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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٥٦بخش (

 

 با افغانستان) ناتو(اع�ميۀ مشترک 

ِبا درک ِاينکه تأمين ثبات و رفاه در افغانستان در واقع برای تأمين امنيت ِمنطقه ی مربوط به ات�نتيکِ شمالی  " ِ
ازموجوديت  ) ، دولت جمھوری اس�می افغانستان  و ناتو با گذشِت ھفت سالازاھميِت استراتژيک برخوردار است

ت�ش و قربانی ھای مشترک، معتقد  (قوای ناتو تا صدوراين اع�ميه، مدت ھفت سال درافغانستان سپری شده بود
.  صورت گيردِھستند که اکنون زمان آن فرا رسيده است تا بر آن ھمکاری و دوستی دراز مدت، يک بار ديگرتأ کيد

ِتوانايی ھای افغانستان برای به عھده گرفتن رھبری امور مھم مانند حکومت داری، توسعه و امنيت به شکل روز  ِ
( با حمايِت متداوم ِسياسی، توسعه وی و بشر دوستانۀ دفترنماينده گی ملل متحد درافغانستان . افزون ارتقا می يابد

ِ رھبری افغانستان، حکومت جمھوری اس�می افغانستان، سازمان نا تو و و با احترام به حاکميِت ملی و) يوناما
ِسايرمتحدين در قالِب نيروی کمک به امنيت يا آيساف ميکوشند تا زمينه را برای تطبيق و تحقق رونِد انتقال  ِ ُ ِ

ابل در جوHی ِمسووليت ھا طبق چھارچوبی که از سوی حکومِت افغانستان و جامعۀ جھانی در کنفراس بين المللی ک
ُرونِد انتقال، ت�ش ھای ناتو را برای کمک به مردم افغانستان به ھدِف رسيدن به .   تأييد گرديد، فراھم نمايند٢٠١٠

ِصلح دايمی و عادHنه تحکيم بخشيده و نيز آغاز اين روند، فرصت ھايی را به حکومت افغانستان و ناتو فراھم می  ِ
ِاقع، مکمل ماموريت ِامنيتی ايساف و فراتر ازآن است ، تجديد و تحکيم بيشتر نمايد تا ھمکاری شان را که در و

                                                                                  .نمايند

 

                                                                                 : اصول و ھدف  

اين اع�ميه در پرتو ت�ش ھای بين المللی تحت رھبری ملل متحد، به منظور حمايت از افغانستان منحيث جزيک  *
  . ِروش جامع ترتيب گرديده است

م و ٢٠٠٦اين اع�ميه با درنظر داشِت مندرجاِت اع�ميۀ مشترِک حکومت افغانستان و ناتو، مؤرخ ششم  سپتامبر *
ًای موجوِد ھمکاری مانند برنامۀ کمک  به افغانستان که اخيرا در شورای ات�نتيکِ شمالی در مطابقت  با برنامه ھ ُ

ترتيب گرديده است، ھمچنان، مواِد " نخست افغانھا "  به تصويب رسيد و نيز برنامۀ ھمکاری ١٠١٠ِدراول مارج 
ِاين اع�ميه در روشنی احکام مندرج استراتيژی انکشاف ِملی افغانستان ترتيب    .  گرديده استِ

ناتو يکبار ديگر تعھِد دراز مدِت خود را برای يک افغانستان مستقل، دموکراتيک، امن و باثبات که بار ديگر به  * 
. ِپايگاهِ امن دھشت افگنان و تروريسم مبدل نگردد و نيز برای يک آيندۀ بھتر برای مردم افغانستان اع�م ميدارد

ِ که افغانستان ھمکار مھم ِناتواست ، اين سازمان مصمم است از نھاد ھای امنيتی جھِت نيل براين ھدف و درِک اين
   :ُافغانستان با فراھم آوری کمک ھای ذيل حمايت متداوم نمايد

تأمين و بھبوِد ظرفيت و توانايی اين نھاد ھا برای مقابلۀ مؤثربا تھديدات عليه امنيت، ثبات و تماميِت افغانستان و   -
ُمک به امنيت ِمنطقه و نيز فراھم آوری کمکھا با احترام ِکامل به حاکميت و رھبری افغانستان و نيز اين نيز برای ک ُ

ُکه اين کمکھا بايد درمطابقت با قانون اساسی افغانستان و قانون بين المللی صورت گرفته و قربانی ھا و ت�شھای 
         . جاری مردم افغانستان برای رسيدن به صلح احترام گردد
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ِتأمين   _         :ِحکومت جمھوری اس�می افغانستان تعھداتش را برای تحقق مسووليت ھای ذيل تجديد ميکند   
ِ و کنفرانس ٢٠١٠ِامنيت، حکومتداری و انکشاف و توسعه با درنظر داشت تعھداتش در کنفرانس لندن در جنوری 

ُ درخصوص مبارزه با تروريسم، رش٢٠١٠کابل در جوHی  ِد اقتصاد، مبارزه با فساد اداری، امنيِت منطقوی و ِ
  ھمکاری ھای اقتصادی و احترام به حقوق بشر به ويژه، حقوق زنان

