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 رسیزه
نېټې  (مې۳مې د میزان تر ۲۸ملریز کال د سنبلې له  ۱۳۹۹مې )د ۲۴مې تر ۱۸م کال د سپټمرب له ۲۰۲۰دغه راپور د 

ژوبلې شمېرې رانغاړي. دا اوونۍ د هېواد په کچه پورې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
 نور هم ټپیان شوي. ۲۲۳تنه وژل شوي او  ۴۳۳ټول 

ه، چې د ژوبلې کچه یو ځل بیا لوړه و د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
جګړې دواړو لورو او ملکي وګړو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې په ډګر کې دا تاوتریخوالی داسې مهال 

 دی، چې په قطر کې بین االفغاين خربې اترې هم پیل شوې دي.
تنه وژل  ۱۸۰ په دې اوونۍ کې افغان ځواکونو ته د هېواد په بېالبېلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې، چې پکې مجموعا

ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په اروزګان، هلمند، هرات، تخار، نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو د مرګ ۸۴شوي او 
 کاپیسا او بلخ والیتونو کې شوې دي.

په  ژوبلهژوبلې کچه هم لوړه وه. طالب جنګیالیو ته هم ډېره مرګوالو مخالفینو د مرګپه بل اړخ کې د دولت د وسله
 پکتیا، کندز او اروزګان والیتونو کې اوښتې ده.

ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښه بیا په کندز کې وشوه، چېرته چې د د ملکي وګړو لپاره هم دا اوونۍ خونړۍ وه. د ملکي مرګ
 افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته.

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

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۱۸د سپټمرب 
 یمه کې د سړک تر غاړې ماین چاودنه کې یو پولیس ووژل شو.د رسپل والیت په کنجک س

د بلخ والیت د ینګي قلعه ولسوالۍ په شاروالۍ سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې 
 یو افغان رستېری ووژل شو.

 ییزې اردو یو رستېری ووژل شو.یمهد فاریاب والیت په ګرزیوان ولسوالۍ د یوې وسله والې نښتې پر مهال د س
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د کندهار والیت په میانشین ولسوالۍ کې د ميل اردو یو رستېری د یوه ملکي ټپي د لېږدولو پر مهال د ماین په چاودنه 
 کې ووژل شو.

یس وژل پول ۳والو طالبانو ترمنځ د نښتې په پایله کې د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۵شوي او 

 والو طالبانو په یوه کمین کې دوه پولیس ووژل شول.په همدې ولسوالۍ کې د وسله
والو بریدونو په پایله کې یو د ملېشه ځواکونو د کندز والیت په عيل آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسله

 نور ټپیان شول. ۷رستېری ووژل شول او 
د هرات والیت د چشت رشیف ولسوالۍ په کورکي سیمه کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د یوه نفوذي کس د 

 تنه پوځیان ووژل شول او یو بل ټپي شو.  ۵برید په پایله کې 
شاهین قول اردو د قوماندان  ۲۰۹شوي او د  وژلرستېري  ۳په فاریاب والیت کې د طالبانو په یوه برید کې د ميل اردو 

 یاور په ټپي حالت له طالبانو رسه اسیر شوی دی.
 مه:۱۹د سپټمرب 

پولیس ووژل  ۳والو طالبانو په برید کې د تخار والیت په منک آب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته د وسله
 شول.

لۍ ترمنځ سیمه کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه د پکتیکا والیت د یحیاخېلو او اومنې ولسوا
 نور پولیس ټپیان شول. ۳کې د پولیسو یو قوماندان ووژل شو او 

وال برید په پایله کې درې دولت پلوي ملېشه رستېري د بادغېس والیت په مرکز قلعه نو ښار کې پر یوه پوسته د وسله
 ووژل شول.

