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 مقدمه

این ماه شاهد را مورد بررسی قرار داده است.  م۲۰۲۱سال  اپریلاین گزارش وضعیت افغانستان در ماه 
تحوالت مهمی بود و به خصوص ایاالت متحده امریکا پس از بیست سال خروج کامل نیروهای خویش 

های صلح نیز شدت ی خارجی از افغانستان، تالشرا الی ماه سپتمرب اعالم کرد. در آستانۀ خروج نیروها
در جریان  است. مذاکرات بین االفغانی در دوحۀ قطر، ولی تاکنون نتیجه مشخصی در پی نداشته یافته

صلح و نشست استانبول بودند. های در مورد طرحها زنیاین ماه نیز متوقف بود و رسان افغان رسگرم رای
، ولی با مخالفت طالبان با اشرتاک در این نشست، به گردده اپریل برگزار قرار بود نشست استانبول در ما

مشخص نشده است. در همین حال، ماه اپریل خونبارتر از  نیز تعویق افتاد و تاکنون تاریخ برگزاری آن
درگیر جنگ و غیرنظامیان به گونۀ چشمگیر در این ماه افزایش های گذشته بود و تلفات جهتهای ماه

 . خوانیدمیدر این گزارش را تفصیل و تحلیل موضوعات مذکور و سایر قضایای مهم این ماه . یافت
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 سیاسیوضعیت 

 اعالم خروج کامل نیروهای خارجی
خالف برخی توقعات، تصمیم خروج کامل  در اواسط ماه اپریلادارۀ جدید ایاالت متحده امریکا 

ا اتخاذ منود. پس از روی کار آمدن حکومت جدید نیروهای خویش الی ماه سپتمرب سال جاری میالدی ر 
در امریکا در ماه جنوری سال جاری، گامن بر این بود که ممکن رئیس جمهور جدید امریکا حضور 
نظامی خویش در افغانستان را متدید مناید، چون اداره جدید امریکا در گام نخست فرمان مرور دوباره 

های گوناگون مواجه شد و به خصوص . این اقدام امریکا با واکنشتوافقنامه صلح با طالبان را صادر کرد
حکومت افغانستان از آن استقبال کرد و همزمان با آن مذاکرات بین االفغانی در دوحه نیز متوقف شد. 
اما در جانب دیگر طالبان در کنار سفرهای متعدد به کشورهای منطقه به ویژه به کشورهای رقیب امریکا 

فرستادن نامه رسگشاده به ملت امریکا، اداره جدید این کشور را به التزام به توافقنامه میان  در منطقه، با
 امریکا و طالبان فراخواند. 

امریکا در افغانستان به ویژه بعد از فرستادن نامه وزیر در ماه مارچ تصامیم اداره جو بایدن در مورد جنګ 
د. باآلخره جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده به خارجه امریکا به رهربان افغان تا حدی روشن ش

آغاز و  به تاریخ اول ماه می ی امریکایی از افغانستانروند خروج نیروهاماه اپریل اعالم کرد که  ۱۴تاریخ 
. وی دو هفته پس از این اعالن، در سخرنانی به کانگرس امریکا سپتمرب تکمیل خواهد شد ۱۱پیش از 

اسامه بن الدن به هدف خویش  کشنتنستان گفت که نیروهای امریکایی با در اشاره به جنگ افغا
 رسیدند.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56924600
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های گوناگونی در افغانستان و به سطح بین املللی در پی این تصمیم ایاالت متحده امریکا واکنش
خویش در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، ماموریت داشت. فدراسیون روسیه در اعالمیۀ 

خواند. حکومت افغانستان هرچند ظاهرا آنرا فرصتی برای صلح خواند چون به  ناکامناتو در افغانستان را 
ای برای تداوم جنگ ندارند، ولی گر زیر نام "جهاد" بهانههای حکومت افغانستان، طالبان دیگفتۀ مقام

طالبان آنرا نقض توافقنامٔه در کل این تصمیم نگرانی از آینده را در جانب حکومت بیشرت ساخت. اما 
خروج نیروها از در  که این تاخیر چندین ماهه ندگفت یگروه طالبان با نرش اعالمیه. دوحه خواند

