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 یک تدبیر عقالنی سیاسی اولین سفر توأم با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوتو از سایت پروگرام فارسی رادیو بی. بی. سی.
 

را از  متحدین ناتو های نظامی امریکا ونیروهبری حزب کانگرس موضوع خروج هندوستان به ر سابقحکومت 
افغانستان بسیار جدی تلقی نموده و مساعی برای بازنگری این اقدامات توسط دول ذیدخل در رأس امریکا به خرچ 

 دانست و مخصوصاً هندوستان از دادند، چه هند عواقب این کوچ کشی را به حال افغانستان و منطقه تهلکه بار می
ک اش با استفاده از خالی ایجاد شده در هراس ژیتان با موقف قوی که داشت در تعقیب اهداف ستراتیفزونی نقش پاکس

 بود.
 

نظامی این موضوع را با تمام سیاسیون و اراکین عالی رتبۀ لعاده به شمول افوق  حکومت قبلی هندوستان طی جلسۀ
ا ب بحث قرار داد، گزارشات این کانفرانس دجوانب آن در قبال تصمیم دول ذیدخل برای خروج از افغانستان مور

تدابیر و فیصله های آن محرمانه باقی ماند و رسانه ها به آن دسترسی پیدا نکردند. اما حدسیات مبصرین سیاسی بروی 
در  ءیک اصل می چرخید که امکانات برای هندوستان غرض ایفای یک نقش فعال در صورت ایجاد چنین خال

د تا از نفوذ کامل پاکستان در افغانستان جلوگیری بعمل آمده اقدامات الزم روی دست گرفته افغانستان چه خواهد بو
 شود.

 

 یا در الحمد هلل( با عالیق خاص و خون شریکی که با هندوستان داشت آگاهانه و)رئیس جمهور سابق  "حامد کرزی"
ن با درک حساسیت های ولی هندوستاعدم آن بار ها از آن مملکت بطور علنی تقاضای کمک های نظامی را نمود 

گیر نشدن با پاکستان در تضاد های غیر قابل مراقبت مخصوصاً زمینه سازی برای دهشت افگنان و منطقوی و در
 طفره رفتند، گرچه جواب رد نداده "کرزی"جامد افراطیون وابسته به اردو و استخبارات پاکستان در برابر درخواست 

نظامی خود به افغانستان ع را دادند، حتی هندوستان حاضر به ارسال مشاورین و مربیون اما وعدۀ غور بر این موضو
نوع بود یکی همکاری در بخش استخباراتی و تنظیم یک سلسله نشد. کمک های هندوستان در بخش نظامی به دو 

یۀ کوماندو های افغان در دومی ترب علیه پاکستان با همکاری افغانستان در بلوچستان و  clandestineفعالیت تخریبی 
 های هندی.اضی چون بیابان ها توسط نیروشرائط دشوار ار

رسید که هندوستان تجهیزات و اسلحۀ مورد نیاز افغانستان را با  اما در اواخر زمزمه های یک طرح نو به گوش می
پ های ثقیل و دور زن با ، تووریزه، تانک هاپول خود از روسیه خریداری می نماید که این وسائل شامل وسائط موت

قطر میل فراخ و انواع راکت ها و راکت انداز ها و طیارات و پرزه جات وسائط از کار افتادۀ روسی در افغانستان 
به روسیه سپرده می شد. خبر این بود که فهرست این نیازمندی ها با جزئیات آن توسط متخصصین هندی تهیه و 

ن و الحاق رایمریکایی و اروپایی به نشر رسید اما این همه قبل از حوادث اوکافقتنامۀ مقدماتی از رسانه های امو
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بحیث  "مودی"نارندرا کریمیا به روسیه بود و از جانبی بعد از موفقیت حزب بی جی پی و احراز قدرت توسط 
  کش نموده و از آن چیزی شنیده نشد.صدراعظم هند این شایعات فرو

ا شمول این شاگرد مبتدی عواقب چنین تصامیم ره مبصرین خبیر سیاسی به اوضاع منطقه ببعد از نشر این خبر اکثر 
وپ با ت وخیم می پنداشتند. هندوستان از یک جانب با پول خود زمینه ساز ورود دوبارۀ روس به افغانستان می شد و

و عیاران دیرینه احیا می گردید  انک و طیارۀ روسی پای مشاورین و متخصصین به میان آمده احتماالً پیوند یارانو ت
و یقیناً هیچ پرداختی بی مدعا نبوده و خواسته های هندوستان در برابر چنین سخاوت و مهربانی باید از جانب مرسل 

 )افغانستان( تأمین می شد. الیه
رسمی زعما  یاد دوستی های تأریخی و روابط دوستانه و چنین و چنان زیب و زینت بیانات و مالقات ها و سفر های

، یگری منابع طبیعیبوده می تواند اما در واقعیت روابط ممالک بر اصل داد و گرفت استوار بوده یکی پول دارد و د
واقعیت های اقتصادی و منافع مشترک است که پیوند می  موزر ی،یکی محتاج انرژی است و دیگری صاحب انرژ

پیوند های کم دوام بوده، اگر تأریخ اروپا را ورق بزنید کدام  نه تأریخ جهان مبین جنگ و خونریزی ها و آفریند ور
 ،سفرانسه و انگلی ،پر از جنگ ها هسپانیه با انگلیس جنگیده و اوراق تأریخملکت اروپایی است که با دیگری نم

