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 مقدمه
 ۴ الیحمل  ۲۹از م )۲۰۲۰سال اپریل  ۲۳الی  ۱۷خ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاری

تن  ۳۹۴حدود  ههفتاین در  آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۹سال ثور 
 اند. زخمی شده نیز گریتن د ۲۵۸در نقاط مختلف کشور کشته و 

افزایش یافته حدود سه برابر  ۀ گذشتهنسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
کشته و تن  ۶۵۲ ه مجموعاهفتاین ولی در  تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ۲۳۵گذشته  ۀهفت .است

   ند.اهزخمی شد
ترین خونین .افزایش یافته استۀ گذشته به گونۀ چشمگیر نسبت به هفت حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای

در  مخالفین مسلح دولتت در حمل داد و رخ  و رسپل تخار، ، بلخگرهای لو نیروهای افغان در والیت های تلفاترویداد
 گر زخمی شدند.تن دی ۳۵و  کشته امنیتی رسباز ۴۷این والیات 

تلفات  ترین رویدادهای. خونینگر افزایش استنشان ۀ گذشتهنسبت به هفتدر این هفته نیز  غیرنظامیانتلفات  میزان
 شدند. کشتهدر آن فرد ملکی  ۱۵حداقل که  رخ دادهای بغلن، بدخشان و پکتیا در والیت ملکی

تلفات بیشرت جنگجویان در جانب دیگر، تلفات مخالفین مسلح دولت نیز نسبت به هفتۀ گذشته افزایش یافته است. 
 های پکتیا، قندهار، اروزگان و بادغیس بوده است.طالبان در والیت

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

 

 تلفات نیروهای افغان
 :اپریل ۱۷

در مناطق کوتوال و چینو شهر ترینکوت مرکز والیت های نیروهای افغان بر پوستهدر نتیجۀ حملت طالبان مسلح 
 شتند.گر زخم برداتن دی ۳و  کشتهرسباز امنیتی  ۶، اروزگان

 شد. کشتههرات، یک پولیس  افراد مسلح ناشناس در بازار ولسوالی پشتون زرغون والیت در نتیجۀ حملۀ
 شد. کشتهاین حوزه پولیس ، آمر حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در مربوطات حوزۀ هشتم امنیتی شهر لشکرگاه در اثر

https://da.azadiradio.com/a/30561260.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202004175000943-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://8am.af/three-people-including-the-commander-of-the-8th-division-of-lashkar-gah-were-killed-in-a-shooting-during-friday-prayers/


 

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

2 

 شد. کشتهاز سوی یک فرد مسلح ناشناس  ۀ رستاق والیت تخاردر منطق معاون بلوک حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل،
پولیس  یای در ولسوالی خواجه غار والیت تخار، به شمول قوماندان لیواۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج
 شدند. کشتهپولیس  ۴ ،رسحدی

 :اپریل ۱۸
 زخمرسبار امنیتی  ۲، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی امام صاحب والیت کندزدر اثر در 
 برداشتند.

، دو کشتهرسباز اردوی ملی  ۵ز، ندۀ حملت طالبان مسلح در منطقۀ صغیرۀ ولسوالی امام صاحب والیت کدر نتیج
 رسباز اردوی ملی و دو پولیس زخم برداشتند.

 ن کرده و سپسارسباز اردوی ملی را در ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردک نخست از موتر پای ۳افراد مسلح ناشناس 
 .کشتند آنان را

می عضو پیشین مجلس منایندگان در مربوطات ولسوالی یۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس بر خانۀ محمد حسین فهدر نتیج
 شد. کشته، یک محافظ وی بلخاب والیت کندز

نیروهای عضو  ۲، گیری میان پولیس محلی و طالبان مسلح در منطقۀ کمنج ولسوالی شهرک والیت غوردر اثر در 
 .یگر زخم برداشتندتن د ۲و  کشتهطرفدار دولت 

 کشتهرسباز اردوی ملی  ۲، در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خارشود والیت نیمروز
 شدند.
شتونکوت والیت فاریاب، غان و طالبان مسلح در منطقۀ دهندرۀ ولسوالی پدرگیری مسلحانۀ میان نیروهای اف یک در اثر

