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 مقدمه
سال ثور  ۲۵ الی ۱۹از م )۲۰۲۰سال می  ۱۴الی  ۸خ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاری

تن در نقاط  ۳۵۰حدود  ههفتاین در  آوری گردیده است. بربنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۹
 اند. زخمی شده نیز گرتن دی ۳۵۴مختلف کشور کشته و 

افزایش یافته  ۀ گذشته به گونۀ چشمگیرنسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
کشته و تن  ۷۰۴ ه مجموعاهفتاین ولی در  تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ۴۳۲گذشته  ۀهفت .است

   ند.اهزخمی شد
 های تلفاتترین رویدادخونین .افزایش یافته استۀ گذشته نسبت به هفت میزان تلفات حکومتی در جانب نیروهای

 رسباز ۴۰در این والیات  مخالفین مسلح دولتت در حمل داد و های لغامن، بلخ و غور رخ نیروهای افغان در والیت
 گر زخمی شدند.تن دی ۲۶و  کشته امنیتی
های در والیت تلفات ملکی ترین رویدادهای. خونینی داشته استچشمگیر  افزایشنیز  تلفات غیرنظامیان میزان

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۷۹کشته و در آن فرد ملکی  ۶۸دست کم که  رخ داد، کابل و پکتیا گرهارنن
جنگجویان  یافته است. تلفات بیشرت به کاهشدر جانب دیگر، تلفات مخالفین مسلح دولت نسبت به هفتۀ گذشته 

 اند. گر زخمی شدهتن دی ۱۰تن کشته و  ۵۱ های لغامن و لوگر وارد شده و تنها در این دو والیتالیتطالبان در و 
خوانید. در در این گزارش، آمار و تفصیلت تلفات نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت و غیرنظامیان افغان را می

 کشور نیز پرداخته شده است.  بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی
 

 تلفات نیروهای افغان
 می: ۸

 ۱۰و  کشتهپولیس رسباز  ۲نیروهای پولیس در والیت تخار، و ئوول ۀ یک درگیری میان افراد مسلح غیر مسدر نتیج
 گر زخم برداشتند.دی رسباز

 شد. کشته، یک پولیس قندهارمربوطات حوزۀ دهم امنیتی شهر ای در ۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج
 

http://khabarnama.net/blog/2020/05/09/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba/
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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 می: ۹
 ۴ۀ نیروهای افغان حمله کردند که در نتیحۀ آن ، بر پوستولسوالی بلخ والیت بلخ قۀ بابه یوسفطالبان مسلح در منط

 شدند. کشتهیس ملی پول ۳و  محلیپولیس 
 شد. کشته، یک پولیس ۀ دوم امنیتی شهر قندهارحوز  نزدیکیای در ۀ کنار جادهدر اثر انفجار یک ماین جاسازی شد

 شد. کشته، یک پولیس ۀ کمین طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندزدر نتیج
 می: ۱۰

رسباز اردوی  ۴، میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک والیت لوگر مسلحانه گیرییک در  در اثر
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵و  کشتهملی 

 شدند. کشتهلی رسباز امنیت م ۲غور،  در نتیجۀ حملۀ مخالفین مسلح دولت در ولسوالی مرغاب والیت
 شدند. کشتهپولیس  ۲همچنان در اثر یک انفجار ماین چسپکی بر یک موتر رنجر پولیس در والیت غور، 

 شد. کشتهرسباز اردوی ملی  ۵، در درۀ قیاق ولسوالی جغتوی والیت غزنی ۀ یک کمین طالبان مسلحدر نتیج
 شد. کشته، یک پولیس حوزۀ سوم امنیتی شهر قندهار مربوطاتنتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در در 
، یک پولیس کشته ۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ کریم خان ولسوالی پشتون زرغون والیت هراتنتیجدر 

 شد.
 .کشتۀ اول امنیتی شهر قندهار یک پولیس را به رضب گلوله یک فرد مسلح ناشناس در حوز 

، یک رسباز اردوی حوزۀ اول امنیتی شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند نزدیکیدر اثر حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در 
 ت.گر زخم برداشو یک تن دی کشتهملی 

 شد. کشته، یک رسباز اردوی ملی در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس
 می: ۱۱

رسباز اردوی  ۲۷، ر ولسوالی الیشنگ والیت لغامنگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح ددر اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.رسباز دی ۱۳و  کشتهملی 

