د پالیسۍ لنډیز

افغانستان تر  2021ز .کال وروسته:
د چین د سیمه ییزو لوړو هیلو او امنیتي پایلو لپاره؟

انډریو واټکېنز ،تیمور شاران

دغـه لنډیـز ،لـه  ۲۰۲۱ز .کال وروسـته پـه افغانسـتان کـي د چیـن ښـکېلتیاوو ته رسـېدنه کـوي .دا څېړنه پـه ډاګه کوي ،چې لـه افغانسـتانه د متحده
ایاالتـو د ځواکونـو د وتلـو د ماهیـت پـه اړه د ناډاډمنتیـا زیاتوالـی او د دغـه هېـواد پـه پالیسـۍ کـې تغییـر ،څرنګه په سـیمه کـې د چین پرملي امنیت
او اقتصـادي موخـو اغېـزه کـوي .چیـن او اروپايـي ټولنـه دواړه د بیـن االفغـاين خبرو اتـرو څخه مالتـړ کوي .تـر  ۲۰۲۱ز .کال وروسـته ،پـه کابل،

پیکینیـګ او د اروپايـي هېوادونـو پـه پالزمینـو کـې د امنیتـي همکاریـو او پرمختیا لپـاره د کومـو رشایطو وړاندوینه شـوې ده؟ د افغانسـتان لـه نړیوالو

رشیکانـو څخـه د چیـن هیلـې او متـې او د چیـن د موخـو پر تړاو د دغه رشیکانو اندېښـنې څـه دي ؟ په کومو برخـو کې درې اړخيـزه همغږي د ګډو
اهدافـو د ترالسـه کولـو لپاره ډېـره اړينـه او بریالۍ ده؟

چیـن او افغانسـتان پـر  ۱۹۶۰ز.کال کـې د دوسـتۍ او پـر یو بـل د نه یرغـل دوه اړخیز
تـړون السـلیک کـړی او د اقتصـادي تعامـل په محوریت رسه د سـړې جګـړې د وخت
اړیکـې یـې ترسـیم کـړې .۱لـه هامغې دورې راهیسـې ،پـه افغانسـتان کې ،پـه ځانګړې
توګـه پـه اقتصـادي برخو کـې د چین لـوړې هیلې ثابتـې پاتې شـوې دي .د افغانسـتان
پـه سـیايس او امنیتـي چـارو کـې دغـه د ودې پرحـال زبرځـواک ،خپل ګـډون محدود
کـړی دی .دواړو هېوادونـو پـه  ۲۰۰۶ز .کال کـې د  ۱۹۶۰ز .کال د تـړون او د «ښـه
ګاونډیتـوب» د اصـل پـر بنسـټ ،خپلـه دوسـتي تجدیـد کـړه چـې پر بنسـټ یـې چین
افغانسـتان او ګاونډیـان پـه پراخـه کچـه لـه ثبـات څخـه د مالتـړ پـه تـړاو راښـکېلوي.
چیـن پـه ټولیـزه توګه ،په افغانسـتان کـې د خپل امنیـت او اقتصـادي ګټـو د خوندیتوب
پـه برخـه کـې ،تـر ډېـره بریـده پـر پاکسـتان چـې لـه  ۱۹۶۰کال راهیسـې په سـیمه کې
د چیـن نـږدې ملګـری او متحـد هېـواد دی ،تکیـه کـړې ده .خـو پـر  ۲۰۱۴ز .کال لـه
افغانسـتانه د امریکايـي رستېـرو د وتلـو او پـه دغـه هېواد کـې د احتاميل امنیتي تشـې د
رامنځتـه کېـدو له امله ،داسـې ښـکاري ،چـې پیکینـګ د خپلـو لویدیځو پولو پـه څنډه
کـې افغانسـتان تـه د یـو لومړیتـوب په سترګه ګوري .کـه امریـکا او ناټو دواړه په بشـپړ
ډول لـه افغانسـتان څخـه ووځي ،نـو چین کولی يش ،افغانسـتان د خپـل اقتصادي نفوذ
سـاحې تـه نـږدې کـړي؛ ځکـه چیـن له کلونـو راهیسـې د یو کمربنـد او یـوې الرې تر
طرحـې النـدې د دغـه هېـواد د راوسـتو په اړه خبرې او بحث کـړی دی.

