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له افغانستانه د امریکايي ځواکونو وتل، د افغانستان د ثبات او امنیت او په سیمه کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په تړاو د بې ساري ناډاډمنتوب او ابهام 

المل شوی دی. د ځواکونو تر وتلو وروسته په یوه سناریو کې، په کابل، تهران او اروپايي پالزمینو کې کوم رشایط د امنیتي پرمختیا او همکاریو لپاره 

وړاندوینه شوې ده؟ په افغانستان د ایران مته، موقعیت او د فشار اهرم څه دي؟ په درېو برخو کې درې اړخیزې همکارۍ شونې ده او ګډې موخې په 

کومه برخه کې ترالسه کېدای يش؟.

پـټ ټکـر لـه الرې، د تهـران موقعیت هغه څـه ته په پـام رسه، چې کېـدای يش د متحده 

ایاالتـو د ناهیـي کولـو لپـاره هڅـې تـر ټولو لـوړې کچې تـه ورسـوي، تغییر کـوي4. د 

امریـکا د ځواکونـو د پالن شـوي شـاتګ په غربګون کـې، ایران کېدای يش د افغانسـتان 

پـه تـړاو لـه هیلو ډکه سـراتیژي تعقیب کـړي. په کابـل کې د ریښـه لرلو ترڅنـګ، ایران 

کولـی يش پـه هممهالـه توګـه لـه څـو بېالبېلـو افغـان لوبغـاړو رسه د خپـل نـرم قدرت 

څخـه ګټـه واخـي او ان کولـی يش، له سـیمه ییزو وسـله والـو څخه مالتړ وکـړي او په 

بالقـوه توګـه د هېـواد مخ پـر لړزان سـیايس تعـادل له منځـه یويس.

په افغانستان کې د ایران بېالبېل اهرمونه

ایـران لـه ۲۰۰۱ز. کال راهیسـې د افغانسـتان د بېالبېلـو ذي ګټـو لـورو ترمنـځ څـو تنو 

چـې د دولـت سـراتیژیکې څانګـې او امنیتـي ادارو واک په خپل الس کـې درلود، خپل 

نفـوذ سـاتلی او ان ورتـه پراختیـا یې ورکړې ده. پر افغانسـتان د شـوروي یرغـل پرمهال، 

ایـران د شـیعه مجاهدینـو لـه تنظیمونو څخـه مالتـړ کاوه، چې هـدف یې له افغانسـتانه 

د شـوروي ځواکونـو ایسـتل و. پـه دغـه دوره کې د ایـران ونډه، په پاکسـتان کې د سـني 

مېشـتو مجاهدینـو تبعیـدي دولت چې د دغـه هېواد د دښـمنانو: کوربه هېواد، سـعودي 

عربسـتان او متحـده ایاالتـو لـه مالتړ څخـه برخمن و، متعـادل کړ. د ۱۹۹۰ لسـیزې په 

دوره کـې د کورنیـو جګـړو پرمهـال، ایـران د ربـاين لـه دولت څخـه مالتړ وکـړ، چې په 

لومـړۍ درجـه کـې د قومي تاجکانو تـر واک الندې و. پـر ۱۹۹۶ ز. کال د رباين دولت 

تـر ړنګېـدو او د طالبانـو لـه دښـمن رژیـم رسه تـر مخامختیـا وروسـته، ایـران د طالبانو 

ضـد یـو ایتـالف )چـې تـر ډیـره ورتـه د شـال اتحـاد ویـل کېـده(5 د جوړېـدو چـارې 

ایران و افغانستان: یوه زمینه 

افغانسـتان د ایـران لـه ترټولـو مهمـو ګاونډیانـو څخـه ګڼـل کېـږي؛ دغـه اهمیـت نـه 

یـوازې د اوږدو ګـډو پولـو او بډایـه فرهنګـي، تاریخـي او ژبنـي اړیکـو له املـه، بلکې 

د جیوپولتیـک او اقتصـادي تبادلـې لـه املـه هـم ده۱. پـه ایـران کـې تر اسـالمي انقالب 

وروسـته پـر ۱۹۷۹ ز. کال کـې، د لویدیـځ په پرتله، د افغانسـتان په تړاو د ایـران کړنالره 

تـر ډېـره کچـه محافظـه کارانه ده. ال هـم، ان پر افغانسـتان د شـوروي یرغـل پرمهال، له 

دغـه هېـواد رسه د ایـران اړیکـې، لـه متحـده ایاالتـو رسه د دغـه هېـواد لـه دښـمنېو ډکو 

اړیکـو تـر سـیوري النـدې ده. پـر ۱۹۹۸ ز. کال کې د افغانسـتان په شـال مزاررشیف 

ښـار کـې د دغـه هېـواد د لسـو دیپلوماتـو تـر وژل کېدو وروسـته، تهـران د هغـه بحران 

کچـه راټیټـه کـړه، چې لـه طالبانو د جګـړې تر پويل رسـېدلی وه. تر هغه وروسـته، ایران 

پـه افغانسـتان کـې د ایـران له پوځـي مداخلې څخه پـر ۲۰۰۱ز. کال کې مالتـړ وکړ. په 

همـدې حـال، تـر هغه وروسـته کلونـو کې، له ایـران رسه د واشـنګنت پټـې النجې، هغه 

څـه ګـډوډ او مختـل کړه، چـې سـراتیژیک )بیا تنظیـم( نومـول کېده۲. 

