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یوه نوې کړنالره! تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته 

اروپا، هند او افغانستان  

انډریو واټکېنز، تیمور شاران



د پالیسۍ)کړنالری( دغه لنډیز،  افغانستان رسه د هندوستان تعامل او ښکېلتیا په ۲۰۲۱ ز. کال کی او تر هغه وروسته،په لنډ ډول تر ارزونې الندې 

نیيس. د پالیسۍ دغه لنډیز، په دې اړه چې د امریکايي ځواکونو  د وتلو څرنګتیا  په اړه د ناڅرګندتیاوو زیاتوالی څنګه کولی يش په افغانستان او سیمه 

کې د هندوستان ګټې اغېزمنی کړي، بحث کوي۱.  همدارنګه دغه سند، د یو لړ زمینو - سناریوګانو جزییات چې نوی ډیيل ېې تدوین او ترتیبولو ته اړتیا 

لري او په افغانستان کې د هغه هېواد د ګټو ساتلو په موخه د موجودو پالیسیو غوراوي، روښانوي. له هغه ځایه، چې د هند او اروپايي ټولنې سرتاتیژیک 

مشارکت د مالتړ وړ ګرځي، خو د ناډاډمنتیا کچه ېې زیاته ده، دغه پالیسۍ، هغه برخې څېړي، چې دواړه  لوري  په افغانستان کې پکې ګډې ګټې لري. 

۱-  له ابهامه تر سرتاتیژي پورې پروژه: په سیمه کې د افغانستان د براليس کېدو راتلونکي احتاميل سناریوګانې څه دي؟ دا د فریدریش ایربټ بنسټ یوه خپلواکه هڅه ده، ترڅو د افغانستان د ګاونډیو لپاره، د پالیسیو د تعدیل، او د اروپايي بهرنیو پالیيس جوړوونکو 

ترمنځ یوې هر اړخیزې اړتیا لپاره ورته سناریوګانې تدوین او تر بحث الندې ونیيس. د پالیسۍ دا لنډیز، د دغې لړۍ یوه برخه ده، چې د اندریو واټکینز او ډاکټر تیمور شاران له خوا لیکل شوی، ترڅو د پالیسۍ د موجودو ابزارو، سرتاتیژیکې ګټې او د افغانستان 

 .http://www.afghanistan.fes.de/publications  :په د ننه او بهر کی د اصيل رشیکانو د ننګنو په تړاو، د امریکا د وتلو او د افغانستان د سولې خربو پایلې، تر بحث الندې ونیيس. د  پالیسۍ د لنډیزونو بشپړ نوملړ، په الندې ادرس کې ترالسه کولی يش

۲-  تر ۱۹۹۰ کال پورې اوه سني جهادي ډلو  او یوی شیعه جهادي ډلې له پاکستان څخه فعالیت کاوه، چې د متحده ایاالتو، سعودي او نورو له خوا وررسه مرسته کېدله. 

د افغانستان په تړاو د هندوستان پالیيس: منځپانګه

د افغانسـتان پـه تـړاو د هندوسـتان پالیـيس،  پاکسـتان رسه د هغـه هيواد له سـیايل څخه 

رسچینـه اخيل. هندوسـتان او افغانسـتان پـه ۱۹۴۷ ز. کال کی د هنـد د خپلواکي له پېله 

ډېـرې نـژدې اړیکـې لرلې دي. افغانسـتان په ملګـرو ملتونو کې د پاکسـتان د غړیتوب پر 

وړانـدې رایـه وکارولـه او ورپسـې ېې د سـړې جګړې پرمهـال، د هندوسـتان د ناپیلتوب 

لـه سیاسـت څخـه مالتـړ وکـړ. د سـړې جګـړې پرمهال، نـوی ډیـيل، د خپـل ناپېلتوب 

د سـختو اصولـو پرخـالف، پـه ۱۹۷۸ ز. کال کـی، پـه ظاهر کـې له مجاهدینـو څخه د 

پاکسـتان د مالتـړ متـوازن سـاتلو په موخه، پر افغانسـتان د روسـیې له یرغـل څخه مالتړ 

وکـړ2.   تـر دې وروسـته، هنـد لـه هغـو افغـان لوبغـاړو څخـه چـې د پاکسـتان د نفـوذ 