د چین اقتصادي او ډيپلوماتیک اهرم پراختیا

چیـن ،پـه افغانسـتان او سـیمه کـې د پـام وړ اقتصـادي او دیپلوماتیـک نفـوذ لـري ،خو
ال تراوسـه یـې پـه کابـل کـې لـه دغـه نفـوذ څخـه د سـیايس موخـو لپـاره ډېـر لـږ کار
اخیسـتی دی .پیکینـګ ،چـې په سـویيل او مرکزي آسـیا کې ځان د مخ پـر وده اقتصادي
زبرځـواک پـه ټوګـه ثابـت کـړی دی ،تـر هغـه مهاله چـې متحده ایـاالت په سـیمه کې

پوځـي شـتون ولـري ،په احتیـاط رسه به پرمـخ والړ يش .د یـو کمربند او یـوې الرې او
سـینکیانګ او ګـوادر چینـي طرحـه ،چې د ځمکني او سـمندري سـوداګریزو مسـیرونو
پلان شـوې شـبکه ده ،او اټـکل کېـږي ،چې د اسـیا له ټولو وچه سـیمو څخـه تېر يش،
پـه پاکسـتان او د مرکـزي آسـیا پـه هېوادونـو کـې بـه د سترې پانګونې جوګـه يش .دغه
چـاره ،همدارنګـه د ناانډولتـوب او ان پـه دوه اړخیـزو اړیکـو کـې د هغـوی د ښـکیلتیا
المـل شـوې ده .چیـن لـه پاکسـتان رسه ژمنـه کـړې ،چـې  ۶۲میلیـارده ډالره یـوازې د
چیـن او پاکسـتان کوریـډور (دهلېـز) پـه برخـه کـې ،چـې د یو کمربنـد او یـوې الرې د
شـپږو کوریډورونـو لـه ډلـې څخـه یـوه ده ،پانګونـه وکـړي .۲همدارنګه چیـن د ۲۰۲۰
ز .کال پـه اګسـت کـې ،د سـوداګرۍ ،سیاسـت او امنیـت پـه برخـه کې له ایـران رسه د
ستراتیژیکو همکاریـو یـو تـړون السـلیک کړی ،چې پر بنسـټ يـې د فـارس په خلیج
کـې چیـن تـه یـو ستراتیژیک ځایځایګـی وباښـه .۳پـه افغانسـتان کـې ،د چیـن دولتـي
رشکتونـو یـو کنرسسـیوم ،پـه ۲۰۰۸ز .کال کـې د دغـه هېواد د مسـو د یوه ستر کان د
تـړون ګټونکی شـو.
کـه متحـده ایـاالت او لویدیځ رشیـکان یې له افغانسـتانه ووځـي ،نو له پاکسـتان رسه د
چیـن دغـه نـږ دې ښـکېلتیا او اړیکې ،تـر ډېره بریده کولی يش ،د سـیمې سـیايس فضا
د چیـن پـه ګټـه وڅرخـوي او بدلون پکـي را منځته کړی .دغه سترې پـروژې چین ته دا
اهـرم پـه الس ورکـوي ،ترڅـو نـور هېوادونه پـه ځانګړې توګه افغانسـتان دې تـه مجبور
کـړي ،چـې د چیـن ثبـات او امنیـت ته ورپېښـېدونکي ګواښـونه پـه خپله خـاوره کې له
منځـه یـويس .د یادونـې وړ ده ،چـې پاکسـتان او طالبـان ،چې پـر هغو ډلو نفـوذ لري،
چـې د چیـن امنیـت ګواښـوي ،تراوسـه پـورې پـه دې برخـه کـې د پـام وړ اقدامـات نه
دي تـررسه کـړي .دې تـه پـه پـام رسه ،دغـه پوښـتنه پر خپـل ځای پاتـې کېـږي ،چې آیا
پیکینـګ د دغـه موضـوع پـه تړاو هغـوی تر خپل فشـار الندې راوسـتي او دغـه چاره تر
کومه بریـده اغېزناکـه کېدای يش.

