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 مقدمه
ثور  ۱۱ الی ۵از م )۲۰۲۰سال اپریل  ۳۰الی  ۲۴خ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاری

تن در  ۳۰۳حدود  ههفتاین در  آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۹سال 
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۲۲۷نقاط مختلف کشور کشته و 

گذشته  ۀهفت .کاهش یافته است ۀ گذشتهنسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
   ند.اهکشته و زخمی شدتن  ۵۳۰ ه مجموعاهفتاین ولی در  تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ۶۵۲

 های تلفاتترین رویدادخونین .کاهش یافته استۀ گذشته نسبت به هفت حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
در این  مخالفین مسلح دولتت در حمل و  ،دادرخ  گرو لو  تخار ،گانهای بادغیس، سمننیروهای افغان در والیت

 گر زخمی شدند.تن دی ۲۰و  کشته امنیتی رسباز ۳۳والیات 
تلفات  ترین رویدادهای. خونینگر افزایش استنشان ۀ گذشتهبه هفت نسبتاما در این هفته  تلفات غیرنظامیان میزان
 شدند. کشتهدر آن فرد ملکی  ۱۱حداقل که  رخ دادهای غزنی، فاریاب و کابل در والیت ملکی

یافته است. تلفات بیشرت جنگجویان  کاهشدر جانب دیگر، تلفات مخالفین مسلح دولت نیز نسبت به هفتۀ گذشته 
 گر و بادغیس بوده است.لو ، فاریاب، غورهای تطالبان در والی

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

 

 تلفات نیروهای افغان
 :اپریل ۲۴
 شدند. کشتهپولیس محلی  ۱۳، در منطقۀ المان شهر قعلۀ نو، مرکز والیت بادغیس مسلح نتیجۀ حملۀ طالباندر 
 :اپریل ۲۵

 ۴و  کشته، یک پولیس صوف والیت سمنگان گاه پولیس محلی در ولسوالی درۀدر اثر یک انفجار ماین در داخل قرار 
 گر زخم برداشتند.تن دی

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/24/c_139004841.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570655
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و  کشتهکه در نتیجۀ آن یک پولیس ، طالبان مسلح بر پوستۀ امنیتی پولیس در ولسوالی دند والیت قندهار حمله کردند
 یک تن دیگر زخمی شد.

 ۴و  کشتهطرفدار دولت  نیروی ۲، در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان
 م برداشتند.خآنان ز تن 

در درگیری ناشی از مشاجرۀ لفظی میان نیروهای  ،بیگی در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کندزدر منطقۀ عرض
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهیک رسباز اردوی ملی  افغان،

 :اپریل ۲۶
 ۵، لح در منطقۀ سنگ مرمر ولسوالی برکی برک والیت لوگردر اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مس

 شدند. کشتهپولیس 
 ۷و  کشتهپولیس  ۴، گیری میان نیروهای پولیس و طالبان مسلح در شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگاندر پی یک در 

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

 گر زخمی شد.ن دیو یک ت کشتهیک پولیس 
 شد. کشته، یک رسباز اردوی ملی در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب

 .کشتندگلوله چاریکار مرکز والیت پروان، طالبان مسلح یک پولیس را به رضب شهر در 
گر و یک تن دی کشتهپولیس محلی رسباز  ۲، حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی پشتون زرغون والیت هراتدر پی یک 

 زخم برداشت.
 :اپریل ۲۷

رسباز اردوی ملی و  ۳ ،در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی منگجیک والیت جوزجان
 گر زخم برداشتند.دی رسباز ۳و  کشتهیک پولیس 

 برداشت. زخمدر حملۀ طالبان مسلح یک رسباز امنیتی  جوزجانان در شاهراه همچن
گر تن دی ۴و  کشتهپولیس محلی  ۴، در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در بندر ینگی قلعۀ ولسوالی بهاوالدین والیت تخار

 زخم برداشتند.

https://tatobaynews.com/archives/116094
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/25/%d8%b3%d9%88%d8%a1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%82/
https://www.dailyweesa.com/?p=47241
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=570735
https://da.azadiradio.com/a/30578644.html
https://da.azadiradio.com/a/30578851.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.dailyweesa.com/?p=47258
https://www.dailyweesa.com/?p=47258
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108024
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را مورد هدف قرار های نیروهای افغان ، پوستهمهاجامن مسلح در منطقۀ میرزاعلی ولسوالی قادس والیت بادغیس
 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشتهپولیس  ۲ۀ آن که در نتیج دادند

و یک  تهکشرسباز اردوی ملی  ۲، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چهار درۀ والیت کندز
 گر زخمی شد.تن دی

 شد. کشتهیک رسباز امنیت ملی در شلیک طالبان مسلح در مرکز ولسوالی گلران والیت هرات 
یک رسباز اردوی  شهر فیروزکوه مرکز والیت غور، ۀ میدانکر منطقای ددر نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده

 و یک تن دیگر زخم برداشت. کشتهمحلی 
 :اپریل ۲۸

 کشتهپولیس  ۴، ربوطات حوزۀ چهارم شهر گردیز والیت پکتیادر نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح بر یک پوستۀ امنیتی در م
 شدند.

