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 رسیزه 

وړاندې    رد طالبانو په الس د کابل له سقوط را  وروسته، په افغانستان کې د ملکي وګړو پ  ۱۵کال د اګست په    ۲۰۲۱  د
  کې   کال  ۲۰۲۲تاوتریخوالی دوام لري. د ملکي وګړو د په نښه کولو اړوند تاوتریخوايل د زیاتیدو له امله افغانستان  

  پر   ښځو  د   کې   ډګر   سیاس   په په لېست کې شامل کړای شو. يو غټ المل یې    شخړو   وړ  اندېښنې  ۱۰  د  ACLED  د
پار    تاوتریخوايل  د  وړاندې په  لوړه کچه ده ، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع 

، رسه په خربياالنو کړۍ تنګه  وړاندې د تاوتریخوالې د پيښو د زياتيدلو د انديښنو رسه  ردلې دي. د ملکیانو پېراپاڅ
شوې او کره خربونو ته الرسسی تر ډيره بریده اغیزمن شوی دی.  هغه ادارې چې سیاس تاوتریخوالی او الریونونه  
څاري، حاالتو ته په کتو رسه ېې د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستلی تر څو وکوالی يش په کره توګه ځمکني  

 حقایق تر السه کړي.  
 

وړاندې    ردا راپور په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په اوو میاشتو کې د معلوماتو د ترالسه کولو پ
ډیټا سیټ کې د افغان     (ACLED)ننګونو ته کتنه کوي. دا د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې  

څا کوي؛ډی    (APW)سوله  ګوته  په  ونډه  او  ارزښت  پلټي ټا  بدلونونه  چې    دا  کلیدي  کې  تاوتریخوايل  په  څنګه 
)ټرېنډونه( چې ملکي وګړي په نښه کوي، په ځانګړي توګه سیاس تاوتریخوالی چې ښځې په نښه کوي، د راپور  

 ورکولو او رسچینو پېژندنې په بڼو کې تغیر راوستلو رسه په ښه توګه را برسیره شوي. 
 

کونو او همدارنګه د طالبانو او اسالمي دولت )داعش( تر منځ د طالبانو له  په راپور کې د طالبانو او طالبانو ضد ځوا
واک ته رسېدو راهیسې نښتو ته یوه کتنه شامله ده. د طالبانو خپلمنځي جګړې په اړه معلومات هم ارزول شوي  

نظام ته    ترڅو په دې ډله کې د یووايل  په کچې وپوهېږو ځکه چې دوی د یوې وسله والې یاغي ډلې څخه حکومتي 
 بدلون کړی. 

 پیژندنه APWاو  ACLEDد   

ACLED     .په ژوندی بڼه په ټوله نړۍ کې سیاس تاوتریخوالی او الریونونه تعقیبويACLED    د پیښو لپاره په پراخه
رسه ځان برابروي ترڅو په ښه ډول ټرېنډونه په نښه او ثبت    کچه باوري رسچینو باندې تکیه کوي او له  رشایطو

 څخه تر نن پورې تر پوښښ الندې نیيس.  1جنوري له  2017د افغانستان ډیټا د    ACLEDکړي. 
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APW    کې تاسیس شوی. د خربیاالنو د یوې پیاوړې    2020یز څارونکی دی چې په  ی یا افغان سوله څار د شخړو سیمه
ا په  یې  له الرې  د  شبکې  اوس د الریونونو، د برشي حقونو  او  پراخه کړې  د څارنې ساحه  پېښو  د  فغانستان کې 

 رسغړونو، او نورو امنیتي مسایلو په اړه معترب معلومات راټولوي. 
 

ACLED  اوAPW    په فربوري کې په رسمي ډول  په ګډه کار پیل کړ.  2021د 
 

 بدلون د کابل له سقوط وروسته د رسچينو په پېژندنه کې 
 
خورا   راهیسې  واکمنۍ  له  طالبانو  د  ورکول  راپور  او  راټولول  معلومات  اړه  په  الریونونو  او  تاوتریخوايل  سیاس  د 
ستونزمن شوي، ځکه چې په افغانستان کې ډیری محيل رسنۍ یا له منځه تليل او یا هم د طالبانو له خوا په کلکه  

راهیسې له    15کال د اګست له    2021( اټکل کوي چې د  IFJ)   سانسور شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون 
(. هغه رسنۍ چې پر دې رسبېره کار کوي سانسور  2022،  3  فربوري،  FJIڅخه ډیرې رسنۍ تړل شوې دي )  300

 رسه مخ دي او نه يش کوالی د افغانستان په خاوره کې د واقعي وضعیت راپور ورکړي. هغه کسان چې د طالبانو له
ګواښل کېږي، زنداين لیدلوري رسه په تضاد کې د خربونو د راپور ورکولو خطر په غاړه واخيل؛ د طالبانو له خوا  

 کېږي اویا هم شکنجه کېږي. 
 
په اګست کې د طالبانو د واک ترالسه    2021وړاندې تاوتریخوالی د  رد معلوماتو له مخې، د خربیاالنو پ ACLEDد 

هغه خربیاالن تر نورو ډېر په نښه شوي دي چې  کولو رسه سم تر ټولو لوړې کچې ته ورسید )الندې انځور وګورئ(.  
و پر ضد الیورنونو ته یې پوښښ ورکولو په ځانګړي ډول هغوی چې د ښځو له خوا الریونونو ته یې پوښښ  د طالبان
 ورکولو.  

 
د الريونونو پر مهال پر ژورنالیستانو د بريدونو په کچه کې د پام وړ ډېروالی    ACLEDپه سپمتامرب کې    2021د  

 شوي(. ثبت کړی )په الندې ګراف کې په روښانه نیيل رنګ کې ښودل  
 

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/new-report-reveals-catastrophic-scale-of-media-collapse-in-afghanistan.html
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دغه ځپونکی رسنيز چاپېريال په هېواد کې د سياس تاوتريخوايل او الريونونو د څارنې سازمانونه دې ته اړ کړي  

د کابل له سقوط    ACLEDچې د واقعيتونو په دقيقه توګه د راښکاره کولو لپاره ځانونه عیار کړي. لکه څنګه چې  
زو رسنیو  ی وروسته د رسنیو د بدلیدونکي منظرې رسه د تطابق لپاره حرکت وکړ، په څو محيل ژبو کې د نویو دود

رسچینو اضافه کولو له الرې يې خپلې رسچینې پراخې کړې، او همدارنګه یې د ټولنیزو رسنیو په شمول د "نوي  
رسه خپله ملګرتیا پیاوړې    APWیزو شخړو څارونکي  ید سیمه      ACLEDکړل. برسېره پردې،    هرسنیو" کارول پراخ

کړې چې دې ادارې هم په ورته ډول د راپور ورکولو کړنې د مخ په زیاتیدونکي  ځپونکي محيل رشایطو رسه تنظیم  
رخه  کړي. د راپور دا برخه د یوه ننګونکي، بدلیدونکي سیاس چاپیریال په منځ کې د راپور ورکولو او د رسچینو په ب

 کې شوي سمونونه نور هم څېړي. 
 

