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 مقدمه

م کال د جنوري میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په سیايس برخه ۲۰۲۱دا راپور د 

د لنډمهايل حکومت په اړه ګنګوسې او په اړه یې د افغان سیاسیونو او حکومت غربګون او د وليس  کې

د دې میاشتې په اوږدو کې تر ډېره پام ځان ته جلب  جرګې او حکومت ترمنځ د ناندریو او تقابل دوام

کړی و. همدا راز د سولې په برخه کې بیا د بین االفغاين مذاکراتو د دویم پړاو پیل او د دغه پړاو له پیل 

وروسته یو ځل بیا د مذاکراتو له بن بست رسه مخ کېدل، په امریکا کې د جو بایډن واک ته رسېدل او پر 

غېزې او د سیمې هېوادونو ته د طالب استازو سفرونه د دې میاشتې مهم موضوعات وو. افغان سوله یې ا

په امنیتي برخه کې بیا هم د هديف وژنو دوام، د طالبانو نفوذي بریدونه او د افغان ځواکونو او طالبانو په 

و ملکیانو ته د تلفاتو کې زیاتوالی ولیدل شو. په راپور کې د جنوري میاشتې په اوږدو کې ښکېلو لورو ا

اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې، چې تر دېره د حکومت، طالبانو، ميل او نړیوالو څېړنیزو 

نورو مهمو موضوعاتو بشپړ  پورتنیو اود ارګانونو او رسنیو پر منابعو پکې تکیه شوې ده. په راپور کې 

 تفصیل او تحلیل لولئ.
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 سیايس وضعیت

 د لنډمهايل حکومت ګنګوسې

د لنډمهايل یا رسپرست حکومت د طرحې په اړه په تېرو کلونو کې د بېالبېلو سیايس لورو له خوا بحثونه 

شوي او ډېری د سولې فعالین په دې اند دي، چې د سولې پروسې بریايل کېدل د لنډمهالې یا رسپرستې 

نګړې توګه ولسمرش ادارې له رامنځته کېدو پرته ناممکن دي. خو د افغان حکومت چارواکو او په ځا

ارشف غني هم د ميل یووايل حکومت په دوره کې او هم په اوسنۍ دوره کې په کلکه د لنډمهايل 

 حکومت مخالفت کړی.

د جنوري میاشتې په اوږدو کې د لنډمهايل حکومت موضوع د پخوا په پرتله یو څه زیاته ګرمه شوه او د 

ګندونې وکړې. لومړی ځل د جنوري میاشتې په وروستیو ولسمرش غني په ګډون یې بېالبېلو لورو په اړه څر 

کې د طالبانو د سیايس دفرت د یوه پالوي غړي عباس ستانکزي په مسکو کې د یوې خربي غونډې 

 دغهد سولې لپاره باید  او حکومت د سولې پر وړاندې خنډ دی یانستان اوسنچې د افغ، وویلپرمهال 

نوموړي وویل، چې  .حکومت ختم يش او داسې نظام رامنځته يش چې د ده په وینا ټولو ته د منلو وړ وي

 .رامنځته يش" تنوی اسالمي حکوم" له امریکا رسه د دوی د هوکړې له مخې باید په افغانستان کې یو

په وینا، اوسمهال ولسمرش ارشف غني او د حکومت یو شمېر نور چارواکي د سولې په الره کې خنډ د ده 

 دي او که ارشف غني وغواړي، حکومت پرېږدي، دوی له نوي حکومت رسه کار ته چمتو دي.

په مسکو کې د طالبانو د پالوي څرګندونې د افغان حکومت له لوري په کلکه رد شوې. ولسمرش ارشف 

پر مهال د ځینو  خربومه د امریکا اسپېن امنیتي فورم یوې آنالین غونډې ته د ۳۰جنوري پر  غني د

سیاستوالو او طالب چارواکو دا خربې رد کړې، چې ګواکې دی د سولې پر وړاندې خنډ دی. نوموړي ځان 

 لنډمهايلداراز د ښاغيل غني هم .طالبان یې تورن کړل چې د سولې اراده نه لرياو د سولې اتل وباله 

د لنډمهايل حکومت جوړېدل د وینې تویېدنې المل چې  ،ې کړهیل او زیاته حکومت جوړېدل رد کړ 

https://www.dw.com/ps/taliban-moscow-ashraf-ghani-abbas-stanikzai-resignation/a-56382516
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55868481
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خپلو ځواکونو کېږي. نوموړي همدا راز د جو بایډن له ادارې وغوښتل چې پر طالبانو فشار ډېر کړي او د 

مه هم له يس ان ان تلویزیون رسه په ۹په ایستلو کې هم له بیړې ډډه وکړي. ښاغيل غني د جنوري په 

 حکومت واک سپارلو ته تیار دی.  ته مرکه کې ویيل وو، چې دی یوازې یوه منتخب

خپل د لنډمهايل حکومت په اړه ګنګوسې وروسته له هغه رامنځته شوې، چې خلیلزاد افغانستان ته د 

