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  افغانستان مورد در را خود خاموشي چين
  شكند مي 

 
 با سوسياليسم سویه ب را پيكنگ سرانجام و  نمود بقا و كرد زندگی او كه ه ایكشند و خشن  محيط يك در

 چين، المللی بين مش خصوص در.  باشد تاطمح كه داشت عمده داليل ياوپنگس دينگ داد، سوق چينی خصوصيات
 برخورد آرامی به حوادث با بداريد؛ محفوظ  را ما موقعيت كنيد؛ مالحظه آرامی به“: بگويد كه شد مجبور دينگ
 و باشيد؛ خوب تبارز نيمه حالت حفظ  در باشيد؛ فرصت انتظار در و نگھداريد مخفی را ما ظرفيت و توانائی نمائيد؛
 ”.نكنيد بریرھ ادعای ھرگز

 چين كمونيست حزب نشراتی ارگان.  نكرد بيان افعانستان مشكل مورد در را خود نظر  گاھی ھيچ چين بنابرين،
(CCP)، است شكستانده مختصر تفسير يك در را قيد آن حاال مردم، ۀنام روز.  
 سرعت به  ميكند تھديد  كه ستا جريان در گرفته بر در را افغانستان كه ای منطقه فضای  در بحرانی امروز البته،
 ضد ستراتژی در  تعديالت آيا “است عنوانش كه را ھا چينی تفسير  زمان تنھا اين اما.  شود مشتعل ای كننده خيره

  .نميكند بيان  ”بود؟ خواھد  ثمر مثمر امريكا تروريزم
 به چين در را خود تاريخی مالقات امريكا ۀخارج وزير نوكلنت ریھال.  است  مناسب اين برای عالی طور زمينه
 جمھور رئيس اوباما نظر زير امريكا و چين  روابط در” اطمينان درك  “با آشكارا طور پيكنگ.  رسانيد پايان
 در وقتيكه “ميگويند  كه شدند نوكلنت توسط ھا چينی  ۀمقول نقل  ۀشيفت  پيكنگ بيشتر، حتی. كشيد راحت نفس امريكا
 جھانی سيستم ولؤمس را چين كه بوش جورج ۀكنند نارام ھای روز”   .كنيم مكك را يكديگر باشيم، كشتی يك

 .است گذشته ميدانست،
 مبنی اوباما اظھاريه با  وی ديدار اينكهً خصوصا است، بوده چينی مقامات با كلنتن صحبت موضوعً حتما افغانستان

    .بود مقارن افغانستان در قوا افزايش بر
 ازمشكالت برداری بھره
 نماينده منحيث ھولبروك ريچارد تقرر در اوباما تصميم از طوريكه.  است موجود ديگر موضوع دو كه چند رھ

 آسيا جنوب در را خود پاليسی افزار محسوس طور امريكا  ميشود، آشكار پاكستان و افغانستان برای اختصاصی
 .نيست بيگانه پيكنگ برای ھولبروك.  ميدھد تغيير

 يك داخل ھند با امريكا روابط كه است كرده سنجشً واضحا پيكنگ منطقه، در ھولبروك اخير داردي از بعد بالفاصله
 ازين كه بود خوبی پاداشی پيكنگ برای اين.  ميدھد نشان را اصطكاك عالمات بعضی كه شده ديگری یكيف ۀمرحل
 .كند وارد خود جنوبی ۀھمساي بر بيشتر فشار و نموده برداری بھره حالت
 تاريخی كنفرانس برای را  ھا نامه دعوت كه كرد اعالم )وقت ھمان( گذشته ۀھفت روسيه ۀخارج وزات نكه،اي دوم
.  است نموده صادر بود، شده معطل طوالنی مدت برای  كه افغانستان مورد در شانگھای ھمكاری سازمان مارچ ٢٧
 ۀلفاف در پھلوئی دو . نمايد اتخاذ موقف انافغانست مشكل ارتباط به كه است شدن نزديك حال در پيكنگ برای وقت
 .بود نخواھد كافی ازين بيش  پارسائی ۀموعظ
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 از چين الكن  دارد؟ ايران و ھند مانند شانگھای ھمكاری سازمان مشاھدان يا روسيه با را ھمبستگی حس چين آيا
 جمع( امريكا و. ميتواندن مدهآبر ھم اوباما ۀادار با ھمكاری شكوفائی حال در تحرك  ناندپاش ھم از ه ایعھد

