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کارپوهانـو،	د	مـدين	ټولنـې	اسـتازو	پـه	ګـډون	رسه،	هغـوی	وهڅـول	

شـول،	ترڅـو	د	افغانسـتان	پـه	صحنـه	کې	د	منفـي	اغېزو	رسه	د	شـخړې	

کچـې	راټیټـې	کـړې.	د	دغـې	پـروژې	مترکـز،	تر	ډېـره	په	ځانګـړې	توګه	

دغـو	بحثونـو	کـې	د	افغانسـتان	پـورې	اړونـدو	مسـایلو	او	موضوعاتـو	

مترکـز	دی	او	د	هغـو	کسـانو	ترمنـځ	د	تفاهـم	او	باثباتـو	شـبکو	رامنځتـه	

کـول	او	پیاوړتیـا	ده،	چـې	د	ټولو	افغانانو	لپـاره	د	پرمختیا	او	هوسـاینې	د	

پیـش	رشط	پـه	توګـه،	د	تلپاتې	او	بادوامه	سـولې	او	ثبات	پـه	لّټه	کې	دي.

دغـه	د	پالیـيس	راپـور	د	هغـو	9	لنډیزونـو	لنډیـز	دی،	چې	له	افغانسـتانه	

د	امریـکا	د	وتلـو	پایلـو،	د	افغانسـتان	د	سـولې	خـربو،	بیـن	االفغـاين	

خـربو،	د	پالیسـۍ	موجـودو	ابـزارو	او	د	افغانسـتان	پـه	دننـه	او	بهـر	د	

اصـيل	رشیکانـو	او	ذي	ګټـو	لـورو	د	سـرتاتیژیکو	ګټو	او	ننګونـو	په	تړاو	

بحـث	کـوي.	رسبېره	پر	دې،	د	داسـې	موضوعاتو	لکـه	»خوندي	کولو«،	

»مسـوولیت	مننـې«	او	»مرشوط	والـی«	تعریف	کـوي	او	څېړي	یې،	چې	

پـه	تېـرو	لسـیزو	کـې	د	افغانسـتان	د	پالیـيس	پـه	ټولـو	اړخونـو	کـې	ترې	

یادونـه	شـوې	ده.	پـه	دې	توګـه	دغـه	پالیـيس،	لـه	سـیمې	بهـر	پالیـيس	

جوړوونکو	رسه	مرسـته	کوي،	ترڅو	د	افغانسـتان	د	سـیمې	د	سـیمه	ییزې	

امنیتـې	مجموعـې	پـه	اړه	پوهـاوی	ولـري،	او	پـه	دې	برخه	کـې	د	اروپا	د	

راتلونکـو	کلونـو	ښـکېلتیاوې	الرې	چـارې	ترسـیم	کـړي.،	د	فریدریـش	

ایـربټ	بنسـټ	لـه	هغـو	ټولو	کسـانو	او	لـورو	څخـه	د	زړه	له	کومـې	مننه	

کـوي،	چـې	پـه	دې	برخـه	کـې	خپلـې	نظریـې	او	تجربې	رشیکـې	کړي	

او	پـه	یـو	ډول	نـه	یـو	ډول	پـه	دغـه	پـروژه	کـې	ونـډه	لرلـې	دي.	مـوږ	د	

دغـې	پـروژې	پـه	لړ	کـې	د	دغه	راپـور	د	لېکواالنـو	هر	یو	ښـاغيل	اڼدریو	

واټکینـز	او	ډاکټـر	تیمـور	شـاران	ډېـر	زیـات	مننـدوی	یـو،	چـې	د	دغـې	

پـروژې	لـه	پیلـه	خپـل	تحلیـل	او	بصیـرت	یې	له	مـوږ	رسه	رشیـک	کړ.	

ډاکټر مگدلینا کرچرن

د	فریدریش	ایربټ	بنسټ	افغانستان	ریسه

مارچ،	2021ز	کال

د	پیل	خربې 

د	متحـده	ایاالتـو	او	طالبانـو	ترمنـځ	د	2020	ز.	کال	پـه	فـربوري	کـې	د	

هوکـړې	السـلیکېدل،	چـې	د	افغانسـتان	د	نړیوالـو	اړیکـو	پـه	برخـه	کې	

یـو	مهـم	څـه	ګڼـل	کېـږي.	دا	د	زیاتـرو	څارونکـو	لپاره	لـه	حیرانتیـا	ډکه	

نـه	وه،	ځکـه	متحـده	ایـاالت	تـر	ډېره	پـه	دې	هڅه	کـې	وه،	چـې	څرنګه	

کولـی	يش،	د	امریـکا	د	تاریـخ	تـر	ټولـو	اوږده	جګـړه	یعنې	د	افغانسـتان	

لـه	جګـړې	څخـه	خپلـه	پښـه	وکاږي.	د	دغـه	سـیايس	هوکـړې	پـه	ګټـه	

د	اوسـني	وضعیـت	تغییـر	او	سـاتنه،	البتـه	یـوې	سـیمه	ییـزې	اجـامع	ته	

لري.	 اړتیـا	

خـو	دغـه	چـاره	بایـد	یـوه	بدیهـي	چـاره	ونـه	ګڼـو،	یا	یـې	د	یـوې	خطي	

لـړۍ	پـه	څېر	یـې	وګڼو.	په	داسـې	حال	کې،	چـې	دا	ټولو	منـيل،	چې	له	

افغانسـتانه		د	متحـده	ایاالتـو	وتل،	په	آسـیا	کې	د	امنیتي	فضـا	مهم	عامل	

دی،	بیا	هم	د	سـیمې	امنیتي	پایلې	ال	روښـانه	نه	دي.	هغه	سـناریوګانې،	

چـې	د	افغانسـتان	ګاونډیـان	یـې	پـه	دغـه	هېـواد	کـې	د	ځانونـو	لپـاره	

ترسـیموي،	یـا	هغـه	فرصتونه	چـې	دوی	غـواړي،	ترې	ګټـه	واخيل،	کوم	

دي؟	د	متحـده	ایاالتـو	وتـل،	څرنګـه	کولـی	يش	د	افغانسـتان	د	ګاونډیو	

هېوادونـو	د	اوسـني	نږدېـوايل	او	تخاصـم	پـر	ډینامیـک	اغېـزه	وکړي؟	د	

اروپـا	د	ګټـو	لپاره	په	سـیمه	کـې	کومې	سـناریوګانې	موجـودې	دي؟

	»لـه	ابهامـه	تر	اسـرتاتیژي	پورې:	د	افغانسـتان	په	سـیمه	کـې	د	راتلونکي	

بریـا	–	بریا	سـناریوګانو	احتـامالت	څه	دي؟«	د	فریدریش	ایربټ	بنسـټ	

یـوه	خپلواکـه	او	بـې	پرې	هڅـه	ده،	ترڅـو	د	افغانسـتان	د	ګاونډیانو	لپاره	

احتاميل	سـناریوګانو	او	د	اروپا	د	پالیسـی	جوړوونکو	ترمنځ	د	پالیسـیو	د	

تعدیـل	او	یـوې	نوې	سـرتاتیژۍ	د	تدویـن	پر	اړتیا	بحـث	او	خربې	ويش.	

د	2020	او	2021	ز.	پـه	لومړیـو	کـې	دغـه	پـروژه،	د	افغانسـتان	د	بیـن	

االفغـاين	خربو	او	د	اوسـنیو	النجو	او	شـخړو	د	ډینامیک	پـه	تړاو،	د	دغه	

هېـواد	د	ګاوڼدیانـو	اندېښـنې،	متې	او	هیلـې	او	ناډاډمنتیـا	جوته	کړه.

پورتنیـو	سـوالونو	تـه	درې	اړخیـزه	کړنـارې	،	پـه	دې	برخـه	کـې	مرسـته	

وکـړه،	ترڅـو	د	افغانسـتان	او	د	هغـه	د	ګاونـډ	پـه	تـړاو	اروپايـي	بحثونـه	

تـازه	او	د	معلوماتـو	پـر	بنسـټ	وي	او	د	اصـيل	لوبغاړو	په	تـړاو،	پالیيس	

جوړوونکـي	د	هغـوی	د	انګیرنـې	او	دریځونـو	پـه	اړه	پوهـاوی	ترالسـه	

کـړي.	د	دغـه	پـروژې	پـه	لـړ	کې	پـه	سـیمه	او	تـر	هغـه	هاخـوا	د	پرلیکه	

غونـډو	لـه	الرې،	تـر	150	تنـو	زیاتـو	اوسـنیو	او	پخوانیـو	چارواکـو،	
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متحـده	ایـاالت	د	2020	ز	کال	پـه	فـربوري	کې	لـه	طالبانو	یا	هغـه	ځواک	رسه،	

چـې	پـه	تېرو	لسـیزو	کـې	تل	هڅه	کـړې	چې	په	سـیمه	کـې	د	لویدیـځ	ځواکونه	

حضـور	پـای	تـه	ورسـوي،	یو	سـیايس	هوکړه		لېـک	السـلېک	کړ.	دغـه	هوکړه،	

او	)د	متحـده	ایاالتـو	تر	هغه	وروسـته	دیپلوماتیک	فعالیتونـه	او	د	ټرامپ	د	دورې	

تر	پایه	له	افغانسـتانه	د	رستېرو	ایسـتنه(،	د	ولسـمرش	غني	په	ګډون	د	افغانسـتان	

د	ګـڼ	شـمېر	سـیايس	مرشانـو،	نړیوالې	ټولنـې	مرسـتندویانو،	ناټـو	رشیکانو	او	

سـیمه	ییـزو	هېوادونـو	لـه	جـدي	نیوکو	رسه	ملګـري	وه.	دغـه	چـاره	د	دې	المل	

شـو،	چـې	پـه	دې	برخـه	کـې	ټـول	لوبغـاړي،	د	امریـکا	پـه	دغـه	هوکـړه	کـې	د	

احتـاميل	بدلـون	پـه	پام	کې	ونیيس؛	خو	داسـې	ښـکاري،	چـې		بایـډن	اداره		تر	

2021	ز.	کال	وروسـته	د	متحده	ایاالتو	د	افغانسـتان	سیاسـت	او	پالیسـۍ،	ډېره	

زیاته	ناروښـانه	ده.

رسیزه

1	د	اروپايـي	ټولنـې	د	مطالعـې	وړ	هېوادونـه	او	سـازمانونه	یـو	شـمېر	لـه	اروپـا	بهـر	هېوادونـه	او	همدارنګـه	د	اروپايـي	ټولنـې	یو	شـمېر	ناغـړي	هېوادونو،	روسـیې،	ازبکسـتان،	هند،	پاکسـتان،	ترکیـې،	ایران،	چیـن	او	متحده	

 https://afghanistan.fes.de/e/from-uncertainty-to-strategy :وګـورئ	کـې	لینـک	دغـه	پـه	لنډیزونه	دغـه	پالیسـیو	د	شـاملېږي.	ته	ایاالتـو

MAPSLAND	:رسچینه	نقشه.	سیايس	آسیا	سویلې	د

دغـه	موضوعـي	راپـور،	د	تېـرو	کلونو	د	پېښـو	په	رڼا	کـې،	د	یوې	داسـې	پروژې	

موندنـې	پـه	ګوتـه	کـوي،	چـې	د	افغانسـتان	پـه	تـړاو	د	یـو	شـمېر	سـیمه	ییـزو	

هېوادونـو،	سـناریو	جوړونـې	او	پالیيس	پانونې	چـارې	او	همدارنګـه	د	ناټو	او	

اروپايـي	ټولنـې	ښـکېلتیا	څېـړي	او	پـه	دې	برخـه	کـې،	چـې	متحده	ایـاالت	له	

افغانسـتان	څخـه	وځـي،	نـو	له	دغـه	هېـواد	رسه	د	مايل	مرسـتې	کچه	هـم	راټیټه	

يش،	دغـه	موضـوع	جوتـوي.	دغه	پروژه،	د	هغـو	نهو	ځواکمنـو	دولتونو،	چې	د	

افغانسـتان	ګاونډیـان	دي	یـا	په	دغه	هېواد	کې	ښـکیل	دي،	د	بېابېلـو	فعاالنو	او	

پخوانیـو	چارواکو،	د	پالیسـیو	مرشانـو	او	کارپوهانو	ترمنځ	یو	بحث	تسـهیل	کړ.	

دغـه	بحثونه	او	اضـايف	تخصيص	سامشـورې،	او	همدارنګه	د	موضوع	شـالېد	

تـه	کتنـه	او	د	نهـو	پالیسـيو	لنډیزونو	لپـاره	کتابخانه	یـي	څېړنه،	چې	د	افغانسـتان	

او	سـیمې	پـه	تـړاو،	د	هغوی	سـیايس،	اقتصـادي	او	امنیتي	کړنـارې	او	ننګونې	

پـه	راتلونکـې	کلونو	کـې	په	ګوتـه	کوي1.
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د	ګاونډیو	هېوادونو	لیدلوری	او	تشـویقي	جوړښـتونه	متفاوت	دي.	د	افغانسـتان	

د	راتلونکـي	پـه	تـړاو	د	دوی	ترمنـځ	ډېـر	زیـات	اختافونـه	شـتون	لـري،	نـو	پـه	

پایلـه	کـې،	د	دغـه	هېـواد	لـه	ډینامیـک	رسه	بـه	د	دوی	د	ښـکېلتیا	څرنګوالـی	

راڅرګنـد	يش.	اروپايـي	ټولنـه	لـه	خپلو	څـو	غړو	رسه	په	رښـتینې	توګه	د	سـیمه	

ییـز	ثبـات	په	تړاو	اندېښـمن	دي.	په	همدې	حـال،	دا	اندېښـنې،	د	متحده	ایاالتو	

پـه	ګټـو	کـې	تباعـد	او	پـه	افغانسـتان	کـې	د	ناټـو	ماموریـت	پـه	چـوکاټ	کې	د	

واشـنګنت	نابرابـر	وزن	تـه	پـه	پـام	رسه	پیچلـی	دی.	خـو	د	لېږد	په	دغـه	دوره	کې	

د	ناډاډمنتیـا	شـتوالی،	د	دې	المـل	ګرځـي،	چې	یو	شـمېر	اروپايي	او	سـیمه	ییز	

ځواکمـن	قدرتونـه،	پـه	افغانسـتان	کـې	د	سـیمه	ییـزو	ګټـو	د	همغـږي	تـوب	په	

تـړاو	اندېښـمن	وي.	همدارنګـه	دغـه	موضوع	هم	تـر	بحث	النـدې	نیيس،	چې	

څرنګـه	کولی	شـو،	په	سـیمه	کـې	مخ	پـر	زیاتېدونکـو	ننګونو	ته	رسـېدنه	وکړو.	

