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 ۰۷/۰۹/۲۰1۸             آرش یعل
 

 چه کردند؟ یبا شهر غزن طالبان
 

 یدر مورد خسارات جنگ غزن یحکومت أتیگزارش ه کی نشر
 

 
 

تلفات  زانیدر مورد م یادیز یها. تا کنون گزارشگذردیم یمرگبار طالبان بر شهر غزن هٔ سه هفته از حمل حدود
 ق،یپس از حدود دو هفته تحق یحکومت أتیه کی یاست، اما به تازگ دهیجنگ به نشر رس نیا یو خسارات مال یانسان

طالبان و  ان،یرنظامیغ ،یتیامن یروهاین یها کشته قیدق ارقامرا برمال کرده است و  یجنگ غزن هٔ تاز یپهلوها
  .جنگ را گزارش داده است نیا یخسارات مال

 

جمهور به  رئیس یزاماع هٔ ندیجمهور در امور حل منازعات و نما رئیساسدهللا فالح، مشاور  یگزارش از سو نیا
مبارزه با حوادث و  هٔ ادار ن،یمهاجر استیر ت،یوال نیا یتیامن ینهادها ،یغزن تیدفتر وال یبه همکار تیوال نیا

 .شده است هیته یالمللنیب ینهادها
 

 یالو خسارات م یتلفات انسان زانیآن است که م انگریکه ب افتهیگزارش دست  نیا هٔ نسخ کیصبح به  ۸ هٔ روزنام
 لیاز آن است که تا کنون گزارش شده است. در ادامه در مورد تلفات و خسارات هر بخش به تفص شتریب یجنگ غزن

 :خواند دیخواه
 

 :انیرنظامیغ تلفات
 

 ۳۰تا  ۲۰ نیب ،یچهار روز جنگ در شهر غزن انیگفته بودند که در جر نیاز ا شیپ یتیامن یهاکه مقام آن با
 باال بوده است. اسد اریجنگ بس نیدر ا انیرنظامیکه رقم تلفات غ دهدیتازه نشان م ارقامکشته شدند، اما  یرنظامیغ
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که در  دیگویم یغزن تیجمهور در وال رئیس هٔ ندیدر امور حل منازعات و نما یجمهور استیهللا فالح، مشاور ر
 .اندکشته شده یرنظامیغ ۹۷ یجنگ غزن

 یکمک مال یهزار افغان 1۰۰شده،  هر فرد کشته یها که حکومت به خانواده دیگویم یجمهور استیمشاور ر نیا
یم یهزار افغان ۷۰۰و  ونیلیم ۹شده است به  مصرفحکومت  یاز سو نهیزم نیکه در ا یکرده است. مجموع پول

 .رسد
تن  ۶۳شده است:  یزخم یغزن هٔ باشند 1۶۰جنگ، حدود  نیکه در ا دهدیگزارش نشان م نیا یهاافتهی ن،یکنار ا در

جراحات  گریتن د ۳1و  یبه شکل متوسط زخم گریفرد د ۶۲ ،یجنگ به شدت زخم انیدر جر یاز باشندگان غزن
 .اندبرداشته یعاد

هزار  ۲۰متوسط مبلغ  انیزخم یبرا ،یهزار افغان ۵۰ ،یجنگ غزن دیمجروحان شد یحکومت برا یهامقام همچنان
 یهزار افغان ۷۰۰و  ونیلیم ۴حکومت  ب،یترت نیکرده است. به ا یهزار کمک مال 1۰ یعاد انیزخم یو برا یافغان

 .جنگ پرداخته است نیا انیزخم یرا برا
 

 شدند؟ ییجنگ چگونه شناسا انیقربان
 

 یمحل یها مقام گریاو و د یکه نگران دیگویگزارش م نیا سندگانیو از نو یجمهور استیفالح، مشاور ر اسدهللا
قت از د ،یو هٔ به گفت لیدل نی. به همردیگروه طالبان قرار بگ اریدولت در اخت یکمک یها بود که مبادا پول نیا یغزن

 .ساخته شدند کینهاد و بزرگان محل شر نیدجنگ، چن انیقربان ییکار گرفته شد و در شناسا شتریب
 یوراش رئیسو  هیبود که مال، ملک قر ازیجنگ، ن یزخم ایفرد کشته شده و  کی تیهو دیئگفت که به منظور تأ او

 قومندانی امنیهٔ  ،یمل تیامن یتیدفتر وال ،یصحت عامه غزن استیر طور،نیو هم یاز آدرس مردم یمحل یانکشاف
برده افراد نام و پس از آن کردندیم دییأرا ت یفرد قربان تیهو ،یاز آدرس حکومت محل یغزن تیو مقام وال سیپول

