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 افغانها قابل قبول است؟ یپاکستان برا یخواسته ها ایآ
 
 ، «ورندیخط د»شناختن  تیبرسم-1
 حذف نقش هند در افغانستان،-2
 کنر وکابل  و  یتسلط بر آبها-3
 افغانستان! یو اقتصاد  یخارج استیدرس یدیداشتن نقش کل-4
 

به  تواندیافغانستان است وافغانستان نم یاستقالل وآزاد ریمغا ییخواسته ها نیکردن چن یعمل

 دیپاکستان بگذارد. پاکستان با اریخود را در اخت  یدوران  قبل ازاستقالل برگردد، و روابط خارج

 کندیم نیکه منافع او را تام یبا هر کشور دیبا یکشور مستقل است وم کیبداند که افغانستان 

 برقرارکند. یاسیوس یفرهنگ ای یرابطه تجار

 یواستخبارات ی،نظام یاسیس یهمه  فشارها نیدربرابر ا دیبا یدولت ومردم افغانستان م نیبنابر

  یخارج استیکند و اجازه ندهد تا پاکستان برس یستادگیپاکستان ا یوراکت پران یوتجاوزات علن

 راه کی افتنی یبرا تواندیورند،میدر مورد خط د یکشور کنترول داشته باشد، ول یاقتصاد استیوس

 خط  با پاکستان مذاکره کند.   نیحل عادالنه به نفع مردمان هردو طرف ا

 ورند،یببعددر مقابل افغانستان وخط د  1۹۴7اززمان ظهورش در سیاستعمارانگل ۀنطف نیا پاکستان

خان بکار  رعبدالرحمنیه مقابل امآنرا ب 1۹در قرن  سیبرد که انگل یرا بکار م یسیهمان پال نیع

 برد.  یم

 یهندوستان م یبرا یافغانستان خطر یرا با مرزها  هیروس یکینزد سیانگل 1۹که درقرن همانگونه

 نیپاکستان شده است، ا ینگران یۀکشور مقتدر هند با افغانستان، ما ۀپنداشت، اکنون هم روابط حسن

 یاسیوس یعالوه برصدمات مهلکى که بر پیکر اقتصادى ونظام نسویبه ا  ۵7ثور یکشور از کودتا

وبرهم زدن امکانات  یاسیوثبات س تیسپتمبر با اخالل  امن 11افغانستان زده است، بعد از یوفرهنگ

 تا کندیبرحکومت افغانستان فشار وارد کرده و م درکشور، یواستقرار نظام دموکراس یبازساز

  یازمنابع طبیعى واقتصاد ورند،یشناختن خط د تیان وبرسمعالوه برحذف نقش هند در افغانست

 داشته باشد. یشتریافغانستان  سهم ب

حکومت  در افغانستان است و از  یاقتصاد  و  یاسیترس یدیهمچنان خواستار نقش کل پاکستان

داده  تیاولو حق  یپاکستان  یکه در استخراج معادن افغانستان به شرکت ها خواهدیافغانستان م

کشور ما توسط جهادگران  یتباه یپاکستان در افغانستان عامل اصل  کیوجود منافع استراتژ  ود.ش

  بدستور آستخبارات پاکستان  است. طالبانو

 فارس در الهوراظهار  ی، در مصاحبه با خبرگزار ینامدار پاکستان ستیوژورنال سندهی،نو دیاحمدرش
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با آنکه معلوم  شود،یم کتهیود یپاکستان رهبر یپاکستان توسط اردو یخارج استیداشته بود که س

 یممرز رس ثیبح ورندیشناختن خط د تیبرسم خواهد،امایپاکستان از افغانستان چه م یاردو ستین

 پاکستان با افغانستان است."   یخارج استیس یها تیوحذف نقش هندوستان در افغانستان از اولو

 ۀبا پاکستان کارساز نخواهد افتاد تا مذاکره در بار یمذاکره ا چیکه ه کنندیاذعان م یاسیس ناظران

