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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳سنبلهاول الی هشتماز (۸۳:ش
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مقدمه

ه کې، په ه کې، چې نژدې ديارلس کاله د اوون تحليل په دې  ې د برشي زيانونو او په دې ج افغانستان کې د روانې ج

و په اړه د  و د مرګ ژوبلې او وروستيو پې واکونو، د دولت د وسله والو مخالفينو او ملکي و ي، د بهرنيو او افغان  يې پوره کې

نو مرکز د اوون تحليل د بورډ شننې لولئ.شرتاتېژيکو او سيمه يي ې زو 

تي دي؛ خو د  ه کې افغانانو ته خورا زيات تلفات وراو ې اصيل قربانيان افغانان دي او په دې ج د تېرې ديارلس کلنې ج

ه لري ه تلفاتو د شمېرو په اړه يې خپرېدونکي راپورونه په بشپ ډول له حقيقته لرې او تبليغا ب ه . په ج کې د ملکي تلفاتو پ

ي، په داسې حال کې چې په تېرو  واکونو کلونو کې ۱۳تر ډېره يوازې د دولت پر وسله والو مخالفينو وراچول کې د بهرنيو 

و د مرګ ژوبلې د لوړې کچې يو اصيل عامل و. بارۍ د ملکي و بريدونه او 

واکونو په بريدونو کې د وروستيو کپه دې  ه الوتکو بريدونو زور اخېستی او د بهرنيو  ل بيا هم د امريکايي بې پيلو ې يو 

ن واکونو هم هوايي بريدونه شوي دي.،ملکي تلفاتو د زياتېدو تر ينې مواردو کې پر افغان  په 

ه دي واکونو د دغه راز بريدونو موخې  ه کې؟دا چې د بهرنيو  ه ډول دی؟ اوپه روانه ج کېلو لورو چلند  په راتلونکي د 

ېبه کې  ه قضاوت کېدای يش؟د تلفاتو د دې ج رن ل شوي دي.په اړه  ې د دې اوون په تحليل کې 
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ه؛ درانه تلفات او ناسم امار۱۳د افغانستان  کلنه ج

ې نژدې  و د روانې ج ي. ۱۳په افغانستان کې د امريکا او نا مرب په کاله وړاندې د ۱۳کلونه پوره کې مه، کله چې د ۱۱سپ

ې کابو يوه مياشت وروسته (د  ي بريدونه وشول، له هغې پې ن کې خون کال د ۲۰۰۱القاعدې شبکې له خوا په نيويارک او واشن

ې پيلولو فرمان صادر شو. ۷اکتوبر په  مه) د امريکا له خوا پر افغانستان د بريدونو او ج

و  ه کې د امريکا او نا ه هم په دې ج ې اصيل قربانيان افغانان دي، چې که  تې؛ خو د ج يانو ته هم درنه مرګ ژوبله او پو

کار دي.  ه کې د امريکا د دسيسو  تر بېالبېلو نومونو الندې الهم په دې ج

تينې شمېرې  و د مرګ ژوبلې کره او ر کېلو لورو او ملکي و ې د  ې د تلفاتو کچه خورا لوړه ده؛ خو د ج د دغې ج

انونه چې په دې اړه نشته يوال ار و الملونه لري؛ کوم ن دي. دا چې ولې په افغانستان کې د باور وړ آمار نه دي خپاره شوي؟ 

رو ملتونو سيايس دفرت (يوناما)، د  ې د قربانيانو آمار ورکوي، لکه په افغانستان کې د مل وخت ناوخت راپورنه خپروي او د ج

يوال سازمان... کامًال په طرف کې واقع دي او د عامه برشي حقونو خپلواک کميسيون، ن نې ن يوالې ادارې لکه د ب ورې ن

ي. ه کارول کې رولولو د آلو په تو اذهانو د کن

کېل دی؛ ظرفيت، حاکميت او د رسشمېرنې او آمارو د وړاندې کولو  همدا راز افغان دولت په خورا لوړه کچه په فساد کې 

