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 مقدمه
په دې میاشت کې له م کال د مې میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. ۲۰۲۱دا راپور د 

هېواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل او له کبله یې د هېواد د سیايس او امنیتي وضعیت د 
يس اختالفات او په سرتو ميل مسائلو کې د ميل خرابېدو پراخې اندېښنې، د حکومت خپلمنځي سیا

اجامع د رامنځته کولو هڅې په سیايس ډګر کې د میاشتې مهم موضوعات وو. په بل اړخ کې له بده 
مرغه په دې میاشت کې نه یوازې دا چې د سولې د هڅو په برخه کې کوم ښکاره پرمختګ ونه شو، 

کچه ال پسې زیاته شوه. په امنیتي ډګر کې که څه هم د بلکې د سولې په اړه نهیيل په ميل او نړیواله 
کوچني اخرت په دریو ورځو کې د ښکېلو لورو له خوا درې ورځنی اوربند هم وشو، خو په مجموع کې دا 
میاشت د ښکېلو لورو او ملکي وګړو لپاره خورا زیاته خونړۍ میاشت وه، چې پکې د اوښتو تلفاتو کچه د 

. په له زیاته وه او ترڅنګ یې ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو له لوري سقوط شوېتېر کابو یوه کال په پرت
میاشتې په اوږدو کې  مېدغه راپور کې د هېواد سیايس وضعیت او د سولې هڅو ته د کتنې ترڅنګ، د 

ښکېلو لورو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې، چې تر دېره د حکومت، طالبانو، 
او نړیوالو څېړنیزو ارګانونو او رسنیو پر منابعو پکې تکیه شوې ده. په راپور کې د پورتنیو او نورو مهمو ميل 

 موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ.
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 سیايس وضعیت

( په سیايس ډګر کې د مهمو پېښو شاهده وه. د مې میاشتې په  لومړۍ نېټه له ۲۰۲۱مې میاشت )
کونو بشپړ وتل پیل شول. له دې رسه له یوې خوا د افغانستان د وضعیت په اړه په افغانستانه د بهرنیو ځوا

ميل او نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوې او له بلې خوا عمال امنیتي وضعیت هم د خرابېدو په لور روان 
شو. همدا راز د حکومت د مرشانو ترمنځ د سیايس توافق یو کال پوره شو، خو ال هم داخيل سیايس 

ختالفات شته دي او په دې میاشت کې هم یو شمېر داسې پېښې وشوې، چې د ژورو داخيل اختالفاتو ا
ښکارندویي کوي. د دې ترڅنګ، افغان حکومت د تېر په پرتله زیات د هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو 

ته ونه رسېدې.  په برخه کې د ميل اجامع هڅې پیل کړې، خو بیا هم د دې میاشتې تر پایه کومې پایلې
 دلته مو په مې میاشت کې د هېواد سیايس وضعیت ته ځغلنده کتنه کړې.

 
 د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل

د مې میاشتې له پیل رسه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لړۍ هم عمال پیل شوه او په لومړي ګام کې 
. وسپارلهخپله یوه پوځي اډه افغان ځواکونو ته رسام مه په هلمند والیت کې ۲امریکایي ځواکونو د مې په 

په لومړي ګام کې ټاکل شوې بهرين ځواکونه له کوچنیو اډو څخه د بګرام په څېر سرتو اډو ته راکډه يش 
د خپلو هېوادونو په لور والړ يش. د مې میاشتې په وروستیو کې افغان او وروسته له سرتو اډو څخه 

مه ځینو ۳۱ځواکونو ته د بګرام سرتې پوځي اډې د سپارلو لوجستیکي چارې هم پیل شوې. د مې په 
رسچینو رسنیو ته وویل، چې ټاکل شوې، تر دوو اوونیو پورې د بګرام پوځي اډه هم رسام افغان ځواکونو 

قوماندې او هوایې عملیاتو مرکز  د بهرنیو ځواکونو د په تېرو دوو لسیزو کې بګرام اډهيش.  وسپارلته 
پاتې شوی او تېرو دوه لسیزو کې د امریکا ولسمرشان هم افغانستان ته د سفر پر مهال دې اډه کې تم 

http://monitor.af/12711/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%88%DA%81%D9%8A-%D8%A7%DA%89%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%87
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57307464
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یې او پوځي اډه کې د بګرام مشهور زندان هم دی چې وار د مخه یې مسئولیت په همدې هوا دي. شوي
 افغان لوري ته سپارل شوی.

