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پاکستان او افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته  
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هېوادونـو کـې د دغـه هېواد په تـړاو د بې باوریو او بدګامنیو المل شـوی دی. پاکسـتانی 

چارواکـي ټینـګار کـوي، چـې دواړه هېوادونـه د بیـن االفغـاين خـرو لـه لـړۍ د ګټـی  

اخیسـتنې لپـاره، تاریخـي فرصـت لـري او پـه ضمن کـې له کابـل څخه غـواړي، چې د 

»مالمتولـو« تـر سیاسـت چې تر ډېـره ېـې دوی اړیکې تر سـیوري الندې راوسـتي، لوړ 

فکـر وکـړي. پـه سـیمه کې، دغـه ټولیـزه انګېرنه هم شـتون لري، چـې په معـارص تاریخ 

کـې د لومـړي ځـل لپاره، د افغانسـتان په تـړاو په ځانګـړې توګه اقتصادي او سـوداګریز 

ادغـام پـه اړه، د پاکسـتان، ایـران او روسـیې ترمنـځ یـو ګـډ لیدلـوری شـتون لـري. دغه 

درک شـتون لـري، چې د افغانسـتان جګړې ته د رسـېدو پـه برخه کې، باید پخپله سـیمه 

ییـز هېوادونـه ونـډه ولـري، نه دا چـې دا دنـده د نړیوالو لوبغـاړو پر غـاړه واچول يش او 

پـه افغانسـتان د بـې ثباتـۍ زیاتوالـی، د هېڅ سـیمه ییز هېـواد په ګټـه نه ده. 

لـه دې رسه رسه، لـه ۲۰۰۱ ز. کال راهیسـې افغـان دولـت پـه دوامـداره توګـه څرګنـده 

کـړی، چې د پاکسـتان بنسـټیزې انګیـزې او سـراتیژیک اصولو کوم بدلون نـه دی کړی. 

د هند د نفوذ د پراختیا په اړه د اندېښـنو رسبېره، د پاکسـتان افغاين سیاسـت، د »تسـخیر 

او وېـش« لـه یـوې سـراتیژۍ څخه په ګټه اخیسـتنه، د کورنیو ګواښـونو شـنډول دی او 

همدارنګـه د نـورو پـه وړاندې د یو شـمېر ملیشـه يـي ډلـو کارول وو او دي. د پاکسـتان 

د وخیـم اقتصـادي وضعیـت او د دغه هېـواد د اوږدمهالـو پورونو له سـتونزې رسه رسه، 

کابـل بـاوري دی، چـې پاکسـتان د دغه عواملو پر بنسـټ، په خپل سیاسـت کـې د تغییر 

راوسـتلو تـه لېوالتیـا نه لـري او ادعا کوي، چې د پاکسـتان د تغییر شـعارونه لـه دې پرته 

چـې د واشـنګنت لپـاره تظاهـر او ځـان ښـودنه وي، بـل څـه نـه دی. افغـان چارواکـو، 

یادونـه کـړې، چـې د انګیـزو او بازدارندګیـو مخکنـي ترتیبـات لکـه لـه پاکسـتان رسه د 

پرمختلـي مشـارکت مقـرره، چې پـر ۲۰۰۹ ز. کال کي السـلیک شـو او د کیـري لوګر 

هوکـړه لیـک پـه نامـه هـم یادېږي او دغـه هېواد تـه ېـې میلیاردونه ډالـره چمتو کـړل، بیا 

هـم د دې المـل نه شـول، چې د پاکسـتان مرشتابه دې تـه اړ کړي، ترڅو خپـل فکر بدل 

کـړي، یـا د خپـل مي امنیـت پر سیاسـت بیاکتنـه وکړي. 