دغـه	لیدلـوري	زیاتـره	یـې،	د	اوږدمهـال	ګـواښ	لرلیـد	او	زیـرو	سـم	تینګ	کې	

رېښـه	لـري.	نورې	ارزونـې	چې	ښـکاري	په	څو	تېـرو	کلونو	کې	ارزول	شـوې،	

د	متحـده	ایاالتـو	د	پالیسـۍ	د	بدلـون	په	غربګون	کې	دی.	تراوسـه	پورې،	یو	شـمېر	

مهـم	یـې	راڅرګنـدې	شـوې،	او	همدارنګـه	د	افغانسـتان	پـه	راتلونکـي	کـې	زیات	

شـمېر	پانګـه	اچوونکـو	هېوادونـو،	ورتـه	اندېښـنې	رشیکـې	کـړې	او	ان	د	کورنیـو	

سـیايس	محدودیتونـو	رسه	رسه.	د	ټولـو	لپاره،	د	متحده	ایاالتـو	او	د	هغه	د	رشیکانو	

د	احتـاميل	وتلـو	پـورې	اړونـده	ناډاډمنتیا،	اوسـمهال	ښـايي	هغه	لومړنۍ	اندېښـنه	

وي،	چې	له	2001	ز.	کال	راهیسـې	په	سـیمه	کې	د	لویدیځ	له	ښـکېلتیا	راهیسـې	د	

یادو	سـیمه	ییـزو	هېوادونـو	امنیت،	سـیايس	او	اقتصادي	ثبـات	اغېزمنوي.

دغـه	ټولیـز	احتـامالت،	پـه	دې	برخـه	کـې	د	سـیمه	ییـزو	هېوادونـو	د	ارادې	

نشـتوالی	دی،	چـې	د	افغانسـتان	پـه	تـړاو	هغو	پالیسـیو	پـه	برخه	کې	ژمـن	پاتې	

يش،	چـې	پـه	راتلونکـې	کـې	ال	پسـې	پراخېـږي.	د	تېـرو	دوه	لسـیزو	پـه	مـوده	

کـې،	د	افغانسـتان	ګاونډیانـو	د	متحـده	ایاالتو	په	مـرشۍ	د	ناټو	پوځي	ښـکېلتیا	

پـه	تـړاو	خپـل	وضعیـت	سـمبال	کـړی	دی.	ګاونډیانـو،	نـږدې	ګاونډیـان	او	

مرسـتندوی	هېوادونـو	تېـر	کلونه	پـه	ډېر	انتظـار	تېر	کـړل،	ترڅو	متحـده	ایاالت	

دولـت	خپـل	وضعیـت	پـه	دغه	هېـواد	کې	تعریـف	او	پيل	کـړي.	په	بل	او	سـاده	

عبـارت،	هـر	ولـس	چـې	پـه	سـیمه	ییـزو	چـارو	کـې	ښـکېل	وي،	دې	ته	پـه	پام	

رسه،	او	دا	چـې	تـر	کومـه	بریـده	–	متحـده	ایـاالت	بـه	پـه	خپلو	مـايل	او	پوځي	

مرسـتو	کـې	څرنګـه	بدلـون	راويل،	د	دې	شـونتیا	شـته،	چـې	خپلـه	پالیـيس	د	

افغانسـتان	لپـاره	په	بیـل	ډول	رسه	تغیر	کـړي.	دغه	وضعیت،	په	تېرو	دوو	لسـیزو	

کـې	د	متحـده	ایاالتـو	پـه	مـرشۍ	د	ناټـو	پوځـي	ښـکېلتیا	لـه	منشـور	څخـه	پـه	

سـیمه	کـې	د	افغانسـتان	د	لید	څرنګوايل	ته	پـه	پـام	رسه،	د	وړاندوینې	وړ	دی.	د	

امریـکا	د		وتلـو	پوتانسـیل،	پـه	لومړنیو	پالیسـیو	پـورې	اړوند	بحثونه	یـې	د	نورو	

هېوادونـو	د	نـه	همـکارۍ	پـه	تـړاو	رامنځته	کـړې	دی.	پـه	دې	توګه	دغـه	چارې	

یـو	شـمېر	هېوادونـه	هڅولـې،	ترڅـو	پـه	خپلـو	رشط	بندیـو	رسه،	لـه	طالبانو	او	

نـورو	افغـان	رشیکانـو	رسه	پـه	دیپلوماتیکـې	ښـکېلتیا	رسه،	تـر	متحـده	ایاالتـو	

وروسـته	ګواښـونو	کچـه	پـه	یـو	ډول	نه	یـو	ډول	راټیټـه	کړي.	

دغـه	ټولـې	پورتنـۍ	چارې،	د	سـیمه	ییـزو	ځواکونـو	اړتیا	پـه	ګوته	کـوي،	ترڅو	

د	هغـو	رسـمي	بحـث	او	دیالـوګ	لپـاره	چـې	هرڅومـره	ژر	ممکـن	وي	باید	پیل	

“
يش،	نـوي	اقتصـادي،	دیپلوماتیـک	او	امنیتي	چـوکاټ	رامنځته	کـړي.	د	متحده	”

ایاالتـو	پالیـيس	ته	د	بهرنیـو	لوبغاړو	غربګـون،	دغه	پوښـتنې	رامنځته	کړي،	چې	

کـوم	هېوادونـه	کولـی	يش،	د	متحـده	ایاالتـو	تشـه	ډکـه	کـړي،	تـر	کومـه	بریده	

نـوي	سـیمه	ییـز	ډینامیکونـه	رامنځتـه	کېـدای	يش.	اروپايـي	ټولنـه	او	یو	شـمېر	

غـړو	هېوادونـو	یـې،	پـه	رښـتینې	توګـه	د	سـیمه	ییز	ثبـات	پـه	اړه	اندېښـنه	لري.	

پـه	همـدې	حـال،	دغـه	اندېښـنې	د	متحده	ایاالتـو	په	ګټو	کـې	له	انشـعاب	او	په	

افغانسـتان	کـې	د	ناټـو	ماموریـت	پـه	چـوکاټ	کې	د	واشـنګنت	نابرابـر	وزن	رسه	

پېچلـې	دي.	خـو	دغـه	ابهـام	د	لېـږد	پـه	دغـه	پـړاو	کـې،	د	دې	اړتیـا	نـه	رادمخه	

کـوي،	چـې	اروپايي	او	سـیمه	ییـز	قدرتونه	د	بالقـوه	پراخو	ننګونو	پـه	وړاندې	د	

چمتـووايل،	پـه	افغانسـتان	کې	د	سـیمه	ییزو	ګټـو	د	همغږي	او	پـه	دې	برخه	کې	

د	هغـوی	ګـډې	ژمنتیا	پـر	الره	خنـډ	وګرځي.	

د	پاکستان	په	شامل	کې	د	خیرب	دره.	موټرونه	د	پاکستان	پر	لوري	د	خیرب	له	درې	څخه	د	
تېرېدو	په	حال	کې	دي.	د	خیرب	دره،	د	پاکستان	له	پېښوره	د	لنډي	کوټل	او	بیا	د	افغانستان	د	

تورخم	پر	لوري	یوه	حیايت	ارتباطي	الره	ده.	©	جاناتان	ویلسن

د	متحده	ایاالتو	او	نورو	رشیکانو	د	احتاميل	وتلو	
په	اړه	د	ټولو	شکونو	رسه	رسه.	دا	شاید	لومړی	
ځل	دی	چې	په	سیمه	کې	هیوادونه	په	2001 

کې	د	لویدیځ	مداخلت	راهیسې	د	امنیت	،	ثبات	
او	اقتصادي	اړیکو	په	اړه	یوې	متفقې	موافقې	ته	

رسیديل.
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د واشنګنت د جاذبې ځواک 

د	2018	ز.	کال	په	نیاميي	کې،	متحده	ایاالت	په	خپل	سیاست	کې	بدلون	

راوست؛	دغه	بدلون	د	افغانستان	او	سیمې	لپاره	پراخې	پایلې	درلودې.	د	

خربو	مېز	ته	د	طالبانو	د	کېنولو	په	تړاو	تر	یوې	لسیزې	هڅو	وروسته،	په	

نهایت	کې	متحده	ایاالت	هغوی	ته	یو	مهم	امتیاز	ومانه:	د	دوه	اړخیزو	

خربو	لپاره،	د	کابل	له	ګډون	پرته،	له	مخالفې	او	شوريش	ډلې	رسه	برخه	

اخیستل.	د	ناټو	نور	رشیکان،	هم	په	همدې	لړ	په	دې	برخه	کې	څنګ	ته	

وو	او	د	دغو	خربو	له	جزییاتو	څخه	په	کايف	اندازه	خرب	نه	وو.	تر	یوه	کال	

مستقیمو	خربو	وروسته	باالخره	متحده	ایاالت	او	طالبانو	د	2020ز.	کال	

یو	 پر	 هوکړې،	 دغې	 ورسېدل.	 ته	 هوکړې	 سیايس	 یوې	 کې	 فربوري	 په	

مهالني	جدول	مترکز	درلود،	چې	پر	بنسټ	یې	د	ناټو	د	ماموریت	ځواکونو	

په	ګډون،	ټول	بهرين	ځواکونه	به	له	افغانستانه	وځي.	په	بدل	کې	طالبانو	

ژمنه	وکړه،	چې	له	هغو	تروریستي	ډلو	څخه	به	کوربه	توب	نه	کوي،	چې	

امریکا	او	متحدین	یې	د	ځان	لپاره	ګواښ	ګڼي،	او	همدا	راز	له	هغوی	به	

ماتړ	نه	کوي،	او	له	افغان	دولت	رسه	به	خربې	پیلوي.

بڼه	1.	د	ناټو	د	غړو	هېوادو	د	عسکرو	همکارۍ21-2015	)ټاکنه(،	د	غوڅ	ماتړ	ماموریت

رسچینه:	ناټو

بڼه	2.	په	افغانستان	کې	د	امریکایي	قواوو	شمېر	)2014-2021(																																																																																																						

د	2019	ز.	کال	له	سپتمربه،	دواړه	افغان	ښکېلو	غاړو،	خربې	پیل	کړې	

په	 او	 لري،	 نه	 پرمختګ	 ځانګړی	 کوم	 خربې	 دغه	 تراوسه	 ال	 خو	 دي.	

لومړنیو	پړاوونو	کې	قرار	لري؛	دا	په	داسې	حال	کې	ده،	چې	تاوتریخوايل	

په	ټول	هېواد	کې	شدت	موندلی،	چې	د	خربیاالنو،	مدين	ټولنې	فعاالنو،	

او	 مهلکې	 لپاره	 وګړو	 ملکي	 د	 ګډون،	 په	 عاملانو	 دیني	 او	 قاضیانو	

امریکا	ترمنځ	د	 او	 پایلې	لري.	له	دې	رسه	جوخت،	د	طالبانو	 وژونکې	

ځواکونو	د	شاتګ	په	تړاو	معامله	یعنې	د	2021	ز.	کال	د	اپریل	وروستی	

ورځ،	نهايي	مهالوېش،	هم	په	چټکي	رسه	د	نژدې	کېدو	په	حال	کې	دی.

د	 افغانستان	 د	 شو:	 رامنځته	 کې	 زمینه	 مهمه	 یوه	 په	 بدلونونه	 ټول	 دغه	

موجودو	رشایطو	له	په	پام	کې	نیولو	پرته،	له	دغه	هېواد	څخه	د	ځواکونو	

وتلو	په	تړاو	د	متحده	ایاالتو	د	ولسمرش	ډونالډ	ټرامپ	ښکاره	لېوالتیا،	د	

په	وروستیو	 کال	 ز.	 د	2021	 د	ځواکونو	شمېر	 معنا	ورکوي،	چې	 دې	

ورځو	کې	صفر	ته	به	راورسېږي.
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2-د	پیشـنهادي	موقـت	حکومـت	پـه	تـړاو	د	خلیلـزاد	د	کـره	توضیحاتـو	رسبېـره،	چـې	د	ولسـمرش	غنـي	او	افغان	دولـت	لوړپوړو	چارواکـو	له	جدي	او	سـخت	مخالفـت	رسه	مخ	شـو،	د	امریـکا	د	بهرنیو	چارو	وزیـر	بلیکن،	

ولسـمرش	غنـي	یـو	ښـکاره	لیـک	واسـتاوه	او	پـه	هغه	کې	دی	یې	تر	فشـار	الندې	راوسـت،	ترڅـو	هغه	کړنـاره	په	جدي	توګـه	تعقیب	کړي،	چـې	متحده	ایاالت	یې	د	سـولې	لپـاره	لومړیتـوب	ورکوي.تومـاس	ګیبونس	نیف،	

داویدژوچینـو	وګـورئ،	»د	ملګـرو	ملتونـو	پـه	مـرشي	د	سـولې	کنفرانـس،	د	افغانسـتان	مرش	ته	د	یو	لیـک	په	ترڅ	کـې«،	نیویارک	ټآیمـز،	د	مارچ	8	مـه،	2021ز.	کال

	له	هامغه	مهاله،	د	متحده	ایاالتو	دغه	سیاست،	د	افغانستان	په	دننه،	د	ناټو	

رشیکانو،	نورو	سرتو	مرستندویو	هېوادونو،	متحدینو،	د	امریکا	د	بهرين	

سیاست	محافلو	له	خوا	تر	نیوکې	الندې	راغلی.	دغه	ټول	مراجع	استدالل	

کوي،	چې	دغه	کړناره،	د	دولت	د	فشار	اهرم	له	منځه	وړي،	او	دولت	دې	

ته	اړ	بايس،	چې	له	یو	ښکاره	زیان	رسه	خربو	ته	کیني؛	په	داسې	حال	کې،	

چې	دغه	چاره	د	طالبانو	د	نړیوال	اعتبار	او	قانوين	وال	د	زیاتوايل	المل	

ګرځي.	ان	له	طالبانو	رسه	د	متحده	ایاالتو	د	هوکړې	کړنارې	پلویانو،	بیا	

وروسته	په	2020	ز.	کال	کې	په	دې	برخه	کې	خپله	اندېښنه	څرګنده	کړه؛	

ځکه	ټرامپ،	د	متحده	ایاالتو	اردو	ته	امر	ورکړ،	چې	په	ټولیزه	توګه	پرله	

پسې	شاتګونو	ته	دوام	ورکړي	)	له	13500	تر	8600	رستیرو	او	بیا	تر	

4500	رستیرو	او	په	پایله	کې	تر	جنوري	پورې	تر	2500	رستېرو	پورې(.	

د	یو	لړ	شواهدو	په	شتوايل،	طالبانو	ال	هم	له	متحده	ایاالتو	رسه	د	هوکړه	

لیک	پر	بنسټ	پر	خپلو	یو	شمېر	ژمنتیاوو	عمل	نه	دی	کړي.	