له  افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د امریکا د ولسمرش جوبایډن له پرېکړې وروسته پیل 
ریکا او طالبانو تر منځ د دا نېټه د اممې نېټې دا لړۍ بشپړه يش. ۱۱شول، چې ټاکل شوې د سپټمرب تر 

د یوې افغان طالبانو  له همدې کبلهدوحې په هوکړه کې له ټاکل شوې هغې څلور میاشتې وروسته ده. 
له ژمنه د دوحې تړون کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره  چې ،اعالمیې په خپرولو رسه وویل

"هر ډول مناسب اقدام" ته الر  د دوی ر وړاندېد بهرنیو ځواکونو پ '' ''رسغړونې شوې نېټې څخه
پر وړاندې د احتاميل د طالبانو اعالمیه کاږي، چې طالب جنګیايل د بهرنیو ځواکونو  پرانیستې ده.

که څه هم د مې له لومړۍ نېټې پر بهرنیو ځواکونو  .اقداماتو لپاره د خپلو مرشانو پرېکړې ته انتظار کوي
هم و، خو د دې میاشتې په اوږدو کې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو کومه پېښه  د طالبانو د بریدونو احتامل

 ونه شوه.
له دې رسه د مې میاشتې په اوږدو کې د هېواد امنیتي وضعیت هم عمال د خرابېدو په لور والړ او په ميل 

ال مار  د امریکا د پوځ لوی درستیز جن او نړیواله کچه د وضعیت د خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. 
، چې که څه هم افغان پوځ ښه روزل شوی، خو بیا هم د وویلمه په یوه مرکه کې ۳د مې په میيل 

کلنټن راتلونکی وضعیت د اټکل وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې هېالري افغانستان 
د امریکايي ځواکونو د ایستلو په  ، چېویلهم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې 

دې پرېکړې دا خطر پیاوړی د هغې په وینا،  يش. لرلیډن پالن "خورا ناوړه پایلې" تړاو د ښاغيل بای
 کړی چې د افغانستان حکومت د طالبانو په الس سقوط يش.

امریکا بهرنیو په ورته وخت کې له افغان حکومت رسه د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام ژمنې هم کېږي. 
د ځواکونو ایستل د افغانستان د پرېښودلو معنا نه  یو کې وویل،د مې په  لومړچارو وزیر انتوين بلېنکن 

 چې ،ویيلهم په خپلو څرګندونو کې سټولټنربګ  د ناټو رسمنيش .لري او دوی هرې سناریو ته چمتو دي
ناټو به له افغان امنیتي ادارو رسه د سال، مشورې، روزنې او کابل هوايي ډګر د خوندي فعالیت په ګډون 

 مايل مرستې روانې سايت.

http://www.1.newsupdatesaf.com/news/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%DA%81-%DA%9A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%BC%DA%A9%D9%84-%D9%88%DA%93-%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C?uid=100733
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56970408
http://dailies.gov.af/eslah/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%90%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%DA%A9/


 (م۲۰۲۱ مې) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

4 

په ټوله کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل د هېواد د راتلونکي سیايس او امنیتي وضعیت په اړه 
اندېښنې زیاتې کړې دي او د وضعیت د ډېر خرابېدو او خونړۍ کورنۍ جګړې او ان د نظام د سقوط 

ه بریايل يش او انګېرنې هم شته دي. رسه له دې چې ال هم داسې هیلې شته چې د سولې مذاکرات ب
ښکېل لوري به په خپلو دریځونو کې نرمي وښيي؛ مګر که د سولې پروسه بریالۍ نشوه، د سیايس او 

 امنیتي بې ثباتۍ احتامل خورا قوي دی.
 

 سیايس اختالفات
په داسې حال کې چې له یوې خوا د مې میاشتې په لومړۍ نېټه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لړۍ پیل 

ې خوا په هېواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د داخيل سیايس اختالفاتو څپه هم یو شوه، له بل
 ځل بیا زوروره شوه. 

داخيل سیايس اختالفات داسې مهال دي، چې د اوسني حکومت د تشکیل سیايس توافق هم د مې 
کال د ټاکنو پر پایلو راپورته شوي  ۲۰۱۹شو. دغې سیايس هوکړې د  یو کلنمه نېټه ۱۷میاشتې پر 

سیايس کشمکش ته د پای ټکی کېښود او داسې مته کېده، چې له دې هوکړې رسه به په حکومت کې 
دننه سیايس اختالفات نه وي. مګر تېر یوه کال ثابته کړه، چې حکومت بیا هم له جدي سیايس 

