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 مقدمه

این ماه را مورد بررسی قرار داده است.  م۲۰۲۱سال  جونوضعیت افغانستان در ماه تحلیلی این گزارش 

شاهد تحوالت مهمی در عرصۀ سیاسی و امنیتی بوده است. روند خروج کامل نیروهای خارجی از کشور 

ماه نیز ادامه داشت و الی اواخر این ماه بخش که در اول ماه می سال جاری آغاز شده، در جریان این 

بزرگ نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، این کشور را ترک کردند. در کنار خروج نظامیان خارجی از 

افغانستان، وضعیت امنیتی کشور نیز خونبارتر شده و تلفات هر دو جانب جنگ و غیرنظامیان به گونۀ 

ها به دست طالبان نیز ر این ماه شاهد سقوط پی در پی ولسوالیای افزایش یافته است. دسابقهبی

کننده در دوحه نیز برگزار شد، ولی عمال های مذاکرهبودیم. در جانب دیگر، هر چند دو نشست میان تیم

تفصیل و تحلیل موضوعات مذکور و سایر قضایای هیچگونه پیرشفتی و نتایج ملموسی در پی نداشت. 

  .خوانیدمی این گزارشدر را مهم این ماه 



 م(2021 جون) مــاه تحلیــــل

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

2 

 

 

 سیاسیوضعیت 

 ادامه خروج کامل نیروهای خارجی

 ۱۱روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می به گونۀ رسمی آغاز شد و قرار است تا 

امه داشت و را ترک کنند. این روند در ماه جون نیز اد کشورسپتمرب امسال متامی نیروهای ناتو و امریکا این 

به وزیر دفاع آملان  بخش بزرگ نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تا پایان این ماه افغانستان را ترک کردند.

آملان پس از ایاالت  .یروهایش را از افغانستان بیرون کرده استاین کشور متامی نکرد که  اعالمجون  ۳۰تاریخ 

رسباز آملانی در افغانستان حضور  ۱۳۰۰های اخیر حدود در سالو  فغانستان داشترا در ا رسبازمتحده بیشرتین 

 .داشته که بیشرت آنان در والیت بلخ مستقر بودند

های ناتو و امریکا تاکید کردند که ی در کشور، مقامبا آغاز خروج کامل نیروهای خارجی و تشدید جنگ و ناامن

حضور غیرنظامی خود را برای حامیت از نظامیان آنان با افغانستان نیست، بلکه  قوا به معنای قطع رابطهخروج 

 ،در یک نشست خربی در بروکسل گفترسمنشی ناتو  ستولتنربگینس  .کندکشور حفظ می اینافغان در 

ت کامل آینده خود را به عهده بگیرند چون تنها راه دستیابی به صلح پایدار در افغانستان ها باید مسوولیافغان

رسد. اما اکنون ماموریت نظامی به صفر می: "گفتوی  .ها استها و به رهربی افغانروند صلح متعلق به افغان

وزیر دفاع  ".های دیگر استیمبا ختم ماموریت نظامی خود، در حال افزایش حامیت خود از افغانستان به روش

ها در رابطه به چگونگی حامیت متداوم از نیروهای هوایی افغانستان که تالشجون گفت  ۸امریکا نیز به تاریخ 

  .جریان دارد

به بیشرت  ی آنانحامیت از حکومت افغانستان پس از خروج نیروها ادامه برتاکید مقام های ناتو و امریکا مبنی 

امریکا و ناتو پس از ند که ناظران امور به این باور ا. شودتفسیر میبه حکومت افغانستان  دادن روحیهمنظور 

https://www.darivoa.com/a/withdrawal-of-German-troops-from-Afghanistan/5947875.html
https://www.darivoa.com/a/security-situation-in-Afghanistan-remains-challenging-NATO-chief/5912022.html
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نخواهند کرد، بلکه حامیت امریکا نیروهای افغان از تکمیل خروج نیروهای شان حامیت نظامی در میدان جنگ 

 های مالی برای نیروهای افغان محدود خواهد بود. آوری کمکو ناتو تنها به فراهم

با توجه به وضعیت امنیتی در چند ماه گذشته، توقف حمالت هوایی نیروهای خارجی بزرگرتین عامل 

کا و ناتو پس از این حمالتی در خاک افغانستان رسد امریبه نظر منی حالیکهپیرشوی طالبان است، در 

