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 اتـحـاد ضلـعــي څلور یا  (QUAD) کـواد د
 
 لومړني  لخوا  صدراعظمانو  د  استرالیا  او  جاپان  ،  هند  د  ،  رئیس  جمهور  د  امریکا  د  لپاره  اتحاد  د  سمندر  ارام   او  هند  د

  په Quadrilateral یا  QUAD د  ،  شو  ترسره  نیټه ۱۲ په  میاشتي  د  مارچ  د   کال  میالدي  روان  د  کنفرانس  مجازي
  دغه   په  او   پــېــښه   جیوپولیټیکي  یوه  اوقیانوس  ارام  او  هند  د   ده   مانا  په  اتحاد   څلورضلعي  یا  څلورګوټي  د  چي   اتحاد  نوم

 د  لپاره  ځل  لومړي  د   نوښت  اتحاد  کواد  د  ،  شي  کیداي  بلل  ورکوونکي  بڼه  ،  لور  په  اتحاد  ستراتیژیکي  د  کي  سیمه
 د  هیوادو  څلورو  شویو  یاد  د  او  وو  شوي  مطرح  لخوا  ( Abe Shinzo )  ابي  شینزو  صدراعظم  پخواني  د  جاپان

  کتو په ته ګواښونو بحري او امنیتي  لخوا چین د کي سمندر ارام او هند د راپدیخوا کالو څو له  وزیرانو چارو خارجه
 بریالیتوب  د ګوند دموکرات د کي  انتخاباتو په ریاست  جمهوري د امریکا د چي وو ساتلي جاري ډیالوګ رسمي غیر

  رسیدو   د  ته  اتحاد  کواد  د  واکمني  بایدن  جو  د  کي  ماڼۍ  سپینه  په  نیټه  شلمه  په  میاشتي  د  جنوري  د  کال  م ۲۰۲۱ د  هم  او
 نیټه   دولسمه  په  میاشتي  د  مارچ  د  غونډه  انـــــالین  رهبرانو  د  هیوادو  څلورو  نوموړو  د  لپاره  ځل  لومړي  د  موخه  په

  امریکا   او  جاپان  ،  هند  ،  استرالیا  د  کي  کنفرانس  انالین  په  ،  ورسیدل  ته  موافقي  تشکیل  په  اتحاد  څلورضلعي  د  او  وشوه
  څلور   ) QUAD د  هغه  ،  وشوه  ستاینه  ابتکار  د  ابي  شینزو  صدراعظم  پخواني  د  جاپان  د  او  وکړي  ویناوي  رهبرانو
 ، وو ورکړي نوم کمان اسیائي دموکراسۍ د یاني  Democracy of Arc Asian د  ته ( اتحاد ضلعي

  اقتصادي   په  وړاندي  په  چین  د  به  اتحاد   څلورضلعي  چي  دي  نظر  دي  په  شــــنونکي  چارو  سیاسي  او  امنیتي  د  سیمي  د
  به   کي  منځ  په  یوادوه   غړو  د   اتحاد   دغه  د   ،   ولري  حیثیت   جبهي  یوي  د  کي  نــنګونو  او   چارو  دفاعي   او  سیاسي  ،

  په   او  ولري  اغیز  منفي  هم  اړیکو  تجارتي  په  سره  چین  له  شي  کیداي  او  ومومي  وده  او  پراخه  ورکړه  راکړه  تجارتي
  او  امنیتي د کي هند په  ، ولګوي  بندیز کالو مصرفي  او تولیداتو په هیواد دغه د او قطع تجارت 1 / 3 کي کالو دریو

  به   لیکونکي  تاریخ  اینده  چي  کي  حال  داسي  په  "   دي  اند  دي  په  Pradhan ـرادهانپــ  ،  څیړونکي  یوه  مسایلو  سیاسي
 د  کي  شرایطو  اوسنیو  په   ولي  ،  وکړي  ارزونه  تړاو  په   اهمیت  د   اتحاد   کواد  د   چي   وي  کي  وضعیت  مناسب  او   ښه   په

 هیوادو  څلورو  د  شاید  ،   کتو  په  ته  مشکالتو  او  ګواښونو  اوسني  ،  کیږي  شمیرل  څخه  انکشاف  مهم  ډیر  یوه  له  پیړۍ  21
  د   چي کوم وي نه کم  څخه کنفرانسونو له سانفرانسیسکو او پوتسدام  ، یالتا د به  اهمیت کنفرانس  انـــالین د رهبرانو د

 کي  پاڼو  ویب  او  مطبوعاتو  هندي  او  امریکائي  ځینو  په  همداډول  "   کړه  هواره  ئي  الره  عملي   حل   د   بحران  او  ګواښونو
 نریندرا  صدراعظم  د  هند   د  کي  اعالمیه  ګډه  په  کنفرانس  د  ،  شوي  تعبیر  هم  نوم  په  ناتو   ياسیائ  د  اتحاد  ګوټي  څلور
  جامع   او  څرګند  ،   ازاد  د  او  ارزښتونو  دموکراتیکو  خپلو  د   موږ  ...  "   دي   ئي  ویلي  چي  شوي  اشاره  ته  څرګندونو  مودي

 نریندرا  د  صدراعظمانو  استرالیا  ،  جاپان  د  او  بایدن  جو  چي  ده  وړ  یادولو  د  ،  "   یو  متعهد  او  ژمن  لپاره  پاسیفیک  ـ  هند
 ،  کړي ویناوي ورته ته څرګندونو مودي

  په   (  vision shared )  لیدلوري  ګـــډ  د   به  هیوادونه  واړه  څلور  چي  داده  څخه  اجنداوو  له  یو  اتحاد  نوموړي  د
  کي  ساحه  په تخنالوژۍ يراټوکیدونک  د  او بدلون اقلیمي ،  ویش او تولید واکسین ( covid-19 ) کرونا د کي چوکاټ

 واکسین  دوزه  میلیارد  یو  پوري  کال   م  2022  تر  هند  به   کي  برخه  په  تولید  د  واکسین ۱۹ ـ  کوید  د  ،  کوي  همکاري
  اعالمیه   ګډه  په  ،  ورکوي  استرالیا  او  جاپان  ،  امریکا  ئي  لګښت  مالي  ،  ورکوي  ئي  به  ته  هیوادو  څلورو  او  تولیدوي

  فاصله   په   میل  1000  د  څخه   ساحل  د  چین   د  یاني Navy Water Blue په  خوا ل  هیوادو   غړو  د  اتحاد   کواد   د  کي
  دغو   ،  شوي  اشاره  هم  ته  مداخلو  او  مانورو  بیړیو  د  ځواکونو  بحري  د  کي  بحیره  جنوبي  او  شرقي  په  کي  سمندر  هاخوا

  نوم  په Malabar Exercise د  کي  منځ  خپل  په  به  ځواکونه  سمندري  اتحاد  ضلعي  څلور  د  ،  کتو  په  ته  ګواښونو
 په  همدارنګه  ،  ول  شوي  اجرا  هم  کي  میاشت   په  سیپتمبر  د  کال  م ۲۰۲۰ د  تطبیقات  دا  ،  کوي  تطبیقات  او  مانورونه
 ته   همکاریو  او  اسانتیاوو  کي  رڼــــــا  په  کنوانسیون  بــحري  د  مـلتو  مـــلــګرو  د  چي  شوي   غـــږ  چین  په  کي  اعالمیه
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 ځواکونه  وال  وسله  جمهوریت  ولسي  چین  د  مخي  له  احصائي   شوي  نشر  د  انډول  پوځي  د  نړۍ د  ،  کړي  برابره   زمینه
 شمیر   او  دي  پوځ   ستر  ټولو   تر  نړۍ  د  امله  له  قوت  افرادي  د  چي   کیږي  پیږندل  نوم  په  ( PLA )  پوځ  ازادۍ  د  خلکو  د

  د  ،  رسیږي ته  زرو 55 لکه 2 شمیر قواوو  بحري د چین  د  څخه جملي هغي له  شوي  ښودل زره 55 او  لکه  22 ئي
  شمالي  د  ئي  هغه  او  وکړه   توجه  ته  کولو  تقویه  او  زیاتولو  ځواکونو  سمندري  خپلو  د  کي  لسیزه  1990  په  حکومت  چین

Blue  سمندر  ازاد  په   کله  کله   قواوي  بحري  نوموړي  ،  کړي  تقسیم  باندي  مرکزونو  بیړیو  بحري  جنوبي  او   شرقي  ،
Water د   ځواکونه  سرحدي   چین   او  هند  د   ډول   همدا   شي  کي  ر ټـــک   په   سره  قواوو   بحري   له  استرالیا  ،  جاپان   د   کي  

  دواړو  ئي  پدیخوا  را څخه   جګړي 1962  د   چي  کوي  پیل  جګړي  سره  بل   له  یو  کي  سیمه   سرحدي  په  دوکالم او  لداخ
  امله  له  پرمختګ  او  ودي   اقتصادي   چټک  چین  د  هم  او  کتو  په  ته  سیالیو  او  النجو  دغو  اړولي  تلفات  ته  خواوو

   .شي کیداي دلیل کیدو ته منځرا د اتحاد QUAd د
 

  امیرګران
 لپاره:  ليکلو د مقالي د
 

 ،پاڼه ویب ورځپاڼي دیپلومات د  هند د ــ
 

 شوي. مطالعه سایټ، پوست واشنګټن د ــ
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