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 مقدمه

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

په سیايس اړخ کې دا میاشت په کابل کې د اسالمي امارت له لوري د دیني عاملانو کتنه کوي.  ځغلنده ته

ړې وه، خو د دغې غونډې پایلې تر ډېره د شته سرتې غونډې په ميل او نړیواله کچه توجه جلب ک

توقعاتو خالف وې. دغه راز په دې میاشت کې هم له اسالمي امارت رسه د نړیوالو د زیاتېدونکي تعامل 

په برخه کې ځینې پرمختګونه ولیدل شول، چې د روسیې له لوري د طالبانو د رسپرست حکومت په 

ند د سفارت بیا پرانیستل پکې د یادولو وړ دي. له اقتصادي رسمیت پېژندلو احتامل او په کابل کې د ه

اړخه دا میاشت بیا هم له ستونزو خايل نه وه. په دې میاشت کې پر پخوانیو عواملو رسبېره، ځینو نورو 

عواملو د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې وې. د هېواد په بازارونو کې د لومړنیو 

په لوړېدو وې او د هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې هم وررسه مخ په ډېرېدو وې.  توکو بیې مخ

له امنیتي اړخه، په جون میاشت کې که څه هم کومه سرته او خونړۍ امنیتي پېښه ونه شوه خو د بلخاب 

ې په راپور پېښې او په کابل کې د هندوانو پر یوه معبد د داعش ډلې برید اندېښنې راټوکولې وې. وړاند

 مهمو پېښو او موضوعاتو تفصیل او تحلیل لولئ. کې پر دغو موضوعاتو رسبېره د دې میاشتې د
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 سیايس وضعیت

په پکتیکا او خوست والیتونو کې خونړۍ زلزله وه، چې په ميل او  په جون میاشت کې تر ټولو سرته پېښه

ښه وه، خو د افغانستان اړوند سیايس نړیواله کچه یې توجه راجلب کړې وه. دا که څه هم طبیعي پې

چارې یې هم په ميل او نړیواله کچه تر سیورې الندې راوستې او تر ډېره د اسالمي امارت چارواکي هم 

زلزله ځپلې سیمې ته په سفرونو بوخت شول. ترڅنګ یې د دې میاشتې په وروستۍ نېټه په کابل کې د 

غونډې جوړېدل، له اسالمي امارت رسه د نړیوالو د اسالمي امارت له لوري د دیني علاموو د سرتې 

تعامل اړوند ځینې پرمختګونه، او د تېر په څېر په افغانستان کې د برشي حقونو او په ځانګړې توګه د 

 نجونو د تعلیم په اړه شته اندېښنې د دې میاشتې نور مهم موضوعات وو.

ت او پکتیکا کې خونړۍ زلزلې پراخ ویجاړی مه شپه د هېواد په سوېل ختیځو والیتونو خوس۲۲د جون په 

 ۱۱۵۰رامنځته کړ. دا پېښه په ميل او نړیواله کچه د خربونو رسټکی شو او د شمېرو له مخې، لږ تر لږه 

نور پکې ټپیان شول، او زرګونه کورونه یې هم ویجاړ کړل. له دغې  ۳۰۰۰تنه پکې ووژل شول، شاوخوا 

ه بهر څخه د مرستو رسونې بهیر پیل او تر ډېره هیله بښونکی و. پېښې وروسته په هېواد کې دننه او ل

بېالبېلو هېوادونو او نړیوالو ارګانونو خپله خواخوږي رشیکه کړه او له زلزله ځپلو رسه یې مرستې وکړې. د 

حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندویانو ترڅنګ عامو افغانانو هم په دغه بهیر کې پراخه ونډه واخیسته او د 

ميل یووايل یو مظهر یې وړاندې کړ. د اسالمي امارت بېالبېلو چارواکو هم له دې سیمې څخه لیدنه وکړه 

او په دې منځ کې د اسالمي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مال عبدالغني برادر سیمې ته د 

 ي.کورونه جوړ کړ  ۱۰۰۰سفر پر مهال ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به لږ تر لږه 
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مه نېټه بیا په کابل کې لویې جرګې ته ورته د دیني علاموو یوه پراخه غونډه جوړه ۳۰د دې میاشتې په 

تنه  ۳۵۰۰شوه، چې درې ورځې یې دوام وکړ. د غونډې د تنظیموونکو په وینا، په دې غونډه کې شاوخوا 

هبت الله اخندزاده هم  دیني عاملانو او قومي مرشانو ګډون کړی و. دې غونډې ته د طالبانو مرش شیخ