ې د تلفاتو شمېرې وړاندې کوي، هغوی هم د امريکا او نورو معيارونه نه لري. کومې  يوالې ادارې چې د ج خصويص ن

ن يې کومې افغا ادارې هم، چې دلته  ي؛ تر لوېديزو هېوادونو تر اغېز الندې دي او د همغوی له خوا يې مايل رسچينې برابرې

ې په لورو پورې، په ي تينو د آزادو ادارو په نوم فعاليت کوي، د ج لې دي، چې له همدې کبله، د دغو تلفاتو د ر و نه يو ډول ت

ي، له تحقيقاتو او حقيقتونو  او خپرې ې د قربانيانو په ت ول هغه امار چې د ج شمېرو د ورکولو هې باوري رسچينه نشته او 

ي. ه کارې لرې، يوازې د تبليغا حربې په تو
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کې ې  ه کې که له يوې خوا د ج واکونو او وسله والو مخالفينو) ته درنه مرګ ژوبله په دې ج لو لورو (بهرنيو او افغان 

کار  ې  نه ډول د دې ج ي هم په ډېر بې رح ناه ملکي و کېلو لورو له خوا، بې  ولو  ې د  تې؛ خو له بلې خوا د ج او

کار شوي، په  ه کې د بېالبېل ډوله چاودنو  ي په دې ج ېديل دي. ملکي و باريو او چاپو کې وژل شوي، د سپر په ر

ۍ الهم روانه ده. ه کارول شوي، له محاکمې پرته له خلکو رسونه پرې شوي... چې له بده مرغه دا ل تو

ې چې  ل بيا لوړه شوې او ډېری هغه پې کېلو لورو او همدا راز ملکي تلفاتو کچه يو  ې د  و مياشتو کې د ج په وروستيو 

ه لري. درانه تلفات پکې اوړي، د توطئو او دسيسو ب

واکونو بريدونه د بهرنيو 

ي عملياتو، هوايي ۲۰۰۱له  ې پورې د دوی په پو ، تر نن ور واکونو پر افغانستان بريد وک يوالو  کال راهيسې کله چې ن

بارۍ وش تې ده. د ودونو په مراسمو  و ته مرګ ژوبله او و پر بريدونو او چاپو کې په لوړه کچه وليس و ناه و وې، د بې 

ه الوتکو له الرې قصدا او يا هم د ناسمو استخبارا معلوماتو له امله  کورونو شپني او خپلرسي عمليات وشول، د بې پيلو

واکونو په عملياتو او جناياتو کې  ملکي افغانان ووژل  و  ان ليو  واکونو پورې ت ه شول، په امريکايي  ي په ن ملکي و

ولو د شول او ي کاره زندانونو ته يوړل شول، چې دې  و او  واکونو پ ناه افغانان په افغانستان کې د بهرنيو  و زيات شمېر بې 

ه.  ن د افغان دولت پر وړاندې هم د خلکو کرکه زياته ک بهرنيانو تر

واکونو  ، وخت ناوخت پر افغان  ن پلو تر واکونو د خپلو وسله والو مخالفينو د  ېر بهرنيو  هم بريدونه کول او د معمول په 

واکونو په  ې مخکې په پروان واليت کې، د پوليسو پر يوه پوسته د بهرنيو  و ور ه يې هم  يې تېروتنه بلله، چې وروست پې

پي کېدو وه. يوه هوايي بريد کې، د دريو پوليسو د وژل کېدو او يوه بل د 

ه الوتکو بريدونه د بې پيلو

ه هم د بې پ و که  ار لري؛ خو د دغو الوتکو په بريدونو کې ملکي و ين االن ډېر  ينې امريکايي ج ه الوتکو په کارولو  يلو