 شدند. کشتهپولیس  ۲ای در ولسوالی ارغنداب والیت قندهار، هیک ماین جاسازی شدۀ کنار جادۀ انفجار در نتیج

http://khabarnama.net/blog/2020/05/10/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%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%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7/
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://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://mod.gov.af/dr/node/1587
https://www.khaama.com/persian/archives/72129
https://www.khaama.com/persian/archives/72129
http://khabarnama.net/blog/2020/05/11/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
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://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://www.garda.com/crisis24/news-alerts/341026/afghanistan-taliban-attack-kills-27-soldiers-in-alishing-district-laghman-province-may-10
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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 رسباز پولیس محلی زخمی شدند. ۳ در والیت بلخ، ۀ حملۀ طالبان مسلحدر نتیج
 شد. کشتهچهاردهم امنیتی شهر قندهار، یک پولیس حوزۀ  مربوطاتۀ یک حملۀ افراد مسلح ناشناس در ر نتیجد

، یک رسباز ولسوالی کوهستان والیت بادغیس میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در هگیری مسلحاندر اثر یک در 
 گر زخم بداشت.و یک تن دی کشتهاردوی ملی 

 می: ۱۲
در کنار افراد ملکی یک پولیس نیز ، در منطقۀ دشت برچی شهر کابلبر یک شفاخانه  مهاجامن مسلحۀ حملۀ در نتیج

 شد. کشته
 زخمیامنیتی و یک عضو خانواده اش  ۀ اول، آمر حوز ۀ افراد مسلح ناشناس در شهر ایبک والیت سمنگاندر اثر حمل

 شدند.
و  کشتهرسپرست ولسوالی رشیدان  والیت غزنی  ای در ولسوالی رشیدانۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج

 زخم برداشتند.پولیس  ۳
پولیس محلی  ۴ ،والیت غور مرکز ۀ نیروهای افغان در شهر فیروزکوهپوستیک بر ۀ حملۀ مسلحانۀ طالبان مسلح ر نتیجد

 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشته
 شدند. کشتهپولیس  ۲یکوت والیت  قندهار، ولدر اثر یک حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شاه

 می: ۱۳
 شد. کشته، یک پولیس در ننیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در مارکیت سبزی شهر رشنه مرکز والیت پکتیکا

رسباز  ۲ۀ مخالفین مسلح دولت در مسیر راه ولسوالی زرمت و شهر گردیز والیت پکتیا یک پولیس و در پی یک حمل
 شدند. کشتهاردوی ملی 

پولیس محلی  ۲طالبان مسلح در منطقۀ نارصی در مربوطات مرکز والیت کندر، در اثر درگیری میان نیروهای افغان و 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشته

 ۴، در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نو آباد ولسوالی دشت قلعۀ والیت تخار
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهپولیس محلی 

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://www.firstpost.com/world/from-kabul-maternity-ward-to-nangarhar-cemetery-a-morning-of-murder-rocks-afghanistan-8361751.html
https://www.avapress.com/fa/news/209797/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.darivoa.com/a/a-police-commander-killed-in-ghazni/5417718.html
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%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%BA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611260.html
https://tkg.af/news/9-%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-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://da.azadiradio.com/a/30609375.html
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 شدند. کشتهپولیس  ۲در نتیجۀ انفجار ماین در منطقۀ حکیم آباد شهر مهرتالم مرکز والیت لغامن 
 محلی کشته شدند. پولیسرسباز  ۲ولسوالی آقچه در والیت جوزجان، در اثر حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ آقچه منای 

 شد. کشته، یک پولیس ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در مرکز ولسوالی پنجوایی والیت قندهاردر نتیج
 ۀ پل صیاد والیت کاپیسا کشته شد.س از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقیک پولی

 می: ۱۴
گر زخم تن دی ۵و  کشته، یک رسباز اردوی ملی در نتیجۀ انفجار موترمبب در کنار تاسیسات نظامی در والیت کاپیسا

 برداشتند.
 شدند. زخمیار افراد ملکی دو پولیس نیز در اثر انفجار ماین در شهر قندهار، در کن

غزنی، یک پولیس محلی  در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قره باغ والیت
 گر زخمی شد.و یک تن دی کشته

و  کشتهپولیس  ۳، ن مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندزدر پی یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبا
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵

 برداشتند. زخمپولیس  ۲، در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس بر یک موتر رنجر پولیس در والیت هرات
 شد. کشته، یک پولیس ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در کنار حوزۀ نهم امنیتی شهر قندهاردر نتیج