دمتـوازن سـاتنی یـا مخنیـوي پـه برخـه  کـې ګټـور ثابـت شـوي دي مالتـړ کـړی. دغه 

مالتـړ، شـامل ټلـوايل څخـه د هنـد مالتـړ هم رانغـاړي ، چـې پـه ۱۹۹۰ کلونـو کی د 

طالبانـو پـر وړانـدې جنګېـدل )د شـامل ټلـوايل یو شـمېر شـخصیتونه اوس هـم د هند 

لـه مالتـړ څخـه برخمـن دی(. نـوی ډیيل افغانسـتان په تـړاو ، لـه ۲۰۰۱ کال راهیسـې  

یـوه داسـې فعالـه او پراختیا غوښـتونکې پالیسـۍ تعقیبوي چـې د پاکسـتان د نفوذ  خنډ 

وګرځـي. هندوسـتان پـه تېـرو ۱۸ کلونو کـې، تـر درې میلیـارده ډالرو د زیات ارزښـت 

مالـی مرسـتې افغانسـتان تـه چمتو کـړي، چې سـرتی زیربنايـي پـروژی، د تخنیکي زده 

کـړو پروګرامونـه او نـوي سـوداګریز دهلیزونه چـې په وچه کې راښـکېل هېـواد په توګه 

افغانسـتان لپـاره ګټـور او فرصتونـه ډېـروی. په دغو مرسـتو کې شـاملېږي. 

د سولې پروسه، د ځواکونو وتل او د هند اندېښنې  

د ناټـو ځواکونـو د احتـاميل وتلـو پـه تـړاو ناڅرګندتیـاوو، نـوي ډیـيل پـه دې فکرمـن 

کـړی، چـې خپلـې تر ټولو غـوره ګټـې څنګه خونـدي کړي. پـه هغه صـورت کې، چې 

بهـرين ځواکونـه لـه افغانسـتان څخـه ووځـي، هنـد به لـه سـرتو سـتونزو رسه مخ يش، 

چـې بېالبېلـې اندېښـنې به رامنځتـه کړي: لومـړی، دا چې آیـا هند به وکولـی يش، چې 

د لویدیځـو هېوادونـو لـه پـراخ مالتـړ پرتـه، لـه افغـان دولـت څخـه مالتړ وکـړي.؟ بله 

مسـله دا ده، چـې هنـد بـه د طالبانـو واکمنېـدو څخـه د مخنیـوي پـه موخه، چـې کولی 

يش پاکسـتان تـه پـراخ سـیايس عمق چمتـو کړي او پـه پایله کې، سـیمه ییـز جنګیايل د 

دې جوګـه کـړي چـې پـر هند بریـد وکـړي، کـوم کارونه تـررسه کړي؟

نـوی ډیـيل، د متحـده ایاالتـو، اروپايـي ټولنـې او نـورو متحدینـو د ځواکونـو د بیړنـی 

وتلـو پـه تـړاو کلـک خـربداری ورکـړی او ټینـګار یـې کړی چـې طالبـان د هغـه هوکړه 

لیـک زیاتـرو ژمنتیـاوو تـه ژمـن نـه دي، چـې د ۲۰۲۰ ز. کال د فـربورۍ پـر ۲۹ مـه 

نېټـه، د طالبانـو او متحـده ایاالتـو ترمنـځ السـلیک شـوی دی. پـه دغـو ژمنتیـاو کې، د 

تاوتریخـوايل کچـې راټیټـول او د القاعـدې ډلـې پـه ګډون د یو شـمېر تروریسـتي ډلو د 

فعالیتونـو محـدودول شـاملېږي. همدارنګه هند خـربداری ورکړی دی، چې پاکسـتان په 

خپلـه خـاوره کـې د طالبانـو د پناهځایونو د له منځه وړلـو په اړه هېڅ راز کومـه ژمنتیا  نه 

ده وړانـدې کـړې، چـې دغه چـاره طالبان د دې جوګه ګرځوي، چې د سـولې په پروسـه 

کـې لـه پرمختګونـو رسه رسه، بیـا هـم هـر مهـال په چټکـي رسه جګـړې ته مخـه کړي. 