، یک رسباز اردوی ملی ۀ حملت طالبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در ولسوالی کشک کهنۀ والیت هراتدر نتیج
 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشته

 :اپریل ۲۹
رسباز  ۹، ۀ صوف باالی والیت سمنگانهای نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی در در حملۀ طالبان مسلح بر پوسته

 گر زخم برداشتند.تن دی ۹و  کشتهخیزش مردمی 
رسباز امنیتی  ۲ۀ نیروهای افغان حمله کردند که در نتیجۀ آن پوستبر  ،طالبان مسلح در منطقۀ غوریزی والیت پکتیا

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و   کشته
 کشته، یک رسباز امنیتی رگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریابدر اثر د

 گر زخم برداشت.و یک تن دی
، چهار باغ والیت فاریاب در پی درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی های شیرین تگاب و خان

 گر زخمی شد.و یک تن دی کشتهپولیس  ۲یک رسباز اردوی ملی و 

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.pajhwok.com/ps/2020/04/27/%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.dailyweesa.com/?p=47373
https://da.azadiradio.com/a/30584765.html
https://da.azadiradio.com/a/30583569.html
https://chaparpress.com/blog/2020/04/29/%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%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
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و یک تن  کشتهرسباز اردوی ملی  ۲، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خروار والیت لوگر
 گر زخم برداشت.دی

محلی پولیس  ، یک رسبازدر اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کجران والیت دایکندی
 اشت.دگر زخم بر دیرسباز یک  و کشته

گر زخم و یک تن دی کشتهرسباز اردوی ملی  ۴، در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در مربوطان حوزۀ سوم امنیتی شهر کندز
 برداشت.

، یک های نیروهای افغان در منطقۀ خارستان ولسوالی مقر والیت بادغیسالبان مسلح بر پوستهدر نتیجۀ حملۀ ط
 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشتهپولیس 

 .کشتندگلوله پولیس را به رضب  ۲، نگی والیت هراتدر ولسوالی کشک رباط سطالبان مسلح 
و سپس در ولسوالی غوریان آنها را  ربودهطالبان مسلح در ولسوالی کهسان والیت هرات دو رسباز اردوی ملی را نخست 

 .کشتند
رسباز  ۲پولیس محلی و  ۴، ۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی جرم والیت بدخشاندر نتیج

 برداشتند. زخمگر تن دی ۱۵و  کشتهاردوی محلی 
 کشتهپولیس  ۴، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نو آباد ولسوالی امام صاحب والیت کندز

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و 
 :اپریل ۳۰

 ت امنیت ملی همراه باا، رئیس استخبار ۀ والیت هلمندای در ولسوالی ناو در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده
 برداشتند. زخم دیگررسباز  ۲و  کشتهمحافظ اش یک 

پولیس  ۵، دین والیت تخارگذر ولسوالی بهاوالدر منطقۀ اللههای نیروهای افغان بر پوسته ۀ حملۀ طالبان مسلحدر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهمحلی 

پولیس  ۳ۀ آن های نیروهای افغان حمله کردند که در نتیجبر پوسته ،طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندز
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷ و کشته

http://khabarnama.net/blog/2020/04/30/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%88-13-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1/
http://khabarnama.net/blog/2020/04/29/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-18-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%ad/
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.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021013.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://ariananews.af/ps/%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%86%DA%9A%D8%AA%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%84/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
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 :: تلفات نیروهای افغان۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۴۶ ۲۶ ۲۰ اردوی ملی

 ۱۳۵ ۵۸ ۷۷ پولیس

 ۱۸۱ ۸۴ ۹۷ مجموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 :اپریل ۲۵
و  کشتهت فرد مسلح مخالف دول ۱۹، در نتیجۀ حملت هوایی و زمینی نیروهای افغان در ولسوالی شهرک والیت غور

