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منطقویوژیکیاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره: )هـ ش۱۳۹۷دلو ۶جدی الی ۲۹ز ا(۲۸۵ش

عی اقتصادی امنیتی،،جموعۀ تحليل رويدادهای مهم سياسیين نرشيه ما ت های است که به زبانیوار هفتهو اج

، تا نهادهای گرددوسط مرکز مطالعات اسرتاتژيک و منطقوی تهيه و نرش میليسی و عربی، تانگپشتو، دری، 

ايند.آ از ساز و پاليسیگذارسياست ن استفاده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ره می :خوانیدآنچه در این ش

اکنو برخلیکد او ې ډلې اکنیز  راتلونکو ولسمرشیزو 

اکنو تېرې تجربې ۳...........................................................................................د 

اکنیزې ډلې ۴..........................................................................................اوسن 

اکنیزې ډلې ۶.......................................................................................واکمنې 

اکنیزه ډلهـ ۱ ۶..............................................................د محمد ارشف غني 

اکنیزه ډلهـ ۲ ۷..................................................................د عبدهللا عبدهللا 

اکنیزه ډلهد محمد حنیفـ ۳ ر  ۸..............................................................ا

اکنیزه ډلهـ ۴ لبدین حکمتیار  ۸...............................................................د 

اکنو کمیسیون ۹............................................................................اکنیز نظام او د 

اکنو برخلیک ۱۰...............................................................................................د 
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اکنو برخلیکد او ې ډلې اکنیز  راتلونکو ولسمرشیزو 

اکنو خپلواک کمیسیون د وروست  ېد افغانستان د  اکنې د پرېک ، راتلونکې ولسمرشیزې  هـ ۱۳۹۸پر بنس

ي. د دې کمیسیون له لوري د اعالن شوي مهال۲۹ش کال د رسطان په  وېش له مخې د مه تررسه کې

ۍ د  اکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې ل ۍ تر هـ ش کال د جدې له ۱۳۹۷ولسمرشیزو  ې ۳۰لوم مې نې

پورې وه.

خه  اکنو له کمیسیون  ه هم په دغه موده کې د  وړې ۷۰که  ې ترالسه کسانو د نوماندۍ معلوما ک ک

اکنو کمیسیون ته د نوماندۍ په موخه ۲۰وې؛ خو په دې ډله کې یوازې  چې په رشایطو برابر ورغللکسان د 

اکنو ته ۱۸ شول.نوماندتنه یې راتلونکو ولسمرشیزو 

اکنو ته د  ند ۱۸ولسمرشیزو  ر ت د توقع خالف را  اکنیزو ډلو تشکیال جوړ ینو  نوماندانو په من کې د 

ته شوې، چې اکنیزې ډلې رامن که د داسې کسانو ترمن  په تېر کې یې له یو بل رسه ژور سیايس شو. 

ويل دي.  اختالفونه درلودل او پر یو بل یې مختلف تورونه ل

http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/news-fa/1477-timeline-decided-20181230-fa
http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/news-fa/1499-cn-end-20190120-fa
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اکنیزې ډلې، د دغو ډلو تشکیالت  اکنو لپاره رامخته شوې  اکنو تجربې، راتلونکو  په افغانستان کې د تېرو 

اکنو کمیسیون ظرف وله کې د هېواد روان وضعیت او د  تونه او په  وړ یت ته په کتلو رسه د راتلونکو ج

اکنو برخلیک، هغه مسایل دي چې دلته یې په اړه بحث شوی دی. ولسمرشیزو 

اکنو تېرې تجربې د 

ېدو وروسته په  ل د ولسمرشۍ هـ ش۱۳۸۳په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له را پر ي  کال کې په لوم

اکنې وشوې. هغه۲۰۰۵اکنې او په  رو ملتونو د م کال کې پارملا  اکنې په افغانستان کې د مل مهال دغه 

ل شوې. ۍ اداره ک اکنو د تنظيم له  دفرت رسه په همغ دفرت له خوا د 

ې فرمان له مخې د افغانستان د ۲۱مه د پخوا ولسمرش حامد کرزي د ۱۱هـ ش کال د ثور په ۱۳۸۳د  مې 

