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 مقدمه

سیايس فضا بیا هم د سولې اړوند پرمختګونو نیولې وه. په دې میاشت کې د  د هېواد کېپه جوالی میاشت 
ه دې موده کې د دواړو لورو له خوا . پېشو بشپړ  ځې(ور  ۱۳۵دوحې تړون لومړی پړاو ) دو امریکا ترمنځ طالبانو ا

څخه ووتل، د بندیانو د د سولې تړون تطبیق په برخه کې امریکایي ځواکونه په هېواد کې له پنځو پوځي اډو 
تبادلې پروسه وروستیو پړاوونو ته ورسېده او د بین االفغاين خربو اترو لپاره هم فشارونه زیات شول. خو په بل 
اړخ کې په دې میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بې باورۍ یو څه زیاتې شوې او له کبله یې د 

له دې رسه رسه، د جوالی په ورستیو کې د لوی شوه. ه پرتله لوړه تاوتریخوايل کچه هم د تېرو څو میاشتو پ
پروسې د بریا لپاره یې هیلې  اخرت په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت له لوري اوربند اعالن شو،چې د سولې

تان رسه د پاکساو له ایران او  په تشکیل کې ځنډد حکومت ترڅنګ،  د سولې اړوند پرمختګونو راوټوکولې.
 په الندې برخو کې لولئ. و تفصیلموضوعات رود دې او نو تان د اړیکو اړوند پېښې هم موجودې وې. افغانس
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 سیايس وضعیت
 د حکومت تشکیل

وروسته هم، تر  ېاشتیم دوې نیمې ېدږ ن يړ جا ړ جو ايسیله سد ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله عبدالله ترمنځ 
یو ځل بیا مه ۲۰. د وليس جرګې غړو د جوالی په ېشو  اکلټنه ده  نهیپرته نوره کاب وړ غ وڅله  ېنیدمه د کاب ېد

چې نوماند وزیران له وليس جرګې څخه د اعتامد رایې اخیستلو لپاره دغې جرګې ته  وغوښتل،له حکومت څخه 
معريف کړي. د وليس جرګې غړو ولسمرش غني پر تعهد ماتولو تورن کړ او ویې ویل چې ولسمرش غني د وليس 

نیو کې به وزیران د اعتامد رایې اخیستلو لپاره ورمعريف و جرګې د پرانیستلو په ورځ ژمنه کړې وه، چې په دوو او 
کړي؛ خو له هغې نېټې څلور نیم میاشتې تېرې شوې دي. د دوی په وینا، ترڅو چې حکومت وزیران معريف نه 

 کړي، دوی د اوړي رخصتیو ته نه ځي. 

ریو نوماند وزیرانو پر رس ځینو رسچینو رسنیو ته ویيل، چې د ډاکرت عبدالله عبدالله له لوري د معريف شوو د
د کوم مشخص اختالف د کابینې د اعالنولو د ځنډ المل شوی. د ولسمرش ویاند صدیق صدیقي که څه هم 

اړوندو چې ولسمرشۍ ماڼۍ د ډاکرت عبدالله له لوري د  یې دي ویيلکاندید وزیر نوم نه دی اخیستی، خو 
 ر کوي. وزارتونو لپاره د مناسبو کسانو پر معريف کولو ټینګا

داسې برېښي چې دا ځنډ به نور هم اوږد يش او المل یې هم د ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله ترمنځ د وزیرانو 
د ميل یووايل حکومت د دورې  سلنه وېش دی. دا مسئله ښایي د ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله ترمنځ ۵۰ – ۵۰

ووايل د حکومت په تېره دوره کې د وزیرانو پر رس اختالفاتو ته الره هواره کړي؛ ځکه د ميل ی په څېر نورو
اختالت د حکومت د داخيل اخالفاتو یوه اسايس مسئله وه، چې د حکومت تر پایه حل نه شوه او ځینې وزارتونه 

 په ټوله دوره کې د رسپرستانو له لوري اداره کېدل. 
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 تهران اړیکې-کابل

یکې د تازه پېښو شاهدې وې. وروسته له هغه چې ایراين له تېرې میاشتې راهیسې د ایران او افغانستان اړ
ځواکونو یو شمېر افغان کډوال د سیند پر اوبو الهو کړل او همدا راز د افغان کډوالو پر یوه موټر د ایراين 
ځواکونو له لوري ډزې وشوې او په دغو پېښو کې لسګونه افغانان ووژل شول، په افغانستان کې د ایران پر ضد 

د دغو  .او د الریونوالو له لوري په کابل کې د ایران سفارت لوحه د وینو په رنګ ولړل شوه ه وشولالریونون
الریونونو په غربګون کې ایران د افغانستان سفیر هم احضار کړ او ویې ویل چې سوله ییز الریون د افغانان حق 

  دی، خو بې نظمي ورته د زغم وړ نه ده.

