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 1۱/۶۰/2۶1۲        ، م ، عثمان تره کیدوکتور
 

 تلفات ملکی وحشتناک جنگ در افغانستان
 

راتیک پ ذهنیت عامه حاکم در کشور های غربی  از روی اشتباه، کشتار کتلوی را به تاریخ استعمار گره میزند که در
جنگ های امروز نباید مطرح باشد.اما واقعیت چیز دیگری است: به شهادت چندین انجمن بین المللی تحقیقات، تلفات 
ملکی  جنگی ) بیرون تلفات پرسونل نظامی و ملیشیای مخالف دولت ( که به قصد نابودی تروریزم کشور های غربی 

 و مطبوعات با استفاده از منابع مشکوک به نشر میسپارد: براه انداخته اند، بیشتر ازان چیزی است که مدیا
 

  
 

 بنام  1۱۹۲یک سازمان غیر دولتی با اعتبار در سطح بین المللی  و برنده جایزه نوبل  2۶1۲در ماه اپریل 
Physicians for Social Responsibility کرد( میخواه ادیاس، آر   ،ی)که بعداً  ازان با مخفف پ 

 

دهنده کشتا ر مردم ملکی یک دهه جنگ ضد تروریزم را در افغانستان، عراق و پاکستان به چار ملیون راپور تکان 
رت راب» نفر اعالم کرد. راپور توسط یک هیأت مسلکی سکتور های مختلف مربوط صحت عامه تحت نظر دوکتور 

 ظیم گردیده بود.رئیس شعبه آموزش پرسونل صحی در مرکز طبی پوهنتون کالیفورنیا (  تن« ) گولد 
Dr Hans von Sponeck  بیان واقعیت معاون سابق سرمنشی ملل متحد، راپور پی، اس، آر  را نکته عطف برای

  تلفات ملکی و تمایز ارقام واقعی تلفات از احصائیه های جعلی و اغفال کننده دانست.
ه گردیده بود، به دلیل ایجاد احتمالی راپور با آنکه از جانب یک مرجع دارای شهرت نیک در سطح بین المللی تهی

اختالل در عملیات نظامی در افغانستان و عراق در مدیا و مطبوعات کشور های انگلوفون و فرانکوفون انعکاس 
 به دفتر ملل متحد در افغانستان  ) یوناما (  2۶۶۲نیافت. بر مبنای همین منطق قوای ائتالف نظامی بین المللی تا سال 

 اعالم تلفات ملکی جنگ در افغانستان را ندادند. اجازه سروی و
راپور در تدارک ارقام تلفات بدو بخش تمرکز میکند: تلفات بالفعل عملیات جنگی از یک سو و تلفات ناشی از اثرات 
طویل المدت جنگ مانند سؤتغذی، اعتیاد مواد مخدر و غیره  از سوی دیگر. بناً  علی الرغم بکارگیری ضابطه علمی 

تدارک راپور،  نمیتوان همه تلفات را  به جنگ ضد تروریزم فعلی محول کرد. زیرا اثرات تجاوز نظامی شوروی در 
جنگ داخلی قبا از ظهور طالبان و کمک تسلیحاتی، لوژستیک و مالی   تا هنوز از مردم قربانی میگیرد. ازین گذشته

در صد قلمرو افغانستان  ۱۶به طالبان زمینه فتح  2۶۶1سپتامبر  11یعنی قبل از  1۱۱2امریکا به طالبان در سال 
  را  با بکار گیری خشونت میسر ساخت که اثرات دیر پا در تلفات انسانی به جا گذاشت.

، آر  پی، اس در همکاری با یک تیم کاری و در استفاده دقیق از میتودولوژی« ملبورن » استاد پوهنتون « پولیا » 
سال را  ۲نفر اطفال کمتر از  ۱۶۶۶۶۶سه ملیون ذکر میکند.  2۶1۲تا  2۶۶1از سال  رقم تلفات جنگ افغانستان را

مورد استقبال حلقات علمی  پوهنتون ها واقع شد و در مجله « پولیا » شامل میشود. نتیجه تحقیقات پروفیسور 
 .سوسیالیزم و دیموکراسی پوهنتون کالیفورنیا به مثابه یک رفرنس قابل اعتبار به چاپ رسید