، دغه کمیسیون په افغانستان بنسمې مادې پر ۱۵۶د جوړ شو. د اسايس قانونخپلواک کمیسیوناکنو 

و مسؤولیت لري. ، د پرېک ارنې او د خلکو د رایو پر بنس اکنو د ادارې،  ولو تررسه کېدونکو  کې د 

اکنو پر مهال د ستونزو او درغلیو  ه دا وه چې په راتلونکي کې به د  اکنو د خپلواک کمیسیون له جوړېدو  د 

ینې شکایتونه موجود وو؛ ۱۳۸۳که د مخه ونیول يش.  اکنو کې د درغلیو په اړه  هـ ش کال په ولسمرشیزو 

کاره شوه ۱۳۹۷هـ ش کال ولسمرشیزو او د ۱۳۹۳او ۱۳۸۸خو د  اکنو ته په کتلو رسه  هـ ش کال پارملا 

چې په دغه پروسه کې ستونزې، درغل او السوهنې د پخوا په پرتله ال زیاتې شوې وې.

ا ې، د دغو ۱۳۸۸کنو خپلواک کمیسیون په د  اکنې تررسه ک انو  هـ ش کال کې د ولسمرشۍ او واليتي شورا

اکنو د پایلو پر رس ډېرې ناندرۍ  و نوماندانو حامد کرزي او عبدهللا عبدهللا ترمن د  اکنو پر مهال د دوو مخک

ل لپاره د افغانستان ته شوې؛ خو باالخره حامد کرزی د دويم  اکل شو. رامن ه و د ولسمرش په تو

اکنو خپلواک کمیسیون په رهربۍ په  اکنو ۱۳۸۹د  اکنې هم تررسه شوې. په دغو  هـ ش کال کې پارملا 

ې  ان نې لپاره  ې اکنو کې د پراخو درغليو د  کې د درغلیو ستونزه الجدي شوه. ان تر دې چې په پارملا 

محکمه جوړه شوه.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3)
http://elections.pajhwok.com/ps/content/%D8%AF-%D9%BC%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%90%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%DA%93%DA%9A%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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اکنو  کمیسیونرت بل هر وخت له سختو نیوکو او تورونو رسه مخ هـ ش کال په۱۳۹۳د  اکنو کې د  ولسمرشیزو 

او کې هې یوه هم د  ي پ اکنو کې ارشف غني او عبدهللا عبدهللا دوه مخک نوماندان وو، چې په لوم و. په 

ولو  او کې یې هم یو پر بل د درغلیو د تورونو ل ې. په دویم پ له کبله کیسه ال خرابه شوه، بریا رایې خپلې نه ک

یتوب، د ميل یووايل چې بالخره د دواړو لورو ترمن د امریکا د بهرنیو چارو پخوا وزیر  جان کیري په من

ته شو. حکومت په نوم  حکومت رامن

اکنیزې ډلې اوسن 

اکنو لپاره راتلونکو په افغانستان کې د انونه نوماند ک ۱۸ولسمرشیزو  اکنیزو ډلو ۱۸ي دي. په دغه کسانو 

ینې نورې ډلې  ي؛ خو  ه سیايل وک اکنو په میدان کې  کاري او کوالی يش د  واکمنې  ېنې ډلې  کې 

وله کې دغه  کاري. په  اکنیزې ډلې ۱۸بیا په خلکو کې د نفوذ او سیايس مخینې درلودو له اړخه کمزورې 

په الندې دوه برخو وېشلی شو:

ی: اکنو لپاره په د راتلو لوم ته شوې دي، ۱۸نکو ولسمرشیزو  اکنیزې ډلې رامن ینې داسې  نوماندانو کې 

ي. په دې  تینې مبارزه وک ي او ولسمرشۍ ما ته به د رسېدو په موخه ر انونه د ولسمرشۍ حقداره  چې 

اکنیزې ډلې یادولی  ر  شو، دوی به په برخه کې د محمد ارشف غني، عبدهللا عبدهللا او محمد حنیف ا

ي.  اکنو کې د بریا په موخه کلکه مبارزه او یو د بل سیايل وک راتلونکو 

ینې داسې ډلې هم شته چې نه د دویم: اکنیزو ډلو کې،  اکنو لپاره په رامخته شوو  د راتلونکو ولسمرشیزو 