ـ افغانستان، اپریل FES .۲۰۲۰ / )عکس اخیستونکی: مریم عاملي( د پغامن په سیند چی د کابل سیند اصلی شاخه ګڼل کیږی د قرغی څو موخیزه بند ، د هندوستان په مايل مرسته جوړ شوی.    کابل 
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نـوي ډیلـی اندېښـمن دی، چـې د دغـو تضمینونـو لـه شـتوايل پرته به ، لـه جدي ګواښـونو رسه، 

پـه ځانګـړې توګـه تـر شـخړې الندې  کشـمیر کې،  مـخ يش. پر دې بنسـټ، تر اوسـه پـورې په 

دې برخـه کـې د هنـد کړنـالره پـر دې متمرکـزه ده، چـې د مسـووالنه او رشایطو پر بنسـټ د وتلو 

پـه تـړاو پـر متحـده ایاالتـو فشـار راوړي او ناټـو تـه قناعـت ورکـړي، چـې د ځواکونـو تـر وتلو 

وروسـته بایـد پـه افغانسـتان کـې له تروریـزم رسه د مبـارزې یو نړیـوال ځواک موجـود وي، ترڅو 

د احتیاطـي ځـواک پـه توګه فعالیـت وکړي.

 همدارنګـه د نـوي ډیـيل کړنـالرې،  افغانسـتان پـه مسـله کې د ښـکېلو لـورو، په ځانګـړې توګه 

لـه سـیمه ییـزو ځواکمنـو هېوادونـو رسه،  د تعامـالت او اړیکو هلـی ځلې توندې کـړي دي. هند 

پـه افغانسـتان کـې د خپـل نفوذ د تنـوع او پراختیا په موخـه، په افغانسـتان کې پر ناپښـتانه ټاکنیزو 

حـوزو بانـدی او د هغـوی پـر هغـو مرشانـو پانګونه کړې، چـې د افغانسـتان په حکومـت کې ېې 

کلیـدي پسـتونه ترالسـه کـړي دي. په دې برخـه کې، تراوسـه پورې عبداللـه عبدالله، عبدالرشـید 

دوسـتم او د بلـخ پخوانـی وايل عطـا محمـد نـور لـه نوي ډیـيل څخه رسـمي بلنې ترالسـه کړې 

دي. همدارنګـه هنـد لـه کابـل او د افغانسـتان لـه مـيل امنیتـي ځواکونـو رسه ژمنـه کـړې، چې د 

جګـړې د دوام پـه صـورت کـې به هغـوی ته  زیاتـی مايل مرسـتې برابـرې کړي.

“
”

تردې دمه، د هند کړنالره د یو مرشوط او "مسؤله" وتلو لپاره 

د متحده ایاالتو برید کونکي البی باندې مترکز کړی او د ناټو 

هڅونه چې لږترلږه د نړیوال تروریزم ضد ځواک ده چې کولی 

شی د افغانستان په څیر چاپیریال کې د وتلو وروسته خنډ په 

توګه عمل وکړي.  

د جیوسرتاتیژیکو بدلېدو په حال کې رشایط: آیا هند د ماتې په درشل کې دی؟ 

نـوي ډیـيل، لـه ۱۹۷۹ ز. کال څخـه راهیسـې، پـه افغانسـتان کـې چټـک بدلون پـه حال کې سـرتاتیژیک چاپېریـال ته د غربګـون په برخه کـې، چې دا ځل لـه طالبانـو رسه د امریکا 

معاملـه او د یـو سـیمه ییـز قـدرت تشـه ده، لـه سـتونزې رسه مخامـخ  پاتـې شـوی دی. د هنـد لـه لیدلـوري، د منځګړیتـوب او د سـولې هوکـړې د پلیتابه)تحقـق( پـه برخـه کې پر 

پاکسـتان د متحـده ایاالتـو بـاور، یـوه سـتونزمنه چـاره ده. تر جګړې وروسـته  افغانسـتان کې د پاکسـتان د جوتې ونـډې)رول( مفکـوره، نوي ډیـيل )او کابل( ان تر فوري ګواښـونو 

زیـات، لـه سـتونزو رسه مـخ کـوي. تراوسـه پـورې د سـولې چـوکاټ او د سـولې پروسـې پرمختـګ، د هنـد او افغانسـتان دولتونو پـه زیان دی او داسـې ښـکاري، چې د سـولې د 

پروسـې پایلـه، پـه سـیمه کـې د ډیـيل سـرتاتیژیک، ديپلوماتیـک، اقتصـادي او سـیايس دریـځ محـدودوي. د امریکایانـو تر شـاته کېـدو او وتلـو وروسـته، د قـدرت او واک هر راز 

انډولونـه،  کولـی يش ان د هنـد د نړیـوال واک موخـې لـه ګـواښ رسه مخامـخ کـړي؛ ځکـه دا کار کېـدای يش د روسـیې او چیـن د دریځونـو د بدلون  المـل هم  يش. 