ییز ییزو پولیسو پر یوه کاروان د موټربم چاودنې په پایله کې یو سیمهولسوالۍ کې د سیمه د بلخ والیت په دهدادي
 نور ټپیان شول. ۹پولیس ووژل شو او 

والو طالبانو په بریدونو کې یو امنیتي د فاریاب والیت د قیصار ولسوالۍ په کوهي کيل کې پر امنیتي پوستو د وسله
 ول.نور ټپیان ش ۳رستېری ووژل شو او 

 د همدغه والیت د قیصار پر ولسوال د غلچکي برید په پایله کې یو پوځي ووژل شو او یو ملېشه رستېری ټپي شو.

https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/18/%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-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 وژلامنیتي رستېري  ۳د دایکنډي والیت په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو په نښته کې 
 شوي او یو بل ټپي شوی دی.

 مه:۲۰د سپټمرب 
پولیس  ۴وال برید په پایله کې شوا سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته د وسلهد نیمروز والیت د خارشود ولسوالۍ په شی

 ووژل شول او دوه نور ټپیان شول.
د میدان وردګو والیت د میدان ښار په ده افغانان سیمه کې، د دغه والیت نرخ ولسوالۍ ته پر روان پوځي کاروان د 

 رستېري ووژل شول.تنه امنیتي  ۳۱والو طالبانو د برید په پایله کې وسله
 ۴والو طالبانو په برید کې یو دولت پلوی ملېشه رستېری ووژل شو او د بدخشان والیت د خاش ولسوالۍ پر مرکز د وسله

 نور ټپیان شول.
تنه د ميل  ۷د تخار والیت د دشت قلعه ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسله والو طالبانو په بریدونو کې 

 رستېري، یو پولیس او یو ملېشه رستېری ووژل شول او دوه ملېشه رستېري ټپیان شول.اردو 
 مه:۲۱د سپټمرب 

 نور ټپیان شول. ۳پولیس ووژل شول او  ۴د کندهار والیت په تخته پول ولسوالۍ کې د وسله والو کسانو په برید کې 
و کسانو په برید کې دوه د ميل اردو رستېري ووژل د کندز ښار په دریمه امنیتي حوزه کې پر یوه پوځي بېس د وسله وال

 شول او یو بل ټپي شو.
پولیس  ۵د کاپیسا والیت په تګاب ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو په یوه برید کې د یوې امنیتي حوزې قوماندان او 

 شول. ووژل
پولیس رستېري ووژل شول  ۲د بامیانو والیت په شیرب ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې 

 او یو بل ټپي شو.
تنه د  ۵د بلخ والیت د بلخ ولسوالۍ په پالس پوش سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښته کې 

 شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. وژلرستېري ميل امنیت 
 د بدخشان والیت د نوسی ولسوالۍ پر مرکز له څو لورو د وسله والو طالبانو په برید کې دوه افغان پوځیان ووژل شول.

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/131599-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/21/%E2%80%8B%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://pa.azadiradio.com/a/30849835.html
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سوالۍ کې د څو ساعته وسله والې نښتې په پایله کې یو دولت د بغالن والیت د بغالن مرکزي ولسوالۍ په شهر کهنه ول
 نور ټپيان شول. ۶پلوی سیمه ییز رستېری ووژل شو او 

د بادغېس والیت په قادس ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې دوه افغان پوځیان ووژل 
 شول او یو بل ټپي شو.

تنه  ۲۴ولسوالۍ کې د دریو ورځو په جریان کې د وسله والو طالبانو په همغږو بریدونو کې  د اروزګان والیت په ګیزاب
 شول. ووژلافغان پوځیان 

د بادغېس والیت په مقر ولسوالۍ کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو پولیس 
 وژل شوی او دوه نور ټپيان شوي دي.

 مه:۲۲د سپټمرب 
پولیس رستېري ووژل  ۲۲د اروزګان والیت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو په پراخو بریدونو کې لږ تر لږه 

 شول.
 د هرات والیت په کشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د یوه وسله وال برید پر مهال دوه افغان پوځیان ووژل شول.