 ه مخ و.اختالفاتو رس 
په تېر یوه کال کې تر ټولو ډېر سیايس اختالفات او ناندرۍ د حکومتي چارواکو پر ادلون بدلون وې. تېره 
میاشت هم کله چې ولسمرش غني د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرايب له دندې ګوښه او پر ځای یې حیات 

رئیس ډاکرت عبدالله عبدالله د الله حیات د دغه وزارت رسپرست وټاکه، د ميل مصالحې د عايل شورا 
وښود او دا یې له مشورې پرته او د سیايس توافقنامې خالف اقدام  غربګونولسمرش پر دغه اقدام توند 

 وباله.
په وروستي مورد کې بیا ولسمرش د فاریاب وايل له دندې ګوښه او پر ځای یې د دغه والیت لپاره نوی 

ټاکه؛ خو د ولسمرش دا اقدام بیا په فاریاب والیت کې د مارشال دوستم د پلویانو له توند غربګون وايل و 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57147198
https://www.dw.com/fa-af/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/a-56937023
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دفرتونه رسه مخ شو. په دغه والیت کې وسله والو الریونوالو د فاریاب د والیت مقام او نورو دولتي ادارو 
د وايل په توګه  پوځي لېوا کېمه په یوه ۱۷او په دې توګه د فاریاب نوی وايل اړ شو، چې د مې په  وتړل

خپله دنده پیل کړي. مګر له دغه نوي وايل رسه د وسله والو الریونوالو د مخالفت لړۍ اوږده شوه او 
جبور شو، چې د فاریاب نوی وايل بېرته کابل ته راوغواړي. نوموړی بیا وروسته د غزين باالخره حکومت م

 د وايل په توګه پر دنده وګومارل شو.
د فاریاب د وايل پر رس جنجال په هېواد کې سیايس وضعیت نور هم کړکېچن کړ، چې بېالبېلو سیاسیونو 

ولسمرش پر دیکتاتورۍ تورن کړ. په ټوله  یې په اړه څرګندونې وکړې او د حکومت سیايس رشیکانو ان
کې داخيل سیايس اختالفاتو له څو کلونو راهیسې د هېواد پر وضعیت خورا زیاتې اغېزې ښندلې دي او 
له کبله یې د سولې پروسه هم تر اوسه کومې مثبتې نتیجې ته نه ده رسېدلې. د سولې او جګړې ترڅنګ 

فساد رسه د مبارزې ډګر هم د همدغو سیايس اختالفاتو له  پر حکومتولۍ او په ځانګړې توګه له اداري
 کبله اغېزمن دی.

 
 د ميل اجامع پیاوړي کولو هڅې

دا چې له یوې خوا په هېواد کې سیايس او امنیتي بې ثبايت مخ په زیاتېدو ده او له بلې خوا د سولې په 
ام  په هېواد کې دننه د پروسه کې هم کوم پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي، یو المل یې هم مستقی

سیاسيونو او احزابو ترمنځ د ميل اجامع نشتون دی. د هېواد سیايس مرشان نه یوازې دا چې په سرتو 
سیايس مسائلو کې په یوه خوله نه دي، بلکې ترمنځ یې اختالف پر بېالبېلو برخو خپل منفي سیوری 

 غوړولی دی.
حکومت پالن لري په سرتو سیايس مسایلو شول، چې د مې میاشتې په اوږدو کې داسې راپورونه خپاره 

که څه هم په دې  او پرانیزي. جوړهکې د ميل اجامع رامنځته کېدو په موخه ډېر ژر "عايل دولتي شورا" 
 ۱۵، دا شورا به له ځینو رسچینو له قوله اړه د حکومت له لوري په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي؛ خو د

. د مې میاشتې تر پایه د دې شورا پر څوکۍ یې ښځو ته په پام کې نیول شوي ۴غړي ولري چې  ۲۵تر 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57153354
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57153354
http://www.jomhornews.com/fa/news/138896/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220012
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رس بحثونه نتیجې ته ونه رسېدل، بلکې د دې شورا د جوړښت په اړه هم د داخيل اختالفاتو راپورونه خپاره 
ړي حفیظ منصور په یوه غونډه کې وویل، چې ولسمرش غواړي خپل شول. د افغانستان د مذاکرايت ټیم غ

 همکاران د هېواد د بانفوذه شخصیتونو تر نوم الندې د دې شورا غړي معريف کړي. 

