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 مقدمه

په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. دا دوې  وم کال د جوالی او اګست میاشت۲۰۲۱دا راپور د 

میاشتې د افغانستان د ټولو سیايس، امنیتي، اقتصادي او اجتامعي وضعیتونو له پلوه د هېواد لپاره د 

ه دې میاشت کې د سولې بهیر هم له هېواده د بهرنیو ځواکونو د سرتو او تاریخي تحوالتو شاهدې وې. پ

وتلو د پروسې له بشپړېدو، د حکومت له ړنګېدو او د طالبانو له نظامي بریا رسه پای ته ورسېد. طالبانو د 

مې نېټې ۱۵مې تر ۶جوالی میاشتې په اوږدو کې د هېواد ډېری ولسوالۍ ونیولې او د اګست میاشتې له 

مه د ۱۵رځو په اوږدو کې له پنجشیر والیت پرته نور ټول والیتونه هم ونیول. د اګست پر یې د لسو و 

ولسمرش غني په ګډون د پخواين حکومت ګڼ شمېر چارواکي له هېواده وتښتېدل او په دې توګه افغان 

شل شو. زره امنیتي ځواکونو رسه رسه وپا ۳۰۰حکومت د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وړاندې له شاوخوا 

تر کنټرول الندې  کابل ته د طالبانو له راتګ رسه بیا د اګست میاشتې تر پایه کابل هوایي ډګر د بهرنیانو

. په دغه راپور کې د هېواد ایستلو عملیات روان وواو افغانانو د  و او له دغه هوایي ډګره د بهرنیو وګړو

ښکېلو لورو او ملکیانو ته د اوښتې  عمومي وضعیت ته کتنه شوې او په جوالی او اګست میاشتو کې

په دې موده کې د مهمو پېښو او ، او پر دغو موضوعاتو رسبېره مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې

 موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ.
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 سیايس وضعیت

جوالی او اګست میاشتې د افغانستان لپاره په سیايس برخه کې برخلیک ټاکونکې میاشتې وې. د 

ی میاشتې له پیل رسه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر تر ډېره حده بشپړ شو او په جوال 

ځانګړې توګه د تېرو شلو کلونو په اوږدو کې دلته د دوی تر ټولو سرته پوځي اډه )بګرام( یې تخلیه کړه. 

ې میاشتې په اوږدو کې یې له دې رسه سم طالبانو هم د حکومت پر ضد خپل بریدونه پراخ کړل خو د د

یوازې د ولسوالیو پر نیولو مترکز درلود. د اګست میاشتې له پیل رسه یې بیا د لویو ښارونو د نیولو هڅې 

مه په بشپړ ډول تر خپل کنټرول الندې ۶لومړنی والیت و چې طالبانو د اګست په  نیمروزپیل کړې او 

مه کابل ته ۱۵خربونه خپرېدل او باالخره د اګست پر  راوست. له دې رسه هره ورځ د څو والیتونو د سقوط

 هم له جګړې پرته ننوتل او افغان حکومت د افغان چارواکو په تېښتې رسه په بشپړ ډول وپاشل شو.

 

 د جوالی میاشتې تحوالت

په جوالی میاشت کې د هېواد سیايس وضعیت بیا هم له هېواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو له قضیې 

من و او ډېری سیايس تحوالت پر همدې ټکي راڅرخېدل. د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې له اغېز 

ځواکونو وتل تر ډېره بشپړ شول؛ ځکه د جوالی پر دوهمه نېټه امریکايي ځواکونه د  بهرنیوافغانستانه د 

د  بګرام له سرتې پوځي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او دا اډه یې افغان حکومت ته پرېښوده.

چې امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له دې اډې وتيل  ومنلهمه ۲افغانستان د دفاع وزارت د جوالی پر 

دي. بګرام هوایي اډه په تېرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د جګړې د مدیریت د مرکزي اډې 

رول شوې وه او له دې اډې څخه وتل په دې معنا وو چې په افغانستان کې د امریکا له په توګه کا

سفارت پرته په نورو سیمو کې د امریکایي ځواکونو حضور پای ته ورسېد. د نورو هېوادونو د پوځیانو د وتلو 

ه له هرات پروسه هم د دې میاشتې په لومړیو کې بشپړه شوه. د بېلګې په توګه د جوالی په لومړۍ نېټ

https://www.bbc.com/pashto/world-57691352
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. له دې رسه رسه بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو ووتلڅخه ټول اېټالوي پوځیان 

ل د پروسې پای رسام د دې میاشتې تر پایه اعالن نه شو او د امریکا له پخواين اعالن رسه سم ټاک

 مه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پروسه رسام پای ته ورسېږي.۱۱شوې وه د سپټمرب 

د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې د بشپړېدو د نېټې له رانژدې کېدو رسه، دا میاشت د افغان حکومت 

او د دې میاشتې لپاره خورا سخته وه. د بهرنیو ځواکونو له وتلو رسه سم، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړ 

تر خپل کنټرول الندې راوستلې او وررسه سم یې د والیتونو پر  ولسوالۍ ۲۰۰تر وروستیو پورې یې نژدې 