   .ميكند تحريم را شانگھای ھمكاری سازمان كنفرانس )متحدينش
 ۀتوسع ًواقعا مردم  اخبار تفسير.  كنيم مشاھده آينده در را پيكنگ آور تعجب   حركات  برخی شايد ما بنابرين،
 نبرده نام كشمير از كه تدرس.  است نموده تقاضا ميگردد، شامل را وپاكستان ھند مشكل كه ھولبروك ماموريت

 امريكا براينكه مبنی شد اشاره آن به كه بود موضوعی ًدقيقا كشمير كه ميگذارد باقی كم را تصور اين الكن است،
 .ميداند ھند با خود وخيم روابط در ”اصلی موضوع “آنرا پاكستان كه نموده وساطت آن حل راه در بايست
 نميسازد برآورده را اوباما "ستراتژيك اھداف" افغانستان به بيشتر وایق اعزام صرف كه ميكند بيان چينی تفيسر
 :ميدھد ادامه سرمقاله.  سازد ثبات با  را پاكستان و ھند روابط و پاكستانً خصوصا آسيا جنوب واشنگتن اينكه مگر

 ازينرو،.  نميتواند شده پيروز ترور عليه جنگ در امريكا پاكستان، ھمكاری بدون كه است واضح
 بين و داخلی سالم و پايدار محيط يك بايد امريكا ترريزم، ضد جنگ در شعمناف   حفاظت برای
 می آسانی به.  نمايد مينأت سازد، سھل  پاكستان و ھند بين را تشنج كه پاكستان برای را المللی
 موضوع برای خود اختصاصی  فرستاده منحيث را  ھولبروك ريچارد اوباما چرا كه فھميم

 حقيقت، در. ميگردد شامل ھولبروك  سفر اولين در ھند چرا و نموده تعيين پاكستان و افغانستان
   .اند مرتبط ھم با ”پاكستان ـ ھند ۀمعضل و  "پاكستان مشكل"  "افغانستان مشكل"

 در زياد تمالاح به دوستانهغير  ھای تبصره اين و.  باشد دارا را البديھه فی ھای تبصره ماھيت كه نيست كلماتی اين
 ھولبروك فعاليت  كه دادند خرچه ب را خود مساعی تمام ھندی ھای ديپلمات. ماند نخواھد مالحظه بدون جديد دھلی
 اصرار كه دارد وجود  امريكا حاکم در  ھای نھاد  و متفكرين ميان در وسيعی عقيده  كه اگرچه نگردد، شامل را ھند

 درين حاال پيكنگ.  يافت خواھد ادامه پاكستان و ھند بين تشنج ماند، باقی الينحل  كشمير بحران زمانيكه تا ميورزند
    .ميكند حمايت پاكستان موقف از  ًواضحا چين.  است شده داخل بحث

 ۀمداخل به  بيشتر كه انگاشته ناديده  را پاكستان در حاكم امريكائی ضد ۀروحي اصلی ۀانگيز  پيكنگ اينكه، دلچسپ
 بيرحمانه جنگ يا و نظامی پی در پی ھای دكتاتوری از امريكا حمايتً خصوصا كشور، آن خلیدا  امور در امريكا