ایـران د تېـرو دوو لسـیزو پـه بهیـر کـې د افغانسـتان پـه تـړاو سـړه، عمـل پالـه او څـو 

اړخیـزه سـراتیژي، چـې تر ډېره متناقضـه وه3، تعقیب کـړې ده. د مفرسینو پـه وینا، دغه 

خطرناکـه پالیيس »سـراتیژیکه سـاتنه«، په داسـې حال کـې په کابل کې د سـیايس ثبات 

مالتـړ تـه شـاملېږي، چـې لـه طالبانـو رسه هم خپلـې اړیکې تـه پراختیـا ورکـوي، ان د 

هغـوی جنګیـايل مسـلح کـوي، ترڅـو د متحده ایاالتـو د بلواه ضـد فعالیتونـه کمزوري 

کـړي. ایـران پـه وروسـتیو کـې د افغانسـتان د سـولې په تـړاو پـه خپلـو څرګندونو رسه، 

د کابـل لـه حاکمیـت څخـه دفاع پیل کړې ده: داسـې ښـکاري، چې د اشـتي ښـکاره او 

۱ له ناڅرګندتیا څخه تر سراتیژۍ پورې: په سیمه او افغانستان کې د راتلونکي ګټونکي سناریو لپاره امکانات څه دي؟ دا په افغانستان کې د فریدریش ایربټ بنسټ یوه خپلواکه هڅه ده چی د افغانستان ګاونډیانو لپاره د احتايل سناریوګانو، د پالیسۍ 
سمون او د اروپا د بهرنی سیاست جوړونکو تر منځ د جامع تګالري اړتیا باندې بحث ويش. د پالیسۍ لنډیز د انډریو واټکینز او ډاکټر تیمور شارون لخوا د لیکل شوې پالیسۍ یوه برخه ده چی د متحده ایاالتو د وتلو اغیزې او د افغانستان د سولی د خربو 

https://afghanistan.fes.de/publications .اترو موجودو سراتیژیکو ګټو او په افغانستان کی دننه او بهر د کلیدي رشیکانو ننګونو په اړه بحث کوي. د دی پالیسۍ لنډیز بشپړ مطلب کوالې شی په الندی پته تر السه کړئ

۲ د سپمترب، تر ۱۱ بریدونو وروسته، د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو وې، ایران د ۲۰۰۱ز. کال د بن په کنفرانس کې رغنده ونډه لرله او د طالبانو پر وړاندې د امریکايي ځواکونو له جګړې څخه یې مالتړ کاوه.

3 وګورئ بروس کوپکه، )۲۰۱3( »د افغانستان په تړاو د ایران پالیيس: د سراتیژیک عمل پالنې تکامل«، د استکهلم د نړیوالې سولې د څېړنو انستیوت، سپتمرب، ۲۰۱3.

4 مثم بهراوش، )۲۰۱۹(، »ایران په افغانستان څه غواړي؟« د فربوري 4، ۲۰۱۹ز. کال.

5 د ۱۹۹۸ په اګست کې کله چې طالبانو، په شال کې سراتیژیک ښار مزاررشیف ونیو، نو د ایران د قونسلګري اته تنه ایران دیپلوماتان او یو تن خربیال ووژل.

2 . په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیک



تسـهیل کـړې. تـر ۲۰۰۱ز. کال وروسـته، تهـران د متحـده ایاالتو د ګټـې د تضعیف او 

د افغانسـتان پـه سیاسـت کـې د خپـل نفـوذ د سـاتلو او د خپـل سـیمه ییزو ګواښـونو د 

حداقـل رسـولو پـه موخـه، لـه طالبانـو رسه خپلـې اړیکـې ټینګـې کـړي. ایران پـه پټه د 

طالبانـو لـه عنـارصو رسه په ځانګـړې توګه د افغانسـتان په لویدیځ کې مرسـته کړې ده۶. 