یدونه پیل کړل. د دې میاشتې تر پایه په بېالبېلو والیتونو او په ځانګړې توګه په هرات، هلمند مرکزونو بر

او کندهار کې د دواړو لورو ترمنځ د ښارونو نیولو په هدف خونړۍ جګړه روانه وه. د افغانستان د امنیتي 

د امریکا راپورته شول؛ خو  نړیواله کچه د امریکایانو پر وتلو هم غربګونونونه پهوضعیت له خرابېدو رسه 

وکړه او ویې ستلو ننګه یابشپړ د امریکايي ځواکونو د  هله افغانستان مه۹د جوالی پر  ولسمرش جو بایډن

موږ »وویل: چمتو نه دی، د جګړې لپاره هلته د امریکایانو یو بل نسل هم واستوي. نوموړي  ، چېویل

افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تليل. دا یوازې د افغانانو حق او مسولیت دی چې د خپل 

 .«راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي

ان حکومت د طالبانو پرضد د جګړې د دوام پر د هېواد د عمومي وضعیت له چټک بدلون رسه رسه افغ

د سمرش غني ولدریځ والړ و او ټینګار یې کاوه، چې په هېڅ ډول طالبانو ته د تسلیمېدو پالن نه لري. 

 جوړېي چې بهر کې ، داسې طرحو ته نه تسلیمېږوویل په کابل کې یوې غونډې ته مه۲۹ پر جوالی

ډګر بدلوي. ولسمرش غني د دې طرحې د جزیاتو په هکله څه ونه ویل، خو  روي او افغانستان د جګړې پ

له افغان چارواکو رسه  وړاندېطالبانو مخکې ویيل وو چې د افغان سولې په اړه یې یوه طرحه څو میاشتې 

 ې ده.رشیکه کړ 

پراخو بریدونو له کبله د افغان سیاسیونو ترمنځ تر یوه بریده په دې میاشت کې د تېر پر خالف د طالبانو د 

ميل اجامع هم ولیدل شوه او د څو داسې غونډو شاهدان وو، چې د ولسمرش او د ميل مصالحې د عايل 

شورا د مرش ترڅنګ ځینو مطرح سیايس څېرو هم پکې ګډون کړی و. امریکا او نړیوالې ټولنې هم د 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57675802
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/half-all-afghan-district-centers-under-taliban-control-us-general-2021-07-21/
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-58215404
http://jomhornews.com/ps/news/141219/
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ه کولو هڅه وکړه. همدا المل و، چې د جوالی په وروستیو کې امریکایي افغان حکومت د روحیې پورت

او د طالبانو ویاند په دغو بریدونو هم وکړل  بریدونهځواکونو په کندهار او هلمند کې پر طالبانو څو هوایي 

مرکزي قومندانۍ یا سېنټکام د د امریکايي پوځ کې خپلو جنګیالیو ته د مرګ ژوبلې اوښتل هم ومنل. 

د افغان ځواکونو په چې  ،وویلمه ۲۶تر دغو بریدونو وروسته د جوالی پر مېکنزي  کنتقومندان جرنال 

د دې ترڅنګ، نړیوالې ټولنې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو رسه  سايت.و هوايي بریدونه جاري به مالتړ 

څو ځله داسې بیانونه ورکړل، چې په افغانستان کې به د زور له الرې واک ته رسېدلی حکومت په 

 رسمیت ونه پېژين.

 

 د اګست میاشتې تحوالت

یا په ډېر ناڅاپي او غیر متوقع توګه په هېواد کې د یوه سرت تحول شاهده وه. دا تحول اګست میاشت ب

دومره چټک و، چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون د افغانانو او نړیوالې ټولنې له توقع پورته و. په 

و دې میاشت کې د ولسمرش غني تر مرشۍ الندې حکومت له ټول شان او شوکت رسه په څو محدود

 ورځو کې وپاشل شو او طالبان پر ټول افغانستان حاکم شول. 

افغان حکومت د اګست په لومړیو کې خورا زیاتې هڅې وکړې، څو ولس د طالبانو پرضد راوپاروي او 

مه ولسمرش غني د پارملان د دواړو جګړو یوې ۲طالبان د وليس پاڅونونو له الرې مات کړي. د اګست په 

وکړ او له وکیالنو یې وغوښتل چې د طالبانو پرضد  ټینګارکې یو ځل بیا پر جګړه  ګډې غونډې ته په وینا

نه پرېږدو چې د اکوړه خټک مدرسه د افغانستان "کولو کې ونډه واخيل. هغه وویل:  بسیجد خلکو په 

اد امنیتي وضعیت به په شپږو میاشتو کې بدل کړي. همدا . هغه زیاته کړه، چې د هېو "راتلونکی وټاکي

هم راووتل، چې تر  الریونونهمه د هېواد په څو ښارونو کې د )الله اکرب( شعار ورکوونکو ۴راز د اګست په 

 ډېره د حکومت له لوري تنظیم شوي وو.

