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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۰۳/1۲/۲۰1۹             شاه راشد احمد

 ییزو څېړنو مرکز څېړونکید ستراتېژیکو او سیمه
 

 په افغان سوله کې د چینایانو هڅې او موخې
 

بین االفغاني هېواد په کوربتوب  چین ټاکل شوې وه، دمه نېټه باندې  ۳۰مه او  ۲۹د اکتوبر په روان میالدي کال د 
چې  ،ونواو افغان سیاسی خپل ګډون تائید کړی ؤو، د طالبانو سیاسي دفتر غړود  ، په دې ناسته کېترسره شي ناسته

 ګډون وکړي خو د به په یاده ناسته کې تائید کړې وه، چېهم  ي کولهه یې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزمشري ب
ه مکن یاده ناستاوس داسې ګنګوسې دي، چې م ،یو لړ ستونزو له امله یاده ناسته تر اوسه پورې نه ده تر سره شوې

ان افغ. په چین کې تر سره نشي شاید په بل کوم اروپایي هېواد کې تر سره شي په لومړیو کې داسې آوازې وې
ریزو ولسمش د ،تر هغه وخته پورې یاده ناسته شاته کړي تر څو پورېچې  ،حکومت د چین له حکومت نه غوښتنه کړې

د افغان حکومت یوه باصالحیته ډلګۍ هم په یاده ناسته کې ګډون  او په دې سره به ويوې نه ټاکنو پایلې معلومې ش
چې امریکایان او اروپایان نه غواړي یاده ناسته د چین هېواد په کوربتوب تر سره  ،وکړي خو اوس داسې معلومیږي

په  اچې د امریک ،واد کې یې تر سره کړي نو له دې داسې معلومیږيپه کوم بل اروپایي هې تر څوهڅې کړي او شي 
چې تېره اوونۍ پخواني  ،د یادولو وړ ده کړیالرښوونه افغان حکومت هم د یادې ناستې د تر سره کېدو مخالفت 

ر رئیس محمد اشرف غني په یوه مطبوعاتي غونډه کې یادونه وکړه، چې له ده څخه جمهوحامد کرزي جمهور رئیس 
ده زیاته کړه نه یوازې ماته بلکې  ،ګډون ونکړيد چین په کوربتوب تر سره کېدونکې غونډه کې “، غوښتنه کړې

نورو بانفوذه شخصیتونو ته یې هم ویلي، په یاده ناسته کې ګډون ونکړی دده په وینا افغان حکومت په لوی الس هڅه 
ېجینګ اړیکو ته کتنه، د سولې په پروسه کې . کابل ب”وي تخریب کړي ، چېکوي تر څو د سولې پروسه په هر ډول

ولې تر سره نشوه؟ او پایلې به یې څه وي  کېدونکې اړیکې او د بېجینګ ناسته؛له طالبانو سره نېږدې د چین هڅې،
 1هغه څه دي، چې دلته مو پرې شننه کړې.

 

 :جینګ اړیکو ته کتنهبې -کابل
په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د افغانستان او چین د تاریخي او دوستانه اړیکو لنډه کتنه هغه 
مهال ته ور ګرځي، چې د ورېښمو الر له افغانستان څخه چین ته غځېدلې وه. د افغانستان او چین تر منځ تاریخي 

چې د چین د مانکانو د هغه مهال مشر، سوان ژنګ د اړیکې په اوومه میالدي پېړۍ کې پیل شوې. ویل کېږي، 
کیلومتره ګډه پوله  ۷۶بامیانو دره ولیده او د بودا د دوه سترو مجسمو ستاینه یې وکړه. افغانستان او چین شاوخوا 

پنځه زره متره لوړ والی لري، چې صعب  ۵لري. تر ټولو غوره د تګ راتګ الر یې د سمندر له سطحې څخه 
 .۲ده او ډېری وختونه د کال په اوږدو کې د واورو د ورښت له کبله تړلې ويالعبوره الر 

کال کې پیل شو، چې افغانستان م 1۹۵۵په معاصر تاریخ کې د افغانستان او چین د دولتونو دیپلوماتیک مناسبات په 
اویغور له بانو د ته د چین د لومړي وزیر چوئن الی سفر ور سره مل ؤ. د طالبانو پر مهال، له دې کبله چې طال

د دواړو هېوادونو اړیکې ډېرې ترینګلې شوې خو د طالبانو د رژیم له را پرځېدو او په و بېلتون پالو مالتړ کاؤ
افغانستان کې د لنډ مهاله دولت له جوړېدو را په دېخوا د دواړو دولتونو ترمنځ د نویو اړیکو زمینه مساعده شوه. د 

