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 رسیزه
نېټې پورې  مې(۱۱تر  مې۵تلې له ملریز کال د  ۱۳۹۸مې )د ۳ مې د اکتوبر تر۲۷له  سپټمرب م کال د۲۰۱۹دغه راپور د 
په دې اوونۍ کې د ټول هېواد په رې رانغاړي. ژوبلې شمېېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګد هېواد په ب

 ټپیان شوي دي.یې هم نور  ۳۰۶وژل شوي او تنه  ۳۷۱کچه 

ژوبله د وړمې اوونۍ په پرتله لوړه د راپور د شمېرو له مخې، په دې اوونۍ کې ښکېلو لورو او ملکي خلکو ته اوښتې مرګ
مه( د ولسمرشیزو ټاکنو د ورځې تاوتریخوايل وو. که څه ۶وه، چې مهم المل یې د اوونۍ په لومړۍ ورځ )شنبه د میزان 

ژوبله کمه اعالن کړه، خو د هېواد په بېالبېلو سیمو کې پر ټاکنیزو مرکزونو او هم افغان حکومت د ټاکنو د ورځې مرګ
ۍ کې د تېرو ژوبله پکې افغان ځواکونو ته واوښته. په دې اوونامنیتي پوستو پراخ بریدونه وشول چې تر ټولو ډېره مرګ

تنه افغان رستېري په امنیتي پېښو کې  ۱۸۷څو اوونیو په پرتله د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او لږ تر لږه 
 وژل شوي وو. 

ژوبلې شمېرې د مرګ کي خلکومل والو مخالفینو اونو، د دولت د وسلهپه راپور کې، په ترتیب رسه د افغان ځواکو الندې 
 جال جال عنوانونو کې لولئ. ات پهاو جزئی

 
 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ

 مه:۲۷د سپټمرب 
 نور ټپیان شوي دي. ۱۵او  وژل شويامنیتي رستېري  ۱۵لو طالبانو په برید کې واپه فاریاب والیت کې د وسله

دولت پلوه د  چې کړی،برید بازار  رپ د نوموړې ولسوالۍوالو طالبانو ې وسلهد تخار والیت په خواجه غار ولسوالۍ ک
 دي. وژل شوي امنیتي رستېري تنه ۳۰ پکې پولیسو په ګډونملېشو او 

د ميل امنیت  ۲والو طالبانو په برید کې کې د وسله کيلتګاب اسامعیل  په ښار رکز قلعه نوم دد بادغېس والیت 
 .نور ټپیان شوي دي ۲او  وژل شوي رستېري

https://www.yjc.ir/fa/news/7084329/%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%B3%DB%B0-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://naraiman.com/1398/07/05/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%D8%AF/
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 وژل شويپولیس  ۳ کېماین چاودنه د والې نښتې پر مهال د وسله غور والیت د دولتیار ولسوالۍ په کورک سیمه کې د
 نور ټپیان شوي دي. ۲او 

 ۶چې په پایله کې یې  ،والو طالبانو د رسحدي پولیسو پر پوسته برید وکړان ولسوالۍ کې وسلهد هرات والیت په کهس
 دي. وژل شويرسحدي پولیس 

 دی. وژل شویییز پولیس والو طالبانو په برید کې یو سیمهکې د وسلهښار ه نو مرکز قلعد بادغېس والیت په 
والې نښتې له کبله والو طالبانو ترمنځ د وسلهۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهولسوال پایان ۀ صوفد سمنګان والیت په در 

 .دي وژل شويپولیس  ۱۰
 مه:۲۸د سپټمرب 

 .دی وژل شویوالو طالبانو په برید کې یو د ميل امنیت رستېری په رسپل والیت کې د وسله

طالبانو د  والوې د ټاکنو په ورځ د افغان ځواکونو او وسلهند، رباط سنګي او کهسان ولسوالیو کد هرات والیت په شینډ
 دي. وژل شوي رستېريافغان  ۶والې نښتې له کبله وسله

والو کې د وسله نوپه لوګر، تخار، جوزجان، فاریاب، بغالن، کندز، کوڼر او پکتیا والیتو  ورځد ولسمرشیزو ټاکنو په 
 نور ټپیان شوي دي. ۳امنیتي رستېري وژل شوي او  ۵بریدونو کې طالبانو په 

 وژل شوی رستېری د ميل اردویو کې یې  په بریدوالو طالبانو د فاریاب والیت د بلچراغ ولسوالۍ په مرکز کې د وسله
 دی.