د پالیسۍ دغه لنډیز له افغانستانه د متحده ایاالتو د ځواکونو له وتلو وروسته، له افغانستان رسه د پاکستان تعامل په لنډ ډول څېړي. دغه څېړنه دغه 

موضوع تر بحث الندې نیيس، چې له افغانستانه د متحده ایاالتو د ځواکونو د وتلو د ماهیت په تړاو څرنګه ابهام، د پاکستان پر مي او سیمه ییز امنیت 

باندې اغېزه کوي. دغه پوښتنه، چې کومې سناریوګانې په دې برخه کې تر ډېره واقعیت ته نژدې دي، په کابل، اسالم آباد او اروپايي هېوادونو کې د 

لنډمهالو او منځمهالو پالیسیو د تعدیل غوښتونکی دی. دغه څېړنه، له افغانستان رسه د اسالم آباد راتلونکی تعامل تر څېړنې الندې نیيس، د سولې تر 

پروسې وروسته د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ ننګونې او لیدلوري جوتوي او دا په ګوته کوي، چې د اروپايي ټولنې او سیمه ییزو سراتیژیو کې باید 

کومو الملونو ته رسېدنه ويش، ترڅو له یوې احتاميل جګړې څخه په اغېزناکه توګه مخنیوی ويش. 

د دواړو هېوادونـو ترمنـځ اړیکـې، له هغه مهالـه کړکېچنی دي، چې پـر ۱۹۴۷ ز. کال یعنې 

د پاکسـتان تـر خپلواکي وروسـته افغانسـتان پـه ملګرو ملتونو کـې د پاکسـتان د غړیتوب پر 

وړانـدې مخالفـه رایه وکاروله۱.   له هغې مودې راهیسـې د پاکسـتان سیاسـت د افغانسـتان 

پـه تـړاو هنـد محـور دی او پـه وروسـتیو لسـیزو کـې دوو اصـي موخو تـه ېې د رسـېدو په 

موخـه پرمختـګ کـړی دی: )۱( په کابل کې نسـبتا د یو دوسـت دولت د ټینګښـت په موخه 

د پښـتون اکرثیـت وګـړو څخه په ګټه اخیسـتنې رسه سـراتیژیک عمق ته رسـېدل، او )۲( د 

هنـد لـه خوا د سـراتیژیکې کالبندۍ څخه مخنیوي او په افغانسـتان او سـیمه کـې د هند د 

مخ پر وده دیپلوماتیک او سـوداګریز حضور کموالی۲. د افغانسـتان په مرسـته د پاکسـتان په 

دننه د ډیي له خوا د بلوڅو او وزیرو بیلتون پالو ډلو رسه مسـتقیمه او نامسـتقیمه مرسـته، د 

بـې بـاورۍ کچـې د زیاتېـدو المل شـوی دی. رسبېره پـر دې کابل له ډېرې مودې راهیسـې 

د یـوې رسـمي پـويل په توګـه د ۱۸۹۳ ز. کال ډیورند کرښـې وضعیت د اختـالف وړ ګڼي. 

پاکسـتان، پـر افغانسـتان د پخواين شـوروي اتحاد د یرغـل پرمهال۳ ، د مجاهدینو سـني ډلو 

تـه پنـاه ځـای او وسـلې ورکړې، ترڅـو هغوی وکولـی يش، په افغانسـتان کـې وجنګېږي. 

دغـه هېـواد، له افغانسـتان څخه د شـوروي اتحـاد د ځواکونو تر شـاتګ وروسـته، د جنګي 

ډلـو ترمنځ د سـیايس حل او فصل څـو ناکامو هڅو  هوکړه لیکونه، لکه د راولپنډي، اسـالم 

آبـاد او پېښـور هوکـړه لیکونه، تسـهیل کړل، او په پایله کې په سـیايس او پوځـي ډګر کې ېې 

تـر ۲۰۰۱ ز. کال لـه طالبانـو څخـه مالتړ وکړ. پاکسـتان د متحده ایالتـو او طالبانو ترمنځ د 

۲۰۱۹ ز. کال د هوکـړه لیـک د السـلیکولو په برخه کې کریډیت ترالسـه کـړ او پر طالبانو د 

دغـه هېـواد فشـار تـه په پام رسه، د افغانسـتان د سـولې په پروسـې کې ېې د مرکـزي المل په 

توګـه، دریـځ خپل کړ.