له وهلو ډبولو وروسته د هریرود سیند ته اچويل  افغان کډوال ۴۶د ایران پوله ساتو ځواکونو  په لومړۍ پېښه کې
نورو جسدونه ال نه دي موندل شوي.  ۱۷تنو جسدونه موندل شوي او د  ۱۲تنه یې ژغورل شوي، د  ۱۷وو، چې 

ل پکې وژل شوي وو. په دویمه پېښه کې هم چې ایراين ځواکونو پر موټر ډزې کړې وې، درې تنه افغان کډوا
. "وسوځېدم"کې یو افغان کډوال د اوبو غوښتنه کوي او فریاد کوي چې  وېډیود دغې پېښې په یوه خپره شوې 

 پر ټولنیزو رسنیو پراخ غربګونونه راوپارول. دغې وېډیو 

وکړ او هلته یې  سفرو، چې د افغانستان د بهرنیو چارو رسپرست وزیر هم ایران ته پورتنی وضعیت د دې المل ش
له ایراين چارواکو رسه یې د دغسې پېښو د نه تکرارېدو په اړه خربې وکړې. ښاغيل امتر له ایراين چارواکو رسه 

ایراين لوري په یر او همدا راز په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه هم خربې وکړې. د افغان سولې به
  وښود. چمتووالیدغو مالقاتونو کې د بین االفغاين خربو اترو د کوربه توب لپاره هم 

د ایران ته د حنیف امتر له سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیايس مرستیال عباس عراقچي هم 
وکتل. ورو چارواکو رسه یې وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو له رسپرست وزیر او ن سفرکابل ته مه ۱۵جوالی پر 

افغان  ،وویلد خربو پر مهال  ېک هډغون وهیپه  ېپه کابل ک الیمرست ايسیچارو وزارت س وید بهرن رانید ا
د داعش په ضد  ېک هیپه عراق او سور ېک لهډپه  ونید فاطم ېچ يړ وک نهید هغو کسانو ستا دیحکومت با

 رانید ا ېک هیاو په سور ړېک هړ جو وګړ و  هید افغانستان له شع رانیا ېده چ لهډهغه  ونیفاطم دي. ديلګېجن
 فاطمیون ډلې په افغانستان کې وخت ناوخت کوي. هګړ ج پر ضدد بشاراالسد د نظام  ړاو مالت وونهښپه الر 

په کابل کې د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سرتاتېژیک دغه راز نوموړي  جنجايل بحثونه پارويل دي.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52948974
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-53125523
https://www.bbc.com/pashto/53142109
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53430232
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ټاکل شوې په راتلونکو څو میاشتو کې نهایي يش او د دواړو هېوادونو د سند په اړه معلومات ورکړل، چې 
ویل کېږي د دغه سند له مخې به په ایران کې ټولو افغان کډوالو ته د  ولسمرشانو له لوري السلیک يش.

د دغه سند په اړه پنځه کاله وړاندې خربې شوې وې او د نهایي کولو لپاره یې  هم ووېشل يش. کارتونهکډوالۍ 
  کل شوې وې.پنځه کمېټې هم ټا

د افغان او ایراين چارواکو له دغو سفرونو رسه د دواړو هېوادونو اړیکې بېرته نورمال وضعیت ته په ټوله کې 
او داسې مته شته چې ایران له افغانستان رسه په راتلونکي کې د خپلو اړیکو د ښه کولو په موخه  وګرځېدې

، چې ایران د افغان همدا راز مته کېږي .نې اقدامات وکړيافغان کډوالو ته د کډوالۍ کارتونو وېشلو په څېر ځی
سولې په پروسه کې د اوس په پرتله څه زیات ښکېل يش. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي 