دولتمردان پاکستان  شهیکه هم یخطر باشد. زنگ  دهیبا پاکستان به فرجام نرس ورندیخط د ۀحل معضل

 نکهیبه محض ا هک دانندیم یاست. دولتمردان پاکستان بخوب ورندیخط د ۀمسال  اندازد، یرا بلرزه م

،  ابدیمناسب خود را در یقدرتمند در منطقه جا  یو به عنوان دولت ستدیخود با یپا یافغانستان بر رو

مطرح  یارض یوادعا مسئله  مهم  کینخواهد بود و به عنوان  خط قابل اغماض  گرید ورندیخط د

مواجه خواهد گشت،  دپنجاه درصد از خاک خو نیخواهد شد و پاکستان با خطر از دست دادن تخم

  یثبات یوب یآتش نا امن تا افغانستان در  ورزدیخود تالش م کیژیر حفظ منافع استراتلذا پاکستان بخاط

  ( بسوزد. ISI ) یاز سو افتهیسازمان  انیگروه طالبان وداعش  ۀلیبوس

دارد. هند  تیاراهمیافغانستان بس یآن کشوربرا ریگچشم  یمال یهند باکمک ها یوهمکار یدوست

 نیافغانستان کمک کرده و ازا یبازساز یدالر برا ونیلیر مهزا 2مبلغ 2۰1۴تا 2۰۰1از سال 

 2۰۰1نموده است. هند بعد از   تیدوستان  افغانستان تثب نیاز مهمتر یکیخود را به  قیطر

پاکستان  یموانع از سو جادیبا وجود ا مروزیشهر زرنج در ن یدالرام را با جاده ها - رنجشاهراه ز

 ونیلیم 3۰۰ام کار،اسفالت نمودوهند همچنان بند سلما را با صرف نگهدر  یهند رانیوترورانجن

سپرد.  یبهره بردار  ینمود و به مردم هرات برا لیتکم ی  پرسونل فن نیدالر واز دست دادن چند

 بشکل مرغوب و مدرن اعمار نمود. زیپارلمان افغانستان را ن  دیهند ساختمان جد

وعده  زیدالر را ن ونیپرداخت دو هزار مل یالدیم201۴از سال  افغانستان بعد یبازساز یبرا هند

کرده  ی" در کابل ابراز آمادگیو بند دوم "سروب ساینموده است. هند به اعمار بند )باغ دره( در کاپ

 .است 

موضع هند در مورد همكاري استراتژیك با افغانستان كامال مثبت است، زیرا از این طریق   نیبنابر

بازیگر فعال در عرصه افغانستان تبدیل مي شود . افغانستان با گسترش همكاري   کیدهلي نو به 

هاي  ري. بنابراین افزایش همكاشودییك فرصت براي دهلي نو تبدیل م هاي امنیتي خود با هند، به 

امنیتي هند و  ۀآموزش نیروهاي نظامي افغان سبب رفع دغدغ امنیتي هند و افغانستان از طریق 

كه "اگر دولت افغانستان تعهدات  ن مي گردد. صدراعظم هند در اظهارات خود اعالم كرد افغانستا

گسترش  وررا با این كش بیشتري را در عرصه امنیتي بپذیرد هند آماده است تا همكاري هاي خود 

 دهد.  "

عمق  یسیپاکستان را در برآوردن پال تواندیهند با افغانستان م یواقتصاد یتیامن یوهمکار یدوست

اتحاد هند و  ۀسازد، زیرا اسالم آباد به نوعي خود را در محاصر دیآن ناکام ونا ام کیژیاسترت

کرده  دیافغانستان خوشبین و آنرا تائ –. امریكا نسبت به توافق استراتژیك هند دیافغانستان خواهد د

 شور را پر كنند .     افغانستان، اسالم آباد یا چین جاي این ك است زیرا نمي خواهد پس از خروج از

 2021/ 2۶/۶ انیپا
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