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 رسیزه
د هېواد نېټې پورې  مې(۱۸مې تر ۱۲ملریز کال د غويي له  ۱۳۹۹مې )د ۷م کال د مې له لومړۍ تر ۲۰۲۰دغه راپور د 

تنه  ۲۲۵ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۲۰۷وژل شوي او 

ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل  ۴۳۲تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې ټول  ۵۳۰وې. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې ش

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

والو مخالفینو په بریدونو هلمند او بلخ والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسلهژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په مرګ
 نور ټپیان شوي.  ۳۳امنیتي رستېري وژل شوي او  ۲۴کې لږ تر لږه 

ژوبلې تر ټولو خونړۍ وړ ټيټه شوې ده. د ملکي مرګژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله پامد ملکي وګړو د مرګ
نور ټپیان شوي  ۴ملکي وګړي ووژل شوي  ۳والیت کې وشوه، چېرته چې د یوه ماین په چاودنه کې  پېښه په لغامن

 دي.
ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. طالب والو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله

بدخشان والیتونو کې اوښتې ده. همدا راز دا اوونۍ د ژوبله په غور، فاریاب، بلخ، فراه او جنګیالیو ته هم ډېره مرګ
 ژوبله اوښتې ده. والو ته هم مرګداعش ډلې وسله

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

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 د مې لومړۍ:
امنیتي  ۱۳واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بلخ والیت په زاري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 شوي. ټپیاننور  ۲۰او  وژل شويرستېري 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/taliban-kills-13-afghan-soldiers-balkh-province-200501112537104.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله د اروزګان والیت د مرکز په نچین سیمه کې وسله
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شويامنیتي رستیري  ۳یې 

تنه امنیتي  ۴واله نښته کې، لهوالو طالبانو ترمنځ په وسد لوګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شوي رستېري 

ییزې اردو رستېری والو په نښته کې یو د سیمهد کندهار والیت په پنجوايي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسله
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شوی

والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله میش ولسوالۍ کې وسلهد دایکنډي والیت په ناوه
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شوییې یو امنیتي رستېری 

 مه:۲د مې 
د ميل  ۲واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد افغان ځواکونو او وسله د ننګرهار والیت په بټي کوټ ولسوالۍ کې

 دي. وژل شوياردو رستېري 
ی شوي ماین د چاودنې له کبله، یو مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یوه دوکان کې د ځای پر ځا۱۲د کندهار ښار 

 او  یو بل ټپي شوی. وژل شویپولیس 
او یو بل ټپي  وژل شوی والو په ډزو کې یو پولیس مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ناپېژاندو وسله۱۲د هرات ښار د 

 شوی.
 مه:۳د مې 

والو طالبانو ترمنځ په ییزو پاڅون کوونکو او وسلهد پکتیا والیت د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځرګي کنډو سیمه کې د سیمه
 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شويپاڅون کوونکي  ۲نښته کې، 

پاڅون  ۳واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد فراه والیت په پرچمن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويکوونکي 

ییز پولیس لومړی خپل قوماندان او دوه نور همکاران په ډزو ووژل او وروسته نوموړی هم په فاریاب والیت کې یو سیمه
 تنه نور ټپیان شول. ۹و او ش ووژل

 .ووژلد ميل امنیت کارکوونکي په ډزو  ۲وال کس، د هرات والیت د غوریان ولسوالۍ په مرکز کې يوه ناپېژاند وسله

https://da.azadiradio.com/a/30587587.html
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108268
https://www.pashtovoa.com/a/5400568.html
https://shana.news/%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%A8%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9/
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571080
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://pa.azadiradio.com/a/30589939.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571145
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571166
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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 مه:۴د مې 
په ګرشک ولسوالۍ کې د ميل اردو یوه نظامي کمپ ته څېرمه د موټر بم چاودنه وشوه، چې له کبله یې د هلمند والیت 

 نور ټپیان شوي. ۱۳او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۱۱
 .ووژلهوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو د کندهار ښار د شهیدانو څلور الرې سیمه کې ناپېژاندو وسله

واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهونو او وسلهد نیمروز والیت د خارشود ولسوالۍ په دوو بېالبېلو سیمو کې د افغان ځواک
 دي. وژل شويافغان رستېري  ۱۳نښته کې، 

