
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول
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 ییزو څېړنو مرکز څېړونکید ستراتېژیکو او سیمه
 

 ؟وګړي پرېکوي د افغان جګړې قېمت عام
 

)یوناما( په خپل تازه خپاره شوي راپور کې کښلي چې د امریکایي  استازولۍ سیاسيپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
ځواکونو له لوري په فراه او نیمروز والیتونو کې د نشه یي توکو د تولید پر فابریکو د هوایي بریدونو له امله ګڼ 

 .ژوبله اوښتې دهشمېر ملکي کسانو ته مرګ
د روان لمریز چې دي ویل شوي  پکې باندې خپور شوی دیمه نېټه  1۷نوموړی راپور چې د تلې/میزان میاشتې په 

 د هوایي بریدونوولسوالیو کې د فراه او نیمروز والیتونو په بګوا او دالرام مه نېټه باندې  1۵کال د ثور میاشتې په 
 مرګه ژوبله اوښتې ده.پکې ډېرو عامو وګړو ته  ۶۰ځایونو باندې تر سره شوي دي له  ۶۰له امله چې په 

په وروستیو څو یې هڅې کېدلې اسې حال کې چې د سولې خبرې اترې له تېرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په د
 ودرېدلې.خو د ځینو عواملو له امله بېرته په ټپه ؛ وېبښونکي پړاو ته رسېدلې میاشتو کې یوه هیله

ړو ، په بمباریو کې د عامو وګد هوایي بمباریو زیاتوالی، ژوبلې ته کتنهپه تېرو دوه لسیزو کې د ملکي وګړو مرګ
 او د ژوبلې پایلېد ملکي وګړو د مرګم کال کې امنیتي وضعیت ته کتنه، ۲۰1۹په په وژلو سره د حکومت سقوط، 

 هغه موضوعات دي چې دلته مو بحث پرې کړی دی. اغېزې، ژوبلېمرګ د وګړو عامو د باندې پروسه په سولې
 

 :ژوبلهمرګته اوښتې وګړو  عامو م کال پورې ۲۰۱۳-۲۰۰۱له 
کلونو راهیسې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ملکي وګړو ژوند ته  1۸د افغانستان په روانه جګړه کې له تېرو 

پاملرنه نه ده شوې او له همدې امله هر کال په دغه جګړه کې د جګړې د ښکېلو لورو ترڅنګ، زرګونه ملکي وګړو 
 .اوښتېته هم مرګ ژوبله 

م  ۲۰۰1له خو د مرګ ژوبلې دقیقه کچه معلومه نه ده.  وګړو عاموم کال راوروسته افغان جګړه کې د  ۲۰۰1له 
ژوبلې په هکله ځیني تخمینونه او شمېرې شته دي. د دغو د مرګ وګړو عاموم کال پورې د  ۲۰۰۶کال څخه تر 

وګړي په  عامتنه  ۲3۷۵ټال وه او ټول ژوبلې کچه لوړهوګړو د مرګ عاموم کال کې د  ۲۰۰1شمېرو له مخې په 
م کلونو ۲۰۰۶او  ۲۰۰۵، ۲۰۰۴، ۲۰۰3، ۲۰۰۲خو وروسته بیا دا کچه راټیټه شوه. په دغه کال کې وژل شوي ؤو، 

م کال کې چې جګړه  ۲۰۰۷وګړي وژل شوي ؤو. په  عامتنه  ۹۲۹او  ۴13، ۴۵۰،۲3۰، ۴۰۰کې په تر ترتیب سره 
زیاته شوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر)  همژوبله وګړو مرګ عاموورو ورو ګرمه شوه ورسره د 

م کال څخه د  ۲۰۰۷له ژوبلې دقیقې څارنې ته مخه کړه. د یوناما د شمېرو له مخې، وګړو د مرګ عامویوناما( د 
تنه نور ټپیان شوي دي. په دغو  ۲۹۹۵۶تنه ملکي وګړي وژل شوي او  ۲1۴۷۴م کال تر پایه پورې ټول  ۲۰1۴