د هېواد په سرتو ميل مسائلو کې له بانفوذه سیايس شخصیتونو رسه د مشورې اړتیا اوسمهال تر بل هر 
لورو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او راتلونکي وضعیت  وخت زیاته ده، ځکه تر دې وړاندې ټولو

د وتلو له د ټولو بهرنیو ځواکونو په اړه د نړیوالې ټولنې او خاصتا امریکا پر پرېکړو تکیه لرله؛ خو اوس 
څو ځله ویيل چې له دې وروسته به یې حکومت د مهمو مسایلو په هم ارشف غني اعالن رسه ولسمرش 

 ورو ته اړتیا ونه لري.اړه بهرنیو مش
له دغو هڅو رسه رسه، داسې ښکاري چې د هېواد د سیاسیونو ترمنځ داخيل اختالفات ژور دي او ان پر 
داسې یوه جوړښت ښایي په آسانۍ هوکړې ته ونه رسېږي، چې هدف یې د دغو اختالفاتو له منځه وړل 

 او په سرتو ميل مسائلو کې د ميل اجامع رامنځته کېدل وي.

 

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220012
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220012
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 د سولې بهیر
له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې بهیر د چټکو بدلونونو شاهد دی. له افغانستانه د بهرنیو 

ره کې خنډونه ځواکونو د بشپړ وتلو تر اعالن وړاندې باور دا و، چې ځینې لوري د سولې د مذاکراتو په ال 
جوړوي او هڅه کوي چې دا بهیر ځنډنی کړي ترڅو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور غځېدو 
ته الره هواره يش. خو په اپرېل میاشت کې د امریکا د ولسمرش له لوري د ځواکونو د بشپړ ایستلو له 

ایع کېدو په حال کې دی او اعالن رسه بیا دا اندېښنې زیاتې شوې، چې د سولې فرصت تر ډېره د ض
ښایي د حکومت وسله وال مخالفین له دې وروسته د سولې د خربو پر ځای پر نظامي فشارونو تکیه 

د ښکېلو لورو د متایل  وکړي. په مې میاشت کې هم داسې څرکونه ولیدل شول، چې د سولې مذاکراتو ته
 نشتون ښکارندویي کوي.

 
 کنفرانسبین االفغاين مذاکرات او استانبول 

میاشتو راهیسې په دوحه کې پیل شوو بین االفغاين مذاکراتو هېڅ کومه مثبته  ۹دا چې له تېرو کابو 
نتیجه نه ده لرلې، په تېر اپرېل میاشت کې په استانبول کې د بین االفغاين مذاکراتو د یوې فیصله 

طالبانو پکې له ګډون څخه کوونکې غونډې پایلو ته هیلې راوټوکېدې؛ خو دا هیلې هله مړاوې شوې چې 
 انکار وکړ. 

ټاکل شوې وه په استانبول کنفرانس کې د افغان قضیې ښکېل لوري د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې 
مشخصې پایلې ته رسه ورسېږي. دا طرحه هم د متحده ایاالتو وه، ترڅو له طالبانو رسه د خپلو ځواکونو د 

ړاندې بین االفغاين مذاکرات یوې پایلې ته ورسېږي او دوی د افغان ایستلو په اړه تر هوکړه شوې نېټې و
 جګړې د مسؤوالنه پای ته رسولو اعالن وکړي.

د استانبول کنفرانس له طرحې رسه د طالبانو د مخالفت ترڅنګ، د افغان حکومت په لوري کې هم له 
لپاره د سولې د طرحې په اړه هم  یوې خوا تر یوه بریده مخالفت لیدل کېده او له بلې خوا د دغه کنفرانس
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اجامع موجوده نه وه. همدا الملونه وو چې دا کنفرانس له څو ځله نېټو ټاکل کېدو رسه رسه ال هم جوړ 
 شوی نه دی. 

د مې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو ځینو رسچینو رسنیو ته وویل، چې طالبان په استانبول کنفرانس 
لري. د دغې رسچینې له قوله، د طالبانو استازي به هغه مهال د  ته چمتووالی ګډون کولوکې مرشوط 

اجنډا کې یې د مهمو استانبول په غونډه کې ګډون وکړي، چې دا غونډه تر دریو ورځو اوږده نه وي؛ په 
 موضوعاتو په اړه تصمیم ګیري شامله نه وي؛ او همدا راز د طالبانو حضور پکې په ټیټه کچه وي. 

انس کې د ګډون په اړه د طالبانو دا رشطونه له یوې خوا د دې ښکارندویي کوي، چې په استانبول کنفر  
دوی نه غواړي د بهرنیو لورو له دخالت رسه د هېواد د راتلونکي په اړه مهمې پرېکړې پرې تحمیل يش؛ 

هرنیو خو په ورته وخت کې یې له ځینو افغان لورو رسه دا اندېښنې هم راټوکولې دي، چې ګویا طالبان د ب
 ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د حکومت د پرځولو او نظامي حل په فکر کې دي. 