چې دمګړۍ ایران د ، وویلمه د امریکا د سولې انستیتوت کې د خربو پر مهال ۲۴د جوالی په  خلیلزاد
افغانستان د سولې له پروسې رسه همکاري نه کوي، خو که ایران وغواړي امریکا پر دې موضوع خربې وررسه 
کوي. د خلیلزاد په خربه په افغانستان کې د سولې تامین د امریکا هدف دی او دغه هدف ته د رسېدو لپاره له 

 .رسه هم خربو ته تیار دي ایران

 

 د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د پوځ بریدونه

څو کلونو راهیسې جریان لري؛ خو د تېرو له   ځواکونو توغندیز بریدونهد افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستاين
دغه بریدونه وخت ناوخت په سیمه کې  دغو بریدونو په اړه د پاکستان حکومت رسمي غربګون نه دی ښودلی.

  ملکي خلکو ته مايل او ځاين تلفات اړوي.

د په جوالی میاشت کې یو ځل بیا دغو بریدونو زور واخیست او په افغانستان کې یې غربګونونه وپارول. 
کې د یوې اعالمیې په خپرولو رسه افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون د دغو بریدونو په غربګون 

مه نېټه د کونړ په رسکاڼو ولسوالۍ او مرکز 15ویيل، چې د پاکستاين ځواکونو په بریدونو کې د جوالی پر 
اسعدآباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. اعالمیه 

https://www.taand.com/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%87-%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%93%d8%ae%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9/
http://maseerdaily.af/?p=36254
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ت ناوخت ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه کمیسیون په دې اړه خپله زیاتوي، چې په دغو بریدونو کې وخ
 اندېښنه ښکاره کړې او له دولت څخه یې غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. 

 وروسته د پاکستاين ځواکونو د بریدونو د دغې پېښې  امنیت شورا مشاور حمدالله مح  هم لهد افغانستان د ميل
 رسه د کتنې پر مهال وویل، چې د پاکستاين ځواکونو دا بریدونه به بې ځوابه پاتې نه يش. له کورنیو قربانیانو 

په کابل کې د پاکستان له سفیر او په اسالم آباد کې د افغانستان سفارت د هم بهرنیو چارو وزارت افغانستان د د 
پوځ د بریدونو له کبله یې خپل غږ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو رسه اړیکه نیولې او د پاکستاين 

د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د دغو بریدونو په اړه یې په ملګرو ملتونو کې  .دیرسولی هغوی ته اعرتاض په بڼه 
 هم خپل شکایت درج کړی دی. 

د کرښې  که څه هم ظاهرا د دغو بریدونو المل معلوم نه دی؛ خو دا چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې د ډیورنډ
په اوږدو کې اغزن تار غځولی او تاسیسات یې جوړ کړي، شنونکي په دې باور دي چې د دغو بریدونو انګیزه له 
یوې خوا د پردې تر شا سیايس مسائل دي او له بلې خوا د ډیورنډ مسئله ده. د دوی په اند پاکستان هڅه کوي 

 افغان حکومت تر فشار الندې ونیيس. ډیورنډ کرښې ته په نژدې سیمو کې په دا ډول بریدونو رسه
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 د سولې بهیر
 لومړۍ ورځې ۱۳۵طالبانو د توافق -د امریکا

ورځې پوره شوې. د افغان سولې  ۱۳۵ یعني طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لومړی پړاو-مه د امریکا۱۴په د جوالی 
، وویللپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه تړون السلیک کوونکي زملي خلیلزاد په دې تړاو په یوه ټویټ کې 

. د دي کړې د تړون د عميل کولو لپاره جدي هڅېچې د امریکا متحده ایاالتو په دغه لومړي او مهم پړاو کې 
ده په وینا، دوی په دې موده کې له افغانستانه خپل پوځونه ایستيل او پنځه پوځي اډې یې تخلیه کړې، چې په 

 تناس  یې ناټو ځواکونه هم کم شوي دي.

پرمختګونو خوښي څرګنده کړې، چې په دې موده کې زیات پرمختګونه شوي. د بندیانو د  نوموړي د پروسې له
، هېڅ امریکایي نیولی ن حکومت مذاکرايت ټیمونو چمتووالیتبادلې پروسه ډېره مخته تللې، د طالبانو او افغا

ې رسه رسه ال ډېر وګړی د طالبانو په بریدونو کې نه دی وژل شوی او سیمه ییزې اړیکې پراخې شوې؛ خو له د
 کار ته اړتیا ده.