نـوی ډیلـی، لـه یـو ډول شـک او تردیـد رسه مـخ دی: پـه داسـې حال کـې چې هند په افغانسـتان او سـیمه کـې د خپلـو دیپلوماتیکـو، امنیتـي او اقتصادي ګټـو د خوندیتـوب په لټه 

کـې دی، ښـکاري د اسـې، چـې پـه نـژدې راتلونکـی کـې بـه دغـه هېـواد میـدان پرېـږدي؛   پرته لـه دې چې پام کـې ونېـول يش، چې لـه دغو الندینیـو سـناریوګانو څخه کـوم یوه 

یـې رامنځتـه کېـږي. دا لـه دې املـه ده، چـې  پاکسـتان پـر طالبانـو، چې د افغانسـتان د سـولې پروسـې اصيل محـور دی، خپـل نفوذ پوخ او کـره کـړی او ډاډمن دی، چـې د بریا یا 

ماتـې پـه صـورت کـې کولـی يش، پـه افغانسـتان پـورې اړوند چارو ته شـکل ورکـړي.  )د صفر جمـع( تفکر، چې تـر ډېره د پاکسـتان او هنـد ترمنځ النجـې بیانوي، پـه دې مفهوم 

دی، چـې د پاکسـتان متـداوم نفـوذ د هنـد پـه زیـان دی. رسبېـره پـر دې، د نـوي ډیـيل د اقتصـادي ادغام پـروژې، چې د پاکسـتان د څنګ تـه کولو په موخـه رامنځته شـوی، د هغو 

د پایلـو لـه څرګندېـدو پرتـه بـه تـر فشـار النـدې رايش. د طالبانـو تـر واک النـدې یو دولت ښـايي له هغـو سـوداګریزو ترتیباتو څخـه ډډه وکـړي، چې د هنـد په ګټه دی؛ په داسـې 

حـال کـې چـې  یـوه کورنـۍ جګـړه کولـی يش په اسـانۍ رسه د سـیمه ییـز سـوداګرۍ امنیت او تـدارکات لـه منځه یـويس. پر دې اسـاس،  افغانسـتان په تـړاو د ډیيل اسـرتاتیژیکه 

کړنـالره، تـر ټولـو پـه غوره بڼـه کیدای يش، د ګواښـونو  کچـې راټیټولـو لپاره د هڅـې په توګـه وپېژندل يش.  

د سویيل آسیا نقشه
Wikipedia Commons :رسچینه

نـوي ډیـيل، د خپلـو ګټـو د خوندیتـوب پـه موخـه، ګڼشـمیر  بدیلونـه په خپـل واک کې 

لـري، چـې پـه  اټـکيل توګـه زیاتـره به یـې په سـیمه کـې چټـک غربګونونه لـه ځانه رسه 

ولـري. یـو مسـیر د افغـان امنیتي ځواکونـو د مايل مالتـړ زیاتوالـی، د هغـوی تجهیز او 

روزنـه ده، ترڅـو د هغـوی لـه ثبـات او پاېښـت څخـه ډاډ ترالسـه يش. د دې پرخـالف، 

هنـد  کېـدای يش)ښـايي( د دغـه هېـواد  وسـله والـو ځواکونـو لـه چوکاټه بهر د وسـله 

وال مقاومـت پـه مالتـړ کـې، ځـان مجبور احسـاس کـړي؛ البته کـه چېرې په یو شـمېر 

برخـو کـې طالبـان د مسـلط موقعیت خاونـد وګڼي. دغـه بدیل)کړنالره(، به سـیمه ییزې 

پایلـې هـم ولـري: هنـد کولـی يش، لـه روسـیې او ایـران رسه چـې لـه هغـوی رسه وار 

دمخـه ګـډې اقتصـادي ګټې لـري، نژدې مشـارکت او همـکاري ولري او دغـه هېوادونه 

اټـکل کېـږي چې په افغانسـتان کـې دننـه د واک له کورنيـو لوبغاړو څخه پـه خپل مالتړ 

کـې زیاتوالـی راويل. لـه دې پرتـه، دغـه هڅـې کېـدای يش، د هغـوی ترمنـځ د سـیايل 

يش. المل 
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د اروپايي ټولنې او هند ترمنځ اسرتاتیژیک مشارکت: افغانستان د همپالنې ټکي په توګه 