روزنامۀ ها از وضعیت افغانستان، نگرانی افزایشدر حامیت از نیروهای افغان انجام دهند. هرچند، با 

که وزارت دفاع ایاالت متحده در صدد گرفنت  داد گزارشهای ارشد امریکایی امنیویارک تایمز از قول مق

مجوز است تا در صورت خطر سقوط کابل یا دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به دست طالبان پس از 

 ولی .خروج نظامیان خارجی، به حامیت از نیروهای امنیتی افغانستان حمالت هوایی را انجام دهند

که  گفت ایجون در مصاحبه ۱۴به تاریخ کینزی، فرمانده قوماندانی مرکزی قوای امریکایی مککنیت 

آن  های امنیتیخروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، به نیرو  ایاالت متحده در نظر ندارد که پس از

و تنها در صورتی انجام  محدود خواهد شدحمالت هوایی  به گفتۀ او، .کشور حامیت هوایی را فراهم کند

 .پی برده شود که قصد حمله بر قلمرو ایاالت متحده یا متحدان آن وجود داردخواهد شد که 

تداوم این گونه حمالت در درازمدت دشوار است، چون با در نظر کنند که مریکایی تاکید میمقام های ا

هرگونه د، چون لزم تالش بزرگ لوژستیکی خواهد بو از افغانستان، مست امریکاییداشت خروج قوای 

جود این با و  .خلیج باید انجام یابد کشورهای های امریکایی درعملیات هوایی به احتامل زیاد از پایگاه

افغان، نگرانی واشنگنت را در مورد توامنندی  نیروهای به حامیت از هم، بحث احتامل حمالت هوایی

با آنکه  .دهدبه دفاع از شهر کابل و جلوگیری از سقوط آن به دست طالبان نشان میافغان نیروهای 

 بیشرت ولی ش برده اند،بخش زیاد عملیات نظامی را در چند سال اخیر مستقالنه به پی افغاننیروهای 

 .انداملللی بودهمتکی به حامیت هوایی نیروهای بین

، قضیه تامین امنیت میدان هوایی کابل نیز در جریان کشورهای ملی و بین املللی از وضعیت در پی تشویش

نیت از افغانستان، ترکیه برای تضمین ام ایاالت متحده برای خروج قوا پس از تصمیماین ماه مطرح شد و 

. ناتو و ایاالت متحده جریان دارد بین ترکیه،در این زمینه، گفتگوها  و دان هوایی کابل پیشنهاد داده استمی

https://www.nytimes.com/2021/06/09/us/politics/afghanistan-airstrikes-us-troop-withdrawal.html
https://www.military.com/daily-news/2021/06/14/centcom-chief-says-us-wont-use-airstrikes-support-afghan-forces-after-withdrawal-report.html#:~:text=Report%20%7C%20Military.com-,CENTCOM%20Chief%20Says%20US%20Won't%20Use%20Airstrikes%20to,Afghan%20Forces%20After%20Withdrawal%3A%20Report&text=The%20United%20States%20will%20not,CENTCOM%2C%20told%20Voice%20of%20America.
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که آماده است برای محفاظت و پیشربد امور این میدان پس از خروج نیروها کمک کند، اما  ه استرکیه گفتت

 عضوسهیل شاهین  .است نرا ادامه اشغال خواندهو آ  اظهار مخالفت کرده شدیدا گروه طالبان با پیشنهاد ترکیه

ز نیروهای ناتو بود، سال گذشته بخشی ا ۲۰: "ترکیه در گفتقطر به خرب گزاری رویرتز  دفرت سیاسی طالبان در

با ایاالت متحده امضا كردیم، از  ۲۰۲۰فربوری سال  ۲۹ای كه ما در بناً آنان باید بر اساس توافق نامه

با  در چارچوب ماموریت حامیت قاطع ناتو برای شش سالقابل یادآوری است که ترکیه  ".افغانستان خارج شوند

 شته است.ر نظامی داحضو  نظامی در میدان هوایی کابل ۵۰۰حدود حضور 

ها در مورد تامین امنیت میدان هوایی کابل نیز نشانگر نگرانی جهانیان از وخیم شدن وضعیت امنیتی و رایزنی

حتی سقوط کابل به دست طالبان است که به همین دلیل جامعه بین املللی به خصوص امریکا در تالش تامین 

های افغان در صورت وخیم شدن وضعیت امنیتی و تی مقامامنیت و تامین راه خروج دیپلوماتان خارجی و ح

 خطر سقوط شهر کابل است.

