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 ۲۲/۰۱/۲۰۱۸                                                                  "ُخرم" میعبدالکر

 افغانستان اړیکې –د سیمې ژیوپولیتیک وضعیت او د چین 

په هغه کنفرانس کې مه ۳۰په  يې د عبدالکریم ُخرم لخوا د مرغومهغې وینا پوره متن دی چ دغه لیکنه د
او افغانستان پر  ړنو مرکز لخوا د چینېیزو څیژیکو او سیمه ېه انترکانتیننتل هوتل کې د ستراتواورول شوه چې پ
 .واړیکو جوړ شوی 

 
تصادي او ژیوپولیتیک ، اقيې تحصیل کاوه چین د زیاترو سیاسکمه لسیزه کې کله چې ما په فرانسه یي په نو

کله چې چین »ړنو موضوع وه. له هغو بحثونو مې دوې جملې چې په ذهن کې حک شوي یوه دا وه: ېبحثونو او څ
څه خوند به وکړي چې موږ دوه میلیارده تخرګونو ته عطر تولید »چې او بله دا « ږيېشي، دنیا به ولړزویښ 
خه کې له امریکا ره دې بښنه بیانوي. که څه هم چې اروپا پېوې جملې د چین په اړه د غرب امید او انددغه د« کړو

ذهن د چین په هکله بیانولی شي، یعنې ګټې ته یې تمه او له  يبیا هم دغه جملې په کلي توګه غربمتفاوته ده خو 
 ره.ېوره یې وز

چې له دغه لوی بازار نه حد  وا شوې لومړنی فکر یې دا ابطه پیدنړۍ له هغه وخته چې له چین سره یې ر يغرب
 يدلو سره د بین المللېوکي اوروي او یا په ستر قدرت بدلاکثر ګټه اوچته کړي. خو که چین د دنیا پر بازار خپل ت

 موازنه تغییروي دا یې بیا خوښ نه دي. اصولو کې تغییر راولي یا د قدرت روابطو په
ین زموږ ګاونډی دی، موږ ته یې له چین سره عالقه لرم. ځکه عالقه لرم چې چ زه د چین متخصص نه یم، خو

 او څه په اقتصادي برخه کې. ي، د نړۍ ستر قدرت دی، څه په سیاساوسه زیان نه دی رسولیتر
ړل شي. همدارنګه دا ېد سیمې نننی ژیوپولیتیک حالت وڅ ړل ایجابوي چې لومړیېد چین او افغانستان د اړیکو څ

مطالعه شي پرته له دې چې لومړی د چین او امریکا او چین او پاکستان  روابط نه ده چې د چین او افغانستان ممکنه
ر ېډکتنه وشي. دا په دې علت چې امریکا په افغانستان کې اډې لري او نظامي او سیاسي حضور یې  هروابطو ته یو

هر څه حاکمه ده. له بلې خوا پاکستان د افغانستان په  پراخ دی، په لنډو ټکو چې وویل شي نن امریکا د افغانستان پر
واد په سیمه کې د چین ېاو الس پکې لري او همدا ه ىخوا مستقیماً دخیل دېښتو کلونو راپدېڅلو مسایلو کې حد اقل له

 دی.هم ر نږدې ملګری او شریک ېډ
 په سیمه کې نوی ژیوپولیتیک وضعیت:

 .وکې د یوې نوې دورې پیل  وضعیت کــ د سړې جګړې پای د نړۍ په ژیوپولیتی
دو د مخه د نړۍ د سیاست مرکز اروپا وه. ېخه یعنې د سړې جګړې تر پای ته رسدو د مېي اتحاد له ړنګود شور

 ي لوبې پر اروپا متمرکزې وې.اسټولې نړیوالې سی
و په جریان کې د نړۍ ړیېهژموني وسایل برابر کړل. د څو پ د کړه. صنعتي انقالب د اروپا رنسانس اروپا راویښه

دوې نړیوالې جګړې چې په  روابطو اصولو ته، د نړۍ تجارت ته اروپا شکل ورکاوه. يد بین الملل ،سیاست ته
وي ښې شوې په اصل کې اروپایي جګړې وې. د سړې جګړې سرالري که څه هم امریکا او شورېړۍ کې پېه پملش

