
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : دونهيا ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٥/٠٦/٢٠١٠                                   ديپلوم انجينيرکريم عطائ
  از مطبوعات سويس

  

  همسايگانش) خلوت گوشۀ(افغانستان، پسخانۀ 
  چين، هند، پاکستان و ايران همه اميد می کنند بعد از خروج قوای غربی بيشتر نفوذ داشته باشند

  
در انتظار خروج قوای . رت مورد سوء استفاده قرار داده اندهمسايگان مکررًا افغانستان را در صحنۀ جنگ های قد

  .ناتو در آينده، چين، هند، پاکستان و ايران کوشش دارند نفوذ خود را در دامنۀ هندوکش وسعت بخشند

 

  در يک کمپ پناهندگان در کابل 
  طبيب هندی يک مريض افغان را معاينه می کند

  
  آندريا شپالينگر، دهلی: راپورتر

  
نستان، نقطۀ مهم ارتباط ستراتيژی بين آسيای مرکزی و شرق نزديک، در قرون اخير هميشه مکرراً  در صحنۀ افغا

همسايگان افغانستان در مبارزه . های جنگ قدرت مجبوراً  در برابر کشور های بيگانه ازخود به دفاع می پرداخت
آنها .  نقش های  تخريبی نيز خود داری نکرده اندبرای به دست آوردن نفوذ در دامنۀ هندوکش حتی اکثراً  از داشتن

که در آن ازعاليق خود دفاع و از توسعۀ رقيب جلوگيری نمايند، " گوشۀ خلوت"افغانستان را از دير زمان به حيث 
گرچه بعد از اتحاد شوروی هيچ کشوری جرئت نمی کرد به افغانستان بتازد، اما به نحو مکارانۀ . مشاهده می کنند

  .رت های منطقه برای نفوذ بيشتر در اين کشور در تالش بوده اندهمه قد
  

  چين خواسته های خود را قيد نمی کند
امروز نيز چين، هند، پاکستان و ايران عقب پرده در جنگ های حکومت افغانستان و متحدين غربی اش در برابر 

ائی ها از افغانستان يک سؤال وقت است و می اينها می دانند که خروج ناتو و امريک. طالبان قوياً  دخالت می کنند
هيچيک از کشور های همسايه بعد از سقوط طالبان در سال . خواهند برای مرحلۀ بعد از آن آمادگی داشته باشند

اما همۀ آنها در باز سازی اقتصادی اشتراک داشته و کوشش دارند با .  قوای نظامی به افغانستان نه فرستاد٢٠٠١
  .بط نيک ديپلوماسی داشته و همزمان حضور استخبارات خود را به شدت تقويه بخشندحکومت کابل روا

  
در سالهای اخير تمام همسايگان، از همه بيشتر چين، فعاليت سرمايه گذاری های خود را در افغانستان توسعه 

اليت لوگر را به دست در همين نزديکی ها کشور عظيم و تشنۀ مواد خام، چين، حق استفاده از ذخاير مس و. بخشيدند
افغانستان نه تنها با موجوديت مينيرال های وافر جلب توجه می کند بلکه از  نظريک کشور ترانزيت برای چين . آورد

 .در به دست آوردن نفت و گاز از شرق نزديک  نيز از نقش مهم برخوردار است
 

عالوه بر آن به     . اينها حصه می گيرد به اين طرف پيکنگ درساحۀ تربيۀ قوای پوليس و پاک سازی م٢٠٠٩از 
تازگی آوازۀ به دوران است که يک جنرال بلند رتبۀ چينائی در يک ديدار با رئيس جمهور کرزی در کابل برای زمان 

معلومدار کرزی نمی تواند به کمک چينائی ها اطمينان . بعد از خروج ناتو، همکاری نظامی را عرضه کرده است