مه د سمنګان والیت په مرکز کې طالبانو ډله ییز برید هم وکړ او د افغانستان د ميل امنیت ۱۴د جوالی په 
د لسګونه منسوبینو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. زملي خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا برید هم غندلی او 

ي ښودلې. د ده په وینا، د سمنګان برید د طالبانو د ژمنو خالف عمل دی چې تاوتریخوايل پر لوړېدو یې خواشين
دا ېدو تر وخته به تاوتریخوالی کموي. د ده په خربه، په بین االفغاين خربو اترو کې د اوربند په اړه موافقې د رس

ټول لوري اکمنې کړې، د سولې پرضد کار کوي او ټینګار یې کړی چې ډول بریدونه به د هغو کسانو هڅې ځو 
 والی راکم کړي.باید تاوتریخ

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1282833439939592194
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راتلونکي پړاو په اړه به د دوی چلند رشایطو ته د کتلو پر اساس  د د زملي خلیلزاد په وینا، د توافق د عميل کولو
د تاوتریخوايل کمښت او د بین االفغاين خربو وي. نوموړي ویيل: موږ به د بندیانو د تبادلې د پروسې بشپړېدو، 

 اترو پیل ته سرتګې په الره وو.

کې ویيل، چې د توافقنامې پر بنسټ له افغانستانه د  اعالمیهبانو ویاند هم په همدې مناسبت په خپره کړې د طال
السلیک وروسته پر  بهرنیو ځواکونو وتل او د پنځو اډو تخلیه کول یو ښه پرمختګ دی او دا چې د توافقنامې له

امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي شوي، دغې توافقنامې ته د طالبانو د ژمنتیا ښودنه کوي. خو د بندیانو د 
په غیرجنګي سیمو کې مبباریو او موضوع ال ینحله پاتې کېدو، د خالصون په پروسه کې پر ځنډ، د تورو لېستونو 

د طال  ویاند په وینا، د  .ده یې خواشیني ښودلې یو عملیاتوبریدونو او شپن پربریدونو، د بې پیلوټه الوتکو 
 یو عکس العمل دی.په مقابل کې سمنګان برید هم د دغسې بریدونو 

 

 القاعده اړیکې -طالبانو د 

د جوالی میاشتې په وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه په رسنیو کې راپورونه 
 ۱۲، چې القاعده د افغانستان په ویيلد ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مخې،  راپورونوخپاره شول. د دغو 

هم څو ایمن الظواهري د دغې ډلې مرش ې راغيل، چې راپور ک په دغهوالیتونو کې فعال خو مخفي حضور لري. 
او د حقانې شبکې له یوه جګپوړي غړي رسه یې کتيل دي. د راپور  میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلی

  .پورې جنګیايل لري ۶۰۰څخه تر  ۴۰۰په افغانستان کې له اوسمهال دا ډله  پربنسټ،

طالبان هیچاته  او ټینګار یې وکړ، چې رد کړدغه راپور په خپرولو رسه  اعالمیېد یوې  مه۲۶د جوالی په  طالبانو
همدا راز طالبانو ویيل چې په شاميل والیتونو کې  نورو پرضد وکاروي. اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د
 یېرسه ډلې داعش  لهدوی وايي چې  .سمې ديلو ادعاوې هم ناو د داعش د ډلې شتون او د مرکزونو جوړ 

تېره میاشت هم د ملګرو ملتونو پر  تر ولکې الندې دي. د دویټولې سیمي کړې او اوسمهال سختې جګړې 
بندیزونو د څار ادارې یو ورته راپور خپور کړی و، چې طالبانو له امریکا رسه د دوی د تړون د سبوتاژ کولو هڅه 

  بللې وه.