ِھمکاری دوامدار با ناتو و کمک با ناتو جھت ِتطبيق فعاليت ھا طبق چارچوِب اين اع�ميه و درِک اھميت  و نياز   - ُ
 سازی ميان افغانستان و ھمکاران منطقوی اش طبق اع�ميۀ به ھمکاری وسيع منطقوی، ھمآھنگی و اعتماد

  استانبول

ِدولت جمھوری اس�می افغانستان و ناتو مشورت و گفت و گو ھا را روی مسايل مورِد نگرانی استراتژيک   -
  .گسترش ميدھند

  محتويات

ِتدابيرمؤثرھمکاری ھا بايد مطابق به اولويت ھا و نيازمندی ھای حکومت افغانس تان و نيز با در نظر داشِت توانايی نا ِ
                                      :اين تدابير شامل موضوعات ذيل ميگردد. ُتو برای حمايِت متداوم از اين کمکھا اتخاذ گردد

                                  

                                               ايجاِد مکانيسم برای گفت و گو ھای سياسی و نظامی  -

ُادامۀ استفاده از صندوق ِ وجھی نا تو برای کمک و حمايت از ارتقای ظرفيت نھادھای امنيتی حکومت افغانستان  - ُ  

                                                                                       

به تطبيق اين اع�ميه با درِک مشترک از اين که ناتو ھيچ خواست  و عزمی برای ُادامۀ ھمکاری ناتو برای کمک   -
ايجاد حضور دايمی نظامی در افغانستان نداشته و نميخواھد از حضورش در افغانستان عليه ملت ھای ديگر استفاده 

                                                                                 کند

ِناتو به ماموريِت آموزشی خود درافغانستان ادامه خواھد داد و اين کمکھا طبق نياز و تابع فيصلۀ شورای    - ُ
                          .ات�نتيک شمالی  برای رفع نيازمنديھای امنيتی افغانستان ادامه می يابد

ُوب برنامۀ کمک به افغانستان و ساير اولويتھا ايجاِد يک برنامۀ جداگانه برای ھمکاری ھای اضافی در چارچ  -
اين . ومکانيسم ھای موجود، استفاده از امکاناِت نا تو برای ھمکاری ھای بيشتر طبق تقاضا ھای حکومت افغانستان

  :تقاضا ھا شامل ساحات ذيل ميگردد

ِکمک برای انکشاف و اص�حات وزارتھای سکتور امنيتی و ساير نھاد ھای ملی  - ُ 

ُکمک برای ارتقای سطح مسلکی، ظرفيت، توانمنديھا و مھارتھای نيرو ھای امنيتی افغان به شمول توانايی ھا   -
ِبرای مقابله با تھديداِت تروريسم و قاچاق مواد مخدر از طريق ارايۀ برنامه ھای آموزشی و حمايت واحد ھای 

     نھاد ھا و تجارب ِنظامی و ُملکی اين سازمانتخصصی افغانی و نيز دستيابی  مناسب به کورسھای آموزشی ناتو، 

 :ھمکاری ھای عملی مندرج اين اع�ميه قرار ذيل صورت ميگيرد  -

از طرف ناتو، کشورھای عضو .(طبق پروسيجر و طرزالعمل ھای نافذۀ حکومت افغانستان و ناتوتصويب ميگردد  -
 (شورای ات�نتيک شمالی تصميم ميگيرند

 ِای موجود استوار بوده و مطابق به طرزالعمل حکومت ِافغانستان و ناتو تمويل ميگرددبرمبنی واقعيت ھ  -

يک ترکيب از فعاليتھای داخل و بيرون کشوری مانند ارائۀ کورسھای مناسب، تبادHت کارشناسان، آموزش ھای   -
 اختصاصی و برگزاری سمينارھا

 ُ بوده و به خود کفايی افغانستان کمک نمايدبه شکلی طرح ريزی ميگردد که تأثيراِت آن دراز مدت  -

ُجلوگيری از تکرار عين کمکھا توسط کشور ھای عضو ناتو  - ِ 

 : اداره و بازنگری

 ِافغانستان و ناتو مشورت و گفت و گوھا را در مورد ھمکاری ھا طبق احکام مندرج ِاين اع�ميه آغاز خواھند کرد
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يد به شکل منظم توسِط حکومت افغانستان و ناتو از طريق پروسۀ برنامۀ ھمکاری ھای مندرج اين اع�ميه با
  مشترک تصويب گردد

ِاين اع�ميه و برنامۀ ھمکاريھا طبق احکام اين اع�ميه بايد در وقفه ھای نه کمتر از سه سال به سطح مسوولين  ِ ِ
روی چگونه گی  نيرو ھا را با افغانستان ميخواھد بحث ھا درمورد موافقت . ارشد ِسياسی مورد بازنگری قرار گيرد
 نظامی، - دفترمشترک ِھمآھنگی ھا از نحوۀ تطبيق ِدرسِت توافق نامۀ تخنيکی. ناتو در خ�ل سه سال آينده آغاز نمايد

