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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۴ل حوتو االی دلو۲۴ز ا(۱۵۴:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددو منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیکانگ
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مقدمه

(يوناما) په خپل کلني راپور کې رو ملتونو د سازمان دفرت  کال په تېره کابو ۲۰۱۵،په افغانستان کې د مل

ې د مرګ ژوبلې يوه ه هم د افغانستان د ج ۍ کال بللی. که  ولو خون و لپاره تر  نيمه لسيزه کې د ملکي و

تينی تصوير نه يش وړاندې کولی؛ خو په اوسني ډول  انونو آمار تر ډېره ري يوالو ار په اړه د فعالو داخيل او ن

ندهم د تلفاتو د لوړو شمېرو  ي دي .ونه کوير و سرته برخه قربانيان ملکي و په افغانستان کې د تېرو ج

کېل لوري يې ژوند ته و  کال راهيسې د ملکي ۲۰۰۱له په دې تحليل کېپاملرنه نه کوي.د پام وړاو د ج

و د مرګ ژوبلې  په اړه لولئ.د وضعيت و

ه برخه کې  لور اړخيزو خربو اد د تحليل په دو اکل شوې چې په روانه اوون کې د سولې د  ترو په اړه لولئ. 

ه په کابل  لورمه غون ۍ  لور اړخيزو خربو اترو د ل افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چ او امريکا د 

ې غون ندې پايلې نه لرلې؛ خو له در ر و  ۍ تېرو دريو غون ه هم د دغې ل ې وروسته کې جوړه يش. که 

وکېدلېداسې هيل ايي له طالبانو رسه د سولې مخامخ خربېې هم را تنه دا ده چې اترې، چې  پيل يش. پو

تيا هم له طالبانو رسه  ې وروسته به ر لورمې غون ۍ له  ورونه خربې پيل يش؟ مخامخ ايا د دغې ل او کوم فک

ۍ به بريا ته رسوي؟ دي چې دا ل

ه کې  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې ېد اوونيز تحليل ييزو  ان شننې او ،د 

نې لولئ. ACKUې
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هاپیامآمار بلند تلفات ملکی؛ عوامل و 

افغانستانتلفات ملکی در نهمین گزارش ساالنۀ خویش را از، (يوناما)ملل متحد برای افغانستانسازمان دفرت معاونت

در پی داشت.نیز ،افغانستان راجنگ در های درگیر طرفهای که واکنشمنترش کرد۲۰۱۶فربوری ۱۴به تاریخ 

. بوددر افغانستان پس از رسنگونی رژیم طالبان ،ترین سال برای افراد ملکیخونین۲۰۱۵، سال گزارشاساس این بر

. بودندقربانی جنگ در کشور ،فرد ملکی۱۱۰۰۲میالدی۲۰۱۵سال در شده در این گزارش، بر بنیاد آمارهای ارائه

سال خونین بوده که در آن تلفات کودکان به ،سال پسین۹نسبت به برای زنان و کودکان نیزهمچنان این سال،

تن رسید.۱۲۴۶تن و تلفات زنان به ۲۸۲۹

افزایشعواملو داعش در تلفات ملکیگروه، نقشتلفات ملکیعاملینهای گذشته، چگونگی تلفات ملکی در سال

تحلیل هفته به آن پرداخته شده است. بخشمسائلی اند که در این ،تلفات ملکی
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تلفات ملکی در افغانستانپيشينۀ

شوروی ۀتلفات ملکی در کشور افزایش یافت. در جنگ ده سالبر افغانستان، شوروی ۀبعد از کودتای کمونستی و حمل

میلیون دیگر زخمی شدند.سهملیون فرد ملکی در افغانستان کشته و در حدود ۱.۵الی ۰.۸۵به تعداد در افغانستان

بر بنیاد ولی با آنهم ،افغانستان صورت نگرفتههای داخلی درجنگزمانملکی در هرچند رسوی دقیقی از تلفات

فرد ملکی در شهر کابل در اثر ۱۸۰۰حدوداً ۱۹۹۲اگست سال الی های می ماهدر، تنها متحدهای سازمان مللیافته