وینا وکړه او په پای کې یې یو پرېکړه لیک هم صادر کړ. د دې غونډې په اړه مخکې ګومان دا و چې 

ممکن پر ځینو مهمو ميل قضایاوو لکه د نظام د ډول او راتلونکي برخلیک، اسايس قانون، د نجونو د 

ه او پرېکړې ويش، خو پایله یې تر ډېره د ښوونځیو قضیه او نورو دا ډول ګڼو قضایوو په اړه پکې بحثون

متې خالف وه. د غونډې ګډونوالو له شیخ هبت الله اخندزاده رسه د امیراملؤمنین په توګه خپل بیعت تازه 

کړ او تر ډېره یې د نظام مخالفت وغانده او هر ډول مخالفت ته یې د بغاوت نوم ورکړ. ان ځینو ګډونوالو 

ظام د مخالفینو د له منځه وړلو فتوا صادره کړي. که څه هم دا غونډه د خپل یې وویل چې غونډه باید د ن

مرشوعیت لپاره د طالبانو یوه هڅه بلل کېږي، خو دا چې ټول ګډونوال یې د طالبانو غړي او یا پلویان وو 

او د دې ترڅنګ د مهمو ميل قضایاوو په اړه هم بحثونه پکې ونه شول، نو ځکه یې د نظام د ميل او 

 ړیوال مرشوعیت په قضيه کې رول هم کمرنګه ښکاري. ن

د دې ترڅنګ په جون میاشت کې بیا هم د تېرو میاشتو په څېر له طالبانو رسه د نړیوالو غیر رسمي تعامل 

مخ په زیاتېدو و، ان تر دې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د جون په 

. په یوه بل پرمختګ کې ژينېوپ تیرسپرست حکومت په رسمد طالبانو  مه وویل، چې روسیه ښایي۱۵

مه په کابل ۲۳هند بیا د طالبانو د رسپرست حکومت له جوړېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره د جون په 

کې خپل سفارت بیا فعال کړ. د دې میاشتې په پیل کې د اسالمي امارت د دفاع رسپرست وزیر په یوه 

، چې له هند رسه دفاعي اړیکې هم غواړي خو لومړی باید دیپلوماتیکي اړیکې ټینګې مرکه کې ویيل وو

يش. له هند رسه د اسالمي امارت د اړیکو پیل له یوې خوا د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د 

ه تعادل قضیه برجسته کړې او له بلې خوا د سیمې د هېوادونو د مخ پر زیاتېدونکي تعامل ښودنه کوي. ل

دې رسه رسه ال هم دا تحلیلونه برجسته دي چې د سیمې او نړۍ هېوادونه به ښایي د خپلو اړتیاوو مطابق 

په غیررسمي بڼه له اسالمي امارت رسه خپلو اړیکو ته دوام ورکړي او ممکن په اسانۍ رسه دا نظام په 
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قضیې په څېر مسائل یې خنډ  رسمیت ونه پېژين، او په ځانګړې توګه د برشي حقونو او د نجونو د تعلیم د

بلل کېږي، ځکه ورځ تر بلې دا باور پیاوړی کېږي چې ځینې طالب مرشان د نجونو له تعلیم رسه له لویه 

رسه مخالف دي او ممکن دا موضوع ال ډېره جنجايل او اوږدمهالې يش. تراوسه داسې ښکاري چې د 

ر وړاندې تر ټولو ډېره نارضایتي زیږولې ده او حتی نجونو د تعلیم قضیې په ميل او نړیواله کچه د طالبانو پ

 ګڼ شمېر طالب مرشان هم پرې ناراضه دي.

 

. 
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 اقتصادي وضعیت

د افغانستان اقتصادي وضعیت په تېر کابو یوه کال کې له خورا زیاتو ننګونو رسه مخ او په نړیواله کچه د 

اوکراین د جګړې او ځینو جیوپولیټیکو اندېښنو یو محور پاتې شوی؛ خو له تېرې میاشتې راهیسې د 

بدلونو راوروسته د نورو هېوادونو په څېر د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ال ډېر له تنګسیا رسه مخ 

 شوی دی.