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۳
 :اپریل ۲۶

و  کشتهطالب مسلح  ۱۰، های امام صاحب و چهار درۀ والیت والیت کندزدر نتیجۀ حملت نیروهای افغان در ولسوالی
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵

 شدند. هکشتطالب مسلح  ۷، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک والیت لوگر
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱۱، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در پل علم مرکز والیت لوگردر پی در 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳طالب مسلح کشته و  ۲ ،اروزگانترینکوت مرکز والیت مربوطات شهر در 
 :اپریل ۲۷
، قیصار و خواجه سبز پوش والیت گابهای شیرین تهای نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالیاثر درگیری در

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۹فاریاب، 
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۴، گیری مسلحانه در منطقۀ  میرازار ولسوالی ژیری والیت قندهاردر پی در 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/25/c_139007433.htm
https://da.azadiradio.com/a/30578644.html
https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2020/04/27/hmlh-tlbn-dr-shhrstn-lwgr-fgnstn-4-khshth-1405977
https://www.dailyweesa.com/?p=47241
https://da.azadiradio.com/a/30578851.html
https://pa.azadiradio.com/a/30580502.html
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مخالف مسلح  ۳، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نوآباد ولسوالی امام صاحب والیت کندزدر اثر در 
 شدند. کشتهدولت 

طالب مسلح  ۲، ۀ درگیری میان پولیس محلی و طالبان مسلح در بندر ینگی قلعه ولسوالی بهاوالدین والیت تخاردر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشته

 ۱۰و  کشتهطالب مسلح  ۱۰، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس
 گر زخم برداشتند.تن دی

  :اپریل ۲۸
 شد. کشتهت طالبان مسلح ئوول استخبارادر ولسوالی شینواری والیت پروان مس

گر زخم تن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۷، گوسنفده و الغن والیت رسپلهای ۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالیدر نتیج
 برداشتند.

 ۴و  کشتهطالب مسلح  ۴، در اثر درگیری مسلحانۀ میان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی منگجیک والیت جوزجان
 گر زخم برداشتند.تن دی

 کشته شدند. دو طالب مسلح در انفجار ماین خودشان در ولسوالی دامان والیت قندهار
 :اپریل ۲۹

گر زخم تن دی ۳و  کشتهطالب مسلح  ۸ولیکوت والیت قندهار، ن مسلح در ولسوالی شاهۀ حملۀ مسلحانۀ طالبادر نتیج
 برداشتند.

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهطالب مسلح  ۳، همچنان در  منطقۀ مندیگگ ولسوالی خاکریز والیت قندهار
طالب  ۴، در نتیجۀ درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهمسلح 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهاغ والیت فاریاب یک طالب مسلح در ولسوالی خان چهارب

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۶، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی جرم والیت بدخشان
 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/27/c_139012040.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/127327/
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570834
https://pa.azadiradio.com/a/30581213.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/28/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-5-%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-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b7%d8%a7/
https://da.azadiradio.com/a/30583188.html
https://da.azadiradio.com/a/30583188.html
https://da.azadiradio.com/a/30583569.html
https://chaparpress.com/blog/2020/04/29/%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%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/
https://neshananews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88/
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 :اپریل ۳۰
تن  ۷و  کشتهطالب مسلح  ۱۳، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خروار والیت لوگردر اثر یک در 

 گر زخم برداشتند.دی
طالب مسلح  ۱۱، در ولسوالی نوسی والیت بدخشانمیان نیروهای افغان و طالبان  مسلح در پی یک درگیری مسلحانه 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۸ و کشته
 ۶و  کشتهطالب مسلح  ۱۲، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کجران والیت دایکندی

 گر زخم برداشتند.تن دی
 گر زخم برداشتند.تن دی ۶و  کشتهطالب مسلح  ۱۲، در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی درۀ صوف والیت سمنگان

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۴، در پی درگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندز
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-دولج

 مجموع زخمی کشته نام

 ۲۴۸ ۸۳ ۱۶۵ طالبان

 ـ ـ ـ داعش

 ۲۴۸ ۸۳ ۱۶۵ مجموعه

 

 تلفات غیرنظامیان افغان
 :اپریل ۲۴

فرد  ۱۰و  کشتهفرد ملکی  ۴های صوفی قلعه، قیصار و املار والیت فاریاب در ولسوالی طالبان مسلحۀ حملت در نتیج
 گر زخم برداشتند.دی

در شهر فیروزکوه مرکز والیت غور جنگجویان مسلح بر خانۀ معاون حوزۀ اول امنیتی حمله کردند که در نتیجۀ آن برادر 
 شد. کشتهوی 

