
 د تروریزم په اړه د هېواد کچې ۲۰۱۹ ز. کال راپورونه 
 سویلي او مرکزي اسیا

 
ز. د تروریستي فعالیتونو پر   ۲۰۱۹په افغانستان او پاکستان کې پر لنډه کتنه: 

دوام سربېره، سویلي اسیا په دغه کال کې د شورشیانو د یو لړ بریدونو شاهد و،  
کشمیر ایالت او سریالنکا تروریستي بریدونه و. د  جمو او چې مهم یې د هند 

مه د هند په کشمیر ایالت کې د هند د پوځ پر کاروان د اسالمي  ۱۴فبروري پر 
ملیشو برید، د هند او پاکستان ترمنځ د پوځي النجې د زیاتېدو المل شو. که څه هم  

سه ورکړ، خو داعش په مارچ میاشت کې په سوریه کې خپل وروستي سیمه له ال
په مي میاشت کې په پاکستان او هند د خپلو نویو څانګو د فعالیت په اړه خبر 
 ورکړ او په سریالنکا د پاک اختر پر مراسمو د برید مسوولیت پر غاړه واخیستله.  

 
که څه هم القاعده په افغانستان او پاکستان کې خپله وړتیا په کافي اندازه له السه 
ورکړی، خو د القاعدې د نړیوالو مشرانو په منځ کې د دغه ډلې کلیدي څېرې او  

په سیمه کې له  ( AQIS)همدارنګه د هند په لویه وچه کې د دغې ډلې څانګه 
پناهځایونه ګڼل کېږي، خپل فعالیت   لیرې پرتو سیمو څخه چې له تاریخي پلوه امن

 ته دوام ورکړی دی.  
 

افغانستان په دغه کال کې بیا هم په سیمه کې د داعش ډلې )د خراسان څانګې( او 
د افغانستان طالبانو په ځانګړې توګه په حقاني پورې تړلې شبکې له خوا تهاجمي 

امنیتي او  او همغږي شوي تروریستي بریدونه تجربه کړل. د افغانستان ملي 
دفاعي ځواکونو په بشپړه توګه د افغانستان د امنیت مسوولیت پر غاړه واخیستله  
او د ناټو غوڅ مالتړ ماموریت په همکارۍ سره د افغانستان په بېالبېلو برخو کې 

ز. کال په وروستیو   ۲۰۱۹پر تروریستي ډلو یرغلیز بریدونه یې ترسره کړل. د 
و امنیتي ځواکونو او طالبانو په ننګرهار والیت  کې د افغانستان ملي او دفاعي ا

کې د داعش د خراسان څانګې هستې او اډې له منځه یوړې، دغه ډله بیاهم خپل  
 فعالیت او بیا سمبالښت ته دوام ورکوي. 

  
په داسې حال کې، چې پاکستان ال هم تروریستي بریدونه تجربه کول، خو په دغه  

ز. کال په پرتله کم بریدونه ترسره او د تلفاتو کچه ټیټه وه او دغه   ۲۰۱۸کال د 
لړۍ ال هم روانه وه. د پاکستان پوځي او امنیتي ځواکونو د پاکستان خاورې په  



نو تحریک، د داعش خراسان ډلې او د  دننه د یو لړ ډلو لکه د پاکستان د طالبا
عملیات ترسره   تروریزم ضدپوځ په وړاندې د  ښتونکېغوبلوجستان د ازادې 

ز. کال د تروریزم د مالي تمویل سره د مبارزې په برخه  ۲۰۱۹کړل. پاکستان پر 
کې لومړني اقدامات ترسره کړل او په جامو او کشمیر کې د هند پر پوځي کاروان 
په فبروري کې تر برید وروسته، د اسالمپالو ډلو لکه جیش محمد ډلې د لوړې 

ستان د یو شمېر بهر متمرکز ډلو په وړاندې یو  کچې بریدونو مخه یې ونیول. پاک
لړ اقدامات تر الس الندې ونیول په دې توګه یې د لشکر طبیه بنسټګر حافظ سعید  
 او همکاران یې د تروریزم د مالي تمویل درېیو بېلو دوسیو په دننه محاکمه کړل. 