د مالمحمدعمـر ځایناسـتی مالاخرمحمـد منصـور، د ۲۰۱۶ ز. کال پـه مـې کـې هغه 

مهـال پـه بلوچسـتان کـې د ایـران پـويل تـه څېرمه د یـو بـې پیلوټـه الوتکې پـه برید کې 

ووژل شـو، چـې د ایران له سـفر څخه راسـتون شـوی و. پـه تېرو درېو کلونـو کې تهران 

پـه ټولیـزه توګـه لـه طالبانو رسه خپل متاسـونه مني او ان پـه تهران کـې د خربواترو لپاره 

د طالبانـو کوربـه تـوب کـړی دی؛ چې وروسـتی بېلګه یـې د ۲۰۲۱ ز. کال پـه جنوري 

کـې وه۷. پـه همـدې حال، ایـراين چارواکي اسـتدالل کـوي، چې د دوی دغه سیاسـت 

د اسـالمي دولـت څخـه د ګواښـونو زېږنده او د افغان سـولې پروسـې رسه د مرسـتې په 

دی۸.  موخه 

ایـران پـه افغانسـتان کـې د پـام وړ نـرم قـدرت اعالـوي. دغـه هېـواد لـه ۲۰۰۱ز. کال 

راهیسـې تـر نیـم میلیـارد ډالرو زیاتـې پیسـې د افغانسـتان د بیارغونې لپاره ژمنـه کړې او 

د ۲۰۲۰ز. کال د نومـرب د جینـوا پـه کنفرانـس کـې ګـډون کـړی دی. ایـراين چارواکـي 

بـاوري دي، چـې دغـه هېـواد کولـی يش زیاتـې مرسـتې وکـړي، خـو د متحـده ایاالتو 

تحریمونـه د دغـو سـخاومتندانو مرسـتو پـر الره خنـډ ګرځېدلـی دی. ایـران د ۲۰۱۷ 

– ۲۰۱۸ کلونـو پـه بهیـر کـې لـه پاکسـتان څخـه پـه وړانـدې کېـدو رسه، د افغانسـتان 

تـر ټولـو سـر سـوداګریز رشیـک شـو او لـه تحریمونـو رسه رسه، د دو میلیـارد ډالرو په 

انـدازه یې افغانسـتان تـه د توکو صـادرات درلود )د افغانسـتان د مرصيف بازار ۲۲ سـلنه 

ونـډه(۹. ایـران د خپـل اقتصـادي سـراتیژیک نفـوذ د ځواکمنتیا پـه موخه، د افغانسـتان 

پـه لویدیـځ کـې په یو شـمېر بنسـټیزو زیربنايـي او ترانزیتي پـروژو کې پانګونـه کړې ده، 

چـې یـوه بېلګـه یې د خـواف – هرات د وسـپنې پټلـې الره ده، چې په دې وروسـتیو کې 

چـارې یې بشـپړه شـوې دي. همدارنګه د چابهار بنـدر، هم د یادونـې وړ ده، چې چټکه 

سـوداګریزه الره او د سـیمه اتصـال او مرکـزي اسـیا هېوادونو بازار تـه د ایران د الرسيس 

امـکان چمتـو کوي۱۰. 

تهـران، د افغـان ثبـت شـویو کډوالـو څخه پـه دوامـداره توګـه د خپل بهرين سیاسـت د 

فشـار د یـو اهـرم پـه توګـه هـم د افغانسـتان دولـت او د متحـده ایاالتـو په وړانـدې ګټه 

اخیسـتي دی۱۱. د شـمېرنو لـه مخـې، لـه ۲۰۱4 ز. کال تر ۲۰۲۰ز. کال پـورې، د 5،3 

میلیـون پـه شـاخوا افغـان کډوالـو پـه ایران کـې ژونـد کاوهـ  چې لـه دې جملـې یوازې 

۹5۰۰۰۰ کسـان یـې ثبت شـوي کـډوال و او 5.۲ میلیونـه هغه افغان کارګـر کډوال و، 

چـې کـوم مـدرک یې نـه درلـودل۱۲. زیاتره ثبت شـوي افغـان کـډوال په دغه هېـواد کې 

د ویـم او درېیـم نسـل اوسـیدونکي دي، چـې تـر یـوه بریـده روغتیـا، زده کـړو او کاري 

فرصتونـو تـه الرسيس لـري. د ۲۰۱۹ ز. کال پـه مـې کې د ایـران د بهرنیو چـارو وزارت 

مرسـتیال خـربداری ورکـړ، که متحـده ایاالت نـور تحریمونه پـر ایران وضع کـړي۱3، نو 

ایـران بـه لـه خپلې خـاورې څخـه د افغـان کډوالو د ایسـتلو موضـوع تر څېړنـې الندې 

ونیـيس. پـه پایلـه کـې، په دغـه هېواد کـې د ایران د نفـوذ بل عامـل رادبره شـوې چې به 

ژوره توګـه د زیاتـرو افغانانو د اندېښـنې المـل ګرځېدلی دی. له ۲۰۱5ز. کال راهیسـې 

ایـران، افغـان شـیعه کـډوال په سـوریه کې له داعـش رسه د جنګېـدو په موخه په ملیشـه 

