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 مقدمه

ل د ډسمرب میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په سیايس برخه م کا۲۰۲۰دا راپور د 

اداري فساد او داخيل اختالفات، د وليس جرګې او حکومت ترمنځ تقابل او داسې نور د دې میاشتې کې 

مهم موضوعات وو. په دې میاشت کې د اداري فساد څو موارد رسنیز شول، چې له کبله یې د سیاسیونو 

اکراتو د لومړي پړاو ترمنځ هم ترینګلتیا رامنځته شوه. همدا راز د سولې په برخه کې بیا د بین االفغاين مذ

طالبانو ترمنځ د شوي هوکړه لیک د -پای ته رسېدل، د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره چمتووايل او د امریکا

تطبیق موضوع د دې میاشتې مهم موضوعات وو. د بین االفغاين مذاکراتو لومړی پړاو له کابو دریو 

م ۲۰۲۱کړه وکړه چې د خربو اترو دویم پړاو به د میاشتو چنو وهلو وروسته پای ته ورسېد او دواړو لورو هو 

مه بیا پیلوي. په امنیتي برخه کې بیا که څه هم په دې میاشت کې د تاوتریخوايل او ۵کال د جنورۍ پر 

مرګ ژوبلې عمومي کچه د تېرو څو میاشتو په پرتله ټیټه شوه؛ خو د خربیاالنو، مدين فعاالنو او نورو 

د دغو او نورو مهمو ورونو په ميل او نړیواله کچه پام ځان ته اړولی و. مطرح څېرو هديف وژنو او تر 

 موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل الندې په راپور کې لولئ.
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 سیايس وضعیت

 داخيل اختالفاتاداري فساد او 

د تورونو له کبله جنجايل شوې او باالخره  م کال کې د ولسمرشیزو ټاکنو پایلې د درغلیو۲۰۱۹چې په  دا

 ورته پر یوه یو ځل بیا د ميل یووايل د حکومت په څېر دواړې ټاکنیزې ډلې د حکومت د تشکیل لپاره

دورې په څېر داخيل اختالفاتو ته الره هواره شوه. د  تېرېسیايس توافق رسه سال شوې، یو ځل بیا د 

د تېرې دورې په څېر د سیايس هوکړې له مخې قدرت  و ځل بیایولسمرش غني او ډاکرت عبدالله ترمنځ 

رسه ووېشل شو. همدا المل دی، چې په تېرو څو میاشتو کې وخت ناوخت د داخيل اختالفاتو څرکونه 

 لیدل کېږي. 

م( میاشتې په وروستیو کې د اداري فساد د یو شمېر قضیو راپورونه خپاره شول، چې تر ۲۰۲۰د ډسمرب )

یايس اختالفاتو څرک لګېده. د دغو قضیو رسچینه بلخ والیت و. بلخ هغه والیت دی چې ډېره پکې د س

عطامحمد نور تر نفوذ الندې دی، که څه هم ولسمرش غني دغه والیت د پخواين ځواکمن وايل ال هم د 

ايل په تېره دوره کې له څو کاله هڅو وروسته وتوانېد چې د دغه والیت لپاره د ښاغيل نور پر ځای بل و 

 وګوماري. 

چې هلته د نظارت لپاره تليل وو، د  ،د ډسمرب میاشتې په وروستیو کې په بلخ والیت کې درې سناتوران

ګډه په یوه  ۍڅارنوال ېميل امنیت لوی ریاست او لوی د د افغانستاناداري فساد په تور ونیول شول. 

عملیاتو کې د مرشانو جرګې درې غړي د لوماتو له مخې یې په ګډو عد کشفي م چې ،ویلخربپاڼه کې و 

مه نېټه د بلخ وايل فرهاد عظیمي د یوه ۲۸د ډسمرب په  .زره امریکايي ډالرو د اخیستو پر مهال ونیول ۴۰

د یوه څخه ناتوران له پالزمېنې کابل نوموړي وویل، دا سکړه.  تاییدمطبوعايت کنفرانس له الرې دا پېښه 

  .دغه والیت کې ګمرکي عایدات وارزوي، ترڅو په بلخ ته تليل ووپالوي په چوکاټ کې 

نوالۍ د اداري فساد په تور د عامې روغتیا وزارت د څلورو ر له دې پېښې وروسته د افغانستان لویې څا

هم ورکړ، چې د عامې روغتیا د وزیر خپلوان هم پکې شامل دي. د عامې  خربکارمندانو د نیول کېدو 

https://da.azadiradio.com/a/31022732.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55472639
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د بلخ د پخواين وايل عطامحمد نور اړوند کس دی، چې د سیايس  احمد جواد عثامين روغتیا وزیر

 ورپېژندل شوی دی.  دغه وزارت تهد نوموړي له لوري هوکړې له مخې 

د لویې څارنوالۍ د څلورو کارمندانو له نیول کېدو وروسته، ولسمرش ارشف غني د عامې روغتیا وزیر له 

