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  :داحمدشاه وردګ ژباړه 

  ٢٠١٢ جون ٠۴

  

  پکن او واشنګتن ، ديو بل ډارولو لوبه
  

کی دمتحده ايالتونو سره دچين بريښناډوله پرمختګ، واکمن ځواکونه په ډار کی اچولی او ددی ھيواد اړيکی دامري

واشنګتن په ظاھره ددی چټک پرمختګ پروړاندی غبرګون ښيی، چی کيدای شی داکار دچينايانو لخوا . پيچلی کوی

  .ديرغل په توګه وانګيرل  شی او د متقابلو کړو لپاره يی وھڅوی

ددی . خه چټکه وده کړی دهپه تيره لسيزه کی دچين کورنی ناخالصه توليدات لس واری دامريکی دمتحده ايالتونو څ

 کال کی رسيدلی ٢٠١٠ ملياردو ډالرو ته په ۵٨٨٠ کال کی ٢٠٠٠ ملياردو ډالرو څخه په ١١٠٠ودی ميزان له 

 ملياردو ډالرو څخه ١٠٠٠٠ده، دا په داسی حال کی چی دامريکی دمتحده ايالتونودکورنيو ناخالصه توليداتو وده له 

په اوس وخت کی دچين اقتصاد دامريکی څخه ډير وروسته دی ولی . ده ملياردو ډالرو ته پورته شوی ١۴۶٠٠

 .دچينايی کارپوھانو په آند په يوه شل کلنه دوره کی به ددی ھيواد اقتصاد دامريکی څخه مخکی الړ شی

 کال کی دچين دفاعی ٢٠١١په .  په ټولو وسايلوځان سمبالوی) ابرقدرت(چين په چټکی سره  ديوه زبرځواک

په دی ترڅ کی .  سلنه اوچته وه٢٠٠ سلنه او له ھند څخه ٨٠ مليارده ډالره وه، چی له جاپان څخه ٩١.٧بودجه 

 کال کی يو په شلمه و، اوس ٢٠٠٠دسړی سر نسبت چی په : دامريکی دمتحده ايالتونو سره واټن ھم لږ شوی دی

 وروسته چين په پوځی ډګر کی په داسی حال کی چی واټن اوس ھم ډير دی، له دی. يو په اوومی ته رارسيدلی دی

د لګښتونو پربنسټ په دوھمه درجه کی دی، ولی که واشنګتن اړ وی چی د پوځی لګښتونو دکمولو سياست پرمخ 

دچين .  لسيزی راپديخوا ددواړو ھيوادونو ترمنځ اړيکی خړی شوی دی٢٠٠٠د. بوزی دغه واټن به نورھم لږشی

 برخه دامريکی په بانکونو کی پانګونه کوی چی دامريکی په تر ټولو دخپلو بھرنيو پانګی اچونی څخه يوپه دريمه

دنړی په ستر صادرونکی ھيواد دچين اوښتل ، امريکی ته دکاليو په رسولوکی . لوی پورورکونکو بدل شوی دی

کوم کار چی دامريکی سره مرسته کوی ترڅو دخپل . چين ددی ھيواد په ترټولو لويوتامينونکو باندی بدل شوی

 .مھارشوی وساتی) تورم( صاد پړسوباقت

 کال دمالی بحران څخه راپديخوا چين پرته له دمی په نړيواله صحنه کی خپل رول او دامريکی سره خپلی ٢٠٠٨د

 کال کی دکوپنھاګ په ناسته کی دکاربن دتوليداتو دکمښت د محال ويش پر سر ٢٠٠٩په . اړيکی ټينګی کړی دی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

په ھمدی کال کی دچين سمندری ځواکونو دامريکی يوه جنګی . اوالړ شوچين دامريکی سره په مخالفت کی ر

بيړی چی دچين په اقتصادی انحصاری سيمه کی ددی ھيواد په جنوبی سمندرګوټی کی  په ګشت لګيا وه ، کالبنده 

 کال يوځل بيا چين دامريکی پروړاندی په ټول ځواک مقاومت وکړ چيرته چی امريکی  غوښتل ٢٠١٠په . کړه

چين په داسی حال کی چی . لی کوريا په دی وغندی چی دجنوبی کوريا د ييون پيونګ په ټاپو يی يرغل کړی وشما

دايران دتيلو پروړاندی بنديزونو ته پام کوی او له ځانه ډيره سختګيری ښيی، ولی دتھران دھستوی پروګرام 