ډګر کې د افغان حکومت هڅو او په ځانګړې توګه د وليس پاڅونونو طرحې هم باآلخره ماتې  د جګړې په

مه د نیمروز والیت مرکز له افغان ځواکونه ونیوه او افغان ځواکونه ونه ۶وخوړه او طالبانو د اګست په 

https://www.etilaatroz.com/128933/us-forces-have-launched-airstrikes-in-support-of-afghan-forces-in-kandahar/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57966263
https://www.bbc.com/pashto/58052426
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58082407
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ه بشپړ ډول د توانېدل چې دا ښار له طالبانو بېرته ونیيس. په دې توګه نیمروز لومړنی والیت شو چې پ

الندې راغی. په همدې ورځ د هېواد په شامل کې د جوزجان والیت مرکز شربغان  کنټرولطالبانو تر 

ته هم ننوتل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې  قرصښار هم د طالبان الس ته ولوېد او هلته د جرنال دوستم 

تصویرونه خپاره شول، چې یوه طالب جنګیايل د جرنال دوستم د مارشالۍ جامې په تن کړې وې. دا د 

ليس پاڅونونو ډېره د وليس پاڅونونو د طرحې تر ټولو سرته ماته وه، ځکه په شامل کې د و  پرضدطالبانو 

تکیه پر جرنال دوستم او د هغه پر پلویانو وه، خو د دوستم ملیشو حتی د هغه خپل کور هم له طالبانو ونه 

 شو ژغورلی.

مه په شامل کې د سرتاتېژیک والیت کندز مرکز او همدا راز د رسپل والیت مرکز هم د ۸د اګست په 

ته ولوېدل. یوازې څو ساعته وروسته د تخار والیت مرکز هم د طالبانو السته  السطالبانو د ځواکونو 

غو والیتونو له سقوط رسه طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو رسه او حکومتي ځواکونه وتښتېدل. د د ولوېد

په ټولو والیتونو کې له حکومتي چارواکو او افغان ځواکونو وغوښتل چې نور له جګړې الس واخيل؛ خو 

 بیا هم په نورو والیتونو کې د طالبانو پرضد مقاومت روان و.

د دوه والیتونه د طالبانو له لوري سقوط شول.  مې نېټې پورې هم هره ورځ یو یا۱۲مې تر ۹د اګست له 

او د  مرکزمه د فراه والیت ۱۰. د اګست په هونیو مه د سمنګان والیت مرکز ایبک ښار طالبانو ۹په اگست 

مه بدخشان والیت له مرګ ۱۱. د اګست په ولوېدلبغالن والیت مرکز پلخمري ښار د طالبان الس ته 

مه بیا ۱۲د اګست پر  حکومتي ځواکونه د دغه والیت له مرکز څخه وتښتېدل.شو او  سقوطژوبلې پرته 

غه والیت وايل بیا کابل ته پر الره . د دولوېدغزين والیت هم له سپکې جګړې وروسته د طالبانو الس ته 

په میدان ښار کې د ميل امنیت ځواکونو له لوري له طالبانو رسه د معاملې په تور ونیول شو او هم وروسته 

افغان هوایي ځواکونو په غزين کې مببارۍ وکړې او پراخه مرګ ژوبله یې واړوله. په همدې ورځ ناوخته د 

( هم د طالبانو له لوري ونیول شو او هراتو مهم او سرتاتېژیک والیت )هېواد په لوېدیځه حوزه کې تر ټول

شو. همدا راز د بادغېس  تسلیمهلته جنګېدونکی جهادي قوماندان محمد اسامعیل خان طالبانو ته 

 هم په همدې شپه سقوط شو. قلعه نووالیت مرکز 

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1423646410625404932
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1423578470366470145
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1424238381391912960/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1424374137531904005/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1424676461701652483
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425075757777358848
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425130721182683144
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425278987165655040/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425681551761739782
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425848257171890178
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426097985994334211/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1425867468858433536
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پږ نور والیتونه مه د والیتونو د سقوط لړۍ ال ډېره ګړندۍ شوه او یوازې په یوه ورځ کې ش۱۳د اګست پر 

هم د حکومت له ولکې ووتل. کندهار او هلمند والیتونه چې د نورو والیتونو په پرتله پکې جګړې خونړۍ 

او د غور والیت مرکز  علمپل . همدا راز د لوګر والیت مرکز ونیولمه طالبانو ۱۳وې د اګست په 

ښار هم د ورځې په جریان کې  کالت، د زابل والیت مرکز ترینکوټ، د اروزګان والیت مرکز فیروزکوه

 والیتونه د طالبانو ولکې ته ورغلل. ۱۸طالبانو ونیول او په دې رسه یوازې په یوه اوونۍ کې 

 پکتیاوالیت مرکز ښرنه، د  پکتیکامه هم شپږ نور والیتونه د طالبانو ولکې ته ورغلل. د ۱۴ست په د اګ

 فاریابوالیت مرکز مهرتالم، د  لغامنوالیت مرکز اسعدآباد ښار، د  کونړردیز ښار، د ګ مرکزوالیت 

والیت مرکز مزاررشیف ښار هغه والیتونه وو، چې په دې ورځ د حکومت  بلخوالیت مرکز میمنه ښار او د 

 له ولکې ووتل.