 کشتهرسباز امنیتی  ۲ۀ والیت جوزجان بر یک پوستۀ امنیتی حمله کردند که در نتیجۀ آن طالبان مسلح در ولسوالی آقچ
 گر زخم برداشت.و یک تن دی

رسباز  ۳رسباز پولیس و  ۲، ان مسلح در منطقۀ میدان هوایی ولسوالی چهاربولک والیت بلخدر نتیجۀ یک حملۀ طالب
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهاردوی ملی 

 ۲یک پوستۀ امنیتی حمله کردند که در نتیجۀ آن ی، بر نیک والیت غز والی دهطالبان مسلح در منطقۀ سیاه سنگ ولس
 شدند. کشتهپولیس 
 شدند. کشتهماندو رسبار کو  ۵، ۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی دولت آباد والیت بلخدر نتیج

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://www.dw.com/ps/%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%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%8C/a-53436381
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571961
https://www.avapress.com/fa/news/210054/13-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i109003
http://radiomeraj.af/?p=6647
https://tatobaynews.com/archives/121893
https://www.avapress.com/fa/news/210019/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88-%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
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://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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تن  ۲رسباز اردوی ملی کشته و  ۴، بلخای در ولسوالی دولت آباد والیت هۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاددر نتیج
 گر زخم برداشتند.دی
 :ت نیروهای افغان: تلفا۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۸۵ ۳۱ ۵۴ اردوی ملی

 ۲ - ۲ امنیت ملی

 ۹۱ ۳۸ ۵۳ پولیس

 ۱۷۸ ۶۹ ۱۰۹ مجموعه

 

 تلفات مخالفین مسلح دولت
 می: ۸

 کشتهطالب مسلح  ۷پکتیا، ۀ حملت هوایی و زمینی نیروهای افغان در منطقۀ بورگی ولسوالی احمد آباد والیت در نتیج
 شدند.

 می: ۹
 شدند. کشتهۀ نیروهای افغان مسلح در حمل مهاجم ۲، ۀ دوم امنیتی شهر قندهارحوز  مربوطاتدر 
 می: ۱۰

طالب مسلح  ۱۵، طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک والیت لوگرگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و در اثر یک در 
 یگر زخم برداشتند.تن د ۶ و کشته

طالب  ۱۱، ۀ یک درگیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی محمد آغۀ والیت لوگردر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۴و  کشتهمسلح 

https://pa.azadiradio.com/a/30602706.html
https://pa.azadiradio.com/a/30603687.html
https://mod.gov.af/dr/node/1587
https://tatobaynews.com/archives/120724
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 شد. کشته، یک طالب مسلح در ولسوالی الیشنگ والیت لغامن نیروهای افغاندر نتیجۀ یک کمین 
 می: ۱۱

گر زخم تن دی ۵و  کشتهطالب مسلح  ۸، ۀ یک حملۀ نیروهای افغان در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهاردر نتیج
 برداشتند.

طالب مسلح  ۲۳، در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی الیشنگ والیت لغامن
 شدند. کشته

طالب  ۶، گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ بندرشاخ ولسوالی قیصار والیت فاریابدر اثر یک در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵و  کشتهمسلح 

 می: ۱۲
تن از مهاجامن  ۳، ۀ حملۀ مسلحانۀ مهاجامن مسلح ناشناس بر یک شفاخانه در منطقۀ دشت برچی شهر کابلدر نتیج

 شدند. کشتهنیز 
 می: ۱۳

طالب  ۴، گیری مسلحانۀ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نارصی در مربوطات مرکز والیت کندزدر اثر در 
 گر زخم برداشتند.تن دی ۵و  کشتهمسلح 

فرد  ۳در پی یک درگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نوآباد ولسوالی دشت قلعۀ والیت تخار 
 گر زخم برداشنتد.تن دی ۲و  کشته حمسل

، یک طالب مسلح در اثر درگیری میان پولیس محلی و طالبان مسلح در منطقۀ چنجار ولسوالی الینگار والیت لغامن
 کشته شد.

، جوزجانگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ آقچه منای ولسوالی آقچۀ والیت در اثر یک در 
 شدند. کشتهطالب مسلح  ۵

 می: ۱۴
تن از مخالفین  ۱۳ ،گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قره باغ والیت غزنیدر اثر یک در 
 شدند. کشتهمسلح دولت 

https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571613
https://af.shafaqna.com/fn/70697
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571709
https://af.sputniknews.com/afghan/202005115140389-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86--%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571781
https://tkg.af/news/9-%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-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://da.azadiradio.com/a/30609375.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/210054/13-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

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

7 

طالب مسلح  ۵، فغان و طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندزۀ درگیری مسلحانه میان نیروهای ادر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشته

گر زخم تن دی ۱۴و  کشتهطالب مسلح  ۲۲در نتیجۀ حملت نیروهای افغان در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ 
 برداشتند.