ِکشورھای غير عضو ناتو به ويژه  کشورھای عضو آيساف  .ھمچنان نظارت کرده و آنرا مورد بازبينی قرار ميدھد ِ
ُه باشند و نيز تشويق گردند تا در فعاليتھای مندرجه اين اع�ميه به شمول  ارايۀ کمکھای بايد اين فرصت را داشت ِ

ھرگونه فعاليتھای دو جانبه ميان حکومت جمھوری . مالی بعد از موافقۀ ناتو و حکومت افغانستان سھم بگيرند
  )٢٤٤. "  (اس�می افغانستان و ھر دولت ديگر، خارج از مواد اين اع�ميه ميباشد

 

 آمارتلفات جانی سربازان خارجی در افغانستان

ِدرھمينجا بمورد خواھد بود آماری ازتعداد نيرو ھای جنگی کشورھای مختلف و تلفات جانی آنھا از سال   تا ٢٠٠١ِ
   ِ ازسوی منابع معتبر بين المللی به نشر سپرده شد، درج نماييم٢٠١٢ مي3دی درافغانستان را که درماه می سال ٢٠١٢

 : باساس شمارش ساليانه مارتلفات جانیآ

  تعداد تلفات               سال             نام مملکت خارجی

  نفر١٢             ٢٠٠١ايا:ت متحدۀ امريکا          

 ٠"                بريتانيا                            

  نفر٤٩             ٢٠٠٢ايا:ت متحدۀ امريکا         

  نفر٣"                ريتانيا                           ب

    نفر١ ٨"                ساير کشورھا                   

  نفر٤٨            ٢٠٠٣ايا:ت متحدۀ امريکا         

  0                  "                         بريتانيا

  نفر١٠           "       سايرکشور ھا                 

  نفر٥٢             ٢٠٠٤ايا:ت متحدۀ امريکا        

  نفر١"                  بريتانيا                        

  نفر٧"                  سايرکشورھا                 

  نفر٩٩             ٢٠٠٥ايا:ت متحدۀ امريکا       

  نفر١  "                   بريتانيا                    

  نفر٣١"                    ساير کشور ھا              

  نفر٩٨              ٢٠٠٦ايا:ت متحدۀ امريکا       

  نفر٣٩"                    بريتانيا                      

  نفر٥٤"                    سايرکشورھا               

  نفر١١٧              ٢٠٠٧ امريکا      ايا:ت متحدۀ

  نفر٤٢"                    بريتانيا                     

  نفر٧٣"                    سايرکشورھا              

  نفر١٥٥               ٢٠٠٨ايا:ت متحدۀامريکا      

  نفر٥١"                     بريتا نيا                   

  نفر٨٩"                     ساير کشور ھا           

  نفر٣١٧               ٢٠٠٩ايا:ت متحدۀ امريکا    

                 نفر١٠٨"                    بريتانيا                    
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  نفر٩٦"                     ساير کشورھا            

 نفر٤٩٩               ٢٠١٠ايا:ت متحدۀ امريا      

  نفر١٠٣"                    بريتانيا                    

  نفر١٠٩"                    ساير کشورھا            

  نفر٤١٨           ٢٠١١ايا:ت متحدۀ امريکا        

  نفر٤٦"                بريتانيا                        

  نفر١٠٢      "                ساير کشورھا          

  نفر٣١٠            ٢٠١٢ايا:ت متحدۀ امريکا       

  نفر٤٤"                 بريتانيا                       

  نفر٤٨"                 ساير کشور ھا              

  نفر١٢٧            ٢٠١٣ايا:ت متحدۀ امريکا      

  نفر٩          "                  بريتانيا           

 نفر٢٤"                  ساير کشور ھا            

  نفر١٥             ٢٠١٤ايا:ت متحدۀ امريکا     

  نفر١"                   بريتانيا                    

      نفر٤"                   ساير کشور ھا           

  نفر٢٣١٦:     درافغانستان ٢٠١٤ تا ٢٠٠١کا از سال مجموع تلفات  امري

 نفر – ٤٤٨:     درافغانستان٢٠١٤ تا ٢٠٠١مجموع تلفات بريتانيا  از سال 

  نفر٦٦٥  ........      ٢٠١٤تا٢٠٠١مجموع تلفات ساير کشورھا ازسال 

   نفر٣٤٢٩:                          مجموع عمومی تلفات جانی  عبارت از 

   نفر١٩٦٣٩. . . .  . .     زخمی ھای امريکايی درجنگ افغانستان مجموع

ِاينک ، تعداد تلفات جانی سربازان ھريک از کشورھای مختلف درافغانستان، از سال  ِ  بصورت جدا ٢٠١٤ تا ٢٠٠١ِ
 : گانه درج اين صفحه ميگردد

           تعداد   تلفا ت جانی                       تعداد مجموعی سربازان                           کنام ممل

  نفر١٥٨ نفر                                    ٢٥٠٠کانادا                                    

  نفر٨٢ نفر                                    ٣٢٩٧فرانسه                                  

  نفر٥٣نفر                                     ٤٧٠١           آلمان                         

  نفر٤٥نفر                                     ٣٩٨٦ايتاليا                                    

  نفر٤٢ نفر                                       ٦٧٦دنمارک                                

  نفر٣٥ نفر                                    ٢٤٢٠                                پولند    

