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 مقدمه
دلو  ۰۲الی  ۳۱از م )۰۲۰۲سال ی ر فبرو  ۳۱الی  ۷ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ

تن در  ۰۲۰هفته حدود   در این آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۳۱۳۱سال 
 اند. زخمی شده نیز رگتن دی ۳۲۱نقاط مختلف کشور کشته و 

تن در تمام  ۱۱۱ گذشته ۀدر دو هفت .کاهش یافته است ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
  ند.اهکشته و زخمی شدتن  ۱۱۷ مجموعا هفته ولی در این نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند،

 های تلفاتترین رویدادخونین .کاهش یافته است گذشتهۀ فتنسبت به دو ه حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
 ۳۱ مخالفین مسلح دولتت در حمال ها . در این والیترخ دادهای هلمند، بغالن و کابل نیروهای افغان در والیت

 تن دیگر زخمی شدند. ۲۱پولیس کشته و  سرباز
در  ی تلفات ملکیترین رویدادها. خونیناستگر کاهش نشان گذشتهۀ نسبت به دو هفت نیز میزان تلفات غیرنظامیان

 شدند.گر زخمی تن دی ۳۱کشته  و در آن فرد ملکی  ۰۳ه حداقل ک رخ داد فراهو  بادغیس، کندز، میدان وردکوالیت 
میان یک درگیری خودی  همچنین در .گذشته کاهش یافته استتۀ نسبت به دو هف نیز دولت مسلح مخالفینتلفات 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۶سرباز امریکایی کشته و  ۰رجی در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار نیروهای افغان و خا
را  و نیروهای خارجی افغان غیرنظامیان، مخالفین مسلح دولت ،آمار و تفصیالت تلفات نیروهای افغان ،در این گزارش

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

 

 تلفات نیروهای افغان
 فبروری: ۷

 کشتهعملیاتی پولیس  ۀشهر هرات، قوماندان قطع آبادنو  ۀتیر اندازی اشتباهی نیروهای اردوی ملی در منطق ۀدر نتیج
 شد.

دهم امنیتی شهر قندهار، یک پولیس و یک  ۀحوز  بابا مربوطات منطقۀ خواجک د مسلح ناشناس درافرا ۀدر اثر حمل
 شدند. کشتهسرباز امنیت ملی 

https://www.dailyweesa.com/?p=44563
https://www.dailyweesa.com/?p=44563
http://scprd.com/2020/02/07/%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
http://scprd.com/2020/02/07/%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
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 شدند. کشتهسرباز اردوی ملی  ۰ای در ولسوالی چمتال والیت بلخ، کنار جاده ۀانفجار ماین جاسازی شد ۀدر نتیج

و  کشتهوالیت بلخ، یک سرباز اردوی ملی  ۀنیروهای افغان در ولسوالی شورتپ ۀطالبان مسلح بر پوست ۀدر اثر یک حمل
 یک تن دیگر زخم برداشت.

 شد. کشتهخیل والیت بغالن، یک پولیس محلی حسین ۀالبان مسلح در منطقکمین ط ۀدر نتیج
 شد. کشتهیک سرباز اردوی ملی در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب، از سوی طالبان 

 فبروری: ۸

پولیس  ۲انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر هاموی نیروهای افغان در ولسوالی گرشک والیت هلمند،  ۀدر نتیج
 تن دیگر زخم برداشتند. ۰و  کشته

در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار، یک سرباز اردوی ملی  و خارجیدرگیری میان خودی نیروهای افغان  ۀدر نتیج
 تن دیگر زخم برداشتند. ۱و  کشته

 فبروری: ۹
 ۰باد والیت کندز، آ خان  زی وسط ولسوالی های علی آباد وموسی ۀانفجار ماین بر موتر هاموی در منطق ۀدر نتیج
 تن دیگر زخم برداشتند. ۱و  کشتهپولیس 

دیگر  نو یک ت کشتهیک پولیس ۀ آن طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی علی آباد والیت کندز، حمله کردند که در نتیج
 زخم برداشت.