 .شدندیمند مدولت بهره از کمک
 

 
 

 :ینظام تلفات
 

اند، اما گزارش تازه  تن اعالم کرده 1۰۰را حدود  یدر جنگ غزن انیشمار تلفات نظام ن،یاز ا شیپ یتیامن یها مقام
چهار روز جنگ  انیدر جرکه  دیگویجمهور م رئیسدارد. اسدهللا فالح، مشاور  تیحکا انیتلفات نظام شیاز افزا

 .اندکشته یمل یتن از سربازان اردو 1۲و  یغزن سیپول قومندانیتن از افسران و سربازان  ۹۵ ،یغزن
 

تن از سربازان  ۳1و  یغزن سیپول قومندانیتن از سربازان  ۸1جنگ،  انیگزارش، در جر نیبر اساس ا همچنان
 .اندشده یزخم یمل یاردو

 

 نیسرنوشت ا»هنوز هم مفقود هستند. او گفت:  یتیامن یروهایتن از سربازان ن 1۳۶کرد که  دییاسدهللا فالح تأ
 شانیهاهم به خانه ایباشند و  ریها الدرک هستند. ممکن است)نزد طالبان( اسو آن ستیسربازان هنوز مشخص ن

 «برگشته باشند
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برده به که سربازان نام دیبه نشر رس زین ییهااعالم شده بود و گزارش تن 1۰۰سربازان حدود  نیرقم ا ن،یاز ا شیپ
  .اندرفته یکندیدا راموریم یولسوال

از آدرس وزارت دفاع  یدر جنگ غزن شدهیکه به سربازان کشته و زخم دیگویجمهور م رئیسحال مشاور  نیا با
 .شودیوزارت پرداخت م نیاز آدرس ا زیها نآن هٔ یو داخله کمک صورت گرفته و پول اکرام

 :طالبان اریدر اخت انینظام سالح
 

در  انیکه سالح نظام دهدیجمهور نشان م رئیس هٔ ندیو نما یغزن یمحل یهاگزارش مشترک مقام نیهم ا ییسو از
سربازان  یاهاز سالح یکرد که برخ دییگزارش تأ نیا کنندگانهیطالبان قرار گرفته است. اسدهللا فالح، از ته اریاخت
در  ،یمل تیطالبان قرار گرفته است، اما او گفت که تنها سربازان امن انیجنگجو اریدر اخت یمل یو اردو سیپول
حفظ کنند.  زیرا ن شانیهامقاومت را انجام دهند و سالح نیشتریتوانستند ب لیدل نیبودند و به هم «نیموضع کم»

 .ددنیند یبیآس گریداشتند و د یسطح یتنها دو زخم یمل تیسربازان امن ،یفالح در ادامه افزود که در جنگ غزن
 

طالبان قرار گرفته است معلومات نداد، اما گفت:  اریکه در اخت یسالح تیو نوع تیکه در مورد کمفالح با آن اسدهللا
 دشمن قرار گرفته اریموجود آن در اخت یهادر اثر مقاومت فلج شد، سالح ایکه سقوط کرد و  ییهااز پوسته یبرخ»

 «.است
 

 :جاشدهیهزار ب ۸ حدود
 

شان را ترک و در شدند که منازل ریمردم ناگز ،یکه به خاطر دوام جنگ در شهر غزن دهدیگزارش نشان م نیا
مربوط به شهر  هٔ یقر 1۶گزارش، باشندگان  نیشوند. بر اساس ا نیگز کشور پناه تختیهم پا ایهمجوار و  یها تیوال

 .شان شدندبه ترک منازل ریناگز اهو باشندگان آن دندیرا د بیآس نیشتریجنگ ب انیدر جر یغزن
شهر کهنه،  دآباد،یتوح رمحمدخان،یام هٔ یآباد، قرخانواده از ساحات پشتون ۸۴۵۰گزارش آمده است که  نیا در
 هٔ یراز ق یمبارک، پالن سوم، بهلول، بخش یشهاده، مو هٔ نوآباد، قلع م،یخواجه حک دگ،یآهنگران، سنج هٔ قلع درآباد،یح

 .شدند ادهد یجنگ فرار لیبه دل نیو شهرک مهاجر بانیخاک غر
 

ها صورت گرفته الزم با آن یهاو کمک تیها تثبخانواده نیکه ا دیگویجمهور م رئیساسدهللا فالح، مشاور  اکنون
پناهندگان  یعال یایساری)کم UNHCR ،یغزن یدر کنار ادارات محل هاجاشدهیو کمک ب صیاست. در قسمت تشخ