م کال ۲۰1۴یوه ډېره برخه یې هغه کسان دي، چې لږ تر لږه د بدن یو غړی یې پرې شوی دی. یوازې په  ټپیانو کې 
راجستر کړي ؤو، چې د جګړې له کبله یې د بدن یو  معوبیننوي داسې  131۸کې د سره صلیب نړېوالې کمېټې 

 ړی له السه ورکړی دی.غ
وګړي  عامتنه  ۲۶۲۷1م کال پورې  ۲۰1۴م کال څخه تر  ۲۰۰1په دې توګه، یوازې د ثبت شویو شمېرو له مخې له 

 زرو ډېر ټپیان شوي دي. ۴۰۰۰۰وژل شوي دي او تر 
 

 :وګړو مرګ ژوبله عامومت په دوره کې د د ملي یووالي حکو
راتگ سره، کله چې له امریکا سره امنیتي تړون په هېواد کې د امن م کال کې د ملي یووالي حکومت له  ۲۰1۴په 

ژوبله زیاته شوه. د یوناما د ارقامو او سولې په پار السلیک شو؛ خو برعکس د جګړې میدان ګرم او د ملکیانو مرگ
 په ټولیزژوبله اوښتې او له مخې، د ملي یووالي حکومت په دوره کې هر کال شاوخوا لس زره ملکي وګړو ته مرګ

ډول دغه وضعیت ورځ تر بلې د جګړې د میدان له ګرمېدو سره د خرابېدو په لور روان دی، چې په افغانستان کې 
، 1۰۵3۴م کلونو کې په ترتیب سره هر کال  ۲۰1۸او  ۲۰1۷، ۲۰1۶، ۲۰1۵، ۲۰1۴. د د یوه ناورین ښودنه کوي
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م ۲۰1۸د څخه کال له لومړۍ نېټې  م ۲۰1۴، د هژوبله اوښتې دتنو ته مرګ 1۰۹۹3او  1۰۴۵3، 11۴1۸، 11۰۰۲
 ژوبله اوښتې ده.ته مرګ تنه عامو وګړو ۵۴۴۰۰کال تر پایه پورې 

والو مخالفینو بېل الملونه لرل. د دولت د وسلهژوبلې د کچې لوړوالي بېالد مرګ وګړو عامو کلونو کې د پنځوپه تېرو 
سو د ییزو پولیبریدونه، د افغان حکومت له لوري تهاجمي عملیات، د سیمهمېشتو سیمو کې له لوري په ښاري او ګڼ

مېشته سیمو کې مرموزې خونړۍ چاودنې یې مهم الملونه جوړښتونو پراختیا، د هوایي بریدونو زیاتوالی او په ګڼ
 .ؤو
 :د هوایي بریدونو زیاتوالی عامو وګړوپر 

از پر سره د زیات امتی مېز اترې پیل شوې دواړو لوریو د خبرو دکله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې 
اریو کې بمب هوایي؛ خو په وروستیو څو میاشتو کې په ورکړ د تر السه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې ته زور

مه( خپور شوی ویل شوي، 1۷میزان تلې/د یوناما په راپور کې چې )چهارشنبه،  .شويډېری مهال عام وګړي په نښه 
بریدونه  ۶۰محلونو  ۶۰چې امریکایي ځواکونو د فراه او نیمروز والیتونو په دوو ولسوالیو بګوا او دالرام کې پر 

په راپور کې راغلي، دغه بریدونه چې د روان لمریز  .ته مرګ ژوبله اوښتې کړي چې په ترڅ کې یې ملکي کسانو
پېښې یې د ملکي کسانو د وژل کېدو دي، چې په دې بریدونو کې  3۹ه نېټه ترسره شوي م 1۵کال د ثور میاشتې په 

