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 مقدمه
 ۱۱الی  ۵)از م ۲۰۱۹سال  اکتوبر ۳الی  سپتمر ۲۷از تاریخ  ،لفات ناشی از جنگ در افغانستاندر این  گزارش آمار ت

 ۳۷۱حدود  این هفتهدر  ،آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارشاز نقاط مختلف کشور جمع (ش ـه ۱۳۹۸سال  میزان
 زخم برداشته اند. دیگرتن  ۳۰۶ وکشته  نقاط مختلف کشور درتن 

یافته  افزایشقبل  ۀنسبت به هفتدر این هفته نظامیان غیر  و جنگ درگیرهای جهتتلفات ، آمار این گزارشبا توجه به 
بود.  میزان( ۶شنبه ) در اولین روز هفته انتخابات ریاست جمهوری های روزخشونت آن نیزیکی از عوامل که ست ا

، اما در نقاط مختلف کشور حملت هکرد ماعل  اندکرا  روز انتخابات تلفاتافغانستان شامر  حکومت هرچند،
به نیروهای افغان وارد شده  تلفات بیشرت آن نیز که گرفته است امنیتی صورت اماکنو  دهیی بر مراکز رایاگسرتده

تن از نیروهای  ۱۸۷چند هفتۀ قبل افزایش یافته است و دست کم است. در این هفته تلفات نیروهای افغان نسبت به 
  .جان باخته اندهای امنیتی ادن در رویدافغا

را در عناوین  غیرنظامیان افغان و مخالفین مسلح دولت ،نیروهای افغان تلفات آمار و تفصیلت ،در این گزارش
 خوانید.می ۀ ذیلجداگان

 

 تلفات نیروهای افغان
 مرب:سپت ۲۷

 .گر زخمی شدندتن دی ۱۵و  کشتهرسباز امنیتی  ۱۵ ،مسلح در والیت فاریاب در نتیجۀ حملۀ طالبان
 دار دولتو نیروهای طرف رسباز امنیتی ۳۰، طالبان بر بازار ولسوالی خواجه غار والیت تخارجنگجویان یجۀ حملۀ در نت

 شدند. کشته

تن  ۲و  کشتهرسباز امنیت ملی  ۲، مرکز والیت بادغیس ،ۀ حملۀ طالبان در منطقۀ تگاب اسامعیل شهر قلعۀ نونتیجدر 
 گر آنان زخمی شدند.دی

تن  ۲و  کشتهپولیس  ۳ ،غور در جریان درگیری مسلحانه در منطقۀ کورک ولسوالی دولتیار والیتدر اثر انفجار ماین 
 .نان زخمی شدندگز آ دی

https://www.yjc.ir/fa/news/7084329/%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%B3%DB%B0-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://naraiman.com/1398/07/05/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%D8%AF/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 شدند. کشتهپولیس رسحدی  ۶، پولیس رسحدی در ولسوالی کهسان والیت هرات حملۀ طالبان مسلح بر پوستۀ یکر د
 شد. کشته، یک پولیس محلی ۀ حملۀ طالبان در شهر قلعۀ نو مرکز والیت بادغیسدر نتیج

رسباز  ۱۰ن والیت سمنگان در ولسوالی درۀ صوف پایا غان و جنگجویان طالبمیان نیروهای اف هگیری مسلحاندر  اثردر 
 شدند. کشتهپولیس 

 سپتمرب: ۲۸
 شد. کشتهمسلح در والیت رسپل طالبان ۀ یک کارمند امنیت ملی در حمل

گی و شیندند ، رباط سنهای کهسانو جنگجویان طالب در ولسوالیمیان نیروهای افغان  در نتیجۀ درگیری مسلحانه
 شدند. کشته افغانرسباز  ۶ ،والیت هرات

 های کرن، کندز، بغلن، فاریاب،، در والیتۀ حملت جنگجویان طالب در روز انتخابات ریاست جمهوریدر نتیج
 گر آنان زخمی شدند.تن دی ۳رسباز امنیتی کشته و  ۵گر ، جوزجان، تخار و لو پکتیا

 شد. کشتهمرکز ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب  درجنگجویان طالب  حملۀدر نتیجۀ یک رسباز اردوی ملی 
 شدند. کشته آنانبه شمول قوماندان  پولیس محلی ۷ان در ولسوالی نهرین والیت بغلن در اثر حملت طالب

