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 مقدمه

وضعیت  په سیايس، اقتصادي او امنیتي ډګرونو کې د هېوادکې  په اپرېل میاشتکال  م۲۰۲۲دا راپور د 

په سیايس اړخ کې دا میاشت د افغانستان او په ځانګړې توګه د اسالمي امارت د کتنه کوي.  ځغلنده ته

مته یې هغه هیلې ورو ورو مړاوې کېږي، چې د اسالمي امارت اندېښنې ال پیاوړې شوې او سیايس انزوا 

د دغې نهیلۍ المل تر ډېره د طالبانو ځینې په رسمیت وپېژندل يش.  به ېوادونو له لوريد ځینو ه لرله

وروستي اقدامات دي. په اقتصادي برخه کې بیا دا میاشت کوم پام وړ بدلون ونه لیدل شو او بیا هم د 

ستان د اقتصادي وضعیت او برشي ناورین په اړه په نړیواله کچه اندېښنې او د تېرو میاشتو په څېر د افغان

مرستو راټولو هڅې روانې وې. له امنیتي اړخه بیا اپرېل میاشت د ملکي وګړو لپاره په تېرو څو میاشتو کې 

ترټولو خونړۍ میاشت وبلل شوه. په دې میاشت کې له یوې خوا په مذهبي ځایونو کې څو سرتې او 

ړۍ چاودنې وشوې او له بلې خوا نورې کوچنۍ امنیتي پېښې هم د تېرو میاشتو په پرتله زیاتې شوې. خون

مهمو پېښو او موضوعاتو تفصیل او  وړاندې په راپور کې پر دغو موضوعاتو رسبېره د دې میاشتې د

 تحلیل لولئ.
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 سیايس وضعیت

ختګونه ونه لیدل شول او تر ډېره دا په اپرېل میاشت کې له سیايس پلوه ډېرې پام وړ پېښې او پرم

میاشت هم په نړیوال ډګر کې د طالبانو تر ولکې الندې افغانستان سیايس انزوا د بحثونو ګرمه موضوع 

وه؛ خو دا چې په دې میاشت کې د تېرو میاشتو خالف ګڼې خونړۍ چاودنې وشوې، تر ډېره یې پر 

 سیايس وضعیت هم اغېزې ښندلې وې. 

شتو کې له طالبانو رسه د نړیوالو د تعامل تدریجي زیاتېدو داسې هيلې راټوکولې وې چې په تېرو څو میا

ممکن ځینې هېوادونه به اسالمي امارت په رسمیت ومني؛ خو د دغه تعامل له زیاتېدو رسه رسه د رسمیت 

خپلو پېژندنې په اړه اوس په دې اړه شته هیلې مړاوې شوې دي. اوس داسې برېښي چې ځینې هېوادونه 

سیايس او اقتصادي اړتیاوو ته په کتلو له طالبانو رسه د غیررسمي تعامل له الرې مخته ځي او یا هم په 

خپلو هېوادونو کې د طالبانو سفیران مني. د دغه وضعیت یو المل د طالبانو ځینې وروستي سخت دریځي 

ځینې هېوادونه به د نړیوالې اقدامات دي، او دا شونتیا یې په پراخه کچه راکمه کړې چې ګومان کېده 

ټولنې د همغږي اقدام خالف طالبان په رسمیت ومني. طالبانو د خپلو دغو وروستیو اقداماتو ترڅنګ، 

الهم د سیايس مشارکت او د راتلونکي نظام د ډول په اړه چوپتیا غوره کړې، کوم څه چې د نظام د 

 یيل زیاته کړې ده.ټولشمولیت او د سیايس مخالفینو د پخالینې اړوند هم نه

که څه هم طالبانو د خپل نظام د رسمیت پېژندنې هڅو ته دوام ورکړی، خو په دې برخه کې یې د نړیوالو 

