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 مقدمه

په اکتوبر میاشت کې له یوې خوا په سیايس ډګر کې د سولې او بین االفغاين مذاکراتو په تړاو کوم څرګند 

پرمختګ ونه لیدل شو او له بلې خوا پکې د تاوتریخوايل کچه هم لوړه شوه. په سیايس برخه کې، افغان 

کابینه وليس جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معريف کړه او ترڅنګ  ولسمرش له څو میاشتني ځنډ وروسته خپله

یې له پاکستان رسه په اړیکو کې دغه هېواد ته د مصالحې د عايل شورا مرش ډاکرت عبدالله او بیا د حزب 

کې د بین االفغاين په سپټمرب میاشت کې په دوحه چې ا ن حکمتیار د سفرونو شاهدان وو. داسالمي مرش ګلبدی

د  ه اکتوبر میاشت کېپوه، شخربو اترو پیل شوی لومړی پړاو پای ته ونه رسېد او دا پروسه له بن بست رسه مخ 

دغه بن بست د ماتولو لپاره ځینې هڅې هم وشوې او هم ولسمرش غني قطر ته رسمي سفر وکړ. به بل اړخ کې 

توند ال هم د جګړې د دواړو لورو ترمنځ له یې بیا اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره یو ځل بیا خونړۍ وه او له کب

جنګي ادبیات کارول کېږي، چې د دواړو لورو ترمنځ د واټن ال زیاتېدو ته یې هم زمینه برابره کړې ده. د 

تاوتریخوايل د لوړې کچې له کبله، د طالبانو او امریکا ترمنځ هم بې باوري رامنځته شوه او داسې اندېښنې 

د لغوه کېدو بحثونه راپورته کړي؛ خو بیا هم دواړه  طالبانو د تړون-راوټوکېدې، چې ښایي دا وضعیت د امریکا

تظر دي، چې ښایي د افغانستان پر سولې نمه په امریکا کې د ولسمرشیزو ټاکنو پایلو ته م۳لوري د نومرب په 

 پروسه هم ښکاره اغېزې ولري. د دغو او نورو موضوعاتو تفصیل په الندې برخو کې لولئ.
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 سیايس وضعیت

 د کابینې تشکیل

تنه نوماند وزیران او رییسان، له وليس جرګې څخه د باور رایې  ۲۳مه نېټه ۲۱سمرش ارشف غني د اکتوبر په ول

تنه یې نوماند وزیران او څلور نور یې د مهمو ادارو  ۱۹اخیستلو لپاره دغې جرګې ته وروپېژندل. په دې ډله کې 

وو، چې نوماند وزیران د باور رایې  رییسان دي. تر دې مخکې وليس جرګې څو ځله له حکومت څخه غوښتي

اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معريف کړي او دې چارې په یو ډول د پارملان او حکومت ترمنځ بې باوریو ته هم 

 الره هواره کړې وه. 

ولسمرش ارشف غني کابو اووه میاشتې وړاندې د ولسمرش په توګه لوړه وکړه؛ خو د سیايس جنجالونو د هواري په 

مه السلیک شو. کابو پنځه ۱۷د ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله ترمنځ سیايس هوکړه لیک د مې په موخه 

میاشتې وروسته اوس نوماند وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره وليس جرګې ته وروپېژندل شول. دغه ځنډ هم 

، چې له کبله یې د ولسمرش او بېالبېل الملونه لرل. تر ټولو مهم المل یې د حکومت د تشکیل سیايس هوکړه وه

د مصالحې د عايل شورا د رئیس ترمنځ د نوماند وزیرانو او ځینو نورو مسائلو پر رس اختالفات موجود وو. د ځینو 

رسچینو له قوله، ولسمرش ارشف غني د ډاکرت عبدالله له لوري له معريف شوو ځینو نوماند وزیرانو رسه موافقه نه 

-هم په یوه خربي غونډه کې دغه ټکي ته اشاره کړې وه. د دې ترڅنګ، د امریکا کوله او د ولسمرش ویاند

طالبانو د هوکړې له مخې د طالب بندیانو خويش کولو بهیر او بین االفغاين مذاکراتو ته چمتوالی هم د دې المل 

 شوی و، چې د حکومت ډېره توجه هغه لوري ته يش. 

و پر رس اختالفات پای ته رسېديل او د کابینې غړي د باور رایې د که څه هم اوسمهال ظاهرا د نوماند وزیران

اخیستلو لپاره وليس جرګې ته ورمعريف شول؛ خو بیا هم داسې برېښي چې د ولسمرش غني او ډاکرت عبدالله 

سلنه وېش به په راتلونکي کې هم د داخيل اختالفاتو یوه مهمه رسچینه وي. ښایي  ۵۰ – ۵۰ترمنځ د حکومت 

رګه یو شمېر نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړي او بیا هم د نورو نوماند وزیرانو د معريف کولو په وليس ج

پروسه کې د اختالفاتو احتامل شته دی؛ خو تېرې تجربې ته په کتلو رسه ښایي هغه وزارتونه به چې اړوند 

له لوري اداره يش؛ ځکه د ميل یووايل د وزیران یې له وليس جرګې د باور رایه نه يش اخیستلی، د رسپرستانو 
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حکومت په دوره کې هم تر پایه یو شمېر وزارتونه د رسپرستانو له لوري اداره کېدل. رسه له دې چې د قانون له 

مخې باید له دریو میاشتو زیات کوم وزارت د رسپرست له لوري اداره نه يش. خو د دې ترڅنګ، ښایي په 

ل او تغییر او تبدیل پر رس اختالفات رامنځته يش، ځکه په سیايس هوکړه لیک کې راتلونکي کې د وزیرانو د عز 

 منل شوې، چې د وزیرانو عزل او تغییر او تبدیل به هم د اړوندو وزیرانو د معريف کوونکي لوري له خوا کېږي.