 سفر رهربان حکومت افغانستان به ایاالت متحده

پس از آنکه ایاالت متحده امریکا در ماه اپریل سال جاری خروج کامل نیروهای خویش از افغانستان را اعالم 

های جلب حامیت رو به خرابی نهاد و حکومت افغانستان تالشکرد، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور روز به روز 

ها امریکا و جامعه جهانی در دوره بعد از خروج نیروهای خارجی را شدت بخشید. به همین دلیل برخی تالش

 برای تقویت اجامع ملی در داخل کشور نیز صورت گرفت و چندین نشست رهربان سیاسی کشور تدویر یافت. 

جون به  ۲۴ها برای کنرتول وضعیت بعد از خروج نیروهای خارجی، رهربان حکومت به تاریخ در ادامۀ تالش

گری از مقامات امریکایی دیدار یبا رییس جمهور، اعضای کانگرس و سنا و شامر د کردند و سفرایاالت متحده 

 ردند.ک

گفت که آنان در تالش تامین اتحاد میان رهربان  جو بایدن رئیس جمهور امریکا در دیدار با رهربان افغان

آقای بایدن همچنین گفت:  .خواهندها باید در مورد آیندٔه شان تصمیم بگیرند که چه میافغان اند و افغان

شوند، اما یابد، پایدار باقی خواهد ماند. نیروهای ما بیرون میامریکا خامته منی"مشارکت میان افغانستان و 

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/06/15/turkey-seeks-us-support-to-maintain-troops-in-afghanistan/
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/24/afghan-leaders-to-meet-with-biden-at-the-white-house
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های اقتصادی و سیاسی امریکا همچنان به کمکبه گفتۀ او،  ".یابدحامیت برای افغانستان خامته منی

 .افغانستان ادامه خواهد داشت

رای صلح در افغانستان به رهربان افغان های جدیدی بهرچند توقع می رفت که در این سفر ایاالت متحده طرح

تقدیم کند و به نحوی این سفر گشایشگر بنبست کنونی صلح افغانستان شود، ولی در کل این سفر دست آورد 

جدیدی برای افغانستان نداشت. قضیۀ تداوم حامیت مالی از نیروهای افغان قبال مطرح بوده و ایاالت متحده 

دهد. همچنان، رهربان افغان نیز هیچگونه امیت مالی از نیروهای افغان ادامه میبارها تعهد سپرده بود که به ح

 .داشت، در این سفر نکه باعث دلگرمی واشنگنت شودطرح جدیدی برای صلح 
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 پروسه صلح

 بست مذاکرات بین االفغانیبن

مواجه شده است. از  پس از اعالم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان پروسۀ صلح نیز با ابهام بزرگی

ها ولسوالی یکی پی دیگری به دست طالبان سقوط کرده و از یک سو جنگ در کشور شدت یافته است و ده

پیرشفت ملموسی بود،  شدهماه پیش در دوحه قطر آغاز  ۱۰سوی دیگر گفتگوهای بین االفغانی که حدود 

ریزی شده ها در استانبول برنامهمیان افغان. کنفرانسی که برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح نداشته است

ای برای برگزاری آن نیز روی دست نیست. مناید که در حال حارض برنامهبود، نه تنها برگزار نشد بلکه چنان می

شدید طالبان  مخالفتبا  و طرح تامین امنیت میدان هوایی کابل توسط نیروهای ترکیه مطرح شد پس از آنکه

رو، احتامل کنفرانس استانبول نیز بیش از گی کشاند. از اینروابط بین طالبان و ترکیه را نیز به تیره، مواجه شد

 پیش کمرت گردیده است. 

