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 مقدمه

را مورد بررسی ارار داده است. در عردۀ  م۲۰۲۱سال  فربوریاکن گزارش وضعژت افغانستان در ماه 
نشست نایو و یصمژم کشورهای عضو نایو در مورد پاکان دادن و کا ادامه مامورکت سژاسی، در اکن ماه 

ود. در اکن ماه یصامژم جهانژان به خصوص اکاالت نایو در افغانستان ککی از موضوعات مهم اکن ماه ب
. همچنان، جلب کرده بود افغان ها و جهانژان را به خودیوجه اضژه افغانستان متح ه امرککا در مورد 

طالبان  و گذشت ک  سال از امضای یوافقنامه دلح مژان امرککا ومذاکرات بژن االفغانی  ادامه دور دوم
 اواخرمذاکرات بژن االفغانی یا در دور دوم بست رون  دلح بود. هرچن  بنموضوعات مورد یوجه در عردۀ 

نشستی مژان مناکن ه گان طالبان و هژئت مذاکره ادامه داشت، ولی در روزهای اخژر اکن ماه  فربوریماه 
کنن ه حکومت افغانستان برگزار ش ، ولی یا پاکان اکن ماه هژچگونه پژرشفت چشمگژر در مذاکرات دک ه 

طالبان کامل ش ، ولی یردک هاکی در و ماه فربوری ک  سال یوافق دلح مژان امرککا  ۲۸ . به یارکخ نش
در به دلژل روی کار آم ن حکومت ج ک  در اکاالت متح ه امرککا، مورد یطبژق کامل اکن یوافقنامه 
)جنوری( بود و به  ی نژز اکن ماه خونژن یر از ماه گذشته. در عردۀ امنژتجرکان اکن ماه نژز وجود داشت

وکیه اتل های ه فمن  که بژشت از غژرنظامژان، فعاالن دلح، فعاالن م نی و خربنگاران اربانی می 
. یفصژل و گژرد، ادامه پژ ا کرد که واکنش های گستده در سطح ملی و بژن املللی را نژز در پی داشت

 . خوانژ میگزارش در اکن را یحلژل موضوعات مذکور و ساکر اضاکای مهم اکن ماه 
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 یوضعیت سیاس

 نشست ناتو در مورد افغانستان

ماه فربوری برگزار  ۱۸و  ۱۷نشست وزکران دفاع کشورهای عضو پژامن نایو در مورد افغانستان به یارکخ 
پاکان بخشژ ن و کا ادامه مامورکت نظامی نایو ش . ارار بود کشورهای عضو نایو در اکن نشست در مورد 

 ان در ماه می سال جاری یصمژم بگژرن . افغانست در
برخی کشورهای عضو نایو پژش از برگزاری اکن نشست اظهارایی کرده بودن  که گوکا وضعژت افغانستان 
مساع  به خروج کامل نژروهای خارجی از اکن کشور نژست. گروه مطالعه افغانستان که در ماه دسمرب 

در پژون  به پالژسی اکاالت متح ه در  اتیهژه پژشنهادکاالت متح ه به منظور یوسط کانگرس ا م۲۰۱۹
 گزارشیاضژه دلح افغانستان اکجاد ش ه بود، به یارکخ سوم ماه فربوری به کانگرس اکاالت متح ه 

اکن گروه به  بود. رون  دلح منوط ساخته خروج اوای خارجی را از افغانستان به پژرشفتیق کم کرد که 
کانگرس اکاالت متح ه هش ار داد که خروج شتابزده رسبازان امرککاکی از افغانستان، خطر بروز جنگ 

کشور و افزاکش یه ک ها برای اکاالت متح ه را ممکن در پی  اکنداخلی و از هم پاشژ ن نظم و نظام در 
های که کافته از اکن گزارش استقبال کرد و گفت ایبژانژها نرش وزارت خارجۀ افغانستان ب .داشته باش 

