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 مقدمه
د سولې اړوند هڅو، پرمختګونو او پر وړاندې یې شته خنډونو تر ډېره  فضاپه جون میاشت کې د هېواد سیايس 

د بندیانو د تبادلې چارې ګړندۍ شوې او وررسه په څنګ  کې . په دې تړاو د جون میاشتې په لومړیونیولې وه
مښت دوام وکړ. دغه وضعیت که څه هم د کې د کوچني اخرت له درې ورځني اوربند وروسته هم د تاوتریخوايل ک

بین االفغاين خربو اترو د ژر پیلېدو لپاره هیلې راوټوکولې؛ خو د جون په وروستیو کې دا پروسه او د بندیانو د 
له دې رسه د پروسې د چټکولو لپاره هم هڅې بیا پیل شوې، چې له جملې خالصون بهیر یو ځل بیا ورو شوه. 

دا چې په دې میاشت کې په سیايس ډګر کې څه تېر  د سفرونو تازه لړۍ یادولی شو.څخه یې د زملي خلیلزاد 
شول؟ د سولې پروسه کې کوم مهم پرمختګونه وو؟ بین االفغاين خربې اترې به کله پیلېږي؟ دا او دې ته ورته 

 پوښتنې د امنیتي وضعیت د تحلیل ترڅنګ په دغه تحلیيل راپور کې ځوابوو.
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 سیايس وضعیت
د سیايس توافق تر السلیک وروسته په مې میاشت کې د ولسمرش ارشف غني او ډاکرت عبدالله عبدالله ترمنځ د 

ېش او ځینو نورو داسې څرکونه لیدل کېږي، چې د واک د و  ېرو ال هم ډاوس لپاره سیايس کشمکش کم شو؛ خ
 يل اختالفات ورو ورو راوټوکېږي. به داخ قضایاوو له کبله

ا ډاکرت عبدالله د ميل مصالحې د عايل شورا رئیس دی؛ خو تراوسه د دغې شور  له مخې،د سیايس توافق 
نه دی شوی، چې یو المل یې د دغه جوړښت پر جزئیاتو د سیاسونو ترمنځ شته  ناو رسمي اعال جوړښت 

یو هغه ګام دی چې که ځنډېږي، دا خربې به هم  هم د بین االفغاين خربو اترو په لوريدا چاره  اختالفات دي.
شورا د سولې  لله په مرشۍ د ميل مصالحې عايلډاکرت عبدا دکه د شوي توافق له مخې به وررسه ځنډېږي؛ ځ

 ټولې چارې رهربي کوي.

پرته نوره  وړ غ وڅله  ېنیدمه د کاب ېتر دوروسته هم،  اشتیم نیمهوهی ېدږ ن يړ جا ړ جو ايسیله سله بله پلوه، 
جرګې او حکومت ترمنځ هم یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. ې د وليس او له کبله ی ېشو  اکلټنه ده  نهیکاب

داسې برېښي چې دا ځنډ به نور هم اوږد يش او المل یې هم د ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله له لوري د وزیرانو 
 سلنه وېش دی. ۵۰ – ۵۰

نور څرکونه هم لیدل کېږي. د  د حکومت تر جوړښت وراخوا، د ډاکرت عبدالله او ولسمرش غني ترمنځ د اختالفاتو
ن ګو  ارشف غني تل پرې توند غرب سولې په پروسه کې د موقت حکومت بحث هغه قضیه ده، چې ولسمرش

مه له یوه امریکایي څېړنیز مرکز رسه په خربو ۲۵ښودلی او په کلکه یې رد کړی؛ خو ډاکرت عبدالله د جون په 
ې د موقت حکومت جوړېدل کېدای يش په بین االفغاين خربو اترو کې مطرح يش. تر دې څو ، چوویلکې 

، چې د موقت وویلکونسیل رسه په مرکه کې  مه ولسمرش ارشف غني له اتالنتیک۱۰ورځې وړاندې د جون په 
له دې کبله  له وخت وړاندې دي او دی به د ډاکرت نجیب الله تېروتنه تکرار نه کړي. ربېحکومت په اړه خ

ترمنځ داخيل اختالفاتو ته الره  دالله او ولسمرش غنيداسې ښکاري، چې دا ډول موضوعات به هم د ډاکرت عب
ميل مصالحې د رئیس په توګه د سولې اړوند  دپرانیزي؛ ځکه د شوي سیايس توافق له مخې ډاکرت عبدالله 

 مسائلو کې د پرېکړو صالحیت لري.

