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 تلونکیرانړیوال نظم  او د تقابلامریکا  او په تایوان کې د چین

 ییزو څېړنو مرکزد سرتاتيژیکو او سیمه

 

  390 :ګڼه

 (هـ ش 1401 اسد 21-15)

دا نرشیه د افغانستان او سیمې د مهمو سیايس، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 
متو کېږي ښتو، دري، انګلیيس او عريب ژیو چییزو څېړنو مرکز له لوري په پده چې د سرتاتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 
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 راتلونکینړیوال نظم  او د تقابلامریکا  او په تایوان کې د چین

 رسیزه

د تاریخ په اوږدو کې خورا پېچلی او له لوړو ژورو چې دې جزیرې  ګورورسه  یوه تاریخي لید لهد تایوان مسئلې ته 
د امپراتورۍ د چین پر وړاندې جاپان  دپه وروستیو کې  پېړۍ. د نولسمې لرلی دیسیايس وضعیت او برخلیک ډک 

ې نړیوالې جګړې تر پایه د جاپان په ولکه کې ( د دویم۱۹۴۵-۱۸۹۵)پېړۍ ، دا جزیره شاوخوا نیمه وروستهماتې له 
کورنۍ جګړې ترمنځ د ستانو او کمونیستانو ینلکې په چین کې د نشکال م ۱۹۴۵په  کړکېچوه. مګر د تایوان اوسنی 

تګ شا جزیرې تهتایوان  حاکم نشنلیست ګوند ځواکونو د کمونیستانو میدان وګاټه او د ؛ ځکهله امله رامنځته شو
الندې  بیرغد کمونیزم تر چې ( د چین د خلکو جمهوریت)هېوادونو  ودو  پرشو چې چین  الملد دې  شاتګدا هموکړ. 

 ،جزیرو واکمن ووررسه تړلو نورو کوچنیو ( چې پر تایوان او یتچین جمهورد ، او )واکمن و  ټاټويباصيل د چین پر
 يش. ووېشل

د چین  ډېری لوېدیزو هېوادونو له لوري د کې د لومړیو)د تایوان رسمي نوم( د سړې جګړې په جمهوریت د چین 
غړی او تر بنسټګر د نړیوال سازمان هم د ملګرو ملتونو  په توګه په رسمیت پېژندل کېده اومرشوع دولت  یوازېني
په ، شو وپېژندلپه رسمیت د خلکو جمهوریت چین  دکله چې  خوپورې د امنیت شورا دایمي غړی و. کال م ۱۹۷۱

مالتړی د تایوان اصيل  هغه مهالامریکا چې او هم ورکړل شوه،  همدغه هېواد تهکې د چني چوکی  ملګرو ملتونو
د خلکو  چین داو د واحد چین اصل یې ومانه. کړې له تایوان رسه خپلې اړیکې پرې  م کال کې۱۹۷۹ه ، پو هېواد

 خپلېۍ په توګه پر مخ وړي او حتی سرتاتیژ  اصل د خپلې مهمې "واحد چین"؛ د تایوان په برخه کې د جمهوریت
مطرح هم اصل  "او دوه نظامه هېوادو د ی"یې  لپارهقانع کولو د تایواين چارواکو  د اوته د رسېدو ميل موخې  دغې

چین پر نورو ، ځکه پېژينپه توګه په رسمیت  یوه خپلواک هېوادتایوان د  هېوادونه ۱۳یوازې  مهال. اوسی دیکړ 
یا بل هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي ترڅو د تایوان په رسمیت پیژندلو واردوي دیپلوماتیک فشار  هېوادونو خورا زیات

 . په توګه د تایوان په رسمیت پېژندلو په معنا وي چې د خپلواک هېواد

 ۍناندر  اوسنۍ. مګر دا کلنه مخینه لري ۷۰ تقابلدغه لنډې مخینې ته په کتلو رسه، د تایوان پر رس د چین او امریکا 
 پرم کال د اګست ۲۰۲۲مرشې نانيس پلويس د  جرګېهغه وخت پیل شوې چې د امریکا د متحده ایاالتو د استازو 