شان را مبنی بر ان  یعه اتطالبان نتوانسته گوکا کن  کهرا یاکژ  می فغانستانااکن گزارش موضع حکومت 
در  .آمژز جنگ، برآورده سازن های یرورکستی و پابن ی به حل مساملتکاهش خشونت، اطع روابط با گروه

ازان که یصامژم آکن ه در مورد شامر رسب نژز اعالم کردوزارت دفاع اکاالت متح ه پی نرش اکن گزارش، 
 .امرککاکی در افغانستان، بر اساس وضعژت و رشاکط افغانستان گرفته خواه  ش 

فربوری همزمان با نشست مجازی وزکران دفاع کشورهای عضو پژامن  ۱۷ نژز به یارکخوزکر دفاع آملان 
ژرشفت کافی ن اشته است یا زمژنه خروج نژروهای خارجی را از که مذاکرات دلح افغانستان پ گفتنایو 

 .آن کشور فراهم کن 

https://www.independentpersian.com/node/120141
https://www.mfa.gov.af/fa/press-releases/2573-statement-by-the-ministry-of-foreign-affairs-in-connection-with-the-report-of-the-afghanistan-study-group.html
https://www.mfa.gov.af/fa/press-releases/2573-statement-by-the-ministry-of-foreign-affairs-in-connection-with-the-report-of-the-afghanistan-study-group.html
https://www.mfa.gov.af/fa/press-releases/2573-statement-by-the-ministry-of-foreign-affairs-in-connection-with-the-report-of-the-afghanistan-study-group.html
http://jomhornews.com/fa/news/136561/
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فربوری( مال عب الغنی برادر معاون سژاسی رهرب گروه  ۱۶ک  روز پژش از برگزاری نشست نایو )به یارکخ 
به مردم اکاالت متح ه امرککا گفت که  نامه رسگشادهاطر با نرش طالبان در طالبان و رئژس دفت سژاسی 

هاست و یطبژق کامل یوافقنامه دوحه بهتکن راه برای پاکان دادن به جنگ افغانستان به نفع متام جهت
پاکان دادن به اکن جنگ است. طالبان در اکن نامه ک  بار دکگر به عملی ساخنت یعه ات خوکش از 

ت بژن االفغانی، حقوق زنان و آزادی بژان به جهانژان اطمژنان داده و یاکژ  ورزک ه جمله موفقژت مذاکرا
 است که امرککا منی یوان  با کاربرد زور و ا رت اضژۀ افغانستان را حل کن . 

هرچن  انتظار می رفت که در نشست نایو یصمژم خروج و کا ع م خروج نظامژان طبق یوافقنامه دوحه 
کا خروج نظامژان خود از و در مورد ادامۀ حضور ی وزکران دفاع کشورهای عضو نایو گرفته خواه  ش ، ول

 ال هر دو جانب )طالبان و حکومت افغانستان( روبرو ش .نگرفت که با استقب یصمژمیهژچ افغانستان 
حکومت افغانستان آنرا به ع م خروج فوری نژروهای خارجی یعبژر کرد، ولی طالبان آنرا به نحوی متعه  
 بودن امرککا و کشورهای عضو نایو به خروج نژروهای خارجی مطابق یوافقنامه دوحه یعبژر کرد.

ران دفاع اکن پژامن گفت: "یاکنون در بارٔه حضور آکن ه ما در افغانستان در پاکان نشست وزکستولتنربگ 
یصمژم نهاکی نگرفته اکم اما با نزدک  ش ن رضب االجل اول ماه می ما به عنوان متح کن به مشوره و 

 ۲۵۰۰نظامی خارجی به شمول  ۹۶۰۰اابل کادآوری است که ح ود  ".هامهنگی ادامه خواهژم داد
 .هم اکنون در چوکات مامورکت حامکت ااطع نایو در افغانستان مستقر ان نظامی امرککاکی 