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/42357


 (م2020 جون) تحلیل میاشتنی

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

3 

اړیکو په تان د افغانس-غان کډوالو په نښه کولو له کبله د ایرانایراين ځواکونو له خوا د اف د په جون میاشت کې
له یې دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې کبتړاو هم پېښې وشوې. په افغانستان کې د ایران ضد الریونونه وشول او له 

یران ته سفر ورکړ. تر دې اشوې. همدا المل شو، چې د افغانستان د بهرنیو چارو رسپرست وزیر حنیف امتر هم 
ولې اړوند مسائلو کې بوخت وو او د سولې په اړه ځینې هم تر ډېره د سافغان حکومت او سیاسیون  هاخوا،

 و پرمختګونه وو، چې الندې برخه کې پرې بحث شوی.بدلونونه ا
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 د سولې بهیر
 د دوحې تړون د عميل کېدو بهیر

مې هوکړه د افغانانو او نړیوالې ۲۹م د فربوري د ۲۰۲۰رسه له دې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 
و دا په هېواد کې د سولې د ټینګښت لومړی او تر ټولو مهم ګام وبلل شو؛ ټولنې له پراخ هرکيل رسه مخ شوه ا

او په  بېالبېلې هڅې پیل شوېلپاره هم تر پوښتنې راوستلو  د ننګولو او خو په ورته وخت کې د دغې هوکړې
په ، چې له دغې هوکړې څخه د طالبانو د رسغړونو په تړاو بېالبېل راپورونه خپاره شوي تراوسه ځانګړې توګه

 روانې وې. دا ډول هڅې ت کې هم جون میاش
ه دې لړ کې د جون میاشتې په لومړیو کې بېالبېلو ميل او نړیوالو رسنیو د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په پ

پر بېالبېلو برخو راپورونه خپاره کړل. د ملګرو ملتونو راپور کاږي چې طالبانو له القاعده  راپورد ملګرو ملتونو  اړه د
والیتونو کې فعالیت لري. دغه راپور په  ۱۲شبکې رسه اړیکې نه دي پرې کړې او ال هم د افغانستان په 

په بل اړخ کې د ملګرو ملتونو پورې تخمین کړي دي.  ۶۰۰تر  ۴۰۰افغانستان کې د القاعده اړوند جنګیايل له 
راپور دا هم ویيل، چې طالبانو له داعش ډلې رسه جګړې کړې او په کابل کې پر یوه روغتون د تېرې میاشتې په 

 برید کې داعش ډله ښکېله وه. 
فعالیت ثابت کړي. راپور داسې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي، چې په افغانستان کې د القاعده شبکې  په دغه

له همدې کبله د چارو څارونکي په اوسنۍ مرحله کې د دغه راپور خپرېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې 
د دوحې د دا راپور یې کړی چې  ټینګارهوکړې د سبوتاژ کولو هڅه بويل او طالبانو هم دغه راپور رد کړی او 

د " راغيل وو:د طالبانو په اعالمیه کې  دوی د دوحې هوکړې ته بشپړه ژمنتیا لري.هوکړې ناکامولو هڅه ده او 
چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا د امنیت ېتوافقنامې له مخې اسالمي امارت هدوحې د 

له خاورې څخه په استفاده د چا  ړ کړي، یا زموږپرخالف استعامل کړي، یا دلته د چا پر رضر د روزنې کمپ جو
 هم غوښتي وو،غړو هېوادونو  لهرسمنيش او د امنیت شورا  لهطالبانو د ملګرو ملتونو  ."ضد اعانه را ټوله کړي رپ