 .مورده هم نامعلومه دي ۴ټپیان او  ۵تنه ملکي وګړي وژل شوي،  3۰
یوناما ویلي چې د وژل شویو  .ماشومان او یوه میرمن هم وژل شوي دي 1۴د دې راپور له مخې په دې بریدونو کې 

وګړو  عاموهوایي بمبارۍ د ، توار په برخه کې کار کاوهاد نشه یې توکو په فابریکو کې د البریې  1۷کسانو له ډلې 
 میالدي ژوبله کې رول لرونکی او مهم فکټور دی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې یوازې د روانپه مرګ

؛ خو پایله یوازې بمونه غورځول شوي دي 1۷31 د امریکایانو له لوري په اګسټ او سپټمبر میاشتو کې کال( ۲۰1۹)
ژوبله واوړي، پرته له دې یې کومه مثبته پایله نه ده کې مرګوګړو ته په عامودا وه چې جګړه ګرمه وساتل شي او 

کلونو کې یې اغېز نه دی  1۸تېرو لرلې، ځکه د نظامي فشارونو له الرې د افغان جګړې ګټل هغه څه دي، چې په 
والو مخالفینو د وسله ورهاخوا له هوایي بمباریو  .یوازې د تېرو ناکامو تجربو تکرار بلل کېدای شي لیدل شوی او

 وروستیو کې ځینېدې په دي، او یې ښې بېلګې دي په کابل، پروان او ننګرهار کې تر سره شوي چې بریدونه، 
له دې ټولو سره ویلی شو، چې د  .ژوبلې یو بل المل دیمرموزې چاودنې او بریدونه هم د ملکي وګړو د مرګ

افغانستان په روانه جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې اصولو ته نه پاملرنه، ړندې بمبارۍ او په ټولیز ډول 
 قصداً د وحشت خپرول، هغه څه دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتوالي ته یې الره هواره کړې ده

 

 :سکوت حکومتعامو وګړو په وژلو د  د
 هغه نتړو امنیتي د سره امریکایانو د ملي یووالي حکومت چې مشري یې محمد اشرف غني او عبدهللا عبدهللا کوي له

 دودیزې کال م ۲۰13 د هم څه که. لري مصوونیت قضایي مخې له یې ځواکونه امریکایي چې کړه السلیک نسخه
 یې همداسې وه، چې څنګه ماده دا حکومت غني د خو شي؛ لرې باید بند دا چې وه کړې غوښتنه دا هم جرګې لویې
 تړون يامنیت» د چې کې، رساله ستراتېژیکه شوې خپره په خوا له مرکز څېړنو ییزو سیمه او ستراتېژیکو د .ومنله
 پکې نظرونه څېړونکو شمېر یو د اړه په تړون امنیتي د او شوې خپره الندې نامه تر «ارزونې حقوقي او علمي
 وژلو د افغانانو د الس په امریکایانو د به ورکړه مصوونیت قضایي د چې شوې څرګنده وېره همدا شوي، راټول
 هپ حکومت یووالي ملي د خوا، بلې له. لري نه حق پوښتنې د یې انافغان وژني، افغانان امریکایان که. وي مجوز

 غني د ېچ ؤو، ویلي کې مرکه په سره ټایمز نیویارک له قوماندان امریکایي یوه کې افغانستان په کې، ورځو لومړیو
 څېر په ورځې او شپې د تفاوت همکاریو دې د جنرال دغه. دی همکار ډېر سره دوی له پرتله په کرزي د حکومت
 انافغ دپه اړه راپور خپروي  چې اوس یې ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ،تړاو په د شویو بمباریو !ؤو ښودلی

 پېړۍ لسمهات په ولس امریکا د چې کله. ثابتېږي کره ډېره خبره قوماندان امریکایي د سره، کتو په ته سکوت حکومت
 ننه تر ېچ ؤو وژلي امریکایان تنه اووه اردو انګلیسي کې باسټن په ،ؤو کړی پاڅون ضد پر استعمار انګلیس د کې