 ارتباط به  چينی تفسير كه ًواقعا.  ميشود مربوط مسلمين روان به ۀصدم و امريكا رھبری تحت افغانستان در
   .است مانده باقی خاموش اجنبيان توسط افغانستان اشغال اصلی موضوع
 چين حساسيت از كمتر وجه ھيچ به كشمير در سوم طرف ۀمداخل از ھند نفرت كه باشد باور خوش ندنميتوا پيكنگ

  دستپاچه پيكنگ  باشد، اين ميتواند ممكن توضيح يك.  نيست سينكيانگ و تبت مورد در  جھانی ۀعقيد  ارتباط به
    .نمايد بازی است، تبت قيام  سال پنجاھمين   آينده ماه در كه را ”تبت ورق  “ھند مبادا كه است

 به پيكنگ اينكه، مناقشه قابل.  است گرفته فشار زير قيام سالگرد نزديكی نسبت به را تبت ھای ناسيوناليست پيكنگ
 بايد ھندی ھای ستراتژيست بنابرين،.  كرد خواھد استفاده  "كشمير ورق" از ھم  چين  ًاحتماال كه ميدھد اخطار ھند
 مالقات  تعقيب به پاكستان و ھند مناقشات در امريكا ميانجيگری برای تقاضا در را ھا یچين  ۀانگيز حدود بدقت
   .بدھند قرار ارزيابی مورد چينی مقامات با نوكلنت
 با در را امريكا ستراتژی منفی طور كه نموده انتخاب را روسيه يعنی  يیهمنطق ديگر قدرت يك  پيكنگ ھند، از جدا
 ھيچ گويا كه گرفته ناديده مجموع در را ايران  تفسير، كه ًاتفاقا(. است داده قرار  شارف زير افغانستان ساختن ثبات
 خوشنود روسيه كه شود متيقن بايد امريكا..." ميدارد، اظھار تفسير  ).نيست افغانی شطرنج تخته در  اثر عامل
 روابط لحظاتيكه در... بود روسيه عقبی حويلی است، واقع آن درنيز  افغانستان كه مركزی آسيای ۀمنطق.  گردد
 مقابل در  روسيه العمل عكس ميدھد،  نشان را بھبودی  عاليم  اوباما رسيدن قدرت به از بعد روسيه و امريكا
  ".است ماھرانه قدری افغانستان در امريكا عساكر افزايش
 امور كامل كنترول از امريكا نگذاشتن در روسيه تصميم“:  دارد را آتی ارزيابی  پيكنگ  كند؟ چه اوباما پس،

 امور در روسيه با خود رقابتی و ھمكاری ۀرابط در امريكا كه طريقی.  است توجه قابل ای اندازه تا افغانستان
   .ميدھد قرار آزمايش مورد شستراتژيك اھداف فھم در را امريكا توانائی پيمايد، می افغانستان

 توسعه: است روسيه و امريكا امروزی روابط در  فيه متنازع ۀقضي دو در ذيعالقه طرف موقع به چين بعد، الكن
 در ناتو ۀتوسع از چين.  امريكا راكتی دفاع سيستم  گسترش و مركزی آسيای سویه ب )ناتو( شمالی اتالنتيك پيمان
 تیضرب توانائی كه است امريكا راكتی دفاع سيستم مخالف و داشته نفرت مركزی آسيای يعنی خود عقبی حويلی
   .ساخت خواھد ارزش بی را چين متعارف نيمهً نسبتا
 مسكو وقتيكه باشيم داشته امريكا حركات اين به را مخالف رھبری ادعای چرا ٫گفت خواھد دينگ طوريكه الكن،
  ميدھد؟ انجام شكوه با كار يكً قبال

 ميسازد وادار را اشنگتنوکه  ،امعن دين ب.  ميدھد تشخيص  را افغانستان در روسيه عالقمندی مردم وزنامهر تفسير
 اينكه اظھار با ديگر، يكبار.  نداند روسيه و چين  بندی دسته نوع يك را شانگھای ھمكاری سازمان كنفرانس ات