وروستي سفر پر مهال له ولسمرش غني پرته له یو شمېر افغان سیاسیونو رسه وکتل او داسې ویل کېږي، 

چې له دغو سیاسیونو رسه د لنډمهايل حکومت په اړه خربې شوې دي. خو دا بحث وروسته له هغه جدي 

دارې له رامنځته شو، چې د وليس جرګې مرش میر رحامن رحامين په یوه علني غونډه کې د لنډمهالې ا

کېدو مالتړ وکړ او ترڅنګ یې یو شمېر نورو افغان سیاسیونو هم ورته څرګندونې وکړې. د وليس جرګې د 

رسه هم مخ شوې. حتی د وليس جرګې یوې غړې مریم سام د  غربګونونومرش دا څرګندونې له جدي 

ليس جرګې مرش مخامخ پر دې تورن کړ، چې له بهرنیو هېوادونو دستور اخيل. همدا راز په یو شمېر و 

والیتونو کې د وليس جرګې د رئیس پر ضد الریونونه هم وشول او د لنډمهايل حکومت طرحه یې وغندله؛ 

 خو یو شمېر سیاسیونو دا الریونوال د حکومت له لوري کرایه شوي کسان وبلل.

ايل حکومت د رامنځته کېدو په اړه له دغو ګنګوسو خپرېدو وروسته د لنډمهايل حکومت یوه د لنډمه

طرحه هم رسنیو خپره کړه، چې اصيل رسچینه یې څرګنده نه ده. د ولسمرش لومړي مرستیال امرالله 

وبلله او ویې ویل چې دا  "شیطاين" طرحهصالح پر خپله فېسبوک پاڼه د یوه مطلب په خپرولو رسه دا 

مه لسیزه کې د پاکستان پوځ د افغانستان لپاره چمتو کړې وه. د ده په خربه ۹۰هامغه طرحه ده چې په 

وی له نامعلوم او مبهم ادرسه خپره شوې. په دې طرحه کې چې د سولې ګډ حکومت نوم پرې اېښودل ش

نوموړي وویل: ما دا تش په نامه طرحه، چې د ترهګرو د اليب بوی ترې خېژي، لوستلې او د افغانستان 

د کمزوري کولو او تفرقې له پروژې پرته بل څه نه دي. د نوموړي په وینا، په دې طرحه کې د قدرت 

ېواد په څو برخو وېشل کېږي. د ده په وینا، دا طرحه د تقسیم پېچلی او مبهم دی، چې له مخې یې ه

افغانستان مرکزیت له منځه وړي او ولسمرش به د لومړي او با صالحیته فرد په توګه نه، بلکې پر یوه 

مصلح او خیرخواه او بې واکه چا بدلېږي. ښاغيل صالح دا هم ویيل، چې د دغې طرحې له مخې خلک 

https://www.independentpersian.com/node/119651
https://www.darivoa.com/a/saleh-called-the-interim-government-idea-the-divil-path-/5759566.html
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استازو په توګه انتخاب کړي چې د طالبانو او نورو لورو له خوا معريف  مجبور دي، چې هغه څوک د خپلو

 شوي وي او دوی یې په ټاکلو کې هېڅ رول ونه لري.

تر دې وړاندې د افغان حکومت د مذاکرايت پالوي یوه غړي امین احمدي ته په یوه منسوب صويت 

له جوړېدو پرته د سولې پروسه کلیپ کې هم، نوموړی وایي چې په افغانستان کې د لنډمهايل حکومت 

 معنا نه لري او نړیوال اوس دې پایلې ته رسېديل، چې ولسمرش ارشف غني باید له واکه لرې کړای يش.

د سولې په پروسه کې د لنډمهايل حکومت د رامنځته کېدو بحث د بین االفغاين مذاکراتو یوه جنجايل 

نیو چارواکو د واک د دوام منلو ته تیار نه دي موضوع ده، ځکه ښکاري چې طالبان په هېڅ صورت د اوس

او په ورته وخت کې اوسني حکومتي چارواکي او په ځانګړې توګه ولسمرش هڅه کوي، چې خپله د واک 

دوره پای ته ورسوي. ان تر دې چې داسې تحلیلونه هم شته، چې افغان حکومت د بین االفغاين 

 وي او د سولې پروسې د اوږدولو هڅه کوي.مذاکراتو پر وړاندې له همدې وېرې خنډونه جوړ 

 

 د وليس جرګې او حکومت ترمنځ ناندرۍ

و ترمنځ بې باوري مخ په زیاتېدو ده. او په تېرو څو میاشتو کې داسې ښکاري، چې د مقننه او اجرائیه قو 

په تېره ډسمرب میاشت کې هم څو داسې موارد تر سرتګو شول، چې د وليس جرګې او حکومت ترمنځ یې 

ریو او بې باوریو ته الره هواره کړه. د ولسمرش لومړي مرستیال د پارملان غړي پر اداري فساد تورن ناند

کړل، چې له کبله یې وليس جرګې د څو ورځو لپاره د حکومت نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکولو بهیر 

وزیرانو ته د  ښځینه نوماندودراوه. وروسته کله چې وليس جرګې یو شمېر نوماند وزیران په ځانګړې توګه 

