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 رسیزه
هېواد  نېټې پورې د مې(۲۵مې تر ۱۹ملریز کال د غويي له  ۱۳۹۹مې )د ۱۴مې تر ۸م کال د مې له ۲۰۲۰دغه راپور د 

تنه  ۳۵۰ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه ټول په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۳۵۴وژل شوي او 

ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 ۷۰۴تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو، خو په دې اوونۍ کې ټول  ۴۳۲لوړه شوې. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې وړ پام

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

والو مخالفینو په ښې په لغامن بلخ او غور والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسلهژوبلې تر ټولو خونړۍ پېمرګ
 نور ټپیان شوي. ۲۶امنیتي رستېري وژل شوي او  ۴۰بریدونو کې لږ تر لږه 
ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې وړ لوړه شوې. د ملکي مرګژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله پامد ملکي وګړو د مرګ

ملکي وګړي  ۶۸والو مخالفینو په بریدونو کې ننګرهار، کابل او پکتیا والیتونو کې وشوې، چېرته چې د دولت د وسله په
 نور ټپیان شوي. ۱۷۹ووژل شوي 

ژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله د کموايل ښودنه کوي. طالب والو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله
وال مخالفین تنه د دولت وسله ۵۱ژوبله په لغامن او لوګر والیتونو کې اوښتې، چېرته چې ډېره مرګ جنګیالیو ته هم

 نور ټپیان شول.  ۱۰ووژل شول او 
ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. والو مخالفینو او د ملکي خلکو د مرګپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله

 ستۍ برخه کې د هېواد د ټولیز امنیتي وضعیت او مهمو امنیتي پېښو په اړه تحلیل لولئ.همدا راز د راپور په ورو 
 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۸د مې 
نور ټپیان  ۱۰او  وژل شويپولیس  ۲واله نښته کې والو ترمنځ وسلهپه غور والیت کې د پولیسو او غیر مسئوولو وسله

 شوي.

http://khabarnama.net/blog/2020/05/09/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba/
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امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو يولیس  د کندهار ښار د لسمې
 دی. وژل شوی

 مه:۹د مې 
والو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې له کبله لهد بلخ والیت د بلخ ولسوالۍ په بابه یوسف سیمه کې وس

 او یو بل ټپي شوی. وژل شويميل پولیس  ۳او  پولیسییز سیمه ۴یې 
ته څېرمه سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې، یو  د کندهار ښارر دویمې امنیتي حوزې

 دی. وژل شویپولیس 
 دی. وژل شوییو پولیس  والو طالبانو په کمین کې،د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسله

 مه:۱۰د مې 
د ميل  ۴واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شوياردو رستېري 
 شول. ووژلوالو مخالفینو په برید کې ولت د وسلهدد ميل امنیت رستېري د  ۲ۍ کې د غور والیت په مرغاب ولسوال

 دي. وژل شويپولیس  ۲غور والیت کې په یوه رنجر ډوله موټر پسې د نښلول شوي ماین په چاودنه کې  همدا راز په
 دي. وژل شويد ميل اردو رستېري  ۵والو طالبانو په کمین کې، د غزين والیت د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې د وسله

 .وواژهوال کس يو پولیس په ډزو د کندهار ښار د درېیمي امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یوه ناپېژاند وسله
وال کس په برید کې پولیس د یوه ناپېژاند وسله د هرات والیت د پشتون زرغون ولسوالۍ په کریم خان سیمه کې یو

 ووژل شو.
 .وواژهوال کس یو پولیس په ډزو د کندهار ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې یوه ناپېژاند وسله

وال کس په برید کې، یو د لښکرګاه ښار لومړۍ امنیتي حوزې ته څېرمه سیمه کې د یوه ناپېژاند وسله د هلمند والیت د
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویميل اردو رستېری 