 

 اسالم آباد اړیکې-کابل

ر ټولو ډېرې لوړې ژورې یې د ولسمرش غني د افغانستان او پاکستان اړیکې تل له لوړو او ژورو ډکې وې، چې ت

د واکمنۍ پر مهال لرلې. ولسمرش غني د ميل یووايل حکومت په لومړیو کې پاکستان ته خورا زیات نژدې شو او 

دغه هېواد ته یې زیات امتیازات ورکړل؛ خو کله چې د سولې په پروسه کې د پاکستان له رول او یا نه همکارۍ 

و کې خورا زیات تغییر راغی او د دوستۍ اړیکې بېرته پر دښمنۍ او توندو څرګندونو بدلې نهیلی شو، په دغو اړیک

شوې. له هغه وروسته ولسمرش غني تل په نړیواله کچه د پاکستان د منزوي کولو هڅې کولې. د ميل یووايل 

امریکا تر فشارونو حکومت په وروستیو کې که څه هم پاکستان تر ډېره تر نړیوالو فشارونو په ځانګړې توګه د 

طالبانو خربې اترې پیل شوې او په دغو خربو اترو کې پاکستان کې هم رول -الندې و؛ خو کله چې د امریکا

 درلود، پاکستان بېرته له هغې انزوا بهر شو او له امریکا رسه یې هم اړیکې ورغېدې. 

د دې ښکارندوی دي چې اوسمهال  پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ګڼ سفرونه

پاکستان په دې پروسه کې په کايف اندازه ښکېل دی او هڅه کوي، خپله دغه ښکېلتیا د یوه همکار او موثر 

مه نېټه ۸لوري په توګه وسايت او له دې الرې له امریکا رسه خپلې اړیکې نورې هم ښې کړي. د اکتوبر په 

پر مهال هم، ښاغيل خلیلزاد له لومړي وزیر عمران خان  سفراټ مېلر د پاکستان ته د زملي خلیلزاد او جرنال سک

سولې په پروسه کې د دوی د همکاریو له او لوی درستیز قمرب جاوېد باجوه څخه په ښکاره ټکو د افغانستان د 

کبله مننه وکړه. د دې ترڅنګ، په مجموع کې هم داسې ښکاري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په 

سیاستونو کې هم تر څه بریده بدلون راغلی. د دغه بدلون څرکونه دغه هېواد ته د افغان سیاسیونو په وروستیو 

 سفرونو کې ښکاري.

https://pk.usembassy.gov/statement-on-the-visit-to-pakistan-by-ambassador-khalilzad-and-general-miller-10082020/
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ايل شورا مرش ډاکرت عبدالله عبدالله د سپټمرب په وروستیو کې اسالم آباد ته په سفر والړ او د ميل مصالحې ع

هلته یې د پاکستاين چارواکو له لوري تود هرکلی وشو او د  رسې قالینې پروتوکول ورکړل شو. ډاکرت عبدالله د 

اړیکو د نوي فصل د عالقمندۍ  خپل دغه سفر په اړه وویل چې په دغه سفر کې یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د

څرکونه لیديل دي. عمران خان له ډاکرت عبدالله رسه په کتنه کې د افغان سولې بهیر او دواړو هېوادونو د دوه 

اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خربې وکړې او په خپره کړې اعالمیه کې یې د ډاکرت عبدالله دغه سفر د اړیکو د 

کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش په یوه څېړنیز مرکز کې له نوي باب په توګه هم یاد 

عبدالله رسه د ګډې وینا پر مهال وویل، د افغان سولې لپاره سیمه ییز مالتړ ته اړتیا ده او اوس سیمه ییز مالتړ 

پاکستان هیله هم دا شته دی، خو په ورته وخت کې د دغې پروسې تخریبکاران هم شته دي. د ده په خربه، د 

 ده چې که پاکستان له سیمې رسه نښلول کېږي، په افغانستان کې سوله یې یوه اړتیا ده.

ډاکرت عبدالله په دغه سفر کې د افغانانو لپاره د وېزې د آسانتیا په برخه کې د پاکستان د کابینې د پرېکړې مننه 

د پاکستان وېزو ته د ټوکن اخیستلو په ګډوډۍ او هم کړې، چې ترې یوازې څو ورځې وروسته په جالل آباد کې 

تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دا پېښه رسه له دې چې خورا  ۱۲مېرمنو په ګډون  ۱۱بیروبار کې د 

اندېښمنوونکې وه؛ خو ترې وروسته یې د دغه وضعیت د بدلون لپاره کوم پام وړ ګام پورته نه شو او له تېرو څو 

کله چې د ولسمرش غني په دوره کې له پاکستان رسه اړیکې خرابې او پاکستان افغانانو ته د وېزو  کلونو راهیسې

 لرل حتمي کړل، همدا وضعیت روان دی. وخت ناوخت په دې تړاو الریونونه هم شوي دی.