یر نقطه وه. له دې نړۍ په ژیوپولیتیک وضعیت کې د تغییې اروپا وه. د سړې جګړې پای د  اتحاد وو خو موضوع
ي توګه توجه او لوبه د نړۍ یوې بلې برخې باندې متمرکزه شوه چې هغه آسیا او په آسیا کې بیا د وروسته په طبیع

 ین سیمې دي.د بنګال خلیج خالصه د هند او د چ منځني ختیځ، منځنۍ آسیا، د هند د سمندر،
وي او هم اقتصاد. په وادونو هم نفوس وده کېد دغو ه وادونه دي.ېولو لوی نفوس لرونکي ههند او چین د نړۍ تر ټ

واد کې متوسطه طبقه وده ېدې په حال کې ده. کله چې په یو هوادونو کې متوسطه طبقه په چټکتیا د وېدغو دواړو ه
د د ودې باعث ګرځي. دل پخپل وار د اقتصاېږي او د مصرف زیاتېمصرف پکې زیات چېکوي، معنی یې دا ده 

لو، ګاز او ېاو چین اقتصادي رشد په کلکه په تاقتصادي وده د انرژي منابعو ته ضرورت لري. په دې توګه د هند 
 تر یو حده په سکرو پورې تړلی دی.

دوه  پورې یعنې صرف په لسو کلونو کې ۲۰۰۵څخه تر  ۱۹۹۵ لهلو تقاضا ېړنې له مخې د چین د تېد یوې څ
اوس ږي چې په راتلونکو لسو تر شلو کلونو کې به بیا دوه برابره زیاته شي. چین همدا ېو داسې پتېیل کبرابره شوه ا
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ته برخه له منځني ختیځ لو د وارداتو تر نیمایي زیاېن د تل واردوي. د چیېرله خام تېمیلیون ب ۷،۳په روزانه توګه 
 ږي.ېدو واردېرېڅخه په ت« ملکا تنګي»ر او بیا د نه د هند بح

٪ ۵۰ړنو پر اساس هغه ېږي. د څېږدول کېختیځ څخه د آرام سمندر په لور ل ل له منځنيې٪ ت۷۰همدا اوس د نړۍ 
پورې منځته راشي نیمایي یې یوازې په  ۲۰۳۰نړۍ کې به د انرژي د مصرف په برخه کې تر  هپزیاتوالی چې 

 چین او په هند پورې اړه لري.
نورې بدیلې الرې هم پیدا کړي.  له بحري الرې پرتهزو په واردولو کې و او ګالېچین په دې لټه کې دی چې د ت
د پایپ الینونو او په  ،وي و الرېلو او ګازو واردولېآسیا او د پاکستان له طریقه د ت دغه الرې به عمدتاً له مرکزي

عموداً او د چین له  ریل په واسطه. په هغه سیمه کې چې له منځنۍ آسیا نه تر جنوبي آسیا پورېد ځینو مواردو کې 
غربي څنډې تر مدیترانې پورې افقاً پرته ده د پایپ الینونو زیاتې پروژې د کاغذ پر مخ موجودې دي چې ځینې یې 

 عملي شوې هم دي.
ایپ الین په واسطه څلورسوه زره اساس همدا اوس چین هره ورځ له قزاقستان څخه د پ ړنې پرېګون د یوې څد پنتا

سوه  ېهره ورځ د پایپ الین په واسطه درهمدارنګه له روسیې څخه د چین ان شرقي ساحل ته ل واردوي. ېرله تېب
 ه برابره کولو یې کار روان دی.ودږي چې پر ېل رسول کېرله تېزره ب

مکعب ګاز له قزاقستان  منځ د ګاز پر پایپ الین کار روان دی چې هر کال به لس میلیارد مترد قزاقستان او چین تر
 قال کړي.ته انڅخه چین ت

 ږي.ېښت میلیارده متر مکعب ګاز صادرېالین په واسطه هر کال څلو دا اوس د پایپمله ترکمنستان څخه ه
د پاکستان د ګوادر رنګه چین کار الندې دي. همدا سره شوي او ځینې تررې دي. ځینې ترېدې ته ورته پروژې ډ