 مه:۵د مې 

پولیس  ۲په پروان والیت کې د برېښنا رشکت پر کار کوونکو یوه ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وکړه، چې له کبله یې 
 شوي دي. ټپیانهم 

پولیس د سړک ترغاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې او یو بل د  ۲د هلمند والیت په نادعيل ولسوالۍ کې 
 شو. ووژلوالو طالبانو په ډزو کې وسله

 مه:۶د مې 
وال برید وشو، چې له کبله یې د نوموړي یو ۍ پر ولسوال وسلهولسوال دد احمد آباپه سالم خېل سیمه کې د پکتیا والیت 

 شوی.او یو بل ټپي  وژل شویساتونکی 
والو کسانو د ميل امنیت یو د هملند والیت د مرکز لښکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې ناپېژاندو وسله

 .وواژهکارکوونکی په ډزو 
افغان رستېري وژل  ۳ن د ماین چاودنې له کبله د وردګو والیت په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر موټریز کاروا

 شوي.
 مه:۷د مې 

د خوست والیت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د خوست 
 نور ټپیان شوي. ۲او  وژل شوينور پولیس  ۲والیت امنیه قوماندان او 

 ۳احمد شاه بابا سیمه کې، د یوه ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې مې امنیتي حوزې اړوند ۱۲د کابل ښار د 
 پولیس ټپیان شوي.

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/politics-news-pmn/taliban-bomb-kills-at-least-five-at-afghan-military-center
https://8am.af/a-female-police-officer-was-killed-in-kandahar/
https://af.shafaqna.com/fn/70237
https://da.azadiradio.com/a/30594022.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30598402.html
https://tatobaynews.com/archives/119821
https://www.pajhwok.com/dr/2020/05/08/%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، چې له کبله د کاپیسا والیت په نجراب ولسوالۍ کې وسله
 نور ټپیان شوي. ۲یې یو يولیس وژل شوی او 

 ژوبله:اوښتې مرګ: افغان ځواکونو ته ۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۰ ۱۶ ۱۴ ميل اردو

 ۱۱۵ ۵۵ ۶۰ پولیس

 ۱۴۵ ۷۱ ۷۴ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 د مې لومړۍ:

وژل لبان وال طاتنه وسله ۳د زابل والیت د شینکۍ ولسوالۍ په صدو خان قلعه سیمه کې، په یوه هوايي برید کې، 
 دي. شوي

تنه  ۱۵واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۱۰او  وژل شويطالب جنګیايل 

نور  ۲او  وژل شویوال طالب د خپل ماین په چاودنه کې د غور والیت د مرکز فیروزکوه ښار په صنام سیمه کې یو وسله
 ټپیان شوي.

وال طالبان وسله ۵وال برید کې، ړندي سیمه کې د افغان ځواکونو په وسلهد کندهار والیت د پنجوايي ولسوالۍ په ک
 نور ټپیان شوي. ۶او  وژل شوي

نور  ۴او  وژل شويوال طالبان وسله ۹د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوايي برید کې 
 ټپیان شوي.

 

https://da.azadiradio.com/a/30588512.html
https://da.azadiradio.com/a/30588512.html
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108268
https://www.khaama.com/persian/archives/71768
https://www.pashtovoa.com/a/5400568.html
https://mod.gov.af/dr/node/1590
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 مه:۲د مې 
 ۳واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد ننګرهار والیت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 دي. وژل شويوال طالبان وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۱۸د زابل والیت د مرکز قالت اړوند سیمه کې په یوه هوايي برید کې 

 مه:۳د مې 
وال وسله ۱۲واله نښته کې، ترمنځ په وسلهوالو طالبانو د فراه والیت په پرچمن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۱۳او  وژل شويطالبان 
 ۱۰او  وژل شويتنه طالب جنګیايل  ۶د بدخشان والیت په کران او منجان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په برید کې 

 نور ټپیان شوي.

واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد فاریاب والیت د قیصار ولسوالۍ په ینګي سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۸

والو طالبانو ترمنځ په د پکتیا  والیت د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځرګي کنډو سیمه کې د افغان پاڅون کوونکو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويوال طالبان وسله ۲واله نښته کې، وسله

 مه:۴د مې 
 وژل شويوال طالبان وسله ۱۷واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهپه پکتیکیا والیت کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۱۰و ا
تنه طالب  ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد تخار والیت په بهارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۱۲جنګیايل وژل شوي او 
 مه:۵د مې 

والو طالبانو ترمنځ په نښته هد بدخشان والیت د مرکز فیض آباد اړوند په یفتل باال سیمه کې د افغان ځواکونو او وسل
 نور ټپیان شوي. ۷او  وژل شويتنه طالب جنګیايل  ۹کې، 

 وال طالب وژل شوی دی.د بلخ والیت په کشنده ولسوالۍ کې د یوه هوايي برید پرمهال یو وسله

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571080
https://www.avapress.com/fa/news/209077/18-%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571145
https://da.azadiradio.com/a/30593284.html
http://reporterly.net/latest-stories/taliban-top-commander-among-15-killed-wounded-in-faryab/
https://pa.azadiradio.com/a/30589939.html
https://da.azadiradio.com/a/30591644.html
https://www.avapress.com/fa/news/209315/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B9-%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%9B%C2%8C-%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
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نور  ۱۰او  وژل شويوال وسله ۱۰د میدان وردګو والیت په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوايي برید کې 
 ټپیان شوي.

تنه داعش  ۵د کابل والیت د شکر درې ولسوالۍ په کوچکن سیمه کې د ميل امنیت د ځانکړو ځواکونو په عملیاتو کې 
 دي. وژل شويوال وسله

 نور ټپیان شوي. ۶وال طالبان وژل شوي او تنه وسله ۱۰لسوالۍ په لوی مانده سیمه کې د هلمند والیت د نادعيل و 
 وال طالب وژل شوی دی.د لوګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې پر یوه جومات د هوایي برید په پایله کې یو وسله

 مه:۶د مې 
وال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي وسله ۴کې د کندهار والیت په شاه ولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په برید 

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

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۳۳ ۹۵ ۱۳۸ طالبان

 ۵ ـ ۵ داعش

 ۲۳۸ ۹۵ ۱۴۳ مجموعه

 

 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مه:۲د مې 

 وژل شويملکي وګړي  ۳رتالم کې د محبس لومړي قروال ته څېرمه د یوې چاودنې له کبله د لغامن والیت په مرکز مه
 نور ټپیان شوي. ۴او 

 مه:۳د مې 
 دی. وژل شویوالو کسانو په برید کې د افغانستان د سرتې محکمې اداري رئیس د ناپېژاندو وسله

https://da.azadiradio.com/a/30598409.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52559284
https://da.azadiradio.com/a/30588689.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571138
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ملکي وګړي  ۲۰د پکتیکا والیت د خیرکوټ ولسوالۍ په محمد حسن سیمه کې په یوه جومات کې د اليس بم د چاودنې له کبله 
 شوي دي. ټپیان
 مه:۴د مې 

تنه  ۴د کابل ښار د اوولسمې ناحیې اړوند په چمتله سیمه کې د برېښنا رشکت پر کارکوونکو دوې چاودنې وشوې، چې له کبله یې 
 ل.شو  ټپيانکارکوونکي 

ماشومان ټپیان  ۲د غزين والیت د مرکز اړوند زیوچ سیمه کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې یوه ښځه ووژل شوه او یوه ښځه او 
 شول.
 مه:۵د مې 

 تنه ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شویپه پروان والیت کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله د برېښنا رشکت معاون 
 مه:۶د مې 

 ټپيوال برید وشو، چې له کبله یې نوموړی ولسوال ۍ پر ولسوال وسلهولسوال دد احمد آبا په سالم خېل سیمه کې د پکتیا والیت
 شوی دی.

الیت د نرخ ولسوالۍ اندړو سیمه کې د کامن په نوم پوستې پر ملکي خلکو ډزې وکړې، چې له کبله یې یو کس د میدان وردګو و 
 وژل شوی.

 مه:۷د مې 
او یو بل ټپي  وژل شویوالو پر ملونځ کوونکو ډزې وکړې، چې پکې یو ملکي وګړی د لغامن والیت په مهرتالم کې ناپېژاندو وسله

 شوی.
 ملکي وګړي ټپیان شوي. ۶د بدخشان والیت د مرکز فیض آباد ښار په دشت شهدا سیمه کې د ميل اردو ځواکونو په ډزو کې 

 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۴۹ ۴۱ ۸ وګړيملکي 

 ۴۹ ۴۱ ۸ مجموعه

https://menafn.com/1100110529/Blast-in-Afghanistan-leaves-20-injured
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/04/c_139029551.htm
https://da.azadiradio.com/a/30594022.html
https://da.azadiradio.com/a/30598402.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571445
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 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې( ۷م د مې له لومړۍ تر ۲۰۲۰مې )د ۱۸مې تر ۱۲کال د غويي له  ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

نور هم ټپيان شوي  ۲۰۷پکې وژل شوي او  ۲۲۵ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۴۳۲نېټې پورې د ټول هېواد په کچه 
 دي.