کنند. سخنگوی دفرت سیاسی یهر دو طرف مذاکرات یکدیگر را متهم به عدم متایل به گفتگوهای صلح م

یک کلپ ویدیویی گفته است که طرف مقابل آنان رغبتی به مذاکرات صلح ندارد و  نرشطالبان در قطر با 

پیرشفتی نیز در اعضای هیأت مذاکراتی تیم مقابل )حکومت( در دوحه حارض نبوده اند که به همین دلیل 

کند که هیأت گفتگوها دیده نشده است. ولی در جانب دیگر، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تاکید می

برد و آمادگی کامل به گفتگوها دارد. به گفتۀ وی، هیأت مذاکراتی حکومت مذاکراتی آنان در دوحه به رس می

 مذاکرات حارض کند و در مذاکرات پیرشفت صورت بگیرد.  افغانستان تالش دارد تا تیم مقابل )طالبان( را به میز

داکرت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در ششمین نشست نوبتی شورای عالی مصالحه ملی 

بریم ی در رشایط فعلی در وضعیتی به رس میخواهیم ول: "ما صلح میگفتطالبان را متهم به وقت کشی کرد و 

که جنگ به دروازه های کابل رسیده است. از این رو، نیاز است تا مقام های حکومت هامنطوریکه در قضیه 

 صلح متحد هستند، در دفاع از مردم نیز اتحاد داشته باشند."

https://twitter.com/IeaOffice/status/1403640818443952129/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=OmlOw7s4YD0
https://www.bbc.com/pashto/57669419
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درت از طریق نظامی هستند و در کنند که در تالش انحصار قهای خارجی نیز طالبان را متهم میبرخی مقام

راس ویلسن، شارژدافیر سفارت ایاالت متحدۀ امریکا در کنند. مذاکرات صلح به گونۀ واقعبینانه اشرتاک منی

جون  ۳۰وی به تاریخ  .ها را متوقف کرده و به میز گفتگوهای صلح برگردندکه خشونت طالبان خواستکابل از 

است: "جهان دولتی را که با زور  نگاشتههای سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در صفحۀ تویرتش با اشاره به گفته

 ".پذیردتحمیل شود در افغانستان منی

ره کننده دولت و طالبان است، از نبود پیرشفت در روند گفتگوهای بین های مذاکدولت قطر نیز که میزبان تیم

که مذاکرات  املللی انتالیا در ترکیه گفت وزیر خارجۀ قطر در نشست بیناالفغانی ابراز نگرانی کرده است. 

جنگ  وی .افغانستان و طالبان در دوحه پیرشفت ملموسی نداشته است حکومتهای االفغانی میان هیاتبین

افغانستان را "پیچیده" عنوان کرده و از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواست برای پایان دادن به 

 .ها در این کشور به یک اجامع سیاسی دست یابندخشونت

 های مذاکره کنندههای تیمنشست

شد، ولی مانند هایی نیز بین هیأت مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه برگزار در جریان ماه جون نشست

به  طالبان افغانستان و حکومتکنندۀ های مذاکرههیاتملموسی در پی نداشت.  پیرشفتیگذشته هیچ گونه 

رییسان  در این دیدار،  .گفتگو کردندصلح  مذاکراتدربارۀ ترسیع روند  جون در دوحه با هم نشستند و ۸تاریخ 

اعالمیه وزارت دولت در امور صلح و دفرت سیاسی  بربنیاد کت داشتند.و شامری از اعضای این دو هیات رش 

این دومین  ت.و موضوعات آجندا تفاهم صورت گرفدر این نشست، در مورد ترسیع روند مذاکرات طالبان، 

 بود.جانب مذاکرات صلح پس از عید سعید فطر  نشست دو

در دوحه  جون ۱۵به تاریخ و طالبان بار دیگر  حکومتکنندۀ های مذاکرهپس از حدود یک هفته وقفه، هیات

در این نشست نیز مانند گذشته در مورد ترتیب و تنظیم جلسات مذاکرات بین االفغانی گفتگو  .کردنددیدار 

 صورت گرفت ولی باز هم هیچ توافق عملی در آن صورت نگرفت. 