۲۵تنها در کابل ۱۹۹۴سال ملل متحد، در سازمان اساس یک تخمین دیگر راند و بشلیک راکت و هاوان کشته شده

1ملکی بودند.افراد اند که بیشرت آنها هزار نفر کشته شده

)۲۰۱۵- ۲۰۰۱(تلفات غیرنظامیان 

میزان کردند،افغانستان آغاز به خاکائتالف حمالت خود را نیروهایزمانیکه نیروهای امریکایی و۲۰۰۱سالدر

ربود و بلندملکی در این سال افراد تلفات  ۲۰۰۲های سالدرسپس . رسیدتن می۲۳۷۵بهگان ملکی شدهکشتهش

آوری نگردیده بلکه رسمی جمعیهادار از طرف آمارباید گفت که این 2فرد ملکی کشته شدند.۲۴۲۲جمعاً ۲۰۰۶الی 

بوده است.نهای شخصی از جانب محققیشتال محصول 

ودآوری ارقام تلفات به جمعآغاز۲۰۰۷اما در سال یون ما در اهای یونلحاظ میتودولوژی علمی، گزارشازولی ،ملکی 

.متفاوت اند،های پس از آنو سال۲۰۰۹سالهای این نهاد دربا گزارش۲۰۰۸و  ۲۰۰۷های سال

اییمراما در مورد تلفات ملکیاهای یوناگر گزارش ارقام ارئه شده در مورد تلفات ملکی از ۀبا مقایسه و مطالع،مطالعه 

نیروهای افغان و خارجی با مخالفین مسلح دولت ها بیشرت شده و جنگیابیم که هر زمانی ناامنی، در میسوی این نهاد

میزان تلفات ) ۲۰۱۲(به استثناء سالسالههمه۲۰۰۷از سال شدت گرفته، تلفات ملکی نیز افزایش یافته است. پس 

طور  مجموعی تعداد ه ب۲۰۰۷). در سال اییدمراجعه ۱-به جدولبرای توضیح بیترش(ایش یافته استافز ملکی

تن رسید.۱۱۰۰۲به ۲۰۱۵ولی این رقم در سال ،تن بود۱۵۲۳تلفات ملکی 

و ۲۰۱۲های سالگان درشدهمیزان کشتهولی ،افزایش یافته استهای ملکیتعداد زخمیسالههمهسو بدین۲۰۰۹از 

ایید۱-به جدولبرای توضیح بیشرت(تر بوده استکمهای دیگر نسبت به سال۲۰۱۵ ).مراجعه 

1 See online: https://www.hrw.org/reports/2001/afghan2/Afghan0701-01.htm
2 Neta C. Crawford, War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014, Watson Institute For

International Studies,

ACKU



۴١۵www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

5

تلفات ملکی قراردادن آن تحت کتگوری ما در مورد اکه در این ارقام آنعده از تلفات ملکی که یونقابل یادآوری است

همچنان . استنشده، شامل این گزارش استبه آن دسرتسی نداشتهیا هم مواردی که یوناما شواهد کافی ندارد و

خارجی به افراد ملکی وارد از طرف نیروهای ی که هم تلفاتیا ملکی ناشی از حمالت طیارات بدون رسنشین و تلفات

سالپایانتا۲۰۰۷سالازمتحد،مللسازمانارقامبهتوجهبابا این هم، . اضافه نشده استدر این ارقام شده،

رمیالدی،۲۰۱۵ .رسدمیتن۶۲۳۷۵بهافغانستاندرملکیافرادگانکشته و زخمی شدهش

)۲۰۱۵-۲۰۰۷تلفات ملکی در افغانستان (:۱-جدول

)۲۰۱۵- ۲۰۰۷(افغانستان ما در مورد تلفات ملکی در اهای منترشه یونمأخذ: گزارش

عاملین تلفات ملکی 

۲۰۱۵سالدرغیرنظامیانازنفر۳۵۴۵گذشته،سالچندیندرسابقهبیافزایشیکدرگویدمییوناماساالنۀگزارش