غوښتنو پر وړاندې تراوسه ډېره نرمي نه ده ښودلې. د طالبانو رهرب مولوي هبت الله اخندزاده د کوچني 

نړیواله ټولنه غږ کړی و، چې د دوی حکومت دې اخرت په مناسبت په خپل اخرتیز پیغام کې یو ځل بیا پر 

سیمې او نړۍ رسه  دوی له ګاونډیو هېوادونو، په رسمیت وپېژين. د نوموړي په پیغام کې راغيل وو، چې

 .پېښ نه يشهم د افغانستان له خاورې به کوم هېواد ته ګواښ او  ښې او مثبتې اړیکې غواړي

، چې په یو اوهګول زیبندهم  لهید کوکنارو پر کرک ېغانستان کاف د همدغو هڅو په دوام طالبانو تازه په

مه د یوه فرمان ۳ډول د ځینو هېوادونو د مالتړ راجلوبولو هڅه هم بلل کېږي. د طالبانو مرش د اپرېل په 



 (م۲۰۲۲ اپرېل) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

3 

د طالبانو  کوکنار وکري. ېپه افغانستان ک ېاجازه نه لري، چ وکېڅوروسته ه ېله دله الرې وویل، چې 

په یوه پیغام  ریسفارت شارژدافد  کاید امریوالو له مثبت غربګون رسه مخ شو. د بېلګې په توګه دا ګام د نړ

 ېد د یې، خو په وینا ید امګقانوين کول مثبت  رید مخدره توکو غ ېپه افغانستان ک کې وویل، چې

 .دي عميل کول مهم ېچار 

رسمیت پېژندل د نړیوالو د غوښتنو له  له دغو هڅو رسه رسه نړیواله ټولنه الهم د طالبانو د حکومت په

په همدې  ريیام نایر ېاستاز  ګړېانځ کایاو برشي حقونو لپاره د امر وښځد افغان منل کېدو رسه تړي. 

. د هغې يېږک ژندلېنه پ تیونه مني، په رسم ېتنښغو  ړۍکه طالبان د نمه وویل، چې ۵تړاو د اپرېل په 

هم د نجونو د  ایطالبانو له خپلو ژمنو رسه رسه ب ېده چ ېرانونکیاو خورا ح ېوسونکیما رهډې، دا په وینا

 .ړېک هړ کېپر ندولود ب يوځوونښ

د برشي حقونو د وضعیت په برخه کې هم د نجونو د ښوونځیو قضیه د بحثونو رسټکی و، طالبان ونه 

نو یو شمېر توانېدل په خپل منځ کې په دې اړه شته اختالف له منځته یويس. داسې برېښي چې د طالبا

مرشان له لویه رسه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له تعلیم رسه مخالف دي. همدا المل دی، چې د 

 ولکيټ مږ له شپمه نهیيل څرګنده کړه او یې ویل، چې ۲۵برشي حقونو د څار نړیوال سازمان د اپرېل پر 

 ېشته چ نهېښاو دا اند ېږينښانې نه لیدل ک ښېن دوېک ستلیپراند  يوځوونښد پورته د افغان نجونو 

 وي.  هړ کېپر ميیدا ودا د طالبان اييښ

د بیان د آزادۍ محدودېدل بله هغه قضیه ده چې په اړه یې په تېرو میاشتو کې په نړیواله کچه اندېښنې 

له هغه راهيسې چې ، نو وویلبنسټو و افغانستان کې د خربیاالنو مالتړ  مه په۲۷موجودې وې. د اپرېل په 

ن واکمن شوي شاوخوا اتيا خربياالن او د رسنيو کارکوونکي نيول شوي او د دوى په وينا ربړول چې طالبا

ربياالنو خپلې دندې له السه په همدې موده کې تر شپږ زرو ډېرو افغان خد دوی په وینا،  شوي دي.