  نفر٣٤ نفر                                     ١٥٩٦اسپانيا                                  

  نفر٣٢      نفر                                ١٥٥٠آستراليا                                

  نفر٢٥ نفر                                       ٥٠٠ھالند                                   

  نفر١٩ نفر                                     ١٨٠٠رومانی                                

  نفر١٤                        نفر              ١٢٧٢ترکيه                                  

  نفر١٠ نفر                                       ٥١٥نروژ                                  

  نفر١٠ نفر                                       ٨٠٠گرجستان                             

  نفر٩                                       نفر  ١٥٣استونی                               

  نفر                                            نفر٣٣٩ھنگری                              

  نفر٦ نفر                                          ١٥٢نيوزيلند                              
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  نفر٢٥ نفر                                         ٥٠٠      سويس                         

  نفر٣ نفر                                           ١٧٥ليتونی                               

  نفر٢ نفر                                           ١٧٧فنلند                                 

  نفر٢ نفر                                           ١٥٥                           پرتگال  

  نفر١ نفر                                           ٣٥٠کوريای جنوبی                    

  نفر١   نفر                                          ٣٣٣آلبانی                              

  نفر١ نفر                                            ٢٣٧ليتوانی                            

  نفر١ نفر                                           ٥٥٢٤بلژيک                            

  نفر٣٥                    . . . .                           مونته نگرو                      

  نفر٦١٢:                                     مجموع تلفات جانی کشور ھای فوق الذکر 

ِبايد متذکرشد که احصاييۀ مربوط به تلفات جانی بيست و سه کشورديگر، ازجملۀ پنجاه کشورجھان مانندبلغارستان، 
ن، مصر، مغلوستان، بحرين، اسلونی، آذربايجان، بوسنی جمھوری چک، اسلواکی، کرواسی، مقدونيه، ارمنستا

ھرزگوين، تونگاه، مالزی، سنگاپور، امارت متحدۀ عربی، السوادور، اوکراين، لوکزامبورگ، ايسلند، ايرلند و اتريش 
   ( 246 )  . ِکه وارد افغانستان شده بودند، دراختيار رسانه ھا قرارنگرفته است

تعداد عساکر زخمی بر  " :  مي3دی انتشار يافت که ميگفت٢٠١٢ و ٢٠١١نيز درسال ھای به ھمين سلسله، اين راپور 
ِاثرانفجار بمب ھای   بر ٢٠١٠ عسکر امريکايی در سال ٢٦٨...جاده ای در افغانستان  سه برابر شده است } کنار{ِ

ع تلفاِت اردوی  امريکا در سه سال اين آمار، برابر با مجمو اثراين بمب ھا  جان خود را از دست داده اند، در حاليکه
 فيصد نسبت به سال قبل افزايش نشان ١٧٨ عسکر نيز زخمی شده اند که ٣٣٦٠} به تعداد { ...  گذشته است 

 )٢٤٧... "   (ميدھد 

 ٤١٧ در افغانستان کشته شدند که ازآن جمله، ٢٠١١ عسکر خارجی در سال ٥٦٠بيش از  " ھمچنان، گفته شد که
 " اين درحالی بود که باساس اع3ن رسمی منابع دولتی افغانستان،   "... تن سرباز انگليسی بودند٤٥و تن امريکايی 

 تن شبه ٤٢٧٥نفر عسکر و ٥٢٠ نفر پوليس، ١٤٠٠به تعداد }  م 2012 –  خورشيدی١٣٩٠{ِاز آغاز سال جاری 
  (248)     " ...نظامی در افغانستان کشته شدند

ِت دفاع افغانستان مبنی برتلفات جانی افسر وعسکر کشور بيرون داد   و خبر گزاری بی آماری را که سخنگوی وزار ِ
  : م  آنرا به نشر رسا نيد،  چنين بود٢٠١٤بی سی در ماه اکتوبر 

   نفر افسر وسرباز به قتل رسيدند٩به تعداد  )  مي�دی٢٠٠٢( خورشيدی ١٣٨٢درسال  *

  نفر٥١ خورشيدی ، ١٣٨٣درسال  *

  نفر١٣٨ خورشيدی، ١٣٨٤درسال  *

  نفر٢٠٦ خورشيدی، ١٣٨٥درسال  *

 نفر  325         خورشيدی،١٣٨٦درسال *

 نفر 380        خورشيدی، ١٣٨٧درسال *

 نفر 635        خورشيدی،١٣٨٨درسال  *

 نفر748       خورشيدی، ١٣٨٩درسال  *

 نفر  841         خورشيدی١٣٩٠درسال  *

 نفر 1170        دی،خورشي١٣٩١درسال  *

 نفر 1400       خورشيدی،١٣٩٢درسال  *

 نفر 950   خورشيدی،١٣٩٣و در سال   *

Hنفر٦٨٤٤:  ِمجموع تلفات باساس ارقام با  

 مخارج امريکا درافغانستان
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م، به تعداد يکھزار و ھفتصدو بيست ويک ٢٠٠١امريکا از ھفتم اکتوبر " ِيک منبع انگليسی زبان ديگرگفت که
  (٢٤٩(بازش را از دست داده و چھارصد و شصت بليون دالر به مصرف رسانيده است سر