رښتینی تغییر یا تظاهر او ځان ښودنه؟ 
تر ۲۰۰۱ ز. کال وروسـته د افغانسـتان په تړاو د پاکسـتان سیاسـت ناشـفافه او متناقض 

دی؛ پـه ځانګـړې توګـه لـه طالبانـو څخـه د دغـه هېـواد پـټ مالتـړ، پـه کابـل او نورو 

۱ .  لـه ابهامـه تـر سـراتیژي پـورې پـروژه: د افغانسـتان پـه سـیمه کـې د برالسـه کېدو راتلونکـي احتاميل سـناریوګانې څه دي؟ د ا د فریدریش ایرت بنسـټ یـوه خپلواکه هڅـه ده، ترڅو د افغانسـتان د ګاونډیو لپـاره، د پالیسـیو د تعدیـل، او د اروپايي بهرنیو 
پالیـيس جوړوونکـو ترمنـځ یـوې هـر اړخیـزې اړتیـا لپـاره ورتـه سـناریوګانې تدویـن او تـر بحـث الندې ونیيس. د پالیسـۍ دغـه لنډیـز، د دغه لړۍ یـوه برخه ده، چـې د انډریـو واټکېنز و ډاکټـر تیمور شـاران له خوا لیکل شـوی، ترڅـو د پالیسـۍ د موجودو 
https:// :ابـزارو، سـراتیژیکې ګټـې او د افغانسـتان پـه دننـه او بهـر د اصـي رشیکانـو د ننګنـو په تـړاو، د امریکا د وتلو او د افغانسـتان د سـولې خرو پایلې، تـر بحث الندې ونیيس. د پالیسـۍ د لنډیزونو بشـپړ نوملړ، په الندې ادرس کې ترالسـه کولـی يش
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۲ قندیل صدیق، د افغانستان په تړاو د پاکستان راتلونکی سیاست: سراتیژیک عمق ته کتنه، توندالرې خوځښتونه او د هند او امریکا ونډه )کوپنهاگ: د ډمنارک د نړیوالو څېړنو انستیتوت، اگست ۲۰۱۱(.

۳  دا د ۱۸۹۳ز. کال د تړون په پایله کې ، افغان لوري د پام وړ خاوره، لکه د نن ورځې د خیر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه پاکستان ته وسپارله.

2 . ګاونډي په نوي عادي حالت کې؟ پاکستان او افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته



پـه داسـې حـال کـې، چـې افغـان لـوري لـه خپلـو سـیالو پاکسـتاين  ملکـي )ناپوځي( 

چارواکـو څخـه د دوسـتي پیغامونـه ترالسـه کـوي، خو د کابـل چارواکي پـه خصويص 

توګـه څرګنـدوي، چـې ال هـم لیـرې ده، چـې داسـې یـو څـه پـه عمـل کـې پلـی او د 

پاکسـتان د امنیتـي سـازمانونو ونـډه پکې نه وي. اسـالم ابـاد په خصويص توګـه له کابل 

او د افغانسـتان لـه نـورو داخـي لوبغاړو رسه اړیکې لـري او دغه څه یـې د خپل ۱۹۹۰ 

ز. کال لـه تېروتنـو څخـه زده کـړي او پـه جـدي توګـه پـه خپل لویدیـځ ګاونډ کـې د یو 

باثباتـه ګاونـډی غوښـتونکی دی، ترڅـو لـه بې ثباتیـو او د هغه لـه پایلو څخـه لکه دغه 

هېـواد تـه د کډوالـو د پـراخ بهیـر ماتېدلـو څخـه مخنیـوی وکړي. د اسـالم ابـاد پالیيس 

جوړوونکـي، څرګنـدوي چـې د الندینیـو بنسـټیزو موضوعاتـو پـه تـړاو، په اسـالم اباد 

کې یـو نـوی درک شـتون لري: 