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کله په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئ موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 خود را )Option(تا زمانيکه جنگ در دامنۀ هندوکش به فيصله نرسيده باشد، پيکنگ خواسته های . کامل داشته باشد
  .قيد نمی کند و همچنان به طرف طالبان نيز از تشبث خود داری ندارد

  

  دهلی به اسالم آباد از کنج چشم نگاه می کند
موده و محدوديت رقيب بزرگ آسيائی خود را  چين بآلخره تنها عالقه بدان ندارد تا نفوذ هند را در منطقه تضعيف ن

از طرف ديگر هند مايوسانه کوشش دارد از توسعه نفوذ چين و پاکستان در افغانستان جلوگيری به عمل . تنگتر سازد
پيش آيد و به اين دوستی بعد از سقوط طالبان، هند به صورت مستقيم شروع کرد تا با رهبری جديد کابل از در . آرد

برای اينکه هند افغانها را به طرفداری از خود جلب . هانه داخل محدودۀ دشمن سرسختش پاکستان گرديدوسيله آگا
با آنکه اين کشور در آستانۀ انکشاف، خود با غربت بی پايان در . کند، بيشتر در امور بازسازی داخل اقدام گرديد

  . بردمبارزه قرار دارد، در افغانستان به کمک های مبالغ ميلياردی دست
  

افغان ها خاصتاً  از کلنيک های هندی که در تمام کشور معالجۀ طبی . تهاجم افسون گری هنديها مؤفقيت در بر داشت
رئيس جمهور کرزی که در هند تحصيل کرده است، . را رايگان عرضه می دارند، به خوشنودی استقبال می نمايند

ً  مورد پسندتر است نسبت به اسالم  ً  طالبان را خلق کرده و امروز با شدت تام برايش دهلی طبعا آباد که اساسا
يک . همچنان سياستمداران ديگر کابل در بدگمانی خود در برابر پاکستان با کرزی شريک هستند. پشتيبانی می کند

سالمت هند عالقمند يک افغانستان باثبات و همزيستی م«: مامور بلند رتبه در وزارت خارجۀ افغانستان عقيده دارد که 
  ».برخالف پاکستان می خواهد اين جا يک کشور دست نشانده ايجاد کند. آميز است

  

  پاکستان از محدوديت خوف دارد
عالوه بر آن دهلی . افغانستان برای هند بلند پرواز راه های جديد تجارت و دستيابی به ذخاير انرژی را باز می کند

طبيعی .  عالقمندی واقعی به يک حکومت معتدل درکابل داردخود از خشونت های اسالم افراطی رنج می برد، و
قوماندان ناتو، جنرال مک کريستل توضيح . است که نفوذ روز افزون هند در افغانستان خالی از مشکالت نمی باشد

و خشونت را کرد، که تعهدات هند گرچه به مفاد مردم افغانستان است ولی تشنجات را در منطقه دامن می زند 
سفارت هند در کابل تا حال دو مرتبه هدف حمالت بمب قرار گرفته که در عقب آن گماشتگان . تحريک می کند

  . افراطی استخبارات پاکستان، آی اس آی، مشهود استند
  

دوست پاکستان را در غرب کشورش به حيث " پسخانۀ"اسالم آباد طالبان را کمک می کند نه از اين لحاظ که يک 
سه ) تقسيم هند( به اين سو١٩٤٧هند و پاکستان از . ضمين در کشيدگی ها با همسايۀ  شرقی اش مشاهده می کندت

مرتبه باهم در جنگ بوده اند و رهبری نظامی پاکستان که با وجود نمايش ديموکراسی امور کشور را در اختيار دارد، 
يک حکومت دوست هند در افغانستان، پاکستان را در ديده می شود خوف بزرگ از آن داشته باشد که زمانی هند و 

  .تنگناه قرار دهند
  

در سال های اخير حضور خود را در دامنۀ هندوکش   )RAW(اسالم آباد را خاصتاً  ناآرام می کند که استخبارات هند 
شمار زياد . استتوسعه بخشيده و در ضمن دوباره به تماس های سابق خود با جنگساالران اتحاد شمال مراجعه کرده 