اکنیزې ډلې تر ډېرې د شهر  ت او یا هم مادي او سیايس بریا هیله لري او نه یې هم د بریا چانس شته. دا ډول 

ایي په دغو  ي. اوس مهال هم  ته کی ېنې ډلې ۱۸امتیازاتو ترالسه کولو په موخه رامن اکنیزو ډلو کې 

ینې چې د شهرت ترالسه کولو په موخه  ه تېرې يش او  اکنو له خپلې نوماندۍ د نورو ډلو په  مخکې له 

اکنو کې هم خپل بخت و  ایي په  ازمویي.نوماند شوي، 
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اکنو ۱۳۹۸په افغانستان کې د  :اکنیزې ډلې۱۸هـ ش کال د ولسمرشیزو 

ی مرستیالنومانده دویم مرستیاللوم

محمد رسور دانشامر هللا صالحمحمد ارشف غني۱

سید سامع سعادتیعنایت هللا بابر فرهمندعبدهللا عبدهللا۲

ر۳ ی محمد محققحاجمحمد یونس قانومحمد حنیف ا

حفیظ الرحمن نقیوزینيالهادفضللبدین حکمتیار۴

مسعوده جاللمرادمراد عيلرحمت هللا نبیل۵

يسید علی اکرب کاظميعبدالبصیر سالنشیدا ابدايل۶

يعبدالطیف نظر فریده مهمندمسعوداحمد ويل۷

استاد عبدالعلی رسالحبیب حصیرانور محمد شهاب حکیمی۸

نا۹ محمد امین رشادتسید قیاس سعیدیفرامرز 

ن لېوال۱۰ محمد یحی ویاړ احمدزیذوالحکمتيعبدالهادنور الرح

بابکر خیلرشیف هللاغالم فاروق نجرا۱۱

محمد نعیم غیوربشیر احمد بیژننور الحق علومی۱۲

غالم علی وحدتعبدالجبار تقوازملی رسول۱۳

عبدالجمیل شیراجنت خان فهیمحفیظعنایت هللا۱۴

چراغچراغ عيللخمیل روماناعبدسید نورهللا جلیيل۱۵

يشفیع هللا قیصار محمد نادر شاه احمدزیمحمد حکیم تورسن۱۶

محمد صادق وردګمحمد احسان حیدریعبداللطیف پدرام۱۷

سید سامع کیاخدیجه غزنويمحمد ابراهیم الکوزی۱۸
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اکنیزې ډلې واکمنې 

اکنیزې سیال نظر پخوا  ل به  کاري چې دا اکنو ته په کتلو رسه داسې  په افغانستان کې تېرو ولسمرشیزو 

اکنو کې رسه له دې چې د نوماندانو شمېر به زیات وو؛ خو  ولیز ډول په تېرو  رمې او سختې وي. په  ته 

ا ل د تېر خالف په  یمونه به کم وو. دا کاري، چې له واکمن  واکمنو ډلې شمېر زیاد  کنیزو ډلو کې د 

او ته الړې  اکنې  به دویم پ ی او  او کې د بریا رایې پوره نه يش ک ي پ اکنو په لوم امله به یې هی یوه ډله د 

يش.

اکنیزه ډله: · اکنو کې د ۱۳۹۳ارشف غني چې د د محمد ارشف غني  تحول او «هـ ش کال په 

ای د اکنیزې ډلې» تدام ل د امرهللا صالح او محمد رسور دانش رسه یو  دولت «مرش وو، دا 

اکنو لپاره د سیال میدان ته را مخته شوی دی.» جوړونکې اکنیزې ډلې په نوم راتلونکو ولسمرشیزو 

ي، چې ډیری  اکنو ته نوماند کې د افغانستان اوسنی ولسمرش داسې مهال راتلونکو ولسمرشیزو 

اکنو کې یې پخوا یاران  ي په تېرو  ال دوستم چې ویل کې ي یې ترې تليل دي. ج یم قوي غ او د 

ر چې د  ی دی. حنیف ا یم مالت ې، اوس مهال یې د یوه مخالف  ولې ک زیاتې رایې غني ته را

و  دې کس بلل کېده او د ميل یووايل حکومت پر مهال د غني د مخالفینو د سرت ولو ن ارشف غني تر 

