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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ١٨
 
 

 نقش رو به  افزايش چين در افغانستان
ه وزن چين در افغانستان چين مصمم است که بين افغانستان و پاکستان ميانجيگری نمايد و اين خود باعث خواھد شد ک

البته عادی شدن روابط بين افغانستان و پاکستان بعد از سال ھا تشنج بين دو کشور کار ساده نخواھد بود، اما . باال رود

يقين است که دولت . می تواند برای چين يک آغاز خوبی تلقی گردد که تا حال نه امريکا و نه روسيه بدان موفق شده اند

گرنه کابل ھرگز   و  موافقت امريکا و شايد ھند را در سھيم ساختن چين در بحران افغانستان گرفته باشدمستعمراتی کابل

  .  را نمی کرد که به اين قمار سياسی دست بزندیچنين جرأت

ين روز ھا غرض ميانجيگری بين دو دولت متخاصم افغانستان ا  وزير خارجۀ چين دروانگ ئیگزارش ھا حاکيست که 

و " اشرف غنی"در گردھمائی سازمان ھمکاری شانگھای در آستانه،  . ن به  کابل  و اسالم آباد سفر نمايدو پاکستا

انتونی که  دلچسپ اين. به نقش مثبت چين در رفع اختالفات بين افغانستان و پاکستان موافقت کرده بودند" نواز شريف"

سرمنشی ملل متحد حين ديدار از افغانستان به نقش مثبت چين در حل منازعه بين افغانستان و پاکستان اشاره گوترش 

چين از نفوذ قابل مالحظه ای در پاکستان برخوردار است و با افغانستان ھم روابط حسنه دارد و ھيچ زمانی ھم . نمود

 نقش چين در نسبت باشد که امريکا و ھند عکس العملی شايد روی ھمين دليل. در امور کشور ما مداخله نکرده است

بدون ترديد دولت دست نشاندۀ امريکا در کابل موافقت واشنگتن را در زمينه گرفته است و . افغانستان نشان نداده اند

ی در در مذکرات آستانه، سران افغانستان و پاکستان درمورد ايجاد مکانيسم. شايد ھند ھم کدام اعتراضی نکرده باشد

  .ين راه بوداخلق  فضای تفاھم بين دو کشور به توافق رسيدند و چين بھترين گزينش در

.  و در صحنۀ سياست جھانی محتاطانه قدم می گذاردنوخاسته عمل می کند کشور امپرياليستی به مثابۀ يکھنوز تا چين 

  .  نمايد و تشنج بين اين دو کشور را تقليل بخشداميد که اين کشور بتواند فضای قابل اعتماد بين افغانستان و پاکستان خلق

  

 

 