ينې امريکايي چارواکو او د برشي حقونو مدافع سازمانونو،  و کلونو راهيسې  تو له کبله، له تېرو  ته د پراخې مرګ ژوبلې او

ي دي و ته درنه مرګ د دغو الوتکو پر کارولو کلکې نيوکې ک ، چې په افغانستان کې هم د دغو الوتکو په بريدونو کې، وليس و

تې او الهم دوام لري. ژوبله او
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و د مرګ ژوبلې  واکونو له خوا د وليس و ونونو د بهرنيو  ينې فشارونو، په تېره د ولسمرش کرزي غرب په وروستيو کلونو کې 

ت راوست؛ خو  ل په کچه کې تر يوه بريده کم واکونو بريدونو يو  کاري، چې د بهرنيو  له يو شمېر وروستيو بريدونو داسې 

ونه وليس  ه الوتکو په بريدونو کې لس واکونو د بې پيلو غه پخوانی رن اخېستی او يوازې تېره مياشت د امريکايي  بيا هم ه

ي وژل شوي دي. و

واک بارۍ کې کابو دوې اوون وړاندې په نورستان کې د امريکايي  مکو د حاصالتو ۴۱ونو په  ي، چې د خپلو  تنه وليس و

ينې چارواکو هم دغه وژل شوي کسان، کور او  ي رس کې د دغه واليت  ه هم په لوم ولولو بوخت وو، ووژل شول. که  په را

ول وليس و يايل بليل وو؛ خو وروسته د نورستان وايل هم دا ومنله، چې وژل شوي کسان  ي وو او عمليات له دوی بهر جن

ۍ پرته تررسه شوي دي. رسه له همغ

واکونو په ليکو کې هم د بهرنيانو پر ضد  نه بريدونو او وژنو د تېرو کلونو په اوږدو کې د افغان  واکونو دغو بې رح د بهرنيو 

ينه ۱۳۹۱ې په کرکې راوپارولې، چې له امله يې پر بهرنيانو غچ اخېستونکي بريدونه هم وشول، ان تر دې چ کال کې يوې 

يانو يو مشاور، په مخامخ ډزو رسه وواژه. پوليسې هم په کابل کې د امريکايي پو

لور  ون  و او ماشومانو په  بارۍ کې د  واکونو په  ن ولسوال کې د امريکايي  تېره مياشت هم کله چې د هرات په شين

ي ووژل شول او د سيمې خلکو د پراخ ال ي د هرات واليت مقام مخې ته راوړل، د کابل په قرغې تنه ملکي و ريون پر مهال م

ال په مخامخ ډزو کې وواژه.سيمه کې په يوه روزنيز مرکز کې يوه اف ولو سرت ج ي، په افغانستان کې د امريکا تر  غان پو

ر په  ه الوتکو په بريدونو کې، د لو و کې د امريکايي بې پيلو و ور ي دغه راز په تېرو  لور تنه ملکي و مرکز پل علم کې 

ووژل شول او درې نور ژوبل شول، په همدې ډول د کندهار په خاکرېز ولسوال کې هم درې تنه ملکيان ووژل شول او دې ته 

ته، چې له دغو بريدونو وروسته  و ته مرګ ژوبله واو ينې نورو سيمو کې هم په همدغسې بريدونو کې وليس و ورته، په 

ه.ولسمرشۍ تنه وک و د وژلو د سماليس بندولو غو واکونو، د ملکي و ې په خپرولو رسه له بهرنيو  ما هم د يوې خربپا

نه  ېر ب و په  واکونه د دغه راز بريدونو پر مهال، يا خو انکار کوي، يا يې په ناسم ډول توجيه کوي او يا هم يوه د ملن بهر 

ل هم کله چې د هرات و د وژنې خربه له توجيه کولو ووتله، په لوېدي غواړي؛ وروستی  ن ولسوال کې د وليس و په شين