ځای و.  د امن پناه خو له دې سره سره پر سیمه متمرکز نورو ډلو لپاره پاکستان
دغې ډلې د افغانستان په موخه ډلو لکه طالبانو او حقاني شبکې او د هند په موخه  

او په هغې پورې تړلې جبهې او جیش محمد ډلې ته شاملېږي،  ډلو لکه لشکر طیبه 
چې دغه هېواد ورته اجازه ورکړی، ترڅو د دې هېواد په خاوره کې فعالیت 

جیش محمد بنسټګر مسعود اظهر او د   وکړي. د پېژندل شویو تروریستانو لکه د 
ز. کال د برید مدیریت کوونکی ساجد میر په وړاندې چې دواړه   ۲۰۰۸بمبي د 

اټکل کېږي په پاکستان کې ازاد ګرځي، هېڅ کوم پراخ اقدام ترسره نه شو. په  
همدې حال، پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره مثبتې مرستې وکړي، لکه  

ول، چې د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راولي. پاکستان همدا  طالبانو یې وهڅ 
د کاري پالن د الزاماتو د پلیتابه په برخه کې یو پرمختګونه تر  FATFراز د 

  ۲۰۱۹الس الندې ونیول او اجازه یې ورکړل له تور لیست څخه ووځي، خو پر 
 ز. کال د کاري پالن ټول مواد یې پوره نه کړه. 

 
کال د ناقانونه فعالیتونو د مخنیوي قانون یو لړ   ۱۹۶۷هند په اګست میاشت کې د 

چې په دې سره پر هغو کسانو د تحریم اجازه ورکول، چې د اصالحات راوستل، 
تروریست په توګه پېژندل کېږي او تر هغه یو میاشت وروسته د لشکر طیبې او  

ه تور لیست کې داخل او  جیش محمد د مشرانو په ګډون څلور تروریستان یې پ
ز. کال کې  ۲۰۰۸تحریم یې کړل. د هند پارلمان همدا راز د ملي څېړنو قانون 

چې دغه چاره له هېواده بهر تروریزم دوسیو د څېړلو  ( NIA) اصالحات راوستل 
لپاره الره هواروي. متحده ایاالتو په ځانګړې توګه په مارچ میاشت کې د  

وزیرانو د خبرو   ۲+ ۲په دسمبر میاشت کې د تروریزم ضد کډې ډلې د کار او 
اترو له الرې، د هند له دولت سره د ستراتیژیک مشارکت رامنځته کولو ته دوام  

 ورکړ. 



د داعش پورې تړلو تروریستانو په اپریل میاشت کې د پاک اختر په یکشنبه کې،  
وټلونو  د سریالنکا په ټولو برخو کې پیچلي انتحاري بریدونه یې پر کلیساوو او ه 

ترسره کړل، چې د سلګونو تنو د مرګ ژوبلې المل شو. په سوریه او عراق کې  
د خپل خالفت تر له السه ورکولو وروسته، دا د داعش د هوډ یوه ښکاره بېلګه  

 وه، چې خپلې جګړې ته د خپلو نړیوالو شبکو او څانګو له الرې دوام ورکوي. 
  