های حارض در زمان امضای توافقنامه افقنامٔه دوحه بوده و از کشورها و سازمانافغانستان نقض واضح تو 
ن خارج کند. افغانستا از تا اول ماه می ی خویش رابر امریکا فشار بیاورند تا متامی نیروها خواست

را در قبال خواهد داشت که مسوول آن ایاالت متحده خواهد  یعواقبطالبان گفتند که نقض توافقنامه 
داد که:  هشدارهرچند آقای بایدن هنگام اعالم خروج نیروهای خویش الی ماه سپتمرب به طالبان  .ودب

د و رشکای خود با متام شویم بر ما حمله کنند، از خو "طالبان باید بدانند اگر آنان در زمانی که خارج می
این سخن آقای بایدن به معنای آن بود که خروج  ".ابزاری که در درسرتس داریم دفاع خواهیم کرد

ها بیشرت شده است. با این تصمیم نیروها خالف توافقنامه است و به همین دلیل خطر حمالت به خارجی
مشرتک گفتند که یکجا با نیروهای  اینیز در اعالمیه )ناتو( وزاری پیامن اتالنتیک شاملی امریکا،

از آنجایی که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد،  و گفت امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد
نیروهای بین املللی روند خروج شان را در مدت چند ماه تکمیل خواهند کرد، اما اگر طالبان در این مدت 

 .پاسخ قوی مواجه خواهند شدبر نیروهای بین املللی حمله کنند با 

پیش از اعالم خروج نیروهایش از افغانستان، امریکا تالش کرد تا قبل از فرارسیدن تاریخ توافق شده 
ین االفغانی نی را از طریق کنفرانس مذاکرات بخروج نیروها با طالبان )اول ماه می( مذاکرات بین االفغا

خالفت طالبان با اشرتاک در این کنفرانس خروج نیروهای در ترکیه به یک نتیجه برساند، ولی بعد از م
خویش الی ماه سپتمرب را اعالم کرد. ساعاتی پس از اعالم جوبایدن در مورد خروج نیروها از افغانستان، 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56850827
https://www.darivoa.com/a/biden-s-warned-and-taliban-reacted/5854153.html
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که در مورد آینده  از خروج کامل نیروهای بین املللی از افغانستان در هیچ کنفرانسی قبلد که نطالبان گفت
 .اشرتاک نخواهند کرد شود،حث میکشور در آن ب

رسد که این اعالن بدون قید و رشط امریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان باعث تغییر در به نظر می
کرد که حکومت افغانستان را وادار به موقف طالبان نیز گردیده است. پیش از این طالبان تالش می

کنون شایعاتی وجود دارد که در پشت پرده بین طالبان واگذاری قدرت به  یک اداره موقت کند، اما ا
ها در سطح ملی و ها مبنی بر گرفنت قدرت از طریق نظامی نیز وجود دارد، چیزیکه باعث نگرانیرایزنی

بر ایجاد "نظام خالص اسالمی" تاکید ورزیده و  خویشگروه طالبان در اعالمیٔه بین املللی شده است. 
عبدالحکیم حقانی، رییس هیات مذاکراتی گروه طالبان در  .ف نخواهند شدگفته است که از آن منص 

 .که بدون نظام اسالمی در مقابل هر نظام دیگر خواهند جنگید نیز گفته بودنشست مسکو 

انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایاالت متحده امریکا در یک سفر از قبل یک روز پس از این اعالن، 
و در دیدارها با رئیس جمهور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی، از  ناشده وارد کابل شداعالم

در حال حارض حکومت ادامه همکاری و تعهد ایاالت متحده با حکومت افغانستان اطمینان داد. 
ادامه حامیت مالی امریکا از نیروهای افغان متمرکز کرده های خویش را روی متام تالش نیز افغانستان

 است.

ود این همه، با اعالم خروج کامل نیروهای خارجی بدون قید و رشط از افغانستان، وضعیت این با وج
های داخلی نیز مواجه است و برخی تحلیلگران این ها و جنگهای تشدید خشونتکشور با تشویش

و ای در پی نداشته داند، چون تاکنون مذاکرات بین االفغانی نتیجهخروج را "خروج مسؤوالنه" منی
های داخلی به شدت وجود دارد. جامعه بین املللی نیز نسبت به وضعیت امنیتی های جنگنگرانی

از اپریل در اعالمیه ای  ۲۷به تاریخ  افغانستان در شک و هراس قرار دارد. وزارت خارجه ایاالت متحده
افغانستان را  تا به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی سفارت خود در کابل خواست یررضور یکارمندان غ

بوده  . این اعالن به نحوی هشدار از وخیم شدن وضعیت امنیتی افغانستان پس از اول ماه میترک کنند
 است. 
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در  ۲۰۰۱جنگ جاری امریکا و ناتو در افغانستان بیست سال پیش، پس از حمالت یازدهم سپتمرب سال 
رسباز امریکایی در افغانستان  ۲۳۰۰افغانستان آغاز شد و در طول این مدت طبق آمار رسمی بیش از 

ها گرفته هزار دیگر زخمی شده اند. ولی این جنگ بیشرتین قربانی را از افغان ۲۰کشته شده و بیش از 
است. آمار دقیق تلفات غیرنظامیان، نیروهای افغان، و طالبان در این جنگ وجود ندارد، ولی آمار برخی 

ها خلی و خارجی نرش گردیده است، نشانگر قربانی همه ساله دههای داها که توسط ارگانها و سالدوره
هزار افغان در این جنگ است. تنها در دوره حکومت وحدت ملی طبق اظهارات رئیس جمهور غنی 

ها نیز تاثیرات ناگواری به رسباز افغان کشته شده بود. در کنار این، جنگ جاری در سایر بخش ۴۵۰۰۰
 جا گذاشته است.
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 حپروسه صل

سو در دوحۀ قطر آغاز شده است، تاکنون هیچگونه پیرشفتی مذاکرات بین االفغانی که از چند ماه به این
در آن دیده نشده است. با اعالم برگزاری نشست استانبول و تصمیم امریکا مبنی بر خروج کامل نیروهای 

های صلح بیشرت اپریل بحث خویش از افغانستان، این روند نیز به گونۀ کامل متوقف شد. در جریان ماه
های صلح و تشکیل حکومت موقت در نشست استانبول متمرکز بود و رسنوشت پروسه روی طرح

 مذاکرات بین االفغانی دوحه در حالت ابهام قرار داشت. 

 های صلحطرح
پس از آنکه امریکا برای مصالحه بین االفغانی و به خصوص تشکیل یک اداره موقت طرح خویش را 

رفت های صلح دیده شد. هرچند گامن میهایی در مورد طرحه کرد، در داخل افغانستان نیز تحرکارائ
های افغانی یک طرح همه شمول و قابل که بعد از ارائۀ طرح ایاالت متحده برای صلح افغانستان، جهت

الت متحده ها متمرکز روی هامن طرح ایاها تقدیم مناید، ولی بیشرت این تالشقبول برای همه جهت
 بود. 

طرح به این شورا رسیده و پس از  ۳۰شورای عالی مصالحه ملی در اوایل این ماه اعالم کرد که حدود 
ها انعکاس یافته باشد، آماده خواهد های افغانتوحید آنها یک طرح واحد و همه جانبه که در آن خواست

اپریل به نرش رسید، اساسا هامن  ۱۱کرد. اما طرحی که از سوی شورای عالی مصالحه ملی به تاریخ 
طرح ایاالت متحده با تغییرات اندکی است و تغییرات که براساس طرح رئیس جمهور غنی و سایر 

 نظریات در آن آورده شده، یک سند متناقض را شکل داده است. 