یوه دیپلوماتیک سفر والړه. له دغه سفر  پرتایپه ته  پالزمېنېګوت څنډنې رسه رسه د تایوان  له بیجېنګه د دویم
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چې د تایوان په  ،ورکړی و د یوې تلیفوين مکاملې پر مهال خربدارید چین ولسمرش خپل امریکايي سیال ته وړاندې 
 ،د امریکا تر ټولو لوړرتبه چارواکې دهراوروسته څخه م ۱۹۹۷موضوع کې له اور رسه لوبې ونه کړي. نانيس پلويس له 

مانورونه پیل کړل. له  پوځيیې  جزیرې شاوخوانکی وباله او د تایوان و چې تایوان ته سفر کوي. چین دا سفر پارو 
 مانورونو وروسته د تایوان دفاع وزیر وویل چې چین پر تایوان د برید تیاری نیيس.  دغو

 پررسه، په دې مقاله کې  کتلوته په  تییزو او نړیوالو اغېزو او د دې قضیې اهمیروانو ناندریو سیمه د تایوان پر رس د
ده؟ ایا د امریکا متحده ایاالت به د تایوان  څهاصيل ریښه  د شخړېبحث شوی: د چین او تایوان  موضوعاتوالندې 

باالخره، نړیوال نظم له منځه والړ يش؟ او ه په صورت کې ببرید  باندې د چین د تایوان ایا پرترڅنګ ودریږي؟ 
 وي؟وي او که به د یوې مرتوکه جزیرې په توګه مطرح ډکر  سیالۍپه دې لوبه کې د  افغانستان به

 

 د چین او تایوان د شخړې اصيل ریښه

. کله چې په دې پاتې شوې ده برخهیوه ، د تایوان جزیره د چین کتلوتاریخ ته په  پېړیوڅو  تېرواو د  پلوهتاریخي  له
م کال کې تایوان د خپلې ۱۶۸۳په  ۍر تو ، د منچو امپراورسېدیانو اشغال پای ته لنډجزیره کې د هسپانویانو او ها

م کې ۱۸۹۵. په کډوال شولچینایان تایوان ته  شمېر . ورپسې زیاتوګرځاوهاو د چني یو والیت  برخه ۍر تو امپرا
مستعمره بدل شو او د دویمې  پر یوهماتې وخوړله، تایوان هم د جاپان  څخه چې چین له جاپان هغهوروسته له 

م کې د قاهرې په کنفرانس کې هوکړه ۱۹۴۳په  خو باالخره کې وه؛ دا جزیره په کنټرولنړیوالې جګړې تر پایه یې 
د اکتوبر په م کال ۱۹۴۵چین ته ورکړل يش او په دې توګه د بېرته وشوه چې تایوان او نورې اړوندې اشغايل سیمې 

 جاپان په رسمي توګه تایوان د چین مرکزي جمهوري حکومت ته ورتسلیم کړه. مه۲۵

د  دغه هېوادد  م کې۱۹۱۱په کله چې دا جزیره د جاپان تر واکمنۍ الندې وه،  اړخه بیاله  تحوالتود چین د داخيل 
. ( په منځته راتګ رسه یې پای وموندتچین جمهوریرامنځته شو چې د ده په نسکورېدو او د ) پاڅونضد  پرر تو امپرا

کې یې د تایوان جزیره هم  وروستیو کلونوپه  چې د چین پر خاوره واکمني لرلهم پورې ۱۹۴۹تر د چین جمهوریت بیا 
( ته ورګرځي کله چې د چین د کمونیست ګوند ۱۹۴۹) کال غهرانغاړله. د تایوان د کړکیچ ریښه همدپه خپله واکمنۍ 

شک تر چیانګ کاید مرش دولت  يپرځول شو  . دکېښودبنسټ  «د خلکو جمهوریت چیند » مرش مائو زدونګ د
د چین »( د تایوان جزیرې ته وتښتېدل او هلته یې KMT) کومینتانګدغه هېواد نشنلیستان یا مرشی الندې د 