 دایکنډيوالیتونه طالبانو ونیول. د  ۸افغان حکومت د بشپړ سقوط ورځ شوه،  مه چې د۱۵د اګست پر 

والیت مرکز محمود راقي ښار،  کاپیساوالیت مرکز میدان ښار، د  ومیدان وردګوالیت مرکز نیيل ښار، د 

والیت مرکز بامیان ښار، او  بامیانوالیت مرکز خوست ښار، د  خوستوالیت مرکز چاریکار، د  پرواند 

والیت مرکز پارون ښار طالبانو ونیول.  نورستانوالیت مرکز جالل آباد ښار او د  ننګرهارپه ختیځ کې د 

 همدا راز بګرام سرته پوځي اډه هم د طالبانو السته ولوېده. 

په  اعالمیېمه ماسپښین مهال یوې ۱۵دې رسه جګړه د کابل پر دروازو ودرېده او طالبانو د اګست پر  په

که کابل ګڼ خپرولو رسه وویل، چې خپلو ځواکونو ته یې امر کړی، چې کابل ته له ننوتلو ډډه وکړي، ځ

مېشتی ښار دی او دوی اراده نه لري، چې کابل ته د جګړې له الرې داخل يش. خو مازدیګر مهال 

ټولې حوزې تخلیه په خپرولو رسه وویل، چې حکومتي ځواکونو د کابل ښار  اعالمیېطالبانو د یوې بلې 

کړې دي او په ښار کې د چور چپاول د مخنیوي لپاره یې خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې کابل ښار ته 

داخل يش. په دې توګه له پنجشیر والیت پرته ټول هېواد د طالبانو تر کنټرول الندې راغی او د والیتونو 

 یو پر بل پسې د طالبانو الس ته ولوېدې.  د مرکزونو له سقوط رسه د اکرثیت والیتونو پاتې ولسوالۍ هم

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426019983964971011/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426115617917186052
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426077056513847296
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426082191935787013
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426147735888175108
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426454576086007808
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426517253353246727
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426510122961014784
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426609247459086342
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426566298708942851
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426600752294899721
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426739852230397959
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426778369727795202
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426821308160040962
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426893106448842752
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426823104794345474
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426824722835255304
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426745545675116549
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426898345428197377
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426815375707099136/photo/1
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426905752782966786/photo/1
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مه مازدیګر مهال له هېواده د ولسمرش ارشف غني د وتلو خرب هم نرش شو. د ميل ۱۵د اګست په 

مصالحې د عايل شورا مرش ډاکرت عبدالله په یوه پیغام کې هغه ته د پخواين ولسمرش خطاب وکړ. ارشف 

لوم ځایه په یوه پیغام کې وویل، چې د کابل ښار د مه ماسخوتن ناوخته له نامع۱۵غني د اګست پر 

ورانېدو د مخنیوي په هدف له هېواده وتلی. هغه د طالبانو پر وړاندې خپله ماته ومنله خو طالبان یې د 

ملیون ډالره نغدو  ۱۶۹مرشوعیت ترالسه کولو په چاره کې وننګول. د ارشف غني له وتلو رسه پر هغه د 

مه له عريب متحده اماراتو څخه په یوه ۱۸م ولګول شول؛ خو هغه د اګست پر ه تورونهپیسو د تښتولو 

ویډیویي پیغام کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې هېواد ته د بېرته ستنېدو په اړه په مشورو بوخت 

 دی. 

ي مه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د حکومت د رسنیو په مرکز کې په خپل لومړين خرب ۱۷د اګست پر 

کنفرانس کې راڅرګند شو او په هېواد کې یې جګړه پای ته رسېدلې اعالن کړه. طالبانو د شته اندېښنو 

خالف د حکومت نظامي او ملکي کارکوونکو او چارواکو څخه د غچ اخیستنې له چلند څخه ډډه وکړه او له 

مومي عفوه اعالن کړه. د طالبانو دغه چلند تر ډېره د خلکو اندېښنې دوی رسه جنګېدلو ټولو افغانانو ته یې ع

له منځه یوړې خو بیا هم چون لوېدیځو هېوادونو په ځانګړې توګه امریکا، بریتانیا او کاناډا له رسمي اسنادو 

د هوایي ډګر پرته د افغانانو د ایستلو اعالن کړی و، زرګونه افغانانو لویدیځو هېوادونو ته د ځان رسولو لپاره 

په لور مخه کړه. کابل هوایي ډګر د اګست میاشتې تر پایه له امریکایي ځواکونو رسه پاتې شو او له هېواده 

د بهرنیانو او افغانانو د ایستلو د غیرمنظم بهیر له کبله د هوایي ډګر وضعیت له کنټروله ووت او زرګونه 

مه د ۲۶ي ډګر کې د ګډوډۍ له کبله د اګست په افغانان د هوایي ډګر پر دروازو ورټول شول. په هوای

امریکایي رستېري او تر  ۱۳داعش ډلې دوو خونړیو چاودنو ته هم زمینه برابره شوه، چې په پایله کې یې 

زیات ملکي وګړي ووژل شول؛ خو وروسته ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړل، چې ډېری  ۱۷۰

 و ځواکونو له لوري په مرمیو ویشتل شوي وو. ملکي وګړي له چاودنې وروسته د بهرنی

مه وروستی امریکایي پوځي کریس دوناهو په وروستي پرواز کې د افغانستان له خاورې ۳۱د اګست په 

ووت او په دې توګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده او تر دې نېټې د هوایي 
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و بهرنیان لوېدیځو هېوادونو ته ولېږدول شول. طالبانو افغانان ا زره ۱۲۳ډګر د تخلیې په عملیاتو کې کابو 

مه مازدیګر مهال یې کابل کې د یوې ۳۱نیمه شپه په هوایي ډګر کې د خوښۍ ډزې وکړې او د اګست 

 غونډې پر مهال له امریکایانو څخه د هېواد بشپړه خپلواکي ومنانځله.