ه د بد چلند له خربياالنو رس  نو بیا تلطالباله دې رسه رسه، او په سلگونو رسنۍ تړل شوې دي.  ېورکړ 

 .رد کړې ديادعاوې 
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 اقتصادي وضعیت

په اقتصادي ډګر کې دا میاشت هم کوم لوی بدلون ونه لیدل شو، خو د کانونو له درکه د عوایدو د 

زیاتېدو خربونه خپاره شول. په عام بازار کې او په ځانګړې توګه د لومړنیو توکو بیې ال هم د تېرو میاشتو 

روانې وې او ترڅنګ یې په نړیواله کچه ال هم د افغانستان د خراب اقتصادي په څېر د لوړېدو په لور 

 وضعیت په اړه اندېښنې او د مرستو راجلبولو هڅې روانې وې. 

په دې میاشت کې بیا هم د تېرې میاشتې په څېر افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت وساتلی شو او 

افغانیو په بدل کې تبادله کېده، کوم څه چې تر  ۸۸وسط ډول د د اپرېل میاشتې په اوږدو کې یو ډالر په ا

یوه بریده یې د لومړنیو توکو د نرخونو پر ثبات هم مثبته اغېزه لرله او د بیو اندک صعودي مسیر د نورو 

 الملونو له کبله و.

غځېدا له مه د نجونو پر تعلیم د بندیز د ۳۰په بل اړخ کې نړیوال بانک، چې د تېرې مارچ میاشتې په 

مه یې خپله دا پرېکړه ۲۰میلیونه ډالرو په ارزښت خپلې ځینې پروژې ځنډولې وې، د اپرېل په  ۶۰۰کبله د 

د . پيلوي رتهېب ېپروژ  تښپه ارز  الروډ ونویلیم ۴۵۰د  ېافغانستان کبېرته بدله کړه او ویې ویل، چې په 

واک  ېک اشتیم ستګپه ا ېچ يېږسته رسه ر  ړېهوک ېمهال د ېبانک داس والړېطالبانو حکومت او ن

پر افغانستان  ېغوند ونوټبنس والوړېنورو ن ينوځوروسته دغه بانک د  ځېلس ور  دوېته د طالبانو له رس

 وښځد  ولډ يګړ انځاو په  اید افغانستان د پرمخت ېچ و،و  يلیبانک و والړې. نېودرول ېمرست ېخپل

 .دي منېښته اند وز ېد طالبانو اغ ېحقونو په برخه ک

له دې رسه رسه، د اقتصادي وضعیت خرابوالی بیا هم د نړیوالو د بحثونو یوه اسايس موضوع وه، ځکه ال 

هم د اقتصادي وضعیت د خرابوايل له کبله د تېر په څېر ګڼ افغانان بهر ته د تللو په هڅه کې دي. 

لو هڅې روانې دي. دا همدا المل دی، چې په نړیواله کچه پرله پسې د افغانستان لپاره د مرستو راټو 



 (م۲۰۲۲ اپرېل) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

5 

یو نړیوال کنفرانس  ولوډغونراافغانستان لپاره د مرستو د  میاشت هم د اپرېل پر لومړۍ نېټه په جېنېوا کې

ملتونو، بريتانيا،  روګد مل ېکنفرانس چ ادمرستې ژمنه وشوه.  الروډميليارده  ۲.۴د جوړ شو، چې پکې 

 ۴،۴دوه برابره  ېد نژد ولډ ينړ په بي ېملتونو په ک ور ګمل روګو، مل یشو  ړجرمني او قطر په کوربتوب جو

درلود،  ونګډاستازو  ولنوټ يوالوړاو ن وادونوېه ۴۱د  ېک هډغون ېوه. د ړېک تنهښغو  ولوډغون الروډ ډميليار 

د ښوونځو تړلو په اړه د دوی بيا د نجونو  رهېپه ت د اود طالبانو چلن یوالړ ژمنو سو د ېي هړ د مرستو په ا ېچ