هنـد او اروپايـي ټولنـه لـه ۲۰۰۱ ز. کال وروسـته افغانسـتان کـې د ډموکراتیـک رغـاوي، د قانـون  د واکمنـي، لـه تروریـزم رسه د مبـارزې او سـولې او ثبـات د پیاوړتیا  په تـړاو ، له 

ګـډې موخـې او اصولـو برخمـن پاتـی شـوي دي. عمـيل اړخـه، دواړو پـه هغو برخـو کې خپلـه پانګونه کړې، چـې پخپلـه دوی ته یې هم ګټـه رسـېږي؛ دوی له افغـان دولت رسه 

د پـام وړ مرسـتې کـړې دي. د اروپايـي ټولنـې او هنـد ترمنـځ د ۲۰۲۰ ز. کال د جـون میاشـتې سـرتاتیژیک مشـارکت: تـر ۲۰۲۵ کال پـورې د الرې نقشـه، ګډ امنیتي ګواښـونه او 

سـیمه ییـزې ننګونـې جوتـوي او د ګـډو موخـو لکـه له تروریـزم رسه د مبـارزې په برخه کـې، پیاوړي همـکارۍ هڅـوي3.  دواړه لوري کولـی يش، دغـه میکانیزم ته په پـام رسه، او 

د خپلـو مشـوريت ناسـتو د تنظیـم او جوړښـت لپـاره د خپلـو ګـډو اړیکـو پـه د ننه، په سـیمه کې د سـولې او ثبـات د تینګښـت او هوسـاینې په برخه کـې خپلو سـیايس همکاریو ته 

پراختیـا ورکـړي. کـه څـه هـم افغانسـتان پـه اړه  تـر دې مهالـه، لـه اعالمیو  ورها خوا،   بنسـټیزې او سـمبال شـوې همغـږۍ یو څه شـتون درلود.

3- د ۲۰۲۰ ز. کال په جوالی کې، د اروپايي ټولنې او هند ترمنځ پنځلسمه ناسته، د هند او اروپايي ټولنې ترمنځ نوی سرتاتیژیک ګډون تصویب کړ: تر ۲۰۲۵ کال پورې د الرې نقشه، چې د ګډو اقداماتو تررسه کولو او د هند او اروپايي ټولنې ترمنځ د اړیکو 

د ال پیاوړتیا لپاره، د پنځو راتلونکو کلونو لپاره شمېرل کېږي. 

۴- "د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د بندیانو د خويش کېدو په تړاو یو لړ څرګندونې وکړي او د پاکستان یو متقاعد جرنال، په کابل کې د رژیم د بدلېدو غوښتونکی شو، طلوع نیوز، سپتمرب .

ګډ ارزښتونه او اصول:  	

ګـډ دمواکراتیـک ارزښـتونه، پـه افغانسـتان کـې پرمختیايـي او امنیتـي موخـو ته رسـېدو په موخـه، د اروپايـي ټولنې او هنـد همکاري راجلبوي. د سـولې پروسـې په 

تـړاو، د سـیايس ثبـات، د لږکیـو د حقونـو خوندیتابـه او د تېرو ۱۸ کلنو السـته راوړنو د سـاتنې له اړخـه، د نوي ډیيل او بروکسـل د موخو ترمنځ همغـږي او ملګرتیا 

شـتون لـري. دغـه چـاره، د وروسـتیو ټاکنـو، سـولې پروسـې او پـه پراخه کچـه د موجود سـیايس نظـام د مالتړ په برخـه کـې، د اروپايي ټولنـې او هند پـه دریځونو 

کـې ترسـرتګو شـوي دی. دواړه هېوادونـه پـه راتلونکـي کـې کولـی يش، سـیمه ییـزی او نړیوالی ښـکېلې مراجع وهڅوي او تر فشـار النـدې راويل، تر څـو له دغو 

ارزښـتونو او لـه افغانانـو رسه له مرسـتې مالتړ وکړي. 

سیمه ییز ادغام او سیمه ییزې همکارۍ:  	

هنـد د اروپايـي ټولنـې لـه مهمـو سـوداګریزو رشیکانـو څخـه دی او دې تـه ډېـره لېوالتیـا لـري، چې د یـو اقتصـادي زبرځواک پـه توګـه راڅرګند يش. لـه دې رسه 

رسه، سـیمه ییـزه امنیتـي بـې ثبـايت، د دې المـل شـوی، چـې د هند لـه اقتصادي وړتیـاوو او لـه مرکزي اسـیا رسه د دغه هېـواد له اقتصـادي اړیکې مخنیـوی وکړي. 

