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 مقدمه

افغانستان په سپټمرب کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي.  په سپټمرب میاشتم کال ۲۰۲۱دا راپور د 

میاشت کې د تېرو شلو کلونو په پرتله د یوه بشپړ متفاوت وضعیت شاهد و. له سیايس پلوه په دې میاشت 

تېر شل کاله وررسه جګړه روانه وه او په آزاد ډول  کې د هغوی له لوري رسپرست حکومت اعالن شو، چې

یې ژوند نه شو کولی. له امنیتي اړخه بیا د پخواين حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ملن هم د طالبانو له 

لوري د پنجشېر له نیول کېدو رسه په بشپړ ډول ټوله شوه او د دویم مقاومت تر نوم الندې هلته ځای پر 

حکومت چارواکي او سیاسیون هم له هېواده ووتل. خو له دغو سرتو تحوالتو رسه  ځای شوي د پخواين

په هېواد کې د اقتصادي ننګونو او ستونزو څپه د افغانانو او نړیوالو د اندېښنو اصيل ټکی و. د طالبانو له 

ګ، په لوري د نوي حکومت له اعالن د کابو یوې میاشتې په تېرېدو رسه په داخيل کچه د ستونزو ترڅن

نړیواله کچه هم د نړیوالو له لوري د افغانستان د نوي نظام په رسمیت نه پېژندل بله هغه اندېښنه ده، 

چې افغانان یې د راتلونکي په اړه نهیيل کړي دي. وړاندې په راپور کې پر دغو موضوعاتو رسبېره د دې 

 مهمو پېښو او موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ. میاشتې د
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 ايس وضعیتسی

سپټمرب د افغانستان لپاره لومړنۍ میاشت شوه، چې د امریکا او ناټو له شل کلنې جګړې وروسته، په دغه 

هېواد کې بهرنیو پوځیانو حضور نه درلود. له دوې لسیزې جګړې وروسته اوس که څه هم په افغانستان 

د طالبانو له لوري د پنجشېر له   کې نسبي امنیت ټینګ شوی او په ځانګړې توګه د سپټمرب په لومړیو کې

نیول کېدو رسه طالبانو په هېواد کې جګړه رسام پای ته رسېدلې اعالن کړه، خو ال هم امنیتي ستونزې په 

بشپړ ډول له منځه نه دي تللې. ترڅنګ یې افغانستان یو ځل بیا د شل کاله وړاندې په څېر د نړیوالې 

ې میاشت کې رسپرست حکومت اعالن کړ؛ خو هم د افغانانو او انزوا له ګواښ رسه مخ دی. طالبانو په د

هم د سیمې او نړۍ د بېالبېلو هېوادونو له نیوکو رسه مخ شو او دغه نوی رسپرست حکومت ټول شموله 

ونه ګڼل شو. همدا المل و، چې د سپټمرب تر پایه هېڅ کوم هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت ونه 

 پېژانده. 

 

 ل کلن حضور ته ځغلنده کتنهد امریکا ش

په امریکا کې د سپټمرب د یولسمې د پېښو پوره شل کاله پوره شول. دا هغه پېښې وې چې له کبله یې 

امریکا پر افغانستان برید وکړ او دلته یې د طالبانو رژیم نسکور کړ. شل کاله وروسته امریکایان د سپټمرب 

ي او ناټو ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان څخه د یولسمې پېښې داسې مهال منانځي چې امریکای

 وتيل او په افغانستان کې بېرته طالبان واک ته رسېديل دي. 

د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کېږي، چې د رسمي شمېرو له مخې پکې لږ 

نور  ۱۱۴۴ن شول. همدا راز لږ تر لږه زره ډېر نور ټپیا ۲۰امریکایي پوځیان ووژل شول او تر  ۲۴۶۰تر لږه 

زیات امریکایي قراردادیان په دې جګړه کې ووژل شول او زرګونه نور ټپیان  ۴۰۰۰د ناټو رستېري او تر 
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شول. خو په بل اړخ کې بیا د افغانانو د مرګ ژوبلې دقیقه کچه معلومه نه ده، خو د دغې جګړې اصيل 

زره  ۷۰م خورا زیاته وه. د ځینو ثبت شوو شمېرو له مخې، شاوخوا قربانیان افغانان وو او مرګ ژوبله یې ه

زره ملکي وګړي په دې جګړه کې وژل شوي  ۴۷زره وسله وال مخالفین او لږ تر لږه  ۵۱افغان ځواکونه، 

او سلګونه زره نور ټپیان شوي دي. دا یوازې هغه شمېرې دي، چې ثبت شوې دي. د مثال په توګه د 

کال راوروسته ثبت کړې دي او تر هغه وړاندې شمېرې  ۲۰۰۹بلې شمېرې یوناما له ملکي وګړو د مرګ ژو 

م کال کې ۲۰۱۹پخواين ولسمرش ارشف غني په همدا راز  د هېڅ کوم ارګان له لوري نه دي ثبت شوې.

افغان پوځیان په جګړه  زره ۴۵وویل، چې یوازې د ميل یووايل د حکومت په څلور کلنه دوره کې لږ تر لږه 

کې وژل شوي دي. له دې کبله داسې انګېرل کېږي، چې د افغانانو حقیقي مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړه 

 زره افغانان په دې جګړه کې وژل شوي دي. ۲۴۱ده. د ځینو تخمینونو له مخې، لږ تر لږه 

تریلیونه ډالره لګښتونه کړي، چې ډېره برخه یې  ۲.۲۶مریکا په افغانستان کې د انساين تلفاتو ترڅنګ ا

دلته پر جګړه او د امریکایي پوځیانو او همدا راز د افغان پوځ لګښتونه جوړوي. د براون پوهنتون د 

میلیارده ډالره یې یوازې د امریکایي ځواکونو د جګړې لګښتونه  ۹۳۳شمېرو له مخې، په دغو پیسو کې 

. د دې ترڅنګ یوه برخه یې په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو هم لګول شوې، خو په دغو پیسو دي

 کې بیا د پراخ فساد او ضایع کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي.