تر کنټرول الندې رانغی. طالبانو وویل، چې  په بل اړخ کې پنجشیر والیت د دې میاشتې تر پایه د طالبانو

نه غواړي پنجشیر د جګړې له الرې ونیيس، خو که مسئله له سوله ییزې الرې هواره نه يش، د زور له 

الرې به دغه والیت هم ونیيس. له دې کبله د اګست میاشتې تر پایه د پنجشیر د مسئلې د سوله ییز 

ې روانې وې. خو د دواړو لورو غوښتنو ته په کتلو رسه غالب حل هڅې کېدې او د دواړو لورو ترمنځ خرب 

تحلیلونه دا دي، چې پنجشیر والیت به خامخا د خونړیو جګړو شاهد وي او په درنو تلفاتو رسه به د 

طالبانو السته لوېږي. اساسا د دغې جګړې د پېښېدو المل د ولسمرشۍ پخوانۍ مرستیال امرالله صالح 

ه هېڅ عنوان او هېڅ معاملې رسه له طالبانو رسه یو ځای کېدو یا تسلیمېدو ته بلل کېږي، چې  ښایي پ

 آماده نه يش.

 

 

 

 

. 

. 

.  

 

 

https://www.wsj.com/articles/majority-of-interpreters-other-u-s-visa-applicants-were-left-behind-in-afghanistan-official-says-11630513321#:~:text=The%20U.S.%20and%20its%20allies,about%206%2C000%20were%20U.S.%20citizens.
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220012
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57220012
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 د سولې بهیر

یي ځواکونو له د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې هم له هېواده د امریکا

بشپړ وتلو او د طالبانو له نظامي بریا رسه پای ته ورسېدې. دا بهیر چې له کابو تېرې یوې لسیزې 

راهیسې راروان و، په تېرو دوو کلونو کې جدي پړاو ته داخل شو. طالبانو لومړی له امریکایانو رسه خربې 

د  هن السلیک کړ چې پایله یې له هېواداترې وکړې او له یو نیم کال مذاکراتو وروسته یې د دوحې تړو 

بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل شول. وروسته بیا بین االفغاين مذاکرات پیل شول، خو د بین االفغاين مذاکراتو 

په جریان کې د جوړجاړي ټول فرصتونه تر ډېره د حکومت له لوري ضایع شول او باآلخره د حکومت له 

 نوتلو رسه د افغان سولې بهیر هم پای ته ورسېد.پاشل کېدو او کابل ته د طالبانو له ن

 

 جوالی میاشت

په جوالی میاشت کې لومړی ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه مخامخ ناسته جوړه 

االفغاين مذاکراتو بهیر کوم پام وړ پرمختګ ونه کړ، بلکې تر ډېره دواړو لورو د  بینشوه؛ خو بیا هم د 

 کز درلود. جګړې پر ډګر متر 

د ميل مصالحې د عايل شورا د مرش ډاکرت عبدالله عبدالله په مرشۍ د افغان حکومت جګپوړی پالوی د 

او د قطر دفرت مرش مال  مرستیالاو هلته یې د طالبانو د رهرب د سیايس  والړمه دوحې ته ۱۶جوالی په 

بانو له استازو رسه وکتل. مته وه، چې په دې ناسته کې به دواړه لوري په لغني برادر په ګډون د طالعبدا

خربو اترو کې پرمختګ وکړي او لږ تر لږه به د لوی اخرت په ورځو کې پر اوربند توافق وکړي؛ خو د متې 

ته پر رسېدو ټینګار يس هوکړې ناسته کې دواړو خواوو پر نرمښت او سیا . په دېشولخالف داسې ونه 

؛ خو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بېرته خپلو جګړه ییزو ادبیاتو ته مخه کړه او په وکړ

، چې د ده له پالن رسه سم به وویلځانګړې توګه ولسمرش ارشف غني په ارګ کې د کابینې غونډې ته 

https://da.azadiradio.com/a/31362319.html
https://8am.af/president-ghani-the-taliban-will-not-enter-into-serious-negotiations-until-the-situation-on-the-battlefield-changes/
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موږ سوله غواړو، خو طالبان »په راتلونکو شپږو میاشتو کې د جګړې وضعیت بدل يش. هغه وویل: 

 «تسلیمي غواړي.