 یالمللنیسازمان ب) IOM (، سازمانمللاز کودکان سازمان  تی)صندوق حما UNICIF سازمان ملل(، سازمان
 .کرده است یاز نهادها همکار گرید یاملرنه و برخپ هٔ جهان( موسس یی)سازمان غذاWFP، (مهاجرت

 

 .صورت گرفته است ییرغذایو غ ییغذا یهاکمک یجنگ غزن هٔ جاشدیکه به افراد ب دیگویفالح م اسدهللا
 

 :طالب ۸۵۰ شدنکشته
 

ازان افغان گروه طالبان با سرب انیجنگجو ییایمقاومت و رو هٔ جیکه در نت دهدیگزارش نشان م نیحال، ا نیهم در
ته گذاش انیرا در م رقم نیگزارش ا نیا کنندگانهیبا ته یسرخ در غزن بیاند. صل شده تن از طالبان کشته ۸۵۰حدود 
 .است

 ریآوارها گ ریگروه طالبان در ز انیگزارش آمده که هنوز هم ممکن است اجساد جنگجو نیاز ا یگریبخش د در
 .ابدی شیرقم افزا نیمانده باشند و شمار ا

 

 :یمال خسارات
 

 آن است انگریگزارش ب نیاست. ا افتهیاختصاص  یجنگ غزن یگزارش در مورد خسارات مال نیا یگرید یبخش
 .است دهیرس بیآس یتنها به سکتور خصوص یافغان ونیلیم ۵۰۰حدود  ،یچهار روز جنگ غزن انیکه در جر

 

 یئو جز یبه صورت کل شود،یکان موباب د ۲۷۵که شامل  یتجارت تیباب مارک 1۰گزارش آمده است که  نیا در
جنگ  نیدر ا زین یدست یعراده کراچ ۷۳(، ی)تهکو ینیرزمیباب ز 1۶باب گدام،  1۳۰شده است. همچنان  بیتخر
 .بوده است یاز باشندگان غزن نت ۲۶۳گزارش مربوط به  نیبرده بر اساس انام یهاتیشده است. ملک بیتخر

 

به  یزنغ یخدمات سکتور رئیس ر،یفق میکر رینیانج استیتحت ر یاتهیکم جادیجنگ با ا نیا یاقتصاد خسارات
عادن، م استیر ه،یعدل استیر ت،یمستوف هٔ ادارا ،یغزن شاروالی ندگانینما ته،یکم نیگرفته شده است. در ا یبررس

 .اندحضور داشته یغزن سیپول قومندانیو  تیو تجارت، امن عیصنا تیریمد ،یغزن عیاتاق تجارت و صنا
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کرد  دییرقم را تأ نیصبح ا۸وگو با در گفت یغزن تیوال عیاتاق تجارت و صنا هٔ ریمد أتیه رئیس ،یقلندر نیعبدالمت
 .متقبل شده است یفراوان یضررها یو گفت که سکتور خصوص

فروش پوشاک و تلفن همراه بودند:  یهاآتش شدند، مغازه هٔ که طعم یهامغازه شتریگفت، ب یقلندر یکه آقا چنان
آن هم به شکل  دیجد یکاالها یصدها هزار افغان قربان، به ارزش دیع یبرا یداران به منظور آمادگمغازه شتریب»

جز خاکستر  ،یغزن هٔ جنگ چند روز انیدر جر اماوارد کرده بودند،  نیچ خصوصمختلف به  یوام، از کشورها
 «.به جا نمانده استها از اموال آن یگرید یزیچ
 

ال آن شده و تمام امو دهیمتعلق به او کامالً به آتش کش تیگفت که مارک زین یتن از بازرگانان غزن کیمنگل،  یحاج
 .است دهیسوخته است. او ادعا کرد که صدها هزار دالر خساره د

 

 :ها پلچک بیتخر
 

فرستاده شده بودند، با  تیوال نیبه ا یهمجوار غزن یهاتیهم وال ایکه از کابل و  ییروهاین ،یهنگام جنگ غزن در
از  یه غزنب یمنته یهاسرک از  یاریکه بس لیدل نیبرسانند. به ا تیوال نیتوانستند خودشان را به ا یدشوار اریبس
 .شده بودند دهآن انفجار دا یها و پلچک یگذارنیطالبان ما یسو

 

 یجنگ غزن انیآمده است که طالبان در جر زیجمهور ن رئیس هٔ ندیو نما یغزن یمحل یهاگزارش مشترک مقام در
 :آمده است نیگزارش چن نیدر ا اتیاند. جزئبرده نیها پلچک را از بده
 