له دغو تلفاتو او لګښتونو رسه رسه افغانستان په تېرو شلو کلونو کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ له پراخو 

او ننګونو رسه هم مخ و. تر ټولو سرته ستونزه امنیتي وضعیت و، چې په تېرو دوو لسیزو کې یې پر ستونزو 

افغانانو ژوند تریخ کړی و او دلته د بهرنیانو د حضور له کبله په دوامداره توګه خونړۍ جګړه روانه وه. د 

د افغانستان اقتصاد هم پر دې ترڅنګ د پراخ اداري فساد او د جګړې پر ډګر د پراخو لګښتونو له کبله 

پښو ونه درېد، بلکې افغانستان تل پر بهرنیو مرستو متکي و. بال نورې ستونزې او ننګونې هم موجودې 

 وې، چې د یادولو لپاره یې د دغه تحلیل ځولۍ خورا تنګه ده.

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-57708295
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 د پنجشیر مقاومت

ېلېدو رسه په بشپړ ډول مه کابل ته د طالبانو له داخ۱۵د افغانستان اسالمي جمهوریت د اګست په 

وپاشل شو او د پخواين ولسمرش ارشف غني په ګډون ګڼ شمېر چارواکي له هېواده وتښتېدل. همدا راز 

مه ټول امریکایي پوځیان هم له هېواده ووتل او په دې توګه رسام په افغانستان کې د ۳۱د اګست په 

د پخواين حکومت ځینې چارواکي او یو امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. خو په بل اړخ کې بیا 

شمېر نور سیاسیون په پنجشېر کې دېره شول او له هغه ځایه یې له طالبانو رسه د مقاومت بیرغ پورته کړ 

نوم ورکړ. د دغه مقاومت مرشي د پخواين قوماندان احمدشاه مسعود  "دویم مقاومت"او ځان ته یې د 

 تیال امرالله صالح کوله.زوی احمد مسعود او د ولسمرشۍ پخواين مرس

د اګست میاشتې تر پایه طالبانو پر پنجشېر برید ونه کړ او هڅې روانې وې چې د پنجشېر مسئله به له 

سوله ییزې الرې هواره يش. داسې انګېرل کېده چې طالبان به پنجشېر والیت په آسانۍ رسه ونه نیيس، 

تسلیم شوی او د طالبانو د تېرې دورې پر مهال ځکه دا هغه والیت و چې د روسانو په وخت کې هم نه و 

هم تر پایه طالبان ونه توانېدل چې دغه والیت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول الندې راويل. مګر طالبانو د 

پنجشېر د مسئلې په اړه څو ځله داسې بیانونه ورکړل، چې ګویا په پنجشېر کې د وینې د تویېدو د 

نه دي، خو که د جګړې اړتیا يش، یوازې د څو ورځو په اوږدو کې مخنیوي په موخه د جګړې طرفدار 

 دغه والیت هم تر خپل کنټرول الندې راوستلی يش. 

د پنجشېر د مسئلې د هواري لپاره سوله ییزو هڅو باآلخره نتیجه ورنه کړه، ځکه په پنجشېر کې د مېشتو 

البانو کولې. د مثال په توګه د سیاسیونو غوښتنې هغسې وې، لکه په تېر کې چې افغان حکومت له ط

ټاکنو له الرې د واک انتقال، پنجشېر ته د طالبانو نه داخېلېدل او داسې نور؛ خو د طالبانو غوښتنې بیا دا 

وې چې پنجشېر باید تسلیم يش او هلته انتقال شوې وسلې او نور دولتي توکي دې مرکزي حکومت ته 

یسیون مرش او اوسني رسپرست بهرنیو چارو وزیر د وروستي وسپارل يش. د طالبانو د دعوت او ارشاد کم

ځل لپاره د یوه غږیز پیغام په خپرولو رسه د پنجشېر له مقاومت څخه وغوښتل چې تسلیم يش او هلته د 

وینې تویېدنې مخنیوی وکړي؛ خو د ولسمرشۍ پخواين مرستیال امرالله صالح چې په پنجشېر کې یې 
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زموږ مقاومت د افغانستان د »ی و، د سپټمرب په لومړۍ نېټه وویل: ځان رسپرست ولسمرش اعالن کړ 

 «.، نه یوازې د پنجشېر لپارهټولو وګړو له حق نه د دفاع په خاطر دی

مه هلته ۳په دې توګه طالبانو پر پنجشېر بریدونه پیل کړل او د ځینو راپورونو پر بنسټ د سپټمرب پر 

رونه هم خپاره شول، چې امرالله صالح په جګړه کې ټپي جګړې زور واخیست. په همدې ورځ داسې راپو 

مه د یوې وېډیو په خپرولو رسه دا آوازې ۳شوی او یا له پنجشېر څخه وتلی دی. خو نوموړي د سپټمرب په 

مه پنجشېر ۶رد کړې او ټینګار یې وکړ چې خپل مقاومت ته به دوام ورکوي. مګر باآلخره د سپټمرب په 

ټرول الندې راغی او هلته مېشت سیاسیون او د مقاومت مرشان تاجکستان ته والیت د طالبانو تر کن

وتښتېدل. په همدې ورځ د مقاومت د جبهې مرش احمد مسعود د یوه غږیز پیغام په خپرولو رسه وویل، 

