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               ؟ ست چین است ایا کلید حل معمای افغانستان درد      
                Does  China Hold  Key  to  the Afghan  Puzzle?                  

درست اگر خد ا خوا سته با شد  دالیل   «:  RT»-هوز  انفارمیشن کلیرنگ            

ندی که باارزومد دارد ورکرد نی به ارتباط رستاخیزچانس صلح افغانستان وجو زیادی با

بزرگ اعم از افغانستان ، پاکستان ، ایاالت هار بازیگر  همین خواسته  دوشنبه گذشته  چ

                                                                                                                                  .ره باهم یکجا به مذاکره پرداختندین  دراسالم آباد  درعقب میز مذاکمتحده امریکا وچ

 

                

نبود   ونوآوریها  با پیش شرط ها  توام دقیقْا   یی  این مذاکرات هرچند یکه اعالمیه نها   

ینده  نما  تر اشتراک کننده گان این مذاکره  برآن تاکید نمودند که باید  هرچه زود) ولی 

وحاکمیت ت  ف حفظ وحد با هدن در روند صلح لبا طاینده گروپ  ن ونما دولت افغانستا

                                                      .      (.ارضی افغانستان حضورباهم رسانیده وبه مذاکره بپردازندمیت  ماوت

مالقات ونشست نمایندگان کشورهای افغانستان ، پاکستان ، وایاالت من یک هفته قبل از   

چ پارس  به لیدرخ  پشتون  از افغان هایمتحده امریکا وچین در اسالم آباد با یک گروپ 

نه به ستایل  سین  مهم   کسب معلومات بغرض  یت روشنگرانه نها  ومذاکره یک گفتگو 

نقش کاری خطرناک   سرشناس امریکایی که با داشتن اجندایبازیگر ( sean penn)پن 

بت میکردم وهنګامیکه من با این گروپ از افغانهای  پشتون  صح. پرداختم  بازی میکرد

صرف چند روز پیش از رخداد   (1002)ل  در سا  که من  س رخداد حسا ا برایم چنین 

                                                                                                            .ور هستم  در پیشا( 22/9)

اولین پیشگا می وابتکا ری  که به ارتباط  معضله موجود افغا نستان  صورت گرفت      



چنین بود که دوتن ازمقامات طا لبا ن که د فتر مرکزی آنها در قطر  میبا شد  پیرامون 

موضوع افغانستان با نما یندگا ن بلند مقا م چین وپاکستان رو در رو بیدون دخالت ایاالت 

موضوع کاماًل مناسب بروفق ستراتیژی  -اکره وگفت وشنود پرداختند متحده امریکا  به مذ

 که آنها نیز مشتاق  طرح شده سازمان همکاری های شانگهای تحت رهبری چین وروسیه

حل معمای  افغا نستا ن بعنوان یک  معضله  موجود  در قاره آسیا  که  در جلو سازمان 

اند یشم که رهبری سا زما ن  شانگهای   شانگهای قرار گرفته است میباشند  من چنین می

وبویژه پیکن خواهان حل سریع معمای افغانستان به  نسبت  اغا ز کار هرچه سریع جاده 

                                                                                                            .ابریشم جد ید میبا شد 

گو مگو های  پنتاگون بغرض فرام  با وجود گفت( 22/9)بعد از رخداد  نګ افغانج          

ت   شدن آزادی وفارغ ازجنگ برای همیش نتوانست جامه عمل بپوشد ،واین جنگ در مد

 سا ل پایان نیافت وتا هنوز که هنوز است ادامه دارد ، دراین جنگ فرسایشی( 21)زمان 

فق گردند ، واز سوی  دیگر  بعد  از توقف روند هیچ طرف درگیر درجنگ نتوانستند مو

مذاکرات قبلی صلح  که بتا سی ازاعالم مرگ مالعمر رهبر طالبان که دوسال قیل  مرده 

                                                                                         .بود  طالبان بیشتر به چند دسته وگروپ ها تقسیم شد ند

تعامل پیچیده در انعطاف قابل نقاط مشترکهنوزهم  :  «عمق ستراتیژیک»کهن  خوب    

                                                                                                 .بین کابل واسالم آباد وجود دارد

ریس اجراییوی ( باال وپایان رفتن جست های  )ازسوی دیگرشما ممکن به کلنگگ های   

که  باشید  شده هنگام سفر رسمی اش درتهران متوجهغانستان داکتر عبدهللا عبدهللا دولت اف

همچنان وافغانستان و  ایران هردو کشور  چه پرروی تاکید میورزد که تروریزم برای  با

  اقایپاکستا نی     ییسمرمقام     یک او با   نیکه زماپاکستان تهد ید کننده  است   برای 

                                                                                                                .به ارتباط روند صلح  گفتگو میکرد ( aarcana ) ارکانا

ز  با ضرب به خود  هرگ.بنو«  شریف»که نخست وزیر پاکستان  نواز  باید تذکر داد     

وشتم  از تجدید تعهید  خود در قبال تامین صلح و توسعه اقتصادی  در افغانستان  عد ول  

                                                                                                                                          .نمیکند 

که روند صلح بین طالبان  ودولت افغانستان  درابتدا بگونه غیر  نباید فراموش کرد         

ن طالبان   گا یند نفر ازنما با اشتراک هشت  «دوحه »در  واقع ( 1021)رسمی  درسال 

صلح را به  گفتگو در روند   ز ن امتیا نستا اغاز گردید ولی به نسبت آنکه  حکومت افغا

اصاْل  ن خشمگین شده  گفتند که ما از نظر سیاسی ونظامی لبا ت طا ام مقا اسالم آباد داد

پاکستان نداریم  پس چرا حکومت افغانستان این  امتیاز را  به اسالم آباد  کدام وابستګی به

                                                                                                                                                                . محول مینماید 

طوریکه برادران هم صحبت پشتون من با تاکید یاد اور شد ند وگفتند  که اکثر مردم       

افغانستان از آنچه که دربین کابل واسالم آباد جریان دارد بشمول گرفتن تصمیم خطرناک 



  اگاهی اعزام  نظامیان افغانستان به پاکستان بغرض یاد گیری مهارت های نظامی 

                                                                                                                . ندارند 

نوز از بازی بلند باالی  اسالم آباد  برای حفظ ونگداشت  نفوذ خود باالی طالبان  تا ه    

مثاًل  شا ید که شما  متوجه شده  با شید  که واشنگتن .  اهرمی گونه ای خود کارمیگیرد

گروپ آدم کش حقا نی را یک باند تروریستی اعالم نمود ولی این باند تروریستی بیدون 

ی یلی پاکستان در امن ومصونیت تام زندگ احساس ترس در داخل قلمرو ودر ساحات قبا

صلحجویانه   دید با   لذا اگر طالبان بخواهند که خود در روند صلح افغانستان –مینمایند 

ربه مذاکره وگفتگو شوند پاکستان با همه توان وقدرتی که باالی تعداد از طالبان که حا ض

                                                                     .در دور مال منصور حلقه زده اند  دارد  روند صلح را به شکست مواجه میسازد 

برادران همصحبت پشتون من با اراده واظهار نظر راسخ وتزلزل ناپذیر  مدعی شدند      

که هیچکس  نمیتواند  از  روابط  تنگا تنگ  بین طا لبان ودولت اسال می عراق وسوریه  

ستراتیژیکی طالبان میباشند وتمام طالبانی که انکار نماید  چونکه داعشی ها  از متحد ین 

بود وبا ش دارند انگیزه ای جنگ وجدال را  همین مقامات بلند باالی دولت « دوحه»در 

                                                                                               .اسالمی عراق وسوریه  به ایشان میدهند 

سوی دیگر  بین نظا می های بلند باالی پاکستان و دولت اسالمی عراق  وسوریه یک از 

اش با  تابداند از آنچه که با ارتباط نگرانی  طالبان در همدستی)دگرگونی بیشتر ظریفانه 

چنانچه درهفته  –قا بل رویت میبا شد ( دولت اسالمی عراق وسوریه چیزی وجود دارد  

کستان  جنرال راحیل شریف خود تصمیم گرفت تا به افغانستان ای ګذشته  ریس ارکان پا

 از نشانه ای  همچو تصمیمگیری او  ن به گفتگو بپردازد که نستا ت افغا ما برود وبا مقا

عمق ستراتیژیکی   را طبق   نکه امتیاز روند صلحآاینست  که نظامیان پاکستانی بعوض 

که ابتکار  صلح را  درگرو پاکستا ن سجل افغانستان بدست داشته باشد  میخواهند  خود 

                                                                                                                                                  . نمایند 

روند صلح  لذا ازنظر  اصول وپرنسیپ  به ارتباط :پیش رو خط لوله : قابل توجه 

افغانستان مجمع ویاگردهمای غیررسمی افغانها نیز  میتواند  از اعتبار قابل  مالحظه ای 

برخوردار با شد ویا به اعتبا ر معتبر  خود با قی بما ند  مثل  عالقمندی   حزب اسالمی 

افغانستان درتحت زعا مت گلبدین حکمتیا ر بازیکن کلیدی دیگری که در لست بلند باالی  

نفری  تروریست سر شنا سی ردیف بندی شده واشنگتن شامل میباشد را  نبا ید نا دیده  ده

ازآنجایکه حکمتیار اشکارًا  موضوع مشکل افغانستان  را مربوط  بخود افغان ها  -گرفت

ما یند وپاکستان مید اند وبه این با ور است که این مشکل را خود افغانها باید حل وفصل ن

لح و تفاهم بین االفغانی مداخله نماید لذا   ا ظهارات حکمتیار این مفهوم نبا ید در روند ص

                                                . را میرسا ند که او خود میخواهد در روند صلح  آینده افغانستان زیدخل باشد 

طالبان به سوی تذکر دیگر اینکه هر آنقدر که بنوبه توجه خویش را از  موضوع قابل     



درافغانستان  معطوف سازیم  نقشه  پیشرو های دولت اسالمی عراق وسوریه ویاداعش 

ریس  جمهور  سابق  «کرزی  مد حا»وطرح توطیه  بیشتر برای حلقات که در اطراف 

قبلی کابل   شاروال  فته ایگقرار   میگردد مثل  افغانستان گرد آمده اند ضخیم وضخمیتر

داعش محصول تولید سیا ست خارجی  (به این دلیل که هیچ چیز قابل کنترول نمیباشد  )

پاکستان میبا شد تاکه اگربتواند توسط این گروه آدم کش وتروریست به منابع غنی انرژی 

                                                                                                 . دراسیا مرکزی و چین وروسیه دسترسی حاصل نماید 

لذا دراینجا به ارتباط لوله گاز  باید یادآورشد که تمدید ویا ساختار آن درشرایط کنونی     

                                           .                                                                         امنیتی کمی از ذهن زمان بدور است بد بادرنظرداشت شرایط

ده بیلون ( TAPI)باآنهم کابل متعهد گردیده  که بخاطر حفظ امنیت  این پایپ لین  گاز      

محافظ  ( 0000)کیلومتر میباشد  ( 2000)تا داخل هند دالری که طول آن  از ترکمنستان 

مال  اغلب شا ید در ماه دسمبر سا ل که کار ساختمانی این پروژه  به  احت -استخدام نماید

 –نرکمنستان =TAPI)پا یا ن   یابد  کارما ین پاکی  درمسیر  این پروژه تا یپی ( 1020)

                  .                                                                                      درماه اپریل اغاز می یابد (پاکستان  وهند  –افغانستان 

 Gurbunguly B)بردی مکوهامیدوف ریس جمهور ترکمنستان  اقای  گوربنگولی         

Mukhamedove ) نشان داده است وبه کمپنی ( تایپی)آماده گی خودرا به ارتباط پروژه

ش داخل ترکمنستان ترکمن گازوشرکت ترکمن گازنفت هدایت داده است تاکارساختمان بخ

به طول ین پایپ لین گازا.کیلومتر میشود اغاز نماید( 121)را که درحدود ( تایپی)پروژه 

عبور ستان کلیومتر از داخل  پاک ( 010) و بطول  ن  افغانستا از قلمرو  کیلومتر( 007)

                                                                               .                                                                                                 مینما ید

به پایان ( 1020)تاسا ل « تایپی»ایا  تمام این ارزوی  جنون آمیزمبنی برتکمیل پروژه   

                                      .                         خواهد رسید  سوال دایماً بازی  خواهد بود که هرگزپاسخ قطعی نخواهد داشت 

سی )عین حا ل  قابل تفکر ا ست که  واکنش سازمان  در؟  ما کجا است یهیروین ها

                                                               تا به حال دراینمورد از چه قرار است ؟( آی ای

کسی که به   (Michael Morell)اقای میخایل موریل   (CIA)یراسبق سی آی ای  مد     

ارتباط موضوعات امنیتی  افغانستان از طرف مقامات ذیصالح واشنگتن  مجددًا موظف 

در رابطه به  با قیما ند ن  سربازان امریکایی  با مقامات ذیصالح در گفت   -شده است 

عداد سربازان باید چه تصمیمی وشنود ودیبیت میبا شد که با بازشد ن مجد د مسا له تعین ت

سرباز پیاده ( 20000)اتخاذ نماید  چونکه  پنتاگون قباًل پذیرفته بود که درافغانستان  باید 

   .                                                                                                                            نظام باقی بماند 

توام  (Gen. John Campbell)جان کمپبیل در افغانستان  جنرال ( ناتو)قوماندان ارشد  

با حس انتقام جویانه میګوید من  تا آنجا که میتوانم ویا تا انجا که میخواهم باید سربازان و 

نیروهای جنګی خودرا در افغنستان داشته باشم تا آنکه در این سرزمین امنیت ومصونیت 



ن تعداد سربازان ونیروهای جنګی را که من میخواهم درافغانستان ارا شود  لذا  کامل برق

ثبت وشمار خود راجستر نماید  تا  آنکه نتاګون درپعداد سربازان را باید تباقی بمانند  آن 

د ودولت ازعهده عملیلت ها بدر شونبیدون کمک ماخود نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند 

مصارف  آموزش بیلیون دالر( ۰۶)مبلغ  هشد که ساالن نباکا دګرمجبورایاالت متحده امری

اینطرف تمویل   به( ۲۶۶۲)نیروهای امنیتی افغانستان را که از سال    ...... و معاشات

                                                                                                                         .ردازدپید ب مینما

پاین   –گذارشات  اخیر پنتاگون حاکی از آنست  که وضع  امنیتی در افغا نستا ن  پاین     

.                                                                                   ده شدوپاین است تا جایکه ضروت رفتن  دوباره  ما به هلمند  دی

نیروهای خاص   –تنها چند روز قبل از نشست هیات روند صلح افغانستان در اسالم آباد 

جنگ شدید رهسپار هلمند  نظامی ایاالت متحده امریکادرسایه  سربازان  افغانی  بخاطر 

  (Peter Cook)سکرتر مطبوعاتی  پنتاگون  اقای  پیترکوک  -طالبان بجنگند   شدند تا با

ببرد  ولی او  ( combat)نخواست نام  از نبرد  (trademark)در روزنامه  تریدمارک 

با انهم برماموریت آموزگاران و کاراگاهان  نظامی  کشورش بغرض  آموزش و مشوره 

                                                                                         . رزیدبه نیروهای امنیتی افغانستان تاکید و

وان اینکه طالبان از هنگامیکه درافغانستان درتحت تهاجم یورش  باید خاطر نشان ساخت 

قرار گرفتند تا  چندی   پیش ( 1002)های هواپایماها جنگی ایاالت متحده امریکا درسال 

طوریکه اکنون  بسیار ساحات افغانستان  را در تحت تصرف  خود اورده اند   درتحت آن

تصرف نداشتند  یعنی طالبان نه تنها که محضاً چهار ولسوالی هلمند را در تحت  تصرف 

دارند بلکه بخش های دیگر کشور را نیز درتحت نفوذ وتصرف  خود  دارند  باید اذعان 

به حیث سپر خود ویا آنها را درتحت آتش فیر خود بخاطر  کرد که طالبان مردم ملکی را

همین  بناً نیروهای ویژه ای نظامی ایاالت متحده امریکا . ترسا ند ن  مردم قرار میدهند 

اکنون بحیث ناظردرکمین وبحا لت آماده باش درهلمند قرار دارند تادرصورت ضرورت 

                                                                                               .به  تهاجم علیه دشمن بپردازند 

دراینجا باز ضرورت سوال مجدد به پیش می آید که چرا  هرچیز دوباره  به هلمند         

دراین مورد  برادران هم صحبت  پشتون  من  با بسیا ر  ساده گی  وآرامش  برمیگردد؟

وجدال  جنگ  و وزدوخوردها  کشمکش ها  همه   این  :گفتند   نبه جا ودرک همه خاطر 

بخاطر دادوستد وتجارت هیرون  درهلمند افغانستان است (  CIA)ودرگیری  سی آی ای 

یی ها از هلمند  و یا امریکا گردد   که امریکایی ها هرگز نمیخواهد این زدوخوردها قطع

                                                                                                                                   . بیرون شوند

مه ای گاز  رزمنا  ید از فصل جد   جستجوی در راه باز کردن ویا پس ما دراینجا        

برمبنای  خط  ی  نه گتقسیم طالبان به چند دسته  - درقلب اروپا آسیا هستیم  ش وخشخا

با واشنگتن در  مستقیماً  نکه  هم طالبان   تا آ قرمز نهایی بین شان  صورت گرفته ونه 



ر با د پس   تن به مذاکره نمیدادند   حکومت کابل صحبت وگفت وشنید نمیبودند هرگز با 

 که  آنها می اندیشند موضوع  نبه  با احساس همه جانظرداشت این موضوع نظر طالبان 

                                                                    .  میباشد ( pipelinneistan)ا پایپلینستان خط لوله گاز یید  ویا ضرورت تمدآمدن  پیش

تجارت هیروین    ( ت کلنتون قهمان داستان از و) حصه خودرا میخواهیم خوب  اما ما 

                                                      . ،خوب شما آنرا حفظ کنید ولی ما حصه خودرا میخواهیم «   سی آی ای »سازمان 

پیشاور  به ارتباط پشتون  هم صحبت ومخاطب من  سوار در پرواز بطرف  برادران      

طالبان میخواهند تا دفتر نمایند گی شان : گفتند د افغانستان ل معضله موجونقشه راه ویا ح

به   متحد  سازمان ملل  طرف  که جابجا شده است از  در قطر  واقعاً دریک محل خوب

رت اسالمی افغانستان شناخته شود وتمام طالبانی که در لیست  عنوان نمایندگی رسمی اما

در   که  طالبان  محبوسین م ف وتما سیاه ایاالت متحده امریکا ردیف شده اند از لست حذ

                                                                                                                                                                                                    . بس افغانستان محبوس اند آزاد شوند  محا

آنها به امید همین آرزو ودرخواست اند ؟  والبته  که اگر این آرزوی شان جامه عمل       

این به پکن تعلق خواهد گرفت که با یک سناریو  برنده وبرنده  پس در آنصورت  ?نپوشد 

                                                                                             . پیش آید ویا بدر شود 

 تحلیلګر جییو پولیتیک مفسرو  یکر پیپ ایسکوبا: چند سطر درمورد نویسنده این مقاله

و تام دسپیچ ( sputnik)سپوتنیک ( RT)میباشد  او مقاالت زیا دی  برای  روسیه امروز

(TomDispatch)  مینوسد  مقاله  و  ها مضمون  اکثر سایت   برای  مینوسد اوهمچنان

و برای  اسیا تایمس  مضامین   سهم میگیرد   رادیوی وتلویزیونی  ودراکثر برنامه های

بیشتر نوشته است  وسعت  سلسله مقاالت او از ایاالت متحده امریکا تا شرق دور میباشد  

( 2901) وبه حیث یک روزنامه نگر ومفسر وپژوهشگر از سال ه برازیل تولد یافت راود

واشنگتن    –الس انجلس    –میالن   –پاریس    -به   اینطرف  بصورت سیا ر در  لندن

به  حیث  یک  متخصص  (   22/9)اوحتی قبل  از   رخداد  –وهانکانگ  زندگی میکند 

ا درابطه   جد وجهد  قدرت های پوشش دهنده  مسا یل  شرق میانه  تا آسیای مرکزی  ر

او مولف . بزرگ مبنی به دسترسی شان به انرژی  وجیوپولیتیک  به بحث گرفته است

 : کتاب های  ذیل میباشد 

Globalistan (2007)- Red Zone Blue(2007)- Obama does globalistan 

(2009) – Empire of Chaos (2014)   بوک   نیمبل  توسط  او کتاب های   که همه

(Nimble Books ) ( 1007)زیورچاپ را یافته است واخرین جلد کتاب او که در سال

                                       . تکمیل شده بود توسط همین مطبعه کتاب  نمبیل چاپ گردید
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