 1له ناڅرګندتیا څخه تر سرتاتیژۍ پورې :په سیمه او افغانستان کې د راتلونکي ګټونکي سناریو لپاره امکانات څه دي؟ دا په افغانستان کې د فریدریش ایربټ بنسټ یوه خپلواکه هڅه ده چی د افغانستان ګاونډیانو لپاره د احتاميل سناریوګانو ،د پالیسۍ سمون
او د اروپا د بهرنی سیاست جوړونکو تر منځ د جامع تګالري اړتیا باندې بحث ويش .د پالیسۍ لنډیز د انډریو واټکینز او ډاکټر تیمور شارون لخوا د لیکل شوې پالیسۍ یوه برخه ده چی د متحده ایاالتو د وتلو اغیزې او د افغانستان د سولی د خربو اترو موجودو
سرتاتیژیکو ګټو او په افغانستان کی دننه او بهر د کلیدي رشیکانو ننګونو په اړه بحث کوي .د دی پالیسۍ لنډیز بشپړ مطلب کوالې شی په الندی پته تر السه کړئhttps://afghanistan.fes.de/publications .
۲مریم صافۍ او بسم الله علیزاده« ،۲۰۲۰ ،د یو کمربند او یوې الرې په طرحه کې د افغانستان شاملېدل :څېړنه ،تحلیل او لیدلوري» ،فریډرېش ایربټ بنسټ ،اګست .۲۰۱۸
 ۳عامل صالح او زکریا یزدان شناس« ۲۰۲۰ ،له چین رسه د ایران تړون د لویدیځ لپاره بد خرب» ،فارن پالیيس ،د اګست .۲۰۲۰ ،۹
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د افغانستان د سولې په تړاو د پکینګ امنیتي اندېښنې او دریځونه

کـه پـه  ۲۰۲۱ز .کال کـې پـه افغانسـتان کې د لویدیـځ حضور ته د پای ټکی کېښـودل
يش ،نـو د چیـن کړنلاره ،تـر ډېره بریـده له افغانسـتان څخه زېږنـده امنیتي ګواښـونو په
تـړاو لکـه بیـن املللي تروریزم او مذهبـي توندالریتـوب ۴په پـام کې نیولـو رسه ،تثبیت
کېـږي .د پیکینـګ تـر ټولـو هدفمنـده وېـره ،دا ده ،چـې ګواکـې د دغـه هېواد په شمال
لویدیـځ ایالـت سـینکیانګ کـې بـه بـې ثباتـۍ او نا آرامـی رامنځتـه يش؛ پـه ځانګړې
توګـه دا د دې ښـودنه کـوي ،چـې چیـن د ایغور توکـم جهادیانو شـتوايل او فعالیت تعقیب
تـه لېوالتیـا لـري ،چې د طالبانـو په کوربه تـوب د بهرنیـو جنګیالیو یوه کوچنـۍ ډله ده.۵
پـه ایډیـال حالـت کـې ،د پیکینـګ لپـاره یـوه حایلـه او باثباتـه سـیمه کولـی يش د
ډاډمنتیـا المـل يش ،چې د ختیځ ترکسـتان خپلـواک خوځښـت ( )ETIMنه يش کولی،
د افغانسـتان او د مرکـزي آسـیا نـورو هېوادونـو لـه خـاورې څخـه د «مـخ پـر وړانـدې
موقعیـت» پـه توګه ،په سـینکیانګ کـې د بیلتون غوښـتونکو فعالیتونو او نفـوذ لپاره ،ګټه
واخلي .۶د سـولې خبرو د ماتـې او د لویدیځوالو بیړين شـاتګ د تر ټولو ناوړه سـناریو
پایلـه ،پـه افغانسـتان کې د دولت سـقوط او ورپسـې کورنـۍ جګړه ده ،چـې کولی يش
افغانسـتان یـو ځل بیا د نړیوالو تروریسـتي سـازمانونو پـر پټنځای بدل کـړي او د چین د
لویدیځـې سـیمې پـه ګـډون د ګاونډیـو هېوادونو په پولو کـې د بې ثباتـۍ او بې قانونۍ
المـل يش .داسـې برېښـی ،چـې پیکینـګ د دغـه احتمايل اوږدمهالـو سـناریوګانو
وړاندوینـه کـړې ده .دغـه طرحـه ،لـه کابـل رسه پـه پیل کـې په امنیتـي مرسـتو رسه – که

