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 تاریخی شالید:لنډ 
 

اګري او راکړی ورکړی په ډګر کښی اړیکو شتون درلود خو دد سود افغانستان او چین تر مینځ د تاریخ په لړ کښی 
مینځ سیاسی او دیپلوماتیکی  جمهوریت ترکښی د افغانستان د شاهی دولت او د چین د خلکو د میالدی کال  1۵۱۱په 

نیمایی  دویمهټینګی شوی او په رسمی توګه د دواړو هیوادونو تر مینځ راشه درشه پیل شوه. د شلمی پیړۍ په  اړیکی
میالدی کال کښی  1۵۹۱په  چی تړوند بیجینګ  لکهالسلیک کړل  تړونونهخورا ارزښتناکه چین او افغانستان  کښی

کیلومتره  ۵۱د واخان پوله چی کابو  -حل شوکړکیچ ی د دواړو هیوادونو ترمینځ د پول السلیک شو او په وسیله یي
 ورځ په ورځ په خرابیدو. د ببرک کارمل د دولت د کار د پیل څخه وروسته د دواړو هیوادونو اړیکی اوږدوالی لری

 امدح دچین سره پیاوړی اړیکی ود. و پوری دوام درللومت د له مینځه تلاړیکو د طالبانو د حک ضعیفو شوی او دی
 څخه ود اقتصادی او بهرنی سیاست په ډګر کښی ارزښتناکه السته راوړن کرزی د حکومت په دواړو پړاوونو کښی

سیمه  اآسی یچی په اقتصادی چارو کښی د ښو تجربو خاوند دی او په ختیځ - بلل کیږی او هیله لرم چی ولسمشرغنی
 دا اړیکی نوری هم پیاوړی کړی. د خپل حکومت په راتلونکی پینځه کلونو کښی  - تجربه هم لری یکښی کار

 

   ولی چین؟
 

 21۱1چین په اقتصادی نړۍ کښی چټک پرمختګ کوونکی هیواد دی او د اکثرو اقتصادی کارپوهانو په اند به چین د 
ړی اقتصاد ولری. د روسیی تر څنګ چین په سیمه کښی یواځینی پیاو میالدی کال تر پایه د نړۍ تر ټولو هیوادونو

چی  او اراده لری. څرنګهپوتانشل  ه افغانستان کښی د پانګه اچونیپیاوړی او نړیوال اعتبارلرونکی هیواد دی چی پ
کو پانګه اچوون ټول پوهیږو، افغانستان د طبیعي زیرمو له اړخه بډایه هیواد دی او د دی زیرمو د حفاري لپاره سترو

ته اړتیا لرو. چین د خپل صنعت د پیاوړی کولو په موخه حتی په افریقای هیوادونو کښی پانګه اچونی ته چمتو دی او 
ګه نو چینی پانګه اچوونکو ته به افغانستان د پانه ګاونډ کښی د پانګه اچونی زمینه برابره شی بکه داسی یو هیواد ته 

 اچونی په مرکز بدل شی. 
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میالدی کال کښی یي د تیلو د استخراج په  2111چین د دولت د نفتو ملی شرکت لمړنی بهرنی شرکت دی چی په د 
 ینالکلن هوکړه لیک السلیک کړ. د افغانستان له الری د ترکمنستان د ګازو د پایپ 2۱برخه کښی افغانستان سره 

  ول لوبولی شی. دواړو هیوادونو په اقتصادی پیاوړتیا کښی د پام وړ رغځول د 
 

له بله اړخه چین سره ښه اقتصادی اړیکی د سیاسی اړیکو بقا تضمینوالی شی. افغانستان غوندی هیواد د یو پیاوړي 
ګاونډی لکه چین سره د خرابو اړیکو توان نه لری. افغانستان یو مصرفی هیواد دی او تر ډیره بریده په وارداتو متکی 

ادونو اتکاً په نورو ګاونډی هیو اقتصادی او سیاسی اړیکو پراختیا په د افغانستانچین سره د اقتصادی اقتصاد لرو. 
په  به افغانستانیاست په ګټه هم تمام شی اولکه پاکستان او ایران راکمه کړی چی دا عمل به د افغانستان د بهرنی س

 بهرنی سیاست کښی تر ډیره کچه په خپلواکه توګه عمل وکوالی شی. 
په  وا پوځی او سیاسی السوهنه نه ده کړیی یواځینی هیواد دی چی په افغانستان کښی یي هیڅ ډول چین په سیمه کښ

 ایغور کیدای شی چی دافغانستان کښی د ایران او پاکستان په څیر نوری مذهبی او کلتوری او سیاسی موخی هم نلری. 
چین دی ته  اړیکیاحتمالی سره د هغوی  ی شبکیالقاعدد ؤ او بیلتون غوښتونکو پیاوړتیا او په سیمه کښی د اسالمپلو

 وړاندیز وکړی.وهڅوی چی د القاعدی په مقابل کښی د افغانستان حکومت ته د السنیونی 
 

 ننګونی: 
ین د چچین سره د ښه اړیکو ټینګول او د هغه اړیکو ساتل به د افغانستان نوی حکومت ته لویه ننګونه ثابته شی. 

په توګه پیژندل کیږی او امریکا به په افغانستان کښی د چین د اقتصادی نفوذ د مخنیوی امریکای د اقتصادی رقیب 
تان، افغانس -کوښښ کوی خو متحده ایاالتو سره د ستراتیژیکو همکاریو السلیک شوی تړون به دریواڼو هیوادونو

واړی پاکستان نه غچی جوته ده  دا ټولو تهـ تر مینځ روابطو او تحوالتو په انډول کښی مرسته وکړی.  امریکا او چین
چین سره ښه اړیکی ملګری هیواد هندوستان سره د اړیکو په مختللی اقتصاد ولری. وړی او پرچی افغانستان پیا

 پاکستان سره حسنه اړیکی لری اوچین . چی دا به په هیڅ ډول د افغانستان په ګټه نه ویو هم تمامیدالی شی لخرابید
د  لههکافغانستان ته رااړول به ستونزمن کار وی چی د افغانستان ولسمشر ته او نوی حکومت ته په دی  پامد چین 

 بریا هیله لرم. 
 

 محمد فردوس مومند
22/11/2112 

 بوادپست، هنګری
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