 ې د طالبانو په یوه کمین کې دوه د ميل اردو رستېري ووژل شول او یو بل ټپي شو.د کندز ښار په دویمه امنیتي حوزه ک
 ووژلتنه پولیس رستېري  ۷د غزين والیت د مرکز اړوند په روضه کوتل کې د پولیسو پر یوه موټر د ماین په چاودنه کې 

 شول.
پولیس په ډزو  ۵یت په نادعيل ولسوالۍ کې د طالبانو یوه نفوذي کس د پولیسو د یوه قوماندان په ګډون د هلمند وال

 .ووژل
 مه:۲۳د سپټمرب 

د ميل اردو رستېري او  ۶کې  د کندز والیت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله وال برید په پایله
 نور ټپیان شول. ۷یو پولیس ووژل شول او 

د هرات والیت په ادرسکن ولسوالۍ کې وسله والو موټرسایکل سپرو پر یوه پولیس افرس ډزې وکړې  او ځای پر ځای 
 یې وواژه.

https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/21/%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://da.azadiradio.com/a/30852186.html
https://pa.azadiradio.com/a/30851490.html
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 ۲ملېشه ځواکونه ووژل شول او  دولت پلوي ۴د بغالن والیت په بورکه ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو په یوه برید کې 
 نور ټپيان شول.

د کونړ والیت د غازي آباد ولسوالۍ په جالالی سیمه کې د ميل اردو پر پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې یو د ميل 
 شوی دی. وژلاردو رستېری 

 شوي دي. ټپیانتنه  ۳رکز پلخمري ښار کې د ميل اردو د یوې چورلکې د سقوط په پېښه کې د بغالن والیت په م
 مه:۲۴د سپټمرب 

رستېری  د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله وال برید په پایله کې یو دولت پلوی ملېشه
 ووژل شو.

 پولیس افرسان ووژل شول. ۲په همدې ولسوالۍ کې پر یوه بله پوسته د وسله وال برید په پایله کې هم 
نور  ۲پولیس ووژل شول او  ۲د اروزګان والیت په دهراوود ولسوالۍ کې پر یوه پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې 

 ټپيان شول.
 نور ټپيان شوي دي. ۶پولیس وژل شوي او  ۳لسوالۍ کې د طالبانو په پراخو بریدونو کې د پکتیکا والیت په وازې خوا و 

شوی او  وژلد لوګر والیت په ازره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو افغان پوځي 
 پیان شوي.نور ټ ۳

 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۱-جدول
 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۷۹ ۱۹ ۶۰ ميل اردو

 ۱۷۸ ۶۳ ۱۱۵ پولیس

 ۷ ۲ ۵ ميل امنیت

 ۲۶۴ ۸۴ ۱۸۰ مجموعه

 

https://da.azadiradio.com/a/30853333.html
https://da.azadiradio.com/a/30856032.html
https://da.azadiradio.com/a/30857195.html
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 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مه:۱۸د سپټمرب 

نور طالب  ۱۰شوی او  وژلفغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو قوماندان د کابل والیت په رسويب ولسوالۍ کې د ا
 جنګیايل ټپیان شوي دي.

 نور ټپیان شول.  ۵شول او  ووژلتنه وسله وال طالبان  ۱۳د سمنګان والیت په دره صوف پایان ولسوالۍ کې 
 مه:۱۹د سپټمرب 

نور  ۷شول او  ووژلتنه طالب وسله وال  ۸د دایکنډي والیت په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 
 ټپیان شول.