 ۷قوماندان په ګډون  یوه دییزو پولیسو کې د سیمه ونووالو طالبانو په بریدد بغالن والیت په نهرین ولسوالۍ کې د وسله
 دي. وژل شويییز پولیس سیمه

 دي. وژل شويد بلخ والیت په کشنده ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې ماین چاودنه کې دوه کومانډو رستېري 
چې له کبله یې یو د ميل امنیت  ،نولسو مرکزونو بریدونه کړي پر اچونې ېلو طالبانو د رایواپه رسپل والیت کې وسله

 دی. وژل شویرستېری 
امنیتي رستېري  ۲۰والو طالبانو په بریدونو کې و سیمو کې د وسلهد تخار والیت په بېالبېلد ولسمرشیزو ټاکنو په ورځ 

 نور ټپیان شوي دي. ۱۸او د ملکي وګړو په ګډون  وژل شوي
 .دی وژل شویوالو طالبانو په برید کې ولیس د وسلهت په ګلران ولسوالۍ کې یو پد هرات والی

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/120838/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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ووژل س پولی ۱۰ پر مهال یې چې ،والو طالبانو ولکې ته ورغلهد وسله د لنډ وخت لپاره درزاب ولسوايلد جوزجان والیت 
 نور ټپیان شول. ۹او  شول
بریدونه او د رایې ورکونې پر مرکزونو لو پوستو الو طالبانو په څو بېالبېو وسله آباد ولسوالۍ کې وزجان والیت په فیضد ج

 دي. وژل شويپولیس ییز چې په پایله کې یې یو د ميل امنیت رستېری او یو سیمه ،وکړل
پولیس وژل  ۳چې له کبله یې  ،وکړله بریدون پر مرکزونووالو طالبانو د ټاکنو د کندز والیت په بېالبېلو سیمو کې وسله

 شوي دي. ټپیاننور  ۹شوي او 
 مه:۲۹د سپټمرب 

 وژل شويپولیس  ۷وروسته  ېنښت والېساعته وسله له څو د کندز والیت د امام صاحب ولسوالۍ په کنجک سیمه کې
 دي.

 وژلییز پولیس سیمه ۷ د تخار والیت په بهارک ولسوالۍ کې پر یوه پوسته د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې
 نور ټپیان شوي دي. ۷شوي او 

وژل د هرات والیت په ادرسکن ولسوالۍ کې د سړک ترغاړي د ځای پرځای  شوي ماین د چاودنې له کبله یو پولیس 
 .نور ټپیان شوي دي ۲او  شوی

والو طالبانو په برید کې یو د ميل اردو د فاریاب والیت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په قزل قشالق سیمه کې د وسله
 دی. وژل شویرستېری او یو پولیس 

نور  ۱۹او د ملکي وګړو په ګډون  يوژل شو  رستېريامنیتي  ۱۲ کېونو والو طالبانو په بریدد وسلهکې په تخار والیت 
 ټپیان شوي دي. 

 مه:۳۰د سپټمرب 
 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويپولیس  ۲والو طالبانو په برید کې کې د وسله د تخار والیت په مرکز تالقان ښار

 لومړۍ:اکتوبر د 
وژل پولیس  ۱۱چې له کبله یې  ،بریدونه کړي قوماندانۍ امنیه پرو طالبانو والوسلهبلخ والیت په شورتپه ولسوالۍ کې  د

 دي. شوي
 دي. شوي ټپیانامنیتي رستېري  ۲والو طالبانو په برید کې وسله جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې د غزين د د

