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 رسیزه
ټې پورې نې مې(۴مې د غويي تر ۲۹ملریز کال د وري له  ۱۳۹۹مې )د ۲۳مې تر ۱۷م کال د اپرېل له ۲۰۲۰دغه راپور د 

 ۳۹۴ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي دي. ۲۵۸تنه وژل شوي او 

رتله ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پد راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې  ۲۳۵نژدې درې چنده لوړه شوې. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې 

 تنه وژل شوي او ټپيان شوي دي. ۶۵۲ټول 
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله پام وړ لوړه وه. د افغان ژوبله کې د افغان ځواکونو د مرګد دې اوونۍ په مرګ

ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په لوګر، بلخ، تخار او رسپل والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د د مرګ ځواکونو
 نور ټپیان شوي دي.  ۳۵امنیتي رستېري وژل شوي او  ۴۷والو مخالفینو په بریدونو کې لږ تر لږه وسله

ژوبلې تر ټولو خونړۍ کوي. د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د لوړوايل ښودنهد ملکي وګړو د مرګ
تنه ملکي  ۱۵پېښې په بغالن، بدخشان، هلمند او پکتیا والیتونو کې وشوې، چې یوازې په همدغو پېښو کې لږ تر لږه 

 وګړي وژل شوي دي.
ښودنه کوي.  ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د پام وړ لوړوايلوالو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله

 ژوبله په پکتیا، کندهار، اروزګان او بادغېس والیتونو کې اوښتې ده.طالب جنګیالیو ته هم ډېره مرګ
ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. والو مخالفینو او د ملکي خلکو د مرګپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله

 د د ټولیز امنیتي وضعیت او مهمو امنیتي پېښو په اړه تحلیل لولئ.همدا راز د راپور په وروستۍ برخه کې د هېوا
 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۱۷د اپرېل 
والو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د اروزګان والیت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند کوټوال او چینو سیمو کې، وسله

 نور ټپيان شوي. ۳او  وژل شويتېري امنیتي رس  ۶بریدونه وکړل، چې له کبله یې 
 شو.  ووژلوالو له لوري په ډزو ۍ په بازار کې يو پولیس د ناپېژاندو وسلهپشتون زرغون ولسوالد هرات والیت د 

https://da.azadiradio.com/a/30561260.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202004175000943-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې، د دغې حوزې د پولیسو آمر د یوه ناپېژاند ۸د هلمند والیت د مرکز لښکرګاه ښار 
 شو. ووژلوال کس له لوري په ډزو سلهو 

وال کس له معاون د یوه ناپېژاند وسلهد تخار والیت په رستاق سیمه کې د کابل ښار د پنځمې امنتیي حوزې د بلوک 
 شو. ووژللوري په ډزو 

د تخار والیت په خواجه غار ولسوالۍ کې د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د رسحدي پولیسو د 
 . وژل شويپولیس  ۴لېوا د قوماندان په ګډون 

 مه:۱۸ېل د اپر
امنیتي  ۲واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوي. ټپیانرستېري 
طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي،  والود کندز والیت د امام صاحب ولسوالۍ په صغیره سیمه کې وسله

 او دوه د ميل اردو او دوه پولیس ټپیان شوي. وژل شويد ميل اردو رستېري  ۵چې له کبله یې 
تېري له موټر خخه ښکته کړي او په ډزو د ميل اردو رس  ۳والو کسانو د میدان وردګو والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې وسله

 .وژيلیې 
والو د وليس جرګې د پخواين غړي محمد حسین د رسپل والیت د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې ناپېژاندو وسله

 .وژل شویله کبله یې یو ساتونکی  فهیمي پر کور برید وکړ، چې
واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد غور والیت د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې د دولت پلوو ملېشو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شويړي غ ېشتنه د دولت پلوې ملې ۲
د ميل اردو  ۲واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد نیمروز والیت په خارشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 .وژل شويرستېري 
واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت د پشتونکوټ ولسوالۍ په دهندره سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي.  ۳او  وژل شويپولیس  ۲نښته کې، 