اکنو کې د غني سیال ته رامخته شوی اغزی و  و، نن هغه هم وررسه نشته او په راتلونکو ولسمرشیزو 

ي وو، اوس مهال د ده د نورو  ري چې پخوا یې مالت دی. له دې پرته د غني یو شمېر نور پخوا مل

اکنو کې یې د ارشف غني ه دي چې په راتلونکو ولسمرشیزو  ن والړ دي. دا هغه  سیاالنو تر

ې ده. سیايل سخته ک

ال  ه. اوس مهال د ج خه ترالسه ک تون او ازبک  ولو ډېره رایه له پ اکنو کې غني تر  په تېرو 

ر دوستم په تلو رسه د ازبکو یوه لویه برخه رایه د غني له السه وتلې ده. دغه راز د غني پر وړاندې د ا

تنو کې د  لبدین حکمتیار سیايل بیا په پ لی يش.کرس کو رایهدهاو 

نو ډېر  د ميل امنیت پخوانی رئیس امرهللا صالح چې د ميل یووايل حکومت پرمهال یې د حکومت پر ک

اکنیزو ډلو  ن والړ دی؛ خو په مختلفو  اکنو کې د غني تر  ې دي، راتلونکو  له توندې نېوکې ک

ایي امرهللا صالح دو  ورو،  مره رایه غني ته را نه کې د جمعیت اسالمي ویشل شوي حالت ته چې 

ې ده. که  رتیا ک خه دی چې له پخوا یې د غني مل وتو په شمېر کسانو  وړي. رسور دانش له هغو 

ان رسه درولی؛ خو په اوس  ه هم غني نوموړی تر ډېره د هزاره قوم د رایې د ترالسه کولو په موخه له 
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کاري،  ر او کریم مهال کې د هزاره قوم رایه هم تر ډېره وېشل شوې  که محمد محقق له حنیف ا

خلیيل له عبدهللا عبدهللا رسه والړ دی او په هزاره قوم کې همدا دوه کسان تر نورو د ډېر نفوذ خاوندان 

ي. بلل کې

واک ورکوي او د بریا چانس یې زیاتوي، هغه د  ه چې د ارشف غني ډلې ته  ولو رسبېره کوم  پر دې 

راز د غني له لوري په مرکزي ریاستي س کې قرار لرل دي. دغهأ مت په ر ده برحاله ولسمرشي او د حکو 

کي دي چې د غني پلویان یې زیات  ه وړل، هم هغه د قوت  ار او د اجرائیه ریاست له من ین نظام 

ي دي.  ک

اکنیزه ډله:· اکنو کې د د عبدهللا عبدهللا  رای«په تېرو ولسمرشیزو  ډلې مرش » اصالحاتو او هم

اکنو ته د عبدهللا رای«عبدهللا، راتلونکو ولسمرشیزو  . دیله شعار رسه را مخته شوی» ثبات او هم

وک دی چې له  ل نوماندي ۱۳۸۰عبدهللا هغه  اکنو ته دا درېیم  هـ ش کال وروسته یې ولسمرشیزو 

ې تجربې اوونو خه هم برخهده او په دې برخه کې له  اوونه پ من دی. رسه له دې چې په تېرو دوو پ

ې ده؛ خو  ه سیايل ک ل  نه دی توانېدلی چې ولسمرشۍ ما ته د افغانستان د کې یې هر 

ه دننه يش. ولسمرش په تو

نبش اسالمي او وحدت اسالمي  معیت اسالمي، ج اکنو ته عبدهللا عبدهللا د ج راتلونکو ولسمرشیزو 

ال دوستم، محمد کریم خلیيل وندونو له لوري  اکنیزه ډله کې ج را مخته شوی نوماند دی. د ده په 

ېرې دي.  او صالح الدین ربا قوي سیايس او قومي مالت لرونکې 

کی  اکنیزې ډلې د قوت درېیم  رتیا ورهاخوا د عبدهللا عبدهللا د  ال دوستم او کریم خلیيل له مل د ج

ي د جمعیت اسالمي په انسجام  ه هم په اوس مهال کې د جمعیت اسالمي مهم غ پورې اړه لري. که 