 د 'نوې رسنیو' او د محيل ژبو رسچینې شاملول

ACLED   ټولنیزو رسنیو څخه غیر موثق معلومات نه راټولوي. بلکه    لهACLED    د "نوي رسنیو" د اکاونټونه د پیژندلو
نورو ټولنیزو رسنیو حسابونه وپېژين چې  اره رامینځته شوی روش په افغانستان کې هم وکاروه ترڅو د ال پاو ارزولو ل
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په ځپونکي مطبوعايت چاپیریال کې ترې د معلومايت رسچېنو په څېر کار اخیستل کېدای يش. د نوې ميډيا رسه  
په دوامداره توګه کتني ته اړتیا لري، ځکه چې حسابونه اکرثا    هیوه د پام وړه ننګونه دا ده چې  د رسچینې حسابون 

په دوامداره     ACLEDا کیږي او بېرته ورکېږي، هر یو يې د باوري توب کچې لري. له دې امله،  په چټکۍ رسه راپید
 توګه د نوي ټولنیزو رسنیو حسابونو د پیژندنې، تایید، او تصدیق په پروسه کې دی. 

 
ايي اکاونټ  یې تعقیبوي په ټولنیزو رسنیو کې د بل ټولنیز میډی  ACLEDکله چې معترب ژورنالیستان یا سازمانونه چې  

کیږي.   ارزول  پخپله  کړي  رشیک  يې  معلومات  کې  اصل  په  چې  اکاونټ  هغه  رشیکوي،  معلومات  څخه 
ACLED  همدارنګه په فعاله توګه په سیمه کې متخصصینو رسه په اړیکه کېږي ترڅو د داسې نوي ټولنیزو رسنیو

تایید کړي او نور اضايف اکاونټونه وپیژين چې د اړوند 'نوي میډیا' ټول  اکاونټونه اعتبار  و پیښو راپور ورکوي. د 
اکاونټونه بیا لږترلږه د څلورو اونیو لپاره ازمايل کېږي ترڅو د اکونټ د کره وايل کچه معلومه يش؛ د اکاونټ راپور  
ورکولو د وخت دقت؛ او د پیښو د مقدار په اړه ېې مالومات د رسچینو لیست کې اضافه کيږي . دا اقدامات د دې  

د اونۍ رسچینو بیاکتنې پروسو کې اضافه يش یا نه.        ACLEDې مرسته کوي چې ایا نوې رسچینه باید د  معلومولو ک
ACLED  پخوا داسې حال کې چې  په  راټولوي،  معلومات  اکاونټونو څخه  رسنیو  ټولنیزو  دوو درځنو  د  اوس مهال 

و د ټولنیزو رسنیو حسابونه څخه چې  معلومات یوازې د ورځپاڼو د ټولنیزو رسنیو حسابونه او نورو دودیزو رسنی
ACLED   .د رسچینو لیست کې يې شتون الره ترالسه کېدل 

 
کره والی باید د رسچینو د پېژندلو په وخت کې په نظر کې ونیول يش. د بیلګې په توګه، د مقاومت ميل جبهې  

(NRF چې د طالبانو ضد یوه ډله ده، د ټویټر حسابونو پر بنسټ د پیښو څخه راپو ،)  ر شوي تلفات په عمومي ډول
د نورو رسچینو له خوا د  راپور شوي شمیرو څخه لوړ دي؛ کله کله د ځینو نښتو وروسته د سلو څخه د زیاتو تلفاتو  

د   لپاره،  لږولو  د  وايل  ناکره  څرګند  دې  د  کيږي.   ادعاوې  ځانګړې    NRFناکره  پاره  له  حسابونو  ټویټر  اړوند 
  .1بهرنیو متخصصینو له خوا تایید شوې ده   میتودولوژي را منځ ته شوه چې د

یزو  ید سیمه    ACLEDد رسچینو په لیست کې د ټولنیزو رسنیو د نویو رسچینو د اضافه کولو ترڅنګ،    ACLEDد  
  ACLEDدودیزو رسنیو رسچینو ته چې په دري، پښتو او عريب ژبو خربونه خپروي ډېر ټینګار کوي. په دې کار  

پیښې د هغو راپورونو پراساس    ACLEDتوانېدلی چې د کوچنیو خربي اژانسونو څخه راپور شوې پیښې ثبت کري. د  
نکو  و ې پر ځای چې په لویو خربونو راټولو کوډ شوي چې مستقیم د محيل ژبو ویب پاڼو څخه رسچینه اخيل ، دد

(news aggregators.کې موندل کیږي. دا په دوامداره او بشپړ پوښښ کې مرسته کوي ) 
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 د ځایې شخړو د څار ځایونو پیاوړي کول

  ( د هغو پېښو په اړه هم د معلوماتو چمتو کولو لپاره پر ACLEDد وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژه ) 
ځایې همکارانو تکیه کوي، چې له دغو همکارانو پرته به پټې پاتې يش. په افغانستان کې تنګ او ځپونکي چاپېریال  
ته په کتو، افغان سوله څار، چې د ځایې شخړو د څار او د اکليډ یوه همکاره اداره ده، د معلوماتو د راټولونې اړوند  

د نورو ګډوډيو راپورونه هم راغونډ او مستند کړي. د طالبانو د    کارونه پراخ کړل، تر څو د وسلوالو نښتو برسېره
راتګ په لومړیو کې افغان سوله څار اداره  اړ شوه چې د خپل فعالیت کچه راکمه کړي، تر څو د خپلو کارکوونکو  

  ډسمرب   2021امنیت ته لومړیتوب ورکړي. وروسته له هغې چې افغان سوله څار خپل فعالیت بیاځلې پېل کړی، د 
په سیمه کې د افغان سوله څار له خوا د   2 نوې پيښې راپور کړې دي.    800میاشتې له وروستیو را په دې خوا ېې  

معلوماتو د ترالسه کولو په موخه یوه پیاوړې شبکه رامنځته شوې ده. د دې تر څنګه دوی په دوامداره توګه خپله  
مالوماتو په پار نوې رسچېنې اضافه کوي. افغان سوله څار د افغانستان په  شبکه پراخوي او په واليتي کچه د کره  

ټولو والیتونو کې د هغو رسچینو شمېر زیات کړی دی چې دوی ورڅخه معلومات ترالسه کوي، موخه یې دا ده چې  
افغان سوله څار د معلوماتو د رسچین  421د هېواد په ټولو   له ډلې  ولسوالیو کې د معلوماتو رسچینې ولري. د  و 

 خربياالن، فعاالن، د پخواين دولت کارکوونکي او سیمییز مرشان د یادونې وړ دي. 
 

څخه د زیاتو   120پر دې رسبېره، افغان سوله څار د رسنیو د څار فعالیتونه پراخه کړي دي. افغان سوله څار له  
فیسبوک اکونټونه پکې شامل دي.  ټویټر او    100خربې ویبسایټونه او شاوخوا    24رسنیو نه معلومات راټولوي، چې  

افغان سوله څار د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر هغو اکونټونو رسه چې مخکې ترې په افغانستان کې د پېښو او شخړو  
په اړه پراخ معلوماتو ترالسه کېدل، خو د طالبانو له حاکمیت وروسته یې غږ خاموشه دی. د پېښو په اړه د معلوماتو  

له داسې اکونټونو رسه انفرادي ډول باندې اړیکې نیول شوي دي. همدارنګه افغان سوله څار د    د ترالسه کولو لپاره 
پر   ناسمو معلوماتو له کارونې هم خرب دی، په ځانګړي ډول د طالبانو له خوا، چې دا د کره معلوماتو د راټولولو 

رسچینو د تاېیدۍ پروسه پر مخ وړي،    وړاندې یوه ننګونه ده. له همدې امله افغان سوله څار په هامغې سیمه کې د
 چې دا کار د راپور شویو پېښو د باور کچه زیاتوي. 