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49890443
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49890443
http://www.dailyweesa.com/?p=40272
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برید وکړ چې له والو طالبانو د پولیسو پر پوسته د فاریاب والیت د پشتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسی سیمه کې وسله
 او یو ټپي شوی دی.  وژل شوی کبله یې یو پولیس

 مه:۲اکتوبر د 
 وژل شويپولیس  ۸والې نښتې له کبله والو طالبانو  او پولیسو ترمنځ د وسلهد وسله د هلمند والیت په مرکز لښکرګاه کې

 دي.
اله و قوماندان ترمنځ وسله د ییزو پولیسو او د پلخمري د سیمه والیت د والیتي شورا معاون دغهد  الیت کېبغالن و  په

 قوماندان ټپی شوی دی. خپلهقوماندان ورور وژل شوی او د ییزو پولیسو چې په پایله کې د سیمه ،نښته رامنځته شوه
واله نښته رامنځته شوه چې له و امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلهوالو طالبانو اد هرات والیت په فريس ولسوالۍ کې د وسله

  دي. وژل شويپولیس  ۲کبله یې 
 ۲ یې چې له کبله ،نو پر یوه پوسته برید کړیوالو طالباد کندهار والیت د ارغنداب ولسوالۍ په بابرو سیمه کې وسله

 .او یو بل ټپي شوی دی وژل شوي پولیس
 مه:۳وبر د اکت

چې کابو درې ساعته  ،یوه پوسته برید وکړ بانو پروالو طالکې وسلهمرکز قلعه نو په باغک سیمه  د د بادغېس والیت
 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويپولیس  ۲جګړې دوام وموند او په پایله کې 

چې په پایله کې يې  ،د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړوالو طالبانو والۍ کې وسلهخواجه سبزپوش ولس پهد فاریاب والیت 
 دي. وژل شويییز پولیس سیمه ۳

 ژوبلهې مرګ: افغان ځواکونو ته اوښت۱ جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۸۴ ۹۷ ۱۸۷ افغان ځواکونه

 ۲۸۴ ۹۷ ۱۸۷ مجموعه

 

https://af.shafaqna.com/FA/348094
https://da.azadiradio.com/a/30194879.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 وبلهژ مرګ والو مخالفينودولت د وسلهد 
 :مه۲۷د سپټمرب 

 .شول ووژلوال طالبان وسله ۵د غزين ښار په اسفنده سیمه کې د یوه هوایي برید په پایله کې 
 طالب ۱۳والو طالبانو ترمنځ د نښتې له کبله ۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهولسوال پایان ۀ صوفوالیت په در  د سمنګان

 وژل شوي دي. جنګیايل
 مه:۲۸د سپټمرب 

 دي. وژل شويلبان وال طاوسله ۵پیلوټې الوتکې په برید کې د یوې بې ېک ولسوالۍ ه عمريوالیت په خواج د غزين
ځواکونو په هوایي بریدونو کې د زابل والیت په ارغنداب او د اروزګان والیت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان 

 نور ټپیان شوي دي. ۴او  وژل شويوال طالبان وسله ۲۴

د  همدا رازوال طالبان وژل شوي دي. وسله ۸ د افغان ځواکونو په بریدونو کې ه نجراب ولسوالۍ کېت پید کاپیسا وال
 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۵سیمو کې  څولوګر والیت په 

سکل ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د یوه بای دونکي توکي یې پرو ځامنرګی بریدګر چې چاودېپه کندز ښار کې ی
 شو. ووژلرایې ورکونې پر یوه مرکز برید وکړي، د خپل ماین په چاودنه کې 

افغان ځواکونو  لهوال طالبان وسله ۲۵ند، رباط سنګي او کهسان ولسوالیو کې د ټاکنو په ورځ د هرات والیت په شینډ
 .دي وژل شويه په نښتو کې رس 

 ی.د وژل شويبرید کې  له لوري نومول شوی ولسوال په هوایيد بلخ والیت په چمتال ولسوالۍ کې د طالبانو 
 دی. وژل شویوال کې یو طالب وسله سوالۍ کې  په هوايي بریدوګياڼیو ولد غزين والیت په خ