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1282968846182371328
https://www.thenational.ae/world/asia/thousands-of-pakistani-taliban-militants-in-afghanistan-un-says-1.1054775
https://justpaste.it/8q6yf
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طالبانو ترمنځ شوې هوکړه -ړۍ ال هم هڅه کوي، چې د امریکاکداسې برېښي، چې په نړیواله کچه ځینې 
او  اړیکو تورنه کړي؛ خو د چارو څارونکي ورو نړیوالو سخت دریځو ډلو رسه پروننګوي او دا ډله له القاعدې او ن

له همدې کبله  په دې اند دي، چې طالبان د افغانستان له پولو دباندې اجنډا نه لري او طالبانو ته نژدې کسان
البانو هم وخت ناوخت ټینګار پرې کړی او په دې چې ط، کوم څه هم نه غواړي له دغسې ډلو رسه اړیکې وپايل

. همدا المل دی، چې د طالبانو مرش د لوی اخرت په مناسبت خپاره کړي او یې خپله پالیيس روښانه کړې دهړ ت
غواړي او نه  کې هم ټینګار کړی، چې دوی په راتلونکي کې د نړۍ له ټولو هېوادونو رسه دوستانه اړیکې پیغام

 غواړي چې د هېڅ کوم هېواد په داخيل چارو کې السوهنه وکړي. 

له دغو تورونو رسه رسه، داسې برېښي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور فضا شته ده او دواړه لوري د توافق د 
ورځو( وروسته هم د هېواد په ختیځ کې دوې نورې اډې د  ۱۳۵مې )۱۴عميل کولو هڅه کوي. د جوالی تر 
و رسنیو ته ویيل، چې د دغه والیت په اچین د ننګرهار والیت امنیتي چارواکامریکایانو له خوا تخلیه شوې دي. 

او هسکه مېنه ولسوالیو کې له دوو پوځي اډو څخه امریکایي ځواکونه وتيل او دا اډې یې افغان ځواکونو ته 
 سپارلې دي. 

په موخه څو هېوادونو ته  او فشارونو جوړولو مه د افغان سولې بهیر د چټکولو۲۷زملي خلیلزاد هم د جوالی په 
په خپرولو رسه ویيل، چې د  ېاعالمی ېیو مه د ۲۷جوالی په  درنیو چارو وزارت د امریکا د بهسفر پیل کړ. 

د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا  افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زملی خلیلزاد
په  مذاکراتوخپلمنځي زملی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د . د اعالمیې په حواله، په سفر وتلی

او د قضیه تبادلې  دپه ځانګړي ډول د بندیانو  . په دغو هڅو کېدرشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه کوي
 .کمښت دیتاوتریخوايل 

 

 بین االفغاين خربې اترېاو  د بندیانو تبادله 

په کابل د جوالی میاشتې په اوږدو کې د بین االفغاين خربو اترو د پیل لپاره فشارونه د تېر په پرتله زیات شول. 
کې د امریکا شارژدافیر راس ویلسن په یوه ټویټ کې له افغان رهربانو د نوې کابینې د جوړولو، د ميل مصالحې 

https://alemarahpashto.com/?p=177808
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پورته یل او د بین االفغاين خربو اترو په لور د ګامونو عايل شورا د تشکیل، د بندیانو د تبادلې د پروسې د تکم
افغانانو نور د سولې لپاره خپل زغم له السه ورکړی او اوس وخت  د نوموړي په وینا،. وکړهغوښتنه  کولو

د امریکا د   ته الره هواره يش. کولودایمي اوربند خربو  رارسېدلی، چې بین االفغاين خربې اترې پیل يش او پر
ټوېټ پیغامونو کې د افغان حکومت او طالبانو  مه یو ځل بیا په۲۹د جوالی په شارژدافیر راس ویلسن  سفارت

افغان حکومت او طالبانو دواړو ته په کار ده چې ژر تر ژره د  وکړ؛ خو ټینګار یې وکړ، چېترمنځ د اوربند هرکلی 
 .د جګړې د ختمولو لپاره بېړه وکړيبین االفغاين خربو د پيل لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او دلته 

که د افغان حکومت په زندانونو کې د و د قطر دفرت ویاند سهیل شاهین هم په یوه ټویټ کې وویل، د طالبان
چمتو ده چې به هم پاتې حکومتي بندیان خويش کړي او دوی پاتې بندیان تر لوی اخرته خوشې يش نو دا ډله 

که څه هم حکومتي چارواکو د سهیل شاهین د دغه  راتو کې ګډون وکړي.فغاين مذاکله اخرت وروسته بین اال 
به یې د حکومت  طال  بندیان جرمي دوسیې لري او د خوشې کولو لپاره ۶۰۰دا ، چې وویلټویټ په ځواب کې 
يش شول او دا شمېر تنه نور هم خو  ۲۰۰د دغو بندیانو له ډلې خو د جوالی په وروستیو کې  دریځ بدل نه يش.