 .لومات خپاره کړيعچې هېچا ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره ناسم او بې بنسټه م

http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/06/01/n2011060.pdfhttp:/cdn.cnn.com/cnn/2020/images/06/01/n2011060.pdf
https://www.bbc.com/pashto/52886600
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طالبانو د دوحې هوکړه له پوښتنو او -چه د امریکار داسې راپورونو د خپرېدو ترڅنګ، چې په لویه کد یو شمې
ترمنځ شوې هوکړې د عميل د دوی  ښکاري چې تراوسه امریکا او طالبانننګونو رسه مخ کوي، بیا هم داسې 

مهم مورد له افغانستانه د امریکايي ځواکونو وتل دي. د  . د دغې هوکړې تر ټولوکېدو له بهیر څخه خوښ دي
پوځیان له  ۳۴۰۰شوې هوکړې له مخې تر اوسه  مه امریکایي رسنیو خرب ورکړ، چې له طالبانو د۱۹جون په 

نورو رستېرو د  ۴۰۰۰ مه هم يس ان ان امریکایي تلویزیون خرب ورکړ، چې د۲۷افغانستانه وتيل دي. د جون په 
لړۍ پیل يش. د دغو  ي کې به یې د وتلوي نهایي شوی او په نژدې راتلونکن هم د پنټاګون له لور ایستلو پال 

 تنه راښکته يش. ۴۵۰۰ځواکونو شمېر شاوخوا  دغورستېرو له وتلو رسه به په افغانستان کې د 

 
 کېییز تاوتریخوايل نیو پر جګړه

هڅه بلل کېږي، د جګړې په ډګر کې د کولو بله قضیه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د سبوتاژ 
لوړوايل په اړه خپرېدونکي راپورونه دي. د افغانستان د ميل امنیت شورا د جون د زیات تاوتریخوايل د کچې 

دوو لسیزو کې خونړۍ ې درېیمه اوونۍ په تېرو میاشتې په وروستیو کې د یوه راپور په خپرولو رسه د جون میاشت
افغان رستېرو ته مرګ ژوبله  ۸۴۱اوونۍ وبلله. د دغه راپور له مخې طالبانو د دغې یوې اوونۍ په جریان کې 

تنه  ۴۲نور هم ټپیان شوي دي. د راپور له مخې، په دې اوونۍ کې  ۵۵۰پکې وژل شوي او  ۲۹۱اړولې، چې 
خو طالبان بیا دا ډول راپورونه د جګړې اور ته د ملن نور ټپیان شوي دي.  ۱۰۵ملکي وګړي هم وژل شوي او 

د  ییز عملیات کوي.سلنه جګړه ۴۰وهلو هڅې بويل او وایي چې دوی د نورو کلونو د همدې مودې په پرتله 
ویې چاودنې نه ییز بریدونه او لطالبانو د ویاند له قوله، دوی د دوحې له هوکړې وروسته په لویو ښارونو کې ډله

دي کړې او نه یې هم کومه ولسوايل سقوط کړې، بلکې په هغو سیمو کې دفاعي عملیات کوي، چې افغان 
 رول الندې سیمو د نیولو هڅه کوي.ځواکونه پرې بریدونه کوي او یا د دوی تر کنټ

ل او د طالبانو د قطر دفرت مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو له سیايس مرستیا۳۰د جون پر 
په لویو ښارونو او لویو پوځي مرکزونو د بریدنو په نه  طالبانو کې ومنله چې وېډیو کنفرانسمرش مال برادر رسه په 

 وکړه چې تاوتریخوالی نور هم کم يش.؛ خو غوښتنه یې ګراف راټیټ کړید جګړې کولو رسه 

 

https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1277701896069922816
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 ییزه اجامعد سولې لپاره سیمه
مه پاکستان ته سفر وکړ او هلته ۷د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد د جون میاشتې په 

وکړې.  خربېاو یې د دغه هېواد د پوځ له مرش جرنال قمرجاوېد باجوه رسه د بین االفغاين خربو اترو د پیل په تړ 
وکړ او هلته یې د طالبانو له سیايس مرستیال  سفرمه د قطر پالزمېنې دوحې ته هم ۸ښاغيل خلیلزاد د جون په 

د قطر دفرت له مرش مال برادر رسه د بندیانو پر خالصون او د بین االفغاين خربو د پیل په اړه خربې او د طالبانو 
مه په کابل کې له ولسمرش غني او د ميل مصالحې د عايل ۱۰درې ورځې وروسته د جون په  نوموړي وکړې.