خروج عجوالنه و نامنظمی را از افغانستان که  می ورزن اکاالت متح ه یاکژ   با وجود اکن همه، مقام های
ها برای زنی. به همژن دلژل در طول ماه فربوری نژز حکومت ج ک  امرککا رسگرم رایانجام نخواه  داد

خروج عجوالنه )مطابق یوافقنامه دوحه( بود و گامن می رود که  به عنوان راه ب کلحل مناسب افنت راهک
در اکن مورد گفتگوهای پشت پرده مژان امرککا و طالبان جرکان دارد یا موع  خروج نظامژان خارجی در 

در افغانستان روی  ماه می را مت ک  مناک  و کا هم یا آنزمان راه حل سژاسی دکگری برای ختم جنگ
فربوری  ۱۹نژز در نخستژن کنفرانس مطبوعایی خوکش به یارکخ وزکر دفاع اکاالت متح ه دست گژرد. 

http://alemarahdari.net/?p=103068
https://per.euronews.com/2021/02/18/nato-ministers-summit-no-final-decision-on-afghanistan-withdraw-but-more-soldiers-in-iraq
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نان حادل کنژم که ژمخواهژم اطاکن جنگ می باشژم و می: "ما متعه  به پاکان مسووالنه و پاک ار گفت
 ".اکن درگژری دراز م ت، به گونۀ وااعی و پاک ار پاکان کاب 

پس فربوری برای اولژن بار  ۲۰رئژس جمهور ج ک  اکاالت متح ه نژز در کنفرانس امنژتی مونژخ به یارکخ 
 .کرد ابراز نظرژث رکژس جمهور اکاالت متح ه انتخاب ش ، به گونۀ علنی در مورد افغانستان از آنکه به ح
که حکومت یحت رهربی وی از رون  دپلومایژ  که در افغانستان جرکان دارد و ختم جنگ وی گفت 

رو، گامن براکن است که حکومت امرککا در پی ازاکن .کن حامکت می ، اوکا  ساله در آن کشور ۲۰ح ود 
کافنت راه حلی است که حکومت افغانستان و طالبان هر دو روی آن یوافق داشته باش  و طوالنی یرکن 

 جنگ امرککا در افغانستان را به پاکان برسان .

http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/95606/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56121791
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 پروسۀ صلح
، ولی بود یسخژر کردهروسۀ دلح فضای سژاسی کشور را در ماه فربوری نژز پژرشفت ها و یحوالت در پ

با  .ش در جرکان اکن ماه امژ واری ها به موفق ش ن گفتگوهای بژن االفغانی بژش از پژش یژره یر 
پژرشفت هاکی به سوی دلح مژان امرککا و طالبان در دوحه، هرچن  گذشت ک  سال از امضای یوافق 

نگرانی  ه ش ه، ولی با روی کار آم ن حکومت ج ک  در امرککا،اضژه افغانستان دک حل مساملت آمژز 
به وجود آم ه یعه  امرککا به خروج نژروهاکش از افغانستان  موردطالبان در  ی نژز به خصوص نزدهاک

چون با یوجه به اظهارات مقام های امرککاکی، به نظر منی رس  که حکومت جو باک ن متام  است،
 از افغانستان خارج کن .  م۲۰۲۱ نژروهای خود را یا ماه می

 
 گذشت یک سال از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان

یوافقنامه دلح مژان اکاالت متح ه امرککا و طالبان در  م۲۰۲۰فربوری  ۲۹ک  سال پژش به یارکخ 
ن یوافق امرککا و طالبان ح ود ک  و نژم سال برای دستژابی به اک مناکن گاندوحه اطر به امضا رسژ . 

کشورهای مختلف جهان در دوحه یوسط معاون  مناکن گانزنی کردن . اکن یوافقنامه در حضور هچان
سژاسی رهرب طالبان و فرستاده وکیه امرککا برای دلح افغانستان به امضا رسژ  و بع ا از سوی شورای 

رو، اکن یوافق از  . از اکنامنژت سازمان ملل متح  نژز به منظور خامته جنگ در افغانستان یاکژ  گردک
 اعتبار کافی نژز برخوردار بوده است.