یـي ډلـو کـې جـذب کـړی او دغـه افغـان ځوانانـو رسه ژمنه کـړې، چـې په ایـران کې د 

قانـوين مېشـت کېدو زمینـه ورته برابـروي۱4. دغه تشـکیالت چې اوسـمهال د فاطمیونو 

کنـډک پـه نامـه نومـول کېږي، په وروسـتیو کـې د ایـران د بهرنیو چـارو له خـوا د افغان 

امنیتـي ځواکونـو د مالتـړ لپـاره هـم وړاندیـز شـو. د ایـران دغـه وړاندیـز، زیاتـره هغـه 

افغانـان نـور هم اندېښـمن کړل، چې د خپل امنیتـي چاپېریال د دغـه ډول ترتیب د اغېزو 

پـه اړه یـې لـرل. پـه افغانسـتان کـې د اوضـاع د خرابېـدو په صـورت کـې، دا ال څرګنده 

نـه ده، چـې دغـه جنګیـايل ځواکمن کېـږي او کنه؟ کـه پیاوړي کېـږي، څرنګـه او د کومې 

موخـې لپـاره. لـه خپل ختیـځ ګاونـډي رسه د ایران مخینه، تـر ډېره محافظـه کارۍ ته میالن 

لـري. پـه همـدې حـال، بهـرين سیاسـت پـه پرېکنـده توګـه وده کـړې او د امریکا تـر وتلو 

وروسـته افغانسـتان کېـدای يش له وسوسـو ډک د قدرت خـال د رامنځته کېـدو المل يش.

د افغانستان د سولې په تړاو د ایران مته او دریځ

ایـران، د افغانسـتان د سـولې خـربې لـه نـژدې څـاري او هڅـه کـوي، پـر سـیمه ییـز 

وضعیـت خپلـه اغېـزه پراخـه کـړي. ایران، پـر دغې پروسـې د اغېـزې په موخـه، هر څه 

چـې پـه تـوان کې لـري، تررسه کـړي دي. له دې رسه رسه، چـې په دغه پروسـه کې ایران 

د متحـده ایاالتـو لـه خـوا څنـګ ته شـوی، خـو تهـران د طالبانـو د کویټـې او دوحې له 

۶ یوچي درازن، »په افغانستان کې له اسالمي دولت رسه د مبارزې په موخه له طالبانو رسه د ایران انحصاري ټیم«، فارن پالیيس، د مي ۲۶، .

۷ ایازګل، )۲۰۰۱(، »د افغانستان د هغې سولې پروسې په تړاو، چې د امریکا له خوا رهربي کېږي، د نظر د تبادلې لپاره، ایران د طالبانو کوربه«، د امریکا غږ، د جنوري ۲۶، ۲۰۲۱.
۸  له جواد ظریف رسه د طلوع نیوز د مرکې منت، د ۲۰۲۰ کال د دسمرب ۲۱مه.

https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-(  :۲۰۱۸۹ عمده صادرايت توکي، برېښنا، ساختاين توکي او خواړه دي. وګورئ »پر ۲۰۱۷-۲۰۱۸ د ایران سر سوداګریز رشیک«، مايل تریبیون، د اپریل ۸ ۲۰۱۸ز. کال
.)economy/84309/iran-biggest-trade-partner-of-afghanistan-in-2017-18

۱۰ ایران، هند او افغانستان د ۲۰۱۶ ز. کال په مي کې د چابهار درې اړخیزې هوکړې منت نهایی کړ. له دې الرې افغانستان په سویي اسیا کې خپلو رشیکانو رسه سوداګري کولی يش. ویل کېږي، په دغه بندر کې د 5۰۰ رشکتونو له جملې څخه ۱۶5 
رشکته یې د افغانانو دي. 

۱۱ سیروان کاجو او مهدي جدي نیا، )۲۰۱۹(، » پر ایران، د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو ګواښ په اړه نیوکه وشوه« امریکا غږ، د مي ۱5، ۲۰۱۹. 

https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/ https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iran- .۱۲ باید په پام کې ولرئ، چې د کوید ۱۹ د خپرېدو له امله د کډوالو کارګرو او نورو کډوالو په شمېر کې د پام وړ بدلون راغلی دی

 -nuclear-deal-ultimatum-europe
iran-nuclear-deal-ultimatum-europe-afghan-refugees-drugs.html/۰5/۲۰۱۹/https://www.al-monitor.com/pulse/originals ۱3

۱4 توبیاس اشنایدر، )۲۰۱۸(، د فاطمیون کنډک: افغان جنګیايل د سوریې په کورين جګړه کې، د منځني ختیځ انستیتوت، اکتوبر، ۲۰۱۸.

“
”

د خپل ختیځ کې ګاونډي رسه د تدبیر پر لوري د ایران 

مخینه: په همدې حال، د دغه هېواد بهرنی سیاست په 

پرېکنده توګه وده کړې او د امریکا تر وتلو وروسته 

افغانستان، کولی يش تر حد زیات د قدرت له مکره 

ډکه تشه رامنځته کړي.

