونو کې د کندهار والیت په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د افغان 
 او یو بل ټپي شوی دی. شوي

https://da.azadiradio.com/a/30435935.html
https://themedialine.org/headlines/afghan-forces-kill-taliban-commander-as-fighting-peace-talks-continue/
https://da.azadiradio.com/a/30435935.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202002154623406-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D8%AA/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124709/
https://tatobaynews.com/archives/95196
https://tatobaynews.com/archives/95196
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وال وسله ۳واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد ننګرهار والیت په شېرزادو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شوي طالبان

 ۴او  ژل شويووال مخالفین د دولت وسله ۵د تخار والیت په بهارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوايي برید کې 
 نور ټپیان شوي دي.

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۲د بغالن والیت په بغالن مرکزي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 
 وژل شويوال طالبان وسله ۳۴شورتېپه او دولت آباد ولسوالیو کې د افغان پولیسو په خاصو عملیاتو کې  د بلخ والیت په

 نور ټپیان شوي دي. ۲۸او 
 مه:۱۷ د فربوري

 ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهپه عيل خېل او سه درک سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلهد کندز والیت 
 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويوال طالبان وسله

او  وژل شويوال طالبان وسله ۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهپه فاریاب والیت کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۶

 ۲او  وژل شویوال طالب یت د دهراوود ولسوالۍ په رزتاله سیمه کې د افغان ځواکونو په برید کې یو وسلهد اروزګان وال
 نور ټپیان شوي دي.

 مه:۱۸ د فربوري
 وژل شويوال طالبان وسله ۲رید کې د کندهار والیت د میوند ولسوالۍ په جرخشک سیمه کې د افغان ځواکونو په ب

 دي.
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۱۲د ننګرهار والیت په مومندره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 

 وژل شويوال طالبان وسله ۳د هملند والیت په نوزاد، واشېر او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 
 دي.

ته کې د یوه واله نښوالو طالبانو ترمنځ په وسلهۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد رسپل والیت په سانچارک ولسوال
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۴قوماندان په ګډون 

 دي. وژل شويوال داعش وسله ۶د کونړ والیت په څوکۍ او ترنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 

https://af.sputniknews.com/afghan/202002154623406-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D8%AA/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002164624795-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86--%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002164624795-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86--%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://moi.gov.af/dr/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/17/c_138791743.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565820
https://da.azadiradio.com/a/30441166.html
https://da.azadiradio.com/a/30441166.html
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-02/19/content_75722804.htm
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/94283-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
https://www.salamsarbaz.com/post/dr-pa/3844
https://www.khaama.com/persian/archives/69643
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 مه:۱۹ د فربوري
 دي. وژل شويوال طالبان د هلمند والیت د سنګین ولسوالۍ په څاروان کال کې د یوه هوايي برید له کبله دوه وسله

تنه  ۳او  وژل شویوال په خاصو عملیاتو کې یو طالب وسلهد هلمند والیت په نهررساج او ناوه ولسوالیو د افغان کومانډو 
 نور ټپیان شوي دي.

 مه:۲۰ د فربوري
وژل وال طالبان وسله ۸اکونو په هوايي برید کې د کندهار والیت د تخته پل ولسوالۍ په ماکیانو سیمه کې د بهرنیو ځو 

 دي. شوي
 دي.  وژل شويوال طالبان وسله ۱۲د کندهار والیت په خاکریز ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې 

 شو. ووژلوالو طالبانو یو قوماندان د افغان ځواکونو په برید کې د بدخشان والیت په بهارک ولسوالۍ کې د وسله
 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۸۹ ۶۵ ۱۲۴ طالبان

 ۶ ـ ۶ داعش

 ۱۹۵ ۶۵ ۱۳۰ مجموعه
 

 
 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ

 مه:۱۴ د فربوري
وژل ملکي وګړي  ۹رود ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو هوايي برید کې د یوه ماشوم په ګډون  ګرهار والیت په رسهد نن

 دي.  شوي

 مه:۱۷ د فربوري
د بادغېس والیت د مقر ولسوالۍ په قال زردک سیمه کې د سړک تر غاړې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 