نه هم يوه فاجعه توجيه کولی  ته؛ خو آيا تشه ب نه وغو ن له خلکو ب ې له امله د شين زون کې د آيساف قوماندان د دې پې

وا نده شوه، چې که بهر  ر ي ته به، د دوی په يش؟ په داسې حال کې چې په تېرو کلونو کې  کونه وغواړي، نو هې ملکي و

ي. عملياتو کې زيان ونه رسې
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واکونو د بريدونو موخې پر ملکيانو د بهرنيو 

و د وژلو هدف دا بويل، چې خلک د حکومت پر ضد  واکونو د دغه راز عملياتو او قصدا د ملکي و ډېری شنونکي د بهرنيو 

که د دوی په وينا، چېرته چې د دولت وسله وال  ي؛  ن زيات ک ي او په لوی الس د ولس او حکومت تر من وا راوپارې

واکون بار نه کوي. د مخالف ډله ييز بريدونه کوي او افغان  کله هم  واکونو هوايي مرسته غواړي، هلته هې ه له ايساف 

و رسه رسه هم، د افغان  و د وژنې چاره، له ه واکونو خپلرسي عمليات او د هغوی له خوا د ملکي و دوی په اند، د بهرنیو 

روله وتلې ده. دولت له کن

با ناه کسانو نيولو او وژلو، وحشتونو او کرکو، د افغان دولت ډېری افغانان اوس په دې باور دي، چې همدغو ړندو  ريو، د بې 

ې دي. ې ليکې پياوړې ک پر ضد د وسله والو مخالفينو د ج

ېر له افغان حکومت رسه د  واکونو له خوا د معمول په  نده شوه، چې د امريکايي  ر و کلونو کې  له بلې خوا په تېرو 

تې دي. دغه بريدونه په يو ډول د سيايس مخالفتونو له زياتېدو رسه، ور  ته بريدونه شوي او ملکيانو ته درنې مرګ ژوبلې پکې او

واکونه له دې الرې د خپلې سيايس لوبې اهداف تعقيبوي. ېدلې او بهر  ر فشارونو د واردولو وسيله هم 

ت واکونه او د سيمه ييزو پوليسو جوړ افغان 

و اور ته هم ملن وهلې ده. په امريکا په افغانستان او عراق کې د خپلو اهدافو د ترالسه کولو لپاره، د قومي او مذهبي ج

واکونو رسه يې  ي، چې له افغان  ل کې ت د همدغې توطئې يوه برخه  افغانستان کې د سيمه ييزو پوليسو تر نامه الندې جوړ

ای، د خلکو پلو کې د مرستې پر  کرکې راپارولې دي او په لرې پرتو سيمو کې د ناامنيو او د دولت د وسله والو مخالفينو په 

ي. ورولو اصيل عامل بلل کې ملکي خلکو د وژلو او 

ينې افغان چارواکو د مخالفت  ولنې، خلکو او  خه د مد  يو وختونو  غو لوم او، له ه ت په ت د سيمه ييزو پوليسو د جوړ

و کې هم په وليس ونه اوچت شوي، چې په دې ور ه کې د فارياب واليت وکيالنو، سيمه ييز پوليس په دغه واليت کې د غ جر

ناامنيو اصيل عامل او ناکام سياست بللی دی.

ه  سيمه ييز پوليس نه د افغان دولت له قوانينو رسه سم روزل شوي او نه هم داسې کسان پکې جذب شوي، چې په سيمه کې 

ت هم  ي.مخينه ولري، چې له همدې امله دا جوړ د افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړوايل يو بل اسايس عامل بلل کې

واکونو هم، د دوی په ليکو کې د قومي، ژبنيو... ستونزو له کبله، په هغو سيمو کې چې د افغان دولت تر ولکې الندې  افغان 

کېل بلل  ارونو کې هم په جنايي جرمونو کې  ي او ان په لويو  ي.  دي، زيات جنايتونه ک کې
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د دولت وسله وال مخالف او مرموز بريدونه

