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د پیل خربې

د متحــده ایاالتــو او ناټــو ځواکونــو وتــل د افغانســتان پــه نړیوالــو اړیکــو کــې د یــوی 

مهمــی او نفــوذ لرونکــې شــیبی منایندګــي کــوي. دا تــړون      )د اړیکــو جــال کــول( 

د ډیــری بــې بــاورۍ رسه مــخ کیــږي ، چــې دا یــې پــه ځمکــه او ســیمه ییــز امنیــت 

کــې پایلــې لــري. پــدې رشایطــو کــې ، د ســیايس ثبــات لپــاره د ســیمه ییــزې اجــامع 

ــه توګــه  ــورم پروســې پ ــا یونیف ــد د یوخطــي ی ــن دي ، مګــر دا بای ــه کــول اړی رامینځت

ونــه لیــدل يش.

د شخړې داخيل او سیمه ایز ابعاد نه بیلیدونکی دی

د تیــرو 40 کالــو راهیســې ، افغانســتان د نــړۍ پــه یــو ترټولوســخت تاوتریخــوايل کــې 

ښــکیل دی. پــه هرصــورت ، دا جګــړه هیڅکلــه پــه یــوازی د افغانســتان جګــړه نــده. لــه 

یــوې خــوا ، نړیوالــې مداخلــې ، پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو د پریکــړو څخــه 

ــه  ــې پ ــا د پول ــاره بهرنــۍ مرســتې ی ــورې ، د ښــکیلو خــواو لپ ــرو پ ــر لســګونو رستی ت

اوږدو کــې بــری مرســتوکی ، تــل د پــام وړ رول لوبولــی دی ، خــو د جګــړې کمولــو 

ځینــې وخــت د افغانانــو کړاوونــه ډیــر کــړی دي.

لــه بلــې خــوا ، دا شــخړې لــه رسحدونــو تیــرې شــوي او جریــان لــري ، چــې د هغــې 

اغیــزې د ګاونډیــو او هاخــوا ســیمو پــه اوږدو کــې احســاس کیــږي. د افغانســتان پــه 

پرتلــه پــه نــړۍ کــې پــه پراخــه کچــه او پراخــه ویشــل شــوې ډای اســپورا بیلګــه یــی 

شــتون لــري. میلیونونــه خلــک ګاونډیــو هیوادونــو تــه لــه هیــواد څخــه تښــتیديل، او 

د دې هیــواد روان اقتصــادي او دولتــي کمــزورۍ دا پــه جنــويب او مرکــزي آســیا کــې د 

مخــدره توکــو قاچــاق مرکــز ګرځولــی دی.

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــد پ ــو ژون ــوی د ګاونډی ــو او د هغ ــی د افغانان ــږي چ ــه کی مت

ــه د خــواو  تاوتریخوالــی کمیدلــو نــه وروســته مــخ پــه ښــه کیــدو يش ، او شــخړې ن

ــادي ودې او  ــړه د اقتص ــې جګ ــه چ ــواره يش ، ځک ــه الره ه ــرو ت ــربو ات ــځ خ ترمن

ــې  ــري چ ــامل ل ــږي. احت ــدل کی ــه لی ــه توګ ــډ پ ــوی خن ــو ل ــې ی ــه الره ک ــګ پ پرمخت

ــه ســوله کــې افغانســتان کولــی يش کلیــدي مســلې لکــه  ــوازې پ ــه نهایــت کــې ، ی پ

دیموګرافیــک او چاپیریــايل فشــارونو تــه رســیدګي وکــړي او د رسحــد او ســیمه ییــزو 

ــړي. ــته وک ــی داره مرس ــه معن ــتونو ت ــاره نوښ ــو لپ ــه کول ــه نښ ــو پ ننګون

موږ باید څه مته وکړو - او څه ډول باید غربګون وښیو؟

پداســې حــال کــې چــې دا پــه پراخــه کچــه منــل شــوي چــې د متحــده ایاالتــو وتــل 

پــه آســیا کــې د امنیــت د اقلیــم د بدلــون لپــاره یــو مهــم فاکتــور دی ، خــو د ســیمه ییــز 

ــدي. د افغانســتان ســناریو څــه  ــې الهــم روښــانه ن ــاره د هغــې الر، او پایل ــت لپ امنی

ــه کــې دي  ــه لټ ــې پ ــه چــې دوی ی ــا هغــه فرصتون ــې کاروي؟ ی ــان ی دي چــې ګاونډی

چــی ګټــه واخــي؟ د متحــده ایاالتــو وتــل د افغانســتان د ګاونډیــو تــر مینــځ د ســمون 

او شــخړې تحــرک بانــدې څــه اغیــزه کــوي؟ بیالبیلــی ســناریوګانې پــه ســیمه کــې د 

اروپــا ګټــو او پالیســۍ لپــاره څــه معنــی لــري؟

ــزو  ــیمه یی ــو او س ــو نړیوال ــو او مهم ــتان د ګاونډی ــز د افغانس ــګالری لنډی ــی ت د دغ

لوبغــاړو تــر منــځ د پالیســیو ، لیدونــو ، چلندونــو او بــې باوریــو لنډیزونــه د افغــان بیــن 

ــدې او همداســې د راتلونکــي شــخړې تحــرک  ــرو او اوســنۍ پدی االفغــاين خــربو ات

اټــکل کــوي. ســیمه ییــز لوبغــاړي د کومــی ســناریو لپــاره تیــاری نیــي ، او دا د دوی 

پــه پالیســیو څنګــه اغیــزه کــوي؟

ــا-  ــه ســیمه کــې د راتلونکــي بری ــورې: د افغانســتان پ ــا ترســرتاتیژي پ ــه ناڅرګندتی »ل

ــربټ  ــش ای ــه دي؟« دا د فریډری ــامالت څ ــناریوګانو احت ــا( س ــزه بری ــا )هراړخی بری

ــاره  ــو لپ ــتان د ګاونډیان ــو د افغانس ــه ده، ترڅ ــرې هڅ ــې پ ــه او ب ــوه خپلواک ــټ ی بنس

احتــاميل ســناریوګانو او د اروپــا د پالیســی جوړوونکــو ترمنــځ د پالیســیو د تعدیــل او 

ــا بحــث او خــربې ويش. د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱  یــوې نــوې ســرتاتیژۍ د تدویــن پــر اړتی

ز. کال پــه لومړیــو کــې دغــه پــروژه، د افغانســتان د بیــن االفغــاين خــربو او د اوســنیو 

النجــو او شــخړو د ډینامیــک پــه تــړاو، د دغــه هېــواد د ګاوڼدیانــو اندېښــنې، متــې او 

هیلــې او ناډاډمنتیــا جوتــه کــړی. فریډریــش - ایــربټ بنســټ د ټولــو مخاطبینــو څخــه، 

ــدې  ــې پ ــان چ ــه کس ــول هغ ــړی او ټ ــک ک ــه رشی ــتناکه نظرون ــل ارزښ ــې خپ ــا چ چ

پــروژه کــې یــې برخــه اخیســتې مننــه کــوی.

مــوږ د دغــې پــروژې پــه لــړ کــې د دغــه راپــور د لېکواالنــو هــر یــو ښــاغي انډریــو 

واټکینــز او ډاکټــر تیمــور شــاران  ډېــر زیــات مننــدوی یــو، چــې د دغــې پــروژې لــه 

پیلــه خپــل تحلیــل او بصیــرت یــې لــه مــوږ رسه رشیــک کــړی. مــوږ هیلــه لــرو چــې 

تاســو یــی د لوســتلو څخــه خونــد واخلــئ او زمونــږ نــورو مطالبــو تــه ســرتګې پــه الر 

اوســئ!

ډاکټر مگدلینا کرچرن 

د فریډریش ایربټ بنسټ د افغانستان څانګې رئیسه



د پالیسۍ لنډیز 

افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې 

د متحده ایاالتو او اروپايي ټولنې د همکاریو راتلونکی 

انډریو واټکېنز، تیمور شاران



5. افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې: د امریکا او د اروپايي ټولنې د همکارۍ او مشارکت راتلونکی.

د پالیســۍ دغــه لنډیــز، د ناټــو او د اروپايــي ټولنــې د نــورو غــړو هېوادونــو پــه همــکارۍ لــه افغانســتان څخــه د متحــده ایاالتــو د مالتــړ سیاســت 

څېــړي. دغــه پالیــي، پــه دې برخــه کــې د متحــده ایاالتــو کورنــۍ سیاســتونه جوتــوي، او دغــه چــاره ارزوي، چــې دغــه سیاســت څرنګــه کولــی 

يش، پــر ۲۰۲۱ ز. کال کــې لــه افغانســتان څخــه د متحــده ایاالتــو د ځواکونــو بالقــوه وتلــو تــه شــکل ورکــړي. همدارنګــه دغــه پالیــي، هغــه 

ــځ د  ــو ترمن ــتان د رشیکان ــه د افغانس ــړي او همدارنګ ــن ک ــواد اغېزم ــه هې ــی يش، دغ ــاتګ کول ــي ش ــو پوځ ــه ی ــې څرنګ ــړي، چ ــناریوګانې څې س

همــکارۍ او راتلونکــي مشــارکت لېدلــوري تــر څېړنــې النــدې نیــي. 

ــه د  ــتقیمه توګ ــتقیمه او غیرمس ــه مس ــې پ ــه ۱979 ز. کال راهیس ــاالت ل ــده ای متح

افغانســتان پــه شــخړه او جګــړه کــې ښــکېله ده1. متحــده ایاالتــو د پاکســتان لــه الرې 

ــدې د  ــر وړان ــو پ ــوروي ځواکون ــر ۱98۰ز. کال د ش ــو پ ــې ترڅ ــته، چ ــر کار وروس ت

ــوروي  ــې ش ــه ک ــه پایل ــړي او پ ــر ک ــزات براب ــلې او تجهی ــا وړ وس ــو د اړتی مجاهدین

اتحــاد پــه افغانســتان کــې ماتــه وخــوړه، د دغــه هېــواد پــه تــړاو د خپلــې پاملرنــې پــه 

کچــه کــې کموالــې راوســتله؛ پــه دې توګــه افغانــان پــه ټولــه معنــا لــه بهــرين مالتــړ 

څخــه بــې برخــه شــول. دغــه خــال، د یــوې دورې شــدیدې کورنیــو جګــړو المــل شــو، 

چــې یــوازې د طالبانــو پــه واک کــې رســېدو رسه کابــو شــو، او طالبانــو، یــو زورواکــی 

ــه خپلــو  ــاالت، ل ــارو جګــړو ځایناســتی وګرځــاوه. متحــده ای ــې بندوب حاکمیــت د ب

اروپايــي او نړیوالــو متحدینــو رسه د ۲۰۰۱ ز. کال لــه وروســتیو یــو نــوی ټولنیــز نظــم 

تــر الس النــدې ونیــوه، پــه داســې حــال کــې، چــې کابــل او نــور ښــاري مراکــز یــې 

ثبــات تــه ورســول.

د امریکا سیاست، د افغانستان جګړه 

لــه هغــه ځایــه، چــې داســې ښــکاري، چــې متحــده ایــاالت یــو ځــل بیــا دې هڅــې تــه 

لېوالتیــا لــري، چــې افغانســتان پرېــږدي، د دغــه هېــواد او ســیمې پــه تــړاو د اروپايــي 

ــده  ــړاو د متح ــه ت ــولې پ ــا د س ــې دي: آی ــتنې مطرح ــړاو پوښ ــه ت ــون پ ــیايس غربګ س

1. لــه ناڅرګندتیــا تــر ســرتاتیژي پــورې پــروژه: د افغانســتان پــه ســیمه کــې د بــراليس کېــدو راتلونکــي احتــاميل ســناریوګانې څــه دي؟ دا د فریډریــش ایــربټ بنســټ یــوه خپلواکــه هڅــه ده، ترڅــو د افغانســتان د ګاونډیــو لپــاره، د پالیســیو د تعدیــل، 
او د اروپايــي بهرنیــو پالیــي جوړوونکــو ترمنــځ یــوې هــر اړخیــزې اړتیــا لپــاره ورتــه ســناریوګانې تدویــن او تــر بحــث النــدې ونیــي. د پالیســۍ دغــه لنډیــز، د دغــه لــړۍ یــوه برخــه ده، چــې د انډریــو واټکینــز و ډاکټــر تیمــور شــاران لــه خــوا لیــکل 
شــوی، ترڅــو د پالیســۍ د موجــودو ابــزارو، ســرتاتیژیکې ګټــې او د افغانســتان پــه دننــه او بهــر د اصــي رشیکانــو د ننګنــو پــه تــړاو، د امریــکا د وتلــو او د افغانســتان د ســولې خــربو پایلــې، تــر بحــث النــدې ونیــي. د پالیســۍ د لنډیزونــو بشــپړ نوملــړ، 

https://afghanistan.fes.de/publications :پــه النــدې ادرس کــې ترالســه کولــی يش
2.د https://www.charleskochinstitute.org/news/new-poll-3-in-4-americans-want-troops-home-from-afghanistan-iraq-favor-less-defense-spending-less-military-engagement-abroad ادرس وګورئ.

ایاالتــو کړنــالره، د افغانســتان پــه تــړاو تــر اتالنتیــک هــا خــوا اړیکــې زیامننــې کــړې 

ــا  ــږدو؟ آی ــای ټکــی کې ــه د پ ــدای يش، دغــه ســتونزې ت او کــه داســې ده، څرنګــه کې

داســې ظرفیــت شــته، چــې اروپــا وکولــی يش، هغــه امنیتــي تشــې ډکــې کــړې، چــې 

د امریکايــي ځواکونــو پــه وتلــو رسه رامنځتــه کېــږي؟ لــه دې پرتــه، د اوســنیو امنیتــي او 

)پرمختیايــي( مرســتو موجــوده کچــه، چــې د اروپايــي ټولنــې هېوادونــو لــه خــوا چمتــو 

کېــږي، پــه راتلونکــي کــې بــه میــره وي؟

ــده  ــوي، د متح ــی ک ــتنې پیچل ــه پوښ ــې دغ ــه، چ ــو څخ ــي الملون ــو اص ــه هغ ل

ــدې د  ــتونو بان ــدو سیاس ــورې اړون ــتان پ ــه افغانس ــا او پ ــو ناڅرګندتی ــو د ټاکن ایاالت

دولــت احتــاميل تغییــر اغېــزې دي. تــر ټاکنــو وړانــدې، لــه هغــه مســیر څخــه چــې 

ــوايل  ــون د څرنګ ــیر بدل ــت د مس ــدن دول ــړې، د جوبای ــوره ک ــې غ ــت ی ــپ دول د ټرم

ــره ســیايس او پالیــي  ــو زیات ــه اړه، شــونتیاوې موجــودې وي. خــو د متحــده ایاالت پ

ــدل،  ــه کې ــکا بشــپړ څنــګ ت جوړوونکــي څارونکــي خــربداری ورکــوي، چــې د امری

ــال، د  ــمرۍ پرمه ــا د ولس ــام رسه وي. د اوبام ــه پ ــه پ ــو ت ــت او رشایط ــايي وخ ښ

بهرنــۍ پالیســۍ جوړونــې پــه چــاره کــې د ولســمر د مرســتیال پــه توګــه، جوبایــدن 

ــوي وو. ــدو پل ــي کې ــت د کوچن ــو ماموری ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــده پ ــره بری ــر ډې ت

آیا تاسې له افغانستان څخه د امریکايي 

ځواکونو د وتلو پلوي یاست او که 

ورسره مخالف یاست؟ 

نه پوهېږم

کلک مخالف

یو  څه مخالف

یو څه موافق

کلک موافق
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په افغانستان کې د پوځي شتون په تړاو د امریکا د خلکو لېدلوری



6. افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې: د امریکا او د اروپايي ټولنې د همکارۍ او مشارکت راتلونکی.
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رسچینه: ناتو

پــه وروســتیو اونیــو کــې، د متحــده ایاالتــو د پــوځ او مــي امنیــت رســمي چارواکــو، د 

افغانســتان د پالیســۍ پــه اړه د ټرامــپ د ســیايس ســالکارانو د څرګندونــو پــه وړانــدې 

شــاتګ کــړی دی. دغــه ټولیــزې څرګندونــې، د افغانســتان پــه تــړاو د دغــه هېــواد لــه 

پالیســۍ رسه د امریــکا دولــت پــه دننــه د داخــي مخالفــت ښــکارندوی دی، چــې دغــه 

څــه د اګســت پــه میاشــت کــې هــم وښــودل شــو؛ هغــه مهــال، چــې امریــکا تــر یــوې 

ــو  ــو ی ــو څخــه د طالبان ــه یــو شــمېر بندیخان مــودې فشــار راوړه، چــې د افغانســتان ل

ــه  ــد کــې د هغــوی د ســاتلو پ ــه بن ــه وخــت پ ــه ورت ــان خــويش يش، او پ شــمېر بندی

تــړاو البیګــری کــول. د امریــکا پــوځ فشــار، د داســې چټــک شــاتګ پــه وړانــدې، چــې 

نــه يش کولــی د خــربو لــه الرې د حــل او فصــل پــه متــه کــې وي، پــه دې برخــه کــې 

داســې ډینامیــک ښــيي، چــې د نومــرب میاشــتې د ټاکنــو پایلــو لــه پــه پــام کــې نیولــو 

پرتــه، ښــايي پــر خپــل حــال پاتــې يش. همدارنګــه داســې ښــکاري، چــې دغــه چــاره، 

لــه هغــه ډینامیــک رسه ورتــه دی، چــې د متحــده ایاالتــو د ســوریې پــه پالیســۍ کــې 

څرګنــده شــوه او د څوکلــن ســیايس مانــور المــل يش؛ داســې مانــور، چــې ســیايس 

او دیپلوماتیکــې هڅــې ال پســې پیچلــې کــړې، د ســیمه ییــزو رشیکانــو بــاور یــې لــه 

منځــه یــوړل او د ســیمې پــه وضعیــت کــې د ګډوډیــو المــل شــو. 

ــړاو د بحــث او خــربو المــل  ــه ت ــه واشــنګټن کــې د افغانســتان پ ــه، پ دغــه ډینامیکون

شــوی دی او یــوې بنســټیزې پوښــتنې تــه پــه پــام رسه رامنځتــه کېــږي: »آیــا د پوځــي 

ځواکونــو صفــر، د صفــر پــه معنــا ده؟ » دغــه پوښــتنه، د ســیايس کتنــې او د پالیســۍ 

ــو د بهــرين سیاســت  ــه داســې حــال کــې، چــې د متحــده ایاالت کچــه منعکســوي؛ پ

ــر ګڼــي.  ــه پایلــو رسه براب ــو د بیړنــی وتــل، د جګــړې د دوام ل څېــرې، د ځواکون

ناټو په هوا کې؟

د ســولې خــربو تــه د رســېدو پــه تــړاو د متحــده ایاالتــو ســرتاتیژي هغــه یــوې اړخیــزې 

ــو د  ــو، بلکــې د ناټ ــو وتل ــي ځواکون ــوازې د امریکاي ــه ی ــه شــامله وه، چــې ن ــا ت ژمنتی

ــده  ــاره، د متح ــه چ ــه دغ ــامله وه – البت ــتلو ش ــو ایس ــو د ځواکون ــړو هېوادون ــو غ ټول

ــه  ــه شــوې ده. پ ــه بدل ــوه رسچین ــر ی ــو ترمنــځ د النجــې پ ــي متحدین ــو او اروپاي ایاالت

ــر اعــالن وروســته،  ــې د هوکــړه لیــک ت داســې حــال کــې، چــې د فــربوري د ۲9 نېټ

د ناټــو د غــړو ترمنــځ ټولیــزه کرښــه »د یــو بــل ترڅنــګ او لــه یــو بــل پرتــه« رامنځتــه 

شــوه،  جرمنــي او نــورو اروپايــي چاروکــو پــه دې برخــه کــې لــه دوی رسه د نــه مشــوره 

ــه  ــو پ ــورو کلون ــه ناخوښــي وښــوده – هغــه اصطــکاک چــې د څل ــه اړه خپل ــدو پ کې

مــوده ان تــر افغانســتان هــا خــوا ډېــره زیاتــه پراختیــا وموندلــه. داســې ښــکاري، چــې د 

امریکايــي چارواکــو ترمنــځ پــه دې اړه بــه کمــې پوښــتنې شــتون ولــري، چــې د امریــکا 

ــه د اروپايــي ټولنــې د شــاتګ المــل هــم يش. د ناټــو د ناهیلیــو رسه رسه، د  شــاتګ ب

متحــده ایاالتــو پــه امنیتــي زېربنــاوو او چــرت پــورې د دغــه ســازمان تړلتیــا څرګنــده ده. 

ــمېر  ــو ش ــوړې دي؛ ی ــالرې ل ــر کړن ــو ت ــو هڅ ــو د دیپلوماتیک ــده ایاالت ــې د متح نیوک

رشیــکان پــه دې اړه اندېښــنه څرګنــدوي، چــې د ســیمه ییــز چــوکاټ د یــوې هوکــړې 

ــن  ــه بی ــې ل ــوي، چ ــررسه ش ــه دي ت ــات ن ــر اقدام ــړاو، ډې ــه ت ــمیت پ ــاد او رس د انعق

ــاالت د  ــده ای ــې متح ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــری وي. پ ــربو رسه ملګ ــاين خ االفغ

ــې  ــه ک ــه برخ ــړ پ ــربو د مالت ــتقیمو خ ــځ د مس ــو ترمن ــت او طالبان ــتان دول افغانس

ــوب  ــې د منځګړیت ــیمه ک ــه س ــه ټول ــار، پ ــه پ ــاتلو پ ــو او س ــه کول ــرک د رامنځت د تح

ــمېر  ــو ش ــتان او ی ــه، د افغانس ــه پاملرن ــوان دی، او خپل ــۍ رسه الس او ګرې دیپلوماس

ګاونډیــو هېوادونــو ترمنــځ درېــو اړخیــزو خــربو تــه اړولــې ده، خــو لــه ســیمه ییــزو 

هېوادونــو رسه د رشیکــو او مرســتندویو اروپايــي هېوادونــو د یــو ځــای کولــو پــه برخــه 

ــڅ راز ســیمه  ــه دې برخــه کــې هې ــورې پ ــر کــم کار کــړی دی – او تراوســه پ کــې ډې

ییــزې خــربې اتــرې نــه دي تــررسه شــوي. یــو شــمېر امریکايــي چارواکــو ویــي، چــې 

لــه نړیوالــو رشیکانــو )لکــه روســیې، چیــن او ایــران( رسه دیپلوماتیکــې ســتونزې، پــه 

دې معنــا دی، کــه څــه هــم متحــده ایــاالت ســیمه ییــزې هڅــې تحریــک کــړي، خــو 

ــه ســمه توګــه یــې مدیریــت کــړي.  ــه اوســنیو رشایطــو کــې نــه يش کولــی چــې پ پ

د امریکايي او اروپايي ځواکونو – د ناټو د غوڅ ماموریت مشارکت 



7. افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې: د امریکا او د اروپايي ټولنې د همکارۍ او مشارکت راتلونکی.

