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   م١٧/٠٦/٢٠١٠                          سراج الحق ببرک زۍ ځدراڼ:ليکوال
  

 ستمونه ولسي جمهوريت دوه متضاد سياسي سې د د چين
  

  :هسريز
 تاريخ اوږ د لرغوني   د چين ځکه .تاريخ ته وکړي   هغه بايد  يوه کتنه د دې هيواد وپيژنې که څوک غواړي چين 

ه ټولنه او     ولسي جمهوريت  دنننيچين دسړی کړي شي د  .ندې لري مشرتابه باسياسي ستره اغيزه پر اوسنې مدر
ل کيږي  څخهنوو تاريخلرغونو له  نړۍ د تاريخ ايانود چين . انګيرنه وکړي او ځواکسياست    نړيوالراتلونکې  .ګ

کې  کتابونو په تاريخيي دلويدد چين تاريخ ته  . تعقيبوي هغمره اوږديږي تاريخ تيوري  دچينايي ومره چې سړیڅ
د اوس .  تاريخپوهانو د چين تاريخ ته د يو ځوان تاريخ په څير کتلي دي ديره موده اروپايي .سر سري کتنه شوي ده

دغه . هاجرتونو په لويه الره کې پروت ووچين دبشر د م   چېره شوي دي ه نويو پلټونو کې رابرسېپ لرغونپوهانو
مينومخته ختي  پلور  پيل کيږي  چ د الره  د مصر څخه   سره يوځای کيږي او  د چين زړه ې  الر له ې بيا د وري

لتور و بنسټ موږ له يو زوړ ک پر همدې .غيږي  ځای څخه بيا سويلې امريکې ته ورځدغه الر له همدې. ته ورننوزي 
 ه چين کې دپ . دی مخامخ کيږوحيت څخه مخکې ي کاله له  مس١٠٠٠٠ اټکل ډبرين پير څخه  سره چې پيل يې د زوړ
ه  چين د بشريت  ل . په اثبات رسيدلې دي ت څخهيله مسيح مخکې ميليونه کاله  ١،٨ اټکل پخوانيو انسانانو شتون 

  .                                          زړو تمدنونو  څخه يو تمدن  دی
  ، کړي ووونه پرمختګډير خورا په ډيرو پوهنيزو برخو کې    زوړ چين.  هيواد دی   نوېيستنېاوې نورچين د برسې

، دکرنې نما،ناتيسي قطب ، مق  باروت، او نوټونوجوړول پيسېاو همداسي د،طبابت لکه په ادبياتو، فلسفه ،مذهبپوهنه 
مين ، السي تخنيک ، ليزي شتون ا ورځنې ک٣۶٠، درې سوه کاله مخکې له مسيحيت څخه په چين کې کاغذوري

و مسلکې   کې دواليپه حکومت.   ياده ولي شو اتعا اختر نوېيستنې ياکتابچاپ  د او  اوبول درلود،د مسو، اوسپنينې  
  په معماريو کې له  . دی يوپيژندل ش  ولس  له نورو ولسونو څخه مخکاو داسي نور برخو کې مامورينو روزنه 

 کيلومتر اوږد ٢۴۵٠   هيرانونکې ديوال  دنړۍ سترپه دفاع  کې   څخه  ولسونوتېريکونکې رودکوچې سپه شمال
په هره د چين  . پيل کيږي  څخهتي کاله مخکې له مسيح٢٠٠٠تاريخ  اټکل  سياسي د چين  .جوړول  ياده ولې شو 

يوالې   ملي کې الرهتاريخ  په لړ اوږد کيدلې هيواد د خپل جګړو څخه دغې شسيمه  کې سره له بې شميره کورنيو
  .ته خالصه کړي ده  لتورو کاوچينايي

لتوري کړي، سياسي يوالي او  خپله و څخه خپل کو پيړې٢٢ ته په کتو سره چين له واو اسالمي امپراتوريدي يد لو
ره لتورنو اود اروپا تر نوي پېو له ډيرو کلتور د نړۍود دوی ک .کړي دهځای دالسه ورکولو سره بيرته يو خاوره 

   . وو لتور و کپوري  مخک
ديخوا له  سياسي،اقتصادي، پوځې ، ټوليز ه  کال څخه راپه ١٩۴٩په  دغه ليکنه کې د چين  کمونېستي  تاريخ  ته له 

   .يوه کتنه شوي ده ناستي ته زبرځواک  هيواد  په توګه  د امريکې ځای  نکې نړيوال چين د راتلوپلوه  او
ان  پومحاصر تاریخ باندېچين  په  دکه څوک  وند ړي ، هغه بایدد چين کمونېست دولت غواهول  د . وپيژنې ي 

یوال سياست کې  چېچين  په کورني وندسياسي بيرو    او ن ي  دچين کمونېست  ي اکې  هرڅه  پې   . ي  یې 
تنو،دنړيوال اقليم بدلون، دنړيواله سولې  په  د چين ولسي دولت ليوالتيا د چين نړيوال اقتصاد،دنړيوال انرجيکې پو

تنو  ته ځواب  لټوي ،که . په ورځ ډيريږي  اړه   ورځ  بايد د چين  کمونېست ګوند په يوه کوچنې هغه څوک  دغي پو
تنه . ډله کې دې ولټوي  ته کيږي، دغه هيواد اټکل د  سېستم  وړتيا او سياسي  ي د چين د دولتدلته پو ت رامن چل

مه  برخه وګړي لري  ليدلې . نړۍ پن د چين د ولسي جمهوريت  او د چين کمونېست ګوند وده له يوبل سره ټين ن
  . دي 
   پای   امپراتورۍنړۍ د لرغونيد  . ١
 او اوږد    چين د نړۍ  کولتور ي تاريخ  .  ده ه  اوږدډير لړي   يتاريخود امپرتوري  ا  ټولواکوسترو  د چين زاړه د

.  وه    امپراتورۍ ستره  يوه دنړۍ  کال چين ز١٩١٢ تر مسيحيت څخهد مخکې  کال٢٢١  له .تاريخ لري بې سارې  
د ه چين  پت څخه يله مسيحمخکې  کال ٢٢ ١  په. بې برخې وه    څخه ره موده  زوړ چين  د نړۍ له اغيزوډي

ودل شو   کوچنې  ه وپه پخوانې چين کې  و   کال ۴٠٣  تر ٢٢١د  .لومړني  فيودالې دولتي ځواک مرکز بنسټ کې
 کې  په شمال لويدي د چين. دهان  شتون درلواو ،، چو،چي،وي،يان،ود چين په نامه دولتونه  يا هيواونه  سيمه ايز 

د همدې دولت .   وو خه  نسبتآ  په پوځې  او ملي ځواک  کې پرمختللې  چې د نورو دولتونو څد چين په نوم  يو دولت
ن  چيد  ۍ  امپراتور چين لومړني ه دله مسيحيت څخمخکې  کال ١٠٢٧ تر ١۶۵٩ د.چين ته غوره شو  درست نوم 

ته ش  له خوا  سلسلې دکورن ې سلسل  د کورن څخه  د چو  کال مخکې له مسيحيت ٢۵۶ تر ١٠٢٧ د .هو رامن
ته شوه ته شوه ن کورن  د چې  کال مخکې له مسيحيت څخه ٢٠٧ تر ٢٢١د . رامن  ٢٢٠ تر ٢٠٧د  .  سلسله رامن
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ته شوه سلسله  د هان کورن مسيحيت څخه  له مخکې او ورسته   په د هان امپراتورۍ  کال  ۵٨٩ تر ٢٢١د  .رامن
سلسلې  بيا  ټول چين   کورن ۍ  کال د سو۶١٨ تر ۵٨٩د . درې برخو وويشل شوه  او کورني جګړي پيل شوي 

 تر ۶١٨د . کړو  ديوال  جوړولو بيا کار پيل  ستر  کنټرول الندې راوست  او د چين پهخپل شمال او لودي  يې تر
، هنر ه پير کې کولتوري رنيسانسپه دغ. چين يې نړيوال ځواک ته ورسوه سلسلې   کورن کال  د ټان ٩٠۶

 کيده ، نه يو  ته سپارل د کاراهل کار  .  شولپيل  اخيستل  دولتي مامورينو څخه ازموينه  ، د ،شاعري ، سوداګرۍ
ته شوي ، چين په شمال او لودي باندې نوي ه  کال پن٩۶٠ تر ٩٠٧ د . توکم ته  د .  وويشل شو  بيا سلسلې رامن