و د پیل لپاره پر عميل ګامونو د شورا له مرش ډاکرت عبدالله عبدالله رسه هم وکتل او د بین االفغاين خربو اتر 
 وکړې. خربېبندیانو د خويش کولو په اړه یې له هغوی رسه 

مه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جرنال قمر جاوېد باجوه ۹د جون په پاکستان ته د خلیلزاد له سفر وروسته، 
د جون په مالتړ ژمنه وکړه.  د سولې روانې پروسې دیې له ولسمرش غني رسه په لیدنه کې  وکړ او سفرکابل ته 

و د مه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم قطر ته سفر وکړ او هلته یې د طالبان۲۰
 سیايس دفرت له مرش رسه وکتل او د نورو مسائلو ترڅنګ یې پر افغان سوله خربې وکړې. 

بهرنیو چارو سیمې هېوادونو ته سفر پیل کړ. د امریکا د زملي خلیلزاد د جون میاشتې په وروستیو کې یو ځل بیا د 
 لپاره د امریکا ځانګړی استازیپه خپرولو رسه وویل، چې د افغان سولې  میېاعال د یوې  مه۲۸وزارت د جون په 

او په دغو سفرونو  سفرونه پیل کړي، پاکستان او قطر ته ازبکستان په موخهد مالتړ جلبولو لپاره د افغان سولې 
اعالمیه کاږي  .کې به د بندیانو پر خالصون، د تاوتریخوايل کمښت او بین االفغاين خربو اترو بحثونه وکړي

چې په دغه سفر کې له خلیلزاد رسه د امریکا د نړیوالې پراختیا د مايل سازمان مرش هم ملګری دی او په دغه 
ییز پیوستون هم خربې ويش. د اعالمیې له مخې، سفر کې به د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ او سیمه

 نو له الرې مالقاتونه ولري.خلیلزاد به له افغان چارواکو رسه هم د ویډیو کنفرانسو 
 

 د بندیانو تبادله
بندیانو تبادله د بین االفغاين خربو اترو لپاره د باورجوړونې په موخه هغه  ۶۰۰۰د افغان حکومت او طالبانو د 

منلی؛ خو دا بهیر که څه هم د مې میاشتې په رسه د دوحې په تړون کې پیش رشط دی، چې امریکا له طالبانو 

https://pk.usembassy.gov/pr-6820/
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1269718918559608837
https://af.usembassy.gov/statement-on-the-visit-to-afghanistan-by-ambassador-khalilzad-2/https:/af.usembassy.gov/statement-on-the-visit-to-afghanistan-by-ambassador-khalilzad-2/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52974777
https://www.state.gov/special-representative-for-afghanistan-reconciliation-zalmay-khalilzad-and-dfc-ceo-adam-boehler-travel-to-pakistan-qatar-and-uzbekistan/
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 ۳۰۰۰ شمېرد افغان حکومت له خوا د خويش شوو بندیانو و د جون میاشتې په لومړیو کې ګړندی شو؛ ا وروستیو
دویمه واوښت؛ خو د جون میاشتې په  ۵۰۰تر  هم د طالبانو له خوا د خويش شوو بندیانو شمېرته ورسېد او 

 نیامیي کې دا بهیر بېرته ورو شو.
ټینګار وکړ، چې د دوی د  په کولو رسه ټویټمه د یوه ۱۱د طالبانو د قطر دفرت ویاند سهیل شاهین د جون په 

دي، چې په یوه اوونۍ کې دننه بین االفغاين خربې اترې پیل  بندیانو له خويش کېدو وروسته دوی تیار ۵۰۰۰
تې بندیانو خويش کېدل به تر یوه بریده جنجايل اوس داسې برېښي، چې د افغان حکومت له خوا د پاکړي. 

