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 مقدمه
سال ثور  ۱۸ الی ۱۲از م )۲۰۲۰سال اپریل  ۷الی  ۱خ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاری

تن در نقاط  ۲۲۵حدود  ههفتاین در  آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۹
 اند. زخمی شده یزن گرتن دی ۲۰۷مختلف 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  ۴۳۲ ه مجموعاهفتاین ولی در  تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ۵۳۰

 های تلفاتترین رویدادخونین .کاهش یافته استۀ گذشته سبت به هفتن حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
 امنیتی رسباز ۲۴در این والیات  مخالفین مسلح دولتت در حمل داد و های هلمند و بلخ رخ نیروهای افغان در والیت

 گر زخمی شدند.تن دی ۳۳و  کشته
 رخ داددر والیت لغامن  تلفات ملکی رویداد ترین. خونیننیز کاهش چشمگیری داشته است تلفات غیرنظامیان میزان

 گر زخم برداشتند.تن دی ۴کشته و در آن فرد ملکی  ۳دست کم که 
یافته است. تلفات بیشرت جنگجویان  کاهشدر جانب دیگر، تلفات مخالفین مسلح دولت نیز نسبت به هفتۀ گذشته 

گروه داعش نیز  جنگجویان، همچنان در این هفته ، بلخ فراه و بدخشان بوده استفاریاب، غورهای طالبان در والیت
 اند.تلفات دیده

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. 

 

 ت نیروهای افغانتلفا
 اول می:

 ۲۰و  کشتهرسباز امنیتی  ۱۳، گیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی زاری والیت بلخدر اثر یک در 
 برداشتند. زخمگر دی تن

رسباز  ۳، در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح بر یک پوستۀ نیروهای افغان در منطقۀ نچین در مربوطات مرکز والیت اروزگان
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشتهامنیتی 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/taliban-kills-13-afghan-soldiers-balkh-province-200501112537104.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30587587.html
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رسباز امنیتی  ۴، در پی یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک والیت لوگر
 خم برداشتند.گر ز تن دی ۵و  کشته

، یک رسباز اردوی محلی در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشته

ۀ نیروهای افغان را مورد حمله قرار دادند که در نتیجۀ ستپو ، یک میش والیت دایکندیطالبان مسلح در ولسوالی ناوه
 تن دیگر زخم برداشتند. ۳و  کشتهآن یک رسباز امنیتی 

 می: ۲
رسباز اردوی ملی  ۲، کوت والیت ننگرهار گیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بتیدر اثر یک در 

 شدند. کشته
و  کشتهپولیس رسباز ، یک ۀ انفجار ماین جاسازی شده در یک دوکان در مربوطات حوزۀ دوازدهم شهر قندهاردر نتیج

 داشت.گر زخم بر دی رسباز یک
و  کشتهگلوله  پولیس از سوی افراد مسلح ناشناس به رضب رسباز ، یکدر مربوطات حوزۀ دوازدهم امنیتی شهر هرات

 یک تن دیگر زخم برداشت.
 می: ۳

، ان نیروهای خیزش مردمی و طالبان مسلح در منطقۀ انزرگی کندو ولسوالی دند پتان والیت پکتیادر اثر یک درگیری می
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشتهنیروی خیزش مردمی  ۲

نیروی خیزش مردمی  ۳، ی پرچمن والیت فراهنیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوال در پی یک درگیری مسلحانۀ
 شدند. کشته

و سپس  به رضب گلوله بستپولیس محلی نخست قوماندان و دو تن از همکارانش را  رسباز در والیت فاریاب یک
 گر زخم برداشتند.تن دی ۹و شد  کشته نیز خودش

 .کشتگلوله کارمند امنیت ملی را به رضب  ۲، یک فرد مسلح ناشناس در مرکز ولسوالی غوریان والیت هرات
 می: ۴

 کشتهرسباز اردوی ملی  ۱۱، در نتیجۀ انفجار موتر مبب در نزدیکی یک کمپ نظامی در ولسوالی گرشک والیت هلمند
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۳و 

https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108268
https://www.pashtovoa.com/a/5400568.html
https://shana.news/%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%A8%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9/
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571080
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://pa.azadiradio.com/a/30589939.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571145
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571166
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/politics-news-pmn/taliban-bomb-kills-at-least-five-at-afghan-military-center
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 شد. کشته قندهار شهردر نتیجۀ شلیک افراد ملسح ناشناس در چهاراهی شهیدان یک پولیس زن 
رسباز  ۱۳، ان مسلح در دو منطقۀ جداگانۀ ولسوالی خارشود والیت نیمروزگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبدر اثر در 
 شدند. کشتهامنیتی 