سـراتیژۍ 	� مخکنـۍ  خپلـې  لـه  چارواکـي  پاکسـتاين  چـې  ښـکاري،  داسـې 

څخـه، چـې پـه افغانسـتان کـې لـه پښـتون قـوم څخـه د مالتـړ پـر بنسـټ و، له 

نـورو ناپښـتانه قومونـو لکـه تاجکـو، هـزارو او پـه شـامل او مرکـزي سـیمو کـې 

ازبکـو رسه د اړیکـو د جوړولـو لـه الرې، لیـرې کېـږي. لـه پاکسـتان څخه د مي 

مصالحـې عـايل شـورا رییـس ډاکټر عبداللـه عبداللـه او د وليس جرګـې د رییس 

میررحمـن رحامين وروسـتی لیدنـې، د دغې نوې سـراتیژۍ یوه برخـه ده. افغان 

اسـالم ابـاد پـه ځانګـړی توګـه لـه افغانسـتانه د متحـده ایاالتـو د ناڅاپـي وتلـو پـه اړه خپلې اندېښـنې څرګنـدې کړي او پـه دې برخـه کې د ډاکټـر نجیب اللـه دولت 

د ۱۹۹۲ کال وروسـته دوره یـادوي، چـې پاکسـتان ادعـا کـوي، زیـات مسـوولیت او بـار یـې پر غـاړه واخیسـت. چارواکو، همـدا راز څرګنـده کړی، چې اسـالم اباد 

همدارنګـه لـه افغانسـتان څخـه د متحـده ایاالتـو مسـووالنه وتلـو ته ترجیـح ورکوي، هغـه دریځ، چـې کابـل او د سـیمې او اروپايي ټولنـې زیاترو هېوادونـو رسه ګډ 

نظـر لـري. لکـه څرنګـه چـې د ناټـو په وروسـتی ناسـته کې هـم له افغانسـتان څخـه د ځواکونـو پـر جوړښـتیز او رشایطو پر بنسـټ  برابر شـاتګ ټینګار وشـو. 

د هغو درېو سناریوګانو له جملې څخه چې په پراخه کچه د بحث وړ دی، پاکستاين پالیيس جوړوونکي لومړیو دوو انتخابونو ترالسه کېدو ته خوشبین دی:  

د یـو نړیـوال باثبـات او مـروع دولـت ټینګښـت: دغـه سـناریو، پـه خپلـه فعـي بڼـه کې د افغـان دولـت د ابقـا او پاتې کېـدو المل ګرځـي، چې طالبـان هم د 	�

واک وېـش پـه بهیـر کـې پکـې شـامل دی. پـه همـدې حـال، په اسـالم ابـاد کې پالیـيس جوړوونکـي، پـه ځانګړې توګـه جرناالنو اشـاره کـړې، چې ښـايي له 

اوسـني دولـت رسه بـه کارونـه کـوي او پـه ټولیـزه توګـه دې لومړیتـوب ورکـوي، چې په کابـل کې نوی دولـت له هنـد رسه نژدې اړیکـې ونه لـري۴. کابل، دغه 

څرګندونـې د دې المـل بـويل، چـې د افغانسـتان پـه تړاو د پاکسـتان سیاسـت تغییر نـه دی کړی. 

یـو باثباتـه دولـت خـو د طالبانـو تـر واک النـدې: پـه دغـه سـناریو کـې، د کابل اوسـنی دولت لـه منځه ځـي او د برشحقونـو او په اسـايس قانون کـې موجودو 	�

اصولـو تـه پـه کمـې پاملرنـې رسه بـه طالبـان واک پـه خپـل الس کـې اخـي. په دغه سـناریو کـې پاکسـتان کولـی يش، په کابـل کې تـر خپلې حامیـې الندې 

یـو دولـت د رامنځتـه کېـدو لپـاره، رشایطـو څخـه پـه ګټـه اخیسـتنې رسه، د طالبانو لـه مرشتابه رسه، چې ښـايي یو شـمېر سـیمه ییـزو او والیتـي واک کړیو په 

ځانګـړې لـه شـامل او مرکزي سـیمو څخـه شـامل وي، کار وکړي. 