Pierre Dortignier    با اتکا بیک سروی موسسات مختلف کمک های بشری 
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ملیون  ۴٬1ملیون تخمین مینماید. ازین جمله  ۰٫۲(  2۶12 – 2۶۶1سال )  11رقم تلفات جنگ افغانستان را در طی 
 ملیون بدنبال اثرات جنگ از میان رفته اند. 2٫۴تن در عملیات جنگی  و متباقی 

11octobre 2012 ) –catholique d’actualité en continue  ( Site  
نمایندگی موسسه ملل متحد در افغانستان ) یوناما ( که به جنگ افغانستان از موضع ائتالف نظامی بین المللی برخورد 

تر را کم از یک سو شمار تلفات«  حیای حضور  »مینماید، در ارائه ارقام تلفات ملکی با رعایت محافظه کاری و  
از حد واقعی قلمداد میکند و از سوی دیگر در حدود هشتاد در صد مسئولیت قربانیان را بدوش مخالفین مسلح دولت 

 میاندازد.
تا  2۶۶۲به موافقت امریکا، تصمیم به شمارش تلفات ملکی گرفت. طبق سروی ایکه از سال  2۶۶۲یو ناما در سال 

کودک  11۹۰۲نفر ملکی کشته شده اند. در جمع تلفات   ۰2۳۲۲به تعداد  بعمل آمد، در طول تقریباً یک دهه 2۶1۲
تن تخمین کنیم مجموع قربانیان ملکی از  ۲۶۶۶۶زن شامل است . هر گاه شمار تلفات شش سال قبل را   ۴۰1۴و 

اال ب نفر میرسد. این تعداد تلفات با ارزیابی های مراجع مستقل سروی آنطوریکه در 112۳۲۲به   2۶1۲تا  2۶۶1
 به آن اشاره کردیم در هم آهنگی ندارد.

را به عهده گرفت، بی آنکه در استفاده از صالحیت های منشور « دفتر ثبت وفیات » نقش  2۶۶۲یوناما پس از سال 
ملل متحد قدمی در راه پایان جنگ یا الاقل جلوگیری از افزایش تلفات ملکی بردارد. چه موتلفین نظامی در افغانستان  

 لل متحد صرفاً رول تشریفاتی قایل اند. به م
 نتیجه :

 در رابطه به ارقام تکاندهنده تلفات ملکی در افغانستان توجه به چند نکته ضروری است:
حوزه ضابطه های حقوق اعم از حقوق داخلی یا خارجی جریان دارد که دران  جنگ افغانستان کامالً بیرون از  -

به طرف های جنگ دست آزاد در کشتن افغانان دارند. کشور های عضو ائتالف نظامی نه خود سربازان متخلف را 
 خود را ملزم به دادن پاسخ به مراجع قضائی افغانستان میدانند.  پای میز محاکمه میکشند ونه هم

یکا قبالً از طریق امضای موافقتنامه ستراتژیک با اداره کابل زمینه شبه حقوقی گریز از مسئولیت کشتن افغانان امر
را توسط سربازان خود تدارک دیده است : سرباز امریکائی در صورت جرم و جنایت توسط مراجع قضایی افغانستان 

 مورد پرس و پال قرار گرفته نمیتواند.
 ۱۶جنگ در طول شانزده سال مناطق پشتون نشین افغانستان است، قربانیان ملکی جنگ در حد  ـ  ازانجائیکه لنگر

نی هدف ن  نابودی کتله معیآ بدل میکند که در« ژنوساید » فیصد پشتون ها استند. این واقعیت تلخ جنگ را به افزار 
 قرار گرفته باشد.

یزم  پرداخته راهی است . این  جنگ بی مهابا بذر کینه، مردمان ملکی بهای سنگینی  بدنبال آغاز جنگ ضد ترور  -
نفاق و دشمنی را پاشیده. زمینه اوجگیری تروریسزم را فراهم کرده و دیموکراسی موعود را به افسانه بدل نموده 

 است. 
 با اجنگ وتلفات ناشی ازان مسئولین داخلی و خارجی دارد. واقعیت اینست که اگر  اداره کابل همکاری خود ر  -

قوای خارجی در عرصه آن عملیات جنگی  ایکه به قراین واضح به تلفات ملکی منجر شود، قطع کند، سطح تلفات 
 مطمئناً پاېین مییاید. 

 «پایان » 
 فرانسه
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