کدام تعداد زیاد این افراد ملکی مسؤول تلفات که این. اندشدهزخمیآنهانفر۷۴۵۷وکشتهافغانستاندرمیالدی

تلفاتاینفیصد۱۷مسئولافغاننیروهایوفیصد۶۲مسئولطالبانکهگویدیوناما میگزارش، جهت است

فیصد مسئولیت تلفات افراد ملکی به مخالفین مسلح نسبت داده شده ۷۵میالدی ۲۰۱۴در حالی که در سال .باشندمی

.بود

مجموع گانشدهکشته ینحمجرو  سال

۱۵۲۳ - - ۲۰۰۷

۲۱۱۸ - - ۲۰۰۸

۵۹۶۸ ۲۴۱۲ ۳۵۵۶ ۲۰۰۹

۷۱۶۰ ۲۷۹۲ ۴۳۶۸ ۲۰۱۰

۷۸۴۲ ۳۱۳۳ ۴۷۰۹ ۲۰۱۱

۷۵۹۰ ۲۷۶۹ ۴۸۲۱ ۲۰۱۲

۸۶۳۸ ۲۹۶۹ ۵۶۶۹ ۲۰۱۳

۱۰۵۳۴ ۳۷۰۱ ۶۸۳۳ ۲۰۱۴

۱۱۰۰۲ ۳۵۴۵ ۷۴۵۷ ۲۰۱۵ACKU
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افراد بیشرت ملکی در حمالت با گذشت هر سال ۲۰۱۴الی ۲۰۰۷از سال د که افزاییوناما در این مورد میگزارش 

در حمالت رد ملکی ف۷۶۴۳، ۲۰۱۴سالتن  و در۷۰۰، ۲۰۰۷سالدراند.مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شده

در حمالت مخالفین مسلح تعداد تلفات ملکی ،۲۰۱۵اساس گزارش سال رولی بمخالفین مسلح کشته و زخمی شدند.

تن رسیده است.۶۸۵۹کاهش یافته و بهدولت

اسالمی نهضت، به شمول طالبان، حزب اسالمی، جنگدکسی که در مقابل دولت میما هرااساس تعریف یونرب

در کتگوری مخالفین ،سایر مخالفین مسلحداعش و گروه ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طیبه، جیش محمد، 

.شوددولت شامل میمسلح 

مورد هدف قرار گرفته، در حکومت افغانستان طرفدار که از طرف نیروهای ملکی افراد تلفات میزاناز سوی دیگر 

، ولی پس از کاهش یافته۲۰۱۲و ۲۰۱۰های در سالیافته است. میزان این تلفات اوقات مختلف کاهش و افزایش 

، استبه اوج خود رسیده رقمهای گذشته این در مقایسه به سال۲۰۱۵در سال است. رو به افزایش نهاده ۲۰۱۲سال 

۲۰۱۵سالپایانتا۲۰۰۷سالازو در کل فرد ملکی بودند۱۸۵۴ل تلفات و مسؤ طرفدار حکومتدر این سال نیروهای 

فرد ملکی نیروهای طرفدار حکومت و عامل تلفات ۹۳۱۴عامل تلفات ،بر اساس آمارهای سازمان ملل متحدمیالدی،

). اییدمراجعه ۲- (برای معلومات بیشرت به جدولفرد ملکی، مخالفین مسلح دولت پنداشته شده است ۴۵۶۵۵