   امپراتوري  کال د سون  کورن١٢٧٩ تر ٩۶٠ د . ولکې الندې راوسته ييو برخه تورکې ولسونو تر خپلچين 
ته شوي  و کوچنې ي او تخنيک وده وکړه اوپوهنهلتوري وده، کو په  چين کې  بيا يوالې راوست ،  دوی  .سلسلې رامن

ته شو  خونړې   باندې چنګيزخان پر ټول چين.  په ديارلسمه پيړۍ کې منګوليايانو چين ونيوه . صنعتي انقالب رامن
 د  لمسې  له  د چنګيز دلته يواځې.ن د منګوليايانو په الس کې ولويده  ينه بيجي چين سره د پالزمېرغل وکړو، شمالي

ر  د  کال کې مارکوپولو د نړۍ نامتو سيالنې او سوداګ١٢٧١په .  ي  ده څخه ياده ونه  شوکوبلې خان  له سلسلې 
تل لومړني اروپايي وو چې پولومارکو. ټاليه څخه د افغانستان له الرې  د چين په لور روان شو اې   چين   يې  د  غو

ار په،،   دادو ،  د.   مارکوپولو شل کاله په چين کې پاتي شو.   څخه ليدنه وکړيکې د کوبلې خان له  امپراتوري  
ته شوهامپراتوري د منګولي  کال   ديون ١٣۶٨ تر ١٢٧٩  کال کې دچين د مين  ١٣۶٨په . ايانو له خوا رامن

ې سپکې کړي سلسلې د تکيدو سره  دمنګوليايانو  ورستې ټولواک  خپلي پ  کال د مين ١۶۴۴تر ١٣۶٨د  .رامن
امپراتوري د د مين امپراتور د چين .  له چين څخه وشړل    ورسته کالووسل دنږدې منګوليايان يې  سلسلې  کورن

ار د  لپاره د  يړۍ په پای کې د تزاری روس پوځونه چين ته دشپاړلسمی پ.  غوره کړو   نې په توګهزمېپالپيکين  
 ١۶۴۴د   . د نيبوچو دسرحدې پولو تړون السليک شو   کال کې د چينايانو او روسانو  ترمن ١۶٨٩په. ورودانګل 

ته شوه  کال د کين  کورن١٩١٢تر  راتور ي  د بهرنيو او اروپايانو السوهنو په وجه د کين امپ.  سلسلې رامن
 کې چينايانو د ١٩١٢په  . ر شي  قانون ومنې او له ډيرو سيمو څخه تي سوداګريد اروپايانومجبور شو چين  . ونړيده

له همدې سره  د چين ورستې امپراتوري  له . کړو چين  جمهوريت عالن يې مين کمزوري رژيم رن کړو او د
ه والړه  ه والړ ل سته کاله ور٣٧   کمونېستانو کورنې جګړې څخه دد جاپان جګړې او . من د .  جمهوريت  هم لمن

ته  ټاپو ايوان ل مجبور شول ټلسپاو .وګټله کمونېستانو  څخه له ولسپالوکال د چين کورني جګړه  ١٩۴٩  تر ١٩۴۶
   . واړي

    او سياست بنسټ  کمونېستي  چين د.  ٢
    .ه نيستا سوداګريزه اډه پرنو د چين په کنتون سيمه کې لومړني  کال پورتګاليا١۵١۶په 
ه  کال کې په لومړۍ١٨٩۵په . ايوان الندې کړو کې هالنديانو ټ کالونو١۶۶٢ – ١۶٢۴په   ځل د چين او جاپان ترمن
 او زيانګرې.   ګ شميراروپايې سوداګرو چين ته  ت او رات کاوهدنونسمي پيړۍ  په پيل کې. ړه پيل شوه جګ

يهالندي سوداګرو  چينايې توکې مين يې له سپين ،   لکه چاي ،چيني لو   له همدې ديلودي.    زرو سره بدلولووري
ت ډير سپين زر  هند کې کرلې  برتانوي زانو په خپله مستعمره  کې انګرېپه نولسمه پيړۍ.  چين ته ورکړو امله ځ

 ميليونه ١٢ په پای کې دنولسمي پيړۍ . کې چينايي توکې رانيول او په بدل ق له الرې  ليږدول  چين ته دقاچااپين 
ه وړلو ږدولو له بلې خوا د دوی اقتصاد رو  له يوې خوا چينايې وګړيواپين.چينايان په اپينو روږدي وو   چين  . لمن

په چين کې  .کړي   ناروغانو د تداوي په بدل کې  لويدي ته بيرته د سپينو زر  ورکولو پيل روږدي د اپينومجبور شو 
                        . بې روزګاري ډيره شوه په چين کې کم شو ، هم اک پيرودلو ځوچينايانو د د  ورسره سپين زر کم شول، 

ه قاچاق  مخه ونيوله ،نيول  د  داپينو او رو  سوداګ د اروپايي کال کې  د چين ټولواک ١٨٣٨  په شوي اپين يې لمن
ود او  غ کې  ډير ورسته  کله چې چين په دې برخه . يوړل  . اپين يې په اوبو کې ډوب کړونيول شوي برګون و
تلو ووان ا تد اپينو زانو د چين څخه ،انګرېخواټيدو ور  کې  په قه چينايانو ته زانانګرې چينايانو د انګرېزانو  .غو

تنه رد کړه  زانو د چين  کال کې انګرې١٨۴٢په .  پيل کړي  د وسلو په زور خبرېد چينايانوسره  نوزاانګرې.دغه غو
ران  مجبور کړل شول چې يو شمير  مش چينايي او پای کې چين تسليم شوپه ګړې د ج. الن کړه  اعپه وړاندې جګړه

    .غيرقانونې  غير متوازن تړونونه  السليک کړي  
ارونه زانو کال کې انګرې١٨۴٢په   ، ستر ارګوتي نين  امپراتوري ناېړ شانګهاې ،د زهان کان ،لکه  ځينو 

ارګو . ولکې  الندې راوستيي  تر خپلرات الرېستر کانالونه او د ت او  ټې  څخه چېنايان  له  ډيرو سمندرې 
والو مالونوته خالصه شوهالس په سر شول  او الره   د چين سياستوالو  پر بهرنې سوداګري باندې کنټرول له .  لويدي

ه وړالړلوې ځواکت  او  پوځ ورسره د دوی صنع،السه ورکړو  ورو ورو  د اروپايي له همدې  امله چين .    له من
  . ځواکونو د لوبو ډګر  وګرځيدوامريکايي او جاپاني،ونونړيوال  کولونيال  ځواک

ار  د شا او خوکله چې د پيکني . کال کې د بکسرانو بغاوت هغه مهال پيل  شو ١٩٠٠په    په ځينو واليتونو کې  ا 
  کال کې په لومړي١٩٠۶په .  پردي شيطانان په نوم ونومول   نفرت لړي رامن ته شوه او دوی د  اروپايانو څخه دد

   .  جمهوريت اعالن وکړچينسون يت سين د کال کې ١٩١٢په  .ځل د بادشاهې پر وړاندې پاڅون پيل شوو 
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  او ې د دغې هيواد د خپلواکترالسه کړو او برۍ په چين کې کمونستانو  د ماوسيتون  په مشري  کال کې١٩۴٩ په 
ودل شو خپلواک  د .   و ټاکل شول  مرستيالنګسياو پن سيتون ولسمشر او ډ کال ماو١٩۵٩ په . سياست بنسټ کي

 کال چين د  پخوانې شوروي ١٩۵٠ په . هم پای ته ورسيدي  جګړې په پای کې د چين کورنې جګړېدوهمې نړيوالې
ستم اقتصادي او اداري سېاتحاد  د شوروي چين په خپل هيواد کې .اري يو تړون السليک کړو اتحادسره د ګډې همک

پر  بنسټ والړ   موډل د  دولتي شوروي اتحاد  ت دولتي سېستم په اصل کې د پخوانې د چين ولسي جمهوري.پلې کړو
 .دی 
 کال د نسبي ازادي سره په ١٩۶١ په .پيل شول   لتوري انقالب پروپاونو کې دستر کلو کا١٩٧۶ – ١٩۶۶په 
ولنيزه ژوند کې د کپيا والې ستييالقتصادي او  وکې   یا پان ند شول  څرک    هيله دا وه چې سيتون دماو. را څر

ي په خپله خپلې  پېسې  بې اختياره  خلکدچين    ماو د شورويکال کې١٩۶٠په .    دهغه دا هيله نه پلې کيده ، و 
و  دریز غ خالفاتحاد  لې ش .وره ک ای ناستي ولسمشر . وي د دواړو دولتونو اړیکې ترین لویی ماو د خپل 

ای یې ه دون سيتماو.  ونوماوه  په نوم  او ملي خاینجاسوس  د شوروي اتحاد ته  شویو څخه  د ار ی ا شان
ارد سمبال ک ان لری وساتلو، پوځ له  دغي خپلولسمشر پر وړاندې سور کيچ څخه   ي ک            .               و من