 کشتهطالب مسلح  ۲در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی آقچه والیت جوزجان، 
 شدند.
 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

 ۱۷۵ ۴۴ ۱۳۱ مخالفین مسلح دولت

 ۱۷۵ ۴۴ ۱۳۱ مجموعه

 
 تلفات غیرنظامیان افغان

 می: ۸
اعرتاض  از تن ۴ نگار، به شمول یک خب ورغنیروهای پولیس در والیت  گان وگنندهاعرتاض ۀ درگیری میان در نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۹و  کشته گانکننده

 می: ۹
 شد. کشته، قوماندان پیشین حزب اسلمی در نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در شهر پلخمری مرکز والیت بغلن

گر تن دی ۳و  کشته، یک کودک ۀ افراد ملکی در ولسوالی ازره والیت لوگرمرمی هاوان بر یک خان ۀ اصابتدر نتیج
 زخم برداشتند.

 شد. زخمی، یک فرد ملکی یت لوگردر نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در یک دوکان در شهر پل علم مرکز وال
 .شد کشتهششم امنیتی در شهر کابل، از سوی افراد مسلح ناشناس  ۀیک مل امام مسجد در ناحی

 شدند. کشتهدخرت  ۲ۀ اصابت مرمی هاوان نیروهای افغان در والیت غزنی در نتیج

https://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i109003
https://pasbanan.com/dr/mod-more-than-36-taliban-insurgents-killed-and-wounded/
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
http://khabarnama.net/blog/2020/05/09/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571574
https://pa.azadiradio.com/a/30602701.html
https://pa.azadiradio.com/a/30603687.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571618
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571584
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 شد. کشته نیز ، یک فرد ملکیۀ کمین طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد والیت کندزدر نتیج
 یک فرد ملکی در شلیک نیروهای افغان در منطقۀ شهرک در مربوطات مرکز والیت لوگر کشته شد.

 می: ۱۰
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۳، پتان والیت پکتیاۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس بر منازگذاران در ولسوالی دند در نتیج
 ، یک فرد ملکی کشته شد.ۀ حملۀ طالبان مسلح در والیت بلخدر نتیج
کنار رسبازان  اردوی ملی یک فرد در  ،غتوی والیت غزنیۀ یک کمین طالبان مسلح در درۀ قیاق ولسوالی جدر نتیج

 شد. کشتهملکی نیز 
 ، کشته شد.ورشهر فیروزکوه مرکز والیت غۀ مدرسه یک فرد ملکی از سوی طالبان مسلح در منطق

ۀ افراد ملکی در منطقۀ هفت آسیاب ولسوالی سید آباد والیت مرمی هاوان نیروهای افغان بر یک خان ۀ اصابتدر نتیج
 زن زخم برداشتند. ۲ان وردک، یک فرد ملکی کشته و مید

 فرد ملکی کشته شدند. ۲ۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ هیواد ولسوالی خاص بلخ والیت بلخ، در نتیج
 می: ۱۱

فرد ملکی  ۴به شمول یک کودک  ،ۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ محمد حسن ولسوالی خیرکوت والیت پکتیکادر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۲و  کشته

 شد. کشتههمچنان در ولسوالی وازی خوا والیت پکتیکا یک فرد ملکی 
 برداشتند. زخمفرد ملکی  ۴، امنیتی شهر کابلمسکن حوزۀ هفدهم ۀ چهار انفجار ماین پی در پی در منطقۀ تهجدر نتی

 شد. کشته، یک عامل دینی باغ والیت غزنیۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ اده ولسوالی قرهدر نتیج
تن  ۳و  کشتهکودک  ۳، ۀ اصابت یک مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی باالبولک والیت فراهدر نتیج

 گر زخم برداشتند.دی
 می: ۱۲
تن  ۱۱و  کشتهفرد ملکی  ۱۰، ۀ یک حملۀ هوایی نیروهای افغان در منطقۀ غوندان ولسوالی بلخ والیت بلخنتیجدر 
 گر زخم برداشتند.دی