ترشیح اپریل رسام اعالم کرد و در نشستی در ارگ به  ۷رئیس جمهور غنی نیز طرح خویش را به تاریخ 
آن پرداخت. در طرح رئیس جمهور غنی روی حفظ قانون اساسی و انتقال قدرت از طریق انتخابات 
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تاکید شده است. او در نشستی که به همین منظور تدویر یافته بود خاطر نشان کرد که حفظ جمهوریت و 
رح دارای سه بخش نظام برای او اولویت دارد، ولی شخصا برای کناره گیری از قدرت آماده است. این ط

حارض  است که به گفتۀ رئیس جمهور غنی، او از وقت، حکومت صلح و لویه جرگه انتخابات پیشعمده 
 .اشرتاک نکندنیز است در انتخابات زودهنگام 

به همین دلیل انتقاداتی از نبود یک موقف واحد در جانب حکومت افغانستان نیز دیده شد. مناینده 
اپریل در سفرش به کابل گفت که جهان انتظار  ۱۰صلح افغانستان به تاریخ  خاص ایاالت متحده برای

دارد حکومت افغانستان با یک طرح واحد در نشست ترکیه اشرتاک کند. از سوی دیگر، رسور دانش 
ها توسط شورای عالی مصالحه ملی گفت که طرح معاون دوم رئیس جمهور نیز با انتقاد از توحید طرح

ز سوی این شورا ناقص و به خصوص با طرح رئیس جمهور غنی در آن برخورد توهین آمیز ارائه شده ا
 شده است. 

 مقالهدر این میان طالبان نیز زیر فشار ارائۀ طرح آنان برای صلح و حکومت آینده افغانستان با نرش یک 
اکتفا کرد. طالبان در این مقاله به نوعیت نظام مورد نظر اسالمی خویش، پرداخته  در وبسایت خویش

جمهور خواهند که در آن وظیفه رییسرا منی در این مقاله تأکید شده که طالبان نظام و دموکراسیاست. 
این بربنیاد  .دهی قبلی، وارد کشور شونداطالع بدون های خارجیحفظ منافع واشنگنت باشد و مقام

خوار خواهند که در آن قاتل قصاص گردد، زناکار حد زده شود، دزد و رشوهطالبان نظامی را می ،مقاله
در کل، این مقاله در مورد نظام اسالمی مورد نظر  .عدالتی رهایی یابندمجازات گردند و مظلومان از بی

 است. گویی است و جزئیات و مشخصات چنین نظامی در آن مشخص نشدهطالبان کلی

 نشست استانبول

نشست بین االفغانی در شهر استانبول ترکیه طرح ایاالت متحده امریکاست. واشنگنت با نزدیک شدن 
های درگیر موعد خروج نیروهایش از افغانستان طرح صلح و تشکیل یک ادارۀ موقت یا عبوری را با جهت

روی این طرح در کنفرانس  های درگیر جنگ را به بحثجنگ افغانستان در میان گذاشت و جهت

https://tolonews.com/fa/afghanistan-171680
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استانبول دعوت کرد تا به گونۀ عاجل روی نظام آینده کشور به نتیجه برسند. انتخاب ترکیه برای این 
نشست نیز انتخاب دقیق و بجا بود، چون ترکیه از یک سو روابط نزدیک با هر دو جانب )حکومت و 

 یگاه خوبی برخوردار است.طالبان( دارد و از سوی دیگر در سطح جهان اسالم نیز از جا

ماه اپریل برگزار گردد، ولی طالبان در مورد اشرتاک در این نشست  ۱۶در نخست قرار بود این نشست در 
ابراز نظر نکرده بود و بیشرت منتظر اعالم ایاالت متحده در مورد خروج و یا عدم خروج نیروهای خویش 

مخالفت طالبان با اشرتاک در این نشست حدود دو طبق توافقنامه دوحه بودند. به همین دلیل، پس از 
روز پیش از تاریخ برگزاری آن، رئیس جمهور امریکا زمانبندی خروج نیروهای خویش از افغانستان را 
اعالم کرد. با این اعالم، طالبان واکنش نسبتا تندتر از گذشته نشان دادند و چند ساعت بعد از سخرنانی 

ای گفتند که پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در المیهرئیس جمهور بایدن با نرش اع
 گیرد، اشرتاک نخواهند کرد.هیچ کنفرانسی که در آن روی نظام آینده افغانستان بحث صورت می