 .پروړاندی، سرغړوی

دترھګری پروړاندی جګړه، د ډله ايزو وسلونه :  وتلیدچين او امريکی داړيکو پروړاندی خنډونه له شماره

لږترلږه ترټاکلی پولی پوری، څرنګه چی دکوريا ددموکراتيک جمھوريت په ھکله دنظرونو توپير، ( خپريدل

په اقتصادی .  ولی په اوس حال کی النجمنی خبری ډير دی. يا دمالی بحران دزور کمول) روښانه بيلګه ده

په غالتورنوی چيرته چی په يوه ناسالم حرکت سره دخپلو پيسو » شغلونو«مريکايانو، واشنګټن پکن داډګرکی

په پوځی ډګر کی واشنګټن له دی څخه ويريږی چی . ارزښت راټيټوی او دآزاد بازار قوانين تر پښو الندی کوی

په . ویچين په وسله واله مسابقه کی خپل ځواکونه دآسيا په وچه کی په آرام سمندرګی کی ځای پرځای ک

» واشنګټن دتوافق«به د » ١-پکن توافق«ايډيولوژيکه برخه کی ھم دواشنګټن لپاره ستوزمنه ده چی دا ومنی چی د

 .سره سيالی وکړای شی

دالسه ورکولو او په توليد کی دماينونو دځای پرځای ) دکار ځايونه(په ھمدی حال کی،  دامريکی ټولنه د شغل

خه داقتصادی ليبراليسم چی دډيری ګټی غوښتونکی دی په پايله کی رامنځ ته کولوسره مخ ده، دغه کارترھرڅه دم

له دی څخه پورته نه يوازی دچين او امريکی ترمنځ سيالی، بلکه په ټوليزه توګه د صنعتی ھيوادونواو مخ . شوی

يته ده ځکه دارزښت رالويدنه کم اھم» دچين پولی واحد–يوآن «پرودی ھيوادونو ترمنځ ھم سيالی روانه ده اود 

ټول په دی ټکی . ته وليږدول شی..... چی توليدات کوالی شی ځای پرځای شی او ويتنام، بنګلديش او ھند 

 .پوھيږی ولی په امريکه کی د انتخاباتو په کال ھر څوک خپل ساز ږغوی

  

 کمزوری انډيوالی

دچين ھوايی ځواک د مدرن کولو . دکړنالری له مخی، متحده ايالتونه دچين دځواک ډيريدو ته په بده سترګه ګوری

په حال کی دی، ھمدااوس چين داسی بمب غورځونکی لری چی دڅارګريزو او د آواکس د ھوايی 

الوتکو، په ھوا کی د سون رسونکوالوتکو او الوتکه وړونکو عملياتی بيړيو درلودنکی ) فرمانبرداری(بولندويی

وره ځواکمنه شوی او سمندری ځواکونه ھم په فضايی برنامه چی ددفاعی برنامی يوه برخه ده پ. دی

په مجازی فضا . ھسته ای وسله تونونو سمبال ده چی ليری سيمی تر پوښښ الندی نيسی) پيژندل شويو(متعارفو

دی ھمدی لپاره پنتاګون خپل ځواکونه له عراق او . کی دچين پورته غورځيدل ھم بايد له پامه ونه غورځول شی

پنتاګون له خپلو نويو انډيواالنو سره ګد کارکوی .  يی په ختيځه آسيا کی ځای پرځای کړیافغانستانه راباسی ترڅو

  ).٢(ترڅو دچين په سوويلی سمندرکی دچين دسمندری ځواکونو دوړتيا کچه معلومه کړی 

پريزيدنت اوباما سپينی ما ڼی ته دورتګ سره سم ، دچين سره دمخامخ کيدو پرځای په ديپلوماتيکو الرو چارو 

په ھکله چيرته چی جمھوررييس تين سين خپل ھيواد يو ) ميانمر(دغه کړنالره په خاصه توګه دبرما. ټينګار کاوه

دجاپان ، فيلپين، کوريا او ويتنام سره دپوځی مرستو موخه ھم ددی . څه دموکراتيزه کړ، ښه پايله درلوده

 .ايډيالوژيکو کړنالرو په رڼا کی ترسره کيږی
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داکار دتاريخ دلوری سره سم روان دی او دلومړيو څخه چی چين . دحيرانتيا وړ ھم ندیدچين پرمختګ دومره 