 مه:۱۹د اپرېل 
واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بلخ والیت د شولګرې ولسوالۍ په داالن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي.  ۶او  وژل شويییز پولیس سیمه ۹

https://8am.af/three-people-including-the-commander-of-the-8th-division-of-lashkar-gah-were-killed-in-a-shooting-during-friday-prayers/
https://www.avapress.com/fa/news/208018/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.avapress.com/fa/news/207988/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%DB%8C-3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://da.azadiradio.com/a/30562729.html
https://www.dailyweesa.com/?p=46890
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570461
https://pa.azadiradio.com/a/30562909.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.urdupoint.com/en/world/taliban-militants-kill-9-members-of-afghan-up-897410.html
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 شوي. ټپیاننور  ۱۰او  وژل شويپولیس  ۳والو طالبانو په برید کې د بادغېس والیت په مقر ولسوالۍ کې د وسله
 ۲ه کې واله نښتوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په درېیو بېالبېلو ولسواليو کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شويامنیتي رستېري 
 .وژل شوید غزين والیت د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې د ماین په چاودنه کې د رشیدانو ولسوالۍ امنیه قوماندان 

 .وژل شويوالو طالبانو په برید کې د ميل اردو رستېري د وسله ۲د غور والیت د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې 
وژل د ميل اردو رستېري  ۶والو طالبانو په برید کې الیت د مرکز ترینکوټ ښار په نچین سیمه کې د وسلهد اروزګان و 

 نور ټپیان شوي. ۴او  شوي
 .وژل شویوال برید کې زې اړوند سیمه کې یو د ميل امنیت کارکوونکی په وسلهښار د اوومې امنیتي حو  دد جالل آبا

 .وژل شويپولیس  ۵والو طالبانو په برید کې د اروزګان والیت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سیمه کې د وسله

 مه:۲۰د اپرېل 

نور  ۵او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۱۹والو طالبانو په برید کې د تخار والیت په خواجه غار ولسوالۍ کې د وسله
 شوي. ټپیان

نور  ۷او  وژل شويد ميل امنیت رستېري  ۷والو طالبانو په برید کې، چه ولسوالۍ کې د وسلهد جوزجان والیت په آق
 ټپیان شوي.

والو طالبانو په د فاریاب والیت د قیصار ولسوالۍ په بندرشاخ، نودری او صويف قلعه سیمو کې د افغان ځواکونو او وسله
 ر ټپیان شوي.نو  ۶او  وژل شویپولیس او یو د ميل امنیت رستېری  ۲واله نښته کې وسله

نور ټپیان  ۲او  وژل شويییز پولیس سیمه ۲والو طالبانو په برید کې د کندز والیت په عيل آباد ولسوالۍ کې د وسله
 شوي.

وژل ذ ميل اردو رستېري  ۲والو طالبانو په برید کې لۍ په بازار کهنه سیمه کې د وسلهد هرات والیت کشک کهنه ولسوا
 ییز پولیس ټپیان شوي.سیمه ۳او  شوي

 مه:۲۱د اپرېل 
وايل پر موټریز کاروان د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه، چې له  په خوست والیت کې د خوست

 .وژل شويساتونکي  ۲کبله یې د وايل 

https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2020/04/19/dw-hmlh-b-12-khshth-1401098
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570328
https://www.dailyweesa.com/?p=46921
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-officials-taliban-attacks-on-checkpoints-kill-29/2020/04/20/f791cbf6-82ef-11ea-81a3-9690c9881111_story.html
https://da.azadiradio.com/a/30565613.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202004205015999-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86/
http://khabarnama.net/blog/2020/04/20/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30567427.html
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چاودنه وشوه، چې له  د کندز والیت په پاتوي ولسوالۍ کې د ډایکنډي د امنیه قوماندان پر موټر د ریموټ کنټرول ماین
 پولیس ټپیان شوي. ۳او د قوماندان په ګډون  وژل شويکبله یې دوه پولیس 

 وژل شويوالو طالبانو په برید کې دوه د ميل اردو او یو پولیس رستېری د بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې د وسله
 پولیس ټپیان شوي. ۲او 

 مه:۲۲د اپرېل 

او  وژل شويامنیتي رستېري  ۱۱والو طالبانو په برید کې، د رسپل والیت پر سانچارک او سوزمه قلعه ولسوالیو د وسله
 نور ټپیان شوي. ۱۹

 ټپیاننور  ۵او  ويوژل شپولیس  ۸والو کسانو د میس عینک پر کان برید وکړ، چې له کبله یې په لوګر والیت کې وسله
 شوي.