د کورنـۍ جګـړې سـناریو: دغـه سـناریو، د پاکسـتان او نـورو سـیمه ییزو لوبغـاړو لپاره ډېره کمـه مطلوبه پایلـه لرلې يش. که د سـولې هوکړه لیک لـه ماتې رسه 	�

مـخ يش او نړیـوال ځواکونـه لـه افغانسـتان څخـه خپلـو وتلو تـه دوام ورکړي، نـو جګړه ښـايي دوام پیدا کړي او ال شـدیده يش؛ په داسـې حال کې، سـیمه ییز 

لوبغـاړي لـه دې جملـې څخـه پاکسـتان د خپلـو امنیتي ګټـو د خوندیتـوب په موخه به له سـیالو کورنیـو ځواکونو څخـه مالتړ وکړي. ښـايي نـور هېوادونه لکه 

ایـران، هنـد او روسـیه هـم دغـه لوبـې تـه وردننه يش او هېـواد د یوې بلـې خونړۍ دورې خواتـه حرکت وکړي. دغه سـناریو کولـی يش، له فاجعـو ډکې برشي 

پایلـې لـه ځانـه رسه ولـري؛ پاکسـتان او ایـران اړ دي، د دغـه ناوریـن ډېـره کچـه پـه ځانګـړې توګـه د کډوالـو ناورین، لکـه د ۱۹۹۰ لسـیزې په شـان، متحمل 

يش. د دغـې سـناریو لـه دغـو منفـي اغېـزو رسه رسه، پاکسـتان ښـايي د جمـع صفـر سـراتیژیک لیدلوري رسه سـم، چې د هنـد د نفوذ انـکار ته تر بـل هر څه 

لومړیتـوب پـه پـام کې نیـيس، په دغه سـناریو کې ښـکیل يش.

ناپښـتانو سیاسـتوالو هـم هڅـه کـړې، ترڅو په نارسـمي توګـه له اسـالم اباد رسه 

اړیکـې ټینګـې کـړي او له دغه هېـواد رسه د اقتصـادي او سـوداګریزو همکاریو د 

پراختیـا پـه تـړاو خـرې وکړي. 

پـه اسـالم ابـاد کـې پالیـيس جوړونکـي، د دې پرځـای چـې افغانسـتان د یـوې 	�

حایلـې سـیمې او د سـراتیژیک عمـق رسچینـه وګڼـي، چـې یـوازې د یـو امنیتي 

سیاسـت لـه الرې ترالسـه کېدای يش، د افغانسـتان ظرفیت د سـیمه ییـز ادغام او 

اتصـال او اقتصـادي همکاریـو د یـو قطـب پـه توګه جوتـوي. په همـدې توګه، د 

دغـه هېـواد چارواکـو، همدارنګـه څرګنـده کـړې، چې دوی پـه دې لټـه کې دي، 

ترڅـو د افغانسـتان مسـله لـه هنـد څخه جـال او پـه ځانګـړې توګه، د کشـمیر له 

اختـاليف مسـلې جـال وګڼـي، چـې په پراخـه کچـه د افغانانـو له هـرکي رسه مخ 

دی.  شوی 

د زیاترو شـنونکو په باور، د افغانسـتان او پاکستان د اړیکو پراختیا، د جیوپولټیکي 	�

ډینامیـک او سـولې بهیـر ورهاخـوا، تـر ډېـره بریـده پـه نـورو موضوعاتـو لکـه د 

رسحدونـو مدیریـت، د تعرفـو منطقـي کـول، د آزاد ترانزیټ هوکړه لیـک او افغان 

کډوالـو بېرته سـتنېدو پـورې تړيل دي.

�	 .

په افغانستان کې احتاميل سناریوګانې: د پاکستان لیدلوري

۴ "د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د بندیانو د خالصون په اړه څرګندونې وکړي او یو پاکستان متقاعد جرنال، په کابل کې د رژیم د بدلېدو غوښتونکی شو، طلوع نیوز، سپتمر ۲۰۲۰.

3 . ګاونډي په نوي عادي حالت کې؟ پاکستان او افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته
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د UNHCRs د قانون رسه ســم کډوال پناه غوښتونکي

سیمه ییز ګډ لرلید؟ د سیمه ییزو ستونزو مالکیت

د ننګونـو څواړخیـزو او پیچـي ماهیـت تـه پـه پـام رسه، دواړه هېوادونـه یعنې پاکسـتان 

او افغانسـتان بایـد د خپلمنځـي اړیکـو ښـه کولـو پـر لـوري ګام واخي، او د سـولې له 

داسـې پروسـې څخـه مالتـړ وکـړي چـې د لنډمهالـې سـولې تر ټینګښـت لـوړې پایلې 

لـه ځانـه رسه ولـري. دواړه هېوادونـه بایـد پـه ګـډه توګـه د همکاریـو بالقـوه برخـو کې 

پـه لنډمهالـه او منځمهالـه توګـه رسه کار وکـړي. دغـه برخـې، د رسحدونـو مدیریـت، 

کډوالـو، سـوداګرۍ، اقتصـادي اړیکـو او تروریـزم  پـه برخـو کـې  ګـډ کار رانغاړي. 

سـیمه ییـز امنیـت: د متحـده ایاالتـو وتـل، د افغانسـتان سـیمه ییز امنیـت  تحرک 	�

لپـاره فرصـت چمتـو کـوي؛ ځکه ایران، پاکسـتان، چین، روسـیه او نور سـیمه ییز 

هېوادونـه بـه نـور په سـیمه کـې د امریکا د اوږدمهال شـتون پـه تړاو اندېښـنې ونه 

لـري؛ دغـه چـاره، ښـايي لـه امنیت څخـه اقتصـادي ادغام تـه، د مترکـز د بدلون 

المـل يش. د تعقیـب پـه صورت کې، د پاکسـتان لـه لوري، د هند له مسـلې څخه 

د افغانسـتان د مسـلې بېلـول، هیله بښـونکې چـاره ده. له ۲۰۱۳ ز. کال راهیسـې 

د پاکسـتان پـه تـړاو د روسـیې کړنـالره – البتـه د دوام پـه صـورت کې – ښـايي له 

سـیمې څخـه د ناټـو تر وتلو وروسـته، د سـیمه ییزې شـخړې او النجـې د ګواښ 

کچـه په بې سـارې توګـه راټیټـه کړي5.

 د افغـان کډوالـو بېرتـه سـتنول: اوسـمهال، پاکسـتان پـه خپلـه خـاوره  د نـژدې 	�

درېیـو میلیونـو افغـان کډوالـو کوربـه دی، چـې پکې ثبت شـوي او ناثبت شـوي 

کـډوال دواړه شـامل دی، دغـه چـاره د دواړو هېوادونو د راتلونکـو اړیکو په برخه 

کـې یـو مهـم عامـل دی6.  دواړه هېوادونـه پـه دې برخـه کـې د اروپايـي ټولنې او 

ملګـرو ملتونـو سـازمانونو تخصـي مرسـتو ته اړتیا لـري، ترڅو له یـو بل رسه په 

همـکارۍ رسه، د افغـان کډوالـو د بېرته سـتنولو په موخه د پالیسـیو یوه منسـجمه 

او عمـي ټولګـه او اغېزناکـې حـل الرې تدوین کړي. 

اقتصـادي ادغـام او سـوداګري: پاکسـتان، د خپلـې کورنـۍ سـتونزې د هـوارۍ 	�

لپـاره پـه ځانګـړې توګـه د اقتصـادي سـپام، د انـرژۍ د کمښـت، اقلیمـی بدلون 

او د زېربنـاوو پرمختیـا پـه برخـو کـې، په افغانسـتان کې ثبـات ته اړتیا لـري. دغه 

چـاره، د اقتصـادي اتصـال امکانـات لکـه د ترکمنسـتان – افغانسـتان – پاکسـتان 

او هنـد د ګازو نللیکـې )TAPI(، د مرکـزي اسـیا – سـویي اسـیا د برېښـنا د لېږد 

پـروژې )CASA-1000( او د وسـپنې پټلـې د الرو جوړولـو لپـاره الرې چـارې 

چمتـو کـوي. لکـه څرنګـه اروپايـي ټولنـې او امریکا په ښـکاره څرګنـده کړې، په 

پاکسـتان کـې د هغـوی راتلونکـې پانګونـې بـه تر ډېـره، د افغانسـتان او پاکسـتان 

ترمنـځ پـه ښـو اړیکـو او پـه سـیمه کـې ثبات پـورې تـړاو ولري. 