 و یک تن دیگر زخم برداشت. کشتهکمین طالبان مسلح در ولسوالی بهارک والیت بدخشان، یک پولیس محلی  یکدر 
 فبروری: ۰۱

پولیس  ۱میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن،  ۀاعتس ۳۰در اثر یک درگیری 
 .تن دیگر زخم برداشتند ۱۱و  کشته

 شد. کشتهدوم امنیتی شهر هرات، یک پولیس  ۀسایکل سوار در مربوطات حوز در اثر شلیک افراد مسلح ناشناس موتر 

 شد. کشتهناشناس در مرکز ولسوالی گرشک والیت هلمند، یک پولیس مسلح  افراد ۀدر اثر یک حمل

تن دیگر  ۱و  کشتههشتم امنیتی لشکرگاه مرکز والیت هلمند، یک پولیس  ۀطالبان مسلح در مربوطات حوز  ۀدر اثر حمل
 زخم برداشتند.

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://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://www.dailyweesa.com/?p=44679
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/02/08/report-says-multiple-us-troops-killed-in-afghanistan-firefight/
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://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://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://www.nytimes.com/2020/02/06/magazine/afghan-war-casualty-report-february-2020.html
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 فبروری: ۰۰
 .شد کشتهپولیس محلی   ۱، در منطقۀ مراسی ولسوالی پنجوایی والیت قندهار نفوذی طالبان فردیک  ۀحمل ۀدر نتیج

شهر  امنیتی پنجم ۀمربوطات حوز  در فهیممحمد قسیم مارشال  نظامی ورودی پوهنتون ۀیک انفجار در درواز  ۀدر نتیج
 برداشتند زخمتن دیگر  ۷و  کشتهسرباز اردوی ملی  ۲ ،کابل

 فبروری: ۰۱
 شدند. کشتهپولیس  ۱والیت هلمند،  ۀانفجار ماین در ولسوالی ناو  ۀدر نتیج

 :: تلفات نیروهای افغان۰-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۰۲ ۳۳ ۳ ی ملیاردو 

 ۶۱ ۲۰ ۰۶ پولیس

 ۸۸ ۳۵ ۵۳ مجموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 فبروری: ۷
جنگجوی مخالفین مسلح  ۰ ،فراهکوکشیب والیت  ۀدر اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطق

 .شدند کشتهدولت 

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۶هوایی در ولسوالی چمتال والیت بلخ، به شمول ولسوال طالبان  ۀحمل ۀدر نتیج

 شدند. کشتهشهر کابل در پاکستانی کنار هوتل انترکانتیننتال  ۀدو طالب بلند پای

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱والیت بلخ،  ۀدر نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شورتپ
 فبروری: ۸

https://tatobaynews.com/archives/93624
https://tatobaynews.com/archives/93624
https://www.darivoa.com/a/suicide-attack-in-Kabul-/5283073.html
https://www.darivoa.com/a/suicide-attack-in-Kabul-/5283073.html
https://www.mashaalradio.com/a/30428301.html
https://www.mashaalradio.com/a/30428301.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565444
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565444
https://da.azadiradio.com/a/30421811.html
https://da.azadiradio.com/a/30421811.html
https://da.azadiradio.com/a/30422290.html
https://da.azadiradio.com/a/30422290.html
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/02/07/ph-khbl-kh-d-pkhstny-tlbnw-d-dww-mhmw-mshrnw-wjl-khydl-1355128
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/02/07/ph-khbl-kh-d-pkhstny-tlbnw-d-dww-mhmw-mshrnw-wjl-khydl-1355128
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
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 تن دیگر زخم برداشتند. ۱و  کشتهطالب مسلح  ۳۱کاه والیت فراه،  ۀدر اثر عملیات نیروهای افغان در ولسوالی قلع

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱ ،سرپلبند ولسوالی صیاد والیت  ۀدر  ۀطقانفجار ماین خود در من ۀدر نتیج
 فبروری: ۹

تن دیگر زخم  ۲و  کشتهطالب  ۱اروغو ولسوالی خاکریز والیت قندهار،  ۀعملیات نیروهای افغان در منطق ۀدر نتیج
 برداشتند.