 می: ۵
 برداشتند. زخمپولیس نیز  ۲ ،جار ماین جاسازی شده بر کارمندان رشکت برشنا در والیت پروانفۀ اندر نتیج

 شدند. کشتهطالبان مسلح  در شلیکدر ولسوالی نادعلی والیت هلمند دو پولیس در اثر انفجار ماین و یک تن 
 می: ۶

و یک  کشته، یک محافظ وی حانه بر ولسوال ولسوالی احمد آباد در منطقۀ سلم خیل والیت پکتیادر یک حملۀ مسل
 گر زخم برداشت.تن دی

 شد. کشته، یک کارمند امنیت ملی والیت هلمند مرکزدر نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در شهر لشکرگاه 
 رسباز افغان کشته شدند. ۳ ،ۀ انفجار ماین بر کاروان موترهای نیروهای افغان در ولسوالی چک والیت وردکدر نتیج

 می: ۷
امنیه این والیت  ای در ولسوالی نادرشاه کوت والیت خوست، قوماندانۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشتهپولیس رسباز همراه با دو 
، کابل شهرۀ احمدشاه بابا در مربوطات حوزۀ دوازدهم امنیتی ای در منطقهدر نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاد

 پولیس زخم برداشتند. ۳
یک پولیس  ۀ آننجراب والیت کاپیسا حمله کردند که در نتیجهای نیروهای افغان در ولسوالی طالبان مسلح بر پوسته

 .گر رخم برداشتندتن دی ۲کشته و 

 :: تلفات نیروهای افغان۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳۰ ۱۶ ۱۴ اردوی ملی

 ۱۱۵ ۵۵ ۶۰ پولیس

 ۱۴۵ ۷۱ ۷۴ مجموعه

https://8am.af/a-female-police-officer-was-killed-in-kandahar/
https://af.shafaqna.com/fn/70237
https://da.azadiradio.com/a/30594022.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30598402.html
https://tatobaynews.com/archives/119821
https://www.pajhwok.com/dr/2020/05/08/%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 تلفات مخالفین مسلح دولت
 اول می:

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۳، عۀ صدوخان ولسوالی شینکی والیت زابلۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ قلدر نتیج
 جنگجوی ۱۵، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک والیت لوگردر اثر یک در 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۰و  کشتهطالب 
گر تن دی ۲و  کشته،  خودش در منطقۀ صنامی شهر فیروزکوه مرکز والیت غورانفجار ماین در نتیجۀ  یک طالب مسلح

 زخم برداشتند.
گر تن دی ۶و  کشتهطالب مسلح  ۵، نیروهای افغان در منطقۀ کرندی ولسوالی پنجوایی والیت قندهار در نتیجۀ حملۀ
 زخم برداشتند.

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۹، در اثر یک حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی خان آباد والیت کندز
 می: ۲

طالب مسلح  ۳، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهاردر اثر در 
 شدند. کشته

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۱۸، ۀ هوایی در مربوطات شهر قلت مرکز والیت زابلک حملی ۀدر نتیج
 می: ۳

 ۱۳و  کشتهطالب مسلح  ۱۲، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی پرچمن والیت فراهدر اثر یک در 
 گر زخم براشتند.تن دی

گر تن دی ۱۰و  کشتهطالب مسلح  ۶، در پی یک حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی های کران و منجان والیت بدخشان
 زخم برداشتند.

طالب  ۸، گیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ ینگی ولسوالی قیصار والیت فاریابدر اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهمسلح 
یک درگیری مسلحانۀ میان نیروهای خیزش مردمی و طالبان مسلح در منطقۀ انزرگی کندو ولسوالی دند پتان  در اثر

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشتهطالب مسلح  ۲ ،والیت پکتیا

https://da.azadiradio.com/a/30588512.html
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i108268
https://www.khaama.com/persian/archives/71768
https://www.pashtovoa.com/a/5400568.html
https://mod.gov.af/dr/node/1590
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571080
https://www.avapress.com/fa/news/209077/18-%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C-%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%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571145
https://da.azadiradio.com/a/30593284.html
http://reporterly.net/latest-stories/taliban-top-commander-among-15-killed-wounded-in-faryab/
https://pa.azadiradio.com/a/30589939.html
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 می: ۴
گر زخم تن دی ۱۰و  کشتهطالب مسلح  ۱۷، ان مسلح در والیت پکتیکادر پی یک درگیری میان نیروهای افغان و طالب