که څه هم له نېکه مرغه په تېرو څو میاشتو کې د ډالر پر وړاندې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی او د جون 

افغانۍ ترمنځ تبادله کېده؛ خو بیا هم په بازارونو کې د  ۹۰او  ۸۸د  میاشتې په اوږدو کې هم یو ډالر

لومړنیو توکو بیې خورا لوړې وې. د توکو د بیو لوړوايل د پخوانیو عواملو )په ځانګړې توګه پر اسالمي 

امارت بندیزونو( ترڅنګ نوي او نړیوال عوامل درلودل. د بېلګې په توګه د اوړو بیې د څو میاشتې وړاندې 

سلنه لوړې شوې دي، چې المل یې هم تر ډېره د اوکراین جګړه ده. د دې ترڅنګ د  ۴۷نرخونو په پرتله 

. د دې میاشتې په وروستیو کې یو لېرت پطرول تېلو بیې هم د دې میاشتې په اوږدو کې مخ پر لوړېدو وې

افغانۍ  ۶۶افغانیو ته پورته شول، حال دا چې کابو دوې میاشتې وړاندې د یو لېرت پطرولو بیه  ۹۰شاوخوا 

 وه.

له دې رسه په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ال خرابوايل په اړه اندېښنې هم 

مه خربداری ورکړ، چې په راتلونکو دریو میاشتو کې ۷ملتونو سازمان د جون پر راټوکېدلې دي. د ملګرو 

به د افغانانو اقتصادي وضعیت ال ډېر خراب يش، چې په وینا یې ال له وړاندې بېالبېلو عواملو په دغه 

د مه ۳هم د جون په  سفیونی د منځني عايد لرونکو کورنيو اقتصاد ډېر زيامنن کړی دى. هېواد کې

په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د رسه صلیب کمېټې بیا د  ۍواکځاو خوار  ږېلو ېدونکېرډېد ن ماشومانو افغا
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 لپاره د وړ خلک د خو رېشم رډېاوس هم  ېافغانستان کمه په یوه راپور کې وویل، چې په ۱۶جون په 

 .پلوري وسایلکورونو  خپلو

ن د کانونو او پطرولیم وزارت وایي چې د کانونو له په بل اړخ کې بیا له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغانستا

درکه یې ميل عواید په بې مخینې توګه لوړ شوي دي او دې چارې د ځینو اندېښنو ترڅنګ هیلې هم 

راټوکولې دي. خو دا میاشت بیا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه پراخ بحثونه راپورته شول. دا 

مه له ۲۸وکېدل چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز رشیف د جون په بحثونه له هغه وروسته راوټ

افغانستان څخه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو الرښوونه وکړه. د پاکستان لومړي وزیر ویيل وو، چې 

میلیارد  ۲.۲هر کال له واردايت لګښته اړتیا وړ سکرو په واردولو رسه د هېواد به یې له افغانستان څخه 

. دې قضیې په خواله رسنیو کې د افغانانو پراخ غربګونونه وپارول او هم یې پاکستان ته پر يمو وسپ هډالر 

ماليې وزارت له  پاکستانیو روپیو د صادراتو د بندېدو غوښتنې وکړې. همدا المل و چې د افغانستان د

ډالرو ته لوړه  ۲۰۰ډالرو څخه  ۹۰په هر ټن ډبرو سکرو له  افغانستانه د صادرېدونکو ډبرو سکرو تعرفه

  کړه. 
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 امنیتي وضعیت

جون میاشت بیا د تېرې مې میاشتې په پرتله له امنیتي پلوه ډېره خونړۍ نه وه، خو بیا هم ځینې ناآرامۍ 

او امنیتي پېښې پکې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې له یوه ځایي قوماندان رسه د طالبانو اختالف او 

 ینو بریدونو بیا هم توجه ځان ته جلب کړې وه.وسله والو نښتو او د داعش ډلې ځ

د دې میاشتې یوه تر ټولو مهمه امنیتي پېښه د رسپل والیت په بلخاب ولسوالۍ کې له هزاره توکمه 

د طالبانو په لیکو کې قوماندان مولوي مهدي مجاهد رسه وسله والې نښتې وې. مولوي مهدي مجاهد 

موده وړاندې له طالبانو ناراضه او خپله الره یې ترې جال کړې چې څه یوازېنی هزاره توکمه قومندان و، 

طالبانو په لومړیو کې هڅه وکړه چې دا قوماندان د خربو اترو له الرې قانع او له مخالفت څخه  .وه

راوګرځوي، خو پر دې کار بریايل نه شول. د جون میاشتې په منځ کې داسې راپورونه خپاره شول، چې په 

مجاهد او طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي، خو هغه مهال طالبانو دا راپورونه رد کړل.  بلخاب کې د مهدي

مه بیا د لومړي ځل لپاره رسام دفاع وزارت اعالمیه خپره کړه چې ۲۵ورځې وروسته د جون پر  ۱۰شاوخوا 