د صالح دولت په مالدیف کې د سي ټي هڅو د پیاوړتیا په برخه کې خپلو هڅو ته  
دوام ورکوي. د مالدیف ولسمشر صالح د جوالی په میاشت کې په سوریه کې د  

او کورنیو یې د بیاراستنولو او عدلي تعقیب د تسهیل لپاره د خپل   FTFمالدیفي 
ز. کال له تروریزم  ۲۰۱۵ز پر هېواد هوډ په اعالن کړ. د مالدیف دولت همدا را

سره د مبارزې قانون د پیاوړتیا په موخه په دغه قانون یو لړ سمونونو راوستل. د  
مالدیف پولیسو د اکتوبر په میاشت کې محمود امین چې د داعش نړیوالې  

  ۱۷تروریستې ډلې له خوا ګومارل شوی و، ونیول او په سپتمبر میاشت کې 
 یم کړ.  تروریستي سازمانونه یې تحر

 
په بنګله دیش کې په داعش پورې تړلو تروریستانو شپږ بمي بریدونه ترسره  
کړل، چې پنځه مورد یې د بنګله دیش پر پولیسو وو. د داعش پورې تړلی 
  التمکین رسنی یو تبلیغاتي ویډیو یې په بنګالي ژبه خپره کړه، چې د بنګله دیش 

 فعالیتونو په اړه خبر ورکړی و.او خپلو نورو دښمنانو پر وړاندې د خپلو  دولت
  

د مرکزي اسیا هېوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د لېږد او همدارنګه د خپلو  
هغو وګړو له بېرته راستنېدو څخه اندېښمن دي، چې په عراق او سوریه کې د  
داعش تروریستي ډلې له لیکو سره یو ځای شوی دي. د قزاقستان دولت د جنوري  

هغه قزاقي وګړي او کورنۍ یې له سوریې څخه بېرته  ۵۹۵ او جون ترمنځ
راستنول، چې هلته د جګړې لپاره تللي و او هغوی یې له هېواده بهر تروریستي  
فعالیتونو په شک تر قانوني تعقیب الندې ونیول. همدارنګه د ازبکستان دولت پر  

 ازبک وګړي او کورنۍ یې له عراق او سوریې څخه چې ۲۲۰ز. کال  ۲۰۱۹
زیاتره یې ښځې او ماشومان و، بېرته ستنول؛ په داسې حال کې، چې تاجکستان په 

تنو   ۳۰۰تنه تاجک وګړي بېرته ستنول. د قرغیزستان هېواد د  ۹۵چټکي سره 
 قرغیزي وګړو او د هغوی د کورنۍ د بېرته راستنېدو شاهد و.  

 



داعش ډلې په نومبر کې د تاجکستان او ازبکستان پر ګډه پوله پر امنیتي پوستو د  
برید مسوولیت پر غاړه واخیستله. د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان،  

)متحده ایاالت او د   C5 + 1ترکمنستان او ازبکستان چارواکو په ګډون د 
برخه کې د سیمه ییزو  په  CTمرکزي اسیا هېوادونو( په امنیتي کاري ډله کې، د 

 همکاریو اړوندو موضوعاتو په تړاو بحث وکړ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افغانستان 
 

سره د ازادي څار  CTمتحده ایاالت له افغانستان سره د دوه اړخیز لنډه کتنه: 
ایتالفي هېوادونو سره یو ځای، د   ۳۸عملیاتو له الرې عمل کوي. د امریکا پوځ د 

غوڅ مالتړ ماموریت )روزنه، مشوره او مرسته( له الرې له افغان امنیتي  
ځواکونو څخه مالتړ کوي. طالبانو او په حقاني شبکې پورې تړلو جنګیالیو پر  



ي چارواکو او د نړیوالې ټولنې غړو د هدف  ز. د ملکي افغانانو، دولت ۲۰۱۹
ګرځولو په موخه، د خپلو تروریستي بریدونو په کچه کې زیاتوالی راوستل.  
سربېره پر دې، د داعش خراسان څانګې ملکي افغانان په ځانګړې توګه مذهبي  

موسمي ز. کال د خپل  ۲۰۱۹اقلیتونه خپل هدف وګرځول. د دښمن برید پر 
ف و. لکه څرنګه زیاتره کلونه د دغه ډول بریدونو په کچه معمولې بېلګې پر خال