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشتهپولیس  ۲
 :اپریل ۱۹

رسباز  ۹، ۀ داالن ولسوالی شولگرۀ والیت بلخمنطقغان و طالبان مسلح در میان نیروهای اف مسلحانه ۀ درگیریدر نتیج
 رسباز دیگر زخمی شدند. ۶و  کشتهلی حپولیس م

 برداشتند. زخمگر تن دی ۱۰و  کشتهپولیس  ۳، ی مقر والیت بادغیسدر نتیجۀ حملت نیروهای افغان در ولسوال

https://www.avapress.com/fa/news/208018/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.avapress.com/fa/news/207988/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%DB%8C-3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://da.azadiradio.com/a/30562729.html
https://www.dailyweesa.com/?p=46890
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570461
https://pa.azadiradio.com/a/30562909.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.urdupoint.com/en/world/taliban-militants-kill-9-members-of-afghan-up-897410.html
https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2020/04/19/dw-hmlh-b-12-khshth-1401098
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
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رسباز امنیتی  ۲، های مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در چندین ولسوالی والیت فاریابر اثر درگیرید
 یگر زخم برداشتند.تن د ۲و  کشته

 شد. کشتهۀ ولسوالی رشیدان قوماندان امنی ،سوالی جغتوی والیت غزنیدر نتیجۀ انفجار ماین در درۀ قیاق ول
 شدند. کشتهرسباز اردوی ملی  ۲، در نتیجۀ حملت طالبان مسلح در منطقۀ کمنج ولسوالی شهرک والیت غور

رسباز  ۴و  کشتهرسباز اردوی ملی  ۶، در اثر حملت طالبان مسلح در منطقۀ نچین شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگان
 دیگر زخمی شدند.

 شد. کشته، یک کارمند امنیت ملی حوزۀ هفتم امنیتی شهر جلل آبادت ۀ مسلحانه در مربوطادر پی یک حمل
 شدند. کشتهپولیس  ۵، نکوت مرکز والیت اروزگانۀ حملۀ طالبان مسلح در شهر تریدر نتیج

 :اپریل ۲۰
 زخمگر دیرسباز  ۵و  کشتهرسباز اردوی ملی  ۱۹، ارخدر نتیجۀ حملت طالبان مسلح در ولسوالی خواجه غار والیت ت

 برداشتند.
 دیگر زخم برداشتند.تن  ۷و  کشتهرسباز امنیت ملی  ۷، نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی آقچۀ والیت جوزجاندر 

قیصار والیت  ۀ ولسوالیمناطق بندرشاخ، نودری و صوفی قلع در پی درگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در
 رسباز دیگر زخمی شدند.  ۶و   کشتهرسباز امنیتی  ۲، فاریاب

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهپولیس محلی  ۲، حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی علی آباد والیت کندزدر نتیجۀ 
 ۳و  کشتهرسباز اردوی ملی  ۲، نۀ والیت هراتدر نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ بازار کهنۀ ولسوالی کشک که

 پولیس محلی زخم برداشتند.
 :اپریل ۲۱

محافظ والی  ۲ر والیت خوست، ای بر کاروان موترهای والی خوست دۀ کنار جادهۀ انفجار ماین جاسازی شددر نتیج
 شدند. کشته

پولیس  ۲توی والیت کندز، ۀ انفجار ماین ریموت کنرتول بر قوماندان امنیۀ والیت داینکدی در ولسوالی پادر نتیج
 پولیس زخم برداشتند. ۳و به شمول قوماندان امنیه  کشته

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570328
https://www.dailyweesa.com/?p=46921
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-officials-taliban-attacks-on-checkpoints-kill-29/2020/04/20/f791cbf6-82ef-11ea-81a3-9690c9881111_story.html
https://da.azadiradio.com/a/30565613.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202004205015999-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86/
http://khabarnama.net/blog/2020/04/20/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-8-%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.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30567427.html
https://www.dailyweesa.com/?p=47016
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پولیس زخم  ۲و  کشته، دو رسباز اردوی ميل و یک پولیس ۀ حملت طالبان مسلح در ولسوالی قادس والیت بادغیسدر نتیج
 برداشتند.