د هرې  دلته خو کوي؛ تازه یاد هغوی د کې میاشت مارچ هره په او بولي «عام قتل باسټن» د وژنه هغه امریکایان
 الرښوونه «احتیاط» د ته امریکایانو هم حکومت افغان لږترلږهکې په لسګونو عام وګړي وژل کیږي په پایله بمبارۍ 

 !ويکهم نه
 

 :ته کتنه کال کې امنیتي وضعیت م ۲۰۱۹
د  ،وړ زیان اړول جاري ساتليم کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، وسله والې جګړې ملګي وګړو ته د پام ۲۰1۹د 

د راپور د سیاسي استازولۍ ملتونو  مې پورې، د ملګرو 31م کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د جون تر  ۲۰1۹
سلنه کموالۍ په ډاګه کوي  ۲۷م کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰1۸، چې د ژوبله اوښتېتنو ته مرګ 3۸1۲له مخې 

م کال د  ۲۰1۹و میاشتو کې تر ټولو کم تلفات دي. په داسې حال کې چې د م کال راهیسې په شپږ۲۰1۲چې دا د 
 . ښودل شوی دیسلنه زیاتوالی  ۲۷لومړۍ ربعې په پرتله په دویمه کې د ملکي وګړو په مړینه کې 
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: ښځې ال اوس هم په افغانستان کې د جګړو له امله په نا متناسب ډول په جګړه کې د مېرمنو اغېزمن کېدل -۱
، د جګړې اړوند بېځایه کېدنې، اقتصادي نا امنۍ، او د بنسټیزو اغېزمنې کیږي، د ژوند د السه ورکولو، ټپي کېدلو

س رسي له نشتون څخه کړیږي. وسله واله جګړه دغه راز د ښځو په وړاندې نابرابري او له تبعیض خدمتونو ته د ال
 کېدل زیاتوي.تاوتریخوالي سره د هغوی مخ ټڅه چې له جنسي او د جنډر پر بنس ډکې کړنې زیاتوي، کوم

 چېښځو ته  ۴3۰والې جګړې له امله مې پورې، وسله 3۰م کال د جنوری له لومړۍ نېټې څخه د جون تر  ۲۰1۹د 
م کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰1۸. چې د یې ټپیانې شوې دي ۲۸۶ پاتې او وژل شوې یې  1۴۴ له دې جملې څخه 

 ژوبلې زیاته برخه د هوایي ړندو بمباریو له امله ده.د دې مرګ اګه کوي.سلنه کموالی په ډ ۲۲
 

م کال په لومړی نیماي کې، د جګړې اړوند تاوتریخوالي په  ۲۰1۹د  :په جګړه کې ماشومانو ته اوښتي زیانونه -۲
افغانستان کې پر ماشومانو هم خپل بد اغېز درلودلی، په ځانګړي ډول د هغو ګواښونو چې هغوی ورسره له جګړې 

ا د و، او د جګړې د ښکېلو خواوو له خڅخه د پاتې شونو چاودېدونکو توکو، پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو
لومړیو شپږو  دم کال  ۲۰1۹د  د سیاسي استازولۍ ملتونو رو. د ملګګمارنې او کارونې د زیانمنتوب له امله مخ دي

یې مړه او پاتې  3۲۷ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې نه ماشومانو ته مرګ 1۲۰۷په راپور کې راغلي، چې میاشتو 
ژوبله کې هم غوښنه چې په دې مرګ لنه کموالی په ډاګ کوي.س 13م کال په اندازه  ۲۰1۸یې ټپیان ؤو. دا د  ۸۸۰

ه بلې خوا داعش ډلې هم په افغانستان کې له نسبی ماتې وروسته بیا د هېواد په ختیزو ل ده.له امله اریو ببرخه د بم
چاودنې مسؤولیت هم  خونړۍد پر مراسمو واده  ؛ دکابل کېدې وروستیو کې په او په  یسیمو کې سر راپورته کړ

ره مخ له سقوط س ونووالیت او تخار بغالند هېواد په کچه له وروستیو امنیتی پېښو او په تېره بیا د .په غاړه واخیست
کېدو، د کندز ښار بیا ځلې سقوط کېدو او د دې ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ملکی وګړو ته د 

 درنې مرګ ژوبلې اوښتو څخه د هېواد راتلونکی امنیتی وضعیت ته ورپېښې ننګونې په ښه ډول څرګندېږی.
 

