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https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/rival-afghan-leaders-sign-power-sharing-
agreement-breaking-political-deadlock/2020/05/17/ec5c5a8c-9828-11ea-a282-
386f56d579e6_story.html 
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 ېزېاغ یې کوړیا افغان -رانیا په او ، هیښپ دویوبډ د والوډک افغان دپه پوله 

 

 د هګتو  قانوين ریغ په ېچ والډک افغان رېشم وی هېټن مه 12 په ېاشتیم ثور د کال روان د ؛مخې له راپورونو د

 افغانان دا. لشو  ولیون ېک مهیس ”ذوالفقار دهانه“ په لخوا واکونوځ ساتو پوله د رانیا د وو، تيښاو ته پويل رانیا

 په ېاندړ و په عمل انساين ریغ ېد د. وو شوي وزارګ ته ندیس رسه ۍرحمېب په وروسته ېشکنج او ېزورون له

 ړو لوښبخ د عمل ولډ دا ېچ لیوو حکومت افغان شول، راپورته ونونهګغب  سخت سطحه والهړېن او زهیی مهیس

  .یاکلټ یپالو  تهیصالح با یې لپاره لوڅېړ  د او یند

 ثبت ونیلیم وی ېدږ ن اوسمهال ېچ شو لیپ رسه ريیت د کروښل رويس د هجرت ډله ییز والوډک افغان د ته رانیا

 افغان لهځ رډې ېک دوږاو په زویلس روېت د ، دي شتیم ېک رانیا په والډک ناثبت ونهیلیم دوه ېدږ ن او شوي

 افغان د .دي هم شوي وژلحتی  او شوي، کولټ وهل شوي، کارښ ېورونځ او خوايل،یتاوتر د ېک رانیا په والډک

 ونونهګغب  ېباند د او دننه ېک وادیه په لهځ رډې هم ېاندړ و برخورد هړ ناو او کرکه انویرانیا د ېاندړ و په والوډک

 والوډک افغان شتیم له ېک رانیا په ېچ ېدلېتوان نده ېپد ولنهټ والهړېن د او رانیا حکومت، افغان خو وو، پارويل

 ېهمد د مو هګڼ دا لیتحل CSRS د. يړ ک برخمن یې حقوقو انساين وینړ لوم خپلو او يړ وک دفاع هګتو  سمه په خهڅ

 .ده ړېک ګړېانځ هکله په زوېاغ د ېښېپ د کوړیا پر افغانستان د رسه رانیا او لوڅېړ  ېښېپ
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 والډک افغان او رانیا

 ورونوځ د خوا له مقاماتو تيیامن راينیا د وار په وار ؛ېک ړل په مهاجرت کلونو ونوګلس د ېک رانیا په والډک افغان

 ، دي هم ثبت ېک رانیا په ېچ افغانانو هغه نایو په سازمان والړېن د حقوقو برشي د .دي شوي کارښ ضیتبع او

 له او واده م،یتعل ته والوډک ، يېږک ورکول اجازه کارونو او دندو لرونکو ۍمزدور  ېکم او سختو محدودو، د ېواز ی

 دغال، ېک خانویبند په افغانان ونهګزر  شوي، ته ځرامن تونهیمحدود ېک برخه په دفاع ېخپل د خهڅ حقوقو انساين

  نلري اجازه الرسيس د ته مشاور حقوقي او لیوک خاطر په دفاع د حقوقو د او شوي، ساتل تور په قتل او قاچاق،

 رېشم والوډک افغان راتلونکو ولډ قانوين ریغ په ته رانیا ېچ لپاره ېدد دولت رانیا ،ټبنس پر ټريپور  د نیاردګ د

 انیلو ویکورن او يش،یو رسه ۍکورن کوي، یسپکاو  او برخورد هړ ناو رسه ماشومانو د یددو  او  والوډک د ي،ړ ک راکم

 ي،یږک تلښغو ېتر  ېسیپ لهیدل ېب ېک موده په لوړ ش د والوډک د ،یې کوي شکنجه او مجبوري ته کار زوره په

 . يیږک ستلیو وادهیه له پرته توکو خوراکي اندازه کايف له او يیږمجبور ته کار مزده ېب

 کولو ژوند ېغوند مجرم د کول ژوند ثیح په افغان د ېک رانیا په نایو په والوډک ویشو راستنو د خهڅ رانیا له

: یکو  قول نقل یداس والوډک افغان له ېک نهڅېړ  وهی په ټو ټېټیانس مطالعاتو والوړېن د منارکډ د .ید شان په

 نورم عادي وی یسپکاو  ته افغانانو کاوه، خطاب «لوځخ یافغان» او «افغانانو مردارخورو» د ږمون به انویرانیا)

 وکڅ هر و،ی نه انسانان یڅه ږمون ېچ کوي فکر یدو  دي، خلک مردار او خراب افغانان اند په یددو  ،یدلځېر ګ

 يیږک ثبت ېچ شته واقعات خوايلیتاوتر د رډې ېداس او يش یکوال سلوک هګرن هر رسه افغانانو له يړ وغوا ېچ

 خوايلیتاوتر او چلند یضیتبع ېک رانیا په ېاندړ و په افغانانو د(.  يیږک ېپات چوپ هړ ا په یې چارواکي راينیا او نه

 .ید شوي ېندونګر څ او راپورونه اتیز هړ ا په

 له ضانویمر افغانو وړ کک کرونا په روغتونونو رانیا د رسه لیپ په بحران کرونا د ،یمخ له ټپو یر د پرس خامه د

 .شو ېراخوش البیس دوېراستن د افغانانو وړ کک کرونا په ته افغانستان یک جهینت په ېچ ،  کوله هډډ ېمعالج
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 انیجر ېښېپ وروستی د

 خهڅ ېپول له موخه په کار د یې تلښغو ېچ افغانان وسځپن ۵۰ه،ېټن امه ۱۲ په ېاشتیم د ثور د کالز  ۱۳۹۹ د

 ندیس رودیهر د وروسته شکنجو سختو له ېچ شوي، ولین ېلور  له واکونوځ ساتو پوله د رانیا د ي،ړ واو ته رانیا

 شاوخوا په ۵۰ د ږمون» :  يلیو ته ېشبک خبي ۲۴ فرانس د تن وهی خهڅ شاهدانو له ېښېپ د شوي، ولځغور  ته

 خهڅ ندیس له رودیهر او وو يلړ ت انونهځ مو وړیپ په ، وو هم ماشومان او ريږی نیسپ ېک ږمون په وو، کسان یک

 سپورو سپکو په ته ږمون یی ایب وساتلو، ېک پوسته په یې شپه وهی ولو،یون ساتونکو پوله رانیا د ېچ وتو ېپور 

 بار ېک بس یلو  په یې ایب ووهلو، یې قنداغونو په وپکوټ د او لغتو په و،ړ ک ړا ته اڅن څېلو  یې ږمون. لړ وک لیپ

 شکل په اخطار د. وژنو مو زوډ په نه که ،یوز  ېپور  رتهیب ندهیس له ېچ لیو یېو او بوتلو یې ته ړېغا  دیس د و،ړ ک

 د زده، وه نه المبو اکرثو ېک ږمون ل،ړ ک لیپ وتل ېپور  ندهیس له ېر ېو  له ګمر  د ږمون  ،ړېوک هم ېز ډ هوايي یې

 .شول الهو ندیس په ېم ريګمل او خندل واکونوځ راينیا ،ېو  قوي هم ېپڅ ندیس

 رسپرست چارو ویبهرن د افغانستان د. راوپارول ونونهګغب  توند عمل نوونکيږ بو هړ ز  دې ېلور  له واکونوځ راينیا د

 لوڅېړ  د یې الرو کویپلوماتید ګرن هر د او ړېک ندهګر څ خواشيني هړ ا په ېښېپ ېادی د امتر فیحن محمد ریوز

 افغان»:  دي یې يلیو او یودلښ ونګغب  هړ ا په ېښېپ د هم ویپمپ کیما وزير چارو ویبهرن د کایامر د  ه،ړ وک وعده

 .يړ وک کتاب حساب رسه عامالنو یښېپ ېدد او يړ وک ېنټپل ېپراخ ېچ ومڅه مقامات

 ېښېپ د هم لزیو سیال ېالیمرست وزارت چارو ویبهرن د کایامر د ېک چارو په ایاس مرکزي او جنويب د ګنڅ تر ېدد

 هړ ا په ېاستفاد هړ ناو او چلند رحامنه ېب د رانیا د رسه والوډک افغان له:"دي یې يلیو او يړ ک ېندونګر څ هړ ا په

  ".اعالنوو ړمالت خهڅ نوڅېړ  زویخړ ا هر د هړ ا ېد په ږمو ده، وحشتناکه ،ېشو  ادعا ېک راپور دغه په ېچ

 والوډک د ېچ تيښغو یې حکومته راينیا له او یبلل ظاملانه اقدام ادی رسه خپرولو په یېاعالم ېو ی د هم طالبانو

 او یاسیس هم دننه یک افغانستان. يړ وک چلند سم رسه اصولو د توبډیاونګ او اخوت اسالمي ترحم، د رسه
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 او ړیک غندنه کلکه په چلند هړ ناو یدد مقاماتو یرانیا داو عامو خلکو  شخصتونو؛ یمدن او یاولس لو،ډ زویولنټ

 .ید یبلل منلو نه د یی هغه

 ېنټپل ېخپل یې ثور د ۲۴ په ېچ یاکلټ یپالو  هګډ په رسه رانیا د یې لپاره ېنټپل د ېښېپ د ېچ يلیو دولت افغان 

 ولډ جدي په مطمئنولو تر لپاره ویکورن د انویقربان د به هېښپ ېچ دي یې يلیو او ي،ړ ک لیپ ېک مهیس ادهی په

  .يړ ک بیتق

 الملونه ېښېپ د

 دوو له ضیتبع ېاندړ و په افغانانو د ېک رانیا پههغه شنونکي چې د ایران وضعیت له نږدې نه څاري وايي: 

 لیتحص د کوي، منع مویس وځانګړ  او پارکونو له افغانان ېچ ید دولت رانیا د ړیلوم: يیږک رسه تر خوا له خونوړ ا

. مجبوروي ته ودوېښپر وادیه د یې ېالر  له خوايلیتاوتر او یسپکاو  د کوي، ته ځمن را تونهیمحدود یې ېاندړ و په

 او وادیه او ورکوي نه یې اجوره کار د وروي،ځ افغانانو ېک رسکونو او الرو کورونو، په ېچ دي خلک اييځ دوهم

 .کوي یسپکاو  یې ته قوم

 د ېچ ېشو  المل ېدد پالنه قوم او پالنه نژاد رقابت، ېاندړ و په افغانانو د لخوا انویرانیا د اند؛ په شنونکو نوځی د

 يړ غوا کتو په ته حاالتو هړ ناو د افغانستان د انیرانیا ي،ړ ک متاثره روابط اجتامعي ځمن تر خلکو د وادونویه وړ دوا

   .يړ ورک احساس یکمت  د ورته ېالر  له خوايلیتاوتر او یسپکاو  ،ېورونځ د او اييښو عظمت خپل ته افغانانو

 یاتوالیز ېک چلند یضیتبع ېاندړ و په افغانانو د ېچ وي المل ېدد هم اقتصاد مخ په ځوړ رانیا د چې ښايي

 ېدد یې امله له ېچ شو، مخ رسه زونویبند اقتصادي لویالبیب له لخوا کایامر د رانیا ېک زویلس رویت په. رايش

 ېچ نلري توان ېدد ېک شتون په زونویبند د یې حکومت نایو پهد ایراين مقاماتو . شو پلځو  اقتصاد وادیه

 وادیه په شتون افغانانو د ېچ ييښ ېنڅېړ  ېشو  تررسه لخوا رانیا د  همداراز  ي،ړ ک یې اداره او ومني نیمهاجر

 مخي رسه کمبود له صتونهپر  کاري ېک سکتورونو ولوټ په وادیه د او لري زهیاغ منفي مارکیټ په کارونو د ېک

  .يړ ک
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 لهیپا

 ېز یاغ منفي ویسیپال اقتصادي او ايسیس په ميیس د يش یکوال او ورته کړنېاقدامات  وروستي اد لخوا رانیا

 او نفرت ېک نویس په وګړیو  د ي،یږک ته ځرامن نټوا ځترمن دولتونو او خلکو د خونوړ ا وړ دوا د ېچ ولډ کوم ولري،

 .یکو  دایپ رخ هم ېيکړا اقتصادي او اتینظر ايسیس وادونویه د ولډ هامغه ي،یږک ته ځرامن کرکه

 سپارل نه و ته ېږغ عدالت د امله له ۍپلامسډی ناکامه او ضعف د حکومت افغان د ممکن نیعامل ېښېپ ۍوروست د

 اتیز د حکومت افغان. يړ ک کمزوري ارتباطات وادونوېه اونديګ وړ دوا د رضور به ېښېپ ورته او دا خو يش،

او ایران رسه  یشو  ېپات یپر  ېب اوسه تر ېک هړ شخ په رانیا او کایامر د هم ایب رسه رسه، تونویمجبور رېشم

 و نهښب نه اولس افغان د خاطر په ېهغ د او يړ نک و هڼپلت شفافه ېښېپ ېدد دولت رانیا د که ښې اړیکې پايل.

 ېاندړ و په رانیا د ته ېکیامر او کتهښ را کچه طريف ېب ېشو  اعالن د لخوا افغانستان د يش یدلیک ي،ړ غوا نه

 يیجنا او حقوقي وهی وژنه ولټ ندیس هلمند د اخوا؛ ور نه ېدد. وريش الس په پلمه ملسولو د حکومت افغان د

 ته نویمرتکب ېحادث د حق ژوند د نویمترضر د یکوال نيش هم وکیڅه او لري جنبه العبدي حق یچ ده هم هېښپ

( هیب ېنیو د)  تید افغانانو ویشو وژل د هږ ل تر ږل نو وي نه اریت ته يش یڅه نور که مقامات راينیا. يښوبخ ور

 .يړ ک ېپر  ته ویکورن یهغو  د دیبا خو

 د ېک افغانستان په او خوا ېو ی له وجه په کشمکشونو د رانیا -کایامر د نه ېمخک د مهیس ېچ یک حال ېداس په

 په( افغانستان او رانیا) وادیه يډاونګ وی یڅه د ېښېپ ولډ دا ده، چنهیکړ ک خوا ېبل له خاطر، په ګړېج ېروان

 کوړیا ايسیس او اقتصادي د وادونویه وړ دوا د ېبلک دي، ېنړ ک انساين ریغ ېواز ی نه اقدامات ولډ دا. دي نه هګټ

 نیعامل ېښېپ د خوا ېو ی له وڅ تر يړ وک هڅه هګډ په دیبا مرشان وادونویه هړ دوا نو. يش یدایک سبب ایکمزورت د

 ،ۍهمدرد دانساين ځترمن دولتونو او خلکو د وادونوېه وړ دوا د خهړ ا بله له او. يش ړیورک سزا او وتهګ په ژره تر ژر

 .ومومي دوام کار ګډ لپاره ساتلو د کوړیا اقتصادي او ايسیس وروګټ او توبډیاونګ غوره

 پای
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 هیاطالع

 یرسم لیمیدو ا یفقط دارا (CSRS) ومنطقوی کیژیشود که مرکز مطالعات استرات یم دهیرسان یتمام جهات معن یبه آگاه

 باشد: یم لیذ لیبه تفص

info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com 

 باشد. یبوده و قابل اعتماد نم یگردد؛ جعلمی  صادر مشابه یها لیمیبا ا (CSRS) از آدرس احیاناْ کهییها امیو پ مطالب

 احترام با
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