ژوبله ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې. د افغان ځواکونو مرګپه دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ
تنه افغان امنیتي رستېري وژل شوي وو؛  ۹۷دا اوونۍ د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې 

ژوبلې کچه هم د والو مخالفینو د مرګدي. د دولت د وسله افغان رستېري وژل شوي ۷۴خو په دې اوونۍ کې ټول 
وال مخالفین وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ تنه د دولت وسله ۱۶۵تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې. په تېره اوونۍ کې 

و چنده ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د څوال جنګیايل وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګتنه وسله ۱۴۳کې 
 ۸تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۴۱ټيټوايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

 (.۴-تنو ته راټيته شوې )جدول
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله څو چنده ټيټه وه، خو په ټوله کې ملکي که څه هم دا اوونۍ د ملکي وګړو د مرګ

م کال کې په افغانستان ۲۰۱۹په  ، چېویيلامریکا د دفاع وزارت  خه کچه د روانې جګړې قرباين دي. دوګړي په پرا
نور ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل دی  ۷۵تنه ملکي وګړي وژل شوي او  ۱۰۸بریدونو کې  کې د امریکايي ځواکونو په

چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دوی په بریدونو کې د وژل شوو ملکي افغانانو په اړه دا ډول رپوټ خپروي. د 
ړه د عامو امریکایانو د ذهنیت دغه رپوټ نرش ښيي چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې پای ته رسولو په ا

 جوړولو په هڅه کې دی.
له بله پلوه، تېره اوونۍ د کورنیو چارو وزارت ویاند په یوه خربي غونډه کې وویل، چې په تېرو درېیو میاشتو کې د دولت د 

ژل شوي او و ۳۸۷کې ژوبله اوښتې، چې پهتنه ملکي وکړو ته مرګ ۱۰۰۰والو مخالفینو په بریدونو کې شاوخوا وسله
نور ټپیان شوي. طالبانو بیا د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې او په یوه خپاره کړي راپور کې یې ویيل، چې د  ۵۹۰

 ۳۱۱کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکایي او افغان ځواکونو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون  ۲۰۲۰
پيان شوي دي. په وروستیو څو اوونیو کې د افغان حکومت امنیتي ادارې په منظم نور ټ ۲۰۵تنه ملکیان وژل شوي او 

ډول د طالبانو له لوري د ملکي خلکو د وژل کېدو په تړاو څرګندونې کوي. د چارو څارونکي په دې اند دي، چې دا 
مریکایانو رسه کړي توافق ته هڅې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو لپاره دي، ترڅو داسې وښيي چې طالبان په قطر کې له ا

 ژمن نه دي.

https://www.middleeastmonitor.com/20200507-us-military-killed-over-130-civilians-in-iraq-syria-afghanistan-somalia-in-2019/
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مهاله په دې اوونۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زملی خلیلزاد قطر له دغه وضعیت رسه هم
ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د مرشتابه له سیايس مرستیال او د قطر دفرت مرش مال برادر رسه وکتل او د بندیانو د 

تنه  ۱۰۰۰الصون او بین االفغاين خربو اترو د پیل په اړه یې خربې وکړې. تر دې دمه د افغان حکومت له لوري خ
وال طالبان خوشې شوي. تېره اوونۍ د طالبانو قطر دفرت ویاند سهیل شاهین په یوه ټویټ کې وویل، چې په دریو وسله

 هرکلی کوي.  بندیان خويش شوي او دوی د دغه بهیر ۳۰۰ورځو کې د دوی 
ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو 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 
بله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام تفاهم له الرې شونی دی. له همدې ک

 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

 ۷۱ افغان ځواکونه ۷۴ افغان ځواکونه

 ۹۵ وال مخالفیند دولت وسله ۱۴۳ وال مخالفینت وسلهد دول

 ۴۱ ملکي وګړي ۸ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۲۰۷ مجموعه ۲۲۵ مجموعه

 ۴۳۲ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