، چې ویلغربګون وښود او ویې پرې افغانستان لومړۍ مېرمنې آغلې روال غني ه، د باور رایه ورنه کړ 

یا نه، ښځینه  وليس جرګه د راکړې ورکړې پر ډګر بدله شوې. د هغې په وینا، که وليس جرګه وغواړي

د مېرمن غني دغو څرګندونو د پارملان او حکومت ترمنځ ناندرۍ ال  وزیرانې به خپلو دندو ته دوام ورکوي.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55396403
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پسې ګرمې کړې او دا یې وليس جرګې ته سپکاوی وباله. همدا او ځینې نور عوامل وو، چې وليس جرګې 

 نډوله وبلله.کال پیشنهادي بودجه هم رد کړه او هغه یې ناا ۱۴۰۰د حکومت د 

کړه. د وليس جرګې  ردمه وليس جرګې یو ځل بیا د حکومت له لوري لېږل شوې بودیجه ۱۶د جنوري پر 

نو د بودیجې طرحه کې د تعدیالتو او اصالحاتو لپاره د دوی وړاندیزو مرش میر رحامن رحامين وویل، چې 

نوموړي په ځانګړې توګه وویل، چې په بودجه کې د دولتي کارمندانو د معاشاتو د  .ته پام نه دی شوی

 انډول لپاره د دوی وړاندیز نه دی منل شوی.

د وليس جرګې او حکومت ترمنځ د دغې بې باورۍ په دوام، کله چې د حزب اسالمي د مرش ګلبدین 

له هېواده بهر ته د نغدو پیسو او طال د لېږد خربه وشوه او  حکمتیار له لوري په بې نشانه الوتکو کې

وروسته سیګار هم په یوه راپور کې له افغانستانه د نغدو پیسو د قاچاق خرب ورکړ، د وليس جرګې مرش میر 

رحامن رحامين هم وویل، چې که فساد په همدې ډول پراخ وي، د رسو زرو باخرتي خزانه هم خوندي 

د ده په خربه، د رسو زرو خزانه دې ژر تر ژره د خوندیتوب په موخه یوه معترب هېواد  نه يش پاتې کېدلی.

ته د امانت په ډول ولېږدول يش. وروسته د افغانستان ولسمرشۍ ماڼۍ او د اطالعاتو او کلتور وزارت 

و زرو خزانه له مودو راهیسې په کور دننه ساتل شوې او اړتیا نشته چې نورو ، چې د باخرت د رس وویل

 هېوادونو ته دې د خوندیتوب لپاره ولېږل يش.

د لنډمهايل حکومت په اړه د وليس جرګې د مرش څرګندونو د دغې جرګې او حکومت ترمنځ واټن او 

لوبولو په موخه یوه د ال فعال رول د سولې چارو کې ناندرۍ ال پسې زیاتې کړې. وليس جرګې همدا راز 

. پله کويپه خن رحامين ټه جوړه کړې، چې مرشي یې د وليس جرګې مرش میر رحامېمکسیزه ک ۲۱

یر کې ښکېله وي، ، وليس جرګه باید د سولې بهوویلمېټې په لومړنۍ ناسته کې ښاغيل رحامين د دغه ک

ښاغيل رحامين د دغه  او په دې هم باید پوه يش چې کوم لوری د دې بهیر پر وړاندې خنډونه جوړوي.

کومېټې په لومړنۍ ناسته کې وویل، وليس جرګه باید د سولې بهیر کې ښکېله وي، او په دې هم باید 

 پوه يش چې کوم لوری د دې بهیر پر وړاندې خنډونه جوړوي.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55687225
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55844657
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55881387
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 هیرد سولې ب

 د بین االفغاين مذاکراتو دویم پړاو

مه نېټه بېرته پیل شو او دواړو لورو د مذاکراتو د ۶د بین االفغاين مذاکراتو دویم پړاو د جنوري میاشتې پر 

څو ابتدایي غونډو وروسته دا بهیر یو ځل بیا له خنډ او خو له اجنډا پر ترتیب مقدمايت بحثونه پیل کړل. 

مه په امریکا کې د ولسمرش په توګه د جو بایډن ۲۰ايس المل یې د جنوري په ځنډ رسه مخ شو، چې اس

 واک ته رسېدل وو.

نن د دواړو لوریو ": وویلمه ۶د افغان حکومت مذاکرايت پالوي د یوه ټویټ په خپرولو رسه د جنوري پر 

منځ د بین االفغاين مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدمايت ناستې په ترڅ کې پیل شو. په ناسته کې  تر

پریکړه وشوه چې د راروانې شنبې په ورځ به د دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل 

رايت ټیمونو ترمنځ د ې ورځې وروسته یو ځل بیا د دواړو مذاک" در .شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي

وشوه، خو کوم روښانه پرمختګ پکې ونه لیدل شو او  ناستهمذاکراتو د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره 

مه نېټه هم د دواړو ټیمو ۱۷یوازې پر دې هوکړه وشوه، چې غونډې به دوام مومي. همدا راز د جنوري په 

وشوه او د مذاکراتو پر اجنډا یې بحث وکړ، خو بیا یې هم بحثونو کومه روښانه  غونډهد رییسانو ترمنځ 

 پایله نه لرله. 