امنیتي رستېري  ۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ وسلهد تخار والیت په قلربس سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 شوي. ټپیان
کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له  یووالو طالبانو د کندهار والیت په ژیړۍ او سپین بولدک ولسوالوسله

 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شويپولیس  ۴کبله یې 
 مه:۲۳د اپرېل 

 ۳او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۵طالبانو د کندز د قلعه ذال ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ، چې له کبله یې والو وسله
 نور ټپیان شوي.

 .وژل شویولسوالۍ پر مرکز برید وکړ، چې له امله یې یو کومانډو رستېری والو طالبانو د تخار والیت د درقد وسله
واله نښته کې ترمنځ په وسله والو طالبانود اروزګان والیت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شويپولیس  ۴
واله نښته کې یو افغان امنیتي والو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شویرستېری 
 

https://www.dailyweesa.com/?p=47016
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/22/c_138998764.htm
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/22/content_75963258.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/125679-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52380180
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://tatobaynews.com/archives/115635
https://da.azadiradio.com/a/30572222.html


 

 

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

5 

 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۶۱ ۱۴ ۴۷ ميل اردو

 ۱۷۶ ۹۲ ۸۴ پولیس

 ۲۳۷ ۱۰۶ ۱۳۱ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 ه:م۱۷د اپرېل 

نور ټپیان  ۶او  وژل شويوال طالبان وسله ۴د کندهار والیت په شورابک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې، 
 شوي.

او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۳سوالیو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې د پکتیا والیت په لجه منګل او زرمت ول
 نور ټپیان شوي. ۲۲

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۲د فاریاب والیت په املار ولسوالۍ کې د خپلمنځي نښتې پر مهال 
 نور ټپیان شوي. ۱۱او  وژل شويوال طالبان وسله ۷د جوزجان والیت په خامب ولسوالۍ په یوه هوايي برید کې 

 مه:۱۸د اپرېل 
وال وسله ۲واله نښته کې، والو طالبانو په وسلهواکونو او وسلهد کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځ

 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شويطالبان 
او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۲ځواکونو په هوايي برید کې  د افغان ېد بلخ والیت په چمتال او دولت آباد ولسوالیو ک

 نور ټپيان شوي. ۵
والو طالبانو ترمنځ په د پکتیا والیت د ځاځي آریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې، د افغان رسحدي ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويطالب جنګیايل  ۱۲واله نښته کې وسله

https://www.urdupoint.com/en/world/update-2-four-taliban-militants-killed-6-i-895719.html
https://da.azadiradio.com/a/30561248.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/127088/
https://pa.azadiradio.com/a/30560511.html
https://da.azadiradio.com/a/30562729.html
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%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%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84/
https://pa.azadiradio.com/a/30564161.html
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وال وسله ۱۱واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد نیمروز والیت په خارشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۱۶او  وژل شوي

 مه:۱۹د اپرېل 
 شول. ووژلوال طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وسله ۳کې  د هلمند والیت د نادعيل ولسوالۍ په زرغونه خلور الره

 وژل شويوال طالبان وسله ۴د لوګر والیت د برکي برک ولسوالۍ په جلویزیو سیمه کې د افغان ځواکونو په برید کې 
 دي.

طالب  ۷واله نښته کې ترمنځ په وسلهوالو طالبانو د فاریاب والیت په درېیو بېالبېلو ولسواليو کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويجنګیايل 

نور ټپیان  ۴او    وژل شويوال طالبان وسله ۶د میدان وردګو والیت په نرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید کې 
 شوي.