 شو. ووژلوالو طالبانو په برید کې بکمري ولسوالۍ کې یو د ميل اردو رستېری د وسلهد بادغېس والیت په آ 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/05/10/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%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%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7/
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://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://mod.gov.af/dr/node/1587
https://www.khaama.com/persian/archives/72129
https://www.khaama.com/persian/archives/72129
http://khabarnama.net/blog/2020/05/11/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
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://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
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 مه:۱۱د مې 

د  ۲۷واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلههد لغامن والیت په الیشنګ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسل
 نور ټپیان شوي. ۱۳او  وژل شويميل اردو رستېري 

سنګ دره کې، د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له ر والیت د ارغنداب ولسوالۍ په سیاهد کندها
 دي. وژل شویپولیس  ۲کبله 

 والو طالبانو په برید کې ټپیان شوي دي.لهییز پولیس د وسسیمه ۳په بلخ والیت کې 
 .وواژهوال کس یو پولیس په ډزو مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یوه ناپېژاند وسله۱۴د کندهار ښار د 

واله نښته کې، یو د ميل والو طالبانو ترمنځ په وسلهوهستان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد بادغېس والیت په ک
 او یو بل ټپي شوی. وژل شویاردو رستېری 

 مه:۱۲د مې 
والو بریدګرو پر یوه روغتون برید وکړ، چې د ملکي وګړو ترڅنګ پکې یو دشت برچي سیمه کې وسله د کابل ښار په

 دی. وژل شویپولیس هم 
والو په برید کې د پولیسو د لومړۍ حوزې آمر او یو د کورنۍ غړی ګان والیت په ایبک ښار کې د ناپېژاندو وسلهد سمن

 شوي دي. ټپیانیې 
 ۳او  وژل شویامنیې قوماندانۍ رسپرست د سړک تر غاړې ماین چاودنه کې د په غزين والیت کې د رشیدانو ولسوالۍ 

 پولیس ټپيان شوي دي.
 ۴والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې د غور والیت په مرکز فېروزکوه ښار کې وسله

 نور ټپیان شوي. ۳او  وژل شويییز پولیس سیمه
 دي. وژل شویپولیس  ۲والو په برید کې ولیکوټ ولسوالۍ کې د ناپېژاندو وسلهد کندهار والیت په شاه

 مه:۱۳د مې 
وال کس په برید کې یو پولیس ښرنې ښار اړوند په سبزیو مارکېټ سیمه کې، د یوه ناپېژاند وسله د پکتیکا والیت د مرکز

 دی. وژل شوی

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/341026/afghanistan-taliban-attack-kills-27-soldiers-in-alishing-district-laghman-province-may-10
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://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.firstpost.com/world/from-kabul-maternity-ward-to-nangarhar-cemetery-a-morning-of-murder-rocks-afghanistan-8361751.html
https://www.avapress.com/fa/news/209797/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.darivoa.com/a/a-police-commander-killed-in-ghazni/5417718.html
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%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%BA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
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د ميل  ۲ولیس او والو مخالفینو په برید کې یو پد پکتیا والیت د ګردېز او زرمت ولسوالۍ پر لویه الره کې د دولت د وسله
 دي. وژل شوياردو رستېري 

وژل ییز پولیس سیمه ۲والو طالبانو په نښته کې د کندز والیت د مرکز په نارصي سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۲او  شوي

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهې د افغان ځواکونو او وسلهد تخار والیت د دشت قلعه ولسوالۍ په نوآباد سیمه ک
 نور ټپیان شوي دي. ۴او  وژل شويییز پولیس سیمه ۴کې 

 دي. وژل شويپولیس  ۲د لغامن والیت د مهرتالم په حکیم آباد سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله 
 وژل شويییز پولیس سیمه ۲والو طالبانو په برید کې، د جوزجان والیت د آقچې ولسوالۍ په آقچه منا سیمه د وسله

 دي.
 دی. وژل شویوالو په برید کې یو پولیس د کندهار والیت د پنجوايي ولسوالۍ په مرکز کې د ناپېژاندو وسله