کې د ژمي په ساړه میاشتونو کې کموالی راتله، خو د دوبي موسم تر جګړې  
وروسته د هغوی د بریدونو کچه په خپل حال پاته شوه. د داعش خراسان څانګه، 

ه القاعده په ځانګړې توګه د هند لویې وچې لپاره د القاعده څانګه، او هغ
تروریستي ډلې چې هدف یې پاکستان دی، لکه د پاکستان د طالبانو تحریک، ال هم  
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه د امن پناهځای په توګه کار 
اخلي. د داعش د ماتې لپاره افغانستان د سویلي او مرکزي اسیا له هېوادونو څخه 

 د نړیوال ایتالف یوازینی غړی دی.  
 

ز. کال د تروریستي بریدونه مخ په   ۲۰۱۹پر  ز. کال تروریستي پېښې:۲۰۱۹پر 
زیاتېدو و. په داسې حال کې، چې دغه ډول بریدونه زیاتره په کابل، جالل آباد او 

لویې الرې )د افغانستان  ۱نورو ګڼ مېشتو ښارونو کې ترسره شوي و، همدارنګه 
ګیالیو د پیچلو بریدونو له  حلقوي لوه الره( یې هم هدف ګرځولی و. مخالفو جن

الرې، پراخ بریدونه ترسره کړل، چې پر انتحاري بریدګرو هم شامل و، چې  
هدف یې د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه، د افغانستان دولت پورې  
اړوندې ودانۍ، په بهرنیو مېشت ځایونو، ملکي هدفونه، او نړیوال سازمانونه و. د  

  ۳۰او د سپتمبر تر  ړیلم د راپور پر بنسټ، له جنوري غوڅ مالتړ د ماموریت
پورې د مخالفینو د هغو بریدونو په لړ کې هغوی یې مسوولیت پر غاړه اخیستی 

ز.   ۲۰۱۹تنه تپیان شوی دی. پر  ۴۹۵۸ملکي وګړي وژل شوي او  ۱۶۱۸و، 
 کال مهم تروریستي بریدونه په الندې ډول و:  

له خوا تمویلېدونکی سازمان  USAIDمه نېټه د  ۸طالبانو د مي پر  •
نټرپارټ انټرنینشل دفتر په کابل کې تر برید الندې راوست، چې له امله  کو

تنه نور ټپیان شول. ټول   ۲۴ملکي وګړي او یو پولیس ووژل شول او  ۴یې 
ساعته جګړې وروسته   ۶برید کوونکي له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 

 ووژل شول.  

ر ریاست برید  مه د افغان ملي پوځ د لوژستیک پ ۱طالبانو د جوالی پر  •
وکړ، چې برید کوونکی یو موټر بم چاودنه وکړه او پنځه بریدګر پر ودانۍ 



  ۱۰۰ملکي وګړي ووژل شول او تر  ۴۰برید وکړ. د دغه برید په پایله 
او څنګ ته د یو  زیات ټپیان شول، چې په کې نارینه، ښځې او ماشومان 

 ښوونځي ماشومان شامل و.  

مه نېټه د ودونو پر یو تاالر چې   ۱۷پر د داعش خراسان څانګې د اګست  •
  ۱۴۰تنه ووژل شول او  ۸۰په شیعه وو اړه لره، برید وکړ، چې له امله یې 

 تنه نور ټپیان شول.  