)۲۰۱۵-۲۰۰۷حکومت در تلفات ملکی (لیت حکومت و مخالفین و میزان مسؤ :۲-جدول

دیگر حکومتمخالفین توسط تلفات ملکی حکومتطرفدارنیروهای تلفات ملکی توسط  سال

۱۹۴ ۷۰۰ ۶۲۹ ۲۰۰۷

۱۳۰ ۱۱۶۰ ۸۲۸ ۲۰۰۸

۸۰۹ ۴۱۲۴ ۱۰۳۵ ۲۰۰۹

۹۱۰ ۵۴۲۸ ۸۲۴ ۲۰۱۰

۹۱۹ ۵۸۱۷ ۱۱۰۶ ۲۰۱۱

۳۱۸ ۶۶۶۹ ۶۰۳ ۲۰۱۲

۴۰۱ ۷۲۵۵ ۹۸۲ ۲۰۱۳

۱۴۳۸ ۷۶۴۳ ۱۴۵۳ ۲۰۱۴

۲۲۸۹ ۶۸۵۹ ۱۸۵۴ ۲۰۱۵

)۲۰۱۵- ۲۰۰۷(ما در مورد تلفات ملکی در افغانستاناهای منترشه یونمأخذ: گزارش
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)۲۰۱۵- ۲۰۰۷(تلفات زنان و کودکان 

رو سالههمهدر این تلفاتنیز تلفات زنان و کودکان آمارکه تلفات ملکی افزایش یافته، در کشور ها با گشرتش ناامنی

و این خود یکی از بدترین ابعاد جنگ جاری در کشور است.به افزایش بوده 

زن کشته و یا زخمی شده بودند و ۵۷کودک و ۲۱۷جمعا ۲۰۰۷، در سال بر اساس ارقامی که از طرف یوناما ارائه شده

سالدرو به این ترتیب تن رسید۱۲۴۶تن رسید و در مورد زنان به ۲۸۲۹در مورد کودکان به ۲۰۱۵این رقم در سال 

تا۲۰۰۷سالاز.استیافتهافزایشفیصد۱۴کودکانتلفاتوفیصد۳۷افغانستاندرزنانتلفاتمیالدی۲۰۱۵

ر تلفات کودکان جمعاً میالدی۲۰۱۵سالپایان ر تلفات زنان ۱۱۸۶۷ش همچنان در تلفات تن بود. ۴۶۱۴و ش

ر  ۳- ساله رو به افزایش بوده است (برای جزئیات بیشرت به جدولنیز همهباختگانجانمجروحین و زنان و کودکان ش

ایید). مراجعه 

)۲۰۱۵-۲۰۰۷(در افغانستانزنان و کودکانتلفات :۳-جدول

مجموع گان کشته شده

انزن

انمجروحین زن مجموع گان شدهکشته

اطفال

مجروحین اطفال سال

۵۷ - - ۲۱۷ - - ۲۰۰۷

- - - - - - ۲۰۰۸

۲۸۵ ۱۳۳ ۱۵۲ ۷۳۰ ۳۰۷ ۴۲۳ ۲۰۰۹

۳۶۹ ۱۶۷ ۲۰۲ ۱۱۷۷ ۳۷۸ ۷۹۹ ۲۰۱۰

۴۵۰ ۲۰۳ ۲۴۷ ۱۳۶۱ ۵۵۷ ۸۰۴ ۲۰۱۱

۵۴۸ ۱۹۶ ۳۵۲ ۱۳۱۳ ۴۹۲ ۸۲۱ ۲۰۱۲

۷۵۰ ۲۳۶ ۵۱۴ ۱۷۶۴ ۵۶۴ ۱۲۰۰ ۲۰۱۳

۹۰۹ ۲۹۸ ۶۱۱ ۲۴۷۶ ۷۱۵ ۱۷۶۱ ۲۰۱۴

۱۲۴۶ ۳۳۳ ۹۱۳ ۲۸۲۹ ۷۳۳ ۲۰۹۶ ۲۰۱۵

)۲۰۱۵- ۲۰۰۷(ما در مورد تلفات ملکی در افغانستاناهای منترشه یونمأخذ: گزارش
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عوامل افزایش تلفات ملکی

و همواره با گرم شدن جنگ در مناطق که باعث افزایش تلفات ملکی گردیده استاستاین جنگ جنگ:·

جریاندرراتلفاتبیشرتینملکیافرادکهگویدمییونامامختلف کشور تلفات ملکی افزایش یافته است.