 
 د طالبانو اخرتیز پیغام

د سولې بهیر پر ننګولو تورن  افغان حکومتد طالبانو د مرش په اخرتیز پیغام کې هم دغې ډلې امریکا  او 
د بندیانو په  ي. په دغه پیغام کېکړل او ویې ویل، چې امریکا د دوحې له تړون څخه رسغړونې کړې د

او د ځواکونو د وتلو د  ،خالصون کې ځنډ، له تورو لېستونو د دغې ډلې د مرشانو د نومونو نه ایستل
خو امریکا او افغان حکومت دواړه بېرته  دي. شوې د دغو رسغړونو بېلګې بللوروستۍ نېټې شاته کېدل 

 عميل کولو ته ژمن نه دي پاتې شوي. ړی او د دغه تړونطالبانو تاوتریخوالی ډېر کطالبان تورنوي چې 
د طالبانو مرش په خپل کې بیا هم د نرمۍ څر  لیدل کېږي.  پیغامله دې رسه رسه، د طالبانو په اخرتیز 

ل ټینګار کړی او پر خپل مقابل لوري يې هم غږ کړی پیغام کې یو وار بیا د خربو له الرې د ستونزو پر ح
وروسته به داسې افغان شموله  بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلود پیغام کې راغيل چې، د  چې جګړه ودروي.

خو په عميل  اسالمي نظام رامنځته کېږي چې ټول پکې د خپل اهلیت او استعداد له مخې ځان ويني.

https://www.darivoa.com/a/taliban-attach-conditions-to-participation-in-istanbul-conference/5904670.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57048059
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په اړه افغان حکومت بیا بیا ویيل چې طالبان د سولې  قضیې د هواريد  له الرې مذاکراتود ډګر کې بیا 
 خربو ته نه حارضېږي او پر ځای يې د جګړو له الرې وا  ته د رسېدو فکر په رس کې لري.

د سولې د هڅو د ناکامۍ مسؤولیت هم دواړه لوري پر یو بل اچوي او په دې توګه ال هم د دواړو لورو 
هم په یوه  متقيکارول کېږي. څو ورځې وړاندې د طالبانو یوه مرش امیرخان ترمنځ د جګړې ادبیات 

د مې  طالبانوغږیزه وینا کې دولت تورن کړ، چې د سولې د خربو اترو د ځنډ لپاره پلمې لټوي. همدا راز 
په هېواد کې د سولې پر وړاندې یو لوی خنډ دا دی  ، چېوویلو رسه مه د یوې اعالمیې په خپرول۵په 

د دا ډول او  او د 'جایزو په لېستونو' کې ديچې د دوی د یو شمېر مرشانو نومونه ال هم په 'تورو لېستونو' 
 .ضیه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته يشلېستونو په شتون کې ګرانه ده چې د افغانستان ق

په ټولیز ډول، د سولې د هڅو بریايل کېدو لپاره اوسمهال د باور فضا رامنځته کېدو ته شدیده اړتیا ده، 
 خو دواړو لورو پکې پام وړ ګام نه دی اخیستی.

 
 د اخرت د ورځو اوربند

ړونې یوازېنی ګام چې اخیستل شوی، هغه د اخرتونو په په تېرو کلونو کې د دواړو لورو ترمنځ د باور جو
م کال په کوچني اخرت کې دواړو لورو درې ورځنی ۲۰۱۸ورځو کې درې ورځنی اوربند دی. لومړی ځل د 

اوربند اعالن کړ، چې د ټول هېواد په کچه یې پراخ استقبال وشو او د دواړو لورو جنګیايل د یو بل سیمو 
رپسې کلونو کې هم په اخرتونو کې اوربند وشو، خو تر لومړي اوربند وروسته ته والړل. که څه هم په و 

طالبانو خپلو جنګیالیو ته د مقابل لوري تر وا  الندې سیمو ته د تګ اجازه ورنه کړه او تر څنګ یې د 
تاوتریخوايل محدودې پېښې هم پکې شوې دي. د اخرتونو په ورځو کې اوربند د باور جوړولو په فضا کې 

 نده ونډه لرله.رغ
مه طالبانو یو ځل بیا د اخرت په ورځو کې درې ورځنی اوربند اعالن کړ؛ خو د ۱۰دا ځل هم د مې په 

