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 مقدمه
 ۷۱الی  ۲از )م ۴۲۴۲سال  فبروی ۶الی جنوری  ۴۲ از تاریخ کشور،تلفات ناشی از جنگ جاری در گزارش آمار این در 

 ۰۷۲هفته حدود دو  در این ،آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارشاز نقاط مختلف کشور جمع (ش ـه ۷۹۳۱سال دلو 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۹۲۹تن در نقاط مختلف کشور کشته و 

تن در  ۴۴۲ هفته پیشدر  .یافته است ګذشته افزایشهفتۀ  دودر  گمیزان مجموعی تلفات جن گزارش،آمار بربنیاد 
  ند.اهکشته و زخمی شدتن  ۱۰۹ مجموعا هفته دو تمام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ولی در این

 هایترین رویدادخونین .فته استافزایش یاچند برابر  ۀ قبلهفتنسبت به  حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
پولیس  سرباز ۱۲ ت االباندر حمال  که رخ دادگان و اروز  کندز ،بغالنکندهار،  هاینیروهای افغان در والیت تلفات

 تن دیگر زخمی شدند. ۲۲کشته و 
زابل، و  بلخ، کندز،در والیت  ی تلفات ملکییدادهاترین رو. خونیناست افزایشگر نشان نیز میزان تلفات غیرنظامیان

 کشته شدند.در آن فرد ملکی  ۷۱ اقلحده ک رخ داد بادغیس
 جنگندۀ امریکاییهمچنین در سقوط یک  .استافزایش گر نشانتۀ قبل هف به دونسبت  نیز دولت مسلح مخالفینتلفات 

 یک والیت غزنی دو فرد امریکایی کشته شدند.ده ولسوالیدر 
را  و نیروهای خارجی افغان غیرنظامیان، مخالفین مسلح دولت ،غاننیروهای اف تلفات آمار و تفصیالت ،در این گزارش

در کنار این، در بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته  خوانید.می
 شده است.

 

 تلفات نیروهای افغان
 جنوری: ۴۲

دو تن دیگر  و کشتهگلوله پولیس را به ضرب  ۲هار، یک شخص نفوذی االبان مسلح در ولسوالی خاکریز والیت قند
 زخمی شدند.

از حملۀ االبان بر پوستۀ پولیس در ولسوالی چهارچینوی والیت ری میان پولیس و االبان مسلح بعددر نتیجۀ درگی
 شد. کشتهلی ، یک پولیس ماروزگان

http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/25/c_138733599.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/25/c_138733599.htm
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
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 ۰و  کشتهسرباز اردوی ملی  ۹ ،ۀ حملۀ االبان مسلح بر پوستۀ خنجر در مرکز ولسوالی منگجیک والیت جوزجاندر نتیج
 برداشتند. زخمگر تن دی

 جنوری: ۴۲
سرباز  ۹شمول یک پیلوت  در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی توسط االبان در ولسوالی کجکی والیت هلمند، به

 برداشتند. زخم یاردوی مل
در منطقۀ منگوتی مسیر شاهراه شبرغان _ سرپل والیت گیری میان االبان مسلح و پولیس محلی در  اثر یکدر پی 

 برداشتند. زخم گرتن دی ۱و  کشتهمحلی  پولیس ۳، جوزجان
 جنوری: ۴۲

 شدند. کشتهسرباز امنیتی  ۹جۀ یک رویداد امنیتی در والیت فاریاب در نتی
سرباز اردوی ملی  ۶، ۀ االبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب والیت کندزدر اثر یک حمل

 گر زخم برداشتند.دیتن  ۱و  کشته
 جنوری: ۴۲

، یک در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ کلوکداش ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳  کشتهو دو سرباز امنیت ملی  پولیس

حمله کردند که در  باد والیت کندز،زی ولسوالی علی آ ۀ موسیدر منطقۀ نیروهای افغان االبان مسلح  بر یک پوست
 شدند. کشتهنتیجۀ آن دو پولیس 

 شد. کشتهلیس ، یک پو ۀ درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیسدر نتیج
ۀ آن یک سرباز اردوی جۀ پولیس حمله کردند آن که در نتیاالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریاب، بر یک پوست

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲ و کشتهملی 
تن  ۴و  کشته پولیسیک  ،بغالن والیت بغالن -ۀ پولیس در مسیر شاهراه کابلبر پوستاالبان مسلح  حملۀدر نتیجۀ 

 دیگر زخم برداشتند.
 جنوری: ۴۲

پولیس  ۷۱، ۀ حملۀ االبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در منطقۀ خواجه الوان پلخمری مرکز والیت بغالندر نتیج
 برداشتند. زخمیگر تن د ۶و  کشته

https://da.azadiradio.com/a/30395087.html
https://da.azadiradio.com/a/30395087.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
http://reporterly.net/live/newsfeed/saturday-january-25-2020/1afghan-army-chopper-shot-down-by-taliban-in-helmand/
http://reporterly.net/live/newsfeed/saturday-january-25-2020/1afghan-army-chopper-shot-down-by-taliban-in-helmand/
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30396631.html
https://da.azadiradio.com/a/30396631.html
https://af.shafaqna.com/fn/61030
https://af.shafaqna.com/fn/61030
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
http://chaparpress.com/blog/2020/01/28/%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%B1%DB%B3-%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%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7/
http://chaparpress.com/blog/2020/01/28/%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%B1%DB%B3-%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%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7/
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/afghan-police-officers-killed-taliban-insider-attack-200128074059640.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/afghan-police-officers-killed-taliban-insider-attack-200128074059640.html
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یک  و یک پولیسۀ آن که در نتیج ،حمله کردند ت فاریاباالبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در ولسوالی المار والی
 سرباز امنیت ملی زخمی شدند. ۹و  کشتهسرباز امنیت ملی 