خپله ټولنه دآزاد بازار پر مخ پرانيستله او ھغه ھم په داسی حال کی چی نړيوال کيدنه د انسان ، پانګی او اطالعاتو 

سيالی اوښتی ده، خوامخوا چين بايد له ھرڅه تير شوی وی، ځکه پکن دھيچا  کوپری ته وسله نده دلوړوالی په 

په داسی . امريکايی پانګه اچونکو ددی موکی نه په ګټه اخيستنه سره ټيټ بيه انسا نی ځواک الس ته راوړ. نيولی

مصرفول او دلړلو کارخا نی ] کالی[ه حال کی چی چينايانو خپل اقتصاد ته وده ورکوله امريکايانو په ډيره ښه بي

يی نورو سيمو ته وليږدولی، دغه راکړه ورکړه دپام وړ ګټی درلودی، په داسی حال کی چی په اوږده محال کی 

 .دکم والی او په چين کی دچاپيلایر دکړکړوالی ستونزی له ځان سره درلودی» شغل« يی په امريکه کی د

داسی چی چين خپل چاپيلایر : انډيوالی بنسټ کښيښود) غريبی(زوری په دی توګه پکن او واشنګټن ديوی کم

ککړوی ترڅو امريکی ته امکانات په الس ورکړی چی سپما وکړی، ولی په بدل کی دامريکايانو دخزانو ورقی 

 .رانيسی ترڅو دوی ته موکه په الس ورکړی چی خپلی پانګی په عراق او افغانستان کی حيف اوميل کړی

 ملياردو ډالرو پورورته په ميراث ۵٠٠٠ی کله چی پريزيدنت جرج ډبليو بوش واک ته ورسيد نو د کال ک٢٠٠١په 

ددريو کلونو څخه په .  ملياردو ډالرو ته ورسيد١٠٠٠٠دده دجمھوری رياست دپای ته رسيدو سره دا پور . پاته شو

که چيری چين په دی .  ته ورساوهملياردو ډالرو١۵٠٠٠لږه موده کی دغه پور پريزيدنت اوباما خپلی تاريخ کچی 

 مليارده ډالره دخزانی ورقی چی چين راينولی ١١۵٠. مالی ناورين کی ونډه لری خو ددی ناورين قربانی ھم دی

دمالی بحران ددرانده پيټی څخه يو څه راکم کړی کوم کار چی امريکی ته اجازه ورکړه ترڅو دافغانستان په لوړ 

ھمدی نقدو پيسو امريکی ته موکه په الس ورکړه ترڅو اړينی مالی .  ولریبيه جګړه کی بر الس اوبر وزر 

داسی ناسالمه . سرچينی پيداکړی، په داسی حال کی چی دچين پواسطه درانيول شويو ډالرو بيه يی را ټيټه کړه

 .شی) وخيم( چی له دی څخه به نور ھم کړکيچن) وابستګی(پييل

دا به دچين په ګټه وی چی په کورنيو بازارونو کی . ګڼل کيږیپه دی توګه دانډول برابرول يو اړين کار

سره ) امريکی(ته وده ورکړی، چاپيلایر ته پاملرنه وکړی او دخپلی تلی مازاد له خپل شريک) مصرف(لګښتونه

ه دامريکی لپاره به ښايی په ګټه وی چی دخپلو توليداتويوه برخه په خپله خاوره کی له نوی پيله په الر. راټيټ کړی

ھمدارنګه دامريکی مشران بايد ومنی چی چين . واچوی ترڅو دمالی او صنعتی چارو ترمنځ انډول منځ ته راوړی

ته دتوليداتو ليږد ډيره ګټه درلوده ولی ددی ترڅنګ يی ټولنيزو نا انډوليو ته نوره ژورتيا ھم ورکړی کومی چی 

کړی ورکړی آزادی يی ھم تر پوښتنی الندی ددوی داخالقی معيارونو سره په ټکرکی دی او آن تردی چی درا

 .نيولی ده

متحده ايالتونه په نړی دخيټی اچونی په ھيله . له بلی خوا دواړه ھيوادونه دکړنالرودپلی کولو يو شان ځواک نلری

ددی وړتيا لری چی په ټوله نړی کی پوځی ځواک خپور کړی ، کوم څه چی دډيری مودی لپاره دچين په ھکله 

 .و کيداینشی تر سترګ

 کال په پای کی امريکی پريکړه وکړه چی خپلی نوی وسلی په تايوان وپلوری، په داسی حال کی چی د ٢٠١١د