د طالبانو د اوربند په غربګون کې ولسمرشۍ ماڼۍ  افغان حکومت غربګون ورته د تېر په پرتله سوړ و.
 .د طالبانو له اوربند خرب دي، خو د افغان ولس ټینګار پر واقعي او دایمي اوربند دی :وویل

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220009
https://www.bbc.com/pashto/56996840
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57059195
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د اخرت د ورځو له اوربند رسه په ميل او نړیواله کچه له طالبانو د اوربند غځولو غوښتنې وشوې؛ خو طالبانو 
د اخرت لپاره  د دوی په وینا،غځولو پالن نه لري. د اوربند  دغهد نلې او ویې ویل، چې ونه م غوښتنېدا 

"موږ ال هم د طالبانو ویاند په دې تړاو رسنیو ته وویل:  اعالن شوی اوربند یوازې د عامو خلکو لپاره دی.
ه اخيل، خربو خربو کې برخه ن په اخالص رسه د سولې پهجګړه کې یو، موږ جګړه نه غواړو، خو حکومت 

په دې رسه که څه هم داسې هیلې وې، چې د اخرت د ورځو اوربند به د باور فضا  پرمختګ نه دی کړی."
پیاوړي کولو کې اغېزنا  ثابت يش؛ خو د سږ کال د اخرت اوربند د تېرو کلونو په پرتله د باور فضا جوړولو 

 کې ډېر اغېز نه درلود.

 
 

https://www.bbc.com/pashto/57071875
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 امنیتي وضعیت

وږدو کې که له یوې خوا د اخرت په ورځو کې د ښکېلو لورو ترمنځ اوربند وشو، خو له د مې میاشتې په ا
بلې خوا دا میاشت د خونړیو امنیتي پېښو او تاوتریخوايل ډکه میاشت هم وه او د ښکېلو لورو او ملکي 

الف د وګړو د تلفاتو کچه پکې خورا لوړه وه. په دې میاشت کې طالبانو د تېر څه باندې یوه کال پر خ
والیتونو پر مرکزونو پراخ بریدونه وکړل او هم یې ولسوالۍ سقوط کړې. د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو 
اسايس المل د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې رسه سم د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د نېټې 

يل او له همدې کبله د طالبانو له رارسېدل وو، چې الهم بهرين ځواکونه په بشپړ ډول له هېواده نه دي وت
 لوري د تاوتریخوايل د ډېرېدو احتامل زیات شو.

د مې په  د اسټرالیا حکومت. وتاړهد همدغه وضعیت له کبله ده، چې اسرتالیا په کابل کې خپل سفارت 
دا پرېکړه یې د نامالوم امنیتي حالت له امله وویل، چې په افغانستان کې  کېاعالمیه  په یوه مه نېټه۲۵
، خو د سفارت د تړلو خربه وکړهخپرولو رسه  په کابل کې د اسټرالیا سفارت هم د یوې اعالمیې په .کړې

سمېدو رسه  له کابل کې د سفارت تړلو پرېکړه به یې لنډمهالې وي او د حالتپه چې  یې وښودهدا هیله 
د اسټرالیا سفارت د پالزمېنې کابل دا په داسې حال کې ده، چې  به دوی بیا دلته دایمي کار پیل کړي.

ټولو بهرنيو دیپلوماتانو، خربیاالنو او ترڅنګ یې طالبانو هم  ګرینزون یوه تر ټولو خوندي سیمه کې دیپه 
  .یې خوندي دیچې امنیت  ړیته ډاډ ورک کارکوونکواو د برشدوستانه خدمتونو او مؤسسو 

 

 پراخ بریدونه او د ولسوالیو سقوط
د مې میاشتې په اوږدو کې په څو والیتونو کې د خونړیو او پراخو بریدونو خربونه خپاره شول. د میاشتې 
په لومړیو کې په بغالن، هلمند او کندهار کې طالبانو پراخ پریدونه وکړل او ان د هلمند والیت د احتاميل 

ه شول. همدا راز په لغامن والیت کې وسله والې نښتې د والیت د مرکز تر څنډو سقوط خربونه خپار 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57237020
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ته  ښار "وسله وال مهرتالم: وویلمه رسنیو ته ۲۳ورسېدې. د دغه والیت د والیتي شورا مرش د مې په 
بس شاوخوا جګړه او اوس د مح شویښار وروستی کمربند هم مات الینګار په طرف د د داخل شوي. 