 برداشتند.
طالب مسلح کشته و  ۴، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بهارک والیت تخار

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۲
 می: ۵

در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ یفتل باالی شهر فیض آباد مرکز والیت 
 یگر زخم برداشتند.تن د ۷و  کشتهطالب مسلح  ۹، بدخشان

 طالبان مسلح کشته شد. جنگجوی، یک کشندۀ والیت بلخدر ولسوالی در نتیجۀ یک حملۀ هوایی 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۰و  کشتهالب مسلح ط ۱۰، ۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی چک والیت میدان وردکدر نتیج

 جنگجوی ۵، در نتیجۀ عملیات خاص نیروهای ویژۀ امنیت ملی در منطقۀ کوچکن ولسوالی شکر درۀ والیت کابل
 شدند. کشتهداعش 
 .گر زخم برداشتندتن دی ۶طالب کشته و جنگجوی  ۱۰، ۀ لوی ماندۀ ولسوالی نادعلی والیت هلمنددر منطق
 ۀ یک حملۀ هوایی بر یک مسجد در ولسوالی برکی برک والیت لوگر یک طالب مسلح کشته شد.در نتیج

 می: ۶
گر زخم طالب مسلح کشته و یک تن دی ۴، الیت قندهاردر نتیجۀ حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی شاه ولیکوت و 

 برداشت.
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

 ۲۳۳ ۹۵ ۱۳۸ طالبان

 ۵ ـ ۵ داعش

 ۲۳۸ ۹۵ ۱۴۳ مجموعه

https://da.azadiradio.com/a/30591644.html
https://www.avapress.com/fa/news/209315/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B9-%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%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%88%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%9B%C2%8C-%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
https://da.azadiradio.com/a/30598409.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52559284
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 تلفات غیرنظامیان افغان
 می: ۲

گر تن دی ۴و  کشتهفرد ملکی  ۳، لغامندر نتیجۀ انفجار ماین در نزدیکی قراول اول محبس در مهرتالم مرکز والیت 
 زخم برداشتند.

 می: ۳
 شد. شتهکۀ افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس ئیس اداری سرته محکمر 

فرد ملکی  ۲۰، در نتیجۀ انفجار ماین دستی در یک مسجد در منطقۀ محمد حسن ولسوالی خیر کوت والیت پکتیکا
 برداشتند. زخم

 می: ۴
کارمند  ۴، ا در منطقۀ چمتله در مربوطات ناحیۀ هفدهم شهر کابلۀ دو انفجار ماین بر کارمندان رشکت برشندر نتیج
 زخم برداشتند. برشنارشکت 

دک کو  ۲، یک زن کشته و یک زن و در نتیجۀ حملت نیروهای افغان در منطقۀ زیوچ در مربوطات مرکز والیت غزنی
 زخم برداشتند.

 می: ۵
گر زخم تن دی ۲و  کشتهمعاون رشکت برشنا  ،ای در والیت پروانۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 برداشتند.
 می: ۶

 زخم، ولسوال این ولسوالی م خیل  والیت پکتیادر اثر حملۀ مسلحانه بر ولسوال ولسوالی احمد آباد در منطقۀ سل 
 برداشت.
ۀ اندر ولسوالی نرخ والیت میدان وردک یک پوستۀ امنیتی بنام کامن غیرنظامیان را هدف حمله قرار دادند که در منطق

 در نتیجۀ آن یک غیر نظامی کشته شد.
 

https://da.azadiradio.com/a/30588689.html
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571138
https://menafn.com/1100110529/Blast-in-Afghanistan-leaves-20-injured
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/04/c_139029551.htm
https://da.azadiradio.com/a/30594022.html
https://da.azadiradio.com/a/30598402.html
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 می: ۷
و یک تن  کشتهفرد ملکی  ، یکگذاران در مهرتالم مرکز والیت لغامنبر مناز  ۀ شلیک افراد مسلح ناشناسدر نتیج

 دیگر رخم برداشت.
فرد ملکی زخم  ۶، ض آباد مرکز والیت بدخشاندر نتیجۀ شلیک نیروهای اردوی ملی در منطقۀ شهداء شهر فی

 برداشتند.
 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۴۹ ۴۱ ۸ غیرنظامیان

 ۴۹ ۴۱ ۸ مجموعه

 