په نامه  يو يادداشت خپورکړ » دچين دسوله ايزی پراختيا« طالعاتو وزيردا نيټه دچين د۶کال دسپتامبرپه ٢٠١١

 په ډله کی دچين دخلکو له جمھوريت سره دتايوان  ملی اولويتونه په ګوتو شوی و او دھغی۶په کوم چی  دچين 

ھغه موخه چی نړيوال کيدنه . پکن په خپلو سيمو او تنګی دخپلی ولکی غوښتونکی دی. يوځای کيدل ھم شامل و

  .يی وړتياوی اړينی بولی
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 ټايوان ټاکونکی ټکی

يوان دوسلو خرڅالو چين دخپلو په تا. دواړه ھيوادونه وروسته له دی دنښتو او مخامخ کيدو په منطق کی اوسيږی

له بلی خوا دچين پوځی توب دھغی پروړاندی دامريکی دبدبنيو کچه نوره ھم . وسله تونونو مدرنولو ته ھڅوی

آيا چين به دخپلو سمندری غاړو . لوړوی چی دخپلو سيمو نه په ھاخواکی يی دولکی ټينګولو لپاره ترسره کوی

ولوپريکړه تر پښو الندی نکړی؟ چين داسی الوتکی جوړوی چی کارول ددفاع اوپه بھرکی دپوځی ځواک دنه کار

يی په سيمه پوری تړلی ندی، دعدن په خليج کی جنګی بيړی ځای پرځای کوی اوپه بھر کی د لوجيستيکی پايګاو 

 .غوښتونکی دی

په تايوان .  دهدی نښو دسيمی په اوبو او فضا کی امريکه دخپلو څارګريزو ماموريتونو په څوواره کولوته ھڅولی

وری دخپلو اقتصادی انحصاری تد مالتړ لپاره، منځنی امپراکی دمداخلی په صورت کی دخپلو پوځی عملياتو 

 .سيمو څخه دامريکايی بيړيو او الوتکو دشړلو لپاره تابيا نيولی ده

ی ګټو کی ډير ګزارشونه دچين له ھغه نيت نه پرده پورته کوی دکوم پربنسټ چی سويلی سمندرد چين په مل

او سويل کوريا پروړاندی دچين سياست ترډيره آسيا ته دامريکی دبيرته راتګ ) ۴(دغه کړنی او دجاپان. شميری

 .دی سياست امريکی ته دچين په سمندر کی دآزاد تګ راتګ بھانه په الس ورکړی. داليل روښانه کوی

 او په آرام سمندرکی دنړيوالو قوانينودھرډول په سيمه کی دامريکايی ځواکونو پياوړتيا: داکړنالره دوی موخی لری

په ريښتينی توګه دسمندرګی په پورتنی خواکی ددواړو ھيوادونو ګټی ھمغږی دی او دواړه . ماتيدنی مخنيوی دی

په دی توګه ھيڅ دليل نشی پاته کيدای چی چين دی دامريکی . ھيوادونه دآزادی دراشه درشه ښکاره حقونه لری

ستونزه ددواړو . ی ترڅوچی يی يو دبل دليکو دپريکړون ھڅه نوی کړی، حساسيت وښيیدپوځی شتون پروړاند

. متحده ايالتونه دی ځان دچين دبنسټيزو حقونو پروړاندی متعھد کړی. غاړو دحقوقو او دندو په ترسره کولو کی ده

 )پای.(ددواړو ځواکونو ترمنځ انډول راوستل به ددی لسيزی ترټولو لوی داو وی

  :ه لمنليکون

ھغی تړون ته ګوته نيسی چی دبازارونو خپلواک کيدل، ددولتی شرکتونو خصوصی کونه او نوری ھڅونی چی -١

  .بھرنی پانګه اچونه آسانه کړی

  . داقتصادی پراختيا چينی مډل ته اشاره شوی-٢

وی چی د مقالی ته اشاره ش» پنتاګون دآرام سمندر په لوری ځی«  کال دمارچ ٢٠١٢دلوموند ديپلوماتيک د-٣

 .ميکاييل کلر پواسطه ليکل شوی

دجاپان .  کال دجاپان يو اوبتل ديوی چينايی بيړی سره وجنګيد اويوه لويه پيښه يی رامنځ ته کړه٢٠١٠ په -۴

 .ددولت په آند داکار چينايانو له قصده کړی و

  

 کال دمی مياشت٢٠١٢د 

 

 