یوالو چارو کې کوم  کال کې کله چې د چ١٩۴٩په  ته شو، په ن ون له خوا رامن ين ولسي جمهوریت د ماوسي
اود خپل مخک د چين اړیکې د امریکې متحده ایاالتو   . په انزواه کې وياست بهرنې سد چين .اغيزمن هيواد نه وه 

تل چې پر خپل م ولسي جمهوریت ت . اتحاد سره وشکيدی هيواد  پخوانې شوروي ون غو ه یو ستر ماوسي
ي  ي اور وه چې سم کمونيزم  ته یوه نويدی په دې ب. بدلون ورک  ٧٠٠   دکېسمه الر  په دغه .   الره هواره ک
 کال کې کله چې ١٩٧٨په   . ووژل  شول سره  او ظلم  ، بربریت انسانان  په ډیره بې رحمي  ډیرميليونه څخه 

ون وم  الره بدله شوه  ته شول اقتصاد ي ریفورمو. ماوسي دغه . په بهرنی سياست کې بدلون راغې  .نه رامن
شوي   ودچين په دی ورستيو . بهير بيا ترننه نه دی بشپ ي کالونو کې یو خاص بدلون تر ستر   ورسره د دغې.کي

ونه  اقتصادي ستي دولت کمونې ي له خوا په ډیر دبهرنيو هيوادوپرمخت    .ير سره څارل کي
ته  د امنيت شورا دايمې غړې او  دخپل  ويتو حق  په بهرنې سياست کېچين    ومياټ لوی سره  دغه نړيوال  يا ر

ملتونه  جګړې څخه ورسته يواځې ملګرې په قانونې توګه د سړې .اغيزه  لري  ځواک په نړيوالو اړيکو باندې ستره 
 دامريکې متحده  دغه هيواد ګونه ټول داسي مانا ورکوي چې دا ورستي پرمختد چين  .يو نړيوال ځواک بلل کيږي

کاري نې زبرځواک هيواد دی ،ځانړۍ يود امريکې متحده اياالت  ال د  په بله وينا. سيال ګرځيدلې دیاياالتو   داسي 
تني . ې ناستي  بولچين  ځان د امريکې ځای .  دی پاتېډير لږ   وخت   د امريکا د زبرځواکچې دلته ډيري پو

تيا ايا چين  پ. راوالړليږي تيا سره چين به . ځان دامريکې کچې ته رسولې دی  سره ه ري راتلونکې نړيوال په ري
ايا داحالت به نړۍ څو . نړيوال  زبرځواک متحده اياالت  ځای ناستي شي ايا داشونې ده چې چين د . شي  ځواکزبر

پس له  ه دغه هيوادړه او څنګ وک پرمخت سره کهدومره چټپه نګه دغه هيواد څ .قطبې او يا بيا دوه قطبې کړي 
  کله  د چين  موضوع  هې   فکتور شو ؟ ن مدومره انزوا څخه په نړيواله کچه  په نړيوالو اړيکو کې دومره ځواک

 .   ډيرريږي  نوره نږدې هره ورځ  دغه هيواد په رسنيو کې مطرح کيږي او عتبار يې دومره توده نه وه لکه نن ،
ت ګر ريفورمګر ، دچين  کېنو  کالو١٩٨٠په   دا  چې ،  ويلې ووډن سياوپن   او د چيني کمونيزم  مهندس  نو

چينايان اجازه لري ماړه او ، هغه ويل  .چې هغه موږک ونيسي ده ه توره ده که سپينه، مومهمه دا نه ده چې پشمومهم 
  د سيتون ماو .ره ګديږي  کې  د ګوند په ډول او خب، تر څو چې دوی په سياسي ډګروند ولري  اوسا ژ شتمنه
ستي يل او له کپيټاستي دولت  دهغه خبره د چين اوږده الر کمونې.په  دغه خبره ستر اختالف پيدا شوسره نګسياوپن ډ

ه  په دې باور وسياوپن ډنګ  .  مهم دیپه بله وينا توليد له ايډيالوجې څخه.  په تضاد کې وه اقتصادي ميتودنو سره
 په ستي ايډيالوجنور ټول شيان حتا کمونې.ه چليږي  ده چې اقتصاد  الر چې دا الر د هغه ولس ته خورا موهمه

.   مطلق په تضاد کې ووي  سره د ډنګسياوپن دافکر دهغه استاد ماوسيتون ايديالوج.دوهمه  کچه کې راځي 
ه والړلو، لتوري انقالب   کو په کدماوسيتون   نه کې په ميليونويالوجې  په الر  ايډد ماوسيتون ې اقتصاد لمن

  .چينايان ووزل شول 
چې دا له پخوا څخه  ، که دموږ اقتصادي وادې ته وکتل شي، سړی کړي شي ووايي ، وايې کلن چينايي۶٠يو 

ه پلوري  خو په حقيقت کې د سپیداسي ده لکه چې سړی د پسه . سوسياليزم  نه وه  ه خرسوي غو اد دا هيو . غو
تونه او ولسواکې کې  .  نشته کله  کله له ولسواکې څخه خبري کوي خو دلته ولسواکې  اصأل د  چين  د بشر   په ر

 .دلته خلک په زندانو کې اچول کيږي، ځکه دوی د ګوند سره هم فکره نه دي  .بدلون نه راځي هې ډول 
کدرونه،لوړ  جګپوړي چارواکې ،. سانسور کيږي   توګهي جده ډيرپه  ډليزه رسن ،اخبارونه،ټلويزيونونه،انټرنيټ

پرخپل واک ټين والړ سره ن او اقتصادي ودې يکمونيست ګوند د مارکيټ. سياسي پوستونه ټول انتصابي دي دولتي 
   . دی

 .سرتيرې  وواو پر خپل ټولواکې ټين والړ وه يو سرسخته  د په لومړنيو ورځو کې  د کمونيزم  د ګون ډنګسياوپن 
ته ستانو تې کمونې دا اوږد مارش د . وو څخه ژوندی  پاتي شوی  اوږد مارشچې د څخه ويو له هغه شمير کسانو  دی
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دن سياوپن د  شپاړلس . ژوندي پاتې شوي وو   څخه لس زرو سرتيري  د سلو زرو . شنلستانو څخه وه چينايې نېد 
ايان  په فرانسه کې  فرانسوي چې چين.   وليږدول شوکلنو ځوانانو  په يو ګروپ کې د زده کړو لپاره فرانسي ته

 سياوپن  دن.  شوي  ونه استول  نوره پيسې د چين له خوا ته پروګرام دزده کړې .  ستي ميتودونه زده کړي يالکپيټ
فرانسي   کې ددی بيا په   فرانسه . وګټي پيسې کې په ډيرو ناوړو حاالتو کې وپه فابريکمجبور شو د فرانسي 

دولتي   د چين ددنګسياوپن .  شو ست څخه يوسرسخت کمونيست جوړيالکپيټه يو ل.غړي شوونيست ګوند کمد
 د ده تر مشري الندې  .  چينايانو د پوځې يرغل مسوول دیډنګسياوپن بيا پر تبت باندې د. دی اليزم موهندس  کپيټ
     .او ځواک  سره ونيول شوزورپوځې په  بت ت
  

                           
  ستم د چين جمهوريت  ملي ګانګرس سې .٣

.   ستم د چين په اساسي قانون کې تصويب شوي ديستي اقتصاد او دولتي سېيلري،سوسيالستم چين يو ګونديزه سې
يا  ولسي جرګه ولسمشر،دولتي شورا. دچين جمهوريت د دولت عالي اروګان ملي ولسي کانګرس يا ولسي جرګه ده 

 دولسي جرګي ټاکني د يو دايمي . ټاکې   سيون او لوی څارنوالکزي کمېکمه، د پوځ مرحکومت،ولسي ستره مح
و کالو لپاره ټاکل کيږي  .تي له خوا ترسره کيږي کمې   ولسي جرګه جلسه  ملي هر کال يوځل . ولسي جرګه د پن
 .کوي

نو کانګرس تر ټولو اورګانوملي .  ولسي کانګرس د سياسي واک او د چينايې دولتي فورم يواورګان دی دچين ملي 
 شي يزم  په الره کې کلک وفادار  پاتيچين به  دسوسيال.  اورګان دی يزه کچه د واک لوړه  او سيمڅخه په ملي

ند په ست ګوپه بله مانا کمونې . وويل  د وينا پر مهال  ته  ولسي کانګريسن تاوه يوځل بيا دچين ،لومړۍ وزير  وين جي
نورمال ته يو چينايانو داحالت ي او اليزم په چين کې ځليږه کپيټله بل پلو. هې وجه  نه غواړي واک له السه ورکړي 