 شدند. کشتهرسباز کامندو  ۲ در ولسوالی کشندۀ والیت بلخ ایۀ انفجار ماین کنار جادهدر نتیج
یک رسباز امنیت دهی در والیت رسپل را مورد حملت خود قرار دادند که در اثر آن مرکز رای ۱۹جنگجویان طالبان 

 ملی جان باخته است.
و به  کشتهیتی رسباز امن ۲۰ ت ریاست جمهوری،باوالیت تخار در روز انتخا در نتیجۀ حملت طالبان در نقاط مختلف

 گر زخم برداشتند.تن دی ۱۸شمول افراد ملکی 
 شد. کشتهپولیس از سوی طالبان در ولسوالی گلران والیت هرات  رسباز یک

که  ۀ هجوم طالبان سقوط کرد و برای چند ساعت زیر کنرتول طالبان قرار گرفتدر نتیج ولسوالی درزاب والیت جوزجان
 گر زخمی شدند.تن دی ۹و  کشته نیز رسباز پولیس ۱۰ هادرگیری در نتیجۀ

یک رسباز امنیت  ،های امنیتی در نقاط مختلف ولسوالی فیض آباددهی و پوستهدر نتیجۀ حملت طالبان بر مراکز رای
 .شدند کشتهملی و یک پولیس محلی 

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/120838/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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گر زخمی تن دی ۹و  کشتهرسباز پولیس  ۳، زنقاط مختلف والیت کند در دهیرایبر مراکز جۀ حملت طالبان در نتی
 شدند.

 سپتمرب: ۲۹
 شدند. کشته پولیس رسباز ۷ ،ۀ درگیری چند ساعته در منطقۀ کنجک ولسوالی امام صاحب والیت کندزدر نتیج

پولیس محلی  ۷ ،در ولسوالی بهارک والیت تخاربر یک پوستۀ پولیس محلی خارجی  ملۀ هوایی نیروهایۀ حدر نتیج
 گر زخم برداشتند.تن دی ۷و  کشته

 گر زخمی شدند.تن دی ۲و  کشتهیک پولیس  ،در ولسوالی ادرسکن والیت هرات ایدر نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده

یک رسباز اردوی ملی  ،بۀ مسلحانۀ طالبان در منطقۀ قزل قشلق ولسوالی خواجه سبز پوش والیت فاریاحملنتیجۀ در 
 شدند. کشتهو یک پولیس 

 گر به شمول افراد ملکی زخم برداشتند.تن دی ۱۹و  کشتهاز امنیتی رسب ۱۲در اثر حملت طالبان در والیت تخار 
 سپتمرب: ۳۰

 گر آنان زخمی شدند.تن دی ۳و  کشتهپولیس  ۲ ،ۀ حملۀ طالبان در شهر تالقان مرکز والیت تخاردر نتیج
 :اول اکتوبر

 شدند. کشتهپولیس  ۱۱حملت طالبان بر قوماندانی امنیۀ ولسوالی شورتپه والیت بلخ،  ۀدر نتیج 
 .رسباز  امنیتی کشته شدند ۲ ،والی جغتو والیت غزنیحملۀ طالبان در منطقۀ قیاق درۀ ولس یکدر 

 ،پولیس در منطقۀ خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب های امنیتیۀ حملۀ طالبان بر یکی از پوستهدر نتیج
 و یک تن دیگر زخمی شد. کشتهیک پولیس 

 اکتوبر: ۲
 ند.شد کشتهپولیس  ۸لشکرگاه مرکز والیت هلمند میان پولیس و طالبان در  مسلحانه درگیری در اثر

 ، برادر قوماندان پولیسمریقوماندان پولیس محلی پلخمعاون شورای والیتی بغلن و افراد ۀ درگیری میان در نتیج
 .ه استزخمی شدخود قوماندان نیز کشته و  محلی

 شدند. کشتهپولیس  ۲گیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی فرسی والیت هرات در اثر در 

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49890443
https://af.shafaqna.com/FA/348094
https://da.azadiradio.com/a/30194879.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 .گر زخم برداشتو یک تن دی هتکشپولیس  ۲ندهار الیت قبر ولسوالی ارغنداب و ۀ حملۀ طالبان در منطقۀ بادر نتیج
 اکتوبر: ۳

پولیس  ۲کردند که در نتیجۀ آن قلعۀ نو والیت بادغیس حمله  شهرۀ پولیس در منطقۀ باغک طالبان مسلح بر پوست
 گر زخمی شدند.تن دی ۳و  کشته

