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دغــه د پالیســۍ لنډیــز پــه ۲۰۲۱ ز.کال کــې او لــه هغــې وروســته لــه افغانســتان رسه د اروپــا ښــکېلتیا تــر بحــث النــدې نیــي. دا لــه مهالوېــش 

رسه ســم پــه ۲۰۲۱ ز.کال کــې لــه افغانســتان څخــه د امریکايــي پوځیانــو وتــل او د اروپــا پــر ګټــو یــې اغېــزې او دا چــې څرنګــه بــه پــه راتلونکــي 

کــې د اروپــا د پالیســۍ غــوراوي محــدود کــړي، تــر څېړنــې النــدې نیــي. دا د افغــان ســولې خــرو او همدارنګــه د پــان جوړونــې ســتونزو پــه 

اړه د اروپايــي ټولنــې د اوســني دریــځ پــر وړانــدې باالقــوه خنډونــه څېــړي، پــه داســې حــال کــې چــې اروپايــي هېوادونــه پــه لویــه پیامنــه د امریــکا 

متحــدو ایالتونــو د یــو اړخیــزې پراخېدونکــې پالیســۍ پــه اړه څرګندوالــی غــواړي. باثباتــه افغانســتان د اروپــا اوږدمهالــو امنیتــي اندېښــنو لپــاره 

حیــايت دی او پــه راتلونکــي کــې د مــخ تــه تــګ لپــاره سپارښــتنې وړانــدې شــوې دي.

ــکا  ــې د امری ــتیو ک ــه وروس ــو د ۲۰۰۱ ز.کال پ ــي هېوادون ــې او اروپاي ــي ټولن اروپاي

متحــدو ایالتونــو او ناټــو لــه مداخلــې وروســته د افغــان حکومــت او ټولنــې پــه ثبــات 

کــې د پــام وړ مرســته کــړې ده۱ پــه داســې حــال کــې چــې لــه افغانســتان رسه د اروپــا 

ښــکېلتیا لــه اســتعامر وروســته دورې تــه ګرځــي؛ د بېلګــې پــه توګــه، پــه ۱۹۳۰ ز.کال 

ــکا  ــه اســايس ډول د امری ــي رول، معــارصې اړیکــې پ ــه کــې د جرمن ــه بیارغون کــې پ

متحــدو ایالتونــو لــه لــوري تعریــف شــوې دي. لــه ۲۰۰۱ ز.کال څخــه را پــه دې خــوا 

د امریــکا متحــدو ایالتونــو د ټینــګار پــه تــرڅ کــې د ناټــو غــړو هېوادونــو خپلــې پوځــي 

ــه  ــو پ ــي دي(. خ ــج رسه وت ــه تدری ــې پ ــا دا چ ــاتلې دي )ی ــداره س ــکارۍ دوام هم

۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ ز.کلونــو کــې د افغــان کډوالــو پــه ګــډون چــې لــه جګــړې تښــتېديل 

وو، د کډوالــو بحــران د ســوریې لــه جګــړې راپورتــه شــو، ډېــری اروپايــي هېوادونــو 

لــږ قناعــت تــه اړتیــا درلــوده ترڅــو د دوی لــه خــوا ومنــل يش چــې د افغانســتان ثبــات 

د دوی پــه ګټــه دی.

په افغانستان کې د اروپا ننګونه: د ناڅرګندتیا ترمنځ پالن جوړونه

اوســمهال، دا چــې پــه افغانســتان کــې د امریــکا پوځــي شــتون او ډېپلوماتیــک نفــوذ 

نــور د نــه ښــکېلتیا پــر لــور میــان لــري او د افغــان ســولې تــازه پیــل شــوې پروســه ال 

دمخــه اړو دوړ او ګواښــونه تجربــه کــوي؛ داســې چــې د هېــواد پــه کچــه جګــړه دوام 

لــري او اروپايــي پالیــي جوړوونکــي لــه ډېــرو پوښــتنو رسه الس او ګرېــوان دي. کــه 