در اکن یوافقنامه هر دو جانب شامری از یعه ایی به جانب مقابل شان سپردن . از جمله یعه  اکاالت 
( و یعه  طالبان م۲۰۲۱ماه )الی ماه می  ۱۴متح ه امرککا مبنی بر خروج کامل نژروهای خارجی در طول 

فاده نش ن خاک افغانستان برض  منافع امرککا و متح ان آن مهمتکن مواد اکن موافقتنامه مبنی بر است
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ها و آغاز مذاکرات بژن االفغانی و یذکر از . در کنار اکن، یبادله زن انژان، کاهش خشونتده را شکل می
 ک  "حکومت ج ک  اسالمی" ساکر مواد مهم اکن یوافقنامه بوده است. 

اکن یوافقنامه یا ح ی زکادی عملی ش ه ولی هنوز هم منجر به ختم جنگ در  ،با گذشت ک  سال
زن انی طالبان الی  ۵۰۰۰نگردک ه است. ککی از جنجالی یرکن بخش اکن یوافق، آزادسازی  افغانستان

رون  آزادی مرشوط به آن بوده و نژز ده روز بع  از امضای یوافقنامه بوده که آغاز گفتگوهای بژن االفغانی 
به خصوص به گفتۀ آنان  زن انژان طالبانچن کن ماه طول کشژ . حکومت افغانستان از آزادسازی آنان 

زن انی به شمول  ۵۰۰۰"زن انژان خطرناک" خودداری می کرد، ولی باآلخره در نتژجۀ فشارهای امرککا، 
کومت نژز از زن انی ح ۱۰۰۰زن انی "خطرناک" یوسط حکومت افغانستان آزاد ش ن  و در مقابل  ۴۰۰

سوی طالبان آزاد ش ن . بنابراکن، گفتگوهای بژن االفغانی که ارار بود چن  روز پس از امضای اکن یوافق 
 در دوحه اطر آغاز ش .م ۲۰۲۰سال آغاز گردد، بع  از ح ود هفت ماه در ماه سپتمرب 

ه های مشتک از جرکان در اواکل هر دو جانب به نتاکج گفتگوهای بژن االفغانی خوشبژن بودن  و اعالمژ
مذاکرات را پخش می کردن ، ولی با مرور زمان اختالفایی مژان آنان رومنا گردک  و در ابت اکی یرکن 

ینها مذاکره روی طرزالعمل  که ت( با اختالف های ج ی مواجه ش ن موضوعات )طرزالعمل مذاکرا
به ورود مع ود ز گردک  که چن  روز . دور دوم مذاکرات نژز زمانی آغامذاکرات ح ود سه ماه طول کشژ 

گان هر دو طرف در  مژان مذاکره کنن هجو باک ن به کاخ سفژ  مان ه بود و به همژن دلژل چن  جلسه 
به اکن یریژب یاکنون بحثی روی ااطع را در پی ن اشت.  فضای رسد ی وکر کافت، ولی هژچگونه نتژجه
 مسائل اساسی مژان آنان دورت نگرفته است.

روی کار آم ن حکومت ج ک  در امرککا، نگرانی هاکی به خصوص در جانب طالبان به مژان آم  که با  
ممکن حکومت ج ک  امرککا به یعه ی که در اکن یوافقنامه مبنی بر خروج کامل نژروهای خارجی سپرده 

و  ۴۵۰۰و  ۸۶۰۰است، عمل نکن . امرککا بر بنژاد همژن یوافق، نژروهای خوکش را در سه مرحله به 
های و شامری از پاکگاه باز در افغانستان کاهش دادرس ۲۵۰۰باآلخره در ماه جنوری سال جاری به 