امور دلیل رسدی در روند مذاکرات بین االفغانی در دوحه قطر بیشرت تفکر انحصار قدرت در هر دو جانب ناظران 

های مناید که ماشین جنگی طالبان با توجه به پیرشویدانند. در حال حارض چنان میاز طریق جنگ و غلبه می

https://www.darivoa.com/a/us-embassy-concerns-about-war-between-Taliban-and-afghan-force/5947922.html
https://twitter.com/IeaOffice/status/1404860258477035528
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اندیشند. در جانب دیگر، حکومت اخیر آنان در میدان جنگ، در فکر سقوط نظام هستند و روی حل نظامی می

افغانستان نیز آماده به تنازل از مواقف خود در برابر طالبان نیست. به همین دلیل ملت افغانستان به شدت از 

ند صلح های اخیر کمپاین ضد جنگ و ترسیع رو وضعیت آینده نگران است و با توجه به همین نگرانی، در هفته

های اجتامعی به راه انداخته شد و از هر دو جانب جنگ ها هزار فعال مدنی و کاربران رسانهنیز از سوی ده

 خواستند تا جنگ را متوقف منوده و گفتگوهای صلح را ترسیع منایند.
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 وضعیت امنیتی

ستان بود. در این ها به خصوص حکومت افغانماه جون از لحاظ امنیتی ماه خونین و دشواری برای افغان

ای افزایش یافت و از سوی دیگر شامر زیادی از سابقهافغان به گونۀ بی نیروهایماه از یک سو تلفات 

ها در نقاط مختلف کشور از کنرتول حکومت خارج و به دست طالبان سقوط کرد. طالبان نیز ولسوالی

ن نیز به شدت در این ماه افزایش یافت. ای زیر کنرتول خود درآورد، ولی تلفات آناهرچند مناطق گسرتده

جنگجوی  ۶۰۰۰های حکومت افغانستان ادعا کردند که در جریان این ماه حدود در اواخر این ماه مقام

 طالبان رد شده است. تن دیگر زخمی شده اند، ادعای که توسط  ۳۵۰۰شده و حدود  کشتهطالبان 

های گسرتده از وخیم شدن بیش از پیش ها بوده و نگرانیدر کل، این وضعیت نشانگر تشدید خشونت

وضعیت امنیتی کشور را در پی داشته است. جرنال سکات میلر قوماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو 

کرده و گفت که با خروج نیروهای  ها ابراز نگرانیدر افغانستان در اواخر ماه جون از شدت خشونت

 های خونین داخلی درگیر شود.امریکایی از افغانستان احتامل قوی وجود دارد که این کشور در جنگ

از جانب دیگر تلفات غیرنظامیان نیز به شدت افزایش یافت. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از 

ها خواسته است که از همه طرف انی کرده و افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگی جاری ابراز نگر 

به  .بس را فوری اجرا کنندشدۀ صلح را از رس بگیرند و برای حفاظت از غیرنظامیان آتشمذاکرات متوقف

جمع آوری شده توسط کمیسیون مستقل حقوق برش تنها در سه  مارآ گفتۀ مسوولین این کمیسیون، طبق 

غیرنظامی دیگر زخمی  ۳۱۳غیر نظامی در رویدادهای امنیتی کشته و  ۱۴۴تعداد  هفته اول ماه جون

 .شده اند

 ها و شدت جنگسقوط ولسوالی

به دست ها ولسوالی در والیات مختلف کشور یکی پی دیگری در جریان ماه جون خالف توقعات ده

 ۱۰۰ها به نرش رسید. در این ماه، حدود طالبان سقوط کرد و تقریبا همه روزه خربهای سقوط ولسوالی

ولسوالی از کنرتول دولت خارج شده و تحت کنرتول طالبان درآمده است. در برخی موارد حتی در یک 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57647874
https://www.darivoa.com/a/civilian-causalities-in-Afghanistan/5940890.html
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ها بیشرت در مناطق والیشبانه روز بیش از ده ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. روند سقوط ولس

ها بدون درگیری شدید سقوط کرده اند. هرچند مقام شامل افغانستان بوده است و اکرثیت این ولسوالی

ها، آنرا عقب نشینی تاکتیکی خواندند، ولی در برخی موارد های افغان در بیشرت موارد سقوط ولسوالی

ها ناکام را نیز کردند، ولی بیشرت این تالش های سقوط شدهنیروهای افغان تالش بازپس گیری ولسوالی

 بوده اند.

کرد که در  سقوطجون یک هلیکوپرت نیروهای افغان نیز در ولسوالی جغتوی والیت وردک  ۹به تاریخ 

وپرت مواد غذایی و مهامت را به نتیجۀ آن سه عملۀ پرواز کشته و یک تن دیگر زخمی شد. این هلیک

داد که تحت محارصه شدید طالبان قرار داشت و چند روز نیروهای افغان در مرکز این ولسوالی انتقال می

 بعد از سقوط این هلیکوپرت، این ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کرد.