د دغه  مه۱۲د اپرېل پر  النویوک روډې وسوځپارملان تر پند  ېد فرانسپه همدې تړاو  ده. ېبلل شو  هړ کېپر

له  ېد پر طالبانو ېدي چ یې تيښغو  ېاو تر  یکلیل کیل یستېمکرون ته پران لېامنویولسمرش ا وادېه

  يش. ولګول زونهیله کبله بند ېونړ حقونو د رسغله  وښځاو د  حقونو برشي

 یخربدار  ېپرله پس هړ په ا چېکړ او پراخ برشي ک ږېلو ېد سخت ېافغانستان ک ېچ ېل کحا ېداسپه 

رسپرست حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان له کانونو د دوی د د د طالبانو ، يېږورکول ک

نویو د به راتلونکو میاشتو کې په چې یې ښودلې، او هیله  کړېډېرېدو خربه د ترالسه کوونکو عوایدو 

د کوچنیو او منځنیو کانونو د کیندنو د دوام  .قراردادونو له ورکولو وروسته دا عواید نور هم لوړ يش

ترڅنګ، اوسمهال د طالبانو حکومت د سرتو کانونو، ګازو او نفتو د کیندنو په اړه هم له نړیوالو په 

فتو ميل رشکت، چې د تېر د چین د ن کاته پیل کړي دي.-ځانګړي ډول له چینايي رشکتونو رسه لیده

حکومت پر مهال د افغانستان په شامل کې د رسپل د نفتي رسچینو د استخراج قرارداد یې ګټلی و او 

"ایم يس يس" رشکت چې د میس عینک کان قرارداد ور رسه دی، له طالبانو رسه په لیدنو کې د خپلو 

کتونو هم د افغانستان د کانونو په برخه کې نورو سرتو چینایي رش  کارونو بیا پیلولو چمتووالی ښودلی دی.

 پانګونې وړاندیز کړی دی. د

راټول کړي او وایي، چې  عوایدافغانۍ اته میلیارده  یې اتو میاشتو کېد کانونو وزارت وایي، چې په تېرو 

د دوی په  نه دي.وړ له دې درکه د دوی تر السه کېدونکي عواید د تېر حکومت له عوایدو رسه د پرتلې 

اوسنی ، خو راټول شوي وومیلیونه افغانۍ عواید  ۱۱۱شپږو میاشتو کې  -د تېر کال په پینځو وینا، 

 ۱۸۰راغلې چې تر ي، بلکې داسې ورځ هم عواید په یوه ورځ کې راټول کړ  ی چې دومرهتوانېدل حکومت
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له منځه تګ د عوایدو د  هم راټول شوي دي. ښکاري چې په دې برخه کې د فسادمیلیونو افغانیو عواید 

د تعرفو لوړوالی، له رشکتونو د تېر  ماهرین بیاچارو  دد کانونو زیاتېدو المل شوی دی. خو ترڅنګ یې 

حکومت د پورونو راټولول او د کاين سیمو د کنټروال پراخوالی چې پخوا د حکومت پر ځای د طالبانو د 

 رو الملونه ګڼي.نفوذ سیمې وې، له کانونو د طالبانو د عوایدو د ډې
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 امنیتي وضعیت

اپرېل میاشت د تېرو میاشتو خالف، واک ته د طالبانو له رسېدو او د اسالمي امارت د رسپرست حکومت 

میاشتو کې خورا زیاته خونړۍ میاشت وه او په دې میاشت کې پر ګڼو  ۹له جوړېدو راوروسته په تېرو کابو 

اته مرګ ژوبله یې له ځان رسه لرله. له بلې خوا د دې ملکي اهدافو داسې بریدونه وشول چې خورا زی

میاشتې بریدونو د تېر په پرتله یو څه متفاوت کیفیت درلود، کوم څه چې د وضعیت د پېچلتیا ښودنه کوله 

 او له همدې کبله یې د عامو افغانانو اندېښنې هم زیاتې کړې. 