 نظامی خود را در مناطق مختلف افغانستان یخلژه کرد.
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 ادامه دور دوم مذاکرات بین االفغانی
چن  نشست ابت اکی آغاز گردک ، ولی پس از  م۲۰۲۱جنوری  ۶دور دوم مذاکرات بژن االفغانی به یارکخ 

مواجه ش  که عامل ادلی آن نژز به و موانع روی یریژب آجن ای مذاکرات، اکن رون  بار دکگر با یاخژر 
ا رت رسژ ن جو باک ن در اکاالت متح ه امرککا بود و در اواخر ماه جنوری اعضای هژئت مذاکره کنن ه 

 حکومت افغانستان از یواف گفتگوها خرب داد. 
فربوری ناامژ ی به پژروزی مذاکرات بژن االفغانی بژشت ش  و شامری از مقام ها و  در جرکان ماه

امرککا برای بازسازی  جان سپکو، رسمفتش وکیهنهادهای بژن املللی نژز در اکن مورد ابراز نگرانی کردن . 
ی اکاالت متح ه برای مصالحه مژان هایالش که است نگاشته شدر گزارش اخژر  افغانستان )سژگار(

یا . سژگار گفته است: "حکومت افغانستان و گروه طالبان، نتژجٔه ملموسی را در ابال ن اشته است
های مکرر مقامات بلن پاکٔه امرککاکی و بژن بس دورت نگرفته و با وجود یقاضااکنون هژچ یوافق آیش

 ".های به سطح بلن  در افغانستان ادامه داشته استاملللی، خشونت

با رسد ش ن رون  مذاکرات بژن االفغانی در دوحه شامری از سژاسژون افغان نژز اظهارایی کردن  که 
و ملی انی آنان از آکن ۀ کشور بود. کونس اانونی عضو کمژته رهربی شورای عالی مصالحه بژانگر نگر 

معاون پژشژن رئژس جمهور در گفتگو با ک  رسانه گفت که اگر مذاکرات جاری در دوحه به ناکامی 
 را آغاز خواهن  کرد. مقاومت دومبژانجام ، آنان با همکاری کشورهای مخالف طالبان در برابر اکن گروه 

مامورکت زملی خلژلزاد فرستاده وکیه امرککا برای دلح افغانستان را  ،پس از آنکه حکومت ج ک  امرککا
مت ک  کرد، نگرانی های طالبان یا ح ی کاهش کافت و در اواخر ماه فربوری گفتگوها بار دکگر آغاز 

شام امروز گفت: " اعالمژه ایفربوری با نرش ماه  ۲۳ک . هژئت مذاکره کنن ه دلح حکومت به یارکخ گرد
االفغانی دو طرف در ک  فضای خوب ی وکر ش . کنن ه بژننشستی مژان روسا و اعضای هژئت مذاکره

های موظف وظژفه داده ش  یا روی یریژب ن نشست بر دوام مذاکرات یأکژ  ش  و به گروپدر اک

https://www.darivoa.com/a/hopes-dim-that-intra-afghan-talks-will-be-successful-/5762483.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56073179
https://twitter.com/PeaceIRAfg/status/1363887836831875074
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یا پاکان ماه فربوری پژرشفتی  اکن نشست" ولی پس از .های خود ادامه دهن موضوعات اجن ا به نشست
 در اکن رون  دک ه نش . 
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 وضعیت امنیتی
و در کنار جنگجوکان طالبان و نژروهای افغان،  در کل وضعژت امنژتی کشور در اکن ماه نژز خونبار بود

 اربانی خشونت های جاری در کشور بودن .  گستدهغژرنظامژان نژز به شکل 
مژزان یلفات غژرنظامژان  م۲۰۲۰فربوری گفت که هرچن  در سال  ۲۳به یارکخ  گزارشیکوناما با نرش 