نه ده ورکړې او چمتو نه دی چې وزارت پرېږدي. د بلخ یې  استعفادندې ګوښه کړ؛ خو وزیر وویل چې 

پخواين وايل عطا محمد نور د یوې اعالمیې په خپرولو رسه د وزیر ګوښه کول وغندل او حکومت ته یې 

ګوتڅنډنه وکړه چې د ښاغيل عثامين ګوښه کول حساسیت پاروونکي دي او دی به د حکومت دغه کار 

ورکړي. د ښاغيل نور دغه خربداري یو ځل بیا روښانه کړه چې ولسمرش غني د  ځوابته په درنه بیه 

د دې ترڅنګ، کابینې د غړو په ادلون بدلون کې الس تړلی او د قدرت د جزیرو تر اغېزو الندې دی. 

ته الره  تقابل عطامحمد نور ترمنځ دغې پېښې یو ځل بیا د ولسمرش ارشف غني او د بلخ د پخواين وايل

پراخ او د او د ښاغيل نور په اشاره دا اختالفات  یې نورې هم پراخې يشهواره کړه، چې ښایي ریښې 

 .ځل بیا په رسخوږي واوړيحکومت لپاره یو 

که څه هم د اداري فساد دغې پېښې سیايس اړخونه هم لرل؛ خو په ټوله کې یو ځل بیا په اداري فساد 

پوړو چارواکو د ښکېلتیا په وروستیو د جګپوړو حکومتي چارواکو له ښکېلتیا پرده پورته کوي. کې د جګ

 رناوړه کارولو په تور پد د خپلې دندې هم وزیر د افغانستان سرتې محکمې د کانونو پخوانی پېښو کې، 

دا پېښې په هېواد کې د اداري  که څه هم کړ. محکومکړه ور  ریو نیم میلیون ډالرو پد میاشتې بند او  ۱۳

لسیزو کې له فساد رسه د مبارزې د ګڼو افغانستان په تېرو دوو فساد د کچې په پرتله اندک دي. 

و، خو افغانستان کې ال هم اداري فساد و حکومت وايي چې فعالیت یې ګټور تشکیالتو او ادارو شاهد و ا

اداري فساد له افغانستان رسه د نړیوالو پر مرستو  یوه لویه ستونزه ده چې تل یې په اړه شکایت کیږي.

وختونه د نړیوالو مرستندویانو مرستې له اداري فساد رسه پر بریالۍ هم خورا منفي اغېزې ښندلې او ډېری 

مبارزې پورې مرشوطېږي. تېره نومرب میاشت کې هم د افغانستان لپاره د مرستو په اړه جنیوا کنفرانس 

جوړ شو، چې ترې وړاندې یې ولسمرش ارشف غني د نړیوالو د باور خپلولو په موخه د اداري فساد پر ضد 

 یسیون هم رامنځته کړ.یو نوی کم

https://pa.azadiradio.com/a/31028588.html
https://ufuqnews.com/archives/167558
https://8am.af/dismissal-of-the-minister-of-health-a-new-contrast-has-formed-between-rich-and-light/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55526305
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 د وليس جرګې او حکومت تقابل

د کړه. رد  هبودیج پیشنهادي ملریز کال ۱۴۰۰د حکومت د  مه۳۰ډسمرب پر د افغانستان وليس جرګې د 

ملیارده افغانیو دغه بودجه، چې نیامیي برخه یې نړیواله ټولنه ورکوي، د وليس  ۴۵۲دغه کال لپاره د 

که څه هم د حکومت بودجه معموال ل شوه او پکې یې د بدلون غوښتنه وکړه. جرګې له لوري ناانډوله وبل

هر کال د وليس جرګې له لوري ردېږي او له بدلونونو وروسته د جرګې له خوا تاییدېږي؛ خو د دغې 

بودیجې د ردولو په الملونو کې یو هم د هغو وزارتونو د بودیجې نه منل وو، چې وزیرانو یې له وليس 

 اعتامد رایه نه ده ترالسه کړې.جرګې د 

وليس جرګې د ولسمرش ارشف غني له لوري ورمعريف شوو وزیرانو ته د نومرب په وروستیو او د ډسمرب په 

وزیرانو د دغې جرګې د باور رایه ترالسه کړه؛ خو د مرکزي  ۱۹لومړیو کې د اعتامد رایه ورکړه، چې پکې 

. په دغو نه کړهرایه ترالسه  بانک رئیس او د څلورو وزارتونو لپاره نوماندو وزیرانو د دغې جرګې د باور

څلورو وزیرانو کې دوې یې هم مېرمنې وې، چې یوه یې د پوهنې وزارت ته نومانده وه او بله هم د ښځو 

. له وليس جرګې څخه د وزیرانو د باور رایې اخیستلو له پروسې څو ورځې وروسته د وزارت تهچارو 

جرګې له لوري د ښځینه وزیرانو د ردېدو په تړاو روال غني د وليس  آغلېافغانستان لومړۍ مېرمنې 