 :اپریل ۲۲
یگر تن د ۱۹و  کشتهرسباز امنیتی  ۱۱رسپل،  قلعۀ والیت هجۀ حملت طالبان مسلح در ولسوالی های سانچارک و سوزمدر نتی

 زخم برداشتند.
 .برداشتند زخمگر تن دی ۵و  کشتهلح در معدن مس عینک در والیت لوگر هشت رسباز پولیس در پی حملۀ مهاجامن مس

 شدند. زخمیرسباز امنیتی  ۲، در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ قلربس والیت تخار
پولیس  ۴ ،والیت قندهار ژیریهای سپین بولدک و های نیروهای افغان در ولسوالیت طالبان مسلح بر پوستهدر نتیجۀ حمل 

 شتند.گر زخم برداتن دی ۵و  کشته
 :اپریل ۲۳

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشتهرسباز اردوی ملی  ۵، یت کندزدر نتیجۀ حلمۀ طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی قلعه ذال وال
 شد. کشته، یک رسباز کوماندو در نتیجۀ حلمۀ طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی درقد والیت تخار

پولیس  ۴، ک درگیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مربوطات شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگاندر اثر ی
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵و  کشته

تن  ۳، یک رسباز امنیتی افغان کشته و در نتیجۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریاب
 گر زخم برداشتند.دی
 :: تلفات نیروهای افغان۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۶۱ ۱۴ ۴۷ اردوی ملی

 ۱۷۶ ۹۲ ۸۴ پولیس

 ۲۳۷ ۱۰۶ ۱۳۱ وعهمجم

 

https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/22/c_138998764.htm
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/22/content_75963258.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/125679-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52380180
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://tatobaynews.com/archives/115635
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 تلفات مخالفین مسلح دولت
 :اپریل ۱۷

 تند.گر زخم برداشتن دی ۶و  کشتهطالب مسلح  ۴، در نتیجۀ حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی شورابک والیت قندهار
تن  ۲۲و  کشتهطالب مسلح  ۱۳، های لجه منگل و زرمت والیت پکتیادر نتیجۀ حملت نیروهای افغان در ولسوالی

 گر زخم برداشتند.دی
 شدند. کشته طالب مسلح  ۲، در پی درگیری خودی در ولسوالی املار والیت فاریاب

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۱و  کشتهطالب مسلح  ۷، ۀ هوایی در ولسوالی خامب والیت جوزجاندر اثر یک حمل
 :اپریل ۱۸

و  کشتهطالب مسلح  ۲، طالبان مسلح در ولسوالی امام صاحب والیت کندز در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲

گر تن دی ۵و  کشتهطالب  ۱۲، آباد والیت بلخهای چمتال و دولتدر نتیجۀ حملت هوایی نیروهای افغان در ولسوالی
 زخم برداشتند.

طالب  ۱۲، گیری میان پولیس رسحدی و طالبان مسلح در منطقۀ سپینه شگۀ ولسوالی زازی آریوب والیت پکتیادر اثر در 
 شدند. کشتهمسلح 

و  کشتهطالب مسلح  ۱۱، ری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خارشود والیت نیمروزرگیدر پی یک د
  گر زخم برداشتند.تن دی ۱۶
 :اپریل ۱۹

 شدند. کشته ودشانخطالب مسلح در اثر انفجار ماین  ۳، در منطقۀ چهارراه زرغون ولسوالی نادعلی والیت هلمند
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۴، طقۀ جلویزی ولسوالی برکی برک والیت لوگرۀ حملۀ نیروهای افغان در مندر نتیج
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۷، ۀ حملت نیروهای افغان در سه ولسوالی والیت فاریابدر نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهطالب مسلح  ۶در پی حملت نیروهای افغان در ولسوالی نرخ والیت میدان وردک، 
 طالب مسلح کشته شدند. ۲، در نتیجۀ حملت نیروهای افغان در منطقۀ کمنج ولسوالی شهرک والیت غور

https://www.urdupoint.com/en/world/update-2-four-taliban-militants-killed-6-i-895719.html
https://da.azadiradio.com/a/30561248.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/127088/
https://pa.azadiradio.com/a/30560511.html
https://da.azadiradio.com/a/30562729.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-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84/
https://pa.azadiradio.com/a/30564161.html
https://af.shafaqna.com/fn/68733
https://www.avapress.com/fa/news/208114/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://pa.azadiradio.com/a/30564165.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570328
https://tatobaynews.com/archives/114357
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 :اپریل ۲۰
، میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ دهندرۀ ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب ی مسلحانهگیر در اثر یک در 