په خپرولو  ټویټاکرايت ټیم غړي نادر نادري د یوه مه نېټه د افغان حکومت د مذ۲۶باالخره د جنوري په 

ینګښت او د افغانستان د ټد سولې "رسه د بین االفغاين مذاکراتو د بیا درېدو خرب ورکړ. نوموړي وویل: 

ولس لومړیتوب دی. د افغانستان اسالمی جمهوریت هیئت وژنو مخنیوی د افغانستان د دولت او  دخلکو 

ورځې کیږي چې مقابل لوری د  ۹په پوره صداقت او اخالص رسه د همدې هدف لپاره په دوحه کې دی. 

 "ی.رسمي مجلس او بحث ته آماده نه دجنګ د ختمیدو لپاره 

ه قطر کې د حکومت مذاکره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خربو اترو له درېدو وروسته پ

کوونکي ټیم له بېالبېلو لورو رسه پر طالبانو د فشارونو په موخه مالقاتونه هم وکړل، چې له جملې یې د 

https://twitter.com/PeaceIRAfg/status/1346847080271273985
https://twitter.com/PeaceIRAfg/status/1347951535846797315
https://twitter.com/PeaceIRAfg/status/1350845261350887425
https://twitter.com/N_Nadery/status/1354026515521024000
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مسلامنو علاموو د نړیوالې اتحادیې له مرشتابه رسه د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم مالقاتونه د 

کي ټیم د جنوري په وروستیو کې آنالین مطبوعايت یادولو وړ دي. همدا راز د حکومت مذاکره کوون

 وغوښتلکنفرانس هم دایر کړ او په دوحه کې د مذاکراتو د روان وضعیت بیانولو ترڅنګ یې له طالبانو 

 چې د مذاکرې مېز ته حارض يش. 

میاشتې په اوږدو کې که څه هم د مذاکراتو دویم پړاو پیل شو، خو نه یوازې دا په دې توګه د جنوري 

چې په خربو اترو کې څرګند پرمختګ ونه لیدل شو، بلکې دا بهیر یو ځل بیا له بن بست رسه مخ شو، 

امریکا ترمنځ د شوي هوکړه لیک د -چې اسايس المل یې د جو بایډن له واک ته رسېدو وروسته د طالبانو

مرور قضیه وه. له دې کبله داسې برېښي چې د بین االفغاين مذاکراتو دوام په څرګند ډول د امریکا د  بیا

نوي حکومت په تصمیم پورې تړلی او که د جو بایډن حکومت له طالبانو رسه کړې هوکړې ته ژمن پاتې 

 نه يش، ښایي بین االفغاين مذاکرات هم لغوه يش.

 

 ر افغان سوله یې اغېزېد جو بایډن واک ته رسېدل او پ

مه نېټه په امریکا کې د ولسمرشۍ ټاکنې وشوې، چې په پایله کې یې ۳د تېر نومرب میاشتې په 

دیموکرات نوماند جو بایډن اکرثیت رایې وګټلې؛ خو سیال نوماند ډونالډ ټرمپ د ټاکنو پایلې ونه منلې او 

موجودې وې، چې ښایي د ټرمپ د مخالفت  په ټاکنو کې یې د پراخې درغلۍ تور ولګاوه. داسې اندېښنې

مه نېټه به واک نوي ولسمرش ته ونه لېږدول ۲۰له کبله به د ټاکنو پایلې جنجايل يش او د جنوري په 

مه د ټرمپ پلویانو د امریکا پر کانګرس حمله وکړه، چې مرګ ژوبله یې هم له ځان ۶يش. د جنوري پر 

زیات شول او دا حمله په پراخه کچه وغندل شوه. په دې لړ رسه لرله چې له کبله یې پر ټرمپ فشارونه 

ملیون فالوورز لرونکی اکونټ هم بند کړ او د نوموړي نور رسنیز چینلونه  ۸۰کې ټویټر شبکې د ټرمپ یو 

مه پر کانګرس د ۸هم د دغو شبکو له لوري محدود کړای شول. له همدې کبله ټرمپ هم د جنوري په 

مه به په منظم ډول واک ۲۰او ترڅنګ یې په لومړي ځل ومنله چې د جنوري په  وغاندهخپلو پلویانو برید 

 ولېږدول يش. 

https://twitter.com/SMP_AF/status/1355782390594101250
https://www.dw.com/ps/trump-usa/a-56170192
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مه جوبایډن ته د واک لېږد، مستقیام د افغانستان د ۲۰د امریکا ولسمرشیزو ټاکنو او بیا د جنورۍ پر 

لرلې دي. تحلیلونه دا دي، چې د بین االفغاين مذاکراتو اوږدېدل او ځنډ تر ډېره سولې پر پروسه اغېزې 

له همدې امله دی چې دواړه لوري د امریکا د نوې ادارې تصمیمونو ته سرتګې په الره وو. طالبان مته 

له طالبانو رسه کړې هوکړې ته ژمنه پاتې يش، خو افغان حکومت بیا په  لري، چې د جو بایډن اداره به

دې مته دی چې جو بایډن له طالبانو رسه کړې هوکړه لغوه کړي او له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو 

 پرېکړه بدله کړي. 