ی مژان طالبان و حکومت مذاکرات بژن االفغان آغاز و سپتمربکاهش کافته بود، ولی پس از ماه 
 ۲۰۲۰در سال ناما، کافته است. بربنژاد گزارش کو  افزاکشیلفات غژرنظامژان بار دکگر ، افغانستان
غژر نظامی دکگر  ۵۷۸۵ها در اکن کشور کشته و و خشونت غژرنظامی افغان در جنگ ۳۰۳۵مژالدی، 

ها برای غژرنظامژان کوناما گفته است که هنوز هم افغانستان در مژان مرگباریرکن مکان .زخمی ش ه ان 
 .در جهان است

ماه فربوری در ک  حملۀ مسلحانه در  ۱۲نژز به یارکخ در پی اکن خشونت ها، پنج کارمن  امنژتی کوناما 
 ش ن .  کشتهولسوالی رسوبی والکت کابل 

 
 های هدفمندقتل

معمول کسی و کا گروهی به عه ه منی گژرد، در اکن ماه نژز  طبقاتل های ه فمن  که مسؤولژت آن را 
فربوری با نرش  ماه ۱۵به یارکخ سازمان ملل متح  در افغانستان )کوناما( هژئت معاونت ادامه داشت. 

اتل های ه فمن  و کشتار فعاالن حقوق برش و خربنگاران را نگران کنن ه خوان . گزارش کوناما  گزارشی
م افع حقوق برش و کارمن   ۶۵مژالدی،  ۲۰۲۱یا پاکان ماه جنوری  ۲۰۱۸که از آغاز سال  می نگارد

 ای در افغانستان کشته ش ن .رسانه

https://news.un.org/en/story/2021/02/1085442#:~:text=In%20their%20annual%20Afghanistan%20Protection,per%20cent%20less%20than%20in
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/11/five-afghan-troops-killed-as-gunmen-attack-un-convoy-near-kabul
https://unama.unmissions.org/killing-human-rights-defenders-and-media-professionals-afghanistan-%E2%80%93-new-un-report
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وم ماه فربوری دکتور محم  عاطف رئژس شورای مرکزی جمعژت ادالح افغانستان در نتژجه به یارکخ د
ای نژز در پی داشت. جمعژت ادالح که واکنش های گستده کشته ش اکی انفجار ماکن کنار جاده

در اظهارات منسوبژن  امامشخص را مسؤول اکن روک اد اعالم نکرد،  هرچن  به گونۀ رسمی ک ام جهت
حکومت افغانستان بود، ولی رئژس جمهور غنی در اعالمژه ای که  سویاکن نهاد بژشت انگشت انتقاد به 

 اعالمژه ایبه همژن مناسبت نرش کرد، مسؤول آنرا به نحوی گروه طالبان عنوان کرد. طالبان نژز با نرش 
 اکن روک اد را یقبژح کرد و آنرا کار ک  "حلقه خاص خبژثه" عنوان کردن . 

فربوری مبرش مسلمژار ککی از استادان رشعژات پوهنتون کابل در کنار  ۱۸در ک  روک اد مشابه به یارکخ 
ی پوهنتون کابل در اثر انفجار ماکن چسپکی که در مویر در نزدکک روک ادک  محصلش جان باخت. اکن 

شورای عالی جابجا گردک ه بود، رخ داد. دااکق پس از واوع اکن انفجار در کنار برخی منابع امنژتی،  وی
 لوی مبرشو مو راسخ اکن دو نفر را مولوی معروف  هوکتدر اعالمژۀ خوکش،  نژز مصالحه ملی افغانستان

که مولوی عب املعروف راسخ در اکن  ها گفتنهادهای امنژتی به رسانه اما بع یر د،اعالم کر  مسلمژار
مولوی معروف راسخ و مبرش  انفجار جان باخته است. اکنحادثه حضور ن اشته است و ینها ک  استاد در 

به ایهام همکاری با گروه مسلمژار دو استادی بودن  که سال گذشته از سوی امنژت ملی افغانستان 
در حبس امنژت ملی افغانستان سپری کرده بودن . اکن روک اد را ش ه بودن  و چن  ماه  بازداشتداعش 