څـه هـم ډېـرې لـږې وې او د هغـو نوښـتونو لـه الرې پیل شـوی  ،چـې په ټولیـزه توګه
پلي شـوي نـه دي .لـه  ۲۰۱۳ز .کال راهیسـې داسـې راپورونـه خپرېږي ،چـې چین په
خپـل لویدیـځ کې تاجکسـتان او افغانسـتان ته څېرمـه غرونو کې یـوه بې سـاري پوځي اډه
جـوړه کـړې ده .۷دغه ډول خوځښـتونه بې سـارې دي ،خو په بشـپړ ډول منفعالنه او دفاعي
ماهیـت لـري ،پـه ځانګړې توګـه د افغانسـتان د نـورو ګاونډیو تعامل ته پـه پرتلنه.
د افغانسـتان د سـولې روان بهیـر پـه تـړاو د چیـن ټولیز وضعیـت دا دی ،چې پـه ماهرانه
ډول پـه دې برخـه کـې د متحـده ایاالتـو تر مشرۍ الندې هڅـو څخه مالتـړ کوي .خو
د پاکسـتان لـه پالیسـۍ رسه سـم ،په ښـکاره ډول د یـو شـمېر اروپايي هېوادونـو او نورو
نړیوالـو هېوادونـو او سـازمانونو لـه داعیې رسه نه دی یوځای شـوی ،ترڅـو طالبان د یو
فـوري اوربنـد پـه برخه کې تر فشـار النـدې راويل .چین تـر هغه ځایه چې پـه دې برخه
کـې خپـل دریـځ او مسـایل مطرح کـړي« ،منظم» او «مسـووالنه» شـاتګ تـه لومړیتوب
ورکـوي او د بیړنـۍ شـاتګ پـه تـړاو متحده ایاالتـو او ناټو خبرداری ورکـړی دی .چین
همدارنګـه ،د سـولې پـه خبرو کـې د متحـده ایاالتـو د کړنلارې پـه تـړاو ،چـې زیات
سـیمه ییز رسـمي اړخونه نه لري ،اندیښـمن دی  .اوسـمهال ،چین ان په افغانسـتان کې
د متحـده ایاالتـو د تروریـزم ضـد ځواکونو د شـتوايل پـه تړاو ،ښـايي مثبت لیـد ولري.
ویـل کېـږي ،چـې دغه هېواد هڅـه کړې ،د نورو سـیمه ییـزو قدرتونو په څېـر ،د طالبانو
د سـیايس دفتر لـه غـړو رسه زیاتـې لیدنـې کتنـې ولـري .چیـن کلونـه وړاندې لـه دغه
ډلـې رسه اړیکـې ټینګـې کـړې وي ،خـو له هغـه و خت راهیسـې ،چې متحـده ایاالت،

خنجراب پاس ،د چین او پاکستان ترمنځ پوله ده .دلته د رسحد تجارت د  CPECبرخې په توګه په تېرو کلونو کې خورا لوړ شوی( .رسچینه :عبدالله شکور)۲۰۱۶ ،

 ۴د افغانستان په تړاو د چین پالیسۍ په اړه د  AANڅېړنه وګورئ)Climbing on China’s Priority List: Views on Afghanistan from Beijing - Afghanistan Analysts Network - English (afghanistan-analysts.org :
 ۵د بېلګې په توګه وګورئ ،ایف برینلی بروتن او توين براون« ،متحده ایاالت ایغور جنګیايل هدف ګرځوي ،لکه څرنګه چې طالبان هدف ګرځوي» NBC ”, ،نیوز ،فربوري ۲۰۱۸ ،۸ز.
 ۶پاول سرتونسکی او نیکوالی« ،)۲۰۱۸( ،همکاري او سیايل :روسیه او چین په مرکزي اسیا ،لېرې ختیځ او د روسيې شامل قطب کې» د سولې لپاره د کارنګي بنسټ ،د فربوري  ،۲۰۱۸ ،۲۸همدارنګه وګورئ CICIR :مقاله.
 ۷وګورئ :ګیري شی« ،د مرکزي اسیا په منع شویو غرونو کې ،یو ارام نوی داخلېدونکی ،چیني ځواکونه» ،واشنګټن پست ،د فربوري ۲۰۱۹ ،۱۸ز.

 .3افغانستان تر  2021ز .کال وروسته :د چین د سیمه ییزو لوړو هیلو او امنیتي پایلو لپاره؟

طالبـان د سـولې خبرو اتـرو کـې راښـکېل کړي ،دغـه اړیکـې پرانېسـتې او ال روښـانه
شـوې دي .د سـولې د روان بهیـر پـه تـړاو د پیکینـګ دریـځ پـه اغېزناکـه توګـه د چین د
هغـې ستراتیژيکې ارزونې منعکسـوونکې دی ،چـې پـر ۲۰۱۴ز .کال د متحده ایاالتو /
ناټـو ځواکونـو د شـاتګ پـر مهال یـې تررسه کـړې وه ،کله چـې یې قضـاوت کاوه ،چې
ښـايي طالبـان پرمختـګ وکـړي او یا زیاته سـیايس بـې نظمـي رامنځته يش.۸
پـه افغانسـتان کـې د چیـن موقعیت ،پر سـوداګرۍ ،سـیمه ییـز اتصـال او اوږدمهالې او
تروریـزم ضـد پانګونـې تـه پـه ټینګار او اوسـنیو پېښـو ان له سـیمې څخه د وتلـو لپاره د
امریـکا هڅـو تـه پـه پـام رسه ،کـوم د پـام وړ بدلون نـه دی موندلـی .رسبېره پـر دې ،له
افغانسـتان رسه د چیـن تعامـل بـه د متحده ایاالتـو او چین په اړیکو د هیـڅ ډول النجې
تـر اغېـزې النـدې رانـه يش ،ان کـه دغـه اړیکـې ال النجمنـې يش .په داسـې حـال کې
چـې د دواړو ترمنـځ د همـکارۍ ظرفیـت سـتونزمن شـوی دی ،دواړو هېوادونـو چیـن
او د امریـکا متحـده ایاالتـو پـه سـیالۍ او د اسـیا پـه ټولـو برخـو کـې بحـث کېدونکـو
موضوعاتـو پـه تـړاو ،د افغانسـتان د شـخړې له راوړلـو څخه ،ډډه کـړې ده.۹
د چیـن وروسـتی تعامـل ،پـه زغـم او متـو تعریـف شـوی ،پـه ځانګـړې توګـه هغه څه
چـې د افغانسـتان د یـو شـمېر سـیايس مرشانـو لـه خـوا تعریـف شـوی دی؛ دوی هیله
لـري ،چـې چیـن بـه و کـړای يش ،پـه بهـرين مالتـړرسه د کابـل پـه تړلتیـا کـې تنـوع
رامنځتـه کـړي او ان چیـن کولـی يش پـر پاکسـتان مثبتـه اغېـزه ولـري .خو اوسـمهال د
چیـن د دیپلوماتیکـې پالیسـۍ لـړۍ مـخ پـه پراخېـدو ده او داسـې برېښـي ،چې چین
بـه پـه نـږدې راتلونکـي کـې پـه دې برخه کې نـور قاطـع ګامونـه اوچت کـړی .چین په
تېـرو څـو کلونـو کې د ملګـرو ملتونو د امنیت په شـورا کې په افغانسـتان کـې د ملګرو
ملتونـو د کلنـي ماموریـت د متدیـد پـه تـړاو ،سـتونزمنه دیپلوماتیکه لوبه کـړې ده.۱۰
د امریـکا د پوځونـو لـه شـاتګ رسه جوخـت – د هـر مهالویـش له مخې چـې وي – ډېر
اټـکل کېـږي ،چـې د لویدیـځ پـه بودیجـه او د مـايل مالتـړ پـه کچـه کـې هم د پـام وړ
کموالـی رايش ،پـه دې توګـه بـه کابـل اړ يش ،چـې له چیـن رسه خپلې اړیکې لـه پورته
څخـه تـر ښـکته پـورې وڅېـړي ،پـه ځانګـړې توګـه د چیـن او ایـران نږدېـوايل او د
پاکسـتان او چیـن اړیکـو تـه په پـام رسه .دغـه اړیکې ښـايي د دې ښـودونکي وي ،چې
پـه راتلونکـي کـې د سـیايس ،اقتصادي یـا امنیتي خال په صـورت کې به له کومو سـیمه
ییـزو لوبغـاړو او موقعیتونـو څخـه مالتړ وکـړي .کله چې د نـړۍ په لر او بـر کې د چین
د پانګونـې پـه اړه خبرې کېـږي د دغـه هېـواد د «نـه السـوهنې» کړنلاره ،د دې ښـودنه
کـوي ،چـې پـه افغانسـتان کې د یـاد هېواد ښـکېلتیا تر ډېـره بریده ،لـه پاکسـتان او نورو
سـیمه ییـزو رشیکانـو څخـه د تاریخـي مالتړ پـر مخینې تکیـه لري.۱۱

د ګټو د همغږې کېدو په تړاو له یو بل رسه کار

اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه د سـیمه ییـزې سـوداګرۍ او اړیکـو د پرمختیـا پـه اړه
اقتصـادي انګیـزې لـري .کـه څه هم افغانسـتان تـر دا مهالـه ،د یو کمربنـد او یوې الرې
طرحـې د ګـډون کوونکـو پـه لیسـت کې نـه دی شـامل ،خـو چینـي چارواکو ،تـر ډېره
بریـده د چیـن او پاکسـتان اقتصـادي کریډور(دهلیـز) د پراختیـا له الرې ،پـه دغه طرحه
کـې د افغانسـتان شـاملېدو ته اشـاره کـړې ده.۱۲
داسـې ښـکاري ،کـه د یـو کمربند او یـوې الرې په طرحه کې افغانسـتان شـامل يش ،دا
بـه پـه هغه صـورت کې ممکـن وي ،چې د افغانسـتان سـیايس شـاخصونه پـه ځانګړې
توګـه د سـولې هوکـړه لیـک د ترالسـه کېـدو او پـه کابـل کـې د پاکسـتان نـوي نفـوذ ته
لېوالتیـا ولـري .د یـو کمربند او یوې الرې مسـیر کولی يش چین له اروپا رسه ونښـلوي،

پـه ترانسـپوريت لګښـت او وخـت کـې د پـام وړ کموالـی راويل او د یـو شـمېر توکـو
پـه لېـږد رالېـږد کـې د روسـیې جغرافیايـي لوړتیـا وننګـوي .پيکینـګ تـر دې مخکې ،د
تاجکسـتان – افغانسـتان – ترکمنسـتان د وسـپنې پټلـۍ الره جـوړه کړې وه .افغانسـتان،
قرغیرسـتان او ازبکسـتان تـه د ځمکنـۍ الرې په توګه ،څو نور سـوداګریز مسـیرونه هم
چمتـو کولـی يش .هیله کېږي ،چین د سترو زیربنايـي پروژو او لوژسـتیکي مالتړ رسه،
افغانسـتان رسه خپلـو مرسـتو تـه دوام ورکـړي .د ناټـو د وتلـو په صورت کـې ،د چین تر
مشرۍ النـدې مـايل موسسـې لکه د آسـیا د زیربنـاوو د پانګونـې بانک به کارنـده ونډه
ولـري – ځکـه د لویدیـځ د مالتـړ وړ موسسـو د مـايل مالتـړ کموالـی تـر ډېـره بریـده د
چیـن لپـاره د نفـوذ د پراختیـا فضـا او زمینـه برابـروي .دغـه ډول تر ډېـره بریده ښـايي په
مرکـزي آسـیا کـې د اروپايـي ټولنـې پـه پروګرامونـو رسه لکه د سـویيل آسـیا د برېښـنا د
سـوداګرۍ او لېـږد پـروژې رسه (کاسـا  )۱۰۰۰د اروپـا د پانګونـې بانـک  ۷۰میلیـوين
یـورو مرسـته ،چې د قرغیرسـتان ،تاجکسـتان ،افغانسـتان او پاکسـتان ترمنځ د برېښـنا د
لېږد چـارې شـونې کوي ،بشـپړ يش.۱۳
اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه یـو باثباتـه افغانسـتان تـه لېوالتیـا لـري ،او لـه هغـه ترټولو
نـاوړه سـناریو چـې افغانسـتان د کورنـۍ جګـړې پـر ډګـر بدلـوي او د نړیـوال تروریزم
پـر پټـن ځـای بدلېـږي ،ډډه کـوي .اروپايـي ټولنـه ،د متحـده ایاالتـو اوسـني دولت په
پرتلـه کېـدای يش چیـن تـه د نـژدې کېدو زیـات چانس ولـري او ترې وغـواړي ،چې تر
څـو پـر پاکسـتان لـه خپلـې اغېـزې څخـه اسـتفاده وکړي ،چـې د سـولې په بهیـر کې د
بنسـټیزې ښـکېلتیا پـه موخـه طالبان تـر خپل فشـار النـدې راويل .چین لـه طالبانو رسه
ښـکاره دیپلوماتیکـې اړیکـې لـري او خپلـې دغـه اړیکـې یـې لـه څـو کلونـو راهیسـې
ټینګـې سـاتلې ،خـو داسـې ښـکاري ،چې دغه چـاره په سـیمه کـې د پاکسـتان د ګټو د
خوندیتـوب پـه موخـه له اسلام اباد رسه په سلا او مشـورې تـررسه شـوې ده .دا چې د
متحـده ایاالتـو پـه پرتلـه اروپايـي ټولنـه د چین له الرې پاکسـتان تـر خپل فشـار الندې
راويل ،دغـه چـاره به لـه زیات بریالیتوب څخـه برخمنه وي او کنه ،خـو د اروپا او چین
ترمنـځ وروسـتۍ تجربـې ،لکـه څرنګـه چـې د  ۲۰۲۰ز .کال پـه دسـمرب کې السـلیک
شـوې سـوداګریزې معاملـې وښـودلې ،د دې چـارې لپـاره یـو فرصت چمتـو کوي.
د افغانسـتان د سـولې روانـه پروسـه ،لـه یـو واحد سـیمه ییز میکانیـزم څخـه برخمنه نه
ده متحـده ایـاالت د  ۲۰۱۸ز .کال پـه پـای کـې د دغه پروسـې په پیلېدو رسه ،د سـیمې
مهـم هېوادونـه لکه ایـران ،هند ،روسـیې او چین څنګ ته کړل .د افغانسـتان ،پاکسـتان،
چیـن او متحـده ایاالتـو ترمنـځ د څلور اړخیـزې همغږۍ ډلـه ،د یو پلټفـوروم په توګه،
پـه ډېـرو برخـو کـې پاتـې راغلي دي .د پورتنیـو قدرتونـو او متحـده ایاالتـو ترمنځ چې
اوسـمهال لـه بېالبېلـو ناورینونـو رسه مـخ دي ،د یـو لړ مسـایلو ته د نه حل کېـدو په پام
رسه ،اروپايـي ټولنـه او چیـن کولـی يش رادمخـه يش او پـه دې برخـه کې بنسـټیزه ونډه
واخلي ،ترڅـو د سـیمه ییـز دیالوګ تشـه ډکه کـړي؛ په ځانګـړې توګه چې له پاکسـتان
او ایـران رسه د پیکینـګ ډېـرې نـژدې اړیکـې او همدارنګـه د شـانګهای د همکاریـو
سـازمان کـې د چیـن د فشـار اهـرم ،کولـی يش ان لـه روسـیې او د مرکـزي آسـیا پنځو
جمهوریتونـو رسه د مهـم تعامـل لپـاره ،ډېـر ګټـور وي .لـه دې رسه رسه ،د افغانسـتان د
سـولې لـه پروسـې د اروپايـي ټولنې ملتیـا او همغږي ،د دغـه ټولنې لـه لومړیتوبونو رسه
پـه ځانګـړې توګـه د برشي حقونـو او د حکومتويل ارزښـتونو پـه تړاو لـه ننګونې ډکې
دي .دغـه هڅـه په بشـپړ ډول نوښـتیزې دیپلوماسـۍ تـه اړتیا لري.
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د امنیت شورا د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د ماموریت د متدید پر رس د چین پر ویټو برالسی کېږي» ،رویرتز ،د سپتمرب ۲۰۱۹ ،۱۷ز.
 ۱۱جیسون لی« ،په چیني ځانګړو رسه د شخړو حلول :چین څرنګه د خپلې نه السوهنې سیاست توجیه کوي» ،د استمیسون مرکز ،د اګست ۲۰۱۹ ،۲۷ز.
 ۱۲مریم صافۍ او بسم الله علیزاده« ،۲۰۲۰ ،د یو کمربند او یوې الرې په طرحه کې د افغانستان شاملېدل :څېړنه ،تحلیل او لیدلوري» ،فریډرېش ایربټ بنسټ ،اګست .۲۰۱۸
۱۳د اروپا کمېسیون ،ګډه اړیکه« ،د اروپا او اسیا اتصال ،د اروپايي اتحادیې د سرتاتیژي جوړونکي عنارص» ،د سپتمرب ،۲۰۱۸ ،۱۹
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وړاندیزونه
اروپايـي ټولنـه او چیـن بایـد لـه خپـل ځـواک څخـه پـه ګټـې اخیسـتنې رسه او همدارنګه لـه پاکسـتاين لـوري رسه د مثبتو اړیکـو په مرسـته ،پـه دې برخه کې کارنـده ونډه
ولوبـوي ،ترڅـو د سـولې د بهیـر پـه تـړاو د طالبانـو کړنلاره تـر خپلـې اغېزې النـدې راويل او لـه ځنډ پرتـه ،طالبـان د تاوتریخوايل کچـې راټیټولو تـه ژمن کړي؛ کـه څه هم
یـو بشـپړ اوربنـد دې نـه وي .رسبېـره پـر دې دوی بایـد اسلام ابـاد دې تـه اړ کړي ،چې پـه خپله خـاوره کـې د طالبانو پټنځایونـه وتړي.
اروپايـي ټولنـه او چیـن دواړه بایـد یـو رسـمي هراړخیـز سـیمه ییـز میکانیـزم را منځتـه کړي ،چې د سـیمې مهـم هېوادو نـه لکه هنـد ،ایران پکې ګـډون ولري ،کـه څه هم
هنـد پـه دې روسـتیو کـې لـه چیـن رسه النجـې لـري .دغه سـیمه ییزه اجماع کولی يش ،د سـولې او ثبات پـر بهیـر او د اړتیا په صـورت کې د اقتصـادي او امنیتـي همکاریو
د لېـږد پـر اړتیا مترکـز وکړي.
اروپايـي ټولنـه او چیـن بایـد د افغانسـتان او پاکسـتان ترمنځ د اوږدمهالـو اختالفاتو او پـه ځانګړې توګه د رسحـدي اختالفاتو د اوارۍ چـارې ،د افغان کډوالو بېرته سـتنولو
او مدیریـت ،د دواړو هېوادونـو ترمنـځ د باور جوړونې هڅې تسـهیل کړي.
اروپايـي ټولنـه بایـد لـه چینـي پالیسي جوړونکـو رسه د خپلو موجـودو دیپلوماتیکو شـبکو څخه ګټـه واخيل ،ترڅو په افغانسـتان کـې د تروریزم ضـد او اقتصـادي موخو ها
خـوا د پرمختیـا او تلپـايت ثبات لـه کړنالرې څخـه مالتړ ويش.
پـه افغانسـتان کـې د پرمختیـا پـه تـړاو د اروپايـي ټولنـې او چیـن ترمنـځ د همغمږیـو هـر راز هڅـه او پراختیا ،د بشري حقونو پـه تـړاو د دواړو لـورو د دریځونو ترمنځ ستر
اختلاف دی .پـه همـدې حـال کـې ،دغـه چـاره ،پـه نورو سـیمو کـې د دواړو لـورو د همکاریـو د ژورتیـا پر مخ خنـډ نـه دی ګرځېدلی.

د لیکواالنو په اړه
داکټــر تېمــور شــاران د افغانســتان پــه امریکايــي پوهنتــون کــې د عامــه پالیســۍ مرســتیال پروفیســور دی او تــر دې پخوا
د افغانســتان لپــاره د کړکېــچ نړیوالــې ډلــې لــوړ پــوړی شــنونکی و.
انډریــو واټکېنــز د افغانســتان شــخړې او ســولې لپــاره د هیلــه منــدۍ څېړونکــی او شــنونکی دی او د شــخړو پــه
مخنیــوي کــې ژوره ښــکېلتیا لــري .تــر دې پخــوا یــې پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو ،بــري ټولنــې ،د امریــکا
متحــدو ایالتونــو حکومــت او خپلــواک څېړونکــي پــه توګــه دنــدې تــررسه کــړې دي.
د پښتۍ د انځورونو په اړه:
د چیــن جمهــور رئیــس شــی جیــن پینــگ (لــه ښــي نــه درېیــم) او د افغانســتان اجراییــه رئیــس عبداللــه عبداللــه (لــه
کیــڼ نــه څلــورم) پــه بیجینــګ کــې د چیــن د خلکــو پــه ناســته کــې د ګــډون پــه حــال کــې 17 ،مــې  .2016کال.
انځور :رویټرز  /محمد اسامعیل /
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چاپ © ۲۰۲۱په افغانستان کې د فریدریش ایربت بنسټ
وېب پاڼهwww.afghanistan.fes.de :
د فریدریــش ایــرت بنســټ لــه لیکلــې مخکینــۍ اجــازې پرتــه ،د
فریدریــش ایــرت بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه
ګټــه اخیســتنه جــواز نــه لــري.
پــه دغــه خپرونــه کــې وړانــدې شــوي نظریــې ،د فریدریــش ایــرت
بنســټ د لیدلــورو منعکســوونکي نــه دي.