د ســولې خــرې د جګــړې پــر وړانــدې ســیايس جوړجــاړی رامنځتــه کــړي، بڼــه بــه 

یــې کــوم ډول وي، طالبــان بــه پــه نــوي ســیايس نظــم کــې کــوم ډول رول غــوره کــړي 

او دا بــه د اروپايــي مرســتو او پانګونــې لپــاره څــه معنــی ولــري؟ د پــوځ لــه راکمېــدو 

ــو د شــتون او ښــکېلتیا  ــکا متحــدو ایالتون ــه صــورت کــې د امری وروســته د شــونتیا پ

راکمېــدل بــه )او د ۲۰۲۱ ز.کال تــر مــې میاشــتې پــورې د بشــپړ وتلــو شــونتیا( د اروپــا 

ــوي  ــې د ن ــي ټولن ــه د اروپاي ــري؟ دلت ــی ول ــه معن ــاره څ ــتو لپ ــی مرس ــو امنیت راتلونک

بدیــل د ښــکېلتیا پــه اړه د اړتیــا وړ وضاحــت نشــته. د پایلــې پــه توګــه، ډېــری اروپايــي 

ــل  ــول پی ــه راګرځ ــو بېرت ــان کډوال ــده د افغ ــر بری ــونتیا ت ــې د ش ــواړي چ ــه غ هېوادون

1. د »لــه ناڅرګندتیــا څخــه تــر ســراتيژۍ پــورې: د افغانســتان پــه ګاونــډ کــې د ګټونکــو ســناریوګانو لپــاره خنډونــه کــوم دي؟« پــروژه د فریدریش–اېرت-بنســټ )FES( خپلواکــه هڅــه ده چــې د افغانســتان ګاونډیــو لپــاره احتــاميل ســناریوګانې، د 
پالیســۍ ســمون او د اروپايــي بهرنیــو پالیــي جوړونکــو ترمنــځ د هــر اړخیــزې ســراتیژۍ اړتیــا تــر بحــث او څېړنــې النــدې نیــي. دغــه لنډیــز د هغــې سلســلې برخــه ده چــې د انډریــو واټکېنــز او دوکتــور تېمــور شــاران لــه لــوري لیــکل شــوی دی 
چــې د امریکايــي ځواکونــو وتلــو او د افغــان ســولې روانــو مذاکــرو اغېــزې د پالیســۍ پــر شــته وســایلو یــا توکــو، ســراتیژیکو ګټــو او پــه افغانســتان کــې او لــه افغانســتان څخــه بهــر د کلیــدي ښــکېلو غــاړو لپــاره ننګونــې تــر بحــث النــدې نیــي. د 

https://afghanistan.fes.de/publications :پالیســۍ د لنډیزونــو بشــپړ لېســت لــه دې ځــای څخــه ترالســه کــوالی شــئ

کــړي، خــو د تاوتریخــوايل کچــه لکــه د تېــرو کلونــو د جګــړو پــه څېــر خــورا لــوړه ده.

افغانســتان اســامي  د  پــان جوړونــه  اروپــا د ښــکېلېدو  د  لپــاره  افغانســتان  د 

جمهوریــت او طالبانــو د اســتازو ترمنــځ د ســولې خــرو پــه پایلــې پــورې اړه لــري. بیــا 

هــم د ســولې خــرو پــه اړه اروپايــي دریځونــه کولــی يش چــې پــه راتلونکــې پالیــي 

ــري. ــزې ول ــې اغې ــې اوږدمهال ــه ک جوړون

ــه دې اندېښــنه کــې دي چــې  ــه پ ــي حکومتون ــری اروپاي ــه او ډې ــي ټولن ــه اروپاي پخپل

ــدې د دوی  ــر وړان ــتان پ ــه د افغانس ــدو رسه ب ــه راکمې ــو ل ــو پوځون ــي او ناټ د امریکاي

ــان او اروپایــان  پالیســۍ کــوم ډول بڼــه او حــدود غــوره کــړي؛ نــو ځکــه ډېــری افغان