و اترو کې کوم څرګند پرمختګ همدا المل و، چې په جوالی میاشت کې نه یوازې دا چې د سولې په خرب 

ونه شو، بلکې د دواړو لورو له خوا تبلیغايت جګړې ال زور واخیست. حکومتي ارګانونو د طالبانو په ګټه د 

خربونو د نرش د مخنیوي هڅې پیل کړې او په یوه مورد کې یې په کندهار کې څلور خربیاالن هم ونیول. 

، چې دغو خربیاالنو د طالبانو په ګټه تبلیغات وویلو رسه وروسته ميل امنیت د یوې اعالمیې په خپرول

کول او له دې وروسته به دا ډول ژورنالیستیکو فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. دغه خربیاالن په کندهار کې 

يل وو او د طالبانو له مرشانو رسه یې مرکې کړې د طالبانو له لوري د سپین بولدک تر نیولو وروسته هلته تل

 وې.

په بل اړخ کې بیا د طالبانو د قطر دفرت غړو د سیمې دریو هېوادونو ته سفرونه وکړل، چې په یوه دغه سفر 

کې یې د افغان حکومت له استازو رسه هم وکتل. د جوالی په لومړۍ اوونۍ کې د دغې ډلې یوه پالوي 

وکتل.  رسه لته یې د ایراين چارواکو په حضور کې د افغان حکومت له یوه پالويتهران ته سفر وکړ او ه

په دې غونډه کې د افغان حکومت د پالوي مرشي د ولسمرشۍ پخواين مرستیال یونس قانوين او د 

کې راغيل وو: جګړه د حل الره  اعالمیهطالبانو د پالوي مرشي عباس ستانکزي کوله. د غونډې د پای 

مترکز ويش. په دې غونډه کې دواړو لورو د راتلونکي نظام په اړه خپل  جوړجاړينه ده او باید پر سیايس 

نظریات وړاندې کړل، چې جزئیات یې له رسنیو رسه رشیک نه شول، خو ډاکرت عبدالله دوحې ته له تګ 

، چې د تهران په غونډه کې د انتخاباتو او د مرشتابه په وویله په یوه مرکه کې وړاندې له يب يب يس رس 

روښانه  اړه د طالبانو د فکر او د اوس او راتلونکي ترمنځ د الر نقشې په اړه د دوی د دریځ اړوند ډېر څه

 شول. 

په تهران کې له دغې بین االفغاين غونډې رسه هم مهاله د طالبانو یو بل جګپوړی پالوی مسکو ته والړ 

د پروسې او د هېواد د وضعیت په اړه له رويس چارواکو رسه تر بحثونو وروسته د  سولېاو هلته یې د 

د دغو څرګندونو په یوه برخه کې د  مه په یوه مطبوعايت کفرنانس کې هم څرګندونې وکړې.۱۰جوالی په 

http://afghannews.af/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-57762986
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1041778109929058&ref=watch_permalink
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: که طالبان وغواړي په دوو اوونیو کې ټول وویلطالبانو د قطر دفرت غړي مولوي شهاب الدین دالور 

 ټرول الندې راوستلی يش. افغانستان تر خپل کن

په یوه دوه ورځني سفر د طالبانو د قطر سیايس دفرت یو نهه کسیز پالوی مه ۲۸همدا راز د جوالی په 

چین بهرنیو  . دوکتلاو نورو چارواکو رسه هېواد د بهرنیو چارو له وزیر هلته یې د دغه او  والړچین ته 

ښاغيل وانګ په دې لیدنه کې طالبانو ته وویل چې دوی د دې  وویل چېکې  اعالمیهچارو وزارت یوه 

ډلې لخوا افغانستان کې د "روانې جګړې پای ته رسېدو" او "بیارغونه" کې د "مهم رول" لوبولو هیله 

 .لري

یو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوي وضعیت او د جګړې په ډګر کې د په جوالی میاشت کې د بهرن

طالبانو پرمختګونو رسه داسې مته کېده، چې حکومتي لوری پر جګړې د ټینګار پر ځای له طالبانو رسه د 

جوړجاړي الره خپله کړي، خو د متې خالف داسې ونه شول او په دې توګه د سولې لپاره وروستي 

 یع شول. فرصتونه هم ضا

 

 د اګست میاشتې تحوالت

د اګست میاشتې تحوالتو وښوده، چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول ښکېل لوري ناکام شول او 

باالخره له نظامي الرې د حکومت ړنګېدو ته الره هواره شوه. ارشف غني هم له هېواده تر تښتېدو 

روسې ناکامي د حکومت، طالبانو او نړیوالو د وروسته په خپل ویډیويي پیغام کې ومنله چې د سولې پ

سیايس رهربۍ ماته وه. د امریکا ولسمرش جو بایډن د کابل له سقوط وروسته وویل، چې ولسمرش غني 

ته یې ویيل وو چې له طالبانو رسه سوله وکړي، خو هغه ورته ویيل وو چې طالبان به د جګړې له الرې 

 دروغ ورته ویيل وو. مات کړي. د هغه په وینا، ولسمرش غني 

د حکومت له ړنګېدو وړاندې او وروسته بېالبېلو شواهدو وښوده چې د سولې بهیر د بریايل کېدو لپاره 

سیايس اراده موجوده نه وه، بلکې دا بهیر یوازې د وخت ضایع کولو یوه الره جوړه شوې وه. له دې کبله 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-58224436
https://www.nytimes.com/2021/07/28/world/asia/china-taliban-afghanistan.html
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ټول هېواد ولکه نه وی ټینګه کړې، د حکومت او  اوس تحلیلونه دا دي، چې که طالبانو د زور له الرې پر

 طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ښايي پایلې ته نه وای رسېدلی او جګړې به دوام درلود. 