، چې وليس جرګه د راکړې ورکړې پر ډګر بدله شوې. د هغې په وینا، که ویلغربګون وښود او ویې 

 کوي. ، ښځینه وزیرانې به خپلو دندو ته دوام ور یا نهوليس جرګه وغواړي 

د مېرمن غني دغو څرګندونو د وليس جرګې غربګون وپاراوه او هغه یې وليس جرګې ته سپکاوی وباله. د 

د  .مېرمن د افغانستان په قوانینو کې کوم ځانګړی ځای نه لريوليس جرګې د غړو په وینا، لومړۍ 

وزیرانو ته د "د څرګندونو په غربګون کې وویل: وليس جرګې رییس میر رحامن رحامين د اغلې روال غني 

هغه کسان چې د وزارت او ریاست وړتیا او  ورکول د وليس جرګې د غړو واک دی باور رایې ورکول یا نه

 . د ده په خربه،"دندې تررسه کولو اجازه هم نه لريیې نه لرله او له فلرته تېر نه شول په هېڅ ډول د 

په ځانګړې توګه لومړۍ مېرمن چې حقوقي  ،حق نه يش ورکوالی مد دندې د دواڅوک هغوی ته هې

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55396403
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نوموړي له ولسمرش غوښتنه وکړه، چې ژر تر  .واکونه یې تر اوسه په هېڅ سند کې نه دي په ډاګه شوي

افغانستان  که څه هم وروسته دژره وليس جرګې د رد شوو وزیرانو پر ځای نور کسان وروپېژين. 

ومړۍ مېرمنې خربې ناسمې تعبیر شوې او افغان حکومت د وليس جرګې د ل وویل، چېۍ ڼولسمرشۍ ما

 پرېکړو ته درناوی لري.
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 د سولې بهیر

 د لومړي پړاو پاید بین االفغاين مذاکراتو 

د افغان حکومت او طالبانو مذاکرايت ټیمونه له کابو دریو میاشتو چنو وهلو وروسته باآلخره د ډسمرب 

مذاکراتو لپاره پر یوه طرزالعمل رسه سال شول. دغه ځنډ عموما دا اندېښنې هم میاشتې په لومړیو کې د 

له ځان رسه لرلې، چې ګویا د خربو اترو د طرزالعمل موضوع هومره مهمه نه وه، لکه څومره چې 

 لپاره د کمزورې ارادې ښودنه کوي.ډول د سولې  کرايت ډلو اوږده کړه او دا په یومذا

ې د ځنډ المل، د مذاکراتو د کړنالرې په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختالف و. د پړاو کد خربو اترو په لومړي 

لیک د بین االفغاين مذاکراتو د بنسټ په توګه منل او د طالبانو هوکړه-اختالف ټکي پکې د امریکا

مذاکراتو په جریان کې د حنفي فقهې پربنسټ د رشعي نصوصو د تفسیر پر رس اختالف و. د دې ترڅنګ 

او ځکه هم اوږد شو، چې دواړه لوري له کابو دوې لسیزې جګړې وروسته د خربو په مېز رسه مخامخ دا پړ 

 شول او ترمنځ یې پراخه بې باوري هم موجوده وه. 

مه نېټه د دواړو لورو مذاکرايت ټیمونو اعالن وکړ، چې د خربو اترو لپاره پر کړنالره رسه سال ۲د ډسمرب په 

مه نېټه دواړو ټیمونو د ۱۲ډسمرب پر د اصيل اجنډا یې کار پیل کړی دی.  شوي دي او د مذاکراتو پر

په خپرولو رسه یې وویل، چې د مذاکراتو د اجنډا  اعالمیېپړاو پای ته ورساوه او د یوې  خربو اترو لومړی

م د جنوري ۲۰۲۱ې به د اوونیو لپاره وقفه اخيل او دویم پړاو خرب  دریوحثونو وروسته د په اړه تر ابتدایي ب

 .مه پیلېږي۵پر 

 مه۱۵د ډسمرب پر  د مذاکراتو له لومړي پړاو وروسته د طالبانو پالوی د مال عبدالغني برادر په مرشۍ

پاکستان ته سفر وکړ او هلته یې له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریيش 

نې د ولسمرش غني غوښت وکړل. ویل کېږي په دغو مالقاتونو کې عمران خان طالبانو ته مالقاتونهرسه 

پکې د لنډمهايل حکومت  وړاندې کړې، چې کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې مطرح شوې او

 د ډول په تړاو هم غوښتنه شته ده. 

https://twitter.com/IeaOffice/status/1337773178672787460
https://twitter.com/IeaOffice/status/1338879656527884293
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 د مذاکراتو دویم پړاو ته چمتووالی

ډلو د خربو اترو پر طرزالعمل له هوکړې وروسته د راتلونکو بحثونو د اجنډا په اړه هم مذاکرايت دواړو 

؛ خو د اجنډا د اصيل موضوعاتو په ابتدایي لیستونه رسه تبادله کړل او په اړه یې نظرونه رسه رشیک کړل

کابل ته د  دواړه لوري له خپلو اړوندو مرشانو رسه سال مشورې کوي.د وقفې په جریان کې اړه به 

حې د عايل شورا د حکومت د مذاکرايت ټیم له راګرځېدو وروسته، د ټیم غړو د ولسمرش او د ميل مصال

رئیس په ګډون له افغان چارواکو، د مدين ټولنې له غړو او نورو بېالبېلو پاړکیو رسه مالقاتونه وکړل. کابو 

د افغانستان د په دغو ټولو مالقاتونو کې ټینګار پر دې و، چې اوربند باید د اجنډا په رس کې ځای ولري. 