 نتیجه و تحلیل هفته

 ۴۳۲مجموعا حدود  م(۲۰۲۰ سالمی  ۷الی  ۱از هـ ش ) ۱۳۹۹سال  ثور ۱۸الی  ۱۲از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ
گر نیز زخمی تن دی ۲۰۷کشته و تن آنان  ۲۲۵ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن 
 اند.شده

تلفات نیروهای افغان نسبت به  یافته است. کاهشۀ گذشته این هفته نسبت به هفتدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
 ۷۴ در کله هفت اینافغان کشته شده بودند، اما در  هاینیرو  رسباز ۹۷ۀ 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

دولت کشته شده بودند،  از افراد مخالفین مسلح نت ۱۶۵گذشته  ۀ. هفتیافته است کاهش ۀ گذشتهنسبت به هفت هفته
در این اما  تلفات افراد ملکی میزان .نداهکشته شدمخالف مسلح دولت در مناطق مختلف کشور  ۱۴۳ما در این هفته ا

بود، اما در این تن  ۴۱هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی . یافته است برابر کاهش ینچندۀ گذشته هفته نسبت به هفت
 (.۴-. )جدولاندکشته شده فرد ملکی ۸ هفته

https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571445
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کل  ، اما درۀ گذشته چندین برابر کاهش یافته استهفته میزان تلفات افراد ملکی نسبت به هفت هرچند در این
 در حملت م۲۰۱۹که در سال  است گفتهیکی از قربانیان اصلی جنگ جاری هستند. وزارت دفاع امریکا  غیرنظامیان

اند. این نخستین بار است که گر زخمی شدهدیفرد  ۷۵فرد ملکی کشته و  ۱۰۸نیروهای امریکایی در افغانستان 
گزارش نشان  نرش این رساند.نیروهای امریکایی گزارش تلفات ملکی در حملت خویش در افغانستان را به نرش می

سازی در امریکا برای پایان دادن کامل جنگ این کشور در افغانستان دهد که حکومت امریکا در تلش ذهنیتمی
 است.

گذشته در حملت مخالفین که در سه ماه  از جانب دیگر سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خربی گفت
. اما نداهمی شدگر زختن دی ۵۹۰آنها کشته و  ۳۸۷که  اندشدهکشته و زخمی ملکی  فرد ۱۰۰۰ مسلح دولت حداقل

در حملت  ۲۰۲۰طالبان این ادعای وزارت داخله را رد کرده و در یک گزارش گفته است که در سه ماه اول سال 
 اند.گر زخمی شدهتن دی ۲۰۵ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و  فرد ۳۱۱امریکایی  افغان و نیروهای
های اخیر نهادهای امنیتی حکومت افغانستان به شکل منظم از تلفات ملکی در حملت طالبان سخن در هفته

املللی باالی طالبان است، تا وضعیت را ها به منظور فشارهای بینتحلیلگران به این باور اند که این تلش گویند.می
 عهد نیستند.طوری نشان دهند که طالبان به توافقنامۀ صلح با امریکا در قطر مت

همزمان با این وضعیت، در این هفته زملی خلیلزاد منایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به قطر سفر کرد و در دیدار 
گوهای بین االفغانی صحبت و ۀ رهایی زندانیان و گفتئیس دفرت قطر و معاون سیاسی رهربی طالبان در بار ر  رمل برادبا 

گذشته سهیل شاهین سخنگوی دفرت  ۀهفت اند.رها شده حکومت افغانستاناز سوی  انالبطزندانی  ۱۰۰۰کرد. تاکنون 
رها شده و آنها از این روند از بند زندانی آنها  ۳۰۰سه روز  جریان سیاسی طالبان در قطر در یک تویتی گفت که در

 کنند.استقبال می
، یک بار دیگر افغانستانر تلفات و خسارات جنگ در های ناظمرکز 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 خاطر نشان می
های بین املللی و جهتنیروهای 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 می
 فرصت تاریخی ضایع شود.

 

https://www.middleeastmonitor.com/20200507-us-military-killed-over-130-civilians-in-iraq-syria-afghanistan-somalia-in-2019/
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 های درگیر جنگ و غیرنظامیان:تلفات مجموعی جهت :۴-جدول

 زخمی اسم کشته اسم

 ۷۱ نیروهای افغان ۷۴ نیروهای افغان

 ۹۵ خالفین مسلح دولتم ۱۴۳ مخالفین مسلح دولت

 ۴۱ غیرنظامیان ۸ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۲۰۷ مجموعه ۲۲۵ مجموعه

 ۴۳۲     مجموع تلفات

 انپای
 

 
 