ِالبته آماراصلی تلفات جانی نيرو ھای امريکايی قب3 بگونۀ دقيق تردرج اين اثر شده است و اما، ادعای مربوط به    ً ِ ِ
يا ادارۀ بازرسی " سيگار " را زي. ِمخارج چھارصد و شصت بليون دالری امريکا درافغانستان نميتواند مؤثق باشد

گزارشی را به نشررسا نيد  (م٢٠١٤جو:ی  اخيرماه)  خورشيدی١٣٩٣ھفتم ماه اسد سال  امريکا درافغانستان، بتاريخ
تا سال ) امريکا تاکنون " ادارۀ مذکوربا صراحت گفت که. نيز منعکس گرديد" کليد گروپ " ِکه درسايت الکترونيکی 

ِاين اداره، طی نشرگزارشی، تنھا مخارج مالی . چھار بليون دالردرافغانستان ھزينه کرده استًجمعا يکصد و ) م٢٠١٤ ِ
ِآن کشور در بخش امورامنيتی افغانستان را چنين گفت ِ :  

م برای افغانستان به مصرف رسا نيده است، مبلغ ٢٠١٤م تا اواخر٢٠٠١ مليارد دالر که امريکا از سال ١٠٤ازجملۀ 
  : ن، تنھا به نيروھای امنيتی اين کشورکُمک شده است و چنين مليارد دالرآ٦٢

ِساخت و ساز زيرساختھای امنيتی  برای تجھيز، تدارکات، خدمات، آموزش و ھمچنين برای فراھم آوری تسھي3ت و 
  مليارد دالر 61.77                                             افغانستان مبلغ

  مليارد دالر٣٠.٥..............................                        و توسعه ِبه منظور حکومت داری 

مليارد دالر برای امور بشر ٨.٩.....................                           برای امور غير نظامی مبلغ                 
ِسرمفتش اين اداره " جان ساپکو"آقای    مليارد دالر2.84                                                        ..   دوستانه مبلغ

ِ مليون دالرديگربرای خريداری چندبال ھواپيمای مورد نيازافغانستان نيزپرداخته است، ولی ٤٨٦افزود که امريکا مبلغ 
ايی بين المللی کابل موجود ِمنسوبين نيروی نظامی امريکا، شانزده بال ھوا پيما ھای خريداری شده را که درميدان ھو

ِوی ازاين اقدام منسوبين نظامی .  مليون دالربفروش رسا نيده اند٣٢بود، منھدم و ُپرزه نموده ُپرزه ھا را به ارزش  ِ
  .ًامريکا انتقاد نمود، ولی نگفت دقيقا چه انگيزه برای اين کار درميان بوده است

خريداری کرده، } برای افغانستان {  مليون دالر ٦٢٦ا که با ھزينۀ اسلحه ھايی ر " اين اداره ھمچنان افشا نمود که
 ھزار اسلحه برای نيرو ٧٤٧پنتاگون در دھۀ گذشته، ... معلوم نيست که بيش ازچھل در صد اين اسلحه ھا کجاست 
، اسلحه ِاحتمال دارد پس از خروج نيرو ھای خارجی... ًھای افغان فرستاده است که اکثرا اسلحه ھای سبک ھستند 

و ھمين منبع، طی اظھاراِت ديگری گفت که مقدار زياد س�ح ھای امريکايی ازکنترول خارج ..." ُگم شده افزايش يابد
    ". ِو در اختيارگروه طالبان قرار گرفته است

ِمي3دی جمعا پنجاه ھزارشھروند افغانستان کشته شده ا٢٠١٢ تا ٢٠٠١باساس يک احصائيۀ سازمان ملل، ازسال  .  ندً
حدود ھشت ھزارنفرپوليس کشته و  مي3دی 2012 تا سال٢٠٠١بروفق احصائيۀ وزارت امورداخلۀ افغانستان، ازسال 

ِسازمان ملل ھمچنان طی راپوری گفت که مجموع تلفاِت جانی سربازان امريکايی  .سيزده ھزارنفرديگرزخمی شده اند
 افغانستان، بالغ بر دوھزار و يکصد و چھارده نفر و مورد در افغانستان، از آغازحملۀ نظامی آن کشور باHی خاِک

ِخودکشی عساکر امريکايی عبارت از دوصد نفر بوده و  طی ھمين مدت، به تعداد شانزده ھزارتن از سربازان امريکا  ُ
ز  مي�دی به تعداد چھارصد و بيست و ھفت نفررا ا٢٠١٢ھمين گزارش افزود که بريتانيا تا سال . زخمی شده اند

ًدست داده است  و بھمين سلسله، کانادا جمعا يکصدوپنجاه ھشت نفر، فرانسه ھشتاد و شش نفرو آلمان پنجاه و سه 
ظرف يازده سال، بالغ بر ھفتاد ھزار ) افغانی و خارجی( مجموع تلفات انسانی . نفر سربازش را از کف داده است 