له	دې	رسه	جوخت،	متحده	ایاالت	افغان	دولت	ته	دغه	سیګنالونه	لېږل،	

چې	د	خپل	مايل	ژمنتیاوو	لپاره،	چې	له	2001ز.	کال	راهیسې	د	افغان	

امنیتي	ځواکونو	د	بودیجې	د	پوره	کېدو	لپاره	حیايت	دي،	تر	بل	هر	وخت	

د	 هېواد	کې	 دغه	 په	 مارچ	کې،	 په	 کال	 ز.	 د	2020	 لري.	 لېوالتیا	 اوس	

ولسمرشۍ	ټاکنو	له	اختاف	ډکو	پایلو	په	اړه	د	مخ	په	زیاتېدو	شخړې	او	

سیايس	بن	بست	په	درشل	کې،	متحده	ایاالتو	ګواښ	وکړ،	چې	که	دغه	

ټاکنیزې	او	سیايس	شخړې	په	چټکي	رسه	حل	نه	يش	او	د	سولې	د	خربو	

مقدمات	پیل	نه	يش،	نو	د	خپلو	مرستو	په	کچه	یو	میلیارد	ډالر	کموالی	

به	راويل.	له	بلې	خوا،	متحده	ایاالت	د	افغان	دولت	له	خوا	د	ولسمرشي	

باندې	نیوکه	وکړه.	دغه	څه	 دفرت	په	چوکاټ	کې	د	ټول	واک	متمرکزولو	

میاشتو	 په	 مارچ	 او	 جنوري	 د	 چې	 ورسیدل،	 ته	 اوج	 خپل	 مهال	 هغه	

په	بې	سارې	توګه	 ایاالت	 کې	داسې	راپورونه	خپاره	شول،	چې	متحده	

په	تړاو	خپل	 لنډمهايل	حکومت	 ته	د	 او	طالبانو	 افغان	وتلیو	سیاستوالو	

وړاندیزونه	وړاندې	کړي	دي2.

د دومینو اغېزو له منځه وړل 

دغه	څه،	پر	نورو	مرستندویانو	او	افغان	دولت	ماتړو،	دوه	اړخیزه	اغېزه	

کړې	ده.	لکه	څرنګه	چې	په	تېرو	کلونو	مخ	په	زیاتېدونکې	توګه	څرګند	

شو،	د	ټرامپ	دولت	پرېکړه	کړې،	چې	په	بې	ساري	توګه	له	کابل	څخه	

په	 اروپايي	ټولنې	 پام	وړ	کموالی	راويل؛	د	 د	 په	کچه	کې	 د	خپل	ماتړ	

ګډون،	نور	مرستندویان	په	دې	اړه	هم	خپل	بحثونه	پیل	کړي	وو،	البته	په	

خصويص	ډول،	خو	د	اروپا	په	یو	شمېر	پارملانونو	کې	په	دې	اړه	عمومي	

بحثونه،	نو	دغه	موضوع	تر	پوښتنې	راوستل،	چې	څرنګه	ممکن	دی،	د	

په	 کال	 ز.	 د	2020	 ان	 دغه	چاره	 راتلونکو	ماتړو	کچه	محدوده	يش.	

زیاترو	 وه،	چې	 مشهوده	 هم	 کې	 درشل	 په	 کنفرانس	 ژنیو	 د	 کې،	 نومرب	

مرستندویانو	پکې	د	دغه	کنفرانس	د	لغوه	کېدو	یا	تر	2021	ز.	کال	پورې	

د	 ایاالتو	 متحده	 د	 چېرې	رشیکان	 )که	 کول	 بحث	 یې	 تړاو	 په	 ځنډېدو	

افغانستان	سیاست	د	اوږدمهال	جهت	نیونې	په	تړاو	ښه	درک	ولري،	نو	

د	خپلو	پالیسیو	لپاره	به	ښې	پایلې	وړاندې	کړي(.	که	څه	هم	د	کنفرانس	

په	پای	کې	د	افغانستان	په	تړاو	ژمنتیاوو	کچه	ټیټه	نه	وه،	لکه	څرنګه	چې	

ډیریو	په	اړه	یې	وېره	لرله؛	خو	دغه	ژمنتیاوې	له	څلورکلونه	درې	کلونو	ته	

راټیټې	شوې؛	په	داسې	حال	کې	متحده	ایاالتو	او	بریتانیا	یې	یو	کال	ته	

راټیټه	کړه	)چې	تر		ارزونې	وروسته	د	متدید	وړ	دی(.	

له	افغانستانه	د	امریکايي/	ناټو	ځواکونو	د	وتلو	مهالنی	مهالوېش	په	تړاو	

د	ناډاډمنتیاوو	او	ناروښانتیاوو	زیاتوالی،	د	افغانستان	د	ګاونډیو	او	سیمه	

ییزو	لوبغاړو	ترمنځ	د	چټکو	او	زیاتو	اندېښنو	المل	ګرځېدلی،	چې	دغه	

چاره	»سیمه	ییز	امنیتي	ټولګه«	ال	پېچلې	کوي.	د	بېلګې	په	توګه،	روسیې،	

کچه	 په	 اړیکو	 دیپلوماتیکو	 خپلو	 د	 رسه	 طالبانو	 له	 ټول	 چین	 او	 ایران	

له	څوکلونو	 تعامات،	چې	 )خپل	رسمي	 راوستی	 زیاتوالی	 کې	ښکاره	

»بین	 یو	داسې	 له	 ان	 ارام	ډول	جریان	درلود(.	روسیې،	 ارام	 په	 راهیسې	

افغانستان	 او	 طالبانو	 د	 پکې	 وکړ،	چې	 ماتړ	 کنفرانس	څخه	 االفغاين«	

لسګونو	سیاستوالو	ګډون	کړی	وو،	البته	افغان	دولت	دغه	چاره	»خیانت«	
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ونوماوه3.	ان	هند،	چې	له	تاریخي	پلوه	له	طالبانو	رسه	له	نژدې	کېدو	څخه	

وحشت	لري،	او	له	دغې	ډلې	رسه	یې	اړیکه	په	بشپړ	ډول	خصامنه	و،	نو	

طالبانو	ته	د	نژدې	کیدو	په	اړه	ښکاره	بحثونه	کړی	دی.	پاکستان،	د	طالبانو	

د	تاریخي	او	پناهځای	او	ماتړ	په	توګه،	د	افغانستان	په	دننه	مرشانو	او	

ده.	 راوستې	 زیاتوالې	 کې	 کچه	 په	 اړیکو	 خپلو	 د	 رهربانو	رسه	 سیايس	

اسام	آباد	د	2020	ز.	کال	په	اکتوبر	کې،	د	ولسمرش	اصيل	سیال	عبدالله	

د	 او	 رییس	 د	وليس	جرګې	 امتر،	 وزیر	حنیف	 بهرنیو	چارو	 د	 عبدالله،	

اسامي	ګوند	مرش	ګلبدین	حکمتیار	کوربه	وو.	

ټول	پورتني	موارد،	له	ناهیيل	ډکې	اغېزې	لرلې	دي	–	ان	مرشوعیت	ورکول	

–	په	ځانګړې	توګه،	افغان	دولت	په	دقیق	ډول،	هغه	مهال	چې	غواړي،	

خپل	مرشوعیت	په	نړیواله	کچه،	له	طالبانو	رسه	د	خربو	په	لومړیو	ورځو	

کې	پیاوړي	کړي.	دغه	عبارت،	د	متحده	ایاالتو	له	خوا	وهڅول	شو	او	د	

زیاترو	رشیکو	هېوادونو	له	خوا	د	2019	او	د	2020	په	لومړۍ	نیاميي	

کې	تصویب	شوه،	خو	»بین	االفغاين«	خربې	د	طالبانو	ترجیحي	اصطاح	

وکړي،	 انکار	 دې	 له	 چې	 ورکوي،	 اجازه	 ته	 طالبانو	 اصطاح	 دغه	 وه.	

چې	مخامخ	افغان	دولت	رسه	ناست	دی،	هغه	دولت،	چې	دغه	ډله	یې	

پورته	 تر	دې	هم	 یو	شمېر	دولتونه	 پېژندلی.	 نه	دي	 په	رسمیت	 هېڅکله	

اروپايي	هېوادونو،	د	 په	وروستیو	کې،	څو	 تللی	دی:	د	2020	ز.	کال	

افغانستان	د	سیايس	مرشانو	ترمنځ	د	سولې	متنوعې	لړۍ	د	پرمخ	بېولو	په	

برخه	کې،	خپله	لېوالتیا	څرګنده	کړه	او	پر	ولسمرش	غني	فشار	راوړ،	ترڅو	

د	سولې	د	معاملې	فضا	له	عبدالله	او	نورو	رسه	ووېيش.	د	2021ز.	کال	

ایاالتو	له	خوا	د	سولې	لړۍ	ودرول	 په	فربوري	کې،	کله	چې	د	متحده	

شوه،	روسیې	اعان	وکړ،	چې	مسکو	هوډ	لري،	چې	بین	االفغاين	خربې	

په	مسکو	کې	تررسه	يش،	هغه	څه	چې	دوه	کاله	مخکې	د	ولسمرش	غني	او	

د	ده	د	دولت	چارواکو	له	خوا	»خیانت«	په	نامه	نومول	شوی	و3.	

د بایډن تر ادارې الندې هیله او که شک

او	 پالیسیو	 هغو	 د	 دولت،	 نوی	 ایاالتو	 متحده	 د	 چې	 ښکاري،	 داسې	

سیاست	د	تغییر	په	درشل	کې	قرار	لري،	چې	د	ټرامپ	او	د	ده	د	دولت	د	

لوړ	پوړو	چارواکو	له	خوا	په	الره	اچول	شوی	وو،	او	ال	هم	کېدای	يش،	د	

افغانستان	د	محارصه	شوې	دولت	)له	پوځي،	مايل	او	داسې	نورو	له	پلوه(	

نه	د	لویدیځ	د	ماتړ	یوه	دریڅه	شتون	ولري.	خو	د	دغه	راپور	له	خپراوي،	

د	افغانستان	د	سیاست	او	پالیيس	په	اړه	د	واشنګنت	نهايي	جهت	ال	هم	

ناڅرګنده	پاتې	وه،	او	دغه	چاره	یوازې	کولی	يش،	د	سیمې	هېوادونو	د	

سوءظن	او	شکونو	کچه	د	متحده	ایاالتو	د	نهايي	موخو	په	تړاو	لوړه	کړي	

او	تر	ټولو	ناوړه	سناریو	لپاره	د	هغوی	چمتووالی	کې	زیاتوالی	راويل	)لکه	

څرنګه	چې	په	الندې	برخه	کې	توضیح	شوې	ده(.	رسبېره	پر	دې،	ولسمرش	

جوبایډن	له	مودو	مودو	راهیسې،	په	افغانستان	کې	د	حداقيل	سیاست	له	

اهدافو	څخه	ماتړ	کوي.	د	بایډن	د	ميل	امنیت	اوږدمهالې	لېوالتیاوې،	

او	د	ستونزمن	اندازه	کولو	له	تغییر	رسه	جوخت،	او	په	ورته	وخت	کې،	د	

متحده	ایاالتو	او	اروپا	د	بهرين	سیاست	په	پاراډایم	کې	ملموس	بدلون،	له	

دې	ټولو	داسې	برېښي،	چې	متحده	ایاالت	له	افغانستانه	په	منځمهاله	او	

اوږدمهاله	توګه	الس	اخيل.	نو	له	افغانستانه	د	متحده	ایاالتو	په	وتلو	رسه،	

اروپايي	هېوادونه	به	الزاما	له	هغه	څخه	پیروي	وکړي.

په	واقعیت	کې،	په	دې	اړه	د	یو	شمېر	لوړ	پوړو	اروپايي	چارواکو	شاهدي	

ورکول،	د	دې	ښودنه	کوي،	چې	د	افغانستان	په	تړاو	بې	صربۍ	د	یوې	

محدودې	 د	 دولت	 افغان	 د	 یوازې	 نه	 منعکسوي:	 مخونه	 دوه	 سکې	

پرمختګ	 لږ	 یې	 کې	 برخه	 په	 پرمختیا	 او	 قانونوايل	 فساد،	 د	 او	 اغېزمنتیا	

دي.	 پراخېدو	 په	 مخ	 بلې	 تر	 ورځ	 کچه	 ستړیا	 د	 چارواکو	 ناهیيل	 څخه	

د	 چې	 دی،	 کړی	 اعرتاف	 توګه	 خصويص	 په	 چارواکو	 دغو	 شمېر	 یو	

برشپالنې	او	برشي	حقونو	په	تړاو	د	اروپايي	دولتونو	د	اندېښنو	له	شتوايل	

پیلولو	 په	 امریکا	 د	 له	دې	څخه	وېره،	چې	د	سولې	لړۍ	 )او	 رسه	رسه،	

برابره	کړې(	د	مايل	مرستو	د	لوړې	 لپاره	د	وخامت	زمینه	 رسه،	د	دواړو	

به	دا	ستونزمنه	وي،	چې	دولتونه	په	ښکاره	په	دې	 په	تړاو	 کچې	د	دوام	

برخه	کې	خپل	نظر	اعان	کړي.	تر	امریکا	وروسته،	په	افغانستان	کې	د	

زیاتره	 ها	خوا،	 نه	 اندېښنو	 امنیتي	 او	 لوژستیکي	 تداوم	 د	 ماموریت	 ناټو	

لري،	 لېوالتیا	 ته	 دې	 چې	 لري،	 هم	 دالیل	 سیايس	 مرستندویان	 اوسني	

چې	په	جا	توګه	کار	وکړي.	د	جرمني	پارملان	د	2021	ز.	کال	په	مارچ	

کې،	په	افغانستان	کې	د	ناټو	په	ماموریت	کې	د	برخه	اخیستو	لپاره،	د	دغه	

هېواد	د	ځواکونو	شتون،	د	یو	کال	لپاره	متدید	کړ؛	په	داسې	حال	کې،	چې	

یو	شمېر	چارواکو	اعان	وکړ،	چې	د	شاتګ	لپاره	ال	هم	موجود	رشایط	

دغه	 وویل،	 مرکل	 انګیا	 وزیرې	 لومړۍ	 د	جرمني	 خو	 دی،	 نه	 مناسب	

چاره	په	دې	پورې	تړلی،	چې	متحدان	)موخه	یې	متحده	ایاالت(	یې	اړین	

وبويل،	نو	جرمني	د	کار	دوام	ته	چمتووالی	لري.