، قوماندان پولیس محلی در منطقۀ ارزان قیمت مربواات حوزۀ دوازدهم شهر کابلناشناس مسلح حملۀ افراد ۀ در نتیج
 شد. کشتهولسوالی شاجوی والیت زابل، 

 شد. کشته ملی  ، یک پولیسدر منطقۀ گوجرآباد ولسوالی اندخوی والیت فاریابسلح ۀ االبان مدر اثر یک حمل
 جنوری: ۴۲
دو ،سرباز امنیت ملی ۷۲، یک درگیری میان نیروهای افغان  و االبان مسلح در ولسوالی دشت ارچی والیت کندزاثر در 

 میباشد.برداشتند  زخم  پولیس ۲سرباز اردوی ملی و  ۱ و کشتهسرباز اردوی ملی و دو پولیس 
 کو ی کشتهحمله کردند که در نتیجۀ آن یک پولیس محلی  ،ۀ کورک مغل در مرکز والیت سرپلاالبان مسلح بر پوست

 تن دیگر زخم برداشتند. 
 .گر زحم برداشتندتن دی ۲و  کشتهپولیس  ۱، کوت مرکز والیت اروزگاننۀ االبان مسلح در شهر تریدر اثر یک حمل

 .کشتندۀ خودش ، یک پولیس را در خاناالبان مسلح  در ولسوالی بهارک والیت بدخشان
، شدند پولیس محلی کشته ۰، ۀ حملۀ االبان مسلح در منطقۀ کاریزک ولسوالی کشک کهنۀ والیت هراتجدر نتی

 .شدند کشتهپولیس محلی  ۹همچنین در یک انفجار ماین کنار جاده 
 .کشتندیک پولیس را به ضرب گلوله ، ۀ سوماالبان مسلح در شهر کندز مربواات حوز 

گزمه کننده حمله کردند که در نتیجۀ آن یک  پولیس  ، بر پولیس تخار والیت تخارـ  االبان مسلح در شاهراه کندز
 شدند. زخمیگر تن دی ۲و  کشته

گر زخم تن دی ۴و  کشتهپولیس  ۴ ،در نتیجۀ حملۀ االبان مسلح بر پوستۀ پولیس در ولسوالی قادس والیت بادغیس
 برداشتند.

 جنوری: ۰۳
یک پولیس محلی   ،در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی دهنه غوری والیت بغالن

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشته
 شد. کشتهمدیر امنیت ملی ا، در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی آله سای والیت کاپیس

https://khabarnama.net/blog/2020/01/28/2%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://khabarnama.net/blog/2020/01/28/2%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://www.khaama.com/pashto/archives/24726
https://www.khaama.com/pashto/archives/24726
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.pajhwok.com/en/2020/01/01/14-security-personnel-killed-kunduz-attack
https://www.pajhwok.com/en/2020/01/01/14-security-personnel-killed-kunduz-attack
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/29/c_138741525.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/29/c_138741525.htm
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.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=564354
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564354
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/202286/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B0%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=564497
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=564497
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چی ولسوالی قادس والیت قۀ قر در منطق کاروان اکماالتی پولیس بر  ایار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهجدر اثر یک انف
 گر زخم برداشتند.تن دی ۹پولیس کشته و  ۴ ،بادغیس

 جنوری: ۰۳
 شد. کشته حملۀ االبان در منطقۀ سربند ولسوالی قرمقول والیت فاریاب یک سرباز اردوی ملی ۀ در نتیج

 ی:فبرور  اول
 زخمپیشین والیت کابل  ۀ، قوماندان امنیدر اثر یک حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ شاه شهید شهر کابل

 برداشت.
وهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ قعلۀ نو ده مالصاحب مربواات مرکز والیت در پی درگیری میان نیر 

 شد. کشته، یک پولیس پروان
 کشتهپولیس محلی  ۴ ،ۀ حملۀ االبان در مربواات دریای آمو ولسوالی شهر بزرگ والیت بدخشاندر نتیج

  شدند.
، یک پولیس محلی و دو در اثر یک حملۀ االبان مسلح در منطقۀ کاریز خانی ولسوالی رباط سنگی والیت هرات

 شدند. کشتهتن از ارفداران دولت 
 ی:فبرور  ۴

 ۰ۀ آن حمله کردند که در نتیج ،ۀ کیسه توپک مربواات شاهراه کندز _ بغالن والیت کندزاالبان مسلح در منطق
 برداشتند. زخمگر تن دی ۹و  کشتهپولیس 

، یک پولیس مسلح در ولسوالی قیصار و بندر شاخ والیت فاریابدر پی درگیری میان نیروهای افغان و االبان 
 برداشتند. گر زخمتن دی ۱و  کشتهمحلی 