                                                                               .نفر ميشود

طی  " م گزارشی را به نشر رسانيد که باساس آن٢٠١٤درھفتۀ اخيرماه جو:ی " شبکۀ اط3ع رسانی افغانستان  "
ِم قريب به سی و پنج ھزار از ھموطنان غيرنظامی افغانستان ٢٠١٣ تا سال ٢٠٠١سيزده سال اخير، يعنی از سال  ِ

ِاز اين تعداد تلفات، مسووليِت کشتار ھشت ھزار تن را طالبان و مخالفين دولت ... شته شده انددراثر اين جنگ ھا ک
بر عھده گرفته اند، ھشت ھزارتن توسط نيرو ھای بين المللی کشته شدند و مابقی اين افراد توسط حم�ِت غير 

ی افغانستان نيزدر اين عمليات زخمی اما نشان ميدھد که بيش از شصت ھزار غير نظام. .. مستقيم از بين رفته اند
 ٢٠٠٧اما از سال ... ِشده اند که تعداد نقص عضو شده گان، معيوب و معلول شده گان قريب به پنجاه درصد ميباشد
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طی ھمين مدت {...ً مجموعا دو ھزار و پنجصد نظامی ارتش ملی کشته و پنج ھزار نفر زخمی شده اند٢٠١٣تا سال 
                    "وليس کشته و ھشت ھزار تن از آنھا زخمی شده اندً،  مجموعا پنجھزار پ}

"  خورشيدی خويش، به نقل از ١٣٩٣ماه ميزان سال ٣٠درشمارۀ چھارشنبه " ِاميد وطن " اما وبسايت انترنتی 
ا  ت١٣٨٨ازسال ( ِوازقول سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تلفات شش سالۀ منسوبين ارتش کشور" راديوآزادی

 :را با اين شرح به نشر رسا نيد) خورشيدی١٣٩٣

 نفر 635           خورشيدی  به تعداد١٣٨٨درجريان سال 

  نفر٧٤٨ خورشيدی به تعداد          ١٣٨٩درجريان سال 

  نفر٨٤١خورشيدی به تعداد           ١٣٩٠درجريان سال 

  نفر١١٧٠خورشيدی به تعداد           ١٣٩١درجريان سال 

  نفر١٤٠٠ خورشيدی به تعداد         ١٣٩٢ان سال درجري

  نفر٩٥٠ خورشيدی       ١٣٩٣ودرجريان ھفت ماه سال 

ِولی منبع وزارت دفاع افغانستان، تا نگارش ھمين آمار، چگونه گی تلفات جانی منسوبين ارتش کشورازسال  ِِ
 .يق تر باشد، دراختياررسانه ھا قرار ندادِ، يعنی تلفات ھفت سال قبل از آن را که دق)خورشيدی١٣٨٧الی سال (١٣٨٠

                                                    

ِگراف پايين نيز ميتواند، وضعيت ِجنگی و نوسانات تلفات جانی دوست و دشمن در افغانستان را به نمايش بگذارد ِ ِ :      
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 
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ِ، مرگ بارترين دوره برای غيرنظاميان } م٢٠١١شش ماه اول سال { شش ماه گذشته   " : سازمان ملل اع3ن نمود  
 مي3دی ٢٠١١ تا ماه جو:ی ٢٠٠١ِخبرگزاری اسوشيتد پرس، تلفات نيروھای امريکا ازسال  ".افغانستان بوده است

                   .  ھا را  دوازده ھزار و پنجصد و سه نفر اع3م نمودرا يکھزار و پنجصد و شصت نفر و مجموع زخمی

                       

ِ نفرازھموطنان غير نظامی ما ٢٨٥٠٠ًم، مجموعا ٢٠١٠ تا٢٠٠١باساس برخی ازگزارش ھای ديگر، ازسال 
شت ھزارو پنجصد نفر، شش قرارگزارشھا، ازجملۀ بيست و ھ. ازميان رفته اند" ضد تروريسم" ِدرجريان جنگھای 

ھزار و پنجصد تن آنرا گروه طالبان به قتل رسانيده و به تعداد پنجھزار وھشتصد تن ديگر توسط نيرو ھای بين المللی 
.  بکام مرگ رفته اند... و ِکشته شده اند ومابقی درنتيجۀ اثرات جنگ، گرسنه گی، بيماری، ھدف گيری ھای نا دقيق

ِستندرد و دقيق مربوط به تلفات جانی، ازسال ھرچند آمار و احصائيۀ ا  مي3دی بگونۀ روشن درميان ٢٠٠٧ تا ٢٠٠١ِ
ًم ، مجموعا يکھزار و ششصد و شصت و پنج ٢٠١٠ تا ٢٠٠٧نبود، بازھم برخی ازگزارشھا ميرسانيدند که ازسال 

 - ٢٠٠٧(اخير ِ چھارسالِبا در نظرداشت. ِفرد نظامی کشته و سه ھزار و پنجصد و بيست يکنفرآنان زخمی شده اند
ھمين منابع . نيزبه ھمين تعداد انسان کشته شده باشد) م ٢٠٠٧ - ٢٠٠١(ِ، ميتوان حدس زد که درشش سال اول (م٢٠١٠

