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 مقدمه
جدی  ۲۶الی  ۲۰از م )۲۰۲۰سال جنوری  ۱۶الی  ۱۰ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ

تن در  ۱۵۱آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش، در این هفته حدود هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۸سال 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۸۱نقاط مختلف کشور کشته و 

هفتۀ  .کاهش یافته است یکبار دیگر نسبت به هفتۀ قبل گ در این هفتهمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
  ند.اهکشته و زخمی شدتن  ۲۳۲ مجموعا تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ولی در این هفته ۲۵۹قبل 

کاهش حمالت نیز دلیل عمده آن و  کاهش یافته است ۀ قبلنسبت به هفت تلفات در جانب نیروهای حکومتی میزان 
، نیروهای افغان در والیت کندز رخ داد تلفات ترین رویداد. خونینه استطالبان مسلح در مناطق رسدسیر کشور بود

 پولیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. رسباز ۱۱ۀ طالبان که در یک حملیجای
های کنار غیرنظامیان ناشی از انفجار ماینبیشرت . تلفات استیافته  کاهش ههفتدر این  نیز نظامیانمیزان تلفات غیر 

ترین رودیدادها در والیت بلخ و خونین .هوایی نیروهای افغان و خارجی بوده استحمالت ای، عملیات شبانه و جاده
 ا گذاشت.جمی بر گر زختن دی ۱۰فرد ملکی کشته و  ۷زابل رخ داد که حد اقل 

تۀ قبل کاهش یافته است. تلفات بیشرت مخالفین مسلح دولت در نسبت به هفدولت نیز  مسلح مخالفینهمچنان تلفات 
 ، و غزنی رخ داد.گرهار، ننهای تخارترین رویدادهای تلفات آنان در والیتحمالت هوایی بوده و خونین
ای در ولسوالی دند والیت قندهار، دو رسباز ۀ کنار جادهجۀ یک انفجار ماین جاسازی شدهمچنان در این هفته در نتی
 گر زخم برداشتند.امریکایی کشته و دو تن دی

مخالفین مسلح دولت، غیرنظامیان افغان و نیروهای خارجی را  ،آمار و تفصیالت تلفات نیروهای افغان ،در این گزارش
های مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته خوانید. در کنار این، در بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادمی

 شده است.
 

 تلفات نیروهای افغان
 جنوری: ۱۰

 شد. کشته، یک پولیس در پی یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قادس والیت بادغیس
 

http://www.jomhornews.com/fa/news/123948/
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 جنوری: ۱۱
 شدند. کشتهپولیس  ۳، پوستۀ امنیتی در لشکرگاه مرکز والیت هلمند یک برماین ۀ انفجار نتیجدر 
 جنوری:  ۱۲

 .کشتدر ولسوالی خاکریز والیت قندهار رسباز پولیس را نفوذی طالبان سه  فردیک 
 شدند. کشتهبه رضب گلوله  ،گاندر شهر ترینکوت مرکز والیت اروز  انش پولیس از سوی همقطاران رسباز دو

 جنوری: ۱۶
 برداشتند. زخمتن  ۲، وی ملی در عینو مینۀ والیت قندهاردانفجار ماین بر موتر منسوبین تخنیکی ار  در نتیجۀ
 زخمگر و دو تن دی کشتهس پولی ۱۱ ،گیری میان طالبان مسلح و پولیس در ولسوالی خان آباد والیت کندزدر اثر در 
  برداشتند.

 :: تلفات نیروهای افغان۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲ ۲ ـ اردوی ملی

 ۲۲ ۲ ۲۰ پولیس

 ۲۴ ۴ ۲۰ مجموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 جنوری: ۱۰
تن از هر دو  ۴، الیت بلخۀ تاجک ایلنت ولسوالی شولگرۀ و غیر مسؤول در منطقدر نتیجۀ درگیری میان دو گروه مسلح 

  کشته شدند.طرف 
 جنوری: ۱۱

ۀ خشکک ولسوالی درۀ صوف ، و در در در اثر حمالت هوایی در مناطق آچه میلی و خطایی ولسوالی کشندۀ والیت بلخ
 گر زخم برداشتند.تن دی ۸و  کشتهطالب مسلح  ۵ ،پایین والیت سمنگان

https://heartofasia.af/3-police-killed-in-helmand/
https://da.azadiradio.com/a/30372603.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563401
https://www.avapress.com/fa/news/200860/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/200325/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
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گر زخم تن دی ۱۱و  کشتهطالب مسلح  ۱۸، در نتیجۀ عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولسوالی درقد والیت تخار
 برداشتند. 

 جنوری: ۱۲
 شد. کشتهۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی امام صاحب والیت کندز مسئول مالی طالبان در نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهطالب مسلح  ۶، ۀ نیروهای افغان در ولسوالی اقتاش والیت کندزدر اثر حمل
 م برداشتند.گر زختن دی ۳و  کشتهطالب مسلح  ۱۳، در اثر حمالت هوایی در ولسوالی گیرو و گیالن والیت غزنی

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۴، ولسوالی الینگار والیت لغامن بازار در نتیجۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در
 جنوری: ۱۳

گر زخم تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح  ۴، جۀ حمالت تصفیوی نیروهای افغان در ولسوالی نهررساج والیت هلمنددر نتی
 برداشتند.