اصيل  د ټولې خاورې د چین اصيل همدوی چې او نشنلیستانو ټینګار کاوه، یت. د چین جمهورجوړ کړ «جمهوریت
 کمونیستي حکومت مرشوعیت نه لري.  چین د خلکو جمهوریتاستازي دي او د 
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م کې جرنال ۱۹۴۹د چین او تایوان په شخړه کې یوه بنسټیزه مسئله، په دې قضیه کې د امریکا رول دی. کله چې په 
ميل د امریکا په مرسته د چین یې ، هلته جګړه کې ماتې وخوړه او دې جزیرې ته وتښتید کورنۍچیانګ کای شک په 

ميل شتون تضمین کړ. د چین  چین د ميل حکومتاو امریکا هم د کمونیست چین په مقابل کې د  حکومت جوړ کړ
د چین  هم په نړیوال سازمان کېد ملګرو ملتونو یې  مالتړټول چین د مالکیت دعوه کوله او د امریکا په  حکومت پر

له سفر )ریچارد نیکسون( ولسمرش د امریکا د هغه وخت ته کې چین  کال م۱۹۷۱ترالسه کړې وه. مګر په  څوکۍ
دغه هېواد د د هم سازمان کې یې  ملګرو ملتونوخپلو اړیکو بیاکتنه وکړه او په  پر لوی چین رسه له، امریکا رسه

م ۱۹۷۹په ، تر دې چې له السه ورکړ مالتړد امریکا  تایوان ایستلو ته زمینه برابره کړه. ورو ورو تایوان د او غړیتوب
 ،اعالن وکړپینګ وروسته د چین مرش شیائو باالخره څه مودهاو  کړې کې امریکا له تایوان رسه خپلې اړیکې پرې

 لهسخت سیايس بحران رسه مخ شو او  لهچې تایوان د چین برخه او په چین پورې اړه لري. له دې رسه سم تایوان 
 اعالن شوه.  ممنوعه هر راز راکړه ورکړه تایوان رس 

 رولقضیه کې د امریکا  دې پهاصيل المل  چین او تایوان ترمنځ د ناندریو او دغې شخړې د بیا تازه کېدواوس هم د 
تایوان د مالتړ  د او د دغه هېواد د دوو اصيل ګوندونو ترمنځ افکارو عامهچې په امریکا کې د  انګېرنې دا دي، دی.

لوړپوړې  هغه اغلې پلوسې هم د دموکرات ګوندد اړوند ګوند لپاره د ښه چانس شونتیا له ځان رسه لري او سیاست 
تایوان کې  ورته وخت کې، په . پهمنتقده ګڼل کېږيرهربۍ کلکه د اوسنۍ د چین ده، چې له پخوا راهیسې  غړې

( په خپل DDPواکمن دیموکرات ګوند ) .شته دیاختالف  ونود نظر  اړهبهرين سیاست په  دغه هېواد ددننه هم د 
چې امریکا به  په دې اند دي،( بیا KMT) د تایوان نشنلیستان بهرين سیاست کې د امریکا لوري ته متایل لري، خو

جرګې د مرشې له سفر وروسته، د امریکا د استازو  تایوان ته ونه کړي. همدا المل دی، چېمرسته څه له تایوان رسه 
 .د سفر تابیا وکړهته  چین الګوند مرستی غهد د

 

 به د تایوان ترڅنګ پاتې يش؟ آیا امریکا

 «واحد چین» والړ دی؛ امریکا له یوه لوري د «تيژيسرتا پرابهام »د امریکا سیاست له هامغه پیله د  اړهد تایوان په 
او له بل لوري ټینګار کوي چې د تایوان سیايس  ګڼل کېږي؛برخه یوه تایوان د چین یې  چې له مخې مني، سیاست

باید د بیجېنګ له لوري له ګواښونو او السوهنې جزیرې د حکومتولی بڼه  دغې کورواکېاو دموکراتیک جوړښت او د 
بويل مګر  "پیاوړې او نارسمي"وخت کې، رسه له دې چې امریکا له تایوان رسه خپلې اړیکې  ورته. په خوندي وي

 یکې د چین له الرې مخته وړي. خپلې رسمي اړ
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وسلو د یوې سرتې محمولې  تایوان د پرم کې ۲۰۱۷د امریکا پخواين ولسمرش دونالد ترامپ په  ،کې کلونوپه وروستیو 
چې موخه یې د  شوتصویب  هم داسې قانونکې یو امریکا په  بیا . یوازې یو کال وروستهالسلیک کړجواز  پلورلود 