له  چې هم د ډسمرب په نیامیي کې خپره شوه،څېړنه  جګړې او سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ یوه تازه

ډېر شمېر افغانان غواړي په دوحه کې دې د سولې په خربو کې اوربند ته لومړيتوب ورکړل  مخې یې

  يش.

د وقفې له پیل وروسته افغان چارواکو داسې څرګندونې وکړې، چې ګواکې د د دې ترڅنګ، د مذاکراتو 

لومړی ځل د ميل امنیت شورا سالکار دا موضوع و دې په هېواد کې دننه تررسه يش. خربو اترو دویم پړا

مطرح کړه، چې په وینا یې غوره ده د خربو اترو نور پړاوونه په هېواد کې دننه ويش او افغانان د خربو اترو 

و د دغو امنیت سالکار دا خربې تایید کړې. خو طالبان له جریانه باخربه وي. ولسمرش غني هم د ميل

ذاکراتو د ځای په تړاو باید چې د م د طالبانو ویاند په دې اړه رسنیو ته وویل، څرګندونو مخالفت وکړ.

مذاکرايت ډلې په خپلو کې پرېکړه وکړي او له دې پرته د بل هر لوري څرګندونې د هغه په خربه د  ېدواړ 

د عايل شورا مرش ډاکرت عبدالله د د ميل مصالحې  باالخره، نا دي.عسولې خربو کې د خنډ اچولو په م

، چې د خربو اترو راتلونکی پړاو به په وویلمه د حکومت له مذاکرايت ټیم رسه په لیدنه کې ۲۷ډسمرب په 

االفغاين خربې اترې په ښاغيل عبدالله مخکې هم ویيل وو، چې غوره بويل بین قطر کې تررسه يش. 

 دهېواد کې دننه ويش؛ خو بیا به هم د خربو اترو د دویم پړاو ځای د دواړو لورو په مشوره ټاکل کېږي او 

 .خربو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سبب نه يش

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55445426
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د مذاکراتو د ځای په اړه د افغان چارواکو دغو څرګندونو داسې اندېښنې راوټوکولې، چې ښایي په قطر 

کې د خربو اترو له تررسه کېدو رسه د افغان حکومت مخالفت به یو ځل بیا دا پروسه له ځنډ رسه مخ 

له بلې ه کېږي. په قطر کې تررس هم کړي؛ ځکه طالبان ټینګار لري، چې بین االفغاين خربې اترې به 

خوا دواړه لوري دویم پړاو خربو اترو ته داسې مهال چمتووالی نیيس، چې ترمنځ یې په پراخه کچه منفي 

 تبلیغات هم دوام لري چې د دواړو لورو ترمنځ یې بې باورۍ ال ډېرې کړې دي.

 

 لیک تطبیقطالبانو د هوکړه-د امریکا

ریخوايل له زیاتېدو رسه په ميل او نړیواله کچه په اکتوبر میاشت کې د جګړې په ډګر کې د تاوت

لیک د هوکړهطالبانو ترمنځ د السلیک شوي -ې له کبله یې د امریکاغربګونونه او فشارونه زیات شول، چ

؛ خو په نومرب او ډسمرب میاشتو کې ورو ورو د طالبانو له لوري د خپاره شولاغېزمنېدو په اړه هم تحلیلونه 

جګړې په ډګر کې د تاوتریخوايل کچه بېرته تر یوه بریده راکمه شوه. که څه هم په دغو دوو میاشتو کې 

 هديف وژنو زور واخیست؛ خو طالبانو په دغسې وژنو کې الس لرل رد کړل. 

د سولې د روان بهیر له ناکامۍ رسه د مخ کېدو قضیه ده چې  د جګړې په ډګر کې تاوتریخوالی یوه هغه

ډېبورا الینز د  ېپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ )یوناما( مرش  یو احتاميل عامل بلل کېږي.