 یعموم هٔ بخش از جاد ۴1 ،یهزار افغان۹۶۸و  ونیلیم ۳قندهار، با ارزش  -کابل یعموم هٔ پلچک در جاد هیپا ده
 یولسوال -یسرک غزن ریپلچک در مس هیسه پا ،یهزار افغان۶۷۲و  ونیلیم ۵(، به ارزش ایشرن)مرکز پکت -یغزن

 .شده است بیطالبان تخر هگرو یاز سو یهزار افغان ۷۰۰و  ونیلیم کیبه ارزش  ،یعمرخواجه
 

در  یافغان و خارج یروهایبه موقع ن دنیگروه طالبان به منظور نرس انیگزارش، جنگجو نیبر اساس ا همچنان
ر، جغتو و ناو یولسوال-یسرک غزن ریپلچک در مس هیپا واغظ، چهار -یغزن ریپلچک در مس هیسه پا ،یغزن تیوال

 .ه استکرد بیرا تخر تیوال نیدر ا گرید ابانیخ هٔ نقط نیباغ و چندقره-یغزن یسرک عموم ریپلچک در مس هیسه پا
 

 را به دولت ضرر وارد یافغان ونیلیها مده هاابانیها و خپلچک بیفالح گفت که گروه طالبان به خاطر تخر اسدهللا
روبرو  یادیرانندگان و مردم با مشکالت ز ها،سرک  یکرد که در حال حاضر به خاطر خراب دییکرده است. او تأ

در  یافغان هزار ۵1۶و  ونیلیم 1 ،یغزن تیدر وال یآبرسان هٔ بردن شبک نیهم گروه طالبان با از ب ییهستند. از سو
 .رسانده است بیآس زیبخش ن نیا
 

 یهابیجنگ آس انیدر جر زین یدولت یرنظامیادارات غ یهاگزارش آمده است که ساختمان نیدر ا ن،یکنار ا در
 .انددهیخساره د یهزار افغان 1۰۰و  ونیلیم ۷۲و  دهید یفراوان

 

 :گرید خسارات
 

 .انددهید یفراوان یهابیآس زین یاو رسانه یمخابرات یهاکنار خسارات که ذکر شد، در گزارش آمده که شبکه در
 

 ،یمخابرات یهاشبکه زاتیو تجه لیاز وسا یبردن برخ نیگزارش آمده است که طالبان با از ب نیهم در ا ییسو از
 هٔ گزارش آمده که شبک نیضرر وارد کرده است. در ا زیها نشرکت نیبه ا ییکایهزار دالر امر ۷۳۰و  ونیلیم ۲

 .اندخسارات شده نیا ملمتح سمیان، اتصاالت، روشن و افغان ب یسالم، ام ت یمخابرات
 

 دهرسان بیآس زین یها در شهر غزنافغان به مالکان رسانه ونیلیها مده یجنگ غزن انیطالبان در جر ها،نیکنار ا در
جنگ،  انیدر جر شانلیرفتن وسا نیاز ب لیبه دل یغزن یمل ونیزیتلو ویراد هٔ گزارش آمده است که شبک نیاست. در ا

 .است دهید بیآس یافغان ونیلیم کی
 

گزارش، مالک  نیآتش زدند که بر اساس ا یرا در شهر غزن انیغزنو ونیزیتلو– ویهم طالبان شبکه راد ییسو از
جنگ  انیگزارش آمده است که در جر نیدر ا ن،یاست. در کنار ا دهیتاوان د یئکایدالر امر 1۸۲۵۰رسانه  نیا

خساره  یصدها هزار افغان زین« سما» ویو راد« آفتاب» یخصوص ونیزیتلو ،«دجوانیام» ویمالکان راد ،یغزن
 .انددهید
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :دولت یافغان ونیلیم 1۵ کمک
 

شدگان کشته یهابه خانواده یکمک نقد یافغان ونیلیم 1۵جمهور گفت که تا کنون حدود  رئیسفالح، مشاور  اسدهللا
 .شده است مصرف ازمندیاز افراد ن یبخش و برخ نیا انیو زخم یرنظامیغ
 دگانیدبیکمک به آس هٔ در مورد ادام یغن یو آقا سپاردیم یجمهور استیگزارش را به ر نیگفت که اکنون ا او