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570999
https://da.azadiradio.com/a/30586823.html
http://khabarnama.net/blog/2020/04/29/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-18-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%ad/
https://da.azadiradio.com/a/30585571.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30575851.html
https://www.khaama.com/persian/archives/71569
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 :اپریل ۲۵
 ۱۳و  کشته، یک فرد ملکی ۀ شالیز و آرزوی والیت غزنیقنتیجۀ اصابت مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی در منط در

 گر زخم برداشتند.تن دی
 .شد کشتهیک عضو حزب اسلمی  ،در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در والیت ننگرهار

و یک کودک  کشته، یک زن ۀ افراد ملکی در ولسوالی قادس والیت بادغیسدر اثر اصابت مرمی هاوان بر یک خان
 زخم برداشت.

 :اپریل ۲۶
  شدند. کشتهفرد ملکی  ۳، ۀ شلیک افراد مسلح ناشناس بر یک ریکشا در ولسوالی علیشنگ والیت لغامندر نتیج

 کشتهیک فرد ملکی نیز  ،ای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریابگیری میان نیروهدر اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و 

 :اپریل ۲۷
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۳، ه مرکز والیت فاریابۀ شلیک طالبان مسلح در شهر میمندر نتیج

یک  ،در نتیجۀ پرتاب مرمی هاوان از سوی نیروهای افغان بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی آقچۀ والیت جوزجان
 برداشت. مکشته و یک کودک زخ فرد ملکی

 :اپریل ۲۸
 فرد ملکی کشته شدند. ۷، در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ بادورک مرکز والیت غور

 :اپریل ۲۹
فرد ملکی  ۵به شمول زنان و کودکان  ،ولسوالی اندر والیت غزنی ای درۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 شدند. کشته
 خم برداشتند.ز گر تن دی ۱۵و  کشته ۳کابل،  شهر ۀ یک حملۀ انتحاری در منطقۀ چهار آسیاب ریشخوردر نتیج

 شدند. کشتهفرد ملکی  ۳، سپکی در منطقۀ مکرویان شهر کابلدر نتیجۀ انفجار ماین چ

https://af.shafaqna.com/FA/370789
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570679
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570761
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
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021013.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021013.htm
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=570913
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گر تن دی ۲و  کشتهیک تن  ،ۀ شلیک یک پولیس بر افراد ملکی در منطقۀ کاکرها ولسوالی قره باغ والیت کابلدر نتیج
 زخم برداشتند.

و  کشته، یک فرد ملکی اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریابدر 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۵
 :اپریل ۳۰

پرس یک عضو  ،در نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ احمدشاه بابا مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل
 .شد کشتهمجلس منایندگان 

 شد. کشتهۀ دوازدهم امنیتی شهر هرات یک فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس طات حوز در مربو 
 ک کشته شدند.کود  ۴ ،گرمرکز والیت لو  در نتیجۀ انفجار مرمی هاوان در منطقۀ چونی در مربوطات

 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۱۰۱ ۶۰ ۴۱ غیرنظامیان

 ۱۰۱ ۶۰ ۴۱ مجموعه

 
 نتیجه و تحلیل هفته

 ۵۳۰مجموعا حدود  م(۲۰۲۰ سالاپریل  ۳۰الی  ۲۴هـ ش ) ۱۳۹۹سال  ثور ۱۱الی  ۵از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ
گر نیز زخمی تن دی ۲۲۷کشته و تن آنان  ۳۰۳ از این جمع که اندی شدهدر مناطق مختلف کشور کشته و زخمتن 
 اند.شده

تلفات نیروهای افغان نسبت به  یافته است. کاهشۀ گذشته این هفته نسبت به هفتدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
 ۹۷ در کله هفت این افغان کشته شده بودند، اما در نیروهای رسباز ۱۳۱ۀ گذشته هفتۀ گذشته کاهش یافته است. هفت
در این  دولت نیز مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انرسباز  از تن

https://da.azadiradio.com/a/30583522.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
https://www.pajhwok.com/ps/2020/04/30/%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%DA%AB%DB%90-%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%90%D9%84-%D8%B2%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88
https://www.nytimes.com/2020/04/02/magazine/afghan-war-casualty-report-april-2020.html
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دولت کشته شده بودند،  از افراد مخالفین مسلح نت ۲۳۳گذشته  ۀ. هفتیافته است کاهش ۀ گذشتهنسبت به هفت هفته
در  تلفات افراد ملکی میزان ولی .نداهکشته شددر مناطق مختلف کشور  ن طالبانتن از جنگجویا ۱۶۵اما در این هفته 