مه او ۸مه، ۷چې ټول افغانان دې د طالبانو پرضد ميل پاڅون وکړي. همدا المل و، چې د سپټمرب پر 

په ګډون په ځینو والیتونو کې د طالبانو پرضد الریونونه هم وشول، خو دا الریونونه د طالبانو مه د کابل ۹

مه د یوې اعالمیې د خپرولو له الرې یې ۸له لوري د آشوبګرو تر نوم الندې وځپل شول او د سپټمرب پر 

و بندیزونو رسه رسه په الریونونو ته د سختو رشایطو په وضع کولو رسه پر الریونونو بندیز ولګاوه. له دغ

کابل او ځینو نورو والیتونو کې د طالبانو پرضد مظاهرو دوام وکړ؛ خو داسې راپورونه خپاره شول، چې 

طالب ځواکونو د هغوی د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې او ځینې خربیاالن یې هم وهيل ډبويل دي. په 

خربیاالنو د شکنجې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو  دغو خربیاالنو کې د اطالعات روز په نوم ورځپاڼې د دوو

کې خپاره شول. له دې رسه رسه ورو ورو دا الریونونه پیکه شول او د سپټمرب له لسمې وروسته کوم پام 

 وړ الریون هم ونه لیدل شو.

 

 د رسپرست حکومت اعالن

مه خپل رسپرست ۷ طالبانو د پنجشېر والیت تر بشپړ نیولو سماليس یوه ورځ وروسته د سپټمرب پر

وزارتونو او یو شمېر مهمو ریاستونو او خپلواکو ادارو لکه د  ۱۹حکومت اعالن کړ. په لومړي ګام کې د 

ميل امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک لپاره رسپرستان اعالن کړل. اسالمي امارت د یوې 
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ادي ترالسه کړه او د جګړې ټول هېواد مو له اشغال څخه بشپړه آز »اعالمیې په خپرولو رسه وویل: 

عوامل له منځه والړل او په لومړي ځل د یوه رستارسي امنیت او مستحکم اسالمي نظام د رامنځته کولو 

لپاره زمینه مساعده شوه. اوس مو هېواد په بېالبېلو برخو کې فعالیت او خدماتو وړاندې کولو ته اشد 

صادي او اجتامعي حقوقو ته په خپل وخت رسیدګي رضورت لري. د دې لپاره چې د ولس قانوين، اقت

ويش، اسالمي امارت پرېکړه کړې چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بېولو لپاره یوه رسپرسته کابینه 

دغه اعالمیه کاږي چې د پاتې وزارتونو او ادارو لپاره به هم په تدریج رسه  «تعیین او اعالن کړي.

 رسپرستان معريف يش.

ت په رسپرسته کابینه کې مال محمد حسن آخند د رسپرست رئیس الوزراء او مال عبدالغني د اسالمي امار 

برادر او مولوي عبدالسالم حنفي د رئیس الوزراء د مرستیاالنو په توګه اعالن شول. همدا راز څو اوونۍ 

ې تر ډېره د وروسته مولوي عبدالکبیر د رئیس الوزراء د دریم مرستیال په توګه اعالن شو. په کابینه ک

طالبانو د رهربۍ شورا غړو ته ځای ورکړل شوی. د دفاع وزارت رسپرست د مال محمد عمر اخند زوی 

مولوي محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزارت رسپرست مال رساج الدین حقاين او د بهرنیو چارو 

رستان هم یا خو په قطر وزارت رسپرست مولوي امیرخان متقي ټاکل شوی. همداسې د نورو وزارتونو رسپ

کې د طالبانو د سیايس دفرت غړي او یا هم د طالبانو د رهربۍ شورا غړي دي. په رسپرسته کابینه کې د 

ښځو چارو وزارت له منځه وړل شوی او پر ځای یې د دعوت، ارشاد، امر باملعروف او نهي عن املنکر په 

 نوم وزارت زیات شوی دی. 

مهاله د اسالمي امارت د امیر شیخ هبت الله اخندزاده تر نوم الندې هم یوه د کابینې له اعالن رسه هم 

اعالمیه خپره شوه. دغه اعالمیه کاږي، چې د حکومتولۍ راتلونکې چارې به د اسالمي رشیعت د قوانینو 

له مخې تنظیمېږي او اسالمي امارت به له ټولو ګاونډیو او نورو هېوادونو رسه د دوه اړخیز احرتام پر 

بنسټ تعامل کوي او حکومت به ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته متعهد وي، چې له اسالمي رشیعت او د 

هېواد له ميل ارزښتونو رسه په تضاد کې نه وي. په دې اعالمیه کې د ټولو وګړو د برشي حقونو د 

 خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی دی.
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ینې د اعالن هرکلی وشو، ځکه د اګست له په ټولیز ډول په ميل او نړیواله کچه د دغې رسپرستې کاب

مې نېټې راوروسته په هېواد کې د واک خال رامنځته شوې وه؛ خو په ورته وخت کې د دغې کابینې پر ۱۵

 جوړښت له دې کبله نیوکې وشوې، چې ګواکې دا کابینه ټول شموله نه ده. 

بکستان و. د دغه هېواد د بهرنیو د سیمې په کچه لومړی هغه هېواد چې د نوې کابینې هرکلی یې وکړ، از 

راغيل: "موږ هیله کوو چې دا به د پراخ د نوي حکومت د هرکيل ترڅنګ یوه اعالمیه کې چارو وزارت په 

د همدا راز  ت لپاره پیالمه يش چې په دې هېواد کې به د تلپاتې سولې او ثبات المل يش".دميل وح

"موږ هیله من یو چې نوی سیايس جوړښت به ې وویل: پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعالمیه ک

اړتیاوو پوره کولو  د او د افغانانو او ثبات لپاره هلې ځلې همغږې کړيپه افغانستان کې د سولې، امنیت 

هم تر یوه بریده د دغې رسپرستې کابینې  ادونوهېو د دې ترڅنګ چین او ځینو نورو  لپاره به کار وکړي".