ب الرحمن انصاری خطژب مسج  گذرگاه هرات ای در پی داشت. مولوی مجژنژز واکنش های گستده
با اکراد اظهارات جنجالی در برابر حکومت در واکنش به کشته ش ن مبرش مسلمژار، خشم مقام های 

 . برانگژختامنژتی حکومت افغانستان را 
مولوی فژض محم  فائض ک  عامل دکن و استاد دارالعلوم عربی  ه فمن در ک  روک اد دکگر اتل های 

 ش .  کشتهدر ناحژه هف هم امنژتی شهر کابل یوسط افراد مسلح ناشناس به رضب گلوله 
در کنار اکن، افراد دولتی به خصوص منسوبژن نژروهای امنژتی افغانستان نژز در اکن ماه مورد ه ف اتل

ای به امنژتی شهر کابل در انفجار ماکن کنار جاده آمر حوزه پنجمتن . کشته ش ن های ه فمن  ارار گرف
مقام بلن ریبه در آن ه ف ارار گرفت، ولی فربوری ککی از اکن دست روک ادها بود که ک   ۱۰یارکخ 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55899937
https://www.khaama.com/persian/archives/83976
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-56610834
https://avapress.com/fa/134820/%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://af.sputniknews.com/afghan/202102206439029-%D9%85%D8%AD%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
https://avapress.com/fa/220716/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://farsi.alarabiya.net/2021/02/10/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 (م2021 فربوری) اهــم لــــتحلی

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

11 

ساکر منسوبژن امنژتی به خصوص اعضای امنژت ملی افغانستان نژز در چن کن روک اد مشابه دکگر کشته 
 ش ن .

اتل های ه فمن  در ماه فربوری در ساکر والکات نژز رخ داد و نظامژان و غژرنظامژان در آن جان باختن . 
منزل  در حملۀ افراد مسلح برکه  گفتن  فربوری ۲۶به یارکخ  منژتی والکت غورمقام های ابه عنوان مثال، 

ده و سه الله عادل اکامق، خربنگاری که ح ود دو ماه پژش در اکن والکت یرور ش ، حمله کر برادر بسم
 .کشتن را  عضو خانوادۀ وی

عاملژن حمالت و اتل های ه فمن  که بژشت اربانژان آن غژرنظامژان ان ، اکنون به ک  معام مب ل 
دست داشنت در سخنگوکان طالبان  ش ه است و هر دو جانب جنگ آنرا به ک  دکگر نسبت می دهن .

که "کشنت افراد ملکی در پالژسی"  می کن  و می گوک رد به ش ت افغانستان را کشتارهای ه فمن  در 
حکومت افغانستان  عنوان می کنن ، ولی افغانستان و آنرا کار حلقات مربوط به حکومت آن گروه نژست

 .خوان گروه طالبان را مسوول اکن حمالت می

 
 رویدادهای خونین امنیتی

حمالت گستده و گروهی طالبان دورت نگرفت، ولی با  ،ن ماه پسژنهرچن  در ماه فربوری مانن  چن ک
 امنژتی باعث یلفات سنگژن به طالبان، نژروهای افغان و غژرنظامژان گردک . روک ادهایبرخی  آن هم

رسباز افغان در پی حملۀ طالبان بر ک  پوستۀ امنژتی در ولسوالی  ۱۸ماه فربوری دست کم  ۵به یارکخ 
رسباز نژروهای  ۱۱ماه فربوری  ۸ش ن . سه روز بع  از اکن روک اد، به یارکخ  کشتهکن ز خان آباد والکت 

افغان در ک  حملۀ طالبان بر ک  مرکز نظامی نژروهای افغان در ولسوالی چمتال والکت بلخ کشته 
 ۱۰ربوری نژز در ک  حملۀ طالبان در ولسوالی پایوی والکت داککن ی ح ود ماه ف ۱۸ش ن . به یارکخ 

