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 رسیزه
ې د هېواد نېټې پور  مې(۱۱مې تر ۵ملریز کال د غويي له  ۱۳۹۹مې )د ۳۰مې تر ۲۴م کال د اپرېل له ۲۰۲۰دغه راپور د 

تنه  ۳۰۳ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي دي. ۲۲۷وژل شوي او 

يټه ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټد راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل  ۵۳۰تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې ټول  ۶۵۲شوې. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې 

 شوي او ټپيان شوي دي.
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه وه. د افغان ځواکونو د ژوبله کې د افغان ځواکونو د مرګد دې اوونۍ په مرګ

پېښې په بادغېس، سمنګان، تخار او لوګر والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د ژوبلې تر ټولو خونړۍ مرګ
 نور ټپیان شوي دي.  ۲۰امنیتي رستېري وژل شوي او  ۳۳والو مخالفینو په بریدونو کې لږ تر لږه وسله

ې تر ټولو خونړۍ پېښې ژوبلژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله د لوړوايل ښودنه کوي. د ملکي مرګد ملکي وګړو د مرګ
 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. ۱۱په غزين، فاریاب او کابل والیتونو کې وشوې، چې یوازې په همدغو پېښو کې لږ تر لږه 

ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. طالب والو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله
 ژوبله په غور، فاریاب، لوګر او بادغېس والیتونو کې اوښتې ده.رګجنګیالیو ته هم ډېره م

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

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۲۴د اپرېل 
 دي. وژل شويییز پولیس سیمه ۱۳والو طالبانو په برید کې د بادغېس والیت د مرکز قلعه نو ښار په المان سیمه کې، د وسله

 مه:۲۵د اپرېل 
ییزو پولیسو په یوه قرارګاه کې د ماین د چاودنې له کبله، یو د سمنګان والیت په دره صوف ولسوالۍ کې د سیمه

 نور ټپيان شوي. ۴او  وژل شویییز پولیس سیمه

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/24/c_139004841.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570655
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والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې یو والیت په ډنډ ولسوالۍ کې وسلهد کندهار 
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویپولیس 

طالبانو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ، چې له والو آباد ولسوالۍ په حیدر آباد سیمه کې وسله د جوزجان والیت د فیض
 نور ټپیان شوي. ۴او  وژل شويدولت پلوي رستېري  ۲کبله یې 

یمه کې د ميل اردو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې بیګي سد کندز والیت د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په عرض
 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شویوروسته نښته رامنځته شوه، چې له کبله یې یو د ميل اردو رستېری 

 مه:۲۶د اپرېل 
ه والوالو طالبانو ترمنځ په وسلهګر والیت د برکي برک ولسوالۍ په سنګ مرمر سیمه کې، د افغان ځواکونو او وسلهد لو 

 دي. وژل شويپولیس  ۵نښته کې 
 ۴والو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوه، چې له کبله یې د اروزګان واليت په مرکز ترینکوټ ښار کې د پولیسو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۷ وژل شويپولیس 
واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت د امام صاحب ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 پي شوی.او یو بل ټ وژل شویکې، یو پولیس 
 .وژل شویوالو طالبانو په برید کې، یو د ميل اردو رستېری د فاریاب والیت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د وسله

 .وواژهطالبانو یو پولیس په ډزو  والود پروان والیت په مرکز چارېکارو کې وسله
 ۲والو طالبانو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې د هرات والیت په پشتون زرغون ولسوالۍ کې وسله

 او یو بل ټپي شوی. وژل شويییز پولیس سیمه
 مه:۲۷د اپرېل 

د ميل  ۳واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد جوزجان والیت په منګجیک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شوياردو رستېري او یو پولیس 

 شوی دی. ټپيوالو طالبانو په برید کې یو امنیتي رستېری همدا راز د جوزجان والیت پر لویه الره د وسله

 وژل شويییز پولیس سیمه ۴والو طالبانو په برید کې ر کې د وسلهد تخار والیت د بهاوالدین ولسوالۍ په ینګي قلعه بند
 نور ټپیان شوي. ۴او 

https://tatobaynews.com/archives/116094
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/25/%d8%b3%d9%88%d8%a1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%82/
https://www.dailyweesa.com/?p=47241
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570735
https://da.azadiradio.com/a/30578644.html
https://da.azadiradio.com/a/30578851.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.dailyweesa.com/?p=47258
https://www.dailyweesa.com/?p=47258
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108024
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ه ییزو پولیسو برید وکړ، چې له کبلوالو کسانو پر سیمهد بادغېس والیت د قادس ولسوالۍ په میرزا عيل سیمه کې وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شويپولیس  ۲یې 