 وال طالبان د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوي.وسله ۲د غور والیت د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې 
 مه:۲۰د اپرېل 

واله رمنځ په وسلهوالو طالبانو تد فاریاب والیت د پشتونکوټ ولسوالۍ په دهندره سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شويطالب جنګیايل  ۳نښته کې، 

لبانو په والو طاد فاریاب والیت د قیصار ولسوالۍ په بندرشاخ، نودری او صويف قلعه سیمو کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شويوال تنه وسله ۷نښته کې 

او  شوي وژلوال طالبان وسله ۱۶د هرات والیت د کشک کهنه ولسوالۍ په بازار کهنه سیمه کې په یوه هوايي برید کې 
 نور ټبیان شوي. ۱۰

 مه:۲۱د اپرېل 
وال وسله ۳واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد تخار والیت په منک آب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 طالبان وژل شوي.
 ۵واله نښته کې سلهوالو طالبانو ترمنځ په و د زابل والیت د مرکز قالت ښار اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپيان شوي. ۴او  وژل شويطالب جنګیايل 

https://af.shafaqna.com/fn/68733
https://www.avapress.com/fa/news/208114/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://pa.azadiradio.com/a/30564165.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570328
https://tatobaynews.com/archives/114357
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570433
http://khabarnama.net/blog/2020/04/20/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30569378.html
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وال وسله ۲۶واله نښته کې والو طالبانو په وسلهد بادغېس والیت په قلعه نو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويطالبان 

 مه:۲۲د اپرېل 
 نور ټپیان شوي دي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۸د تخار والیت په قلربس سیمه کې په هوايي بریدونو کې 

واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندهار والیت په سپین بولدک او ژېړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپيان شوي. ۲۰او  وژل شويطالب جنګیايل  ۳۱

 دي. وژل شويوال طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وسله ۴د غزين والیت د اندړو ولسوالۍ په علیزي سیمه کې 
 مه:۲۳د اپرېل 

طالب جنګیايل  ۱۲واله نښته کې والو طالبانو په وسلهپه درویشانو سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله د کندهار والیت
 نور ټپیان شوي. ۱۰دي او  وژل شوي

واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد اروزګان والیت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۶

وال طالبان وسله ۱۴واله نښته کې والو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شوي

طالب جنګیايل  ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد تخار والیت په درقد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۲او  شوي وژل

 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۶۸ ۱۳۵ ۲۳۳ طالبان

 ـ ـ ـ داعش

 ۳۶۸ ۱۳۵ ۲۳۳ مجموعه

https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/125679-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/22/c_138998764.htm
http://www.jomhornews.com/fa/news/127145/
https://tatobaynews.com/archives/115684
https://tatobaynews.com/archives/115635
https://da.azadiradio.com/a/30572222.html
https://tatobaynews.com/archives/115684
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 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مه:۱۷د اپرېل 

نور  ۳او  وژل شويکارکوونکي  ۶پر کارکوونکو برید وشو، چې له کبله یې  د پروان والیت اړوند بګرام هوايي ډګر اډې
 ټپیان شوي.

 ۳لوري د راکټ د مرمۍ د لګېدنې له کبله،  والو طالبانو لهکز ګردېز ښار کې پر یوه ملکي کور د وسلهمر  پهد پکتیا والیت 
 او یو بل ټپي شوی.  وژل شويملکي وګړي 

وژل بله یو ملکي وګړی د ننګرهار والیت د تورخم د ګمرک مدیریت په خروجي دروازه کې د یوه ماین د چاودنې له ک
 نور ټپیان شوي. ۲او  شوی

وژل د پکتیا والیت په مرکز ګردېز ښار کې د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو ملکي وګړی 
 دی. شوی

وال کس له ملکي وګړي د یوه ناپېژاند وسله ۲د هلمند والیت د مرکز لښکرګاه ښار امتې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې 
 شول.  ووژللوري په ډزو 

 مه:۱۸د اپرېل 
والو طالبانو له لوري پر یوه ملکي کور د هاوان د مرمۍ د لګېدنې له کبله د کاپیسا والیت په تګاب ولسوالۍ کې د وسله