 شد. کشتهدر نتیجۀ یک درگیری میان پولیس و االبان مسلح در والیت هرات یک پولیس 
سرباز اردوی ملی  ۴، رکۀ والیت بغالندر اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی بو 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۶و  کشته
 ی:فبرور  ۰

و یک  هکشت، یک پولیس گیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ کرجی والیت فراهدر اثر یک در 
 گر زخم برداشت.تن دی

https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30412415.html
https://da.azadiradio.com/a/30412415.html
http://khabarnama.net/blog/2020/02/01/%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-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/01/%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-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://tolonews.com/pa/afghanistan/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8E%D9%80%E2%80%8E%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DB%B5-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DB%90%D8%AF%D9%84
https://tolonews.com/pa/afghanistan/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8E%D9%80%E2%80%8E%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DB%B5-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DB%90%D8%AF%D9%84
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.dailyweesa.com/?p=44461
https://www.dailyweesa.com/?p=44461
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30416087.html
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 ی:فبرور  ۲
به شمول و  کشتهپولیس  ۶، به شمول قوماندان پولیس محلی ۀ حملۀ االبان مسلح در منطقۀ تختۀ والیت سرپلدر نتیج

 یگر زخم برداشتند.تن د ۹فظت عامه قوماندان نظم محا
 شد.یک سرباز اردوی ملی کشته  ،در نتبجۀ حملۀ االبان در منطقۀ خونی خور والیت خوست

 شد. کشتهیک پولیس زن  قندهارۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در شهر در نتیج
 شد. کشته، یک پولیس در اثر یک حملۀ االبان مسلح در منطقۀ فیروزکوه ولسوالی مقر والیت بادغیس

 شد. کشته، یک سرباز سپیشل فورس ۀ االبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریابدر یک حمل
 ی:فبرور  ۲

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهپولیس  ۴ ،در ولسوالی گرشک والیت هلمندای ۀ کنار جادهدین جاسازی شۀ انفجار مادر نتیج
 .کشتندگلوله پولیس را به ضرب  ۰ ،قندهاریک شخص نفوذی االبان در منطقۀ تلوکان ولسوالی پنجوایی والیت 

زخم  گرتن دی کو ی کشتهپولیس  ۹ به شمول قوماندان پولیس محلی ،ۀ کمین االبان مسلح در والیت فاریابدر نتیج
 .تبرداش

 :تلفات نیروهای افغان: ۳-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲۳ ۹۹ ۷۶ اردوی ملی

 ۴۲۰ ۳۲ ۷۷۷ پولیس

 ۴۲۲ ۳۴۲ ۳۴۲ مجموعه

 

 تلفات مخالفین مسلح دولت
 جنوری: ۴۲

والیت در نتیجۀ درگیری میان پولیس و االبان مسلح بعد از حملۀ االبان بر پوستۀ پولیس در ولسوالی چهارچینوی 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱و  کشتهاالب مسلح  ۰، اروزگان

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564814
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564814
https://arezo.news/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://arezo.news/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202002054576999-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-6-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002054576999-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-6-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF/
https://www.darivoa.com/a/five-afghan-local-police-killed-in-Kandahar/5276155.html
https://www.darivoa.com/a/five-afghan-local-police-killed-in-Kandahar/5276155.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564975
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564975
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
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تن  ۰و  کشتهاالب مسلح  ۹، در نتیجۀ درگیری میان پولیس و االبان مسلح در ولسوالی منگجیک والیت جوزجان
 .دیگر زخم برداشتند

 شدند. کشته ،گذار االب مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریابماین  ۹ۀ انفجار ماین در نتیج
دو  ،ولسوالی قیصار والیت فاریابۀ درگیری میان االبان و نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ بندر شاخ در  نتیج

 و یک تن دیگر زخم برداشت. کشتهاالب مسلح 
گر زخم تن دی ۹و  کشتهاالب مسلح  ۱، هوایی در منطقۀ مالخیل ولسوالی اقتاش والیت کندزۀ در اثر یک حمل

 .برداشتند
 شدند. کشتهح االب مسل ۷۲ ،در نتیجۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی چمتال والیت بلخ

 جنوری: ۴۲
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۷۶، ۀ حمالت نیروهای افغان در ولسوالی بلخ والیت بلخدر نتیج

و  کشتهاالب  مسلح  ۲، ن مسلح در ولسوالی منگجیک والیت جورجانگیری میان نیروهای افغان و االبادر اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷۲

 شدند. کشتهالب مسلح ا ۹، در نتیجۀ حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی های نهرسراج و واشیر والیت هلمند
 گر زخم برداشتند.تن دی ۰و  کشته االب مسلح ۲، ۀ نیروهای افغان در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهاردر اثر حمل

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهتن  ۰، والیت بلخدر اثر درگیری نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی زارع 
االب  ۴،در نتیجۀ یک درگیری نیروهای افغان و االبان مسلح در مربواات ولسوالی  روی دو آب والیت سمنگان

 گر زخم برداشتند. تن دی ۴مسلح کشته و 
 جنوری: ۴۲

 .زخم برداشتگر و یک تن دی کشتهاالب مسلح  ۴ ،حملۀ نیروهای افغان در  والیت کندزدر نتیجۀ 
گر زخم برداشتند. تن دی ۹االب مسلح و   ۱ ،ۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی خانقا والیت جوزجاندر نتیج