پ الینونه، سړکونه او د به د چین تر کاشغره پورې پایبندر په جوړولو کې سرمایه ګذاري وکړه. له دغه بندر څخه 
پانګونه کوي.  هډالر دمیلیار CPEC ۵۷ ز یا پرېکاشغر پر اقتصادي دهل - وادراعمار شي. چین د ګریل پټلۍ 

کړي. په دې توګه به د هند د سمندر  رګي ته آسانه او الره به یې لنډهګوادر بندر به د چین السرسي عرب سمند
 ې له ګواښونو ډکه ده یو بل بدیل هم پیدا شي.الرې ته چ

ره نن هم له ې، دا وپرې وتړل شو څه زیانونه یې وګالل ىړۍ کې چې د ملکا تنګېپ مې۱۶چین په یاد لري چې په 
 چین سره موجوده ده، نو د ګوادر الر او د منځنۍ آسیا الرې د چین لپاره حیاتي اهمیت لري.

لوبه روانه ده د شرق  يړې راوروسته دوره کې د دنیا سیاسکې چې له سړې جګکه خبر راټوله کړو په هغه سیمه 
 وادونه.ېخوا ته یې د منځني ختیځ مسلمان هخوا ته یې چین پروت دی او د غرب 

ازو ضرورت یې ورځ تر بلې لو او ګېچین د نړۍ دوهم اقتصاد او په چټکۍ پرمخ روان دی نو د انرژي یعنې د ت
مرکز دی. همدا د ودې او لو او د ګازو د تولید تر ټولو لوی ېختیځ د نړۍ د انرژي یعنې د تځنی ږي او منېاضافه ک

 دو پوتانسیل دی چې دغه سیمه یې د نړیوال سیاست د تمرکز په جغرافیه بدله کړې ده.ېځواکمن ک
 د تمدنونو د ټکر نظریه او زموږ د سیمې ژیوپولیتیک:

اله ولیکله چې بیا یې په کتاب واړوله. مق يتحقیق هپه هکله یو« ونو د ټکرد تمدن»کې  ۱۹۹۳ساموئېل هانتینګتون په 
کارتر په حکومت کې یې د ملي  يچې د جیم ونشریې مؤسس  يارد پوهنتون استاد، د فارن پالیسهانتینګتون د هارو

ړۍ وه ېټکر پ د ړۍ د ایډیولوژي ګانوېوایي شلمه پ ىامنیت په شورا کې د متخصص او کارپوه په حیث کار کولو. د
ه د سړې جګړې له پای ړۍ کې سره په جګړه وو. دغه جګړېپیعنې کمونیزم، نشنلیزم او لیبراله دیموکراسي په دې 

منځ ونښلي. دی په عنې جګړې به د مختلفو تمدنونو ترسره ختمه شوه. بله دوره به د تمدنونو د ټکر دوره وي. ی
امریکا په بر کې نیسي،  او شمالي دیځه اروپاېن چې لوتمد يربدنونه په ګوته کوي په هغو کې غنړۍ کې اته تم

 وادونه سره راغونډوي.ېټول مسلمان ه چې چین څخه عبارت دی او اسالمي تمدن له چې تمدن يکنفوسیوس
هانتینګتون غربي تمدن ته چې پر نړۍ حاکم دی تر ټولو لوی ګواښ د اسالمي تمدن او د چین تمدن ګڼي. په تمدني 

ږي بلکې ټول ېتصادي ځواک او نظامي قوت مضمحل کتمدن نه یوازې برالسي، اق ماتې خوړلي د جګړه کې
 ږي.ېګواښ او له منځه تلو سره مخامخ کارزښتونه او فرهنګ یې هم له 

د نوموړي په نظر که اسالمي تمدن او د چین تمدن سره السونه ورکړي غربي تمدن ته د فاجعې حیثیت پیدا کوي. 
چین په نظامي برخه  )د مقالې د لیکلو په وخت کې( وایيو تمدنونو د همکارۍ نښې هم بیانوي مثالً دی د دغو دواړ

مرسته کړې. د دغه ګواښ په یې کې عراق، لیبیا، الجزایر او ایران سمبال کړي. شمالي کوریا، سوریې او ایران ته 
غوښتنه کوي او د همکاریو د  واليېنږد وکاټ کې د اروپا او امریکا دمقابل کې هانتینګتون د غربي تمدن په چ

 .ضروري بولياو دغه همکاري ختیزې اروپا او التینې امریکا ته غځول  ،دو سپارښتنه یې کويېپراخ
سړې جګړې را وروسته مې د نړۍ د سیاسي تعامالتو مرکز وباله د پاس مې ورته اشاره وکړه او  چېهغه سیمه 

 وادونو مجموعه.ېختیځ، یعنې د عربي او مسلمانو ه ي څنډه کې منځنیي او په غربپخپله شرقي څنډه کې چین لر
کې د افریقا له غربي اړخ په . د دغې سیمې یافغانستان، د دغې سیمې او د دغو دوو قطبونو په منځ کې واقع د

 دو وروستهېې جګړې تر ختمپرته ده د سړ تان، پاکستان پورېسنیه، افغاراق، لیبیا، سوریمن، ع چې لهشاخه 
سره په جنګ واوښتل. د سپتمبر د  جګړو سیمه شوه، مسلمانان یو له بلده. دغه سیمه د خپلمنځیو ېږېالقاعده وز
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راق کې امریکا له شوه، لومړی افغانستان او بیا عښې وروسته د دنیا دې برخې ته د امریکا پښه را داخېتر پ مې۱۱
 مداخله وکړه.

اضمحالل  کړ. منځنی ختیځ او عربي نړۍ په داخلي جنګ کې دچن ېکړک رب پسرلي وضعیت ال نووروسته د عر
 دل.ېاو ویجاړۍ تر سرحده ورس

عمیق کړل.  دل وو. په منځني ختیز کې داعش موجود بحران او بې ثباتي نور همېوروستۍ مرحله د داعش راپیدا ک
 دوره بللی شو. دا د مسلمانانو د انحطاط

چین ته د  ،نیول شوهاو کنفوسیوسي تمدن د همکارۍ مخه والمي تمدن وې خوا د اسیزما نتیجه ګیري دا ده چې له 
و بحري ل شو. له بلې خوا چین ته د انرژي د رسولېړو او بې ثباتیو کې ښکګانرژۍ د اکمالولو اصلي مرکز په ج

 کې راوستل شوې.وادونو ېو بې ثباته هاو ځمکنۍ الرې په بحراني ا
وروسته لنډه آرامي  ۲۰۰۱له  .امریکا پښه دلته را داخله شي عث شول چې دپه افغانستان کې طالبان او القاعده با

دلته ال قوي کړي راغله. خو ژر بیا جګړو زور واخیست. د جګړو شدت باعث شو چې امریکا خپل نظامي حضور 
 او د اډو په جوړولو الس پورې کړي.

وادونه ېین په وړاندې جوړ کړي چې مهم هچ هغو اتحادونو بحث نه کوم چې امریکا په ختیزه برخه کې د ردلته پ
وادونو صرف فیلیپین اوس له ېمو د بحث موضوع نه ده. له دغو ه یې استرالیا، جاپان او هند دي ځکه چې دا

امریکا فاصله نیولې او چین ته نږدې شوی. دغه اتحادونه ټول د چین د اکماالتو، د وارداتو او صادراتو بحري 
 الرې ګواښي.

وایي د سړې جګړې د « هنري کسینجر»د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر  که څه هم چې
نه  ین سره د کارولوچ لهضد عملي شوه نن ورځ  هاتحاد پ ایسار کولو یا محاصره کولو نظریه کومه چې د شوروي

شوروي اتحاد زور  ، دولی نه وادونو له اقتصاد سره تړېه ي، د غربوصاد ضعیف تقده. دی وایي د شوروي اتحاد ا
 زه نه کوله.ېسار کولو نړیوال اقتصاد باندې اغي محاصره کولو او ایو. نو د شوروفقط نظامي زور 

چین د غربي نړۍ او د امریکا د  یوال اقتصاد یو دینامیک فکتور دی اوچې نن ورځ د چین اقتصاد د نړ حال دا
چ به ېد چین او امریکا ترمنځ دوامداره شخړه او کړک زیاتويینجر ږي. کسېي شریک ګڼل کتمتحده ایاالتو قوي تجار

اکید دونکي تاوانونه ور واړوي. خو کسینجر په عین وخت کې تېته نه جبرانونو وادېرو هېنړیوال اقتصاد او د دنیا ډ
 او دا دپه سیمه کې د امریکا د حضور غوښتونکي دي  وادونه او د چین ګاونډیانېکوي چې د جنوب ختیزې آسیا ه

او د نظامي قوت د پیاوړي کېدو  نجر همداراز د چین د پوځي لګښتونوبولي. کسی«  ګرنټي» هخپل استقالل لپاره یو
 په هکله تشویش ښکاره کوي او څرګندوي چې امریکا غواړي د دغه تقویت کولو په هدف او په کچه پوه شي.

ً د چین له شراکت اوفعلي نړیوال نظام  يکسینجر وای شوی دی. په همدې علت چین کله  ې پرته جوړمداخل عمدتا
وادونو سره ېه لهم ځینې اصول د چین په ګټه نه وي کله ځان دغه نظام ته متعهد نه احساسوي، کله چې د دغه نظانا

برازیل او جاپان سره یې چې د پیسو د  لهرې کوي، لکه ه وضع کولو الس پوپه معاملو کې د الترناتیف اصولو پ
بل  عملي شي نتیجه به یې د یو اً تکرار که دغه کار په مختلفو برخو کې اقدام وکړ. نونو د جوړولو جدا چینلو

ً دا د امریکا هماغه اساسي اصول ولري د منځته راتلو باعث وګرځي. او دقی خپل نړیوال نظام چې ځانته به قا
ږي هسې نه چې یو بل تمدن ېرېو یې ته هم ورګرځي. ځکه غربي نړۍښنه ده چې د ساموئېل هانتینګتون نظرېاند

پخپل پیشرفت سره موجود غرب محوره نظام ته بدیل نظام جوړ کړي چې په دې کې به اصلي قرباني د امریکا 
 نړیواله هژموني او برالسي وي.

به ممکنه نه وي. امریکا د چین  پیشنهاد کوي خو زه فکر کوم چې دا« پاسفیک ټولنې»نو که څه هم چې کسینجر د 
مني خو تر هغه سرحده چې دغه پرمختګ د امریکا برالسي ته په ګواښ بدل نه شي او د او اقتصادي پیشرفت وده 

 الترناتیف نظام د منځته راوړو سبب و نه ګرځي.
 آیا اوس د پاکستان او مرکزي آسیا نوبت دی؟

ږي. پر ېوستي بلل کدوستي د ټولو فصلونو دوادونو ېواد دی. د دغو دواړو هېې ملګری هپاکستان د چین نږد
څو په کابل کې کمونیستي وکړه تر امریکا سره مرستهله وخت پاکستان  هي اتحاد د یرغل پوافغانستان د شور

ً افغان ملتېشي. هغه وخت د غربي نړۍ، عربي ه حکومت را وپرځول ګټې  وادونو، پاکستان، چین او خصوصا
 .ېه بڼه اختیار کړبل ې وضعیتسکال راهی ۲۰۰۱ لهسره ورته او شریکې وې. مګر 

، ټوله وچې د القاعده په مالتړ متهم شوی ، ځکه وف و د حکومت راپرځول هدطالبان د په پیل کې، تر کومه چې
په پلمه تر افغانستانه تروریزم سره د مبارزې  لهوسته وضعیت بدل شو او امریکا چې رونړۍ په یوه خوله وه. خو 

بهانه یې دلته تروریزم تقویه کړ او په دې  یې السه کولو لپارهترد کو هدفونو ژیېدلې وه د خپلو لویو ژیوستراتېرارس
کې  مرحلهامریکا سره همکار پاتې شو. په دې  لهوله لوبه کې یو وار بیا پاکستان ې ټپوځي اډې جوړې کړې. په د

ثبات غواړي حال دا  ود پاکستان ګټې د چین له ګټو سره همآهنګي نه درلوده ځکه چې چین په افغانستان کې سوله ا
 کې رادیکالیزم او تروریزم ته وده ورکوله. تپاکستان د امریکا په خدم چې
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امریکا پر پاکستان ه کوي: ېتوج ځدری دخالف د امریکا د متحده ایاالتو نوی تون هان پتسخو څو ټکي دي چې د پاک
او چین  یې د پاکستان علت مهمي او د طالبانو یا حقاني شبکې مالتړ کوي اصل ېدلې چې ګواکېده قهرپه دې نه 

 ۵۷نتهي شوې. دغه په پروژه م CPEC ز یاېکاشغر اقتصادي دهل - ګوادر چې اوس د دي منځ نږدې اړیکېتر
الرو استقاللیت او تعدد  يتواد د انرژي اکماالېژیک اهمیت لري او د دغه هېپروژه چین ته سترات میلیارد ډالري

ت په نړیواله لوبه کې د برالسۍ دروازه مې ژیوپولیتیک بدلوي او چین ته د قدرتضمینوي. دا هغه څه دي چې د سی
ر کموي. که پاکستان د امریکا د غوښتنې مطابق ېهارولو لپاره د امریکا امکانات ډخو برعکس د چین م .پرانیزي

 ځان اصالح نه کړي د امریکا غضب به پرې نازل شي.
یانو طرحه چې پر اساس یې باید اجرائیه امریکا کال کې د ۲۰۰۹ي په جمهور رئیس حامد کرز يد افغانستان پخوان

یا امنیتي  BSAې خوا نوموړي لریاست جوړ شوی وای و نه منله او قوي مرکزي حکومت یې حفظ کړ، له ب
د واېانستان کې رسمیت ورباښه او دغه هامریکا اډو ته په افغ دغه قرارداد د .ا سره السلیک نه کړقرارداد له امریک

 ته یې په عین وخت کې د عسکرو د کمولو او په سیمه کې د استخباراتي لوبو د تنظیمولو زمینه برابروله.
شرطونه په ځای کړي او د امریکا د وروستیو طرحو عملي کولو ته یې  يحکومت دغه دواړه امریکای ياوس نو

سره ترسره شو. په دې جریان کې د  ځنډې دغه کار حد اقل له پنځه کاله چه مینه برابره کړې. خو ستونزه دا دز
افغانستان کې که څه هم دل. اوس ېل چې پنځه کاله د مخه پرې نه پوهر هغه حقایق په ډاګه شوېوادونو ته ډېسیمې ه

به حاصله کړې او په ماهیت یې داعش سره د جګړې تجر لهروسانو په سوریه کې خو داعش ډله فعاله شوه 
 دلي دي.ېپوه

په هکله خوشبیني ښودله په رڼو سترګو ولیدل چې د دغه تړون له السلیک سره  BSAه یې د چین چې یو وخت ب
 یې راوټوکولې. په افغانستان کې تروریزم ال پیاوړی شو او نوې تروریستي ډلې

که پاکستان له دغه دغه وضعیت د امریکا په وړاندې په سیمه کې د شک او مقاومت یو بالک عمالً ایجاد کړی. 
ږي او هم د امریکا او ېرېواده تېز له دغه هېحال کې چې هم د چین اقتصادي دهل ه یو ځای شي، په داسېبالک سر

 ژیکه ماته په برخه کړي.ېخونو کې ستراتاړدا به امریکا ته په دواړو  ،ناټو اکماالتي الر
اد د تروریزم وېی هنوموړ چېد دې لپاره نه دی  ځزما په نظر د پاکستان په هکله د امریکا وروستی شدید دری

مالتړ او پالنه کوي بلکې د دې لپاره دی چې پاکستان مجبور کړي له نوي منطقوي بالک سره یو ځای نه شي او 
 CPECواد یې د ېکا دفاع وزیر په ښکاره وویل چې هعملي بڼه اختیار کړي. د امری CPECاجازه ورنکړي چې 

منځ په هدف د هند او چین تر ږي. له متنازع سیمو د جیمز متیسېرېز له متنازع سیمو تېدا دهل چېمخالف دی او دا 
 وادونه یې د مالکیت دعوا لري.ېکشمیر کې هغه سیمه ده چې دواړه ه

وسیې او منځنۍ دل هم د چین او هم د رېواد شمالي سیمو ته یې رسېن کې د داعش چټکه وده او بیا د هپه افغانستا
 دی. نګزآسیا لپاره د خطر 

ې محدود د نړیوال خالفت د خراسان والیت بولي. خراسان یعنې د افغانستان په پولو ک ن کې داعش ځانپه افغانستا
یا  ETIMشت دي د ېکې چې د افغانستان په شمال کې م نورو تروریستي ګروپونو ودل. په داعش اېنه پاتې ک

ده چې د نوموړو ډلو هدف له  هالي هم موجود دي. دا روښانجنګی يره نور بهرنېجنګیالیو برس شرقي ترکستان پر
کوي تر وده هم  هکه داعش نور حیثیت لري. افغانستان دوی ته د جبهې شا او د اډېبهر فعالیت کول دي،  افغانستانه

د انرژي د رسولو  وادونو ته به وراوړي. په دې توګه به له مرکزي آسیا څخه چین تهېآمو هاخوا د مرکزي آسیا ه
 .ځمکنۍ الرې هم وګواښل شي

 چین او افغانستان:
دې  ه. چین پضرورت لريپه افغانستان کې سولې او ثبات راوستلو ته  چینپه داسې وضعیت کې تر هر څه د مخه 

سلسله د چین په ابتکار پیل شوه. دغو ناستو نتیجه نه  QCGاړخیزو ناستو  ر څه کړي دي. د څلورېبرخه کې ډ
ان او افغانستان سره چین، پاکست ېزه توګه ترسره شوه یعناړخی ېچین کې په در درلوده. وروستۍ ناسته په

ره تمه نه ېدې ته هم ډ څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې کړي او سولې ته الره اواره کړي.کښېناستل تر
اوسه په افغانستان کې د جنګ دوام تابعت کوي او امریکا ترومت د امریکا د تصمیم مږي ځکه چې افغان حکېک

 ړي.غوا
ه سرعت الره خالصه کړه د چین د افغانستان شمال ته پداعش دونکي امنیتي وضعیت او دا چې ېد افغانستان د خراب

وا د ېي لبدخشان کې د یوې سرحدراوښتو د مخنیوي لپاره بیجینګ په ښنې راپارولي. چین ته د تروریستانو د وېاند
غاړه واخلي. دا ټول ښه اقدامات دي.  رمصارف یې چین پوتونو جوړه شي او افغان ق جوړولو پیشنهاد وکړ چې له

خو زما په نظر مثبته نتیجه به له ځانه سره ونلري. ځکه دغه اقدامات عوامل له منځه نه وړي او علتونو ته توجه نه 
 کوي.

ن ژیکې ګټې په دې کې ویني چې په افغانستاېامریکا خپلې سترات چېحال دا  ورته تمه ول QCGدای شي ېڅنګه ک
دغه خاوره د تروریستانو د  چېکومت دومره تضعیف شي شي او مرکزي ح هقانوني دومره پراخ کې جګړه او بې

 تربیې په یوې اډې بدله شي.
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وا به د امریکایي هغو اډو په شتون کې چې تروریستان روزي څومره مقاومت وکوالی ېبلې خوا یوه سرحدي ل له
 شي؟

ده دو خبرې کوي. د متحېد پاتې کلپاره ې امریکا په افغانستان کې اوس د نا محدود وخت دا په داسې حال کې چ
واد بلل شوی ېر ډسمبر اعالن شوه چین رقیب هېکې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا ت ۍژېایاالتو د ملي امنیت په سترات

د اعالنولو په وخت کې وویل ژۍ ېواد د نوې دفاعي ستراتېمز متیس د خپل هاو باآلخره په تازه مورد کې جنرال جی
د لویو قدرتونو یعنې چین او  ېد تروریزم ضد جګړې باندې نه بلک چې امریکا وروسته له دې خپله دفاعي توجه

 روسیې په مقابله متمرکزه کوي.
 امریکا شتون له سره تعریف شي، نويچې په افغانستان کې د  دای شيېموندل کهغه وخت زما په نظر اساسي حل 

. له بلې وغوښتل شينګټن څخه امریکایي جګړې حساب کتاب له واش تروریزم سره د لهرته و ټاکل شي او حدود و
ونه مني او په اول قدم کې د  خوا په افغانستان کې باید داسې حکومت موجود وي چې په پټو سترګو د امریکا هرڅه

 نانو ملي منافع په نظر کې ونیسي.افغا
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