ن چې په تېره  واکونو له خوا د دولت وسله والو مخالفينو ته هم درنه مرګ ۱۳د دې تر ه کې د افغان او بهرنيو  کلنه ج

ای شوو ماينونو په چ ای پر  تې؛ خو د وسله والو طالبانو او نورو دولت ضد مخالفينو له خوا د  اودنو او نورو ژوبله او

پيان شوي دي. ناه افغانان وژل شوي او  ، يو زيات شمېر بې  ن واکونو تر بريدونو کې هم د افغان او بهرنيو 

يو بريدونو کې، چې ډېری وختونه وسله والو طالبانو هم غنديل دي،  له بلې خوا د وسله والو طالبانو تر نامه الندې مرموزو خون

ناه افغانان قربا ه تل بې  ې په تو ی بريد يې، د بېل ون ولسوال کې شوی خون شوي، چې په تېره مياشت کې د پکتيکا په ار

يادولی شو. 

ۍ الس لري، چې د دوی په باور، د افغانستان په  يوالې استخبارا ک د شنونکو په اند، د دغو بريدونو تر شا سيمه ييزې او ن

ه کې بېالبېلې ډلې په بېالبېلو لې دي؛ خو عمومي افکار يوازې پر طالبانو مرصوف ساتل شوي دي. د روانه ج لورو پورې ت

ې د دې  ه کې خپل اهداف تعقيبوي. ډېرې پې ر تر چرت الندې بريدونه کوي او په روانه ج ۍ د بلک وا لوېدي استخبارا ک

و کې خپلې وسله وال ې ډلې هم لري او له نورو ډلو هم کار کارندويي کوي، چې د لوېدي استخبارا شبکې په دغو ج

اخيل.

ه افغانان له تېرو  ۍ يې د خپلو سيايس ۱۳په دې تو کلونو راهيسې د ډېرو داسې بريدونو قربا دي، چې بهرن استخبارا ک

يو له الرې يې، په اړه لوبو د مخته وړلو لپاره تررسه کوي او د غر رسنيو او په هېواد کې دننه په دوی پورې اړوندو رسنيو او ک

رسچپه تبليغات کوي. 
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المللیهاي بینتلفات جنگ افغانستان و آمار نادرست ارگان

مار قربانیان جنگ در دهد که نشر آهاي بین المللی نشان میها و سازمانهاي گذشته از سوي ارگانآمار نشر شده در سال
هاي دقیق صورت نگرفته و اداراتی که در این افغانستان، تنها و تنها جنبۀ تبلیغاتی دارد. در مورد تلفات جنگ جاري بررسی

اي این ادارات به نحوي در طرف واقع بودند.  اند قابل اعتماد نبوده و در کل همهخصوص فعالیت داشته

هاي گذشته پیداست که این آمار به هدف مغشوش کردن اذهان عامه نشر گردیده و با از نشر آمار تلفات جنگ در سال
دهد که هاي دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان (یوناما) همیشه نشان میحقایق همخوانی ندارد. به گونۀ مثال گزارش

ت طالبان مسلح تلفات سنگینی به افراد گردد، هرچند در حمالبیشترین تلفات به افراد ملکی، از سوي طالبان مسلح وارد می
کند، تا از این آور را نشر میگردد، اما یوناما در خصوص تلفات ملکی از سوي نیروهاي خارجی آمار خندهملکی وارد می

طریق افکار عامه را منحرف کنند، طالبان مسلح را توسط مردم سرکوب نمایند و از این طریق تالش دارد تا روي جنایات 
بشري نیروهاي خارجی پرده بیاندازد. در حالی که نیروهاي خارجی، افراد ملکی را حتی به گونۀ دسته جمعی مورد ضد 