واله وسله ترمنځوالو طالبانو او افغان ځواکونو د فاریاب والیت د بلچراغ ولسوالۍ په مرکز کې د ټاکنو په ورځ د وسله
 دی. وژل شوینښته کې یې یو طالب 

 :مه۲۹د سپټمرب 
واله والو طالبانو او افغان ځواکونو په وسلهد فاریاب والیت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په قزل قشالق سیمه کې د وسله

 دي. وژل شويوال طالبان لهوس ۱۹نښته کې 

https://da.azadiradio.com/a/30186547.html
https://da.azadiradio.com/a/30189695.html
https://pa.azadiradio.com/a/30189434.html
https://tkg.af/pashto/2019/09/29/%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%88-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B3-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7/
https://www.pajhwok.com/ps/2019/09/28/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%90-%DB%8C%D9%88-%DA%81%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%DA%AB%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AE%DB%90-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AE%DA%A9%DB%90-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C
http://www.jomhornews.com/fa/news/120838/
http://www.jomhornews.com/ps/news/120896/
https://da.azadiradio.com/a/30194879.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 :مه۳۰د سپټمرب 
 شول. ووژلد چاودنې له کبله سوالۍ کې دوه ماین خښوونکي د خپل ماین د هرات والیت په ادرسکن ول

 لومړۍ:اکتوبر د 
سته برید وکړ، چې د والو طالبانو د پولیسو پر پو پشتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسی سیمه کې وسله د فاریاب والیت د

 نور ټپیان شوي دي. ۵او  وژل شويوال طالبان وسله ۴کې بریدونو  پولیسو په ځوايب
 :مه۲اکتوبر د 

 ۱۶وال طالبان وژل شوي او وسله ۳۵برید کې  ځواکونو په یوه هواييد ناټو  کې ولسوالۍ د کندهار والیت په شورابک
 .دي نور ټپیان شوي

 ژوبلهته اوښتې مرګ والو مخالفينودولت وسلهد  : جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱۷۴ ۲۵ ۱۴۹ انطالب

 ۱۷۴ ۲۵ ۱۴۹ مجموعه

 
 بلهژو ې مرګته اوښت ملکي وګړو

 :مه۲۷د سپټمرب 
 دی. وژل شویییز پولیس پالر والو طالبانو په برید کې د یوه سبمهکې د وسله ښار د بادغېس والیت په مرکز قعله نو

 مه:۲۸د سپټمرب 
نور ټپیان شوي  ۵او  وژل شويملکي وګړي  ۶برید کې  په یوه هواييکې ولسوالۍ  ت په خواجه عمريوالی د غزين

 دي.

ملکي چې په پایله کې یې یو  ،یوه مرکز برید وکړ پر اچونې ېوالو طالبانو د راید هرات والیت په اوبه ولسوالۍ کې وسله
 نور ټپیان شوی دي. ۲او  وژل شویوګړی 

https://af.sputniknews.com/afghan/201909303957245-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://af.shafaqna.com/FA/348094
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://da.azadiradio.com/a/30189695.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 ټپیانملکي وګړي  ۲واله نښته کې افغان ځواکونو په وسله او والو طالبانود بغالن والیت په نهرین ولسوالۍ کې د وسله
 شوي دي.

 وژل شويملکي وکړي  ۲مرکزونو بریدونه کړي چې له کبله یې  اچونې پر ېوالو طالبانو د رایپه رسپل والیت کې وسله
 .نور ټپیان شوي دي ۵۳

چې  پر یوه کور لګېدلې، د هاوان مرمۍتوغول شوې والو طالبانو له لوري د اروزګان والیت په مرکز ترینکوټ کې د وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۶او د پنځو ماشومانو په ګډون  وژل شويیې یوه ښځه او یو ماشوم په پایله کې 

نو افغان ځواکو د والو طالبانو په څو بېالپېلو پوستو بریدونه وکړل چې وسله آباد ولسوالۍ کې وزجان والیت په فیضد ج
 .شوه ټپيیوه ښځه هم کې ترڅنګ پ