ــاوې او  ــه ځــواب ورکــړي«، ترڅــو اړتی ــا غــواړي »دې پوښــتنې ت ــه اروپ شــته چــې ل

ــي  ــي جوړوونک ــي پالی ــې اروپاي ــت ک ــه حقیق ــانه يش. پ ــه او روښ ــه نښ ــې پ ننګون

ــه دوامــداره مرســتې  ــو د پوځــي ځــواک ل ــکا متحــده ایاالت خــورا واضــح دي: د امری

پرتــه د دوی حکومتونــه نــه يش کولــی چــې پــه عمــل کــې خپــل پوځــي شــتون او یــا 

هــم مرســتو تــه دوام ورکــړي. اروپايــي بســپنه ورکوونکــي حکومتونــه او د ناټــو پوځونو 

ماتــړي دولتونــه داســې ښــکاري چــې د افغــان جګــړې راتلونکــي، د جګــړې شــدت 

زیاتــوايل باالقــوه عاملونــو او همدارنګــه ســیايس جوړجــاړي او مخکــې لــه دې چــې 

ــه ګــواښ رسه مــخ يش، د راتلونکــي افغــان  ــړ کــې ل ــه ښــکېلتیا او مات ــه اوږدمهال پ

ــه اړه وضاحــت غــواړي. حکومــت د ترکیــب پ
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“
”

اصول د پراګامتیزم پر وړاندې؟

ــه  ــې پ ــه چ ــه څرنګ ــځ« لک ــويل دری ــې »اص ــي ټولن ــه اړه د اروپاي ــولې پ ــان س د افغ

عمومــي ډول ورتــه اشــاره شــوې، د نیوکــې لــه اړخــه د »انتظــار او لیــد« پــه لیکــه کــې 

ــا  ــې ښــکېلتیا ناڅرګندتی ــا اوږدمهال ــد دي چــې د اروپ ــه دې ان ــې کتونکــي پ دی. ځین

رامنځتــه کــړې ده. د ســولې پروســې پــه اړه د اروپايــي ټولنــې د شــورا اعامیــه پــه مــې 

میاشــت کــې خپــره شــوه، چــې پــر بنســټ یــې لــه طالبانــو او افغــان حکومــت رسه 

ــې  ــورې چ ــه پ ــه خوندیتاب ــو پ ــخيص ازادی ــو او ش ــري حقون ــتې د ب ــې مرس راتلونک

ــړې دي. دا  ــې ک ــوې ده، مروط ــاره ش ــه اش ــې ورت ــور ک ــه منش ــو پ ــرو ملتون د ملګ

ــت  ــامي جمهوری ــتان اس ــده او د افغانس ــاره څرګن ــبه حل ــې مناس ــی چ ــه دې معن پ

بانــدې د مذاکراتــو د پیــل پــه تــرڅ کــې ماتــړ بنــد نــه يش. پــه راتلونکــي کــې د دغــو 

پایلــو اغېــزې پراخــې دي. د ښــکېلتیا لپــاره اروپايــي غــوراوي بــه د محــدودو کړنــارو 

ــدان کــې د  ــه می ــه شــاته پرېښــي دي، د عمــل پ ــه ځان ــه خپل ــو ل ــه ګــډون چــې ناټ پ

واقعیتونــو پــر اســاس شــکل غــوره کــوي. د بــري حقونــو پــه پــروۍ ټینــګار، کولــی 

يش چــې د اروپــا نفــوذ نــور هــم محــدود کــړي او دا چــې څــه شــی لــه جګــړې پــه 

وروســته چاپېریــال کــې د ننګونــې پــه توګــه پاتــې کېــږي، اغېــزه کــوي.