 تن یگر زخم برداشتند. ۳۳و  کشتهداعش  ۷یت کنر، گل والدیوه درۀهوایی در  ۀدر اثر یک حمل

طالب مسلح  ۶یت بلخ، نوآباد ولسوالی چهاربولک والو کی حمالت هوایی در مناطق خواجه گلبرداد، سپین ۀدر نتیج
 تن دیگر زخم برداشتند. ۳۰و  کشته

تن دیگر زخم  ۱و  کشتهمخالف مسلح دولت  ۰حمالت نیروهای افغان در ولسوالی شورایق والیت بلخ،  ۀدر نتیج
 برداشتند.

 فبروری: ۰۱
 ۱اروزگان،  ود، شورایق و ترینکوت مرکز والیتو حمالت زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های دهرا ۀدر نتیج

 تن دیگر زخم برداشتند. ۶ کشتهطالب مسلح 
 فبروری: ۰۰

و یک تن دیگر زخم  تهکشطالب مسلح  ۱هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نهرسراج والیت هلمند،  ۀحمل ۀدر نتیج
 برداشت.

 فبروری: ۰۱
طالب مسلح  ۳۱جرخشک ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن،  ۀدر منطق افغان عملیات نیروهای مشترک ۀدر نتیج

 دیگر زخم برداشتند. ۳۲و  کشته

 شدند.  کشتهطالب مسلح  ۶ ،لغمانعملیات مشترک نیروهای افغان در ولسوالی علیشنگ والیت  ۀدر نتیج

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱شامیر و بند تیموری ولسوالی میوند والیت قندهار،  ۀحمالت هوایی در مناطق قلع ۀدر نتیج

 شدند. کشتهالف مسلح دولت فرد مخ ۲رود والیت فراه، هوایی در ولسوالی پشت ۀحمل ۀدر نتیج

https://da.azadiradio.com/a/30423640.html
https://da.azadiradio.com/a/30423640.html
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/5-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/5-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://da.azadiradio.com/a/30424840.html
https://da.azadiradio.com/a/30424840.html
https://https/da.azadiradio.com/a/30425152.htmlarezo.news/ps/اففانستان/په-کنړ-کې-د-۱۹-داعش-جنګیالیو-وژل-کیدل/
https://https/da.azadiradio.com/a/30425152.htmlarezo.news/ps/اففانستان/په-کنړ-کې-د-۱۹-داعش-جنګیالیو-وژل-کیدل/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/%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%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/%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%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/%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%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8/
https://da.azadiradio.com/a/30426367.html
https://da.azadiradio.com/a/30426367.html
https://tatobaynews.com/archives/93059
http://khabarnama.net/blog/2020/02/11/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-23-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://tatobaynews.com/archives/93715
https://tatobaynews.com/archives/93715
https://tatobaynews.com/archives/93689
https://tatobaynews.com/archives/93689
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/13/c_138780579.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/13/c_138780579.htm
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 شدند. کشتهطالب مسلح  ۳۳در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار 
 فبروری: ۰۵

 شد. کشتهوالیت کنر، یک طالب مسلح  ۀانفجار یک ماین ریموت کنترول در ولسوالی مرور  ۀدر نتیج

 .ندشد کشتهطالب مسلح  ۶ ،هوایی نیروهای افغان در والیت هرات ۀدر اثر یک حمل

 تن دیگر زخم برداشتند. ۲و  کشتهطالب مسلح  ۰نیروهای افغان در ولسوالی الینگار والیت لغمان، ۀ در اثر حمل

 تن دیگر زخم برداشتند. ۱و  کشتهفرد مخالف مسلح دولت  ۱در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ، 

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۲بند سفید ولسوالی کهسان والیت فراه، ۀ منطقدر هوایی  ۀحمل ۀدر نتیج