 والو په برید کې ووژل شو.د ناپېژاندو وسلهد کاپیسا والیت په پل صیاد سیمه کې یو پولیس 
 مه:۱۴د مې 

په پکتیا والیت کې د ميل اردو پوځې تاسیساتو ته څېرمه موټربم چاودنه وشوه چې له کبله یې یو د ميل اردو رستېری 
 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شوی

 شوي دي. ټپیانپولیس  ۲ه کبله د ملکي وګړو ترڅنګ په کندهار ښار کې د ماین د چاودنې ل
ییز واله نښته کې، یو سیمهوالو طالبانو ترمنځ په وسلهد غزين والیت په قره باغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شویپولیس 
وژل پولیس  ۳واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد کندز والیت په خان آ 

 نور ټپیان شوي. ۵او  شوي
پولیس  ۲ر برید وکړ، چې له کبله یې والو بریدګرو پر یوه رنجر ډوله موټپه غوریان ولسوالۍ کې وسلهد هرات والیت 

 شوي دي. ټپیان
 دی. وژل شوید کندهار ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند په ډبرو پله سیمه کې په یوه غلچکي برید کې يو پولیس 

https://pa.azadiradio.com/a/30611260.html
https://tkg.af/news/9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://tkg.af/news/9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://da.azadiradio.com/a/30609375.html
https://baztab.news/article/1338330
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://www.dw.com/ps/%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DA%93%D9%88%D9%84%DB%8C/a-53436381
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571961
https://www.avapress.com/fa/news/210054/13-%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%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i109003
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i109003
http://radiomeraj.af/?p=6647
https://tatobaynews.com/archives/121893
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امنیتي  ۲والو طالبانو د جوزجان والیت په آقچه ولسوالۍ کې پر یوه امنتیي پوسته برید وکړ، چې له کبله یې وسله
 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شويرستېري 

والو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته برید د بلخ والیت د چهاربولک ولسوالۍ په میدان هوايي سیمه کې وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۴او  وژل شويد ميل اردو رستېري  ۳پولیس او  ۲وکړ، چې له کبله یې 

سنګ سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ، چې له کبله یک ولسوالۍ په سیاهوالو طالبانو د غزين والیت د دهوسله
 دي. وژل شويپولیس  ۲یې 

 دي. وژل شويکومانډو رستېري  ۵والو طالبانو په برید کې د بلخ والیت په دولت آباد ولسوالۍ کې د وسله
د ميل اردو  ۴دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله د بلخ والیت په 

 نور ټپيان شوي. ۲او  وژل شويرستېري 

 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۸۵ ۳۱ ۵۴ ميل اردو

 ۲ - ۲ ميل امنیت

 ۹۱ ۳۸ ۵۳ پولیس

 ۱۷۸ ۶۹ ۱۰۹ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مه:۸د مې 

وال وسله ۷بریدونو کې د پکتیا والیت د احمد آباد ولسوالۍ په بورګي سیمه کې د افغان ځواکونو په هوايي او ځمکنيو 
 دي. وژل شويطالبان 

https://www.avapress.com/fa/news/210019/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88-%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
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://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/30602706.html
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 مه:۹د مې 
 دي. شوي وژلد کندهار ښار لسمي امنیتي حوزې ته څېرمه سیمه کې دوه تنه غلچکي بریدګر د پولیسو له لوري 

 مه:۱۰د مې 
وال وسله ۱۵واله نښته کې، والو طالبانو ترمنځ په وسلهد لوګر والیت په برکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله

 نور ټپیان شوي. ۶او  وژل شوي
واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهکې د افغان ځواکونو او وسلهسیمه د لوګر والیت د محمد آغې ولسوالۍ په کويل 

 نور ټپیان شوي. ۴او  وژل شويوال طالبان وسله ۱۱کې، 
 دی. وژل شویوال طالب د لغامن والیت په الیشنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په کمین کې یو وسله

 مه:۱۱د مې 
نور  ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۸وال برید کې د ننګرهار والیت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په وسله

 ټپیان شوي.