کاري؛ خو د دې حزب مرش  اکنیزو ډلو کې تیت او غیر منسجم  اکنو لپاره په مختلفو  د راتلونکو 

. که چېرې د  صالح الدین ربا بیا عبدهللا عبدهللا د جمعیت اسالمي یوازینی رسمي نوماند اعالن ک

و اوسنی وېش او غیر منسجمجمعیت اسالمي د  ه سرتاتېژي وي مهمو غ والی د دغه حزب داخيل او پ

ر او حنیف غني، ارشف د او یوازې غواړي  و تقسیمه حکمتیار ترمنلبدین ا تون قوم رایه   د پ

ي؛ خو که چېرې  اکنو په شان له ارشف غني رسه کلکه سیايل وک يش، نو عبدهللا عبدهللا به د تېرو 

تیا ي، رې یم لپاره صادقانه کار او کمپاین وک ی د خپل  هم داسې نه وي او د جمعیت اسالمي هر غ

بیا نو له ارشف غني رسه د عبدهللا عبدهللا سیايل سخته ده.
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اکنیزه ډله: · ر  اکنو ته د د محمد حنیف ا نوماندانو به من کې، ظاهراً د حنیف ۱۸ولسمرشیزو 

ت تر اکنیزې ډلې جوړ ر د  کاري. د ا واکمن  اکنیزه ډله » سولې او اعتدال«نورو  تر شعار الندې 

ی دی او محمد محقق بیا د  ی مرستیال محمد یونس قانو د جعیت اسالمي مطرح غ ر لوم کې د ا

ه د  سولې او «اجرائیه ریاست دویم مرستیال او په هزاره قوم کې ډېر نفوذ لرونکی شخص دی. همدارن

ینې په ډله » اعتدال یال او  کې عطا محمد نور، اسمعیل خان، سباوون، زاخیلوال، سید حامد 

ې ده. واکمنه ک ون لري، چې دغه ډله یې نوره هم  ېرې هم  نورې مطرح سیايس 

ېره وه چې د غني د پلویانو ترمن یې ډېر  ر د ميل یووايل حکومت پر مهال هغه سیايس  حنیف ا

که ولسمرش «رسه د نوموړي مخالفت او له نوماندۍ وروسته دا وینا چې محبوبیت درلود؛ خو له غني 

ي او اوسنی ریاستي نظام به نیمه ریاستي باندې بدل  ته ک شو، په اسايس قانون کې به تعدیل رامن

ي تون قوم کې یې د نوموړي »ک ه په پ ې تو ان ایي د خلکو ترمن په  کي دي چې  ، هغه 

ي. محبوبیت ته زیان رسولی و 

ول  ر په ډله کې زیات شمېر سیايس، قومي او جهادي مطرح کسان را رسه له دې چې د حنیف ا

ېرو تر شا نه دی  کاري چې ولس تر ډېره د دغو  اکنو ته په کتلو رسه داسې  ې  دي، خو د وليس جر

ې پر بنس رایه ورکوي. والړ او ډیری خلک د خپلې فردي خو

اکنیزه ډل· لبدین حکمتیار  لبدین حکمتیار چې په ه:د  د حزب اسالمي افغانستان رهرب، 

وده او سوله یې واله مبارزه هـ ش کال کې یې د افغان حکومت او بهرنیانو پر ضد خپله وسله۱۳۹۶ پرې

ه هم نوموړي د  اکنو لپاره سیال ته راوتلی دی. که  ه، د راتلونکو ولسمرشیزو  هـ ش کال ۱۳۹۳وک

اکنو کې خه مالت اعالن ک او نوموړی یې د حزب اسالمي له قطبپه ولسمرشیزو  الدین هالل 

لې؛ خو و ه کم دوه سوه زره رایې ېقطب الدین هالل یواز افغانستان نوماند وباله چې هغه مهال 

حکمتیار د افغانستان په سطحه د یوه افغان شموله اسالمپايل او جهادي سیايس حزب رهرب دی او ال 

ه د هم د افغانانو  ې تو ان ایې یوه اندازه رایې په  ترمن زیات نفوذ لري، پر همدې اساس 

ي. خه را کرس ک اسالمپالو رایې له نورو نوماندانو 
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اکنو کمیسیون اکنیز نظام او د 