 نور ټپیان شوي دي. ۵شوي او  وژلتنه وسله وال طالبان  ۴په فاریاب والیت کې د وسله والو نښتو پر مهال 

تنه  ۱۰د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې، د پراخو ملکي تلفاتو ترڅنګ 
 شوي دي. وژلوسله وال طالبان هم 

 مه:۲۰د سپټمرب 
شول  ووژلتنه وسله وال طالبان  ۴ت په شهداء، خاش او بهارک ولسوالیو کې د وسله والو نښتو پر مهال د بدخشان والی

 نور ټپیان شول. ۱۰او 
شوی او  وژلد وسله والې نښتې پر مهال یو طالب قوماندان د رسپل والیت د مرکز اړوند قوش تپه او خمرآباد سیمه کې 

 جنګیايل ټپیان شوي دي. ۴
تنه  ۱۷د میدان وردګو والیت د سیمه ییزو چارواکو د ادعا له مخې، په دغه والیت کې د وسله والې نښتې پر مهال 

 نور ټپیان شوي دي.  ۲شوي او  وژلوسله وال طالبان 
 مه:۲۱د سپټمرب 

تنه وسله  ۲۶د میدان وردګو والیت د مرکز میدان ښار په ده افغانان سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 
 شوي دي. وژلوال 

 

https://pa.azadiradio.com/a/30845192.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=579779
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/131599-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/19/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://da.azadiradio.com/a/30847577.html
https://da.azadiradio.com/a/30848316.html
https://da.azadiradio.com/a/30848294.html
https://pa.azadiradio.com/a/30849417.html
http://maseerdaily.af/?p=39605
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 مه:۲۲د سپټمرب 
 شوي. وژلتنه وسله وال طالبان  ۱۵د غزين والیت په مرکز کې د یوه هوایي برید په پایله کې 

سیمه ییز طالب قوماندان په  د بدخشان والیت په راغستان او نوسی ولسوالیو کې د وسله والې نښتې پر مهال د یوه
 شول.  ووژلتنه وسله وال طالبان  ۷ګډون 

شوي  وژلتنه وسله وال  ۸د کندهار والیت په تخته پول ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو په نښته کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۳او 

 مه:۲۳د سپټمرب 
د ننګرهار والیت د مرکز جالل آباد ښار په اړونده سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د هديف وژنو 

 شوي دي. وژلنور جنګیايل  ۳مسؤول او 
 مه:۲۴د سپټمرب 

طالب جنګیايل وژل  ۶۵د پکتیکا والیت په وازې خوا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو په نښتو کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۳۵شوي او 

 شوي دي. وژلتنه طالب جنګیايل  ۱۰لوګر والیت په ازره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو په نښته کې  د
تنه وسله وال طالبان  ۱۲د اروزګان والیت په دهراوود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو په نښته کې 

 نور ټپیان شوي دي. ۵شوي او  وژل
 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۸۷ ۸۶ ۲۰۱ طالبان

 ۴ - ۴ داعش

 ۲۹۱ ۸۶ ۲۰۵ مجموعه

 

https://da.azadiradio.com/a/30851745.html
https://da.azadiradio.com/a/30851756.html
https://da.azadiradio.com/a/30852190.html
https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/23/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%89-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://da.azadiradio.com/a/30857195.html
https://pa.azadiradio.com/a/30855546.html
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 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ
 مه:۱۸د سپټمرب 

 د بلخ والیت په بلخ ولسوالۍ کې وسله والو کسانو یو ملکي موټر ودراوه او پکې سپاره دوه تنه ملکیان یې په ډزو ووژل.
 د کندهار والیت په میانشین ولسوالۍ کې د یوه خښ شوي ماین په چاودنه کې یو دهقان ووژل شول او زوی یې ټپي

 شو.
 د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې یو قومي مرش د وسله والو کسانو په کمین کې ووژل شو.

 مه:۱۹د سپټمرب 
 د پکتیا والیت د والیتي شورا مرستیال د ګردېز ښار په بلندمنزل سیمه کې د یوه غلچکي برید په پایله کې ووژل شو.