 ".روانه ده

که څه هم د تاوتریخوايل په دې څپه کې د مې میاشتې په اوږدو کې کوم والیت سقوط ونه کړ؛ خو ګڼ 
شمېر ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغلې. د لغامن د دولت شاه ولسوالۍ، د میدان وردګو والیت د نرخ او 

دوو ولسوالیو او د بغالن والیت د بورکه ولسوالۍ د سقوط خربونه تایید شوي. د دې ترڅنګ د یو جلریز 
شمېر نورو ولسوالیو د سقوط په اړه هم ضد او نقیض راپورونه خپاره شول، چې تر ډېره بیا هم حکومت په 

والۍ د موقتي لېږد دغو ولسوالیو کې یا خو د تکتیکي شاتګ خربه کړې او یا یې هم نورو سیمو ته د ولس
خربه کړې ده. په دغو ولسوالیو کې د لوګر څرخ ولسوايل، د کندهار ارغستان ولسوايل، د هرات فاريس 

 ولسوايل او ځینې نورې ولسوالۍ یادولی شو.
 

 خونړۍ پېښې
په داسې حال کې چې د تېرې اپرېل میاشتې په وروستیو ورځو کې په لوګر کې د خونړي برید له کبله 

مه په کابل کې بل داسې خونړی برید وشو، چې له ۸ربګونونه او غندنې ال روانې وې، د مې پر پراخ غ
کبله یې لسګونه ماشومان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول او په ميل او نړیواله کچه یې غربګونونه 

ي مخې ته داسې له ځان رسه لرل. دغه برید د کابل ښار په لوېدیځ کې د سیدالشهداء په نوم یوه ښوونځ
له مخې په  راپورونومهال وشو، چې زده کوونکي له دغه ښوونځي څخه د وتلو په حال کې وو. د ځینو 

نور ټپیان شوي دي. خو د نیویار  ټایمز د راپور له  ۱۴۷تنه وژل شوي او  ۸۵دغه برید کې شاوخوا 
ډېر نور ټپیان شوي دي. که څه هم  ۲۴۰کسان وژل شوي او تر  ۹۰خې، په دغه برید کې شاوخوا م

ولسمرشۍ ماڼې د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه د دغه برید مسؤول طالبان وبلل؛ خو طالبانو بیا د یوې 
د لوګر او اعالمیې په خپرولو رسه دا پېښه وغندله او هر ډول الس لرل یې پکې رد کړل. ولسمرش غني 

 کابل د بریدونو له کبله یوه ورځ عمومي ماتم هم اعالن کړ. 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57222451
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57067552
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د دې ترڅنګ زیات شمېر داسې پېښې وشوې، چې په هره پېښه کې لسګونه تنو ته تلفات واوښتل. د 
مه نېټه د کابل والیت په شکردره ولسوالۍ کې د جمعې د ملانځه پر مهال په ۱۴بېلګې په توګه، د مې په 

زیات  ۱۵تنه ووژل شول او تر  ۱۲ې چاودنه وشوه، چې د مال امام په ګډون پکې لږ تر لږه یوه جومات ک
نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤولیت داعش ډلې پر غاړه واخیست؛ خو طالبانو د یوې ویناپاڼې په خپرولو 

په شهرصفا مه د زابل ۱۰رسه حکومت تورن کړ چې په دا ډول بریدونو کې الس لري. همدا راز د مې پر 
 نور ټپیان شول. ۲۵تنه ووژل شول او  ۱۱ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له کبله 

همدا راز افغان ځواکونو ته هم په دا ډول خونړیو پېښو کې درانه تلفات واوښتل. د بېلګې په توګه، د مې 
غان پوځیان ووژل اف ۲۰مه د فراه والیت په باال بلو  ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۳پر 

پوستې تر خپلې  ۱۸شول. په همدې ورځ د هلمند والیت په لښکرګاه کې هم طالبانو د افغان ځواکونو 
مه بیا د وردګو ۸افغان رستېرو ته مرګ ژوبله واوښته. د مې پر  ۱۸ولکې الندې راوستې، چې به پایله کې 

افغان پوځیان ووژل شول  ۱۲د په پایله کې والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې پر یوه پوځي اډه د موټربم بری
مه د غزين والیت په مرکز کې هم پر یوه پوځي ۷او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې د مې پر 

 رستېري ووژل شول.   ۱۱مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 
شمېر بریدونو کې درنې مرګ د ملکي وګړو او افغان ځواکونو ترڅنګ، وسله والو طالبانو ته هم په ګڼ 

ژوبلې واوښتې، چې تر ټولو ډېر تلفات بیا هم په هوایي بریدونو کې ورته اوښتي وو. په مجموع کې دا 
ډول خونړۍ پېښې وې چې له کبله یې د وسله والو طالبانو، افغان ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 

 کچه په دې میاشت کې خورا لوړه شوه. 
مه له طالبانو د جال شوې ۱۲هم دا و، چې د مې پر  خرب په دې پراخه څپه کې یو مهم د تاوتریخوايل

و. نوموړی لومړی د ډلې مرستیال مرش مال عبداملنان نیازی لومړی له طالبانو رسه په یوه نښته کې ټپي ش
کې په یوه روغتون  کابلهرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوی و خو د راپورونو له مخې، وروسته یې په 

 کې ساه ورکړه. 