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۲۲های مومندره و دوربابای والیت ننگرهار، حمالت نیروهای افغان در ولسوالی ۀیجدر نت
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۱-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۰۲۱ ۲۳ ۳۱۶ طالبان

 ۳۱ ۳۳ ۷ داعش

 ۱۱۵ ۶۱ ۰۶۵ مجموعه

 
 تلفات غیرنظامیان افغان

 فبروری: ۷
 شد. کشتهساله  ۳۷یک دختر  ،ۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در والیت سرپلدر نتیج

 گر زخمی شدند.دی تن ۱و  کشتهکودک  ۰الیت جوزجان، در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی درزاب و 
فرد ملکی  ۱ ،در نتیجۀ حملۀ هوایی طیارۀ بی سرنیشین در منطقۀ حکیم خیل ولسوالی دایمیرداد والیت میدان وردک

 گر زخم برداشت.کشته و یک تن دی

https://tkg.af/pashto/2020/02/11/%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%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%84/
https://tkg.af/pashto/2020/02/11/%D9%BE%D9%87-%D9%86%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%DB%B1%DB%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%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%84/
https://www.pashtovoa.com/a/blast-kills-another-pakistani-taliban-leader-in-afghanistan/5286760.html
https://www.pashtovoa.com/a/blast-kills-another-pakistani-taliban-leader-in-afghanistan/5286760.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565530
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=565530
http://afghannews.af/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://afghannews.af/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://afghannews.af/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://afghannews.af/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://www.khaama.com/persian/archives/69550
https://www.khaama.com/persian/archives/69550
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=565543
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=565543
https://da.azadiradio.com/a/30421808.html
https://da.azadiradio.com/a/30421808.html
https://da.azadiradio.com/a/30422682.html
https://da.azadiradio.com/a/30422682.html
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 شد. کشته ربوده و سپسیت تخار نخست از سوی طالبان مسلح یک فرد ملکی در وال
 فبروری: ۸

گر زخم تن دی ۱و  کشتهفرد ملکی  ۶، در اثر یک حملۀ هوایی در منطقۀ قوروتوی ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس
 برداشتند.

رد ملکی ف ۰، انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر هاموی نیروهای افغان در ولسوالی گرشک والیت هلمند ۀدر نتیج
 گر زخم برداشت.یو یک تن د کشته

 فبروری: ۹
 ۲و  کشته، یک کودک در نتیجۀ پرتاب یک مرمی هاوان در منطقۀ ماش آبه قشالق ولسوالی دشت قلعۀ والیت تخار

 یگر زخمی شدند.تن د
فرد  ۰ بر یک پوستۀ نیروهای افغان حمله کردند که در نتیجۀ آن ،والیت کندزطالبان مسلح در ولسوالی دشت ارچی 

 شدند. کشتهملکی نیز 
 شد. کشتهۀ شلیک های طالبان مسلح یک تن دیگر همچنین در نتیج

 فبروری: ۰۱
 شدند. کشتهفرد ملکی که تاجران بودند  ۱ ،هوایی در والیت فراه در اثر یک حملۀ

 شدند. کشته شیک مادر و دختر  ،ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ یکاب دشت والیت سرپلدر نتیج
 فبروری: ۰۰

 برداشت. مخز یک فرد ملکی  ،در نتیجۀ یک انفجار ماین چسپکی در منطقۀ کوته سنگی شهر کابل
 ۰ ،کابلپنجم شهر  ۀمربوطات حوز در فهیم محمد قسیم مارشال  نظامی ورودی پوهنتون ۀیک انفجار در درواز  ۀدر نتیج

 برداشتند. زخمگر تن دی ۱و  کشتهفرد ملکی 
و  کشتهیک فرد ملکی  ،ۀ المان قلعۀ نو مرکز والیت بادغیسای در منطقۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 یک تن دیگر زخم برداشت.
 فبروری: ۰۱

 .شد کشتهاز سوی طالبان مسلح  ،مسیر شاهراه کابل _ بغالندر در ولسوالی دوشی والیت بغالن  رانندهیک 

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/30423905.html
https://da.azadiradio.com/a/30423905.html
https://www.dailyweesa.com/?p=44679
https://af.sputniknews.com/afghan/202002104598291-%D8%AF%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/afghan/202002104598291-%D8%AF%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
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/2020/02/09/5-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
http://khabarnama.net/blog/2020/02/09/5-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://www.dailyweesa.com/?p=44658
https://www.dailyweesa.com/?p=44658
https://www.dailyweesa.com/?p=44707
https://www.dailyweesa.com/?p=44707
http://khabarnama.net/blog/2020/02/11/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/
https://www.mashaalradio.com/a/30428301.html
https://www.mashaalradio.com/a/30428301.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
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
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 شدند. کشتهفرد ملکی  ۰ دز،در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی امام صاحب والیت کن

 بروری:ف ۰۵
 داشتند.ر زخم بر گتن دی ۱و  کشتهفرد ملکی  ۱، در اثر انفجار ماین در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز

 شدند. کشتهفرد ملکی  ۱، در منطقۀ زینی خیل ولسوالی نادرشاه کوت والیت خوست هواییدر نتیجۀ حملۀ 
 شد. کشتهیک زن از سوی افراد مسلح ناشناس در پلخمری مرکز والیت بغالن 

 :: تلفات غیرنظامیان۵-جدول 

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۶۱ ۰۶ ۲۰ غیرنظامیان

 ۶۸ ۱۶ ۲۱ مجموعه

 
 خارجیتلفات نیروهای 

 فبروری:  ۸

و  کشتهز امریکایی سربا ۰نیروهای افغان و امریکایی در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار میان ۀ درگیری خودی در نتیج
 گر زخمی شدند.تن دی ۶
 

 نتیجه و تحلیل هفته
مجموعا حدود  م(۰۲۰۲ سالفبروری  ۳۱الی  ۷هـ ش ) ۳۱۳۱سال  دلو ۰۲ الی ۳۱از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

گر نیز زخمی تن دی ۳۲۱کشته و تن آنان  ۰۲۰ از این جمع که اند در مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۱۱۷
 اند.شده

ۀ هفتدو تلفات نیروهای افغان در این هفته نسبت به  .یافته است این هفته کاهشدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
کشته شده بودند، اما در این هفته در دو هفتۀ گذشته افغان  نیروهای سرباز ۳۰۷ حد اقل .است هشکانشانگر  گذشته
در  دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انسرباز  از تن ۱۱ در کل

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=565492
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=565492
https://farsi.alarabiya.net/fa/2020/02/13/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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
https://farsi.alarabiya.net/fa/2020/02/13/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%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
https://baztab.news/article/1267336
https://baztab.news/article/1267336
https://ariananews.af/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86/?lang=fa
https://ariananews.af/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86/?lang=fa
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/soldiers-killed-man-afghan-army-uniform-opens-fire-200209052535741.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/soldiers-killed-man-afghan-army-uniform-opens-fire-200209052535741.html
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دولت کشته شده  از افراد مخالفین مسلح نت ۱۰۱قبل  ۀهفتدو . یافته است کاهشۀ قبل این هفته نسبت به دو هفت
هفتۀ قبل  دو نیز نسبت به تلفات افراد ملکی . میزاننداهکشته شد تن از جنگجویان طالبان ۳۶۱بودند، اما در این هفته 

 .اندکشته شده فرد ملکی ۲۰بود، اما در این هفته تن  ۱۱هفتۀ قبل تلفات مردم ملکی دو  .ستایافته  کاهش
جموعی تلفات در این هفته نسبت به دو هفتۀ گذشته کاهش یافته است، ولی در کل این هفته نیز برای هرچند میزان م

در والیت قندهار سه طالبان نفوذی  فرددر این هفته یک  های درگیر جنگ و غیرنظامیان یک هفتۀ خونین بود.جهت
 ۀحمل ۰۲۲از بیش ی چهار سال گذشته که در ط گزارش ها حاکی از آن است .کشتندبه ضرب گلوله پولیس محلی را 

گرفته بر عهده  طالباناکثرا و مسئوولیت این رویدادها را  به ثبت رسیدهنیروهای افغان  صفوفدر  افراد نفوذی طالبان
ادعا اما وزارت دفاع ملی  .رویدادها ضعف استخباراتی است گونهدلیل عمدۀ اینتحلیلگران نظامی باور دارند که است. 

گ نسبت به دو هفتۀ قبل نشانگر هرچند در این هفته میزان تلفات جن یافته است.که چنین حمالت کاهش  کرده است
افراد ملکی تلفات بیشتر در اثر عملیات شبانۀ نیروهای افغان و خارجی و حمالت طیاره های بی به کاهش است اما 

 شان ساخته است که هدف قرار دادن عمدینهادهای حقوق بشری همواره خاطر نوارد شده است.  امریکایی سرنیشین
، کندز، بادغیس و میدان افراد ملکی در والیت های فراه . در این هفته نیزیک جنایت بزرگ بشری است غیر نظامیان

سرنیشین ۀ هوایی طیارۀ بیدر یک حمل متحمل تلفات شده اند.وردک در اثر حمالت هوایی نیروهای افغان و خارجی 
از جملۀ کشته  .الی دایمیرداد والیت میدان وردک سه فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخم برداشتدر ولسو امریکایی 

 ون غزنی و دو تن دیگر محصلین بودند.نتن یکی از آنان فارغ التحصیل پوهشدگا
که دهمین دور مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان به پایان رسید و در یک  این وضعیت خونین در حالی است

طالبان را بطور مشروط با ئیس جمهور دونالد ترمپ توافق ر ه در مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان، سابقبی رفتپیش
و به نظر  توافق کردند تمدید مدت کاهش خشونت ها در میدان طالبان با این پیشرفت پس از آن است که .ائید کردت

 استگفته  رادیوییۀ رئیس جمهور ترمپ در یک مصاحب چونرسد که این توافق در روزهای آینده عملی خواهد شد؛ می
صلح بین امریکا و  توافق .روشن خواهد شددر دوهفتۀ آینده تمام امور شده اند و  ترکه به توافق با طالبان نزدیک

آن نیروهای خارجی افغانستان را  بر مبنایکه  امضا خواهد شدها کاهش خشونت  پس از سپری شدن مدتطالبان 
که  انتظار می رود .خارجی امریکا مساعد خواهد شد گطوالنی ترین جندادن به واهند کرد و زمینه برای پایان ترک خ

تحوالت چند روز اخیر . خواهد شدزمینه مساعد نیز مذاکرات بین االفغانی  بهاز توافق صلح میان طالبان و امریکا  بعد
 ها را در پی داشته است.امیدها و خوشبینی های افغان در مورد صلح افغانستان
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، یک بار دیگر افغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در د به عنوان یکی از ارگانمرکز مطالعات استراتیژیک قاص
سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان تنها و تنها در نتیجۀ خروج خاطر نشان می

های ر است. بنابراین، از تمام جهتنیروهای خارجی از افغانستان و موفق شدن گفتگوهای صلح با طالبان امکان پذی
 های صلح توجه نمایند.خواهیم تا بجای تمرکز روی میدان جنگ به تالشهای درگیر داخلی میبین المللی و جهت

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

 زخمی اسم کشته اسم

 ۱۱ نیروهای افغان ۱۱ نیروهای افغان

 ۶۲ مخالفین مسلح دولت ۳۶۱ لتمخالفین مسلح دو 

 ۰۶ غیرنظامیان ۲۰ غیرنظامیان

 ۶ نیروهای خارجی ۰ نیروهای خارجی

 ۰۲۳ مجموعه ۱۲۱ مجموعه

 ۵۸۷             مجموع تلفات

 انپای
 

 