دوحه کې د سولې چې په  ،وویلافغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور میاشتنۍ غونډې ته 

 خربو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا خربې باید له دمې وروسته د جنورۍ پر پنځمه بېرته پیل يش.په 

خو مېرمن الینز په ورته وخت کې اندېښنه وښوده چې په تېرو څو میاشتو کې افغانستان کې پر ښځو، 

اوسنۍ کچه د افغان  د تاوتریخوايلد هغې په خربه،  عاالنو بریدونه ډېر شوي دي.خربیاالنو او مدين ف

افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په  خربو لپاره یو خطر دی. د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې

روان تاوتریخوالی د  چې ،ویيلتر ټولو جګپوړي قومندان جرنال سکاټ مېلر هم اسوشیټډ پرېس ته 

سولې خربې له خنډ رسه مخ کولی يش او هر څومره چې بریدونه ډېرېږي، د خربو د ګډوډۍ خطر هم 

 زیاتېږي.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55353149
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55353148
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یکا او طالبانو قضیه ده چې ښایي د امرهغه لیک نقض کېدل هم بله په ورته وخت کې د دغه هوکړه

په خپرولو رسه پر  شت کې هم طالبانو څو ځله د اعالمیوابې باوري زیاته کړي. په ډسمرب میترمنځ 

مه نېټه د ۱۱طالبانو د ډسمرب پر نقض کړې ده.  ګواکې تفاهمنامه یې امریکایي لوري نیوکې وکړې، چې

په خپرولو رسه وویل، چې امریکايي الوتکو د کندهار والیت په ژېړۍ ولسوالۍ کې په یوه  اعالمیېیوې 

مه هم ۱۸د ډسمرب پر تنه ملکي وګړي یې وژيل دي.  ۱۰غیرجنګي سیمه کې مببار کړی او لږ تر لږه 

کې وویل، چې امریکایانو په کندهار او خوست والیتونو کې په غیرجنګي سیمو  اعالمیهطالبانو په یوه 

 او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.  هوايي بریدونه کړيکې 

ې د تطبیق په برخه کې، په ډسمرب میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو د توافقنام-له بلې خوا، د امریکا

مه نېټه په کابل کې د امریکا ۷طالبانو د پاتې بندیانو د خويش کېدو قضیه راپورته شوه. د ډسمرب پر 

طالبانو د توافقنامې له مخې دغه -، چې د امریکاوویلسفارت شارژدافیر په یوه آنالین خربي غونډه کې 

ډله مته لري چې د ډسمرب میاشتې په نیامیي د دوی اووه زره نور بندیان هم خويش يش. د دغه په وینا، 

مې برخه ده او داسې نه يش کېدای چې د توافقنامې یوه برخه پلې يش او د بندیانو خويش کول د توافقنا

یوه برخه یې پاتې يش. تر دې یوه ورځ وړاندې د طالبانو د رهرب سیايس مرستیال او د دغې ډلې د قطر 

دفرت مرش مال عبدالغني برادر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد رسه په دوحه 

 پر مهال هم د توافقنامې له مخې د خپلو بندیانو د خويش کېدو غوښتنه وکړه.  مالقات کې د

کال تر مې میاشتې پورې له  ۲۰۲۱لیک یوه مهمه برخه د طالبانو د هوکړه-د امریکاله بله پلوه، 

په تېره او  دیدا بهیر تراوسه له پالن رسه سم روان خو  ټولو امریکایي رستېرو وتل دي،افغانستانه د 

کال د جنورۍ  ۲۰۲۱نومرب میاشت کې د امریکا دفاع وزارت وویل چې د ولسمرش ډونلډ ټرمپ په امر به د 

 د ډسمرب .کسانو ته راټیټ يش ۲۵۰۰افغانستان کې د امریکايي پوځیانو شمېر په مې پورې ۱۵تر 

 طرحهبودیجوي هغه ملیارده ډالره  ۷۴۰دفاعي لګښتونو  امریکا دنېټه ولسمرش ټرمپ د  مه۲۴میاشتې په 

له مخې یې په اروپا او افغانستان  د کانګرېس له لوري تصویب شوې وه او د ځینو مادو کړه، چې رد هم

 . مخه نیيسکې د امریکایي ځواکونو د کمېدو 

https://twitter.com/IeaOffice/status/1337326775349612544/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1339934226909700102
https://avapress.com/fa/206204/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://twitter.com/IeaOffice/status/1335449455739416577
https://www.bbc.com/pashto/55437153


 (م2020 ډسمرب) لــــتحلی تنیـــمیاش

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

10 

لیک او د طالبانو د هوکړه-که څه هم په امریکا کې د نوي ولسمرش له واک ته رسېدو رسه، د امریکا

، افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکې سرتاتېژۍ په اړه پوره وضاحت نشته او داسې تحلیلونه هم شته

چې ښایي سپینې ماڼۍ ته د جو بایډن له رسېدو رسه نوموړی ښایي د افغانستان د قضیې په اړه د امریکا 

جو اوسمهال داسې برېښي، چې د امریکا نوی ولسمرش په سرتاتېژۍ کې ځینې بدلونونه هم راوړي. خو 

رستېرو ایستلو او په  له طالبانو رسه د امریکا د سولې توافق ته ژمن دی او له مخې به یې دبایډن هم 