 م برداشت.یگر رخو یک تن د کشتهطالب مسلح  ۳
ۀ ولسوالی قیصار والیت ، نودری و صوفی قلعدر اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در مناطق بندرشاخ

 گر زخمی شدند.تن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۷، فاریاب
تن  ۱۰و  کشتهطالب مسلح  ۱۶، ازار کهنۀ ولسوالی کشک کهنۀ والیت هراتبدر نتیجۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ 

 گر زخم برداشتند.دی
 :اپریل ۲۱

 طالب مسلح کشته شدند. ۳، آب والیت تخاردر اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی منک
گر زخم تن دی ۴و  کشتهطالب مسلح  ۵، مربوطات شهر قلت مرکز والیت زابلدر در پی حملت نیروهای افغان 

 برداشتند.
  شدند. کشتهطالب مسلح  ۲۶ ،والیت بادغیس مرکز در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در قلعۀ نو

 :اپریل ۲۲
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهطالب مسلح  ۸،  ۀ حملت هوایی در منطقۀ قلربس والیت تخاردر نتیج

طالب  ۳۱، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی های ژیری و سپین بولدک والیت قندهار
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲۰و  تهکشمسلح 

 شدند. کشتهۀ انفجار ماین خویش طالب مسلح در نتیج ۴، در منطقۀ علیزی ولسوالی اندر والیت غزنی

 :اپریل ۲۳
 ۱۰و  کشتهطالب جنگجوی  ۱۲، قندهار تالیدر اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ درویشان و 

 گر زخم برداشتند.تن دی
 ۷و  کشتهطالب مسلح  ۱۶، والیت اروزگان مرکز گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در شهر ترینکوتپی در در 

 گر زخم برداشتند.تن دی

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570433
http://khabarnama.net/blog/2020/04/20/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-8-%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.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30569378.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/125679-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/22/c_138998764.htm
http://www.jomhornews.com/fa/news/127145/
https://tatobaynews.com/archives/115684
https://tatobaynews.com/archives/115635
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تن  ۲و  کشتهطالب مسلح  ۱۴، در نتیجۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قیصار والیت فاریاب
 گر زخم برداشتند.دی

گر تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح  ۴، البان مسلح در ولسوالی درقد والیت تخاردر اثر درگیری میان نیروهای افغان و ط
 زخم برداشتند.

 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

 ۳۶۸ ۱۳۵ ۲۳۳ طالبان

 ـ ـ ـ داعش

 ۳۶۸ ۱۳۵ ۲۳۳ مجموعه

 

 امیان افغانتلفات غیرنظ
 :اپریل ۱۷

تن  ۳و  کشته این پایگاه کارمند ۶، در نتیجۀ یک حمله بر کارمندان میدان هوایی بگرام در مربوطات والیت پروان
 گر زخم برداشتند.دی

و یک تن  کشتهفرد ملکی  ۳، ملکی در شهر گردیز مرکز والیت پکتیا افراد در نتیجۀ اصابت مرمی راکت بر یک خانۀ
 گر زخم برداشت.دی

گر زخم دیتن  ۲و  کشته، یک فرد ملکی گمرگ تورخم والیت ننگرهار مدیریت در نتیجۀ انفجار ماین در دروازۀ خروجی
 برداشتند.