 محتاطانه هرکلی وکړ.

خو یو شمېر هېوادونو بیا د کابینې پر جوړښت نیوکې وکړې. په دغو هېوادونو کې د امریکا، اروپایي 

ټولنې، ترکیې، ایران، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو یادونه کولی شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر 

د افغانستان حکومت باید د ټولو استازیتوب وکړي او که په یوه مرکه کې وویل، چې چاوش اوغلو مولود 

د ایران ملی امنیت شورا عمومي منيش  یوازې طالبان پکې وي، د ده په خربه ستونزې به راپیدا يش.

زیات لومړیتوب عيل شامخاين په یوه ټویټر پیغام کې وویل، افغان چارواکي باید سوله او ثبات تر هر څه 

د نوموړي په وینا د افغانانو د دوستانو اندېښنه دا ده چې هلته د یوه ټولشموله حکومت اړتیا له  ورکړی.

د طالبانو د  چې ،وویلهمدا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعالمیه کې . پامه غورځول شوې

اشاره هغو رسپرستو وزیرانو ته وه، چې ال هم د  د دې اعالمیې کابینې د ځینو غړو په اړه اندېښنې لري.

ټولنې وویل، چې د طالبانو حکومت نه ټولشموله  اروپایيامریکا او ملګرو ملتونو په تورو لېستونو کې دي. 

 دی او نه هم د ټولو وګړو استازیتوب کولی يش.

مثبت او منفي غربګونونه موجود وو. د حزب اسالمي مرش انجنیر ګلبدین حکمتیار په  په ميل کچه هم

کلونو کې تر  ۵۰قاطعیت رسه د دغې رسپرستې کابینې مالتړ وکړ او ویې ویل، چې دا په تېرو شاوخوا 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58494381
https://www.bbc.com/pashto/world-58486466


 (م۲۰۲۱ سپټمرب) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

8 

پر جوړښت  ټولو غوره کابینه ده. خو یو شمېر نورو سیاسیونو بیا دا کابینه ټول شموله ونه بلله او د کابینې

د مه د نویو ګومارنو په اړه خپره شوې اعالمیه کې ۲۱یې نیوکې وکړې. همدا المل و، چې د سپټمرب په 

او ظاهراً  وو یتونه هم یاد شويوزیر د استوګنې اصيل والرسپرست نویو رسپرستو مرستیاالنو او یوه ځینو 

د سوداګرۍ  .يشځواب  و نیوکېد رسپرستې کابینې د ترکیب او ټولشمولیت په تړا شوې وه چېهڅه 

د همدې وزارت د لومړي او دویم ی او رسپرست وزیر نورالدین عزیزي د پنجشیر والیت اوسېدونک

الن او رسپل مرستیال په توګه د محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده له نومونو رسه په ترتیب د بغ

مه یو ځل بیا کله چې د کابل پوهنتون لپاره یوه ځوان رئیس ۲۳وه. خو د سپټمرب پر  شوې یادونهوالیتونو 

 د رسپرست په توګه وټاکل شو، په ميل کچه پراخې نیوکې پرې وشوې او دا ګومارنه یې وغندله.

 

 حکومت په رسمیت پېژندلو قضیه د نوي

رسه سم وویل، چې د افغانستان نظام به اسالمي امارت وي او  طالبانو د رسپرست حکومت له اعالن

امیراملؤمنین به پر خپل ځای وي. نړیوالې ټولنې د تېر یوه کال په اوږدو کې څو ځله په نړیوالو غونډو کې 

ټینګار کړی و، چې په افغانستان کې د اسالمي امارت د بیا واکمنېدو مالتړ نه کوي او که طالبان د زور 

واک ته ورسېږي، نړیوال به یې حکومت په رسمیت ونه پېژين. همدا المل و، چې د طالبانو له  له الرې

لوري د رسپرست حکومت له اعالنېدو کابو یوه میاشت وروسته هم هېڅ هېواد په افغانستان کې نوی 

و رامنځته شوی نظام په رسمیت نه دی پېژندلی. خو په بل اړخ کې د سیمې او نړۍ په کچه بېالبېل

 هېوادونو له نوي حکومت رسه تعامل پیل کړی او دریځونه یې نرم ښکاري.

د رسپرست حکومت له اعالن سماليس وروسته د طالبانو کورنیو مخالفینو پر نړیوالو غږ وکړ، چې د 

د طالبانو له مرشانو جوړه چې کابینه ټوله  وېتر ډېره نیوکې پر دې طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژين. 

شوی، د قومونو ونډه پکې په پام کې نه ده نیول شوې او مسلکي  لښځو ته پکې ځای نه دی ورکړ ده، 

د جمعیت اسالمي ګوند د دواړو ډلو مرشانو عطامحمد نور او  .او تحصیيل وړتیا ته پکې نه دي کتل شوي

ود او دا صالح الدین رباين د طالبانو له لوري اعالن شوي رسپرست حکومت ته توند منفي غربګون وښ

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58636420
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یې د قدرت انحصار وباله. د پنجشېر د مقاومت جبهې هم په یوه اعالمیه کې دا رسپرسته کابینه غندلې 

 وه او پر نړیوالو یې غږ کړی و، چې په رسمیت یې ونه پېژين.  