لــه ناهیلــۍ رسه رسه، څــو اروپايــي چارواکــو اعــرتاف کــړی، چــې د متحــده ایاالتــو لــه ښــکېلتیا او زېربنــاوو پرتــه، ان د ناټــو د متحدینــو ترمنــځ چــې بــې ســاري دي، د امنیتــي 

مرســتو چمتــو کولــو شــونتیا پــه اغېزناکــه توګــه لــه منځــه ځــي. اروپايــي او امریکايــي چارواکــو پــه دې برخــه کــې رسه هوکــړه لــري، چــې د متحــده ایاالتــو لــه شــتون پرتــه، 

یــو تلپــايت پوځــي مســیر د نــه منلــو وړ دي. د افغانســتان پــه اړه د کــورين ســیايس »پاشــلتیا«، چــې پــه دې وروســتیو کــې د یــو شــمېر اروپايــي چارواکــو لــه خــوا ورتــه اشــاره 

شــوې، یــوازې د داســې څــه پــر نــه دوام ټینــګار لــري، چــې د اوســنیو امنیتــي مرســتو رسه ورتــه وي. د »لــه یــو بــل رسه یوځــای او لــه یــو بــل پرتــه« شــعار هــم کولــی يش، د 

اروپــا پــه یــو شــمېر ســیمو کــې د بدبینــۍ المــل يش. ال هــم، کــه متحــده ایــاالت پرېکــړه وکــړي، چــې پــه یــو بشــپړ شــاتګ رسه مختــه حرکــت وکــړي، داســې ښــکاري، چــې 

د دغــه کار لپــاره، لــږ معمــول بدیلونــه شــته. 

د افغانســتان دولــت هــم پــه ښــکاره اعالنــوي، چــې د بشــپړ وتلــو پالیــي پــه توګــه د متحــده ایاالتــو سیاســت نــه درک کــوي، ان کــه د متحــده ایاالتــو ولســمر د ټولنیزې رســنۍ 

اعالمیــې پــه همدغــه وړاندیــز رسه، صــادروي. پــه ورتــه وخــت، د کابــل د چارواکــو او ســیايس څېــرو ترمنــځ، د متحــده ایاالتــو پــه مــرۍ د مرســتو لپــاره، د نــورو بدیلونــو د 

څېړلــو پــه برخــه کــې، لــږ بحثونــه کېــږي. دغــه بحثونــه، د ناټــو پــه تــړاو څېړنــې او د مرســتو د اوســنې کچــې د ســاتلو پــه موخــه د هغــوی د لېوالتیــا د ارزونــې پــه اړه نــه، بلکــې 

د ســیمې هېوادونــو رسه د اړیکــو د ټینګولــو پــه تــړاو دي. دغــه فعالیــت، د متحــده ایاالتــو د راتلونکــو اقداماتــو پــه تــړاو د ناډاډمنتیــا زېږنــده ده، چــې کولــی يش، د ســولې خــربو 

او د جګــړې د دواړو لــورو د غربګــون د څرنګــوايل پــه اړه وي.

د متحده ایاالتو د وتلو لپاره ممکنه سناریوګانې

ــه  	 ــو ت ــو رشایط ــاالت، هغ ــده ای ــا ده«: متح ــه معن ــر پ ــر د صف »صف

ــا افغانســتان جګــړه کــې  ــز ی ــه می ــه، چــې د خــربو پ ــې پرت ــه پاملرن ل

ــه  ــه ت ــې هوکــړې رشایطــو پلیتاب ــو رسه د خپل ــه طالبان ــري، ل شــتون ل

دوام ورکــوي؛ یعنــې د دوحــې پــه هوکــړه لیــک کــې لــه مخــې اټــکل 

شــوې مهالوېــش لــه مخــې بشــپړ وتــل )د مــي یــا د ۲۰۲۱ ز.کال تــر 

نیاميــي پــورې(. د دغــه ســناریو پــر بنســټ، د ناټــو ځواکونــه هــم اړ 

دي، چــې شــاتګ وکــړي، چــې پــه پایلــه کــې ښــايي د اروپــا امنیتــي 

او پرمختیايــي مرســتې تــر کــره څارنــې النــدې رايش. د امنیتــي مــايل 

ــي  ــکا پوځ ــې د امری ــتان ک ــه افغانس ــو رسه، پ ــوړه کچ ــه ل ــتو پ مرس

ــې،  ــوکاټ ک ــه چ ــناریو پ ــه س ــام رسه، د دغ ــه پ ــه پ ــالید ت ــور ش حض

افغــان دولــت، د بهــرين بودجــې د راکمېــدو او محاســبې وړاندوینــې 

ــتندویان  ــور مرس ــې ن ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــري. پ ــا ول ــه اړتی ــه ب ت

ــتو  ــه د مرس ــنۍ کچ ــه اوس ــه پ ــه بودج ــې دغ ــړي، چ ــه وک ــايي ژمن ښ

ــې د  ــرې ده، چ ــدې، وســايت، خــو دغــه چــاره لی ــه وړان ــدو پ د راټیټې

ــه  ــدو پ ــا ځنډې ــدو ی ــتو د کمې ــي مرس ــو د امنیت ــده ایاالت ــکا متح امری

ــدو  ــه شــوی خــال ډکــه کــړي. د مرســتو د کمې صــورت کــې، رامنځت

دغــه ډول بهیــر، کولــی يش، د جګــړې او امنیتــي فضــا پــر لــړۍ، لــه 

ــري.  ــر کــې ول ــر او ب ــه ل ــواد پ ــې د هې فاجعــې ډکــې پایل

ــتیو  	 ــو وروس ــه خپل ــاالت ل ــده ای ــړه«: متح ــه الرې ورک ــړې ل »د ورک

پاتــې شــویو رستېــرو څخــه د طالبانــو )او احتــامال افغــان دولــت( پــر 

وړانــدې ګټــه اخــي، ترڅــو د ســولې د پروســې د پرمختــګ پــه برخــه 

کــې تــرې کار واخــي. دغــه چــاره یــوازې تــر هغــه وروســته، پوځــي 

ــېدو  ــه رس ــای ت ــړې د پ ــوري د جګ ــې دواړه ل ــوي، چ ــي ک ــل نهاي وت

پــه پــار یــوې ســیايس هوکــړې تــه ورســېږي. پــه دغــه ســناریو کــې، 

د پوځــي ځواکونــو کمېــدل کولــی يش، پــه ښــکاره بڼــه، د امریــکا او 

نــورو لویدیځــو مرســتندویانو د مــايل متویــل د لــړۍ د کمــوايل پیــل 

وي، خــو پــه افغانســتان )تــر اتالنتیــک هــا خــوا اړیکــو( کــې د ورتــه 

ــه  ــده یال ــه ای ــدا راز پ ــناریو، هم ــه س ــه. دغ ــزې پرت ــي اغې ــي منف امنیت

توګــه، د متحــده ایاالتــو او پــه ناټــو کــې د هغــه د رشیکانــو ترمنــځ د 

ــه شــامل يش.  ــن ت ســال مشــورې او ګــډو ســرتاتیژیو تدوی

ــړه  	 ــايي پرېک ــه ښ ــیايس مرتاب ــو س ــده ایاالت ــیر: د متح ــوس مس معک

ــا  ــه ژمنتی ــاتګ ل ــو د ش ــه د ځواکون ــتان څخ ــه افغانس ــې ل ــړي، چ وک

څخــه ډډه وکــړي، او المــل یــې پــه افغانســتان کــې د طالبانــو د 

ــو رسه د  ــدالرو ډل ــورو تون ــا ن ــده ی ــه القاع ــا ل ــوايل دوام او ی تاوتریخ

ــه د  ــده توګ ــه پرېکن ــاره، پ ــه چ ــيي. دغ ــو دوام وښ ــې د اړیک ــه ډل دغ

ــه بنســټیزه توګــه د  ــو پ ســولې د خــربو اوســنی چــوکاټ، چــې طالبان

بهرنیــو ځواکونــو د چټــک وتلــو څخــه د ډاډمنتیــا پــه پــار پکــې داخــل 

يش، وځنــډوي. پــه پایلــه کــې، افغــان دولــت، د جګــړې د دوام لپــاره، 

ــي مرســتو د اوســنۍ  ــي او پرمختیاي ــه خــوا د امنیت ــکا ل ــو او امری د ناټ

ــه ده،  ــه ن ــړي. ال جوت ــتنه وک ــه غوښ ــاره ب ــاتلو لپ ــې د دوام او س کچ

چــې اروپايــي مرســتندویان او د ناټــو متحدیــن، د روان کال پــه لومړیــو 

کــې د ځواکونــو د شــاتګ لــه ســناریو رسه تــر مخامخېــدو وروســته، 

ــا نــورو مرســتو د لــوړې کچــې غوښــتنې  ــا د امنیتــي ی دغــه شــاتګ ی

غربګــون ښــيي. دغــه ډول شــاتګ کولــی يش، لــه فاجعــو ډک لومــړۍ 

ــي  ــې اروپاي ــه ی ــه امل ــې ل ــي، چ ــه صــورت وموم ــته ب ــناریو وروس س

ــو  ــر پراخ ــړې ت ــورين جګ ــتان ک ــده د افغانس ــره بری ــر ډې ــه ت هېوادون

ــدې رايش. ــزو الن اغې



8. افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې: د امریکا او د اروپايي ټولنې د همکارۍ او مشارکت راتلونکی.

dougg/په افغانستان کې امریکايي ځواکونه

وړاندیزونه

ــر  	 ــې ت ــو دولــت ی ــه چــې د متحــده ایاالت ــه هغــې کړنــالرې پرت د پالیســۍ ل

الس النــدې نیــي، اروپايــي هېوادونــه تــر هغــه مخکــې، چــې پــه متحــده 

ــږي، دې  ــه کې ــر رامنځت ــوم تغیی ــې ک ــه ک ــه پایل ــون پ ــیايس بدل ــو د س ایاالت

تــه اړتیــا لــري، چــې پــه ایډیــال ډول د افغانســتان پــه اړه یــو خپلــواک دریــځ 

خپــل کــړي. د ناټــو غــړي هېوادونــو او نــور اروپايــي مرســتندویانو ډېــر ژر پــه 

دې برخــه کــې خپــل لنډمهالــې او منځمهالــې کړنــالرې او ژمنتیــاوې ترســیم 

کــړي، چــې دغــه چــاره بــه د افغــان دولــت د زیاتــې ډاډمنتیــا المــل يش. 

ــړی او  	 ــتو ځانګ ــي مرس ــد د امنیت ــه بای ــي هېوادون ــړ اروپاي ــتان مالت د افغانس

یــو موټــي دریځونــه ولــري، او پــه دغــه هېــواد کــې لــه پوځــي حضــور پرتــه 

د مــايل او مشــوريت مرســتو پــه اړه د »یــو بــل ترڅنــګ او لــه یــو بــل پرتــه« 

شــعار پایلــې روښــانه کــړي.

د لیکواالنو په اړه

انډریــو واټکینــز، د افغانســتان د ســولې او جګــړې د لیدلــورو پــه تــړاو یــو څېړونکــی دی، او د شــخړو پــه مخنیــوي 

ــري  ــو ســازمانونو، ب ــه ملګــرو ملتون ــه افغانســتان کــې ل ــر دې مخکــې، پ ــه ت ــه ژوره توګــه ښــکېل دی. هغ کــې پ

ــه توګــه کار کــړی دی.  ــو او همدارنګــه د خپلــواک څېړونکــي پ ــو، متحــده ایاالت ټولن

ډاکټــر تیمــور شــاران، پــه افغــان امریکايــي پوهنتــون کــې د عامــه پالیســۍ اســتاد دی، او تــر دې مخکــې د افغانســتان 

پــه برخــه کــې د بحــران نړیوالــې ډلــې مخکــښ شــنونکی و. 

د پښتۍ د انځورونو په اړه: 

د متحــده ایاالتــو دفــاع وزیــر مــارک ایســپر، جینــس ســتولتنربگ د ناټــو عمومــي منــي، د افغانســتان اجراییــه مــر 

ــې  ــل ک ــه کاب ــه پ ــه ڼېت ــر ۲9 م ــربوري پ ــې د ۲۰۲۰ کال د ف ــی، چ ــمر ارشف غن ــه او ولس ــه عبدالل ــر عبدالل ډاکټ

ــول شــوي وو.  ــاره رسه راټ یوخــربي ناســتې لپ

انځور: محمد اسامعیل

ــه  	 ــوګ کچــه پ ــو خپلمنځــي ډیال ــه، د ناټ ــډ پرت ــه ځن ــد ل ــاالت بای متحــده ای

ــاره  ــړې لپ ــولې او جګ ــې د س ــتان ک ــه افغانس ــړي، او پ ــه ک ــه زیات ــوړه کچ ل

ــه  ــو او اندېښــنو ت ــو ګټ ــو متحدین ــالره کــې د خپل ــه ســرتاتیژیکه کړن ــه خپل پ

ــام وکــړي.  پ

ــرح  	 ــتنې مط ــات او غوښ ــانه توقع ــه اړه روښ ــه پ ــه څ ــو د هغ ــده ایاالت متح

ــن او  ــر متحدی ــوکاټ به ــه چ ــو ل ــه د ناټ ــکان )لک ــوال رشی ــې نړی ــړي، چ ک

مرســتندویان( کولــی يش، پــر افغــان دولــت او ســولې بهیــر د اغېزشــنیدلو پــه 

تــړاو کولــی يش؛ پــه داســې حــال کــې چــې بیــا هــم د فشــار اهــرم شــتون 

ولــري، لکــه ژمنتیــاوې، امنیتــي همــکارۍ، ان د مهاجــرت پالیســۍ. د متحده 

ــه  ــه دا امــکان ورکــړی،  چــې پ ــو ت ایاالتــو پالیســۍ، نــورو نړیوالــو رشیکان

ــې  ــري، چ ــځ ول ــد دری ــم ناڅرګن ــیني او ال ه ــې دې کښ ــۍ« ک ــاته څوک »ش

ــدام رسه اصــالح يش.  ــه اق ــو رسه پ ــږدې متحدین ــه ن ــی يش، ل دغــه چــاره کول
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د فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه لیکلــې مخکینــۍ اجــازې پرتــه، 

ــه  ــو څخ ــر راز خپرون ــه ه ــوا ل ــه خ ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

ــري.  ــه ل ــواز ن ــتنه ج ــه اخیس ــوداګریزه ګټ س

ــربت  ــش ای ــې د فریډری ــوې نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکې ن ــوري منعکس ــټ د لیدل بنس



د پالیسۍ لنډېز

له ۲۰۲۱ ز.کال وروسته په افغانستان کې د 

اروپا ښکېلتیا

ناڅرګندتیا، پراګامتیزم، او دوامداره ګډون

انډریو واټکېنز، تېمور شاران



له ۲۰۲۱ ز.کال وروسته په افغانستان کې د اروپا ښکېلتیا ناڅرګندتیا، پراګامتیزم، او دوامداره ګډون

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 خــربو او همدارنګــه د پــالن 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 ۱93۰ 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

۲۰۱4 او ۲۰۱5 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 میــالن 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 خــربې 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

1. د »لــه ناڅرګندتیــا څخــه تــر ســرتاتيژۍ پــورې: د افغانســتان پــه ګاونــډ کــې د ګټونکــو ســناریوګانو لپــاره خنډونــه کــوم دي؟« پــروژه د فریډریش–اېربت-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 ســرتاتیژۍ 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، ســرتاتیژیکو 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

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

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

افغانســتان اســالمي  د  پــالن جوړونــه  اروپــا د ښــکېلېدو  د  لپــاره  افغانســتان  د 

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

هــم د ســولې خــربو 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 

مالتــړي 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 مالت ــه اوږدمهال پ

ــه اړه وضاحــت غــواړي. حکومــت د ترکیــب پ
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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 اعالمیــه 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  ــالمي جمهوری ــتان اس ــده او د افغانس ــالره څرګن ــبه حل ــې مناس ــی چ ــه دې معن پ

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

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

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 متایالتــو پــورې ونــه تــړل يش او پــه راتلونکــي نومــرب 

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 مالتــړ چــې ورتــه ډېــره اړتیــا شــته منــع کــړي او اجــازه ورکــوي چــې 

ــړ داســې چــې  ــه یرغمــل کــې ونیــي؟ مــروط مالت 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 مالت 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 مالتــړ 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 مالتــړ پراخوالــی چــې 

د نــړۍ پــه کچــه ســرت 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 پــالن 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 ســرتګو کېــږي.

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

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

لــه مالتــړ څخــه پرتــه، د اروپايــي ټولنــې متویــل پــه یــوازې ځــان ۱،4 ملیــارد ډالــرو 

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

تــه بــه اړتیــا يش ترڅــو دغــه تشــه جــربان 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 خــربو پــه اړه د اروپايــي ټولنــې اصــويل دریــځ او د امریــکا 

ــان  ــت، د افغ ــام وړ مخالف ــالرې رسه د پ ــدې کړن ــه الن ــربۍ 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 مالت 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 بېالبېــل 

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 خــرب ورکــوي. کلــه چــې خــربه د افغانســتان د پالیســۍ يش، نــو د اروپايــي 

هېوادونــو ترمنــځ د ګټــو بېالبېلــې 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 

خــربو کــې تــرې ډډه شــوې ده. پــه ۲۰۱9 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 

۲۰۱8 ز.کال را پــه دې خــوا د افغانانــو پــه شــمېر کــې 85 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 خــربې 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 ۲۰۱6 ز.کال ک ــې پ ــوي چ تصدیق

ځــي؛ دا هغــه اعالمیــه 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 خــربو لپ ــرې خــربې 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 اعــالن شــویو رشایطــو ت

اروپايــي ټولنــې اوږد مهالــه اړیکــه بــه د نــوې کړنــالرې 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 کړنــالرو 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 مالتړ دفرت

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

غوښتنلیکونه

رسچینه: د اروپايي پناه غوښتنې د مالتړ دفرت 
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د فریډریــش ایــربټ بنســټ لخــوا خپــاره شــوي نراتــو څخــه هــر راز 

ســوداګریز کارول د فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه لیکلــې اجــازه نامــې 

پرتــه جــواز نــه لــري. 

پــه دغــه خپرونــه کــې وړانــدې شــوي نظریــې، د د فریډریــش ایــربت 

بنســټ د لیدلــورو منعکســوونکي نــه دي. 

وړاندیزونه

هــر ډول د ناټــو ماموریــت تــه د پــای ټکــی اېښــودل بــه د امنیتــي مرســتې او پرمختیايــي مالتــړ 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 ســرتاتیژي 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 مالتــړ نوښــتونه کــوالی  	 د افغــان ســولې خــربو پــر وړانــدې د اروپايــي ټولنــې داخــي کړنــالره 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 مالتــړ 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 مالتــړ 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 ۲۰۱8. ــتان، ۲6 م ــې، افغانس ــر ک ــي ډګ هواي

مایکل کېپلر/رویټرز 
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دغــه د پالیســۍ لنډیــز پــه ۲۰۲۱ ز.کال کــې او لــه هغــې هاخــوا لــه افغانســتان رسه د روســیې ښــکېلتیا تــر څېړنــې النــدې نیــي. دا چــې څرنګــه 

ــر بحــث  ــه د روســیې ســیمه ییــزې او کورنــۍ ګټــې اغېزمنــې کــړي، ت ــل ب ــو وت ــه افغانســتان څخــه د امریکايــي ځواکون ــه ۲۰۲۱ ز.کال کــې ل پ

النــدې نیــي. دا لــه افغانســتان رسه د روســیې راتلونکــې ښــکېلتیا، ســناریوګانې، اغېــزې او پــه کابــل، مســکو او د اروپــا پــه نــورو پالزمېنــو کــې د 

پالیســۍ ســمون لپــاره اړتیــا څېــړي. همدارنګــه د افغانســتان پــه تــړاو لــه اروپايــي همکارانــو رسه د نــږدې همــکارۍ لپــاره د بلقــوه همغــږو ســاحو 

بیاکتنــه هــم کــوي.