3 . په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیک



مرشانـو رسه اړیکـه ټینګـه کـړې او د طالبانـو د پـالوو کوربـه وو. خـو د سـیمې د نـورو 

هېوادونـو پرخـالف، داسـې نـه ښـکاري، چـې د افغانسـتان پـه تـړاو د ایـران کړنـالره د 

خـربو پـه پایلـه کـې )پـه کابل کـې راتلونکـې مسـلط قـدرت( وي. تهـران، پـه دوامداره 

توګـه، لـه خپـل ختیځ ګاونـډي رسه په اړیکو کې نوښـت او ژوره عمل پالنه ښـودلې ده. 

د ایـران د سیاسـت د هدایـت لپاره په افغانسـتان کې، ښـايي: دا وي، چې ایـا متحده ایاالت 

لـه افغانسـتانه خپلـو وتلـو تـه دوام ورکوي او له سـیمې خپل پـوځ په بشـپړ ډول وبايس. 

ایـران، د طالبانـو او متحـده ایاالتـو ترمنـځ د هوکـړې لـه وتلـو منتقدینـو څخـه دی او د 

افغـان دولـت او نـورو اصـي سـیمه ییـزو رشیکانـو پـه غیـاب کـې، دغـه هوکـړه لیک 

نیمګـړی بللـی دی. کـه څـه هـم تهـران پـه دوحـه کـې لـه بیـن االفغـاين خـربو څخـه 

هرکلـی کـړی، خـو بیا هـم د متحـده ایاالتو کړنـالره او د سـولې بهیر پـه تـړاو د طالبانو 

ژمنتیـا یـې تر پوښـتنې الندې راوسـتی دی، چې د تاوتریخـوايل کچې پـه راټیټولو کې د 

دغـې ډلـې نه بریالیتـوب څخه څرګنـده ده. ایـران، همـدا راز ټینګار کوي، چـې متحده 

ایـاالت څرنګـه د افغـان دولت له لـوري د ژمنتیاوو په ورکولو رسه، د افغانسـتان پر حاکمیت 

سـرګې پټـوي. رسبېـره پـر دې، ایـران د سـولې راتلونکو خربو کـې د برخه اخیسـتو په تړاو 

خپلـه لېوالتیـا څرګنـده کړې ده. تهـران د بیا لپـاره ټینګار کړی، چې د سـولې یـوه هراړخیزه 

پروسـه، دې تـه اړتیـا لـري، چـې د افغانسـتان ټولنـې له ټولـو اقشـارو رسه خـربې ويش او 

داسـې یـوه پروسـه وي، چـې د افغانانو تـر مالکیت النـدې او په کابـل کې وي. 

ایـران ادعـا کـوي، چـې د متحـده ایاالتـو او طالبانـو ترمنـځ هوکـړه، هـم په دننـه او هم 

پـه بهـر کـې د قـدرت توازن تـه زیـان رسـولی دی او دغه چـاره د دې المل کېـږي، چې 

طالبـان لـه یـو پیـاوړي دریځ څخه خـربې وکړي، چـې د تهران پـه وینا دغه چـاره کولی 

يش، پـه افغانسـتان کـې د سـولې فرصـت لـه ګـواښ رسه مخ کـړي. پـه یوه سـیمه ییزه 

حیـايت چـاره کـې، د خواشـیني د څرګندولـو رسبېـره، تهـران پـه دې برخـه کـې د منفي 

اغېـزو متحمـل شـوی هـم دی. لـه دغـې ډلـې رسه د ایـران د اړیکـو مخینـې تـه پـه پام 

رسه، د طالبانـو د پیاوړتیـا پـه اړه د تهـران خـربداری تر یـوه بریده هسـې پروپاګند دی. په 

واقعیـت کـې، د دغه پروسـې د پرمختګ او داسـې رشایطـو ته د متحده ایاالتو د رسـېدو 

پـه صـورت کـې، چـې متحـده ایـاالت د خپل وتلـو لپـاره کايف بـويل، ایـران بـه زیاتې 

السـته راوړنې ولري. پر دې بنسـټ، داسـې ښـکاري، چې د افغانسـتان د سـولې په تړاو 

د ایـران دریـځ دا تاییـدوي، چې پـه هاغه کچه د متحده ایاالتو د سیاسـت لـه مانورونو 

فرصـت غـواړی مخالف دی. 

لـه ۲۰۱۹ز. کال راهیسـې د ایـران پـه تـړاو د ولسـمرش غنـي تقریـب، لـه ښـه هـرکي 

اختالفاتـو  د  ترمنـځ  واشـنګنت  او  کابـل  د  چـاره  دغـه  ښـايي   – دی  مـخ شـوی  رسه 

منعکسـووونکی وي – او پـه پایلـه کـې تهران د سـولې په تـړاو د کابل له اجنډا رسه سـم 

خپـل اصـي پیغامونـه همغـږي کـړي دي. د دې ترڅنـګ په سـراتیژیکو دولتي پسـتونو 

کـې د ایـران د لېوالتیـا وړ کسـانو ګومـارل، د کابل یوه بلـه هڅـه ده. دا ال څرګنده نه ده، 

چـې دغـه چـاره متحـده ایاالتو د سـیګنال د لېږلـو لپـاره دی، یـا د دوه اړخیـزو اړیکو د 

پراختیـا لپـاره یـوه جدي هڅـه ده. 