ــا د مرســتو مروطــول دوام  د اروپايــي ټولنــې ځینــو چارواکــو پوښــتنه وکــړه چــې ای

وکــړي او کنــه او غوښــتنه یــې وکــړه چــې د ســولې پــه پروســه کــې اوږدمهالــې ژمنــې 

بایــد پــه مســتقیم ډول پــه روانــو متایاتــو پــورې ونــه تــړل يش او پــه راتلونکــي نومــر 

ــو  ــان چارواک ــو افغ ــو ځین ــي. خ ــاره ون ــه اش ــې ورت ــس ک ــه کنفران ــوا پ ــې د جنی ک

ــتو او  ــا د مرس ــې ای ــتل چ ــې پوښ ــوه او وی ــځ وننګ ــې دری ــي ټولن ــو د اروپاي او فعاالن

ــي  ــو څخــه د اروپاي ــه افغانان ــه واقعــي ډول ل ــی يش پ ــه وکول پرمختــګ محــدودول ب

ټولنــې متویــل او ماتــړ چــې ورتــه ډېــره اړتیــا شــته منــع کــړي او اجــازه ورکــوي چــې 

ــړ داســې چــې  ــه یرغمــل کــې ونیــي؟ مــروط مات ــې پ ــان ی ســخت دریځــه طالب

ــکېلو  ــو ښ ــډون د ټول ــه ګ ــو پ ــو د طالبان ــدل يش ترڅ ــې وپېژن ــتنه ی ــت او غوښ ارزښ

غــاړو لپــاره یــې دوام ډاډمــن يش. خــو کــه طالبــان پــر دې پــوه يش چــې دوی د اروپــا 

ــه وروســته  ــه ســولې څخــه پ ــو او همدارنګــه ل ــکا متحــدو ایالتون ــړ او د امری ــه مات ل

چاپېریــال کــې ژونــدي پاتــې کېدلــی او خپلــو کــړو وړو تــه دوام ورکولــی يش، نــو د 

اروپايــي ټولنــې د مرســتو مروطــول بــه رد او د اروپايــي ټولنــې پــه وړتیــا کــې چــې 

لــه افغانســتان څخــه ماتــړ او نفــوذ وکــړي، د پــام وړ کمــی رايش.

د اروپايــي ټولنــې د ډېپلوماتانــو د وینــا پــر بنســټ، طالبــان نــه یــوازې د افغانســتان د 

کنټــرول پــه هڅــه کــې دي بلکــې هڅــه کــوي چــې ټــول دولــت کنټــرول او پــه عمــي 

دول پــه نړیــوال سیســتم کــې ځــای ولــري. لــږ تــر لــږه یــوه چارواکــي داســې دلیــل 

وړانــدې کــړ چــې پــه افغانســتان کــې د اروپايــي ټولنــې د مــايل ماتــړ پراخوالــی چــې 

د نــړۍ پــه کچــه ســر ګټــه وړونکــی هېــواد دی، دا بــه ناشــونې وي چــې ځــای یــې 

بــل څــوک ونیــي )نــو ځکــه اروپايــي متویلوونکــو تــه د ګــروپ پــر رس نفــوذ ورکــړل 

شــو(. تــر دې دمــه دغــه اســتدالل دوام لــري ترڅــو د افغــان ســیايس څېــرو لــه لــوري 

لــه نیوکــې رسه مخامــخ يش او د یــوې ازادې پوښــتنې پــه توګــه پاتــې دی، داســې چــې 

ــه راټولېــدو څخــه دمخــه پــه ښــه ډول  ــد ل ــه یــې بای ــه او غــړي هېوادون اروپايــي ټولن

یــې پــه نښــه کــړي.

ــې  ــیو ک ــو پالیس ــه راتلونک ــم د دوی پ ــکاران ه ــی هم ــتان اروپای ــه د افغانس همدارنګ

ــل  ــوه عام ــاره باالق ــې لپ ــو راتلونک ــخ دي. د ناټ ــو رسه مخام ــي محدودیتون ــه عم ل

مبهــم دی، هغــه ابهــام چــې د امریــکا متحــدو ایالتونــو او اروپايــي همکارانــو ترمنــځ 

ــوري د  ــه ل ــو ل ــدو ایالتون ــکا متح ــوي. د امری ــګار ک ــدې ټین ــاحه بان ــه س ــال پ د جنج