اپریل را به عنوان برگزاری نشست مذاکرات  ۲۴با وجود مخالفت طالبان، حکومت ترکیه برای بار دوم 
م کرد، ولی با فرارسیدن این موعد نیز به دلیل تصمیم عدم اشرتاک طالبان در آن، بین االفغانی اعال 

رسد که پیش از توافق برگزاری این نشست به بعد از عید به تعویق انداخته شد. با این هم، به نظر منی
را ارائه طالبان این نشست برگزار گردد. بربنیاد برخی منابع، طالبان برای اشرتاک در این نشست رشوطی 

های رهربان طالبان از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحده و رهایی کرده است. حذف نام
زندانی این گروه طبق توافقنامه دوحه از رشوط طالبان برای اشرتاک در این نشست عنوان شده  ۷۰۰۰

تا زمانیکه از نتایج این نشست است. با وجود این هم، برخی تحلیلگران به این نظر اند که طالبان 
 اطمینان حاصل نکنند، ممکن با اشرتاک در آن توافق نکنند.
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 وضعیت امنیتی

ها برای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در ماه اپریل افزایش یافت، این ماه هرچند تالش
های درگیر جنگ و غیرنظامیان ثابت شد. در کل، جنگ جاری های گذشته برای جهتخونبارتر از ماه

که در سه ماه  اعالم کرد اپریل ۱۴به تاریخ  گزارشییوناما در گیرد. بیشرتین تلفات را از غیرنظامیان می
غیرنظامی  ۵۷۳ د و از این جمعغیرنظامی قربانی جنگ شده ان ۱۷۹۰حدود  نخست سال جاری میالدی،

درصد افزایش را  ۲۹ند که نسبت به سه ماه نخست سال گذشته، ه اتن دیگر زخمی شد ۱۲۱۰کشته و 
اپریل  ۱۷مستقل حقوق برش افغانستان نیز که به تاریخ  ای کمیسیونبراساس بررسی تازه .دهدنشان می

هزار غیرنظامی در این کشور  ۳۱ بیش از تا اوایل سال جاری میالدی، ۲۰۰۹، از ابتدای سال کرد اعالم
با فرارسیدن موعد خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان طبق  .انددیگر زخمی شده هزار ۶۲کشته و 

تر شده است. به همین دلیل تر و وخیمنیتی کشور بیش از پیش خونینتوافقنامه دوحه، وضعیت ام
به ریتانیا کشورهای مختلف از اتباع خویش خواسته است که افغانستان را ترک کنند. به گونۀ مثال، ب

ت بریتانیا در یک کومح ستان را ترک کنند.نافغاکه  به همه اتباع بریتانوی هشدار داد اپریل ۲۲تاریخ 
به  از سفرها یحامد کرز  یامللل نیب ییهوا دانیبدون مناطق امن و مبه اتباع خود گفته است که  اعالمیه

 .دنکن یر یجلوگ گرید اماکن

 های هدفمندقتل
در ماه اپریل نیز ادامه داشت که در آن بیشرت غیرنظامیان  های هدفمند نیز ماننده چندین ماه گذشتهقتل

ها هر دو جانب جنگ گیرند، ولی مسؤولیت این گونه قتلای و مدنی هدف قرار میاز جمله فعاالن رسانه
بان حقوق برش اعالم کرد که گروه طالبان دیدهگیرند. در این میان، سازمان بین املللی به عهده منی

بان حقوق برش دیده گزارشدر  دهد.ها از جمله زنان را عمدا هدف قرار میمندان رسانهخربنگاران و کار 
ان بعد از آغاز که حمله بر خربنگاران در رسارس افغانست است شد، آمده نرش اپریل ۱۲به تاریخ که 

https://da.azadiradio.com/a/31203592.html
https://af.sputniknews.com/afghan/202104176644619-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-31-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-13-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.khaama.com/persian/archives/87916
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57077010
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االفغانی" صلح در دوحه سیر صعودی داشته که باعث افزایش نگرانی حفظ آزادی بیان گفتگوهای "بین
با  اپریل ۲۰نیز به تاریخ  سازمان گزارشگران بدون مرز ها در روند استقرار صلح شده است.و آزادی رسانه