يش. د افغانستان ولسمرش د افغانستان له ميل تلویزیون رسه په وروستۍ مرکه کې وویل، چې اړوندو ارګانونو 
د طالبانو کوم د ورکړل شوي لېست له مخې معلومه کړي چې  مې نېټې۵د جوالی تر  کړی، ترڅو ته یې امر

. ځکه نو داسې ښکاري چې افغان حکومت ښایي د طالبانو د او کوم نه يش کولی بندیان دوی خويش کولی يش
ل کې یې ترې ډډه هغو مهمو بندیانو له خويش کولو بیا هم ډډه وکړي، چې د بندیانو د خالصون پروسې په پی

 ۵۰۰۰کړې وه او له کبله یې دا پروسه هم ځنډنۍ شوه. طالبان به بیا هم د خپل ورکړي لېست له مخې د خپلو 
 بندیانو د خالصون غوښتنه وکړي، چې له کبله یې ښایي دا پروسه نوره هم ځنډنۍ يش. 

 
 بین االفغاين خربې اترې

رسه  افغان چارواکوقحطاين کابل ته د سفر پر مهال له مطلق الاستازي ځانګړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت 
په دوحه کې  لومړی پړاوکې افغان حکومت هوکړه وکړه چې د بین االفغاين خربو اترو و په دغو کتنو ا وکتل

د افغانستان ولسمرش هم له ميل تلویزون رسه په مرکه کې ومنله چې د بین االفغاين خربو لومړی  تررسه يش.
او به قطر کې ويش؛ خو نور پړاوونه به په بېالبېلو هېوادونو کې کېږي، ترڅو نور هېوادونه هم دې پروسه کې پړ 

 ښکېل يش.

مه په قطر کې پیل يش؛ خو ۱۱جوالی په  د ځینو رسچینو له قوله، ښایي د بین االفغاين خربو اترو لومړی پړاو د
. له یوې خوا د طالبانو د پاتې بندیانو د خويش کېدو عمال داسې ښکاري چې دا خربې ښایي نورې هم وځنډېږي

لړۍ له څو ورځې راهیسې درېدلې، چې طالبان یې د بین االفغاين خربو اترو د پیل لپاره پیش رشط بويل. له 
بلې خوا د افغان حکومت په اړخ کې د بین االفغاين خربو اترو د څرنګوايل په اړه هم بېالبېل ډوله اختالفات 

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1271162029617876993
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1271095768221462529
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53041161
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ډاکرت عبدالله عبدالله تر مرشۍ الندې د ميل مصالحې د عايل شورا غړي ال هم نه دي ټاکل  شته دي. د
مه د حزب اسالمي د ۲۹شوي، د مذاکرايت ټیم د صالحیتونو په اړه اختالفات شته دي. په دې تړاو د جون په 

د یادولو وړ دي، چې وایي په بین االفغاين خربو اترو کې د حضور او له دولت  څرګندونېمرش ګلبدین حکمتیار 
رسه د همکارۍ لپاره باید د دغه ګوند ټول بندیان خويش يش او دا ګوند د رسمي اپوزیسیون په حیث ومنل 

 يش. 
خربو اترو په تړاو د طالبانو د دریځ په اړه اندېښمن دی.  د دې ترڅنګ، افغان حکومت ال هم د بین االفغاين

طالبان ال هم چمتو نه دي د افغانستان له حکومت رسه د حکومت په توګه خربو ته راوړاندې يش؛ خو حکومت 
بیا د بین االفغاين خربو اترو اصطالح نه مني او وایي، چې دا خربې به د افغانستان د اسالمي جمهوریت او 

ترمنځ وي. افغان حکومت ال پخوا پر دې ټینګار کاوه چې د سولې خربې به د افغانانو په مالکیت او طالبانو 
رهربۍ تررسه کېږي. طالبان هم اوس له امریکایانو رسه تر هوکړې وروسته همدا د افغانانو د مالکیت او رهربۍ 

کیت او رهربۍ څخه موخه حکومت اصطالح کاروي؛ خو موخه یې ترې بېله ده. افغان حکومت د افغانانو د مال
 دی، خو د طالبانو هدف بیا سیايس احزاب دي.