د افغانســتان پــر وړانــدې د روســیې ســرتاتیژیک بدلــون نولســمې پېــړۍ تــه رســېږي، 

ــو  ــه کــې افغانســتان د ســرتو قدرتون ــه ســوېله پول ــه خپل ــه روســیې پ داســې چــې کل

ــر مهــال د  ــا د ســړې جګــړې پ ــا او بی ــه برتانی ــه؛ لومــړی ل ــې ســیمه وګڼل ــاره د لوب لپ

ــه  ــتان پ ــې، د افغانس ــیزو ک ــورو لس ــرو څل ــه تې ــو رسه.  پ ــدو ایالتون ــه متح ــکا ل امری

ــه  ــې پ ــاس والړ و چ ــر اس ــې پ ــړۍ تجرب ــق د خون ــرتاتیژیک منط ــیې س ــړاو د روس ت

ــړه.  ــه الر اواره ک ــل ت ــه یرغ ــوروي ناکام ــې د ش ــې ی ــه ۱979 ز.کال ک ــې پ ــه ک پایل

ــه  ــم ل ــتي رژی ــاد د ځایناس ــوروي اتح ــې د ش ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه ۱99۲ ز.کال ک پ

نســکورېدو وروســته، رويس پالیــي پوهــان افغانســتان تــه د ســخت دریځــه اســالم، 

تروریــزم، نشــه يــي توکــو او بــې ثباتــۍ پــه ګــډون د راتلونکــو اغېــزو رسه مــل د امنیتــي 

ګــواښ پــه ســرتګه ګــوري. پــه افغانســتان کــې د امریــکا متحــدو ایالتونــو پــه مــرۍ 

ــز  ــه د ســیمه یی ــو کــې روســیې دغــه ماموریــت ت ــو کلون ــه لومړی ــو د مداخلــې پ د ناټ

ثبــات د یــو فکټــور پــه ســرتګه کتــل، خــو پــه ۲۰۱4 ز.کال کــې د امریکايــي ځواکونــو 

لــه راکمېــدو وروســته پــه افغــان جګــړه کــې یــې ټــول اړخونــه ښــکېل کــړل ترڅــو د 

بــې ثباتــۍ خطــر د خپــل ځــان او مرکــزي اســیا پــر وړانــدې راکــم کــړي. د امریــکا 

متحــدو ایالتونــو او روســیې ترمنــځ د ســرتو ځواکونــو د ســیالۍ او مرکــزي اســیا تــه 

لــه افغانســتان څخــه د راوالړېدونکــي باالقــوه ګواښــونو رسبېــره، روســیه بــه پــه یقینــي 

ــک  ــي جیوپولیټی ــه پېچ ــتان پ ــته د افغانس ــو وروس ــه وتل ــو ل ــي ځواکون ډول د امریکاي

1. »لــه ناڅرګندتیــا څخــه تــر ســرتاتيژۍ پــورې: د افغانســتان پــه ګاونــډ کــې د ګټونکــو ســناریوګانو لپــاره خنډونــه کــوم دي؟« دا پــروژه د فرېډرېش–اېربټ-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 ســرتاتیژۍ 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، ســرتاتیژیکو 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

ــاوړی لوبغــاړی وي. کــې پی

روسیه په افغانستان کې: ناڅرګنده پالیيس

ــد  ــو د ســرتاتیژیک امنیتــي ګټــې د لی ــکا متحــدو ایالتون ــه د امری روســیه، افغانســتان ت

لــه الرې ورتــه ګــوري، چــې بایــد کمــزوری يش ترڅــو د ناټــو د پراختیــا مخــه ونیــول 

يش. پــه ورتــه مهــال، د امریــکا متحــدو ایالتونــو او اروپايــي ټولنــې لــه اندېښــنې ډکــې 

اړیکــې او روســیه پــه نــورو نړیوالــو موضوعاتــو کــې )د بېلګــې پــه توګــه، د ناټــو لــه 

پراختیــا څخــه نیولــې بیــا پــه اوکرایــن او ســوریه کــې تــر نیابتــي جګــړې پــورې( پــه 

نامســتقیم ډول د افغانســتان پــر وړانــدې د روســیې پالیــي ناڅرګنــده کــړې ده. داســې 

ــر وړانــدې د روســیې  ــو د شــتون پ ــکا متحــدو ایالتون ــه افغانســتان کــې د امری چــې پ

اوســنی دریــځ کولــی يش چــې پــه ناڅرګندتیــا کــې ښــه تعریــف کــړو.

ــر  ــو پ ــزو ګټ ــیمه یی ــو س ــتون د خپل ــه ش ــو اوږدمهال ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــکو پ مس

ــړين  ــي او بې ــو ناڅاپ ــي ځواکون ــه د امریکاي ــي؛ همدارنګ ــواښ ګڼ ــدي ګ ــدې ج وړان

وتلــو پــه اړه خــربداری هــم ورکــړی، چــې ښــايي ســیمه ییــز امنیــت پــه ځانګــړي ډول 

د مرکــزي اســیا کمــزوري جمهوریتونــه بــې ثباتــه کــړي. پــه افغانســتان کــې د روســیې 

بنســټیزه امنیتــي لېوالتیــا د داعــش پــه ګــډون مرکــزي اســیا او روســیې تــه د تروریــزم او 

ســخت دریځــه اســالم د پراختیــا مخنیــوی دی.

قفقاز او مرکزي آسیا. رسچینه: د ویکیپیډیا کامنس
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”
“

ــه ۲۰۲۱  ــو او پ ــرو د پایل ــو مذاک ــي د روان ــالن جوړوونک ــي پ ــکو د پالی د مس

ز.کال کــې لــه ټــاکل شــوي مهالوېــش رسه ســم د امریکايــي ځواکونــو پــه وتلــو 

ــو ســناریوګانو کــې د افغانســتان راتلونکــی ګــوري. ــه النــدې درېی رسه پ

ــنی  	 ــې اوس ــناریو ده چ ــې س ــوه داس ــت: دا ی ــوين حکوم ــت او قان ثاب

افغــان حکومــت پــه خپــل حــال پاتــې کېــږي او د ناټــو لــه وتلو وروســته 

ــه  ــږي. دغ ــای کې ــوکاټ رسه یوځ ــه چارچ ــون ل ــايس قان ــان د اس طالب

ــه الس  ــت پ ــه فرص ــو ښ ــه ی ــو ت ــډون نړیوال ــه ګ ــکو پ ــناریو د مس س

ــز  ــیمه یی ــه س ــړي او پ ــتلی ک ــات غښ ــې ثب ــیمه ک ــه س ــې پ ــوي چ ورک

ــو او د مرکــزي اســیا او ســوېي اســیا ترمنــځ  اقتصــاد، امنیتــي همکاری

ــړي. ــز وک ــږدې وايل مترک ــه ن پ

ثابــت، خــو زړه راښــکونکی نــه: پــه دې ســناریو کــې معتــدل او  	

مناســب حکومــت لــه منځــه ځــي. ډېــری تېــري کوونکــي او ســخت 

دریځــه ځواکونــه چــې بــري حقونــو او موجــوده اســايس قانــون تــه 

هېــڅ ژمنتیــا نــه لــري، واک تــه ورســېږي؛ نــو ډېــره شــونتیا شــته چــې 

ــې  ــو ک ــو برخ ــه بېالبېل ــواد پ ــای او د هې ــش رسه یوځ ــه داع ــان ل طالب

عملیــات تــررسه کــړي. دغــه مهــال شــونې ده چــې اروپايــي ټولنــه او د 

امریــکا متحــده ایــاالت خپــل مترکــز پراختیايــي مرســتو او ډېپلوماتیکــو 

ــو او  ــه افغانســتان کــې طالبان ــه لــوري پ ــه واړوي. د روســیې ل هڅــو ت

ــو کــول، کــوالی يش مرکــزي  ــه د اســانتیاوو چمت د شــامل زورواکــو ت

اســیا تــه امنیتــي خطــر راکــم کــړي. خــو شــونې ده چــې ځینــو نــورو 

ــو  ــي توک ــه ي ــه، د نش ــه توګ ــې پ ــړي )د بېلګ ــه الر اواره ک ــتونزو ت س

ــډوايل(. ــاق، ک قاچ

ــارصو رسه د  	 ــو عن ــه بېالبېل ــې ل ــامل ک ــه ش ــواد پ ــو او د هې ــه طالبان ل

روســیې ښــکېلتیا کــوالی يش چــې پــه افغانســتان کــې پــه نــاارادي ډول 

روســیه پــه تاریخــي ډول مرکــزي اســیا د خپــل نفــوذ ســاحه بــويل او پــه ســیمه کــې د ثبــات رامنځتــه کوونکــي 

ــو د  ــا هــم د رسچین ــايت ډېــری مهــال د روســیې د ظرفیــت نشــتوايل او ی ــې ثب ــه توګــه عمــل تــررسه کــوي؛ ب پ

تخصیــص لــه نشــتوايل رسه مــل وي. پــه ۲۰۲۰ ز.کال کــې د الریــون کوونکــو لــه لــوري د قرغېزســتان لومــړي 

وزیــر کوبتبېــک بورونــوف ګوښــه کــول د دغــو هېوادونــو او اړیکــو د کمــزورۍ نښــه ده. د زبرځــواک پــه توګــه 

د مســکو مطــرح کېــدل داســې پــه ډاګــه کــوي چــې کــه نــور څــه نــه وي نــو پــه موجــود نړیــوال نظــم کــې د 

روســیې خپــل درک داســې وړاندیــز کــوي چــې روســیه بــه دغــه هېوادونــه لــه افغانســتان څخــه د راوالړېدونکــي 

امنیتــي ګــواښ پــر وړانــدې خونــدي کــړي. دا واقعیــت دی چــې پــه تېــرو دوو لســیزو کــې لــه افغانســتان رسه د 

روســیې اړیکــې کمــزورې وې او پــر ځــای یــې لــه مرکــزي اســیا رسه اړیکــې پراخــې شــوې دي، چــې روســیه 

لــه دغــو هېوادونــو رسه د هغــوی د پولــو د امنیــت پــه ټینګښــت کــې مرســته کــوي.

مســکو لــه کابــل رسه ښــې اړیکــې لــري پــه داســې حــال کــې چــې د طالبانــو مــايل او وســله وال مالتــړ کــوي 

ــه  ــې اړیکــې پراخــوي . پ ــزو زورواکــو او مخــورو رسه خپل ــزو ســیمه یی ــه توکمی ــه شــامل کــې ل ــواد پ او د هې

افغــان جګــړه کــې د ټولــو اړخونــو پــه لوبولــو رسه د روســیې موخــه دا ده چــې خپــل ســیمه ییــز نفــوذ زیــات 

ــه رســېدو رسه خپلــې راتلونکــې  ــه پ ــو واک ت ــا هــم د طالبان ــه پــای کــې د دولــت د نســکورېدو او ی کــړي او پ

ګټــې خونــدي کــړي.

د افغانســتان پــر وړانــدې د روســیې راتلونکــې پالیــي د امریــکا متحــدو ایالتونــو، اروپايــي ټولنــې او له پاکســتان 

رسه پــه پېچلــو جیوپولیټیکــو باالقــوه الملونــو او لــه چیــن، ایــران او مرکــزي اســیا رسه پــه پراخــو اړیکــو کــې 

غربګــه ده. پــه افغانســتان کــې او لــه هغــې ور اخــوا لــه ایــران رسه د روســیې اړیکــې او اســتخبارايت همــکارۍ 

ــا  ــر وړانــدې د ملګرتی ــوه برخــه کــې، روســیې د پاکســتان پ ــه ی ــه الپســې پیچــي کــوي. پ دغــه باالقــوه الملون

تــګالره غــوره کــړې ده ترڅــو لــه اســالم ابــاد رسه د اړیکــو لــه الرې پــه ســیمه بانــدې د چیــن نفــوذ راکــم کــړي. 

پــه مرکــزي اســیا کــې د انــرژۍ مهمــو پــروژو پــر رس د روســیې او چیــن اړیکــې یــو بــل باالقــوه المــل دی چــې 

پــه لوبــه کــې دوام لــري، کــه څــه هــم جوړونکــی دی.

کــه څــه هــم مســکو پــه افغانســتان کــې 

د ناټــو ځواکونــو اوږدمهالــه شــتون د 

ــدې  ــر وړان ــو پ ــزو ګټ ــیمه یی ــو س خپل

د  همدارنګــه  ګڼــي،  ګــواښ  جــدي 

امریکايــي ځواکونــو د ناڅاپــي او بېــړين 

وتلــو پــه اړه خــرداری هــم ورکــړی 

دی، چــې ښــايي ســیمه ییــز امنیــت پــه 

ځانګــړي ډول د مرکــزي اســیا کمــزوري 

ــړي. ــه ک ــې ثبات ــه ب جمهوریتون

د کورنــۍ جګــړې لپــاره باالقــوه عامــل نــور هــم زیــات کــړي.

ــه  	 ــو ځواکون ــه ناټ ــې، ک ــه دې ســناریو ک ــۍ جګــړې ســناریو: پ د کورن

لــه افغانســتان څخــه ووځــي او د ســولې مذاکــرې پایلــې پــه پــام کــې 

ونــه نیــول يش، نــو جګــړه دوام کــوي. افغــان مــي دفاعــي او امنیتــي 

ځواکونــه ANDSF او پخپلــه افغــان حکومــت د امریکايــي او اروپايــي 

پوځونــو او د مــايل مالتــړ پــه نــه شــتون کــې نســکورېږي. کېــدای يش 

چــې نړیــوال متویلوونکــي د افغــان مــي دفاعــي او امنیتــي ځواکونــو 

ــا ولــري. همدارنګــه د امریــکا متحــدو  دوامــداره مالتــړ تــه لــږه لېوالتی

ایالتونــو تاریــخ تــه پــه پاملرنــې، کلــه چــې لــه یــوې ســیمې او یــا هــم 

ــه دې رسه  ــو ل ــه ایســتي دي، ن ځانګــړي ایتــالف څخــه خپــل ځواکون

مــل بیــا یــې خپــل مــايل مالتــړ هــم پــرې کــړی دی. شــونې ده چــې د 

اروپايــي ټولنــې ښــکېلتیا هــم تــر بــري مرســتو پــورې محــدوده يش. 

پــه دې ســناریو کــې، هغــه څــه تــه چــې متــه کېــږي هغــه د ســیمه ییــزو 

لوبغــاړو پــه ملتیــا بشــپړه جګــړه ده چــې پــه جګــړه کــې ښــکېلې غــاړې 

ــي  ــې جیوپولیټیک ــو خپل ــوي، ترڅ ــړ ک ــه مالت ــو څخ ــي لوري ــه داخ ل

امنیتــي ګټــې تعقیــب او پراخــې کــړي. د روســیې لپــاره د مرکــزي اســیا 

د بــې ثباتــه کېــدو ګــواښ پــراخ دی او تــر دې دمــه لــږه لېوالتیــا لــري 

چــې افغانســتان تــه د پوځونــو اســتولو لــه الرې دغــه تشــه ډکــه کــړي؛ 

دا نــه یــوازې لــه دې املــه چــې پــه افغانســتان کــې ناکامــه تجربــه لــري، 

بلکــې مســکو ال د مخــه پــه څــو نــورو ځایونــو کــې ښــکېل دی لکــه 

ــتوايل  ــه نش ــو ل ــورو رسچین ــرو ن ــې د ډې ــا چ ــن او لېبی ــوریه، اوکرای س

ــې ډول  ــیې داس ــې روس ــته چ ــونتیاوې ش ــې ش ــخ ده. داس رسه مخام

ــه شــامل کــې د زورواکــو د  ــه لومړیتــوب ورکــړي چــې پ ســرتاتیژۍ ت

مالتــړ او وســله وال کولــو لــه الرې جګــړه د افغانســتان پــه جغرافیــوي 

پولــو کــې محــدوده وســايت.

په افغانستان کې احتاميل سناریوګانې: د مسکو لیدلوری

2. ګیبونز-نــف، ت.، )۲۰۱7(، »روســیه طالبانــو تــه وســلې ورکــوی،  د متحــده ایاالتــو لوړپــوړی جــرال یــې تاییــد وی« واشــنګټن پوســټ، د ۲۰۱7 ز. کال د اپریــل ۲4 مــه؛ روولــت، ج. )۲۰۱8(، متحــده ایــاالت وایــی » روســیه طالبــان تجهیــزوی« 
بــی بــی ســی، د ۲۰۱8 ز. کال د مــارچ ۲4 مــه



ناسته؟ روسیه، افغانستان او اروپا

د همغږو سیمو موندل

ــو  ــر يش. د دغ ــیالۍ ډګ ــواک د س ــي ځ ــې د نیابت ــري چ ــت ل ــتان د دې ظرفی افغانس

ــکا متحــده  ــه، د امری ــي ټولن ــه چــې اروپاي ــږي کل ــول کې ســیالیو مخــه هغــه مهــال نی

ایــاالت او روســیه پــه ګــډه د همــکارۍ پــه ســاحو کــې پــر ګــډو عاملونــو کار وکــړي.

ــاالت  	 ــده ای ــکا متح ــې، امری ــي ټولن ــه د اروپاي ــک: دلت ــز جیوپولیټی ســیمه یی

او روســیې لپــاره واقعــي باالقــوه عامــل شــته چــې د افغانســتان ســیمه ییــزې 

ــه  ــد ل ــه بای ــه هــر صــورت، دغــه هېوادون ــاوې حــل کــړي. پ ــي پېچلتی امنیت

خپلــه اړخــه انعطــاف وښــيي، افغانســتان تــه د امریــکا امنیتــي ګټــو د لیــد لــه 

الرې ونــه ګــوري او ســیمه د ســیمه ییــزو اقتصــادي همکاریــو او د روســیې، 

افغانســتان، مرکــزي او ســوېي اســیا د همغــږۍ پــر مرکــز بدلــه کــړي.

ــډا  	 ــارزې اجن ــدې د مب ــر وړان ــزم پ ــارزه: د تروری ــدې مب ــر وړان ــزم پ د تروری

ــې،  ــي ټولن ــې د اروپاي ــه چ ــیمه ده چېرت ــم س ــا ه ــوع او ی ــده موض ــوه واح ی

ــته  ــږي. د ش ــای کې ــې رسه یوځ ــیې ګټ ــو او روس ــدو ایالتون ــکا متح د امری

ــدې د  ــر وړان ــزم پ ــه افغانســتان کــې د تروری ــه پ ــره، روســیه ب ــو رسبې ګډوډی

ــړي. ــد ک ــت څرګن ــل رضای ــدې خپ ــر وړان ــتون پ ــارزې د ش مب

ــه الرې  	 ــډ کار ل ــیه د ګ ــه او روس ــي ټولن ــات: اروپاي ــې ثب ــتان ک ــه افغانس پ

کولــی يش د دې تضمیــن ورکــړي چــې د ســولې لــه راتــګ څخــه وروســته 

اروپايــي ټولنــه د مهمــو ګــډو کړنــالرو لکــه د تروریــزم پــر وړانــدې مبــارزې او د مرکــزي او ســوېي اســیا د اقتصــادي یــووايل پــه ګــډون بایــد د افغانســتان پــه اړه لــه  	

روســیې رسه د دوامــداره او ګټــورې ښــکېلتیا پــه موخــه ســرتاتیژي رامنځتــه کــړي.

مســکو کولــی يش د ســولې پــه روانــه پروســه کــې مهــم رول ولوبــوي. د پاکســتان پــر وړانــدې د روســیې د ښــو اړیکــو ســرتاتیژي او لــه ایــران رسه لــه نــږدې اړیکــو  	

څخــه بایــد د امریــکا متحــدو ایالتونــو او د اروپايــي ټولنــې د هېوادونــو د ســولې پروســې لــه مالتــړ څخــه ګټــه واخیســتل يش. د افغــان ســولې پــه پروســه کــې لــه 

مســکو رسه بایــد »یوشــان« چلــن ويش او پــه کــې ښــکېل يش. پــه هــر صــورت، پورتــه ســناریوګانو تــه پــه پاملرنــې، مســکو کېــدای يش لــه وخــت مخکــې د ســیمه ییزو 

زورواکانــو پــه ګومارلــو رسه چــې د شــامل پولــې پــه شــاوخوا کــې بــې طرفــه ســیمه رامنځتــه کــړي، کــوالی يش چــې د ســولې پروســه خرابــه کــړي. روســیه کــوالی 

يش چــې لــه خپــل نفــوذ څخــه پــه ګټــې اخیســتنې د طالبانــو او نــورو ښــکېلو داخــي غــاړو د انګېــزې جوړښــت تــه هــم بدلــون ورکــړي.

د افغــان ســولې پــه پروســه کــې لــه ازبکســتان او قزاقســتان رسه پــه لــوړه کچــه د امریــکا متحــدو ایالتونــو ښــکېلتیا پــه زړه پــورې ده. اروپايــي ټولنــه او د امریــکا متحــد  	

ایالتونــه، روســیه بایــد وهڅــوي ترڅــو فعالــه ونــډه واخــي او د افغــان ســولې پــه پروســه کــې خپلــه پاملرنــه او نېکــې هیلــې وړانــدې کــړي.

ــه او  ــي ټولن ــی يش. اروپاي ــه کېدل ــت رامنځت ــه حکوم ــموله او باثبات ــول ش ټ

ــه  ــو پ ــي وتل ــو د ناڅاپ ــي ځواکون ــې د امریکاي ــه ۲۰۲۱ ز.کال ک ــیه پ روس

ــخت  ــډون د س ــه ګ ــش پ ــوالی يش د داع ــې ک ــري، چ ــنه ل ــه اندېښ اړه ورت

دریځــه اســالمي ډلــو لپــاره تشــه رامنځتــه کــړي او دوی بــه خپــل عملیــات 

ــراخ کــړي. ــه افغانســتان څخــه اخــوا هــم پ ل

پرتــه لــه دې چــې د ســولې پروســې پایلــې پــه پــام کــې ونیــول يش؛ داســې متــه کېــږي 

چــې پــه افغانســتان کــې د لوېدیــځ شــتون او نفــوذ پــه کمېــدو رسه بــه روســیه پرتــه لــه 

ــه مرکــزي اســیا  ــري، پ ــره ول ــدو وې ــزو د پراخې ــوري د اغې ــه ل دې چــې د افغانســتان ل

کــې بــه خپــل فعــال شــتون نــور هــم پــراخ کــړي. روســیې ال دمخــه د دا ډول پایلــو 

پــر وړانــدې د مرکــزي اســیا پوځونــو جګــړه ییــز ظرفیــت لوړولــو پــه موخــه د ټولیــز 

ــر  ــزم پ ــازمان د تروری ــو س ــانګهايي همکاری ــه الرې او د ش ــازمان ل ــړون س ــت ت امنی

ضــد جوړښــت څخــه پــه ګټــې اخیســتنې چــې د قرغېزســتان پــه بېشــکېک کــې شــتون 

لــري، »وړانــدې لــه وختــه اقدامــات« تــررسه کــړي دي، ترڅــو د تروریــزم او نشــه يــي 

توکــو د قاچــاق شــبکو پــر وړانــدې مبــارزه وکــړي. روســیه لــه پخــوا څخــه د مرکــزي 

اســیا پــه درېیــو جمهوریتونــو کــې پوځــي شــتون لــري چــې لــه دې ډلــې څخــه پــه 

قرغېزســتان کــې هوايــي اډه لــري.