3-	حمید	شالیزی،	»کابل،	په	مسکو	کې	د	افغان	سیاستوالو	او	طالبانو	ترمنځ	جوړ	شوی	کنفرانس،	یو	خیانت	ګڼي«،	رویرتز،	د	فربوري	4	مه،	2019ز.
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سیمه ییز مسوولیتونه

المل	 دې	 د	 لړۍ	 شاتګ	 د	 شوه،	 روښانه	 کې	 پورته	 په	 څرنګه	چې	 لکه	

شوی،	چې	د	افغانستان	د	سیمه	ییزو	څارونکو	)او	همدارنګه	د	افغانستان	

چارواکي(	دا	پوښتنه	مطرحه	کړي:	د	سیمې	هېوادونه	هغه	تشه	به	څرنګه	

ډکوي،	چې	له	سیمې	څخه	د	امریکا	/	ناټو	ځواکونو	د	وتلو	په	پایله	کې	

ډینامیکونه،	 او	 ییزې	النجې	 موجود	سیمه	 له	مخکې	 او	 کېږي	 رامنځته	

هېوادونو	 څو	 د	 سیمې	 د	 وي؟	 څرنګه	 به	 ټاکي،	 سیاست	 هېواد	 د	 چې	

پوهانو	او	کارپوهانو،	د	دوو	لسیزو	په	پرتله	د	السوهنې	د	پراخې	نه	لېوالتیا	

توصیفوي؛	خو	د	اندېښنو	)لکه	د	رسحدونو	کنټرول،	تروریزم	ضد	مسلې،	

د	سیمه	ییز	قدرت	توازن(	او	د	اقتصادي	متقابلې	اړیکې	هر	راز	احتاميل	

ګټې	د	مدیریت	لپاره	لېوالتیا،	کېدای	يش	دغه	اندېښنې	او	ګټې	د	ټولیزې	

سازماندهي	د	اصولو	په	توګه	وي،	خو	نویو	نوښتونو	ته	اړتیا	لري.	

د شاميل پولو څار

په	افغانستان	کې	د	روسیې	اصيل	ګټه	دا	ده،	چې	د	مرکزي	اسیا	هېوادونو	

د	جنګیالیو	مخنیوی	 ډلو	 تروریستي	 د	 ته،	 تر	هغه	وروسته	روسیې(	 )او	

ويش.	دغه	لرلید،	او	په	شلمه	پېړۍ	کې	د	السوهنې	خونړی	تاریخ	رسه	

متعارفو	 راز	 هر	 د	 کې،	 برخو	 اوسنیو	سویيل	 په	 اسیا	 مرکزي	 د	 یوځای،	

امنیتي	ژمنتیاوو	څخه،	مخنیوی	کوي.	د	دې	برخاف،	روسیه	چې	داسې	

“
”

سیمه	ایزو	ماهرینو	او	ساینس	پوهانو	ویيل	دي	
چې	د	مداخلې	په	اړه	بی	عاقه	ګی	د	تیرو	دو	
لسیزو	په	پیامنه	په	پراخه	توګه	د	پرتلې	وړ	دي	
،	مګر	د	اندیښنو	اداره	کولو	او	د	احتاميل	ګټو	
ترالسه	کولو	کې	دلچسپی	د	اقتصادي	تکراري	

اړیکو	بیا	رامینځته	کول	هم	شتون	لري.

ښکاری،	چې	د	افغانستان	د	راتلونکي	لپاره	پر	څو	سناریوګانو	کار	کوي،	

د	دې	زیات	احتامل	شته،	چې	د	دغه	هېواد	په	شاميل	والیتونو	کې	پانګونه	

وکړي.	د	لویدیځ	د	ماتې	په	صورت	کې،	او	د	سیايس	بې	ثباتۍ	د	رامنځته	

په	 لوبغاړي،	 کوم	 لپاره،	چې	 ټاکلو	 دې	 د	 روسیه	 کې،	 په	صورت	 کېدو	

نهایت	کې	په	کابل	کې	به	واک	په	خپل	الس	کې	واخيل،	په	مسلمه	توګه	

په	دې	لټه	کې	به	وي،	چې	د	پولو	په	مسیر	کې	یوه	بافر	ارزان	قیمته	سیمه	

په	داسې	ټولنو	کې	چې	د	 رامنځته	کړي،	چې	ممکن	هڅه	وکړي،	چې	

مهال،	روسیه	 په	هامغه	 نفوذ	وکړي.	 لري،	 لېوالتیا	 د	ماتړ	کمه	 طالبانو	

مستقیمه	 په	 )هم	 توګه	ښکېله	شوې	 زیاتېدونکې	 په	 مخ	 طالبانو	رسه	 له	

توګه	او	هم	د	ایران	او	پاکستان	له	الرې(،	او	د	ساتنې	سرتاتیژۍ	د	پلیتابه	

د	 ناټو	 د	 کال	 ز.	 	2014 پر	 چې	 وخته،	 هامغه	 له	 ان	 و،	 کې	 درشل	 په	

ځواکونو	د	د	وتلو	اوازه	خپره	شوه.	)د	نورو	جزییاتو	لپاره	الندې	برخې	ته	

مراجعه	وکړئ(.	دا	ال	روښانه	نه	ده،	چې	د	مرکزي	اسیا	د	هېوادونه	کوم	

امنیت	 نهایت	کې	د	مسکو	د	ماتړ	 په	 او	 تغییر	مونديل،	 ډول	سیاستونه	

رسه	سم،	منطبق	دی؛	که	څه	هم	اوسمهال	په	سیمه	کې	لومړنۍ	غربګون،	

کووید	19	ته	غربګون	دی.	د	دغه	ویروس	په	بې	سارې	توګه	خپریدا	)په	

ځانګړې	توګه	د	ایران	له	مرکز(	څخه،	تاشکند	او	نورې	پازمینې	په	چټکی	

او	په	بشپړ	ډول	رسه،	خپلې	پولې	وتړلې	او	افغانستان	ته	د	توکو	په	ځانګړې	

توګه	بیړنیو	توکو	له	لېږد	څخه	تر	یوه	میاشت	زیاته	موده،	ډډه	وکړه.	)دغه	

محدودیتونه	یوازې	هغه	مهال،	کم	شو،	چې	په	دننه	د	دوی	په	کرنیزه	برخه	

کې	فشار	راغی(.	نو	د	سیايس	او	امنیتي	وضعیت	د	خرابېدو	په	صورت	

کې،	شاميل	پويل	بیا	هم	کولی	يش،	هغه	موقته	ورته	سناریو	تجربه	کړي.	

په	همدې	حال،	د	افغانستان	د	سولې	پروسې	په	اړه	د	ازبکستان	خوشبیني	

او	ان	په	خپله	خاوره	کې	د	سولې	د	ناستو	اسان	چاري،	د	هغو	ځوابونو	

د	لړۍ	ښودونکي	دي،	چې	د	هېواد	شاميل	ګاونډیان	یې	وړاندې	کوي.	

په سویيل آسیا کې د »Zero-sum« اسرتاتیژۍ 

روسیې	ته	ورته،	که	څه	هم	په	هند	کې،	پالیيس	جوړوونکي	او	شنونکي	

په	منځمهاله	توګه	د	افغانستان	په	سیاستونو	کې	ښکېلتیا	په	تړاو	خربداري	

ورکوي،	خو	داسې	ښکاري،	د	هند	امنیتي	مرستو	لپاره	سخت	محدودیتونه	

شتون	لري،	چې	د	دغه	هېواد	تر	پوځي	حضور	کم	نه	دی.	د	دې	پرخاف،	

نوي	ډیيل،	د	لویدیځو	قدرتونو	د	اړایستلو	لپاره	یو	لړ	روایات	پیاوړي	کړي	

دي،	چې	اوسمهال	د	ثبات	او	امنیت	د	ټینګښت	په	موخه	افغان	دولت	

پیاوړی	کوي،	په	ځانګړې	توګه	هغه	مهال،	چې	په	سیمه	کې	تروریزم	ضد	

یو	رژیم	ته	اړتیا	لیدل	کېږي.
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4همدارنګـه	وګـورئ:	سـن	انـګل	راسموسـن	او	احسـان	اللـه	امیـري.	»افغانسـتان	د	ترټولـو	ناوړه	حالت	یـا	متحده	ایاالتـو	ځواکونو	د	شـاتګ	چټکتیا	کې،	پیـاوړی	کېږي«،	وال	سـرتیت	ژورنـال،	د	نومرب	19	مـه،	2020ز.	د	

تاریخـي	لرلیـد	لپـاره:	Vol	Journal،	East	Middle	Policy،"	Foreign	Iran	in	Pragmatism	and	"Ideology	Ramazani،.	تـه	مراجعـه	وکـړئ،	4	مـه	ګڼـه،	)2004(	او	بـارت	روبیـن،	»د	ایران	او	طالبانـو	پېچلې	اړیکې	ته	

یـوه	کتنـه«،	د	ډبـرو	پر	مخ	جګړه،	د	سـپتمرب	16	مـه،	2020ز.	

افغاين	رصافان	راټول	شوي	دي،	تر	څو	خارجي	اسعار	د	اسعارو	په	بازار	کې	تبادله	کړي.
کاپي	رایټ:	رویټرز/محمدشعیب

په	پراخه	کچه	داسې	ښکاري،	چې	په	افغانستان	کې	د	هند	نفوذ	له	کوم	

ځانګړی	سناریو	پرته	چې	رامنځته	يش،	مخ	په	کمېدو	دی.	په	پایله	کې،	

د	افغانستان	په	تړاو	د	دغه	هېواد	کړناره،	په	راتلونکي	له	ثبات	رسه	مرسته	

ده،	او	پداسې	سرتاتیژیکه	هڅه	کې	ده،	چې	په	یو	ډول	نه	یو	ډول	پاکستان	

ته	زیان	ورسوي.	په	همدې	توګه	داسې	ښکاري	چې	پاکستان	–	د	لویدیځ	

د	مسوولیت	او	د	افغانستان	د	سولې	لړۍ	پایلو	سلب	وروستی	معیار	–	په	

افغانستان	کې	د	هغو	سیاستونو	په	لټه	کې	دی،	چې	د	دغه	هېواد	له	تلپاتی	

هدف	څخه	یې	چې	د	هند	له	نفوذ	څخه	مخنیوی	دی،	بېلول	ستونزمن	

برېښي.	هغه	دریځونه	چې	د	سویلې	اسیا	دواړه	ولسونه	د	یوې	بلې	ونډې	

په	تړاو	په	افغانستان	کې	لري،	نو	دا	کره	ده،	چې	د	هغه	رغنده	او	اغېزناکې	

ثبات	 له	 پراخه	کچه	د	سیمې	 په	 بنسټیز	خنډ	دی،	چې	 پر	الره	 کړنارې	

رسه	مرسته	کوي.	

د متحده ایاالتو وتل او د ایران ننوتل؟ 

په	دې	اړه	شک	او	ګومانونه	زیات	شوي،	په	ځانګړي	ډول	په	دوو	وروستیو	

کلونو	کې،	چې	په	افغانستان	کې	پر	بالقوه	نیابتي	ځواکونو	د	ایران	نفوذ	

مخ	پر	زیاتېدو	دی؛	په	دې	برخه	کې	د	فاطمیونو	له	کنډک	څخه	ډېر	نوم	

اخیستل	کېږي،	چې	د	تهران	په	ګټه	په	سوریه	کې	جنګېږي	)خو	همدارنګه	

دغه	نیابتي	ځواک	د	هېواد	په	سویل	لویدیځه	حوزه	کې	د	طالبانو	یو	شمېر	

غړو	او	په	شامل	کې	جنګي	ډلو	ته	شاملېږي(.	په	همدې	حال،	تر	ټولو	

نوی	راپورونه	د	دې	ښودنه	کوي،	چې	د	فاطمیونو	جنګیايل	د	هزاره	هغو	

قومي	ملیشو	کې	هم	تنظیم	شوی،	چې	په	دې	وروستیو	کې	جوړ	شوي	

اړتیا	 ته	 څېړنې	 دقیقې	 تاریخچه	 ښکېلتیا	 ایران	 د	 کې	 افغانستان	 په	 دي.	

لري	.	لویدیځ	شنونکو	او	چارواکو	تر	دې	مخکې	ویلی	و،	چې	د	هرات	

او	شاوخوا	سیمه	یې	د	ایران	تر	نفوذ	الندې	راغلی،	خو	دغه	نفوذ	خپل	

محدودیتونه	هم	لري.	ایران	نږدې	په	دې	برخه	کې	کره	دی،	چې	د	اړتیا	په	

صورت	کې	به	له	نورو	شیعه	ګانو	او	تاجیک	قومونو	څخه	ساتنه	او	ماتړ	

وکړي	او	ان	تسلیحايت	مرسته	ورته	برابره	کړي4،	خو	په	دې	اړه	کم	شواهد	

شتون	لري،	چې	د	دې	ښودنه	وکړي،	ایران	به	هڅه	وکړي،	چې	د	خپلو	

پروژو	او	نیابتي	ډلو	ټپلو	لړۍ	هسې	افغانستان	ته	پراخه	کړي،	لکه	څرنګه	

چې	یې	په	منځني	ختیځ	کې	پراخه	کړې	ده.	خو	دغه	چاره	په	هغه	صورت	

کې	صدق	کوي،	چې	په	افغانستان	کې	امنیتي	وضعیت	خراب	يش.	

له	دې	رسه	رسه،	له	افغانستانه	په	تلو	رسه	د	متحده	ایاالتو	د	انعطاف	مننې	

له	امله،	ایران	به	دې	ته	متوجه	وي،	چې	په	کابل	کې	د	متحده	ایاالتو	سرت	

ډيپلوماتیک	نوښتونه	او	امنیتي	اقدامات،	به	خپل	دښمن	له	هېواده	بهر	په	

ایران	پر	یو	کار	بریالی	کېدای	يش،	هغه	دا	چې	تر	هغه	 نښه	وګرځوي.	

مهاله	چې	سیايس	ثبات	د	ایران	ګټو	په	خدمت	کې	وي،	له	افغان	دولت	

رسه	ښې	اړیکې	سايت	او	ترې	ماتړ	کوي.	دغه	ډینامیک	همدارنګه	تر	یوه	

بریده	د	افغانستان	په	تړاو	د	روسیې	او	چین	په	دریځونو	کې	هم	منعکس	

شوی	دی؛	که	څه	دغه	څه	لږه	حاده	ده،	خو	له	متحده	ایاالتو	رسه	د	دوی	

اسیا	 مرکزي	 د	 ځایه،	چې	 هغه	 تر	 بدلون،	 ډک	 له	خصمه	 کې	 اړیکو	 په	

دا	 دی.	 موندلی	 زیاتوالی	 وي،	 کړې	 یې	 هڅه	 اغېزشیندلو	 د	 کې	 چارو	

لېرې	ښکاري،	چې	د	سیمې	هېوادونه	دې	په	افغانستان	کې	د	ثبات	جامع	

مسوولیت	پر	غاړه	واخيل. 

د کډوالو جریانونه او څپه ییزې اغېزې یې

د	افغان	کډوالو،	د	کډوال	کارګرو	جریانونو	او	پناه	غوښتونکو	په	ګډون،	

په	افغانستان	کې	د	حاالتو	د	خرابېدو	او	بې	ثباتۍ	د	اصيل	پایلو	په	اړه،	د	

ګټو	همغږي	شتون	لري.	په	اوسني	سیايس	وضعیت	د	هر	راز	اختال	د	

رامنځته	کېدو	په	صورت	کې،	یا	د	جګړې	بڼې	د	ناوړه	کېدو	یا	پراخه	کېدو	

په	صورت	کې،	کولی	يش	د	کډوايل	یوه	پراخه	څپه	رامنځته	کړي،	چې	د	

سیمې	په	لر	او	بر	کې	جریان	پید	اکوي	او	ان	د	اروپا	مسیر	هم	پرې	ډکه	
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5	لـه	دې	پرتـه	ترکیـه،	د	نـورو	سـیمه	ییـزو	هېوادونـو	پـر	بېلګـې	بـه	بدله	يش:	په	داسـې	حال	کـې	انقرې،	په	افغانسـتان	کـې	د	ناټو	له	پوځـي	ماموریت	رسه	مرسـته	کړې،	خـو	سـیايس	پانګونې	تر	ډېـره	زیاته	د	ازبکـو	په	قومي	

ټولنـه	کې	رېښـه	لري.	