های شان نیز شده است. خانهها هزار تن از بیجا شدن دهها در کنار افزایش تلفات باعث ناامنی شدت

ها در نقاط مختلف گوید که تشدید جنگمی)اوچا( های برشی ملل متحد دفرت امور هامهنگی کمک

این  گزارشدر ت. افغان از مناطق اصلی شان شده اس هزار ۲۰۵شدن بیش از افغانستان منجر به آواره

هزار  ۵۶بیش از ماه جون آمده است که تنها طی یک هفتۀ اخیر جون نرش شده،  ۳۰که به تاریخ نهاد 

 ها آواره شده اندهای کندز، تخار، بدخشان و بغالن به دلیل شدت جنگتن از باشندگان والیت

گرهار، در والیت لغامن و نن همچنان بربنیاد یک گزارش دیگر این نهاد، به اثر درگیری های اخیر تنها.

 .شده اند بیجاهای شان هزار نفر از خانه ۳۵

های هدفمند در شهرهای بزرگ کشور در ماه جون نیز ادامه داشت. در کنار شدت جنگ در کشور، قتل

مینا خیری، شد.  کشتهثال، به تاریخ چهارم جون یک خربنگار زن تلویزیون آریانا نیوز در کابل به گونۀ م

ماین بر موترش در غرب کابل همراه با مادر و نفجار ااثر در  بود که گویندٔه خرب تلویزیون آریانا نیوز

 خواهرش جان باخت. 

https://da.azadiradio.com/a/31297769.html
https://www.unocha.org/afghanistan
https://www.darivoa.com/a/war-in-laghmand-and-nangarhar-35000-afghans-displaced-/5927825.html
https://www.darivoa.com/a/ariana-news-female-anchor-among-those-killed-in-kabul-explosion-/5916437.html
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 بسیج مردمی برضد طالبان–ها شکل گیری ملیشه

پس از آنکه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد و حمالت نیروهای خارجی در برابر 

شد و با سقوط پی در پی ولسوالی های گسرتده طالبان در میدان جنگ دیده طالبان متوقف شد، پیرشوی

 های بسیج مردمی در برابر طالبان به نرش رسید. ها در برخی والیات گزارش

سازی ابراز نگرانی جرنال سکات میلر قوماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان از آغاز ملیشه

اخلی در این کشور شود. برخی های دسازی ممکن منجر به جنگمنوده و تاکید کرد که روند ملیشه

سازی را یک خطر بالقوه برای ثبات و امنیت آیندۀ کشور اعضای مجلس مناینده گان نیز روند ملیشه

 خواند و خواهان متوقف شدن آن شدند. 

روند بسیج مردمی در برابر طالبان پس تعیینات جدید در نهادهای امنیتی حکومت افغانستان بیش از 

الله محمدی منحیث ، جرنال بسمرئیس جمهوربر اساس حکم د. در تعیینات جدید، تر گردیپیش رسیع

 .ندداخله گامشته شد رسپرست وزارترسپرست وزارت دفاع و جرنال عبدالستار میرزکوال، به عنوان 

که در محالت شان در کنار نیروهای  در پیامی از مردم خواست، پس از آغاز کارش الله محمدیبسم

رسور دانش،  .ان بایستند و این وزارت آماده است تا امکانات الزم را برای آنان فراهم کندامنیتی افغ

که "مقاومت فراگیر ملی" برای رسکوب  نیز در پیامی گفتمعاون دوم ریاست جمهوری افغانستان 

عطا محمد نور، رییس شاخۀ انشعابی حزب  .گیری استطالبان و دفاع از جمهوریت در حال شکل

که ما با آنکه به آوردن صلح مصمم  نیز در والیت بلخ در لباس نظامی ظاهر شد و گفتاسالمی جمعیت 

پیش از این برای جنگ در برابر آنان آمادگی کامل داریم. خواهند، هستیم، اما اگر طالبان جنگ می

حدت مارشال عبدالرشید دوستم، رهرب حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان و محمد محقق، رهرب حزب و 

 .مردم افغانستان نیز پشتیبانی شان را برای جنگ با طالبان اعالم کرده بودند
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 رویدادهای خونین امنیتی