اکنو را وروسته د ميل یووايل حکومت د مرشانو ترمن له ۱۳۹۳د  وهـ ش کال له جنجايل  خه، یو شوو هوک

رل وو. د ميل یووالی حکومت له جوړېدو را  اکنو کمیسیون کې د نوو کسانو  اکنیز نظام اصالح او د  هم د 

ن وروسته ولسمرش غني د یوه فرمان له مخې په کمیسیون کې تغیرات راوستل او ن ه  وي وروسته تر یو 

اکنو نوی کمیسیون هم د ظرفیت او  کاره شوه چې د  ؛ خو د وخت په تېرېدو رسه  کمیسیون په کار پیل وک

مدیریت له اړخه کمزوری و.

ن وروسته په ډېر خراب شکل او هـ ش۱۳۹۷دغه کمیسیون د  اکنې له درې کلن  ې  ر کال د وليس ج

ول هغه  اکنو پر مهال کمزوری مدیریت، فساد او پراخې درغل  ې د  ې. د وليس جر وضعیت کې تررسه ک

ې؛ نو همدې ته  اکنو وروست پایلې نه دي اعالن ک ې  موارد وو چې له کبله یې ال هم کمیسیون د وليس جر

اکنو اوسنی کمیسی اکنو پر وړاندې یو سرت خن د  اکنیز نظام دی. په کتلو رسه د راتلونکو  ون او 

اکنو کمیسیون  خه کار واخیستل شو؛ خو د  اوو  ریک دست اکنو کې له بایوم ې په تېرو  د وليس جر

اوو تخنیکې ونه ریک دست ي. په دې برخه کې د بایوم ه مدیریت ک توانېد چې دغه سیستم په سمه تو

ریک په اړه د خلکو نه پوهاوی هغه موارد ی و. ستونزې او د بایوم وو چې دغه سیستم یې له ستونزو رسه مخ ک

اکنو پر وړاندې یو  اکنو کمیسیون بیا هم په دې هد راتلونکو ولسمرشیزو  لویه ستونزه همدا ده. که چېرې د 

اکنو په شان ناکام پاتې يش ې د  ي، د ولسمرشیزو او بایومبرخه کې د وليس جر ریک سیستم منظم نه ک

اکنو کم نه وي. اکنو جنجال به هم د  ې له تېرو  وليس جر

ل کېده، چې له کبله  اکنو کې اوسن کاغذي تذکرې د نوملیکنې لپاره اصيل سند  ې په تېرو  د وليس جر

عيل تذکرې وکارولې. دا  ونه کسانو ج اکنو کې زر ې په  ر یې زیاتو درغلیو ته الره هواره شوه او د وليس ج

نایي تذکرو  د وېش په واسطه حل کېدونکې ده؛ خو دا چې تر اوسه ډېرو کمو افغانانو ستونزه یوازې د برې

اکنو کې  ایي راتلونکو ولسمرشیزو  ۍ یې محدوده او ورو ده،  ې دي او د وېش ل نایي تذکرې ترالسه ک برې

هم له دغې ستونزې رسه مخ اوسو.

اکنو ونه ده. په اوس پر دې رسبېره د هېواد روان امنیتي وضعیت د راتلونکو ولسمرشیزو  پر ړاندې یوه لویه نن

رول الندې سیمو ۴۵مهال کې شاوخوا  خه  وتلې. دغه راز د دولت تر کن رول  سلنه خاوره د حکومت له کن

تنې الندې راويل. اکنو رستارسیوالی او شفافیت تر پو کې هم پوره امن نشته، دا وضعیت به د 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/30/505656/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://csrskabul.com/pa/?p=4538
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اکنو برخلیک د 

اکنو پر جنجالو او درغلیو په اوس مهال کې د افغانست ان روان سیايس او امنیتي وضعیت او د تېرو ولسمرشیزو 

کاري: لی  اکنو برخلیک په الندې مواردو پورې ت ته په کتلو رسه د راتلونکو ولسمرشیزو 

والی: رن و میاشتو د سولې د خربو  ې د پای ته رسېدو په موخه له تېرو  په افغانستان کې د روانې ج

ه په ابوظب کې له درېیمې راهی سې د امریکا او طالبانو ترمن مخامخ خربې روانې دي. دغه خربې که 