لـه تروریـزم رسه مبـارزه: پاکسـتان تر نړیوالـو او کورنیو تر فشـارونو الندې دي، په 	�

ځانګـړې توګـه د مـايل اقدام کاري ډلـې، ترڅو هغو تروریسـتي او تونـدالرو ډلو 

تـه رسـېدنه وکـړي، چې د دغـه هېواد له خـاورې څخـه فعالیت کوي. لـه طالبانو 

رسه د متحـده ایاالتـو د هوکـړه لیـک لومـړی رشط دا دی، چـې لـه تروریـزم رسه 

مبـارزه وکـړي. لـه عمـي پلوه، هـم افغان دولـت او هم طالبـان کلونه د خراسـان 

لـه اسـالمي دولـت )ISKP( رسه جنگیديل دي. لـه ISKP رسه مبارزه، د پاکسـتان 

او نـورو نړیوالـو لوبغـاړو ترڅنـګ، کولـی يش د جګـړې د دواړو لـورو ترمنـځ د 

همغـږۍ یـو ټکی وي. 

د پانګونـې او روغتیايـي سـیاحت ویزې: افغانانو، د پاکسـتان د ویزې له وروسـتۍ 	�

پالیسـۍ څخـه پـه ځانګړې توګـه د روغتیايـي او سـوداګریزو موخو لپـاره هرکلی 

کـړی دی. پاکسـتان همدارنګـه د درملنـې پـه موخـه د زیاتـرو افغانانـو لپـاره یـو 

اصـي مقصـد دی. د ټولـو افغانانـو لپـاره د ویـزې پـه رشایطو کـې زیاته آسـانتیا، 

پـه ځانګـړې توګـه اوږدمهالـو او څو ځـي ویزو په برخـو کـې، د دواړو هېوادونو 

ترمنـځ د اړیکـو د ښـه کېـدو په برخـه کې مرسـته کوي.

په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي 

)2019-2000(

 UNHCR :رسچینه

5 د " روسیې، افغانستان او اروپا پالیسۍ ته" مراجعه وکړي، تیمور شاران، انډریو واټکېنز، FES ، دسمر ۲۰۲۰ ز.کال.

6 "په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت"، د اروپايي پناه غوښتونکو د مالتړ دفر، می ۲۰۲۰ ز. کال.
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اروپايـي ټولنـه پـه نـورو لړزانـدو رشایطـو کـې له خپلـو تجربو څخه په ګټـه اخیسـتنې رسه، کولـی يش، د افغانسـتان او پاکسـتان ترمنځ د اړیکـو پیاوړتیـا او رغېدا برخه کې مرسـته 

وکـړي، چـې دغـه چـاره د سـیمې او تر هغه هاخـوا د سـولې او ثبات المـل ګرځي. 

اروپايـي ټولنـه کولـی يش لـه پاکسـتان رسه د خپلـو اړیکـو او لـه خپـل واک څخـه پـه ګټـه اخیسـتو رسه، د دواړو هېوادونـو ترمنځ د خـرو اترو له لـړۍ په ځانګـړې توګه، د 	�

سـولې روانـو خـرو هـا خـوا موضوعاتـو پـه تـړاو لکـه د کډوالو بېرتـه سـتنېدل، د رسحـدي النجې حـل، د اقتصـادي همـکارۍ او سـوداګریز ادغام رسه مرسـته وکـړي. له 

افغانسـتانه د ناټـو د پوځیانـو تـر وتلـو وروسـته، بایـد د دواړو هېوادونـو لپـاره البیګـری ويش، ترڅـو لـه دغـه فرصت څخـه، د خپلو اړیکـو د بیا تعریـف لپاره ګټـه واخي. 