مذاکــرې مېــز تــه د افغــان لوریــو د الرښــوونې پــه اوږدو کــې د ناټــو لــه غــړو هېوادونــو 

رسه پــه پراخــه کچــه مشــوره نــه وه شــوې. د افغانســتان راتلونکــې امنیتــي مرســتې پــه 

اړه پــه ناټــو کــې دننــه بحثونــه او اوږدمهالــه پــان جوړونــه، پــه ســازمان کــې دننــه د 

امریــکا متحــدو ایالتونــو لــه حــد څځــه زیــات رول لــه الرې تــررسه کېــږي. پــه پــای 

کــې، د لوجســتیکي غیــر عمــي تــوب پــه صــورت کــې د ناټــو مهــم ماموریــت مــخ 

ــه، یوځــای  ــر وړانــدې دروازه بنــدوي، چــې »یوځــای دنن ــو پ ــرو غوراوی ــه وړل د ډې ت

ــو د بشــپړ  ــه کــوي. د امریکايــي ځواکون ــاوې رامنځت ــږ انتخــاب او ډېــرې اړتی بهــر« ل

وتلــو پــه صــورت کــې د ناټــو امنیتــي مرســتو د دوام لپــاره کــوم احتــاميل غــوراوی نــه 

تــر ســرګو کېــږي.

ایــا د اروپايــي ســیايس څېــرو ترمنــځ بــه پــه کايف انــدازه لېوالتیــا موجــوده وي چــې د 

افغــان دولــت د ماتــړ دوام ډاډمــن کــړي؟ پــه تېــرو پنځــو کلونــو کــې د غــړو هېوادونو 

لــه ماتــړ څخــه پرتــه، د اروپايــي ټولنــې متویــل پــه یــوازې ځــان ۱،۴ ملیــارد ډالــرو 

تــه رســېږي، خــو کــه د متحــدو ایالتونــو متویــل راکــم يش، نــو ملیاردونــو نــورو ډالــرو 

تــه بــه اړتیــا يش ترڅــو دغــه تشــه جــران کــړي. د اروپايــي ډېپلوماتانــو ترمنــځ اوســني 

بحثونــه لــه دې املــه دي چــې کېــدای يش د ژمنــو ترالســه کــول ســتونزمن وي ترڅــو د 

متویــل اوســنۍ انــدازه پــه خپــل حــال وســاتل يش، چــې د امریــکا متحــد ایالتونــه پــه 

ډېــره کمــه انــدازه پاتــې شــوې تشــه ډکــوي. ځینــې لــه دغــو پوښــتنو څخــه پــه مناســب 

او پــراخ ډول د اروپايــي ښــکېلو غــاړو لــه لــوري پــه نښــه شــوي دي، پــه داســې حــال 

کــې چــې نــور بــې ځوابــه پاتــې دي. یــو شــمېر اروپايــي چارواکــي د افغــان جګــړې په 

تــړاو د »ســتړیا احســاس« پــه اړه رېښــتیني دي، چــې د لویــې وچــې پــه کچــه د ډېــری 

)کــه ټــول نــه وي( ســیايس ګوندونــو او وګــړو لــه لــوري ورتــه احســاس شــوی دی. 

لــږ تــر لــږه د یــوه لــوړ رتبــه چارواکــي لــه لــوري دا پــه روښــانه ډول تصدیــق شــوې 

چــې کــه د افغانســتان جګــړه او یــا هــم د ســولې پروســه خــورا بــده يش، نــو د مرســتو 

رشطــول بــه لــه زغــم څخــه واوړي. 