کال کې  م۲۰۰۲مبر میاشت کې د افغانستان دولت د پیکن له خوا په رسمیت و پېژندل شو او په ډسکال په  م۲۰۰1

                                                           
https://www.state.gov/u-s-russia-china-and-pakistan-joint-statement-on-peace-in-U.S., Russia, China and 

Pakistan Joint Statement on Peace in Afghanistan afghanistan/1  
2China's Peace-Maker Role in Afghanistan: Mediation and Conflict Management 
https://mepc.org/journal/chinas-peace-maker-role-afghanistan-mediation-and-conflict-management 
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جمهور رئیس حامد کرزی پیکن ته الړه، چې تود هر کلی یې وشو او په پایله کې یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د 
 .۳وه ښه لوبغاړي بدل شواقتصادي همکاریو لومړی تړون السلیک شو او چین د افغانستان د بیا رغوونې په ی

 ،والړې وېهمدارنګه د ملي یووالي حکومت په دوره کې هم د افغانستان او چین اړیکي د متقابلې همکارۍ په محور 
 ریل د ډول ځانګړي په پروژو، د ملي یووالې حکومت په دوره کې چین هېواد په افغانستان کې په یادو برخو)بنایي

کې( خپلو پراختیایي کارونو ته ادامه  برخو ودانیزو او تولید په انرژۍ د جوړولو، په بندونو او الرو لویو پټلۍ،
 .ورکړه

 :ې په پروسه کې د چین هڅو ته کتنهسول
په افغانستان کې کورنۍ  ، چېچین وهڅوي تر څوهڅې وشوې،  ډاکتر نجیب د حکومت پرمهالپه افغانستان کې د 

، چې پاکستان پر مجاهدینو، حزب اسالمي او ؤو باوريدې  رجګړه تم کړي. ځکه ډاکټر نجیب او بیا استاد رباني پ
، چې نو پاکستان هڅولی شيطالبانو ډېر نفوذ لري او چین بیا د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی. که چین وغواړي، 

چې په کابل کې جګړه نوره تم کړي؛ خو ډاکټر نجیب او استاد رباني دواړه په  اړه لوري دې ته اړ کړي،ېیودغه در
کال راهیسې او په تېره بیا چې کله په افغانستان کې چین د مېس عینکو  م۲۰۰1خپلو دغو هڅو کې ناکام شول. له 

بان د پاکستان تر نفوذ و، ځکه افغان دولت ګمان کاوه، چې طالؤهم دا نو د دې تر شا یو المل  قرارداد ترالسه کړ،
 م۲۰1۲پکې کار کوي. همدا راز په  به الندې دي او طالبان او پاکستان به هغه ځایونه په نښه نه کړي، چې چینایان

ایانو ناستې پیل شي. چین ېدرې اړخیزترمنځ دې چین  -پاکستان -کال کې حامد کرزي وړاندیز وکړ، چې د افغانستان
کال کې  م۲۰1۴وروسته چې په  د هر ډول همکارۍ وعده وکړله،په دې تړاو یې  هرکلی وکړ او له دغه وړاندیز

اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور شو، نو ده د یو ځل بیا لپاره وغوښتل، چې د افغانستان د سولې په تړاو د چین 
دا چې کړل. کارد استعمال کړي. خو ترڅنګ یې له پاکستان سره هم اړیکې ښې کړې او ډېری امتیازات یې ور

 الندې عوامل یې درلودل: ،اشرف غني ولې د سولې په پروسه کې چین رادخیل کړ
 

 چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او پر پاکستان نفوذ لري؛ .1
له کبله غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول  ضرورتونو بهرنيچین هم د خپلو داخلي او  .2

 اخوا یې ترسره کوي.ورولوبوي. دا به د چین له خوا لومړی نړېوال رول وي، چې د خپلو پولو  
په ایالت کې د ثبات پسې دی او د افغانستان ثبات او آرامي نه یوازې دا  ګیانګاوسمهال چین په خپله د سین .3

چین -الت اغېزه ښندالی شي، بلکې د شي جین پینګ د ورېښمو نوې الرې او د پاکستانچې د سینکیانک پر ای 
 .اقتصادي حوزې هم اغېزه ښندالی شيپر  

 .ن حکومت( سره ښې اړیکې لريچین د افغانستان د قضیې له دواړو طرفونو )طالبان او افغا .4
 کوونکي په توګه رول ولوبوي؛  چین کوالی شي، چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو نړېوال ضامن .5
 

خو چین بیا په دې برخه کې هم د  ؛ځکه په کابل کې ډېری د پاکستان پر کړنو، ژمنو او ویناوو شکونه څرګندوي
 4پاکستان په تړاو او هم د طالبانو په تړاو د یو ضامن کوونکي ځواک په توګه ټولو ته د باور وړ دی؛

 ،په لړۍ کې چې شپږ ناستې یې تر سره شوې فعال ګډون درلود خو دا چین د څلور اړخیزو غونډوله دې وروسته 
چې یادې ناستې ولې له ناکامۍ سره مخ شوې یو علت خو یې دا کېدای شي چې څومره ښودل کېدل، پاکستان په 

او بل طالبانو په دې ناستو کې د ګډون نه  او په عمل کې یې څه ونکړی شول طالبانو نفوذ لري هغه غلط ثابت شو
انکار وکړ، نو په پایله کې یې یادې ناستې له ناکامۍ سره مخ شوې خو افغان حکومت د دې ناستو په لړ کې د پاکستان 
د نفوذ اندازه په طالبانو باندې ولګوله. خو چین د کابل پروسې په ناستو کې هم ګډون درلود او د یادې ناستو له 

چې کومه طرحه د حکومت له لوري  ،په دویم کنفرانس کېد کابل پروسې او یې خپل مالتړ اعالن کړی ؤو  پرېکړو
، د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د شویو ناستو طالبانو ته وړاندې شوه د چین هېواد له دې طرحې حمایت وکړ

پورې په روسیه او قطر کې تر سره شوې مالتړ همدارنګه د بین االفغاني ناستو، چې تر اوسه  هرکلی یې هم وکړ،
کړی او د یادو ناستو په زیاتېدو یې ټینګار کړی او دوی هم د روان م کال په اکتوبر میاشتې به اواخرو کې غوښتل 

 5ه شوې.تر اوسه نه ده تر سر، چې د یو لړ ستونزو له امله یاده ناسته جوړه کړيکوربتوب بین االفغاني ناسته  په خپل
 
 
 

                                                           
3 China-Pakistan Meeting About Afghan Peace https://tolonews.com/afghanistan/china-pakistan-meeting-
about-afghan-peace 
4 http://csrskabul.com/?p=4092 
5 Can China make peace between the Afghan government and the Taliban?  https://www.dw.com/en/can-
china-make-peace-between-the-afghan-government-and-the-taliban/a-51010157 
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 :طالبانو سره د چین اړیکېله 
هغه  له هغه مهاله یوازني، او په افغانستان باندې د امریکایانو برید، چې په پایله کې یې د طالبانو امارت سقوط وکړ 

 پلخ په سمال اینډروچې له طالبانو سره یې خپلې اړیکې دوامداره وساتلې هغه پاکستان او چین دي، ،دوه هېوادونه
 لیدنو تړاو په کیندنو د کان سیندک د طالبانو له پټ ډېر وچارواک چینایي لیکي، کې «محور انپاکست او چین د» اثر
 کتاب خپل په سمال وه، کې الس په چین د اداره یې وخت هغه او دی کې بلوچستان په کان سیندک. وکړه استفاده کې
 کې کلونو څو وروسته را دې له، وي کړې السه تر وسلې چینه له دې طالبانو چې شته احتمال قوي دې د لیکي، کې

د  وخ کړې، نه یدتائ هیڅکله چین او وې پټې ناستې دا وشوې، هم ناستې اړخیزې دوه څو مشرانو طالب او چینایي د
 پالوي د طالبانو د مشري په برادر مال د بېجینګ چې ،وکړ اعالن علني یې کې میاشت جونروان میالدي کال په 

 زنداني پاکستان د پورې م۲۰1۸ تر کاله اته او مرستیال رهبري اوسنۍ د طالبانو د چې ،برادر مال هغه دی، کوربه
 م۲۰1۷ په چې ،دې تر دي، کړې ناستې اړخیزې درې ځلې دوه هم سره امریکا او روسیې له سربېره دې په چین .ؤو
 جوړه ونډهغ اړخیزه درې چین او افغانستان پاکستان، د توبکوربه خپل په هم منځ تر افغانستان او پاکستان د یې کال
 زمینه ښه فعالیت د پکې به ته جنګیالیو تښتېدلیو سوریې له او اویغور نو وي؛ ثباتهبې افغانستان که ډارېږي چین .کړه

 ېواده دا چې کې سیمو هغو نورو او ختیځ منځني پاکستان، چې دی اندېښمن هم کبله دې له چین راز دغه وي، برابره
 سربېره دې په .شي دفع او رفع یې خطر باید شي، کېدای متوجه ګواښ ورته افغانستانه له خو لري، پروژې اقتصادي

 لوی ولوټ تر کې افغانستان اوس هېواد دا ځکه دی، کېدو پیاوړي په هم رول اقتصادي چین د مهال دا کې افغانستان په
 که خو ید ټیټ ډېر ګراف پانګونې د چین د پرتله په پاکستان د کې افغانستان په هم څه که هو دی، اچوونکی پانګه
 .6شي بدل سرچینه لویه په لپاره پانګونې د چین دراتلونکې کې  چې شي کېدای افغانستان وي، نه جګړه

 

 :د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو له بندېدو سره د چین هڅې
 تازي،اس ځانګړي چین د لپاره پاکستان او افغانستان دنهه پړاویزه خبرو له بندېدو وروسته  د امریکا او طالبانو د

اسالم  د .و سفیر چین د کې افغانستان په وړاندې دې له چارواکی چینایی دغه. وکړ سفر ته آباداسالم شیون، ډینګ
 چمتو ینچ وویل، ده. ولیدل سره مشرانو له حکومت یووالي ملي د یې دلته اواباد له سفر وروسته افغانستان ته راغی. 

 په چین د سوله افغانستان د ځکه کړي؛ برابرې اسانتیاوې لپاره اترو خبرو د ترمنځ حکومت افغان او طالبانو د دی،
 رونونظ د پاکستان او افغانستان دد امریکا او طالبانو د خبرو د بندېدو په اړه  موخه سفر دغه خپل د هغه. ده هم ګټه

رې خب ځل بیا باید چې کیږي ،د امریکا او طالبانو ترمنخ په هره ممکنه الره چې کړه، یې زیاته او وګڼل معلومول
چین ته سفر وکړ هلته یې له چینایي هم د ده له سفر یو څو ورځې وروسته د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه  پیل شي

منځ او امریکایانو تر د طالبانوچې  ،ینګار وشواړه خبرې وکړې په یادو لیدنو کې ټ پهافغان سولې د چارواکو سره 
وعده وکړه، چې په نېږدې راتلونکې کې به چین د بین االفغاني غونډې چینایي لوري مخامخ خبرې بېرته پیل شي او 

  ۷کوربتوب وکړي.
 

 :جینګ کې جوړېدونکې بین االفغاني غونډهپه بې
باندې د چین په کوربتوب بین مه نېټه  ۳۰مه او ۲۹ټاکل شوې وه، چې د روان میالدي کال د اکتوبر میاشتې په 

االفغاني ناسته تره سره شي، طالبانو خپل ګډون تائید کړی ؤو، افغان سیاسیونو هم د خپل ګډون خبرې کړې وه یوازې 
شمول او دا ناسته په دې وځنډېدله چې افغان حکومت له چین حکومت نه غوښتې ؤو تر څو یاده ناسته لومړی د همه

 په پار او وروسته د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعالن پورې د ځنډېدو غوښتنه وکړه، باصالحیته هیئت د جوړولو
خو اوس د بېجینګ بین االفغاني ناستې د ناکامېدو او په جرمني کې د ورته یوې بلې ناستې د جوړېدو په تړاو ویل 

داسې  .دي روانې هڅې لپاره جوړېدو د ناستې االفغاني بین د کې جرمني چېدا ویل طالبانو هم تائید کړي، او  کیږي
ین په یاده ناسته د چنه غوښتل،  متحدینو اروپایي د هغو د او امریكا د باب په ناستې د انګېرل کیږي، چې د بېجینګ
 دیاده ناسته چې  .شي جوړه ناسته االفغاني بین كې جرمني په یې ځاى غواړي پر او کوربتوب تر سره شوې وی،

جوړه شي او په دغه ناسته کې به افغان به په راتلونکو دوه اونیو کې کې تر سره کیږي په برلېن ښار جرمني 
 رمنيج د لپاره افغانستان د چې ده کې حال داسې په سیاستوال، حکومتي کسان او د طالبانو استازي برخه ولري. دا

 نبی یوه کې ښار برلین په تړاو، په سولې افغان د چې لري هوډ یې هېواد ویلي، پوتزل مارک استازي ځانګړي
او نوموړي یوه اوونۍ  .راشي ته کابل هدف په خبرو د سره حکومت افغان له به اړه دې په او جوړه ناسته االفغاني

                                                           
6 http://sarkhat.af/post?id=03044&subcategory=Columns 
7 China steps in to revive Afghanistan peace talks 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3034179/china-steps-revive-afghanistan-peace-talks 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مخکې له طالب استازو سره په قطر کې هم لیده کاته تر سره کړي ؤو او د یادې ناستې په اړه یې ورسره خبرې کړې 
 ۸دی.طالبانو د یادو ناستو د ترسره کېدو هر کلی کړی او د خپل ګډون اطمېنان یې ورکړی وې 

 

 رسره کېدونکې ناسته ولې د خنډ سره مخ شوه؟په بېجېنګ ت
امریکایان او ورسره متحدین یې نه غواړي، چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هېوادونه بارز رول 

که چېرې د افغانستان  داسې نه چې د دې پروسې کنټرول د دوی له الس نه ووځي،ولري دوی له دې وېره لري، 
 نه ؤو بلکېم د سپټمبر حملو سره افغانستان ته 11امریکایانو راتګ یوازې د د جیوپولیټیکي موقعیت ته وګورو نو 

سیمې نوي منسجم او  دوی کوالی شي دد افغانستان د ښه موقعیت په درلودلو سره، چې  ،هغه ورته یوه بهانه شوله
 سره راتګ له په لومړیو کې د دوی .او ایران له دې ځایه کنټرول کړی شي راټوکېدونکي هېوادونه لکه روسیه، چین

نظر وضعیت ته په کتلو سره خو اوس هغه وضعیت کامآل تغیر کړی  ،نظره ؤوافغانستان ته یاد هېوادونه ورسره هم
فغانستان کې د ځان په ګټه نه بولي نو ځکه یې له طالبانو سره خپلې اړیکې د اوس د امریکایانو شتون دوی په ا ،دی

بل هر وخت په پرتله نېږدې او قوې کړې، چې دا سبب شو تر څو طالبان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې کامیاب مخکې 
جرمني  یاده ناسته پهنو پر ځای یې غواړي ده د امریکایانو همدا وېره تې نه بېجینګ کې کېدونکې ناس پهالړ شي، نو 

 ۹کې تر سره شي.
 :پایله

او  ړیکوا دوستانه او تاریخي چین او افغانستان د کې برخو سوداګریزواو  اقتصادي کلتوري، سیاسي، پهکه چېرې 
په تېره یوه لسیزه کې د سولې په پروسه کې د چین همکاریو ته وګورو نو له دې معلومیږي، چې چین په افغانستان 

دا غوښتنه یې په دوه علتونو سره کېدای شي  .خپله د افغانانو په رهبرۍ قوي مرکزي حکومت غواړي کې آرامي او
چې داسې نه اویغور مسلمانان د افغانستان  ،لومړی د اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت ستونزه دوی وېره لري

او دویم د اقتصادي اړخ نه افغانستان د دوی لپاره ښه مارکېټ دی اوس  ي،د خاورې نه د دوی په ضد استفاده وکړ
چې افغانستان د یو کمربند او یوې الرې پروژې برخه یې هم وګرځوي نو د دوی همکاریو ته په  ،دوی کوښښ کړي

 یې ډېرکتلو سره، په سیمه کې د اقتصادي قوت او له طالبانو سره نېږدې اړیکې دا هغه څه دي چې د دوی اهمیت 
چې د امریکایانو په اشاره لومړۍ  ،کړی او د افغان کشالې په حل کې هم خپل مهم رول لرلی شي نو افغان حکومت

ځنډوله او اوس غواړي یاده ناسته د بېجینګ پر ځای بل هېواد یعني جرمني وناسته د مختلفو عواملو په اساس یاده 
وس ا چېاو په پایله کې افغان سوله،  اړیکو ژوره اغېزه لري کې تر سره کړي، دا کړنه د افغان حکومت او چین په

د درست پرمختګ مانع کېدلی شي او دا دېته زمینه برابروي چې بیروني هېوادونه  په یوه نړېواله موضوع بدله شوې
 چې د دې کارونو په لړ کې او د خرابو سیاستونو د ،خپل حساب او کتاب د افغانستان په خاوره کې تر سره کړي

او نور افغان کاله یې قېمت ورکوي نو دې وضعیت ته په کتو سره افغان حکومت  ۴۰شتون له امله دادي افغانان دا 
 ځای ته په کتلو سره برخورد وکړي ملکجهتونو باید په خپل بهرني سیاست کې د هر 

                                                           
8China’s Role in Afghan-Taliban Peace Talks: Afghan Perspectives  https://www.icsin.org/publications/chinas-
role-in-afghan-taliban-peace-talks-afghan-perspectives 
9Can China Drive the Afghan Peace Process? https://thediplomat.com/2019/05/can-china-drive-the-afghan-
peace-process/ 
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