په پایله چاودنو  وګغرب دوو د  ېک مهیچي سدشت بر په  ېحوز  مې۱۸د  ارښد کابل مه نېټه ۱۹د اپرېل په 

'' په نامه دیشه مید ''عبدالرح ې. دا چاودنشول انیپټنور  ۵۰نژدې او  لژل شو وکسان و  ۹ هږ تر ل ږلکې 

په دې  .وشو دیمرکز هم د اليس بم بر زیونښ وهیپر  ېته نژد یوه ښوونځي کې وشوې. دغه ښوونځي

کوي او تر دې مخکې هم پکې خونړۍ چاودنې شوې وې، سیمه کې تر ډېره شیعه مذهبه وګړي ژوند 

 چې مسؤولیت یې داعش ډلې منلی و.

 چاودنې پهپه یوه جومات کې د له دې پېښې دوې ورځې وروسته د بلخ والیت په مزاررشیف ښار کې هم 

 په همدې ورځ په کندز ښار ټپیان شول. نور ۹۰ شاوخواملونځ کوونکي ووژل شول او  ۴۰نژدې پایله کې 

د د مزار رشیف نور پکې ټپیان شول.   ۱۸کسه پکې ووژل شول او  ۴کې هم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 

 داعش ډلې پر غاړه واخیست.برید مسوولیت  د دغهجومات او دغه راز د کندوز ښار 

ه چاودنه وشوه. رۍ وزارت ته څېرمه هم یو له دې رسه هممهاله د کابل ښار پر داراالمان سړک د سوداګ

پکې ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو او یو ملکي کس  په یوه چاودېدونکي توکيچارواکو په وینا،  د

 ووژل شو او بل یې ټپي کړ. 

مه په کندوز کې بل خونړی برید وشو، چې پراخه مرګ ژوبله ۲۲له دې پېښې یوه ورځ وروسته د اپرېل پر 

او قربانیان یې تر  وشوهجومات کې یوه  فو پهاهل تصو د په امام صاحب ولسوالۍ کې  یې لرله. دا چاودنه

اسالمي امارت د  د .چې تر ملانځه وروسته د ذکر لپاره راټول شوي وو ووډېره هغه عبادت کوونکي 



 (م۲۰۲۲ اپرېل) لــــتحلی ـتنیـــشـمیا

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

8 

 ۴۳او  لوژل شو و کسان  ۳۳د ماشومانو په ګډون په وینا، په دې چاودنه کې مرستیال ویاند بالل کریمي 

 .وتنو لوړ ښودلی  ۶۰ښې د قربانیانو شمېر له . ځینو رسچينو د دې پېشولنور ټپیان 

که څه هم طالبانو وویل چې د مزاررشیف د برید طراح یې نیولی، خو له دغو پرله پسې خونړیو بریدونو 

 ېوژند د هزاره توکمو  یې ېک ونیالر وهیاو په  راووتلته  وڅکسان الرو کو  ونهګلسپه کابل کې  وروسته

او  تیتوکمو د امن رهد هزا ېکوله، چ تنهښغو  له حکومت څخه انوکس غوپر ضد شعارونه ورکول. د

 . يړ لپاره اقدمات وک توبیخوند

په تېره  چې ،مه وویل۲۵د اپرېل پر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق له دغو چاودنو وروسته 

 .رو ماشومانو خپل ژوند بایللی دیډې ۵۰یوه اونۍ کې په افغانستان کې له 

داراالمان مه نېټه بیا کابل یو ځل بیا د خونړۍ چاودنې شاهد و. دا چاودنه هم په ۲۹اشتې په د دې می

وشوه، چې د ځینو رسچینو له قوله لږ د جمعې له ملانځه وروسته کې جومات  په یوهسیمه کې د صوفیانو 

 اعالن کړ کما بیا دا شمېر خور  وطالب چارواکپکې ووژل شول. که څه هم عبادت کوونکي تنه  ۵۰تر لږه 

خو رویټرز خربي نورې یې ټپیان کړي دي.  ۳۰کسان وژيل او شاوخوا  ۱۰دې چاودنې او په وینا یې 

خرب ورکړی و. ویل ټپیانو د لېږدول کېدو  ۷۸مړو او  ۶۶اژانس د روغتیايي چارواکو له قوله روغتونونو ته د 

 کېږي دا برید د یوه ځامنرګي بریدګر له لوري شوی دی.