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۳۳و  کشتهفرد ملکی  ۳۲، ۀ انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی خیوه والیت ننگرهاردر نتیج

https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.trt.net.tr/pashto/fgnstn/2020/05/11/ph-pkhty-kh-ph-lmwn-h-khwwnkhw-wslh-wl-bryd-shwy-1414773
http://khabarnama.net/blog/2020/05/11/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
https://pa.azadiradio.com/a/30607024.html
https://pa.azadiradio.com/a/30607024.html
https://per.euronews.com/2020/05/11/afghanistan-four-successive-explosions-in-kabul
https://pa.azadiradio.com/a/30605965.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571762
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52640306
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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فرد  ۲۳، به شمول دو کودک در نتیجۀ حملۀ مهاجامن مسلح ناشناس بر یک شفاخانه در منطقۀ دشت برچی شهر کابل
 برداشتند. زخمگر تن دی ۱۶ و کشتهملکی 

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۰و  کشته، یک فرد ملکی در انفجار ماین در شهرک خلبیسات ولسوالی صبی والیت خوست
 زخمیۀ اول امنیتی و یک عضو خانواده اش ، آمر حوز ۀ افراد مسلح ناشناس در شهر ایبک والیت سمنگاندر اثر حمل

 شدند.
ۀ نیروهای فرد ملکی که در یک پوست، یک ۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پنجوایی والیت قندهاردر نتیج

 شد. کشتهافغان آشپز بود، 
زن  ، یکۀ اصابت مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی از سوی نیروهای افغان در ولسوالی زاری والیت بلخدر نتیج

 گر زخم برداشتند.تن دی ۷کشته و به شمول دو دو زن و سه کودک 
 می: ۱۳

در نتیچۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس بر منازگذاران در یک مسجد در منطقۀ تورو دندو ولسوالی صبی و یعقوبی والیت 
 گر زخم براشتند.دیو یک تن  کشته، یک تن خوست

 شد. کشتهدر ننیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در کنار مارکیت سبزی شهر رشنه مرکز والیت پکتیکا، یک فرد ملکی نیز 
 شدند. کشتهفرد ملکی  ۲، در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح در مسیر راه ولسوالی زرمت و شهر گردیز والیت پکتیا

 شدند. خمیز فرد ملکی  ۱۰، ۀ انفجار یک ماین دستی در یک جرگۀ قومی در ولسوالی لعلپور والیت ننگرهاردر نتیج
فرد  ۲گیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ آقچه منای ولسوالی آقچۀ والیت جوزجان، در اثر یک در 

 شدند. زخمیملکی نیز 
 می: ۱۴

 شدند. کشتهوی افراد مسلح ناشناس در والیت فاریاب فرد ملکی از س ۲
 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۹و  کشتهفرد ملکی  ۳، موتر مبب در کنار تاسیسات نظامی در والیت کاپیسادر نتیجۀ انفجار 

 .گر زخم برداشتشد و یک تن دی شتهک، یک فرد ملکی در نتیجۀ انفجار ماین در شهر قندهار
فرد  ۲و  کشته، یک زن نیز ولسوالی غوریان والیت هراتدر در نتیجۀ حملۀ مخالفین مسلح دولت بر یک موتر رنجر 

 گر زخم برداشتند.ملکی دی
 ر زخم برداشت.و یک تن دیگ کشتهخ یک فرد ملکی در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح در ولسوالی چهاربولک والیت بل

https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52629553
http://www.jomhornews.com/ps/news/127804/
https://www.avapress.com/fa/news/209797/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611318.html
https://pa.azadiradio.com/a/30611260.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=571857
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.avapress.com/fa/news/210019/%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%88-%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8-%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF
https://www.dw.com/ps/%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%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%8C/a-53436381
https://www.pajhwok.com/ps/subscription-required?redirect_from=571961
http://radiomeraj.af/?p=6647
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
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ۀ پرتاب مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی از سوی نیروهای افغان در منطقۀ ینگی قلعۀ ولسوالی چمتال در نتیج
 ، یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخم برداشت.والیت بلخ

 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۳۵۱ ۲۴۱ ۱۱۰ غیرنظامیان

 ۳۵۱ ۲۴۱ ۱۱۰ مجموعه

 

 نتیجه و تحلیل هفته
تن  ۷۰۴مجموعا حدود  م(۲۰۲۰ سالمی  ۱۴الی  ۸از هـ ش ) ۱۳۹۹سال  ثور ۲۵الی  ۱۹از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

 اند.گر نیز زخمی شدهتن دی ۳۵۴کشته و تن آنان  ۳۵۰ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شده
 نیروهای رسباز ۷۴ۀ گذشته هفت یافته است. افزایشۀ گذشته این هفته نسبت به هفتدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 