۲۰۱۵سالجریاندرمسلحمخالفانوافغانامنیتینیروهایمیاندرگیریدرکهاندشدهمتحملجنگ

.اندشدهزخمیتن۳۰۲۱وباختهجانتن۱۱۱۶میالدی،

عامل عمدۀ افزایش تلفات ملکی در سال گذشته انفجارهای خونین در کابل و سایر شهرهای انفجارات:·

ر زیاد دیگر ها فرد ملکی جان باختند وانفجار خونین شاه شهید کابل دهکشور بود. به عنوان مثال در  ش

را هیچ کسی یا گروهی به عهده نگرفت.مسؤولیت آنجراحت برداشتند که 

در افغانستان، هفتۀ گذشتهسازمان ملل متحددفرت معاونتحقوق برشرئیس بخشدانیل بیل داعش:گروه ·

که مورد تلفات ملکی بوده۸۳مسؤول داعش گروه ما، اهای یوناساس یافتهرب«در یک کنفرانس خربی گفت:

۳۹آندر نتیجۀ واست بودهتنها در مناطق کوت، اچین و سپین غر والیت ننگرهار مورد آن۸۲از آن جمله 

3اختطاف گردیدند.دیگرتن۸۲و زخمیتن ۴۳تن کشته، 

۱۷گوید که در این سال، عامل ر مورد تلفات ملکی مییوناما د۲۰۱۵گزارش سال :حکومتعملیات نظامی·

اندازی عملیات نظامی تهاجمی از راهنیروهای طرفدار حکومت بوده. عامل این افزایش،در صد تلفات ملکی 

.شودپنداشته میسوی نیروهای افغان 

ل کشور، به خصوص در روزهای سقوط کندز و حوادث اخیر در بغالن:· نگ به ش سقوط با گسرتش ج

ر زیادی افراد ملکی کشته و زخمی شدند، ولی در مورد آمار آن رسوی و یا ،والیت کندز به دست طالبان ش

وده که بیشرت ۲۰ما در دو هفتۀ گذشته حدود ایونتحقیق دقیقی صورت نگرفته است.  واقعه را در بغالن ثبت 

از د کهکنفرد ملکی را تأیید می۲۷اره تلفات آنها در پلخمری، دوشی و بغالن جدید به وقوع پیوسته و این اد

.4بودنداین تلفات شامل نیز طفل ۱۳دو زن و واندزخمی شدهتن ۲۰تن کشته و ۷این جمله

3 See online: https://unama.unmissions.org/release-unamas-2015-annual-report-protection-civilians-armed-conflict
4 See online: https://unama.unmissions.org/release-unamas-2015-annual-report-protection-civilians-armed-conflict

ACKU



۴١۵www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

9

واکنش حکومت و طالبان

ۀ اجرائیریاستوجمهوریریاستحکومت افغانستان و طالبان نیز در رابطه به گزارش اخیر یوناما واکنش نشان دادند.

ملکیافرادتلفاتکه،استنگاشتهخودگزارشازبخشیدریوناما. کردردرایوناماگزارشازهاییبخشافغانستان

یاخربنامهنرشباافغانستانجمهوریریاست. استیافتهکاهشگذشتهسالبهنسبتطالبانزمینیحمالتاثردر

طالبانزمینیحمالتاثرازملکیافرادتلفاتصددر۴۲کاهشچگونگیمورددریوناماتشخیصباکه،استگفته

.نداردموافقت

گروههیچبهراملکیتلفاتصددرسیزدهبرمبنیرایوناماگزارشهمچنانافغانستانجمهوریریاستاین،کناردر

اید و املللی رسپیچی میبینافزاید که طالبان از قوانین اعالمیه می. استکردهعنوانبرانگیزپرسش،ندادننسبت

آن بخش گزارش را مورد انتقاد قرار داده که در آن یوناما کاهش تلفات ملکی از جانب مخالفین مسلح نسبت به 

5های گذشته ابراز داشته است.سال

ری، اخیرگزارشبهرابطهدرهاالعملعکسادامهدر ضدبرویکطرفهراگزارشاینمدنیجامعۀفعاالنازش

نرشهنگامدرافغانستاندرمتحدمللسازمانرسمنشیخاصایندۀهایسمنیکوالسولی .خواندندافغاننیروهای