ا و تفرانسه و جرمنی و هالند و انگلیس بوده البته عالوه بر دو جنگ جهانی. ولی امروز منافع مشترک اقتصادی 
حیث پول ه یک پول واحد را بو اتحادیۀ اروپا را ساخته و  مملکت اروپایی را دور هم جمع کرده 0۲حدی سیاسی 

 اتحادیه رائج ساخته اند.
هندوستان هم دل پرخون و خاطرات غم انگیزی از همسایۀ غربی خود دارد هر زمانی که افغان دست یافته بر هند 

 . تهاجم نموده و با غنائم برگشته
جا های ااکثریت عساکر پیاده نظام انگلیس در هر سه جنگ با افغانان از هند و نیپال و دیگر متصرفات بوده. و مها ر

هندوستان در تصرف خاک های متعلق به افغانستان آلۀ دست انگلیس ها بوده اند. هندوستان چهارده سال علیه ملت 
ر مجالس ساالنۀ ملل متحد رأی ممتنع داده تجاوز شوروی را افغانستان از لحاظ سیاسی پهلوی شوروی ایستاد و د

شوروی در افغانستان مورد حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی هندوستان  . رژیم دست نشاندۀمجاز و دوستانه خواند
ی و ستیدر جنگ های تنظیمی هندوستان نقش فعال داشت. هزار بار شکر که هندوستان در وقت حکومت کمون بود و
 شوروی همسایۀ در به دیوار ما نبود. تجاوز

 دانند. در روشنی سله کوه های هندوکش میخود سرحد واقعی و طبیعی هند را سلکتاب های  بعضی سیاسیون هند در
توان از سرمایه گذاری  این واقعیت ها میتوان باالی نحوه ای دوستی هندوستان و افغانستان قضاوت نمود. ولی نمی

 تان در باز سازی افغانستان انکار نمود.های قابل توجه هندوس
 

اگر خواسته های حکومت کرزی و طرح پیشنهادی هندوستان عملی می شد عواقب آن برای افغانستان بسیار قابل 
تشویش بوده باعث بر انگیختن رقابت بیشتر پاکستان گردیده فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان توسعه یافته 

رقابت نفوذ ساحوی دو همسایۀ دارندۀ سالح ذروی می شد و ایجاد یک دولت مستحکم و با ثبات افغانستان میدان 
مرکزی و حاکمیت سرتاسری بسیار دشوار می گردید، پاکستانی که برای افغانستان مصیبت خلق کرد و عامل قتل 

مول ش غانستان را برباد نمود وافغانستان بوده صلح، آرامش و امنیت مردم اف هزاران بیگناه  و ویرانی های بیشمار
افغانستان در این رقابت خطر ناک و این منازعات روز افزون صلح و ثبات منطقه را در خطر انداخته و احتماالً پای 

 بازی گران عمده را درین ماجرا می کشاند.
بول استان نظرز وزرای خارجۀ قلب آسیا به تأسی ا سفر داکتر محمد اشرف غنی به چین و اشتراکش در کانفرانس

ایه و همسخطیر رقابت د از یک صحنۀ و نجات دادن افغانستانده مبین یک واقع بینی، درایت و فراست سیاسی بو
ید و تعهد ئاهمیت فوق العاده است اول تأکید، تأ برای افغانستان از دو جهت عمده حائز است. فیصله های این کانفرانس

 غانستان امن، با ثبات و صلح خواه در منطقه.سپردن شاملین به اهمیت موجودیت یک اف
 

دوم تعهدات چین عالوه بر کمک های قابل مالحظۀ اقتصادی در ساختار زیر بنا های مورد نیاز غرض تدوین پالن 
تجهیز و تسلیح و تعلیم و  آهنگ با اهداف مشخص انکشافی، و مخصوصاً آمادگی آن کشور برای سهم گیری در هم

وازن را ت که خود یک یک بوده می تواند،سیاسی و ستراتیژ منیتی افغانستان  دارای اهمیت برازندۀنیرو های ا تربیۀ 
از لمیدن افغانستان به یک جهت خاص ممانعت شده و از طرح هند جمع روسیه جلوگیری بعمل در منطقه ایجاد نموده 

پای هندوستان در بین نیست اعمال نفوذ  آمده و با روابط سیاسی و اقتصادی که بین چین و پاکستان وجود دارد چون
سیاسی چین شاید باعث بازنگری جدی سیاست پاکستان در مورد افغانستان گردد و این پیمان شاید با اختالفات جدی 
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، بخشایش و همکاری امریکا و متحدین آن گردد. و آرمان یک رضایتکه فعالً با روسیه وجود دارد باعث کسب 
 و با ثبات تحقق یابد. مصون، افغانستان متحد، مأمون

هندوستان، پاکستان، ایران،  ،نهایت به سود منطقه و باشندگان آن خواهد بود که اگر با آموختن از تجارب اروپا
و عدم  یهمکاری های اقتصادی با حفظ استقالل سیاس اتحادیۀ افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان و ازبکستان به ایجاد

 دیگر توافق نمایند و اختالفات سیاسی را کنار بگذارند که البته این یک آرزومندی است.هممداخله در امور داخلی 
 

 پایان
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