ېل میاشت د دغو سرتو بریدونو او چاودنو ترڅنګ نورې کوچنۍ چاودنې او امنیتي پېښې لکه هديف په اپر

 ارښهرات او غچ اخیستونکي بریدونه او نورې مرموزې وژنې هم ولیدل شوې. د اپرېل په لومړۍ نېټه د 

 ېپک هېښپ دا ېچ مهی. هغه سکړل انیپټ یې نور ۲۲او ووژل کسان  ۵ ېچاودنیوې  ېک ېک هیناح ۱۲ه پ

 دي. انګ هیشع یر ډې یې دونکيېاوس ،وه ېشو 

هم د  ېک یشهزاده رسا ېټمارک ید رصافانو لو  ارښد کابل مه نېټه ۳دوې ورځې وروسته  د اپرېل په 

 مرجنيسید کابل االيس بم چاودنه وشوه چې په پایله کې یې یو تن ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. 

. درې شوي لړ ته ور و یدو  انیتپ رډې ۵۰ وویل، چې له دغې چاودنې ترمسؤولینو رسنیو ته روغتون 

پر مهال  هځد ملان نښید ماسپهم  ېپل خشتي جومات ک مه د کابل ښار په۶ورځې وروسته د اپرېل په 
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 پهد افغانستان مه نېټه بیا ۲۷دې میاشتې په  دزیات کسان پکې ټپیان شول.  ۱۰وشوه او تر چاودنه 

او په ډزو  کړلناپېژاندو وسله والو د ډبرو سکرو پنځه کارګر له موټره ښکته کې  شاميل واليت سمنګان

 وژل. و يې 

ورځپاڼې د  مزیاټ ارکی ویند دې ترڅنګ د غچ اخیستونکو او نورو مرموزو وژنو پېښې هم تر سرتګو شوې. 

نو طالباخو وژيل؛  نیاو مامور انیپخواين نظام ونهګطالبانو سل ه په یوه راپور کې وویل، چېم۱۳اپرېل په 

هم  ڼېپاځور  یۍکایامر ېو ی .یاو مغرضانه د ېلر  تیله واقع رپو ادا ر  دا راپور رد کړ او ویې ویل، چې

 ۵۰۰ ېدږ ت ندول نيید مخک ېک اشتویم وږ شپ وړیپه لوم ۍد طالبانو د واکمن ېچو،  ړیورک مخکې راپور

خو طالبانو  ؛هم الدرکه دي ایوژل شوي او  ایافرسان د طالبانو په الس  انونوګر ا تيیکارکوونکي او د امن

 ډول راپورونه تل رد کړي دي. دا 

چارو  ویافغانستان د کورنمه وشوه. په دې پېښه کې د ۱۸د دغه ډول بریدونو یوه پېښه د اپرېل په 

 سیپول یپخوان وید دغه وزارت  د قاسم قایم په نوم طالبانو ادعا له مخې،د مسعود اندرايب  ریپخواين وز

اعالنولو رسه رسه  ېنښد طالبانو له عمومي ب چې ،ویيل وو. اندرايب ید یې یاو وژل ړیافرس شکنجه ک

د دغه کس د وژنې . ید یوژل ېک لهیپه پا خوايلید تاوتر یې ایاو ب یولین ړیلوم میقاسم قا روالډګ

په خواله رسنیو کې هم پراخ غربګونونه وپارول او طالبانو یې په اړه غربګون وویل، چې د پېښې  راپورونو

 پلټنه کوي.