وویل، چې غام کې مه د اخرت په مناسبت په خپل پی۳۱ته راښکته شو. ولسمرش ارشف غني د جوالی په  ۴۰۰
 کړل شوي لېست کې یې نومونهداسې بندیان خويش کړي، چې د طالبانو له خوا په ور  ۵۰۰دوی به د طالبانو 

داسې بندیان شته چې دی یې د هېواد د نافذه قوانینو پر اساس  ۴۰۰نشته. د ده په وینا، د طالبانو په لېست کې 
 ه دې اړه به لویه جرګه پرېکړه کوي.د خويش کولو صالحیت نه لري او پ

و افغانانو او ځینو سیايس م له ځان رسه لرل. عامصمیم اعالن بېالبېل غربګونونه هد ولسمرش له لوري د دغه ت
د د سیايس معاملو په پایله کې ان ، چې ډېر داسې بندیشخصیتونو د ولسمرش دا تصمیم وغانده او ویې ویل

ره د هېواد د قوانینو مانع و او د هغوی لپاه حکم خويش شوي، چې په لوړه کچه جرمونو باندې تورن و ولسمرش پ
 ت په دې توګه د سولې د خربو اترو په الره کې خنډونه جوړوي. له دې کبله دوی وایي چې حکوم نه و.

مه د طالبانو د مرش مولوي هبت الله اخندزاده په امر د افغان ۳۰پر  طالبانو د جوالی میاشتېپه بل اړخ کې بیا 
تنه  ۱۰۰۰فق کې ژمنه شوي ندیان خويش کړل او په دې توګه له امریکا رسه په شوي تواحکومت پاتې ټول ب

طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو رسه ویيل، چې دا بندیان ل د طالبانو له لوري خويش شول. ټو  ي بندیانحکومت
یې د لوی اخرت په مناسبت او د دوحې تړون د ژمنې عميل کولو او له خپله اړخه د پروسې بشپړولو په موخه 

http://maseerdaily.af/?p=36233
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يش کولو لړۍ د حمل میاشتې په خويش کړل. اعالمیه زیاتوي، چې د طالبانو له لوري د حکومتي بندیانو د خو 
ورځو په موده کې بشپړه شوه. د عامو افغانانو ترمنځ د طالبانو د ګام  16مه نېټه پیل او د درې میاشتو او 24

 ستایل شوی او هیلې یې ټوکولې دي، چې دا ګام به بین االفغاين خربو اترو په پیل کې مرستندوی وي.

بندیانو  پاتېطالبانو د هم د د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د جوالی په وروستیو کې 
، چې د بندیانو په تبادله کې رامنځته شوي بن بست د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل

پروسه په ټپه درولې ده. د ده په خربه، ترڅو چې د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ نه يش، د سولې په اړه هره غونډه 
په یوه کنفرانس کې یو چارو رسپرست وزیر ند بهر د افغانستان د جوالی په لومړیو کې او طرحه بې معنا ده. 

، چې متحده ایاالت د دغو بندیانو د خالصون موافق نه دي؛ ځکه نو داسې برېښي چې دې چارې د ویيل وو
په دې مرحله ځان ښکېل کړي ترڅو د بندیانو د خالصون پروسه  هم وپارولې او ویې غوښتلروسیې اندېښنې 

 بشپړه يش.

د افغان انو له خويش کولو داسې اندېښنې شته چې د طالبانو د پاتې بندی  همدغه وضعیت ته په کتلو، ال
باور  حکومت انکار به بې باورۍ زیاتې کړي او د بین االفغاين خربو اترو پیل به تر یوه بریده وځنډوي؛ خو عموما

نان هم د حکومت دا خويش کړي. عام افغاشته فشارونو له کبله مت به باالخره دا بندیان هم د دا دی چې حکو 
د سیايس معاملو  په بېالبېلو وختونو کې د ولسمرش له لوريکار د سولې پر وړاندې د خنډونو جوړول ګڼي؛ ځکه 