 ۴۱ بود، اما در این هفتهتن  ۳۰هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی . یافته است افزایشۀ گذشته این هفته نسبت به هفت
 (.۴-. )جدولاندکشته شده فرد ملکی

این هفته نیز  ، اما در کلبه هفتۀ گذشته کاهش یافته استنسبت  در این هفته گتلفات جن مجموعی انز هر چند می
در این میزان تلفات غیر نظامیان  . به خصوصبود های درگیر جنگ و غیرنظامیانبرای جهت نهای خونیههفت ی ازیک

 رش یکنبا سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( معاونت دفرت  ۀ گذشته افزایش یافته است.سبت به هفتهفته ن
می گر زختن دی ۷۶۰کشته و  از اثر جنگ فرد ملکی ۵۳۳سال جاری میلدی اول اعلمیه گفته است که در سه ماه 

 این تلفات را صددر  ۳۹ یوناما در گزارش خود مسؤولیت .کودک نیز شامل اند ۱۵۰گان شته شدهجمع کاند که در شده
 به دولت راجع کرده است.را درصد آن ۳۲طالبان و به 

طالبان انتفاد کرده از و جامعۀ جهانی مکررا  افغانستان حکومت ،به افزایش تلفات جنگ با توجهدو هفتۀ گذشته در طی 
افزایش داده است. این وضعیت در حالی که پس از امضای توافق با امریکا، حملت خویش را در میدان جنگ  اند

شده است و در  نیز بلند بسخواست آتشی صداهایی براشیوع ویروس کرونا  به دلیلجهان ر رسارس است که د
رسمنشی سازمان  دهند.کاهش  ها در میدان جنگ راخواسته شده تا خشونت گیر جنگهای در افغانستان نیز از طرف

های درگیر جنگ خواست گذشته بخاطر شیوع ویروس کرونا در رسارس جهان به شمول افغانسان از طرفملل متحد ماه 
اما باالی طالبان انتقاد کرده است که حتی جنگ را شدت  ،ه مسلح خواست وی را قبول کردهگرو  ۱۶بس کرد که آتش

گوهای و گفتایجاد موانع در برابر  ادعای و ن زندانیان طالبانآزاد نکردبه دلیل طالبان  اخیر،در مورد  است. بخشیده
 بس حکومت را رد کرده است.صلح از جانب حکومت افغانستان، خواست آتش

مورد مثبت  ۷۵های افغانستان تایید کرده است که در زندان پل چرخی ارۀ تنظیم زندان، ادمان با این وضعیتهمز 
گفته است که اگر زندانیان آنها تلف شوند به طالبان نیز  ،هاگزارشپس از نرش این  .ویروس کرونا ثبت شده است

طالبان در  خواهد بود.و امریکا  افغانستان حکومتدوش  به آنئوولیت گیری آنان اقدام خواهند کرد و آنگاه مسانتقام
آغاز  موانع در برابر ۀ زندانیان وعوامل تاخیر در تبادل. یکی از حکومت را در والیت کندز رها کردند یزندان ۵۲این هفته 

ل نشده ئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله است که هنوز هم حگوهای بین االفغانی اختلفات سیاسی بین ر و گفت
خرب داده است و راجع به اختلفات سیاسی  هاییاز پیرشفت ریاست جمهوریدفرت تیم داکرت عبدالله و  ااست. اخیر 
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آغاز  االفغانی گوهای بینو رود که در آیندۀ نزدیک هر دو طرف به یک توافق سیاسی خواهند رسید و گفتانتظار می
 خواهد.

، یک بار دیگر افغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در یکی از ارگان مرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد به عنوان
سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان در نتیجۀ خروج کامل خاطر نشان می

ای بین املللی و هنیروهای خارجی از افغانستان و تفاهم بین االفغانی امکان پذیر است. بنابراین، از متام جهت
خواهیم تا با فرصت موجود برای آشتی ملی در کشور، برخورد مسؤوالنه منایند و نگذارند این های درگیر داخلی میجهت

 فرصت تاریخی ضایع شود.
 های درگیر جنگ و غیرنظامیان:تلفات مجموعی جهت :۴-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۸۴ نیروهای افغان ۹۷ نیروهای افغان

 ۸۳ مخالفین مسلح دولت ۱۶۵ لفین مسلح دولتمخا

 ۶۰ غیرنظامیان ۴۱ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۲۲۷ مجموعه ۳۰۳ مجموعه

 ۵۳۰     مجموع تلفات

 انپای
 

 