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/09/2296178/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AFhttps:/www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/09/2296178/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 (م2020 جون) تحلیل میاشتنی

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

9 

 

 د امنیتي وضعیت تحلیل
مناسبت د ښکېلو لورو له خوا اوربند وشو  پهکه څه هم د تېرې مې میاشتې په وروستۍ اوونۍ کې د کوچني اخرت 

ویمه نیامیي کې د تاوتریخوايل او ترې وروسته هم د تاوتریخوايل کمښت دوام وکړ؛ خو د جون میاشتې په د
په لویو ښارونو  په بل اړخ کې که څه هم په دې میاشت کې د تېرې میاشتې په څېرکچه یو ځل بیا زیاته شوه. 

سرتې امنیتي پېښې ونه شوې، خو یو شمېر داسې مرموز بریدونه وشول، چې د سولې پروسې په اوسنۍ او  کې
 دېښنې راوپارولې.حساسه مرحله کې یې د عامو افغانانو ان

 
 مرموز بریدونه

مه نېټه په کابل کې د وزیر محمد اکربخان جامع جومات مشهور امام او خطیب دکتور ۲د جون میاشتې په 
په لومړي رس کې ویل کېدل چې برید د یوه ځامنرګي بریدګر له  از نیازی په یوه برید کې ووژل شو.ایمحمد 

پېښه د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو له کبله رامنځته شوې.  لوري شوی، خو وروسته څرګنده شوه چې دا
ه او حکومت ته یې د مالمتیا له ځان رسه لرلاو د عامو افغانانو غوسه پراخ غربګونونه  دغه برید د هېواد په کچه

ل یوه بل برید کې د کابمرموز په یوه بل ورته  مه۱۲د جون په  . له دغه برید ایله څو ورځې وروستهګوته نیوله
ونه د بریددواړه ووژل شو. طالبانو دغه هم مشهور جامع جومات )شېرشاه سوري( امام او خطیب مولوي مفلح 

دا بریدونه هم وغندل او دا یې د افغان حکومت کار وباله؛ خو افغان حکومت  تېرو وختونو خالف په شدیدو ټکو
عام افغانان دا بریدونه په  خو اړه وانه خیست؛د دغو بریدونو مسؤولیت کوم چا په غرسه له دې چې وغندل. 

 بويل. ېد سولې د پروسې د سبوتاژ کولو هڅد کورنیو او بهرنیو کړیو له لوري اوسنۍ حساسه مرحله کې 
تنه څارنواالن او  ۵مه نېټه په کابل کې د یوه مرموز برید په پایله کې د لویې څارنوالۍ ۲۲د جون میاشتې په 

بندیانو د خالصون په چارو کې یې رول درلود، ووژل شول. د افغان سولې لپاره د امریکا  طالبکارکوونکي چې د 
و هم د طالبان تخریبي کړیو کار وباله. "کورنیو او بهرنیو"او دا یې د سولې د  وغاندهځانګړي استازي دغه برید 

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1275261476480180225
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یوې اعالمیې په خپرولو رسه نه یوازې په دغه برید کې الس لرل رد کړل، بلکې هغه یې وغانده او د سولې د 
 تخریبي کړیو کار یې وباله.

مه هم په کابل کې د برشي حقونو دوه فعاالن په یوه برید کې ووژل شول، چې طالبانو ۲۸د جون میاشتې په 
لې ضد کړیو کار وباله. زملي خلیلزاد هم پر دغه وژنه غربګون وښود او دا برید ا برید وغانده او دا یې د سو هم د

 یې وغانده.
پر ملکي اهدافو مرموز بریدونه او سرتې چاودنې چې مسؤولیت یې معموال کوم لوری په غاړه نه اخيل او یا هم 