 چې په لوړه کچه په جرمونو کې ښکېل وو. بندیان خويش شوي،ځینې داسې  په پایله کې

 

 اوربند

وکړ او ورپسې حکومت  اعالنمه د لوی اخرت په دریو ورځو کې د اوربند ۲۸ې رسه سم د جوالی په طالبانو له مت
هم د اخرت په ورځو کې اوربند اعالن کړ. په دې اعالمیه کې د طالبانو جنګیالیو ته امر شوی، چې د حکومت تر 
ولکې الندې سیمو ته تګ راتګ ونه کړي او که د حکومتي ځواکونو له لوري برید پرې کېږي، ځواب دې 

 ورکړي.

https://alemarahpashto.com/?p=177905
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افغانانو ترڅنګ د بېالبېلو لورو له هرکيل رسه مخ شو. د افغان سولې د طالبانو له لوري د اوربند اعالن د عامو 
لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد د یوه ټویټ په کولو رسه وویل، چې دا ګام به د سولې لپاره د باور 

 فضا په جوړولو کې رغند رول ولري.

شپو ورځو وروسته هم تر څو ورځو پورې د تاوتریخوايل د کوچني اخرت په ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند له 
کمښت دوام وکړ، له دې کبله په لوی اخرت کې هم داسې مته کېږي، چې د اوربند له مودې وروسته به د 
تاوتریخوايل کمښت دوام وکړي. د دې ترڅنګ، داسې خوشبیني شته ده چې د اخرت په ورځو کې پر حکومت د 

ند له کبله رامنځته شوي وضعیت هم ښایي د دې المل يش چې د طالبانو پاتې شته فشارونو ترڅنګ د اورب
 بندیان هم خويش يش او په دې توګه له اخرت وروسته د بین االفغاين خربو اترو پیل ته زمینه برابره يش.

 

 د طالبانو د مرش اخرتیز پیغام

، چې دوی د روانې کې ویيل پیغامد طالبانو رهرب مولوي هبت الله اخندزاده د اخرت په مناسبت خپاره کړي 
، چې جګړې د سوله ییز هواري پلویان دي او په دې تړاو یې خپلې ټولې هڅې کړې دي. په پیغام کې راغيل

او په ځانګړې توګه بین االفغاين خربو اترو د پیل لپاره له خپل اړخه ټول ګامونه اوچت کړي؛ خو  طالبانو د سولې
افغان حکومت دې د سولې په  نوموړي وييل،د امریکا او افغان حکومت له لوري په دې تړاو خنډونه جوړېږي. 

 ه اوچت کړي.الر کې خنډونه نه جوړوي او ژر تر ژره دې د سولې د راتګ لپاره واقعي ګامون

نوموړي خوښي ښودلې چې بهرين ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او تراوسه یې پنځه پوځي اډې په 
افغانستان کې تخلیه کړې؛ خو ټینګار یې کړی چې طالبان له امریکا رسه کړې هوکړې ته ژمن دي او له امریکا 

جګړې د ختمولو په وړاندې خنډونه ایجاد نه او متحدینو یې هم غواړي چې دغه تړون ته ژمن پاتې يش او د 
کړي. نوموړي د بېلګې په توګه د بندیانو په خالصون کې ځنډ، د تورو لېستونو په خپل حال پاتې کېدل، د بې 
پیلوټه الوتکو بریدونه او مببارۍ هغه موارد یاد کړي، چې ګویا له تړون څخه د امریکایي لوري رسغړونې بلل 

 کېږي.

https://alemarahpashto.com/?p=177808
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طالبان د قدرت انحصار نه غواړي او  په داخيل سیاست کې ټینګار کړی، چې پیغام کې همدا راز په دغه نوموړي
په خارجي سیاست کې له ګاونډیو او د نړۍ له نورو هېوادونو رسه دوستانه اړیکې غواړي. همدا راز د بهرنیو 

 ټینګار کړی.  ځواکونو له وتلو وروسته یې په هېواد کې د بیارغونې او نړیوالو مرستو پر دوام

د طالبانو د مرش په دغه پیغام کې په مجموعي توګه نرم دریځ وړاندې شوی او د قضیې د حل لپاره د جګړې پر 
له پیغام څخه ښکاري چې طالبان ځای پر خربو اترو او بین االفغاين تفاهم ټینګار شوی؛ خو په ورته وخت کې 