یتي حوزه کې د افغان ځواکونو پر کاروان د چسپکي ماین د چاودنې په د بلخ والیت د مرکز مزاررشیف ښار په لومړۍ امن
 نور ملکیان ټپیان شول. ۴پایله کې یوه مېرمن ووژل شوه او 

نور ټپیان  ۱۲تنه ملکي وګړي ووژل شول او  ۲۴د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مببارۍ کې 
په لومړیو کې ویيل وو، چې په برید کې ټول طالبان وژل شوي، خو وروسته یې  شول. سیمه ییزو چارواکو که څه هم

 ځینو رسنیو ته منلې وه، چې په قربانیانو کې ملکیان هم شامل وو.
 شوي دي. وژلملکي وګړي  ۲په فاریاب والیت کې د وسله والو نښتو پر مهال 

 ووژلد پکتیا والیت د ګردې څېړۍ ولسوالۍ په سواکي سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې یو ملکي وګړی 
 نور ټپیان شول. ۲شو او 

 مه:۲۰د سپټمرب 
 ووژلنچارک ولسوالۍ په تنګي خواجه سیمه کې د وسله والو بریدګرو په ډزو کې یوه ځوانه ښځه د رسپل والیت د س

 شوه.
 ټپیانتنه  ۲۰د پکتیکا والیت په جاين خېلو ولسوالۍ کې د کوچیانو د واده پر موټر د خښ شوي ماین په چاودنه کې 

 شوي دي.

https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/19/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1307536907652521984
https://pa.azadiradio.com/a/30849704.html
https://pa.azadiradio.com/a/30848038.html
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نورې  ۲شوې او  ووژلښځې  ۲د کابل والیت د موسهي ولسوالۍ په قاري آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په ډزو کې 
 ټپیانې شوې.

بدخشان والیت د راغستان ولسوالۍ په کندریم سیمه کې د سیمې د خلکو پر کورونو د افغان ځواکونو د توغندیو لګېدو  د
 شو او یو بل ټپي شو. ووژلله کبله یو ملکي وګړی 

 مه:۲۱د سپټمرب 
 شوی دی.  وژلد امتې امنیتي حوزې اړوند کارته نو سیمه کې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم د کابل ښار 

 وژلد میدان وردګو والیت د مرکز اړوند ده افغانان سیمه کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ماشومه 
 نور ملکیان ټپیان شوي دي. ۴شوې او 

 مه:۲۳د سپټمرب 
 وژلد بلخ والیت د چهاربولک ولسوالۍ په هزارقشالق سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال یوه ښځه او دوه ماشومان 

 شوي دي.
 شول. ټپیانتنه ملکیان  ۱۱د کونړ والیت په غازي آباد ولسوالۍ کې پر یوه ملکي کور د هاوان د مرمۍ لګېدو له کبله 

 مه:۲۴د سپټمرب 
 ووژلغړي  ۵د وسله والو کسانو په برید کې د یوې کورنۍ  د بدخشان والیت په درایم ولسوالۍ کې پر یوه ملکي موټر

 شول او یو بل ټپي شو.
نور ټپیان  ۶د کندز والیت په خان آباد ولسوالۍ کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم ووژل شو او 

 شول.
 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۳-لجدو 

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۰۱ ۵۳ ۴۸ ملکي وګړي

 ۱۰۱ ۵۳ ۴۸ مجموعه

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1307573163098865667
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1307724321800978432
https://pa.azadiradio.com/a/30849719.html
http://maseerdaily.af/?p=39605
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1309109028413476864
https://da.azadiradio.com/a/30853333.html
https://www.pajhwok.com/dr/2020/09/24/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%8A%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 پایله او د اوونۍ تحلیل
مې تر ۱۸م د سپټمرب له ۲۰۲۰مې )د ۳مې د میزان تر ۲۸کال د سنبلې له  ۱۳۹۹د راپور د شمېرو له مخې، د روان ملريز 

نور هم ټپيان  ۲۲۳پکې وژل شوي او  ۴۳۳ژوبله اوښتې، چې تنو ته مرګ ۶۵۶رې د ټول هېواد په کچه مې( نېټې پو ۲۴
 شوي دي.

دا اوونۍ د جګړې د دواړو غاړو لپاره خونړۍ وه، چې د تاوتریخوايل د لوړېدو له کبله پکې د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم 
مخالفینو له لوري په لویو ښارونو کې بیا هم بریدونه نه دي  لوړه شوه. که څه هم په دې اوونۍ کې د دولت د وسله والو

شوي؛ خو په څو سیمو کې ډله ییز بریدونه وشول، چې له کبله یې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله پام وړ لوړه شوه. د 
افغان پوځیان تنه  ۲۴اروزګان والیت په ګیزاب ولسوالۍ کې د څو ورځنۍ جګړې او پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 

 ۳۱ووژل شول. همدا راز په میدان وردګو والیت کې د افغان ځواکونو پر یوه کاروان د وسله والو طالبانو پراخ برید کې 
تنه افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. په بل اړخ کې بیا طالبانو ته هم په هوایي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. 

په کندز کې د افغان ځواکونو د هوایي برید له کبله لوړه شوه. افغان ځواکونو د کندز په  خو د ملکي مرګ ژوبلې کچه
 تنه ملکي وګړي هم ووژل شول. ۲۴خان آباد ولسوالۍ کې مبباري وکړه، چې د وسله والو طالبانو ترڅنګ پکې لږ تر لږه 

فغاين خربو اترو له پیلېدو رسه د تاوتریخوايل پر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد هم د بین اال 
مني ښودلې چې د خربو اترو له پیل رسه باید د تاوتریخوايل کچه کمه زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ښاغيل خلیلزاد هیله

شوې وای. داسې انګېرل کېږي، چې د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل زیاتېدل د خربو اترو پر مېز د امتیاز ترالسه 
کېدو لپاره کېږي؛ خو عام افغانان بیا مته لري چې د بین االفغاين خربو د پیل څرکونه باید عام افغانان د تاوتریخوايل پر 

 کمېدو رسه عمال وویني.

مه نېټه په ۱۲م( میاشتې په ۲۰۲۰د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل دا زیاتوالی داسې مهال دی، چې د سپټمرب )
په استازیتوب د تليل پالوي او طالبانو ترمنځ بین االفغاين مذاکرات پیل شول او په پرانیست  قطر کې د افغان حکومت

غونډه کې یې د افغانستان د ميل مصالحې د عايل شورا مرش داکرت عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او 
دوو اوونیو په تېرېدو رسه د دواړو لورو مذاکرايت ټیمونه د بېالبېلو هېوادونو استازو ګډون او ویناوې وکړې. که څه هم د 

د مذاکراتو پر طرزالعمل د اختالف له کبله تراوسه غوڅې پایلې ته نه دي رسېديل او پر اسايس موضوعاتو بحثونه نه دي 
 مذاکراتو په پیل پیل شوي؛ خو په ټوله کې د دغو خربو اترو پیل له افغانانو رسه پراخې هیلې راوټوکولې. د بین االفغاين

کې پر ځینو غیراسايس موضوعاتو دغه اختالف داسې اندېښنې هم رامنځته کړې دي چې دا پروسه به خورا اوږده وي او 
 که وررسه هم مهاله د تاوتریخوايل کچه هم لوړه وي، دا به د افغانانو شته هیلې مړاوې کړي.
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ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په مرګقاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د 
هېواد کې د روانې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بین االفغاين تفاهم او سولې لپاره د دواړو 

چې د لورو په ریښتینې سیايس ارادې پورې تړلی دی. له همدې کبله پر افغان حکومت او نورو ښکېلو لورو غږ کوو، 
 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 ۱۸۰ افغان ځواکونه

 ۸۶ نوال مخالفید دولت وسله ۲۰۵ وال مخالفیند دولت وسله

 ۵۳ ملکي وګړي ۴۸ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۲۲۳ مجموعه ۴۳۳ مجموعه

 ۶۵۶ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