 جنوری: ۱۴
گر تن دی ۳و  کشتهطالب مسلح  ۵، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی زاری والیت بلخ

 زخم برداشتند.
تن  ۸و  کشتهطالب مسلح  ۱۲، و هسکه مینۀ والیت ننگرهار ههای مومندر در اثر عملیات نیروهای افغان در ولسوالی

 گر زخم برداشتند.دی
 جنوری: ۱۵

گر زخم تن دی ۳و  کشتهطالب مسلح  ۷، غزنیدر پی یک درگیری مسلحانه در منطقۀ نانی ولسوالی اندر والیت 
 برداشتند.

 جنوری: ۱۶
 .شدند کشتهمسلح طالب  ۱۰، در نتیجۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندز

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲طالب کشته و  ۳، ۀ شمسی ولسوالی مقر والیت غزنیمنطقجۀ حملۀ پولیس محلی در در نتی
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۶، نجاز در اثر حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی فیض آباد والیت جو 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/11/c_138696903.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563137
https://da.azadiradio.com/a/30372605.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202001124457976-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-16-%D8%AC%D9%86%D8%AC%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93264-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.caps.af/?p=2611
https://www.avapress.com/fa/news/200727/5-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93275-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html?tmpl=component&print=1
https://www.facebook.com/MoDAfghanistan/photos/a.427812907255500/2674579375912164/?type=3&theater
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/16/c_138709907.htm
https://da.azadiradio.com/a/30380486.html
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 گر زخم برداشتندتن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۱۱، در نتیجۀ عملیات نیروهای افغان در شاهراه شربغان _ مزار رشیف 
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۱۶۶ ۵۷ ۱۰۹ طالبان

 ۱۶۶ ۵۷ ۱۰۹ مجموعه

 

 تلفات غیرنظامیان افغان
 جنوری: ۱۰

 شد. زخمییک کودک  ،در نتیجۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قادس والیت بادغیس
 شد. زخمی، یک فرد ملکی در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ در موترسایکل در ولسوالی قیصار والیت فاریاب

 جنوری: ۱۲
 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشته، یک فرد ملکی ۀ هوایی در ولسوالی پشت کوه والیت فراهلدر اثر یک حم

از موتر  نخست، یندهار  در مربوطات ولسوالی قره باغ والیت غزنقطالبان مسلح دو فرد ملکی را در شاهراه کابل _ 
  .ندکشت سپس آنها راپایین کردند و 

 ، یک کودکۀ اصابت مرمی هاوان از سوی طالبان مسلح بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی درقد والیت تخاردر نتیج
 .گر به شمول دو زن زخم برداشتندتن دی ۳و  کشته

 جنوری: ۱۳
 شد. کشته، یک کودک یازده ساله در نتیجۀ انفجار ماین در ولسوالی پشت کوه والیت فراه

 ، دو فرد ملکی کشته شدند.زابلی ولسوالی شهرصفای والیت ر ه نیروهای افغان در منطقۀ لغدر اثر عملیات شبان
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۳، ۀ اصابت مرمی راکت از سوی نیروهای افغان در ولسوالی زاری والیت بلخدر نتیج

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563425
http://www.jomhornews.com/fa/news/123948/
https://twitter.com/RisboLensky/status/1215698416703021056
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563124
https://www.avapress.com/ps/news/200419/%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%BC%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C
https://salamsarbaz.com/post/dr-pa/3398
https://da.azadiradio.com/a/30378869.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
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 .جنوری: ۱۴
 .شد کشته نۀ ششم والیت فراه از سوی طالبالی در ناحیمدیر تنظیف شاروا

 فرد ملکی زخم برداشتند. ۹و  تهکش، دو کودک در مربوطات ناحیۀ نهم شهر مزاررشیفپی در پی در نتیجۀ دو انفجار 
 جنوری: ۱۵

، یک فرد ملکی که ه نیروهای افغان در قریۀ کالالن درۀ گودۀ ولسوالی چک والیت میدان وردکدر اثر عملیات شبان
 کشته شد. ،امام مسجد آن قریه بود

 جنوری: ۱۶
 .شد کشته ،ریابۀ استیناف والیت فائیس دیوان جزاء محکمۀ حملۀ افراد مسلح ناشناش، ر در نتیح

فرد  ۵، ۀ یک انفجار ماین بر موتر کارمندان رشکت برشنا در منطقۀ زیارت ولسوالی شهر صفای والیت زابلدر  نتیج
 براشت. زخمگر و یک تن دی کشتهملکی 

 شد. کشتهیک زن از سوی افراد مسلح ناشناس در والیت غور 
 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول 