       . م، به تعداد پانزده ھزار و پنجصد نفر افغانی تلف شده اند٢٠١٠ تا٢٠٠٧درعين حال افشا نمودند که ازسال 

" ِو سايرمنابع امريکايی انتشار يافت، تلفات انسانی امريکا  در نتيجۀ " کژلتی" سايت يک احصائيۀ ديگرکه ازسوی وب
                                                               : را چنين اع3م مينمايد)  شامل افغانستان و عراق " (جنگ عليه تروريسم

                                 

                                           نفر٥٨٠٠............    ًکشته شدۀ امريکايی جمعا ِسربازان   *

                                          نفر٤٠٠٠٠ِسربازان زخمی جمعأ                                  *

  نفر 3000           ................. . . ًغيرنظاميان ِامريکايی جمعا *

 نفر 6000           ........... زخمی ھای غيرنظامی امريکا جمعا ً *

 نفر 8800          ..مجموع کشته شده ھا و زخمی ھای امريکايی *

  نفر 46000             ....... مجموع زخمی ھای غيرنظامی امريکا *

                             (  ٢٥٠(نفر  54800            ........ مجموع تلفاِت امريکا شامل ھردو بخش

 خورشيدی گفته ١٣٩٠اين، درحالی بود که دريک اط3عيۀ خبری نيرو ھای ناتو در روز بيست و ھشتم ماه اسد سال 
ِشده بود که تنھا درجريان سال  و تا جاييکه افشا شد، . ِم، به تعداد چھارصد سرباز ناتو در افغانستان کشته شده اند٢٠١١ِ

ِشده، دوصد و نود وھشت تن آن امريکايی، سی ويک نفرآن انگليسی و بقيه از ساير  ِجملۀ چھارصد سرباز کشتهاز ِ ِ
                                                                      .کشورھای عضو ناتو بوده اند

ِول سخنگوی وزارت امورداخلۀ افغانستان  مي3دی ازق٢٠١٣ِخبرگزاری بی بی سی بتاريخ ھجدھم ماه مارچ سال 
 مورد حملۀ مسلحانه را عليه نيرو ھای امنيتی انجام داده اند که ٣٦٠٠ م،  ٢٠١٢طالبان در سال   " اع3م نمود که

درعين سال، به تعداد چھارھزار و ششصد نفر از ... سيزده در صد افزايش نسبت به سال قبل ازآن را نشان ميدھد
در نتيجۀ عملياِت مشترِک  نيرو ھای افغانی به قتل رسيده  و به تعداد شش ھزار و ھفتصد تن آنان ِمخالفان مسلح 
                         " ...دستگير شده اند

 نفر 4600 .. . . . . .    خورشيدی١٣٩١جانی گروه طالبان در سال  يعنی تلفاِت

ِتلفاِت جانی نيرو ھای پوليس افغانستان در عين  نفر 1800 . . .  سال ِ

 نفر 274  . . . .   رر                       تلفاِت جانی نيرو ھای نا تو

 ؟. . . . . . . . . . . . . . . ..      تلفات جانی نيرو ھای ارتش افغانستان 

 سودان به دو بخش تقسيم شد

ديگرنيز دردوگوشۀ جھان  (تروريستی یو ديگر سياسی يکی ) ِدر شب و روزيکه اين سطوررقم زده ميشدند، دو رويداد
                                            : بوقوع پيوست



  
 

 

  ٩تر ٩  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادونهي

 

ِ، از پيکر سودان بزرگ جدا شده و بحيث يک کشورمستقل درجوار "سودان جنوبی " منابع مطلع گزارش دادند که  ِِ
ِپايتخت اين کشور جديد " جوبا "در " ی يرسالواک"ايتوپيا و اوگندا درقارۀ افريقا عرض اندام نمود و شخصی بنام  ِ

سودان ازجملۀ بزرگترين کشورھای افريقايی بوده و با ممالکِ مصر، . التشکيل بحيث ِنخستين رييس جمھورمعرفی شد
ِاين نکته نيزقابل ياددھانی است که مردم سودان ازسال . ِليبيا، چاد، ايتوپيا، اوگندا و افريقای مرکزی مرزمشترک دارد

ِ مي3دی درگير جنگھای خونين داخلی بودند٢٠٠٥ تا ١٩٨٣ چنانکه در نتيجۀ اين جنگھا، به تعداد دو مليون سودانی . ِ
ِسودان، دراثر امضای يک توافقنامه ميان رھبران شمال و جنوب کشور و پس از  اين جدايی يا تجزيۀ. به قتل رسيدند ِ ِ ِ

                                                . يک ھمه پُرسی تحت نظارت سازمان ملل صورت پذيرفت

ِبايد به اين نکته نيزپرداخت که کاخ سفيد، پس ازحصول پيروزی درجنگ خليج فارس   ، برای نخستين ) مي3دی١٩٩٠(ِ
ِنظم نوين جھانی) ِبارطرح گلوب3يزيشن يا  و امثالھم را به" شرق ميانۀ بزرگ " را پيش کشيد وسپس، زمزمۀ طرح ) ِ