والو په ورځ په لوګر، تخار، جوزجان، فاریاب، بغالن، کندز، کوڼر او پکتیا والیتونو کې د وسله د ولسمرشیزو ټاکنو
 ټپیان شوي دي. ملکیان ۷۲ ېطالبانو په بریدونو ک

 :مه۲۹د سپټمرب 
روسته یې و او  تښتويلوالو طالبانو یو کس او وررسه ځوان زوی یې لومړی کې وسلهښار د غور والیت په مرکز فېروزکوه 

 .کړی دیټپي او پالر یې  یوژلزوی 
ملکیان وژل شوي  ۳د بغالن والیت په نهرين ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 

 نور ټپیان شوي دي. ۲۶او 
لکي م ۲وو ماینونو د چاودنې له کبله د سړک تر غاړې د دوو ځای پر ځای شد هرات والیت په ګلران ولسوالۍ کې 

 دي. وژل شويوګړي 
جلۍ او نهه ې څوارلس کلنې نله کبله د یو  لګېدود فاریاب والیت په بلچراغ ولسوالۍ کې په یوه کور د هاوان د مرمۍ 

 نور ټپیان شوي دي. ۳د ښځو او ماشونو په ګډون  وژل شويوګړي ملکي  ۳کلن هلک په ګډون 
 لومړۍ:اکتوبر د 
ملکي وګړي  ۳وه ماشوم په ګډون والو طالبانو په برید کې د یجغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې د وسلهغزين والیت د د 

 نور ټپیان شوي دي. ۴ او وژل شوي
 

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://www.dailyweesa.com/?p=40272
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 :مه۲اکتوبر د 
یوه ځای پر ځای شوي ماین د په یوه کرنیزه ځمکه کې د  راب ولسوالۍ په باعث خېلو کيل کېد کاپیسا والیت د نج

 نور ټپیان ۲او  وژل شوي ،کسه چې د یوې کورنۍ غړي وو ۶دوو ماشومانو په ګډون  له کبله د څلورو ښځو او چاودنې
 شوي دي.

ملکي وګړي  ۲برید کړی چې د ډزو په پایله کي یې  والو طالبانو په یوه پوستهوسلهد غور والیت په مرکز فېروزکوه کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۷او  وژل شوي

د امنیتي ځواکونو  کېواله نښته والو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلهد هرات والیت په فريس ولسوالۍ کې د وسله
 دی. وژل شویترڅنګ یو ملکي وګړی 

برید وکړ چې له کبله یې د ښځو او والو طالبانو د ملکي وګړو پر یوه موټر سلهد هرات والیت په غوریان ولسوالۍ کې و  
 نور ټپیان شوي دي. ۳او  وژل شويملکي وګړي  ۳ماشومانو په ګډون 

 ژوبلهاوښتې مرګته  : ملکي وګړو۳جدول 

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۲۱۹ ۱۸۴ ۳۵ ګړيملکي و 

 ۲۱۹ ۱۸۴ ۳۵ مجموعه

 

 پایله او د اوونۍ تحلیل

مې ۱۱ تر مې۵له  تلېکال د  ۱۳۹۸چې د روان ملريز  لومات ښيي،د دې اوونۍ په راپور کې راټولې شوې شمېرې او مع
ژوبله اوښتې ده، چې تنو ته مرګ ۶۷۷ې( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه م۳د اکتوبر تر  مې۲۷ م د سپټمرب له۲۰۱۹)د 

 نور هم ټپيان شوي دي. ۳۰۶پکې وژل شوي او  ۳۷۱
تنه افغان  ۵۱تېرو څو اوونیو په پرتله لوړه وه. تېره اوونۍ په دې اوونۍ کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه د 

افغان  ۱۸۷امنیتي رستېري وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې د نژدې څلور چنده لوړوايل ښودنه کوي او لږ تر لږه 
بیا دا  خو په دې اوونۍ کې وژل شوي وو، طالبانوال تنه وسله ۱۲۷دغه راز په تېره اوونۍ کې رستېري وژل شوي دي. 