آملانی	رستېری	کاپي	رایټ:	کولر

وي.	په	دې	توګه،	د	افغانستان	او	سیمې	امنیتي	کړنارې	او	همدارنګه	له	

اروپايي	ټولنې	او	ترکیې	رسه	یې	اړیکې،	ډېرې	نږدې	دي5.		د	افغانستان	

په	ثبات	کې	د	پاکستان	یوه	مهمه	ګټه	دا	ده،	چې	مخ	پر	خرابېدونکی	یو	

امنیتي	وضعیت	کولی	يش	د	کډوايل	پر	لړۍ	اغېزه	ولري.	د	ایران	په	تړاو	

هم	همداسې	ده.	پر	دې	بنسټ،	په	داسې	حال	کې،	چې	دواړه	سیمه	ییز	

ځواکونه	له	افغانستانه	د	امریکايي	ځواکونو	وتلو	ته	لومړیتوب	ورکوي،	

خو	دواړه	په	ښکاره،		پر	ناڅاپي	او	نامسووالنه	پوځي	شاتګ	نیوکه	کوي.	

له	بلې	خوا	په	دې	صورت	کې،	د	دواړو	زیاتره	بودجه،	کډوالو	ته	د	مرسته	

رسونې	پروګرامونو	ته	ځانګړې	کېږي.	

د سولې بهیر او د امتیاز ترالسه کول؟  

په	داسې	حال	کې،	چې	دسیمې	هېوادونه	یو	هم	دې	ته	چمتو	نه	دي،	چې	

په	ښکاره	په	هغه	ونډه	کې	رادمخه	يش،	چې	د	افغان	دولت	د	ماتړ	په	

برخه	کې	متحده	ایاالت	ادا	کوله،	خو	زیاتره	یې	د	سولې	پروسې	په	پرمخ	

بېولو	کې	د	کره	ونډې	د	ادا	کولو	په	لټه	کې	دي.	مسکو	د	خربو	اترو	د	بدل	

مسیر	په	اړه	هم	خپل	نظر	څرګند	کړی،	همدارنګه	د	2021	کال	په	لومړیو	

نړیوال	 باید	 لپاره	 افغانستان	 وروسته	 امریکا	 تر	 چې	 کړ،	 څرګند	 بیا	 کې	

تسهیات	چمتو	يش.	تاشکند	د	افغان	سولې	خربو	په	برخه	کې	د	ونډې	

خوا	 له	 ایاالتو	 متحده	 د	 اوسمهال	 چې	 دی؛	 کړی	 البینګ	 لپاره	 لوبولو	

)چې	جرمني،	ناروي،	اندونیزیا	او	قطر	شاملېږي،	چې	په	دې	برخه	کې	

اروپايي	 پنځه	تسهیل	کوونکی	شمېرل	کېږي.	 ادا	کوي(	 بېابېلې	ونډې	

ټولنې	هڅه	کړې،	چې	د	متحده	ایاالتو	په	پرتله	ځان	متامیزه	وښيي	او	د	

سولې	په	تړاو	په	خپلو	پالیسیو	او	سیاستونو	اختافات	جوت	کړي.	له	دې	

رسه،	چې	دغه	چاره	جانبي	عوارض	لري،	خو	داسې	ښکاري،	چې	دغه	

څه،	له	افغانستان	رسه	د	ښکېلتیا	په	برخه	کې	د	اروپايي	اوږدمهال	بدیلونه	

معرفی	کړی	دی	)د	نورو	جزییاتو	لپاره	راتلونکې	برخې	ته	مراجعه	وکړئ(.	

د	سولې	پر	خربو	دغه	مترکز،	په	ډېرو	دولتونو	کې	د	افغانستان	پر	پالیسیو	د	

ناډاډمنتیا	د	تسلط	کچه	ده.	د	یو	راتلونکي	افغانستان	د	وړاندوینې	په	برخه	

یعنې	 ده.	 کړې	 پیدا	 لېوالتیا	 ته	 ښکېلتیا	 لنډمهالې	 ځواکونو	 بهرنیو	 کې،	

دیپلوماتیکې	هڅې	اوسمهال،	پر	لنډمهالو	پېښو	مترکز	لري.	
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چې	 رشایط	 کوم	 هېڅ	 معیارونو	 د	 حکومتويل	 د	 دی؛	 مشهور	 امله	 له	

اروپايي	ټولنې	او	نور	لویدیځ	هېوادونه	یې	ادعا	کوي	په	راتلونکو	کلونو	

کې	به	ستونزمن	نه	يش.	له	دې	رسه	رسه،	مسکو	او	پیکنګ	دواړه	تراوسه	

پورې	له	ځانه	د	پام	وړ	ټکي	ښودلې،	چې	په	زیاترو	مواردو	کې	ان	له	کابل	

ډول	 دغه	 لپاره	 د	مسکو	 ډډه	کوي.	 تعامل	څخه	 او	 له	ښکېلتیا	 هم	 رسه	

کنټرول،	د	پام	وړ	دی،	کله	چې	د	جګړې	په	سیمو	کې	د	متحده	ایاالتو	

پوځي	رشیکانو	رسه	)لکه	د	کردانو	په	مرشي	په	سوریه	کې	د	دموکراتیک	

ځواکونه(	په	ټکر	کې	واقع	کېږي.	

محمولو	 وړو	 د	څو	 وسلو	 د	 کې	 داسې	حال	 په	 مسکو	 دې،	 پر	 رسبېره	

د	 کړې،	خو	 پراخې	 مرستې	 پوځې	 خپلې	 کابل	رسه	 له	 ورکړې	رسه،	 په	

افغانستان	زیاتره	امنیتي	ځواکونه	موډل	سازي	کېږي	–	په	داسې	بڼه	چې	

ټول	د	ناټو،	متحده	ایاالتو	او	لویدیځو	ځواکونو	په	تسلیحايت	او	تجهیزايت	

بڼه	سمبالېږي،	چې	د	بل	ماتړ	لپاره،	ترې	ماتړ	کول،	ستونزمن	وي6.	د	

متحده	ایاالتو	او	ناټو	د	کوچنیو	پاتو	ځواکونو	پاتې	کېدو	متې	او	هیلې	له	

السه	ورکولو	وروسته،	به	دغه	ډول	پرېکنده	او	غوڅ	تحول	او	بدلون	ته	

زړه	ښه	کړي.	خو	له	انتقادي	پلوه،	د	مسکو	او	پیکنګ	ریزرف،	د	هغوی	

د	په	خپلو	محافظتي	کړنو	رسه،	سمون	خوري.	په	داسې	حال	کې،	چې	

دواړه	)مسکو	او	پیکنګ(	له	هغه	مهاله	چې	له	افغانستانه	د	امریکا	د	وتلو	

ژورې	 اړیکې	 دیپلوماتیکې	 خپلې	 طالبانو	رسه	 له	 کړي،	 مشاهده	 هڅې	

کړې	دي7	.	

داسې	ښکاري،	چې	دواړه	پازمینې،	په	دې	اړه	شک	او	تردید	لري،	چې	

د رشطونو اېښودل

د	متحده	ایاالتو	ټاکونکې	ونډه	)او	ترې	په	شا	کېدل(،	د	دې	المل	شوی،	

مهالوېش	 تړاو	 په	 افغانستان	 د	 مرستندویان	 او	 هېوادونه	 سیمې	 د	 چې	

ونه	لري.	دغه	چاره،	نږدې	بهرين	لوبغاړي	دې	ته	اړایستلی،	ترڅو	خپل	

اوسنی	دریځ	وسايت	او	د	راتلونکي	بالقوه	سناریوګانو	په	ډله	کې	انعطاف	

ښه	 د	 ګټو	 د	 بدیلونو	څخه	 شتمنیو/	 له	 هغوی	 د	 او	 کړي	 وړاندې	 مننې	

وايل	یا	د	خطرونو	کچې	د	راټیټولو	په	موخه	کار	واخيل.	افغان	دولت	هم	

همداسې	کړی	دی.	

د کابل امنیتي مرستې د چارو بېلګې متنوع کول 

د	2019	ز.	کال	په	لړ	کې	هغه	مهال،	چې	متحده	ایاالتو	او	طالبانو	دوه	

اړخیزې	خربې	تررسه	کولې،	د	کابل	د	چارواکو	اجامع	د	هغوی	د	اصيل	

دوست	او	وجودي	دشمن	ترمنځ	د	هر	راز	مهمې	هوکړې	شتوالی	رد	کړ.	

خو	کله	چې	دغه	خربې	د	2020	ز.	کال	د	فربوري	په	معاملې	رسه	په	

قطر	کې	خپل	اوج	ته	رسېږي،	او	له	هغه	ځایه،	چې	د	دغه	هوکړې	مقررې	

کابل	 په	 نو	 کېږي،	 ارزول	 نامطلوبه	 لپاره،	 دولت	 افغان	 د	 پراخه	کچه	 په	

کې،	د	ناهیيل	او	د	خیانت	احساساتو	په	تړاو	غږونه	پورته	کېږي؛	بیړين	او	

حساسه	پوښتنه	دا	ده:	که	متحده	ایاالت	نور	نه	يش	کولی،	د	باور	وړ	ماتړ	

او	متحد	وي،	نو	کوم	ځواک	کولی	يش،	ځای	یې	ونیيس؟	د	افغانستان	

وړاندې	 ته	ځواب	 پوښتنې	 دغه	 ډاډه	رسه	 په	 ترڅو	 کړې،	 هڅه	 مرشتابه	

کړي.	دغه	اقدام،	سیمه	ییزې	دیپلوماسۍ	ته	نږدې	کېدو	په	برخه	کې،	څو	

قطبي	شوي	دی،	البته	د	هر	ګاونډي	هېواد	لپاره	په	وړاندیزونو	رسه،	چې	

ښايي	وکړای	شو،	هغه	هم	د	محافظتي	پوښښ	په	توګه	توصیف	کړو.	خو	

له	دې	رسه	رسه،	د	کابل	دیپلومايس	او	ښکېلتیا	تراوسه	پورې	د	سیمه	ییزو	

قدرتونو	په	دریځونو	کې	کوم	بدلونونه	نه	دی	رامنځته	کړی.	

د	افغانستان	د	یو	شمېر	چارواکو	ترمنځ	اټکلونه	پر	دې	متمرکز	دی،	روسیه	

او	/	یا	چین	د	امنیتي	پرمختیايي	مايل	متویلوونکو	په	توګه	رادبره	کېدای	

يش.	د	روسیې	او	چین	د	اقتصاد	کچې	ته	په	پام	رسه	)د	روسیې	او	چین	

د	 توګه(	 په	 متویلوونکو	 د	 مرستو	 پرمختیايي	 امنیتي	 راتلونکو	 د	 اړه	 په	

دواړه	 شته.	 اټکلونه	 برخه	 دې	 په	 ترمنځ	 چارواکو	 شمېر	 یو	 د	 افغانستان	

هېوادونه،	د	بهرنیو	مرستو	په	تړاو	له	بهرين	سیاست	رسه	د	رښتیني	برخورد	

 6	.	د	پاملرنې	وړ	ده،	چې	دغه	ستونزې،	د	افغانستان	د	امنیتي	ځواکونو	د	سرتاتیژیکو	عنارصو	د	ژورې	څېړنې	پرمهال،	ال	ارزښتمن	کېږي:	

نوی	هوايي	ځواک	او	د	ځانګړي	عملیاتو	کادر	یې،	چې	تر	ډېره	له	متحده	ایاالتو	او	ناتو	څخه	بېلګه	اخیستې	ده.	

7	د	یادونـې	وړ	ده،	چـې		لـه	طالبانـو	رسه	د	مسـکو	د	اړیکـې	لـه	بحثونـو	ډک	مـواردو	څخـه،	دا	هـم	راپـور	شـوی،	چـې	رويس	اسـتخبارايت	کسـانو	ته	طالبانـو	او	نـورو	مخالفو	ډلو	تـه	نغدي	پیسـې	او	نورې	مرسـتې	وړاندې	

کـړي	دي.	خـو	تـر	دې	وروسـته	راپورونـه،	د	دغـو	تورونـو	د	سـموالی	په	تـړاو	د	لویدیـځ	اسـتخبارايت	ټولنې	نه	توافق	ښـيي.	

هغه	پوښتنه	چې	سمدستي	او	ښکاره	ښکاري	عبارت	“
دی	له:	که	چیرې	متحده	ایاالت	نور	لوی	ماتړ	کوونکي	
یا	متحد	نه	وي	،	"	کوم	بل	قدرت	به	د	دغه	هیواد	ځای	

ونیسی	؟"

“
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تاوتریخوايل	په	کچه	کې	کموالی	راويل.	افغان	چارواکي،	له	طالبانو	رسه	

د	اړیکو	د	تغییر	په	برخه	کې	څه	اغېزلرلی	يش،	افغان	چارواکي	دغه	کم	

تحرکي	له	ښکاره	خصومت	او	دښمني	رسه	برابر	ګڼي.	په	همدې	حال،	

له	دیپلوماتیک	پلوه	تر	بل	هر	وخت	د	طالبانو	اوسنۍ	ښکېلتیا،	نو	اسام	

اباد	تر	ډېره	کمه	فکر	کوي،	چې	له	دې	ډلې	رسه	یې	اړیکې	خرابې	يش،	په	

ځانګړې	توګه	هغو	ګڼو	سناریوګانو	ته	په	پام	رسه،	چې	په	هغو	کې	طالبان	

کولی	يش،	خپل	سیايس	یا	پوځي	موقعیت	کې	ښه	وايل	راويل.	که	څه	

هم	د	افغانستان	له	جګړو	رسه	د	پاکستان	اړیکې	بې	ساري	او	بې	ماننده	

دی،	خو	له	هغه	څخه	د	ساتنې	کړنارې	ماهیت	یې،	په	ټوله	د	سیمې	له	

ګاونډیو	هېوادونو	رسه	ورته	دي.	