، یوې و و چارو وزیر ډومېنک راب چې پاکستان ته په سفر تللییبهرن د د بریتانیامه ۳وړاندې د سپټمرب په 

، برتانیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژين، خو په وینا یې له وویلخربي غونډې ته 

نيش د ناټو رسممه ۴همدا راز یوه ورځ وروسته د سپټمرب پر  .هغوی رسه د خربو لپاره به دروازې نه تړي

، ال وړاندې له وخته ده چې دا ټلواله د طالبانو په تړاو دريځ خپل کړي او یا وویلينس ستولټربگ 

نړیوال بايد د طالبانو په اړه د دې ډلې د  هغه وویل،افغانستان کې د نوي حکومت په تړاو قضاوت ويش. 

 .و قضاوت وکړيلويناو پر بنسټ نه بلکې د هغوى کړنو ته په کت

خ کې بیا ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ماموریت متدید کړ او دغې چارې وښوده چې خو په بل اړ 

مه یوناما په یوه اعالمیه کې وویل، ۱۶نړیوال به ورو ورو له طالبانو رسه تعامل ته ننوځي. د سپټمرب پر 

اج الدین کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو رسپرست وزیر رس  پهد دې ادارې مرشې ډبورا الینز چې 

 مالقاتونه کړي دي.رسه او ځینو نورو چارواکو حقاين 

د دې ترڅنګ یو شمېر هېوادونو په کابل کې خپل سفارتونه هم ونه تړل او د دغو سفارتونو د فعالیت دوام 

هم له طالبانو رسه د راتلونکي تعامل په تړاو مثبت پیغام و. د روسیې، چین، ایران او پاکستان سفارتونه 

پړ ډول د پخوا په څېر فعال پاتې شول او ځینو نورو هېوادونو هم خپل سفارتونه په بشپړ ډول ونه په بش

تړل، بلکې دیپلوماتان یې کم کړل او یا یې هم د خپلو سفارتونو فعالیت موقتا ودراوه. په مجموع کې 

فکر کې دي او ډېری هېوادونو وویل، چې په افغانستان کې له نوي نظام رسه د اړیکو او تعامل په 

 وضعیت له نژدې څاري. 

په دې توګه یوازې له تاجکستان او امریکا پرته د نړۍ د نورو هېوادونو تعامل د اسالمي امارت په اړه نرم 

ښکاري خو تاجکستان هغه یوازېنی هېواد دی چې ځینې افغان سیاسيون او د طالبانو مخالفین هلته 

انستان کې د نوي حکومت په اړه یو څه توندې څرګندونې کړې مېشت دي او د دغه هېواد چارواکو په افغ

مه له ۲۷دي. د اسالمي امارت د رئیس الوزراء مرستیال مولوي عبدالسالم حنفي هم د سپټمرب په 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58417913
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الجزیره تلویزیون رسه په یوه مرکه کې دغه هېواد د افغانستان په کورنیو چارو کې پر مداخلې تورن کړ. 

د امریکایي پوځ لوی ي چارواکو هم د طالبانو پرضد توندې څرګندونې کړې دي. همدا راز ځینو امریکای

طالبان یوه  د سنا مجلس یوې ځانګړې ناستې ته وویل،مه ۲۹د سپټمرب پر درستیز جرنال مارک مېيل 

 .او ال هم القاعدې رسه اړیکې پايل ترهګره ډله وه او ده،

ل چې دوی د نړیوالو قوانینو له مخې د رسمیت پېژندلو اسالمي امارت څو ځله له نورو هېوادونو وغوښت

ټول رشایط پوره کړي او اوس د ټول هېواد پر خاوره بشپړ واک لري، نو ځکه یې باید نور هېوادونه په 

مه د اسالمي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د فعالو سفارتونو ۳۰رسمیت وپېژين. د سپټمرب پر 

نو او د نورو سیايس استازولیو استازو ته د یوې ملمستیا پر مهال له هغوی غوښتنه سفیرانو او دیپلوماتا

وکړه، چې نوی حکومت په رسمیت وپېژين. په دې ملمستیا کې چې د ملګرو ملتونو د سیايس دفرت 

مرشې دیبورا الینز هم ګډون کړی و، د اسالمي امارت د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له فعالو سفارتونو 

 په مننې رسه وویل، چې حکومت یې د نړۍ له ټولو هېوادونو رسه د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی.

د طالبانو له غوښتنو رسه رسه، اکرثیت هېوادونو د افغانستان اسالمي امارت په رسمیت پېژندلو کې د 

ه حکومت بیړې نه کولو خربه وکړه او د دې چارې اسايس المل یې هم په افغانستان کې د ټولشمول

 رامنځته کېدل، د ښځو د تعلیم او کار په اړه د نوي حکومت چلند او داسې نور وبلل. 

، تر هغه وخت دې د وغوښتلله پاکستانه مه ۱۴د سپټمرب پر د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوين بلېنکن 

بلېنکن د خپل  طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژين چې طالبانو د نړیوالو غوښتنې نه وي منيل. ښاغيل

کانګرس بهرنیو چارو کمېټې ته وویل: ''د پاکستان په ګډون باید ټول هېوادونه پر هغو غوښتنو  د هېواد

له طالبانو څخه کړې دي. له دې کبله، داسې ښکاري ټینګار وکړي چې په رسمیت د پېژندلو بدل کې یې 

نه روان دي او ګومان کېږي، چې پر چې د پردې تر شا د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ ځینې بحثو 

طالبانو د ځینو رشایطو د منلو په موخه د دوی حکومت تراوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی او که 