تهـران، لـه ۲۰۰3 ز. کال راهیسـې لـه افغانسـتانه د ناټـو ځواکونـو د وتلـو لپـاره یـو 

مهالویـش غوښـتونکی دی پـه همـدې حال، ایرانیـان اوس هم له »مسـووالنه شـاتګ یا 

وتلـو« څخـه دفـاع کـوي، ترڅو د موجود سـیايس جوړښـت لـه ړنګېدو څخـه مخنیوی 

ويش او ډاډ ترالسـه يش، چـې طالبـان پـه بشـپړ ډول واک پـه خپـل الس کې نـه اخي. 

ایـران همـدا راز پـه دې باور دی، چـې اوربند باید وړانـدې ته د حرکت لپـاره له وړاندې 

یـو رشط وي، هغـه دریـځ چـې کابـل هـم ورتـه البينګ کـوي. ایـراين چارواکـي همدا 

راز د اوسـني دولـت پـر ځـای د موقـت حکومـت د ځایناسـتی کولـو په تـړاو خربداري 

ورکـوي او څرګنـدوي، چـې دغه چـاره کولـی يش، د قانوين او سـیايس خال المل يش 

او لـه دې املـه د بـې نظمـۍ او تاوتریخـوايل المل يش. تهـران، همدا راز د تېرو لسـیزو 

السـته راوړنـو لکـه د ښـځو، قومـي او مذهبي لږکیـو حقونـو او د ملګرو ملتونـو لپاره د 

بنسـټیزې او فعالـې ونـډې لپـاره ډېـرې زیاتې هڅې کـړې دي. 

لـه دې ټولـو رسه رسه، تهـران د افغانسـتان د سـولې پـر بهیـر او د جګړو پر ډینامیـک د اغېز 

شـیندلو لپـاره، بالقوه ناګټـورو الرو چارو ته مخـه کړی دی )د بېلګې په توګـه د فاطمیون په 

تـړاو د جنـوري پـه میاشـت کې نظریـې او په همدې میاشـت کې پـه تهران کـې د طالبانو د 

یـو پـالوي کوربـه توب(. دا چـارې له دې رسه هممهاله وه، چـې د امریکا نوی دولت پـه دې اړه 

سالمشـورې کولـې، چې ایـا د دوحې هوکړه لیـک ته ژمـن دي او  کنه؟. 

دغـه ټـول مـوارد، د تهـران پـه مضمـون او مفهـوم رسه، د متحـده ایاالتـو لـه سیاسـتونو 

رسه سـمون لـري. نـور اصـي ګټـې هـم پـه افغانسـتان کـې د ایـران د عمـي ښـکېلتیا 

الرښـوونه کـړې ده. لـه هغـه وروسـته چـې د اسـالمي دولت یـا داعش ګواښـونه زیات 

شـول، لـه طالبانـو رسه د ایـران په اړیکـو کې هـم زیاتوالی راغلـی یعنې لـه ۱5/۲۰۱4 

کال راهیسـې. کـه څـه هـم، ایران تـر دې مخکې هـم له دغې ډلـې پټو اړیکو تـه پراختیا 

ورکولـه. د ایـران دغـه اندېښـنه، چـې لـه افغانسـتانه د ځواکونـو بیړنـی وتـل، کېـدای 

يش د تروریسـتي فعالیتونـو یـوه نـوې څپـه رامنځتـه کـړي، چې مهـارول یې سـتونزمن 

دی، رښـتینی ده. خـو لـه متحـده ایاالتـو رسه د ایـران تقابـل، د سـولې او د افغانسـتان د 

راتلونکـي پـه تـړاو د دغـه هېـواد پـه متناقضـو دریځونـو کې رېښـه لري.

ایران او اروپايي ټولنه: ګډو موخو ته رسېدل

افغانسـتان کېـدای يش، د ایـران لپـاره د اروپايـي ټولنـې پـه ګـډون لـه نړیوالـې ټولنـې 

رسه د څـو همپالـه پراخـو ګټـو پـه تـړاو یـو سـیايس اضـايف پلیټ فـورم چمتو کـړي. د 

ګـډ کاري جامـع پـالن JCPoA( ۲۰۱5( لـه راهیسـې، چـې پـه معمـول ډول د ایـران د 
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اټومـي هوکـړې تر رسلیک النـدې پېژندل کېـږي، د ایـران او اروپايي قدرتونـو –بریتانیا، 