د بېلګې په توګه که د بندیانو پروسه د دوی له خوښې رسه  پر هوکړه شوو مواردو شاته کېدو ته چمتو نه دي او
 سمه بشپړه نيش، دوی به جګړې ته دوام ورکوي او خربو اترې به پیل نه کړي.
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 د امنیتي وضعیت تحلیل
د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل د کچې د لوړوايل په اړه هم د جوالی میاشتې په اوږدو کې بېالبېلې 

ه دې میاشت کې د تېرو میاشتو په پرتله د او په مجموعي توګه پ ادعاوې، راپورونه او غربګونونه موجود وو
ت شورا د طالبانو د بریدونو له کبله یې د اوښتې مرګ . د افغانستان د ميل امنیتاوتریخوايل کچه زیاته شوه

ژوبلې په اړه راپورونه خپاره کړل؛ خو په دې میاشت کې د طالبانو ترڅنګ پر افغان حکومت هم د تاوتریخوايل د 
مه په هرات کې د ۲۲زیاتوايل له کبله نیوکې وشوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جوالی په 

ځواکونو په یوه هوایي برید کې د ملکیانو مرګ ژوبله وغندله او د پېښې په اړه یې د څېړنو مالتړ اعالن  افغان
چې له کبله یې لسګونه ملکي وګړو  دغه برید د طالبانو د خويش شوو بندیانو لپاره پر راټولو شوو خلکو وشو،کړ. 

 اوښته.ژوبله و  ته مرګ

له څو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته د سمنګان والیت هم د هېواد په ښاري سیمو کې مه ۱۳د جوالی میاشتې په 
کې د طالبانو له لوري د افغانستان د ميل امنیت پر سیمه ییز ارګان ډله ییز برید وشو، چې له  ایبک ښارپه مرکز 

ت د بریدونو په کبله یې د ميل امنیت ځواکونو ته پراخه مرګ ژوبله واوښته. طالبانو خپل دا برید د افغان حکوم
، چې په دغه برید کې غربګون کې د دوی عکس العميل برید وباله او د یوې اعالمیې په خپرولو رسه یې وویل

؛ خو د سمنګان وايل وویل، چې نور یې ټپیان کړي دي ۷۲او کارمندان وژيل او تنه افرسان  ۴۷یې د ميل امنیت 
 نور ټپیان شوي دي. ۶۳تنه وژل شوي او  ۱۱په دغه برید کې 

زملي خلیلزاد د امریکا د سولې انستیتوت په یوه کنفرانس کې د خربو پر د تاوتریخوايل له دغه وضعیت رسه رسه، 
لنه کموالی س ۴۰مهال وویل، چې سږ کال تاوتریخوالی کم شوی. د ده په وینا، د افغان ځواکونو په تلفاتو کې 

راغلی، ملکي تلفات هم کم شوي او هېڅ بهرنی رستېري د دوحې تړو تر السلیک وروسته په افغانستان کې نه 
 دی وژل شوی. 

چې  د تېر  کال  په پرتله  ،په خپل يوه راپور کې ویيل هم لګرو ملتونو سیايس دفرت يوناماپه افغانستان کې د م
خو په خربه یې دغه جګړه د نړۍ په کچه د  ؛سلنه کمه شوې 13سږ کال په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله 
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ملکيان  1282 پکې چې د روان ميالدي کال له جنوري مياشتې راهیسې ،ده خونړۍملکي وګړو لپاره تر ټولو 
 یې ماشومان دي. 727او په ټپیانو کې  340په وژل شوو کسانو کې  .نور ټپیان شوي دي 2176وژل شوي او 

ې یوناما د دغې مرګ ژوبلې د ډېرې برخې پړه پر طالبانو اچولې؛ خو طالبانو دا راپور رد کړی او د ملکي مرګ ژوبل
طال  ویاند ذبیح الله مجاهد د یوې خربپاڼې په  اصيل عامل یې د افغان ځواکونو بریدونه او مببارۍ بليل دي.

خپرولو رسه ویيل، چې یاد راپور د امنیتي ارګانونو د معلوماتو په اساس ترتی  او خپور شوی چې په واقعي بڼه د 
 ملکي مرګ ژوبلې قضيې نه دي په کې په ګوته شوي.

 پای

 