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۲، همچنین در یک حملۀ هوایی دیگر در والیت فاریاب
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۰، ای خاص امنیت ملی در ولسوالی جلریز والیت میدان وردکنیروهۀ عملیات در نتیج

https://pa.azadiradio.com/a/30395475.html
https://pa.azadiradio.com/a/30395475.html
https://www.salamsarbaz.com/post/dr-pa/3503
https://www.salamsarbaz.com/post/dr-pa/3503
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
https://da.azadiradio.com/a/30396406.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122419-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122419-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8/
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138735058.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138735058.htm
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1713889
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/1713889
https://www.avapress.com/ps/news/201734/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%DB%B3%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84
https://www.avapress.com/ps/news/201734/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%DB%B3%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AB%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84
https://www.enikassradio.com/%D9%BE%D9%87-%D8%B4%DB%90%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%DA%A9%DB%90-%DB%B9-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB/
https://www.enikassradio.com/%D9%BE%D9%87-%D8%B4%DB%90%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%DA%A9%DB%90-%DB%B9-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001254525331-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-5-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001254525331-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-5-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-/
https://www.avapress.com/ps/news/201980/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%DB%B2%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84-%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/201980/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%DB%B2%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84-%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://af.shafaqna.com/fn/61030
https://af.shafaqna.com/fn/61030
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
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االب  ۲گیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ دشت لیلی مربواات قریۀ مجید قدوق ثر یک در در ا
 گر زخو برداشتند.تن دی ۲و  کشتهمسلح 

 جنوری: ۴۲
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۷۲،در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهاردر نتیجۀ عملیات نیروهای افغان 

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۴، والیت پکتیا ۀ هوایی در منطقۀ مکاوه ولسوالی زرمتدر اثر یک حمل
و  کشتهاالب مسلح  ۱، گیری میان نیروهای افغان واالبان مسلح در ولسوالی فیض آباد والیت جوزجاندر اثر یک در 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷۲
 جنوری: ۴۲

 گر زخم برداشتند.تن دی ۹و  کشتهاالب مسلح  ۹، در ولسوالی نهر سراج والیت هلمندهای افغان ملۀ نیرو در نتیجۀ ح
تن دیگر زخم  ۹و  کشتهیک االب مسلح  ،در نتیجۀ عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولسوالی میوند والیت قندهار

 برداشتند.
 ،مرکز والیت بغالن مریات پلخدرگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ خواجه الوان مربوا پی یکدر 
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۷۶

 گر زخم برداشتند.تن دی ۰االب مسلح کشته و  ۱، المار والیت فاریابۀ نیروهای افغان در ولسوالی در اثر یک حمل
 شدند کشتهاالب مسلح  ۷۲، در نتیجۀ یک حملۀ هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی میوند والیت قندهار

 جنوری: ۴۲
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهاالب مسلح  ۴، ۀ نیروهای خاص افغان در ولسوالی چرخ والیت لوگرۀ حملجدر نتی

 شدند. کشتهح االب مسل ۲ ،های خاص کوماندوی افغان بر یک زندان در والیت بادغیسدر نتیجۀ حملۀ نیرو 
 جنوری: ۰۳

  شد. کشتهمسئوول نظامی االبان مسلح ، ۀ هوایی در منطقۀ دگزک ولسوالی سیوری والیت زابلدر اثر یک حمل
 جنوری:۰۳

 شدند کشتهاالب مسلح  ۱، واشیر، و نادعلی والیت هلمند، ۀ عملیات نیروهای افغان در ولسوالی نهرسراجدر نتیج

https://af.sputniknews.com/afghan/202001274535863-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86--/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001274535863-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86--/
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=564216
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=564216
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%BE%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%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/
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%BE%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%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/
http://chaparpress.com/blog/2020/01/28/%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%B1%DB%B3-%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%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7/
http://chaparpress.com/blog/2020/01/28/%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%B1%DB%B3-%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%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7/
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%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%DB%90-%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/
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%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%DB%90-%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/
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/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98/
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/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98/
https://da.azadiradio.com/a/30401525.html
https://da.azadiradio.com/a/30401525.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564395
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564395
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D9%84%D9%88%DA%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%DB%B4-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%9A%D8%AA%DB%90/
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D9%84%D9%88%DA%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%DB%B4-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%9A%D8%AA%DB%90/
https://ariananews.af/%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ps
https://ariananews.af/%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ps
https://www.avapress.com/fa/news/202325/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.avapress.com/fa/news/202325/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://da.azadiradio.com/a/30409761.html
https://da.azadiradio.com/a/30409761.html
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 اول فبروری:
گیری میان نیروهای افغان واالبان مسلح در منطقۀ کته قشالق ولسوالی خواجه سبز پوش والیت در اثر یک در 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷۱و  کشتهاالب مسلح  ۷۲، فاریاب
 فبروری: ۴

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهاالب مسلح  ۶ ،ی خانقا والیت جوزجانۀ کمین نیروهای افغان در ولسوالدر نتیج
تن  ۶و  کشتهاالب مسلح  ۱، ۀ نیروهای افغان در منطقۀ بادغیسی ولسوالی خواجه سبز پوش والیت فاریابدر اثر حمل

 یگر زخم برداشتند.د

 ۲ ا، قوماندان االبان همراه بباد ولسوالی دولت آباد والیت بلخۀ حملۀ نیروهای مشترک افغان در منطقۀ خیر آ در نتیج
 شدند. کشتهگر تن دی

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۳، در نتیجۀ حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گرشک والیت هلمند
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۲، والیت کندزۀ باغ شرکت قمنطنیروهای افغان در  و زمینی ۀ عملیات هواییدر نتیج

االب  ۹ۀ آن در نتیج هحمله کردند ک ،های نیروهای افغان در ولسوالی علی آباد والیت کندز پوستهاالبان مسلح بر 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهمسلح 

 کشتهفرد مسلح مخالف دولت  ۴، در والیت هراتدولت  مخالفین مسلح و در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان
 شدند.

تن  ۱و  کشتهاالب مسلح  ۴، گیری میان نیروهای افغان االبان مسلح در ولسوالی بورکۀ والیت بغالندر اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.دی
 فبروری: ۰
منفجر کنند پیش از اینکه به هدف  رافجرۀ راسم شیرینی خوری مواد منمیخواست بر یکی از میک فرد انتحاری که  

 شد. هکشتنده منفجر شد و انتحار کننده انفجار کن  دخود برسد موا
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۹، در نتیجۀ حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی سنگین والیت هلمند

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۹، والیت فاریاب ۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دولت آباددر اثر یک حمل

https://da.azadiradio.com/a/30411449.html
https://da.azadiradio.com/a/30411449.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/03/c_138753099.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/03/c_138753099.htm
https://af.sputniknews.com/afghan/202002024559038-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-13-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002024559038-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-13-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
http://www.ecns.cn/m/news/politics/2020-02-03/detail-ifztewca0593814.shtml
http://www.ecns.cn/m/news/politics/2020-02-03/detail-ifztewca0593814.shtml
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93892-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93892-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.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/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%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/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%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://tolonews.com/pa/afghanistan/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8E%D9%80%E2%80%8E%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DB%B5-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DB%90%D8%AF%D9%84
https://tolonews.com/pa/afghanistan/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8E%D9%80%E2%80%8E%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DB%B5-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DB%90%D8%AF%D9%84
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/02/02/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ba/
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93892-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93892-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%84.html
https://tkg.af/pashto/2020/02/03/%D9%BE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B5-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB/
https://tkg.af/pashto/2020/02/03/%D9%BE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B5-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB/
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و یک تن  کشته فرد داعش  ۹، ۀ عملیات نیروهای افغان در منطقۀ مناگی برشنا ولسوالی وته پور والیت کنردر نتیج
 گر زخم یرداشتند.دی
 شدند. کشته، ۀ مهترالم بابا مربواات مرکز والیت لغمانمنطقدر اثر انفجار ماین خویش در  گذارفرد ماین  ۲

گر تن دی ۹و  کشتهفرد مخالف مسلح دولت  ۶، ی والیت فراهدرگیری میان نیروهای افغان در منطقۀ کرجدر اثر یک 
 زخم برداشتند.

 فبروری : ۲
  شدند. کشتهاالب مسلح  ۱، ۀ عملیات خاص اردوی ملی در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهاردر نتیج
جوزجان به شمول دو قوماندانان رگیری میان نیروهای افغان واالبان مسلح در شاهراه جوزجان _ سرپل والیت در اثر د
 االب مسلح کشته شدند. ۳االبان 

گر تن دی ۷۲و   کشتهاالب مسلح  ۱، گ والیت لغمانعملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولسوالی علیشن ۀنتیجدر 
 شتند.زخم بردا

 فبروری: ۲
 شدند. کشتهاالب مسلح  ۱، در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی غورک والیت قندهار

 گر زخم برداشتند.و  یک تن دی کشتهاالب  ۹از اثر انفجار ماین گر همچنان در یک رویداد دی
  شد. کشتهیک عضو کمیسیون نظامی االبان  ،جۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی ادرسکن والیت هراتدر نتی

و یک  کشتهاالب مسلح  ۴ ،گیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی گلران والیت هراتدر اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.تن دی

االب  ۷۶، الی های شیرین تگاب و قیصار والیت فاریابگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسو در اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷۱و  کشتهمسلح 

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۴، ر ولسوالی بلخ والیت بلخدر نتیجۀ عملیات نیروهای افغان د
 فبروری: ۲

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۰ ،یت هملندملۀ هوایی در ولسوالی های نهرسراج و سنگین والحۀ یک در نتیج

https://pa.azadiradio.com/a/30414448.html
https://pa.azadiradio.com/a/30414448.html
https://moi.gov.af/dr/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://moi.gov.af/dr/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%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/30416087.html
https://da.azadiradio.com/a/30416087.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564783
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=564783
https://da.azadiradio.com/a/30418216.html
https://da.azadiradio.com/a/30418216.html
https://da.azadiradio.com/a/30418216.html
https://da.azadiradio.com/a/30418216.html
https://tkg.af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1/
https://tkg.af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1/
https://tkg.af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1/
https://tkg.af/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124730/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124730/
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93980-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93980-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
https://da.azadiradio.com/a/30420028.html
https://da.azadiradio.com/a/30420028.html
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 شدند. کشتهاالب مسلح  ۷۲، ۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی میوند والیت قندهاردر نتیج
 گر زخم برداشتند. تن دی ۶و  هکشتاالب مسلح  ۷۳، سوالی شورابک والیت قندهارۀ هوایی ناتو در ولملحیک در اثر 

 شدند. کشتهاالب مسلح  ۱ ،در یک حملۀ هوایی در ولسوالی خان آباد والیت کندز
 :تلفات مخالفین مسلح دولت: ۴-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲۳۲ ۷۶۳ ۹۴۰ انطالب

 ۲ ۷ ۹ داعش

 ۲۲۲ ۳۲۳ ۰۴۲ مجموعه

 
 امیان افغانتلفات غیرنظ

 جنوری: ۴۲
ساله کشته و یک کاکایش نیز  ۷۴والیت قندهار، یک دختر  تولیکو وهای افغان در ولسوالی شاهدر اثر شلیک های نیر 

 زخم برداشت.
 جنوری: ۴۲
و  کشته، یک فرد ملکی ناحیۀ سوم شهر کابل تیجۀ یک انفجار میان بر موتر رنجر پولیس در کوته سنگی مربوااتدر ن

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲
در کنار پولیس  ،سرپلۀ منگوتی مسیر شاهراه  شبرغان_منطق در اثر درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در

 برداشت. زخمملکی نیز  فرد ۴محلی 
 زخمفرد ملکی  ۴۲، هرات ولسوالی علیشر والیت وارثۀ هوایی بر یکی از مراسم عروسی در منطقۀ در اثر یک حمل

 .ندبرداشت
 

https://pa.azadiradio.com/a/30420179.html
https://pa.azadiradio.com/a/30420179.html
https://pa.azadiradio.com/a/30420179.html
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%DB%B8-%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/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%DB%B8-%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://da.azadiradio.com/a/30396827.html
https://da.azadiradio.com/a/30396827.html
https://da.azadiradio.com/a/30396631.html
https://da.azadiradio.com/a/30396631.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138734902.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/26/c_138734902.htm
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 جنوری: ۴۲
 کشتهعضو یک فامیل  ۱، به شمول سه کودک دو زن الیت بلخۀ یک حملۀ هوایی در قریۀ بوکۀ ولسوالی بلخ و در نتیج
 شدند.

 شد. کشته، مدیر حج اوقاف ۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پشتون زرغون والیت هراتدر اثر حمل
 کشتهفرد ملکی  ۴ ،ۀ نیروهای افغان و خارجی در منطقۀ پراوی ولسوالی الینگار والیت لغمانعملیات شبانۀ در نتیج

 شدند.
 .کشتندگلوله ا به ضرب ، یک عالم دینی ر ۀ هشتم امنیتی شهر هراتیک فرد مسلح ناشناس در مربواات حوز 

، رئیس شوراهای  انکشافی  در اثر یک حملۀ افراد  مسلح ناشناس در منطقۀ شیدانی ولسوالی انجیل والیت هرات
 شدند. کشتهگر در ولسوالی انجیل والیت هرات پدر همراه با پسرش همچنان در یک رویداد دی شد. کشته

 جنوری: ۴۲
و یک  کشتهزن  ۴، جوزجان والیت سرپل –افراد ملکی در مسیر شاهراه سرپل  اثر حملۀ االبان مسلح بر یک خانۀ در

 کودک یک زن زخم برداشتند.
 جنوری: ۴۲

 گر زخم برداشتند.و دوتن دی کشته، یک کودک ۀ اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی ارزلیک والیت فاریابدر نتیج
 جنوری: ۴۲

که از سوی مسجد بطرف خانه میرفت در منطقۀ سرجنگل ولسوالی باالمرغاب والیت غور یک فرد ملکی  االبان مسلح
 .کشتندبه ضرب گلوله 

 جنوری: ۰۳
 ، یک فرد ملکی کشته شد.والیت هلمند رشکگولسوالی  در منطقۀ شورکی وهای خارجینیر  در نتیجۀ یک حملۀ هوایی

 شدند. کشتهعضو یک فامیل  ۰  ،ده گزک ولسوالی سیوری والیت زاب ۀ هوایی در منطقۀدر اثر یک حمل
شدند که در  کشتهعضو یک فامیل  ۹ ،در ولسوالی اوبۀ والیت هراتمشترک افغان ۀ نیروهای عملیات شبانۀ در نتیج

 گان یک برادر و یک خواهر شامل استند.کشته شد 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/women-children-killed-afghan-gov-air-raids-200127043857792.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/women-children-killed-afghan-gov-air-raids-200127043857792.html
https://farsi.alarabiya.net/fa/afghanistan/2020/01/26/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-
https://farsi.alarabiya.net/fa/afghanistan/2020/01/26/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-
https://azamm.org/?p=65173
https://azamm.org/?p=65173
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://af.shafaqna.com/FA/361077
https://af.shafaqna.com/FA/361077
https://af.shafaqna.com/FA/361077
https://www.avapress.com/ps/news/201987/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A-%D9%88%DA%AB%DA%93%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%90-%D8%AF%D9%87
https://www.avapress.com/ps/news/201987/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A-%D9%88%DA%AB%DA%93%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%90-%D8%AF%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93721-%D9%BE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D9%84%DA%AB%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88.html
http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu/security/item/93721-%D9%BE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D9%84%DA%AB%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88.html
https://watan24.com/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://watan24.com/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://www.nunn.asia/158434/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%DA%AB%DA%93%D9%8A-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A/
https://www.nunn.asia/158434/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%DA%AB%DA%93%D9%8A-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A/
https://www.naray.news/?p=30768
https://www.naray.news/?p=30768
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 برداشتند. زخمفرد ملکی  ۹، هنۀ غوری والیت بغالندمیان نیروهای افغان و االبان مسلح در ولسوالی  یدر اثر درگیر 
 جنوری: ۰۳

 شدند. کشتهعضو یک فامیل  ۰، هوایی در ولسوالی دشت ارچی والیت کندزۀ یک حملۀ در نتیج
و  کشته ۴، پنجم شهر کابل ۀ فاضل بیک مربواات حوزۀه در یک کراچی در منطقانفجار ماین جاسازی شدۀ در نتیج

 گر زخم برداشت.یک تن دی
با یک کودک همراه  کشته، یک کودک در نتیجۀ حملۀ هوایی نیروهای خارجی در شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگان

 مادرش زخم برداشت.
لبان مسلح در منطقۀ اکت بر یک خانۀ افراد ملکی در اثر درگیری میان نیروهای افغان و اپرتاب مرمی راۀ نتیج در

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهفرد ملکی  ۴، سربند ولسوالی قرمقول والیت فاریاب
 ی:فبرور  اول

و یک تن دیگر زخم  کشتندگلوله عالم دینی را به ضرب ، یک االبان مسلح در ولسوالی زنده جان والیت هرات
 برداشت.

، یک فرد ملکی پروان در اثر درگیری میان نیروهای افغان و االبان مسلح در منطقۀ قلعۀ نو ده مالصاحب مرکز والیت
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشته

 فبروری: ۴
 .کشتندهرات االبان مسلح یک عالم دینی را در ولسوالی زنده جان والیت 

 شدند. کشته أاالبان در قدم نخست اختطاف و بعددو فرد ملکی که از خان آباد به مرکز والیت کندز میرفتند از سوی 
در حال ادا  که یک فرد ملکی ،ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ قدوس ولسوالی کهسان والیت هراتدر نتیج

 شد. کشتهد کردن نماز بو 
 فبروری: ۰

 شدند. کشتهت بغالن دو فرد ملکی یۀ یک انفجار در والدر نتیج
 .کشتندتبر ا توسط خانمش ر والیت زابل شهر قالت یک پولیس در 

https://www.avapress.com/fa/news/202286/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B0%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA
https://www.avapress.com/fa/news/202286/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B0%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51316164
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51316164
https://da.azadiradio.com/a/30410111.html
https://da.azadiradio.com/a/30410111.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/02/01/%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-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/01/%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-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/01/%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-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002034563354-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86--/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002034563354-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86--/
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/02/02/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ba/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/02/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ba/
https://swn.af/pashto/Article.aspx?a=52948
https://swn.af/pashto/Article.aspx?a=52948
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 شد. کشتهیکی از بزرگان قومی  ،یجۀ حملۀ االبان مسلح در مهترالم بابا مرکز والیت لغماندر نت
 فبروری: ۲

 شد. کشتهدر اثر یک حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی غوریان والیت هرات یک فرد ملکی 
 فبروری: ۲

 شدند. کشته دو برادر حکمتیار ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس به شمول محافظ گلبدیندر نتیج
 :تلفات غیرنظامیان: ۰-جدول 

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳۳ ۲۶ ۰۹ غیرنظامیان

 ۲۲ ۲۲ ۲۰ مجموعه

 

 خارجیتلفات نیروهای 
 جنوري: ۴۲

فرد  ۴گاه بیان های رسمی یک والیت غزنی سقوط داده است که از نپتر را در ولسوالی دهاالبان مسلح یک هلیکو
گر و دو تن دی کشته کایییتبعۀ امر ۲در این رویداد گزارش ها نشان می دهد که  برخیند شدند. هر چ کشته ملکی 

 زخم برداشتند.
 

 نتیجه و تحلیل هفته
مجموعا  م(۴۲۴۲ سال فبروری ۶ الیجنوری  ۴۲هـ ش ) ۷۹۳۱سال  دلو ۷۱ الی ۲از هفته، این ارش ز گبربنیاد آمار 

گر نیز تن دی ۹۲۹کشته و تن آنان  ۰۷۲ از این جمع که اند در منااق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۱۰۹حدود 
 اند.زخمی شده

https://parstoday.com/ps/news/afghanistan-i87696
https://parstoday.com/ps/news/afghanistan-i87696
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
https://af.shafaqna.com/fn/61985
https://af.shafaqna.com/fn/61985
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51294289
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51294289
http://www.dailyweesa.com/?p=44252
http://www.dailyweesa.com/?p=44252
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ۀ قبل هفتدو  تلفات نیروهای افغان نسبت به  یافته است، افزایش هفتۀ گذشتهدو در  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
 از تن ۷۴۱ هفته در کل دو غان کشته شده بودند، اما در ایناف نیروهای سرباز ۹۲هفتۀ قبل  دو ،نشانگر افزایش است