اروپايـي ټولنـه بایـد پـر پاکسـتان زیـات فشـار وارد کړي، ترڅو دغـه هېواد طالبـان دې ته اړ کړي، چې د سـولې روانې خـرې جدي ونیـيس او د تاوتریخوايل کچـې راټیټېدو 	�

تـه ژمـن يش؛ لکـه څرنګـه چـې د ۲۰۲۰ ز. کال پـه ژنیـو کنفرانـس دې ورته شـی تر سـرګو شـو. لـه دې پرته طالبان د سـولې په خـرو کې، د خپـل حداکرث پالنـې کړنالرې 

لـه الرې  ښـايي خپـل الس تـر حـد زیـات خـالص کـړي او دغه پروسـه بـه ال کمـزورې کړي. په خـرو کې ځنـډ، کېدای شـی د طالبانـو – امریـکا ترمنځ هوکـړه لیک نورې 

مـادې لکـه د ملګـرو ملتونـو د تحریمونـو لغـو کېـدل او د بندیانو خـويش کېدل، تـر خپلې اغېزې النـدې راويل او دغـه لړۍ ال پسـې پیچلې کړي. 

اروپايي ټولنه، له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه چین او ایران رسه د خپلو اړیکو او واک څخه د سیمه یییزو همکاریو او اقتصادي متقابلی تړلتیا په موخه کار واخي. 	�

اروپايـي ټولنـه او امریـکا بایـد پاکسـتان تـر خپلـو فشـارونو الندی ونیسـی، ترڅو په خپلـه خاوره کـې د طالبانو پنـاه ځایونه وتـړي. کابل تل دا اندېښـنې مطرح کـوي، چې د 	�

پاکسـتان د سیاسـت لـه تغییـر پرتـه، طالبـان به تـل د دې جوګه وي، چـې د دغې ډلـې د غوڅې ماتې په موخـه د افغان دولـت هڅې بې پایلې کـړي. د نـورو هېوادونو تجربو 

ښـودلې، چـې د امنـو او خونـدي پناه ځایونو شـتون، د وسـله والو نښـتو عمـر اوږدوي او د دې ترڅنګ د بیـن الدويل جګړې ګـواښ زیاتوي۷. 

لـه موجـودو میکانیزمونـو لکـه د سـولې او پیوسـتون لپـاره د افغانسـتان او پاکسـتان کاري )APAPPS( پـالن څخـه پـه ګټه اخیسـتنې رسه، چـې پـر ۲۰۱۳ز. کال د بریتانیا په 	�

منځګړیتـوب رسه تدویـن شـو، اروپايـي ټولنـه د نـورو اختالفونـو د هـوارۍ لپـاره پـه ځانګـړې توګـه د ډیورند کرښـې په تـړاو اوږدمهـال اختـالف او النجې په برخـه کې، د 

دواړو هېوادونـو ترمنـځ د خـرو او بحـث منځګړیتـوب وکـړي. دغـه چاره کولی يش، د سـوویي او مرکزي اسـیا ترمنځ بیـن املنطقه یي اړیکې د افغانسـتان لـه الرې پیاوړي 

او پراخـې کـړي او د دواړو هېوادونـو ترمنـځ د منطقـي تعـريف او آزاد ترانزیـټ پـه برخه کې مرسـته وکړي. 

د اروپايي ټولنې لپاره 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: 

د افغانســتان ولســمرش محمــد ارشف غنــي )ښــی( د پاکســتان لــه لومــړي وزیــر عمــران خــان رسه پــه ۱۹ نومــر ۲۰۲۰ 

پــه ارګ کــې رسه وکتــل.

انځور:  رویټرز / محمد اسامعیل / 
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ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــرت بنس ــش ای د فریدری

فریدریــش ایــرت بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــرت  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

۷ "له هېواده بهر تروریستي ډلو څخه د مالتړ لړۍ "، دانیال بایمن et al، RAND Corporation 2021، ۸۴ مخ.  
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