او په افغانستان کې د مه نېټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیلزاد ۱۷د جنوري په 

ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جرنال سکاټ مېلر په قطر کې د طالبانو د رهرب له سیايس مرستیال او د 

انو له امریکایي لوري د . په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، طالبوکتلقطر دفرت له مرش رسه 

خپلو نورو بندیانو د آزادولو او تورو لیستونو له منځه وړلو پر موضوعاتو ټینګار وکړ. قطر ته د جو بایډن د 

لوړې له مراسمو ایله څو ورځې وړاندې د خلیلزاد او مېلر سفر دا وښوده، چې ښایي په امریکا کې د واک 

 پر خپل ځای پاتې يش. امریکا توافقنامه-له لېږد رسه د طالبانو

که څه هم جو بایډن د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زملي خلیلزاد ماموریت د اوس لپاره 

طالبانو توافقنامې ته د بایډن د ادارې د ژمنتیا ښودنه کوي؛ خو د جنوري -وغځاوه، چې تر ډېره د امریکا

طالبانو د توافق د برخلیک په اړه یې -چې د امریکاپه وروستیو کې ځینې داسې موارد تر سرتګو شول، 

 شکونه راپورته کړل.

. ارزويمه وویل، چې له طالبانو رسه د امریکا شوی تړون له رسه ۲۳د جو بایډن ادارې د جنوري پر 

ی وکړ؛ خو طالبانو ته د امریکا د نوي حکومت دغه دریځ د افغان حکومت د امریکا د دغه دریځ هرکل

 اندېښنې وړ شو او له همدې کبله یې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پالوي رسه هم خربې ودرولې.

مه نېټه د امریکا د خزانې وزارت هغه راپور په کلکه رد کړ، چې وایي په افغانستان ۲۷طالبانو د جنوري په 

په خپرولو رسه وویل، چې اوسمهال  اعالمیېعدې شبکې غړي شته دي. طالبانو د یوې کې ال هم د القا

په افغانستان کې هېڅ بهرين جنګیايل نشته او دا ډول راپورونه د هغو کړیو په اشاره جوړېږي، چې په 

https://twitter.com/IeaOffice/status/1350772130871447552
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55782283
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1354349575667126272/photo/1
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کې خپلې ګټې ګوري. طالبانو په دې اعالمیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی، چې دوی د دوحې تړون  جګړه

 ته پوره ژمن دي او هېچا ته به هم اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي.

کړ، چې  ردهغه راپور د امریکا د دفاع وزارت مه نېټه طالبانو یو ځل بیا ۲۹دوې ورځې وروسته د جنوري پر 

د ړی. طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو رسه وویل، چې دی که تړون عمل ن رد دوحې پ طالبانو ګنې

ن رعایت چې د دوحې تړو  يه امریکا څخه هم غواړ او ل ته کلکه ژمنتیا لري دوحې تړون ټولو بندونو

 .کړي

طالبانو هوکړه لیک په چټک ډول د تطبیق په حال کې و. د -مې د امریکا۲۰که څه هم د جنوري تر 

 ۲۵۰۰په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر  کړه، چې تاییدمه د امریکا دفاع وزارت ۱۵جنوري په 

 .کال راهیسې په دې هېواد کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو کم شمېر دی ۲۰۰۱دا له او ته راکم شوی 

طالبانو توافقنامه د امریکا د نوي حکومت له لوري لغوه او یا هم په یو ډول د ابهام حالت -خو که د امریکا

لغوه او طالبان به خپلې جګړې ته والړه يش، نو داسې برېښي چې بین االفغاين خربې اترې به هم وررسه 

 ته یو ځل بیا زور ورکړي.

 

 د سیمې هېوادونو ته د طالبانو سفرونه

د بین االفغاين مذاکراتو دویم پړاو داسې مهال پیل شو، چې په امریکا کې د نوي ولسمرش د لوړې 

مختګ ونه مراسمو ته دوې اوونۍ پاتې وې. د دغو دوو اوونیو په جریان کې په مذاکراتو کې کوم پر 

لیدل شو او کله چې د امریکا نوي حکومت له طالبانو رسه د دغه هېواد د شوې توافقنامې د بیا ارزونې 

خربه وکړه، طالبانو مذاکرات ودرول او پر امریکا یې د فشارونو لپاره د سیمې هېوادونو ته سفرونه پیل 

 کړل.