توبر پر اسالم آباد ته د ډاکرت عبدالله تر سفر وروسته، د حزب اسالمي مرش انجنیر ګلبدین حکمتیار هم د اک

مه دغه هېواد ته پر یوه رسمي درې ورځني سفر والړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او ۲۱

نورو جګ پوړو چارواکو رسه وکتل. نوموړي تر دغه سفر وروسته په کابل کې خربیاالنو ته وویل، چې پاکستان 

ان ته د نوموړي بلنه د دې ښودنه کوي، چې ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه کې به صادقانه عمل کوي. پاکست

پاکستان غواړي هم له حکومت او هم د حکومت له سیايس مخالفینو رسه اړیکې ولري او په ټولیز ډول په 

 افغانستان کې خپل نرم ځواک یو ځل بیا پیاوړی کړي.
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 د سولې بهیر

 د بین االفغاين مذاکراتو پیل

بندیان  ۵۰۰۰د هوکړې له مخې، ټاکل شوې وه افغان حکومت د طالبانو  طالبانو ترمنځ د دوحې تړون-د امریکا

تنه بندیان خويش کړي. په تړون کې همدا  ۱۰۰۰خويش کړي او په مقابل کې یې طالبان هم د افغان حکومت 

م( بین ۲۰۲۰مه ۱۰راز ویل شوي وو، چې د دغو بندیانو له تبادلې رسه له تړون لس ورځې وروسته )د مارچ په 

فغاين خربې اترې پیل يش؛ خو د بندیانو په تبادله کې څو میاشتنی ځنډ او د یو شمېر طالب بندیانو له خويش اال 

کولو د افغان حکومت انکار د بین االفغاين خربو اترو د ځنډ المل شو. د بندیانو د تبادلې بهیر کابو اووه میاشتې 

امریکا د فشارونو په پایله کې د بندیانو د تبادلې پروسه وخت ونیوه او باآلخره د نړیوالو او په ځانګړې توګه د 

مه نېټه په دوحه کې د بین االفغاين مذاکراتو د پیل غونډه وشوه. د بین االفغاين ۱۲بشپړه شوه او د سپټمرب په 

پوړو افغان چارواکو او د مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د ميل مصالحې د عايل شورا د رئیس په ګډون جګ

 مې او نړۍ په کچه د بېالبېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو لسګونو استازو ګډون کړی و. سی

 

 بستپه بین االفغاين مذاکراتو کې روان بن

د بین االفغاين مذاکراتو له پیل وروسته د افغان حکومت او طالبانو د پالوو ترمنځ د مذاکراتو د طرزالعمل په اړه 

اړو لورو د متاس ډلې وټاکل شوې؛ خو له بده مرغه دغه خربې اترې خورا اوږدې او خربې اترې پیل شو او د دو 

جنجايل شوې، چې د دغو کرښو تر لیکلو )د اکتوبر میاشتې تر پایه( ال هم دواړه لوري د خربو اترو لپاره پر 

 طرزالعمل نه دي رسه سال شوي. 

ییز کرايت ډلو له لوري د مذاکراتو لپاره یو شل مادهپه تېره څه باندې یوه نیمه میاشت کې، د دواړو لورو د مذا

طرزالعمل جوړ شوی؛ خو د دغه طرزالعمل د دوو مادو په اړه اختالف د اوسني بن بست اسايس المل دی. که 

څه هم دواړو ټیمونو هوکړه کړې، چې پر مسائلو د هوکړې تر نهایي کېدو وړاندې به بحثونه دباندې نه وځي؛ خو 

ت د مذاکرايت ټیم له لوري د دغو دوو مادو په اړه په هامغو لومړیو کې پر مقابل لوري د فشار د افغان حکوم
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لپاره رسنیو ته راپورونه ورسېدل، چې له کبله یې دا مسئله ال ډېره پېچلې او جنجايل شوه. طالب پالوی ټینګار 

حې تړون وي او همدا راز به د طالبانو ترمنځ د دو -کوي، چې د بین االفغاين مذاکراتو اساس به د امریکا

مذاکراتو په جریان کې د اختالف پر مهال حنفي فقهې ته مراجعه کېږي؛ خو د افغان حکومت پالوی له دغو 

 ټکو رسه مخالف دی، چې له کبله یې په خربو اترو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی.

سايس بحث نه دی. په ځانګړې توګه د د مذاکراتو لپاره پر طرزالعمل خربې اترې د بین االفغاين مذاکراتو ا

مذاکراتو د اساس په اړه شته جنجال پر راتلونکو بحثونو او پرېکړو کوم جوت اغېز نه لري. که څه هم د اختالف 

پر مهال د حنفي فقهې له مخې د مسائلو حل تر یوه بریده جنجايل بحث دی او په دې توګه د مذهبي اختالفاتو 

ځان رسه لري. عامو افغانانو د بین االفغاين مذاکراتو له پیل رسه هیله درلوده، چې د راټوکېدو څرکونه هم له 

بحثونه ګړندي مخته والړ يش او دواړه لوري پر اسايس مسائلو بحث وکړي؛ ځکه په هېواد کې جګړه روانه ده او 

جانبي موضوعاتو بحث  هره ورځ یې لسګونه افغانان قرباين کېږي. له بده مرغه د مذاکراتو په لومړي رس کې پر

له بن بست رسه مخ کېدو په پراخه کچه داسې اندېښنې راټوکولې دي، چې دغه بهیر به خورا ننګوونکی او له 

خنډونو ډک وي. داسې تحلیلونه هم شته دي، چې د دغسې موضوعاتو له کبله دا پروسه له بن بست رسه مخ 

 ويي کوي. کول، سولې او روغې جوړې ته د ارادې د نشتون ښکارند

دغه وضعیت ته په کتلو رسه داسې ښکاري چې د بین االفغاين مذاکراتو اسايس او مهم بحثونه به ال ډېر وخت 

بند، رسپرسته یا لنډمهالې اداره، د راتلونکي نظام ډول، د تېرو کابو دوو لسیزو السته راوړنې او ر ونیيس. او 

غان ځواکونو او طالب جنګیالیو برخلک او د هېواد بهرنی نیمګړتیاوې، د کورنیو جګړو د مخنیوي ضامنتونه، د اف

سياست او له سولې وروسته له نړۍ رسه د افغانستان اړیکې او اداسې نور هغه موضوعات دي، چې په بین 

االفغاين مذاکراتو کې باید بحثونه پرې ويش او دواړه لوري پرې توافق ته ورسېږي؛ خو له بده مرغه ال د دغو 

 پړاو پیل شوی نه دی. اسايس بحثونو

 

 د بین االفغاين مذاکراتو د بن بست ماتولو هڅې

ظاهرا په قطر کې پیل شوې بین االفغاين خربې اترې د منځګړو له شتون پرته مخته روانې دي او دواړه لوري 

ګړو په ځانګړې توګه افغان چارواکي ټینګار کوي چې په دغو خربو اترو کې بهرين لوري ښکېل نه دي او د منځ
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له شتون پرته تررسه کېږي. خو دا چې له یوې خوا دا خربې اترې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو په پایله 

کې پیل شوې دي، اوس هم د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه او ترڅنګ یې ځینې هېوادونه د منځګړو په 

 توګه په پروسه کې حضور لري. 

مالتړو هېوادونو ډله د بین االفغاين مذاکراتو له پیل وروسته په قطر کې جوړه د افغانستان د سولې پروسې د 

شوه، چې د قطر، آملان، ناروې، ازبکستان او اندونیزیا هېوادونو استازي پکې دي او هڅه یې دا ده چې دا 

موجود وي،  پروسه له ناکامۍ وژغوري. په ټوله کې دا یو مؤثر اقدام دی او اړتیا ده چې ترمنځ داسې منځګړی

چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي. د دې ترڅنګ اړتیا ده، چې په ميل او نړیواله کچه د دغې پروسې د کامیابولو 

 لپاره فشارونه هم موجود وي. په دې برخه کې ترټولو ډېر رول د متحده ایاالتو دی.

دا وضعیت او د بې باورۍ واټن ورځ تر له بلې خوا دواړه لوري ال هم د یو بل پر ضد توند جنګي ادبیات کاروي او 

په ډګر کې د تاوتریخوايل لوړه کچه ده. د افغانستان د  بلې زیاتېدونکی ښکاري، چې یو المل یې هم د جګړې

 ټویټمه یې په یوه ۲۵سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم پر دغه وضعیت غربګون ښودلی او د اکتوبر په 

د افغانستان د برشي »کې، په تخار کې د افغان ځواکونو په مببارۍ کې ملکي تلفاتو ته په اشارې رسه وویل: 

ماشومان ووژل شول  ۱۲حقونو خپلواک کمیسیون تائید کړې چې د افغان دولتي ځواکونو په هوايي مببارۍ کې 

یوازې تخار پورې نه محدودېږي. ملکي خلک د طالبانو په  دا غمیزهله بده مرغه چې .. .ټپیان شولاو ډیر نور 

کیږي، چې د ټولو  رسه په بیړين اورکم حلد دغو غمیزو .. وژنو کې قرباين کیږي. هديفاو  چاودنوموټرمبونو، 

 «.یوه سیايس جوړجاړي ته بیړه ويشاو  غاړو لخوا د اوربند سبب وګرځي

 

 ته د ولسمرش ارشف غني سفرقطر 

مه د یوه لوړپوړي پالوي په ملتیا د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې له ګډون ۵افغان ولسمرش د اکتوبر په 

پر یوه دوه ورځني سفر والړ. ولسمرش غني په دوحه کې د قطر له امیر او نورو   وروسته د قطر پالزمېنې دوحې ته

ه وکړل. په دغو مالقاتونو کې د قطر او افغانستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د جګ پوړو چارواکو رسه مالقاتون

افغان سولې مذاکراتو په اړه، چې قطر یې کوربه دی، خربې وشوې. ولسمرش غني دغه راز د افغان حکومت له 

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1320094710241820673
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افغانستان د  مذاکرايت ټیم او قطر مېشتو افغانانو رسه وکتل. نوموړي په دوحه انستیتوت کې هم وینا وکړه او د

 سولې پر پروسه او د هېواد د راتلونکي په اړه یې خربې وکړې. 

ښاغيل غني همدا راز په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زملي خلیلزاد او په افغانستان 

یې خربې وکړې. په کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جرنال مېلر رسه هم وکتل او د سولې پروسې په اړه 

یې دي، چې له  ویيلدې تړاو زملي خلیلزاد پر خپله ټویټرپاڼه د دغه مالقات د جزئیاتو په اړه لیکل کړي او 

لپاره دغه رامنځته شوی فرصت له السه  ولسمرش رسه یې په مالقات کې ټینګار کړی، چې افغانان باید د سولې

ورنه کړي. د نوموړي په خربه، له ولسمرش رسه په مالقات کې یې د ټولو اړخونو له لوري د تاوتریخوايل پر کمولو 

 ټینګار کړی.

افغان حکومت تر دې قطر ته د ولسمرش غني سفر د دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیست. 

وړاندې د افغانستان په سوله کې د قطر رول ته د شک په سرتګه کتل؛ خو له دغه سفر رسه یې په دې پروسه 

 کې د قطر د رول او هڅو قدرداين وکړه. 

قطر د سیمې او نړۍ په کچه، په ځانګړې توګه د اسالمي نړۍ په کچه یوازېنی هېواد دی، چې د افغان سولې 

طالبانو د اوږدو خربو اترو کوربه توب یې کړی -یې عميل او خورا زیاتې هڅې کړې دي. د امریکا په پروسه کې

او اوسمهال د بین االفغاين مذاکراتو کوربه توب او د بریايل کېدو هڅې کوي. قطر غواړي په اسالمي نړۍ کې 

یسۍ وې، چې د سولې بهیر له د یوه برشدوست او اغېزناک هېواد په توګه رول ولوبوي. د قطر هېواد همدا پال

ډېرو خنډونو رسه رسه تراوسه له بشپړې ناکامۍ ژغورل شوی او اوس هم داسې مته شته، چې د بین االفغاين 

 مذاکراتو په بهیر کې شته بن بستونو او خنډونو په له منځه وړلو کې به هم رغند رول ولري.

 

 طالبانو د توافقنامې برخلیک-د امریکا

نو ترمنځ د دوحې په تړون کې توافق شوی، چې د تړون تر السلیک وروسته د بین االفغاين خربو د امریکا طالبا

اترو په پایله کې بشپړ اوربند ته تر رسېدو پورې به دواړه لوري د جګړې په ډګر کې تاوتریخوالی کموي؛ خو د 

او د دغو خربو اترو له پیل وروسته رامنځته بین االفغاين خربو اترو له پیل وړاندې د بندیانو په تبادله کې ځنډ 

شوی بن بست بیا د دې المل شول، چې د جګړې پر ډګر هم اغېزې ولري او تاوتریخوالی لوړ يش. د اکتوبر 

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1313277585124741120
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میاشتې په اوږدو کې یې تر ټولو مهمې او غټې پېښې د هلمند جګړه او په تخار کې د طالبانو بریدونه او ترې 

 ایي ځواکونو له لوري شوې مببارۍ وې، چې درنې مرګ ژوبلې یې له ځان رسه لرلې.وروسته د افغان او امریک

د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل زیاتېدو له کبله داسې تحلیلونه هم شته دي، چې ښایي د دوحې تړون د  

دفرت له غړو رسه د  مه زملي خلیلزاد او جرنال مېلر د طالبانو د قطر۱۵لغوه کېدو بحثونه راپورته يش. د اکتوبر په 

له مخې، د امریکايي لوري او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا هوکړه  ټویټتاوتریخوايل پر کمولو بحث وکړ. د خلیلزاد د 

ر به کموي؛ ځکه له تېرو څو اوونیو راهیسې نوې شوې، چې تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د عملیاتو شمې

خورا زیات افغانان وژل کېږي او دا د سولې پروسه ګواښي. د ده په وینا، دوی به د دغه نوي تعهد د تطبیق 

 څارنه وکړي.

مه طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو رسه وویل، چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې له وروستیو ۱۸د اکتوبر په 

تو وروسته په غیرجنګي ساحو کې د مبباریو او ډرون بریدونو په کولو رسه د دوحې تړون نقض کړی، ځکه تحوال 

په وینا یې چې امریکايي ځواکونه د تړون له مخې نه يش کولی له جنګي سیمو پرته په نورو سیمو کې مببارۍ 

بېلو سیمو کې د مبباریو ترڅنګ په وکړي او څوک په نښه کړي. د طالبانو اعالمیه زیاتوي، چې د هلمند په بېال 

دې وروستیو کې په نورو والیتونو کې هم د امریکایانو له لوري مببارۍ شوې او که دا وضعیت دوام کوي، 

مسؤولیت به یې د امریکايي لوري په غاړه وي. همدا المل و، چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي 

مالقاتونو وروسته د تېر په پرتله یو څه تونده اعالمیه خپره کړه. نوموړي د اکتوبر په دوحه کې له طالبانو رسه تر 

 د سولې بهیر د پرمختګڅرګندونې  ېنکو بنسټه تورونه او پارو د تخطیو بې»کې وویل:  ټویټونومه په یو لړ ۱۹په 

-توایاال ه طالبانو توافقلیک او د متح متحد-توایاال ه پرځاې یې باید موږ په جدي توګه د متحد .المل نه کېږي

د  .افغانستان ګډې اعالمیې د ټولو موادو متابعت وکړو، او د تدریجي اورکم لپاره ژمنې له پامه ونه غورځوو

او دغه اسايس پوهاوی وګواښوي چې پوځي يش چې د سولې بهیر، توافقلیک  یتاوتریخوايل لوړه کچه کوال 

تائید رسبیره، په افغانستان کې تاوتریخوالی په -وروستي بیا پر په اړهحل شتون نلري. د پام وړ اورکم د اړتیا 

د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو د »نوموړي دغه راز وييل: .« لوړ پاتې شوی هنکې کچو بوږنو 

ضد د طالبانو د بریدونو، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د  رځواکونو پبریدونو، د افغان امنیتي 

عملیاتو او ائتاليف ځواکونو د بریدونو په هکله د طالبانو د شکایتونو په لړ کې په دوحه کې وروستۍ غونډه 

وبله به کموي. که څه هم ژ وي او تاوتریخوالی او مرګکمټولو خواوو توافق وکړ چې بریدونه او مببارۍ به .وشوه

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1316730865217671168
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1317950665449144321
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زموږ لخوا السلیک  .واد کې تاوتریخوالی ډیر دیېشوی، خو په عمومي توګه په ه کمپه هلمند کې تاوتریخوالی 

شوي توافقلیک کې پر دې مترکز شوی و، او د بندیانو د وروستیو ډلو د خالصون په تړاو ورباندې نور ټینګار هم 

باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډیر يش،  داد ښاغيل خلیلزاد په وینا، .« وشو

يش چې د سولې بهیر زیامنن کړي او د افغان مرشانو پخواين ناسم  یدغه ډول چلند کوال او  ډیر خطرناک دی

 .محاسبات بیا تکرار کړي

 

 د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې او افغان سوله

م( په امریکا کې ولسمرشیزې ټاکنې تررسه يش. اوسمهال له غیررسمي ۲۰۲۰) مه۳ټاکل شوې د نومرب په 

نظرپوښتنو داسې ښکاري چې جو بایډن د ولسمرش ډونالډ ټرمپ په پرتله مخکښ دی. امریکا د افغان سولې په 

ل پروسه کې د فشار یو مهم فکټور دی او اوسمهال د دوحې مذاکرات هم د امریکا د فشارونو په پایله کې پی

شوي دي. د چارو څارونکي په دې اند دي، چې په بین االفغاين مذاکراتو کې د ځنډ یو المل هم همدا دی او 

 ظر دي، ترڅو معلومه يش چې ګټونکی نوماند څوک دی. تني د امریکا ولسمرشیزو ټاکنو ته مدواړه لور 

وړ وضعیت او سیاستونو هم پامد امریکا ولسمرشیزې ټاکنې له شک پرته د نورې نړۍ ترڅنګ د افغانستان پر 

اغېزې لري. خو پوښتنه دا ده چې که ډونالډ ټرمپ دا ټاکنې وګټي د افغانستان له سولې پروسې رسه به څه ډول 

 چلند کوي او که جو بایډن یې وګټي د افغان سولې په تړاو به یې پالیيس څه وي؟

خو که ټاکنې وګټي له شک پرته د افغانستان رسه له دې چې د ډونالډ ټرمپ د بریايل کېدو چانس کم برېښي، 

په اړه به یې سیاستونه تر یوه بریده تغییر هم کوي، ځکه اوسني سیاستونه یې تر ډېره د همدغو ټاکنو د ګټلو 

لپاره وو. بیا هم د کوم ډېر ژور بدلون مته نه لیدل کېږي؛ خو په ټولیز ډول ډونالډ ټرمپ ډېر د وړاندوینې وړ نه 

ې یې خورا بدلېدونکې دي. ان د یوه کوچني برید له کبله د افغانستان په اړه د هغه تګالره بدلېدای دی او تګالر 

يش. د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې د روان کال تر پایه به خپل 

ې هوکړې له نېټې هم وړاندې ده. د ټول رستېري له افغانستانه وبايس، کومه نېټه چې له طالبانو رسه د شو 

وکړه او ویې  نیوکهنوموړي دا څرګندونې د طالبانو له مثبت غربګون رسه مخ شوې؛ خو د ناټو رسمنيش بیا پرې 

 ځو.ویل چې افغانستان ته په یوه ځای تليل یو او په یوه ځای به راو 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54473624ر
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په بل اړخ کې د جو بایډن د بریا چانس ډېر دی. د چارو څارونکي په دې اند دي چې د جوبایډن له بریايل کېدو 

رسه به هم د افغانستان د قضیې په اړه د امریکا تګالره کې ډېر سرت بدلون رانه يش؛ ځکه جو بایډن له پخوا 

کال کې کله چې  ۲۰۰۹ولې د خربو اترو پلوی و. په څخه د افغان جګړې د پای ته رسولو او له طالبانو رسه د س

نوموړی د بارک اوباما مرستیال و، په بروکسېل کې یې د ناټو په یوه غونډه کې له طالبانو رسه د خربو اترو په اړه 

څرګندونې کړې وې. نوموړی هغه مهال افغانستان ته د اضايف رستېرو له لېږلو رسه هم مخالف و. خو د 

ه بیا بایډن د ټرمپ په پرتله نرم دریځ لري او یو ځل یې ولسمرش کرزي ته ویيل وو، چې پاکستان پاکستان په اړ 

د افغانستان په پرتله پنځوس ځله زیات اهمیت ورته لري. داسې تحلیلونه شته دي، چې بایډن ښایي له 

ن د افغانستان لپاره د افغانستانه خپل رستېري وبايس خو په پاکستان کې د یوې اډې لرلو هڅه وکړي. جو بایډ

فدرايل نظام خربه هم کړې او هم یې په افغانستان کې له ملت جوړونې رسه مخالفت کړی، چې په وینا یې 

افغانستان یو متحد هېواد نه يش کېدای. د نوموړي دغسې څرګندونو په افغانستان کې غربګونونه هم پارويل 

 وو.

ړو پر مهال له طالبانو رسه د امریکا د توافقنامې په اړه څرګندونې په سماليس توګه جو بایډن د ټاکنیزو منډو تر

نه دي کړې؛ خو له دغې توافقنامې شاتګ به نوموړي ته هم سخت وي، ځکه له یوې خوا نوموړی هم له 

افغانستانه د خپلو رستېرو د ایستلو طرفدار دی او له بلې خوا به دا د امریکا نړیوال باور سخت زیامنن کړي، د 

 م څه له کبله چې پر ډونالډ ټرمپ پراخې نیوکې شته دي. کو 
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 امنیتي وضعیت

 د تاوتریخوايل زیاتوالی

د اکتوبر میاشتې په اوږدو کې له یوې خوا د جګړې په ډګر کې عموما تاوتریخوالی زیات شو او له بلې خوا 

ولو مهمې پېښې هم د هلمند جګړه او ییز بریدونه هم وشول. تر ټسرتې امنیتي پېښې او د والیاتو پر مرکزونو ډله

په څو نورو والیتونو کې ډله ییز بریدونه وو. د تاویخوايل د کچې زیاتوالی د دې المل شو، چې زملی خلیلزاد او 

مه قطر ته سفر وکړي او هلته له طالب استازو رسه په دې تړاو خربې وکړي. رسه له ۱۵سکاټ مېلر د اکتوبر پر 

ه طالبانو رسه د بریدونو پر کمولو د هوکړې خرب ورکړ؛ خو د دې میاشتې په وروستیو دې چې ښاغيل خلیلزاد ل

 ، چې په نهیلۍ رسه یو ځل بیا دوویلاکتوبر( یو ځل بیا د قطر په لور وخوځېده او په یوه ټویټ کې یې  ۲۷کې )

دوحې په لور روان شو؛ ځکه له ژمنو رسه رسه د تاوتریخوايل کچه کمه شوې نه ده او که دا وضعیت همداسې 

 دوام وکړي، باید په یاد ولرو چې د سیايس جوړجاړي دروازې به د تل لپاره همداسې پرانیستې نه وي. 

پر طالبانو اچول کېږي؛ خو طالبان که څه هم، د دې میاشتې په اوږدو کې د تاوتریخوايل د زیاتوايل ډېره پړه 

بیا د تاوتریخوايل د زیاتېدو پړه پر افغان حکومت اچوي. افغان حکومت تر ډېره په هوایي بریدونو کې زیاته 

مه خلیلزاد هم په تخار کې پر یوه جومات د افغان ځواکونو یوه ۲۵مرګ ژوبله اړوي. له همدې کبله د اکتوبر په 

ل، چې د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تخار کې د افغان برید ته په اشارې رسه ووی

ماشومان هم وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي. نوموړي په دې توګه حکومت  ۱۲ځواکونو په هوایي برید کې 

له صالح په ته ګوته ونیوه چې د ملکي وګړو ژوند ته پام نه کوي. تر هغه مخکې د ولسمرش لومړي مرستیال امرال

 ګواښژوبله نه یوازې دا چې په کلکه رد کړې وه، بلکې هغو کسانو ته یې هم دې پېښه کې د ملکیانو مرګ

 کړی و، چې د ملکي تلفاتو راپورونه یې ورکړي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې، په دغه بریدکې ټول وژل شوي

 کسان ماشومان وو.

 

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1321233293715656704
https://www.bbc.com/pashto/54662184
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 سرتې امنیتي پېښې

ییز بریدونه پیل شول، چې څو ورځې یې دوام وکړ مه په هلمند کې د طالبانو له لوري ډله۱۱د اکتوبر میاشتې پر 

او دواړو لورو او ملکي وګړو ته یې پراخه مرګ ژوبله هم له ځان رسه لرله. که څه هم د دغو نښتو د تلفاتو دقیقې 

شوې او دواړو لورو د مقابل لوري د تلفاتو په راپورونو کې مبالغه کوله؛ خو بیا هم د رسنیو د  شمېرې خپرې نه

راپورونو له مخې، په دې جګړه کې سلګونه طالب جنګیايل او افغان پوځیان ووژل شول او د مرګ ژوبلې 

رشي مرستو همغږي د ملګرو ملتونو د بترڅنګ لسګونه زره ملکیان هم د خپلو مېنو پرېښودو ته اړ شول. 

والیت لښکرګاه ښار ته څېرمه د جګړې له کبله  د دغه چې ،ورکړ راپورد جګړې په دریمه ورځ کوونکې ادارې 

فراه والیتونو کې د  په هلمند او .نور وژل شوي یا ټپیان شوي ۲۰۰زره خلک بې ځایه شوي او نژدې  ۳۵شاوخوا 

طالبانو د دغو بریدونو پر مهال بهرنیو ځواکونو هم پر طالبانو هوایي بریدونه وکړل، چې له کبله یې طالبانو هم 

توند غربګون وښود او دا یې د دوحې له هوکړې رسغړونه وبلله؛ خو په افغانستان کې مېشتو بهرنیو ځواکونو د 

، چې بریدونه یې له توافقنامې رسه سم د افغان ځواکونو په دفاع کې وویلطالبانو د دغو نیوکو په ځواب کې 

کړي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جرنال سکاټ مېلر بیا پر طالبانو نیوکه وکړه، چې د هلمند بریدونه یې 

 له توافقنامې رسغړونه کړې ده.

