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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

  

ه                                            پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال  ٢٨-٠٤-٢٠١١  ني
  

  واقعيت» سپين خطر« پوتنشيال او د» ژړ خطر« د 
ۍ برخه                                                            (    ) لوم

        
ی می د ة يوه ورځ په ازاد داير رځيدم چی ستر ردانه  ی موضوع پخاطر سر ژړ  « المعارف کی د يوی ځان

يدی پر  »خطر زه چی له ډير وخت راهيسی ددغی خبری په فکر کی وم، نو می هغه پرانيست او دچا . سرليک ول
امريکا او د لويديز ځينی هيوادونه چی په راتلونکی کی ددی خطر نه ډار لری، سر د . خبره يو ځل پری تير شوم

و ته ور پيژنی نو هغه  ه خل ی ددوی په م روان دی، هم پکار چی همدا ) سپين خطر(اوس نه يی د بباوو په تو
ی او. ده چی پام ورته واړول شی ی ک ی سره را غون د خپل نظر په  په هر حال، ددغی سرچينی نه می الندی کر

رميدونکی موضوع ده، تر لوستونکو پوری يی رسوم   : پام کی نيولو سره يی چی دامهال ورځ تر بلی 
کی ودی او لسونو لخوا يی لوديز د ځان دپاره د  ددا هغه اصطالح ده چی » ژړ خطر         « اسيايی  د مخ پر چ

ه يادوی ی ځل دپاره د . خطر د پوتنشيال په تو پنامه يوه فرانسوی ژورناليست  ) پول ليرویا بولی( دا اصطالح دلوم
ۍ کی و کی ياددونه تری تر نامه الندی يی په يوی ليکنی » وی شوی ختيز « اود کارول شوه  لخوا په نونسمه پي

ه دچين او  ی تو ی ده چی هلته يی په ځان وته نيولی دهک دغه په فرانسه را زيږيدلی . جاپان هيوادونو ته 
انيی امپراتوریاصطالح ده چی وروسته يی و نورو امپرياليستی او  ، امريکا پرمخ تللو هيوادونو ته لکه جرمنی، د بر

ی درلودی، الره وموندازاو نورو ته چی په ختيز کی يی  راز ر اکلی  دویم (  په وروسته کی د جرمنی امپراتور. 
ولنيزدا اصطالح خورا زياته کاروله او دده له برکته يی په اروپاکی ) ویلهيم .                          سياسی قاموس ته ورننوته-و
انو ا«  نوموړی اصطالح يواربيا د دامهال ان کی ودی سره په شکل د چين اولسی جمهوريت د بيساری» سيایی پ  چ

ی دی  دخطر ددغه پوتنشيال ، خو زما په اند يی داځل توپير پدی کی دی چی هغه وخت يوازی  لوديزسر راپورته ک
کاوه ولو په ، ولی اوس روسيه هم چی وروسته به يی يادوونه وشی د ظانه سر  هری دوست سره سره تری نه تر 

ايی په ليرليد کی همدغه خبره ددی المل شی چی  د امريکا او روسيه به دچين له ډاره ځان ډار کی ده او زه فکر کوم 
   .لوديز غيږی ته واچوی

ی دري والی تر ډيره وخته يوازی د امريکا په هاوايی ايالت چيری چی اسيايی و مه برخه جوړوی        د چينايانو ک
، جاپانيان او کوريايان  په دوديز په امريکا کی ډيرۍ چينايان.  وه ٪ دی محدوده٢،۵او کاليفورنيا کی چی اسيايان  

يتو سيموکی ژوند کاوه چی په حقيقت کی د لو  اوون پنامه په ت ی وی او ډير  ډول د چاينا ی بيل نژادی توپير 
ه وژل کيدل»ايانو سپينو امريک« وختونه نوموړی کسان د  انيا په ډيرو مستعمره هيوادونو .  لخوا په ډله ايزه تو د بر

ی تر نيماي١٩کی لکه کاناډا او استراليا کی د    . ی پوری دغه ته ورته حالت روان وو پي
  :  ) اتيايم کلونه١٩٨٠ ـ ١٩٧٠ (        جاپانی خطر 

ۍ په اويايمو او اتيايمو کلونو کی د  کی تخنالوژيکی او مالی پرمختيا لوديز اقتصاد پوهان و د تيری شلمی پي جاپان چ
یدی اړ ايستل چی د ته ک ر د .  جاپانی  خطر اصطالح رامن ر کی ١٩٩٠م يوال اقتصادی ډ  کلونو را پديخوا په ن