 :ژوبلې پایلېد ملکي وګړو د مرګ
 :بهرنیو ځواکونو له لوري په جګړه کې د ملکي وګړو ژوند ته نه پاملرنه الندې پایلې لرلی شي د افغان حکومت او

  خوا دا ډول بریدونه په لویه کچه د خلکو او حکومت ترمنځ واټن لهاو امریکایانو د افغان هوایي ځواکونو
 ، چې ډېر کړی یې هم دی.ډېرولی شي 

  والو مخالفینو لیکې پیاوړې او له کبله یې د دولت د وسلهد ملکي خلکو مرګ ژوبله د خلکو کرکه پاروي
 .کېږي او د جګړې ډګر ګرمېږي 

  په دیني مدرسو، جوماتونو او نورو دیني ځایونو او دیني مراسمو بریدونه بیا د خلکو توند غبرګون هم پارولی
 .شي 

  راټوکېدلې هیلې هم مړاوې کوي او دا وضعیت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره
 .باورۍ فضا نوره هم پراخويداسې ښکاري، چې دواړه لوري په عامه ځایونو په بریدونو سره د بې 

 

 :ژوبلې اغېزېد مرګد عامو وګړو  پروسه باندېد سولې په 
و کال چې له تېر ی رسولو په موخه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ته په افغانستان کې د روانې جګړې د پای

 دواړهدواړو لوریو ترمنځ چې کله خبرې روانې وې د راهیسې پیل شوې وې د یو لړ عواملو له امله بندې شوې دي 
سه ات امتیاز ترالد جګړې په میدان کې یو پر بل فشارونه وارد کړي او د خبرو پر مهال د زی له تر څوکوهڅه  ولوری

په وروستیو  .کولو په موخه یو بل ته خپل قوت ښکاره کړي؛ خو دا چاره یې د ملکي وګړو په زیان تمامه شوې ده
کې افغان حکومت او بهرنیانو، پر طالبانو بمبارۍ او شپني عملیات زیات کړي او له بلې خوا طالبانو د جګړې پر 

، چې ؤو باندې کلي ګرین وېلېج تی ستر برید یې په کابل ښار کې پرډګر او چاودنو تمرکز زیات کړی، چې وروس
 ؛ خو د دغو فشارو په لړ کې د ملګيژوبله واوښتلهمرګ عامو وګړو تهډېری بهرنیانو په ګډون  څوپه پایله کې یې د 

یاتو هوایي عمل ساري ډول زیاته شوې او په ځانګړې توګه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډوژوبله په بېوګړو مرګ
له بده مرغه افغان حکومت د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو  .نه په نښه کېږيوکې نېغ په نېغه د ملکي خلکو کور

پر مهال د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله، تل چوپتیا غوره کړې او په دې برخه کې یې تر دې دمه د خلکو له پراخو 
پورته کړی؛ خو دا هغه څه کېدای شي، چې د عامو افغانانو او حکومت  اعتراضونو سره سره کوم جدي ګام نه دی

راز د جګړې پر میدان به یې هم اغېز دا وي چې ښایي ځینې دردېدلي افغانان د ترمنځ ال هم واټن زیات کړي دغه
حکومت  د کلونو کې هم تېرومخالفینو لیکو ته ورشي او بېرته د افغان حکومت پر ضد وسله واخلي. کوم څه چې په 

 یو مهم المل بلل شوی دی. مخالفتوال د وسله
 پای
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