 

https://subhekabul.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/mullah-abdul-manan-niazi-died/
https://www.independentpersian.com/node/146706/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 هديف وژنې
په دې  که څه هم په مې میاشت کې هم د تېرو میاشتو په څېر د هديف وژنو پېښې زیاتې وې؛ خو دا چې

میاشت کې په ټولیز ډول تاوتریخوالی زیات شو، دغو پېښو ډېره توجه جلب نه کړه. د بېلګې په توګه د 
مه په کندهار کې د طلوع نیوز پخوانی خربیال او د ماليې وزارت د رسنیو او عامه اړیکو اوسنی ۶مې پر 

په یوه  د طالبانو ویاندشو، چې طالبانو هم پکې الس لرل رد کړل.  ووژلآمر په یوه هديف برید کې 
ه د ګمرکاتو د مالیې وزارت کارکوونکي په کندهار کې ځکه په نښه کېږي چې هلت اعالمیه کې وویل، چې
 .او څو  یې چې د مخنیوي هڅه کوي هغه وژل کېږي په برخه کې فساد شته

ت کې د طالبانو او د افغانستان د ميل امنیت د ادارې له خوا هم رسنیو او ژورنالیستانو ته په په دې میاش
ې په یوه ګد افغانستان د ميل امنیت د رئیس له خولې ویل شوي چې د وليس جر وشو.  ګواښیو ډول 

ورته  ټه د یو شمېر خربیاالنو او شنونکو کړنې د نه زغملو وړ ګڼلې دي.رسي غونډه کې یې د طالبانو په ګ
په نشتون بې پريتوب ناسمو اطالعاتو د خپرولو او د  مهال وسله والو طالبانو هم خربداری ورکړی چې د

د د خربیاالنو د هديف وژنو له کبله ده، چې  صورت کې دې خربیاالن د پایلو مسوولیت ته متوجه يش.
او اروپايي  وملتون ورځې رسه برابره ده، امریکا، ملګر مه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې و ۳ ې پرم

د افغان خربیاالنو  کړ او اعالننړیوالې ورځې په مناسبت له افغان رسنیو خپل مالتړ د د رسنیو  اتحادیې
 رسولو غوښتنه وکړه.پای ته  تاوتریخوايلد یې پرضد 
 

 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  ۲۲۸۲د ښکېلو لورو او ملکیانو  میاشت کې مېمیالدي کال په  ۲۰۲۱
ډېره مرګ ژوبله  م ټپیان شوي. د راپور شمېرو ته په کتلو، بیا همنور ه ۱۱۰۳پکې وژل شوي او  ۱۱۷۹

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

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57008097
https://www.bbc.com/pashto/57002782
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56968044


 (م۲۰۲۱ مې) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

15 

د  چې په دې میاشت کې میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، مېپه 
د ښکېلو  هم میاشت کې ل په پرتله لوړه وه. په تېره اپرېلجګړې د مرګ ژوبلې کچه د تېر کابو یوه کا

نور هم ټپیان  ۵۵۱ پکې وژل شوي او تنه ۹۴۲ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۱۴۹۳ لورو او ملکیانو
په دې میاشت کې هم د جګړې د ښکېلو لورو او هم د میاشتې شمېرې ښيي چې  مې؛ خو د شوي وو

 وې ده.لوړه شملکیانو مرګ ژوبله خورا 
 یو ځل بیا ي ارګان په توګهکژوبلې د څارونقاصد د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د جګړې پر  غوښتنه کوي چې په ټول جدیت رسه د جګړې له لورو
 ډګر د مترکز پر ځای سولې او جوړجاړي ته لومړيتوب ورکړي.

 م(۲۰۲۱ مېژوبله )ې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ: د جګړ ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۲۹۴ افغان ځواکونه ۴۱۱ افغان ځواکونه

 ۲۸۸ وال مخالفیند دولت وسله ۵۰۲ وال مخالفیند دولت وسله

 ۵۲۱ ملکي وګړي ۲۶۶ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۱۱۰۳ مجموعه ۱۱۷۹ مجموعه

 ۲۲۸۲ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای

 