   .ژوند ګرځيدلي دی 
.  شتون لري مونيزم په چين کې څن په څناليزم او ککپيټ. ځای ورکړي دی په کمونيزم کې ته اليزم چين کپيټ    

سوسياليزم . وه نورماله خبره ده چينايانوته ي . تضاد دی نه منل کيدونکې دا يو کې  ييدډيرو ته او په تيره بيا  په لو
ه لريپه چين کې چينايي اوکپټاليزم    .  ب

ه وده سياست کورنې  دچين  د . ۴    او ب
چين د د اتوري سېستم له الرې  او و ولسواکه ديکټ د يدچين ولس  .مهوريت يو سوسياليستي هيواد دی د چين ولسي ج

   .  يو المذهبه دولت دی او رسمآ  اداره کيږي کمونېست ګوند تر مشري الندې
.  کيلومتره سمندر الرلري ١٨٠٠ري  سرحد ي پولې لومتره  کيل٢٢٠٠٠ندي هيوادو سره   ګاو١۴چين هيواد له   د

 تر څو چې  ه دالړي تر هغه دوام درلود.  چې يوځواکمن هيواد ډير و وګړو ته اړتيا  لري ،ماوسيتون په دې اند وو
ته شو کال  کې  په کورن  کې د يو ١٩٧٣په   .چين د لوږي  له ستر ناورين سره مخامخ شو  له  . ماشوم قانون رامن

   .وه  نيول ش مخه  د بې شميره زيګون وګړو چينايی  د همدې قانون  سره 
ه ته شوه  د چين ه کېسياوپن له خوا سياسي ريفورمونه پلې شول چې په پايلنګد ډ  . اقتصادي وده رامن

 په   الندېسياوپن د ريفورمونو تراغيزېستم  دوکاله ورسته د ماوسيتون له مرګ څخه  د دنګ سېدچين اقتصادي
 . اقتصادي ودې ته الره هواره کړي قتصاد کې ريفورمونه راوسته ترڅوده په پالن شوي ا . وده  پيل وکړو

تللې اعتبار بيرته پر ځای وعيت ورکړو او په چينايانو کې  مشرسياوپن په لومړۍ سر کې کمونېستي رژيم ته نګډ
  .کړو 

کرونګرو ته اجازه وه چې دځمکو د حاصالتو يوه برخه .ې پيل کړل  کرنيزه اقتصاد کاقتصادي بدلونونه  لومړۍ  په
په             . يې په خپله و لګوي په ازاد بازار کې وپلوري  او پېسې  ،چې د دولتي پالن له الرې ورکول شوي وي

ست ونې کال کې دچين کم١٩٩٢په . کړوپلې په صنعتي فابريکو کې هم  کې د چين دولت دغه ريفورمونه  کال١٩٨۴
 . وکړواعالن   او  ازاد مارکيټ   ته موخه ستي  اقتصادي ي کليزه کې ديو سوسيال۴١ګوند په 
  له يالوجېستي ايډ توګه د کمونېن چې په څرګنده اليستي مډل خوا ته بدلوياليستي پالن شوي اقتصاد څخه کپيټله سوس

و سره په ټکر کې وه له همدې .  وده باندې ستره اغيزه وکړه صاديکورس  پر اقتدغې نوي .   ،  لړی پيل شوهري
                         .شو  کارګرانو ته  نوره واک هم ورپه برخه چينايې او ورسره  وګرځول شوه راد بهرنيو پانګوالو  مخه سره 

ته کړو د ازاد اقتصاد توکې يي له چينايي پالن شوي اقتصاد سره ديوځای  .کمونېست ګوند اقنصادي ريفورمونه رامن
ه وکړه  ي چينايان  په دغه تجربه کې  تر ډيره بريده بريالي . کولو ه   په لري ختيزکې دغې زوړ نړيوال .بري

 په نړيوال سياست کې ستره  ونډه لري ،چين  لويدي ته مه يز ه او نړيواله  ليوالتيا ځواک، د خپل جيوسياسي سي
کاري  ډيرځواکمن ، من  راتلونکې نړيوال ځواک    .ګوا

 چې،ان  په دې اند وواو سياسي ډيپلوماټ، څيړونکې  کتونکې يدي لو دد پخوانې شوروي اتحاد د ړنګيدو څخه ورسته
                     . همداسي  يو برخليک سره مخامخ شي ست ګوندبه هم لهجمهوريت اود دوی کمونېد چين ولسي 
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  د تبت کړکېچ. الف 
وسموکالونو په پيل کې د هيمااليا شمال ته پروت  تبت د يو خپلواک هيواد په څيرله پوځې الرې اشغالچين   کړو د پن

ت وستم او  کانو ته پر خپلو وعدو لکه  د تبت سياسي سېستانو  تبتيېچينايايې کمون.  ، لتوري  مذهبي هويت ته  درن
چين اوس  تبت د خپلې خاورې يوه  برخه    .وروتاپهستم  يې پر تبتيانوستي سېد دې پر ځای خپل ماوي  .ونه دريدل

ې ه يووړل  کال کې چين  په تبت کې د امري١٩۵٩په   .ګ   . کې په مالې مرسته بغاوت لمن
 داال .  ده  څخه خپله مبارزه پيل کړه له کوم برۍ کال څخه بې١٩۵٩له ضور پر وړاندې تبتيانو د چينايانو د پوځي ح

دا الی الما  په هند کې .  ه کدوال شوما د تبتيانو ستر مذهبي مشر او  په نړيوال کچه پيژندل شوي شخصيت هند تالی 
د   . سمبول وګرځيدو او له همدې الرې ده د نيواګرو په وړاندې خپله  مبارزه  پيل کړه او دسولې الرې ي تشدد عدم

تني اوټخپلواکې بلکې  نه   د تبت لپاره څخه١٩٨٩نوبل جايزی ګټونکې له  د چين   . دیلټه کېونومي په ديوې ري
خو داالی .  د تبت د خپلواک لپاره هلې ځلې کوي چې له چين څه   تورنوي حکومت د تبت مذهبي مشر داالی الما

تنه که  لپار  د تبت  دی ، الما وايي   . يړد زياتې خودمختارۍ غو
   

 ايوان کړکيچ د ټ.ب  
ه .  لري مساخت  کيلومتره ٣۶٠٠٠ ميليونه وګړي او نږدي  ٢٢   ټاپويايوان ختيز اسيايټ ددغې هيواد وګړو ډير 

همدې امله ه ل.  ټول ټايوان والړل   چين د کورني جګړې په پای کې ولسپال چينايان د.سوداګريزو ملت ته وده کړي 
 د يو ياغې  ته ايوان ولسواک ټ ست دولت ېن کمونيد پيک .تل پاتي شخړو کې را ګير دی له چين سره په ايوان ټ
 والې جګړې تر پايه دوهمي نړيد . هسيانيه مستعمره وه ايوان پخوا د پورتګال اوټ. اليت يا  جمهوريت په څير ګوري و

ستي ولسي ېدغه سړک کمون.اديږي  د فورموز سړک په نامه هم يايوان سړکد ټ .ټايوان د جاپان مستعمره وه 
 نيمه خپلواکه ونومي  د اوټ په څير ايوان د هان کانين غواړي ټپيک. ايوان څخه بيلوي  ولسواکه ټهجمهوريت ل

ايوان څخه دفاع ه امريکايانو ته ګرانيږي  چې له ټه چې چين ځواکمن کيږي  هغمرڅومر.  ل په څير بيا خپل کړي مډ
  .کړي 

   ونه په چين کې پاځون . ت 
 کال د جون مياشتي په څلورمه نيټه دپيکين د سولې په ډګر کې  د ولسواکې غورځن په خونړي توګه  د ١٩٨٩په 

ه يووړلادزرګونو سرتيرو او شوبلو    او متحده اياالتو پر چين باندې  د وسلو اروپايي ټولنې.ول  ش ستولو پر مت لمن
 کال د اکتوبر مياشتي په لومړۍ نيټه دچين ولسي ١٩۴٩له همدې ډګر څخه ماو سيتون په . پلورلو بنديز ولګاوه 

ه چين يو ډيروګړيز. د تاينامين ډګر له پخوا نه دسياسي واک يو ستر سمبول ګرځيدلې دی . جمهوريت اعالن کړو 
ه وړي  .هيواد دی  تونکې  پاڅون په ډير بې رحمه پوځې ځواک سره له من   .د چين حکومت  په چين هربيلتون غو