ایننرش،ازقبلوبودندکردهاستفادهپیرشفتههایسیستمازارقامآوریجمعبخاطرکهبودکردهادعاگزارشاین

.بودندساختهرشیکدرگیرهایگروهباراگزارش

ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان در .استودهردآنراوخواندهجانبهیکراگزارشایننیزطالباناز جانب دیگر،

6».شده استآماده جانبه، تبلیغاتی و به اشارۀ نیروهای اشغالگر این گزارش یک«ای گفته است: اعالمیه

5 See online: http://president.gov.af/fa/news/66833

6 See online: http://alemara1.org/?p=41444
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ورونه او مخامخ خربې لور اړخيزې ناستې؛ د بريا فک د سولې 

هلورمهخربو اترو لور اړخيزو به د سولې د مه۲۳هکال د فربورۍ پ۲۰۱۶د  کې جوړه يش. له په کابلغون

ۍدې وړاندې د  وکېدداسې درېیمې ناستې وروسته لهدې ل ه به د افغان پاي، چې د فربورۍ تر ېهیلې راو

او طالبانو ترمن مخامخ خربې اترې پیل يش.حکومت 

ې وړاندې په بل اړخ کې  او همدا سفر والړنيورپه یوه دوهقطر ته ،نوازرشيفوزیریپاکستان لوم د و ور

واکې د طالبانو د قطر دفرت مرش  محمد شراز د پاکستان په رسنیو کې داسې خربونه هم خپاره شول، چې 

ي او يعباس ستانکز  مهال اړخیزې ناستې پرلور درېیمې سولې د دین محمد حنیف د يقار د دغه دفرت غ

ی اسالم ایه ده، چې په کابل او اسالمآباد ته سفر ک آباد کې یو شمېر خلک له طالبانو رسه د و. له همدې 

ي.په اړه هیلهد پيل مخامخ خربو اترو  من برې

ه دی، د اوسنيوخربو اترو اود مري په تېر ميالدي کال کې د دا چې  کاره توپ  لور اړخیزو ناستو ترمن 

تیا هم د افغان حکومت او طالکومو اترو د بریالیتوب فکتورونه لور اړخیزو خرب  بانو ترمن مخامخ دي او آیا ري

دلته پرې شننه کوو.دي؟ ېخربې اترې پیلېدونک
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لور اړخيزو ناستو د مري له خربو اترو تر 

وکه پ ې بیان ک او د ارشف غني ه ې مري آباد کې دپه اسالمنو ،ه یوه جمله کې د سولې په ت ترله غون

چې افغان ،تررسه شوېهله هغد مري خربې اترې وروستهدای يش.لور اړخیزو خربو اترو پورې بیانېاوسنيو

ل اوپکېولسمرش ه؛ خو د مال محمد عمر ک زیاته تکيهد سولې لپاره یې پر پاکستانپاکستان ته امتیازات ورک

ه شوه. د مرګ له اعالنېدو رسه دغه پروسه شن

یوالو ونهاو سیمهشپ میاشتې وروسته، د ن لور اړخیزو خربو اترو تر ییزو هېوادونو په ه الندې د افغان چرت د 

، چې دا لريدې کبله توپ لهپروسې رسه اترې د مري لهدغه خربېاړه بیا خربې اترې پیل شوې.سولې په

يه هېوادونواکمندوه ژمنې د دواړو لوریو به ل  .(امریکا او چین) تضمین ک

ۍ لور اړخيزو خربو اترو ل د 

ن ناسته لور اړخیزو خربو اترو لوم لور اړخیزې همکارۍ کال د ډسمرب په میاشت کې وشوه او۲۰۱۵د د  د 

ن ناسته د جنورۍ په جوړه ک يې ډله  ، دویمه ناسته د جنورۍ کېآبادپه اسالممه ۱۱ه، چې دوی بیا خپله لوم

ه په اسالم۶هاو درېیمه ناسته د فربورۍ پکې مه په کابل ۱۸په  ه او مه نې لورمه ناسته به د اييآباد کې وک

ي.مه بیا په کابل کې وک ۲۳هفربورۍ پ

لور اړخیزو  ولو خواووخربو اترو په لومد  ې پر پای ۍ ناسته کې  ې اعالمیې ته د ج رسولو توافق وک او د 

ه ې په اړه وویل، چېیې د جله مخې وي.تاوتريخوالی» ناعمبې«یوازې ج د افغان حکومت او طالبانو زی

ار وشو او مخامخ خربو اترو پرترمن  لور اړخیزې ډلې د کاري رشایطو وضع کول یې همدا رازین بل مهم د 

7کار و.