د طالبانو له نظامي بریا رسه د طالبانو د قطر سیايس دفرت ډېری غړي چې هلته یې له افغان حکومت رسه 

نو د رهرب د سیايس مرستیال مال عبدالغني برادر په ګډون د مذاکرات کول، د دغه دفرت د مرش او د طالبا

مه له دوحې څخه کندهار ته ورسېدل او د حکومت او طالبانو د سولې بهیر هم وررسه پای ۱۷اګست په 

 ته ورسېد.
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 امنیتي وضعیت

والی جوالی او اګست میاشتې هم د تېرو شلو کلونو په څېر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشتې وې. په ج

میاشت کې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړ او لسګونه ولسوالۍ یې سقوط کړې، خو د دې میاشتې تر 

پایه یې د والیتونو د مراکزو د نیولو هڅه ونه کړه. اګست میاشت بیا د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې 

نو پر وړاندې خورا وروستۍ میاشت شوه او د دې میاشتې په نیامیي کې افغان حکومت د طالبا

هیښوونکې ماته وخوړه. له همدې کبله په اګست میاشت کې د طالبانو او افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې 

کچه هم د تېرې جوالی میاشت په پرتله لږه وه، ځکه افغان حکومت د دې میاشتې په نیامیي کې 

تي ځواکونو له لږ مقاومت وروسته سقوط شو او له بلې خوا طالبانو ډېری ښارونه له جګړې پرته یا د حکوم

ونیول. خو د ملکي وګړو مرګ ژوبله بیا په اګست میاشت کې هم لوړه وه، چې د لوړوايل یو المل یې هم 

مه په کابل هوایي ډګر کې د داعش ډلې خونړۍ چاودنې وې. همدا راز اګست میاشت په ۲۶د اګست په 

ریکایي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله پکې واوښته؛ خو تېرو کابو دوو کلونو کې لومړنۍ میاشت شوه، چې ام

باآلخره د دې میاشتې په وروستۍ نېټه د افغان جګړې اسايس عامل )د بهرنیو ځواکونو حضور( له منځه 

 والړ.

 

 د ولسوالیو او والیتونو سقوط

ډېره په جوالی او اګست میاشتو کې هره لحظه د جګړې ډګر د بدلون شاهد و. په جوالی میاشت کې تر 

د طالبانو له لوري د ولسوالیو یو پر بل پسې نیولو خربونه خپاره شول او د میاشتې په وروستیو کې د څو 

والیتونو پر مرکزونو هم د طالبانو له خوا بریدونه وشول. دا والیتونه بادغېس، هلمند، هرات او کندهار وو، 

خو په اګست میاشت کې بیا په ناڅاپي خو هغه مهال طالبان ونه توانېدل چې دغو ښارونو ته ننوځي. 

توګه د والیتونو د سقوط لړۍ پیل شوه او هره ورځ پکې څو والیتونه سقوط شول. دا وضعیت افغانانو او 
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ورځو په موده کې ټول افغانستان د طالبانو الس  ۱۰نړیوالو ته خورا هیښوونکی و، چې په پایله کې یې د 

 زره ځواکونونو رسه رسه وپاشل شو. ته ولوېد او افغان حکومت له سلګونه 

 

 توند بهیرد جګړو 

او حتی د لوی اخرت په ورځ )د  ې له پیله په ټول هېواد کې د جګړې بهیر ګړندی شوجوالی میاشت د

ل. د جوالی میاشتې په اوږدو کې ولګېد توغنديمه( په ارګ کې د اخرت د ملانځه پر مهال ۲۲جوالی 

حکومتي ځواکونو د ځینو ولسوالیو بېرته نیولو ادعاوې کولې، خو دغو ادعاوو تر ډېره حقیقت نه درلود او 

د امریکا د پوځ لوی درستیز مه ۲۲حکومت د والیتونو د مرکزونو پر ساتلو مترکز کړی و. د جوالی په 

ولسوالیو مرکزونه په واک کې لري او اوس هڅه کوي  ۲۰۰طالبان د شاوخوا  ، چېوویلهم مارک میيل 

  ڼ میشته سیمې یو له بله جال کړي.ګ

په اګست میاشت کې د والیتونو د سقوط د لړۍ له پیل رسه د هېواد له بېالبېلو والیتونو لسګونه زره تنه د 

شول او عامه ذهنیت دا و، چې ښایي نور والیتونه د طالبانو له لوري سقوط يش، خو  کابل په لور کډوال

  کابل ښایي په آسانۍ د طالبانو ولکې ته ورنه يش.

په افغانستان کې په تېرو څو میاشتو کې د مه وویل، چې ۲۱د جوالی په د رسه صلیب نړیوالې ادارې .