ــه  ــو ل ــکا متحــده ایاالت ــای کــې، د امری ــه پ پ

ګــډون پرتــه د لوجســتیکي غیــر عمــي تــوب 

پــه صــورت کــې د ناټــو مهــم ماموریــت مــخ 

تــه وړل د ډېــرو غوراویــو پــر وړانــدې دروازه 

بنــدوي، چــې »یوځــای دننــه، یوځــای بهــر« 

لــږ انتخــاب او ډېــرې اړتیــاوې رامنځتــه 

کــوي.
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د افغانانو اندېښنې او باالقوه کږلېچونه

د نــوې پیــل شــوې ســولې خــرو پــه اړه د اروپايــي ټولنــې اصــويل دریــځ او د امریــکا 

ــان  ــت، د افغ ــام وړ مخالف ــارې رسه د پ ــدې کړن ــه الن ــرۍ ل ــه ره ــو پ ــده ایاالت متح

پوهانــو پاملرنــه یــې ځانتــه را اړولــې ده. همدارنګــه دغــه دریــځ پــه افغــان چــارو کــې 

ــوازي رول او  ــه د دوی م ــه توګ ــړي پ ــز مات ــي او دوه اړخی ــوړ د جرمن ــدازې ل ــه ان ل

ــه ګــډون،  ــه توګــه د دوی د لــوړ رول پ ــه پروســه کــې د درېیــم ګــړي پ ان د ســولې پ

ــې  ــې ده. ځین ــه را اړول ــې هــم ځانت ــه ی ــو پاملرن ــې د ځانګــړو هېوادون ــي ټولن د اروپاي

وختونــه دولتونــه پــه خپلــواک ډول د اروپايــي ټولنــې لــه عمــوي کرښــې پرتــه بېابېــل 

دریځونــه غــوره کــوي، ځینــې وختونــه پــه خصــويص ډېپلوماتیکــه ښــکېلتیا کــې، پــه 

نــورو وختونــو کــې د افغــان چــارو پــر وړانــدې داســې دریــځ غــوره کــوي چــې خپلــو 

وګــړو تــه خــر ورکــوي. کلــه چــې خــره د افغانســتان د پالیســۍ يش، نــو د اروپايــي 

هېوادونــو ترمنــځ د ګټــو بېابېلــې کچــې راوالړېــږي او لــه ډېــری افغــان چارواکــو رسه 

ــي« راتلونکــې ښــکېلتیا واحــده  ــا شــونې ده »اروپاي ــږي چــې ای دا پوښــتنه مطــرح کې

تشــخیص يش.

ــه د  ــه خپل ــدو دي او پ ــه زیاتې ــنې پ ــو اندېښ ــې د اروپایان ــه دې چ ــه، رسه ل همدارنګ

افغانانــو لپــاره رشایــط هــم ډېــر بــد دي، خــو بیــا هــم پــه اروپــا کــې د کډوالــو او بېرتــه 

راګرځېدونکــو موضــوع پــه زیاتــه انــدازه د اروپايــي او افغــان ښــکېلو غــاړو ترمنــځ پــه 

خــرو کــې تــرې ډډه شــوې ده. پــه ۲۰۱۹ ز.کال کــې  افغــان وګــړو پــه لــوړه کچــه د 

اروپايــي ټولنــې پــه هېوادونــو کــې پنــاه غوښــتله. دا غــټ شــمېر دی چــې د جګــړې پــه 

شــدت کــې د زیاتــوايل لــه املــه ډېــر شــمېر افغانــان لــه هېــواد څخــه تېښــته کــوي؛ لــه 

۲۰۱۸ ز.کال را پــه دې خــوا د افغانانــو پــه شــمېر کــې ۸۵ ســلنه زیاتوالــی راغلــی دی. 

پــه داســې حــال کــې چــې د کډوالــو او بېرتــه راګرځېدونکــو د راتلونکــې پالیســۍ پــه 

اړه پــه ښــکاره ډول پــه کمــه انــدازه خــرې شــوې دي، د اروپايــي ټولنــې پایلــه کېــدای 

يش چــې د اروپايــي غوښــتنو پــر وړانــدې د اندېښــنې وړ اشــاره وي.