طالبان د نړیوالو د ځینو رشایطو په منلو کې نرمښت وښيي، ښایي یو شمېر هېوادونه د افغانستان نوی 

  حکومت په رسمیت وپېژين.
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 اقتصادي وضعیت

د هېواد امنیتي وضعیت د د نوي حکومت له اعالن رسه که څه هم او پر ټول هېواد د طالبانو له واکمنېدو 

تېرو شلو کلونو په پرتله د آرامۍ په لور والړ؛ خو په ورته وخت کې د دغه تحول له کبله رامنځته شوی 

وضعیت د هېواد د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او بېالبېلو ننګونو المل هم شو. که څه هم د هېواد 

وند وضعیت د پراخ اداري فساد او جګړې له اقتصادي وضعیت او په ځانګړې توګه د عامو افغانانو د ژ 

کبله په تېرو شلو کلونو کې خراب و؛ خو له وروستي تحول رسه د تازه ستونزو او ننګونو له کبله دا وضعیت 

خلکو د فقر تر کرښه  نهسل ۹۰نور هم خراب شو. د اسالمي امارت له راتګ وړاندې هم د هېواد شاوخوا 

مه په جېنېوا کې د افغانستان ۱۳خو د سپټمرب پر  سلنه وه. ۷۲الندې ژوند کاوه او د بې کارۍ کچه هم 

ملیونه افغانان  ۱۴کابو اوس د ملګرو ملتونو رسمنيش وویل، چې په اړه رابلل شوي نړیوال کنفرانس کې 

 له قحطۍ رسه مخ دي.

 

 د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ 

له افغانستان څخه د امریکايي رستېرو د بشپړ وتلو پر مهال او ترې وروسته هغوی هڅه وکړه چې طالبان 

له اقتصادي پلوه وځپي او له ننګونو رسه یې مخ کړي، کوم څه چې له بده مرغه مستقیام یې د افغانستان 

ړې. د وتلو د پروسې پر مهال امریکایانو هڅه وکړه چې دلته د ملت پر اقتصادي وضعیت منفي اغېزې وک

امریکایانو له افغانستان څخه د شته خپل ټول تاسیسات وران کړي او افغان لوري ته یې ونه سپاري. 

وتلو پر مهال د کابل هوایي ډګر ټول سیستمونه او هلته ځینې الوتکې هم په بشپړ ډول تخریب کړې، 

هم تر څو اوونیو پورې ودرېدل، خو د قطر او ترکیې د تخنیکي ټیمونو په مرسته  چې له کبله یې پروازونه

د اسالمي امارت هوایي ډګر بېرته فعال شو او د ځینو هېوادونو برشي مرستې کابل ته ورسېدې. همدا راز 

 د افغانستان بانک شته له واکمنېدو رسه د امریکا حکومت سمدالسه اعالن وکړ، چې په دغه هېواد کې

https://khabarfarsi.com/u/89173030
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 ۹.۴کچه کابو  ته ورنه يش. د دغو پیسو او شتمنیو ذخایر یې کنګل کړي، ترڅو دا پیسې د طالبانو الس

ملیارده ډالرو ته رسېږي. د دغو ذخایرو کنګل کېدو عموما د هېواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغېزې 

 وکړې. 

 

 د نړیوالو مرستو بندېدل

کال په نومرب کې  ۲۰۲۰په بشپړ ډول بندې شوې. یوازې د  هم له افغانستان رسه د نړیوالې ټولنې مرستې

په جېنېوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په کنفرانس کې له افغانستان رسه د راتلونکو څلورو 

په کچه د مرستو ژمنه شوې وه، چې له دې جملې څخه  ډالرو ملیارده ۱۲م( پورې د ۲۰۲۵-۲۰۲۱کلونو )

که  له خوا ژمنه شوې مرستې وې.  وپایي ټولنېار ملیارده ډالر( یې یوازې د  ۱.۴ملیارده یورو )کابو  ۱.۲

م( د سویس په جېنېوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب رابلل شوې ۲۰۲۱مه )۱۳د سپټمرب په څه هم 

ژمنه  مرستوملیارده ډالرو په ارزښت برشي  ۱.۲غونډه کې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا له افغانستان رسه د 

وکړه، خو دا چې تراوسه نړیوالې ټولنې له اسالمي امارت رسه د تعامل په تړاو کوم پرېکنده تصمیم نه دی 

طالبانو هم څو ځله له نړیوالې ټولنې د بال تو د موثریت په تړاو اندېښنې شته دي. نیولی، د دغو مرس

 عوضه برشي مرستو غوښتنه وکړه.

 

 د بانکونو د سیالیت ستونزه

بله مسئله له وروستیو تحوالتو څخه د بانکدارۍ د سیستم اغېزمنېدل وو. د حکومت له ړنګېدو رسه ټول 

په لومړي رس کې د چور او تاالن له وېرې وتړل شول، مګر د  دولتي او خصويص بانکونه او رصافۍ

وضعیت له نسبي نورمال کېدو رسه هم همداسې تړيل پاتې شول، چې اسايس المل یې له مرکزي بانک 

رسه د نغدو پیسو )ډالرو او افغانیو( نشتون و. که څه هم کابو دوې اوونۍ وروسته بانکونه بېرته پرانیستل 

ډالرو  ۲۰۰زره افغانۍ یا  ۲۰)په اوونۍ کې  انک له خوا وضع شوي محدودیتشول، خو د مرکزي ب

https://www.reuters.com/article/afghanistan-diplomacy-aid-int-idUSKBN2842S2
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-reconfirms-support-afghanistan-2020-geneva-conference_en
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/donors-pledge-1-2-billion-in-emergency-funds-for-afghans/articleshow/86188197.cms?from=mdr
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پر اساس یې خلکو ته له خپلو حسابونو څخه د پیسو ورکول پیل کړل. د بانکونو د تړل کېدو او په  ورکولو(

ې بازار کې د پیسو د نشتون له کبله د رصافیو مارکېټونه، په ځانګړې توګه په هېواد کې د پیسو د تبادل

سرت مرکز رسای شهزاده، هم تر دریو اوونیو پورې تړيل وو. د دغه وضعیت له کبله له یوې خوا په بازارونو 

کې د توکو بیې لوړې شوې او له بلې خوا یې ورځ تر بلې بې باوري او له عامو خلکو رسه اندېښنې 

 راوالړې کړې. 