همدارنګـه اروپايـي ټولنـه د هنـد د یـو سـرتاتیژیک رشیک په توګه کولـی يش، د هند او پاکسـتان ترمنځ منځګړیتوب وکړي، ترڅو د سـرت سـیمه ییـز اقتصادي ادغام 

او اتصـال لپاره انګیـزه رامنځته يش. 

 په افغانستا ن او سیمه کې سیايس ټیکاو:  	

د هنـد لېوالتیـا او پاملرنـه پـه افغانسـتان کې د اوسـني سـیايس نظـام پر سـاتنې او د دولت لـه پرځېـدو او د طالبانو بېرته سـتنېدو څخه پـر مخنیوي متمرکـزه ده. هند 

او د اروپايـي ټولنـې بېالبېـل هېوادونـه بیـا هـم کولـی يش، د متحـده ایاالتـو د ځواکونـو له وتلـو وروسـته، د پرمختیا او ثبـات په برخه کې پـه دغه هېواد کې مرسـته 

وکـړي. کـه هغـوی دا غـوره کـړي، چـې د مرسـتو د کمېـدو خـال، چـې احتـامل لري، پـه وروسـتیو کلونو کې یـې کچه لـوړه يش، ډکـه کړي ، نـو پـه دې برخه کې 

رسچینـې برابرولـی کولـی يش؛ چـې ښـه بېلګه یې د ژنیـو وروسـتی کنفرانس و. 

پـه دې پـړاو کـې، هنـد د سـولې روانـې پروسـې د ټولـو پایلـو او د افغانسـتان د راتلونکـي دولـت د ترکیب پـه اړه اندېښـمن دی. د سـیمه ییز امنیـت د پـراخ چاپېریال  

ثبـات او  پاکسـتان پـر وړانـدې د پیـاوړي دریـځ لرلـو په موخـه، د هند بنسـټیزه موخه دا ده، چـې ناټو او متحده ایـاالت پر دې قانع کـړي، چې په یو ډول نـه یو ډول په 

افغانسـتان کـې احتیاطـي ځواکونـه چـې اټـکل کېـږي هدف یې لـه تروریـزم رسه مبارزه وي، وسـايت.   دغـه الره چاره هـم د بې ثباتولو لـه ګواښ رسه مـخ دی؛ ځکه 

د کمـو نړیوالـو ځواکونـو پاتـې کېـدل، د طالبانـو د خوځښـت د زیاتېـدو پـه صـورت کـې، د دولت لـه سـقوط او پرځېدو څخـه مخنیوی کولـی يش. د دغی سـناریو 

د ماتـې پـه صـورت کـې، کـه څـه هـم تراوسـه پـورې ېـې د منلـو وړ کومـه پایلـه رامنځته شـوی نـه ده، اټکل کېـږي هنـد به پـه النـدې الرو چارو لـه نویـو راتلونکو 

سـناریوګانو رسه الس او ګرېـوان کېږي:

یـو نړیـوال باثباتـه او مـروع حکومـت: د دغـه سـناریو لـه مخـې، افغـان دولـت لـږ تـر لږه په خپـل اوسـني بڼه پاتـې کېـږي او طالبـان ښـايي د واک وېش د 	�

یـوې معاملـې لـه مخـې، پکـې شـامل وي. پـه هغـه صـورت کې، چـې د اوسـني رژیـم  واکمنې څېـرې وکـړای يش د نوي ډیـيل ګټـې خونـدي او د هغوی له 

ترالسـه کېـدو او سـنبالتیا ډاډ ورکـړي، نـو ښـايي دا یـوه مطلوبـه سـناریو وي. کـه څه هـم طالبانو او پاکسـتان یادونه کـړي، چې د سـولې نهايي هوکـړه لیک په 

صـورت کـې بـه پـه کابـل کې د حسـاب تصفیې غوښـتنه وکـړي۴.  پـه راتلونکي کـې لږترلـږه په لنډمهالـه موده کـې پر دغـه ډول حکومـت باندې نفـوذ لپاره د 

هنـد ځواکمنـي،  پـر هغـه کلیـدي شـخصیت  والړه وي چـې هنـد لـه خوا یـې مالتړ کېـږي او طالبانـو رسه د واک وېـش  لـوری دی، چې منل یـې کېدای يش 

طالبانـو او پاکسـتان لپاره سـتونزمن ثابت يش. 