فرانسـې، جرمنـې او پـه ټولیـزه توګـه اروپايـي ټولنـې ترمنځ له مخکـې یـوه کاري اړیکه 

شـتون لرلـې ده، چـې کولـی يش د جوبایدن نـوی دولت له خـوا بیا نـوي يش. اروپايي 

ټولنـې مخکـې ویلـی کـه امریکا پر ایـران تحریمونـه لغو کړي، لـه JCPoA  کنوانسـیون 

او د هغـه پـه تعقیـب د انـرژۍ په برخه کـې د سـوداګریزو همکاریو له کنوانسـیون څخه 

بـه مالتـړ وکـړي. د امریـکا په وتلو پـه دې وړاندوینـې رسه، چې د جوبایدن پـه دوره کې 

تحریمونـه بـه تخفیـف او یا لغـو يش، اروپايـي ټولنه، ایـران او افغانسـتان، د اصي ګټو 

او موخـو لپـاره پـه خپلـو اړیکـو د نـوي تعریـف لپـاره، غـوره فرصت لـري. دغـه موارد 

کولـی يش، لـه تروریـزم رسه مبارزې، اقتصـادي او سـوداګریز ادغام، کډوالی او د نشـه 

يـي توکـو د قاچـاق مدیریت ته شـامل يش. 

اروپايـي ټولنـه، د سـولې تـر هوکـړه لیـک وروسـته، د فرهنګـي، ژبنـي، اقتصـادي او 

سـیايس اهـرم تـه پـه پـام رسه، کولـی يش د مجـدد ادغـام او د بیارغونـې هڅو پـه برخه 

کـې، د ایـران لـه بشـپړ ظرفیت څخـه ګټه واخـي. ایران کولی يش، د یو شـمېر سـیايس 

اسـپویلرونو پـه تعدیـل او د هغـو کسـانو لـه الرې، چـې پـه طالبانو کـې نفـوذ او کولی 

يش د تاوتریخـوايل کچـې پـه راټیټولو کـې ونډه ولري، رغنـده کردار ادا کـړي. د متحده 

ایاالتـو تحریمونـو تـه پـه پـام رسه، چـې نړیوالـو بازارونـو ته د ایـران الرسسـی محدود 

کـړی، افغانسـتان د ایـران د یـو سـر سـوداګریز رشیـک پـه توګـه رادمخـه شـوی دی. 

اروپايـي ټولنـه او ایران کولی يش، د سـیمه ییـزو اقتصادي همکاریو او سـوداګریز ادغام 

پـه برخـه کـې رسه نـژدې همـکارۍ ولـري. د ایـران د زیربنـاوو کلیـدي پـروژې د دغې 

موخـې لپـاره تـر ټولو زیاتـه مناسـبه ده، خو د مرکـزي اسـیا هېوادونو په تـړاو هراړخیزې 

کړنـالرې تـه اړتیـا شـته چـې اروپايـي ټولنـه کولـی يش، د دغـې چـارې د تسـهیل پـه 

ایتالیـا، د هغـې وسـپنې الرې د څلـورم پـړاو د  برخـه کـې، مخکـښ رول ولوبـوي. 

بشـپړولو پـه درشـل کـې دی، چې د خـواف – هـرات وسـپنې الرې، ایران د افغانسـتان 

لـه الرې مرکـزي اسـیا رسه نښـلول کېـږي. ایـران هیلـه لـري، چـې اروپايـي او مرکـزي 

اسـیا هېوادونـو تـه تـر ۲۰۲5 ز. کال د خپلـو ګازو د ۸۰ میلیـارد مـر مکعـب پـه اندازه 

کلنـي صادراتـو،  افغانسـتان خپـل محـور وګرځـوي او پـه ورته وخـت کې، افغانسـتان 

تـه د نانفتـي صادراتـو د زیاتـوايل لپـاره پالن جوړونـه ولري. تـر جګړې وروسـته په یوه 

سـناریو کـې، تهـران کولـی يش، د روزنـې، مسـلکي او تخنیکـي پرمختیـا، روغتیـا پـه 

برخـو کـې پر یـوه پانګـه وال بـدل يش. 

د امنیـت تـر اجنـډا هـا خوا، ایـران په یـو شـمېر نړیوالو او سـیمه ییـزو ناسـتو همکاري 

کـړې او ښـوديل، چـې د سـیمه ییـزو ننګونـو د حـل پـه برخه کـې، درې اړخیـزو او څو 

اړخیـزو الروچـارو تـه لومړیتـوب ورکـوي. د بېلګې پـه توګه، ایـران د سـیمې هېوادونو 

ترمنـځ د سـیايس ډیالـوګ او همکاریـو د پياوړتیـا په موخه، لـه ۲۰۱۱ ز. کال راهیسـې 

د اسـتانبول د اسـیا زړه پروسـې مهـم غـړی دی. دغـه هېـواد، د کډوالو په تـړاو د کډوالو 

لپـاره د ملګـرو ملتونـو د عـايل کمشـري لـه خوا د حـل الرو په سـراتیژي کـې، چې د 

افغـان کډوالـو بېرتـه سـتنېدنه تسـهیلوي، له پاکسـتان رسه نـژدې همکاري لـري. له دغه 

مهالـه راهیسـې ایـران، د افغانسـتان او پاکسـتان پـه اړه د متـاس نړیوالـې ډلې غړی. 