 
 

 .  وګورئ سند میتودولوژي افغانستان د  ACLEDد دې میتودولوژي په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د   2
ودولوژۍ رسه سم  د افغان سوله څار ډاټا د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د معلوماتو په ټولګه کې د دغې پروژې له خوا د جوړې شوې میت   2

ای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د معلومات په ټولګه کې د هغو معلوماتو پر بنسټ  کوډ کېږي. چې له امله یې ممکن ډېرې یا کمې پېښې د وسلوالو نښتو د ځ
وي. د وسلوالو نښتو    کوډ کړای شوي وي، چې د افغان سوله څار د شمولیت بېالبېلو معیارونو او راټولونې )تحلیل(/ په برخو ویشنې میتودونو پر بنسټ راټول شوي 

 وګورئ.   ACLED Codebookودولوژۍ په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د میت

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/ACLED_Afghanistan-Methodology_v5-February-2022.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
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پاره د سم وخت ټاکل یوه بله ننګونه ده چې افغان سوله څار وررسه د راپور  ل د تېرو ناراپور شویو پېښو د راشاملولو  
ې کېدل غوره ګڼې، تر څو کوم  جوړونې پرمهال مخ کېږي; ډېری وختونه د زیامنن شویو کسانو کورنۍ چپ پات

خپلوان یې نور زیان ونه ویني. د بېلګې په توګه، طالبان ممکن عام وګړي ونیيس، پرته له دې چې د دوی د نیولو  
لپاره کوم المل يا دلیل ولري. په دې ډول قضیو کې کورنۍ ممکن د قومي مرشانو د منځګړیتوب غوښتونکي وي،  

ړی خوشی کړای يش، پرته له دې چې رسنۍ یې له نیولو یا زورولو خرب کړای  تر څو د دوی د کورنۍ نیول شوی غ
يش. دا ډول ځان سانسور کول  کوالی يش چې د پېښې د سمالس راپورولو مخه ونیيس. په دغه ډول پېښو کې  

وي چې د دغې  افغان سوله څار له رسچینو رسه په اړیکه کې وي او په اړه یې د راپور ترتیبولو لپاره تر هغې انتظار ک 
 کس سمالس امنیت نور د اندیښنې وړ نه وي. 

د راپور په ورکولو کې د امنیتي انديښنو له امله د پام وړ دې ځنډ ته په کتو، افغان سوله څار د معلوماتو د راټولولو  
و مارچ په  کال فیربوري په وروستیو ا  2022پاره د تعقیبولو یوه دوامداره پروسه پرمخ وړي. د بېلګې په توګه، د  ل

داسې پېښې ورزیاتې کړې، چې په    70لومړیو کې، افغان سوله څار د خپلو معلوماتو ټولګې ته د تېرو میاشتو شاوخوا  
هامغه وخت کې یې په اړه راپور نه شو ورکول کېدای. د رسچینو خوندیتوب د الباوري کېدو په موخه افغان سوله  

ي، تر څو د طالبانو له خوا د خرب ورکونکي کس له په نښه کېدو څخه  څار په پټه راپور ورکول هڅوي او مالتړ یې کو 
مخنیوی ويش. دې روش افغان سوله څار د هغو معلوماتو د ترالسه کولو جوګه کړی دی، چې له دې پرته به پټ  

 پاتې وو. 

 د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د معلومات په ټولګه کې د افغان سوله 
 د ډاټا د راشاملولو نوي بڼې څار

لکه چې پورته یې هم یادونه وشوه، له خپلو رسچینو رسه د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا برابرښت/توافق  
د معلوماتو د داسې ټولګې په رامنځته کولو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې پېښېدونکي سیاس پيښې  په  

ايل پيښې چې عام وګړي په نښه کوي د وسلوالو نښتو  کره توګه په ډاګه کوي. د کابل له سقوط وروسته د تاوتریخو 
د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې وړتیا د افغان سوله څار د ډاټا له الرې ډيره پراخه شوې ده، دغه ډول پېښې چې  

% څخه زیات یې یواځې د  20د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا د پروژې له خوا کوډ کړای شوي دي، له  
کې د ډېرو خلکو اصيل اندیښنه د عامو    3ن سوله څار له خوا تر پوښښ الندې نیول شوي دي. د طالبانو په دولت افغا

 وګړو پر وړاندې تاوتریخوايل کې د پام وړ زیاتوالی، په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې سیاس تاوتریخوالی دی.  

 
(، چې ځواکونه یې د افغانستان -2021راوروسته د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې طالبان د افغانستان د دولت په توګه کوډ کړي دي )  16کال اګست له    2021د     3

کې دی. دا د دوی د قانوين کېدنې یا نړیوالې رسمیت پېژندنې په  ( او پولیسو ځواکونو په توګه کوډ کړای شوي دي، چې د دې هېواد حقیقي کنټرول یې په الس -2021د نظامي )
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وړاندې    رري میاشت کې د ټولو لوریو له خوا د عام وګړو پکال په جنو   2022د افغان سوله څار له معلوماتو پرته به د  
کال   2022د تاوتریخوايل کچه ټیټه ښودل شوې وای. خو د افغان سوله څار د معلوماتو د ورزیاتونې په پایله کې، د  

 په جنوري کې د دغه ډول پېښو زیاتوالی په ګوته شوی. ) د الندې شکل یادداښتونه وګورئ(.  
 

 

 4وګړو پر وړاندې د تررسه کېدونکي تاوتریخوايل پلټنې د عامو   

(، همدارنګه د نامعلومو وسلوالو ډلو له لوري  ISد کابل له سقوط راوروسته، عام خلک د طالبانو او اسالمي دولت ) 
طالبان و، د  په پرله پسې توګه په نښه کېږي. تر اوسه پورې د عامو خلکو پر وړاندې د تاوتریخوايل اصيل عاملین  

 
دې دي. په افغانستان کې د حقیقي  مانا نه دي، بلکې دا حقیقت را په ډاګه کوي چې د حکومتولۍ یو جال مقام شتون لري او د هېواد د اراضۍ د پام وړ نقطې یې تر حاکمیت الن

نېټې پورې به چې د طالبانو ځواکونو   15کال اګست میاشتې تر   2021ه کې د یو شمېر کوچنیو پېښو ډولونو هم بدلون موندلی دی. د دولت په توګه د طالبانو د کوډ کولو په پایل
البانو ځواکونه د  وروسته چې د ط  15کال اګست له    2021د جګړې له الرې یوه سیمه تر خپل کنټرول الندې راوستله د، نادولتي ډلې سیمه ونیوله، په توګه به کوډ کېدل. خو د  