اند.سال گذشته به افراد ملکی وارد کرده13حمالت قرار داده و بیشترین تلفات را در 

غانستان را نشر کرده اند، نیز بر شوند و آمار تلفات جنگ افطرف پنداشته میهایی که تا حدي بیبدین ترتیب آمار جهت
ها هزار نفر کشته و اند؛ اما به طور کلی در این جنگ تحمیلی دههاي دقیق نبوده و آمار تخمینی را نشر کردهاساس بررسی

صدها هزار نفر زخمی شده اند.
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عدالت انتقالی

براي بررسی جنایات انجام شده در زمان در جوامعی که براي تامین عدالت از لحاظ زمانی و مکانی شرایط مساعد نباشد،
هاي جنایات گیرد. به گونۀ مثال، از لحاظ مکانی بیشتر دوسیهجنگ از لحاظ مکانی و یا زمانی انتقال عدالت صورت می

گردد و از لحاظ زمانی نیز با مساعد شدن شرایط در یک جامعه، المللی جنایی هاگ در هالند انتقال میجنگی به محکمۀ بین
شوند.شود و مجرمین آن محاکمه مینایات جنگی به بررسی گرفته میج

در مورد محاکمۀ مجرمین جنگی سه دهۀ اخیر در افغانستان نیز پس از سرنگونی رژیم طالبان فیصله صورت گرفت که 
؛ اما بالعکس گردیده و مجرمین آن باید به میز محاکمه کشانده شوندبررسیهاي اخیر هاي مختلف دههجرایم جنگی دوره

سال گذشته نیز بجاي آنکه جنایات تحت بررسی 13هاي گذشته در رأس قدرت بودند و در اي آن مجرمین در سالهمه
قرار بگیرد، حتی موارد و آمار تلفات و جنایات جنگی ثبت نگردیده و یا هم به گونۀ نادرست و غیرواقعی ثبت گردیده است.   

هاي را که طی لوي سارنوالی کشور شاهی هالند اسماي حدود پنج هزار تن از آن عده افغانیالديم2013مبر اسپتدر ماه 
از سوي رژیم کمونیستی کشته شده اند، افشاء کرد؛ اما براي هاي مختلف هجري شمسی بنام1358و 1357هاي سال

سال گذشته اصًال 13نایات جنگ محاکمۀ مجرمین آن هنوز هیچ کاري صورت نگرفته است. ولی آمار و مجرمین ج
الملل یا امنستی انترنشنل، نیز به این مسئله اشاره شده است. در مشخص نگردیده است که در گزارش اخیر سازمان عفو بین

هاي المللی روحیۀ حسابدهی در مورد تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات و بمباردماناین گزارش آمده است که نیروهاي بین
اند.هاي جنگی مشهود نیز مورد بررسی قرار داده نشده و مجرمین آن مجازات نشدهندارد و حتی جنایتآنها را 

هاي آن به گونۀ مدافعین بشر نه، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز آمار ضد و نقیض و دور از حقیقت را نشر کرده و فعالیت
هاي جامعۀ مدنی در رابطه با تأمین گرفته است. فعالیتهاي دور از حقیقت شکل ضد بشري را بخود بلکه با نشر گزارش

هاي آن وجود نداشت. یتهاي مقطعی محدود بوده و مؤثریت در فعالعدالت انتقالی نیز، تا پروژه

تلفات شهروندان نظامی و غیرنظامی افغان

(طالبان مسلح و ارگانآماري که از سوي طرف مورد تلفات روزمره، به نشر هاي امنیتی افغانستان) درهاي درگیر جنگ 
گویند، اگر محاسبه شود، شمار تلفات جنگ افغانستان در ها بلکه صدها نفر سخن میرسد و همه روزه از کشته شدن دهمی
باشند.ها دور از حقیقت میتوانیم که این احصائیهرو گفته میرسد؛ از همینسال گذشته، به صدها هزار تن می13