 ۲۳واله کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد لغامن والیت په الیشنګ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهقیصار ولسوالۍ په بندر شاخ سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله د فاریاب والیت د
 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۶کې، 

 مه:۱۲د مې 
 ووژلبریدګر هم پکې  ۳والو بریدګرو پر یوه روغتون برید وکړ، چې ټول ې وسلهد کابل ښار په دشت برچي سیمه ک

 شول.
 مه:۱۳د مې 

وال وسله ۴واله نښته کې په وسلهوالو طالبانو د کندز والیت د مرکز په نارصي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي. ۵او  وژل شويطالبان 

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد تخار والیت د دشت قلعه ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويوال مخالفین د دولت وسله ۳کې 

https://pa.azadiradio.com/a/30603687.html
https://mod.gov.af/dr/node/1587
https://tatobaynews.com/archives/120724
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571613
https://af.shafaqna.com/fn/70697
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571709
https://af.sputniknews.com/afghan/202005115140389-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86--%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571781
https://tkg.af/news/9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://da.azadiradio.com/a/30609375.html
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واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهییزو پولیسو او وسلهد لغامن والیت د الینګار ولسوالۍ په چنچار پل سیمه کې د سیمه
 وال طالب وژل شوی دی.نښته کې یو وسله

لبانو ترمنځ په والو طاد جوزجان والیت د آقچې ولسوالۍ په آقچه منا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۵واله نښته کې، وسله

 مه:۱۴د مې 
د دولت  ۱۳واله نښته کې، ه وسلهوالو طالبانو ترمنځ پباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهد غزين والیت په قره

 دي. وژل شويوال مخالفین وسله

وال وسله ۵واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهد کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويطالبانو 

نور ټپیان شوي  ۱۴او  وژل شويوال وسله ۲۲ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بلخ والیت په چهاربولک 
 دي.

وال وسله ۲واله نښته کې نځ په وسلهوالو طالبانو ترمد جوزجان والیت په آقچه 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

وال ت وسلهد دول
 مخالفین

۱۳۱ ۴۴ ۱۷۵ 

 ۱۷۵ ۴۴ ۱۳۱ مجموعه
 

 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مه:۸د مې 

واله نښته رامنځته شوه چې له کبله یې د یوه خربیال په ګډون په غور والیت کې د پولیسو او الریون کوونکو ترمنځ وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شويتنه الریون کوونکي  ۴

https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/210054/13-%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%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i109003
https://pasbanan.com/dr/mod-more-than-36-taliban-insurgents-killed-and-wounded/
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/05/09/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba/
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 مه:۹ې د م
 .وواژهوال د حزب اسالمي پخوانی قوماندان په ډزو د بغالن والیت په مرکز پخلمري ښار کې یوه ناپېژاند وسله

وژل کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم  د لوګر والیت د ازرې ولسوالۍ په سلیم خېلو سیمه کې، پر یوه ملکي
 نور ټپیان شوي. ۳او  شوی

 ټپيد لوګر والیت مرکز پل علم کې په یوه دوکان کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو ملکي وګړی 
 شوی دی.

 شو. ووژلوالو په برید کې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوه جومات مال امام د ناپېژاندو وسله
 دي. وژل شويفغان ځواکونو له لوري د یوه توغول شوي توغوندي له کبله دوې نجونې په غزين والیت کې د ا

 دی. وژل شویوالو طالبانو په کمین کې یو ملکي وګړی د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسله
 د لوګر والیت د مرکز اړوند شهرک سیمه کې د افغان ځواکونو په ډزو کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی.