بېرته ان چې د تایو  وکړګواښ  جین پینګ يش م کې د چین ولسمرش۲۰۱۹ټینګښت وه. په اړیکو د تایوان -امریکا
د خرڅالو په اړه  وسلوهمداراز د امریکا له لوري په تایوان باندې د نوموړي وکاروي.  هم ځواکزور او به  ترالسه کولو

 نه کوي. «له اور رسه لوبې»ې چې امریکا د ،وویل هم

د چین له لوري پر تایوان د برید م کال د اکتوبر په میاشت کې وویل: ۲۰۲۱د هم بایدن  ولسمرش جو اوسنيد امریکا 
پر رس شخړه د تایوان چین زیاته کړه چې  هغه. په صورت کې یې هېواد له تایوان څخه پوځي دفاع ته چمتووالی لري

یعنې د  «ۍابهام سرتاتیژ » د د تایوان په هکله د امریکا څرګندونېدا  جو بایډنرسه لوبې کوي. د  «خطر» لهکې 
ماڼۍ د جو بایډن له څرګندونو وروسته ټینګار ، سپینې له دې رسه رسه. په ټکر کې وېزاړه سیاست رسه  لهواشنګټن 

 چې د تایوان په اړه د واشنګټن په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. وکړ،

په دې جزیره کې د امریکا  راوروستهم ۱۹۷۹ه د لومړي ځل لپاره ل ې هم، د تایوان ولسمرش له دغو تحوالتو وروسته
په  څارونکي د معاملې د یوه کارتچې ځینې  په اړه د امریکا تګالره،په هکله خربې وکړې. د تایوان  پوځي حضورد 

امریکا هم رسه کرښه ده او تایوان د چین ځکه نه وي، د امریکا لپاره ښایي ډېره سنجول شوې  ،ګوريورته سرتګه 
 حضورکې خپل  حوزه یې په پاسیفیک له الرېچې  اخیستې دهمګر تل یې له دې موضوع داسې ګټه  پوهېږيپه دې 

ځینې هیوادونه لکه جاپان، سویيل کوریا او اسرتالیا د ځان ملګري  یوه ګواښونکي عنرص په توګه يېتوجیه کړي او د 
ته ننوځي مګر تل یې  ېیوې نړیوالې جګړ داسې حال چې امریکا پوهیږي او دا توان هم نه لري چې ه . پدي کړي

 پاللې ده.  څېرمسئلې په  ارزښتناکېمرکزي او یوې دا موضوع د 

له پراخ  څخه اوکراین لهد روسیې په مقابل کې له لوري امریکا او لویدیځې نړۍ د او  بریدد روسیې له اوکراین  پر
پر  چې بحثونه هم راپورته شولداسې او حتی واړاوه  هم د نړیوالو پام ځانتهقضیې چین او تایوان د ، مالتړ وروسته

تایوان برید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او  هم پر وروسته ممکن چین اوکراین د روسیې له یرغل
 . شباهتونه او تفاوتونه شته دي ځینېتایوان ترمنځ 

 :برخو وېشالی شودریو  الندې په وايل یا شباهتونهدغه ورته

. او شته دیلوی توپیر  ډېرد چین او تایوان تر منځ هم  اوکراین او روسیې په څیر د نظامي ځواک له پلوه دړی: لوم
 دی. هم دا توپیر کال تر بله په زیاتیدو 
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اوکراین او تایوان دواړه په رسمي توګه نظامي متحدین نه لري. او دواړه مجبور دي چې د نظامي ګواښونو په دویم: 
 مقابل کې په یوازې ځان مقابله وکړي. 

ځکه ، نو او د ویټو حق لري غړي دي دایميسازمان د امنیت شورا  ملګرو متلونودا چې روسیه او چین دواړه د دریم: 
 نيش کیدای.  هم باورمنځګریتوب  پرسازمان  لګرو ملتونو دمکې د غو شخړو په د

 توپیرونه هم په دریو برخو ویشالی شو:په قضیو کې شته بل لوري ته، د تایوان او اوکراین 

ځانګړي قانون یوه داسې  متحد هم نه لري، مګر د هېڅناآرامه دی او  ډېرهه وضعیت تر پېر د تایوان چارچالومړی: 
تایوان ته نظامي تجهیزات ورکړي راپدېخوا ملزمه کړې چې څخه کال م ۱۹۷۹له ې یې امریکا چې له مخڅښنت دی، 

له لوري  امریکایو ډول د . دا قانون په «د ساتنې په برخه کې بسنه کويد خپل دفاعي ظرفیت لپاره تایوان د »چې 
د غرامت په  «تایوان څخه دفاع کوي»په ښکاره توګه د دې نه ویلو چې پر تایوان د پوځي برید په صورت کې به له 

  توګه مطرح دی.

اوکراین  له به د اوکراین او روسیې د جګړې په هکله په هامغه پیل کې امریکا وویل چې خپل پوځي ځواکدویم: 
د سرتاتیژیک ابهام سیاست غوره  هلته بیا امریکا، رسېږيونه کاروي. مګر کله چې خربه تایوان ته لپاره څخه د دفاع 

چې تایوان  مداخله وکړي کنه، کومبه په نظامي توګه په هغه کړکیچ کې  امریکاال تراوسه دا نه ده څرګنده چې  کړی.
ي، دتایوان د برید په صورت کې د خپل دریځ څرګنوالی ناڅرګند پریږ  پر چېګواښي؟ دا چې امریکا ترجیح ورکوي 

د چین  له همدې کبلهغور وکړي.  ال زیات رولوپر کانو چین مجبور دی چې په دې مسئله کې د نظامي ځواک ځکه 
وخت کې، د متحده ایاالتو ابهام، تایوان  ورتهپه نظر کې ونیيس. په  شونتیاباید د امریکا د نظامي مداخلې  واکمنان

د چین او  له څو لسیزو راهیسې هم مجبور کړی چې د امریکا د نظامي مداخلې امکان په نظر کې ونیيس. امریکا
 اړه خپل څو اړخیزه سیاست ساتلی دی.  تایوان په

دی، مګر تایوان داسې  هېواد یو خپلواکتوپیر دا دی چې اوکراین په نړیواله کچه  بنسټیزد تایوان او اوکراین دریم: 
لرلید روښانه لرلید نه  د امریکاوکړي. باید پر خپله تګالره بیا غور امریکا  اوسمهالراښیي چې  ونهنه دی. دا توپیر 

ساتلو په موخه ګټه اخیستې، مګر موږ د  انسجامڅخه د داخيل  له عنرص دی، رسه له دې چې امریکا تل د جګړې
 هم نه وي، او د اوکراین په هکله اغېزناکهدرملنه  نوېداسې موړ کې یو چې په زړه نسخه به یوه په  بدلونونونړیوالو 

د جګړې دوام د روسیې او چین مال ماتولو په موخه غواړي، نه د اوکراین او تایوان  دا موضوع ثابته شوه چې امریکا
نه ده چې  هم په هغه موقف کېبیا ځواکمن برخورد کوي او امریکا  څېر. چین هم د روسیې په په موخه بریالیتوبد 

 په اوکراین او تایوان کې جګړه په خپله خوښه مدیریت کړای يش. 
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 تایوان برید وکړي، نړیوال نظم به له منځه والړ يش؟ پرکه چین 

پر نړیوال نظم څخه د رسغړونې  له د مالکیت قضیهد چین پر تایوان د روسیې او اوکراین جګړه او  اوسمهالامریکا 
او نړیوالو زبرځواکونو رسه داسې ییزو و سیمهجغرافیوي حوزو کې د دو  وبدلې کړې دي. امریکا په دو  دوو عنارصو

له  م کې۱۹۷۹نه پرمختګ(، او په  ناټواروپا لوري ته د  ختیځې م کال کې له مسکو رسه )د۱۹۹۰ړون کړی و: په ت
د  سمهالخالف د روسیې دروازو ته ځان ورساوه. او  ژمنېد واشنګټن د  ناټو)د واحد چین سیاست(.  رسهبیجېنګ 

په  یې له منځه تللې خو تراوسهژمنه هم تلویحا یمه په کنرتول کې ده. دو ناټوروسیې ختیځه دروازه په بشپړه توګه د 
رسه په دریو ګډو او رسمي  بیجېنګم کې د واحد چین سیاست له ۱۹۷۹رسمي ډول اعالن نه دی شوی. امریکا په 

په دې معنا دی، اعالمیو کې په رسمیت وپیژانده او له تایوان رسه یې خپلې اړیکې پرې کړې. د واحد چین اصل 
 چیناييد شوروي او  امریکا هغه مهالد واکمنۍ برخه ده.  بیجېنګزیره  په چین پورې تړلې او د تایوان ج چې د

ته ځان نژدې کړ. همدا علت دی چې د شوروي له  بیجېنګپه موخه  رامنځته کولوکمونیست ګوندونو ترمنځ د واټن 
پر ه اړیکو رغولو له رسه پیل وکړ. چین او له تایوان رسه یې پکړه چین اصل ته شا واحد وروسته امریکا د  پاشل کېدو

اړیکو ژورې اغیزې کوي او د چین د  پرد چین او امریکا  پلويس وروستی سفرنانيس چې تایوان ته د  دې باور دی،
چې د چین او  برېښي،داسې نه  په ټوله کې تر پښو الندې کوي، مګر او ځمکنۍ بشپړتیا په شدت رسه حاکمیت حق
چې څارونکي پر دې باور دي، . تبدیله يشنظامي جګړې  بشپړېیوې  پرکې وخت په دې نژدې  دې تایوان شخړه

د نانيس مانورونه هم  وروستي پوځيپه اوسنیو رشایطو کې جګړه ممکن د چین په ګټه نه وي او د چین له لوري 
په موخه  غوسې د تعادلو او د خپلې داخلې ابرو ساتلاړوند هیواد د پاتې راتلو  دغهپلويس د سفر په مامنعت کې د 

 تررسه شول.

د زبرځواکونو ترمنځ  نظریې ته په پام،ستانو ید نیو ریال اړوندجوړښت د ځواک او د نړیوال نظم تیوریو او د نړیوال نظم 
د هژمونیک  او په چوکات کې)تدافعي ریالېزم( د ځواک د موازنې ، چې ده چارهد ځواک پررس سیايل یوه دوامداره 

نړیوالو او ګټې اصالً د  رفتار. دا چې د زبرځواکونو راوړلو )تهاجمي ریالېزم( په چوکاټونو کې ظاهرېږيالسته موقعیت 
 د سیالۍپاسیفیک کې د ځواک پر رس د امریکا او چین -او کنرتول وړ نه دي، نو په آسیا تشخیصبنسټونو له لوري د 

مکانیزمونه رسه له دې چې  ییزسیمه، ځکه نو شته ويجوړ  مسئله ترې لهاو نړوا ییزوايل څخه وبايسسیمهماهیت له 
سیالۍ دواړو  دغود  دویم دا چېکړي.  قابودو زبرځواکونو سیايل  دغوځینې یې هر اړخیز هم دي نيش کوالی چې د 

پرته د هغوی  د مالحظاتو په پام کې نیولواو د یادو زبرځواکونو  غوړولی هم سیوریامنیتي مسائلو -سیايس ییزوپر سیمه
دی. دریم دا چې چین او امریکا یو بل ته د بنسټي او جوړښټي سیاالنو په سرتګه ګوري. او فصل هم ستونزمن  حل
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لوژیک، اقتصادي او سیايس نظامونه له یو بله توپیر لري او یو دا ده چې د دوی دواړو اید معناد بنسټي سیاالنو 
له یو بل  رهلپا په توګه د نړۍ د لومړي مقام ګټلوه سطحه د زبرځواک چې دواړه په نړیوال معناجوړښتي سیال په دې 

آسانه نه دی. څلورم دا چې پورته ترمنځ د مسائلو هواری هم د دوی دواړو  همدا المل دی، چېرسه سیايل کوي. 
مرکزیت  لهفیک پاس-آسیا په ځانګړې توګه دچین او امریکا  دپه راتلونکې کې نړۍ عمالً به ته په کتو رسه  واقعیتونو

او د سړې جګړې د وخت په څیر  ي پیروان به لري،جال سیايس او فکر رسه پر دوو داسې قطبونو ووېشل يش، چې 
او نړیوال بنسټونه د سړې جګړې د  ییزسیمهراز رشایطو کې به  دغهبه د ځواک دوه قطبي موازنه رامنځته يش. په 

 . يدوران په څیر حاشیوي رول لوبو 

وسیه، چین او ایران د امریکا د جیوپولیتیک نفوذ د کمولو ګډه موخه څاري. ځکه نو د چین او تایوان بل پلو ته، ر 
غربګونونو داسې ښکاري، چې دا سیالۍ به  قدرتونو له ییزوسیمهد  په اړهجګړې د او د روسیې او اوکراین  شخړې
 کړي.  رښتیابهرنیو چارو پخوانی وزیر( وړاندوینه )د امریکا د  اتحاد په هکله د برژینسکي قدرتونو دد ختیځو باالخره 

 

 افغانستان د جګړې ډګر که له یاده وتلې جزیره؟

هم اغیز  پر وضعیت افغانستان دبه پرته له شکه  د شخړې شدتمسئلې په توګه د تایوان  ییزېسیمهد یوې مهمې 
له بشپړ وتلو  يي او ناټو ځواکونود امریکا او له افغانستان څخه اړیکې لري ېولري. اسالمي امارت له چین رسه نژد

. اسالمي امارت چین ته د یوه داسې ځواکمن ګاونډي په سرتګه دي وروسته چین او طالبان بو بل ته نژدې شوي
سفر  د تایوان ته د نانيس پلويس همدا المل و، چېلري.  په سرتو پانګونو کې لېوالتیاګوري چې په افغانستان کې 

کې  په خپله خپره کړې اعالمیهبهرنیو چارو وزارت د خرابوايل په اړه د اسالمي امارت د یکا د اړیکو او د چین او امر
ونکو کړنو ځانونه وسايت. د اسالمي امارت د بهرنیو چارو و په نامستقیمه توګه امریکا ته وویل چې هیوادونه باید له پار 

له داسې کړنو  چېوکړ او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل  اصل ټینګارپر  «واحد چین»وزارت ویاند په یوه ټویټ کې د 
. اسالمي هوارويډډه وکړي چې د ملکونو د ميل حاکمیت تر پښو الندې کول ګڼل کیږي او نورو پاروونکو کړنو ته الر 

امارت ټینګار کړی چې د چین او امریکا اړیکې د سیمې پر امنیت او ثبات اغیز لري او افغانستان غواړي چې دا 
 يش.  هوارېله الرې او مناسبو الرو چارو خړې د خربو اترو ش

، ترڅو وکړای په ال ډېر دقت رسه بحث يش ځایکې د افغانستان  سیالۍد چین او امریکا په  په ټوله کې اړتیا ده چې
ستان د افغان کېدغه څو اړخیز او پیچيل بحران ، په د یوه ملت او جغرافیې په حیثاو شو چې د ميل ګټو پر بنست 

 . بین وود ثبات په اړه پیش
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څرنګوايل څخه له النجو  لواو نړیوا ییزوسیمهپورې د  ېد اوکراین له جګړې د تایوان تر شخړ لکه څرنګه چې 
د دغو دواړو زبرځواکونو شخره چې امریکا او چین یې اصيل لوبغاړي دي، افغانستان  اوسنۍد تایوان پررس  ،معلومیږي

د داخيل مسائلو له  دغه هېوادافغانستان د  اوسمهاللري. رسه له دې چې  ارزښتناک ځایپه بهرين سیاست کې 
ته د هغه د جغرافیوي موقعیت  دغه هېواداو نړیوالو ځواکونو ته ارزښت لري، مګر د تاریخ په اوږدو کې  ییزوسیمه اړخه

نکی( هیواد په توګه و نیو  مخهد ټکر  نوزبرځواکو )د  . افغانستان په تیر کې د حائلديتل سرتګې ور اوښتې  کبلهله 
ارزښت لري. ځکه نو نن  توګه( هیواد په ترمنځ د سیالۍ د عاملځواکونو زبر )د  او اوس د بری بوزان په قول د عایق

یزو سیالیو کې د یهپه جګړ له کبله رول  خپل حیايتکې د  ستونوپه سیا قدرتونو ییزود نړیوالو او سیمهسبا افغانستان 
 . توګه تر پام الندې دیجدي  پهپه توګه  زناک عاملیوه اغې

هیواد کې دایمي ثبات ستونزمن دی. ځکه  دغهسرتګه کتل کیږي، په  همدېچې افغانستان ته په  له بده مرغه ترڅو
مبنا سیايل ده نه همکاري، او دا سیايل د ورځې په تیریدو رسه شدت پیدا د چلند چې په افغانستان کې د زبرځواکونو 

هم اسیفیک او ختیځه اروپا افغانستان ته ال نژدې پ-د ثقل مرکز یعنې آسیا سیالۍي، په ځانګړې توګه کله چې د کو 
ګټو په نظر کې  ميلوخت کې اړینه ده چې اسالمي امارت په پوره ځیرکتیا او د افغانستان د  اوسني حساس. په دي

ي، ته لومړيتوب ورکړ  سۍدیپلوماتوب پرېد بېکچه  هاو همدارنګه په نړیوال يلاو یوځایوا یووايل، داخيل رسه نیولو
 ډګر بدل نه يش.  سیالۍ پربیا د زبرځواکونو د  یو ځلترڅو افغانستان 

 

 پایله

نانيس پلويس له سفر وروسته، نه یوازې دا چې د چین او امریکا تر منځ امریکا د استازو د جرګې مرشې تایوان ته د 
رسه پر تایوان د چین د برید امکان کتلو اخیستی بلکه د دې جزیرې چارچاپیر د چین نظامي مانورونو ته په  رشخړو زو 

لږ تر لږه په نژدې راتلونکي کې پر یوه هم شته، مګر اوسمهال ګومان داسې کېږي چې د چین او تایوان شخړه به 
 بشپړه جګړه هم بدله نه يش. 

دي چې که امریکا وغواړي که ونه غواړي نړۍ د څو قطبي  اندپه دې  څارونکيمګر د نړیوال نظم په هکله اکرثه 
نکې کړنې به نړیواله غمیزه وزیږوي، چې د ډیرو په ګامن چین و جګړو لپاره پارو  ییزوسمیهکیدو په لور روانه ده او د 

ي، ځګه چې یو قدرت ادارې فکر پریږد ېنو اړینه ده چې امریکا په نړۍ د واحد ځکه به د جګړې ګټونکی هم وي.
و، مګر  حالتد نړۍ وضعیت یو استثنايئ  وروسته د شوروي له ماتې. په یوازې ځان نيش کوالی نړۍ اداره کړي

  موجود وي.پس له دې به په طبعي توګه په نړۍ کې متعدد قدرتونه 
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بهرنی سیاست نه  نمَدوَ کوم کې د افغانستان د موقف په هکله ویالی شو چې افغانستان تر اوسه  سیالۍپه دې 
اصل له مخې په بهرين  بې پرې توب د پخواينښکاري چې دوی د  دریځونو داسېلري، مګر د اسالمي امارت له 

سیاست د شخړو د نه شتون  اوسنی د اسالمي امارتهم . رسه له دې چې د امریکا په اړه مخته ځيسیاست کې 
؛ مګر د تایوان هم راکم کړيندنه کې د امریکا مامنعت سیاست دی ترڅو د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت پیژ 

ور نژدې نيش چې د امریکا دښمني هم مسئلې ته په کتو رسه د یادولو وړ ده چې اسالمي امارت باید چین ته دومره 
 خلکو څخه په غچ اخیستلو پسې پښې رالوڅې کړي. لهبیا د افغانستان  یو ځلرا وپاروي او 

 

 

 

 

 

 

 
 

ملریز کال کې په  ۱۳۸۸ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په سیمه د سرتاتېژیکو او
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:له موږ رسه 

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:

 + ۹۳۷۹۸۶۴۶۴۰۱شمېره:  
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