د چين د رامخته کيدو سره سم جاپان دخپل اقتصادی موقف دالسه ورکولو سره مخامخ شو او ورسره جوخت يی د 
  . خطر ډار هم مخ پر کمزوری کيدو شو

  :  چينایی خطر  – نن ډار 
ه مانا -)  Yellow Peril (ژړ خطر اويا هم ) Chinese danger  يا  China threat ( چينايی خطر   دا دهغو منفی پايلو 

ۍ بيالبيل هيوادونه ځانونه د چين  ی په پيل کی دن ی په پای او يوويشتمی پي کی ده چی دشلمی پي د بيساری چ
سياست د ( زما په نظر دا ډار دهغی مقولی  عملی پايله ده چی . ژيکی ودی لخوا په خطر کی وينیاقتصادی او تخنالو

ه لې ب                                                                                                      . بولی ) اقتصاد شيره اوزبي
                                         

 کلونو په پيل کی د ١٩٨٠ کلونو په پای او د ١٩٧٠       د چين د زياتيدونکی رول ز  هغه ريفورمونه ول چی د 
ته راغللشاوپن دیان ل ش د.  لخوا من وه او دچين سرحدونه دی ريفورمونو له مخی خصوصی ملکيت ته اجازه ورک

ين سره سم په خارجی سياست کی هم داسی  بدلون راغی چی دنوموړی ادی  د. پرانيستل شول قتصادی سياست 
ی سر کی دچين وده دنورو هيوادونو . مالت يی کاوه ل کيدهپه لوم ، ځکه چی ددی الری دپاره يوه السته راوړنه 

کله هم . ورمختللو هيوادونو السرس پيدا شچين وبازارته دنورو پ ارزانه مال ترالسه کيدی او د ه هي خو داچی 
ند شووړيا نه ترالسه کيږی نو ډير ژر ر و دسکی بل مخ را  ونکو – ١٩٩٠ان په .  ددی  ي يمو کلونو کی ځينو 

خه و ر و    . انژدی کيدونکی خطر ته پام واړاوهپه بيالبيلو برخو کی د چين د 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

  :        د چينایی خطر الملونه 
خه په ډار کی دی  ۍ نور صنعتی او پرمختللی هيوادونه په بيالبيلو برخو کی دچين نه دخطر           امريکا او دن

ی د چی زما په اند د ولو خطرونو ري ساسی الملونه په الندی دی خطر ا د.  چين د اقتصادی ودی نه اوبه اخلیدغو 
مور ، ز ورنه ډاريږیولو هغو خطرونو چی امريکا او لويدينورو  همدغه خطر زه د :اقتصادی خطر -١: ډول يادوی

والی يی تر   يمو کلونو له پيل نه د–١٩٨٠د . م ود چی کلن ج ه بيسارۍ  پرمخت و يواله تو چين اقتصاد په ن
کی ودی په . ٪ پوری ورسيد١٠ رځاوه کال کی چين د اقتصادی وړتيا ٢٠١٠دی چ ۍ دويم هيواد و  د. له مخی د ن
والی الملونه بدغه رافيک امکانات ج ی يا د چين پراخ دمو تياوی چی د زده ک اوزيار دود ورسره ، کلتوری ځان

ونکی يی بی انصافه رقابت بولیيادوونی وړ دی چی ځينی لويديز  داسی فکتورونه هم د. وو  يادوالی شو : ، لکهي
يوالی : ی سياست  د اقتصاد مالت کوونکی دولت–الف  خه په خارج کی د خپلو چين د ن ری د امکاناتو  ازادی سودا

توليداتو په م د بازار داشغال په موخه فعال کار اخلی چی ورسره سم په خپل داخلی بازار کی په بيالبيلو ډولونو د 
  . حتمالی رقيبانو د راتلو مخه نيسیخارجی توليداتو او ا

ونو  کلونو په :   اسعاری سياست- ب  ي ساتلی چی –اوږدوکی دخپلو پيسو چينی دولت د لس ت ډير   يوهان ارز
تنی سره سره . داکار دچينايی مالونو دصادراتو په زياتيدو کی مرسته کوی يواالنو د وار وار غو ری ان د ډيرو سودا

ت ولوړولو ته پام ندی اړولیدوی دخپلو پيسو د   .  ارز
ن دی چی د نورو هيوادونو د پوهی السته راوړنی او چين پدی تور: معنوی او فکری ملکييتونو غالکول د – ج 

ه پورته کویاختراع خه غيرقانونی    . اتو 
ول– د   . پر زيرمو باندی کنترول ل
ولنيز اقتصادی بازار تهديدول د پرمختللو هيواد– ه   .ونو
يی اسعارو زيرمه  کال تر جون مياشتی پوری دچين دطال٢٠١٠د : شيال او د طاليی اسعار زيرمه کول مالی پوتن– ز
ه  تريليون امريکايی ډالرو ته ورسيده چی له برکته يی کوالی شی د نورو هيوادو په وړاند۴۵،٢ ی ورنه دتهديد په تو

  . کار واخلی
ی وړتياوو لوړول– ٢          ولو ستر اردو لری چی : د جن ۍ کی تر  ميليون تنه هلته په ٢،۵  چين همدا اوس په ن

ه په پرله. يليون نفر هم په ريزرف کی لری او نژدی يو مبالفعل خدمت بوخت  پسی ډول  خپل اردو چين همدارن
ی هيوادونو سره بی شميره سرحدی جنجالونه لری خوبيا يی ه. موډرنيزه کوی اون م چين سره لدی چی دخپلو 

ی ته الس ندی اچولی ر په مستقيمی شخ و ځلی خپلی سرحدی٢٠٠٠ – ١٩٩٠، م سی  دعوی دسيا کلونو کی يی 
يدی خه مطرح ک خه دع. الرو  ی خطر وړاند وينه د يادونی وړ ده چی په نژدی راتلونکی کی دچين لخوا  ملی جن

ه نه زيات خپل دهيواد اقتصادی پياوړتيا ته ډيره پاملرنه کوی او . نه کيږی داځکه چی چينايی واکداران اوس له هر 
يوا یله هژمونغواړی چی د اقتصادی متودونو په م ن   . ی تر السه ک

رافيکی پرمختيا – ٣            ۍ تر ١،٣د :  دمو و په درلودلو سره چين دن ولو  شميره نفوس  ميليارد تنو و
و دکمولو هغه سياست چی يوی کورنی ته يو. واال هيواد دی  ١٩٨٠، په ازی ديوه ماشوم دزيږولو حق ورکوید و

ای شول ١٩٩٠ – اکلی کچی د  کلونو کی يی وک یچی تر يوی  ه ک ي کتيا را  والی چ و دج ر دو  ٢٠٠٠، م
و د و د و زياتيدو کال را پدی خوا دا سياست په ډير جديت سره نه تعقيب کيږی چی دا کار ددی المل شوی 

کوالی بيا لوړ والړ سی و دا ډول ډيروالی خل اړباسی چی دچين نه و نورو هيو. چ نو ته ادودچين په دننه کی د و
ی ه وک والی هم پ. ک ه په اندونيزيا، ماليزيادغه ک ی په تو ، استراليا او خپله يو ډول خطرونه رازيږوالی شی، دبيل

واالنو پربن ی را پيدا شويدینورو ځايونو کی ددغو چينايی ک په چين کی کور دننه چينايان . س چينايی ضد شخ
خوا تر اشغال دمخه يی خپل مستقل حکومتونه درلودل ، يو په بل پسی دهغه هيواد غير چينايی اولسونه چی دچين ل

یاسيميليشن کوی يا په بله خبره پ ور، ارومچی او نورو قومونو و   . ه ځان کی يی حل کوی، مثال د تبت، يو
خه تيرۍ   :            د بشر دحقوقو 

يوال سازمانونه د چين دولتامريکا واد کی دبشر  پدی تورن کوی چی پخپل هي، لويدز او دبشر دحقونو ځينی ن
وی خه سر رغ و زرو تنو اعدامول. دحقونو  ه هم ، دځينو سياسی ازاديو محدوديت او داسی هر کال د  نور که 

ه بولی چی دچين داخلی خبره ده و الندی کول دی، خو امريکا او لوديز يی هغه  دوی وايی چی . دبشر دحقونو تر پ
.                          شی ددی المل شی چی خارحيان هم په چين کی د ورته جرم پر وخت په اعدام محکوم شی دا ډول قوانين کيدالی

خه   ته دنوبل جايزه ورکول کيده ليو سياو بو کال کی کله چی دبشر دحقونو يوه مبارز چينايی٢٠١٠په  ، دچين لخوا 
يا ډير پری مصروفه شوه بايکوټ لوديروالو او ام ۍ مي د چين دفشار له مخی دا کار د . ريکا په کلکه وغانده او دن

ون د     .  نورو هيوادو لخوا هم بايکوټ شو چی لوديزوالو ته په زړه پوری خبره نه وه١٧روسيی په 
ۍ برخی پای    د لوم

 نوربيا
  
  