 شدند. کشتهپولیس محلی  ۳فاریاب  پوستۀ  پولیس در ولسوالی خواجه سبز پوش والیت یک در نتیجۀ حملۀ طالبان بر
 تلفات نیروهای افغان: ۱جدول 

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۲۸۴ ۹۷ ۱۸۷ نیروهای افغان

 ۲۸۴ ۹۷ ۱۸۷ مجموعه

 

 دولت مخالفین مسلحتلفات 
 سپتمرب: ۲۷

 شدند. کشتهطالب مسلح  ۵ ،ۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ اسنفدۀ والیت غزنیجدر نتی 
گجوی طالب کشته جن ۱۳ ،طالبان در ولسوالی درۀ صوف پایان والیت سنمگان گیری میان نیروهای افغان ور در ثدر ا

 شدند.
 سپتمرب: ۲۸

 شدند. کشته مسلحطالب  ۵ ،رسنیشین در ولسوالی خواجه عمری والیت غزنیإهوایی طیارۀ بی ۀ در اثر حمل
 ۲۴ ،در نتیجۀ حملت هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ارغنداب والیت زابل و ولسوالی خاص اروزگان والیت اروزگان

 تن دیگر زخمی شدند. ۴و  کشته مسلحطالب 
طالب مسلح کشته شدند. همچنان، در چند منطقۀ  ۸در اثر حملت نیروهای افغان در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا، 

 فرد مسلح کشته شدند. ۵والیت لوگر نیز 

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://da.azadiradio.com/a/30186547.html
https://da.azadiradio.com/a/30189695.html
https://pa.azadiradio.com/a/30189434.html
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در  دهییبر یکی از مراکز را حملهو قصد  ود را در بایسکل جابجا کرده بودکه مواد انفجاری خ مهاجم انتحارییک 
 شد. کشتهاثر انفجار ماین خودش  شهر کندز داشت، در

والیت  گیسنرباط  و کهسان شیندند،های در ولسوالیدر روز انتخابات ۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در نتیج
 شدند. کشته مسلحطالب  ۲۵ ،هرات

 شد. کشتهحملۀ هوایی یک ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی چمتال والیت بلخ در 
 شد. کشتهیک طالب مسلح  ،ولسوالی خوگیانی والیت غزنیی در در نتیجۀ حملۀ هوای

 شد. کشتهبلچراغ والیت فاریاب یک طالب  در ولسوالی ،در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در روز انتخابات
 سپتمرب: ۲۹

والیت خواجه سبز پوش قزل قشلق ولسوالی ۀ منطق درن میان نیروهای افغان و طالبا مسلحانه ۀ درگیریدر نتیج
 شدند. کشته مسلحطالب  ۱۹ ،فاریاب

 سپتمرب: ۳۰
 شدند. کشتهدر انفجار ماین خود شان ، والیت هرات ولسوالی ادرسکن درگذار دو ماین 

 :اول اکتوبر
 حملت دفاعی پولیس،در نتیجۀ  کهطالبان مسلح در ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب بر پوستۀ پولیس حمله کردند 

 تن دیگر زخمی شدند. ۵ و کشتهب طالجنگجوی  ۴
 :اکتوبر ۲

 کشته شدند. مسلحطالب  ۳۵، ندهارقناتو در ولسوالی شورابک والیت نیروهای در نتیجۀ حملت هوایی  
 دولت مخالفین مسلحتلفات : ۲ جدول

 مجموع زخمی کشته اسم

 ۱۷۴ ۲۵ ۱۴۹ انطالب

 ۱۷۴ ۲۵ ۱۴۹ وعهمجم

https://www.pajhwok.com/ps/2019/09/28/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%90-%DB%8C%D9%88-%DA%81%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%DA%AB%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AE%DB%90-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AE%DA%A9%DB%90-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C
http://www.jomhornews.com/fa/news/120838/
http://www.jomhornews.com/ps/news/120896/
https://da.azadiradio.com/a/30194879.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://af.sputniknews.com/afghan/201909303957245-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://af.shafaqna.com/FA/348094
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 غیرنظامیان افغانتلفات 

 سپتمرب: ۲۷
 شد. کشتهپولیس محلی  زرسباپدر یک  ،در شهر قلعۀ نو مرکز والیت بادغیسۀ حملۀ طالبان در نتیج 

 :سپتمرب ۲۸
 تن دیگر زحمی شدند. ۵و  کشتهفرد ملکی  ۶در نتیجۀ حملۀ هوایی در ولسوالی خواجه عمری والیت غزنی 

 ۲و  کشتهدهی حمله کردند که در نتیجۀ آن یک فرد ملکی مرکز رای یک طالبان مسلح در ولسوالی اوبه والیت هرات بر
 تن دیگر زخمی شدند.

