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 مقدمه
 ۲الی جدی  ۳۱از )م ۳۲۳۲سال جنوری  ۳۲الی  ۷۱ از تاریخ کشور،گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در این در 

تن  ۷۵۱در این هفته حدود ، آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارشاز نقاط مختلف کشور جمع (ش ـه ۷۲۳۱سال دلو 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۲۳در نقاط مختلف کشور کشته و 

تن در تمام نقاط  ۳۲۳هفتۀ قبل  .کاهش یافته است نیز در این هفته گمیزان مجموعی تلفات جن گزارش،بربنیاد آمار 
  ند.اهکشته و زخمی شدتن  ۳۳۲ مجموعا کشور کشته و زخمی شده بودند، ولی در این هفته

 تلفات هایترین رویدادخونین .اندکی افزایش یافته است ۀ قبلنسبت به هفت در جانب نیروهای حکومتی میزان تلفات
پولیس  سرباز ۷۲ تنها در این دو والیت ت االباندر حمال و  گان رخ دادهای بغالن و اروز نیروهای افغان در والیت

 تن دیگر زخمی شدند. ۱کشته و 
در والیت  ی تلفات ملکیرودیدادها ترین. خونیناست اندکی کاهشگر ه نشانهفتدر این  نیز میزان تلفات غیرنظامیان
 می شدند.گر زختن دی ۳کشته و در آن فرد ملکی  ۷۷ حد اقله ک فاریاب و خوست رخ داد

مخالفین مسلح  مجموعی ولی تلفات ،است افزایش اندکیگر نشانتۀ قبل نسبت به هف دولت مسلح مخالفینتلفات 
منااق کشور  برخیسردی هوا در آن نیز ۀ که دلیل عمد دهدرا نشان میهای قبل کاهش هفتهنیز نسبت به  دولت
 است.

در کنار  خوانید.را میغیرنظامیان افغان و  مخالفین مسلح دولت ،نیروهای افغان تلفات آمار و تفصیالت ،در این گزارش
 این، در بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته شده است.

 

 تلفات نیروهای افغان
 جنوری: ۸۱

 گر به االبان تسلیم شدند.تن دی ۷۲و  کشتهپولیس  ۲، ۀ یک حملۀ االبان در ولسوالی ارغنداب والیت زابلدر نتیج
پولیس سرباز  ۲ ،رهارگیانی والیت ننگهای مومندره و خو پولیس محلی و االبان مسلح در ولسوالیدرگیری میان  پیدر 

 شدند. کشتهمحلی 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51161389
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51161389
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
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 ،خگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منااق رحمت آباد و نوراید ولسوالی چهاربولک والیت بلدر اثر یک در 
 برداشت. زخمیک سرباز اردوی ملی 

  جنوری: ۸۱
سرباز دو  ،سرک میرویس نیکۀ شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگان ۀمنطق در موترسایکل سوارۀ افراد مسلح در اثر حمل

 .شدند کشتهپولیس 
 شدند. کشتهپولیس  ۲، ۀ حملۀ االبان مسلح در ولسوالی گل تپۀ والیت کندزدر نتیج

 جنوری: ۰۲
سه سرباز امنیتی  ،والیت کنر یکانو ولسوالی سر یک درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در در پی 

 .برداشتند زخم
 جنوری: ۰۸

مربواات حوزۀ اول امنیتی شهر در  ،گیری میان پولیس و مخالفین مسلح دولت در منطقۀ بازار هراتدر اثر یک در 
 گر زخم برداشت.دی پولیسو یک  تهکش، یک پولیس قندهار

 جنوری: ۰۰
پولیس  ۴ۀ حملۀ نخست که در نتیج حمله کردند ،االبان مسلح بر پوستۀ پولیس در ولسوالی چنارتوی والیت اروزگان

 و یک تن دیگر زخم برداشت. کشتهۀ دوم یک پولیس حملکشته شدند. و در 
گر و یک تن دی کشتهامنیت ملی  وعاتیمسئوول مطب ،والیت هلمند مرکز در شهر لشکرگاه هدر نتیجۀ یک حملۀ مسلحان

 برداشت. زخم
 تن به شمول رئیس ۲در ولسوالی خواجه سبرپوش والیت فاریاب،  ایهیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاددر نت

 گر آنان زخم برداشتند.و دو تن دی کشتهملی  اردویکندک دوم  ارکان
 و دو تن دیگر زخم برداشتند. کشتهامنیتی  زسربا ۲رویداد امنیتی در والیت کاپیسا در اثر یک 

 جنوری: ۰۲
که در  قرار دادندحمله  را مورد ۀ نیروهای افغانپوست یک، االبان مسلح در منطقۀ چایلۀ ولسوالی بهارک والیت تخار

 ک تن دیگر زحم برداشت.یو   کشتهنتیحۀ آن دو پولیس ملی 

https://www.mashaalradio.com/a/30384347.html
https://www.mashaalradio.com/a/30384347.html
https://da.azadiradio.com/a/30386798.html
https://da.azadiradio.com/a/30386798.html
http://azamm.org/?p=64558
http://azamm.org/?p=64558
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51180699
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
https://da.azadiradio.com/a/30390747.html
https://da.azadiradio.com/a/30390747.html
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=563901
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=563901
https://www.nunn.asia/157986/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
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س پولی ۵شاهراه کندز _ بغالن ، در مسیر فابریکه ۳ستۀ پولیس در منطقۀ سرک بر پو  لۀ االبان مسلحدر نتیجۀ حم
 دیگر زخم برداشتند.تن  ۱و  کشته

 :تلفات نیروهای افغان: ۸-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲ ۲ ۲ اردوی ملی

 ۴۲ ۷۲ ۳۱ پولیس

 ۹۱ ۸۱ ۲۲ مجموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 جنوری: ۸۱
و دو تن  کشتهاالب مسلح  ۴، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندز

 گر زخم برداشتند.دی
 شدند. کشته، دو االب مسلح درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی بلچراغ والیت فاریابدر نتیجۀ 

گر زخم و یک تن دی کشتهاالب مسلح  ۴، در منطقۀ کاریز شهر والیت فراهنیروهای افغان  ۀ هواییدر اثر یک حمل
 برداشت.

 ۷۲و  کشتهاالب مسلح  ۷۲، والیت جوزجان ههای فیض آباد و خانقارک در ولسوالیشتدر نتیجۀ عملیات نیروهای م
 زخم برداشتند.گر تن دی

 جنوری: ۸۱
االب مسلح  ۲ ،های مومندره و خوگیانی والیت ننگرهاردر اثر درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی

 شدند. کشته
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۱نهر سراج والیت هلمند،  گرمسیر و هایدر ولسوالی کوماندوۀ عملیات نیروهای در نتیج

https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/17/c_138713579.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/17/c_138713579.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://da.azadiradio.com/a/30384319.html
https://da.azadiradio.com/a/30384319.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122135-%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122135-%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
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 گر زخم برداشتند.و دو تن دی کشته، دو االب مسلح ۀ عملیات نیروهای افغان در ولسوالی چرخ والیت لوگردر نتیج
گر تن دی ۲ و کشتهاالب مسلح  ۴، دینکدر ولسوالی کجران والیت دایگیری میان پولیس و االبان مسلح در در اثر 

 زخم برداشتند.
 کشتهاالب مسلح  ۳۲ ،والیت هراتهای کوه زور و چشت شریف ولسوالی ۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در در نتیج

 شدند.
، دو ولسوالی چهاربولک والیت بلخ منااق رحمت آباد و نوراید گیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح دردر اثر در 

 شدند.  کشتهاالب مسلح 
 جنوری: ۸۱

و دو تن  کشته ، یک االب مسلحوالیت فاریاب بان مسلح درنیروهای افغان و اال میان گیری مسلحانهدر پی یک در 
 گر زخم برداشتند.دی

 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشتهاالب  ۴، والیت فراه مرکزدر نتیجۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در مربواات 
  شدند. کشتهاالب مسلح  ۴ ،در یک حملۀ هوایی در ولسوالی شولگرۀ والیت بلخ

 ۱قوماندان یک به شمول  ،ۀ حملۀ نیروهای افغان در منطقۀ کته سنگ ولسوالی آریوب زازی والیت پکتیادر نتیج
 شدند. کشته مسلح االب

 جنوری: ۰۲
 کشتهاالب مسلح  ۲، گیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی وردوج والیت بدخشاندر اثر یک در 

 شدند.
 جنوری: ۰۸

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۷۷ ،ملۀ هوایی در ولسوالی گیالن والیت غزنیدر یک ح
مربواات حوزۀ اول امنیتی شهر  ، درگیری میان پولیس و مخالفین مسلح دولت در منطقۀ بازار هراتدر اثر یک در 