 نور ټپيان شوي. ۳او  وژل شوییو ملکي وګړی 
والو د وليس جرګې پخواين غړي محمد حسین فهیمي د رسپل والیت د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې ناپېژاندو وسله

 شوی. ټپيپر کور برید وکړ چې له کبله یې چې  د نوموړي یو زوی 
 مه:۱۹د اپرېل 

 د میدان وردګو والیت د مرکز په ابراهیم خیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ډزو کې یو ماشوم وژل شوی.
 ټپيواله نښته کې یو ماشوم هم والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بلخ والیت په شولګره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوی.
 مه:۲۰د اپرېل 

تنه  ۶د پکتیکا والیت د برمل ولسوالۍ په مرغه سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله 
 دي.  وژل شوي

https://www.stripes.com/news/six-afghan-workers-killed-outside-bagram-airfield-1.626383
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/1808393
https://pa.azadiradio.com/a/30560512.html
https://pa.azadiradio.com/a/30560512.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://8am.af/three-people-including-the-commander-of-the-8th-division-of-lashkar-gah-were-killed-in-a-shooting-during-friday-prayers/
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i107575
https://pa.azadiradio.com/a/30562909.html
https://www.dailyweesa.com/?p=46933
https://www.dailyweesa.com/?p=46985
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 مه:۲۱د اپرېل 
وست والیت کې د خوست د وايل پر موټریز کاروان د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وکړه چې له په خ

 شوي دي. ټپيانکبله یې دوه ماشومان او یو ښځه 
 مه:۲۲د اپرېل 

وژل ملکي وګړي  ۴ړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله د غزين والیت په جغتو ولسوالۍ کې د سړک تر غا 
 دي. شوي

 ملکي وګړي وژل شوي. ۴د بدخشان والیت د مرکز فیض آباد په بند کوچنک سیمه کې په یوه هوايي برید کې 
نور ټپیان  ۳ان ځواکونو په هوايي بریدونو کې یو ماشوم وژل شوی او د جوزجان والیت په خامب ولسوالۍ کې د افغ

 شوي.
 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۷ ۱۷ ۳۰ ملکي وګړي

 ۴۷ ۱۷ ۳۰ مجموعه

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې تر ۱۷م د اپرېل له ۲۰۲۰مې )د ۴مې د غويي تر ۲۹ري له کال د و  ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

نور هم ټپيان  ۲۵۸پکې وژل شوي او  ۳۹۴ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۶۵۲مې( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه ۲۳
 شوي دي.

ن ځواکونو ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله پام وړ لوړه شوې ده. د افغاپه دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ
تنه افغان امنیتي  ۴۰ژوبله دا اوونۍ د تېرې اوونۍ په پرتله د خو چنده زیاتوايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې مرګ

والو مخالفینو د افغان رستېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۱۳۱رستېري وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې ټول 
وال تنه د دولت وسله ۹۴تر دوه چنده زیاته لوړه شوې. په تېره اوونۍ کې  ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتلهمرګ

https://da.azadiradio.com/a/30567427.html
https://da.azadiradio.com/a/30569501.html
https://da.azadiradio.com/a/30569501.html
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ژوبلې وال جنګیايل وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګتنه وسله ۲۳۳مخالفین وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې 
تنه و،  ۲۵و شمېر کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د زیاتوايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شو 

 (.۴-تنو ته لوړه شوې )جدول ۳۰خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره 
وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. د تاوتریخوايل زیاتېدل داسې دا اوونۍ د جګړې به ډګر کې د تېرې اوونۍ پر خالف، پام

غان حکومت خخه د تاوتریخوايل د خوا له طالبانو او افمهال دي، چې په پرله پسې ډول د داخيل او نړیوالو لورو له
کمښت غوښتنه کېږي. تازه طالبانو د افغان ولسمرش له لوري د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړه. د طالبانو د قطر دفرت 
ویاند سهیل شاهین په یوه ټویټ کې ویيل، چې د شوو توافقاتو خالف او په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له 

ه د بندیانو نه خو ي کولو او په دې توګه د سولې پر وړاندې خنډونو جوړولو په صورت کې د اوربند غوښتنه شونتیا رسه رس 
معقوله نه ده. طالبان پرله پسې ټینګار کوي، چې اوربند ته به د شوي توافق د عميل کولو له الرې رسېږي. همدا راز 

ملکي سیمو کې پوځي عملیاتو نیوکې لري او د تاوتریخوايل د  طالبان د افغان حکومت او بهرنیانو پر هوایي بریدونو او
 زیاتېدو پړه پر حکومتي لوري اچوي. 

