
 

 

 

 راصد
 ششموهپنجاشمارۀ 

 م(۲۰۲۰  جون۴ –می ۲۹)

 (ـ شه ۱۳۹۹  جوزا  ۱۵ –۹)
 

 

 

www.qased.org 

 

info@qased.org 

 

                       077 281 58 58 

 وار تلفات جنگ در افغانستانگزارش هفته

      



 

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

1 

 مقدمه
جوزا  ۱۵ الی ۹از م )۲۰۲۰سال جون  ۴می الی  ۲۹خ در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاری

تن در  ۱۰۷حدود  ههفتاین در  آوری گردیده است. بربنیاد این گزارش،هـ ش( از نقاط مختلف کشور جمع ۱۳۹۹سال 
 اند. زخمی شده یزن گرتن دی ۸۳نقاط مختلف کشور کشته و 

افزایش یافته  اندکیا تفاوت ۀ گذشته بنسبت به هفت ههفت ایندر  گمیزان مجموعی تلفات جنگزارش، بربنیاد آمار 
کشته و تن  ۱۹۰ه مجموعا هفتاین ولی در  تن در متام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ۱۸۶گذشته  ۀهفت .است

 بس عید فطر است.ها پس از سه روز آتشاهش خشونتۀ کادام نیزآن  عاملکه  نداهزخمی شد

 های تلفاتترین رویدادخونین .کاهش یافته استۀ گذشته نسبت به هفت حکومتی میزان تلفات در جانب نیروهای
 ۱۹در این والیات  مخالفین مسلح دولتت در حمل گان رخ داد و اروز  و ، پکتیاننگرهارهای نیروهای افغان در والیت

 تن دیگر زخم برداشتند. ۶و  کشته نیتیام رسباز
در والیت تلفات ملکی ترین رویدادهای. خونینۀ گذشته افزایش داشته استنسبت به هفتاما  تلفات غیرنظامیان میزان
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳۷کشته و در آن فرد ملکی  ۲۸دست کم که  رخ دادپل، کابل و پروان رس، قندهارهای 

جنگجویان  یافته است. تلفات بیشرت به کاهشنسبت به هفتۀ گذشته  نیز ات مخالفین مسلح دولتدر جانب دیگر، تلف
 اند. شدهتن کشته  ۲۴ والیت دووارد شده و تنها در این  و پکتیاگرهار ننهای طالبان نیز در والیت

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

 

 تلفات نیروهای افغان

 می: ۲۹
 شدند. زخمیپولیس  ۴، اثر درگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غازی آباد والیت کرندر 

، یک پولیس گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی محمد آغۀ والیت لوگردر پی یک در 
 شد. کشته

 شد. کشته، یک پولیس الیت هراتۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی رباط سنگی و در نتیج

https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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ولیس پ ۱۴پتان والیت پکتیا، گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی دنددر اثر یک در 
 شدند.پولیس دیگر زخمی  ۳و  کشتهرسحدی 

 می: ۳۰
 برداشت. زخم، یک کارمند امنیت ملی ۀ حملۀ مسلحانۀ افراد مسلح ناشناس در والیت پرواندر نتیج

 می: ۳۱

 کشتهپولیس محلی  ۳، و طالبان مسلح در ولسوالی حصارک والیت ننگرهار پولیسگیری مسلحانه میان در اثر یک در  
 گر زخم برداشت.و یک تن دی

 گر زخم برداشتند.دی نت ۲و  کشته، یک پولیس والیت هراتبازار ولسوالی غوریان  دردر نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح 
 اول جون:

 کشتهیک ، آمر تنظیم ترافدر نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ سیدخان در مربوطات مرکز والیت کاپیسا
 شد.

 کشتهیک پولیس  ،گیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غوریان والیت هراتدر پی یک در 
 شد.

 جون: ۲
تن  ۲و  کشتهپولیس  ۲، در نتیجۀ حملۀ یک فرد نفوذی طالبان در منطقۀ صوفیان شهر ترینکوت مرکز والیت اروزگان

 گر زخم برداشتند.دی

 شد. کشتهلسوالی آله سای والیت کاپیسا، یک پولیس ای در و ۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج
 جون: ۳

 ۴پکتیا، ولسوال این ولسوالی همراه با  سیدکرم والیتای در ولسوالی هجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاددر نتی
 دیگر زخم برداشتند. تن ۴و  کشتهگر پولیس دی

 شد. کشته، یک پولیس محلی در اثر حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ چشمۀ شیرین مرکز والیت بادغیس
 

http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=153008
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572805
https://da.azadiradio.com/a/30646081.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30646225.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://da.azadiradio.com/a/30648788.html
https://da.azadiradio.com/a/30648788.html
https://www.taand.com/?p=3370
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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 جون: ۴
 هکشتاد مسلح یک کارمند زن امنیت ملی را نخست در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس نخست ربوده وسپس او را افر 