 په افغانستان کې احتاميل سناریوګانې: د هند لېدلوری
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یـو باثباتـه رژیـم خـو د طالبانـو تـر واک النـدې: په دغه سـناریو کې، د افغانسـتان اوسـنی حکومت یا له منځه ځي یا سـقوط کـوي، او طالبان بـرش حقونو او 	�

نننـي حقوقـي اصولـو تـه پـه کمي ژمنتیـا حکومت کـوي. د طالبانو تر واک النـدې حکومت، کېـدای يش د پاکسـتان یو مالتـړه حکومت وي یا لږترلـږه کېدای 

يش داسـې حکومـت وي، چـې د هنـد پـر وړاندې نسـبتا خصامنه سیاسـت ولري. پـه دې صورت کـې، هند اټکل کېـږي په اقتصـادي او زیربنايـي برخو کې د 

خپلـو پانګونـو وړاندوینـه شـوې السـته راوړونـې له السـه ورکـړي او په سـیمه کې ځان منزوي احسـاس کـړي.  د کشـمیر امنیتـي وضعیت په داسـې حال کې 

چـې لـه چیـن رسه  ېـې رسحـدي النجې مـخ په زیاتېـدو دي، کیدای يش نـوره هم زیامننـی يش. د دغه ډول یـو راتلونکي حکومـت د ننګولو لپاره، هند ښـايي 

لکـه ایـران لـه نـورو سـیمه ییـزو لوبغـاړو رسه متحـد يش. که څـه هم، هنـدي چارواکي، د هغه سـناریو پـر وړاندې د نـوي ډیيل د غربګـون په تړاو چـې طالبان 

پکـې لـه هنـد رسه لـه رغنـده اړیکـو څخه هرکلی کـوي، تیـاره او ناڅرګنـده  دی، چې آیا دغـه وړاندیزونه په ښـه نیـت ومني او کـه رد یې کړي. 

د کـورين جګـړې سـناریو: حکومـت، د یـو باثباتـه نظـام لـه رامنځتـه کېـدو پرته سـقوط کـوي او جګـړې پراخېـږي. په دغه سـناریو کې ښـکاري داسـې چې  	�

سـختې جګـړې پېلیـږي او ګاونـډي هېوادونـه لـه سـیالو ډلـو څخـه مالتړ کـوي او اټکل کېـږي، چې افغانسـتان به پـه  حایلې سـیمې خپلو کـې ووېيش چې د 

۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ کلونـو پېښـې رایـادوي. د طالبانـو تـر واک النـدې حکومـت رسه د مخامخېـدو پـه صورت کـې، په نوي ډیيل کـې یو شـمېر چارواکي کېدای 

پـه بـې بـاورۍ رسه دغـی سـناریو تـه ترجیح ورکـړي او د افغانسـتان په مرکزي او شـامل سـیمو کـې د واک او قدرت لـه څېرو څخـه مالتړ وکـړي او هغوی تر 

خپلـې اغېـزې النـدې راويل او د طالبانـو – پاکسـتان جغرافیايـي محـدوده کمـزورې کړي. پـه دغو رشایطو کـې، هند کولـی يش د خپل مالتړ کچـه زیاته کړي 

او ان خپـل افغـان همتړونـو/  همپیامنانـو تـه چـې پـه اټـکيل توګه بـه  د افغـان امنیتي ځواکونو پاتې شـونې وي، وسـلې ولېـږي او له نورو سـیمه ییـزو لوبغاړو 

رسه همـکاري وکړي. 

د لویدیــځ تــر پوځــي شــاتګ وروســته  پــه افغانســتان کــې د ثبــات پــه رامنځتــه کېــدو کــې د ګــډو ګټــو د ترالســه کولــو پــه موخــه، هنــد او اروپايــي ټولنــه بایــد د  	

افغانســتان د پرمختیــا او امنیــت پــه برخــه کــې د اوســنیو دوه اړخیــزو همکاریــو لــه پــړاو څخــه د دغــه پروګــرام د پلیتابــه پــړاو تــه حرکــت وکــړي. د امنیتــي همکاریــو د 

پیاوړتیــا پــه ځانګــړې توګــه لــه تروریــزم  رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې، لــه هنــد رسه د اروپايــي ټولنــې تعامــل، کولــی يش ان لــه ســیمه ییــز ثبــات رسه مرســته وکــړي. 