 شد. کشته، یک فرد ملکی در شهر گردیز مرکز والیت پکتیا ایهدر نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاد
فرد ملکی  ۲، در مربوطات حوزۀ هشتم شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند فرد مسلح ناشناسیک  هۀ مسلحاندر یک حمل

 شدند. کشته

https://da.azadiradio.com/a/30572222.html
https://tatobaynews.com/archives/115684
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%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-%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/1808393
https://pa.azadiradio.com/a/30560512.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://8am.af/three-people-including-the-commander-of-the-8th-division-of-lashkar-gah-were-killed-in-a-shooting-during-friday-prayers/
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 :اپریل ۱۸
 کشتهپیسا، یک فرد ملکی هاوان از سوی طالبان مسلح بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی تگاب والیت کاۀ پرتاب مرمی در نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و 
، مجلس منایندگان در ولسوالی بلخاب والیت رسپلدر اثر حملۀ افراد مسلح ناشناس بر خانۀ محمد حسین فهیمی منایندۀ پیشین 

 برداشت. زخمپرس وی 
 :اپریل ۱۹

 ، یک کودک کشته شد.در مربوطات مرکز والیت میدان وردک خیل ۀ شلیک نیروهای افغان در منطقۀ ابراهیمدر نتیج
 برداشت. زخم، یک کودک نیز ی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شولگرۀ والیت بلخگیری میان نیروهادر اثر در 

 :اپریل ۲۰
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۶، ۀ مرغۀ ولسوالی برمل والیت پکتیکاای در منطقۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 :اپریل ۲۱
 زخمکودک و یک زن  ۲ای بر کاروان موترهای والی خوست در والیت خوست، ۀ کنار جادهۀ انفجار ماین جاسازی شددر نتیج

 برداشتند.

 :اپریل ۲۲
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۴ای در ولسوالی جغتوی والیت غزنی، ین جاسازی شدۀ کنار جادهۀ انفجار مادر نتیج
 فرد ملکی کشته شدند. ۴، ۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ بند کوچنک شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشاندر نتیج
 فرد ملکی کشته شدند. ۳، وهای افغان در ولسوالی خامب والیت جوزجانۀ حملت هوایی نیر در نتیج
 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۴۷ ۱۷ ۳۰ غیرنظامیان

 ۴۷ ۱۷ ۳۰ مجموعه

https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i107575
https://pa.azadiradio.com/a/30562909.html
https://www.dailyweesa.com/?p=46933
https://www.dailyweesa.com/?p=46985
https://da.azadiradio.com/a/30567427.html
https://da.azadiradio.com/a/30569501.html
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 نتیجه و تحلیل هفته
 ۶۵۲مجموعا حدود  (م۲۰۲۰ سالاپریل  ۲۳الی  ۱۷هـ ش ) ۱۳۹۹سال  ثور ۴حمل الی  ۲۹از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

 اند.گر نیز زخمی شدهتن دی ۲۵۸کشته و تن آنان  ۳۹۴ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن 
 رسباز ۴۰ۀ گذشته هفتیافته است.  افزایشۀ گذشته به گونۀ چشمگیر این هفته نسبت به هفتدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 

کشته در مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انرسباز  از تن ۱۳۱ در کله هفت اینودند، اما در افغان کشته شده ب نیروهای
از  نت ۹۴گذشته  ۀ. هفتیافته است افزایش ۀ گذشتهنسبت به هفت در این هفته دولت نیز مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهشد

کشته در مناطق مختلف کشور  تن از جنگجویان طالبان ۲۳۳دولت کشته شده بودند، اما در این هفته  افراد مخالفین مسلح
فرد  ۳۰ بود، اما در این هفتهتن  ۲۵هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی . یافته است افزایشنیز  تلفات افراد ملکی میزان .نداهشد

 (.۴-. )جدولاندکشته شده ملکی
است که در این  حالیها در . افزایش خشونتۀ قبل، شاهد خشونت چشمگیر در میدان جنگ بودیمهفت برعکساین هفته در 

املللی بارها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند تا خشونت در میدان جنگ را کاهش دهند. اخیرا های ملی و بیناواخر جهت
تی گفته گوی دفرت سیاسی طالبان در قطر در یک تویسخن ند.را رد کردبس برای آتشئیس جمهور طالبان یکبار دیگر خواست ر 
ایجاد موانع از این طریق ها و گسرتش ویروس کرونا در زندانوجود احتامل  باها آزاد نکردن زندانی است که برخلف توافقات،