 مه:۱۰د مې 
تنه ملکي  ۳و پر ملونځ کوونکو ډزې وکړې، چې له کبله یې والد پکتیا والیت په ډڼډ پټان ولسوالۍ کې ناپېژاندو وسله

 دي. وژل شويوګړي 
 شوی دی.والو طالبانو په برید کې یو ملکي وګړی وژل په بلخ والیت کې د وسله

والو طالبانو په یوه کمین د ميل اردو د رستېرو ترڅنګ یو ملکي د غزين والیت د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې د وسله
 دی. وژل شویوګړی هم 

 والو طالبانو له لوري وژل شوی دی.د غور والیت د مرکز فېروزکوه ښار په مدرسه سیمه کې یو ملکي وګړی د وسله
د سیدآباد ولسوالۍ په هفت آسیاب سیمه کې د افغان ځواکونو له لوري توغول شوې هاوان مرمۍ د میدان وردګو والیت 

 له کبله، یو تن وژل شوی او دوې ښځې ټپیانې شوې دي.
نور ټپیان  ۲ملکي وګړي وژل شوي او  ۲د بلخ والیت د خاص بلخ ولسوالۍ په هېوادو سیمه کې په یوه هوايي برید کې، 

 شوي دي.
 

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571574
https://pa.azadiradio.com/a/30602701.html
https://pa.azadiradio.com/a/30602701.html
https://pa.azadiradio.com/a/30603687.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571618
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571584
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/05/11/ph-pkhty-kh-ph-lmwn-h-khwwnkhw-wslh-wl-bryd-shwy-1414773
http://khabarnama.net/blog/2020/05/11/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
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 :مه۱۱د مې 
 ۴والو کسانو په برید کې د ماشومانو په ګډون، د پکتیکا والیت د خیرکوټ ولسوالۍ په محمد حسن کيل کې د وسله

 نور ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شويملکي وګړي 
 دی. وژل شویګړی همدا راز د دې والیت په وازې خوا ولسوالۍ کې یو ملکي و 

له کبله د یوه ماشوم په  وښار اوولسمې ناحیې ته څېرمه په تهیه مسکن سیمه کې د څلورو پرلپسې ماین چاودند کابل 
 شوي دي. ټپیانملګي وګړي  ۴ګډون 

 شو. ووژلوالو په برید کې باغ ولسوالۍ په اډه سیمه کې یو دیني عامل د ناپېژاندو وسلهد غزين والیت د قره
ماشومان  ۳سیمه کې په یوه ملکي کور د هاوان مرمۍ د لګېدنې له کبله  د فراه والیت د باالبلوک ولسوالۍ په شیوان

 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شوي
 مه:۱۲د مې 

نور ټپیان  ۱۱او  وژل شويملکي وګړي  ۱۰کې د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې په یوه هوايي برید د بلخ والیت 
 شوي دي.

وژل ملکي وګړي  ۳۲د ننګرهار والیت په ښېوه ولسوالۍ کې د جنازې د مراسمو پر مهال چاودنه وشوه، چې له کبله یې 
 نور ټپیان شوي دي. ۱۳۳او  شوي

والو بریدګرو پر یوه روغتون برید وکړ، چې د ښځو او دوو ماشومانو په ګډون د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې وسله
 شوي دي. ټپیاننور  ۱۶او  وژل شويملکي وګړي پکې  ۲۳

 ۱۰او  وژل شویماین د چاودنې له کبله یو ملکي وګړی  د خوست والیت د صربیو ولسوالۍ په خلبیسات ښارګوټي کې د
 نور ټپیان شوي دي.

والو په برید کې د پولیسو د لومړۍ حوزې د آمر ترڅنګ د هغه د ګان والیت په ایبک ښار کې د ناپېژاندو وسلهد سمن
 شوی. ټپيکورنۍ یو غړی هم 