 جنګ له الرې کومه سیمه تر کنټرول الندې راويل د، دولت بېرته سیمه تر ولکې الندې راوستله، په توګه کوډ کېږي. 
تاوتریخوالی،  وړاندې د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژه د عامو خلکو رسه تاوتریخوالی هغې تاوتریخوايل په توګه تعریفوي چې د عامو وګړو پر   4

) بې وسلې    7)سوله ېیز، بې وسلې، الریون کوونکي( یا    6چاودنې/ له لرې سیمې تاوتریخوالی، او اشوب اړوند پېښې په بر کې نیيس، چې تعاميل اصطالحات یې  
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تاوتریخوايل د هغو پېښو له نیامیې څخه د زیاتو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی چې د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو 
 ( په الندې شکل کې په نارنجي رنګرا په دې خوا ثبت کړي دي. )   15کال اګست له  2021اړوندې ډاټا پروژې د  

 
 

ل  مذهب  او  قومیت،  مسلک،  د  دوی  د  وګړي  دولت  عام  تېر  د  ډول  ځانګړي  په  کېږي.  ګرځول  هدف  امله  ه 
راوروسته د طالبانو له خوا د عامو خلکو   15کال اګست له    2021کارکوونکي او امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. د  

% تاوتریخوايل دغو افرادو ته متوجه دی. ډیری یې نیول شوي او داسې ساتل شوي چې اړیکه  30پر وړاندې نږدې  
د دوی کورنۍ هم له تاوتریخوايل رسه مخ کېږي.    .( ,2021  30  برشي حقونو څار، نومرب )   5يش نیول کېدایوررسه نه  

ووژل شو، کله چې طالبانو و نه شو کړای چې خپله  په یوه قضیه کې، د یو لوړ پوړي امنیتي آفرس ورور هغه وخت  

 
پېښو د ډولونو او تعاميل اصطالحاتو،    عام وګړي( دي، کوچنۍ پېښې، د الریون کوونکو پر وړاندې زیات شدت هم پکې شاملېږي. د پېښو د ډولونو، د کوچنیو

 وګورئ.  ACLED Codebookچې د وسلوالو نښتو د ځآی او پېښو اړوندې ډاټا پروژې په معلوماتو کې کارول کېږي، په اړه د نورو معلوماتو لپاره 
ه چېرته سايت، نو  کله چې طالبان د تېر دولت کوم کارکوونکی یا د امنیتي ځواکونو غړی ونیيس، او بیا په دې اړه د معلوماتو نه ورکوي چې هغه نارینه/ښځین   5

 د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژه دا ډول پېښې د اختطاف/په زوره الدرکه کولو په توګه کوډ کوي. 
 

https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan
https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan
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دغه افرس پيداکړي. نوموړی افرس په تېرو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بیا بیا  
 .)Shafaqna, 1 March 2022(جنګېدلی و 

 
ي او اقلیتي ټولنې هم په نښه کوي، چې د تېر دولت مالتړ یې کاوه، او د دې ټولنو اړوند  طالبان همدارنګه هغه قوم

مې لسیزې کې د طالبانو ضد ائیتالفونو کې د  1990ځمکې د زور له الرې نیيس. هزاره ګان، ازبکان او تاجکان په  
طالبانو تور دی چې ځمکې په زور نیيس او د دوی    . پر )2021  9)ګندهارا ډسمرب ګډون له امله هدف ګرځول کېږي  

کابل له سقوط وروسته د عامو خلکو پر  د    .)2021اکتوبر   22د برشي حقونو څار،  ) ویيشمالتړو پښتنو ته یې بېرته  
مې  15کال اګست له    2021وړاندې د تاوتریخوايل دوېیمه درجه زیات تررسه کوونکي نامعلومې وسلوالې ډلې دي. د  

نېټې راهیيس د عامو خلکو پر وړاندې  تاوتریخوالی چې د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې له خوا  
د دغو ډلو له خوا په تررسه کېدونکي   .6 % یې د نامعلومو وسلوالو ډلو له خوا تررسه شوی دی39ثبت شوي دي،  

تاوتریخوايل کې بریدونه، تښتوونې، او وژنې شاملې دي. د عامو خلکو د ټارګیټ کولو په وخت کې وسلوالې ډلې  
ممکن د هویت پټ ساتلو ته ترجیح ورکړي، تر څو ځانونه له تاوتریخوايل او د هغې له ټولنیزو عواقبو لرې وسايت  

 .(2015،  9)وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژه، اپریل  

 د طالبانو له حاکمیت راهیيس له ښځو رسه سیايس تاوتریخوالی
له هغې راهیيس چې طالبان واک ته رسیديل، دا ویره شته چې د طالبانو تر حاکمیت الندې، د ښځو او انجونو د  
حقونو په برخه کې د دوی دودیز لیدلوري ته په کتو به د ښځو پر وړاندې سیاس تاوتریخوايل زیات يش. د طالبانو  

س تاوتریخوايل د خطر کچه زیاتوي. واک ته د  له خوا د اسالمي قانون سخت دریځه تفسیر له ښځو رسه د سیا
او د طالبانو د   - ښوونځیو ته د انجونو د تګ د حق په ګډون  -طالبانو له رسیدو راوروسته د انجونو د حقونو په مالتړ 

دولت پر ضد زیات شمېر الریونونه تررسه شوي دي. د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې د طالبانو له  
کال کې    2021زیات الریونونه ثبت کړي دي، په داسې حال کې چې په    80ته رسیدو وروسته د ښځو اړوند له    واک

 د طالبانو له حاکمیت مخکې یواځې درې الریونونه ثبت کړای شوي دي.  
ه  ډیری ښځینه فعاالنې په نښه کړای شوي دي، په ځانګړي ډول په دغو الریونونو کې د ګډون له امله. د بېلګې پ 

مه نېټه یوه ښځینه فعاله وروسته له هغې د بلخ والیت په مزار رشیف ښار کې د  18کال جنوري پر    2022توګه، د  

 
تریخوالی  لوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژه هغه پېښې کوډ کوي چې نامعلومې وسلوالې ډلې پکې ښکېل وي، او ګامن کېږي چې تررسه شوی تاو د وس  6

تا له  اړیکو،  ټارګیټ د قبیلوي  تاوتریخوايل د  یا د  تاریخ، بوختیا، قومیت،  وتریخوايل وړاندې جرمي نه بلکې سیاسی دی. دا ډول پېښې د یو ځانګړي ځای د 
 ګواښونو، یا د تاوتریخوايل د میتودونو له الرې چې د ځانګړو مرتکبینو له الرې کارول کېږي معلومېدالی يش. 