 است.
 :: تلفات نیروهای افغان۱-دولج

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲ ۱ ۱ ملی امنیت

 ۴۶ ۱۶ ۳۰ پولیس

 ۴۸ ۱۷ ۳۱ مجموعه

 
 تلفات مخالفین مسلح دولت

 می: ۲۹
، یک طالب مسلح میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی محمد آغۀ والیت لوگر مسلحانه درگیرییک در اثر 
 شد. کشته

طالب مسلح  ۱۸، ن مسلح در ولسوالی دندپتان والیت پکتیاگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبادر پی یک در 
 ت.پذیرفته اسرا خویش  و جنگجوید کشته شدن دطالبان در این رویدا. شدند کشته

 می: ۳۱
طالب مسلح  ۱۶ولسوالی حصارک والیت ننګرهار،  در اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در

 برداشتند. زخمگر تن دی ۹و  کشته
 جون: ۳

 شد. کشتهدهم امنیتی شهر کابل از سوی نیروهای افغان ز گذار در نزدیکی حوزۀ نو  ماینیک 
 

http://www.jomhornews.com/fa/news/128405/
https://da.azadiradio.com/a/30639759.html
https://da.azadiradio.com/a/30642136.html
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1266280016200863744
https://www.trt.net.tr/pashto/trkyh/2020/06/01/ph-nnkrhr-kh-kn-shmyr-tlbn-wjl-shwy-dy-1427026
https://www.pashtovoa.com/a/taliban-attacked-hesarak-distric-in-nangarhar-province-/5443102.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=573086
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 :: تلفات مخالفین مسلح دولت۲-جدول

 مجموع زخمی کشته نام

مخالفین مسلح 
 دولت

۳۶ ۹ ۴۵ 

 ۴۵ ۹ ۳۶ مجموعه

 

 تلفات غیرنظامیان افغان
 می: ۲۹

 ۵و  کشتهکودک  ۲، ۀ پنجم امنیتی شهر قندهاره در موتر سایکل در نزدیکی حوز ۀ انفجار یک ماین جاسازی شددر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی

 گر زخم برداشت.و یک تن دی کشته، یک کودک در نتیجۀ انفجار ماین در شهر فیروزکوه مرکز والیت غور
 می: ۳۰

گر تن دی ۵و  کشتهتن  ۲، موتر کارمندان تلویزیون خورشید در چهاراهی گل رسخ شهر کابلدر نتیجۀ انفجار ماین بر 
 رد کردند. در این رویداد راطالبان دست داشنت  زخم برداشتند.

فرد ملکی  ۳، ۀ جوی دخرت ولسوالی سیاگرد والیت پروانۀ افراد ملکی در منطقدر اثر اصابت یک مرمی هاوان بر خان
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشته

 برداشت. زخمکنار یک کارمند امنیت ملی یک کودک نیز در ، ملۀ افراد مسلح ناشناس در والیت پروانحدر نتیجۀ 
 شدند. کشتهچوپان  ۲، در ولسوالی کوهستان والیت بدخشانای ۀ کنار جادهانفجار ماین جاسازی شد ۀدر نتیج

 می: ۳۱
 شدند. زخمیفرد ملکی  ۳، ۀ یازدهم امنیتی شهر کابلای در نزدیکی حوز ۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جادهدر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۳و  کشتهفرد ملکی  ۳، الیت میدان وردکۀ اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی نرخ و در نتیج

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%AF-/1858261
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52860362
https://da.azadiradio.com/a/30644163.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572805
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=572902
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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ته و یک ، یک فرد ملکی کشدر اثر پرتاب یک مرمی هاوان از سوی نیروهای افغان در ولسوالی ینگی قلعۀ والیت تخار
 گر زخم برداشت.تن دی

 اول جون:
تن دیگر  ۶و  کشتهفرد ملکی  ۷ای در ولسوالی خان آباد والبت کندز، در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده

 رداشتند.زخم ب
 جون: ۲

، ملم امام مشهور این مسجد در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در مسجد جامع وزیر محمد اکرب خان شهر کابل
 تن زخم برداشتند. ۸و  کشتهگر دی گذاردکتور ایاز نیازی همراه با یک منار 

تن  ۴و  کشتهولیکوت والیت قندهار، یک فرد ملکی ای در ولسوالی شاهر جادهناجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کدر نتی
 .یگر زخم برداشتندد

گر تن دی ۴فرد ملکی کشته و  ۳، ۀ اقتاش مرکز والیت کندزای در منطقجادهماین جاسازی شدۀ کنار  ۀ انفجاردر نتیج
 .زخم برداشتند

 جون: ۳
 ۹قندهار، به شمول زنان و کودکان  ولسوالی ارغستان والیت منطقۀ خشک رود ای درۀ انفجار ماین کنار جادهدر نتیج

 .گر زخم برداشتندتن دی ۵و  کشتهفرد ملکی 
 جون: ۴

 .شتبردا زخمۀ آن یک فرد ملکی نیز طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی آله سای والیت کاپیسا حمله کردند که در نتیج
تن  ۳و  کشتهای در ولسوالی قره باغ والیت کابل، یک فرد ملکی هۀ انفجار یک ماین جاسازی شدۀ کنار جاددر نتیج