والو په وګړی چې په یوه امنیتي پوسته کې آشپز و، د ناپېژاندو وسلهد کندهار ښار په پنجوايي ولسوالۍ کې یو ملکي 
 شو. ووژلبرید کې 

https://pa.azadiradio.com/a/30607024.html
https://pa.azadiradio.com/a/30607024.html
https://per.euronews.com/2020/05/11/afghanistan-four-successive-explosions-in-kabul
https://pa.azadiradio.com/a/30605965.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571762
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52640306
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://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52629553
http://www.jomhornews.com/ps/news/127804/
https://www.avapress.com/fa/news/209797/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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مرمۍ پر یوه ملکي کور لګېدلې، چې د بلخ والیت په زارې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري توغول شوې د هاوان 
 تنه ټپیان شوي. ۷له کبله یې یوه ښځه وژل شوې او د دوو ښځو او درېیو ماشومانو په ګډون 

 مه:۱۳د مې 
وال برید د خوست والیت د صربیو او یعقوبیو ولسوالۍ په تورو ډنډو سیمه کې په یوه جومات کې پر ملونځ کوونکو وسله

 او یو بل ټپي شوی. وژل شوین وشو، چې له کبله یې یو ت
وال کس په برید کې یو ملکي د پکتیکا والیت د مرکز ښرنې ښار اړوند په سبزیو مارکېټ سیمه کې د یوه ناپېژاند وسله

 دی. وژل شویوګړی 
 دي. وژل شويملکي وکړي  ۲والو کسانو په برید کې د پکتیا والیت د ګردېز او زرمت ولسوالۍ پر لویه الره د وسله

ملکي  ۱۰، چې له کبله یې د ننګرهار والیت په لعلپورې ولسوالۍ کې په یوه قومي جرګه کې د اليس بم چاودنه وشوه
 شوي دي. ټپیانوګړي 

واله نښته والو طالبانو ترمنځ په وسلهد جوزجان والیت د آقچې ولسوالۍ په آقچه منا سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله
 شوي دي. ټپیانهم ملکي وګړي  ۲کې 

 مه:۱۴د مې 
 .ووژل شولوالو کسانو په برید کې ملکي وګړي د ناپېژاندو وسله ۲په فاریاب والیت کې 

تنه ملکي وګړي  ۳په پکتیا والیت کې د ميل اردو پوځي تاسیساتو ته څېرمه د موټر بم چاودنه وشوه چې له کبله یې  
 نور ټپیان شوي دي. ۱۹او  وژل شوي

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شویپه کندهار ښار کې د ماین د چاودنې له کبله یو ملکي وګړی 
والو کسانو پر یوه رنجر ډوله موټر پرید وکړ، چې له کبله یې یوه ښځه هم والۍ کې وسلهپه غوریان ولسد هرات والیت 

 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ۲او  وژل شوې
کې یو ملکي وګړی  والو مخالفینو په ډزود بلخ والیت د چهاربولک ولسوالۍ په میدان هوايي سیمه کې د دولت د وسله

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شوی
د بلخ والیت د چمتال ولسوالۍ په ینګې کال سیمه کې پر یوه ملکي کور د افغان ځواکونو له لوري د هاوان مرمۍ 

 وې، چې له کبله یې یو ماشوم وژل شوی او یوه ماشومه ټپي شوې ده.توغول ش
 

https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611260.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571857
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/210019/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88-%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
https://www.dw.com/ps/%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DA%93%D9%88%D9%84%DB%8C/a-53436381
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571961
http://radiomeraj.af/?p=6647
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۳۵۱ ۲۴۱ ۱۱۰ ملکي وګړي

 ۳۵۱ ۲۴۱ ۱۱۰ مجموعه
 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
( نېټې ۱۴مې تر ۸م د مې له ۲۰۲۰مې )د ۲۵مې تر ۱۹ويي له کال د غ ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

 نور هم ټپيان شوي دي. ۳۵۴پکې وژل شوي او  ۳۵۰ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۷۰۴پورې د ټول هېواد په کچه 
تنه  ۷۴ژوبلې مجموعي کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه شوې. په تېره اوونۍ کې په دې اوونۍ کې د جګړې د مرګ

والو افغان رستېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۱۰۹ان امنیتي رستېري وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې ټول افغ
وال مخالفین تنه د دولت وسله ۱۴۳ژوبلې کچه بیا د تېرې اوونۍ په پرتله ټيټه شوې. په تېره اوونۍ کې مخالفینو د مرګ