توافق عميل کولو ته دوام ورکړي؛ ځکه په ټوله کې په امریکا کې نظر دا دی، چې په  ټوله کې د دغه

 افغانستان کې باید د امریکا دا اوږده جګړه پای ته ورسول يش. 
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 امنیتي وضعیت

نو له ځانګړې توګه د طالبا په ډسمرب میاشت کې د تېرو میاشتو په پرتله د تاوتریخوايل کچه کمه وه او په

لوري سرت بریدونه ونه شول؛ خو بیا هم په ټول هېواد کې جګړه روانه وه او له دواړو لورو د تاوتریخوايل د 

پر مهال له طالب  سفرمه قطر ته د ۱۷ستیز د ډسمرب په ر کمېدو غوښتنه کېدله. د امریکا د پوځ لوی د

د امریکا د پوځ لوی مرکچیانو رسه وکتل او له هغوی یې غوښتنه وکړه چې روان تاوتریخوالی کم کړي. 

درستیز له طالب استازو رسه تر کتنې وروسته کابل ته والړ او له ولسمرش ارشف غني رسه یې هم وکتل. 

موخه او د لیدنو کتنو اصيل ټکی د تاوتریخوايل د لوېدیزو رسنیو له قوله، د نوموړي د دغه سفر اسايس 

  کمښت و.

په مجموع کې روان تاوتریخوالی د جګړې د دواړو لورو له خوا دی، که څه هم طالبان د افغان حکومت 

له  چې ،کې ویيل راپورپه خپل یوه تازه انسټیټیوټ امریکايي واټسن په پرتله ډېر تر نیوکو الندې دي. 

کال راهیسې افغانستان کې د امریکا او د ملګرو په هوايي بریدونو کې یې د وليس وګړو مرګ  ۲۰۱۷

کايي زیاتوي چې له طالبانو رسه له هوکړې وروسته د امری راپور سلنې ته پورته شوې ده. ۳۳۰ژوبله 

ځواکونو بریدونه کم خو د افغان ځواکونو هوايي بریدونه ډېر شوي او د ادعا له مخې افغان ځواکونو تر بل 

خو افغان حکومت بیا تل دا ډول تورونه ردوي او د ملکیانو  هر وخت ډېرو ملکي وګړو ته زیان اړولی دی.

 ین طالبان په ګوته کوي.لد مرګ ژوبلې اصيل عام

 

 هديف وژنې

د مدين فعاالنو او خربیاالنو د هديف وژنو ګڼې پېښې وشوې، چې په پراخه کچه رب میاشت کې په ډسم

یې وېره خپره کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ميل امنیت ادارې رئیس د دغو هديف وژنو او 

نو تر چسپکي ماینونو د پېښو پړه پر طالبانو واچوله؛ خو طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړ، چې د دغو وژ 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55353148
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55226170
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د دغې ډلې د ویاند په خربه، دوی ملکي کسان او مدين فعاالن نه په نښه الس دی. حکومتي کړۍ شا 

 .یوازې هغه کسان یې هدف دي چې د دوی پر وړاندې یې وسله اخیستې او جنګېږيکوي او 

ودنو په د زیاتېدونکو هديف وژنو او چسپکي ماین چا هممرشانو جرګې رسه د دغو هديف وژنو له زیاتېدو 

په دې غونډه کې اړه د وضاحت لپاره د دریو مهمو امنیتي بنسټونو مرشان د جرګې تاالر ته ورغوښتې وو. 

 تر نوم الندې د طالبانو اړوند «عبیده»د امنیتي ځواکونو په لوګر کې  ادعا وکړه، چې وزیرد کورنیو چارو 

داسې یوه ډله نیولې چې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته ورته ویل شوي چې خربیاالن، مدين 

 کړي. نښهن او دولتي پلېټ لرونکي موټر په فعاال 

د ولسمرش لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دغو پېښو له زیاتېدو رسه په یوه ټویټ کې دغه کار د 

نه مني، د مدين فعاالنو هديف  ''هغه مبي چاودنې چې څوک یې مسوولیتطالبانو وباله. نوموړي وویل: 

تاکتیکونه دوه دي، چې د سولې په خربو کې یې د خپلې پالیسۍ اړوند لري،  ۱۱وژنې د طالبانو د ترور له 

دوی غواړي د افغانستان د خلکو سیايس هوډ مات کړي او ناشوين امتیازات ترالسه کړي. څه چې رښتیا 

خو د طالبانو ویاند د ښاغيل صالح د دغه  نه کوي.'' دي باید وویل يش، په دې برخه کې ابهام مرسته

 نه لري.پر غیر نظامي کسانو د بریدونو هېڅ پالن  دویټویټ په غربګون کې رسنیو ته وویل، چې 

نوموړي د افغانستان پر ميل امنیت ادارې تور پورې کړ، چې د ده په وینا یو شمېر کسانو ته یې ګواښونه 

''زموږ دښمن معلوم دی، تر اوسه هم پر جګړه ټینګار کوي او دغه زیاته کړه:  هغه او اخطارونه کړي دي.

