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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٢/٠٣/٢٠١٠                        عبدالرحمن فرقاني: ژباړه 

  بله سړه جګړه
  ؟نه ويآيا آسيا به د تسليحاتي سياليو ډګر 

   
يريې تبارز چين چې د يود  ، اواو نظامي اډېعسکري  ورې په آسيا کې تر چين راتاو شوې خورې  پياوړی قوت په 

و هغه هيوادونه چې دامريکا په ف، او د ام د دې اډو په محاصره کې راګيريدل ديکړي ې تر ي لک کېريکا ه  تاوي
ول کړي چې تر چين يو ااو داسي نور هيوادونه د دې، فلپين ياز، اندوني، استراليالکه جاپان مي کمربند تاو  لپاره را

و د کوم احتمالکړي   نظامي، د آسيا په چاپيريال کې دا راز موجودمي يرغل مخنيوي شوي ويي عسکري او ا، تر 
ت  تنهخوز    . مطرحوي پورتن ياده شوي پو

ي  د دې لپاره زيار کوي چې هغه هيوادونه په خپل چاېيريال امريکا د چين پرمخت يوازي اقتصادي پرمخت نه ګ
ت په سياسي او اقتصادي کې را يولي کوم چې د چين دخوز  لويدي هيوادونه ، لکه هند چې  چاپيريال کې را

و يي د چين د عسکري قو ير پهت په وړاندي د ورکو کوي تر ې او هند د د ، سيمه کې مطرح کړيته قوت په 
يد چين د کې کار لپاره جوګه هيواد دي چي په سيمه    هغه هيواد ندي چې، خو هند سياسي  اطماعو په وړاندي ودري

   !..په اسانه توګه ملګری شي
ايه په سيمه کې سي يړليلدې  ي په ساده توګه نشو    نړيوال لوي قوتنړۍ کې د، او د چين پرمخت او په اسي پي

ير مطرحيدل يوهيواد، په  ير په ، آيا کيدي شي ونو هيره را پارويد چين د ګاون چې جاپان د عسکري قوت په 
ه خاطر خه  ول هيوادونه يې له هغه تاريخ  چې د جګړو په ه نلري سيمه کې سر راپورته کړي حال دا چې د سيمې 

لون اواقتصادي پرمخت  چې د امريکا دير تسليحاتي پالنونه به شن کړي کيدي ؟ د شرايطو بدراپارولو کې يي لري
شي امريکا دې ته مجبوره کړي چې جاپان ته اجازه ورکړي چې خپل عسکري قوت نوي کړي او دخپل عسکري 

  .قوت دپياوړتيا په برخه کې مؤثر ګامونه واخلي 
ه کويخوپه آسيا کې د امريکا هغه بيوزله ملګري هيوادونه ب ه نشي ه  ، چې د دې تسليحاتي سيال په ډګر کې پ

ودل ت يې نشي پوره کولياي ، آيا وبه کولي مريکا ورته تخنيکي کومکونه ورکړي؟ او که فرض کړو ای او مالي لګ
يشي چې د چين د   ؟  دې پياوړی قوت په وړاندي ودري

ت توان و يدالي شي استراليا او جنوبي کوريهک يني هيوادونو لريد دې راز لګ ، او يا امريکا خپلې عسکري اډې د 
دوينه خ وک نشته چې د ايران اتالف له چين پلو متحالفو هيوادونو ته ولي سره هير کړي له کومه ، سره لدې داسي 

مي اسلحې په بازارکې د ا يته راوړني لپاره تر لمي اسلحې د السايه چې د ا ه پلورنکي شميرل کي ، ويدي چين 
مي او نظامي قوتونو په کتار کې د اعتماد وړ ملګري  ياو د ا ل کي دې ډګر کې بل لوبغاړئ شمالي ، همدا راز په ګ

ي کوريه   . چې د چين اساسي ملګري هيواد شميرل کي
مي قوت هم د ژمی په ژور ،  کوي يده بلکه په تسليحاتي لوبه کې مؤثر ګامونه پورته بهاو وږده خوب ندروسيه دويم ا

ونو او نورو نظامي قوت کې ت رامن ته شوي وسره لدې چې که په دور برده راک  و روسيه خ،ي يې تخفيف او کم
يبه بيطرفه پاتي نشي که چيري خپل مصلحت پدې کې ووين ن کې ودري تنه دا پاتي ي چې د يوه قوت په  ، پو

ولولويه قاره پاتي شي  آيا آسيا به –ي چې کي ي ـ که د تيرو شويو سړو جګ همدارنګه تر  ړو سيرت او تګالره پک
مي تکرار شي ل د ديرو پرمخ تلليو ا   ؟ اسلحواو مختلفو اتمي قطبونو  سره، او دا 

ت او پانګه   دې سيا د، کله چې د روسيه مالي خزانې کړهد ستوريو دجګړې سيالي ړنګهپخواني شوروي اتحاد  ل لګ
که يې ړنګه کړله، او دا راز آخري پايله يي نشوي تمويلولي او دا راز کړنالره به چين ته هم . هم شکمنه وه نو 

ي، چې لدې ل اقتصاد او نفوس په پام کې ولريغوره نوي که خپ سره لدې که  ،الرې د لويو قوتونو ډګر ته ننو
تنه او الملونه  سرپوښ نه پرته تر سره ک  د ايديالوژي کول او يا د نفوذ ويشل بايد نفوذ چې په نړۍ کې دا وي  همغو

کرپه پايله کې دريمه نړيواله سړه وګوري دا راز کړکيچن حالت  نو آيا نړۍ به ،شي  چې د يو عسکري او نظامي 
ي جګړه      ؟ شيپيل پک

ي داراز د حماقت تصرف ردوي چې کوم قوت ب روپا به د يوه حکيم  نده چې ا، او دا خبره لرېکړيه ېي اقدام ون
که چې ا-رول ولوبوي ايه ـ او نړيوالو ته به قناعت ورکړي د دو سړو جګړو په اور کې سوي ده روپا  و د بي  تر

ت او جګړو اور بل نکړي ، او کيدي شي هند يو بل هغه هيواد وي چې د تلې اندول وساتي خو د خطرونو په کم
ول احتمالونه د قوتونو کېمخنوی    .په کشمکش کې شوني دي، سره لدې 

  پای
ې سريزه د( الکويليتيوسف  : ليکنه پا   .).الرياض ور

  