ژوبلې کچه بیا په جنګیايل وژل شوي دي. د ملکي وګړو د مرګوال تنه وسله ۱۳۱وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې 
دې اوونۍ کې د تېرې اوونۍ په پرتله تر لس چنده زیات لوړوايل ښودنه کوي. په تېره اوونۍ کې د ملکي وګړو د وژل 

 (.۴-تنو ته لوړه شوې )جدول ۱۱۰تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۸شوو شمېر 
شتو وروسته یو ځل بیا د ملکي وګړو لپاره خورا زیاته خونړۍ اوونۍ وه. په دې اوونۍ کې یوازې په دا اوونۍ له څو میا

ډېر نور ټپیان شول. دغه  ۱۵۰ګناه ملکي وګړي ووژل شول او تر زیات بې ۵۵کابل او ننګرهار کې په دوو بریدونو کې تر 
روغتون او د ننګرهار والیت په ښېوې ولسوالۍ کې د  پولې ډاکټرانو پر یوه سل بسرتیزدوه بریدونه په کابل کې د بې

جنازې د مراسمو پر مهال خونړۍ چاودنه وه. د دغو دواړو بریدونو پړه کوم چا په غاړه وانه خیسته. که څه هم د 
پسې ډول د دغو پېښو پړه پر رګانونو له دغو بریدونو وروسته په پرلهپه ګډون د افغان حکومت بېالبېلو ا ماڼۍولسمرشۍ 

والو طالبانو واچوله؛ خو د طالبانو ویاند د یوې رسمي اعالمیې په خپرولو رسه نه یوازې دغه بریدونه رد کړل او ویې وسله
حکومت په همدې پلمه د غندل، بلکې ادعا یې وکړه چې دغه بریدونه له حکومت رسه د تړلو کړیو له لوري شوي او 

تهاجمي عملیاتو اعالن ته زمینه برابره کړه. ولسمرش غني له دغو بریدونو وروسته په یوه بیان کې افغان ځواکونو ته د 
 تهاجمي عملیاتو امر وکړ.

https://www.youtube.com/watch?v=-sZmj0z0qwk
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ګړي امریکا ځاندغه بریدونه په هېواد کې دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شول. په دې تړاو د افغان سولې لپاره د 
کې ویيل چې د متحده ایاالتو د حکومت موندنې او ارزونې ښيي چې دغه بریدونه  ټویټپه یوه استازي زملي خلیلزاد 

توګه مطرح ده. نوموړي ویيل، چې  داعش ډلې کړي او دا ډله ال هم د افغانستان او نړۍ لپاره د یو جدي ګواښ په
داعش هڅه کوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د توافق مخه ونیيس او افغانان باید د سولې پر وړاندې د 

 خنډونو جوړولو پر ځای د سولې له شته تاریخي فرصت څخه سمه ګټه واخيل. 
بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي له بله پلوه د دغو مرموزو بریدونو ترڅنګ، د بلخ والیت د 

 اعالمیهژوبله واوښته. د برشي حقونو خپلواک کمیسیون په یوه خپره کړې برید کې هم ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ
ې پر اوښتې ملکي مرګ ژوبله خواشني ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې، چې د کې په بلخ والیت ک

 هوایي بریدونو او درنو وسلو د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي.
ه ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې پقاصد 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 
تفاهم له الرې شونی دی. له همدې کبله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، چې د سولې هڅو ته جدي پام 

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

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۶۹ افغان ځواکونه ۱۰۹ افغان ځواکونه

 ۴۴ وال مخالفیند دولت وسله ۱۳۱ وال مخالفیند دولت وسله

 ۲۴۱ ملکي وګړي ۱۱۰ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۳۵۴ مجموعه ۳۵۰ مجموعه

 ۷۰۴ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1261061320356630533
https://www.facebook.com/742124002471067/posts/3672606802756091/