وعده سپرد که  یغزن تیاسد به وال ۲۶ خیسفرش به تار انیجمهور در جر رئیسخواهد گرفت. هرچند  میجنگ تصم
نون فالح تا ک هٔ ت اختصاص داده است، اما به گفتیوال نیا هٔ شد بیتخر یهابخش یدالر به منظور بازساز ونیلیم ۲۰
 .خواهد شد استفاده ییربنایز یدر کارها شتریمبلغ ب نیاز ا ،یو هٔ پول کار گرفته نشده و به گفت نیاز ا

 

 :تجارمردم و  شنهادیپ
 

 تیوال نیا تیاند که امنمسلح کشور خواسته یقوااعلی مندان وجمهور به عنوان سرق رئیساز  یباشندگان غزن شتریب
اند که دهکر یابراز نگران تیوال نینبرد بدل شود. باشندگان ا دانیبه م یغزن گریو نگذارد که بار د ردیبگ یرا جد

 .ستندیبرخوردار ن یاست و مردم از آرامش چندان یهنوز هم مستول یطالبان بر شهر غزن هٔ ترس از حضور دوبار
 

و  اتیها از مال دادن آن تیو با معاف ردیها را بگاند که دست آن از حکومت خواسته یغزن تجارکنار مردم،  در
است که  نیاز حکومت ا یغزن یداران و سکتور خصوصمغازه هٔ یکنند. گال تیها را حماها، آنمغازه هٔ یکاهش کرا

 .ها تا کنون نشده استبه آن ینوع کمک چیها را نگرفته و هدست آن
 

نتقال شهر ا رونیبه ب یرا از ساحات تجارت تیوال نیا سیپول قومندانیاست که مقر  نیا یغزن تجار یگریخواست د
 قومندانیدر اطراف  شانیهاکه مغازه دندیرا د بیآس نیشتریب یدارانجنگ، مغازه انیها، در جرآن هٔ به گفت رایدهند؛ ز

 .قرار داشتند یغزن سیپول
 

بود، اما  جهینتیب نهیزم نیما در ا یهااما تالش م،یرا داشته باش یغزن سیپول قومندانیمورد نظر  نیکه در ا میخواست
 رونیاز داخل شهر به ب یو نظام یصبح گفت که کار انتقال ادرات ملک۸به  یغزن یوال یسخنگو ،یعارف نور

شهر منتقل خواهد  هٔ یبه حاش اشیاز مقر کنون زین سیپول قومندانی ،یو هٔ نه چندان دور به گفت هٔ ندیآغاز شده و در آ
 .شد

 

 :تازه یهاینگران
 

اند  یدر داخل شهر هستند و مدع پوسته های تالشی شیشاهد افزا گریبار د یغزن انیروزها شهر نیحال، ا نیا با
آن را  یغزن سیپول قومندانیکه  ییهای. نگرانشوندیم دهیاز اطراف شهر به تکرار شن نیسبک و سنگ یهافیرکه 

 .دهدیم نانیشهر اطم نیا تیامن نیو از تأم کندینم دیئتأ
محدود  یغزن تیوال نیشان را در اخدمات زین یمخابرات یهاطالبان، شبکه دیتهد لیبه دل یهم به تازگ ییسو از

روز  یغزن یموضوعات باعث شد که وال نیا هٔ . همپردازندیم تیروز به فعال انیساخته و تنها چند ساعت در جر
 .مردم پاسخ دهد یهایظاهر شود و به نگران ینشست خبر کیسنبله( در  1۳سه شنبه )

 

 نیمخالف: »گفت تیوال نیدر ا یمخابرات یهاشبکه تیقطع شدن فعال لیدر مورد دل یزنغ تیوال یوال ،یمزیکل دهللایوح
کرده از  جادیرا ا یمردم نگران نیب کنندیتالش م یمخابرات یهاشبکه تیو قطع کردن فعال دیبا تهد ریاخ یهادر سال

 «.کنند یآن به عنوان ابزار فشار بر مردم، حکومت و اخذ باج از آن استفاده ابزار
 

 یها در غزن شبکه نیا تیفعال یمخابرات یها شبکه یدارد تا با تفاهم با مسئوالن مرکز انیجر ییهاگفت که تالش او
 .برگردند یدوباره به حالت عاد

خوانده  «خالیانیم غاتیتبل»را  یمجددشان بر شهر غزن هٔ و حمل نیمخالف هٔ بر تجمع دوبار یمبن یخبرها یغزن یوال
هم  یرا ندارند و اگر تالش یحمله بر غزن یتوانمند گریشکست فاحش خوردند و د شانیقبل هٔ شمن در حملد»گفت: 
 «.را دارند شانوبدفع و سرک یمکمل برا یما آمادگ یتیامن یروهایبکنند ن

 پایان
 

 صبح۸تشکر از روزنامهٔ ملی  با
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