 ږوونکې پایلې لرلې. دغې ادارې په یوه خربپاڼه کې ویيلتاوتريخوايل زیاتوايل پر ملکي وګړو ناورين زی

د روان میالدي کال په لومړيو شپږو میاشتو کې يې د نږدې پنځوس زره ټپیانو مرسته کړې.  چې ،وو

یالدي کال په لومړۍ چې د روان موه بېلګې په توګه يې د کندهار د میرویس روغتون یادونه کړې 

 .وروړل شوي ټپیان ۲۳۶۶نیاميي کې 

د  مه وویل، چې۲۶هم د جوالی په د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ یا یوناما دفرت  

لوړه شوې، په تېره د بهرنیو  په بې مخینې ډولکال لومړیو شپږو میاشتو کې وليس مرګ ژوبله  ۲۰۲۱

ړی او چټک زیاتوالی راغلی پکې ځانګ وروستهځواکونو د وتلو بهیر پیلېدو او د طالبانو بریدونو ډېرېدو 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57904985
https://www.bbc.com/pashto/world-57924657


 (م۲۰۲۱ اګست –جوالی ) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

15 

وليس وګړو  ۵۱۸۳ و له کبله تر اوسهجګړ  کې دکال  ۲۰۲۱ چې په، ویيل وودی. یوناما خپل رپوټ کې 

ورته  دکال  ۲۰۲۰شوي دي او دا د  انټپي ۳۲۵۴پکې وژل شوي او  ۱۶۵۹ته مرګ ژوبله اوښتې چې 

قونو خپلواک کمیسیون بیا د اګست په خو د افغانستان د برشي ح سلنه زیاتوالی ښيي. ۴۷ په پرتله مودې

 .سلنه لوړه شوې ۸۰ملکي مرګ ژوبله لومړۍ نېټه په یوه راپور کې وویل، چې 

خونړی برید وکړ، چې  هم دفاع وزارت د رسپرست پر مېلمستون د مه طالبانو په کابل کې۴د اګست په 

ډېر پکې ټپیان شول، خو دفاع وزیر او کورنۍ ته یې  ۲۰تنه ووژل شول او تر  ۱۰په پایله کې شاوخوا 

مه بیا طالبانو د ولسمرش پخوانی ویاند او د حکومت د رسنیو مرکز مرش ۶پکې زیان ونه رسېد. د اګست په 

 دواخانه مینه پال په کابل ښار کې په یوه برید کې ترور کړ.

 

 تلفات

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

، وه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ۱۹۱۲د ښکېلو لورو او ملکیانو  میاشت کې جوالیمیالدي کال په  ۲۰۲۱

ډېره مرګ  . د راپور شمېرو ته په کتلو، بیا هموو نور هم ټپیان شوي ۸۹۴پکې وژل شوي او  ۱۰۱۸چې 

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

په اګست میاشت کې بیا له دې کبله چې جګړه د دې میاشتې تر نیامیي پورې روانه وه او د اګست پر 

میاشت کې ټول  مه افغان حکومت سقوط شو، د مرګ ژوبلې کچه د لږ ټیټوايل ښودنه کوي. په دې۱۵

نور هم ټپیان  ۷۲۳تنه وژل شوي او  ۹۳۱تنه وژل شوي او ټپیان شوي وو، چې له جملې څخه یې  ۱۶۵۴

شوي وو. په دې میاشت کې په لومړي ځل د طالبانو مرګ ژوبله کمه وه، خو د افغان ځواکونو او ملکیانو 

ه جګړې او په کابل هوایي ډګر کې د مرګ ژوبلې کچه بیا لوړه وه، چې المل یې د ښارونو د نیولو لپار 

مه د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د خونړیو جګړو او افغان ۳خونړۍ چاودنې وې. یوازې د اګست په 

 (.۲-)جدول ه نور ټپیان شول. ۱۸۹تنه ملکي وګړي ووژل شول او  ۲۰ځواکونو د مببارۍ له کبله 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58045538
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 م(۲۰۲۱ جوالیژوبله )ګ: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مر ۱-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۲۲۵ افغان ځواکونه ۳۵۵ افغان ځواکونه

 ۱۹۳ وال مخالفیند دولت وسله ۴۵۳ وال مخالفیند دولت وسله

 ۴۷۶ ملکي وګړي ۲۱۰ ملکي وګړي

 ـ بهرين ځواکونه ـ بهرين ځواکونه

 ۸۹۴ مجموعه ۱۰۱۸ مجموعه

 ۱۹۱۲ ان        ټول وژل شوي او ټپی

 م(۲۰۲۱ اګستژوبله ): د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ۲-جدول

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۱۱۵ افغان ځواکونه ۳۲۰ افغان ځواکونه

 ۹۸ وال مخالفیند دولت وسله ۲۸۸ وال مخالفیند دولت وسله

 ۴۹۰ ملکي وګړي ۳۱۰ ملکي وګړي

 ۲۰ بهرين ځواکونه ۱۳ ونهبهرين ځواک

 ۷۲۳ مجموعه ۹۳۱ مجموعه

 ۱۶۵۴ ټول وژل شوي او ټپیان        

 پای