وکړ او  سفریايس دفرت یوه پالوي ایران ته مه نېټه د مال برادر په مرشۍ د طالبانو د س۲۷د جنوري په 

 له رئيس عيل شامخاين او يو شمري نورو لوړ پوړو چارواکو رسه اد ميل امنيت د عايل شور  هلته یې د ایران

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1355048633570357248
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55672102
https://twitter.com/IeaOffice/status/1354370357252268034
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ران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف رسه هم وکتل. په مه مال برادر د ای۳۱وکتل. همدا راز د جنوري په 

دغو مالقاتونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، پر بین االفغاين مذاکراتو او افغانستان او سیمه کې د امنیت 

 او ثبات په اړه هم بحث وشو.

ی مسکو ته مه د دغې ډلې بل پالو ۲۸ایران ته د طالبانو د پالوي له سفر یوه ورځ وروسته د جنوري په 

ورسېد او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف او یو شمېر نورو چارواکو 

ې د توافقنامې د او د بین االفغاين مذاکراتو او د دوح وکتلرسه د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې 

 تطبیق په اړه یې خربې وکړېږ 

مه نېټه د طالبانو د مرش سیايس مرستیال او د قطر دفرت مرش مال برادر په ۲۱د دې ترڅنګ، د جنوري په 

طالبانو د توافقنامې د پوره تطبیق او بین -دوحه کې د چین له سفیر زو جیان رسه هم وکتل او د امریکا

یې وررسه بحث وکړ. همدا راز، مسکو او ایران ته د طالبانو د پالوي له سفرونو  االفغاين مذاکراتو په اړه

وروسته، د مال برادر په مرشۍ د طالبانو یو پالوی ترکمنستان ته هم په سفر والړ او د هغه هېواد له 

 چارواکو رسه یې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بېالبېلو موضوعاتو خربې وکړې.

کال کې له طالبانو رسه خربو اترو ته د امریکا د چمتو کېدو یو  ۲۰۱۸لیلونه دا دي، چې په تر ډېره تح

مهم المل د سیمې له هېوادونو او په ځانګړې توګه په سیمه کې د امریکا له رقیبو هېوادونو لکه روسیې، 

د افغانستان جګړه به ایران او چین رسه د طالبانو د اړیکو جوړېدل وو او امریکا دا وېره احساس کړه، چې 

له طالبانو رسه د دغو هېوادونو د اړیکو او همکارۍ له کبله ال ډېره پېچلې يش. اوس داسې برېښي چې 

طالبان د دوحې د تړون د برخلیک په اړه اندېښمن شوي او له همدې کبله غواړي امریکا ته ورپه زړه 

 ې لري.کړي، چې که تړون لغوه کېږي، طالبان نورې الرې هم په مخ ک

په بل اړخ کې افغان حکومت هم هڅه کوي د سیمې او نړۍ په کچه مالتړ ترالسه کړي. افغان 

حکومت اوسمهال تر ډېره هڅه کوي، د امریکا نوي حکومت ته قناعت ورکړي، چې له افغانستانه د خپلو 

 پوځیانو د ایستلو بهیر ودروي او د افغان حکومت مالتړ ته دوام ورکړي.

https://twitter.com/IeaOffice/status/1354752264909561861
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 امنیتي وضعیت

میالدي کال لومړۍ میاشت بیا هم په هېواد کې له خونړۍ جګړې او تلفاتو رسه پیل شوه. د  ۲۰۲۱د 

کال کې لږ تر  میالدي ۲۰۲۰له مخې، په تېر  راپورافغانستان د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون د یوه 

ملکي وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه راپور له مخې، په اوسط ډول هره  ۸۵۰۰لږه 

تنه وليس وګړي د روانې جګړې په پایله کې وژل شوي دي. خو بیا هم د دغه راپور پربنسټ، د  ۸ورځ 

 راغلی و.سلنه کموالی  ۲۱کال په پرتله د ملکي وګړو د تلفاتو په کچه کې  ۲۰۱۹

د جنوري میاشتې په اوږدو کې که څه هم په لویو ښارونو کې د طالبانو ډله ییز بریدونه او سرتې چاودنې 

بیا هم ونه شوې، خو د مرګ ژوبلې کچه د تېرې ډسمرب میاشتې په پرتله پکې لږ زیاته شوه. په هېواد 

له ځان رسه لرل. د جنوري میاشتې په کې د تاوتریخوايل دوام بیا هم په ميل او نړیواله کچه غربګونونه 

وروستیو کې په کابل کې د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې استازولۍ، د اسرتالیا، کاناډا، چک 

جمهوریت، ډمنارک، فنلنډ، فرانسې، جرمني او اېټالیا دیپلوماتیکو ماموریتونو او ځینو نورو بهرنیو بنسټونو 

په خپرولو رسه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی وغانده او له طالبانو یې  اعالمیېد یوې ګډې 

وغوښتل چې له تاوتریخوايل الس واخيل او سولې ته خپله ژمنتیا وښيي. په اعالمیه کې راغيل وو، چې 

ژين او عام املنفعه ځایونه نړوي .خو طالبانو یې طالبان بې موجبه جګړې ته دوام ورکوي، ملکي خلک و

کې د یوې اعالمیې په خپرولو رسه د دغو هېوادونو اعالمیه بې ځایه تورونه وبلل او خپله همدا  غربګونپه 