 شدند. زخمیفرد ملکی  ۲، بان مسلح در ولسوالی نهرین والیت بغلننیروهای افغان و طالمیان تیجۀ درگیری در ن
تن دیگر زخمی  ۵۳و  کشتهفرد ملکی  ۲ل حمله کردند که در نتیجۀ آن پدهی در والیت رسکز رایاطالبان مسلح بر مر 

 شدند.
 ۶و  کشته، یک زن و یک کودک در ترینکوت مرکز والیت اروزگان ه مسکونییک خاندر نتیجۀ اصابت مرمی هاوان بر 

 ج کودک زخمی شدند.یگر به شمول پنتن د
های پولیس حمله کردند که در نتیجۀ آن طالبان مسلح در نقاط مختلف ولسوالی فبض آباد والیت جوزجان بر پوسته 

 شد. کشتهنیز یک زن 
های تخار، جوزجان، فاریاب، بغلن، کندز، کرن و ات ریاست جمهوری در والیتت طالبان در روز انتخابۀ حمل در نتیج

 فرد ملکی زخمی شدند. ۷۲پکتیا، 
 سپتمرب: ۲۹

و پدرش را  کشتهلبان مسلح یک پدر و پرس جوانش را در شهر فیروزکوه مرکز والیت غور ربودند و بعدا پرسش را طا
 زخمی ساخته است.

فرد  ۲فرد ملکی به شمول دو زن و یک کودک کشته و  ۳در نتیجۀ حملت طالبان در ولسوالی نهرین والیت بغلن 
 یگر نیز زخمی شدند.ملکی د

 شدند. کشتهفرد ملکی  ۲ی در ولسوالی گلران والیت هرات، ادر اثر انفجار ماین کنار جاده

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://da.azadiradio.com/a/30189695.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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یک  فرد ملکی به شمول ۳در نتیجۀ اصابت یک مرمی هاوان بر یک خانۀ مسکونی در ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب، 
 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. ۳و  کشتهساله  ۹ساله و یک پرس  ۱۴دخرت 

 اول اکتوبر:
دیگر تن  ۴و  کشتهفرد ملکی به شمول یک کودک  ۳ۀ طالبان در درۀ قیاق ولسوالی جغتوی والیت غزنی، در یک حمل

 زخمی شدند.
 اکتوبر: ۲

فرد ملکی به شمول چهار زن  ۶جۀ انفجار ماین در یک مزرعه در قریۀ باعث خیل ولسوالی نجراب والیت کاپیسا، در نتی
 یگر نیز زخمی شدند.د ملکی دفر  ۲و  کشته، و دو کودک که اعضای یک خانواده بودند

فرد ملکی نیز  ۲در اثر آن جنگجویان طالبان یک پوستۀ امنیتی در شهر فیروزکوه والیت غور مورد حمله قرار دادند که 
 زخمی شدند. دیگرتن  ۷و  کشته

 شده است. کشتهدر یک درگیری نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی فرسی والیت هرات، یک فرد ملکی 
فرد  ۳لسوالی غوریان والیت هرات شیلیک کردند که در نتیجۀ آن طالبان مسلح بر یک موتر حامل افراد ملکی در و 

 ملکی دیگر نیز زخمی شدند.فرد  ۳و  کشتهملکی به شمول زنان و کودکان 
 نظامیانتلفات غیر : ۳جدول 

 مجموع زخمی کشته ماس

 ۳۶۷  ۲۱۹ ۱۸۴ ۳۵ غیرنظامیان

 ۲۱۹ ۱۸۴ ۳۵ مجموعه

 

https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
http://www.dailyweesa.com/?p=40272
http://maseerdaily.af/2019/10/%da%a9%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%a7-%da%a9%db%90-%d8%af-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%af%d9%86%db%90-%d8%af-%db%8c%d9%88%db%90-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%86%db%8d-%d8%b4%d9%be%da%96/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/magazine/afghan-war-casualty-report-october-2019.html
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 نتیجه و تحلیل هفته
 اکتوبر ۳الی سپتمرب  ۲۷از )هـ ش  ۱۳۹۸سال  میزان ۱۱الی  ۴که از  دهدنشان می هفتۀاین  ارشز گآمار و معلومات 

نیز گر تن دی ۳۰۶کشته و آنان تن  ۳۷۱ جمعاز این  که اندکشته و زخمی شدهتن  ۶۷۷در رسارس کشور  (م۲۰۱۹ سال
 .اندهزخمی شد