بل اړخ هم له ګاونډيو هېوادونو پاکستان او ایران رسه هم رسحدي شخړو زور واخیست، خو پاکستان بیا 

یې لسګونه ملکیان ووژل شول.  د دغو شخړو له کبله د افغانستان په خاوره کې مببارۍ وکړې او له کبله

يوه  ځد پاکستان د پو مه نېټه داسې راپورونه خپاره شول، چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه ۸د اپرېل په 

 ډيورنډپر ویشتل شوې. ویل کېږي دا چورلکه هغه مهال وویشتل شوه  زوډپه  له افغان خاورېچورلکه 

 مخ شوی دی.انو له مخالفت رسه د طالب ېچغځولو څارنه یې کوله، کوم اغزن تار د  هښکر 

 ویپر  ړکون اوالوتکو د خوست  ېټج ځد پاکستاين پو مه ۱۶له دې پېښې یوه اوونۍ وروسته د اپرېل په 

له پېښې درې ورځې  وکړي ووژل شول.ملکي  ۵۰وکړ، چې په پایله کې یې نژدې مببار  مویس رېشم

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61247944
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یید کړه، چې په ماشومانو وژنه تا ۲۰د  ېک ویمببار په د پاکستان ړپر خوست او کونهم  سفیونی وروسته

یې هلکان وو. د دې پېښې په غربګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په  ۵یې نجونې او  ۱۵وینا یې 

مجاهد بیا د اپرېل په  عقوبیمال کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د اسالمي امارت دفاع وزیر 

د "ميل مصلحت" لپاره وزغمل، خو بل  یې دونهیبر يیپاکستان هواد  مه په یوه غونده کې وویل، چې۲۴

 ونه زغمي. دونهیبر ېداس اييښ لځ

 یېطالبان  او پر ضد کاروي ږد افغانستان خاوره زمو رګترهپاکستان له دغو بریدونو وروسته وویل، چې 

 هیاعالم وهیسته ورو  دوېتر احضار  ریسفد چارو وزارت د پاکستان  وید پاکستان بهرن. يسیمخه ون دې

افغانستان رسحدي -د پاکستان ېچوو، شوي  تلښغو څخه د طالبانو له حکومت ړه، چې پکې خپره ک

 زویرګپه تره ېپاکستان ک ېواخيل چ امونهګ يلټاو د "هغو اشخاصو خالف کو  ي،ړ امن ک مهیس

 "دي. لیکښ ېک تونویفعال

په دې میاشت کې پراخه توجه جلب  د دغو پېښو ترڅنګ د یوې بلې جرمي قضیې پای ته رسېدو هم

ماشوم عبدالرووف ازاد کلن  ۱۱ یشو  تولښت ېدوه کاله مخک ېدږ ن ېپه بلخ کمه ۲۳کړه. د اپرېل په 

په ګډون د یوې سرتې غونډې پر  عبدالسالم حنفياو د طالبانو د رئیس الوزراء د دویم مرستیال شو 

نې پېښه خورا پېچلې وه او اوس یې هم طالبانو د مهال خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د دغه ماشوم د تښتو 

پوړي پخواين داسې ګنګوسې وې، چې په دې قضیه کې جګآزادېدو زیات جزئیات څرګند نه کړل. 

 او حتی طالب چارواکي ښکېل وو.چارواکي دولتي 

د دغو ټولو پېښو ترڅنګ  د مقاومت په نوم جبهې هم د بریدونو ادعاوې کولې؛ خو په ټوله کې ال هم سرت 

کمنتیا ګواښ د داعش ډلې د بریدونو مطرح دی. په تېرو څو میاشتو کې د داعش ډلې د فعالیت او ځوا

په اړه اندېښنې تر ډېره بریده پیکه شوې وې، خو د دې میاشتې امنیتي پېښو دا اندېښنې یو ځل بیا تازه 

 کړې.

 پای

 