 وانې غمیزې عاملین وبلل.هېوادونه یې د افغانستان د ر 

 

 هديف وژنې

د جنوري میاشتې په اوږدو کې هم د تېرې میاشتې په څېر د هديف وژنو لړۍ د ټول هېواد په کچه روانه 

وه او په بېالبېلو والیتونو کې د هديف وژنو پېښې وشوې، چې پکې ملکي وګړي، مدين فعاالن، دیني 

  شول.علامء، قومي مرشان او ژورنالیستان په نښه 

https://www.aihrc.org.af/home/thematic-reports/9055
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55876196
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1356108450510606338/photo/1
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د میاشتې په اوږدو کې د هديف وژنو پېښې زیاتې وې، خو یوازې د مشهورو څېرو د وژل کېدو پېښې یې 

تر ډېره په رسنیو کې انعکاس مومي. د جنوري په لومړۍ نېټه په غور والیت کې د یوې سیمه ییزې رادیو 

 ه غاړه وانه خیست. مدیر د وسله والو بریدګرو په برید کې ووژل شو؛ خو مسؤولیت یې کوم چا پ

مه بیا د کابل ښار په پنځه حوزه کې یو پوځي پیلوټ د ناپېژاندو وسله والو په مخامخ برید ۷د جنوري پر 

مه نېټه د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې د ناپېژاندو وسله والو په ۱۷کې ووژل شو. د جنوري په 

ر هم ګڼ دا ډول هديف بریدونه د دغې میاشتې برید کې دوې ښځینه قاضیانې ووژل شوې. همدا راز نو 

په اوږدو کې وشول، چې په ځانګړې توګه پر ملکي خلکو د دا ډول بریدونو عاملین معلوم نه دي. افغان 

حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بويل؛ خو طالبان بیا د ملکي خلکو په نښه کول ردوي او پړه یې پر 

ې له حکومت رسه تړلې کړۍ د طالبانو د نوم بدولو لپاره دا ډول افغان حکومت اچوي او وایي، چې ګن

 بریدونه کوي.

د دغو بریدونو مبهم او پېچيل کیفیت ته په کتلو رسه ډېری هغه مشهور شخصیتونه، چې د خپل امنیت 

خوندي کولو لپاره کايف امکانات نه لري، د ځان د امنیت ساتلو په اړه اندېښمن شوي او له همدې کبله 

زیات شمیر سیايس شخصیتونه، خربیاالن او مدين فعاالن د جنوري میاشتې په اوږدو کې له هېواده  یو

 وتيل؛ خو ډېری یې په دې اړه له رسنیو رسه هم له معلوماتو رشیکولو ډډه کوي.

 

 د طالبانو نفوذي بریدونه

ثبت شوې. په تېر کال  د جنوري میاشتې په اوږدو کې د طالبانو له لوري د نفوذي بریدونو څو پېښې هم

کې د طالبانو نفوذي بریدونه خورا زیات وو، خو په تېرو څو میاشتو کې بیا دا ډول بریدونه نه وو شوي. 

 مګر په دې میاشت کې په دا ډول بریدونو کې هم افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته.

د طالبانو د یوه نفوذي کس په برید کې مه نېټه د کندهار والیت په ارغنداب ولسوالۍ کې ۴د جنوري په 

مه په ۵تنه رستېري ووژل شول. له دغې پېښې یوه ورځ وروسته د جنوري په  ۹د ځانګړو پولیسو د قطعې 
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د جنوري  تنه افغان پوځیان ووژل شول. ۷غزين کې هم د طالبانو د یوه نفوذي کس د برید په پایله کې 

تنه افغان پوځیان له مسمومولو  ۵انو د یوه نفوذي کس له خوا مه نېټه په بلخ والیت کې هم د طالب۸په 

مه نېټه د هرات والیت په غوریان ولسوالۍ کې د پولیسو ۱۵ورروسته ووژل شول. همدا راز، د جنوري پر 

 تنه سیمه ییز پولیس ووژل. ۱۳په یوه پوسته کې د طالبانو یوه نفوذي کس 

 

 سرتې امنیتي پېښې

و کې بیا هم د تېرې میاشتې په څېر سرتې امنیتي پېښې په ځانګړې توګه په د جنوري میاشتې په اوږد

لویو ښارونو کې ونه شوې؛ خو د افغان حکومت په یو شمېر هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته درنه مرګ 

 ژوبله واوښته. همدا راز د طالبانو په ځینو بریدونو کې هم د افغان ځواکونو مرګ ژوبله لوړه وه.