وړاندیزونه

د لیکواالنو په اړه

ډاکټــر 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

پــه مســکو کــې د افغانســتان پــه اړه د ســولې پــه څــو اړخیــزه خــربو کــې د روســیې د بهرنیــو چــارو وزیــر الوروف او 

د طالبانــو د پــالوي غــړي ونــډه اخــي، رسګــي کارپوخین/رویټــرز 

SERGEI KARPUKHIN /REUTERS

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربت بنسټ
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د فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه لیکلــې مخکینــۍ اجــازې پرتــه، 

ــه  ــو څخ ــر راز خپرون ــه ه ــوا ل ــه خ ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

ــري.  ــه ل ــواز ن ــتنه ج ــه اخیس ــوداګریزه ګټ س

ــربت  ــش ای ــې د فریډری ــوې نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ
ــه دي.  ــوونکې ن ــوري منعکس ــټ د لیدل بنس



د پالیسۍ لنډېز

د افغانستان په وړاندې د ازبکستان دوه 

ګونې سرتاتیژي 

انډریو واټکېنز، تیمور شاران



19. د افغانستان په وړاندې د ازبکستان دوه ګونې سرتاتیژي.

دغــه پالیــي لنډیــز، لــه افغانســتانه د متحــده ایاالتــو د ځواکونــو وتلــو تــه پــه پــام رسه، تــر ۲۰۲۱ ز. کال وروســته لــه افغانســتان رسه د ازبکســتان 

هېــواد تعامــل څېــړي. د پالیســۍ دغــه لنډیــز، پــه دې اړه چــې د امریکايــي ځواکونــو د وتلــو ځانګړتیــاوو پــه تــړاو د ناڅرګندتیــاوو څرنګــه زیاتوالــی، 

کولــی يش پــه افغانســتان او ســیمه کــې د ازبکســتان مــي او ســیمه ییــزې ګټــې اغېزمنــې کــړي. دغــه د پالیســۍ لنډیــز، د هغــو کلیــدي برخــو پــه 

پــام کــې نیولــو رسه، چــې اروپايــي ټولنــه او مرکــزي اســیا کولــی يش، لــه افغانســتان رسه همــکاري وکــړي او د ســولې تــر پروســې هــا خــوا پــراخ 

تعامــل لپــاره الزم فرصتونــه ومومــي، تــر ارزونــې النــدې نیــي.

ــتعامر(  ــواک )اس ــر نې ــیا ت ــزي اس ــوا د مرک ــه خ ــیې ل ــې د روس ــړۍ ک ــمه پی ــه نولس پ

ــده  ــوه واح ــیا ی ــزي آس ــتان او مرک ــودې، افغانس ــرې م ــر ډې ــه ت ــو ب ــې، بهرنیان مخک

فرهنګــي، مــدين او ســیايس حــوزه ګڼلــه. 1 د روســیې او انګلیــس امپراتــوري ترمنــځ 

ــم  ــه افغانســتان کــې د کمونیســتي رژی ــو پ ــر ۱97۰ ز. کلون جیوپولیتیکــې النجــې، پ

تــر راتلــو او د ۱98۰ لســیزه کــې د شــوروي یرغــل پــورې، دغــه تاریخــي اړیکــې لــه 

منځــه یــوړې. پــر ۱989 ز. کال د شــوروي اتحــاد تــر نســکورېدو او پــه مرکــزي آســیا 

ــۍ جګــړې  ــه کورن ــه افغانســتان کــې ل ــه پســې خپلواکــي او پ ــو د پرل کــې د هېوادون

وروســته، دغــه ســیمه یــو ځــل بیــا لــه وېــش رسه مــخ شــوه: افغانســتان پــر یــو امنیتــي 

ګــواښ بــدل شــو، چــې د مرکــزي اســیا هېوادونــو بایــد خپــل ځانونــه پــر وړانــدې یــې 

خونــدي کــړي وای. 

لــه ۲۰۱6 ز. کال راهیســې د ســیمې د »ترانزیټــي« څلــورالرې پــه توګــه د افغانســتان د 

بدلېــدو پــه تــړاو د ولســمر ارشف غنــي لیدلــوري او د ازبکســتان د ولســمر شــوکت 

ــاره  ــاینې لپ ــات او هوس ــت، ثب ــیمې د امنی ــې د س ــه، چ ــه وړاندیزون ــوف ورت میرضیای

واحــدې نظریــې دي، د دواړو هېوادونــو ترمنــځ د تقابــل او تــر هغــه لــوړ نــوي امکانات 

رامنځتــه کــړي دي. همدارنګــه د تقابــل دغــه فضــا، د ژور ســیمه ییــز اقتصــادي ادغــام 

ــاره هــم وړانــدې کــوي،  ــه موخــه، یــو ورودي ټکــی د اروپايــي ټولنــې لپ د تســهیل پ

چــې لــه افغانســتانه د وتلــو لپــاره د امریــکا د لېوالتیــا مهمــې نښــې دي.  

د ازبکستان او افغانستان د سولې خربې:

د ټولو اړخونو شاملول:

ــراخ  ــه پ ــواد ل ــه هې ــې، د هغ ــتونه ی ــه او نوښ ــتان مرتاب ــه ۲۰۱6 ز. کال د ازبکس ل

1.لــه ابهامــه تــر ســرتاتیژي پــورې پــروژه: د افغانســتان پــه ســیمه کــې د بــراليس کېــدو راتلونکــي احتــاميل ســناریوګانې څــه دي؟ دا د فریډریــش ایــربټ بنســټ یــوه خپلواکــه هڅــه ده، ترڅــو د افغانســتان د ګاونډیــو لپــاره، د پالیســیو د تعدیــل، او د 
اروپايــي بهرنیــو پالیــي جوړوونکــو ترمنــځ یــوې هــر اړخیــزې اړتیــا لپــاره ورتــه ســناریوګانې تدویــن او تــر بحــث النــدې ونیــي. د پالیســۍ دغــه لنډیــز، د دغــه لــړۍ یــوه برخــه ده، چــې د انډریــو واټکینــز و ډاکټــر تیمــور شــاران لــه خــوا لیــکل شــوی، 
ترڅــو د پالیســۍ د موجــودو ابــزارو، ســرتاتیژیکې ګټــې او د افغانســتان پــه دننــه او بهــر د اصــي رشیکانــو د ننګونــو پــه تــړاو، د امریــکا د وتلــو او د افغانســتان د ســولې خــربو پایلــې، تــر بحــث النــدې ونیــي. د پالیســۍ د لنډیزونــو بشــپړ نوملــړ، پــه 

.http://www.afghanistan.fes.de/publications :النــدې ادرس کــې ترالســه کولــی يش
2. قشلق اووزی )۲۰۱9(، »د ازبکستان تجربې، په افغانستان کې د سولې رامنځته کېدو ستونزې »، آزادي راډیو، ۲4 آگست ۲۰۱9.

3. امیده هاشموف، )۲۰۲۰(، »تر بین االفغاين خربو ها خوا، ازبکستان یوه روښانه راتلونکی ویني »، دیپلومات، ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰ ز. کال.

پرمختــګ او لــه افغانســتان رسه د نــژدې اړیکــو پــه رامنځتــه کېــدو کــې مهمــه ونــډه 

لرلــې ده. دغــه پالیــي، لــه کابــل رسه د کارنــده اړیکــو د رامنځتــه کېــدو المــل شــوی، 

چــې پــه اتصــايل زېربنــاوو، پــروژو او پروګرامونــو کــې رېښــه لــري. تاشــکند لــه نــورو 

نړیوالــو او ســیمه ییــزو فعالینــو رسه، چــې د افغانســتان د باثباتولــو پــه برخــه کــې هڅــه 

کــوي، د افغانســتان د ســولې پــه پروســه کــې رغنــده ونــډه ولــري. 

ازبکســتان د جګــړې لــه دواړو لــورو رسه د نــژدې کېــدو هڅــې پیــل کــړې؛ لــه کابــل 

رسه دوســتانه اړیکــې ټینګــې کــړي او  لــه طالبانــو رسه د ال نــژدې اړیکــو د جوړولــو 

پــه لټــه کــې دی. کلــه کلــه د دغــو اړیکــو جــوړول، ســتونزمن هــم دی. لکــه څرنګــه 

چــې کابــل د ۲۰۱9 ز. کال پــه اګســت کــې د تاشــکند لــه خــوا د طالبانــو د پــالوي 

ــه  ــدای يش پ ــه غربګــون کــې، خــربداری ورکــړ، چــې دغــه ډول بلنــې کې د هــرکي پ
راتلونکــي کــې بــه د ســولې هڅــې زیامننــې کــړي. 2

د ۲۰۲۰ ز. کال پــه ســپتمرب میاشــت کــې پــه دوحــه کــې د ســولې خــربو تــر پیلېــدو 

ــرادر، ازبکســتان او  دوه ورځــې وړانــدې، د طالبانــو د ســیايس دفــرت مــر مالغنــي ب

د مرکــزي اســیا نــورو هېوادونــو تــه، د دغــو هېوادونــو د اقتصــادي ګټــو او امنیــت پــه 

تــړاو ډاډ ورکــړ.3 د طالبانــو دغــه ژمنــې ډېــرې مفصلــې دي او پکــې مشــخصو پېښــو 

تــه اشــاره شــوې او پــه مســتقیمه توګــه تــر پولــو هــا خــوا ناامنیــو او تاوتریخوالــو پــر 

پراختیــا متمرکــزې وي. مــال بــرادر ان ژمنــه کــړې، چــې ســمرقند تــه د خــربو ځــای د 

لېــږد پــه تــړاو وړاندیزونــو تــه هــم د قــدر پــه ســرتګه ګــوري. پــه مقابــل کــې، تاشــکند 

ــو  ــې د هغ ــه چ ــه څ ــړي، هغ ــړې دوام ورک ــت ورک ــک مروعی ــو د دیپلوماتی طالبان

احتــاميل ســناریوګانو زېږنــده ګواښــونو کچــې د راټیټولــو پــه موخــه د یــوې کړنــالرې 

پــه توګــه ګڼــل کېــږي.



20. د افغانستان په وړاندې د ازبکستان دوه ګونې سرتاتیژي.

د همکارۍ چاپېریال: متتمې ګټې

د اروپايــي ټولنــې، ازبکســتان، متحــده ایاالتــو او افغانســتان ترمنــځ د همــکارۍ او مشــارکت رښــتینی چاپېریــال شــتون لــري؛ دغــه ټــول هېوادونــه د ســیايل پرځــای، لــه یــو بــل 

رسه همــکاري کــوي: ټــول اړخونــه، د ســیمه ییــز ثبــات د ســاتنې او خوندیتــوب لپــاره، د نویــو زمینــو رامنځتــه کولــو پــه هڅــه کــې دي او پــه افغانســتان کــې د متحــده ایاالتــو/ 

ناټــو د فعالیتونــو احتــاميل قطــع کېــدو تــه منتظــر دی. پــر ۲۰۱4 ز. کال پــه افغانســتان کــې د متحــده ایاالتــو د پوځــي ونــډې تــر کمېــدو وروســته، د ولســمر غنــی تــر مــرۍ 

النــدې افغــان دولــت، د اقتصــادي ادغــام او ســیمه ییــزې ســوداګرۍ پــه برخــه کــې هڅــه کــړې او لــه ازبکســتان، تاجکســتان او ترکمنســتان هېوادونــو رسه نــژدې کاري اړیکــې 

رامنځتــه کــړې دي. د بهرنیــو اړیکــو د ارزونــې پــه دننــه نــن دغــه جهــت موندنــه، چــې د کابــل د ســیايس بقــا څخــه د ډاډمنتیــا د ترالســه کېــدو پــه موخــه رامنځتــه شــوی، د 

متحــده ایاالتــو او اروپايــي ټولنــې لــه خــوا هــم پــه کارنــده ډول هڅــول کېــږي. د اروپايــي ټولنــې لپــاره، د کابــل هڅوونکــې ســیمه ییــزه کړنــالره، لــه مرکــزي اســیا رسه د اروپايــي 

ټولنــې لــه ګــډو اړیکــو همغــږي لــري، چــې پــر ۲۰۱9 ز. کال د انعطــاف مننــې، نیکمرغــي او اتصــال لپــاره یــوه ژمنتیــا ده.

د اقتصادي همکاریو پراختیا 

تاشــکند، پــه افغانســتان کــې لــه پراخــو اقتصــادي او ســیايس فرصتونــو څخــه مالتــړ 

کــوي؛ پــه ځانګــړې توګــه د ســولې تــر ټینګښــت وروســته، چــې پــه مرکــزي اســیا کــې 

د یــو واکمــن ځــواک لپــاره د بدلیــدو پــه موخــه، د دغــه هېــواد لــه ارمانونــو رسه تړلــی 

ــا څخــه  ــه ژمنتی ــوب ل ــه ت ــن االفغــاين ســولې خــربو د کورب دی. دغــه حقیقــت، د بی

څرګنــد ده، چــې د ازبکســتان لپــاره د یــو ســیمه ییــز راتلونکــي واک پــه توګــه او پــه 

ــر سیاســت  ــې کچــه او د افغانســتان پ ــار او پېژندن ــواد د اعتب ــه کچــه د دغــه هې نړیوال

ــواد رسه  ــډي هې ــل ګاون ــه خپ ــې ل ــکند، ال مخک ــروي. تاش ــه براب ــو زمین ــز کول د اغې

ــه د  ــتان ت ــې، افغانس ــر ۲۰۱9 ز. کال ک ــن دی: پ ــه برخم ــواک څخ ــادي ځ ــه اقتص ل

ــکل  ــتله او اټ ــر واوښ ــارد ډال ــو میلی ــر ی ــه ت ــې کچ ــال بی ــو د ټولټ ــتان د صادرات ازبکس

ــی ومومــي.  ــده زیاتوال ــورې، درې چن ــر ۲۰۲4 ز. کال پ ــږي، چــې دغــه شــمېره ت کې

ــې د  ــیا ک ــزي آس ــه مرک ــو او پ ــتان هېل ــې او د ازبکس ــو زمین ــاعدو اړیک ــوده مس موج

ــانۍ رسه، د  ــه اس ــی يش پ ــه کول ــه ټولن ــام رسه، دغ ــه پ ــه پ ــو ت ــې موخ ــي ټولن اروپاي

ــل  ــې بېالبې ــتونو ک ــو او نوښ ــه ډیالوکون ــیا پ ــویي اس ــتان – س ــیا – افغانس ــزي اس مرک

ــز تعامــالت زیــات کــړي.     ســیمه یی

پــه داســې حــال کــې، چــې تاشــکند لــه اروپايــي ټولنــې او متحــده ایاالتــو رسه تعامــل 

او هڅونــه یــې منــي، ځــان د چیــن د ســیمه ییــزو ګټــو د رشیــک پــه توګــه هــم ګڼــي 

– او لویدیــځ قدرتونــه بایــد د دغــه هېــواد د دیپلومــايس او پرمختیايــي کړنــالرې څــو 

ــو  ــه لرل ــر کار النــدې څــو پــروژو پ اړخیزتــوب ومنــي. ازبکســتان، د وســپني پټــي ت

رسه هیلــه لــري، د رويس او چینــي توکــو لپــاره د ســوداګریز مرکــز پــه توګــه رادمخــه 

يش. د ازبکســتان د وســپني پتلــی مــي الره اوس د حیرتــان رسحــدي ښــارګويت 

هاخــوا د مزاررشیــف ســوداګریز او مهــم ښــار نښــلوي. د وســپني پټــي د دغــه کرښــې 

لپــاره، داســې پروګــرام هــم شــته، چــې پــه لویدیــځ کــې د ایــران پــويل تــه نــژدې لــه 

مهــم تجــاريت ښــار هــرات رسه هــم وصــل يش، چــې مرکــزي اســیا د فــارس خلیــج 

لــه بندرونــو رسه نښــلوي. رسبېــره پــر دې، د ازبکســتان – قرغیزســتان – چیــن د وســپني 

پټلــې الرې جــوړول، چــې ازبکســتان پــه دې برخــه کــې د مــايل مرســتو ژمنــه کــړي، 

هــم ازبکســتان زیــات واک وربښــي، ترڅــو ســویي اســیا، ایــران او مرکــزي اســیا تــه 

ــې  ــروي، چ ــه براب ــه د دې زمین ــتان ت ــاره ازبکس ــه چ ــه دغ ــري. همدارنګ ــی ول الرسس

ــه  ــه توګــه پ ــه الرسيس رسه، د بېلګــې پ ــه پ ــو ت ــوال ترانســپورت اصــي دهلیزون د نړی

ایــران کــې چابهــار او پــه پاکســتان کــې ګــوادر تــه، د صادراتــو او تعرفــه پــال اقتصــاد 

تعقیــب کــړي. 

ــه  ــې پ ــدای يش، چ ــه کې ــې، ترالس ــورت ک ــه ص ــه هغ ــوازې پ ــوري ی ــکند لیدل د تاش

ــه  ــن ورځ پ ــې د ن ــي – چ ــای وموم ــه پ ــزه توګ ــوله یی ــه س ــړه پ ــې جګ ــتان ک افغانس

رشایطــو کــې د افغــان دولــت او طالبانــو ترمنــځ د ســوله ییــز او تلپاتــی هوکــړه لیــک پــه 

معنــا ده. ازبــک پالیــي جوړوونکــي پــر دې پوهېــږي، چــې یــو ســوله ییــز افغانســتان 

کولــی يش، د څــو هېوادیــزو پــروژو پــه جوړلــو او پرمختیــا، د انــرژۍ کرښــې، وســپني 

پټــي الرې، عمــده اتصــايل پــروژو او نــورو زېربنــاوو د جوړولــو او پرمختیــا پــه برخــه 

کــې د دوی ګــډې ګټــې تامیــن کــړي.

Major international rail routes in Central Asia, 2019
Source: Martin Russell, “Connectivity in Central Asia, Reconnecting 
the Silk Road,” EPRS | European Parliamentary Research Service, April 
2019, accessed September 12, 2019.

د امنیتي همکاریو پیاوړتیا

د نــه وېــش وړ ســیمه ییــز امنیــت پــه تــړاو د ازبکســتان د ولســمر میرضیایــوف نظــر، 

ــزو  ــیمه یی ــکند س ــې. د تاش ــر ۲۰۱8 ز کال ک ــمرقند او پ ــې د س ــر ۲۰۱7ز. کال ک پ

ــز  ــتان متمرک ــر افغانس ــپړ ډول پ ــه بش ــس پ ــتی کنفران ــو؛ وروس ــه ش ــونو جوګ کنفرانس

ــکند  ــالف، د تاش ــو پرخ ــیې د هڅ ــاره د روس ــیندلو لپ ــوذ ش ــتان د نف ــر افغانس و. پ

تعامــل، د افغانســتان د ســولې لــه پروســې څخــه د مســکو لــه بدبینــو ډکــې ارزونــې 

منعکســوونکی نــه دی، چــې پــه هغــه کــې د افغانســتان دولــت د ســقوط ســناریو هــم 

شــامله ده. پــه حقیقــت کــې ازبکســتان، پــه ســیمه کــې د تــر ټولــو نــاوړو ســناریوګانو 

پــه تــړاو پــه ټولیــزو بحثونــو کــې د نــژدې حضــور د نــه لرلــو لــه املــه، ډېــر مهــم دی. 

د دې پرخــالف، د دغــه هېــواد دیپلوماتیکــه ژبــه پــر احتــاميل ګټــو او انګیــزو )د ســولې 

د ونــډې ګټــې( بانــدې متمرکــزه ده. ازبــک پالیــي جوړوونکــو پــه خصــويص بحثونــو 

کــې، د امنیتــي عمومــي تــړون ســازمان د بنســټیزو کولــو لپــاره، د روســیې پــر فشــارونو 

ــا  ــوې پراختی ــه ی ــاره ل ــه چ ــره دغ ــر ډې ــاور، ت ــه ب ــوی پ ــې د هغ ــې، چ ــه ک ــره نېوک ډې

ــزم رسه د  ــه تروری ــه اخــي، د دې پرخــالف، چــې ل ــځ څخــه رسچین غوښــتونکی دری

ــل  ــري، چــې روســیه د خپ ــره ل ــالره وي. هغــوی وې ــوه اغېزناکــه کړن ــاره ی ــارزې لپ مب

نفــوذ لــه قــدرت څخــه د مرکــزي اســیا د وتلــو اندېښــنه لــري او ښــايي د افغانســتان 

د بــې ثباتیــو پــورې اړونــدو ګواښــونو پــه اړه مبالغــه وکــړي، ترڅــو د روســیې امنیتــي 

مرســتو تــه د مرکــزي اســیا هېوادونــو د اړتیــا کچــه زیاتــه کــړي.



21. د افغانستان په وړاندې د ازبکستان دوه ګونې سرتاتیژي.

مذهبــي توندالریتــوب او رادیکالیزاســیون ال هــم د ازبکســتان او مرکــزي اســیا لپــاره یــوه مهمــه ننګونــه ده او د دغــه هېــواد مرتابــه پــر دې نــه دي توانېدلــی، چــې د افغانســتان د 

جګــړې پــر احتــاميل پایلــو ســرتګې پټــې کــړي. بــې ثباتــه کوونکــې ځواکونــه لکــه د حقــاين شــبکه، القاعــده، داعــش او د ازبکســتان اســالمي حرکــت )IMU( ال هــم د ســیمې 

امنیــت لــه ګــواښ رسه مــخ کــوي. ازبکســتان لــه ډېــرو کلونــو راهیســې، او لــه طالبانــو رسه د ژور تعامــل پــه برخــه کــې، د جهــادي ډلــو پــه اړه یــو کارنــده سیاســت تــر الس 

النــدې نیولــی دی. د ازبکســتان ال لــه مخکــې،  د )IMU( او پــه افغانســتان او ســوریه کــې د داعــش جنګیالیــو رسه د تعامــل او ان احتــاميل روغــې جــوړې پــه برخــه کــې خپلــه 

لېوالتیــا څرګنــده کــړې او هغــوی هڅــوي، ترڅــو خپلــو اصــي هېوادونــو تــه ســتانه يش. همدغــه لیدلــوري، د افغانســتان د ســولې پروســې پــه تــړاو د تاشــکند د کړنــالرې بنســټ 

جــوړوي: ازبکســتان دې تــه لېوالتیــا لــري، چــې د طالبانــو پخــواين جنګیــايل پــه خپلــو ټولنــو کــې مدغــم يش؛ د دې ترڅنــګ پــه افغانســتان کــې د پــراخ غیرنظامــي کېــدو او د 

ســپکو وســلو د کنټــرول غوښــتونکی هــم دی. 