ېد ه هم تر اوسه تر ډېرهناستې موخهدو الره جوړول وو. که  له طالبانو رسه د مخامخ خربو اترو په اړه ت

الرې په اړه تفصیيل معلومات نه دي رشیک شوي 8.پورې د دغې ت

ۍ ناستې په اړه7 لور اړخیزې همکارۍ ډلې د لوم ه اعالمیه،د  ه بهرنیو چارو وزارت ، د افغانستان د د دغې ډلې  ورئ:په وېبپا کې و

states-united-the-and-pakistan-china-afghanistan-of-meeting-group-coordination-quadrilateral-release-press-http://mfa.gov.af/en/news/joint
ه اعالمیه کې 8 لور اړخیزې همکارۍ د دویمې ناستې په  :په دې اړه داسې راغيل وود 

The roadmap aims to set specific measures that are necessary for creating a conducive environment for the commencement of Afghan led, Afghan

owned peace talks between representatives of the Government of Afghanistan and representatives of Taliban groups aimed at reduction of

violence and establishing lasting peace in Afghanistan and the region

ې ناستې دد ې اعالمیې لوستلو لپاره دو ئبشپ ک ورک :الندې لينک ته 

-afghanistan-of-qcg-group-coordination-quadrilateral-the-of-meeting-second-the-release-press-http://mfa.gov.af/en/news/joint

china-and-states-united-the-pakistan

ACKU



۴١۵www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

12

لور اړخي ه ناسته کې، د  ۍ په در هد سولې په اړه زې همکارۍ ډلېد دې ل الره جوړه ک له مخې ، چېیوه ت

ي او د نورو هېوادونو رول به تر آسانچارۍ پورې محدود وي.  به یې افغان سوله د افغانانو په مرشۍ پرمخ 

لور اړخیزې خربې اترېطالبان او 

لور اړخیزو خربو اترو  و د  اوهم د وروسته، افغان طالبانو له دوو غون ه کې د سولې په ت واش په غون خپل پ

انه ک او د سولې  لورو دری رو لې:کوخربې اترې یې له الندې  رسه وت

؛د طالبانو د قطر دفرت ته د کار کولو اجازه ورکول.1

؛د بنديانو خوشې کول.2

؛د طالبانو پر مرشانو د سفر بنديزونه لرې کول.3

ند بندول.4 .او د دوی پر ضد پروپا

واش په ناسته کې ارشف غني  ه هم د پ راغ ورککه  ؛ خو ال تر اوسه طالبانو ته د سولې د خربو اترو ش 

ام نه دی اخېستیکابل له افغان طالبانو رسه  . د مخامخ خربو اترو په لوري 

ي ي چې مهمه موضوع ده. ،دا چې له افغان طالبانو رسه به دغه مخامخ خربې اترې چېرته کې داسې بري

يافغان طالبان به په افغانستان او پاکستان کې دا ه نه ک که په چین کې دا ډول خربې .ډول خربو ته زړه 

ي نو دلته بیا پر طالبانو د سفر ي. دکې ي، چې باید افغان حکومت او امریکا ورته پاملرنه وک بندیزونو خربه را

ل هم البته په قطر کې هم په دا ډول خربو اترو  هلته، چې شته دیفکر کېدای يش؛ خو په دې اړه داسې احت

ي.به بیا ه نه ک افغان حکومت زړه 

لور اړخیزو همکارچېېدای يشخربو اترو ته حارضمخامخ هغه مهال افغان طالبان  د خربو اترو ،ډلهيود 

ه هم له طالبانو رسه د خرب د طالبانو دمخامخلپاره اس کې يش. که  ای و اترو قطر له دفرت رسه په  لپاره 