ې زیات تر سرتګو شوي. عام داسې هوایي بریدونه چې تر ډېره پکې ملکیان په نښه کېږي، په دېرو دوو لسیزو ک
برداشت دا دی چې دا ډول بریدونه د پردې تر شا سیايس معاملو کې د موخو ترالسه کولو، فشارونو واردولو او 
استخبارايت اهدافو لپاره کېږي. اوس هم چې د سولې پروسه خورا حساس پړاو ته رسېدلې، دا ګومان قوي دی 

ېږي چې د سولې پروسه کې خپل زیان ويني. داسې ښکاري چې چې دا ډول بریدونه د هغو لورو له خوا ک
ښایي دا ډول بریدونه دا پروسه ځکه نو لوري او عام افغانان دغه وضعیت ته متوجه دي او  اړونداوسمهال 

 سبوتاژ نه يش کړای.

 
 تلفات

ېلو لورو هم د تېرې مې میاشتې په څېر هم د ملکیانو او هم د جګړې د ښک میاشت په مجموعي توګه، جون
چې د جګړې مرګ ژوبله د مې میاشتې په  ،د جون میاشتې راپور ښييلپاره یوه خونړۍ میاشت وه؛ خو بیا هم 

و د د قاصد سرتاتېژیکو څېړنو مرکز د جګړې د مرګ ژوبلې اوونیزو راپورون کمه وه.په دې میاشت کې پرتله 
 ۱۲۰۳تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې  ۲۱۴۸په مې میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو  شمېرو له مخې،

مې د جون ۲۹د جون میاشتې په څلورو اوونیو کې )د مې له نور هم ټپیان شوي وو؛ خو  ۹۴۵پکې وژل شوي او 
تنه وژل  ۹۷۳تنو ته راښکته شوې، چې ټول پکې  ۱۵۴۰د مرګ ژوبلې دا شمېره د ټول هېواد په کچه  مې(۲۶تر 

ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې  د دغو راپورونو شمېرو ته په کتلو، بیا هم نور ټپیان شوي دي. ۵۶۷شوي او 
 . اوښتېپه ترتیب رسه حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته 
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خو ملکیانو ته  د جګړې د تلفاتو مجموعي کچه د تېرې میاشتې په پرتله ټیټه وه؛کې  میاشتکه څه هم په دې 
ژوبله د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوو ماینونو او د ته تر ټولو ډېره مرګ بیا هم مرګ ژوبله اوښتې وه. ملکیانو

خوا د ملکي خلکو پر کورونو د توغندیزو بریدونو له کبله اوښتې جګړې د ښکېلو لورو په تېره بیا افغان ځواکونو له
د جون د میاشتې  چې د جون میاشتې په لومړۍ اوونۍ کې د یوې اعالمیې په خپرولو رسه ویيل وو، ده. یوناما
ساعتونو کې د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوو ماینونو  په چاودنو کې یواځې په رسپل او کندز  ۴۸په لومړیو 

 زیات نور ټپیان شوي دي. ۱۰تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر  ۱۰والیتونو کې 
د څار ادارې )سیګار( په یوه  ملکي وګړي د روانې جګړې عمده قربانیان دي. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا

کال پورې په افغان جګړه کې څه باندې  ۲۰۱۹کال څخه تر  ۲۰۰۹تازه خپاره کړي راپور کې ویيل، چې له 
ملکي وګړي وژل شوي دي. همدا راز دغې ادارې په افغان جګړه کې د امریکايي وژل شوو رستېرو  ۳۵۵۰۰

امریکايي رستېري او  ۲۴۳۹کال پورې ټول  ۲۰۲۰ میالدي کال څخه تر ۲۰۰۱شمېر هم خپور کړی، چې له 
 نور ټپیان شوي دي.  ۲۰۶۶۳کارکوونکي وژل شوي او 

 م(۲۰۲۰ جونژوبله )جدول: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۲۱۰ افغان ځواکونه ۳۵۲ افغان ځواکونه

 ۲۰۸ وال مخالفیند دولت وسله ۴۶۹ وال مخالفیند دولت وسله

 ۱۴۹ ملکي وګړي ۱۵۲ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۵۶۷ مجموعه ۹۷۳ مجموعه

 ۱۵۴۰ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای


