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 مقدمه

کتنه شوې. په سیايس برخه کال په نومرب میاشت کې د افغانستان وضعیت ته  ۲۰۲۰د  کې دغه راپورپه 

رانس، کابل ته د عمران خان لومړی سفر، د کابینې د تشکیل بهیر او د د جېنېوا کنفتېره میاشت کې 

. په وليس جرګې او حکومت ترمنځ ناندرۍ، او د ميل مصالحې د تشکیل جنجال مهم موضوعات وو

نړیوالو له افغانستان رسه د خپلو مرستو په اړه ډاډ ورکړ او د بین االفغاين  جېنېوا کنفرانس کې تر ډېره

مذاکراتو له روانې پروسې یې مالتړ وکړ؛ او له بلې خوا د حکومت د کابینې د تشکیل لپاره له وليس 

شمېر نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته. که څه هم د وليس جرګې او حکومت ترمنځ د  جرګې څخه یو

ي پر پارملان د اداري فساد د تورونو له کبله تر یوه بریده مړي مرستیال امرالله صالح له لور ولسمرش د لو 

همدا راز د سولې په برخه کې د نومرب میاشتې په اوږدو کې هم د بین بې باوري هم رامنځته شوه. 

بست دوام او د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې او پر افغان سوله یې اغېزې د سولې  االفغاين مذاکراتو د بن

ين مذاکراتو بن د نومرب میاشتې په اوږدو کې د بین االفغاکه څه هم په برخه کې پام وړ موضوعات وو. 

بست دوام وکړ؛ خو د نومرب په وروستیو کې د دغه بن بست د ماتېدو څرکونه ولیدل شول. په امنیتي برخه 

کې هم، د دې میاشتې په اوږدو کې ځینو مرموزو خونړیو بریدونو د افغانانو اندېښنې راوپارولې. د دغو او 

 لئ. الندې په راپور کې لو او تحلیل نورو مهمو موضوعاتو بشپړ تفصیل 
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 یتسیايس وضع

 جېنېوا کنفرانس

 ۱۰۰د نږدې ورځنی کنفرانس نړیوال دوهوا ېنېله افغانستان رسه د نړیوالو مرستو او همکارۍ په تړاو د ج

د نومرب نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د متحدو هېوادونو د استازو په ګډون په حضوري او انالین بڼه 

 ونو له افغانستان رسه خپلې اعالن کړې.، چې پکې لسګونو هېوادشو جوړمه ۲۴مه او ۲۳په 

؛ خو دغه مرستې په پراخه افغانستان په تېرو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې پراخې مرستې ترالسه کړې

انستان کې د اداري فساد پر پراخ شتون کچه د اداري فساد ښکار شوې دي او نړیوالې ټولنې تل په افغ

د افغانستان په تېرو څو کلونو کې پرله پسې زمان د څېړنو له مخې، د روڼتیا د نړیوال سااندېښنه ښودلې. 

نړۍ د لسو تر ټولو فاسدو هېوادونو په کتار کې راځي. همدا المل و، چې له افغانستان رسه د نړیوالو د 

مرستو په اړه د جېنېوا کنفرانس له پیل څو ورځې وړاندې ولسمرش غني له اداري فساد رسه د مبارزې نوی 

پنځه واړو غړو د دغه نوي کمیسیون له پیل یوه ورځ وړاندې  ون رامنځته کړ او د جېنېوا کنفرانسکمیسی

خو تر ډېره باور دا دی، چې  .وکړهپه ولسمرشۍ ماڼۍ کې د ولسمرش محمد ارشف غني په وړاندې لوړه 

د افغانستان د بیارغونې د څار ځانګړې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بې اغېزې دي. دا ډول ګامونه 

په دې وروستیو کې ویيل، د سیستامتیک فساد پرضد د افغان حکومت چارې هم ادارې یا سیګار 

سیګار ادعا کړې چې افغانستان کې د فساد ضد مبارزه د غونډو جوړولو او پر  کمزورې دي او اغیز نلري.

 ذ د مقرراتو لیکلو تر بریده محدوده پاتې شوې ده.کاغ

له مرشوطې ژمنې رسه پای ته میلیاردو ډالرو  ۱۳د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د څه باندې دغه کنفرانس 

په افغانستان کې د د سولې د روان بهیر مالتړ او  ، چې ګډونوالو یې د مرستو اعالنولو ترڅنګ،ورسېد

د امریکا د بهرنیو چارو  تولو غوښتنه وکړه.اکي کسانو لپاره د نړیوالو قوانینو مراعاوربند او د مل سماليس

کال کې له  هراتلونکي یو په هېواد به یې  چې ،هم په دغه کنفرانس کې اعالن وکړوزیر مایک پومپیو 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55036839


 (م2020 نومرب) لــــتحلی تنیـــیاشم

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

3 

د افغان  (سوه میلیونه ډالره ۳هغه به یې )کوي، خو نیامیي  مرستهسوه میلیونه ډالره  ۶افغانستان رسه 

  پرمختګ رسه مرشوطه وي. له سولې بهیر کې

په بل اړخ کې طالبانو هم د دغې غونډې هرکلی وکړ؛ خو پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ، چې له افغانستان 

یې چې په تېرو دوو لسیزو کې له رسه کېدونکې مرستې له دوی رسه همغږې کړې، ځکه په وینا 

 افغانستان رسه شوې مرستې د افغان ولس پر ځای د افغان حکومت د چارواکو جیبونو ته تللې دي. 

 

 اسالم آباد اړیکې-کابل

د کابل او اسالم آباد د اړیکو تاریخ له لوړو او ژورو ډک او په ټولیز ډول د دواړو هېوادونو ترمنځ تل بې 

ژورې د ډیورنډ له قضیې، په افغانستان کې د هند -دغه بې باورۍ او د اړیکو لوړېباورۍ موجودې وې. 

دواړو هېوادونو تل له رول او په تېرو دوو لسیزو کې پر پاکستان د طالبانو د مالتړ له تورونو خړوبېږي. 

افغانستان د سولې بهیر هڅه هم کړې چې خپلې اړیکې ورغوي او بې باورۍ ختمې کړي. اوس چې د 

په یوه حساس پړاو کې دی، نړۍ او افغانستان له پاکستانه د سولې په بهیر کې د صادقانه همکاریو 

په خپل لومړي رسمي سفر  مه نېټه۱۹د نومرب په  غوښتنه لري، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان

 مالقاتونهو افغان چارواکو رسه د ولسمرش ارشف غني په ګډون یې له جګ پوړ  راغی اوافغانستان ته 

 وکړل. 

سفر کې د افغانستان د سولې بهیر کې  په خپل دغه یو ورځني عمران خان د ولسمرش غني په بلنه ښاغيل

قات وروسته یوه ګډ خربي له ولسمرش غني رسه تر مال  نوموړي د دوه اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه.

 "د سفر هدف یې د باور جوړونې پیاوړتیا او د سوداګریزو اړیکو تقویه کېدل دي." :وویل کنفرانس ته

"د پاکستان خلک او حکومت د افغانانو په څېر یو ډول اندېښنه لري، موږ افغانانو عمران خان زیاته کړه: 

افغانستان او پاکستان د ده په وینا،  ".ته اړتیا لري ته سوله غواړو، ځکه افغانان تر هر چا زیات سولې

په  غونډې ته ولسمرش غني دغې .دواړه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خربو ته ال ډېره غاړه کېږي

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55059848
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-54997343
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وویل، افغانستان او پاکستان باید یو او بل ته درناوی وکړي او یوه ګډ تفاهم ته ورسېږي  خپلو خربو کې

 هڅې ال زیاتې کړي.او د سولې بهیر کې ګډې 

کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر له سفر رسه ولسمرش ارشف غني د باور جوړونې په موخه د یو شمېر 

انو د کولو فرمان هم صادر کړ. که څه هم ځینو افغان سیاسیونو د دغو بندی خويشپاکستاين وګړو د 

خويش کولو فرمان ته منفي غربګون وښود، خو پاکستان یې هرکلی وکړ او دا یې یو دوستانه ګام وباله. 

په تېرو کابو دوو لسیزو کې افغانستان وخت نا وخت پاکستان ته له دې کبله امتیازات ورکړي، چې 

غان حکومت دا هیله ګوندې د سولې په پروسه کې له افغان حکومت رسه رغنده همکاري وکړي؛ خو د اف

تراوسه نه ده پوره شوې او له کبله یې له پاکستان رسه اړیکې تل خرابې وې. د ميل یووايل حکومت له 

رامنځته کېدو وروسته هم ولسمرش ارشف غني هڅه وکړه چې له پاکستان رسه اړیکې ورغوي او له 

ن له افغان حکومت رسه د طالبانو همدې کبله یې دغه هېواد ته ګڼ امتیازونه ورکړل؛ خو کله چې پاکستا

د مخامخ خربو اترو په پیلولو کې پاتې راغی، د دواړو هېوادونو اړیکې د بل هر وخت په پرتله خرابې شوې 

 والې نښتې هم وشوې. او ان په رسحدي سیمو کې وسله

هم السلیک شوی، چې پکې  سندد عمران خان د وروستي سفر پر مهال د دواړو هېوادونو ترمنځ یو نوی 

د افغاستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پرمختیا، هېواد ته د افغان 

په دغه سند کې د  .پیاوړې کړيکډوالو د ستنېدو او د ولسونو ترمنځ د اړیکو برخه کې ګډې همکارۍ 

 بهیر دوه اړخیزو همکاریو دد پرېکړو د عميل کېدو میکانیزم او مهالوېش هم ټاکل شوی. په سند کې 

 ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د یو بل پالزمېنې ته د دواړو هېوادونو د مرشانو د سفرونو سپارښتنه شوې

 .سفر وکړيالم اباد ته راتلونکي میالدي کال کې اسهم په ولسمرش غني  او ویل کېږي، چې ټاکل شوې

داسې ښکاري، چې پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشارونو میاشتو کې څه هم په وروستیو څو که 

الندې هڅه کړې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده همکاري وکړي؛ خو په ټولیز ډول تحلیلونه دا 

په سیاستونو کې ژور رول نه لري او د عمران تړاو  دي چې د پاکستان ملکي حکومت د افغانستان په

 خان دا سفر ښایي هغسې پایلې ونه لري، چې افغان حکومت یې مته لري. 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55053971
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55012085
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 د حکومت او وليس جرګې ترمنځ ناندرۍ د کابینې تشکیل او

وزیران د ولسمرش  مه( د نوې کابینې لپاره نوماند۲۱یاشت )د اکتوبر په له څو میاشتني ځنډ وروسته تېره م

 لسو نوماند مه نېټه۲۱د نومرب په د باور رایې اخیستلو لپاره وروپېژندل شول.  له لوري وليس جرګې ته

د باور رایې ورکولو یې لپاره وزیرانو ته د وليس جرګې له لوري د باور رایه هم ورکړل شوه، خو د پاتې 

 وځنډېده.ه د نومرب میاشتې تر پایپروسه د حکومت او وليس جرګې ترمنځ د شخړو رامنځته کېدو له کبله 

د جېنېوا کنفرانس په دویمه ورځ د خربو پر مهال پارملان پر پراخ د ولسمرش لومړي مرستیال امرالله صالح 

چې د پارملان د ځینو غړو فساد ډېر پراخ دی او افغانستان له بده مرغه  کړ او ویې ویل، تورناداري فساد 

د عدالت د تامین لپاره باید  تراوسه نه دی توانېدلی د پارملان غړي د محاکمې مېز ته کېنوي.د ده په وینا،

غړو مصوونیت پای ته ورسول يش. نوموړي زیاته کړه، چې د پارملان غړي وزیران د خپلو  ن دد پارملا

د وليس جرګې د منلو لپاره پر ګوښه کولو ګواښي. د دې ترڅنګ، د ولسمرش لومړي مرستیال  غوښتنو

 .تورن کړيهم د مجرمینو پر مالتړ  غړيځینې 

وپاراوه او نوماند وزیرانو ته یې د باور  غربګوند ولسمرش د لومړي مرستیال دغو څرګندونو د وليس جرګې 

د وليس جرګې غړو د ښاغيل صالح څرګندونې غیرمسؤوالنه وبللې او په علني رایې ورکولو بهیر ودراوه. 

د دوی  ړي.غونډه کې یې پرېکړه وکړه چې له نوموړي څخه په عديل او قضایي مراجعو کې شکایت وک

د وليس جرګې مرش په  په وینا، د ولسمرش لومړی مرستیال باید د خپلو تورونو لپاره اسناد وړاندې کړي.

یل، چې د لومړي مرستیال له لوري د اسنادو وړاندې کولو تر وخته به نوماند وزیرانو ته غونډه کې وو علني

دغه راز د وليس جرګې له لوري په خپره شوې اعالمیه کې له ولسمرش بهیر وځنډوي.  ورکولود باور رایې 

 ارشف غني څخه غوښتل شوي وو، چې ښاغلی صالح استعفا ته اړبايس.

د باور له دغو ناندریو رسه رسه، د وليس جرګې غړو د نومرب په وروستیو ورځو کې بېرته نوماند وزیرانو ته 

د اطالعاتو او کلتور او ښځو چارو وزیرانو یې د ل کړ، چې په دویمه ډله وزیرانو کې رایې ورکولو بهیر پی

https://tolonews.com/fa/afghanistan-167986
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55056700
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د وليس جرګې د باور هم او ښایي یو شمېر نور وزیران  کړایباور رایه هم ترالسه نه شو وليس جرګې د 

وزارتونو برخلیک به څه ډول کېږي، د ولسمرش غني رایې په ترالسه کولو کې پاتې رايش. دا چې د دغو 

او ډاکرت عبدالله ترمنځ د خپلمنځي اختالفاتو له کبله ستونزمنه ښکاري چې په لنډ وخت کې پر نویو 

ولسمرش غني ژمنه کړې چې دا ځل به د ميل یووايل حکومت د  که څه همانو هوکړه وکړي. نوماند وزیر 

رسپرست وزیرانو په توګه وساتل شول، د رسپرستۍ  کابینې خالف چې ځینې کسان پکې کلونه کلونه د

 .فرهنګ پای ته رسوي

 

 د مصالحې عايل شورا د تشکیل جنجال

یلو له کبله راټوکېدلی سیايس کشمکش او جنجالونه له څو میاشتو م کال د ولسمرشۍ ټاکنو د پا۲۰۱۹د 

وروسته د دوو مخکښو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د سیايس هوکړې له السلیک رسه پای ته ورسېدل. دغه هوکړه 

مه نېټه، د یو شمېر سیايس مرشانو او چارواکو په حضور کې د ۱۷م کال د مې په ۲۰۲۰د روان 

؛ خو ال هم د دغې شورا رسمي تشکیالت او غړي نه دي السلیک شوه ې کېافغانستان په ولسمرشۍ ماڼ

 اعالن شوي. 

ې شورا لپاره شاوخوا پنځوس غړي اعالن غد د د یوه فرمان له الرې اګست میاشت کې ولسمرش غني په

فرمان رسه مخالف وکړ او ټینګار یې کاوه چې د دې شورا د غړو   عبدالله د ولسمرش لهرتو ډاککړل، خ

په دغه فرمان کې د اکرثیت مطرح سیاسیونو نومونه  کل د سیايس هوکړې له مخې د ده واک دی.ټا

 راغيل وو، چې ځینو یې د فرمان له خپرېدو وروسته په شورا کې خپل غړیتوب هم رد کړ.

ړه د نومرب میاشتې په وروستیو کې د بین االفغاين مذاکراتو پر طرزالعمل د مذاکرايت ټیمونو د توافق په ا

د ولسمرشۍ ماڼۍ له مخالفت وروسته یو ځل بیا د مصالحې د عايل شورا د تشکیل غوښتنې زیاتې 

چې د ميل مصالحې تر نامه  وکړ، غږاستازولۍ پر افغان دولت اروپایي ټولنې  په افغانستان کې دشوې. 

 شوی بنسټ باید په سماليس توګه په عمل کې هم رامنځته او فعال يش.الندې اعالن 

https://www.independentpersian.com/node/102316/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55094905
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دغه غوښتنې له دې کبله دي، چې د شوې سیايس هوکړې له مخې ډاکرت عبدالله ته د سولې د بهیر د 

ټولو پرېکړو صالحیت ورکړل شوی؛ خو په تېرو څو میاشتو کې څرګنده شوه چې ډاکرت عبدالله ال هم د 

ډېر مهم رول نه لري او په ځانګړې توګه ال هم مهمې پرېکړې د ولسمرش ارشف غني سولې په بهیر کې 

 له لوري کېږي. 

مه پخواين ولسمرش حامد کرزي، د مصالحې عايل شورا مرش ډاکرت ۲۹له همدې کبله د نومرب په 

او د سولې د  وکتلعبدالله، جهادي مرش عبدلرب رسول سیاف له ولسمرش ارشف غني رسه په ارګ کې 

مذاکراتو ترڅنګ یې د دغې شورا د جوړښت د ډول او لومړۍ غونډې په اړه بحث وکړ. داسې تحلیلونه 

هم شته، چې ښایي په دې غونډه کې، د شورا د غړیتوب لپاره د ښاغيل کرزي او استاد سیاف پر قانع 

  کولو هم بحث شوی وي.

 

 

http://www.jomhornews.com/fa/news/133899/
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 د سولې بهیر

 بست دوامد بند بین االفغاين مذاکراتو 

مه نېټه ۱۲ رد سپټمرب پد افغان حکومت د مذاکرايت ټیم او طالب استازو ترمنځ بین االفغاين مذاکرات 

دواړه اړخونه د  )د نومرب میاشتې تر پایه( پیل شول؛ خو د دوو نیمو میاشتو په تېرېدو رسه په دوحه کې

. د نومرب میاشتې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره رسه سال نه شولمذاکراتو لپاره پر یوه طرزالعمل 

د ولسمرش ارشف غني ؛ خو پاره پر یوه طرزالعمل رسه سال شويشول، چې ګویا دواړه ټیمونه د مذاکراتو ل

کې وشو، دغه  په لومړیوډسمرب  د توافقمل پر طرزالع]دا چې  دا پروسه ځنډېدلې ده.د مخالفت له کبله 

 ې لولئ[.په راپور ک د ډسمرب میاشتېیې جزئیات او  توافق

کړه،  افشاله رسنیو رسه په خربو کې  د افغان حکومت د مذاکرايت ټیم یوه غړي حفیظ منصور لومړی ځل

د خربو اترو د اصولو په اړه توافق ته رسېدلې، خو د افغانستان ولسمرشۍ چې دواړې مذاکرايت ډلې 

 کېدای. تر ماڼۍ مخالفت کوي، چې د ده په وینا د ولسمرش مخالفت د دغه بهیر د پرمختګ مانع نه يش

دې یوه ورځ وړاندې ولسمرشۍ ماڼۍ ویيل وو، چې په خربو اترو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی او 

طالبان د ميل منافعو خالف غوښتنې کوي. دا راپورونه وروسته له هغه خپاره شول، چې د افغان دولت د 

ې څخه کابل ته عبدالسالم رحیمي له دوح يټیم غړ  د او يمذاکرايت ټیم مرش محمد معصوم ستانکز 

 . وکړسفر وکړ، ترڅو د دغه توافق په اړه د ولسمرش توافق ترالسه کړي، خو ولسمرش یې مخالفت 

د »: وویلمه په یوه ټویټ کې ۲۸د طالبانو د قطر دفرت ویاند د نومرب په د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته 

د نومرب مياشتې کال  ۲۰۲۰العمل د منځ د بني االفغاين مذاکراتو طرز ټيمونو تر  و دبني االفغاين مذاکرات

د کوربه هېواد د استازي پر  مه نېټه۱۷او د نومرب په  مادو کې تکمیل او نهايي شوی ۲۱نېټه په  مه۱۵په 

ته هم ورکړل  هېواده کوربه تاييد وروسته يوه نسخ له ټیمونو د دواړو مذاکرايت وړاندې لوستل شوی او

 .«ېشو 

https://ufuqnews.com/archives/165062
https://twitter.com/IeaOffice/status/1332682008850542594
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د طالبانو له لوري د دغې اعالمیې له خپرولو سماليس وروسته د افغان حکومت مذاکرايت ټیم هم یوه 

دواړه مذاکره »کې راغيل:  اعالمیهاعالمیه خپره کړه او پر طرزالعمل یې بشپړ توافق رد کړ. په دغه 

په اصولو کې  مادو ۲۱یوازې پر  ،کوونکي پالوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل د مقدمې په استثنا

خو څنګه چی د دغه طرزالعمل د مقدمې منت د پالویو ال نور وضاحت او بحث ته اړتیا  ؛توافق ته رسېديل

کوربه هم پکې حضور درلود،  ېلسه کې چکه جمې نیټې په مشرت ۱۷ې د میاشت لري ځکه نو د نومرب

پرېکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو هیئتونو له تصویب څخه 

افغان حکومت د مذاکرايت ډلې د ویاند د دفرت خو د طالبانو د قطر  «وروسته به نهايي شمېرل کېږي.

العمل د مقدمې په شمول د د بني االفغاين مذاکراتو ټول طرز »ګون کې وویل: دغې اعالمیې په غرب 

نهايي او  ،ني ټويټ کې ياد کړيېدواړو مذاکرايت خواوو په توافق په هغه تاريخونو چې موږ په مخک

 «.تکمیل شوی دی

هغه د مذهبي بنسټ په اړه دواړو لورو هوکړه کړې چې  اترو د خربوکې  وافقتویل کېږي، په تازه 

خو د بین االفغاين  حلوي.په ګډه  ءچې رشعي تفسیر ته يې اړتيا وي، د دواړو لوریو علام ،اختالفات به

طالبانو د تړون ترڅنګ، درې نور ټکي د افغانستان د خلکو غوښتنه، د -مذاکراتو د بنسټ په اړه د امریکا

 دواړو لورو تعهد، او د ملګرو ملتونو بیا بیا غوښتنې د مذاکراتو د بنسټ په توګه یاد شوي دي. 

له یوې خوا، له دغه وضعیت څخه داسې ښکاري، چې د افغان حکومت په مذاکرايت ټیم کې اختالفات 

د مذاکرايت ټیم د . له بلې خوا د حکومت په یوه خوله نه دياو د ټیم غړي په خپل منځ کې  شته دي

صالحیت قضیه ده، چې د بین االفغاين خربو اترو له پیل وړاندې یې په اړه اندېښنې موجودې وې. دا 

د او  و مه له طالبانو رسه پر طرزالعمل توافق ته رسېدلی۱۵چې د حکومت مذاکرايت ټیم د نومرب په 

ه ټیټه ، د دې ښکارندویي کوي چې دغه ټیم پولسمرشۍ ماڼۍ د مخالفت له کبله یې نه شو اعالنولی

کچه کې هم د پرېکړو صالحیت نه لري او اړ دی چې له هر تصمیم وړاندې د ولسمرشۍ ماڼۍ توافق 

فغاين مذاکراتو اسايس بحث نه دی او نه هم ؛ ځکه د مذاکراتو د طرزالعمل قضیه د بین اال ترالسه کړي

قضیه به له یې خوا د  د مذاکره کوونکي ټیم د صالحیت. د هېواد پر راتلونکي کوم جوت اغېز لرلی يش

https://twitter.com/PeaceIRAfg/status/1332718993195601928
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55116615
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خنډونو رسه مخ کړي او له بلې خوا ښایي د نورو سیايس  اوږدېدو او نوروبین االفغاين مذاکراتو پروسه له 

افغان حکومت د مذاکره  د تړاود طرزالعمل د نهایي کېدو په . رافو غربګون هم ورو ورو راوپاروياط

 د ورته سیناریو ښکارندویي کوي. څرګندونې هم  ټیم غړي حفیظ منصور کوونکي

 

 د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې او پر افغان سوله یې اغېز

د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې د افغانستان پر وضعیت او په ځانګړې توګه د سولې پر بهیر او په دوحه کې 

-مذاکراتو نېغ په نېغه اغېزې لرلی يش. له لویه رسه د دوحې مذاکرات د امریکاپر روانو بین االفغاين 

طالبانو ترمنځ د تړون او هغه تړون کې هوکړه شوو ګامونو د عميل کولو لپاره د امریکا د فشارونو په پایله 

کا کې پیل شوې دي. حتی داسې تحلیلونه هم وو، چې د دوحې مذاکراتو کې د ځنډ یو المل هم د امری

 ولسمرشیزې ټاکنې دي، ترڅو معلومه يش چې کوم نوماند د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې ګټي.

که څه هم د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې جو بایډن وګټلې او که په ټاکنو کې د درغلیو په اړه د ډونالډ 

کال د  ۲۰۲۱ ټرمپ د ادعاوو او ځان بریايل ګڼلو له کبله د ټاکنو پایلې جنجايل نه يش، جو بایډن به د

مه رسام د امریکا د ولسمرش په توګه کار پیلوي. خو له یوې خوا ډونالډ ټرمپ د ټاکنیزو ۲۰جنوري په 

ټول رستېري له افغانستانه وبايس او ښایي چې د روان کال تر پایه به خپل  منډو ترړو پر مهال ویيل وو،

ورا راکم کړي. له بلې خوا جو بایډن هم تر جنوري وړاندې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو شمېر خ

ښایي له طالبانو رسه د سولې د هوکړې پر بنسټ عمل وکړي، ځکه نوموړی هم په افغانستان کې د 

 امریکا د جګړې د پای رسولو پلوی دی. 

له دې رسه رسه، دا چې تر اوسه جو بایډن د افغان سولې او په ټوله کې په افغانستان کې د امریکا د 

روانې جګړې په تړاو خپل روښانه دریځ نه دی اعالن کړی، ټول لوري د افغانستان په تړاو د امریکا د 

ي. طالبانو د جو بایډن له واک ته رسېدو رسه وویل، چې د کومت د سیاست په اړه اندېښمن دنوي ح

رسه السلیک کړی او هیله لري، چې  حکومت کوم شخص رسه نه، بلکې د امریکا لهدوحې تړون یې له 
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د امریکا نوی ولسمرش ورته ژمن پاتې يش. دوی د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې د هغه هېواد داخيل قضیه 

 د اشخاصو بدلون باید دا تړون اغېزمن نه کړي.وبلله او په وینا یې چې 

د نومرب په هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په امریکا کې له ولسمرشیزو ټاکنو وروسته، د امریکا 

ټه دوحې ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د رهرب له سیايس مرستیال او د قطر دفرت مرش مال مه نې۲۱

. په دغه مالقات کې له تور لېست څخه د طالب چارواکو د نومونو ایستلو، د وکتلعبدالغني برادر رسه 

بندیانو پر خويش کولو او د بین االفغاين مذاکراتو د بن بست پر ماتولو خربې وشوې. د مایک  پاتې

د افغان سولې ، که څه هم کمه موده یې پاتې ده، حکومتاوسنی دغه سفر ښيي، چې د امریکا  پومپیو

 په تړاو او په ځانګړې توګه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په چاره کې جدي دی. 

https://twitter.com/IeaOffice/status/1330189469430013960
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 امنیتي وضعیت

د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه د تېرو بیا هم په ټول هېواد کې جګړه روانه وه؛ خو په نومرب میاشت کې 

و کې پر کابل پوهنتون خونړي برید او . د دې میاشتې په لومړیمیاشتو په پرتله نوې اندېښنې راوټوکېدې

د دغه برید مرموزوايل په پراخه کچه اندېښنې راوپارولې. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د افغانستان د 

ميل امنیت له لوري د هېواد کابو ټولو دولتي او خصويص پوهنتونونو ته خربداری ورکړل شو، چې ښایي د 

ونه پرې ويش او له همدې کبله ټول تحصیيل او تعلیمي مرکزونه د کرونا والو مخالفینو له خوا بریدوسله

د امنیتي ګواښونو له کبله تر حوت میاشتې پورې رخصت شول. ویروس د دویمې څپې د خپرېدو ترڅنګ 

د کابل پوهنتون برید ته ورته د نومرب میاشتې په وروستیو کې په بامیانو کې هم خونړی برید وشو، چې 

باور رایې  همدا راز له وليس جرګې څخه د امنیتي ارګانونو د وزیرانو د طالبانو پکې الس لرل رد کړل.

اخیستلو په ورځ، پر کابل ښار لسګونه توغندیز بریدونه وشول، چې بیا هم طالبانو د یوې اعالمیې په 

و دا بریدونه یې وغندل. دغو بریدونو په پراخه کچه د امنیتي وضعیت کړل اخپرولو رسه الس لرل پکې رد 

د کابل ښار په ه او پراخې اندېښنې یې راوپارولې؛ ځکه په اکتوبر میاشت کې هم پېچلتیا ښکارندویي کول

زده  ۲۵ لږهلږتر  چې ،خونړی برید وشونوم یوه روزنیز مرکز  دشت برچي سیمه کې د کوثر دانش په

داعش یا اسالمي برید مسؤولیت  غههټپیان شول. د پکې ډېر نور  ۵۰ ووژل شول او تر پکې کوونکي

ه هم د هغې اعالمیې رښتیاوالی په غاړه واخیست؛ که څد یوې اعالمیې په خپرولو رسه دولت نومې ډلې 

 نه دی تصدیق شوی.

راخ غربګونونه دا چې په تېره میاشت کې د تاوتریخوايل ګڼو پېښو د افغانانو او نړیوالو پله دې رسه رسه، 

ونو کې ې طالبانو د تېرې میاشتې په څېر د والیتونو په مرکز ځان رسه لرل، د نومرب میاشتې په اوږدو ک له

برید ونه کړ. په تېره میاشت کې په هلمند کې د طالبانو پراخو بریدونو په ميل او نړیواله کچه  کوم ډله ییز

که څه هم، په یو شمېر والیتونو کې بیا هم د طالبانو په بریدونو کې افغان ځواکونو پارول. وغربګونونه را
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و کې د طالبانو بریدونه د یادولو وړ ته درنه مرګ ژوبله واوښته، چې له ډلې یې د غزين او بدخشان والیتون

هم د طالبانو الس ته ورغله او ۍ ولسوال د ارزګان والیت دهراوود مه۱۳همدا راز د نومرب میاشتې په  دي.

 ه چې سقوط شوه.په نومرب میاشت کې د بدخشان تر مایمۍ ولسوالۍ وروسته دا دویمه ولسوايل و 

 

 سرتې امنیتي پېښې

والیتونه د نورو والیتونو په پرتله د خونړیو  او بامیان بدخشانمرب میاشت کې کابل، کندهار، غزين، په نو 

پېښو شاهدان وو. د نومرب په لومړیو ورځو کې طالبانو د کندهار په ارغنداب، ژېړۍ او پنجوایي ولسوالیو 

ریدونه وکړل، چې په پایله کې لسګونه ملکیان، طالب جنګیايل او افغان کې پراخ همغږي شوي ب

 وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. پوځیان و 

 قوله د ځینو باوري رسچینو لهییز برید وکړ، چې مه نېټه داعش جنګیالیو پر کابل پوهنتون ډله۲د نومرب په 

ن شول. که څه هم د افغانستان د نور ملکي وګړي ټپیا ۴۷تنه محصلین او یو پولیس ووژل شول او  ۳۲

ټپیان اعالن کړل. طالبانو د یوې اعالمیې په  ۲۷وژل شوي او  ۲۲برید تلفات کورنیو چارو وزارت د دغه 

خپرولو رسه دغه برید وغانده او د حکومت له لوري یې پړه پر طالبانو وراچول د دوی پرضد دسیسه وبلله 

لوري  او خپله حکومت یې د دغه برید تر شا پر الس لرلو تورن کړ. له دغه برید وروسته د داعش ډلې له

د یوې جعيل وېډیو خپرېدو د دغه برید ال ډېر مرموزوالی روښانه کړ. په هغه وېډیو کې څو تنه د داعش 

نکو او دا برید د طالبانو کار بويل؛ خو نړیوالو څېړو  ډلې د جنګیالیو په اسلوب په برید کې الس لرل ردوي

 دغه وېډیو مسخره او جعيل وبلله. 

همدا راز په بدخشان کې د یوې ولسوالۍ سقوط، پر کابل ښار توغندیز بریدونه او په بامیانو کې چاودنې 

مه نېټه د بدخشان پر مایمۍ ولسوالۍ د طالبانو په ډله ییز برید ۱۹د نومرب پر نورې خونړۍ پېښې وې. 

رستېري  تنه افغان ۲۸لږ تر لږه  د دغې ولسوالۍ د امنیه قوماندان، امنیت آمر او جنایي آمر په ګډون کې

راکېټ  ۲۳مه پر کابل ښار ۲۱د نومرب په  برید په پایله کې سقوط شوه.. دغه ولسوالۍ د شول ووژل

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55012088
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د نومرب په ډېر نور ټپیان شول.  ۵۰ملکي وګړي ووژل شول او تر  ۱۰وتوغول شول، چې په پایله کې یې 

تنه ملکي وګړي او یو ترافیک پولیس  ۱۷مه نېټه د بامیانو والیت په مرکز کې د چاودنو په پایله کې ۲۴

بامیان د هېواد له باامنیه والیتونو شمېرل کېږي او معموال د نور ټپیان شول.  ۶۰شول او شاوخوا ووژل 

 م دي. طالبانو فعالیتونه پکې ک

وروستیو ورځو کې په غزين کې د طالبانو خونړي برید لسګونه افغان پوځیان ووژل او لسګونه د نومرب په 

، چې په کې د ميل اردو پر کنډک وشوښار مه په غزين ۲۹برید نومرب په موټربم یان کړل. دغه نور یې ټپ

 نور ټپیان شول. ۲۸شول او  ووژلتنه  ۳۰پایله کې یې 

رڅنګ، د افغان ځواکونو له لوري هم خونړي هوایي بریدونه وشول، چې د طالبانو ترڅنګ پکې دې تد 

ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د بېلګې په توګه د کندهار په ژېړۍ ولسوالۍ کې د مببارۍ په 

 شول.  ووژلتنه ملکي وګړي  ۱۰پایله کې 

 

 تلفات

ملکي وګړي،  سلګونهپه نومرب میاشت کې بیا هم د جګړې په ډګر کې د پراخ تاوتریخوايل په پایله کې 

د جګړې د دواړو لورو ترڅنګ، ملکي وګړي او په تېره بیا افغان رستېري او طالب جنګیايل ووژل شول. 

 راپورښځې او ماشومان د دغې جګړې اصيل قربانیان دي. تازه د ماشومانو د ژغورنې بنسټ په خپل یوه 

ې هره ورځ په اوسط ډول پنځه ماشومان وژل شوي یا کالو کې په افغانستان ک ۱۴په تېرو کې ویيل، چې 

 ۲۶۰۲۵ټول  کال پورې ۲۰۱۹تر  څخهکال  ۲۰۰۵ژوبل شوي دي. د دغه راپور د شمېرو له مخې، له 

. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیايس ماشومان په افغانستان کې وژل شوي یا معلول شوي دي

وروستي راپور کې ویيل وو، چې د  پلژوبلې په اړه په خلۍ هم تېره میاشت د ملکي وګړو د مرګ استازو 

 .شوينور ټپیان  ۳۸۲۲وژل شوي او  ملکي وګړي په جګړو کېتنه  ۲۱۱۷روان کال په دریو ربعو کې 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55119452
https://twitter.com/IeaOffice/status/1330126510670417928
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55049738
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 نومربپه  شمېرو له مخې، د راټولو شوود جګړې د مرګ ژوبلې  له لوري د قاصد سرتاتېژیکو څېړنو مرکز

 ۸۶۹پکې وژل شوي او  ۷۴۵، چې مرګ ژوبله اوښتېتنو ته  ۱۶۱۴میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو 

ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په ترتیب  . د دغو راپورونو شمېرو ته په کتلو، بیا همنور هم ټپیان شوي

 .(۱-)جدول. اوښتېرسه حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته 

په نومرب میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې د تلفاتو کچه د تېرې 

تنو ته  ۱۹۵۴ په اکتوبر میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو)اکتوبر( میاشتې په پرتله راټیټه شوې ده. 

وبلې د کچې . د مرګ ژ نور هم ټپیان شوي وو ۸۱۱ پکې وژل شوي او ۱۱۴۳ مرګ ژوبله اوښتې وه، چې

وو، چې غربګونونه  ميل او نړیوالد تاوتریخوايل پر زیاتېدو ه تېره میاشت کې پ راټېټېدو یو مهم المل هم

 له کبله یې د طالبانو په بریدونو کې تر یوه بریده کموالی راغی.

هم د جګړې عمده قربانیان وو، چې تر ډېره د  بیا ملکي وګړي په نومرب میاشت کېله دې رسه رسه، 

قاصد د سرتاتېژیکو څېړنو  داعش ډلې له لوري او نورو مرموزو بریدونو کې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده.

روان  ګه ټینګار کوي، چې په هېواد کېي ارګان په تو کژوبلې د څارونمرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

تر څو چې د دواړو يش او  له الرې پای ته رسېدای د بریايل کېدو خونړنی وضعیت د بین االفغاين تفاهم

و ته به په هېواد کې د خونړیو بریدونو لورو ترمنځ پر یوه ټولشموله اوربند توافق نه وي شوی، ورانکارو ډل

 او فعالیتونو زمینه برابره وي.
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 م(۲۰۲۰ نومربژوبله ): د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۹۴ افغان ځواکونه ۲۵۹ افغان ځواکونه

 ۱۳۳ وال مخالفیند دولت وسله ۲۸۸ وال مخالفیند دولت وسله

 ۵۴۲ ملکي وګړي ۱۹۸ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۸۶۹ مجموعه ۷۴۵ مجموعه

 ۱۶۱۴ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