ې وروسته د سیمې  و ور ېدې؛ خو  ن ا پر رس د اختالف له امله د لن مهال لپاره و ناستې وروسته د اجن

ي چې پیل شوېینې هېوادونو ته د خلیلزاد د سفر له پای ته رسېدو رسه، تېره اوون بېرته  او داسې ویل کې

ی دی. کو بېرته بحث پیل ک دواړو لورو د اختالف په 

ایي  ي، نو  ې ته رسې ې د پای ته رسولو هوک د سولې په دغو خربو کې که چېرې امریکا او طالبان د ج

و ل ي، تر  ې ن ه امریکا وروسته طالبان له افغان لوري رسه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه اکنې نورې هم و

اکنو لپاره د مهال وېش  ي، چې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمرشیزو  ي. داسې هم ویل کې خربې وک

وله کې د دې پروسې پیل، تر ډېره د سولې لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو په اعالن، د نوماندانو نوملیکنه او په 

ایي د دې خربو د  ي؛ که نه په روانو حاالتو کې چې له طالبانو رسه د سولې خربې روانې دي،  موخه تررسه کې

ېلې پاتې يش. ن اکنې همداسې  وروست مثبتې یا منفي پایلې پورې 

اکنو وروست پایلې:  اکنو د وروستیو پایلو له اعالن رس د  ینې په افغانستان کې ډېر کله د  ه سم د 

ي.  د  تیا نیوکې پیل کې ي او د پروسې پر رو هـ ش کال په ولسمرشیزو ۱۳۸۸نوماندانو له لوري اعرتاضونه کې

اکنو د پایلو پر رس یې ډېر جنجالونه  اکنو  کې عبدهللا عبدهللا او حامد کرزی دوه مخک نوماندان وو چې د 

ل. دغه اک۱۳۹۳راز د وک پایلو پر رس بیا د ارشف غني او عبدهللا د وروستیو نې کېهـ ش کال ولسمرشیزوې 

اکنیزو ډلو ترمن اېتاليف حکومت  و  ته شول چې باالخره د دواړه مخک عبدهللا ترمن دومره جنجالونه رامن

ته شو. رامن

سد امریکا د دفاع پخوا وزیر  تونو په کتاب کې لیکي چې رابرټ کې تل «په خپلو یاد د اوباما حکومت  غو

وي ۱۳۸۸په افغانستان کې د  ن ې و اکنې له اصيل نې ي،  اکنو کې السوهنه وک هـ ش کال په ولسمرشیزو 

ي، لیکوال وایي د اوباما  تل د یوه مستقل هېواد د او د اپوزیسیون د بریا لپاره کار وک حکومت په لوی الس غو

ي. اکنو پر مهال د بهرنیو » اکل شوي ولسمرش د لرې کېدو لپاره کار وک س دغه وینا په افغانستان کې د  ې د 

ه بیانوي. کاره بېل هېوادو د السوهنې 

https://pa.azadiradio.com/a/29727075.html
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/01/140125_zs_robert_gates_book_review
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اکنې هم له ورته برخلیک رسه مخ وې، رسه له دې چې د ۱۳۹۳د  اکنو کمیسیون پر هـ ش کال ولسمرشیزې 

اکنو پایلې  ته شول چې د  ارنه کوله؛ خو بیا هم د داسې درغلیو تورونه رامن ارونکو  ونو بهرنیو  ولو چارو لس

یتوب  اېتاليف حکومت  ان کیري په من ې او په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ج نجايل ک یې ج

ته شو. رامن

کاري. که د د افغانستان د راتلونکو ولسمرشیز  لی  ل بیا په همدې مسئله پورې هم ت اکنو برخلیک یو  و 

اکنو لپاره اوسن  ه داده چې د  اکنې وشوې، نو  تیا هم  کمیسیون له د اعالن شوي مهال وېش رسه سم ر

اکنو او د هېواد او هېوادوالو وضعیت ته په کتلو رسه، د خلکو واقعي رای اکنیزې ډلې د تېرو  ې او رامخته شوې 

ي. ي او نه هم درغلیو ته الر هواره ک یو په واسطه نه درغيل وک دي او د بهرنیو ک ې ته غاړه  کی پرېک

پای
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