په بل اړخ کې بیا افغان حکومت د تاوتریخوايل د زیاتېدو پړه پر طالبانو اچوي. د ميل امنیت شورا د طالبانو د بریدونو او 
 ۲۸۰۰ې طالبانو د سولې د توافق له السلیک کولو وروسته تر روان تاوتریخوايل په اړه په خپل تازه غربګون کې ویيل چ

ژوبله اوښتې ده. د ميل امنیت شورا د ادعا له مخې، تېره زیات بریدونه کړي، چې ملکي وګړو ته هم پکې پراخه مرګ
امنیت شورا نور یې ټپیان کړي دي. که خه هم د ميل  ۶۲ملکیان وژيل او  ۳۴کې اوونۍ تر ټولو خونړۍ وه او طالبانو په

تنه طالب جنګیايل  ۲۷۳۷منلې، چې د سولې د موافقتنامې تر السلیک وروسته د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې هم 
 وژل شوي دي. د یادولو وړ ده، چې دا ادعاوې د طالبانو د ویاند له لوري رد شوې دي.

ال هم د بین االفغاين خربو اترو د پیلېدو په  د دواړو لورو له دغو تورونو او روان تاوتریخوايل رسه داسې ښکاري، چې
برخه کې ستونزې پر خپل ځای دي او ډېر کم پرمختګ شوی. د دغه بهیر د کندوايل یو المل هم د ولسمرش غني او 
ډاکرت عبدالله ترمنځ د تفاهم او توافق کند بهیر دی، چې ال هم دواړه لوري پر خربو بوخت دي او د سولې پر پروسه یې 

وړ اغېزې ښندلې دي؛ ځکه داسې ویل کېږي چې ډاکرت عبدالله ته د مصالحې د عايل شورا تر نوم الندې پوست مهم پا
 رامنځته کېږي، چې د سولې ټولې چارې به یې تر واک الندې وي.

پور شوی. که له بله پلوه، له تېرو خو اوونیو راهیسې د داعش ډلې د فعالیتونو او یا مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی خ
والو د فعالیت په اړه ځینې ګنګوسې خپرې شوې؛ خو د طالبانو خه هم تېره اوونۍ په بدخشان والیت کې د داعش وسله

ویاند د یوه ټویټ په خپرولو رسه ویيل، چې د ټول هېواد په کچه د داعش ډلې هېڅ پټنځای نه دی پاتې او دا ډله په 
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اعش ډلې د فعالیتونو کمرنګه کېدل د افغانستان د سولې پر پروسه مثبتې بشپړ ډول له ماتې رسه مخ شوې ده. د د
 مني راټوکوي.اغېزې ښندلی  ي او له طالبانو رسه د سولې او بین االفغاين خربو له بریايل کېدو وروسته پړاو په اړه هیله

ه توګه ټینګار کوي، چې په ژوبلې د خارونکي ارګان پقاصد د سرتاتېژیکو خېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ
هېواد کې د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او بین االفغاين 
تفاهم له الرې شونی دی. له همدې کبله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام 

 قضیې رسه مسؤوالنه چلند وکړي. واړوي او له دغې ميل
 ژوبله:: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۴-جدول 

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۰۶ افغان ځواکونه ۱۳۱ افغان ځواکونه

 ۱۳۵ وال مخالفیند دولت وسله ۲۳۳ وال مخالفیند دولت وسله

 ۱۷ ملکي وګړي ۳۰ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ کونهبهرين ځوا

 ۲۵۸ مجموعه ۳۹۴ مجموعه

 ۶۵۲ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