یاته کړای يش.  که چېرې د یوې پېښې په اړه وروسته نور معلومات ترالسه يش او داسې څرګندوي چې دغه پېښه سیاس اساس یا انګیزه لري، ممکن ډاټا ته ورز 
ل، که چېرې یو شمېر  که څه هم په لومړیو کې فکر کېده چې یوه غېره سیاس پېښه به وي او له همدې امله د معلوماتو ټولګې ته نه وه ورزیاته شوې. په ورته ډو 

 پېښې سیاس ګڼل شوې وې، خو وروسته معلومه شوه چې سیاس نه دي، نو د ډاټآ له ټولګې ویستل کېږي. 

https://af.shafaqna.com/FA/504030
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-evictions-uzbeks-turkmen/31601904.html
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-evictions-uzbeks-turkmen/31601904.html
https://www.hrw.org/news/2021/10/22/afghanistan-taliban-forcibly-evict-minority-shia
https://www.hrw.org/news/2021/10/22/afghanistan-taliban-forcibly-evict-minority-shia
https://acleddata.com/2015/04/09/the-strategic-use-of-unidentified-armed-groups-in-conflict-zones/
https://acleddata.com/2015/04/09/the-strategic-use-of-unidentified-armed-groups-in-conflict-zones/
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ناپېژاندو وسلوالو له لوري ووژل شوه، چې په دې وروستیو میاشتو کې یې له نورو ښځو رسه د طالبانو د حکومت پر  
انو د ميل امنیت ځواکونو وروسته له هغې د ښځو د حقونو  بله ورځ په کابل کې د طالبپر  وړاندې الریونونه وکړل.  

د یو شمېر فعاالنو پر کورونو چاپې ووهلې چې د ښځو د حقونو په مالتړ او پر ښځو په زوره رسه د حجاب د اغوستو  
پر وړاندې یې الریونونو کې ګډون کړی و. نوموړې ښځې په زندان کې زورول شوې وې، چې لږ تر لږه یوې ښځې ته  

 (.2022،  20باغي تلویزیون، جنوري  )جدي وهل ورکړي و  یې
 
د ښځو د حقونو لپاره د الریونونو د بندیدو په موخه د طالبانو د کوښښونو رسبېره، ډیرو ښځینوو خپل الریونونه دې  

داسې الریونونه    ې برابروي. د دې لپاره چې د طالبانو له خوا په نښه نيش، ښځقید او ترفشار الندې چاپېریال ته  
تنظیموي چې په چټکۍ رسه تیتېدای يش او احتیاطي تدابیر په پام کې نیيس، او په دې کار د باوري کېدو لپاره د  

نه يش   داخل  پکې  طالبانو مخربان  د  تنظیموي چې  داسې  الریونونه  شبکه  .  (2022،  9فربوري    24)فرنسفعاالنو 
همدارنګه ښځې د الریونونو پروګرامونه په خصويص ځایونو کې هم برابروي، د بېلګې په توګه د دوی کورونه. دا  
ډول د کور دننه الریونونو کې ښځو د اعرتايض شعارونو لرونکي تختې نیويل وي، او ویناوې کوي چې ریکارډ کېږي  

کال نومرب په    2021. د کور دننه لومړين الریون راپور د  (2021،  8)ګندهارا. ډسمرب  او له رسنیو رسه رشیکېږي  
څخه    20وروستیو کې ورکړل شوی و، له دغې نېټې راهیيس د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې له  

ریونونه ریکارډ کړي دي. د عامو خلکو پر وړاندې د پراخې کچې تاوتریخوايل په څېر، واک ته د  زیات دغه ډول ال 
په ورزیاتېدو رسه   ډاټا  افغان سوله څار  تعقیب د  تاوتریخوايل  له ښځو رسه د سیاس  له رسېدو راهیيس  طالبانو 

ي کې د وسلوالو نښتو د ځای او جنور   2022پیاوړی شوی دی. د افغان سوله څار د معلوماتو په ورشمولیت رسه د  
په  پېښو اړوند ډاټا پروژې د ډاتا په ټولګه کې د ښځو پر وړاندې د سیاس تاوتریخوايل پېښې دوه برابره شوي دي )  

 (. الندې شکل کې په شفتالویې او کم رنګه ايب رنګونو کې
 
 

https://pashto.baaghitv.com/?p=23413
https://pashto.baaghitv.com/?p=23413
https://www.france24.com/en/live-news/20220209-my-heart-and-body-shake-afghan-women-defy-taliban
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-women-protests-taliban/31599551.html
https://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-women-protests-taliban/31599551.html
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پوښښ له پيل راهیيس دغې پروژې له ښځو  کال کې د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې د    2017په  

کال په جنوري او فربوري میاشتو کې ثبت کړي دي. د    2022رسه د سیاس تاوتریخوايل تر ټولو زیاتې پېښې د  
مې نیټې د ښځو پر وړاندې سیاس تاوتریخوالی د ثبتو شویو پېښو  15کال له لومړیو څخه د مارچ میاشتې تر    2022

% نورې یې نامعلومو بریدګرو تررسه کړي  25ررسه شوي دي، په داسې حال کې چې پاتې  % د طالبانو له خوا ت75
دي. د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې د ډاټا په ټولګه کې د واکمنو طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې  

یسې د دولت له خوا د ښځو پر  کال راه  2017د سیاس تاوتریخوايل کچه له وړاندې لوړه ده، په ځانګړي ډول له  
وړاندې د تررسه شوي تاوتریخوايل له کچې زیاته ده. نو له همدې امله د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا  
پروژه د هغو اندېښنو مالتړ کوي چې وایې د طالبانو تر واکمنۍ الندې ښځې له زیات تاوتریخوايل رسه مخ کېږي  

 )پورته شکل وګورئ(. 
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  کچي په ټیټه کچه دعامو خلکو پر وړاندې د تاوتریخوايل بېلګې له ميل
د نورو معلوماتو  )په افغانستان کې له ميل کچي په ټیټه کچه د عوامو پر وړاندې د تاوتریخوايل بېلګې توپیر رسه لري  

. د  ( یوه برخه وګورئ  د لومړين ګواښ د پلټنې هب  ACLEDد  ، پاره، د ميل کچې ټیټ تهدید او برید تعقیبوونکيل
مې نېټې وروسته په  15کال اګست له    2021ې د معلوماتو له مخې، د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژ 

کابل، ننګرهار او کندهار کې د عامو وګړو پر وړاندې د تر ټولو زیاتې کچې تاوتریخوايل راپورونه ورکړل شوي دي  
 (.  په الندې نقشه کې په نښه کړای شوي دي)

کندهار، د طالبانو د پېدایښت ځای، او کابل د افغانستان لوی ښارونه دي او هغه لویه الر )سړک( چې دغه دوه  
ښارونه یې رسه نښلويل دي، له اوږدې مودې راهیيس د تاوتریخوايل د تررسه کېدا سیمه ده )واشنګټن پوست،  20  

.ډسمرب  2021(

 
 

https://acleddata.com/early-warning-research-hub/subnational-threat-surge-tracker/
https://acleddata.com/early-warning-research-hub/subnational-threat-surge-tracker/
https://acleddata.com/early-warning-research-hub/subnational-threat-surge-tracker/
https://acleddata.com/early-warning-research-hub/subnational-threat-surge-tracker/
https://acleddata.com/early-warning-research-hub/subnational-threat-surge-tracker/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/afghanistan-highway-kabul-kandahar/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/afghanistan-highway-kabul-kandahar/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/afghanistan-highway-kabul-kandahar/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/afghanistan-highway-kabul-kandahar/
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او محدودیتونو له امله اغېزمن    ورسه له دې چې په زیات شمېر والیتونو کې پېښو راپورول پر رسنیو د سخت ګیر 
و کارکردګي  شوي دي، احتامالَ،  د عوامو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مترکز بېلګې تر یوې کچې د موجودو راپورون

ده. په ځانګړي ډول، د لویو ښارونو نه بهر کلیوايل سیمې ممکن له هغې کچې له زیات تاوتریخوايل رسه مخ وي  
چې په اړه یې راپورونه ورکړل شوي دي. له کابل څخه بهر، والیتي رسنۍ اړ کړی شوي دي چې د راپورونو له خپرولو  

د افغان تحلیلګرانو  ) ې دا کار د معلوماتو د سانسورولو المل کېږي  وړاندې له والیتي چارواکو څخه اجازه واخيل، چ
لو کړنو په اړه د هر ډول هغو معلوماتو د  . طالبانو د خپ( 2022، 7; د برشي حقونو څار، مارچ    2022،  7شبکه، مارچ  

 خپرولو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی، چې د دوی له خوا له جوړ شوي داستان رسه په ټکر کې وي. 
په داسې حال کې چې ممکن په ځینو والیتونو کې د نورو په پرتله ډېرې کمې پېښې راپور کړای شوي وي، د طالبانو  

ېرو والیتونو کې د عامو خلکو پر وړاندې د تاوتریخوايل کچه زیاته شوې ده. د هېواد  له واک ته رسیدو راهیيس په ډ
په شامل کې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت مرکز دی، د روان کال په لومړیو میاشتو کې په تخار او بغالن کې د  

پېښو د راشاملولو په پایله  ملکي وګړو پر وړاندې تر پام وړ کچې تاوتریخوالی تررسه شوی دی. د افغان سوله څار  
په جنوري کې او په    2022کې، ډاټا د دې ښکارندویې کوي چې په تخار کې د عامو وګړو پر وړاندې تاوتریخوايل د 

 کال فربوري میاشتې پر اوږدو زیات شوی و )الندې شکل وګورئ(.  2022بغالن کې د  
ی په سیمه کې د طالبانو او طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ  د عامو خلکو پر وړاندې د تاوتریخوايل په کچه کې دا زیاتوال

نښتو له زیاتوايل رسه همهاله رامنځته کېږي. ډېری بریدونه له دغو نښتو وروسته رامنځته شوي دي، ځکه طالبان  
ډیری وختونه د عامو خلکو پر کورونو چاپي وهي او هغه خلک نیيس چې د طالبانو مخالفو ګروپونو د مالتړو ګامن  

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/regime-change-economic-decline-and-no-legal-protection-what-has-happened-to-the-afghan-media/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/regime-change-economic-decline-and-no-legal-protection-what-has-happened-to-the-afghan-media/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/regime-change-economic-decline-and-no-legal-protection-what-has-happened-to-the-afghan-media/
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کېږي. پ رې 

 
 

 طالبانو د نښتو او طالبانو د داخيل اختالفونو پلټل  -د طالبانو ضد ډلو د راپېداکېدو، داعش

 د مقاومت ميل جبهه او د طالبانو ضد نوي راپېدا کېدونکي ځواکونه 

واک ته د طالبانو له رسېدو راهیيس د دوی له حکومت رسه د مبارزې لپاره نوي لوبغاړي راڅرګند شوي دي. په  
مې  1990دوی کې یوه کلیدي وسلواله ډله د مقاومت ميل جبهه ده چې په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود، په  

.  (2021، 15دیپلومات، ډسمرب  )وې ده  لسیزې کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مرش، د ځوی له خوا جوړه ش 
د مقاومت ميل جبهه د هېواد په شاميل والیتونو پنجشیر، کاپیسا، بغالن او پروان کې فعاله ده او د طالبانو ضد  

کال په جنوري او فربوري    2022وځښتونه کوي )الندې نقشه وګورئ(. د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتې د  خ
کې زیاتې شوي دي. افغان سوله څار د طالبانو او مقاومت ميل جبهې ترمنځ تر لسو زیاتو نښتو راپورونه ورکړي دي،  

، چې مخکې به تر ډېره د مقاومت ميل جبهې پر خپلو  البته د دې ډول نښتو لپاره یې بېالبېلې رسچینې کارويل دي
راپورونو تکیه کېدله. د افغان سوله څار د راپورونو اضافه والی د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند ډاټا پروژې له  

ه  معلوماتو رسه دا مرسته وکړه چې د معلوماتو په ترالسه کولو کې یې د جګړې پر یوې فعالې ډلې او طرف تکیه کم 
 شوه.   

https://thediplomat.com/2021/12/what-does-the-national-resistance-front-of-afghanistan-have-to-offer/
https://thediplomat.com/2021/12/what-does-the-national-resistance-front-of-afghanistan-have-to-offer/
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د مقاومت ميل جبهې رسبېره، د طالبانو ضد نوي وسلوال ګروپونه راڅرګند شوي دي، البته د دغو ګروپونو د کچې  

  2022او عملیايت وړتیا په اړه معلومات محدود دي. ځینو ګروپونو خپل جوړښت او نوم په عامه توګه اعالن کړی. د  
او پېښو اړوندې ډاټا پروژې شپږ دغه ډول ډلې ثبت کړي دي، چې  مې نیټې پورې د وسلوالو نښتو ځای  25مارچ تر  

د یوې ډلې راپور یواځې د افغان سوله څار له خوا ورکړل شوی دی. دغو ګروپونو پر طالبانو بریدونه کړي دي چې  
 تلفات هم لري. 

  2022ن ښار کې د  د بېلګې په توګه، د ترکستان د خپلواکۍ پړانګانو په نوم یوې ډلې د جوزجان والیت په شربغا
کال په فربوري کې یوې بلې   2022مه نېټه پر طالبانو برید وکړ )پورته نقشه وګورئ(. همدارنګه د 7کال فربوري پر 

ډلې د افغانستان د ازادۍ ډلې په نوم د شتون اعالن وکړ او د تخار، کاپیسا، او پروان شاميل والیتونو کې یې د  
،  15، مارچ  witter@AfgFreedomAFFT(  )پورته نقشه وګورئ( ه تررسه کړل  طالبانو پر ځواکونو یو شمېر بریدون

 پر دې رسبېره، په دې وروستیو کې په ختیځ افغانستان کې د افغانستان د نجات خوځښت راڅرګند شو  7 . (2022
 

 مې وروسته رامنځته شوي دي، چې د دې راپور  کوچنۍ برخه ده. 15کال مارچ له  2022ه پکې ښکیل وه د هغه نښتې چې دغه ډل  7

https://twitter.com/AfgFreedomAFF/status/1503811623399661581
https://twitter.com/AfgFreedomAFF/status/1503811623399661581
https://twitter.com/AfgFreedomAFF/status/1503811623399661581
https://twitter.com/AfgFreedomAFF/status/1503811623399661581
https://twitter.com/AfgFreedomAFF/status/1503811623399661581
https://twitter.com/aamajnews24/status/1496478321982550016
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Twitter,@aamajnews)24  فربوروي نجات   .(2022،  23،  د  افغانستان  د  برعکس،  جبهې  ميل  د  مقاومت  د 
وړاندې   پر  طالبانو  لرونکو  اکرثیت  پښتون  د  چې  ده  ډله  مقاومتي  کېدونکې  رهربي  خوا  له  پښتنو  د  خوځښت 
جنګېږي. دا په دغې برخه کې د پام وړ پرمختګ دی، ځکه چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومتونو مرشي په زیاته  

 مخته ځي.  پیامنه غېر پښتانه کوي. دا به وروسته وکتل يش چې دغه ډلې به څه ډول 
  8 د طالبانو ضد یو شمېر جوړې شوې ډلې ال بې نومه پاتې دي.

هغه ډلې چې د مقاومت له ميل جبهې رسه یې بیعت کړی دی، د خپلو فعالیتونو راپور یې د مقاومت ميل جبهې د  
له الرې خپور کړی دی. نورو ګروپونو ځانونه د طالبانو    (2021،  ۱۹، نومرب  Resist AhmadTwitter@ (ټویټر اکونټ  

ضد معريف کړي دي، خو د مقاومت له ميل جبهې څخه جال دي. د مقاومت ميل جبهې د یو شمېر دغو ډلو د  
نو په اړه راپور ورکړی دی. د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې او افغان سوله څار به د طالبانو  فعالیتو 

 ضد ډلو د راڅرګندېدو او فعالیت تعقیب ته دوام ورکړي. 
 

 د داعش او طالبانو نښتې
جګړو د کابل له سقوط وروسته  په افغانستان کې د داعشیانو بغاوت د طالبانو رسه د نښتو المل شوی دی، او دغو  

د داعشیانو فعالیت په کابل، کونړ، او ختیځ ننګرهار کې متمرکز دی. )الندې نقشه وګورئ(. د     9زور اخیستی دی.
وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د داعش فعالیت، رسبېره پر وسلوالو نښتو، په شاميل او لویدیځو  

دی، که څه هم په کمه اندازه مطرح دي. د داعش له خوا د عامو خلکو پر وړاندې    والیتونو کې هم ثبت کړی
تاوتریخوايل په اړه په دې وروستیو کې په فراه والیت کې راپور ورکړل شوی و، چې دغلته د وسلوالو نښتو د ځای او 

 پېښو اړوندې ډاټا پروژې له دې مخکې د داعش مستقیم بریدونه نه وو ثبت کړي. 
 

 
. دې ډلې ته د  د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژه د طالبانو ضد هغه بې نومه ډلې ثبتوي چې عمومي لوبغاړي یې د طالبانو ضد ځواکونه وي    8
 وی دی. ” تعاميل کوډ ځانګړی ش2“

مخې د    دا د یو داسې لوبغاړي ښودنه کوي چې د حاکم دولت د رسکوبولو کوښښ کوي. دا لوبغاړي په داسې وخت کې کوډ کېږي چې د روښانه راپورونو له
لویو او منظمو ډلو، لکه  مقاومت نامشخصې ډلې د طالبانو پر خالف جنګ کولو لپاره تشکیل شوي دي، په تاوتریخوايل کې ځان ښکیلوي او یا هم خپل مالتړ له  

 وګورئ.  D CodebookACLEمقاومت ميل جبهې څخه اعالنوي. د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې د تعاملې کوډونو په اړه د معلوماتو لپاره 
ندې ډاتا پروژې د همکار  د داعشو د بریدونو په اړه د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوندې ډاټا پروژې معلومات تازه په تازه د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړو    9

EXTrac د نورو معلوماتو لپاره د وسلوالو نښتو د ځای او پېښو اړوند  له خوا د ډاټا په ورزیاتولو رسه بډایه شوي دي، چې د داعش بریدونه او ادعاوې مستندوي .
 وګورئ.   انفوګرافیکډاټا پروژې تازه 

 

https://twitter.com/aamajnews24/status/1496478321982550016
https://twitter.com/aamajnews24/status/1496478321982550016
https://twitter.com/Resist_Ahmad/status/1461669557802782722
https://twitter.com/Resist_Ahmad/status/1461669557802782722
https://twitter.com/Resist_Ahmad/status/1461669557802782722
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
https://acleddata.com/2022/03/16/acleds-afghanistan-coverage-adapting-sourcing-strategy-in-an-evolving-context/
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کال د جنورۍ په لومړیو کې دغې    2022ش د کندهار او پکتیا په والیتونو کې هم خپل فعالیت پېل کړی دی. د  داع
ډلې د کندهار په سپین بولدک کې شپې پاڼي وویشلې، خلکو ته یې خربداری ورکړ چې له طالبانو څخه مالتړ ونه  

کال د ډسمرب    2021. یوه میاشت وړاندې، د  کړي او ژمنه یې کړې وه چې دا سیمه به تر خپل کنټرول الندې راويل 
په وروستیو کې، په کندهار ښار کې د داعش پر څلورو پټنځایونو د طالبانو په یو لړ بریدونو کې  په داعشو پورې  
تړيل شپږ کسان ووژل شول او دوه طالب نظامیان ټپیان شول، چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ د نښتو المل شو. د  

کې د پکتیا والیت د پټان ولسوالۍ په خروټو سیمه کې د یوه جومات مخې ته د جمعې له ملانځه    مارچ په لومړیو
لږ وروسته چاودنه وشوه، چې دوه ملونځ کوونکي یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. که څه هم هېڅ کومې ډلې د  

 نښه ده. دې برید پړه نه ده منلې، خو په مسجدونو باندې بریدونه د داعشیانو پخوانۍ  
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لکه څنګه چې د اوړي په جریان کې د داعش بریدونو زیاتېدو مته کیږي چې په افغانستان کې د جګړې دودیز فصل  
دی، د طالبانو لخوا په خپل رسي توګه د ملکي وګړو نیول، چې ډیری وختونه له داعش رسه د اړیکو په تور نیول  

د یوې کورنۍ څلور    البانو د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کېد جنوري په وروستیو کې طکیږي، مخ په زیاتیدو دي.  
غړي له داعش رسه د اړیکو په تور ونیول، په داسې حال کې چې دوی له لسو کلونو وروسته له ننګرهار څخه کور ته  

 راستانه شوي وو. 
 

 د کابل له سقوط وروسته د طالبانو خپلمنځي جګړې
وال مقاومت ترڅنګ، د پام وړ داخيل ننګونې هم شته چې دغه ډله وررسه مخ  د طالبانو پر وړاندې د بهرين وسله  

ده. د کابل له سقوط راهیسې د طالبانو د ځواکونو تر منځ د جګړې کچه یو مهم ټرینډ دی په داسې حال کې طالبان  
رامینځته کړ  توګه  په  د حاکم حکومت  لومړیتوب ورکوي ځکه چې دوی غواړي ځان  ته  یووايل  CTC ي  داخيل 

)Sentinel  ، ب  پېښې ثبت کړي چې پکې طال  33، اکلیډ  ې . له هغه وخته چې دغې ډلې واک ترالسه کړ ( 2021  نومرب
د هغو ټرېنډونه څخه د پام وړ زیاتوالی چې د کابل له نیولو مخکې    --ځواکونه له یو بل رسه په نښتو کې ښکیل وو 

د فرا او سمنګان والیتونو    لخوا راپور شوي،   APWیوازې د    13پیښو څخه،    33(. د  الندې نقشه وګورئلیدل شوي )
کې د پام وړ فعالیت نه دی ثبت کړی، په ځانګړې توګه  پخوا په دغو دوو والیتونو    ACLED.  کې د پيښو په ګډون

د طالبانو له راتګ وروسته. د افغان سوله څار ډاټا په دې سیمو کې د طالبانو د خپلمنځي جګړو د پوښښ پراخولو  
 کې اړینه ده. 

 
 

https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
https://ctc.usma.edu/an-assessment-of-taliban-rule-at-three-months/
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ACLED   کال د سپټمرب په لومړیو کې   ۲۰۲۱د خپلمنځي جګړې لومړۍ پیښه د طالبانو د واک ته رسېدو وروسته د
ثبت کړه. په کابل کې د کابینې د جوړیدو په غونډه کې د طالبانو بنسټګر او د لومړي وزیر مرستیال مال عبدالغني  

حقاين ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د   برادر ته د وفادارو ځواکونو او د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن
يادې پېښې په اړه طالب چارواکو نور څه نه دي وييل. په داسې حال کې چې حقاين شبکه له اوږدې مودې راهیسې  

  ۲۰۲۱  د،    Rocks the on War(لري    څوکۍد طالبانو مالتړ کوي، او اوس د طالبانو په موقت حکومت کې لوړ پوړي  
 ، دا پېښه په طالبانو کې د دغو دوو ډلو ترمنځ کړکېچ ته اشاره کوي. (مه۱۲ نومرب   د کال

چیرې    رامنځته شويپه هغو سیمو کې   د طالبانو د جګړو ډیرې ثبت شوې پېښېخوا  ه ل  ACLEDبرسیره پردې، د  
کال د جنورۍ په لومړیو کې د طالبانو    2022د    له مخې   راپور  NRFئ(. د  پورته نقشه وګور فعاله وه )  NRFچې  

سیمه   د  یځینې  قوماندانان  شو   NRFیز  یوځای  رسه  تجهیزاتو  نظامي  او  رستیرو  خپلو  د  )رسه   Twitter  @ي 
Ahmad_Resist    ،6   همدارنګه، د پنجشیر والیت یو شمېر سیمه ییزو طالبانو چې د دې ډلې له  .  )  2022  جنوري
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وو   نه  پښتانه  چې  شول  کړل  ګوښه  دندو  له  امله  دې  له  یا  او  پرېښودل  یې  طالبان  وو،  بېزاره  نور  ټویټر  (کړنو 
Afghan_Akhbar@  24   ر؛ ټویټ2021نومرب  @Ahmad_Resist ،26  2021نومرب(  . 

خپلمنځي جګړې هم رامنځ ته شوې    یې  له امله  شتون لري نو  د طالبانو په منځ کې د قومي نفاق چې    لکه څرنګه 
لري.    هخ  دي. که څه هم طالبان تر ډېره د پښتون قوم جنګیايل لري، خو دا ډله د نورو قومونو قوماندانان او غړي

یزو  یلکه څنګه چې طالبان واک ته له رسیدو وروسته خپل اکرثه پښتانه غړي بیالبیلو والیتونو ته لیږي، د سیمه  
تاوتریخوالی رامینځته کیږي  ټولنو او طالب غړو ترم کال په جنورۍ    ۲۰۲۲. د  (2022  جنوري  RL/RFE   ،29(نځ 

ازبک اکرثیت   دعغلته  طالبانو ډلو ترمنځ نښته ثبت کړه، چې وبک او پښتنپه فاریاب والیت کې د از   ACLEDکې،
(. طالبانو وروسته  ۲۰۲۰  دسمرب ،   Asylum for Agency Union European ())پورته نقشه وګورئ توکمیزه ډله ده  

د ثبات د تامین په موخه میمنې ښار ته ځواکونه واستول. له نښتو څو ورځې وړاندې، د طالبانو یوه قوماندان د یوه  
له ازبکانو ځمکې ونیولې. دا پیښې ښیي چې د توکمیزو   وليس ملېشې مالتړ وکړ او په ګاونډي رسپل والیت کې یې

 کیو په اړه د طالبانو تګالرې کیدای يش پخپله د طالبانو د ډلو ترمنځ د کړکیچ المل يش. ه  لږ 
کال د جنورۍ   ۲۰۲۲د طالبانو د خپلمنځي جګړې د یوې پیښې راپور شوي مرګ ژوبلې شمېر تر ټولو لوړ وه چې د  

(. د تاجکستان ولسمرش د  2022جنوري    ru.Interfax  ،10تاجکستان پولې ته څیرمه پېښه شوه ) په میاشت کې د  
پولې په اوږدو کې د طالبانو د شتون په اړه اندیښنه څرګنده کړې، که څه هم طالبان په جګړه کې الس لرل ردوي  

(Eurasianet  ،14   د طالبانو حکومت له ګاونډيو هېوادونو تاجکستان او ازبک2022  جنوري .)  ستان رسه پېچلې اړيکې
لري، ځکه دواړو هېوادونو د پخوانيو حکومتي چارواکو او پوځي غړو کوربه و، چې د طالبانو واک ته رسېدو رسه له  

 افغانستانه تښتېديل وو.  

 زده شوي درسونه: د تطبیق وړ مالوماتو راټولولو اهمیت 

چې د طالبانو د واکمنۍ نوې دوره پیل کیږي، په افغانستان کې د سیاس ګډوډۍ دوامداره تعقیب به په    څرنګه
راپور ورکولو او رسچینو پېژندلو تکیه وي چې بدلېدونکي رشایطو ته ځواب و وایي. کله چې په سیاس چاپیریال کې  

د رسچینو  د مطبوعاتو د آزادۍ له اړخونو(    د پام وړ بدلون شتون ولري )دواړه د شخړود څرنګوايل او همدارنګه
په پيل کولو کې پاتې راتلل د دې المل کیږي چې مهم ټرېنډونه پوښښ څخه پاتې    پېژندلو لپاره د تطابق وړ تګالرې 

او افغان سوله څار له خوا نوي بدلونونه پيل کول د    ACLEDيش. لکه څنګه چې په دې راپور کې ښودل شوي، د  
سته د ګډوډۍ د حالت روښانه انځور رابرسېره کولو کې اړین وه. دا ټرينډونه به په بل ډول نه  کابل له سقوط ورو 

او    ACLEDچې    داوای راڅرګند شوئ او په دې توګه د مالوماتو ښه راټولولو او تحلیل لپاره يوه مهمه زده کړه ده.  
عقیب ته دوام ورکوي، د مالوماتو اعتبار به  افغان سوله څار  په افغانستان کې د سیاس تاوتریخوالی او الریونونو ت
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په داسې کړنالرې متکي وي چې  واقعي وضعیت ته ځواب ویونکې وي. څرنګه چې رسنۍ محدودې پاتې دي، او  
یزو شخړو څارونکي افغان سوله څار لخوا د  ی خربیاالن د راپور ورکولو په پار له تاوتریخوايل رسه مخ دي، د سیمه  

 ټولولو هڅو مالتړ به خورا مهم وي. لومړنیو مالوماتو را
 