 شدند. کشتهدو فرد مسلح  ،قندهار
 جنوری: ۰۰

و  دو تن  کشتهتن از مخالفین مسلح دولت  ۷۴، ۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی میوند والیت قندهاردر نتیج
 گر زخم برداشتند.دی

http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122156-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%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
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122156-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%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
http://www.afghanistantimes.af/20-taliban-killed-in-herat/
http://www.afghanistantimes.af/20-taliban-killed-in-herat/
https://www.avapress.com/ps/news/200981/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%DB%B8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.avapress.com/ps/news/200981/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%DB%B8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://da.azadiradio.com/a/30385884.html
https://da.azadiradio.com/a/30385884.html
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%85%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%da%98%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a/
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%85%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%da%98%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a/
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122230-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122230-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/20/c_138721083.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/20/c_138721083.htm
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001214498458-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-11-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001214498458-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-11-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%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://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
https://da.azadiradio.com/a/30390811.html
https://da.azadiradio.com/a/30390811.html
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 جنوری: ۰۲
 حمالت واکنشیحمله کردند که در نتیجۀ  ،نیروهای افغان در ولسوالی بهارک والیت تخاراالبان مسلح بر یک پوستۀ 

 گر زخم برداشتند.و دو تن دی کشتهاالب مسلح  ۴پولیس 
 :مسلح دولت تلفات مخالفین: ۰-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۷۴۳ ۲۷ ۷۷۷ انطالب

 ۸۹۰ ۲۸ ۸۸۸ مجموعه

 
 تلفات غیرنظامیان افغان

 جنوری: ۸۱
نیز ساله  ۷۳و یک کودک  کشتهفرد ملکی یک ، ۀ حملۀ مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بلچراغ والیت فاریابدر نتیج

 زخم برداشت.
 جنوری: ۸۱

و  کشتندرا عضو یک فامیل به شمول زنان و کودکان  ۲ ،ولسوالی اندخوی والیت فاریاب هقۀ خانقادر منط افراد مسلح
ولی االبان دست داشتن در  کنندعنوان میعامل این رویدا را االبان  های حکومتیمقام .را زخمی کردندگر دو تن دی

 ند.اهاین رویداد را رد کرد
 جنوری: ۰۲

 شدند. کشتهفرد ملکی  ۲، والیت خوستدر  هاۀ تاالر جرگهای در منطقدر نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده
 جنوری: ۰۸

 .کشتنداالبان مسلح یک کارمند واکسین پولیو را در ولسوالی آریوب زازی والیت پکتیا 
 

https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
http://reporterly.net/live/newsfeed/sunday-january-19/six-family-members-shot-killed-by-taliban-in-faryab/
http://reporterly.net/live/newsfeed/sunday-january-19/six-family-members-shot-killed-by-taliban-in-faryab/
https://da.azadiradio.com/a/30386725.html
https://da.azadiradio.com/a/30386725.html
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%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-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B7/
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%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-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B7/
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 جنوری: ۰۰
گر زخم تن دی ۲و  کشتهقومی  متنفذ، یک ولسوالی دولت آباد والیت فاریابدر اثر انفجار بم دستی در یک دواخانه  در

 برداشتند.
 مسلح از سوی افراد ،والیت ننگرهار نیروهای افغان در بیس اکماالتی در نزدیکی یکیک قاضی در ولسوالی بهسود 

 .شد کشتهناشناس 
 شدند. کشتهدر یک رویداد امنیتی در والیت کاپیسا دو فرد ملکی 

 جنوری: ۰۲
در کنار  ،شاهراه کندز _ بغالن ، در مسیرفابریکه ۳ستۀ پولیس در منطقۀ سرک بر پو  در نتیجۀ حملۀ االبان مسلح

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهپولیس دو فرد ملکی نیز 
 :تلفات غیرنظامیان: ۲-جدول 

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳۳ ۷۳ ۷۱ غیرنظامیان

 ۰۱ ۸۰ ۸۱ مجموعه

 
 نتیجه و تحلیل هفته

مجموعا  م(۳۲۳۲ سالجنوری  ۳۲ الی ۷۱هـ ش ) ۷۲۳۱سال  دلو ۲ جدی الی ۳۱از هفته، این ارش ز گبربنیاد آمار 
گر نیز تن دی ۲۳کشته و تن آنان  ۷۵۱ از این جمع که انددر منااق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۳۳۲حدود 