د ميل اردو  ۲واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت په چهاردره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شويرستېري 

 .وواژهوالو طالبانو د هرات والیت د ګلران ولسوالۍ په مرکز کې یو د ميل امنیت رستېری په ډزو وسله
د غور والیت د مرکز فېروزکوه ښار په میدانک سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو 

 او یو بل ټپي شوی. وژل شویییزې اردو رستېری د سیمه
 مه:۲۸د اپرېل 

والو طالبانو پر یوه امنیتي پوسته برید د پکتیا والیت د مرکز ګردیز ښار څلورمې امنیتي حوزې ته څېرمه سیمه کې وسله
 دي. وژل شويپولیس  ۴وکړ، چې له امله یې 

والو طالبانو د هرات والیت په کشک کهنه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شوییې یو د ميل اردو رستېری 

 مه:۲۹د اپرېل 
والو طالبانو د وليس پاڅون کوونکو پر پوسته برید وکړ، چې له د سمنګان والیت په دره صوف باال ولسوالۍ کې وسله

 نور ټپیان شوي. ۹او  وژل شويپاڅون کوونکي  ۹کبله یې 

 ۲والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې ه غوریزي سیمه کې وسلهد پکتیا والیت پ
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شويامنیتي رستېري 

واله نښته کې، یو والو طالبانو ترمنځ په وسلههۍ کې د افغان ځواکونو او وسلگاب ولسوالد فاریاب والیت په شیرین ت
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویامنیتي رستېری 

 والووالو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په رشین تګاب او خان چهار باغ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسله
 او یو تن ټپي شوی. وژل شويپولیس  ۲نښتو کې، یو د ميل اردو رستېری او 

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.pajhwok.com/ps/2020/04/27/%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.dailyweesa.com/?p=47373
https://da.azadiradio.com/a/30584765.html
https://da.azadiradio.com/a/30583569.html
https://chaparpress.com/blog/2020/04/29/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
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وژل د ميل اردو رستېري  ۲والو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې د لوګر والیت په خروار ولسوالۍ کې د طالب وسله
 او یو بل ټپي شوی. شوي

ییز واله نښته کې، یو سیمهوالو ترمنځ په وسلهد دایکنډي والیت په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویلیس پو 

او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۴والو طالبانو په برید کې، د کندز ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسله
 یو بل ټپي شوی.

والو طالبانو پر یوه پوسته برید وکړ، چې له کبله یې یو د بادغېس والیت د مقر ولسوالۍ په خارستان سیمه کې وسله
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویپولیس 

 .ووژلپولیس په ډزو  ۲لبانو د هرات والیت په کشک رباط سنګي ولسوالۍ کې والو طاوسله
او وروسته یې په غوریان د ميل اردو رستېري لومړی وتښتول  ۲والو طالبانو د هرات والیت په کهسان ولسوالۍ کې وسله

 .ووژلولسوالۍ کې 
ییز سیمه ۴واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوي. ټپیاننور  ۱۵او  وژل شوييیزې اردو رستېري د سیمه ۲یس او پول
 ۴واله نښته کې په وسلهوالو ترمنځ د کندز والیت د امام صاحب ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شويپولیس 
 مه:۳۰د اپرېل 

ميل  امنیت د  د هلمند والیت په ناوه ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د
 شوي. پیانټنور امنیتي رستېري  ۲او  وژل شوياستخباراتو رئیس او ساتونکی یې 

ییزو پولیسو پر پوسته برید والو طالبانو د سیمهد تخار والیت د خواجه بهاوالدین ولسوالۍ په الله ګذر سیمه کې وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويییز پولیس سیمه ۵وکړ چې له کبله یې 

 ۳ي، چې له کبله یې والو طالبانو د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړ وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويپولیس 

http://khabarnama.net/blog/2020/04/30/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%88-13-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1/
http://khabarnama.net/blog/2020/04/30/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%88-13-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1/
http://khabarnama.net/blog/2020/04/29/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-18-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%ad/
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://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%88-%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/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021013.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://ariananews.af/ps/%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%86%DA%9A%D8%AA%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%84/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
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 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۶ ۲۶ ۲۰ ميل اردو

 ۱۳۵ ۵۸ ۷۷ پولیس

 ۱۸۱ ۸۴ ۹۷ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مه:۲۵د اپرېل 

وال د دولت وسله ۱۹د غور والیت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوايي او ځمکني بریدونو کې، 
 نور ټپيان شوي. ۱۳او  وژل شويمخالفین 
 مه:۲۶د اپرېل 