داسې	ښکاري،	د	سولې	د	حیايت	اړخونو	په	اړه	د	اروپايي	ټولنې	دریځ	

او	همدارنګه	د	2019	ز.	کال	د	ولسمرشۍ	ټاکنو	له	تررسه	کېدو	څخه	

ماتړ،	په	ځانګړې	توګه،	د	ولسمرش	غني	او	دولت	لپاره	یې،	د	اروپايي	

اروپايي	 د	 دولت	رسه	 افغان	 له	 ښيي.	 توب	 خپلواکي	 سیاست	 د	 ټولنې	

کسانو	 شمېر	 یو	 د	 کې	 کابل	 په	 اړیکې،	 نژدې	 او	 افراطي	 ډېرې	 ټولنې	

د	 لري.	 نه	 پایلې	 ملموسې	 کومې	 خو	 شوی،	 المل	 هڅونې	 د	 لورو	 او	

افغانستان	په	تړاو	لومړنۍ	پوښتنې	او	د	ناټو	د	قوماندانۍ	په	اړه	پوښتنې	

ایاالتو	د	 بیل	هېوادونه	چې	یې	غوښتل،	ان	د	متحده	 اروپا	 او	دا	چې	د	

شاتګ	په	صورت	کې	د	ناټو	دغه	ماموریت	ته	دوام	ورکړي،	د	مبهم	ماتړ	

په	وړاندې	کېدو	رسه،	ځواب	ورته	وویل	يش.	

له	متحده	ایاالتو	رسه	د	طالبانو	له	هوکړه	لیک	څخه	څه	باندې	یو	کال	پوره	

شوی،	خو	د	مرستو	د	زیاتوايل	لپاره	هېڅ	راز	وړاندیز	شتون	نه	لري	)د	هغو	

دالیلو	له	مخې	چې	په	پورته	کې	ذکر	شو.	د	نوامرب	په	میاشت	کې	د	ژنیو	

د	افغانستان	اوسني	دولت،	کولی	يش	د	لویدیځ	د	زیات	ماتړ	له	السه	

ورکولو	رسه،	په	روغ	حالت	پر	خپل	حال	وپايي	او	څو	کاله	کېږي،	چې	په	

ښکاره	بڼه	د	افغانستان	د	ترټولو	ناوړه	بڼه	یا	د	دغه	هېواد	اوږدمهال	امنیتي	

چاپېریال	لپاره،	بحث	کړی	دی.	د	روسیې	او	چین	د	خوندي	کولو	کړنې،	

د	2014/ 2015	ز.	کلونو	پورې	اړوندو	پالیسیو	په	ټاکلو	کې،	تر	سرتګو	

کېږي.	له	100000	یونیفورم	لرونکو	رستېرو	څخه،	20000	ته	د	متحده	

ایاالتو	راټیټېدل،	د	افغان	په	امنیتي	ځواکونو	کې	د	ظرفیت	تشه	او	د	کابل	

له	ځنډ	وروسته،	مسکو	 دې	 تر	 ده.	 زیامننتیا	 موقعیت	کې	سرتاتیژي	 په	

هېوادونو	 اسیا	 مرکزي	 د	 امنیتي	چرت	الندې	 تر	 روسیې	 د	 )یا	 پیکنګ	 او	

سیمې(،	رسحدی	امنیتي	اقداماتو	په	کچه	کې	د	زیاتوايل	په	راوستلو	رسه،	

مته	 لري.	 دوام	 لړۍ	 دغه	 هم	 ال	 چې	 دي،	 کړي	 پیاوړي	 سيمې	 ګاونډ	

کېده،	چې	پېکنګ	په	تېرو	لسیزو	کې	افغانستان	ته	د	خپلو	اقتصادي	لړۍ	

امنیتي	 هغه	 وکړه.	 ډډه	 کار	څخه	 له	دې	 توګه	 په	جامعه	 وغوځوي،	خو	

فضا	چې	له	کلونو	راهیسې	پانګونې	او	متقابلې	اړیکې	ته	زیان	رسوي،	

اوسمهال	تر	ډېره	کچې	ناهیيل	کوونکې	ده.	

ډیپلوماتیکه ایستنه

افغانستان	 د	 الرې	 له	 ایستنې«	 »ډیپلوماتیکې	 د	 هېوادونه،	 نوروګاونډي	

تر	 د	مسیر	 او	جګړې	 د	سولې	 او	 اخیستی	دي،	 اړه	ګام	 په	 د	سیاستونو	

روښانتیا	مخکې،	د	ال	ناوړه	پایلو	لپاره	چمتو	کېږي.

	افغان	دولت	تر	هغه	خپل	ډېر	مرشوعیت	له	السه	ورکړي،	چې	د	سیمې	

هېوادونه	–	له	هند	نه	پرته	–	طالبانو	ته	ورکړی	دی.	د	دغه	مخالفې	ډلې	

پيغامونه،	په	تريو	کلونو	کې	په	دې	اړه	ډاډمنتیا	ښودلې،	چې	»د	انتظار	په	

حال	دولت«	دی.	په	دې	اړه	ال	تراوسه	کمې	نیوکې	شوې	دي،	چې	یو	

شمېر	د	قدرت	سټي	د	ځانګړو	هېوادونو	لکه	پاکستان،	هند	او	ترکیې	له	

خوا	رادمخه	کېږي.	د	افغانستان	د	ادارو	او	سازمانونو	پر	ځای،	د	قدرت	

د	فردي	سټو	پر	بنسټ	دغه	اړیکه،	په	اوسني	سیايس	نظم	کې	د	بې	ثباتۍ	

د	رامنځته	کولو	وړتیا	لري؛	په	داسې	حال	کې،	چې	د	اسامي	جمهوري	

دولت	مذاکره	چي	ټیم	د	سولې	په	خربو	کې	د	یووايل	د	رامنځته	کېدو	او	

له	نړیوال	مرشوعیت	د	ماتړ	په	لټه	کې	دي.	نوي	ډیيل،	د	محيل	قدرت	

بلنې	د	پخواين	 تناسب،	د	2020	ز.	 په	 اړیکې	 پاکستان	 له	سټیو	رسه	د	

ولسمرش	د	لومړي	مرستیال	او	مارشال	دوستم	ته	ځانګړی	کړې	وو.	دغه	

څه،	له	کابل	په	ځانګړې	توګه	د	کابل	له	امنیت	ميل	څانګې	او	لوړپوړو	

چارواکو	رسه	لکه	د	ولسمرش	لومړی	مرستیال	امرالله	صالح	رسه،	د	نوی	

ډیيل	اړیکو	ته	د	پیاوړتیا	په	موخه	شوی	دی.	

اسام	آباد	دې	ته	ادامه	ورکوي،	ترڅو	هغه	ونډه	ادا	کړي،	چې	پر	2019 

ز.	کال	یې	طالبان	له	متحده	ایاالتو	رسه	د	خربو	مېز	ته	راوستل،	همدارنګه	

په	دې	برخه	کې	هم	لږ	کار	کړی	دی،	ترڅو	پر	طالبانو	فشار	راوړي،	چې	د	

د	افغانسـتان	ولسـمرش	محمـد	ارشف	غني	د	پاکسـتان	لـه	لومړي	وزیـر	رسه	د	لیدنې	پر	وخت،	
ولسـمرش	ماڼۍ،	کابلل.	رویټرز/محمد	اسـامعیل
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کنفرانس	په	لړ	کې	د	یو	سرت	امریکايي	کنفرانس	خربه	هم	افشا	کړه،	چې	د	

افغانستان	په	اړه	د	یوې	اجامع	رامنځته	کېدو	په	تړاو	جوړېږي،	دا	هغه	څه	

و،	چې	د	افغانستان	دولت	د	ساتلو	لپاره	د	اړتیا	وړ	حامیت	کچې	ساتنه،	

هم	له	ننګونو	به	ډک	وي.	

د خوندي کولو په توګه مرشوط کول

د	اروپايي	ټولنې	دریځ	د	خوندي	کولو	یوه	بله	بڼه	منعکسوي.	په	بروکسل	

او	نورو	اروپايي	پازمینو	کې،	د	سولې	د	خربو	په	تړاو	د	دولت	د	پرځېدو	

لیک	 تړون	 داسې	 د	سولې	 راز	 همدا	 ملګري	وي،	 اندېښنو	رسه	 تړاو	 په	

نورو	 او	 د	برشحقونو	 به	 قدرت	څخه	هرکلی	وکړي	 له	 طالبانو	 د	 ،	چې	

انساين	حقونو	په	زیان	وي.	د	طالبانو	او	متحده	ایاالتو	د	تړون	پرمهال،	

هر	 د	 کې	 هغو	 په	 کړې	دي،	چې	 بیانیې	خپرې	 بېابېلې	 ټولنې	 اروپايي	

راتلونکي	لپاره،	تر	سولې	وروسته	افغان	دولت،	د	ښځو	او	لږکیو		د	حقونو	

د	ساتنې	او	همدارنګه	شفاف	او	استازی	حکومت	په	تړاو	ټینګار	شوی	

جمهوری	 او	 غني	 ولسشمر	 له	 څرګندونې	 دغه	 قرائت	 لومړی	 په	 دی.	

د	 چاره،	 همدغه	 او	 کوي	 ښودنه	 ماتړ	 پراخ	 د	 څخه	 دولت	 اسامي	

سولې	پروسې	په	لنډمهالو	بدلونونو	کې	تررسه	کېږي.	په	همدې	حال،	د	

سرتاتیژیکو	اوږدمهالو	پان	جوړونه	کې،	دغه	دریځ	اروپايي	دولتونو	ته	

اجازه	ورکوي،	ترڅو	په	اساين	رسه	له	دغو	مواردو	څخه	تېر	يش:	په	هغه	

صورت	کې،	چې	طالبان،	د	افغانستان	اوسني	دولت	یا	د	واک	د	وېش	په	

پایله	رامنځته	شوی	ګډ	ایتاف	په	راتلونکي	کې	و	نه	يش	کړای،	خپل	ټول	

رشایط	پوره	کړي،	نو	اروپايي	ټولنه	یا	هر	یو	غړي	یې	د	ماتړ	او	مرستو	د	

کچې	راټیټولو	لپاره	به	کايف	توجیه	ولري.	

په	بله	معنا،	مرشوط	دریځونه،	په	اوسمهال	کې،	د	ناډاډمنتیا	ښودونکې	

ده،	خو	همدارنګه	طالبانو	ته	د	مرشوعیت	ورکولو	او	د	هغوی	د	راتلونکې	

ونډې	په	تړاو	د	لویدیځو	پالیسیو	جوړوونکو	اندېښنې	ښيي.	اروپايي	ټولنه	

یوازې	نه	ده؛	ان	په	متحده	ایاالتو	کې،	چې	اوسنی	بهیر	یې	پرمخ	یوړه	او	

د	طالبانو	د	نړیوال	کېدو	برخه	یې	درنه	کړه،	د	ټرامپ	دولت،	له	دغې	ډلې	

رسه	د	اړیکو	د	پرمختیا	په	برخه	کې،	له	پراخو	نیوکو	رسه	مخ	و.	د	متحده	

ایاالتو	د	کنګرې	بانفوذه	غړو،	د	افغانستان	د	داسې	دولت	رسه	د	مرستو	

خربه	وکړه،	چې	طالبانو	ته	هم	شامل	وي.	

پر	مرشوط	وايل	دغه	مترکز،	د	سختو	رشایطو	لپاره	د	سیمه	ییزو	هېوادونو	

جوتول	هغه	ټکي	دي،	چې	د	سولې	د	جدي	هڅو	راهیسې	څرګند	شوی	

دی.	که	څه	هم	نوي	ډیيل	کوم	څه	یې	په	روښانه	بڼه	نه	دی	اعان	کړی،	

خو	که	طالبان	په	افغانستان	کې	پر	یوه	غالبه	ډله	بدله	يش،	نو	له	کابل	رسه	

یې	د	همکاري	او	ماتړ	اوسنۍ	کچه	ناشونی	برېښي.	اروپايي	ټولنې	په	

ښکاره	بڼه	خپل	رشایط	بیان	کړل	او	د	هغو	اصولو	او	معیارونو	د	ټولګې	

غوښتنه	یې	وکړه،	چې	د	افغانستان	هر	راتلونکي	دولت	د	مرستو	د	اوسنۍ	

کچه	د	ساتلو	لپاره،	باید	پوره	یې	کړي	–	د	طالبانو	په	پام	کې	نیولو	رسه	له	

یو	لړ	اقداماتو	رسه،	که	چېرې	هغوی	په	نوی	دولت	کې	مشارکت	ولري.	

له	بلې	خوا،	لکه	څرنګه	چې	پورته	یې	هم	یادونه	وشوه،	روسیې	او	چین	

د	نړیوالو	مرستو	او	پرمختیا	په	برخه	کې،	پر	ډېر	لږ	مرشوطوالی	مشهور	

دی.	داسې	ښکاري،	ایران	له	طالبانو	د	تېرو	پېچلو	اړیکو	له	درلودلو	رسه	

رسه،	له	هغوی	رسه	په	تفاهم	رسېدلی	دی.	له	دې	پرته،	د	سرتو	سیمه	ییزو	

قدرتونو	وروسته،	د	مرکزي	اسیا	هېوادونه	به	ډېره	زیاته	همکاري	وکړي.	

په	راتلونکي	کې	د	مرستې	او	اقتصادي	همکاریو	لپاره	د	پاکستان	رشایط،	

رڼه	او	په	بشپړ	ډول	محسوس	نه	دی،	خو	د	طالبانو	لپاره	د	جوړښتیزې	

ونډې	په	ګټه	به	وي.	

ادارې	په	راتګ	رسه،	واقعیت	دا	دی،	چې	 بایډن	د	 پر	2021	ز.	کال	د	

د	متحده	ایاالتو	د	بهرين	سیاست	حوزه،	د	ولسمرشي	د	واک	د	لېږد	په	

د	 ټیم	 انتقايل	 د	 بایډن	 د	 له	دې	رسه	جوخت،	چې	 وو.	 مهال،	خوندي	

بهرين	سیاست	پر	موضوعاتو	مترکز	وکړ،	د	ورېښمې	الرې	څو	تنو	غړو،	

د	یو	تروریستي	ضد	ماموریت	غوښتونکي	شول،	)او	په	پایله	کې،	په	کابل	

کې	د	اوسني	دولت	د	لږترلږه	کچې	په	اندازه(.	له	دې	رسه	رسه،	واشنګنت	

به	د	نورو	بهرنیو	لوبغاړو	په	کچه	به	د	خوندي	کولو	جوګه	نه	وي.	طالبان	

د	خپلو	ځواکونو	 ایاالت	 منتظر	دی،	چې	متحده	 ته	 تر	دې	مخکې	دې	

هېڅ	 کې	 برخه	 دې	 په	 نږدې	 او	 کړي،	 نهايي	 میاشتې	 تر	 مي	 د	 ایستل،	

ستونزه	شتون	نه	لري،	چې	دغه	ډله	د	سولې	په	داسې	بهیر	کې	په	رښتینې	

توګه	ګډون	وکړي،	چې	داسې	نه	ښکاري،	چې	د	بشپړ	وتلو	المل	يش.	