ِنظم نوين جھانی " گلوب3يزيشن يا  . صدا در آوردند ِدرحقيقت، جھانی شدن سرمايه وتأمين و تحکيم ھژمونی ايا:ت " ِ ِ
ِتحليلگران آگاه سياسی اظھار ميدارند که بخاطر . ِبعنوان يگانه ابرقدرت دنيا را افاده ميکند برجھان متحدۀ امريکا ِ ِ
ِ بايستی بُحران ھای سياسی، نظامی، قومی و زبانی ازسوی طراحان اصلی آن ، ازيکسو"ِنظم نوين جھانی " رسيدن به 

ِدرکشورھای مختلف جھان ايجاد گردد و ازسوی ديگر، با بدست گرفتن مديريت ِ ُبحران، کشورھا  به اجزای  ِ
ِبه اعتقاد طراحان . کوچکترتقسيم شوند سيای مرکزی، ، انقسام و يا تجزيۀ کشورھا بخصوص درآ"ِنظم نوين جھانی " ِ

زيرا درآن . آسيای ميانه و کشورھای عربی موجب خواھد شد تا دولت ھای ضعيف با قلمرو ھای محدود بميان آيند
. " ِصورت، کنترول، معامله و تطبيق ھدف ھای ازقبل تعيين شدۀ ستراتژيک سھل و ساده خواھد شد

 : ِازاظھارات وی را در اينجا نقل ميکنيم  بخشھايیکه" خبرآن3ين"ِ، مصاحبه يی داشت با گزارشگر "الکساندرکنيازوف
امريکا .... ِامريکا درحال تحريکِ گروه ھای قومی و طائفه يی درمنطقۀ خاور ميانه و آسيای ميانه است  ..."     

سناريوی تجزيۀ کشورھای منطقه را به اجزأ کوچکتر دنبال ميکند که آينده ای تيره و تار و خطرناک درپی 
 ، مذھبی و دريک ک�م قومی، گروھی رھمه کشورھا و بين کشورھا اخت�فاتی که پديد آمده ناشی از مسايلد...دارد

ُميان شيعه و سنی اخت�ف افتاده است، ميان کردھا و ترکھا اخت�ف است، ميان مسلمانان و . طايفه يی است  ُ
رنامۀ اخت�ف افگنی در حال پياده شدن يعنی در ھر کشوری روی قوميت ھا و طائفه ھا ب. مسيحيان اخت�ف است 

ُايجاِد ھرج و مرج و اخت�ف افگنی، کمک به گروه ھای مخالف برای شورش و دامن زدن به مطالباِت قومی ...است 
ًو طائفه يی نھايتا يک ھدف درپيش دارد و آن تجزيۀ کشورھا و تبديل آنھا به واحد ھای کوچک، بی خاصيت و کم 

َبرای حفظ خود در تب و تاب و تنش بسر ميبرند و قادر به بازيگری در فرايند ھای جھانی ًتأثيراست که دايما 
ِامريکايی ھا از طريق دنبال کردن ... امريکايی ھا در افغانستان با شدِت بيشتری دنبال ميشود اين خواستۀ... نيستند

 ازبکستان را با تنش مواجه ميکنند و ُطرح تجزيه افغانستان، کل آسيای مرکزی از جمله قرغيزستان، تاجيکستان و
  )٢٥٠..."  (در گيری پايان نا پذيری برای ايران و پاکستان فراھم ميکنند

                              وقوع انفجار در اسلو

ِپس ازاين تذکر، بايد ع3وه نمودکه رويداد دومی عبارت بود از انفجارشديد ناشی ازبمب گذاری تروريستی دراسلو  ِ
ِت ناروی و قتل عام بيشتر ازيکصد نفردريکی ازجزايرآن کشوربنام پايتخ ِ ِ به روز بيست و سوم ماه جو:ی "  اتوئيا" ِ

                                                                                           .م  توسط يک تن ازدست راستی ھای افراطی٢٠١١

ِيکی ازاتباع " اندرس برينگ بريوبک" ِی گفتند که اين کشتار وحشيانه، توسط شخصی بنام ِخبرگزاری ھای معتبرغرب
باساس گزارشھا، . وضد مسلمانان است، انجام داده شد) نئونازی(ِنژاد پرست ناروی که مربوط به يک گروه افراطی 

ِشخص مذکور، ابتدا مواد منفجرۀ کافی را درنزديکی دفاتردولتی جابجا نموده بع ِدا با س3ح دست داشته اش رھسپار ِ ً

ِفرد مسلح، موازی با انفجارعظيمی که در . ِشد که درآن تجمع بزرگی ازجوانان نروژی برپا شده بود" اتوئيا" جزيرۀ  ِ
مرکزناروی صورت گرفته بود، ھرکسی را که ميديد، به رويش شليک ميکرد که به اين ترتيب، به تعداد بيشتر از 

   .رگ فرستاديکصد تن را بکام م

  ) ادامه دارد(