 وژل شويوال طالبان وسله ۱۰د کندز والیت په چهاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې، 
 نور ټپیان شوي. ۵او 

وال وسله ۷واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد لو 
 دي. وژل شويطالبان 

وال طالبان وسله ۱۱واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهمرکز پل علم کې د افغان ځواکونو او وسله د لوګر والیت په
 دي. وژل شوي

 نور ټپیان شوي دي. ۳وال طالبان وژل شوي او وسله ۲د اروزګان والیت په مرکز ترینکوټ ښار کې 
 مه:۲۷رېل د اپ

والو طالبانو ترمنځ په د فاریاب والیت په شیرین تګاب، قیصار او خواجه سبز پوش ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۹والو نښتو کې، وسله

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/25/c_139007433.htm
https://da.azadiradio.com/a/30578644.html
https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2020/04/27/hmlh-tlbn-dr-shhrstn-lwgr-fgnstn-4-khshth-1405977
https://www.dailyweesa.com/?p=47241
https://da.azadiradio.com/a/30578851.html
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 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۴والې نښتې پر مهال لۍ په میرازار سیمه کې د وسلهد کندهار والیت د ژیړۍ ولسوا
واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت د امام صاحب ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويوال مخالفین د دولت وسله ۳ کې،
واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهییزو پولیسو او وسلهد تخار والیت د بهاوالدین ولسوالۍ په ینګي قلعه بندر کې د سیمه

 نور ټپیان شوي. ۴او  وژل شويوال طالبان وسله ۲نښته کې 
 ۱۰واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بادغېس والیت په آبکمري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۱۰او  وژل شويوال طالبان وسله
 مه:۲۸د اپرېل 

 دی. وژل شویوالو طالبانو د استخباراتو مسئوول د پروان والیت په شینوارو ولسوالۍ کې د وسله
نور  ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۷د رسپل والیت په الغن او ګوسفنده ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په برید کې 

 ټپیان شوي.
 ۴واله نښته کې ن ځواکونو ترمنځ په وسلهوالو طالبانو او افغاد جوزجان والیت په منګجیک ولسوالۍ کې د وسله

 نور ټپیان شوي. ۴او  وژل شويوال طالبان وسله
 وال د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي.وسله ۲د کندهار والیت په دامان ولسوالۍ کې 

 مه:۲۹د اپرېل 

 ۳او  وژل شويوال طالبان لهوس ۸وال برید کې ولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په وسلهد کندهار والیت په شاه
 نور ټپيان شوي.

 ۲او  ويوژل شوال طالبان وسله ۳همدا راز د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په مندیګګ سیمه کې په یوه هوايي برید کې 
 نور ټپیان شوي.

 ۴واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت په شیرین تګاب ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله

 نور ټپیان شوي. ۲او  ویوژل شوال طالب ر باغ ولسوالۍ یو وسلهد فاریاب والیت په خان چها
وال وسله ۶واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شوي

https://pa.azadiradio.com/a/30580502.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/27/c_139012040.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/127327/
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570834
https://pa.azadiradio.com/a/30581213.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/28/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-5-%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-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b7%d8%a7/
https://da.azadiradio.com/a/30583188.html
https://da.azadiradio.com/a/30583188.html
https://da.azadiradio.com/a/30583569.html
https://chaparpress.com/blog/2020/04/29/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%88-%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/
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 مه:۳۰د اپرېل 
وال وسله ۱۳کې  واله نښتهوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په خروار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويطالبان 

وال وسله ۱۱واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت په نويس ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپيان شوي. ۸او  وژل شويطالبان 

 ۱۲واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد دایکنډي والیت په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۶او  وژل شويوال طالبان وسله

نور ټپیان  ۶او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۲ف باال ولسوالۍ کې په یوه هوايي برید کې د سمنګان والیت په دره صو 
 شوي.