د دغــو نویــو، ادغــام پالــو او لــه خوشــبینو ډکــو سیاســتونو پایلــې بایــد تــر ســرتګو يش. د پــام وړ ټکــی دا دی، چــې د تاشــکند کړنــالره، د پولــې تــر کنــرتول او لــه تروریــزم رسه 

تــر مبــارزې لــوړه ده، چــې د مرکــزي اســیا نــور هېوادونــه یــې د روســیې تــر امنیتــي څارنــې النــدې تعریفــوي. اروپايــي ټولنــه کولــی يش پــه ټولــه ســیمه کــې دغــه ســرتاتیژي پــه 

پراخــه کچــه پیــاوړی کــړي. لکــه څرنګــه چــې مــو مخکــې یادونــه وکــړه، ال څرګنــده نــه ده، چــې ازبکســتان تــر کــوم بریــده د ترټولــو نــاوړه ســناریوګانو منلــو تــه چمتــو دی، 

چــې ښــايي لــه افغانســتانه د متحــده ایاالتــو تــر پوځــي وتلــو یــا لــه افغــان دولــت رسه د نړیوالــو مرســتو کچــې پــه راټيټېــدو رسه رامنځتــه يش. هغــه څــه چــې ښــکاره ده، دا دی، 

چــې تاشــکند د زیاتــو اندېښــنو پــه تــړاو لــه هغــو ټولیــزو ګومانونــو او انګېرنــو څخــه ډډه کــړې، چــې نــور هېوادونــه پــه فعاالنــه توګــه پــه اړه یــې بحــث کــوي.`

وړاندیزونه

اروپايــي ټولنــه او ازبکســتان کولــی يش، پــه افغانســتان کــې د تلپاتــې ثبــات د پیاوړتیــا لپــاره، اغېزناکــې همــکارۍ ولــري. دوی کولــی يش، د خپلــو ګــډو ګټــو او د  	

افغانســتان د ســولې لــه پروســې د تعامــل پــر بنســټ، اوږدمهالــې اندېښــنې او اړتیــاوې وڅېــړي. لــه افغانســتان څخــه د مالتــړ او ســیمه ییــزه دیپلومــايس کــې د دغــه 

هېــواد ټاکونکــې ونــډې تــه پــه پــام رسه، اروپايــي ټولنــه د مرکــزي اســیا او ســویي اســیا د ټولنــو او نوښــتونو ترمنــځ د اړیکــو د پیاوړتیــا پــه برخــه کــې، لــه مناســب 

موقعیــت او دریــځ څخــه برخمنــه ده. 

متحــده ایــاالت او اروپايــي ټولنــه، لــه مخکــې موجــود لــه څــو اړخیــز ســیمه ییــز دیپلوماتیــک تشــکیل څخــه پــه ګټــه اخیســتنې رسه، هېوادونــه پــر مرکــزي اســیا د  	

اغېزلرونکــو موضوعاتــو لکــه اقلیمــي بدلونونــو، د کویــد ۱9 پایلــو پــه برخــه کــې، د اقتصــادي ادغــام او »بیــن منطقــوي اړیکــو همکاریــو« لپــاره، د ســیمه ییــزې پرمختیا 

او امنیــت پــه موخــه، وهڅــوي. دغــه دیپلوماتیــک تشــکیالت بایــد تــر خــربو او بحــث پورتــه کچــه کــې وي او پــه نهایــت کــې د ګــډو موخــو د ژورې پلیتابــه پــه موخــه 

د هڅونــې لپــاره یــو ګــډ میکانیــزم معــريف کــړي. پــه یــو مثبــت ګام کــې، د مرکــزي اســیا هېوادونــو مخکــې لــه افغانســتان څخــه بلنــه کــړې، چــې د اروپايــي ټولنــې او 

مرکــزي اســیا پــه لــوړه کچــه امنیتــي او ســیايس خــربو کــې، خپلــه ونــډه لــه یــو میلمــه او څارونکــی څخــه، یــو پــوره ګډونــوال تــه پرمختیــا ورکــړي4. 

اوســمهال، د مرکــزي اســیا هېوادونــه، د ســوداګریزو مســیرونو، وســپني پټــي او انــرژي پــه برخــه کــې د پانګوالــو د لېوالتیــا خپلولــو پــه برخــه کــې، رسه ســیايل لــري.  	

د مرکــزي اســیا او افغانســتان پــه تــړاو د اروپايــي ټولنــې ســرتاتیژي پــر وروســتیو مثبتــو بدلونونــو بنســټیزه يش او پــر »بیــن منطقــوي اتصــال« فشــار رسه، نــوي فرصتونــه 

منعکــس کــړي. اړینــه ده، چــې افغانســتان پــه دغــه اوږدمهالــه برنامــه کــې، شــامل کــړای يش او لــه دغــو نوښــتونو څخــه ګټــه واخــي. 

ــه برخــه کــې د تاشــکند پروګــرام )د بخارســت د ۲۰۱9 ز.کال د EU - CA اتصــال  	 ــدو پ ــز کنفرانــس د جوړې ــو ســیمه یی ــه اړه د ی ــه راتلونکــي کال کــې د اتصــال پ پ

کنفرانــس د تعقیــب پــه توګــه(، د همکاریــو پــه اړه د بحثونــو د پرمختــګ لپــاره یــو ښــه فرصــت دی. اروپايــي ټولنــه بایــد ډاډ ترالســه کــړي، چــې اضــايف مســایل، لکــه 

فزیکــي زېربنــاوې، د رسحدونــو منســجم مدیریــت او د مرکــزي اســیا پــه روزنیــزو موسســو کــې د افغانانــو د روزنــې لپــاره درې اړخیــزې پــروژې )پــر ښــځو پــه ځانګــړې 

مترکــز رسه( د اروپايــي ټولنــې د نــوې ســرتاتیژۍ رسه ســم، د مرکــزي اســیا پــه کاري اجنــډا کــې شــامل کــړي. 

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، بــري ټولنــې، د امریــکا 

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

د پښتۍ د انځورونو په اړه: 

ازبک عسکر د سویي ښار نه بهر د ملګرتیا پل ته ورغي ټایمز ، د دسمرب په 12 ، 2001. 

انځور:  رویټرز / شمیل زوماتوواس

 4 . دغه درې اړخیز تشکیالت د همکاریو لپاره پر درېو کلیدي برخو متمرکز دي: امنیت، له تاوتریخوالو رسه مبارزه او اقتصادي همکارۍ.

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس



د پالیسۍ لنډېز

یوه نوې کړنالره! تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته 

اروپا، هند او افغانستان  

انډریو واټکېنز، تیمور شاران
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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 

نیي. 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 ډیي 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 پالیي جوړوونکو 

ترمنځ یوې هر اړخیزې اړتیا لپاره ورته سناریوګانې تدوین او تر بحث الندې ونیي. د پالیسۍ دا لنډیز، د دغې لړۍ یوه برخه ده، چې د انډریو 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 اصي رشیکانو د ننګنو په تړاو، د امریکا د وتلو او د افغانستان د سولې خربو پایلې، تر بحث الندې ونیي. د  پالیسۍ د لنډیزونو بشپړ نوملړ، په الندې ادرس کې ترالسه کولی يش

۲-  تر ۱99۰ 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 پالیـي،  پاکسـتان رسه د هغـه هيواد له سـیايل څخه 

رسچینـه اخي. هندوسـتان او افغانسـتان پـه ۱947 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 ډیـي، د خپـل ناپېلتوب 

د سـختو اصولـو پرخـالف، پـه ۱978 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 ۱99۰ کلونـو کی د 

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

لـه مالتـړ څخـه برخمـن دی(. نـوی ډیي 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 ۱8 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 ډیـي 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 ډیـي، 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 ۲9 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 ډیـي 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 مرانـو 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 ډیـي څخه رسـمي بلنې ترالسـه کړې 

دي. همدارنګـه هنـد لـه کابـل او د افغانسـتان لـه مـي 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 ډیـي، لـه ۱979 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 ډیـي )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 ډیـي 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 اصي 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 ډیـي 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 ډیي 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 ډیـي، د خپلـو ګټـو د خوندیتـوب پـه موخـه، ګڼشـمیر  بدیلونـه په خپـل واک کې 

لـري، چـې پـه  اټـکي 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 



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

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. عمـي 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 ۲۰۲5 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 ۲۰۲5 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. 

4- "د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د بندیانو د خويش کېدو په تړاو یو لړ څرګندونې وکړي او د پاکستان یو متقاعد جرال، 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 ۱8 کلنو السـته راوړنو د سـاتنې له اړخـه، د نوي ډیي 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 ډیـي 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 وکـړي4.  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



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

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 بـر 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 ډیي 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 ووېي چې د 

۱98۰ او ۱99۰ کلونـو پېښـې رایـادوي. د طالبانـو تـر واک النـدې حکومـت رسه د مخامخېـدو پـه صورت کـې، په نوي ډیي 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 اټـکي 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 اصــي 

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 پالیــي 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، بــري 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 ــمر 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 ۲۰۱5ز.  کال ــلیکوي. ۲5 دس ــاب الس ــو کت ــوې ده، د میلمن ش

انځور:  رویټرز / عمر سبحاين

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس



د پالیسۍ لنډېز

ګاونډي په نوي عادي حالت کې؟

پاکستان او افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته  

انډریو واټکېنز، تیمور شاران



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

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 خـربو 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 سـرتاتیژیک 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 سـرتاتیژۍ 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 ۲۰۰9 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 مرتابه 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 نیي، 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 نیي، 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 سرتاتیژیو 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 ۱947 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 سـرتاتیژیک عمق ته رسـېدل، او )۲( د 

هنـد لـه خوا د سـرتاتیژیکې 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 ۱893 ز. کال ډیورند کرښـې وضعیت د اختـالف وړ ګڼي. 

پاکسـتان، پـر افغانسـتان د پخواين شـوروي اتحاد د یرغـل پرمهال3 ، 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 

۲۰۱9 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 سـرتاتیژي پـورې پـروژه: د افغانسـتان پـه سـیمه کـې د برالسـه کېدو راتلونکـي احتاميل سـناریوګانې څه دي؟ د ا د فریډریش ایربټ بنسـټ یـوه خپلواکه هڅـه ده، ترڅو د افغانسـتان د ګاونډیو لپـاره، د پالیسـیو د تعدیـل، او د اروپايي بهرنیو 
پالیـي جوړوونکـو ترمنـځ یـوې هـر اړخیـزې اړتیـا لپـاره ورتـه سـناریوګانې تدویـن او تـر بحـث الندې ونیي. 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، سـرتاتیژیکې ګټـې او د افغانسـتان پـه دننـه او بهـر د اصـي رشیکانـو د ننګنـو په تـړاو، د امریکا د وتلو او د افغانسـتان د سـولې خربو پایلې، تـر بحث الندې ونیي. د پالیسـۍ د لنډیزونو بشـپړ نوملړ، په الندې ادرس کې ترالسـه کولـی يش

afghanistan.fes.de/publications

۲ قندیل صدیق، د افغانستان په تړاو د پاکستان راتلونکی سیاست: سرتاتیژیک عمق ته کتنه، توندالرې خوځښتونه او د هند او امریکا ونډه )کوپنهاگ: د ډمنارک د نړیوالو څېړنو انستیتوت، اگست ۲۰۱۱(.

3  دا د ۱893ز. کال د تړون په پایله کې ، افغان لوري د پام وړ خاوره، لکه د نن ورځې د خیرب پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه پاکستان ته وسپارله.



29. 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 ۱99۰ 

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 پالیي 

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

کې یـو نـوی درک شـتون لري: 

سـرتاتیژۍ 	� 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 ولي جرګـې د رییس 

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

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 

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 ۱99۲ 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 پالیي 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 پالیـي جوړوونکـي، پـه ځانګړې توګـه جراالنو 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 لـري4. 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 برحقونـو 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 مرتابه 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 بري 

پایلـې لـه ځانـه رسه ولـري؛ پاکسـتان او ایـران اړ دي، د دغـه ناوریـن ډېـره کچـه پـه ځانګـړې توګـه د کډوالـو ناورین، لکـه د ۱99۰ لسـیزې په شـان، متحمل 

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

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

پراختیـا پـه تـړاو خـربې وکړي. 

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

حایلـې سـیمې او د سـرتاتیژیک 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 پورې تـړيل دي.. 

د 	� پراختیـا،  اړیکـو  د  پاکسـتان  او  افغانسـتان  د  بـاور،  پـه  شـنونکو  زیاتـرو  د 

جیوپولتیکـي ډینامیـک او سـولې بهیر ورهاخوا، تـر ډېره په نـورو موضوعاتو لکه 

د رسحدونـو مدیریـت، د تعرفو منطقي کـول، د ازاد ترانزیت هوکـړه لیک او افغان 

کډوالـو بېرتـه سـتنېدو پـورې اړوند دی. 

په افغانستان کې احتاميل سناریوګانې: د پاکستان لیدلوري

4 "د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د بندیانو د خالصون په اړه څرګندونې وکړي او یو پاکستان متقاعد جرال، په کابل کې د رژیم د بدلېدو غوښتونکی شو، طلوع نیوز، سپتمرب ۲۰۲۰.
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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 ۲۰۱3 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 تخصـيص 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 ، دسمرب ۲۰۲۰ ز.کال.

6 "په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت"، د اروپايي پناه غوښتونکو د مالتړ دفرت، 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 خـربو اترو له لـړۍ په ځانګـړې توګه، د 	�

سـولې روانـو خـربو 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 خـربې جدي ونیـي او د تاوتریخوايل کچـې راټیټېدو 	�

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

لـه الرې  ښـايي خپـل الس تـر حـد زیـات خـالص کـړي او دغه پروسـه بـه ال کمـزورې کړي. په خـربو 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 زیاتوي7. 

لـه موجـودو میکانیزمونـو لکـه د سـولې او پیوسـتون لپـاره د افغانسـتان او پاکسـتان کاري )APAPPS( پـالن څخـه پـه ګټه اخیسـتنې رسه، چـې پـر ۲۰۱3ز. 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 خـربو 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، بــري ټولنــې، د امریــکا 

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

د پښتۍ د انځورونو په اړه: 

د افغانســتان ولســمر محمــد ارشف غنــي )ښــی( د پاکســتان لــه لومــړي وزیــر عمــران خــان رسه پــه ۱9 نومــرب ۲۰۲۰ 

پــه ارګ کــې رسه وکتــل.

انځور:  رویټرز / محمد اسامعیل / 

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس

7 "له هېواده بهر تروریستي ډلو څخه د مالتړ لړۍ "، دانیال بایمن et al، RAND Corporation 2021، 84 مخ.  
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۱ له ناڅرګندتیا څخه تر سرتاتیژۍ 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 احتاميل 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 اترو موجودو 

https://afghanistan.fes.de/publications .سرتاتیژیکو 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
۲مریم صافۍ او بسم الله علیزاده، ۲۰۲۰، »د یو کمربند او یوې الرې په طرحه کې د افغانستان شاملېدل: څېړنه، تحلیل او لیدلوري«، فریډرېش ایربټ بنسټ، اګست ۲۰۱8. 

3 عامل صالح او زکریا یزدان شناس، ۲۰۲۰ »له چین رسه د ایران تړون د لویدیځ لپاره بد خرب«، فارن پالیي، د اګست 9، ۲۰۲۰.

پوځـي شـتون ولـري، په احتیـاط رسه به پرمـخ والړ يش. د یـو کمربند او یـوې الرې او 

سـینکیانګ او ګـوادر چینـي طرحـه، چې د ځمکني او سـمندري سـوداګریزو مسـیرونو 

پـالن شـوې شـبکه ده، او اټـکل کېـږي، چې د اسـیا له ټولو وچه سـیمو څخـه تېر يش، 

پـه پاکسـتان او د مرکـزي آسـیا پـه هېوادونـو کـې بـه د سـرتې پانګونې جوګـه يش. دغه 

چـاره، همدارنګـه د ناانډولتـوب او ان پـه دوه اړخیـزو اړیکـو کـې د هغـوی د  ښـکیلتیا 

المـل شـوې ده. چیـن  لـه پاکسـتان  رسه ژمنـه کـړې، چـې 6۲ میلیـارده ډالره یـوازې د 

چیـن او پاکسـتان کوریـډور )دهلېـز( پـه برخـه کـې، چـې د یو کمربنـد او یـوې الرې د 

شـپږو کوریډورونـو لـه ډلـې څخـه یـوه ده، پانګونـه وکـړي۲. همدارنګه چیـن د ۲۰۲۰ 

ز. کال پـه اګسـت کـې، د سـوداګرۍ، سیاسـت او امنیـت پـه برخـه کې له ایـران رسه د 

سـرتاتیژیکو همکاریـو یـو تـړون السـلیک کړی، چې  پر بنسـټ  يـې  د فـارس په خلیج 

کـې چیـن تـه یـو سـرتاتیژیک ځایځایګـی وباښـه3. پـه افغانسـتان کـې، د چیـن دولتـي 

رشکتونـو یـو کنرسـیوم،  پـه ۲۰۰8ز. کال کـې د دغـه هېواد د مسـو د یوه  سـرت کان د 

تـړون ګټونکی شـو. 

کـه متحـده ایـاالت او لویدیځ رشیـکان یې له افغانسـتانه ووځـي، نو له پاکسـتان رسه د 

چیـن دغـه  نـږ دې ښـکېلتیا او اړیکې، تـر ډېره بریده کولی يش، د سـیمې سـیايس فضا 

د چیـن پـه ګټـه وڅرخـوي او بدلون پکـي را منځته کړی. دغه سـرتې پـروژې چین ته دا 

اهـرم پـه الس ورکـوي، ترڅـو نـور هېوادونه پـه ځانګړې توګه افغانسـتان دې تـه مجبور 

کـړي، چـې د چیـن ثبـات او امنیـت ته ورپېښـېدونکي ګواښـونه پـه خپله خـاوره کې له 

منځـه یـويس. د یادونـې وړ ده، چـې پاکسـتان او طالبـان، چې پـر هغو ډلو نفـوذ لري، 

چـې د چیـن امنیـت ګواښـوي، تراوسـه پـورې پـه دې برخـه کـې د پـام وړ اقدامـات نه 

دي تـررسه کـړي. دې تـه پـه پـام رسه، دغـه پوښـتنه پر خپـل ځای پاتـې کېـږي، چې آیا 

پیکینـګ د دغـه موضـوع پـه تړاو هغـوی تر خپل فشـار الندې راوسـتي او دغـه چاره تر 

کومه بریـده اغېزناکـه کېدای يش.

دغـه لنډیـز، لـه ۲۰۲۱ ز. کال وروسـته پـه افغانسـتان کـي د چیـن ښـکېلتیاوو ته رسـېدنه کـوي. دا څېړنه پـه   ډاګه کوي، چې لـه افغانسـتانه د متحده 

ایاالتـو د ځواکونـو د وتلـو د ماهیـت پـه اړه د ناډاډمنتیـا زیاتوالـی او د دغـه هېـواد پـه پالیسـۍ کـې تغییـر، څرنګه په سـیمه کـې د چین پرمـي امنیت 

او اقتصـادي موخـو اغېـزه کـوي. چیـن او اروپايـي ټولنـه دواړه د بیـن االفغـاين خـربو اتـرو څخه مالتـړ کوي. تـر ۲۰۲۱ ز. کال وروسـته، پـه کابل، 

پیکینیـګ او د اروپايـي هېوادونـو پـه پالزمینـو کـې د امنیتـي همکاریـو او پرمختیا لپـاره د کومـو رشایطو وړاندوینه شـوې ده؟ د افغانسـتان لـه نړیوالو 

رشیکانـو څخـه د چیـن هیلـې او متـې او د چیـن د موخـو پر تړاو  د دغه رشیکانو اندېښـنې څـه دي ؟ په کومو برخـو کې درې اړخيـزه همغږي د ګډو 

اهدافـو د ترالسـه کولـو لپاره ډېـره اړينـه او بریالۍ ده؟ 

چیـن او افغانسـتان پـر ۱96۰ ز.کال کـې د دوسـتۍ او پـر یو بـل د نه یرغـل دوه اړخیز 

تـړون السـلیک کـړی  او د اقتصـادي تعامـل په محوریت رسه د سـړې جګـړې  د وخت 

اړیکـې یـې ترسـیم کـړې۱. لـه هامغې دورې راهیسـې، پـه افغانسـتان کې، پـه ځانګړې 

توګـه پـه اقتصـادي برخو کـې د چین لـوړې هیلې ثابتـې  پاتې شـوې دي. د افغانسـتان 

پـه سـیايس او امنیتـي چـارو کـې دغـه د ودې پرحـال زبرځـواک، خپل  ګـډون محدود 

کـړی دی. دواړو هېوادونـو  پـه ۲۰۰6 ز. کال کـې  د ۱96۰ ز. کال د تـړون او د »ښـه 

ګاونډیتـوب« د اصـل پـر بنسـټ، خپلـه دوسـتي تجدیـد کـړه چـې  پر بنسـټ یـې چین 

افغانسـتان او ګاونډیـان پـه پراخـه کچـه لـه ثبـات څخـه د مالتـړ پـه تـړاو راښـکېلوي. 