http://maseerdaily.af/2019/10/%da%a9%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%a7-%da%a9%db%90-%d8%af-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%af%d9%86%db%90-%d8%af-%db%8c%d9%88%db%90-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%86%db%8d-%d8%b4%d9%be%da%96/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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په  وال وژل شوي دي.تنه طالب وسله ۱۴۹ښودنه کوي او د هېواد په بېالبېلو سیمو کې ټول  د یو څه لوړوايلکچه هم 
د ملکي وګړو د وژل تېره اوونۍ شوې ده. راټیټه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله  بل اړخ کې
 .(۴ جدول) ته راټیټه شوې ده ۳۵ا دا شمېره خو په دې اوونۍ کې بیو، تنه  ۷۴شوو شمېر 

په ټوله کې د دې اوونۍ مرګ ژوبله د تېرې اوونۍ په پرتله لوړه ده، چې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله هم پکې افغان ځواکونو 
ته اوښتې او المل یې هم د ولسمرشیزو ټاکنو په ورځ د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د طالبانو بریدونه وو. که څه هم تېرو 

رملاين ټاکنو ته په کتلو رسه داسې اندېښنې وې، چې د ولسمرشیزو ټاکنو په ورځ به خونړۍ پېښې ويش؛ خو په ټولیز پا
 ډول د ټاکنو په ورځ سرتې امنیتي پېښې نه دي ثبت شوې. 

دغو ټاکنو  په بل اړخ کې د هېواد په ډېرو سیمو کې ناامنیو پر ولسمرشیزو ټاکنو پراخ سیوری غوړولی و او له کبله یې په
ملیونه راجسټر شوو کسانو څخه څه باندې دوه ملیونه  ۹کې د خلکو ونډه د تېرو څو ټاکنو په پرتله کمه وه. له شاوخوا 

رنګه ونډې اسايس المل د ځینې نظر پوښتنې ښیي، چې په ټاکنو کې د خلکو د کم افغانانو په ټاکنو کې برخه واخیسته.
، په دغو ټاکنو کې د خلکو په کم ګډون کې باورۍ ترڅنګ یېچې پر ټاکنو د خلکو د بېناامنیو او امنیتي پېښو وېره وه 

  رول درلود.
د سولې پر ولسمرشیزې ټاکنې داسې مهال تررسه شوې، چې غوڅ اکرثیت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دا ټاکنې 

د افغان حکومت اوسنیو پالیسیو ته په کتلو  ډېری افغانان د سولې په تړاووړاندې د ال زیاتو خنډونو جوړوونکې بويل. 
رسه په دې نظر دي، چې دا ټاکنې د پنځو نورو کلونو لپاره د جګړې د دوام المل کېدای يش او واک ته رسېدونکی 

 ولسمرش به ونه غواړي چې له طالبانو رسه د سولې په پروسه کې د خپل واک دوام له ګواښ رسه مخ کړي.
په چې  څارونګي ارګان په توګه ټینګار کوي،د ژوبلې په هېواد کې د جګړې د مرګو مرکز قاصد د سرتاتېژیکو څېړن

منفي سیوری غوړولی او په دې وضعیت کې هر بل  دروند هېواد کې د امنیتي وضعیت خرابوايل پر ټولو نورو برخو خپل
افغان جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوو، چې د او . له همدې کبله پر نړیواله ټولنه افغانانو ته خوښي نه يش راوړلیپرمختګ 

 د خپل برشي مسؤولیت له مخې د سولې لپاره جدي هڅې وکړي.
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 ژوبلهد جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ: ۴-جدول

 نوم
 

 نوم شـــــويوژل 
 

 انــــــــــټپي

 ۹۷ افغان ځواکونه ۱۸۷ افغان ځواکونه

 ۲۵ وال مخالفینت وسلهد دول ۱۴۹ وال مخالفیند دولت وسله

 ۱۸۴ ملکي وګړي ۳۵ ملکي وګړي

 ۳۰۶ مجموعه ۳۷۱ مجموعه

 ۶۷۷              ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای

 