مه د هلمند والیت په لښکرګاه کې د افغان ځواکونو په مببارۍ کې پنځه ملکي وګړي ۶په  د جنوري

مه د نیمروز والیت ۹ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. له دې پېښې ایله څو ورځې وروسته د جنوري په 

 ۱۱ې یې د په خارشود ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د ملکي خلکو پر کورونو مبباري وکړه، چې په پایله ک

تنه ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. که څه هم  ۱۸ښځو په ګډون لږ تر لږه  ۳ماشومانو او 

افغان حکومت د تل په څېر د دغې پېښې د څېړلو لپاره هم یو پالوی وګوماره؛ خو وروسته یې د څېړنو 

وروسته ویيل وو، چې په مببارۍ  پایلې هم د تل په څېر روښانه نه شوې. د نیمروز وايل له دغې پېښې

تنه طالب جنګیايل وژيل، کوم څه چې د قربانیانو د کورنیو غوسه راوپاروله او خپل مړي یې د  ۱۲کې یې 

 اعرتاض په ډول د نیمروز مرکز زرنج ښار ته راوړل ترڅو چارواکي وګوري چې څوک یې وژيل دي.

انو بریدونه خونړي وو او یوازې په کندز والیت کې په په بل اړخ کې په بغالن او کندز والیتونو کې د طالب

مه نېټه د بغالن والیت په مرکز پلخمري ۱۴تنه افغان پوځیان ووژل شول. د جنوري په  ۵۰څو پېښو کې 

تنه افغان رستېري ووژل شول. څلور ورځې وروسته د جنوري په  ۹کې د وسله والو طالبانو په برید کې 

تنه افغان رستېري ووژل  ۹ري ښار کې د طالبانو په یوه برید کې لږ تر لږه مه نېټه بیا هم په پلخم۱۸

 شول او څو نور ټپیان شول.
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تنه  ۱۴مه نېټه په کندز ښار کې د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۷د جنوري په 

والیت په امام صاحب ولسوالۍ  مه د کندز۱۵رستېري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د جنوري پر 

تنه افغان رستېري ووژل شول.  ۱۰کې د افغان ځواکونو پر یوه امنیتي پوسته د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 

مه د کندز والیت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه پوځي مرکز د طالبانو ۱۹د جنوري په 

رستېري ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په همدې ورځ په کندز ښار  تنه افغان ۱۷په برید کې لږ تر لږه 

 تنه افغان رستېري ووژل شول.  ۸کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې 

ن ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله په بل اړخ کې بیا د افغا

د کوم دریم باوري  ارقام وړاندې کوي،چې تر ډېره مبالغه آمیز  ،خو د طالبانو د مرګ ژوبلې پېښې اوښتې؛

نداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په د کندهار په ارغمه ۶لوري له خوا نه دي تایید شوې. د جنوري پر 

د افغانستان  ورکړل شو. خربطالب جنګیالیو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو  ۳۳عملیاتو کې د 

په خپرولو رسه وویل، چې په  خربپاڼېمه هم د یوې ۱۰وروسته د جنوري په  ورځې دفاع وزارت څلور

یوې بلې . د دفاع وزارت د وال وژيلهطالب وسلنور  ۲۳همدې ولسوالۍ کې یې د عملیاتو په پایله کې 

د یوه قوماندان  ه همدې ورځ په هلمند والیت کې هم د هوایي بریدونو په پایله کېپخربپاڼې له مخې، 

نستان دفاع وزارت د جنوري . د افغااو ګڼ نور ټپیان شوي وال وژل شويطالب وسله ۱۷ په ګډون

؛ خو طالبان بیا راپورونه هم خپاره کړيمیاشتې په اوږدو کې د نورو ورته پېښو او طالبانو ته د درنو تلفاتو 

 معموال خپلو جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وايي.

 

 تلفات

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

تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې  ۱۰۱۷میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ي کال په لومړۍ میالد ۲۰۲۱

ډېره مرګ ژوبله  شمېرو ته په کتلو، بیا هم راپورنور هم ټپیان شوي. د  ۳۷۲پکې وژل شوي او  ۶۴۵

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

https://sayhoon.com/post/18261/persian
https://farsi.alarabiya.net/afghanistan/2021/01/10/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
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میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې د تلفاتو کچه د تېرې  جنوريپه 

 ۸۳۷ میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ډسمربپه . یو ځل بیا لږ لوړه شوې ده( میاشتې په پرتله ډسمرب)

 جنوري؛ خو د نور هم ټپیان شوي وو ۳۳۴ پکې وژل شوي او ۵۰۳ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې

یو ځل بیا لوړه شوې. په دې مرګ ژوبله کې د ملکیانو مرګ ژوبله میاشتې شمېرې ښيي چې دا مرګ ژوبله 

 د تېرې میاشتې په پرتله ټیټه ده، خو د افغان ځواکونو او طالبانو د مرګ ژوبلې کچه بیا لوړه شوې ده.

د جګړې ي ارګان په توګه کژوبلې د څارونقاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

او په هېواد کې روان  اړو لورو غوښتنه کوي چې ژر ترر ژره یوه دایمي اوربند ته الره هواره کړيو له د

 خونړی وضعیت پای ته ورسوي.

 م(۲۰۲۱ جنوريژوبله ): د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۱۹ افغان ځواکونه ۲۵۳ ځواکونهافغان 

 ۱۵۶ وال مخالفیند دولت وسله ۳۰۶ وال مخالفیند دولت وسله

 ۹۷ ملکي وګړي ۸۶ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۳۷۲ مجموعه ۶۴۵ مجموعه

 ۱۰۱۷ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای


