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مسأله خروج نیروهای  دراین شب و روز که  بخصوص مطبوعات، متذکر باید گردید که اهل  مقدمتأ

به  طنزی تشبیه  مینمایند که  توسط  کارگزاران گرفته، آنرا  دردستورکارقرارناتو متحده و نظامی ایاالت

ازسرعت اداره اوباما سعی میورزد تا درگام نخست  ،اما در اینحال ۰نظامی و سیاسی کارگردانی میگردد

  ۰دمحسوب نمای  شده بخشیده وآنرا ختم  متذکره را توقف  بکاهد و درصورت لزوم، پروسه  اقدام متذکره

  طی ،افغانستاندر ۰نظر داشته باشد خروج را تحت ئیس جمهور اشرف غنی، شخصاٌ عملیاترقراراست 

افغانستان صورت نیروهای یاری امنیتی از صورت خروجالزم درگیهای سال باید آماد ۱۳این مدت زمان 

نیروهای امریکایی اتفاق افتاد، نباید درکشور  پس ازخروج عراق حوادثی که در که نگرفت، اما میگرفت

                 ۰تلقی میگردد «بهم چسباندن پیاله شکسته»اگرچنین شود، بمفهوم  عزیزمان تکرارگردد و

  بعقب برمیگردیم:اندکی 

یعنی   امپریالیستی آنزمان  قدرتهای  کانون توجه  به «گبازی بزر»امردر  افغانستان ،بیستم  سدهدر     

ایاالت  ۲۱اما درسده  ۰گردیدتکرار چنین امری مکرراٌ ه و بعدها نیزگردیدمبدل  ،بریتانیا و روسیه تزاری

نیآورد،   با طالبان موفقیت آنچنانی بدست واقعیت امردرجنگ  جهان، در« یگانه ابرقدرت»بمثابه   متحده

ثبت گردیده که طی آن با مصارف یک   جنگ در تاریخ ایاالت متحده  طوالنیترین  جنگ با طالبان بمثابه

سربازان و قراردادیان  ،اینهمهوجود  با اما  ،سرباز آن کشور همراه بود ۲۱۵۰میلیارد دالر و کشته شدن 

قرار است در پایگاههای نظامی آن کشور درافغانستان همچنان به موجودیت خویش ادامه داده و امریکایی

معاونت منسوبان به تعلیم وتربیه نظامی سربازان وافسران افغان وسازماندهی حمالت شبانه، به کمک و تا

  ۰مبادرت ورزندقوای مسلح افغانستان 

اظهار داشت  نامبرده ئیس جمهوراشرف غنی معرفی نمود،که رنوینی  مطابق مفهوم سیاست خارجی     

د: سطح مینمایسطوح پنجگانه مهم محسوب دردرجه سوم اهمیت افغانستان را در ،که ایاالت متحده امریکا

شورهای ، بشمول چین که باافغانستان مرزمشترک دارند، سطح دوم اهمیت بکاراول را کشورهای همجو

۰گفته آمد، به کشور عزیز ما ارتباط می گیردو سطح سوم چنانچه  اسالمی محدود میگردد  



گفتگوهای به امکانات   با توجه ،جمهوری اشرف غنی ریاست  دید افغانستان درشرایط سیاست ج در     

  رهبری چین در اینمورد  که بهبودی حاصل نمودهمخالفان دراین اواخر انستان ومیان دولت افغصلح آمیز

طالبان را در ، دومراتبه نمایندگان ینمنظوربد ومحسوب گردیده   گفتگوهای متذکره، شایسته ادامه بمنظور

جهت گیری هندمحور شخصاٌ اشرف غنی، سیاست ومسأله جداٌ قابل یادآوری میباشد که این  ۰پکن پذیرفت

  ۰و ضد پاکستانی رئیس جمهور قبلی حامد کرزی را متغیر و دگرگون نمود

دام فعالیتها و کرده ها واقع شده وککه چسان میتوان بر افغانها موثر این مقطع سوالی مطرح میگردددر    

اثرگذار واقع گردد؟ بر آنها میتواند  

چین یک ماه از انتخاب اشرف غنی به مقام ریاست جمهوری افغانستان، نامبرده به کشورازدرست پس    

مدت نامید، نهای کوتاه مدت، میان مدت و درازنمود، وی چین را شریک ستراتیژیک کشورش در پالسفر

امر سهمگیری ورش را دره وآمادگی کشمقابل، رئیس جمهورچین، افغانستان را دوست مردم چین نامیددر

اشرف غنی  ۰افغانی ابراز داشت مساعدت به رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان بجانبامور بازساری و

 به کشورمعموالٌ و اکثراٌ مصروف امور مربوط  ،سال بمثابه کارمند بانک جهانی ۱۱طول مدت زمان در

 ،میلیون دالر( ۳۲۷یوان ) نامبرده با جلب کمک اقتصادی به ارزش دومیلیارد   مراتبه اما این  ،چین بود

  ۰نمود مقصد کشورترکچین را ب

در   در منطقه ۲۱سده « بزرگبازی »باید در زمینه  خوشبینانه رهبران هردوکشور را   اعالمیه های   

داد، اما این چین  ما ادامه سرزمینجنگ و نبرد را در  سال ۱۳حالیکه ایاالت متحده، مدت گرفت، درنظر

فلزات چین و  شرکت ، ۲۰۰۷درسال  ۰عقد نمود مابا کشوربود که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری را 

  درمیلیارد دالر ۴،۴قراردادی را به ارزش برنده مناقصه شده و ،ع کانسرسیومجمدر ،شرکت مس سیانزی

گاز چین در  فت ون  ملی  شرکت ،پس از چهارسال ۰ودمورد استخراج مس عینک باطرف افغانی عقد نم

سرمایه گذاری مشترک با شرکت محلی وطن آیل و گاز، حقوق بهره برداری از سه بالک نفتی در قسمت 

  ۰گذاری نمودمیلیون دالرسرمایه  ۴۰۰ورده و در زمینه مبلغ شمال غربی افغانستان را بدست آ

گهانی، بصورت نا ۲۰۱۲سرمایه گذاری افغانستان، بسال ئه شده توسط اداره حمایت ازمطابق ارقام ارا   

سیاستمداران ،گردیدکشورسرازیر میلیون دالربه ۷۵به مبلغ مجموعی  امریکایی شرکت سرمایه های هفتاد

با شورش و ناآرامی  خود را نیز در جهت مبارزه   که کشور چین حتی یک یوانواشتگتن متیقن گردیدند 

آنچنانی یات  مربوط  به  فعالیتهای ایساف در افغانستان، اصالٌ  سهم  عملنرسانیده و همچنان در  بمصرف

فعالیتهای ه ، بگردیدهفراهم  یساف ا توسط   مساعدی که شرایط  استفاده از کتهای آن باشر  بلکه ،نگرفت

در عرصه  این موضوع نیز قابل توجه میباشد کههمچنان ذکر ۰افغانستان گسترش بخشیداقتصادی اش در

   ۰نیز کشور چین از دیگران پیشی گرفتبرنامه های نرم افزار

واشنگتن  ،نامبرده در امور بازسازی در هرنوبتکشور برد کهیاد از دباینتان هندوساما درمورد کشور    

 جهت ایجاد زیرساختهای کشور به مبلغ دو میلیارد دالر کمک به کابل  اگرچه ایاالت متحده، ۰را دور زد



ین بخش، بیشتر از ا داشت، اما سهم هندوستان در ارائه  اعمار سرکها، مکاتب و پولی کلینیک هااز قبیل 

۰کمکهای آن کشوربا فساد اندک همراه بود ،همچنانه ومبلغ متذکره بود  

حکمفرما بود، دولت هند،   جامعه گرفت که قانون قبلی طالبانی درتمرین در دوره ایی صورت   ادامه    

کشور به  ،طریق بودجه دولت افغانستاناز ، ۰۰۰ایجاد شهراه ها، مکاتب، کلینیکها وبمنظورکمکهایش را

 که مقادیر پولیمتحدینش  امریکا ومتحده   کمکهای ایاالت وضعیت و شیوه  جریان متذکره از ۰ادامه داد

رحکومتی و در وضعیت عدم غی مستقیماٌ به پیمانکاران محلی ویا سازمانهای محلی و سازمانهای خارجی

گسترده ای بخود شکل  ،وتقلب و فساد در آن نظارت از چگونگی مصرف آن، صورت میگرفتکنترول و

ساختمان تعمیر و ملحقات  مصارف  ،میلیون دالر ۱۴۰مبلغ کمک  ۰متفاوت بود  اختیار نموده بود، کامالٌ 

وستان دهن ۰در کشور ما محسوب میگردد پارلمان افغانستان در کابل، یکی دیگر از سخاوتهای هندوستان

جایگاه شایسته ای را احراز  ،در زمینه همکاریها و معاونتها با افغانستان ،پاکستان  منطقوی  مثابه رقیبب

قائل  بصورت واقعی آن ارزش و اهمیت به عملکرد اینچنینی هندوستان باید  ،در نهایت امر ۰نموده است

نگون نموده و مدت ملکی را سر  مراتبه حکومتهای سه  کشور درپاکستان نظامیان آن  ،در مقابل ۰گردید

حاکمیت سیاسی  ،)با جداشدن از پیکر هند بریتانوی( ۱۹۴۷سال ن کشور درآغاز ایجاد آسال از ۳۱زمان 

۰داشتندرا در آن کشورنظامیان در قبضه   

گرفت که خشونتهایی میان هندوها و سکها   حالی صورتبریتانوی در ازی پاکستان از پیکر هندجداس     

هزار  ۷۵۰ ، سراسر کشور را فراگرفته بود که در نتیجه، در حدوداز جانب دیگر مسلمانانواز یکجانب 

  ۰شان فرار و از مرزها عبور نمودند  میلیون نفر هم از سرزمین اصلی ۱۲و به تعداد رسیده   نفر به قتل

، تا اینکه نوتشکیل، مبدل گردید خونریزیهای بیسابقه دوماهه به جنگ تمام عیاری میان دو کشور همجوار

  ۰مهاراجه ایالتی که اکثریت باشندگان آنرا مسلمانان تشکیل میدادند، در اتحاد با هندوستان متقاعد گردید

  قراردادی ۱۹۵۰درماه جنوری سال  ،باالخره با وساطت سازمان ملل متحد ،مورد معضالت کشمیردر    

بخش  هندوستان دوپنجم ،یادشده  داد عقد قرار پس از ۰طرفین عقد گردید بس میان  رعایت آتشمبتنی بر

وضعیت   داشته که درصورت اعاده  طرف هندوستان اعالم  وهمچناننموده   نظارتو را کنترولکشمیر

  ۰در ایالتهای آشفته همه پرسی را براه خواهد انداخت ،عادی در سراسر کشمیر

       

 «گبازی بزر»امروزی   نسخه ،راند زمانیکه ایاالت متحده طالبان را از کابل بیرون  ، ۲۰۰۱بسال 

به   طالبان  رهبری  بخش اعظم ۰شدند نیابتی   جنگاحیا گردیده و همچنان، پاکستان وهندوستان درگیر 

به کشوریکه در آنزمان جنرال مشرف هم فرماندهی قوای مسلح آن کشوروهم  مسولیت ریاست  ،پاکستان

ان استخبارات ت حمایت سازمتح ،پاکستاندررهبران فراری طالبان  ۰نمودند، فراردولت  را بعهده داشت

ستخباراتی ع اپس ازتوجه حداعظمی نظامیان ومناب ۲۰۰۳ه مارچ  سال درما ۰ندگرفتقرار کشورنظامی آن

گردیدند  جوش خزنده ای متوسلبه جنب و د عمر،أس مال محمررهبری طالبان ودر ،عراقت متحده بایاال  



پس از فرار طالبان از جغرافیای به مقام ریاست جمهوری وانتخاب حامد کرزی پس از  ، ۲۰۰۴بسال    

طالبان افغان و رهبران آنها در پاکستان و   اما ۰ئل افغانستان عالقمند گردیدبه مسا دهلی جدید ،افغانستان

 تجهیز و تمویل،زپس ا که  ندسامان داده شدو سر گردیده وایجاد سط  سازمانهای استخباراتی آن کشور تو

وپس از فراگیری فنون جنگی و آدمکشی پاکستان  سپری نمودن جنگجویان در مناطق و پایگاههای نظامی

  ،میان حامد کرزی و پرویزمشرف روابط  ،زمان این مدتدر ۰فرستاده میشدند برادرکشی، به افغانستانو

فبروری   آنها در ماه ،تفاهم میان طرفین اعتماد و ایجاد جوبمنظورمساعد ساختن و ۰خشن وسرد شده بود

حامد کرزی فهرست افراد و جنگجویان طالبانی  ۰گفتگو نمودندمالقات و  اسالم آباد باهمدر ، ۲۰۰۶سال 

پرویزمشرف سپرد تا دولت و مقامات امنیتی پاکستان در تعقیب و  ند بهشتبود وباش دا که در پاکستان  را

صورت   یادشده  موردر د پاکستان مقامات   جانباما هیچ عکس العملی از  ۰م  نماینداقدا دستگیری آنها 

آنها تفاده ازکهنه شده واس ،شده  داده  بخش اعظم اطالعات  ابراز داشت که  مشرف بعدهاپرویز ۰نگرفت

 واز میباشدمحور ند هبیشتر ضد پاکستانی که   توطئه های خویش از  بنوبه  پرویزمشرف ۰ه استبی فاید

سازماندهی میگردد، شکایت   اطالعاتی افغانستان سازمان  وزارت دفاع و  توطئه ها ودسایسی که توسط

  داشت کهاظهار ،کوییوزن  مجله  مصاحبه ای با طی   پرویزمشرف ،سال همین ماه  سپتامبر در ۰نمود

اما کرزی در  ۰وباش داردبود مرکز فرماندهی طالبان محسوب میگردید،شهر کندهارکه زمانی مالعمردر

نمبر  نم اینک پاکستان اقامت دارد، کویتهمالعمربگمان اغلب که درشهر »گفت: مورد به مقابله پرداخته 

روابط  ،یک فضای پرتنش  چنیندر ۰«میسپارم پاکستان مقامات امنیتی را به  ۰۰۰لفون ومنزل، نمبر تی

  ۰مناسبات دوکشور حالت تب آلودی داشتو

مصاحبه ای با وال  میبرد، طی  حبس خانگی بسر بندری کراچی در شهر مشرف که اکنون در پرویز    

در سرزمین افغانستان دخیل  جنگ نیابتی، اظهار داشت که هندوستان و پاکستان، سپس درژورنال ستریت

  ۰گردیدند

بیش  نزاع میان کرزی و مشرف  ،با محاسبه و بررسی روابط و مناسبات میان دوکشور آسیای جنوبی    

سیاسی دهلی جدید طنین انداز چنین یک وضعیتی زیگنالی بگوشهای شخصیتهای گرفت که درپیش باال از

صورت اقتصادی افغانستان  -تحقیقات اجتماعیتوسط مرکز ، ۲۰۰۹طی همه پرسی ایکه درسال  ۰گردید

تعدا در قبال هندوستان رقم   داشتند که این  نظر غیرمطلوب  افغانان در قبال پاکستان  درصد ۹۲گرفت، 

  ۰میداد ندرصد را نشا ۲۱

همکاریهای »سند و حامدکرزی،   وستانصدراعظم هند  سنگ من موهن  ، ۲۰۱۱اکتبر سال   در ماه    

به امضأ رسانیدند که ازجمله مطابق آن، هندوستان مکلف میان دولتهای هند و افغانستان را « ستراتیژیک

۰و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همت گماردگردید تا در تربیه   

ترس وهراس آنها  ۰مینمودند  محسوب  پاکستان  حیات خلوت  بمثابه  افغانستان را ،پاکستانی  رهبران   

امنیتی منسوبان مبنی برسفرتعدادی ازی، خبری رادوبگ آوربخود گرفت که نشریه ای درزمانی حالت مر



، طرق نوین مبارزه با دهشت افگنیوه ها وفراگیری شیتحصیالت سه ساله بمنظور فغانستان غرض ادامها

۰سپردنشرب دوستانتجهیزات نظامی به هناستفاده ازوسایل وو ثقیلسالحهای سبک ونحوه استفاده از  

بصورت دوامدار و همیشگی برای برهم زدن  ،این حقیقت مسلم را نباید فراموش نمود که در اسالم آباد   

تان حساسیت هایی را باعث مسأله نیز در پاکساین  ۰میشود  سعی بلیغی بخرچ داده  اوضاع در افغانستان

یروهای بلند پایه نظامی پاکستان مبنی برآموزش نظامیان و ن  که در پی تقاضاهای مکرر مسوولین گردید

نظامی پاکستان، مسأله فوق از جانب کرزی مورد سوال قرارگرفته و از امنیتی افغانستان در اکادمی های 

۰ه شداجرای آن امتناع ورزید  

هردو دولت اعالم  ، ۲۰۱۳ماه دسامبر سال ین سفر حامد کرزی به هندوستان درگردید که حباید یادآور   

گیری تعلیمات نظامی فرا  مصروف  در هندوستان  افراد نظامی و امنیتی افغانستان که که به تعداد داشتند

مبارزه علیه بمنظورآنها از تقأ یافته وبخش اعظمیاریکهزار نفر نفر به  ۳۵۰میباشند، ساالنه از   امنیتیو

پس از  ۰میشوند داده  قرار  تربیه حت تعلیم وتروریزم، ت  مبارزه علیه آمادگیهایی بهدف  و دهشت افگنی

ویم که یادآورش نخواهد بود  شگفت آور این  ۰دست داد خاطر  تا اندازه ای آرامش  آباداسالم  به  ،اندکی

شرکتهای هندی، سرمایه  خطرات امنیتی، کانسرسیوم  روزافزون  درمواجهه بارشد وازدیاد  درافغانستان

  ۰داد میلیارد دالرکاهش ۵،۱میلیارد دالر به  ۳،۱۰در بخش ایجاد و ساخت راه آهن را از گذاری 

غرض اشتراک  ، ۲۰۱۲جمهوری چین، کرزی در ماه جون سال  بدعوت رئیس   گردید که متذکرباید    

امضأ و پخش   به کشور رهبران هردو ،در پکن ۰سازمان همکاری شانگهای عازم چین گردید  در جلسه

سه ماه پس از  ۰توافق نمودند« همکاریهای ستراتیژیک میان چین و افغانستان»اعالمیه مشترک در مورد

  امورافقتنامه هایی  درمو انی طرف افغ با طی آن که   نمودهزیرامنیت  عمومی  چین به کابل  سفر و ،آن

هارسال چپولیس افغان طی  ۳۰۰تعلیمات عقد نمودند که مسأله آمادگیها و ئل امنیتیمسامورداقتصادی ودر

۰گنجانیده شده بودآن در  نیز ،چیندر  

ئیس جمهوری آن کشوراعالم داشت که جمهوری چین ر ،حین بازدید کرزی از چین ،یکسال پس ازآن     

به طرف افغانی تحویل داده  ۲۰۱۳میلیون دالر( را طی سال  ۳۲میلیون یوان ) ۲۰۰مبلغ   حاضر است تا

در مورد  کنفرانس منطقوی ۱۴کشور، باید بتعداد بمنظور نزدیکی روابط دو  که یادآور گردید و همچنان 

۰افت(درستانبول تدویر ی ۲۰۱۱افغانستان تدویریابد )نخستین کنفرانس از نوع ذکرشده درماه نوامبرسال   

محدود آن )بمفهوم   نسخهدر آسیا و در « گبازی بزر»در  صحنه چرخش عمده  مقدمات ،بدینترتیب     

               ۰محدود کلمه(، در افغانستان فراهم گردید