د افغانســتان لــه امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو څخــه د هنــد مالتــړ، چــې تــل د پاکســتان لــه تونــد غربګــون او بدګومانــی رسه مــل وي، کــه پــه څــو اړخیــزه بڼــه چمتــو/ 

مهنــديس يش، کېــدای يش د نــاوړه نیوکــو او غربګونونــو پــر وړانــدی، لــږ زیامننوونکــی وي. 

د اروپايــي ټولنــې او هنــد ترمنــځ د ســرتاتیژیک مشــارکت هوکــړه، چــې د دواړه لوریــو ترمنــځ الســلیک شــوي، دواړه لــوري کولــی يش، د افغانســتان د مســلې پــه تــړاو  	

یــوه ســیمه ییــزه کړنــالره ولــري او پــه افغانســتان کــې د ســولې تــر ټینګښــت وروســته، د ســولې، ثبــات او هوســاینې لپــاره د مــايل مرســتې د یــو ګــډ صنــدوق رامنځتــه 

کېــدو شــونتیاوې وڅېــړي. د هنــد رسچینــې، اروپايــي ټولنــې رسه د یــو ځــای کېــدو د یــوه اصلــی کاندیــد پــه توګــه دغــه هېــواد  افغــان دولــت  رسه  پــه یــو اصــيل 

متویلوونکــي بدلــوي، چــې  خپلوپــام وړ مرســتو تــه بــه دوام ورکــړي. 

د دوو ســیمه ییــزو اغېــز لرونکــو هېوادونــو - ایــران او روســیې پــر ســیمه ییــزو ګټــو اغېزمنتیــا کــې د اروپايــي ټولنــې محــدودې وړتیــا تــه پــه پــام رسه، کــه هنــد لــه  	

دیپلوماتیــک اړخــه لــه دغــو دوو هېوادونــو رسه پیــاوړي اړیکــې ولــري، نــو تــرې بالقــوه زیاتــې ګټــې ترالســه کولــی يش. دغــه دواړه هېوادونــه کولــی يش، لــه اروپايــي 

ــن او   ــک ځواکم ــالک ډېپلوماتی ــی ب ــوي متویلوونک ــوه  ن ــه دې الرې د ی ــړي، او ل ــډه کار وک ــه ګ ــو رسه پ ــه کول ــه رامنځت ــو پ ــژدې کاري اړیک ــد رسه د ن ــې او هن ټولن

افغانســتان کــې د نــورو هېوادونــو لــه بــې ثباتــه کوونکــو کړنــالرو څخــه مخنیــوی وکــړي. 

ــه برخــه کــې ویــزو کــې د  	 ــه پالیــيس کــې پــه ځانګــړې توګــه د ناروغــي، ســیاحت او پانګونــې پ ــه برخــه کــې هنــد کولــی يش، د ویــزې پ د کــډوايل او ســیاحت پ

افغانانــو لپــاره اســانتیاوې رامنځتــه کــړي. د زیــات شــمېر افغانانــو لپــاره، هنــد د ناروغــي د درملنــې لپــاره تــر ټولــو باکیفیتــه مرجــع ګڼــل کېــږي. دغــه ډول اړیکــې، د 

دواړو هېوادونــو ترمنــځ د تلپاتــو او متداومــو اړیکــو د دوام پــه برخــه کــې ډېــرې اړینــې دي. 

وړاندیزونه

د لیکواالنو په اړه

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

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

ــه  ــخړو پ ــنونکی دی او د ش ــی او ش ــدۍ څېړونک ــه من ــاره د هیل ــولې لپ ــخړې او س ــتان ش ــز د افغانس ــو واټکېن انډری

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

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

د پښتۍ د انځورونو په اړه: 

ــر  ــی( ت ــم ښ ــي )دوی ــد ارشف غن ــمرش محم ــتان د ولس ــې( د افغانس ــځ ک ــودي )مین ــدرا م ــر نرین ــړي وزی ــد لوم د هن

څنــګ، د افغانســتان د پارملــان د نــوې ودانــۍ د پرانســتې پرمهــال چــې د هنــد د حکومــت پــه مــايل مرســته جــوړه 

ــمرب ۲۰۱۵ز.  کال ــلیکوي. ۲۵ دس ــاب الس ــو کت ــوې ده، د میلمن ش
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ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریدریــش ایــربت بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربت  ــش ای ــې، د فریدری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس

5 . یوه نوې کړنالره؟ تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته اروپا، هند او افغانستان