افغان  وهاینیر  رسباز ۵۱ ،قبل در هفتۀ است. گذشته بیشرت بوده ۀچند هفتنسبت به  در این هفته تلفات نیروهای افغان
 لقب ۀتهف ،همچنین .اندهرسباز افغان کشته شد ۱۸۷ مجموعا با افزایش چهار برابر ودند، اما در این هفتهکشته شده ب

 افزایشۀ نشان دهند نیز گروهاین تلفات  اما در این هفته ،ته شده بودنددولت کش از افراد مخالفین مسلح نت ۱۲۷
افراد  تلفات در جانب دیگر، .اندتن از افراد مخالفین مسلح دولت کشته شده ۱۴۹در نقاط مختلف کشور  و است اندکی

 ۳۵به  رقم، اما در این هفته این کشته شده بودند فرد ملکی ۷۴ ۀ قبلهفت .نسبت به هفتۀ قبل کاهش یافته است ملکی
 .است نزول کردهکشتۀ ملکی 

اند لفات بیشرت را نیز نیروهای افغان متحمل شدهین هفته نسبت به هفتۀ گذشته بلند بوده و تتلفات ا میزان در مجموع،
ها در روز که یکی از عوامل آن نیز حملت طالبان در روز انتخابات ریاست جمهوری بود. هرچند با درنظرداشت خشونت

لت خونینی خواهد بود، هایی وجود داشت که روز انتخابات ریاست جمهوری شاهد حمگرانیته، نانتخابات پارملانی گذش
 دث بزرگ امنیتی در روز انتخابات صورت نگرفته است.اما در کل حوا

دلیل آن اشرتاک و به ها انتخابات ریاست جمهوری را متاثر ساخت بود طق کشور ناامنیدر جانب دیگر، در اکرثیت منا
دهی که ملیون افغان واجد رشایط رای ۹تر بود. از حدود خابات گذشته کمدهی نسبت به متام انتمردم در پروسۀ رای

ملیون و چند صد هزار تن در این انتخابات رشکت کردند. برخی از  ۲برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها حدود 
بوده که در کنار  دهد که اشرتاک کم رنگ مردم در این انتخابات به دلیل تهدیدات امنیتیها نشان مینظرسنجی

 ته است.دهی نقش داشمردم در پروسۀ رایرنگ کمحضور  دراعتامدی مردم نسبت به شفافیت انتخابات، بی
ها خواهان صلح در کشور اند و این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی است که اکرثیت مطلق افغان

های ها با توجه به سیاستکنند. اکرثیت افغانعنوان می  در برابر صلح در کشورانتخابات را ایجاد کنندۀ موانع بیشرت
حکومت در قبال صلح به این باور اند که این انتخابات عامل ادامۀ جنگ برای پنج سال دیگر خواهد بود و رئیس 

 با خطر مواجه نخواهد کرد. صلح با طالبان در قدرت خویش راادامۀ جمهور آینده 
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www.qased.org 

info@qased.org 

077 281 58 58 

abdulbaqi123@gmail.com 

0789316120 

director@qased.org 

Dr. Abdul Baqi Amin – General Director: 

Contact Us: 

Office: Hekmatullah Zaland – Deputy Director 

deputy_director@qased.org 

hekmat.zaland@gmail.com 

0775454048 

رات جنگ در کشور خاطر نشان لفات و خساهای ناظر تبه عنوان یکی از ارگانمرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد 
ها تاثیرات منفی خویش را داشته و در این وضعیت هر گونۀ کند که وضعیت ناگوار امنیتی در کشور روی متام عرصهمی

در افغانستان  های درگیر جنگبنابراین، از جامعۀ جهانی و جهتد شد. ها نخواهباعث خوشنودی افغانپیرشفت دیگر 
 های جدی منایند.خواهیم تا بنا بر مسؤولیت برشی خود برای صلح در افغانستان تلشمی

 های درگیر جنگ و غیرنظامیانتلفات مجموعی جهت :۴جدول 

 زخمی اسم کشته اسم

 ۹۷ نیروهای افغان ۱۸۷ نیروهای افغان

 ۲۵ مخالفین مسلح دولت ۱۴۹ مخالفین مسلح دولت

 ۱۸۴ غیرنظامیان ۳۵ غیرنظامیان

 ۳۰۶ مجموعه ۳۷۱ مجموعه

 ۶۷۷                     مجموع تلفات

 انپای
 