در جریان این ماه هرچند انفجارهای بزرگی رخ نداد، ولی در حمالت گسرتده هر دو طرف جنگ رویدادهایی 

ها تن یدادها تعداد تلفات به دهی به جا گذاشته است. در بیشرت این روبه ثبت رسید که تلفات گسرتده

 رسید. در ذیل به برخی این رویدادهای خونین که در جریان این ماه اتفاق افتاده است، اشاره شده است. می

رسباز افغان در حملۀ طالبان در ولسوالی هسکه مینه والیت ننگرهار  ۴۰به تاریخ دوم این ماه حداقل 

ز افغان در ولسوالی فارسی والیت هرات در اثر حمالت طالبان رسبا ۱۱کشته شدند. بتاریخ چهارم جون 

 ۱۵کشته شدند و هفت تن دیگر زخم برداشتند. بتاریخ پنجم نیز در ولسوالی کوهستان والیت بدخشان 

نیروی طرفدار دولت در حملۀ هوایی نیروهای افغان کشته شدند. به تاریخ ششم جون در پی سقوط 

تن از نیروهای افغان به شمول قوماندان امنیه این ولسوالی کشته  ۲۸ ولسوالی قیصار والیت فاریاب

تن  ۷۰رسباز افغان کشته شدند و حدود  ۱۷شدند. در همین روز در ولسوالی بلخ والیت بلخ نیز حداقل 

رسباز افغان کشته و  ۱۰جون نیز در ولسوالی ارغنجخواه والیت بدخشان  ۹دیگر زخمی شدند. بتاریخ 

خمی شدند و در نتیجه این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد. در همین روز، در تن دیگر ز  ۱۲

رسباز افغان در درگیری با طالبان کشته شدند و این  ۱۱ولسوالی خارشود والیت نیمروز نیز حداقل 

رسباز افغان در ولسوالی تولک  ۲۰جون حداقل  ۱۲ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کرد. بتاریخ 

 ۱۳تن دیگر زخمی شدند و این ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کرد. بتاریخ  ۱۵ر کشته و والیت غو 

رسباز افغان در پی حمله طالبان کشته شدند. در همین روز در ولسوالی  ۱۲جون در والیت پروان نیز 

 ۱۵خ رسباز افغان کشته شدند و ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کرد. بتاری ۱۷جوان والیت فراه 

جون در نربد تالش برای واپس  ۱۶رسباز افغان در مرکز والیت بغالن کشته شدند. بتاریخ  ۱۲جون 

جون در اثر  22رسباز افغان کشته شدند. به تاریخ  ۲۹گیری ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب حداقل 

 د.نیروی امنیتی افغان کشته شدن ۱۴حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی در شهر غزنی 

در جانب دیگر طالبان نیز متحمل تلفات سنگین در حمالت نیروهای افغان شدند، ولی آمار دقیق تلفات 

 صدها افراد از تلفاتنهادهای امنیتی حکومت افغانستان همه روزه  رچنده طالبان در دست نیست.
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های مستقل آنرا مبالغه آمیز و برخی جهت کنندرد میهمواره  طالبان آنرا لیو گویند، خن میسطالبان 

تن  ۱۸۳شدن دست کم  کشتهجون از  ۴. به گونۀ مثال، وزارت دفاع افغانستان به تاریخ کنندعنوان می

جنگجوی طالبان در  ۲۵۹شدن  کشتهجون از  ۱۹از افراد طالبان خرب داده است. این وزارت بتاریخ 

 ۲۲۱جون اعالم کرد که در حمالت متعدد نیروهای افغان  ۲۴حمالت نیروهای افغان خرب داد. و بتاریخ 

 را رد کرده اند. مههطالبان این سخنگویان شده اند.  کشتهوالیت کشور  ۱۳فرد طالبان در 

در رویدادهای تلفات ملکی نیز رویدادهای خونینی در جریان این ماه به ثبت رسیده است. در روز اول 

تن  ۱۲فرد ملکی در پی انفجار باالی دو موتر بس شهری در غرب کابل کشته و  ۱۰این ماه دست کم 

سوالی آبکمری والیت بادغیس در نتیجه انفجار ماین کنار فرد ملکی در ول ۱۱دیگر زخمی شدند. حداقل 