کشته در مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انرسباز  از نت ۱۰۹ در کله هفت اینافغان کشته شده بودند، اما در 
گذشته  ۀ. هفتیافته است کاهش ۀ گذشتهنسبت به هفت در این هفته اما دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهشد

فرد مخالف مسلح دولت در مناطق  ۱۳۱دولت کشته شده بودند، اما در این هفته  از افراد مخالفین مسلح نت ۱۴۳
 ده برابر افزایشۀ گذشته حدود در این هفته نسبت به هفت تلفات افراد ملکی میزان . ولینداهکشته شدف کشور مختل

 (.۴-. )جدولاندکشته شده فرد ملکی ۱۱۰ بود، اما در این هفتهتن  ۸هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی . یافته است
در این هفته تنها در دو رویداد در کابل و  فراد ملکی بود.این هفته بعد از چندین ماه بار دیگر یک هفتۀ خونین برای ا

بر یک ، حمله این دو رویداد .زخمی شدندفرد دیگر  ۱۵۰ بیش از کشته و گناهفرد ملکی بی ۵۵گرهار بیش از نن
 ۀ صد بسرتی داکرتان بدون مرز در شهر کابل و یک انفجار نیرومند در مراسم جنازه در ولسوالی خیوه والیتشفاخان

 جمهوری ریاست شمولبه  هرچند گرفت.به عهده نو یا گروهی دو رویداد را کسی  هرئوولیت ننگرهار بود. مس
ۀ گوی طالبان با نرش یک اعلمی، اما سخنطالبان عنوان کردندئوول این دو رویداد را های مختلف حکومت مسرگانا

 رسمی نه تنها دست داشنت در این دو رویداد را رد و آنرا تقبیح کرد، بلکه ادعا کرد که این حملت از سوی حلقات
رئیس جمهور  .کردمیسازی تهاجمی زمینهۀ به آغاز عملیات است و حکومت به بهان دهی شدهسازمانوابسته به دولت 

 .دادنیروهای افغان را به ور عملیات تهاجمی دستدر یک پیام ویدیویی  هاغنی بعد از این رویداد

https://www.youtube.com/watch?v=-sZmj0z0qwk
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ۀ خاص امریکا برای صلح ایندمنزاد لزملی خلی گسرتده محکوم شدند.از کشور به شکل  خارجاین رویدادها در داخل و 
گروه ها توسط دهد که این رویدادها و ارزیابی دولت امریکا نشان مییافته است که گفته تویتیافغانستان در یک 

، داعش به گفتۀ او رود.داعش انجام داده شده است و این گروه برای افغانستان و جهان یک تهدید جدی به شامر می
بجای افتیدن در این دام گروه ها باید گرد، بناء افغانو طالبان  حکومت افغانستانتا مانع توافق صلح میان  داردتلش 

 داعش و ایجاد موانع در برابر صلح، از فرصت تاریخی کنونی برای صلح استفاده درست مناید.
ۀ حملت هوایی نیروهای افغان در منطقۀ غوندان ولسوالی بلخ در نتیج مرموز کنار این حملتدر ، از جانب دیگر

 در رابطه اعلمیهنرش یک می شدند. کمیسیون مستفل حقوق برش با والیت بلخ شامر زیادی از افراد ملکی کشته و زخ
دولت خواسته است که در حملت هوایی و استفاده از  و ازدر والیت بلخ ابراز نگرانی کرده  غیرنظامیانبا تلفات 

 گی مردم ملکی منایند.ن توجه خاص به زندهگیهای سنسلح
، یک بار دیگر افغانستانهای ناظر تلفات و خسارات جنگ در مرکز 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 رجی از افغانستان و تفاهم بین االفغانی امکان پذیر است. بنابراین، از متام جهتنیروهای خا

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

 درگیر جنگ و غیرنظامیان: هایتلفات مجموعی جهت :۴-جدول
 زخمی اسم کشته اسم

 ۶۹ نیروهای افغان ۱۰۹ نیروهای افغان

 ۴۴ مخالفین مسلح دولت ۱۳۱ مخالفین مسلح دولت

 ۲۴۱ غیرنظامیان ۱۱۰ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۳۵۴ مجموعه ۳۵۰ مجموعه

 ۷۰۴     مجموع تلفات

 انپای

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1261061320356630533
https://www.facebook.com/742124002471067/posts/3672606802756091/