 ماه ۲۲ین دکگر زخم برداشتن . در ک  روک اد مشابه دکگر به یارکخ  ۹ نژروی طرف ار دولت کشته و
 رسباز ملژشه های طرف ار دولت در حمالت طالبان کشته ش ن . ۹فربوری در والکت لوگر نژز 

https://www.darivoa.com/a/three-civilians-and-five-anther-wounded-on-Taliban-attacks-in-ghor-province/5793700.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55944903
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ان نژز متحمل یلفات سنگژن در حمالت نژروهای افغان ش ن . هرچن  آمار کشته در جانب دکگر، طالب
آمژز یلقی موارد مبالغه  یر برخدش ه گان طالبان که از سوی نهادهای امنژتی حکومت اعالم می گردد، 

ادعا کرده است که در  ایاعالمژهماه فربوری با نرش  ۵. به گونۀ مثال، وزارت دفاع به یارکخ گرددمی
دکگر زخمی ش ه  ین ۲۳جنگجوی طالب کشته و  ۶۲حمالت نژروهای افغان در والکت ان هار ح اال 

ها مژان در نتژجۀ درگژریفربوری اکن وزارت با نرش ک  اعالمژه ادعا کرد که  ۱۳ان . همچنان به یارکخ 
ین از آنان کشته ش ه  ۱۸۳غان و طالبان و انفجار ماکن در مژان جنگجوکان اکن گروه در بلخ، نظامژان اف

 ان .
 

 تلفات
 فربوریبراساس آمار جمع آوری ش ه یلفات جنگ از سوی مرکز مطالعات استایژیک  ااد ، در جرکان ماه 

ین  ۳۱۹ین آنها کشته و  ۸۰۱ان  که های درگژر کشته و زخمی ش هو جهت ملکیین از افراد  ۱۱۲۰ح ود 
نگ، در اکن ماه نژز یلفات بژشت به یریژب به ی ماهوار یلفات جهادکگر زخم برداشته ان . با یوجه به آمار گزارش

 (.۱-طالبان، نژروهای حکومتی و مردم ملکی وارد ش ه است. )ج ول
)جنوری( بار  ماه گذشتهنسبت به ده  که مژزان یلفات در اکن ماه آمار یلفات جنگ در ماه فربوری نشان می

های درگژر جنگ کشته و ین از افراد ملکی و جهت ۱۰۱۷دکگر افزاکش کافته است. در ماه جنوری مجموعا 
 ین دکگر زخمی ش ه بودن .  ۳۷۲ین آنان کشته و  ۶۴۵زخمی ش ه بودن  که 

ااد  به عنوان نهاد ناظر یلفات جنگ در کشور بار دکگر یاکژ  می ورزد که جنگ مرکز مطالعات استایژیک  
برن ه ن ارد ولی همه روزه ده ها افغان اربانی اکن جنگ می شون . بنابراکن، از  جهت خونژن جاری در کشور

ک  و از برای یامژن دلح در کشور برخورد مسؤوالنه منا موجودجهت های درگژر جنگ می خواهژم که با فردت 
  . نطرکق گفتگوها به اکن جنگ خامنانسوز پاکان ده

https://mod.gov.af/dr/node/2687
https://mod.gov.af/dr/node/2687
https://mod.gov.af/dr/node/2687
https://qased.org/?p=11278
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 م(۲۰۲۱ فربوری) های درگیر جنگتلفات مجموعی غیرنظامیان و جهت: ۱-جدول

 زخمی نام کشته نام

 ۱۴۹ نژروهای افغان ۲۷۲ نژروهای افغان

 ۹۸ مخالفژن مسلح دولت ۴۵۳ مخالفژن مسلح دولت

 ۷۲ غژرنظامژان ۷۶ غژرنظامژان

 ـ نژروهای خارجی ـ وهای خارجینژر 

 ۳۱۹ مجموعه ۸۰۱ مجموعه

 ۱۱۲۰         مجموع تلفات

 انپاک
 