 پېښې په سوله پورې تړاو نه لري.''

چې طالبانو پرېکړه  و،د ميل امنیت ادارې په حواله ویيل و  د ولسمرش لومړي مرستیال څه موده مخکې

د ډسمرب میاشتې په وروستیو کې  په نښه کړي. ویو ښارونو کې د مدين ټولنې غړيکړې د افغانستان په ل

هم د سلو تنو مدين فعاالنو یو لېست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو، چې ګواکي په هديف وژنو کې په 

نښه دي. دغه وضعیت په پراخه کچه اندېښنې راپارولې دي او یو زیات شمېر مطرح کسان او مدين 

 ده د وتلو په هڅه کې دي. فعاالن چې د خپل امنیت ټینګولو توان نه لري، له هېوا

https://ufuqnews.com/archives/167374
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وروستۍ  ، چېویيلهم د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه برشي حقونو خپلواک کمیسیون  د د افغانستان

د  بیان آزادۍهديف وژنې او مطرح څېرو ته ورپېښ ګواښونه په هېواد کې د عمومي ویرې او د 

نورو سیايس اړخونو هم پر دغه وضعیت اندېښنه ښودلې. د حزب اسالمي  .سانسورېدو سبب شوي دي

د کابل امنیتي وضعیت له زغم  ، چېوویلیوې خربي غونډې ته هم په کابل کې ښاغيل حکمتیار مرش 

د افغان سولې لپاره د امریکا  وتلی او خلک پخپله باید د ځانونو د امنیت ساتلو لپاره الس په کار يش.

 بریدله مه ۲۳د ډسمرب پر ځانګړي استازي هم د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ )فیفا( پر مرش یوسف رشید 

"د یوسف رشید وژنه د غندنې وړ په یوه ټویټ کې وویل:  ، چې طالبانو پکې الس لرل رد کړل،وروسته

 هد حقونو فعالې، فرشت کار کاوه او د ښځو یې ده. موږ یې غندو. موږ د هغو ډاکرتانو چې څرخي پله کې

 کوهستانۍ، وژنه هم غندو. د دغو ترهګریزو بریدونو تر شا کسانو رسه باید حساب ويش."

ځانګړې توګه د خربیاالنو د وژل کېدو پېښو تر پراخ غربګونونه له ځان رسه  دغو هديف وژنو کې، په په

خوانی لرل، چې په وروستیو پېښو کې یې په غزين کې د ژوررنالیستانو د ټولنې مرش او د الجزیرې پ

میوند ووژل  مالله، مدين فعاله فرشته کوهستانۍ، د انعکاس تلویزیون ویانده نیکزادخربیال رحمت الله 

د کې د ازادۍ رادیو خربیال الیاس داعي او په کال کې د طلوع نیوز شول. تر دې وړاندې هم په هلمن

 ویاند یام سیاوش هم وژل شوي وو. پخوانی

 

 سرتې امنیتي پېښې

په مجموعي توګه د ډسمرب میاشتې په اوږدو کې سرتې امنیتي پېښې ونه شوې؛ خو بیا هم یو شمېر 

 داسې امنیتي پېښې وې چې مرګ ژوبله یې زیاته وه. 

مه نېټه په کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې د وليس جرګې د یوه غړي خان محمد ۲۰د ډسمرب په 

تنه ووژل شول او خپله د ښاغيل  ۱۰وشو، چې په پایله کې یې  بریدوردګ پر موټریز کاروان موټربم 

د دغه برید مسؤولیت چا په غاړه وانه خیست او طالبانو هم د ډېر نور ټپیان شول.  ۵۰وردګ په ګډون تر 

 یوې اعالمیې په خپرولو رسه په دغه برید کې الس لرل رد کړل. 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55468802
http://ariatoday.af/?p=24836
https://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/a-56038674
https://www.etilaatroz.com/114515/rahmatullah-nikzad-president-of-journalists-union-in-ghazni-was-assassinated/
https://8am.af/ps/afghan-journalist-malalai-maiwand-killed/
https://www.etilaatroz.com/114459/death-toll-from-sundays-blast-in-kabul-rose-to-10-dead-and-52-wounded/
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تنه افغان رستېري ووژل  ۱۱مه په غزين او بلخ والیتونو کې د طالبانو د بریدونو په پایله کې ۹د ډسمرب پر 

د غزين په اندړو ولسوالۍ کې موټربم برید و چې څلور تنه د ميل اردو شول، چې لومړۍ پېښه یې 

رستېري پکې ووژل شول او دویمه پېښه هم د بلخ والیت په چاربولک ولسوالۍ کې د اوو تنو پولیسو د 

 تښتولو او بیا وژلو پېښه وه.