ــه تلونکــې الر« کــې ده،  ــه »ګــډه مــخ ت ــه چــې پ ــه ژمن ــا خپل ــو ځــل بی ــه ی دغــه ټولن

ــه  ــه منځ ــې ل ــر ک ــه دې اکټوب ــلیک او پ ــې الس ــه ۲۰۱۶ ز.کال ک ــې پ ــوي چ تصدیق

ځــي؛ دا هغــه اعامیــه ده چــې د شــونتیا پــر مهــال هڅــه کــوي د افغانانــو تبعیــد تــه 

ســهولتونه چمتــو کــړي. د مــخ تــه تــګ ګــډه الر چــې د راتلونکــي جنیــوا کنفرانــس 

ــاره  ــو خــرو لپ ــرې خــرې ويش او د ســولې نوی ــا پ ــو ځــل بی ــه ی ــه ســیوري کــې ب پ

لنــډ وخــت، پــه باالقــوه توګــه د مروطولــو او منلــو پــه رشایطــو کــې فشــار راوړي.

یــو شــمېر ســناریوګانې د افغانســتان پــه ســیايس او امنیتــي چاپېریــال کــې د ښــه وايل 

یــا مــخ تــه تــګ ښــکاروندويي کــوي. د ډېــرو ننګونــو رسبېــره، مذاکــرې پــر مــخ ځــي 

ــه  او ســیايس جوړجــاړی د دواړو جګــړه ییــزو افغــان لــورو ترمنــځ رســېدلی دی، دلت

دوه الرې دي: د یــوې پــه پایلــه کــې بــه پــه نــوي مدیریــت کــې د قــدرت رشیکــول وي 

چــې اروپايــي دولتونــه پــر دې بــاور دي چــې دوی وررسه کار کولــی يش، پــه داســې 

حــال کــې چــې پــه بلــه پایلــه کــې کــه موضــوع د بــر حقونــو يش، نــو کېــدای يش 

ــه یــې  د خلکــو لــه غوښــتنو رسه برابــره نــه وي. کــه اروپايــي ټولنــه او غــړي هېوادون

ــدې د  ــر وړان ــو د افغانســتان پ ــې يش، ن ــن پات ــه ژم اوســنيو اعــان شــویو رشایطــو ت

اروپايــي ټولنــې اوږد مهالــه اړیکــه بــه د نــوې کړنــارې لــه مخــې مشــخص يش. پــه 

ــواد او ســیمه  ــه هې ــارې پ ــي لی ــری اروپاي ــه موخــه ډې ــن وخــت کــې، د ښــکېلتیا پ عی

کــې د امریــکا متحــدو ایالتونــو د کړنــارو پــه منظــم کولــو پــورې اړه لــري؛ د امریــکا 

متحــدو ایالتونــو باالقــوه وتــل بــه پرتــه لــه دې چــې د هغــې پليتــوب، پــه عمــل کــې 

ــي غــوراوي محــدود  ــول يش، اروپاي ــام کــې ونی ــه پ ــزې او د مداخلــې غوښــتنه پ اغې

کــړي.

په اروپايي ټولنه او نورو هېوادونو کې د افغان 
پناه غوښتنې غوښتنلیکونو د مېشتېدو لومړۍ 

بېلګه

رسچینه: د اروپا د پناه غوښتنې د ماتړ دفر

په اروپايي ټولنه او نورو هېوادونو کې 
د مېشتېدو لپاره د افغان پناه غوښتونکو 

غوښتنلیکونه

رسچینه: د اروپايي پناه غوښتنې د ماتړ دفر 
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د فریدریــش ایــرت بنســټ لــه لیکــي مخکنــي اجــازې پرتــه، د 

فریدریــش ایــرت بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــري.  ــه ل ــواز ن ــتنه ج ــه اخیس ګټ

پــه دغــه خپرونــه کــې وړانــدې شــوي نظریــې، د د فریدریــش ایــرت 

بنســټ د لیدلــورو منعکســوونکي نــه دي. 