ایـران او اروپايـي ټولنـه دواړه د نشـه یـي توکـو د قاچـاق لـه ترټولـو سـرو مرصفوونکو 

څخـه دي. اروپايـي ټولنـه کولـی يش، د افغانسـتان پـه پولـو کـې، د نشـه یـي توکـو د 

ناقانونـه سـوداګري د مدیریت او مخنیـوی لپاره، د پولو د کنـرول او معلوماتو رشیکولو 

پـه موخـه د یو سـیمه ییز میکانیزم د تسـهیل شـونتیا، وڅېـړي. دواړه لـوري کولی يش، د 

پولـو دواړو خـواوو ټولنـو کـې پانګونه وکـړي، او خلک د کوکنـارو د بدیـل کرنیز توکي 

کرلـو تـه وهڅوي.

افغان مهاجرین په ۲۰۲۰ز. کال د هرات د اسالم قلعه بندر له الرې له ایران څخه راستنېږي. فریډرېش ایربټ بنسټ / محمد عارف کریم(
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د سولې روانې پروسې د بریالیتوب لپاره، د یو مرستندوی په توګه د اروپايي ټولنې سیمه ییز رسمي کړنالره کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا شته. دغه سیمه ییز چوکاټ کولی يش له ایران د 	�

مستقیم تعامل په برخه کې یو غوره فرصت وي. له هغه ځایه، چې ایران احساس کوي، چې د متحده ایاالتو پخوانی دولت کمرنګه فعالیت درلود او نوی دولت لپاره وخت ته اړتیا شته، 

ترڅو له ایران رسه اړیکې تودې کړي، نو اروپايي ټولنه په دې برخه کې کولی يش، دغه خال ډکه کړي. 

د سولې پروسې د ماتېدو او له افغانستانه د امریکايي ځواکونو د وتلو په صورت کې، ښايي د سیمه ییزو لوبغاړو ترمنځ د سیايل کچه زیاته يش. هغه ایراين ضد ایتالف، چې د ټرامپ 	�

پرمهال له سعودي عربستان، د خلیج سیمه هيوادونو او ارساییلو رسه رامنځته شو، که د بایډن له خوا دغه الره تعقیب يش، نو کولی يش د سیمې ډینامیک وځنډوي او ال پیچي کړي. 

اروپايي ټولنه باید له خپل قدرت او مثبتو اړیکو څخه په ځانګړې له متحده ایاالتو، پاکستان او هند رسه یې چې لري، ګټه واخي، ترڅو ډاډ ترالسه يش، چې د ایران مرشوع ګټو ته 

پاملرنه کېږي. 

اروپايي ټولنې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهالو اختالفانو د بېلګې په توګه د هریرود اوبو پر تاریخي اختالف د حل په اړه، له دواړو لورو رسه بحث وکړي. په دې برخه کې د 	�

اروپايي ټولنې ونډه کېدای يش نامستقیمه وي، خو دغه ټولنه کولی يش چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هریرود او هلمند سیند د اوبو په اړه اختالف اواري ته ملګري ملتونه وهڅوي. 

بروکسل باید د افغانستان له الرې د سویي او مرکزي اسیا ترمنځ بین املنطقه یی اړیکو ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي او په بالقوه توګه له ایران څخه بلنه وکړي، چې د تعرفو د 	�

ازادولو او ترانزیتي هوکړه لیکونو کې، د ګاونډیو هېوادونو د هڅونې په موخه برخه واخي. 

ایران، باید له افغان کډوالو څخه د فشار په توګه له کار اخیستو څخه ډډه وکړي. دغه ډول پالیيس، کېدای يش په افغانستان کې د ایران په تړاو په عامه اذهانو کې د منفي احساساتو د 	�

رامنځته کېدو المل يش. اروپايي ټولنه له ایران او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمشري په ګډون د ملګرو ملتونو له نورو سازمانونو رسه، د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو په برخه 

کې د یوې حل الرې د موندلو په برخه کې همکاري وکړي. 

ایران همدا راز افغانستان ته د فاطمیون کنډک د جنګیالیو له هر راز لېږلو څخه ډډه وکړي. د ملیشو او وسله والو ډلو تاریخچه چې د بهرنیو تر مالتړ وي، اوسمهال ډېر زیات له منفي 	�

اغېزو ډکه ده.

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: 

افغان رصافان د هرات په رصايف مارکېټ کې د بهرين اسعارو د معاملې لپاره راټول شوي دي.

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

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
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