چیـن پـه ټولیـزه توګه، په افغانسـتان کـې د خپل امنیـت او اقتصـادي ګټـو د خوندیتوب 

پـه برخـه کـې، تـر ډېـره بریـده پـر پاکسـتان چـې لـه ۱96۰ کال راهیسـې په سـیمه کې 

د چیـن  نـږدې ملګـری او متحـد هېـواد دی، تکیـه کـړې ده. خـو پـر ۲۰۱4 ز. کال لـه 

افغانسـتانه د امریکايـي رستېـرو د وتلـو او پـه دغـه هېواد کـې د احتاميل امنیتي تشـې  د 

رامنځتـه کېـدو له امله، داسـې ښـکاري، چـې پیکینـګ د خپلـو لویدیځو پولو پـه څنډه 

کـې افغانسـتان تـه د یـو لومړیتـوب په  سـرتګه ګوري. کـه امریـکا او ناټو دواړه په بشـپړ 

ډول لـه افغانسـتان څخـه ووځي، نـو چین کولی يش، افغانسـتان د خپـل اقتصادي نفوذ  

سـاحې تـه  نـږدې  کـړي؛ ځکـه چیـن له کلونـو راهیسـې د یو کمربنـد او یـوې الرې تر 

طرحـې النـدې د دغـه هېـواد د راوسـتو په اړه خـربې او بحث کـړی دی.

د چین اقتصادي او ډيپلوماتیک اهرم پراختیا  
چیـن، پـه افغانسـتان او سـیمه کـې د پـام وړ اقتصـادي او دیپلوماتیـک نفـوذ لـري، خو 

ال تراوسـه یـې پـه کابـل کـې لـه دغـه نفـوذ څخـه د سـیايس موخـو لپـاره ډېـر لـږ کار 

اخیسـتی دی. پیکینـګ، چـې په سـویي او مرکزي آسـیا کې ځان د مخ پـر وده اقتصادي 

زبرځـواک پـه ټوګـه  ثابـت کـړی دی، تـر هغـه مهاله چـې متحده ایـاالت په سـیمه کې 
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د افغانستان د سولې په تړاو د پکینګ امنیتي اندېښنې او دریځونه
کـه  پـه ۲۰۲۱ ز. کال کـې  پـه افغانسـتان کې د لویدیـځ حضور ته د پای ټکی کېښـودل 

يش، نـو د چیـن کړنـالره، تـر ډېره بریـده له افغانسـتان څخه زېږنـده امنیتي ګواښـونو په 

تـړاو لکـه بیـن امللـي تروریزم او مذهبـي توندالریتـوب4  په پـام کې نیولـو رسه، تثبیت 

کېـږي. د پیکینـګ تـر ټولـو هدفمنـده وېـره، دا ده، چـې ګواکـې د دغـه هېواد په شـامل 

لویدیـځ ایالـت سـینکیانګ کـې  بـه بـې ثباتـۍ او  نا آرامـی رامنځتـه يش؛ پـه ځانګړې 

توګـه دا د دې ښـودنه کـوي، چـې چیـن د ایغور توکـم جهادیانو شـتوايل او فعالیت تعقیب 

تـه لېوالتیـا لـري، چې د طالبانـو په کوربه تـوب د بهرنیـو جنګیالیو یوه کوچنـۍ ډله ده5. 

پـه ایډیـال حالـت کـې، د پیکینـګ لپـاره یـوه  حایلـه  او  باثباتـه سـیمه کولـی يش د 

ډاډمنتیـا المـل يش، چې د ختیځ ترکسـتان  خپلـواک خوځښـت )ETIM( نه يش کولی، 

د افغانسـتان او د مرکـزي آسـیا نـورو هېوادونـو لـه خـاورې څخـه د »مـخ پـر وړانـدې 

موقعیـت« پـه توګه، په سـینکیانګ کـې د بیلتون غوښـتونکو فعالیتونو او نفـوذ لپاره، ګټه 

واخـي6. د سـولې خـربو د ماتـې او د لویدیځوالو بیړين شـاتګ د تر ټولو ناوړه سـناریو 

پایلـه، پـه افغانسـتان کې د دولت سـقوط او ورپسـې کورنـۍ جګړه ده، چـې کولی يش 

افغانسـتان یـو ځل بیا د نړیوالو تروریسـتي سـازمانونو پـر پټنځای بدل کـړي او د چین د 

لویدیځـې سـیمې پـه ګـډون د ګاونډیـو هېوادونو په پولو کـې د بې ثباتـۍ او بې قانونۍ 

المـل يش. داسـې  برېښـی، چـې پیکینـګ د دغـه احتـاميل اوږدمهالـو سـناریوګانو 

وړاندوینـه کـړې ده. دغـه طرحـه، لـه کابـل رسه پـه پیل کـې په امنیتـي مرسـتو رسه – که 

څـه هـم ډېـرې لـږې وې او د هغـو نوښـتونو لـه الرې پیل شـوی ، چـې په ټولیـزه توګه 

پـي شـوي نـه دي. لـه ۲۰۱3 ز. کال راهیسـې داسـې راپورونـه خپرېږي، چـې چین په 

خپـل لویدیـځ کې تاجکسـتان او افغانسـتان ته څېرمـه غرونو کې یـوه بې سـاري پوځي اډه 

جـوړه کـړې ده7. دغه ډول خوځښـتونه بې سـارې دي، خو په بشـپړ ډول منفعالنه او دفاعي 

ماهیـت لـري، پـه ځانګړې توګـه د افغانسـتان د نـورو ګاونډیو تعامل ته پـه پرتلنه. 

د افغانسـتان د سـولې روان بهیـر پـه تـړاو د چیـن ټولیز وضعیـت دا دی، چې پـه ماهرانه 

ډول پـه دې برخـه کـې د متحـده ایاالتـو تر مـرۍ الندې هڅـو څخه مالتـړ کوي. خو 

د پاکسـتان لـه پالیسـۍ رسه سـم، په ښـکاره ډول د یـو شـمېر اروپايي هېوادونـو او نورو 

نړیوالـو هېوادونـو او سـازمانونو لـه داعیې رسه نه دی یوځای شـوی، ترڅـو طالبان د یو 

فـوري اوربنـد پـه برخه کې تر فشـار النـدې راويل. چین تـر هغه ځایه چې پـه دې برخه 

کـې خپـل دریـځ او مسـایل مطرح کـړي، »منظم« او »مسـووالنه« شـاتګ تـه لومړیتوب 

ورکـوي او د بیړنـۍ شـاتګ پـه تـړاو متحده ایاالتـو او ناټو خـربداری ورکـړی دی. چین 

همدارنګـه، د سـولې پـه خـربو کـې د متحـده ایاالتـو د کړنـالرې پـه تـړاو، چـې زیات 

سـیمه ییز رسـمي اړخونه نه لري، اندیښـمن دی . اوسـمهال، چین ان په افغانسـتان کې 

د متحـده ایاالتـو د تروریـزم ضـد ځواکونو د شـتوايل پـه تړاو، ښـايي  مثبت لیـد ولري. 

ویـل کېـږي، چـې دغه هېواد هڅـه کړې، د نورو سـیمه ییـزو قدرتونو په څېـر، د طالبانو 

د سـیايس دفـرت لـه غـړو رسه زیاتـې لیدنـې کتنـې ولـري. چیـن کلونـه وړاندې لـه دغه 

ډلـې رسه اړیکـې ټینګـې کـړې وي، خـو له هغـه و خت راهیسـې، چې متحـده ایاالت،  

)Climbing on China’s Priority List: Views on Afghanistan from Beijing - Afghanistan Analysts Network - English )afghanistan-analysts.org :څېړنه وګورئ AAN  4  د افغانستان په تړاو د چین پالیسۍ په اړه د
5 د بېلګې په توګه وګورئ، ایف برینلی بروتن او توين براون، »متحده ایاالت ایغور جنګیايل هدف ګرځوي، لکه څرنګه چې طالبان هدف ګرځوي«، ,” NBC نیوز، فربوري 8، ۲۰۱8ز.  

6 پاول سرتونسکی او نیکوالی، )۲۰۱8(، »همکاري او سیايل: روسیه او چین په مرکزي اسیا، لېرې ختیځ او د روسيې شامل قطب کې« د سولې لپاره د کارنګي بنسټ، د فربوري ۲8، ۲۰۱8، همدارنګه وګورئ: CICIR مقاله. 
7 وګورئ: ګیري شی، »د مرکزي اسیا په منع شویو غرونو کې، یو ارام نوی داخلېدونکی، چیني ځواکونه«، واشنګټن پست، د فربوري ۱8، ۲۰۱9ز. 

خنجراب پاس، د چین او پاکستان ترمنځ پوله ده. دلته د رسحد تجارت د CPEC برخې په توګه په تېرو کلونو کې خورا لوړ شوی. )رسچینه: عبدالله شکور، ۲۰۱6(



35. افغانستان تر 2021 ز. کال وروسته: د چین د سیمه ییزو  لوړو   هیلو او امنیتي  پایلو لپاره؟

طالبـان د سـولې خـربو اتـرو کـې راښـکېل کړي، دغـه اړیکـې پرانېسـتې او ال روښـانه 

شـوې دي. د سـولې د روان بهیـر پـه تـړاو د پیکینـګ دریـځ پـه اغېزناکـه توګـه د چین د 

هغـې سـرتاتیژيکې ارزونې منعکسـوونکې دی، چـې پـر ۲۰۱4ز. کال د متحده ایاالتو / 

ناټـو ځواکونـو د شـاتګ پـر مهال یـې تررسه کـړې وه، کله چـې یې قضـاوت کاوه، چې 

ښـايي طالبـان پرمختـګ وکـړي او یا زیاته سـیايس بـې نظمـي رامنځته يش8. 

پـه افغانسـتان کـې د چیـن موقعیت، پر سـوداګرۍ، سـیمه ییـز اتصـال او اوږدمهالې او 

تروریـزم ضـد پانګونـې تـه پـه ټینګار او اوسـنیو پېښـو ان له سـیمې څخه د وتلـو لپاره د 

امریـکا هڅـو تـه پـه پـام رسه، کـوم د پـام وړ  بدلون نـه دی موندلـی. رسبېره پـر دې، له 

افغانسـتان رسه د چیـن تعامـل بـه د متحده ایاالتـو او چین په اړیکو د  هیـڅ ډول النجې 

تـر اغېـزې النـدې رانـه يش، ان کـه دغـه اړیکـې ال النجمنـې يش. په داسـې حـال کې 

چـې د دواړو ترمنـځ د همـکارۍ ظرفیـت سـتونزمن شـوی دی، دواړو هېوادونـو چیـن 

او د امریـکا متحـده ایاالتـو پـه سـیالۍ او د اسـیا پـه ټولـو برخـو کـې بحـث کېدونکـو 

موضوعاتـو پـه تـړاو، د افغانسـتان د شـخړې له راوړلـو څخه، ډډه کـړې ده9. 

د چیـن وروسـتی تعامـل، پـه زغـم او متـو تعریـف شـوی، پـه ځانګـړې توګـه هغه څه 

چـې د افغانسـتان د یـو شـمېر سـیايس مرانـو لـه خـوا تعریـف شـوی دی؛ دوی هیله 

لـري، چـې چیـن بـه  و کـړای  يش، پـه بهـرين مالتـړرسه  د کابـل پـه تړلتیـا کـې تنـوع 

رامنځتـه کـړي او ان چیـن کولـی يش پـر پاکسـتان مثبتـه اغېـزه ولـري. خو اوسـمهال د 

چیـن  د دیپلوماتیکـې  پالیسـۍ لـړۍ مـخ پـه پراخېـدو  ده او داسـې  برېښـي، چې چین  

بـه پـه نـږدې راتلونکـي کـې پـه دې برخه کې نـور قاطـع  ګامونـه اوچت کـړی. چین په 

تېـرو څـو کلونـو کې د ملګـرو ملتونو  د امنیت  په شـورا کې په افغانسـتان کـې د ملګرو 

ملتونـو د کلنـي ماموریـت د متدیـد پـه تـړاو، سـتونزمنه دیپلوماتیکه لوبه کـړې ده۱۰. 

د امریـکا د پوځونـو لـه شـاتګ رسه جوخـت – د هـر مهالویـش له مخې چـې وي – ډېر 

اټـکل کېـږي، چـې د لویدیـځ پـه بودیجـه او د  مـايل مالتـړ پـه کچـه کـې هم د پـام وړ 

کموالـی رايش، پـه دې توګـه بـه کابـل اړ يش، چـې له چیـن رسه خپلې اړیکې لـه پورته 

څخـه  تـر ښـکته   پـورې وڅېـړي، پـه ځانګـړې توګـه د چیـن او ایـران نږدېـوايل او د 

پاکسـتان او چیـن اړیکـو تـه په پـام رسه. دغـه اړیکې ښـايي د دې ښـودونکي وي، چې 

پـه راتلونکـي کـې د سـیايس، اقتصادي یـا امنیتي خال په صـورت کې به له کومو سـیمه 

ییـزو لوبغـاړو او موقعیتونـو څخـه مالتړ وکـړي. کله چې د نـړۍ په لر او بـر کې د چین 

د پانګونـې پـه اړه خـربې کېـږي د دغـه هېـواد د »نـه السـوهنې« کړنـالره، د دې ښـودنه 

کـوي، چـې پـه افغانسـتان کې د یـاد هېواد ښـکېلتیا تر ډېـره بریده، لـه پاکسـتان او نورو 

سـیمه ییـزو رشیکانـو څخـه د تاریخـي مالتړ پـر مخینې تکیـه لري۱۱.

د ګټو د همغږې کېدو په تړاو له یو بل رسه کار 
اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه د سـیمه ییـزې سـوداګرۍ او اړیکـو د پرمختیـا پـه اړه 

اقتصـادي انګیـزې لـري. کـه څه هم افغانسـتان تـر دا مهالـه، د یو کمربنـد او یوې الرې 

طرحـې د ګـډون کوونکـو پـه لیسـت کې نـه دی شـامل، خـو چینـي چارواکو، تـر ډېره 

بریـده د چیـن او پاکسـتان اقتصـادي کریډور)دهلیـز(  د پراختیـا له الرې، پـه دغه طرحه 

کـې د افغانسـتان شـاملېدو ته اشـاره کـړې ده۱۲. 

داسـې ښـکاري، کـه د یـو کمربند او یـوې الرې په طرحه کې افغانسـتان شـامل يش، دا 

بـه پـه هغه صـورت کې ممکـن وي، چې د افغانسـتان سـیايس شـاخصونه پـه ځانګړې 

توګـه د سـولې هوکـړه لیـک د ترالسـه کېـدو او پـه کابـل کـې د پاکسـتان نـوي نفـوذ ته 

لېوالتیـا ولـري. د یـو کمربند او یوې الرې مسـیر کولی يش چین له اروپا رسه ونښـلوي، 

پـه ترانسـپوريت لګښـت او وخـت کـې د پـام وړ کموالـی راويل او د یـو شـمېر توکـو 

پـه لېـږد رالېـږد کـې د روسـیې جغرافیايـي لوړتیـا وننګـوي. پيکینـګ تـر دې مخکې، د 

تاجکسـتان – افغانسـتان – ترکمنسـتان د وسـپنې پټلـۍ الره جـوړه کړې وه. افغانسـتان، 

قرغیرسـتان او ازبکسـتان تـه د ځمکنـۍ الرې په توګه، څو نور سـوداګریز مسـیرونه هم 

چمتـو کولـی يش. هیله کېږي، چین د سـرتو زیربنايـي پروژو او لوژسـتیکي مالتړ رسه، 

افغانسـتان رسه خپلـو مرسـتو تـه دوام ورکـړي. د ناټـو د وتلـو په صورت کـې، د چین تر 

مـرۍ النـدې مـايل موسسـې لکه د آسـیا د زیربنـاوو د پانګونـې بانک به کارنـده  ونډه 

ولـري – ځکـه د لویدیـځ د مالتـړ وړ موسسـو د مـايل مالتـړ کموالـی تـر ډېـره بریـده د 

چیـن لپـاره د نفـوذ د پراختیـا فضـا او زمینـه برابـروي. دغـه ډول تر ډېـره بریده ښـايي په 

مرکـزي آسـیا کـې د اروپايـي ټولنـې پـه پروګرامونـو رسه لکه د سـویي آسـیا د برېښـنا د 

سـوداګرۍ او لېـږد پـروژې رسه )کاسـا ۱۰۰۰( د اروپـا د پانګونـې بانـک 7۰ میلیـوين 

یـورو مرسـته، چې د قرغیرسـتان، تاجکسـتان، افغانسـتان او پاکسـتان ترمنځ د برېښـنا د 

لېږد چـارې شـونې کوي، بشـپړ يش۱3. 

اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه یـو باثباتـه افغانسـتان تـه لېوالتیـا لـري، او لـه هغـه ترټولو 

نـاوړه سـناریو چـې افغانسـتان د کورنـۍ جګـړې پـر ډګـر بدلـوي او د نړیـوال تروریزم 

پـر  پټـن ځـای بدلېـږي، ډډه کـوي. اروپايـي ټولنـه، د متحـده ایاالتـو اوسـني دولت په 

پرتلـه کېـدای يش چیـن تـه د نـژدې کېدو زیـات چانس ولـري او ترې وغـواړي، چې تر 

څـو پـر پاکسـتان لـه خپلـې اغېـزې څخـه اسـتفاده وکړي، چـې د سـولې په بهیـر کې د 

بنسـټیزې ښـکېلتیا پـه موخـه طالبان تـر خپل فشـار النـدې راويل. چین لـه طالبانو رسه 

ښـکاره دیپلوماتیکـې اړیکـې لـري او خپلـې دغـه اړیکـې یـې لـه څـو کلونـو راهیسـې 

ټینګـې سـاتلې، خـو داسـې ښـکاري، چې دغه چـاره په سـیمه کـې د پاکسـتان د ګټو د 

خوندیتـوب پـه موخـه له اسـالم اباد رسه په سـال او مشـورې تـررسه شـوې ده. دا چې د 

متحـده ایاالتـو پـه پرتلـه اروپايـي ټولنـه د چین له الرې پاکسـتان تـر خپل فشـار الندې 

راويل، دغـه چـاره به لـه زیات بریالیتوب  څخـه برخمنه وي او کنه، خـو د اروپا او چین 

ترمنـځ وروسـتۍ تجربـې، لکـه څرنګـه چـې د ۲۰۲۰ ز. کال پـه دسـمرب کې  السـلیک 

شـوې سـوداګریزې معاملـې وښـودلې، د دې چـارې لپـاره یـو فرصت چمتـو کوي. 

د افغانسـتان د سـولې روانـه پروسـه، لـه یـو  واحد سـیمه ییز میکانیـزم څخـه برخمنه نه 

ده متحـده ایـاالت د ۲۰۱8 ز. کال پـه پـای کـې د دغه پروسـې په پیلېدو رسه، د سـیمې 

مهـم هېوادونـه لکه ایـران، هند، روسـیې او چین څنګ ته کړل. د افغانسـتان، پاکسـتان، 

چیـن او متحـده ایاالتـو ترمنـځ  د څلور اړخیـزې  همغږۍ ډلـه، د یو پلټفـوروم په توګه، 

پـه ډېـرو برخـو کـې پاتـې راغـي دي. د پورتنیـو قدرتونـو او متحـده ایاالتـو ترمنځ چې 

اوسـمهال لـه بېالبېلـو ناورینونـو رسه مـخ دي، د یـو لړ مسـایلو  ته د نه حل کېـدو په پام 

رسه، اروپايـي ټولنـه او چیـن کولـی يش رادمخـه يش او پـه دې برخـه کې بنسـټیزه ونډه 

واخـي، ترڅـو  د سـیمه ییـز دیالوګ تشـه ډکه کـړي؛ په ځانګـړې توګه چې له پاکسـتان 

او ایـران رسه د پیکینـګ ډېـرې نـژدې اړیکـې او همدارنګـه د شـانګهای د همکاریـو 

سـازمان کـې د چیـن د فشـار اهـرم، کولـی يش ان  لـه روسـیې او د مرکـزي آسـیا پنځو 

جمهوریتونـو رسه د مهـم تعامـل لپـاره، ډېـر ګټـور وي. لـه دې رسه رسه، د افغانسـتان د 

سـولې لـه پروسـې د اروپايـي ټولنې ملتیـا او همغږي، د دغـه ټولنې لـه لومړیتوبونو رسه 

پـه ځانګـړې توګـه  د بري حقونـو  او د حکومتويل ارزښـتونو پـه تړاو لـه ننګونې ډکې 

دي. دغـه هڅـه په بشـپړ ډول نوښـتیزې دیپلوماسـۍ تـه اړتیا لري.

8 . وګورئ، یان سن، »د افغانستان په اړه د چین سرتاتیژیکه ارزونه«، وار ان د راک وېبپاڼه، د اپریل 8، ۲۰۲۰. 
9  د چین او سویي اسیا لپاره د متحده ایاالتو څېړنیزه ډله، »په سویي اسیا کې د شخړو په ډینامیک کې د چین اغېزه، دسمرب، ۲۰۲۰ز. 

۱۰ په تېرو څو کلونو کې د چین پالوي په امنیت شورا کې هڅه کړې، چې د یو کمربند او یوې الرې د طرحې د تایید په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د متدید په برخه کې رصیحه ژبه وکاروي. وګورئ، میشل نیکوالس، »د ملګرو ملتونو 
د امنیت شورا د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د ماموریت د متدید پر رس د چین پر ویټو برالسی کېږي«، رویرتز، د سپتمرب ۱7، ۲۰۱9ز.  

۱۱ جیسون لی، »په چیني ځانګړو رسه د شخړو حلول: چین څرنګه د خپلې نه السوهنې سیاست توجیه کوي«، د استمیسون مرکز، د اګست ۲7، ۲۰۱9ز.  
۱۲ مریم صافۍ او بسم الله علیزاده، ۲۰۲۰، »د یو کمربند او یوې الرې په طرحه کې د افغانستان شاملېدل: څېړنه، تحلیل او لیدلوري«، فریډرېش ایربټ بنسټ، اګست ۲۰۱8.

۱3د اروپا کمېسیون، ګډه اړیکه، »د اروپا او اسیا اتصال، د اروپايي اتحادیې د سرتاتیژي جوړونکي عنارص«، د سپتمرب ۱9، ۲۰۱8، 
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اروپايـي ټولنـه او چیـن بایـد لـه خپـل ځـواک څخـه پـه  ګټـې اخیسـتنې رسه  او همدارنګه  لـه پاکسـتاين  لـوري رسه د مثبتو اړیکـو په مرسـته، پـه دې برخه کې کارنـده ونډه 	�

ولوبـوي، ترڅـو د سـولې د بهیـر پـه تـړاو د طالبانـو کړنـالره تـر خپلـې اغېزې النـدې راويل او لـه ځنډ پرتـه، طالبـان د تاوتریخوايل کچـې راټیټولو تـه ژمن کړي؛ کـه څه هم 

یـو بشـپړ اوربنـد دې نـه وي. رسبېـره پـر دې دوی بایـد اسـالم ابـاد دې تـه  اړ کړي، چې پـه خپله خـاوره کـې د طالبانو پټنځایونـه وتړي. 

اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه بایـد یـو رسـمي هراړخیـز سـیمه ییـز میکانیـزم را منځتـه  کړي، چې د سـیمې  مهـم هېوادو نـه  لکه هنـد، ایران  پکې  ګـډون ولري، کـه څه هم 	�

هنـد پـه دې روسـتیو کـې لـه چیـن رسه النجـې لـري. دغه سـیمه ییزه  اجـامع کولی يش، د سـولې او ثبات پـر بهیـر او د اړتیا په صـورت کې د اقتصـادي او امنیتـي همکاریو 

د لېـږد پـر اړتیا مترکـز وکړي. 

اروپايـي ټولنـه او چیـن بایـد د افغانسـتان او پاکسـتان ترمنځ د اوږدمهالـو اختالفاتو  او پـه ځانګړې  توګه د رسحـدي اختالفاتو د اوارۍ چـارې، د افغان کډوالو بېرته سـتنولو 	�

او مدیریـت، د دواړو هېوادونـو ترمنـځ د باور جوړونې هڅې تسـهیل کړي. 

اروپايـي ټولنـه بایـد لـه چینـي پالیـي جوړونکـو رسه د خپلو موجـودو دیپلوماتیکو شـبکو څخه ګټـه واخي، ترڅو په افغانسـتان کـې د تروریزم ضـد او اقتصـادي موخو ها 	�

خـوا د پرمختیـا او تلپـايت ثبات لـه کړنالرې څخـه مالتړ ويش. 

پـه افغانسـتان کـې د پرمختیـا پـه تـړاو د اروپايـي ټولنـې او چیـن ترمنـځ د همغمږیـو هـر راز هڅـه او پراختیا، د بـري حقونو  پـه تـړاو د دواړو لـورو د دریځونو ترمنځ سـرت 	�

اختـالف دی. پـه همـدې حـال کـې، دغـه چـاره، پـه نورو سـیمو کـې د دواړو لـورو د همکاریـو د ژورتیـا پر مخ خنـډ نـه دی ګرځېدلی. 

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، بــري ټولنــې، د امریــکا 

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

د پښتۍ د انځورونو په اړه: 

د چیــن جمهــور رئیــس شــی جیــن پینــگ )لــه ښــي نــه درېیــم( او د افغانســتان اجراییــه رئیــس عبداللــه عبداللــه )لــه 

کیــڼ نــه څلــورم( پــه بیجینــګ کــې د چیــن د خلکــو پــه ناســته کــې د ګــډون پــه حــال کــې،  17 مــې 2016. کال.

انځور:  رویټرز / محمد اسامعیل / 

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ
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ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس



د پالیسۍ لنډېز

په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟

د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر 

بدلېدونکې اړیکې  

انډریو واټکېنز، تیمور شاران



38- په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیکې  

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 سـرتاتیژي 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 سـرتاتیژیکې 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 ۱99۰ 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 ۱996 ز. کال د رباين دولت 

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

ضـد یـو ایتـالف )چـې تر ډیـره ورته د شـامل اتحـاد ویل کېـده(5 د جوړېـدو چارې 

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 ۱979 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 ۱998 ز. کال کې د افغانسـتان په شـامل 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 سـرتاتیژیک )بیا تنظیـم( نومـول کېده۲. 

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

اړخیـزه سـرتاتیژي، چـې تر ډېره متناقضـه وه3، تعقیب کـړې ده. د مفرینو پـه وینا، دغه 

خطرناکـه پالیي »سـرتاتیژیکه 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 سرتاتیژۍ 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 احتاميل 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 سرتاتیژیکو 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 پالیي: د سرتاتیژیک عمل پالنې تکامل«، د استکهلم د نړیوالې سولې د څېړنو انستیوت، سپتمرب، ۲۰۱3.

4 مثم بهراوش، )۲۰۱9(، »ایران په افغانستان څه غواړي؟« د فربوري 4، ۲۰۱9ز. کال.

5 د ۱998 په اګست کې کله چې طالبانو، په شامل کې سرتاتیژیک ښار مزاررشیف ونیو، نو د ایران د قونسلګري اته تنه ایران دیپلوماتان او یو تن خربیال ووژل.



39- په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیکې  

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 ده6. 

د مالمحمدعمـر ځایناسـتی مالاخرتمحمـد منصـور، د ۲۰۱6 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 وه7. 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 

دی8.  موخه 

ایـران پـه افغانسـتان کـې د پـام وړ نـرم قـدرت اعاملـوي. 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 ۲۰۱7 

– ۲۰۱8 کلونـو پـه بهیـر کـې لـه پاکسـتان څخـه پـه وړانـدې کېـدو رسه، د افغانسـتان 

تـر ټولـو سـرت 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(9. ایـران د خپـل اقتصـادي سـرتاتیژیک 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 

95۰۰۰۰ 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 ۲۰۱9 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 

ونیـي. 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 

6 یوچي درازن، »په افغانستان کې له اسالمي دولت رسه د مبارزې په موخه له طالبانو رسه د ایران انحصاري ټیم«، فارن پالیي، د مي ۲6، .

7 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 ۲6، ۲۰۲۱.
8  له جواد ظریف رسه د طلوع نیوز د مرکې منت، د ۲۰۲۰ کال د دسمرب ۲۱مه.

https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-(  :۲۰۱89 عمده صادرايت توکي، برېښنا، ساختامين توکي او خواړه دي. وګورئ »پر ۲۰۱7-۲۰۱8 د ایران سرت سوداګریز رشیک«، مايل تریبیون، د اپریل 8 ۲۰۱8ز. کال
.)economy/84309/iran-biggest-trade-partner-of-afghanistan-in-2017-18

۱۰ ایران، هند او افغانستان د ۲۰۱6 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 ۱65 
رشکته یې د افغانانو دي. 

۱۱ سیروان کاجو او مهدي جدي نیا، )۲۰۱9(، » پر ایران، د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو ګواښ په اړه نیوکه وشوه« امریکا غږ، د مي ۱5، ۲۰۱9. 

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 ۱9 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/۰5/۲۰۱9/https://www.al-monitor.com/pulse/originals ۱3

۱4 توبیاس اشنایدر، )۲۰۱8(، د فاطمیون کنډک: افغان جنګیايل د سوریې په کورين جګړه کې، د منځني ختیځ انستیتوت، اکتوبر، ۲۰۱8.

“
”

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.
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مرانـو 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 وتلو تـه دوام ورکـوي 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 

سـرتګې 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 هامغه کچه د متحده ایاالتو د سیاسـت لـه مانورونو 

فرصـت غـواړی مخالف دی. 

لـه ۲۰۱9ز. کال راهیسـې د ایـران پـه تـړاو د ولسـمر 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 سـرتاتیژیکو 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 لپاره د اروپايـي ټولنې په ګډون له نړیوالـې ټولنې رسه د 

څـو همپالـه پراخـو ګټو په تـړاو یو سـیايس اضايف پلیټ فـورم چمتو کـړي. د ګډ کاري 

جامـع پـالن JCPoA( ۲۰۱5( له راهیسـې، چې په معمـول ډول د ایران 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 سـرت 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 8۰ میلیـارد مـرت 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 سـرتاتیژي 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 سـرتو 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 کنـرتول 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(



42- په ختیځ ګاوڼد کې ټول ارام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیکې  

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 مروع 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 پالیي، 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، بــري 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 / 

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس



د افغانستان د سولې په پروسه کې

د ترکیې رول  او اهمیت

انډریو واټکېنز، تېمور شاران

د  ســولې  رامنځته کولو  منځګړی؟



44- د افغانستان د سولې په پروسه کې د ترکیې رول  او اهمیت

د دغې پالیسۍ نچوړ) لنډیز(،  د امریکايي پوځي ځواکونو د وتلو  ماهیت او پر مي او سیمه ییز  امنیت د هغه د اغېزو ابهام په ترڅ کې، د ترکیې او 

افغانستان دوه اړخیزې اړیکې څرګندوي. د یادې پالېسی لنډیز، په خپل ختیځ ګاونډ کې د انقرې ګټې او د پالیسی مسیرونه په ډاګه کوي  او د دغې 

موضوع ارزونه کوي، چې ترکیې رسه  د دې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ېې د یوه باوري او طبیعي منځګړي په توګه هرکلی کېږي، ال  هم نه 

دی توانېدلی چې په دې برخه کې یوه روښانه او مشخصه سرتاتیژي وړاندې کړي.  پر دې رسبېره؛   د کډوايل په اړه پر ګډو اندېښنو د مترکز ترڅنګ، د 

پالیسی دا لنډه څېړنه د افغانستان او اروپايي ټولنې ترمنځ د ال زیاتو همکاریو د  بالقوه امکاناتو او ظرفیتونو څېړنه کوي. 

ترکیې د افغانستان د تاریخي متحد او د اووم سرت هېواد په توګه چې ځواکونه ېې د ناټو 

د ماموریت په چوکاټ کې په دې هېواد کې فعالیت لري په ډېره پراخه او څو اړخیزه بڼه 

افغانستان کی مشارکت لرلی دی۱. ترکیه له افغانستان رسه ژورې فرهنګي او ژبنې اړیکې 

په  له قومي لحاظه ترک توکم دي.  پام وړ سلنه وګړي   د  افغانستان  د  لرِي؛ ځکه چې 

امپراتوري څخه د کابل د مالتړ پرېکړې، د دواړو  لومړۍ نړیواله جګړه کې له عثامين 

ترکیې  د  نېټه،  د مارچ ۱  بنسټ کېښود چې ال هم  اړیکو  او  د دوستۍ  ترمنځ  هېوادونو 

- افغانستان د دوستۍ ورځ په نامه ملانځل کېږي.  په ۱93۰ لسیزه کې، انقرې د افغان 

پوځیانو په روزلو او د پرمختیايي کارپوهانو په لېږلو رسه، د افغانستان د عرصي کېدو له 

اقداماتو څخه مالتړ وکړ. ترکیې، په ۱979 ز. کال کې پر افغانستان د شوروي له یرغل 

رسه په ښکاره مخالفت وکړ او د کورنیو جګړو د اوږدو په ترڅ کې ېې، د شامل  اتحاد،  

دوستم  عبدالرشید  اسالمی مر  توګه حزب جنبش  په ځانګړې  قومي مرانو  ازبک  د 

څخه، چې پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ترکیې ته وتښتېد، مالتړ وکړ. ترکیه 

لومړنی مسلامن هېواد و، چې د ۲۰۰۱ز. په نومرب کې، په افغانستان کې د متحده ایاالتو 

تر مري الندې پوځي عملیاتو رسه یوځای شو او اوسمهال  د کابل د ښوونېز، مشاورت 

او همکاری مسؤلیت)بولندويي(  پرغاړه لري. انقره؛ د ناټو د نورو هېوادونو پرخالف، دې 

ته لېوالتیا لري، چې په افغانستان کې خپل رول ته دوام ورکړي.

په همدې حال، تراوسه پر دې نه دی توانېديل چې د ولسمر اردوغان د ۲۰۱5 ز. کال د 

دې وینا »چې د افغانستان ستونزې زموږ ستونزې دي او  د افغانستان بریا زموږ بریا ده«، 

یو روښانه پالیي وړاندې کړي2.

په افغانستان کې د ترکیې د څو اړخیز سیاست تعامل

افغانستان په تړاو د انقرې بهرين سیاست د څلورو موخو پر محور راڅرخېږي: 1( د دغه 

هېواد د ثبات او وحدت ساتنه؛ 2( د موجودو سیايس جوړښتونو او بنسټونو پیاوړتیا؛  3( 

د افغانستان د امنیتي چاپېریال د ثبات مالتړ؛ او 4( د تروریزم او توندالریتوب په له منځه 

وړلو رسه، د سولې او هوساینې ټینګښت3. ترکیه د ملګرو ملتونو سازمان او د ناټو له الرې 

په دوه اړخیزه کچه، افغانستان رسه د پام وړ مرسته کوي. انقرې له ۲۰۰۱ز. کال راهیسې 

په دغه هېواد کې د امنیت، روغتیا، پوهنې او زېربناوو په برخو کې شاخوا  ۱,۱ میلیارد 

امریکايي ډالرو پانګونه کړې ده4. ترکیې د ۲۰۱9 ز. کال تر مي پورې د ملګرو ملتونو 

۱- ونیا کورا)۲۰۱7(»ترکیه په افغانستان کی پراختیایی نقش لري «د مډل ایست انسټېټوټ ۲۰۱7 د سپتمرب ۲6 مه.

۲ - وینای کاورا )۲۰۱7(، »ترکیه په افغانستان کې خپله ونډه پراخوي«، د منځني ختیځ انستیتوت، سپتمرب ۲6 ، ۲۰۱7ز. 

3- وګورئ، د ترکیې جمهوریت، د بهرنیو چارو وزارت وېبپاڼه.  

4- »ترکیې د پروژو لپاره افغانستان رسه د ۷۵ میلیون ډالرو مرسته کوي«، د صباح ورځپاڼه، د نومرب 2۵، 2020.  

۵ - د افغانستان د ميل دفاعي ځواکونو وجهي صندوق، مي 2019.  

6 - »ترکیه د پروژو لپاره افغانستان رسه د ۷۵ میلیون ډالرو مرسته کوي«، د صباح ورځپاڼه، د نومرب 2۵، 2020.  

پرمختیايي پروګرام - یو. ان. ډي. پي تر څارنې الندې د نظم او قانون د وجهې صندوق 

له الرې د افغانستان له مي او امنیتي دفاعي ځواکونو رسه د شاوخوا  86 میلیونو ډالرو 

مرسته کړې ده5. ترکېه د نورو مرسته کوونکو هېوادونو په شان په تدریجي توګه خپلې 

مرستې راټيټوي همدارنګه د ۲۰۲۰ ز. کال  په جینوا کنفرانس کې د دوو راتلونکو کالونو 

اّلره د ترکېې  75 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه د ۲۰۱8 – ۲۰۲۰  )ترو دوو کالونو پر تله( 

د۱5۰ ملیون ډالرو د ژمنې یوازی نیاميي برخه جوړوي6. د ترکیې چارواکي وړاندوینه 

کوي، چې د مايل مرستو دغه کچه کېدای يش وساتل يش او د سیايس هوکړې د ترالسه 

کېدو په صورت کې کېدای ، ان زیاتوايل ومومي. 

له ۲۰۲۱ ز. کال څخه وروسته افغانستان کې، د ترکیې د پالیسی اسايس لومړیتوب د 

دې هېواد د ثبات ساتنه جوړوي، چې هغه د توندالرو ډلو د فعالیتونو غځېدنی په اړه 

له ځانګړو اندېښنو رسه نغښتې ده. دې هېواد د تېرې لسیزې په نیاميي کې په »اسالمي 

د  چې  دي؛  زغمي  بریدونه  تروریستي  ډیر  خوا  له  ډلی  داعش  شوې  نومول  دولت« 

توندالریتوب له ګواښ او له سوریې او ګردې نړۍ څخه  د میلیونونو  پناه وړونکو او 

کارګرو له  کډوالیز یرغل او یوه دوره هم د پرانېستو پولو  له څو نښتو رسه مخامخ شو. 

د  ترکیې او مرکزي اسیا هېوادونو ترمنځ ژورې تعامي او سوداګریزی اړیکې،  سیمه ییز 

تروریزم پورې د اړوندو اندېښنو په محدودولو رسه،  په ازاده توګه په پانګونه باندی والړې 

دي؛ په دې توګه په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د دغه هېواد ونډه، 

نړیوالې  د  اندېښنې  د هغوی  او  کېږي.  بیمه ګڼل  نامستقیمه  یوه  تړاو  په  پانګونو  دغو  د 

ترهګرۍ له اندېښنو رسه چې په دی هیواد کې د ناتو د نورو غړو پاتې کېدو لپاره د انګیزی 

المل ګرځي ورته والی او شباهت لري.

د ترکیې د یو شمېر  مخکښه پالیسۍ جوړوونکو په وینا،  انقره ښايي بی لدې چې خپلې 

راتلونکي  تعامل په وړاندی د ناټو  دریځ په پام کې ونیي،  تر ۲۰۲۰ ز. کال وروسته 

هم ) افغانستان په تړاو( خپلو مايل ژمنو ته دوام ورکړي. د ناتو شاتګ ته په پام رسه، ترکیه 

کېدای يش په دې هېواد د خپل پوځي حضور د غځېدا مسله وڅېړي. خو دلته دغه پوښتنه 

مطرحه ده، چې د ناټو له رشیکانو پرته د دغه هېواد پوځي دوام په افغانستان کې عمي 

ده؟ په هر حال ترکیه، د افغانستان په سیايس رشایطو کې خپلې اصي ګټې لري او په دې 
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د مصالحې  افغانستان  د  اړه خربې وشوي۱۰.  په  پرانېستل کېدو  د  د دفرت  د طالبانو  کې 

ته د خپل سفر  انقرې  په نومرب کې  د عايل شورا رییس عبدالله عبدالله، د ۲۰۲۰ کال 

پرمهال، د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا او ښه وايل کې د انقرې پر حیايت رول  

ټینګار وکړ. د افغانستان زیاتره سیايس مران، د طالبانو تاریخي کوربه او مالتړ هېواد 

پاکستان، د د ستونځو د حل او فصل او د تلپايت سولې د ټینګښت کي ګڼي او هیله لري، 

چې ترکیه دې په دې برخه کې پر اسالم اباد د فشار له اهرم څخه ګټه واخي. په همدې 

حال کې، ترکیی په تېره لسیزه کې د افغانستان په شامل کې د قومي ټولنې له مرانو رسه 

په ځانګړې توګه عبدالرشید دوستم رسه، چې په منظم ډول په ترکیه کې اوسېده )لومړی 

پر ۲۰۰9 او بیا له ۲۰۱5 تر ۲۰۱7( خپلې اړیکې ټینګې کړې دي. له دې رسه رسه، د 

ترکیې اړیکې په دودیزه توګه تر قومي تړلتیاو هاخوا پراختیا مومي. په  دې توګه  په تېرو 

کلونو کې لکه حکمتیار په څېر  یو مخالف سیايس څېرې نورو لویو سیاستوالو هم له 

ترکیې څخه لیدنه کړې ده. 

ترکیې تر اوسه پورې د ځینو افغان مرانو انتظاراتو ته رسیدګی نه ده کړي، چې هیله لري، 

دغه هېواد د افغانستان په تړاو تر دې هم فعاله ونډه ادا کړي. په واقعیت کې انقرې، د 

اروپايي ټولنې او د افغانستان د څو ګاونډیو هېوادونو برخالف، تراوسه پورې د سولې په 

بهیر کې برخی اخیستو لپاره کوم ځانګړی استازی ګامرلی نه ده او نه  یې هم د افغانستان 

له سیايس شخصیتونو رسه  اړیکې لرلې،  چې دغه چاره له افغان دولت رسه  او یا  نړیوال 

مالتړ عمومی شبکی  رسه چې په دوحه کې  راټول شوي، د مشخصو اقداماتو په مانا 

تعبیر شوی دي. دغه چاره کېدای يش، د انقرې مهمو سیمه ییزو  ننګونو او کورين متزلزله 

اقتصادي فضا او سیايس النجو ته په کتو رسه، دا مسئله کېدی يش تر یوه بریده د اړوند 

هوکړی د ناپراخوايل له امله وي.  خو د ترکېې په بهرين سیاست کې حتا په ډېرو مساعدو 

حاالتو کې هم د اصي لومړیتوب په توګه هیڅکله د افغانستان مالتړ  ته ځای نه دی 

ورکړی  او په دې برخه کې کومی لوړې هیلې پي شوي نه دي. 

په استانبول کې د اسیا زړه پروسه: آیا نویو سیمه ییزو میکانیزمونو ته اړتیا شته؟ 

  په افغانستان کې د جګړې او نښتو په وروستیو لسیزو کې  نړیوالو قدرتونو له خوا ، له 

او د څلور  افغانستان ګاونډیان(  او روسیې رسبېره د  ایاالتو  دې ډلې ۲+6  )په متحده 

اړخیزی همغږۍ د ډلې )افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایاالتو( په ګډون، د سیمه 

له  ایاالتو د خربو  له طالبانورسه  د متحده  ییز نوښتونو څو طرحې رامنځته شوي دي. 

پیلېدو دوه کاله وروسته، د روانی سولې بهیر په خاطر  څو ناستې او مخامخ خربې شوې 

دي. په داسې حال کې چې په دغو نویو طرحو او نوښتونو کې د نړېوالو څرګندونو او 

د افغانستان د سولې له پروسې څخه د مالتړ زمینه برابره شوې ده، خو دغه نوښتونه په 

دې برخه کې کوم ملموس اقدام او  السته راوړنه نه لري. د افغانستان د سولې له پروسې 

څخه د مالتړ لپاره ال تر اوسه کوم یوه موټۍ او متحد سیمه ییز میکانیزم شتون نه لري، 

په ځانګړې توګه د سیمې مهمو لوبغاړو )هېوادونو( لکه ایران، هند، روسیې او په خپله 

ترکیې رسه  اړیکو ته په کتو ،  د متحده ایاالتو وضعیت ېې اندېښنو رسه  مخامخ کړی 

دی۱۱. 