وړاندیزونه

هــر ډول د ناټــو ماموریــت تــه د پــای ټکــی اېښــودل بــه د امنیتــي مرســتې او پرمختیايــي ماتــړ ترمنــځ د بســپنه ورکوونکــو ترمنــځ اوســنی وېــش وننګــوي. کــه څــه هــم  	

د اروپايــي ټولنــې/CSDP غښــتي ماموریــت د پــر مــخ وړلــو لپــاره کمــه لېوالتیــا شــتون لــري، غــړي هېوادونــه اړتیــا لــري چــې د امنیتــي ســکټور اهمیــت تــه پاملرنــه 

وکــړي او خپلــې پالیســۍ منظمــې کــړي )داســې چــې د دولــت او مــي ماتوالــی کــوالی يش اروپايــي ګټــې لــه خطــر رسه مــخ کــړي(.

پــه افغانســتان کــې د اروپايــي ټولنــې ښــکېلتیا لپــاره مســتقیم او ســم حکایــت او ســراتیژي رامنځتــه کــړئ چــې دا د بهرنیــو ټکانونــو پــر وړانــدې ډېــر انعطــاف رامنځتــه  	

کــوي )لــه »یوځــای رسه دننــه، یوځــای رسه بهــر« رسه پــه مخالفــت کــې(.

ــا وارزوۍ، پــه ځانګــړي ډول څرنګــه بســپنه ورکوونکــي ماتــړ نوښــتونه کــوالی  	 د افغــان ســولې خــرو پــر وړانــدې د اروپايــي ټولنــې داخــي کړنــاره یــو ځــل بی

يش چــې د ســولې پــه پروســه اغېــزه وکــړي، د بېلګــې پــه توګــه، د جنیــوا کنفرانــس مهالوېــش او اغېــزې یــا د ګــډې مــخ تــه تلونکــې الرې پــه تــړاو بیامذاکــره کــول.

پــه راتلونکــي کــې لــه افغانســتان رسه د ماتــړ مروطولــو ټینــګار تــه دوام ورکــړئ، خــو د دغــو رشایطــو د معیارونــو او پلیتابــه پــه اړه لــه افغــان ښــکېلو غــاړو رسه  	

پراخــه او هــر اړخیــزه تبادلــه پیــل کــړئ، ترڅــو د داســې انګېرنــو مخــه ونیــول يش چــې کېــدای يش یــو لــوری د »اروپايــي ټولنــې مرســتې یرغمــل ونیــي«.

د مرســتو د کچــې د راکمولــو پــه لــړ کــې د افغــان بنســټونو د هڅــو ماتــړ وکــړئ، چــې د مرســتو اغېزمنتیــا لــوړه يش او د بســپنه ورکوونکــو ترمنــځ د همغــږۍ پــه  	

رامنځتــه کولــو کــې زیــار وباســئ، ترڅــو د دوه ګونــو مرســتو او هڅــو مخــه ونیــول يش.

د لیکواالنو په اړه

داکټــر تېمــور شــاران د افغانســتان پــه امریکايــي پوهنتــون کــې د عامــه پالیســۍ مرســتیال پروفیســور دی او تــر دې 

پخــوا د افغانســتان لپــاره د کړکېــچ نړیوالــې ډلــې لــوړ پــوړی شــنونکی و.

ــه  ــدۍ څېړونکــی او شــنونکی دی او د شــخړو پ ــه من ــاره د هیل ــز د افغانســتان شــخړې او ســولې لپ ــو واټکېن انډری

مخنیــوي کــې ژوره ښــکېلتیا لــري. تــر دې پخــوا یــې پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو، بــري ټولنــې، د امریــکا 

متحــدو ایالتونــو حکومــت او خپلــواک څېړونکــي پــه توګــه دنــدې تــررسه کــړې دي.

د پښتۍ انځور په اړه

ــه  ــل پ ــن د کاب ــوال وان ډر لېی ــره، ارس ــیون م ــې د کمېس ــي ټولن ــره، د اروپاي ــاع وزی ــي د دف ــت د جرمن ــه وخ د هغ

ــارچ ۲۰۱۸. ــتان، ۲۶ م ــې، افغانس ــر ک ــي ډګ هواي
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