  ست دیېالست  اوکپيټچين څومره کمونې . ۵
سياسي سېستم هيواد بيرغ رن  نړيوال اقتصادي ډوله    متضاد دوهددغې نوي ستم کې ېستي سېاليزم په کمونکپيټ

د هان . ستم دی ولسي جمهوريت بنستيزه سېد ستم د چين ستي سېيسوسيال.   او ځان سوسياليست  درپيږنې سور لري
 څخه په کال له دغې ځای . ي  توکې  ادلون بدلون ترسره کيږ صادراتي کان له بندر څخه اروپا ته  د چين نيمايې

هيوادونه لکه المان  صنعتي .   سره په واده کې دی چين اقتصاد په ډيره چټکتيا ،د وځې توکېنره ميليونه کانټي٢٣کې 
نهو  د هر کال دچين کلنې اقتصادي وده په دا ورستيو ديرشو کلو کېده ، په کال کې  سلنې ٢،۵ کلنې اقتصادي وده 

سکلونه،له دريونه  سلنې باې۶٠سامان، ټول  په سلو کې د لوبو ٧٠د نړۍ . وده  کړي ې  پور  سلنې څخه تر دولسو 
ميکروويلي ، ډی وی دي ، بوټونه، نيمايې ټول  نيمايې نه ډيري ديجټلې کامري ،  برخې د عکاسيو کامري او لهدوه

ې چين  د په همدې ورستي کال ک . سلنې ټول ټلويزيونه په چين کې جوړيږي ۴٠کمپيوټرنونه او ګرځنده ټيليفونونه 
همدا اوس .  اتو په برخه  کې دريم ځای ته وليږلو صادرد  دموټرو جوړولو په صنعت  او المان فدرالې جمهوريت  

و دچين ولسي جمهوريت د نړۍ  لې شو موږ   نن چين   بنسټ کوپر همدې.  دی و څخه  لوی اقتصادي هيواد له پن
و  ياپانګوالې اليږم دنړيوال کپيټ   . نوې مرکز وګ

 ختيزه په  او ادلکه په پخواني شوروي اتحستم ستي سېيواد دی ،چينايانو ته سوسيال هيچين اوس يو کپيټالستي ستر
و ودروه اليزم په خورا مهارکپيټپانګوالي يا چينايانو  .ستم دی اروپا کې يو ناکامه سې ستان  کمونېيواځې. ت سره په پ

 لپاره چې دلته نه  دثبوت ددې خبرې .بايد د واک له انحصار څخه الس په سر شي او ولسواکې ته الره هواره کړي 
   .   ، ثبوتونه  ډير دي زم شتون درلود وه او نه ترننه دلته کمونېزمکمونې
 .والړ دی  پيړۍ په صنعتي انقالب  کې اتلسمې  پړو کې لکه انګلستان  د  په يو اقتصادي انقالبي نن چين
 صادد دوی اقت.  ستي انقالب څخه راوځي ېال  کپيټلسيزوکې  ديو ستر بې سارېست چين په دې ورستيو دوو کمونې

 کې هې ډول رول چين په اتياومو کالونو کې په نړيوال اقتصاد  . نن لس ځله ډير شوي دی په پرتله  ا پخوددشلو کالو 
  .دی ګرځيدلي  د نړۍ دريم سوداګريزه  ځواک نن دغه هيواد .نه درلود 



 
 

 
و شميره   ١٠تر ٦  له:د پا
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تني الندې رانشي يل ،کمونېوين جيتاو په ولسي کانګرس کې وودچين لومړۍ وزير     .ستي پرنسيبونه بايد تر پو
 دې وايي ،که موږ  خپل  فکر خپلواک .والړل شي  کې ستي الره ېدهغه په خبره چين بايد سل کاله نور په سوسيال

تايني پلټنکړواو  تيا سره موږ  د ري ته کړو،بې له  ه وکړو،د وخت سره قدم واخلو،په دېپه ري تونه رامن تمه چې نو
ه والړل شو،په ريفورمونو او  خالصول  په  دروازو دخندونو جوړولو څخه دسوسياليزم په الره کې  په چينايې ب

  .و زم ستري موخې ته ورسيږريزو ،بيا موږ کولی شو چې د مدرنېين ودټ
تنه دا ده چې   کمونې تنی ته  دهو ځواب ورکړي د. زم په چين کې چليږي او که  نه  ؟  پو  چين حکومت به دغې پو

  .سوسياليستي اقتصاد نوم ورکړو د ستم ته  کال کې دچين حکومت خپل سې١٩٩٢په  . 
په   .  کوي  وړاندېملونه يې داسيال .اليږم دی تي اقتصاد يو چټک کپيټسوسياليسځنې په دې باور دي چې چينايي 

ونه کوي ست ګوند حکومت تهېچين کې دولت اقتصاد کنټرولوي او کمون ږم کې په ټولنيزه  سوسيالېپه چينايي.  الر
تونه لري    . کچه  ډيره بې عدالتي شته او د ولسواکې  ډير کم

زم پر  ټکې باندې  له پيل  د سوسيالې.دولتي ملکيت پر توليدي توکو باندې داسي معنا ورکوي لکه سوسياليستي ټولنه 
تنو الندې وو نه وه اتفاق موجودڅخه په کارګري غورځنګونو کې   مارکس ،فريدريش انګلس او کارل .  او تر پو

ږم  پر  دولتي دوی د دې مخالف وو چې  سوسيالې .  ګوتنيوکه کولهروزه لوګزامبورګ پر سوسياليستي دولت باندې
کولو په معنا دی او ږم  په اصل کې د توليداتو ولسواکيزه دوی په دې باور وو چې سوسيالې. ي حاکميت  باندې واوړ

د اکثريت  بايد په يوه سياسي غورځن کې اکثريت  .ورسره به يې ويل چې کارګره طبقه ځان بايدپه خپله ازاد کړي 
ت کې بايد. اليستي دولت بايد په انقالبي مراحيلو کې ونړول شي کپيټ.په چوپړ کې وي   کارګره د ولسواکې په جوړ

ته شي                           .، روزه لوکزامبوګ ليکي زمه نه شته ولسواکې او ولسواکې بې له سوسيالېله ږم بې سوسيالې .طبقه رامن
  . څخه ډير ليري دي  دغې  ولسواکه اداره شويو ټولنېله ن اولويدي صنعتي هيوادونه ټولنېننني چي

ترکنټرول  ډلې  چارواکو اومامورينو  د خاصی کوچنېستي ټولنو کې د يوېېالدوديزه  کپيټپه چين کې دولت لکه په 
 واحدونه کنټرولوي نونه او ادارېګاروګوند د دولت ټول ا.ست ګوند دی ېد دوی د واک مرکز د چين کمون. الندې دی 

تني جيکېمهمې سترات.  ه دولت کې نه بلکې د ګوند په مرکزي کميټه کې فيصله پ  صاليت او د سياسي چارواکوپو
  . دسياسي بيرونهه کسيزه ډله کوي د ګوند مشري  .کيږي 

 ځواکمن دولتي مامورين د ګوند له الرې له يو ،په دغه يو ګونديزه دولت کې نه يواځې سياسي کدرونه لکه جنراالن
وهني ن  د ټولنپيد بيج.  خلک سره يوځای شوي دي ورا شتمن  بلکې د سترو کمپنيو مشران او خ، دي ه تړلېبل سر

په چين کې . ي  ميليونه  اکثريت غړي دچينايې ټولني  خورا شتمن  خلک د٩۵ډمې د يوې سروي پر بنسټ  دګوند  اکا
  .  د دولت پر ټولو شتمنيو باندې کنټرول لري  د سترو کمپنيو مشران او شخصي سوداګر يوه کوچنې ډله د  دولت 

  
 په چين کې .  زه شي، توليدي توکې بايد تولنيودولتي اقتصاد په چين کې د هغي څه خالف دي څه چې مارکس  ويلي 

و هيوادو  کې کارګره طبقه  له توليدي توکو له کنټرول  څخه  لري يکارګر او عادي مامورين لکه په صنعتي  لويد
ل مارد دوی استث .که څه هم دوی په دولتي کارخانو کې کارکوي .ږي ساتل کي ه نه ځي  يا زبي فريدريس .  لمن

ه نه وري ،بلکې نورستېالچې دولتي کول کپيټ،انګلس داسي وايې  مهم تکې دی تر يو دا  . وده ورکوي ي اړيکې لمن
ه نه وړي ستي اړييالملکيت کې الس لري ،دولتي کول کپيټڅو چې حاکمه طبقه په  د استثمار فورم يواځې کې لمن

  .بدليږي  
تنه دا ده . ستي اقتصاد سره سرو کار نه لري يله همدي امله چين له يو سوسيال  ست ندي  بيا چې که چين سوسيالېپو
   څه شي دی ؟ نو

 موهمه په بله وينا ، .دا هيواد به نړيوال مارکيت ته الره خالصه کړي ، په ډاګه  ويل  وپن اسينګپه اوياوموکالونو ډ
  .اصلي خبره دا ده چې اقتصاد وده وکړيجوړه ول ، يا ازاداقتصاد کول  نه ده پالنيزه دا

سيون د ادارې  چارواو ددولتي کمونېست ګوند يو کمې. د دولت په واک کې دي د چين داقتصاد موهمي برخې ال 
ورسره ووه کليدي . موهم دي څه چې په دولتي کچه ،ه څاري سيون هرڅه کمېد غ. ملکيت د کنټرول لپاره ټاکلې دی 

جوړولوصنعت،معلوماتي دموټر م،هوايي چلند،پطرول او دسون  نور ټوکي ،يلکا ټد چين  صنعتي ستري کمپني لکه
چې ورته دولتي کپيټاليزم ويلي ،  سلني د چين د دولت په الس کې بايد وي ۵١ داټول .  او د فوالدو فابريکېکنالوجټ

اليستي صنعتي هيوادنوکې لکه فرانسه،المان انګليستان هم د نړيوالي جګړي څخه ورسته د اقتصاد  نورو کپيټپه.شو 
  .  دولت په الس کې لرلي او دولتي ملکيت لوي برخې

  . په کرنه او بيا په صنعت کې پلې کړل ر د ازاد اقتصاد ريفورمونه لو مړۍ ست ګوند ډير شميکمونې
 يا اليزم ټيو نوې ډول د دولتي کپيپه چين کې  ، و سره کړي شو ووايو ټولنيزو اړيکو ته په کتپه ټوليزه ټوګه د چين 

ته شوي دی  سېستمپانګوالي    .  رامن
په لويدي کې ډير خلک په ليبراله اقتصادي ودې  تيوري باندې   باورلري  .ولسواکې تمه درلوده د  څخه دي دچينيلو

نې طبقه کې  پانګه چې ورسته له مسلسله اقتصادي ود ې څخه يو هيواد  ورو ورو ولسواکه کيږي  او سره  په  من
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ې طبقې شمير په چين کې ګوندې  . شوي ده دغه تيوري اوس رد . په خپله ورو ورو ډيريږي ه وده کوي او دمن
ياري سړونواکمن او ځواکمن  ره د  اندې نه يواځې هود لري چې په واک کې پاتې شي بلکې دوی په ډيره هو

  په اتياوموکالونو کې چينايې واکمونو د ولسواکه. اقتصادي ودې  ليبراله اغيزي پروړاندې  سم اجرات ترسره کړي  
دسولې په   ني کال کې کله د پيک١٩٨٩په .   کړه اتري وکړي  او يوه طرحه يې وړاندېريفورمونو په اړه خبرې

 د سياسي ريفورمونه په اړه خبري نه شي  کېننه څوک په چينبيا تر ن،  ډګر کې  ډليزه وژني ترسره شوي اسماني 
  . کولي 

ت ډدخوار په چين کې  ه واټن ځ اري دغه توپير ير دی ، په تيرهاو شتمن چينايې ترمن سيمو  بياد کليوالي او 
ه ليدل ه  ډير  ر شتمن او ډي. ه په ورو کړي له چټکه اقتصادي وده لږ څ خپچين له همدې امله غواړي  . کيږي ترمن

 ته  ډالرو ديرشو ميلياردو کل  اټې مصارف پوځين کلنيد چ .ماړه خلک په شانګهاې او هان کان کې اوسي 
 ۴٠٠ له چين اټومي توغندې د . پوځ سره د نړۍ تر ټولو ستر پوځ  لري   وسلوال  ميليونه٢،٣ل چين د خپ .رسيږي 

  . څخه ډير دي 
                                                                                        سياست اقتصاديه او نړيوال يزه دراتلونکې نړيوال ځواک  سيم . ۶

ت ډير پرون له چين سره په نړيواله کچه   شتون لري  او نړۍ  کې نج ون د نړۍ په هرکنن چي .تبعيضي چلند کيدوځ
 نوپه اسيا کې پر ټولو مارکيټو .چين د نړۍ ستر مارکيټ دی .  کار په اړه ډير څه پوهيږي داوس د چين  او دچينايانو 

وران کړي  ټول  هيوادو فابريکي او بازارنو يې د چين صادراتي توکود دريمه نړۍ . باندې انحصار ي اغيزه  لري 
   . اقتصادي کنټړول الندې ده ېد  چين ترستراتيجيکلويه وچه  اسيا د ه تيره بياپ. دي 

په    . لوږه لري  تنده اوچين  د ټولو  اومو توکو يوه نه مړيدونکې .دي په بازارونو کې  لمبيږي ي د لوچينايې توکې
  قزاقستان، چين په ميليونو ډالر د. په خپله د نړۍ دوه سلنې  تيل لريچين  .تيره بيا  تيلو ته ډيره اړتيا لري 

پر عراق باندې د متحده اياالتو .  ،وينزويال او د کاناډا دتيلو په زيرمو کې پانګونه کړي ده  ،اندونيزياسودان،نايجريا
                   .        اوس چين په ايران او سعودي  عربو کې ډير ه پانګونه کړي ده  . ه درلودته ډير ه پانګه يرغل څخه مخکې چين  هل

چين د افغانستان له طبيعي . کمونېست دولت د افغانستان  سره په ختيز کې سرحدي پوله لري يتالېست  او کپدچين  
 ٢٠٠٧ په  .ږدې ګاونډې هيواد دی  ځکه افغانستان د دوی  ندو په پرتله  ډيره لېوالتيا لري،زيرمو سره  د نورو هيوا

امريکا، کاناډا او قزاقستان سره په مزايده کې د لوګر د مس عينک کان د ، وکوالی شوای له روسيې چينکال کې 
 ترټولو جدي  کې چين په افغانستان.  استخراج امتياز چې درې نيم ميليارده ډالره پانګونه په کې کېږي، ترالسه کړي

 پر دې چين د اقتصادي او سياسي نفوذ له الرې په افغانستان کې د هند او پاکستان   سربېره.  دی هيواد پانګه کوونکی
ن او  د چين د اقتصادي فعاليتونو پراختيا په افغانس.ي پر سيال هم څارنه کو  اسيا او سويليتان کې په تېره له من

ني ختي سره ت لري  من لول د افغانستان په تيربيا .  ډير از  يزه ه سيم دلپاره له دغو سيمو سره د چينايانو  ن
ل کيږي  يو مهم عنصر ج ستراتي او اقتصادي امنيتي سيمه ايز امنيت د د چين  سيمې دتبتيانو او عيغوريانو . ګ

ت  نې جوړې کړيټينګ تونکې  غورځنګونهبلتون غ دعيغورو او تبتيانو ځکه . دي لپاره اندې په پټو مبارزو   و
  .  بوخت دي

ته کړي  دی جاپان ته  چين نړيوال ځواک کيدل د   لومړني جاپان  چې په اسيا کې جاپان اوس منلې .ستر کړکيچ رامن
وړانديز کړی  جوړولو د ټولنې  تيزو اسيايي هيوادوجاپان همداوس چين ته  د خ. نه دی  ځواک اقتصادي او سياسي 

  . دی 
و انساپه نړۍ کې  د ميلياردو وګړو سره يو که  چين او هند د خپلو .   چينايي دينانو څخه يو هندې او يووه له پن

و ته سر  لويدي او امريکا به مج،ړون ته ورسيږي يک  تستراتج  دغه دواړه .ي ټيټ کړبور وی چې د دوی پ
، اقتصادي او پوځې ځواک له امله راتوارنوالب ،پرمختللي فابريکو او مخ پر ودېډيرو  خپلو هيوادونه  په نړۍ کې د

امار د. نه ماتيدونکې دولتونه  دي  ي   نړۍ  او داومو ورځې چين او هند دسبا ،او د فيل يوځای کيدل ناشونې بري
 دنړيوال   هند لکه چين. پرمختللې دی هچين په دې برخه کې د هند څخه  لس کال.  په سر ديو بل سيالن  ديټوکو

هند د  .روزګاره دي  هنديان  بې ۶٠٠نايان   ميليونه چي٨٠٠ی له مخه  د سيروIWF د  .ان ګټونکې دی اقتصادي بحر
دغه سوله  د امريکې متحده .  تيا لرياړ ډيره سولې ته  ګاونديانو سره  لپاره د خپلو  چټکولوخپل اقتصادي ودې
هند او چين د. ياست اجنډاپه مرکز کې شتون لري افغانستان او پاکستان د امريکې د بهرنې س. اياالت په ګټه هم ده

ته کيږي   تل  د پولې په سر ، د دوی ترمن  دي اريکې ال ډيري کړکيچنې د  او اسالم ابانيد پيک.  اخ او دب رامن
منان دي . دی اتحاد د هند په سترګو کې يو ازغې  منې هغه مهال نوره  . هند او پاکستان ديو بل تاريخې د دا د

ار په سوداګريزه سيمه  ځانوژونکې ترهګر و روزګلې شوه کله چې په پاکستان کېنيتر کې نه وميند او د هند د بمبي 
  دمبارزه کې  دترهګر په وړاندې هند له پاکستان . واخيست ژوند   انسانانو څخه ١۶٣بمي چاودنې ترسره کړي اود 

 ولسمشر زرداري په واک کې پاتې کيدل د نوموړي حقه سره  د پاکستانپه هند  .ه همکاري  اعالن کړيمشروط
  . د شک په سترګه ګوري  کتو سره پهته  حالتو وهيواد  د کورنيو کړکيچن
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په همدې . زيرمو سره ډيره لېوالتيا لري  چين د ايران  له تيلو او نور  . چين له ايران سره پراخ تجارتي اړيکي لري
 . کړکېچ کې د نوموړي هيواد پلوي کوي  کولومو په بډايهييوران د وړاندې وجه چين د امنيت په شورا کې د ايران په 

ده  کړي او د پاکستان له  ،چين غواړي د هند سمندره پانګونه کړې  هم ډېد پاکستان په ګوادر بندر کې چين  ري الر ل
سينکيان له خپل ادونه د د افغانستان له الرې  دا دوه هېو کوالې شي  ين چ. د عربو خليچ ته ځان نږدې کړي الرې 

لويسيمې سره    . کړيون
،د د چين ګوتنيونکې سياست پوهان، خبرياالن  . لري  کې دوه اړخيزه څيرهستم په اروپادولسي جمهوريت سياسي سې
تونوفعالين د د چين په دنننه کې ټول  ،کې ديو فوالدي ديکتاتوري سوک چار وينې سياست په   چين  بشرد حقوقو يا ر

تونه،بشري سياسي تونه  نو  پر نور   ستراتيجي پامه خپله مل کومه ځپې او په بهرنې سياست کې بې  له   اوخوځ
   .مني   باندې هيوادو

د نړۍ يو دا شونې ده چې چين زموږ .  چارو بانک  ګرځيدلي دی  اقتصادي د نړيوالو اوس چين ولسي جمهوريت د
                .چين اوس د متحده اياالتو او اروپايي ټولني  تر څنګه دريم ځواک دي . ستر اقتصادي ځواک وګرځي

،د پخوانې  هيوادو اړيکې د اسياييود دغې هيوادړيکې  او د امريکې  متحده اياالتو نړيوالې سياسي اقتصادي ادچين او
په دغه ليکنه کې ځای ورته نشم ورکولي  .نړيوال زبرځواک  روسيه  سره  يوې بلې ژوري څيړني  ته لړتيا لري 

ځکه اقتصادي ځواک تل . ځواک په څير ډير زرمنخل کړي  زبرچين به د امريکې  متحده اياالت  د يواځنې نړيوال.
دامريکې متحده اياالتو  دچين ولسي جمهوريت يو سياسي اقتصادي نړيوال ځواک دی او ورسره .ي ځواک وی سياس

ه نړۍ يوځل بيا په االرمي لو.يک سيال بلل کيږي يو ستراتيج ته ګوي توکيدو را ټوګه  د لري ختيز نړيوال ځواک يدي
تنه کوي چې موږ بايد د چيندي له ځان  څيلو.   هيواد څخه وډارشو ؟  همداوس لويدي نه شي کولې   له ستر خه پو
 د  نړيوال سياست  کاله پوري  وخت لري چېو تر ديرش لويدي د شلو نه. وټاکې  اځی د نړيوال سياست اجنډا يو
   . سره يوځای وټاکې ايانوچين

  
    اړيکې سياسي او اقتصادي د چين او امريکې  . ٧

چين مخکې له نړيوال پانګوالې سېستم څخه   .ورا مهم زبرځواکه هيوادونه  دي امريکا او چين نن زموږ د  نړۍ دوه خ
  .يو لوی اقتصادي ځواک وو 

  اقتصادي چارو،   د نړۍ په  سياسيونه پاې کې  د ختيز او لويدي دوه قطبې سېستم  د دوهمې نړيوالې جګړې په  
ته شوباندې ونه ختيزبالک د پخوانې شوروي اتحاد او لويد. ل  رامن ي  بالک د امريکا متحده اياالتو په مشري  الر

ه تلل١٩٩٠د . ورته کيده  يواځينې  . ته شو و سره د دوه قطبي سېستم پای رامن  کال په پيل کې د شوروي اتحاد د لمن
 ورسره يو شمير نور. نړيوال زبرځواک د امريکې متحده اياالت د خپل پوځې او اقتصادي ځواک له امله پاتې شو 

ه کوي چې څنګه  دغه يو قطبي سېستم په مختلفو  ډولونو باندې   په  دوه اويا . نړيوال  ځواکونه شتون لري  دوی ه
لين بلکې سيمه دسارې په توګه نه يواځې  دنه دولتي اسالمي بنسټپال  ځواک فعا. څو قطبي سېستمومو باندې  واړوي  

چين په ټولو . ولسي جمهوريت  ياده ولې شو   لکه روسيه او د چين اروپايي ټولنه،دولتي ځواکونه يزه ځواکونه لکه  
، ؟  ځواک  زبرراتلونکې نړيوال. دی ډير نږدي شوي د رسيدو ځواکونو کې دغې موخې يعني نړيوال ځواک  ته 

تنه د پام وړ ده  ليونه  په مي. څخه  ناوړه  او زړه بګنوونکې تجربي لري ونونړيوال له  دوه قطبي سېستم. دغه پو
ه تللي دي وانسانان د دوی په سيالي     . کې لمن

ه اقتصادي جګړه   د سړې په نږدې راتلونکې کې  به دامريکې اوچين ترمن  پوځې جګړه پيل نشي خو د دوی ترمن
ت ،سميورتيا  او ګټې په اړه فکر   هيوادونه يواځې د خپل اقتصاده دغه دواړ. پيل شوي ده   جګړې په څير  د سمبال

اد او  دنړۍ اقتصاقتصادي حاالت بحراني چلي حاالتو په وړاندې د نړيوال وراپي د اوسنيو خدواړه خواوې  .وي ک
والي په اړه  هې  فکر نه کوي پرمختيا يي الرو چارو دبدلون ت او  د بارک اوباما  حکومت  د رامن ته . ، جوړ

  ډيرې کړکيچينې شوې ، کله چې ههغه مهالله يکې  کيدو سره د چين او امريکې سياسي، پوځې او اقتصادي  اړ
ورسره د بارک اوباما  له خوا  په تبت   .ن وکړ ميليارده  ډالرو پوځې تجهزات پلورلو  اعال۶،۴پنتاګوڼ ټايوان ته د  

تنه  وشوکې دچينايي د حکومت څخه  د ب تونو  درناوې  غو  چين په پيکين کې د امريکې سفارت  ته د. ه  شر د ر
ي دغه پريکړه وغندله او  ان د دواړو هيوادو دسياسي اقتصادي اړيکو   د يو ليک استولو له  الرې د سپيني ما

چين ټايوان ته  دامريکې د وسلو پلورل پالن د خپل ملي امنيت لپاره يو سترګواښ او  .بريکون ګواښ يې په کې وکړو 
 همدې امله  په چين کې امريکايي  ضد احساسات په ډيريدو له. په سيمه کې د امريکې پوځې اغيزه په ډيريدو ويني 

 کال کې د چين ١٩٩٩دبيلګې په څير په . دچين حکومت او د چينايانو غبرګون هې کله دومره شديد نه وه . دي 
نه او د سفا. سفارت په پخواني يوګوسالويا کې  د امريکايي جيټ الواتکو له خوا بمباري شو  رت چينايانو د امريکې ب

ودلي دی . تاوان يي و مانه  د چين د وسله . چين اوس ټايوان ته  د امريکې وسلو پلورلو په اړه ډير ټين غبرګون 
  .وال پوځ لوی درستيز وويل ، چين د امريکې هرډول پوځې ګواښ ته چمتووالي لري 

  ،ينايانو په الس کې دید ډالر برخليک د چ.چين پرنړيوال مالې اقتصاد او سياست  باندې ستره اغيزه لري  
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ودې له الري په څومره چې امريکا په يوقطبېزم باندې ټينګه والړه وي هغمره چين ته اسانه ده ،د خپل اقتصادي 
ته کړي ې هند، روسنړيوال سياست کې  له   .، سويلې امريکا او افريقا کې  ځانه ته متحدين او يو اتحاد رامن

ه کوي چې د چين رسم، چين کولې شي چې د ين بيه لوړه کړي  ي کرنسي ين بيه قصدآ ټيټه وساتي د چين حکومت ه
 پوري تړلې  و ډالرد امريکې  کال ين  ٢٠٠۵تر . ه و پلورل شي تر څو چې په نړيوال مارکيټ کې د دوی مالونه ، 

   . هيواد دی کې ته تر ټولو ډير لوی پورورکونکېچين   ا مري .  کرنسي وه 
پر د نړۍ د تيلود زريمو داجګړې جګړي  دي، اقتصادي  راق جګړي د چين او امريکې  لومړنيد افغانستان  او ع

 د  زيرمو په سر نهطبعې ړي په لومړۍ ګام  کې د تيلود داجګ. نړۍ په تاريخ کې ليکل کيږي چې د دي سر  
همداوس امريکايان  په دغه جګړو کې د خپل پوځې او اقتصادي ظرفيتونو ورستي  .ګړي دي  ج، مذهبونوکولتورنو

  .پلو ته رسيدلې دي 
  په نوم  دی، دی ليکيفرانسوي اقتصادپوه جان فرانسيو سوسبيله  کتاب ،، چين او امريکا دا پروګرام شوي جګړه،، 

ه په  . سيال په څير ډير ژر  راڅرګندشي ،چين به  د امريکې  په زړه کتاب کې  د امريکې او چين په اړه يوه ډيره 
  .  ي ده پورې څيړنه شو

ه تللو الملونه نه يواځي  د يدی، دی  د لوديدپه نوم   ،،یرغل پر اسيا،، دالمانې ليکوال ولفګن هيرندکتاب  دلمن
ته کيدونکې ځو ودريدلواک کې بلکې دبرازيل، هند او چين په نوي  رامن د هغه څيړنې .  کې  هم ويني  روس  په پ

من کړي دياروپايان د اروپا د راتلو   .نکې  په اړه ډير اندي
تيا په ويلو سرههمدااوس د المان  فدرالي .  استعفا ته مجبور کړل شو  څخه   له خپلي دندي  جمهوريت ولسمشر  د ري

رغل د المان هيواد د اقتصادي ګټو ساتنه  الندې د خپل هيواد پوځي يغه په افغانستان کې د ناټو ترمشريکله چې ه
 اړينه ې د اقتصاد لويه برخه جوړوي بهرن سوداګري ي هيوادته چيچي د المان غوندي يو ويلي وه نوموړی. وبلله 

اغلي  هر . دنده وګماري  جګړيزو  خپل سرتيري پهګټو په وجه چي د خپلو اقتصادي ده  هلر پخوا د نړيوا ست کوو 
د  المان داساسي قانون پربنسټ په سياست کې  چې  دی پوهيدوولسمشر . و وربه لرونکې مشر  تج يو ل بانک 

  ولسمشر  د امريکې په  ده د المان لپاره خبري وکړي ، خوپه اصل کې سربيره پردي . السوهنه ونشي کوالي  
               . وکړه وځواکونو جګړو ته په افغانستان  کې  اشارهمشري د ناټ

    
 ملګروسره په افغانستان کې د ترهګرۍ پروړاندې د جګړې ا متحده اياالتو د خپلو ناټو تړون کال د امريک٢٠٠١ه پ

  زړه  موخو لپاره داسيا پوخې اقتصادي او  د يوې پلمې په توګه دخپلو پټو سياسي، ترنامه الندې پوځې يرغل  وکړو ،
د ترهگرۍ پر وړاندې د  ه موخو لپار ، جيوايکونومکپه اصل کې دوی دخپلو جيوستراتيجک. افغانستان  ونيو

 متحده و او د امريکا دټ دغه نامه الندې په سيمه کې د ناچې تر اخيستوجگړې له نامه څخه د يوې پلمې په توگه کار 
ت     پوځې، سياسي او اقتصادي او نا څرگنده ماشين جوړ او خپل ناپايه اياالتو پوځي  يکې امر .  وساتيي  ژوندپاي

ن او ختيزې آسيا کېپد ناټو په مشرې  ه . ړي دي  جوړ کلپاره  ي د همدې  موخو  پوځي اډ ه ټولې من امريکا ه
 که داسي ونه کړي امريکا او لويدي .،هند او روس په پرتله نوموړي سيمي په خپل کنټرول کې ولري کوي د چين

ه نوره په اسيا کې  ودليپ  افغانستان    پوځونه د ،کولونياليستي  مونيستي امپرياليستي، هژ دامريکې او ناټو.نه شي اي
 په سيمه او  اسيا کې پراختيا  تسياس او امپرياليستي ژمونېستي ه چين  دولت  د  به دووتلو سرهڅخه اسيا له او
ه به بدله شي نومونه او  د جګړو  دنړيوال سياست او ورسره به،موميو   .ب
  لنډيز .  ٨

ته   د چين حکومت  خپل هيواد. سرتيټوالې تاريخ نه  ويره  وي  درټل شوي  کلن ١۵٠  لخوا  والو  لويديد   چينايان
واله ولسيلو ت ګوندپه خپل انحصاري واک دچين کمونېس. وي    رد ل په څير واکې   د يو نامعقول  نظم  او موډدي

 تل په چين کې   مني او منظم شوي سياسي فعالين هې  ډول ناپيلې سياسي  کتونکې نه  چين .ين والړ دی باندې ټ
 ١٩٩٠که څه هم له .ستم دی ريت يو مستبد او توريتی حکومتي سېله همدې امله د چين ولسي جمهو .ځپل کيږي 

  چې د ماوسيتون له ،راغلې نه په اقتصادي او ټولنيزو برخو کې ژور بدلونو په چين کې کالونو څخه تر اوسه  
   .تله کيږي مهال سره نه پر

ل شوي کپيټاليستان  او سوداګر دي  زموږ د نړۍ چينايان له بنسټه   چين به  د نړۍ فابريکې په توګه له  لوی.  ب
 کې په نوموړو هيوادو . صنعت په الس کې واخلې تخنيک او     لکه امريکا، جاپان،او اروپاڅخه صنعتي هيوادونو

چين  .  سوداګري کړي ده  په نړيواله کچهله سلګونو کلونو څخهچينايانو.دو شي   ريبې روزګاري ورځ تربله په ډير
  توکې   ارزانهډيره موده د نړۍ  له کارخانې  څخه  ايددي بيلو.  فابريکه وګرځې   يا غواړي د نړۍ کارخانونه

ې يو نمايشي څلېاليزم په چين سوسيماوېستي ستي اوي، ليننيستيمارکس.  نيسې ورا  به چين .  دی  ګرځيدلي کې ه
  .    په څير راڅرګندشي ځواک  زبرستي  نړيوال ېالکپيټنوې  يو  درډير ژ

تياسره د چينايانو وي د امريکايانو ده ، يوويشتمه پيړۍنولسمه پيړۍ د انګريزنو وه،شلمه پيړۍ  . به په ري



 
 

 
و شميره   ١٠تر ١٠  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 

تنو ځواب به د چين راتلونکې دي سره په  دغه نوې نړيوا يچين به د لو لکه  . سياست  ورکړي  نړيوال د ځينو پ
 چين کوم  به په څه ډول وي ؟کې سياسي او اقتصادي ځواک ستراتيجلتوب کې څنګه لوبه کوي ؟ د چين  راتلون

     .پلې کړي پرته له پوځې ځواک څخه په نړۍ کې برځواک په څير  زد يوټوکې په الس کې لري چې خپله اراده 
ستي سېستم ديوې لنډې مودې کمونېستي او کپټالي غوره کړي ؟ ځان ته څه ډول کرکتر  په ځير چين به دنړيوال ځواک 

د چين  نړيوال ځواک کيدو سره به نړۍ په بنستيزه ډول بدلون  په  يوويشتمي پېړۍ کې .  چليږي پورې په چين کې
اک  او د  يواځې موخې به همداسي د نويو نړيوالو ځواکونو ؟  نوې نړۍ به څوقطبې وي .ومومي  پوځې  ځواک، زب

 بې دا څخه  چين له . ؟يکول و لپاره کار ژوند اوسا او سولمن لپاره د ټولې  نړۍ د وګړو يا برالسي جګړي وي او 
امار  .ډار په کار دی   ته ټولو  کچه  موږ  سيمه ايزه او نړيواله په مخه بې سټه زيړ 
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