 اند.زخمی شده
ۀ قبل نشانگر اما تلفات نیروهای افغان نسبت به هفت یافته است، کاهش نیزدر این هفته  جنگ تلفاتمجموعی میزان 

 انسرباز  از تن ۲۲ افغان کشته شده بودند، اما در این هفته در کل نیروهای سرباز ۳۲هفتۀ قبل  ،افزایش اندکی است
تفاوت بیشتر با در این هفته  دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر منااق مختلف کشور  نیروهای افغان

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563871
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563871
https://da.azadiradio.com/a/30392426.html
https://da.azadiradio.com/a/30392426.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://ariananews.af/%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/?lang=fa
https://ariananews.af/%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/?lang=fa
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تن از  ۷۷۷ما در این هفته دولت کشته شده بودند، ا از افراد مخالفین مسلح نت ۷۲۳قبل  ۀ. هفتهفتۀ قبل ندارد
هفتۀ ست. کاهش اندکی داشته انسبت به هفتۀ قبل  نیز تلفات افراد ملکی . میزاننداهکشته شد جنگجویان االبان

 .اندکشته شده فرد ملکی ۷۱بود، اما در این هفته تن  ۳۲مردم ملکی  تلفاتقبل 
 انفجارر د غیر نظامیان کاهش یافته است، اما باز هم غیرنظامیان نسبت به هفتۀ قبلدر این هفته هرچند میزان تلفات 

افراد ، ۀ یوناما و یک مرکز تحقیاتی بنام چتهام هاوستاز آمار  بربیناد اند.شدهتلفات  متحمل ایهای کنار جادهماین
اند. براساس آمار یوناما، در سال گذشتۀ ت بیشتر دیدهتلفا ایۀ کنار جادهجاسازی شد هایماین ملکی در انفجار

 ها بوده است.درصد از تلفات غیرنظامیان در انفجار ماین ۵۱میالدی حدود 
از سوی دیگر، مردم ملکی به شکل گسترده قربانی حمالت هوایی نیروهای افغان و خارجی اند. کمیسیون مستقل 

به  هرات، د که در حمالت هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی شیندند والیتحقوق بشر افغانستان در هفتۀ جاری تایید کر 
اند. این حمله هفتۀ گذشته صورت گرفت و ادعاهای نیز وجود داشت تن کشته و زخمی شده ۷۵شمول زنان و کودکان 

 اند.غیرنظامی کشته شده ۵۲که در این رویداد بیش از 
کاهش رویدادهای  نیز های قبل کمتر بوده است که عامل آنت به هفتهدر کل، تلفات ناشی از جنگ در این هفته نسب

امنیتی در منااق سردسیر کشور و نزدیک شدن به توافق روی کاهش خشونت در میدان جنگ میان االبان و ایاالت 
 . شودپنداشته میمتحده امریکا 

رود که این توافق در آیندۀ نزدیک به اند و انتظار میرسد که امریکا و االبان به توافق صلح نزدیک شدهبه نظر می
امضا برسد. در این هفته نیز رئیس جمهور اشرف غنی با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در شهر داووس سویس 

خشونت در  میزانگفتگو کردند. رئیس جمهور امریکا تاکید کرده است که  در مورد پروسۀ صلح افغانستاندیدار و 
آفر االبان در رابطه به  روی نماید کهرو، چنان میافغانستان به گونۀ واضح و قابل اامینان باید کاهش یابد. از این

 از سوی امریکا موافقه صورت گیرد و توافق صلح امضا شود. کاهش خشونت در میدان جنگ 
، یک بار دیگر افغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در به عنوان یکی از ارگانمطالعات استراتیژیک قاصد  مرکز

سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان تنها و تنها در نتیجۀ خروج خاار نشان می
های صلح با االبان امکان پذیر است. بنابراین، از تمام جهتنیروهای خارجی از افغانستان و موفق شدن گفتگوهای 

 های صلح توجه نمایند.خواهیم تا بجای تمرکز روی میدان جنگ به تالشهای درگیر داخلی میبین المللی و جهت
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 های درگیر جنگ و غیرنظامیان:تلفات مجموعی جهت :۹-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۷۳ افغاننیروهای  ۲۲ نیروهای افغان

 ۲۷ مخالفین مسلح دولت ۷۷۷ مخالفین مسلح دولت

 ۷۳ غیرنظامیان ۷۱ غیرنظامیان

 ۲۰ مجموعه ۸۵۱ مجموعه

 ۰۰۲             مجموع تلفات

 انپای
 
 