ان	د	بایډن	دولت	پرېکړه،	د	دوحې	د	بهیر	د	چټک	پیلېدا	په	تړاو،	پر	خپل	

رشیک	–	افغان	دولت،	د	متحده	ایاالتو	ټینګار،	او	په	مي	میاشت	کې	د	

خپلو	ځواکونو	د	وتلو	په	تړاو	د	خپل	رصیح	دریځ	له	بیانولو	څخه	ډډه،	

پخپله	د	خوندي	کولو	یوه	بڼه	رامنځته	کوي؛	خو	په	همدې	حال،	دا	لېرې	

بیني	شوی	 پیش	 د	جګړې	 کال	 راتلونکي	 د	 برېښي،	چې	دغه	وضعیت	

شدت،	له	الرې	دوام	پیدا	کړي.
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په	پورته	کې	ترشیح	شوي	جوړښتونه	او	رفتاري	بېلګې،	د	افغانستان	لپاره	

د	نوي	سیاست	په	اړه	د	پرېکړو	نیولو	لړۍ	ځنډولو	په	موخه،	په	سیايس	

ډینامیکونو	کې		تغییرات،	د	خربو	او	همکاري	لپاره،	د	سیمه	ییز	چوکاټ	

د	بیړين	رامنځته	کېدو	اړتیا	ته	اشاره	لري.

له	دغه	 ایاالتو	ځواکونو	د	وتلو	په	صورت	کې،	 افغانستانه	د	متحده	 له	 	

هېواده	د	ناټو	او	اروپايي	اتحادیې	د	ماتړ	څرنګوايل	په	اړه،	په	مشخصو	

محدودیتونو	رسه،	پانګه	وال	هېوادونه	باید	له	ګاونډیو	هېوادونو	او	کابل	

رسه	په	درېو	اړخیزو	او	څو	اړخیزو	خربو	کې	د	مشارکت	په	برخه	کې،	

داسې	فرض	کړئ،	 وړاندې	کړي.	 لپاره	 مرستې	 د	 مسیرونه	 نوي	 نوښتیز	

چې	له	متحده	ایاالتو	پرته،	ناټو	په	دغه	هېواد	د	حضور	جوګه	نه	ده،	په	دې	

صورت	کې،	اروپايي	ټولنه	د	امنیت	په	برخه	کې	د	ماتړ	او	د	اصاحاتو	

له	 چې	 توانېدلې،	 تل	 ټولنه	 اروپايي	 وګرځوي.	 وړ	 پاملرنې	 د	 هڅونه،	

تسلیحايت	پلوه	پوځي	مرسته	وکړي،	دغه	چاره	ناټو	او	غړو	هېوادونو	ته	

یې	اجازه	ورکوي،	چې	امنیتي	سرتاتیژیکو	کتنو	ته	رسېدنه	وکړي.	که	بیا	

ونه	وېشل	يش،	نو	د	مسوولیت	وېش،	په	کابل	کې	د	لویدیځ	د	نفوذ	د	پام	

کموالی	المل	ګرځي.	

پر	 افغانستان	 د	 لري،	چې	 هیله	 هېوادونه	 اروپايي	 وانګیرئ،	چې	 داسې	

جګړو	او	سولې	بهیر	اغېزه	ولري.	په	دې	صورت	کې،	هغوی	اړتیا	لري،	

ترڅو	د	سویل	لویدیځ	او	مرکزي	اسیا	هېوادونو	رسه	د	خپلو	اړیکو	په	اډانه	

کې،	د	افغانستان	سیاست	شامل	کړي،	او	په	دې	برخه	کې	نوې	ابتکاري	

کړناره	خپله	کړي.	تر	دې	مخکې،	د	یو	شمېر	باتجربه	څارونکو	له	خوا	

سپارښتنه	شوې،	چې	افغانستان	کولی	يش،	له	هند،	پاکستان،	ازبکستان،	

ترکیې	او	ان	روسیې	او	چین	رسه	د	لویدیځ	په	اړیکو	کې	د	یو	برقي	میلې	

د	 ثبات	 د	 وضعیت	 موجود	 د	 کې	 هېواد	 دغه	 په	 وکړي8.	 عمل	 توګه	 په	

په	 له	خوا	 ټولنې	 اروپايي	 د	 اندېښنې	کولی	يش،	 تړاو	جمعي	 په	 ساتنې	

د	 بحثونو	 نویو	ځنډول	شویو	 د	 او	 پام	وړ	وګرځي	 د	 مهارت	رسه	 خورا	

تسهیل	لپاره،	له	دودیزو	برداشتونو	رسه	مرسته	وکړي.	

له	دې	پرته،	دا	ښکاره	ده،	چې	نور	هېوادونه	لېواله	دي،	مخته	ګام	واخيل	

او	د	افغانستان	راتلونکي	ته	خپلو	ميل	ګټو	ته	په	پام	رسه	شکل	ورکړي.	

له	خربو	 کې،	 په	صورت	 ځنډېدو	 یا	 بندېدو	 د	 د	سولې	خربو	 دوحې	 د	

وړاندیز	 یو	جوت	 کې	 برخه	 دې	 په	 بلنه،	 روسیې	 د	 لپاره	 ماتړ	 د	 څخه	

دی،	خو	یوازینی	وړاندیز	نه	دی.	په	داسې	حال	کې،	چې	د	سولې	بهیر	

د	بیا	پیاوړتیا	لپاره	د	متحده	ایاالتو	وړاندیزونو	ته	د	مارچ	په	میاشت	کې	د	

رسنیو	پاملرنه	زیاته	شوه؛	لکه	د	جګړې	د	دواړو	لوریو	ترمنځ	په	خربو	کې	

د	منځګړیتوب	لپاره،	له	ملګرو	ملتونو	څخه	بلنه،	نو	له	دې	رسه	جوخت	

چین،	د	افغانستان	د	راتلونکي	لوبغاړي	په	توګه	د	ملګرو	ملتونو	په	لټه	کې	

و.	پر	2020	ز.	کال	د	ملګرو	ملتونو	په	امنیت	شورا	کې	د	چین	استازي،	

د	دغه	هېواد	امنیتي	وضعیت	بدلونونو	ته	په		پام	رسه،	په	افغانستان	کې	د	

ملګرو	ملتونو	سازمان	د	مرستندوی	پاوي	آپډیت	احتامل	او	ان	پوځي	

ښکېلتیا	یې	مطرحه	کړه.	په	داسې	حال	کې،	چې	دغه	وړاندیز	هغه	مهال،	

کومه	پایله	نه	لرله،	دغه	څه	کېدای	يش	د	ملګرو	ملتونو	په	راتلونکو	ناستو	

کې،	 صورت	 په	 خرابېدو	 د	 وضعیت	 جګړې	 د	 توګه	 ځانګړې	 په	 کې،	

ییزو	 د	سیمه	 لپاره	 اقدام	 د	جمعي	 اړه	 په	 افغانستان	 د	 راڅرګند	يش.	 بیا	

غړو	 دایمي	 پنځو	 شورا	 امنیت	 د	 ملتونو	 ملګرو	 د	 او	 خنډونو	 هېوادونو	

ترمنځ	د	اقدام	نشتوالی	وروستي	وضعیت	ته	په	کتو	رسه،	په	افغانستان	کې	

د	ملګرو	ملتونو	لپاره	جوته،	کره	او	سرتې	ونډې	ته	اړتیا	شته.	اټکل	کېږي،	

نوې جوړښتونه؟

8	کـه	څـه	هـم	د	څېړنـې	وړاندیزونـه	د	متحـده	ایاالتـو	پـه	محوریـت	رسه،	یـو	دیپلوماتیکه	کړناې	پـر	حول	راڅرخېږي،	خو	د	سـیمه	ییـز	بالقوه	چـوکاټ	د	یو	ګټـور	کيل	طرحې	لپـاره،	»بارنت	روبیـن«:	»له	افغانسـتانه	د	وتلو	

یـوازې	یـوه	الره	شـتون	لري«،	بهرنـی	چارې،	د	دسـمرب	9،	2020،	تـه	مراجعه	وکړئ.

فرض	کړئ	چې	اروپايي	هیوادونه	غواړي	د	
افغانستان	کړکیچ	او	د	سولې	پروسی	په	حل	باندی	
اغیزه	ولری.		پدې	حالت	کې،	دوی	ممکن	دې	ته	
اړتیا	ولری،	چی	د	سویيل	او	مرکزي	آسیا	هیوادونو	
رسه	د	دوی	اړیکو	کې	د	افغانستان	په	اړه	د	پالیسۍ	

تعقیبول	په	نوي	او	ابتکاري	ډول	تررسه	کړی.	



د	اروپايي	ټولنې	پالیيس	جوړوونکو	لپاره	وړاندیزونه	او	سپارښتنې 		· 13

ګاونډیان د خال له رامنځته کېدو نه کرکه لري: تر ۲۰۲۱ ز . کال وروسته په افغانستان کې د سیمه ییزو او کلیدي رشیکانو ښکېلتیا 

ګاونډیو	هېوادونو	ګټو	ته	هم	رسېدنه	کوي.	

ده	 نه	 پرمختیا	 اړه	 په	 افغانستان	 د	 تعامل	 ترکیې	 او	 ټولنې	 اروپايي	 د	 ال	

کې،	 په	صورت	 دوام	 د	 پاشلتیا	 د	 لویدیځ	 د	 دې	رسه	رسه،	 له	 موندلې.	

اړوندېږي.	 پورې	 اړیکو	 ترکیې	 او	 اروپا	 د	 یوازې	 چارې	 افغانستان	 د	

ناورین	 کډوالو	 د	 سوریې	 د	 ترڅو	 شول،	 رامنځته	 کانالونه	 ديپلوماتیکې	

ته	رسېدنه	ويش.

د	افغانستان	په	اړه	له	چین	رسه	د	اروپايي	ټولنې	ښکېلتیا،	په	بهرين	سیاست	

ځانګړې	 په	 او	 پام	رسه،	 په	 ته	 تشې	 ترمنځ	 کړنارې	 کيل	 هغوی	 د	 کې	

توګه	د	افغانستان	د	برشحقونو	د	راتلونکي	په	تړاو	د	اروپا	اندېښنې،	هغه	

واقعیت	دی،	چې	په	دې	برخه	کې	مطرح	دی.	له	دې	رسه	رسه،	اروپايي	

ټولنه،	دا	ثابته	کړې،	چې	دې	ته	لېوالتیا	لري	او	کولی	يش،	له	چین	رسه	

خپلې	اړیکې	په	نویو	الرو	چارو	رسه،	ان	د	څو	میاشتو	په	لړ	کې،	ټینګې	

کړي.	

تر	ټولو	ستونزمنه	ننګونه،	د	سیمې	امنیت	باندې	د	افغانستان	د	اغېزو	په	

تړاو،	د	سیمې	هېوادونو	ناغېړي	دی.	نږدې	ګاونډیان	په	ځانګړې	توګه	د	

خپلو	نږدې	پولو	ثبات	ته	لومړیتوب	ورکوي،	ان	د	یو	متمرکز	افغانستان	

له	 ټولنه	 اروپايي	 ایاالت،	 متحده	 چې	 ده،	 نه	 جوته	 دا	 بیه.	 په	 ساتنې	 د	

ترڅو	 وهڅوي،	 ګاونډیان	 کولی	يش،	 ډله،	 هره	 هېوادونو	څخه	 اړوندو	

خپل	لومړۍ	درجه	اندېښنې	د	ډینامیک	ثبات	لپاره،	هم	د	افغانستان	په	دننه	

او	د	سیمې	هېوادونو	په	منځ	کې،	وځنډوي.

“استانبول	–	د	آسیا	زړه”	د	پروسې	د	بهرنیو	چارو	د	وزیرانو	امته	ناسته،	دیسمرب	2019.
Hoa.gov.af	:رسچینه	

افغانستان	رسه	د	ملګرو	ملتونو	 له	 دا	دی،	چې	 ټینګار	 د	چینایانو	زیات	

راتلونکې	مرستې	او	ماتړ،	باید	په	ښکاره	د	یو	کمربند	او	یوې	الرې	کاري	

نوښت	تایید	کړي،	چې	البته	دا	څوکلنه	غوښتنه	ده.	

په	مشخصه	توګه،	اروپايي	ټولنه	کولی	يش،	له	هغو	سیمه	ییزو	ځواکونو	

رسه	چې	له	متحده	ایاالتو	رسه	یې	اړیکې	خصامنه	دی،	خربې	پیل	کړي،	

توګه،	 په	 بېلګې	 د	 ولري.	 پایلې	 له	مثره	ډکې	 تړاو	 په	 افغانستان	 د	 ترڅو	

اروپايي	هېوادونه	کولی	يش،	له	ایران	رسه	په	هره	مهمه	غريب	خربو	کې،	

د	دغه	هېواد	د	راتلونکي	او	د	سیمې	د	پرمختیا	په	اړه	خربې	وکړي.	په	دغه	

د	ګډ	 په	همدې	حال،	 لري.	 نه	 فوروم	شتون	 پلیت	 له	مخکې	کوم	 پړاو	

او	په	دغه	جبهه	 کاري	هراړخیز	پان	په	ژوندي	ساتلو	کې	د	اروپا	ونډه	

کې	له	متحده	ایاالتو	رسه	د	دیپلوماتیک	تعامل	په	تسهیل	کې	یې	وړتیا،	

لپاره	زمینه	 د	تررسه	کېدو	 لومړنیو	خربو	 د	 اړه	 په	 افغانستان	 د	 کولی	يش	

جوړونکې	وي.	

ایاالتو	 متحده	 د	 یا	 پړاوونو	کې،	 راتلونکو	 په	 بهیر	 د	سولې	 افغانستان	 د	

له	روسیې	رسه	 ټولنه	کولی	يش،	 اروپايي	 په	صورت	کې،	 د	شاته	کېدو	

د	ښکېلتیا	لپاره،	په	ښو	رشایطو	کې	واقع	يش	–	هغه	هېواد	چې	تر	دې	

مخکې	هم	د	سولې	په	بهیر	کې	د	هرې	تشې	د	ډکولو	لپاره	پر	دوو	پښو	

ناست	دی.	د	مشخصو	همکاریو	لپاره	څو	شونې	عميل	مورده	شتون	لري	

او	د	داسې	موضوع	په	اړه	لکه	افغانستان،	دوه	اړخیزې	بنسټیزې	خربې،	

د	اروپايي	ټولنې	او	روسیې	په	اړیکو	کې	کومه	مخینه	نه	لري.	په	همدې	

او	 ټولنې	 اروپايي	 د	 اړه	 په	 افغانستان	 د	 څارونکي،	 او	 چارواکي	 حال،	

روسیې	تعامل	ناشونې	نه	ګڼي	)او	دا،	له	دې	پرته،	د	سیمې	له	هېوادونو	

رسه	د	مسکو	د	بحثونو	په	پرتله،	بې	سارې	ده(.

	اروپايي	ټولنه	کولی	يش،	د	هند	او	پاکستان	ترمنځ	د	نسبتا	بې	طرفه	ځواک	

پروژو	رسه	 زیربنايي	سرتو	 او	 مدیریت	 اتصال	 او	 او	د	رسچینو	 توګه	 په	

اړیکې	 ناصفري	 کې	 سویل	 په	 سویل	 د	 لرلو	رسه،	 په	 وړتیا	 د	 مرستې	 د	

وهڅوي.	د	اروپايي	ټولنې	دوه	اړخیزې	اړیکې	له	مخکې	شتون	لرلې	ده،	

اوسمهال	پر	افغانستان	استناد	کوي	او	کولی	يش،	ترې	د	ماتړ	کچه	زیاته	

کړي.	دغه	چاره،	په	نامستقیمه	توګه	ال	هم	د	افغانستان	د	راتلونکې	سناریو	

په	بنسټیزه	توګه	تثبیتوي.	

د	مرکزي	اسیا	هېوادونه	هم	مخکې	د	اروپايي	ټولنې	له	خوا	په	دوه	اړخیزو	

خربو	کې	ښکېل	شوي	وو،	چې	د	افغانستان	برخلیک	ته	هم	شاملېدل.	د	

اروپايي	ټولنې	ماتړ	او	همکاري	کولی	يش،	د	یو	ګټور	اهرم	په	توګه،په	

داسې	یو	چوکاټ	کې	د	مرکزي	اسیا	په	واردولو	کې	مرسته	وکړي،	چې	د	
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 د اروپايي ټولنې پالیيس جوړوونکو لپاره وړاندیزونه او سپارښتنې

اروپايي	ټولنه	د	متحده	ایاالتو	په	پرتله،	هم	د	طالبانو	او	د	افغان	دولت	په	تړاو،	له	کمې	اغېزې	او	ځواک	څخه	برخمن	دی،	خو	مخ	پر	 	

ودې	هغه	سیايس	مسوولیت	چې	واشنګنت	یې	د	سولې	بهیر	د	پیلولو	لپاره	په	الره	اچولی،	دی	ټولو	اغېزو	ته	شاملېږي.	د	اروپايي	ټولنې	

غړي	هېوادونه	له	یو	بل	رسه	باید	داخيل	توافق	ته	ورسېږي،	او	د	افغانستان	په	سیاست	کې	د	پام	وړ	اهرم	د	رامنځته	کولو	لپاره	کايف	

دیپلوماتیکه		پانګه،	له	سیمه	ییزو	هېوادونو	رسه	خپلو	دوو	یا	څو	اړخیزو	تعاماتو	ته،	ځانګړې	کړې.	

د	افغانستان	په	اړه	له	متحده	ایاالتو	رسه	د	اروپايي	ټولنې	اړیکې،	که	چېرې	متحده	ایاالت	له	اروپايي	ټولنې	رسه	د	یوې	پرانېستې	او	 	

ګډې	موخې	له	مخې،	له	اروپايي	متحدینو	رسه	اړیکې	وپايل،	نو	اغېزناک	او	ګټور	وي؛	که	څه	هم	د	هغوی	د	ترجیحي	کړنارو	ترمنځ	

توپیر	شته.	واشنګنت	باید	د	ماوراالنهر	د	پیوستون	خپل	پیغام	ته	رسېدنه	وکړي.	

د	2021	ز.	کال	په	پیل	کې،	د	افغانستان	په	اړه	د	مسکو	ټولیزې	بیانیې،	د	مسکو	د	خربو	اترو	)مذاکراتو(	لرلید	راژوندوي	کوي،	د	دې	 	

واقعیت	هم	یادونه	باید	ويش،	چې	دغه	دولت	د	»منتظر	دې	وي«	کړنارو	له	الرې،	تر	ډېره	بریده	د	متحده	ایاالتو	تر	مرشي	الندې	

سولې	خربو	کې،	له	فعالې	برخه	اخیستنې	څخه	ډډه	کړې	ده.	اروپايي	ټولنه	باید	د	افغانستان	د		ګاونډیانو	څخه	د	زغم	او	تحمل	دوام	
په	برخه	کې	البینګ	وکړي،	ترڅو	د	یو	سوله	ییز	افغانستان	د	ماتړ	لپاره،	نړیوالې	هڅې	رسه	همغږې	تررسه	يش. 

د	ګاونډیانو	دغه	بلنه،	د	»نه	زیامننولو«	لپاره،	باید	له	افغان	رشیکانو	رسه	دیپلوماتیک	تعامل	ته	هم	شامل	وي.	هغه	هېوادونه	چې	

له	افغان	لوبغاړو	او	سیاسیونو	رسه	د	پراخو	اړیکو	د	جوړولو	په	لټه	کې	دي،	باید	د	دې	پرځای،	له	افغاين	اړوندو	ادارو	رسه	لکه	

واخان	سیند.	کاپي	رایټ:	ماکالو
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د	ميل	مصالحې	عايل	شورا،	چې	زیاتره	وتيل	افغان	سیاسیون	پکې	ګډون	لري،	باید	خپلې	اړیکې	ټینګې	کړي.

یو	نږدې	نړیوال	د	پام	وړ	متاس	د	افغانانو	او	نړیوالو	پلویانو	له	خوا	د	پاکستان	لپاره	دا	دی،	چې	طالبان	تر	خپل	فشار	الندې	راويل،	 	

ترڅو	هغوی	د	سولې	د	جدي	منلو	او	د	تاوتریخوايل	پای	ته	رسېدو	لپاره	چې	هره	باثباته	سوله	ورته	اړتیا	لري،	غوڅ	عمل	وکړي.	اروپايي	

ټولنه	له	اسام	آباد	رسه	خپله	سوداګریزه	اړیکې،	پر	یو	سیايس	اهرم	بدل	کړي	او	د	افغانستان	د	سولې	په	بهیر	کې	ترې	ګټه	واخيل.	دغه	

څه	کولی	يش،	د	متحده	ایاالتو	او	انګلیستان	هڅې	په	بالقوه	توګه	زیاتې	کړي.		دا	د	متحده	ایاالتو	او	اروپايي	ټولنې	د	اړیکو	په	نوې	

کولو	کې	هم	مرسته	کوي،	کله	چې	د	افغانستان	د	سولې	په	اړه	خربې	کېږي.	

اروپايي	ټولنه	باید	په	چټکي	رسه	د	یو	نړیوال	کنفرانس	لپاره	د	متحده	ایاالتو	د	وړاندیزونو	په	اړه	خپل	داخيل	اجامع	کره	او	د	سولې	 	

بهیر	د	هڅو	د	چټکتیا	په	موخه	د	یو	موقت	دولت	ترتیب	دې	رادمخه	کړي.	د	مرستو	او	ماتړ	وړاندې	کېدو	لپاره	د	اروپايي	ټولنې	ژور	

مرشوطیت،	چې	پر	2020	ز.	کال	یې	ترسیم	کړه،	کولی	يش	تر	هغه	ډېر	ژر،	چې	وړاندوینه	یې	شوې،	د	غړو	هېوادونو	له	خوا	وازمویل	

يش.	

او	 	 بېابېلو	رشایطو	کې	مهمه	ونډه	ولري،	چې	د	سیمې	 په	منځګړیتوب	هغو	 په	بې	سارې	توګه	کولی	يش،	د	خربو	 اروپايي	ټولنه	

ګاونډیو	هېوادونو	له	خوا	وړاندیز	شوی،	نو	دغه	ټولنه	کولی	يش	په	دې	برخه	کې	حامیتي	ونډه	ولري.	که	د	بهرنيو	مرستو	په	تړاو	د	نا	

روښانتیا	یو	له	هغو	عواملو	څخه	دی،	چې	د	افغانستان	پر	مرشوعیت	منفي	اغېزه	لري،	نو	اروپايي	ټولنه	کولی	يش،	نړیوالې	خربې	

اترې	وهڅوي	او	د	ال	زیاتې	روڼتیا	او	له	نړیوالو	رسه	همغږي	په	لټه	کې	وي.	

په	دوحه	کې	د	طالبانو	او	متحده	ایاالتو	ترمنځ	هوکړه	لیک	کولی	يش،	د	زیاترو	هېوادونو	د	اندېښنو	او	تروریزم	ضد	مسلو	لپاره	

یوه	وسیله	وي،	خو	د	برشحقونو،	حاکمیت،	کډوالو	پورې	اړوندو	مسلو	له	اړخه	بیا	لنډ	او	مخترص	دی.	آیا	نور	چوکاټونه	شته،	

چې	د	سیمې	جمعي	رشایط	رسه	راټول	کړي؟		

اروپايي	ټولنه	د	افغانانو	تر	مالکیت	الندې	او	د	افغانستان	په	مرشتابه	د	سولې	یوې	پروسې	څخه	ماتړ	کړی	دی،	او	په	بېابېلو	پړاوونو	 	

کې	له	متحده	ایاالتو	رسه	خپلې	ترجیحي	کړنارې	رشیکې	کړې	دي،	همدارنګه	پر	دې	هم	ټینګار	کړی،	چې	په	نړیوالو	خربو	اترو	او	

دیپلوماتیک	تعامل	کې	چې	په	راتلونکو	کلونو	کې	به	تررسه	يش،	تر	ډېره	زیاته	کچه	باید	د	افغانانو	غوښتنو	ته	رسېدنه	ويش.	په	ميل	

کچه،	اروپايي	ټولنه	کولی	يش،	په	افغانستان	کې	د	تلپاتې	سولې	له	رامنځته	کېدو	څخه	ماتړ	وکړي	او	ان	پیاوړی	یې	کړي.	

په	ميل	کچه،	اروپايي	اتحادیه	کولی	يش	په	افغانستان	کې	د	تلپاتې	سولې	لپاره	خپل	ماتړ	زیات	کړي.	د	دې	پراختیایی	متویل	حد	او	 	

ساحې	به	دا	نوښتونه	د	نړیوالو	هڅو	رسه	وصل	کړي.
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 ګاونډیان د خال له رامنځته کېدو نه کرکه لري: تر ۲۰۲۱ ز . کال وروسته په افغانستان کې د سیمه ییزو او کلیدي رشیکانو ښکېلتیا

رسچینې

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته: د چین د سیمه ییزو لوړو هیلو او امنیتي پایلو لپاره؟ . انډریو واټکینز ، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. - ۵ پاڼی = 
۱،۳ ام بی ، د پی ډی اف فایل -  )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

د سولې رامنځته کولو منځګړی؟ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ترکیې رول او اهمیت . انډریو واټکینز ، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. - ۵ 
سیټین = ۱،۳ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس :، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

په ختیځ ګاوڼد کې ټول آرام دي؟ د تحول په حال افغانستان رسه، د ایران مخ پر بدلېدونکې اړیکې . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. 
– ۴ پاڼی = ۴،۶ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

د افغانستان په وړاندې د ازبکستان دوه ګونې سرتاتیژي . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. - ۴ پاڼی = ۴،۶ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د 
پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

یوه نوې کړنالره؟ تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته اروپا، هند او افغا نستان. انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. - ۵ پاڼی = ۵،۱ ام بی ، د پی ډی اف 
فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

ګاونډي په نوي عادي حالت کې؟ پاکستان او افغانستان تر ۲۰۲۱ ز. کال وروسته . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. - ۵ پاڼی = ۶ ام بی ، 
د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

ناسته؟ روسیه، افغانستان او اروپا . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۱. – ۴ پاڼی = ۵ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی 
ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۱

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

له ۲۰۲۱ ز.کال وروسته په افغانستان کې د اروپا ښکېلتیا ناڅرګندتیا، پراګامتیزم، او دوامداره ګډون . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۰. - ۵ 
پاڼی = ۵،۳ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۰

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

انډریو واټکېنز، تیمور شاران

افغانستان او تر اتالنتیک ها خوا اړیکې  د متحده ایاالتو او اروپايي ټولنې د همکاریو راتلونکی . انډریو واټکینز، تیمور شاران. - ]کابل[: د فریدریش ایربټ بنسټ، افغانستان،  ۲۰۲۰. - ۵ 
پاڼی = ۷ ام بی ، د پی ډی اف فایل - )د پالیسۍ لنډیز( بریښنایی ای ډی؛ کابل اف ای اس: ، ۲۰۲۰

د خپرونې د ډاونلوډ لینک

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17710.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17641.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17720.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17670.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17694.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17701.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17599.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17567.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/17623.pdf
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د لیکواالن په اړه:: 

اندریـو	واټکینـز،	د	شـخړو	او	منازعې	او	د	افغانسـتان	د	سـولې	لیدلورو	یو	

څېړونکـی	او	شـنونکی	دی،	چې	ډېر	زیات	د	منازعو	پـه	اړه	کار	کوي.	هغه	

تـر	دې	مخکې،	په	افغانسـتان	کې	د	ملګـرو	ملتونو	سـازمان،	برشي	ټولنو،	

متحـده	ایاالتـو	دولـت	رسه	او	د	یو	خپلواک	څېړونکي	په	توګـه	کار	کاوه.	

ډاکټـر	تیمور	شـاران،	د	افغانسـتان	په	امریکايـي	پوهنتون	کې	د	افغانسـتان	

د	پالیـيس	جوړونـې	د	برخـې	مدیـر	او	د	عامه	پالیيس	د	څانګې	اسـتاد	دی،	

چـې	تـر	دې	مخکـې	د	بحـران	نړیوالـې	ډلې	رسه	د	شـنونکي	پـه	توګه	کار	

کاوه

چاپ

فریدریش	ایربټ	بنسټ	په	جرمني	کې	تر	ټولو	پخوانی	سیايس	بنسټ	دی.	دغه	بنسټ	د	جرمني	د	لومړنی	ولسمرش،	فریدریش	ایربت	په	نامه	نومول	شوی،	چې	د	

جرمني	لومړنی	ولسمرش	وو	او	په	دموکراتیک	ډول	ټاکل	شوی	وو.	د	فریدریش	ایربټ	بنسټ	له	2002.	ز	کال	راهیسې	په	افغانستان	کې	د	سیمه	ییزو	سازمانونو	په	

همکارۍ	رسه	کار	کوي.	د	دغو	پروګرامونو	موخه،	له	ميل	تر	سیمه	ییزه	کچې	د	دموکراتیکو	جوړښتونو	پیاوړتیا،	د	ځوانانو	د	سیايس	مشارکت	د	کچې	زیاتوالی،	د	

ښځو	او	جنسیتي	برابري	د	ځواکمنتیا،	پیاوړتیا	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:	2021	فریدریش	ایربټ	بنسټ

	افغانستان

www.afghanistan.fes.de	:پاڼه	وېب

مسؤول	شخص:	

ډاکټر	مگدلینا	کرچرن/	د	فریدریش	ایربټ	بنسټ	افغانستان	ریسه

د	خپریدو	سپارښتنه:	

info@fes-afghanistan.org

د	فریدریـش	ایـربټ	بنسـټ		لـه	لېـکيل	اجـازې	پرته،	لـه	هغو	ټولـو	چاپې	

نرشیـو	څخه	سـوداګریزه	ګټه	اخیسـتنه	جواز	نـه	لري،	چې	د	یاد	بنسـټ	له	

خـوا	خپاره	شـوي	دي.	

 

پـه	دغـه	نرشیو	کې	بیان	شـوي	نظریـې	لزومـا	د	فریدریش	ایربټ	بنسـټ	د	

لېدلوري	منعکسـوونکي	نه	دي.	