ون کوي نووکه د قطر دفرت استازي په دغنه دی غوره شوی؛ خو  ل خربو کې  ، چې دا به دا ويقوي احت

ای کېپه پاکستان او افغانستان پرته هم لهاو یا يشپه قطر کې و خربې ای ه به تطالبانو .کوم بل  په بل 

ي وي. ه کې د خربو اترو  دا وي، چې له خپلو مرشانو به یې د سفر بندیزونه لرې ک
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لور  ورونهاړخیزو خربو اترو د بریالیتوب فکد 

لور اړخیزو خربو اترو بریالیتوب  وليز ډولد  رخکو الندې مهموهپپه  :يرا

لور اړخیزو :د طالبانو د استازیتوب قضیه· کی دا دیخربو اترو د بد  ولو غ  له ، چې ریالیتوب تر 

ي تینې ډول د ،افغان حکومت رسه د طالبانو کوم استازي خربو اترو ته حارضی طالبانو باید په ری

ای يش په دغو خربو اترو کې د طالبانو د قطر دفرت استازي او د رهربۍ شورا چېرې. کهاستازیتوب وک

ي  ه وانخيلهغه غ و صالحیت ،ون ه د مال اخرت محمد منصورهم لري او یا چې د پریک ډلهپه سمه تو

د حامد کرزي په ، چې يشېر هلې به هم د هغو خربو اترو پ، نو د دغو خربو اترو پایپکې برخه وانخيل

مکنيو.وشوېله مختلفو لوریو رسهدوره کې ولو ،حقایقو له مخېد اوسنيو  د طالبانو همدا ډله تر 

وله کېاو واکمنه ول تحریکپه  استازیتوب کوالی يش. (طالبانو)د 

د فشارونو او زور تر مهم فکتور دا دی، چې د سولې دغه خربې اترې باید ویمد:تر زور الندې نه وي·

ې تر زورکه ؛چرت الندې تررسه نه يش کې مهالهيش؛ خو په اوږدلرلیالندې خربې اترې موقتي 

ه هم د مري .نيش ثابتېدایېور  ته؛ چارواکو برخه واخیسپه خربو اترو کې د طالبانو لوړپوړوکه 

ورې  ار پکې په او له کبله یې نه وېخو پایلې یې  ه نوره هم توده شوه او د کندز  هېواد کې ج

 . و په اند د غ المل یې دا و، چې دغه خربې اترې د زور له کبله او خپله د افغان طالبانسقوط وک

وې.مخېله » چل«

لور اړخیزو خربو ا:شل نه ويېو موخه د طالبانو· ه چا ترو موخه یوازې دا وي، چې له هغکه چیرې د 

ياترورسه چې خربو ای يش او په دپه ؛، خربې ويشته حارضې ذب ک ه حکومت کې ج د ې تو

پلطالبانو پاتې ډلې  که په تېرو و ې لري؛  الره هم موقتي  يش او یا یوازې پاتې يش، نو دغه ت

ل۱۵ و  الره  ره نه ده هکلونو کې افغان حکومت دغه ت ه  ې، چې تر اوسه یې تر ډېره  عميل ک

. لرلې

خه زیاتېله د نورو · ېو  په دغو خربو اترو کې درې بهر :خوندي يشپکې افغا 

حکومت دي. که چیرې په دغو خربو اترو او افغان طالبانهېوادونه هم دخیل دي او افغان لوري پکې 

یوه اوږدمهاله سوله په منفي نو دا به همې ډېرې خوندي يش، نورو لوروکې د افغانانو په پرتله د 

ي. ډول اغېزمنه ک

ACKU
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یايل يشول دخیل · لور اړخیزو خربو اترو :لوري پکې  ول دی، چې بریالیتوب په دې کېد 

یايل وبويلدخیل لوري پکې ي، ان؛ یو لوری هم پکېانونه  چې په خربو اترو کې داسې ونه 

.دیبایلونکی 

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comul@gmail.comcsrskab: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

یشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.لطفا نظرات و پیادآوری: 
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