 د.گر زخم برداشتندی
زن کشته و به شمول سه  ۳، پندۀ والیت غزنیدر نتیجۀ پرتاب یک مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی در منطقۀ س

 فرد ملکی زخم برداشتند. ۴زن 
 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/landmine-blast-kills-7-laborers-in-afghanistan/1861559
https://www.wionews.com/south-asia/mosque-blast-in-kabul-kills-2-including-an-imam-302903
https://da.azadiradio.com/a/30650634.html
https://www.wionews.com/south-asia/roadside-bomb-kills-9-civilians-in-southern-afghanistan-302988
https://da.azadiradio.com/a/30654014.html
https://af.farsnews.ir/politics/news/13990315000496
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 :: تلفات غیرنظامیان۳-جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۹۷ ۵۷ ۴۰ غیرنظامیان

 ۹۷ ۵۷ ۴۰ مجموعه

 

 نتیجه و تحلیل هفته
مجموعا  م(۲۰۲۰ السجون  ۴الی می  ۲۹از هـ ش ) ۱۳۹۹ی سال جوزا ۱۵الی  ۹از هفته، این ارش ز بربنیاد آمار گ

گر نیز تن دی ۸۳کشته و تن آنان  ۱۰۷ از این جمع که انددر مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شدهتن  ۱۹۰حدود 
 اند.زخمی شده

یافته، ولی تلفات بیشرت آن به  افزایش اندکیبا تفاوت  ۀ گذشتهاین هفته نسبت به هفتدر  جنگ تلفاتمجموعی میزان 
 از تن ۳۱ در کله هفت اینافغان کشته شده بودند، اما در  نیروهای رسباز ۵۳ۀ گذشته هفت است. افراد ملکی وارد شده

نسبت  در این هفته دولت مخالفین مسلحند. میزان تلفات اهکشته شددر مناطق مختلف کشور  نیروهای افغان انرسباز 
دولت کشته شده بودند، اما در این  لحاز افراد مخالفین مس نت ۴۸گذشته  ۀ. هفتیافته است کاهش ۀ گذشتهبه هفت
در این هفته  تلفات افراد ملکی میزان . ولینداهکشته شدفرد مخالف مسلح دولت در مناطق مختلف کشور  ۳۶هفته 

 فرد ملکی ۴۰ بود، اما در این هفتهتن  ۲۷هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی . است افزایشگر نشانۀ گذشته نسبت به هفت
 (.۴-ول)جد اندکشته شده

کاهش  ۀکه علت آن ادام گ نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته استمیزان مجموعی تلفات جن نیزدر این هفته 
گیر جنگ نسبت به هفتۀ در های جهتهرچند در این هفته تلفات  .بس عید فطر استپس از سه روز آتش هاخشونت

های در انفجار ماینبه غیرنظامیان نیز بیشرت  تلفات. اندی را متحمل شده؛ اما غیر نظامیان تلفات زیادگذشته کم بود
از  به خصوص گیر جنگهای در ازسوی طرف ملکیهای افراد و پرتاب مرمی هاوان بر خانه ایجادهۀ کنار جاسازی شد

ماه  نخست ساعت ۴۸ای گفته است که در هاعلمی با نرشیوناما  افغان، تلفات بیشرت وارد شده است. سوی نیروهای
فرد ملکی  ۱۰ای های جاسازی شدۀ کنار جادهۀ انفجار ماینهای کندز و رسپل در نتیجفقط در والیتن سال جاری جو 

 .گر زخم برداشتندتن دی ۱۰کشته و 
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 که گ، زملی خلیزاد منایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته استدر میدان جن هاهمزمان با کاهش خشونت
 شورای امنیت ملیبربنیاد آمار . از بند رها کندرا  طالبان زندانی ۵۰۰۰بین االفغانی باید  گوهایو گفت قبل از حکومت

 یزندان ۳۰۰۰که بعد از رهایی  بند رها شده و تاکید کرده استطالب از  زندانی ۲۷۱۰تاکنون حدود  افغانستان
در تویرت خود نوشته است  طالبان گوی دفرت سیاسیسهیل شاهین سنخ گوهای بین االفغانی آغاز خواهد شد. اماو گفت

از را  ی حکومت افغانستانزندان ۴۲۰ نیز تا کنون طالبان آنان را از بند رها کرده است. زندانی ۲۲۸۴تا هنوز  حکومت که
زندانیان آزاد  تعدادراجع به  اختلف، اما ترسیع شدزندانیان در روزهای عید  هتبادلپروسۀ . هرچند بند رها کرده است

گوهای بین االفغانی افزایش و گفتبرای آغاز  در کل، رسعت این روند امیدها را .ان طالبان و حکومت وجود داردشده می
 .داده است

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

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

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

 زخمی اسم کشته اسم

 ۱۷ نیروهای افغان ۳۱ نیروهای افغان

 ۹ مخالفین مسلح دولت ۳۶ مخالفین مسلح دولت

 ۵۷ غیرنظامیان ۴۰ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۸۳ مجموعه ۱۰۷ مجموعه

 ۱۹۰     مجموع تلفات

 انپای