 ماشومان ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شوېیوه ښځه 

https://tatobaynews.com/archives/97460
https://www.facebook.com/MoDAfghanistan/photos/a.427812907255500/2746391965397571/?type=3
https://tkg.af/pashto/2020/02/20/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://tkg.af/pashto/2020/02/20/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://tkg.af/pashto/2020/02/20/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://www.jomhornews.com/fa/news/125180/
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-violence/air-strike-in-afghanistan-kills-eight-civilians-residents-idUSKBN208211
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-violence/air-strike-in-afghanistan-kills-eight-civilians-residents-idUSKBN208211
https://watan24.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
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والو په ښار په شیدايي سیمه کې د انجيل ولسوالۍ د محکمې رئیس، د دوو ناپېژاندو موټر سایکل سپرو وسلهد هرات 
 شو. ووژلبرید کې 

او یو  وژل شویواله نښته کې یو ملکي وګړی والو طالبانو ترمنځ په وسلهپه فاریاب والیت کې د افغان ځواکونو او وسله
 بل ټپي شوی دی.

 دي. وژل شويملکي وګړي  ۹ه کندز ښار کې پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدنې له کبله د یوه ماشوم په ګډون پ
فغان وال کسان یوه ملکي کور ته ور دننه شول او له هغه ځایه یې پر اد رسپل والیت په صیاد ولسوالۍ کې وسله

 او دوه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. وژل شویځواکونو بریدونه وکړل چې له کبله یې یو لس کلن ماشوم 
 شو. ووژلوالو په برید کې یو رصاف سیمه کې د ناپېژاندو وسلهد کابل ښار د دوولسمې ناحیې اړوند په احمد شاه بابا 

 مه:۱۸ د فربوري

 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي ۱۱د هرات والیت په کشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د ډرون په یوه هوايي برید کې 
 دي. وژل شوي
 مه:۱۹ د فربوري

 ۲والو په برید کې د دغه والیت د یوه سناتور ورور او د ننګرهار والیت په مرکز جالل آباد ښار کې د ناپېژاندو وسله
 دي. وژل شويساتونکي یې 

 مه:۲۰ د فربوري

 شو. ووژلښکرګاه ښار کې یو تقاعد شوی پولیس د خپل کور مخې ته د ماین په چاودنه کې د هلمند والیت په مرکز ل
والو په برید کې د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د لویې څارنوالۍ یو کارکوونکی د ناپېژاندو وسله

 شو. ووژل
 ژوبله:رګ: ملکي وګړو ته اوښتې م۳-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۵ ۸ ۳۷ ملکي وګړي

 ۴۵ ۸ ۳۷ مجموعه

https://da.azadiradio.com/a/30440762.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565820
https://da.azadiradio.com/a/30441377.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565697
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=565927
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565941
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://parstoday.com/ps/news/afghanistan-i88093
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 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې ۱۴م د فربوري له ۲۰۲۰مې د کب تر لومړۍ )د ۲۵کال د سلواغې له  ۱۳۹۸د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

نور هم  ۹۳پکې وژل شوي او  ۲۱۱ژوبله اوښتې ده، چې ته مرګ تنو ۳۰۴مې( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه ۲۰تر 
 ټپيان شوي دي.

ژوبله په دې اوونۍ ژوبلې مجموعي کچه راټیټه شوې ده؛ خو د افغان ځواکونو مرګپه دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ
ي وژل شوي وو؛ خو په دې تنه افغان امنیتي رستېر  ۳۵کې د تېرې اوونۍ په پرتله د لږ لوړوايل ښودنه کوي. تېره اوونۍ 

والو مخالفینو د تنه افغان امنیتي رستېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۴۴اوونۍ کې دا کچه لوړه شوې ده او ټول 
وال مخالفین وژل تنه د دولت وسله ۱۶۳ژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې ده. په تېره اوونۍ کې مرګ

ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د لږ تنه ده. د ملکي وګړو د مرګ ۱۳۰کې دا شمېره شوي وو؛ خو په دې اوونۍ 
 ۳۷تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۴۲کموايل ښودنه کوي. تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

 تنو ته را ټيټه شوې ده.