هفته  دو در این دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر منااق مختلف کشور  نیروهای افغان انسرباز 
اما در دولت کشته شده بودند،  از افراد مخالفین مسلح نت ۷۷۷قبل  ۀهفتدو . ۀ قبل افزایش یافته استنسبت به دو هفت

 افزایشهفتۀ قبل  دو نسبت به نیز تلفات افراد ملکی . میزاننداهکشته شد تن از جنگجویان االبان ۹۴۱هفته دو این 
 .اندکشته شده فرد ملکی ۰۹هفته  دو بود، اما در اینتن  ۷۱مردم ملکی  تلفاتهفتۀ قبل دو ست. ایافته 

ۀ قبل برای دو هفت ،شدت یافته استدر منااق مختلف کشور گ جن، الش های صلح میان امریکا واالبانباو جود ت
، بغالن و نیروهای افغان و غیر نظامیان یکی از هفته های خونین بود. برای نیروهای افغان در والیت های کندز

، همچنین نیروهای افغان و خارجی بر خانه های افراد ملکی گین وارد شده استاز اثر حمالت االبان تلفات سنفاریاب 
عضو  ۱ۀ هوایی والیت های بلخ، کندز، زابل و بادغیس عملیات و حمالت را انجام دادند. در والیت بلخ در یک حملدر 

 ه گان شش زن و یک پسر شامل است.در کشته شد یک فامیل کشته شدند.
ان کردند و را ویر  هاخانه  بمبارد کرد و افراد ملکی را کشتایاره آمد،  ،دمیگوی لعل محمد یکی از خویشاندان قربانیان

، این رویداد خونین واکنش های رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، خرابه ها بیرون کردیمگان را از ه کشته شد
یر و ویدوهای دریافت شده گزارش ها تصاونشان داده است.  شماری از سیاسیون افغان و افراد رسانه های اجتماعی 

محل جسد ها را به شهر مزار شریف . افراد آن هیچ وجود نداشتنشان میدهد که در این منطقه االبان مسلح  از منطقه
گان در مقابل شورای والیتی سر دولت انتقاد و ده ها تن از عتراض کننده  وردند، و از دولت عدالت میخواستندآ 

غیر ، همچنین در حمالت هوایی نیروهای افغان و خارجی در والیت های لغمان، زابل، و بادغیس برای افراد میکردند
گرد که در یک گزارش منتشر در حالی صورت میمیان تلفات زیاد وراد شده است. حمالت نیروهای افغان و خارجی انظ

بمب پرتاب کرده است،  ۱۲۹۴شدۀ نیروهای هوایی امریکا آمده است که سال گذشته نیروهای افغان بر خاک افغان 
کمیسیون حقوق بشر  گزارش نشر شدۀمچنین در یک که این آمار نسبت په چندین سال قبل افزایش یافته است. ه

امیان بود که در این سال یک سال خونین برای افراد غیر نظ ۴۲۷۳راجع به تلفات غیر نطامیان آمده است که سال 
 تن زخم برداشتند. ۱۳۰۰کشته و  ۴۱۷۱که از این جمله  شدند تن از افراد غیر نظامیان کشته ۷۲۱۱۴

، این نوع رویداد ها االبان مسلح که در این دو هفته چهار هلیکوپتر را سقوط داده است گر از نگاه ادعاهایاز جانب دی
گران سیاسی بوجود آورده است که حالت سیاسی جهان در حال تغییر است و جنگ به اوج واکنش شماری از تحلی
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ه سالح االبان مسلح بگر او امکان دارد که االبان مسلح به سالح های پیشرفته دسترسی داشته باشند و  رسیده است
 جنگ دیگر هم خونین میشود.دارد  های پیشرفته دسترسی

بعداز توافق کاهش خشونت  ،گر امریکا از االبان مذاکرات صلح را دشوار کرده است، مطلبات جدید دیاز جانب دیگر
ذاکرات صلح را دشوار که م توسط االبان اخیرآ امریکا همراه خواستار آتش بس دایمی خواسته های دیگر هم استند

برای این پروسه را بی باور ساختند و کرده است و بنظر میرسد که امریکا نیت صلح را در افغانستان ندارد و با شرایط 
  حضور خویش ادامه میدهد.

ک بار دیگر ، یافغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در به عنوان یکی از ارگانمرکز مطالعات استراتیژیک قاصد 
سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان تنها و تنها در نتیجۀ خروج خاار نشان می

های نیروهای خارجی از افغانستان و موفق شدن گفتگوهای صلح با االبان امکان پذیر است. بنابراین، از تمام جهت
 های صلح توجه نمایند.خواهیم تا بجای تمرکز روی میدان جنگ به تالشمیهای درگیر داخلی بین المللی و جهت

 های درگیر جنگ و غیرنظامیان:تلفات مجموعی جهت :۲-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۷۴۱ نیروهای افغان ۷۴۱ نیروهای افغان

 ۷۱۲ مخالفین مسلح دولت ۹۴۱ مخالفین مسلح دولت

 ۲۶ غیرنظامیان ۰۹ غیرنظامیان

 - ی خارجینیروها ۴ ی خارجینیروها

 ۰۲۰ مجموعه ۲۳۳ مجموعه

 ۲۲۰             مجموع تلفات

 انپای
 

 