د طالبانو په برید کې  مه هم د نیمروز والیت په دالرام ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته۱۱د ډسمرب پر 

 تنه افغان پوځیان ووژل شول او څو نور ټپیان شول.  ۸

تنه ملکي  ۱۳مه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د اتو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون ۱۳د ډسمرب پر 

نګ وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د افغان چارواکو د ادعا له مخې دا چاودنه د یوه ملکي کور ترڅ

له چاودېدونکو توکو ډک یوه هاموې ټانک د چاودنې له کبله رامنځته شوې؛ خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې 

تنه  ۸دغه کور د افغان هوایي ځواک له لوري مببار شوی دی. په همدې ورځ په تخار والیت کې هم 

 وژل شول.بنګي ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې و دولت پلوي رستېري د تخار والیت په 

مه نېټه هم د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه خونړي ۱۴یوه ورځ وروسته د ډسمرب په 

مه بیا د ۱۶تنه افغان رستېري ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د ډسمرب پر  ۱۰برید کې لږ تر لږه 

تنه افغان  ۱۳ه وال برید کې بغالن والیت په پلخمري ښار کې پر یوه پوځي مرکز د طالبانو په وسل

 رستېري ووژل شول.

تنه  ۱۵مه د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله ۱۸د غزين والیت په ګیالن ولسوالۍ کې د ډسمرب پر 

ماشومان ووژل شول، چې په لومړیو کې د افغان چارواکو له لوري پړه پر طالبانو واچول شوه، خو وروسته 

مرمۍ د خرڅالو لپاره د زړو اوسپنو په ډله کې لېږدوله، چې په الره کې یې  روښانه شوه چې ماشومانو دغه

 چاودنه وکړه.
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 تلفات

د جګړې د تلفاتو کچه راټیټه شوه؛ خو بیا په ډسمرب میاشت کې د تېرو څو میاشتو په پرتله که څه هم 

کال داسې مهال پای ته ورسېد چې جګړه د هېواد په کابو ټولو برخو کې روانه وه، چې د  ۲۰۲۰هم 

د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترڅنګ پکې په پراخه کچه ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. 

په تېرو  چې ،وویل( د برشي حقونو نړیواله ورځ)مه ۱۰پر برشي حقونو خپلواک کمېسیون د ډېسمرب 

، چې يس افغانان د جګړې قرباين شويزره ول ۹۲کلونو کې په دې هېواد کې څه باندې  ۱۱شاوخوا 

وايي، دوی  سیوندغه کمی زره نور ټپیان دي. ۶۱وژل شوي او څه باندې پکې زره کسان  ۳۱نژدې 

 دې باور دي چې د قربانیانو شمېر تر دې ال ډېر دی. ران ثبت کړي او پتوانیديل چې همدومره کس

په  شمېرو له مخې، د راټولو شوو په اړه د جګړې د مرګ ژوبلې له لوري د قاصد سرتاتېژیکو څېړنو مرکز

پکې وژل شوي او  ۵۰۳، چې اوښتېمرګ ژوبله تنو ته  ۸۳۷میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو  ډسمرب

ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په  . د دغو راپورونو شمېرو ته په کتلو، بیا همنور هم ټپیان شوي ۳۳۴

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

و کچه د تېرې میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې د تلفات ډسمربپه 

تنو ته  ۱۶۱۴ میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ډسمربپه ( میاشتې په پرتله راټیټه شوې ده. نومرب)

؛ خو د ډسمرب میاشتې نور هم ټپیان شوي وو ۸۶۹ پکې وژل شوي او ۷۴۵ مرګ ژوبله اوښتې وه، چې

وبلې د کچې راټېټېدو یو مهم . د مرګ ژ شمېرې ښيي چې دا مرګ ژوبله نژدې نیامیي ته راټیټه شوې ده

کې د تاوتریخوايل پر زیاتېدو ميل او نړیوال غربګونونه وو، چې له کبله یې د  ومیاشت وه تېر پ المل هم

همدا راز بل المل په هېواد کې د یخنۍ د موسم  طالبانو په بریدونو کې تر یوه بریده کموالی راغی.

 راکمېږي. رارسېدل دي، چې معموال هر کال پکې د جګړو شدت

https://www.bbc.com/pashto/world-55253232
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د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خربو اترو له پیل رسه افغانان د تاوتریخوالیو د پای ته رسېدو 

ي ارګان په کژوبلې د څارونقاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګته په مته دي. 

ی لوری نه لري او د جګړې له داړو لورو روانه خونړۍ جګړه ګټونک ګه ټینګار کوي، چې په هېواد کېتو 

غوښتنه کوي چې ژر ترر ژره یوه دایمي اوربند ته الره هواره کړي او شته ستونزې او اختالفات د خربو له 

 الرې هوارې کړي. 

 م(۲۰۲۰ ډسمربژوبله ): د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۸۹ افغان ځواکونه ۱۸۸ افغان ځواکونه

 ۱۳۳ وال مخالفیند دولت وسله ۲۰۶ وال مخالفیند دولت وسله

 ۱۱۲ ملکي وګړي ۱۰۹ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۳۳۴ مجموعه ۵۰۳ مجموعه

 ۸۳۷ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