اند. در گزارش اخیر سازمان عفو المللی آمار حقیقی تلفات را نشر نکردههاي بینش اشاره شد، ارگانهمان طوري که در پی
فرد ملکی 1100الملل (امنستی انترنشنل) آمده است که نیروهاي خارجی در پنج سال گذشته، به شمول زنان و کودکان بین
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تا 2009هاي اي که در سالواقعه10ده است که در مورد تنها المللی آماند. در گزارش این سازمان بینرا در افغانستان کشته
رخ داده، تحقیق کرده است.2013

1560میالدي، 2014دفتر سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) نیز در گزارش اخیر خود گفته است که در شش ماه اول سال 
اند.تن دیگر زخم برداشته3280فرد ملکی کشته و 

فرد ملکی کشته و 0003میالدي، بیش از 0132دهد که تنها در سال نشان میالمللی دیگر نیزآمار برخی از ادارات بین
به مردم ملکی وارد شده و در 0102تا 0012هاي اند، اما بیشترین تلفات در سالفرد ملکی دیگر زخمی شده6005
هاي اخیر، تلفات مردم ملکی به مراتب بیشتر بود.هاي اول جنگ افغانستان نسبت به سالسال

شود؛ اما تعداد تلفات نظامیان تن اعالم می30001گان نظامیان افغان، به شمول پولیس محلی، نیز حدود شمار کشته شده
افغان نیز بیشتر از این است.

هاي مخالف دولت، تخمین زد؛ چون در بیشتر توان تلفات سیزده سالۀ طالبان مسلح و سایر گروهاصًال نمیاز سوي دیگر،
اند.موارد در عملیات نیروهاي افغان و خارجی مردم ملکی نیز، به نام مخالفین مسلح دولت کشته شده

سال 31افغان در 50006تا 50004حدود المللی،هاي بینولی به طور کلی براساس آمار نشر شده از سوي برخی اداره
اند.) کشته و صدها هزار افغان دیگر زخمی شده0142- 0012گذشتۀ (

تلفات نیروهاي خارجی

سرباز امریکایی در جنگ 5002میالدي حدود 0132طبق آماري که از سوي وزارت دفاع امریکا نشر شده، تا سال 
المللی در گان نیروهاي بینکشته شدهاند و در این مدت شمار همه سرباز دیگر زخمی شده90001افغانستان کشته و حدود 

رسد. تن می5003افغانستان، به 

سرباز دیگر زخمی شده بودند که 2475سرباز امریکایی کشته و 964) 0102برحسب این آمار، تنها در مدت یک سال (سال 
این است ترین سال براي نیروهاي خارجی از آغاز حمله بر افغانستان، نیز پنداشته شد. اما حقیقت)، خونین0102همین سال (

المللی در این جنگ، به مراتب بیشتر از این آمار گان و مجروحین نظامیان امریکایی و نیروهاي بینکه شمار کشته شده
است.
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میالدي به باالترین حد رسید، نیروهاي ناتو جنگ افزارهاي سنگین را به 0102زمانیکه میزان تلفات نیروهاي خارجی در 
ود را تشدید دادند. بناء در این سال میزان تلفات مخالفین مسلح دولت و افراد ملکی نیز خاك افغانستان آوردند و حمالت خ

این تلفات تا حدي کاهش یافت.0102خیلی بلند بود؛ اما پس از سال 

دهد که تصمیم به پایان دادن جنگ در افغانستان ولی اینک بازي سیاسی امریکا و حمالت اخیر نیروهاي خارجی نشان می
سال گذشته آنرا متحمل 31ها در هایی که افغانها و رنجبنابراین در کنار این پرسش که پاسخگوي این همه ستمرا ندارد. 

گان خواهند سوخت و پاسخ است که تا چه زمانی در آتش این جنگ بیگانهها بیشدند، کیست؟ این پرسش نیز نزد افغان
پایانباآلخره نتیجۀ آن چه خواهد شد؟

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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