مه نېټه د یو موټر بم په وسیله په کابل کې پر یو   ۲طالبانو د سپتمبر پر  •
ه  کمپ برید وکړ، چې هلته د نړیوالو سازمانونو دفترونه مېشت دی. د دغ

تنه نور ټپیان شول. په وژل   ۱۱۹تنه ووژل شول او  ۱۶برید په پایله کې 
 تنه ویتنامیان، دوه بریتانوي او یو رومانیایي دیپلوماټ شامل و.   ۵شویو  

مه په کابل یو موټر بم برید وکړ، چې د یو امریکایي   ۵طالبانو د سپتمبر پر  •
تنه ووژل شول. دغه   ۱۲او یو رومانیایي سرتیری په ګډون پکې  ډوکمان

 تنو زیاتو کسانو د ټپي کېدو المل هم شو.   ۴۰چاودنه همدا راز تر  

مه د بګرام په هوایي اډه کې پر یو روغتون برید   ۱۱طالبانو د دسمبر پر  •
تنه نور ټپیان شو، چې زیاتره  ۸۰تنه ووژل شو او  ۲وکړ، چې له  امله یې 

 ملکي وګړي وو.   یې
 

د افغانستان لویه څارنوالي له : قانون جوړونه، د قانون پلیتابه او سرحدي امنیت
هغو قوانینو څخه د سرغړونې پېښې تعقیبوي او څېړي چې په تروریستي ډلو کې  
غړیتوب منع کوي، همداراز د دولت پر وړاندې تاوتریخوالي، یرغمل نیونې او د  

ه وړاندې د چاودېدونکو توکو څخه د کارولو موارد تر امنیتي او پوځي ځواکونو پ
عدلي تعقیب الندې راولي. دغه قوانین د افغانستان د جزا کوډ په دننه ډلبندي  

مه ګڼه خپور   ۱۲۶۰د رسمي جریدې په    ۱۵ز. کال د مي پر   ۲۰۱۷شوي، چې د 
دې  کلونو( د کورني او بهرني امنیت پر وړان ۱۹۸۷او  ۱۹۷۶شو. دغه قوانینو د ) 

کال( د تروریستي جرمونو سره د مبارزې قانون  ۲۰۰۸د جرمونو قوانینو او د )
( کال د ګرمې وسلې، مهماتو او چاودېدونکو توکو قوانینو ته  ۲۰۰۵او د )

 شاملېږي.  
 

د پولیسو د چټک غبرګون واحدونه د افغانستان په ښارونو کې لکه کابل، کندهار،   
چې د وسله والو  مخالفینو بریدونه شنډوي او  مزارشریف او هرات موقعیت لري، 
 په وړاندې  یې بریالی غبرګون ښیي. 



، د خپلو پولو په تړاو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سره ال هم افغانستان 
له بسټیزو ستونزو سره مخ دی. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان  

ز. په   ۲۰۱۸چې د لومړي ځل لپاره د ، سټپر بن( APAPPS)د عملیاتي پالن 
جوالی کې ترسره شو، د افغانستان او پاکستان چارواکو په اصولي توګه هوکړه 
وکړه، چې د پولو دواړو غاړو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکې د  ټینګښت په  

پالنونو د څېړلو   APAPPSمه د  ۱۰د جون پر موخه یو میکانیزم جوړ کړي. 
په اسالم اباد کې جوړه شوې وه، د افغانستان او پاکستان د   په غونډه کې چې

بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیرانو، د سوداګرۍ، ترانزیت، سولې بهیر، 
کډوالو او د سرحدي امنیت په تړاو نژدې همغږۍ په تړاو خبرې اترې وکړي. د  

خبرو اترو   عملي پالنونو د ګټه اخیستنې لپاره، د دواړو دولتونو ترمنځ د  بحث او
 سره سره، د دغې جوړښت له الرې پرمختګونه ډېر ټکنی دی.  

 
ورودي محلونو د کابل، هرات، کندهار او مزارشریف  ۱۳افغانستان اوسمهال په 

سرحدي امنیت مدیریت له سیستم څخه  PISCESد هوایي ډګرونو په ګډون، د 
د سیستم وروستی نصب او پلیتابه د خوست په غالم بندر   PISCESکار اخلي. د 

 کې و، چې په اکتوبر میاشت کې ترسره شو.  
 