وال وسله ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويطالبان 
 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۴۸ ۸۳ ۱۶۵ طالبان

 ـ ـ ـ داعش

 ۲۴۸ ۸۳ ۱۶۵ مجموعه
 

 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مه:۲۴د اپرېل 

وژل تنه ملکي وګړي  ۴والو طالبانو په بریدونو کې د فاریاب والیت په املار، صويف قلعه او قیصار ولسوالیو کې د وسله
 نور ټپیان شوي. ۱۰او  شوي

والو جنګیالیو د لومړۍ امنیتي حوزې د معاون پر کور برید وکړ، چې له کبله والیت په مرکز فیروزکوه ښار کې وسلهد غور 
 .دی وژل شوییې د نوموړي ورور 

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570999
https://da.azadiradio.com/a/30586823.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/29/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-18-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%ad/
https://da.azadiradio.com/a/30585571.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30575851.html
https://da.azadiradio.com/a/30575851.html
https://www.khaama.com/persian/archives/71569
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 مه:۲۵د اپرېل 

وژل پر یوه ملکي کور د هاوان مرمۍ د لګېدنې له کبله یو ملکي وګړی د غزين والیت د مرکز په شالیز او آرزو سیمو کې 
 نور ټپیان شوي. ۱۳او  شوی

 دی. وژل شویوالو کسانو په برید کې په ننګرهار والیت کې د حزب اسالمي یو غړی د ناپېژاندو وسله
او یو  شوېوژل د بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې پر یوه ملکي کور د هاوان مرمۍ د لګېدنې له کبله یوه ښځه 

 ماشوم ټپي شوی.
 مه:۲۶د اپرېل 

وژل ملکي وګړي  ۳والو کسانو پر یوه ریکشا ډزې وکړې، چې له کبله یې د لغامن والیت په الیشنګ ولسوالۍ کې وسله
 دي. شوي

واله نښته کې، یو والو طالبانو ترمنځ په وسلهشیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله د فاریاب والیت په
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شویملکي وګړی 

 مه:۲۷د اپرېل 
 .ووژلملکي وګړي په ډزو  ۳والو طالبانو والیت په مرکز میمنه ښار کې وسله د فاریاب

یوه ملکي کور لګېدلې  د جوزجان والیت په آقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري توغول شوې هاوان مرمۍ پر
 چې له کبله یې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی.

 مه:۲۸د اپرېل 
 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. ۷د غور والیت د مرکز په بادروک سیمه کې په هوايي برید کې 

 مه:۲۹د اپرېل 

اودنې له کبله د ښځو او ماشومانو په د غزين والیت په اندړو ولسوالۍ کې د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین د چ
 دي. وژل شويملکي وګړي  ۵ګډون 

 نور ټپیان شوي. ۱۵او  وژل شويتنه  ۳د کابل ښار د چهار آسیاب په ریشخور سیمه کې په یوه ځامنرګي برید کې 

 .دي وژل شويملکي وګړي  ۳د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې د چسپکي ماین د چاودنې له کبله 

https://af.shafaqna.com/FA/370789
https://af.shafaqna.com/FA/370789
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570679
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570761
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570761
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
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021013.htm
https://www.stripes.com/news/middle-east/suicide-bomber-kills-three-near-afghan-commando-base-in-kabul-the-day-after-us-general-s-visit-1.627781
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570913
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وژل د کابل والیت د قره باغ ولسوالۍ په کاکرها سیمه کې یوه پولیس پر ملکې وګړو ډزې وکړې، چې له کبله یې یو تن 
 نور ټپیان شوي. ۲او  شوی
واله نښته کې یو والو طالبانو ترمنځ په وسلهریاب والیت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد فا

 نور ټپیان شوي. ۱۵ وژل شویملکې وګړی 
 مه:۳۰د اپرېل 
وال کس ښار د دولسمې ناحیې اړوند په احمد شاه بابا سیمه کې د وليس جرګې د یوه غړي زوی د ناپېژاند وسلهد کابل 

 شو. ووژلپه برید کې 
 شو. ووژلوالو کسانو په برید کې و ملکي وګړی د ناپېژاندو وسلهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې ی۱۲د هرات ښار د 

 ماشومان وژل شوي دي. ۴د لوګر والیت د مرکز اړوند چوڼۍ کيل کې د هاوان مرمۍ د چاودنې له کبله 
 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-ولجد

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۰۱ ۶۰ ۴۱ ملکي وګړي

 ۱۰۱ ۶۰ ۴۱ مجموعه

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې( ۳۰مې تر ۲۴م د اپرېل له ۲۰۲۰مې )د ۱۱مې تر ۵کال د غويي له  ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

نور هم ټپيان شوي  ۲۲۷پکې وژل شوي او  ۳۰۳ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۵۳۰هېواد په کچه  نېټې پورې د ټول
 دي.

ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې ده. د افغان ځواکونو په دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ
تنه افغان امنیتي رستېري  ۱۳۱ونۍ کې ژوبله دا اوونۍ د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. په تېره او مرګ

ژوبلې والو مخالفینو د مرګافغان رستېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۹۷وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې ټول 
وال مخالفین وژل شوي وو؛ خو په تنه د دولت وسله ۲۳۳کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې. په تېره اوونۍ کې 

https://da.azadiradio.com/a/30583522.html
https://da.azadiradio.com/a/30583522.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.pajhwok.com/ps/2020/04/30/%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%DA%AB%DB%90-%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%90%D9%84-%D8%B2%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html


 

 

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

10 

ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله د وال جنګیايل وژل شوي دي. خو د ملکي وګړو د مرګتنه وسله ۱۶۵دې اوونۍ کې 
تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۳۰زیاتوايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

 (.۴-تنو ته لوړه شوې )جدول ۴۱
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټیټه ده؛ خو په ټوله کې دا ه د اوښتې مرګکه څه هم دا اوونۍ د جګړې له کبل

ژوبله  کچه د تېرې اوونۍ په پرتله پکې لوړه وه. په اوونۍ هم خونړۍ وه او په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د مرګ
، چې د روان میالدي کال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفرت )یوناما( په یوه خپره شوې اعالمیه کې ویيل

نور ټپیان شوي، چې په وژل شوو  ۷۶۰تنه ملکي وګړي د جګړې له کبله وژل شوي او  ۵۳۳لومړیو درېیو میاشتو کې 
والو طالبانو ژوبلې پړه پر وسلهسلنه مرګ ۳۹تنه ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفرت د  ۱۵۰کې یې 

 سؤولیت یې بیا حکومتي لوري ته راجع کړی.سلنه م ۳۲اچولې او د 
ژوبلې لوړوايل ته په کتلو رسه افغان حکومت او نړیوالو پر طالبانو په تېرو دوو اوونیو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ

جدي نیوکې کړې، چې ګویا له امریکا رسه تر هوکړې وروسته یې د جګړې په ډګر کې بریدونو ته زور ورکړی. دا 
اسې مهال دی، چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اوربند غوښتنې شوې او په وضعیت د

افغانستان کې هم د جګړې له ښکېلو لورو د تاوتریخوايل د کمولو غوښتنې کېږي. د ملګرو ملتونو رسمنيش انتونیو 
ترمنځ د  ډلوښکېلو جګړو د غانستان په ګډون د د کرونا وبا د خپرېدو له امله تېره میاشت په ټوله نړۍ کې د افګوتریش 

ې؛ خو پر طالبانو یې نیوکه کړې، چې جګړه یې ال وسله والو ډلو د ده غوښتنه منل ۱۶کې ، چې پهاوربند غوښتنه کړې وه
او د په وروستي مورد کې طالبانو د افغان حکومت له لوري د اوربند غوښتنه د بندیانو نه خويش کولو  ډېره ګرمه کړې ده.

 سولې د خربو اترو پر وړاندې خنډونو جوړولو له کبله رد کړه.
مهاله، د افغان حکومت د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وايي چې د کابل په څرخي پله زندان له دغه وضعیت رسه هم

يل که د دوی مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته طالبانو هم وی ۷۵کې د کرونا ویروس 
بندیان تلف يش، دوی به یې غچ واخيل او مسؤولیت به یې امریکا او افغان حکومت ته راجع وي. طالبانو په دې اوونۍ 

زندانیان په کندز والیت کې له بنده خويش کړل. د زندانیانو د تبادلې او بین االفغاين خربو اترو  ۵۲کې د افغان حکومت 
و د دغه بهیر د ځنډ یو المل هم د ولسمرش غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیايس د پیل پر وړاندې شته خنډونه ا

اختالفات دي، چې ال هم نه دي حل شوي. تازه د ډاکرت عبدالله ټیم او ولسمرشۍ ماڼۍ د سیايس جوړجاړي لپاره په 
ري یوې هوکړې ته خربو اترو کې د پرمختګ خرب ورکړی او داسې مته شته، چې په نژدې راتلونکي کې دواړه لو 

 ورسېږي او د بین االفغاين مذاکراتو بهیر پیل يش.
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ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ
و او بین االفغاين هېواد کې د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتل

تفاهم له الرې شونی دی. له همدې کبله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام 
 واړوي او له دغې ميل قضیې رسه مسؤوالنه چلند وکړي.

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

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۸۴ افغان ځواکونه ۹۷ افغان ځواکونه

 ۸۳ وال مخالفیند دولت وسله ۱۶۵ وال مخالفیند دولت وسله

 ۶۰ ملکي وګړي ۴۱ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۲۲۷ مجموعه ۳۰۳ مجموعه

 ۵۳۰ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