جون کارمندان یک موسسه ماین پاکی در والیت بغالن از سوی افراد  ۸جاده ای کشته شدند. بتاریخ 

فرد دیگر زخمی  ۱۶فرد ملکی کشته و  ۱۰مسلح ناشناس هدف قرار گرفتند که در نتیجۀ آن حداقل 

 ۲۱ش کرده و گروه داعش مسوولیت آن را به عهده گرفت. بتاریخ شدند. طالبان این رویداد را نکوه

تن دیگر زخمی شدند. در  ۳۵فرد ملکی کشته و  ۹جون در پی حمالت طالبان بر شهر کندز دست کم 

. فرد ملکی توسط قطعات نیروهای خاص افغان در شهر کابل کشته شدند ۵یک حادثه مرموز امنیتی، 

بتاریخ چهارم جون  در چندین حملۀ هوایی نیروهای افغان نیز اهداف غیر نظامی مورد هدف قرار گرفتند.

 ۱۵فرد ملکی کشته و  ۷در یک حملۀ هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گرشک والیت هلمند دست کم 

اد والیت کندز پنج فرد ملکی به شمول سه جون نیز در ولسوالی خان آب ۱۵فرد دیگر زخمی شدند. بتاریخ 

 تن دیگر زخم برداشتند. ۱۰کودک در یک حملۀ هوایی نیروهای افغان کشته شدند و 

 تلفات

ای افزایش سابقهها در ماه جون، تلفات هر دو جانب جنگ به گونۀ بیبا تشدید جنگ و افزایش خشونت

اسرتاتیژیک قاصد با استفاده از منابع مختلف گردآوری  براساس آمار تلفات جنگ که توسط مرکز مطالعاتیافت. 

اند. از های درگیر جنگ و غیرنظامیان کشته و زخمی شدهتن از افراد طرف ۳۹۶۲شده، در جریان ماه جون حدود 

https://af.sputniknews.com/afghan/202106046847568-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
https://www.independentpersian.com/node/155521/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B5%DB%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.khaama.com/persian/archives/90321
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نگ، ی ماهوار تلفات جهاتن دیگر زخم برداشته اند. با توجه به آمار گزارش ۱۵۸۱تن آنها کشته و  ۲۳۸۱این جمع، 

 (.۱-این ماه نیز تلفات بیشرت به ترتیب به طالبان، نیروهای حکومتی و مردم ملکی وارد شده است. )جدولدر 

 سابقه بودهمیزان تلفات در این ماه در چندین سال گذشته بی دهد کهنشان می جونآمار تلفات جنگ در ماه 

بر اساس گزارش تلفات ماهوار  .بیش از دو برابر افزایش یافته است گذشته، به خصوص نسبت به ماه است

های درگیر جنگ کشته و زخمی شده بودند که تن از افراد ملکی و جهت ۲۲۸۲مجموعا  جنگ، در ماه می

 تن دیگر زخمی شده بودند.  ۱۱۰۳تن آنان کشته و  ۱۱۷۹

خواهد درگیر جنگ میهای از جهتمرکز مطالعات اسرتاتیژیک قاصد به عنوان نهاد ناظر تلفات جنگ در کشور 

ها نتیجه دیگری در پی ندارد. بنابراین، که نتیجه تشدید جنگ و گزینۀ نظامی جز افزایش تلفات افغان

برای تامین صلح  موجودگردد، با فرصت های درگیر جنگ در حالیکه نیروهای خارجی از کشور خارج میجهت

  د.نانسوز پایان دهدر کشور برخورد مسؤوالنه منایند و از طریق گفتگوها به این جنگ خامن

 م(۲۰۲۱ جون) های درگیر جنگتلفات مجموعی غیرنظامیان و جهت: ۱-جدول

 زخمی نام کشته نام

 ۶۱۲ نیروهای افغان ۷۲۳ نیروهای افغان

 ۴۰۳ مخالفین مسلح دولت ۱۴۲۲ مخالفین مسلح دولت

 ۵۶۶ غیرنظامیان ۲۳۶ غیرنظامیان

 ـ نیروهای خارجی ـ نیروهای خارجی

 ۱۵۸۱ مجموعه ۲۳۸۱ مجموعه

 ۳۹۶۲         مجموع تلفات

 انپای