مه د دغه والیت ۱۸د کې ال نښتې روانې وې، چې د غور والیت په مرکز فېروزکوه ښار کې د اکتوبر په په هلمن

امنیه قوماندانۍ ته څېرمه خونړۍ موټربم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې 

مه د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ۲۱ډېر نور ټپیان شول. د اکتوبر پر  ۱۰۰شول او تر  ووژلتنه وليس وګړي  ۱۳

تنه پولیس او ځانګړي ځواکونه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول، چې په ځواب  ۵۵د طالبانو په یوه کمین کې 

مه ۲۳ومان یې پکې ووژل. د اکتوبر په ماش ۱۲کې یې وروسته افغان حکومت پر یوه جومات مبباري وکړه او 

افغان  ۲۰د ميل اردو پر یوه مرکز د وسلوالو طالبانو برید کې نېټه هم د نیمروز والیت په خارشود ولسوالۍ کې 

مه د خوست والیت په مرکز کې هم د اوو تنو ۲۷یو شمېر نور ټپیان شول. د اکتوبر په او  لشو  ژلوو رستېري 

 د افغان ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. بریدګرو له خوا ډله ییز برید وشو، چې له کبله یې

مه نېټه یوه خونړۍ چاودنه وشوه، ۲۵د طالبانو د دغو بریدونو ترڅنګ، د کابل ښار په لوېدیځ کې د اکتوبر په 

ې الس لرل رد کړل. په دغه برید کې چې د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د کوثر دانش په چې طالبانو پک

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54535959
https://www.bbc.com/pashto/54591215
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54589706
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54657315
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ډېر نور ټپیان شول. د دغه  ۵۰تنه زده کوونکي ووژل شول او تر  ۲۵نوم یوه روزنیز مرکز مخې ته وشو، لږ تر لږه 

رولو رسه اخیستل شوی. که برید مسؤولیت د داعش یا اسالمي دولت نومې ډلې له لوري د یوې اعالمیې په خپ

څه هم د دغې اعالمیې د رښتیاوايل تصدیق نه دی شوی؛ خو په تېر کې دا ډول بریدونه د داعش ډلې له لوري 

 شوي وو.

 

 تلفات

 راپوروار مه د ملکي تلفاتو په اړه خپل ربع۲۷د اکتوبر په  په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیايس دفرت يوناما

ملکیانو ته  ۵۹۳۹سپټمرب میاشتې تر پایه د میاشتې څخه بیا له د روان کال د جنورۍ نرش کړ، چې له مخې یې 

کې د ملګرو  په افغانستان.نور ټپیان ثبت شوي دي ۳۸۲۲وژل شوي او پکې تنه  ۲۱۱۷چې  ېمرګ ژوبله اوښت

سلنه کموالی هم  ۳۰ویيل چې د تېر کال همدې مودې ته په کتو ملکي تلفاتو کې لۍ ملتونو سیايس استازو 

یوناما زیاته کړې چې افغانستان ال هم د ملکیانو لپاره د نړۍ په کچه یو له تر ټولو مرګونو هېوادونو  .راغلی دی

 .څخه دی

و او هم د جګړې د ښکېلو هم د تېرې سپټمرب میاشتې په څېر، هم د ملکیان میاشت په مجموعي توګه، اکتوبر

 د راټولو شوود جګړې د مرګ ژوبلې  له لوري د قاصد سرتاتېژیکو څېړنو مرکزلورو لپاره یوه خونړۍ میاشت وه. 

 ۱۱۴۳تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې  ۱۹۵۴په اکتوبر میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو  شمېرو له مخې،

ډېره مرګ ژوبله طالبانو  وو. د دغو راپورونو شمېرو ته په کتلو، بیا همنور هم ټپیان شوي  ۸۱۱پکې وژل شوي او 

 .(۱-)جدول. اوښتېاو ورپسې په ترتیب رسه حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته 

ژوبله د طالبانو په ملکیانو ته بیا هم په دې میاشت کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې وه. ملکیانو ته تر ټولو ډېره مرګ

قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو نو، د افغان حکومت په مبباریو او نورو مرموزو چاودنو کې اوښتې ده. ډله ییزو بریدو 

ي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په هېواد کې د روانې کژوبلې د څارونمرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

توګه به بېړنۍ توګه د اوربند ته رسول د هر افغان وجیبه ده او په ځانګړې وینې تویېدنې او خونړي وضعیت پای 

 اړتیا ده، ترڅو د ملکي افغانانو د وینې تویېدنې بهیر غوڅ يش. 

https://pa.azadiradio.com/a/30915067.html
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 م(۲۰۲۰ اکتوبرژوبله ): د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۲۰۳ افغان ځواکونه ۳۸۹ افغان ځواکونه

 ۲۳۳ وال مخالفیند دولت وسله ۵۲۷ ینوال مخالفد دولت وسله

 ۳۷۵ ملکي وګړي ۲۲۷ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۸۱۱ مجموعه ۱۱۴۳ مجموعه

 ۱۹۵۴ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