، چې واغېز د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل و  د دې ترڅنګ، پر مايل وضعیت د وروستیو تحوالتو تر ټولو ډېر

عام افغانان یې له مخې د هېواد د اقتصادي وضعیت ارزونه کوي. په مجموعي توګه د پخواين حکومت 

افغانیو  ۹۰افغانیو څخه  ۸۰له پاشل کېدو رسه د یوه ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت په اوسط ډول له 

 ته رسېدلی. 

 

 شاتد حکومتي کارکوونکو معا

د پورتنیو عواملو او په مجموعي توګه د دغه تحول له کبله رامنځته شوي وضعیت د عامو خلکو پر 

دلته شته بهرين مؤسسات اکرثا وتړل شول  اقتصادي وضعیت ژورې اغېزې کړې دي. د بېلګې په توګه

ه ورکړې. د دې او یا یې فعالیتونه کم کړل، چې له کبله یې یو زیات شمېر افغانانو خپلې دندې له الس

چې د حکومت په چوکاټ معاشونه، سلګونه زره افغانانو د د پخواين حکومت له پاشل کېدو رسه  ترڅنګ،

. د حکومتي مامورینو د ورځني ژوند اړتیاوې تر ډېره د همدغو له ځنډ رسه مخ شولکې یې کار کاوه، 

ارزونو او څېړنو وروسته د ټولو دولتي معاشونو له الرې پوره کېدې. که څه هم اسالمي امارت له ځینو 

 کارمندانو د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې؛ خو تراوسه په دې پروسه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی.

د دغه په ټوله کې دغه وضعیت په هېواد کې یوه اقتصادي ناورین ته الره هواره کړه او له همدې کبله 

وضعیت د بدلون لپاره بېالبېلو هېوادونو پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو غوښتنې هم وکړې. چین د سپټمرب 

چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته  ،پر افغانستان دې لګول شوي اقتصادي بندیزونهمه وویل، ۲۳پر 
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چې  مه خربداری ورکړ،۲۷د سپټمرب پر د ناروې د کډوالو شورا همدا راز  يش. لرې ژر تر ژره ،لګول شوي

د نړیوال بانک او د نورو نړیوالو متویلوونکو د مايل رسچینو بندېدو، په افغانستان کې ملکیان له ناروښانه 

راتلونکې رسه مخ کړي دي. د دغه بنسټ مرش یان اېګلنډ له نړیوالو متویلوونکو بنسټونو غوښتي چې پر 

په  جوازونومه د دوو ۲۴د امریکا د خزانې وزارت د سپټمرب په که څه هم  .خپلو اقداماتو له رسه غور وکړي

صادرولو رسه امریکا او ځینې نړیوالو سازمانونو ته له طالبانو رسه د راکړې ورکړې اجازه ورکړه، چې د 

د طالبانو له هرکيل طالبانو تر کنټرول الندې افغانستان کې د برشي مرستو د وېش زمینه برابروي. دا ګام 

ډېر ډاډ نشته چې په افغانستان رسه هم مخ شو، خو ال هم د افغانستان شتمنۍ کنګل دي او تر اوسه 

 کنټرول يش.کله او څه ډول کې روان اقتصادي بحران به 

 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0372
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 امنیتي وضعیت

په سپټمرب میاشت کې که څه هم د پخواين حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې وه  او دا 

بیا هم هېواد د بېالبېلو  لومړۍ میاشت وه چې په هېواد کې امریکایي او ناټو ځواکونو حضور نه درلود؛ خو

 امنیتي پېښو او تحوالتو شاهد و. 

، چې په دې میاشت کې له امنیتي وشوهلکه وړاندې چې د سیايس وضعیت د تحلیل په برخه کې یادونه 

پلوه د پنجشېر مقاومت او هلته د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه په دې میاشت کې د امنیتي 

وضعیت او د جګړې د تلفاتو یوازېنی عامل و. د پنجشېر جګړه د سپټمرب میاشتې له پیل رسه پیل شوه او 

ه يش، خو بالعکس طالبانو په څو محدودو ورځو کې که څه هم مخکې ګومان دا و، چې دا جګړه به اوږد

پنجشېر هم تر خپل کنټرول الندې راوست. د پنجشېر په جګړه کې د درنو تلفاتو وړاندوینه هم کېده؛ خو 

په پنجشېر کې هم تلفات هومره زیات نه وو لکه څرنګه یې چې فکر کېده. له دې داسې ښکاري چې 

په اړه رسمي راپورونه خپاره نه شول، ځکه د جګړې ډګر ته رسنیو  رسه رسه، د پنجشېر د جګړې د تلفاتو

 الرسسی نه درلود.