  .قونسلگری های هند در افغانستان به نظر اسالم آباد چيزی جز پست های استخباراتی نيستند
  

از طرف ديگر آی اس آی در مناطق پشتون نشين جنوب حضور صريح داشته و موجب پريشانی دهلی می باشد که 
. شته باشد، از دامنۀ هندوکش خارج شونداگر قوای امريکائی، قبل از اينکه حکومت تمام کشور را تحت کنترول دا

خروج قبل از وقت باعث خواهد شد که طالبان و پاکستانی های متحد شان در کابل يک حکومت متخاصم هند را به 
  .برای دهلی  پروگرام آشتی کرزی که با آن طالبان شامل حکومت گردند، تکان دهنده می باشد. قدرت برسانند

  
در بحران افغانستان، بر خالف هند و پاکستان تا حال موقف واضح اختيار نه گرديده و در ايران، همسايۀ غربی، 

گرچه تهران در قدم اول مناسبات نيک را با حکومت کرزی دوام داده و همزمان . مانند چين بازی دو پهلو در پيشدارد
ار است که ايران افراطيون همسايه عالوه بر آن از چند ماه به اين سو عاليمی آشک. به طالبان اسلحه ارسال می کند

گرچه به عقيدۀ مک کريستل، فدائيان طالب هنوز هم در کاموس پاکستان تمرين می گردند .  خود را تحت تربيه دارد
  .ولی فعاليت ها در ايران آهسته آهسته معيار پريشان کننده را اختيار می کنند

  

  ايران از ضعف کرزی استفاده می کند
اين ها همچنان در سالهای . ث اهل تشيع با طالبان اهل تسنن به صورت عنعنوی در دشمنی قرار دارندايرانی ها به حي

بعد از سقوط طالبان .  رهبران شيعه و جنگساالران اتحاد شمال را در جنگ با رژيم طالبان، کمک می کردند٩٠



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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ان اين است که امريکائی ها را از امروز هدف اساسی تهر. سرحد مذهبی خيره شده است٢٠٠١فدائيان خدائی درسال 
صرف نظر از آن ايرانی ها . برای اين منظور حتی آماده می باشد دشمن قبلی را ممد واقع گردد. کشور همسايه براند

می خواهند مانند ديگران برای وقت بعد از خروج قوای ناتو، موقف خوب داشته و به مشکلی دچار نگردند در 
  .اختيار کنندصورتيکه طالبان دست باال 

  
اکنون از ضعف حکومت کرزی . ايرانی ها در غرب افغانستان به صورت عنعنوی از نفوذ زياد برخوردار اند

. استفاده نموده ساحۀ قدرت خود را با فعاليت های اقتصادی و تبليغ مذهبی در افغانستان مرکزی توسعه می بخشند
ک ها می پردازند بلکه شبکۀ استخباراتی خود را نيز توسعه برای اين هدف نه تنها در اعمار مساجد، مکاتب و سر

  .داده اند
رئيس جمهور کرزی که روابط اش با متحدين غربی به صورت محسوس به سردی گرائيده است، از عاليق همسايه 

. داشته استاو در ماهای اخير مکرراً  با بلند رتبه گان چينائی ديدار . ها استفاده نموده از واشنگتن فاصله می گيرد
عالوه برآن رئيس جمهور ايران احمدی نژاد را در قصررياست جمهوری دعوت کرد و لبخند کنان پهلوی همقطار 

ليکن کرزی می تواند غلط . خود ايستاد هنگامی که او اظهار داشت، امريکائی ها در افغانستان چيزی گم نکرده اند
 و پيکنگ بی تفاوت است که کی در کابل حکومت را در دست برخالف امريکائی ها، به تهران. محاسبه کرده باشد

  .آنها با طالبان نيز موافق خواهند بود. دارد
  

  پايان
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