 FATF د   .دی غړی    APG د افغانستان  د تروریزم له مالي تمویل سره مبارزه:
له سپارښتنو سره سم، افغانستان د مالي معامالتو د تحلیل مرکز یې رامنځته   

ز. کال د پیسو مینځلو او تروریزم مالي تمویل د خطرونو   ۲۰۱۹کړی، چې پر 
مه نېټه د داعش د   ۱۵ارزونه کوله. د ملګرو ملتونو د تحریم کمېټه د مي پر 

 خراسان ډلې تحریم کړ. 
 

ز. کال متحده ایاالت له طالبانو  ۲۰۱۹پر  : اتو بهیرد افغانستان د سولې مذاکر
سره د هوکړې په تړاو د خبرو اترو په لټه کې و، چې طالبان د نړیوالو  
تروریستي ډلو پر وړاندې د اقداماتو پر کولو ژمنول؛ د بېلګې په توګه د افغانستان  

بهیر   په خاوره کې د هغوی د جلب جذب بهیر بندول، روزنې او د پیسو راټولولو 
ځنډول و او دا چي د دغو ډلو کوربه نه وي. د ژمنتیاوو په بهیر کې د بین  
االفغاني مذاکراتو پیل و، چې افغان حکومت، د افغانستان سیاسي شخصیتونه او  
مشران او طالبان پکې ګډون ولري. د دې په بدل کې متحده ایاالت به هوکړه  

بنسټ، نړیوال ځواکونه د یو   وکړي، چې له افغانستانه د سرتېرو د شرایطو پر



که څه هم متحده ایاالتو د سپتمبر تر برید وروسته، چې مهالوېش له مخې وباسي. 
د مذاکراتو د څو دورو سره په مغایرت کې و، د سولې خبرې وځنډول، خو دغه 

، په ځانګړې توګه د طالبانو له خوا  ودسمبر میاشتې وروسته بېرته پیل شخبرې له 
د حسن نیت د یو لړ اقداماتو په پایله کې، چې طالبانو یو استرالیایي او امریکایي 
استاد له خپل بند څخه ازاد کړل او افغان دولت د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر  

 کنټرول الندې زندان څخه د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي کړل.  
 

د خبرو اترو یوه لړۍ د جوالی له   خوال ډک توندالریتوب سره مقابله:له تاوتری
د دوحې په کوربه توب او د جرمني له خوا جوړې شوې، چې پکې د افغان  ۶-۸

دولت استازو، د افغانستان نور مشران، د مدني ټولنې استازي )په ځانګړې توګه  
نو په دننه د  ښځې( او طالبان ګډون درلود. برخه والو د خپل شخصي ظرفیتو

تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د اړینو شرایطو او سولې ته د رسېدو د الرې نقشې  
 په اړه، سره هوکړه وکړه. 

 
پورې د مجاهدینو د یو مشر عبدالرب رسول سیاف تر   ۳د مي تر  ۲۸د اپریل له 

مذهبي مشرانو،   ۳۲۰۰مشري الندې یوه لویه جرګه جوړه شوه، چې پکې 
و استازو ګډون درلود، چې موضوع د سولې په اړه بحث او خبرې  سیاستوالو ا

اترې وې. دغه جرګه د طالبانو او دولتی ځواکونو ترمنځ د فوري اوربند  
کمېټې ووېشل شو، چې د   ۵۱تنه استازو پر  ۳۲۰۰غوښتونکی شو. د جرګې 

وخه افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي او جګړو د بندلو په م
 سپارښتنې یې وړاندې کړي. طالبان دغه جرګه وغندل.   ۲۳

افغانستان د داعش د ماتولو د نړیوال ایتالف   نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ:
غړی هېواد دی. د افغانستان ولسمشر غنی د مي په میاشت کې هوکړه وکړه، چې 
په یو درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او متحده ایاالتو په ګډون برخه واخلي،  
ترڅو نه یوازې د امنیت، بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال په اړه 

 ونکې همکارۍ په تړاو بحث وکړي.  راتل