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳۸ ۱۸ ۲۰ غیرنظامیان

 ۳۸ ۱۸ ۲۰ مجموعه

 
 خارجیتلفات نیروهای 

 جنوری: ۱۱
و دو تن  کشتهای در ولسوالی دند والیت قندهار، دو رسباز امریکایی نار جادهکۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ در نتیج

 گر زخم برداشتند.دی

https://da.azadiradio.com/a/30378869.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138703716.htm
https://da.azadiradio.com/a/30380311.html
https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/article239344458.html
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.khaama.com/persian/archives/68919
https://www.washingtonpost.com/world/two-american-service-members-killed-in-taliban-claimed-attack/2020/01/11/111ff086-3492-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
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 نتیجه و تحلیل هفته

مجموعا حدود  م(۲۰۲۰ سالجنوری  ۱۶الی  ۱۰هـ ش ) ۱۳۹۸سال  جدی ۲۶الی  ۲۰از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ
گر نیز زخمی تن دی ۸۱کشته و تن آنان  ۱۵۱ از این جمع که انداطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهدر منتن  ۲۳۲
 اند.شده

یافته است. در جانب  کاهش گر به گونۀ چشمگیریکبار دیۀ قبل نسبت به هفتدر این هفته  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
 انرسباز  از تن ۲۰ بودند، اما در این هفته در کل افغان کشته شده نیروهای رسباز ۲۶حکومت افغانستان، هفتۀ قبل 

گر در این هفته نشاننیز  دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان
تن از  ۱۰۹دولت کشته شده بودند، اما در این هفته  از افراد مخالفین مسلح نت ۱۱۴قبل  ۀاست. هفتاندکی کاهش 

هفتۀ قبل تلفات ست. نیز نسبت به هفتۀ قبل کاهش یافته ا تلفات افراد ملکی . میزاننداهکشته شد ن طالبانجنگجویا
 .اندکشته شده فرد ملکی ۲۰بود، اما در این هفته تن  ۳۸مردم ملکی 

یات شبانه کاهش یافته است، اما تلفات ملکی در عمل غیرنظامیان نسبت به هفتۀ قبلدر این هفته هرچند میزان تلفات 
گر در عملیات شبانۀ نیروهای یکبار دی هفته جریان دارد. در اینهنوز هم  گسرتدۀ مردمهای باوجود انتقادات و  واکنش

طالبان مسلح عنوان  ،های امنیتیافغان، افراد ملکی کشته شدند. قربانیان این روریدادها طبق معمول از سوی ارگان
دهد که قربانیان این رویدادها باز هم افراد ملکی نشان می هارویداد این محل اما معلومات بدست آمده از شده است،

فرد ملکی کشته شدند و رئیس  ۵ در آن که شبانه در شهر کابل نیز رخ دادعملیات ۀ گذشته یک رویداد ستند. هفته
نشده است. یکی از ابعاد روشن تا هنوز بررسی ، اما نتایج این نیز صادر کرداین حادثه را  بررسیجمهور غنی دستور 

ای که همواره گیری وزندانی کردن آنها است، مسئلهدستناگوار این عملیات کشتار غیرنظامیان بدون محاکمه و یا 
در پی داشته و حکومت افغانستان نیز تا هنوز موفق به توقف این عملیات و جلوگیری از همچو های مردم را واکنش

 رویدادها نشده است. 
های باریۀ آن نیز برفو دلیل عمد ۀ قبل کاهش یافته استهفت ماننددر کل در این هفته میزان تلفات این، گذشته از 

است. در کنار  یافتهکاهش  نیز آن رویدادهای امنیتی ۀکه در نتیج است کشور و رسدی هوا در مناطق رسدسیر شدید
ر میدان جنگ را به منایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح آفر کاهش خشونت دهفته دفرت سیاسی طالبان در قطر در این این، 

، نزدیک شدن به توافق میان امریکا و طالبان در مورد رسد که در کنار رسدی هواو به نظر می افغانستان تسلیم کرد
 کاهش خشونت باعث کاهش تلفات نیز شده است.
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، یک بار دیگر افغانستانت و خسارات جنگ در های ناظر تلفامرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد به عنوان یکی از ارگان
سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان تنها و تنها در نتیجۀ خروج خاطر نشان می

های نیروهای خارجی از افغانستان و موفق شدن گفتگوهای صلح با طالبان امکان پذیر است. بنابراین، از متام جهت
 های صلح توجه منایند.خواهیم تا بجای مترکز روی میدان جنگ به تالشهای درگیر داخلی میاملللی و جهتبین 

 های درگیر جنگ و غیرنظامیان:تلفات مجموعی جهت :۴-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۴ نیروهای افغان ۲۰ نیروهای افغان

 ۵۷ مخالفین مسلح دولت ۱۰۹ مخالفین مسلح دولت

 ۱۸ غیرنظامیان ۲۰ نغیرنظامیا

 ۲ نیروهای خارجی ۲ نیروهای خارجی

 ۸۱ مجموعه ۱۵۱ مجموعه

 ۲۳۲             مجموع تلفات

 انپای
 

 