د پنجشېر په جګړه کې هلته د مقاومت جبهې ځینې چارواکي هم ووژل شول. د دغې جبهې ویاند فهیم 

د  مه ووژل شو؛ خو طالبانو ادعا وکړه چې نوموړی هلته د مېشتو مخالفو قوماندانانو۵دشتي د سپټمرب پر 

خپلمنځي شخړې په پایله کې وژل شوی دی. فهیم دشتي مشهور ژورنالیست او د ميل مصالحې د عايل 

مه د ولسمرشۍ د پخواين ۱۱شورا د مرش ډاکرت عبدالله عبدالله خوریی و. همدا راز د سپټمرب پر 

ه شوه، چې د مرستیال امرالله صالح ورور هم ووژل شو. په دې تړاو د امرالله صالح یوه وېډیو هم خپر 

 ورور جنازه یې په آنالین بڼه ګوري او د ژړا په حال کې ښکاري.

د پنجشېر د جګړې ترڅنګ بله اندېښنه د اسالمي دولت نومې یا داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وه، چې په 

ځانګړې توګه د هېواد په رشقي سیمو کې یې د دې میاشتې په اوږدو کې فعالیت ولیدل شو. د داعش 
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د فعالیت اندېښنې له دې کبله هم جدي بلل کېږي، چې ګومان کېږي د دې ډلې تر شا د ډلې 

استخبارايت کړیو الس شته دی. د تېرې اګست میاشتې په وروستیو کې امریکایي ځواکونو هم ادعا وکړه 

د مه ۱۱چې په کابل کې یې د داعش ډلې له جنګیالیو یو ډک موټر په نښه کړی؛ خو د سپټمرب پر 

. د امریکا نیویارک ټایمز او وننګول شورسنیو کې یي امریکا پهبرید  هوایي خونړی دغهکايي ځواکونو امری

، هغه ډرون برید چې امریکایان وايي، د داعش ډلې پر یوه مرکز شوی، وویلواشنګټن پوسټ ورځپاڼو 

پوځونو هغه  اصالً د یوې خیریه موسسې پر کارکوونکي شوی دی. د ورځپاڼو رپوټونو کې د امریکايي

د چاودېدونکو توکو له کبله چاودنه رامنځته  موټررپوټ هم ناسم بلل شوی، چې وايي په نښه شوي 

مه ومنله چې په هغه برید کې یې د ماشومانو په ګډون بې ګناه ۱۸د امریکا پوځ بیا د سپټمرب پر  .شوې

او څو وروسته یې د دغه برید له کبله بښنه هم وغوښته. دغې پېښې هم داسې اندېښنې  وژيلملکیان 

 رامنځته کړې، چې ګویا د داعش د ځپلو په اړه امریکا هم رښتینی چلند نه کوي.

طالب  ۴کې بریدونه وشول، چې د راپورونو له مخې پکې  مه په جالل آباد ښار۱۹مه او ۱۸د سپټمرب پر 

اعامق خربي د داعش ډلې اړوند پوځیان ووژل شول او یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. 

طالب  ۳۵خراسان څانګې وسله والو دې مبي بریدونو کې  د د دوی چې ،مه وویل۲۰د سپټمرب پر اژانس 

له بلې خوا ځینې داسې راپورونه هم شته دي، چې په ځینو سیمو کې د  ده.وسله والو ته مرګژوبله اړولې 

و تر نوم یشخيص دښمنیو له کبله ځینې وژنې شوې او په ځینو مواردو کې دا وژنې د داعش د جنګیال

له دغو ناامنیو او پېښو رسه رسه په هېواد کې د جګړې تلفات په دې میاشت کې د تېر الندې شوې دي. 

 وو، خو د دقیقو شمېرو د کچې معلومولو شونتیا یې نه لیدل کېده.  په پرتله کم

دغه وضعیت ته په کتلو اوس داسې اندېښنې شته دي، چې ښایي ورو ورو د اسالمي امارت پر وړاندې د 

داعش ډلې بریدونه زیات يش او د تېر په پرتله په ګڼ مېشتو ملکي سیمو کې بریدونه وکړي. په دې تړاو 

انونه هومره اسايس اندېښنې له دې کبله دي، چې اوس مهال د اسالمي امارت امنیتي او کشفي ارګ

پیاوړي نه دي، چې دا ډول ګواښونه دفع کړای يش. د دې ترڅنګ داسې اندېښنې هم شته دي، چې 

ښایي د طالبانو د سیايس مخالفینو له لوري هم د نوي حکومت پر ضد د مقاومتونو پیلولو لپاره بیا هڅې 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58612332
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وویل، چې د ده په ټکو مه ۲۳پر پیل يش. د بېلګې په توګه د حزب وحدت مرش کریم خلیيل د سپټمرب 

 که طالبان له استبداد څخه الس وانه خيل، هزاره ګان به وسله وال مقاومت پیل کړي. 

د جګړې د وضعیت ترڅنګ په تېره دوره کې جنایي جرایم هغه قضیه وه، چې د افغانانو ژوند یې تریخ 

مي امارت له لوړ آمار ثبتېدل؛ خو د اسال  او ځورېدو کړی و. په جنایي پېښو کې د خلکو د وژل کېدو

حاکمیت رسه د جنایي پېښو او وژنو کچه راټیټه شوه. که څه هم په دې تړاو دقیق آمار نشته، خو د 

، چې له کبله یې په ټولیزه توګه وېره کېږيطالبانو له لوري د دا ډول پېښو له عاملینو رسه سخت چلند 

د طالبانو د همدغه سخت چلند او خپرې شوې وېرې له کبله د جنایي او عام نظر دا دی چې  خپره شوې

څلور انسان مه طالبانو په هرات کې ۲۴یوه پېښه کې د سپټمرب پر  پېښو کچه هم راټیټه شوې ده. په

 ولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه.په ټ او دا پېښه لژ وو  تښتوونکي

 پای

https://www.bbc.com/pashto/world-58690967