طالبان به -ساخنت توافقنامه امریکاعملی  باکه اند طالبان همواره تاکید کرده نیست. نیز معقولبس صلح، خواست آتش برابر در
را مورد مناطق ملکی  درنظامی نیروهای افغان و خارجی  همچنان طالبان حملت هوایی و عملیات رسید. نیز خواهند بسآتش

 کنند.ها عنوان میو حکومت را مسؤول افزایش خشونت اندانتقاد قرار داده
ۀ خود راجع نش تاز شورای امنیت ملی در واک .دانندمی هاافزایش خشونت مسؤولطالبان را افغانستان حکومت  ،رگدیدر جانب 

را انجام داده است  هحمل ۲۸۰۰ بیشرت از به حملت طالبان و خشونت جاری در کشور گفته است که طالبان بعد از توافق صلح
ای خونینی یت ملی، هفتۀ گذشته هفتهنی وارد شده است. بربنیاد ادعای شورای امگسرتدهتلفات نیز افراد ملکی  هبدر آن که 

که بعد از  پذیردمیهرچند شورای امنیت ملی  گر را زحمی کردند.تن دی ۶۲فرد ملکی را کشته و  ۳۴ بان مسلحبود که در آن طال
این است که  یقابل یادآور اند. هطالب کشته شد یجو گجن ۲۷۳۷امضای توافقنامۀ صلح در نتیجۀ حملت نیروهای افغان نیز 

 گوی طالبان رد شده است.ادعاها از سوی سخن
وگوهای بین رسد که هنوز هم در مورد آغاز گفتامات هر دو جانب و خشونت جاری در میدان جنگ، به نظر میبا این اته

االفغانی مشکلتی وجود دارد و پیرشفت اندکی در این باره صورت گرفته است. یکی از عوامل کندی این روند، پروسۀ کند 
تاکنون به توافقی دست نیافته اند و این وضعیت روند صلح را ت که اس عبدالله ئیس جمهور غنی و داکرت عبداللهر  میانتفاهم 
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متام  و ایجاد خواهد شد هشورای عالی مصالحریاست تحت عنوان  یشود برای داکرت عبدالله پستگفته می متأثر ساخته است.
 .نیز زیر صلحیت وی درخواهد آمد صلح امور

ۀ هرچند هفت در کشور نرش نشده است.داعش گروه و تلفات  اهعالیتگر، طی چند هفته گذشته اخبار مبنی بر فاز سوی دی
های گروه داعش در والیت بدخشان به گوش رسید، اما سخنگوی طالبان با نرش یک تویتی گذشته شایعاتی در رابطه به فعالیت

گ شدن کمرن .استشکست خورده گاهی  گروه داعش در کشور منانده و این گروه به شکل کامل گفته است که هیچ پناه
ها در رابطه به وضعیت پس از توافق تواند تاثیر مثبت روی روند صلح افغانستان داشته باشد و امیدواریفعالیت گروه داعش می

 دهد.وهای بین االفغانی را افزایش میگو صلح و گفت
، یک بار دیگر خاطر افغانستاندر  های ناظر تلفات و خسارات جنگمرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد به عنوان یکی از ارگان

سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان در نتیجۀ خروج کامل نیروهای خارجی از نشان می
واهیم خهای درگیر داخلی میهای بین املللی و جهتافغانستان و تفاهم بین االفغانی امکان پذیر است. بنابراین، از متام جهت

 تا با فرصت موجود برای آشتی ملی در کشور، برخورد مسؤوالنه منایند و نگذارند این فرصت تاریخی ضایع شود.

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

 زخمی اسم کشته اسم

 ۱۰۶ نیروهای افغان ۱۳۱ نیروهای افغان

 ۱۳۵ مخالفین مسلح دولت ۲۳۳ مخالفین مسلح دولت

 ۱۷ غیرنظامیان ۳۰ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۲۵۸ مجموعه ۳۹۴ مجموعه

 ۶۵۲     مجموع تلفات

 انپای
 

 