پیلوټه ړو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په شپنیو عملیاتو او د بېپسې ډول ملکي وګله تېرو څو اوونیو راهیسې په پرله
ژوبله اوښتې ده. دا اوونۍ یو ځل بیا په کندز، ننګرهار، او هرات والیتونو کې د خونړیو الوتکو په بریدونو کې ډېره مرګ

والیت په رسه رود ولسوالۍ  هوایي بریدونو پر مهال ملکي وګړي وژل شوي دي. تر ټولو زړه بوږنوونکې پېښه د ننګرهار
تنه ملکیان چې په یوه ملکي موټر کې سپاره وو  ۹مه وشوه. په دې پېښه کې د ماشومانو په ګډون ۱۴کې د فربوري په 

 د امریکایي ځواکونو له لوري په نښه او ووژل شول.
ې په برید کې درې ملکي وګړي ووژل پیلوټې الوتکوړمه اوونۍ هم د وردګو والیت په دایمیردادو ولسوالۍ کې د امریکايي بې

شول. د دغې پېښې په غربګون کې د میدان وردګو والیت یو شمېر قومي مرشانو او وکیالنو د یوې اعرتاضیه رسنیزې غونډې 
پرمهال له دولت او نړیوالو لورو وغوښتل چې نور پر ملکي وګړو خپلې خونړۍ مببارۍ او د ملکیانو ظاملانه په نښه کول ودروي. 

وی د یوه پرېکړه لیک په صادرولو رسه ټینګار وکړ، چې افغان او بهرين ځواکونه وخت ناوخت په شپنیو عملیاتو او هوایي د
بریدونو کې ملکي خلک په نښه کوي او وروسته د دغو پېښو قربیانیان د وسله والو طالبانو جنګیايل بويل، کوم څه چې نور 

 خلکو ته د منلو وړ نه دي.
یاشتو کې ولسمرش غني څو ځله د ملکي تلفاتو د مخنيوي ژمنه وکړه؛ خو کله هم دا ژمنه عميل شوې نه ده او د په تېرو څو م

دی. په دې  ټول هېواد په کچه دا ډول پېښې روانې دي چې له کبله یې د حکومت او عام ولس ترمنځ واټن خورا زیات شوی
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تنه ملکي  ۱۳۶یوه ویناپاڼه کې ویيل، چې یوازې په تېره میاشت کې تړاو د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون هم په 
 وګړي وژل شوي چې له جملې یې ګڼ شمېر د افغان او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي.

وې، چې د ملکي وګړو دغه مرګ ژوبله داسې مهال ده، چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خربو اترو له پای ته رسېدو رسه هوکړه ش
د یوې اوونۍ لپاره د جګړې په ډګر کې تاوتریخوالی راکم يش. مته ده چې د تاوتریخوايل د کمښت دا موده په روانه اوونۍ کې 
پیل او د فربوري د میاشتې تر پایه دوام وکړي. له دغې مودې وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په قطر هېواد 

 په حضور کې السلیک يش او په دې رسه به بین االفغاين خربو اترو ته هم الره هواره يش. کې د نړیوالو لورو 
له بله پلوه، په روانه اوونۍ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له څو میاشتني ځنډ وروسته د ټاکنو پایلې اعالن کړې، 

 وټاکل شو؛ خو د نوموړي بل ټاکنیز سیال ډاکرت عبدالله چې له مخې یې ولسمرش ارشف غني د دویم ځل لپاره د هېواد ولسمرش
دا پایلې ونه منلې او د موازي حکومت د جوړولو ګواښ یې وکړ. له دې رسه د هېواد سیايس فضا کړکېچنه ښکاري او داسې 

 وي.اندېښنې هم شته دي، چې له امریکا رسه تر هوکړې وروسته پر بین االفغاين خربو اترو به منفي سیوری وغوړ 
ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په هېواد کې د قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او سولې له الرې شونی دی. له همدې 
 کېلو نړیوالو لورو غږ کوو، چې د جګړې پر ډګر د مترکز پر ځای د سولې هڅو ته پام واړوي.کبله پر افغان حکومت او ښ

 ژوبله:: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۴-جدول 

ــويوژل  نوم ــ ــټپی نوم شـ ــ ـــ  انـ

 ۲۰ افغان ځواکونه ۴۴ افغان ځواکونه

 ۶۵ ل مخالفینواد دولت وسله ۱۳۰ وال مخالفیند دولت وسله

 ۸ ملکي وګړي ۳۷ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۹۳ مجموعه ۲۱۱ مجموعه

 ۳۰۴ ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای


