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  اميرګران: ليکنه 
   ٢٠٢١ مارچ ٢٠
  

 يا څـــلور ضلـــعــي اتــحـــاد ) QUAD( د کـــــواد 
د ھند او ارام سمندر د اتحاد لپاره د امريکا د جمھور رئيس ، د ھند ، جاپان او استراليا د صدراعظمانو لخوا لومړني 

 په Quadrilateral يا QUADه شو ، د  نيټه ترسر١٢مجازي کنفرانس د روان ميالدي کال د مارچ د مياشتي په 

نوم اتحاد چي د څلورګوټي يا څلورضلعي اتحاد په مانا ده د ھند او ارام اوقيانوس يوه جيوپوليټيکي پــٻــښه او په دغه 

سيمه کي د ستراتيژيکي اتحاد په لور ، بڼه ورکوونکي بلل کيداي شي ، د کواد اتحاد نوښت د لومړي ځل لپاره د جاپان 

لخوا مطرح شوي وو او د ياد شويو څلورو ھيوادو د خارجه  ) Shinzo Abe( واني صدراعظم شينزو ابي د پخ

چارو وزيرانو له څو کالو راپديخوا د ھند او ارام سمندر کي د چين لخوا امنيتي او بحري ګواښونو ته په کتو غير 

اتو کي د دموکرات ګوند د برياليتوب او ھم رسمي ډيالوګ جاري ساتلي وو چي د امريکا د جمھوري رياست په انتخاب

 م کال د جنوري د مياشتي په شلمه نيټه په سپينه ماڼۍ کي د جو بايدن واکمني د کواد اتحاد ته د رسيدو په ٢٠٢١د 

موخه د لومړي ځل لپاره د نوموړو څلورو ھيوادو د رھبرانو انـــــالين غونډه د مارچ د مياشتي په دولسمه نيټه وشوه 

د څلورضلعي اتحاد په تشکيل موافقي ته ورسيدل ، په انالين کنفرانس کي د استراليا ، ھند ، جاپان او امريکا او 

څلور  ( QUADرھبرانو ويناوي وکړي او د جاپان د پخواني صدراعظم شينزو ابي د ابتکار ستاينه وشوه ، ھغه د 

  .ۍ اسيائي کمان نوم ورکړي ووياني د دموکراس   Asian Arc of Democracyته د ) ضلعي اتحاد 

د سيمي د امنيتي او سياسي چارو شــــنونکي په دي نظر دي چي څلورضلعي اتحاد به د چين په وړاندي په اقتصادي ، 

سياسي او دفاعي چارو او نــنګونو کي د يوي جبھي حيثيت ولري ، د دغه اتحاد د غړو ھيوادو په منځ کي به تجارتي 

و وده ومومي او کيداي شي له چين سره په تجارتي اړيکو ھم منفي اغيز ولري او په دريو کالو راکړه ورکړه پراخه ا

 تجارت قطع او د دغه ھيواد په توليداتو او مصرفي کالو بنديز ولګوي ، په ھند کي د امنيتي او سياسي ١ / ٣کي 

ي چي اينده تاريخ ليکونکي به په ښه او په داسي حال ک" په دي اند دي    Pradhanمسايلو يوه څيړونکي ، پـــرادھان 

 پيړۍ له ٢١مناسب وضعيت کي وي چي د کواد اتحاد د اھميت په تړاو ارزونه وکړي ، ولي په اوسنيو شرايطو کي د 

يوه ډير مھم انکشاف څخه شميرل کيږي ، اوسني ګواښونو او مشکالتو ته په کتو ، شايد د څلورو ھيوادو د رھبرانو د 

رانس اھميت به د يالتا ، پوتسدام او سانفرانسيسکو له کنفرانسونو څخه کم نه وي کوم چي د ګواښونو او انـــالين کنف

ھمداډول په ځينو امريکائي او ھندي مطبوعاتو او ويب پاڼو کي څلور ګوټي " بحران د حل عملي الره ئي ھواره کړه 

 اعالميه کي د ھند د صدراعظم نريندرا مودي څرګندونو اتحاد د اسيائي ناتو په نوم ھم تعبير شوي ، د کنفرانس په ګډه
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موږ د خپلو دموکراتيکو ارزښتونو او د ازاد ، څرګند او جامع ھند ـ پاسيفيک " ... ته اشاره شوي چي ويلي ئي دي 

، د يادولو وړ ده چي جو بايدن او د جاپان ، استراليا صدراعظمانو د نريندرا مودي " لپاره ژمن او متعھد يو 

  .رګندونو ته ورته ويناوي کړيڅ

په )    shared vision( د ګـــډ ليدلوري  د نوموړي اتحاد يو له اجنداوو څخه داده چي څلور واړه ھيوادونه به 

نالوژۍ په ساحه کي کواکسين توليد او ويش ، اقليمي بدلون او د راټوکيدونکي ت ) covid-19( چوکاټ کي د کرونا 

 م کال پوري يو ميليارد دوزه واکسين ٢٠٢٢ واکسين د توليد په برخه کي به ھند تر ١٩ھمکاري کوي ، د کويد ـ 

توليدوي او څلورو ھيوادو ته به ئي ورکوي ، مالي لګښت ئي امريکا ، جاپان او استراليا ورکوي ، په ګډه اعالميه کي 

 ميل په فاصله ھاخوا ١٠٠٠د  ياني د چين د ساحل څخه Blue Water Navyد کواد اتحاد د غړو ھيوادو لخوا په 

سمندر کي په شرقي او جنوبي بحيره کي د بحري ځواکونو د بيړيو مانورو او مداخلو ته ھم اشاره شوي ، دغو 

 په نوم Exercise Malabarګواښونو ته په کتو ، د څلور ضلعي اتحاد سمندري ځواکونه به په خپل منځ کي د 

 م کال د سيپتمبر په مياشت کي ھم اجرا شوي ول ، ھمدارنګه په ٢٠٢٠د مانورونه او تطبيقات کوي ، دا تطبيقات 

اعالميه کي په چين غـــږ شوي چي د مـــلــګرو مـلتو د بــحري کنوانسيون په رڼــــــا کي اسانتياوو او ھمکاريو ته 

له وال ځواکونه د زمينه برابره کړي ، د نړۍ د پوځي انډول د نشر شوي احصائي له مخي د چين ولسي جمھوريت وس

په نوم پيږندل کيږي چي د افرادي قوت له امله د نړۍ تر ټولو ستر پوځ دي او شمير ئي  ) PLA( خلکو د ازادۍ پوځ 

 زرو ته رسيږي ، د چين ٥٥ لکه ٢ زره ښودل شوي له ھغي جملي څخه د چين د بحري قواوو شمير ٥٥ لکه او ٢٢

اکونو زياتولو او تقويه کولو ته توجه وکړه او ھغه ئي د شمالي ،  لسيزه کي د خپلو سمندري ځو١٩٩٠حکومت په 

 Blueشرقي او جنوبي بحري بيړيو مرکزونو باندي تقسيم کړي ، نوموړي بحري قواوي کله کله په ازاد سمندر 

Waterکي د جاپان ، استراليا له بحري قواوو سره په ټـــکر کي شي ھمدا ډول د ھند او چين سرحدي ځواکونه د  

 جګړي څخه را پديخوا ئي دواړو ١٩٦٢لداخ او دوکالم په سرحدي سيمه کي يو له بل سره جګړي پيل کوي چي د 

خواوو ته تلفات اړولي دغو النجو او سياليو ته په کتو او ھم د چين چټک اقتصادي ودي او پرمختګ له امله د 

QUAd اتحاد د رامنځ ته کيدو دليل کيداي شي ، اميرګران .    

  :لي د ليکلو لپاره د مقا

   د ھند د ديپلومات ورځپاڼي ويب پاڼه. ــ

  .، مطالعه شوي د واشنګټن پوست سايټ. ــ

  
  

 