کي وګړو پر وړاندې چاڼیز عملیات روان دي. په دغو وسله والو نښتو کې د مل "بغاوتګرو"په بلخاب کې د 

مه د یوې ۲۹د وژل کېدو راپورونه هم خپاره شول، خو په رسمي توګه تایید شوي نه دي. یوناما د جون پر 

اعالمیې په خپرولو رسه په بلخاب کې له برشي حقونو د رسغړوونو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. دغه 

اعالمیه کې وویل چې په بلخاب کې  راز د ملګرو ملتونو د مرستو همغږې کوونکې ادارې )اوچا( په یوه

تنه له خپلو مېنو بې ځایه شوي او دوی دغو بې ځایه شوو وګړو ته د مرستو رسولو پر چاره  ۲۷۰۰۰شاوخوا 

 بوخت دي.

مه په کابل ۱۸د دې ترڅنګ بله امنیتي پېښه چې په پراخه کچه یې توجه ځان ته راجلب کړه، د جون پر 

داعش ډلې ډله ییز برید و. د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې په دې  ښار کې د سیکانو پر یوه معبد د
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پېښه کې یو امنیتي رستېری او یو سیک وګړی ووژل شول او څو کسان نور ټپیان شول؛ خو له سیايس او 

رواين اړخه د دغه برید اغېزې زیاتې وې. له دغه برید یوه ورځ وروسته د هند حکومت ومنله چې افغان 

 هندوانو ته به آنالین وېزې ورکړي څو له افغانستانه ووځي. سیکانو او

له دې رسه ښکاري چې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ په دوامدار ډول شته دی او د اسالمي 

مه ۱۱امارت چارواکي هم وخت ناوخت د داعش وسله والو پر ضد د عملیاتو راپورونه خپروي. د جون پر 

مجاهد وویل، چې د تخار په مرکز تالقانو ښار کې یې د داعش وسله والو یو  د طالبانو ویاند ذبیح الله

نور یې ژوندي نیول شوي  ۳تنه داعش وسله وال وژل شوي او  ۷مرکز په نښه کړی چې په پایله کې یې 

مه تاجکستاين چارواکو له تخار ۹دي. طالبانو دغه خرب داسې مهال خپور کړ، چې تېره میاشت د مې په 

غه هېواد پر خاوره له توغندیزو بریدونو وروسته خپلو رسحدي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی و. څخه د د

 د منځنۍ آسیا هېوادونه په دوامدار ډول په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي.

الیت د امام د دې ترڅنګ یو شمېر نورې امنیتي پېښې هم ثبت شوې دي. د بېلګې په توګه د کندز و 

مه چاودنه وشوه چې د لومړنیو آمارو له مخې پکې لږ تر ۱۷صاحب ولسوالۍ په یوه جومات کې د جون پر 

مه بیا په بلخ کې د هوايي ډګر پر کارمندانو د ۱۲لږه یو تن ووژل شو او ګڼ نور ټپیان شول. د جون پر 

کېدو خربونه خپاره شول. د هېواد په  یوه برید راپور ورکړل شو، چې په پایله کې یوه د دوو تنو د وژل

ختیځ کې هم، د ننګرهار په غني خېلو ولسوالۍ کې په یوه بازار کې د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه 

ډېر نور ټپیان شول. دا ډول امنیتي پېښې نورې هم شوې دي، خو تر ډېره یې د  ۲۵ووژل شول او تر 

 امنیتي ارګانونو له لوري پخلی نه کېږي.

له بلې خوا، په دې میاشت کې هم د تېرو میاشتو په څېر د مقاومت په نوم جبهې له لوري هم د ځینو 

وسله والو نښتو او وژنو خربونه ورکړل شوي دي؛ خو په دې میاشت کې په پنجشېر والیت کې د طالبانو د 

دعا وکړه چې په مه ا۱۶یوې چورلکې د غورځېدو پېښې توجه جلب کړې وه. د مقاومت جبهې د جون پر 

پنجشېر کې یې د طالبانو یوه چورلکه نسکوره کړې او د پیلوټ په ګډون یې څلور تنه ژوندي نیويل دي، 
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مګر طالبانو ویيل وو چې دې چورلکې د تخنیکي ستونزو له امله په پنجشېر کې بېړنۍ ناسته کړې ده. خو 

لو وروسته څرګنده شوه چې د تخنیکي د مقاومت جبهې له لوري د دغې چورکې د ویشتلو له وېډیو خپرو 

 ستونزو له کبله د چورلکې د بېړنۍ ناستې ادعا ناسمه ده.

 پای

 