کشور، در  ۱۸۰نوشته است که افغانستان از بین « ۲۰۲۱ها بندی جهانی آزادی رسانهرده» گزارشنرش 
 .قرار دارد و همچنان مرگبارترین کشور برای روزنامه نگاران است ۱۲۲مکان 

 رویدادهای خونین امنیتی
افغان، طالبان و ماه اپریل شاهد رویدادهای خونین امنیتی بود که به دلیل آن تلفات نیروهای 

های گذشته افزایش یافت. در این ماه کشته شدن بیش از ده رسباز افغان در غیرنظامیان نسبت به ماه
ها تن گزارش شده بیشرت رویدادها گزارش شده است. در جانب دیگر، تلفات طالبان نیز در هر رویداد ده

 است. 

رنظامیان با نوعیت مرموز نیز بودیم. به گونۀ از جانب دیگر، در این ماه شاهد حوادث خونین تلفات غی
افراد مسلح در شهر  یخانواده در اثر گلوله بار  کیعضو  هشتدست کم اپریل  ۱۸مثال، به تاریخ 

 ننگرهار جان باختند. تیجالل آباد وال

کشته  ۳۰قوی در جریان مراسم افطاری در والیت لوگر دست کم  انفجاردر  در آخرین روز ماه اپریل نیز
ه عهده نگرفت، ولی مسؤولیت این رویداد را هیچ گروهی ب .زخمی برجای گذاشت ۱۰۰حدود و 

 های حکومت افغانستان این رویداد را کار طالبان دانست.مقام

 تلفات
تن  ۱۴۹۳حدود  اپریلبراساس آمار تلفات جنگ توسط مرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد، در جریان ماه 

م تن دیگر زخ ۵۵۱تن آنها کشته و  ۹۴۲اند که های درگیر کشته و زخمی شدهاز افراد ملکی و جهت
نگ، در این ماه نیز تلفات بیشرت به ترتیب به ی ماهوار تلفات جهابرداشته اند. با توجه به آمار گزارش

 (.۱-طالبان، نیروهای حکومتی و مردم ملکی وارد شده است. )جدول

https://da.azadiradio.com/a/31213506.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56790643
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B7%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-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA/a-57393487


 (م2021 اپريل) اهــم لــــتحلی

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

11 

( مارچ) ماه گذشتهدهد که میزان تلفات در این ماه نسبت به نشان می اپریلآمار تلفات جنگ در ماه 
های درگیر جنگ تن از افراد ملکی و جهت ۱۳۷۱افزایش چشمگیر داشته است. در ماه مارچ مجموعا 

 تن دیگر زخمی شده بودند.  ۵۲۳تن آنان کشته و  ۸۴۸کشته و زخمی شده بودند که 

درگیر جنگ های از جهتور مرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد به عنوان نهاد ناظر تلفات جنگ در کش
ها نتیجه دیگری در پی ندارد. خواهد که نتیجه تشدید جنگ و گزینۀ نظامی جز افزایش تلفات افغانمی

 موجود، با فرصت گرددوهای خارجی از کشور خارج میهای درگیر جنگ در حالیکه نیر بنابراین، جهت
د و از طریق گفتگوها به این جنگ خامنانسوز پایان نور برخورد مسؤوالنه منایبرای تامین صلح در کش

 د. نده
 م(۲۰۲۱ اپریل) های درگیر جنگتلفات مجموعی غیرنظامیان و جهت: ۱-جدول

 زخمی نام کشته نام

 ۲۳۹ نیروهای افغان ۳۳۲ نیروهای افغان

 ۱۹۸ مخالفین مسلح دولت ۵۱۲ مخالفین مسلح دولت

 ۱۱۴ غیرنظامیان ۹۸ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۵۵۱ مجموعه ۹۴۲ مجموعه

 ۱۴۹۳         مجموع تلفات

 انپای

 

https://qased.org/?p=12795