تر ټولو   تر اوسمهاله  په  ۲۰۱۱ ز. کال پیل شوې،  د استانبول - اسیا زړه پروسه، چې 

پراخه طرحه او عملی نوښت دی، چې په دې پروسه پر  ۱5 مالتړو هېوادونو او نړیوالو 

دغه  لري.  برخه  هیوادونه  ، ۱7 سیمه ییز  په ګډون  ټولنې  اروپايي  د  سازمانونو رسبېره  

پروسه، چې د افغانستان په محوریت، د سیمه ییز امنیت او اقتصادي او سیايس همکاریو 

د پرمختیا په موخه۱۲، د خربو او باور جوړونې اقداماتو له الرې، د کابل او انقرې له خوا 

جوړ شوی دی. د سیمه ییزو همغږیو او باور جوړونې په موخه ، د اسیا زړه پروسې د ارتقا 

وروستیو کې په لیبیا او سوریه کې د ترکیې یوه اړخیزه مداخله او له سیمه ییزو ځواکونو 

رسه مرسته، کولی يش په افغانستان کې د راتلونکي امنیتي مرستو لپاره یوه بېلګه وي7. 

د سولې په روان بهیر کې د ترکیې دریځ: یوازې په نوم  یو ایډیال لوبغاړی؟ 

داسې ښکاري چې  د ترکیې پالیي جوړونکي، د سولې  پروسې په اړه چې د متحده 

ایاالتو له خوا  پیل شوې ده، په احتیاطمنه توګه خوشبین دي، خو په دې برخه کې یو 

لړ شکونه او تردیدونه هم لري. یو شمېر چارواکو، د هر ډول بنسټیزې روغې جوړې په 

تړاو د طالبانو د لېوالتیا په اړه جدي اندېښنې بیان کړي او په دې اړه دغه پوښتنه هم شتون 

لري، چې آیا نړیواله ټولنه او افغان دولت   سولی بهیر ته غاړې اېښودلو او منلو کار کې 

د طالبانو تر فشار الندې راوستلو الزمه او کايف وړتیا لري او کنه؟ ترکیه په مستقیمه توګه 

له طالبانو رسه اړیکه لري، خو د سولې په پروسه کې اصي کړنه یې، د بیانیو او اعالمیو 

خپرول او د افغان دولت دځواکمنولو نښې نښانی څرګندوي. دا چې دا موضوع  ایا د 

زیاترو اقتصادي او سیايس مسایلو په خاطر د انقرې د پام وړ وي او یا د ترکیې متحد د 

قطر په څېر د نورو منځګړو اهمیت له امله،  داسې نه ښکاري، چې ترکیه د افغان سولې 

په پروسه کې د داسې  رول اداکولو په لټه کې وي، کوم چې ېې د سوریې په اړه  د استانې 

په پروسه کې تررسه کړ. دې رسه رسه د یادونې وړ ده، که څه هم په تېره لسیزه کې د ترکیې 

او متحده ایاالتو ترمنځ په دوه اړخیزی اړیکې ترینګلی وې ، د ۲۰۲۰ ز. کال په وروستیو 

کې، د سولې په برخه کې د متحده ایاالتو ځانګړی استازي زملي خلیلزاد څو ځلې له 

ترکیې څخه لیدنه وکړه او په دې برخه کې په پرلپسې توګه همغږئ رامنځ ته شوې. 

له اسالم آباد، دوحې او کابل رسه  د ترکېې ډاډمنې  اړیکې او  په ناتو کې له غړیتوب 

رسه رسه  له مسکو رسه ټيکاومنی او پایداره اړیکی، ترکیې ته یو مناسب او اغېزلرونکي 

موقعیت ورپه برخه کوي؛ او د افغانستان د نورو پوله رشیکو ګاونډیو برخالف، افغانستان 

رسه یې دوه اړخیزه، اړیکې د ځمکني یا د نورو اختالفونو تر سیوري الندې نه دي. په 

واقعیت کې ترکیه ادعا کوي، چې له هغو ګوتو په شامر - کمو هېوادونو څخه دي، چې 

په افغانستان کې کار کوي او په دې برخه کې هېڅ ډول پټه برنامه »سرته لوبه« نه لري. 

له تېرو دوه لسیزو راهیسې د افغانستان په خاوره کې د ترکي پوځیانو شتون له دې امله 

د خلکو پام وړ دي، چې دا هېواد د اسالمي همکاریو سازمان فعال غړی هم دي. ترکیه 

کولی يش د دغه سازمان او ناټو د فعال غړي په توګه، د افغانستان د ګاونډیانو او نړیوالو 

افغانان، د دواړو هېوادونو د ګډو  په توګه عمل وکړي. ټول  باور پل  رشیکانو ترمنځ د 

فرهنګي زمینو په دلیل چې اکرثیت وګړي ېې مسلامن دي او په ترکي او سیمه ییزو ژبو د 

ګډو اصطالحاتو د شتوايل له امله ېې ښوونې په برخو کې د ترکي د ولي ځواکونو مثبت 

هرکلی کړی دی. د ناټو د نورو غړو هېوادونو برخالف، په تېرو ۱9 کالونو کې د ترکیې 

یوازې یو چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د هديف بریدونو په پایله کې وژل شوی 

دی8. د اسالمي حزب مر ګلبدین حکمتیار د ۲۰۲۰ز. کال په فربوري کې په ښکاره 

اعالن وکړ، چې ترکیه باید د ناټو د غړي په توګه د جرمني پرځای، د بین االفغاين خربو 

کوربه وي او د فرانسې له ولسمر امانول مکرون رسه د اردوغان د ټکر پرمهال ېې، په 

ښکاره له اردوغان څخه خپل مالتړ اعالن کړ9. 

ترکېې، په تېرو وختونو کې هم د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ  په النجو کې، په ځانګړې 

توګه په ۱96۰ ز. کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د رسحدي اختالفاتو په اوارې کې، 

د منځګړي په توګه خپل رول ادا کړې دی؛. ترکېې په تېرو دوو لسیزو کې، له پاکستان، 

افغان دولت او ان )په پټه( له طالبانو رسه خپلو  دېپلوماتیکو اړیکو کې پانګونې ته دوام 

ورکړی دی. انقرې په بریالیتوب رسه  د تاوتریخوايل کمولو لپاره په یوه درې اړخیزه  هڅه 

له مرتابه رسه یې  او د طالبانو  ناستو کوربه و  اباد ترمنځ  د څو  او اسالم  کې د کابل 

مستقیمې اړیکې ټینګې کړې، چې په ۲۰۱۰ز. کال کې په لنډ ډول په انقره کې په دوحه 

7 - د سوریې اجیران د ترکیې د بهرين سیاست ساتنه کوي، دویچه وله، 3۰ سپتمرب ۲۰۲۰.

8 -   د ترکیې د سفارت پر موټر ناستو د برید له امله، یو ترکي رستیري ووژل شو، آسوشیتدپرس ، د فربوري ۲6 مه ۲۰۱5 ز.کال.

9 - "حکمیتار، د ترکیې پر وړاندې د ماکرون خربې د نه منلو وړ دي، انډوال خربي آژانس، د سپتمرب ۱۱ مه ۲۰۲۰. 

۱۰- ایاز گل، )۲۰۱9( ، "د افغانستان د سولې په تړاو ترکیې د درېو اړخیزو ناستو کوربه" ، امریکا غږ، د جنوري 4 مه  ۲۰۱9 ز. کال. 
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ري جنــو - ٢٠ فربوري - ٢٠ چ ر ما - ٢٠ ېــل پر ا - ٢٠ مـــې - ٢٠ ن جـــو - ٢٠ -جـواليي ٢٠

هغه ګډه ننګونه چې افغانستان کې د اروپايي ټولنې او ترکیې پالیسی ته جوله ورکوي 

ډله  دویمه  وګړيزه  زیات   کډوالو  مېشت  د  کې  ترکیه  په  مهال،  دا  افغانان  ده.  کډوالی 

جوړوي او په ۲۰۱9 او ۲۰۲۰ کلونو کې د یونان په جزایرو کې  د وارد شویو کډوالو تر 

ټولو زیاته برخه جوړوله. په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه  ۲۰۱5 ز، کال څخه 

وروسته، د افغان پناه غوښتونکو په تړاو د اروپايي ټولنې لېوالتیا کمه شوې او د کډوالو 

هېوادونو  ترانزیټ  له  توګه  ساري  بې  په  بروکسل  ده.  شوې  ټیټه  هم  کچه  کېدو  منل  د 

رسه اړیکه ټینګه کړې، ترڅو د څو هېوادونو کډوال په ترکیه کې تم وسايت. دغه هېواد 

اوسمهال د کډوالو په متځای بدل شوی دی، چې کولی يش د اروپايي ټولنې او ترکیې 

اړیکه هم کمرنګه کړي. دغه چاره پر هغو افغانانو هم اغېزه کوي، چې په ترکیه کې اويس. 

داسې ښکاري، هغې اعالمېې نه په پام رسه، چې د کابل او بروکسل ترمنځ د کډوايل د 

همکاریو په تړاو صادره شوې، دا دریځ به  دوام ومومي۱4. 

تېر ته په کتو رسه، اروپايي ټولنه او ترکیه د ۲۰۱6 ز. کال په مارچ کې  پالیسیو  د دغو 

هوکړه وکړه، چې دغه )ترکیه( هېواد به د یونان سواحلو ته وروستي ورودي الرې تړي. 

په بدل کې د اروپايي ټولنې غړو هېوادونو ژمنه وکړه، چې ترکیه د بېرته ستنېدونکي هر 

سوري وګړي پر رس یو سوري وګړي قبلوي او همدارنګه د ترکیې وګړو لپاره د ازاد ویزې 

لړۍ چټکه کوي او د کډوالو د منلو په پار ترکیې ته د خپلو مرستو کچه 6 میلیارد یورو 

۱۱ - گو کوپولو، )۲۰۲۱( ، "د بایدن په واکمني کې، د متحده ایاالتو او ترکیې اړیکې له ظریفانه انډول رسه مخ کېږي " ، املانیتور، د جنوري ۲۰ مه ۲۰۲۱ ز. کال. 
۱۲ -  د نورو جزییاتو لپاره، د اسیا زړه وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ.  

۱3 - وګورئ: د جمهوري ورځ د اکتوبر ۲9، د ترکیې سفیر وینا، په کابل کې د ترکیې سفارت، 3۰ سپتمرب، ۲۰۱9.  
EU: Renewed deportation agreement with Afghanistan close to approval“  ۱4” ، ستیټ واچ، ۱4 جنوري، ۲۰۲۱. 

)/https://helprefugees.org/news/eu-turkey-deal-explained( ۱5- اروپا او ترکیې معامله: له کډوالو رسه مرسته وکړئ، د اپریل 5- ۲۰۱8.  هـ  
۱6 - لیزا لیګتاس او جیسکا ټي، )You Cannot Exist in This Place: Lack of Registration Denies Afghan Refugees Protection in Turkey“،)۲۰۱8”,  نړیوال مهاجرت، د دسمرب ۱3، ۲۰۱8ز.کال.

اروپا ته تلونکي افغانان

Eurostat Database :رسچینه

ته د  اروپا  امله،  له  - ۱9 وایروس د محدودیتونو  د کوویډ 
افغانانو د تلو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو 
دغه لړۍ ورو ورو بېرته پیلېږي. شواهد ښيي، چې د یونان 
د سمندري ځواکونو له خوا د پناه غوښتونکو بېرته ستنول، 
کولی يش د هغو کسانو د شمېر په کمېدو کې اغېزناکه وي، 

چې غواړي اروپا ته والړ يش.

لپاره له ژمنو رسه رسه، منتقدین وايي، چې د اسیا زړه پروسه رسه له دې چې له رامنځته 

کېدو څخه یې یوه لسیزه تېرېږي، یوازې اعالمیه صادره کړې، چې هېڅکله عمي شوي 

نه ده. آیا د اروپايي ټولنې او ترکیې یوه ګډه طرحه کولی يش، د افغانستان د خربو لپاره د 

یو نوی سیمه ییز میکانیزم له رامنځته کېدو رسه مرسته کوي؟ 

آیا د اروپايي ټولنې او ترکیې ترمنځ د همکاریو ګډ ټکی)ګډه فضا( شتون لري؟ 

کله چې   ۲۰۲۱ ز. کال څخه وروسته افغانستان کې  سیايس ثبات او اقتصادي پرمختیا 

ګډه  کې  برخو  الندې  په  يش(  )کولی  به  ټولنه  اروپايي  او  ترکیه  کېږي،   خربې  اړه  په 

او  کډوايل  روغتیا،  مبارزه،  جرمونو رسه  هاخوا  پولو  له  او  تروریزم  له  ولري:  همکاري 

روزنه. په افغانستان کې د روغتیا په برخه او همدارنګه د خصويص سکتور په برخه کې 

د ترکیې پانګونه د پام وړ ده. د ترکیې هڅې د افغانستان په ټولو برخو کې د روزنې او 

غیرانتفاعي  هېواد  دغه  د  او  ترکیې دولت  د  ده.  بله مهمه موضوع  برخه کې  په  ښوونې 

موسسې په ۱7 برخو کې ښوونځي مدیریت کوي، چې له 3۰ – 4۰ پورې ښوونځي 

کېږي، چې تر 5۰۰۰ زیات زده کوونکي لري، دوی هوډ لري، دغه هڅې او فعالیتونه نور 

هم پراخ  کړي دغه هڅې د ښځو روزنې ته هم دوام ورکوي: انقره په کابل کې د افغان – 

ترک ښځینه پوهنتون د پرانېستو په تړاو له کابل رسه په خربو بوخت دی۱3.  

د ۲۰۲۰ ز. کال له جنوري د همدې کال

تر اګست پورې، د ترکیي اړوندو ادارو له خوا

۲۹,۴۸۵ تنه ناقانونه کډوال نیول شوي دي. 

د ۲۰۲۰ ز. کال له جنوري تر اګست میاشت پورې؛
۶,۰۰۰ تنه افغان کډوال له ترکیې څخه

بېرته افغانستان ته استول شوي دي.  

پر ۲۰۱۹ز. کال ۲۳,۷۸۰ تنه
افغان کډوال ایستل شوي دي. 

۱۱۶,۴۰۳ تنه افغان پناه غوښتونکي

او  ۱,۱۹۲ تنه افغان کډوال

په ترکیه کې ژوند کوي.

په ترکیه کې افغان مهاجرین

 UNHCR :رسچینه



47- د افغانستان د سولې په پروسه کې د ترکیې رول  او اهمیت

ترکیه او اروپايي ټولنه باید د جوړښتونو په ځانګړې توګه د روغتیا او روزنې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړي او د کډوايل کچې د راټیټولو په موخه د امکان په صورت کې 	�

له ایران او پاکستان رسه په نږدې همغږي رسه، په دغه هېواد له تلپاتې او باثباته اقتصادي ودې څخه مالتړ وکړي. 

اروپايي ټولنه، غړي هېوادونه یې او ترکیه په افغانستان کې خپلو ګډو ګټو ته په پام رسه، په دغه هېواد کې خپلو پوځي او ناپوځي هڅو د همغږولو په موخه باید د ناټو له چوکاټه 	�

بهر موجودو شبکو)کانالونو( څخه کار واخيل.  اړوند اقداماتو له دوام ورکولو مخکی، په  سنحیده همغږی رسه کوالی يش ، د متحده ایاالتو البی کولو او د افغانستان  نظامی او 

سیاسی  سخت دریځیو کی د نرمښتوالی زمینو رامنځ ته کولو  په خاطر سرته ځواکمنی رامنځ ته يش.

اروپايي ټولنه او ترکیه د استانبول د اسیا زړه طرحه، باید له اوسني وضعیت څخه چې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په یو اغیزناک عمل محوره میکانیزم بدل کړي، یا یو نوی سیمه ییز 	�

بسرت )پلټفورم،(  چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییزو ګټو لرونکي لورې په کښې شامل وي، رامنځته کړي. په ایډیال حالت کې، دغه مسئله کېدای يش د امریکا  له 

نوي دولت رسه په همغږۍ کې تررسه يش، خو په دې پلتفورم کې د امریکا له براليس پرته، سیمه ییز لوبغاړو ته، چې ښايي  له امریکا رسه خصامنه اړیکې لري  یوه بشيړ فضا چمتو 

کیږي. له هغه ځایه، چې په دې وروستیو کې د هند او ترکیې ترمنځ اړیکې خرابې شوې، نو د اروپايي ټولنې منځګړیتوب په دې برخه کې ګټور متامېدای يش. 

ترکیه باید له اروپايي ټولنې رسه د افغانانو لپاره د کډوايل د یوې هر اړخیزې او جامع پالیيس په تدوینولو کې همکاري وکړي،  چې د پام وړ دغه پالیيس په مناسبه توګه برشپالو 	�

اړتیاوو ته رسېدنه وکړي،  او رښتیني خطرونه او ګواښونه په هغو  سیمو کې)افغانستان کې( چې په  نړۍ کې تر ټولو مرګونې سیمه ده تایید لو  درک کړي. له 201۵ کال راهیسې 

ترالسه شویو تجربو او ګډو بریاوو ته په پام رسه، دغه پالیسۍ کولی يش د افغانستان د قانوين امنیت  ښه والی  څخه مالتړ په خاطر، په اروپا کې د زیات شمېر افغان پناه غوښتونکو 

د مېشتېدو،  خپلې خوښې پرته د ستنولو  لړۍ تعلیق،  د اقتصادي مشوقونو چمتو کول او د هغوی له  نړیوالو حقونو څخه مالتړ  نه یوازی په ترکیه کې د کوربه ټولنو  لپاره همدا 

راز ایران او پاکستان  لپاره راونغاړي.  

وړاندیزونه: 

ته لوړوي . هغه افغانان، چې په لومړي پړاو کې، د پناه غوښتونکي په توګه د نوملیکنې 

لپاره له ننګونې رسه مخ دي، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او مسلکي زده کړو او بیا 

مېشتېدلو څخه بې برخه شوي دي . زرګونه کسان د کوم سند او مدرک له درلودلو پرته، 

د نیونې، توقیف او ایستلو له دایمي ګواښ رسه مخ دي. چارواکي باید دا هڅې وکړي، 

اروپايي ټولنه او ترکیه د افغان کډوالو په تړاو د خپل ۲۰۱6 ز. کال پر هوکړه لیکونو بیاکتنه 

وکړي. وړاندوینه کېږي، د بې ثباتۍ، پرمختیا او امنیت د نشتوالی له امله افغانان دې ته 

مجبور يش، چې خپل هېواد پرېږدي، دواړه؛ اروپايي ټولنه او ترکیه باید د کډوالو په تړاو د 

خپلې همغږی پر چارو بیاکتنه وکړي او په دې توګه د افغانستان رشایط، چې په نړۍ کې 

تر ټولو مرګونې او د جګړې سیمه ده، په پام کې ونیي. 

چاپ ©۲۰۲۱ په افغانستان کې د فریډریش ایربټ بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

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

د افغانســتان ولســمر ارشف غنــي او د ترکیــې ولســمر طیــب اردوغــان پــه کابــل کــې د ګــډ مطبوعــايت کنفرانــس 

نــه مخکــې د الســلیک شــویو ســندونو تبادلــه، اکتوبــر 18 ، 2014. رویټــرز / احمــد مســعود

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربټ بنس ــش ای د فریډری

فریډریــش ایــربټ بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربټ  ــش ای ــې، د فریډری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس

په افغانستان کې د ګډو ګټو له درلودلو رسه رسه، داسې ښکاري چې، د ترکیې او اروپايي 

ټولنې ترمنځ په لوړه کچه، د افغانستان د کډوايل او د سولې پروسې یا د راتلونکې پرمختیا 

په تړاو د کتو وړ همغږۍ شتون نه لري. په داسې حال کې، چې د ګډ اقدام دغه نشتوالی، 

نه يش کېدای د دواړو لورو د بحث وړ اجنډ نه بهر وي، خو د امریکا بالقوه وتل، چې 

ترکیې ظرفیت  او  اروپا  د  افغانستان کې  په  د وتلو المل کېږي هم،  ناټو  د  افغانستانه  له 

پلت  بدیل  او  میکانیزمونه  همغږي  د  ترڅو  وي،  کې  لټه  دې  په  دواړه  باید  محدودوي، 

فورومونه رامنځته کړي. 



 www.fes-asia.org 

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.

انډریــو واټکېنــز د افغانســتان شــخړې او ســولې لپــاره د هیلــه منــدۍ 

څېړونکــی او شــنونکی دی او د شــخړو پــه مخنیــوي کــې ژوره 

ښــکېلتیا لــري. تــر دې پخــوا یــې پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونو، 

ــواک  ــت او خپل ــو حکوم ــدو ایالتون ــکا متح ــې، د امری ــري ټولن ب

ــړې دي.  ــررسه ک ــدې ت ــه دن ــه توګ ــي پ څېړونک

چاپ

د فریډریش ایربټ بنسټ په جرمني کې تر ټولو پخوانی سیايس بنسټ دی. دغه بنسټ د جرمني د لومړين ولسمر، فریډریش ایربټ په نامه چې په لومړي ځل 

په دموکراتیک ډول ټاکل شوی و، نومول شوی دی. فریډریش ایربټ بنسټ له ۲۰۰۲ . ز کال راهیسې په افغانستان کی د سیمه ییزو سازمانونو په همکارۍ رسه 

کارکوي. د دغو پروګرامونو موخه، له مي تر سیمه ییزه کچې د دموکراتیکو جوړښتونو پیاوړتیا، د ځوانانو د سیايس مشارکت د کچې لوړول، د ښځو او جنسیتي 

برابري د ځواکمنتیا او مسلکي پرمختیا په رسمي او نارسمي اقتصاد کې د ټولنیز عدالت، رسنیو، او د سولې او پرمختیا لپاره د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ده.

کاپي رایټ: ۲۰۲۱ فریډریش ایربټ-بنسټ

FES افغانستان

www.afghanistan.fes.de :وېب پاڼه

مسؤول شخص: 

ډاکټر مگدلینا کرچر/ د فریډریش ایربټ-بنسټ افغانستان رئیسه

د خپرولو غوښتنه: 

info@fes-afghanistan.org

د  فریډریـش ایربټ-بنسـټ لـه لېـکي اجـازې پرتـه، لـه هغو ټولـو چاپې 

نریـو څخه سـوداګریزه ګټه اخیسـتنه جواز نـه لري، چې د یاد بنسـټ له 

خـوا خپاره شـوي دي. 

پـه دغـه نریو کې بیان شـوي نظریې لزومـا د فریډریش ایربټ -بنسـټ د 

لېدلوري منعکسـوونکي نه دي. 