 است، ”روسيه و امريكا بين  ستراتژی بازی “از قسمت يك قرغزی  مقامات توسط ماناس ھوائی پايگاه انسداد
 انداختن راهه ب دليل معھذا،  .ميسازد بھا كم را شانگھای ھمكاری ازمانس  ۀآيند كنفرانس نتيجه در مردم وزنامهر
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 اين به ھم يكبار ھا چينی  تفسير اما.  ميكند تھديد را مركزی آسيای امنيت افغانستان بحران كه است اين كنفرانس
   .نميكند اشاره موضوع
 چين آيد، می دسته ب چه ،افغانستان ۀقضي در اامريك انحصار به مخالفت ارتباط به روسيه تصميم از  اينكه، خالصه

 نيم و كمرخ نقش و كرد خواھد نظارت آرامی  به چين ميگويد، دينگ طوريكه.  شد نخواھد كشانيده محاسبه چنين در
 نه كه ميشود ھم موفق و گشايد می افغان خاك سویه ب قوت با را خود راه روسيه معھذا،.  داشت خواھد نگه را بند
 روسيه مانع امريكا اگر ديگر، جانب از.  ميگردد مستفيد آن از ھم چين ھمچنان بلكه شانگھای ریھمكا سازمان تنھا
   زد خواھد  ضربه چين نه روسيه حيثيت به اين شود،
 كه است موجود دليلی مسكو برای  ؟ ميگردد خاطر آزرده  روسيه و امريكا روابط در جديد ھای تكان از چين آيا

 ھوائی پايگاه ميدان شدن مسدود از كه گرفته تصميم اوباما ۀادار كه حساس موقع چنين در مردم وزنامهر چرا بداند
 تماس مركزی آسيای در امريكا نفوذ نسبت به مسكو نيت مورد در نسازد، روسيه و امريكا روابط در عاملی ماناس
 .شود شناخته افغانستان در بامااو ستراتژی در مخرب منحيث كه يافت خواھد كننده ناراحت اينرا مسكو.  است گرفته
 ھا اسالميست با تماس
.  است طالبان اساسی  لۀسأم به   مستقيم غير ۀاشار  ميشود، معلوم ھا چينی تفسير ۀبار در العاده خارقً واقعا يكهچيز
 شكلیم كدام سياسی حل راه برای افغانستان در  قدرت ساختار در طالبان گنجانيدن در پيكنگ كه است موجود عاليم
 تفسير. باشد بين واقعی افغانستان واقعی شرايط به نسبت  كه ميكند توصيه امريكا به تفسير اينكه، دلچسپ.  ندارد

 ندارد،حيات نوين  برای درامدی پيش ھيچگونهً تقريبا افغانستان كه استدالل ازين حمايت در را خود صدای ھمچنان
 .باشد واحد كشور يك نميتواند افغانستان هك ميكند  پيشنھاد تفسير عالوه،ه ب. ميكند بلند
  از  تقرب يعنی برتانيه و امريكا نفوذ با ھای حلقه در كه شود مشاھده ديدی طرز روشنی در بايست ھا تبصره اين

 مشكالت   برای  جوابی است ممكن  برميگيرد، در را محلی رھبری مفاد به دولتی قدرت پخش  كه  ”باال به پائين“
  .بود خواھد پشتون مناطق در قدرت ساختار در طالبان ساختن داخل برای راه بھترين كه اشدب افغانستان

 ديدار اثنای در.  نمايد سفر چين به تا نمود دعوت پاكستان اسالمی جماعت نفوذ با تأھي يك از چين كمونيست حزن
 نمودند امضا ميكند، تصريح را ستانپاك و چين روابط اصل چھار كه را تفاھم يادداشت يك جانب دو ھر ی،ئ ھفته يك
  .بود ديگر يك داخلی امور در مداخله عدم و متقابل احترام. تساوی اسقالل، شامل كه

 به نسبت چين موقف از و داد اطمينان چين ملی و رافيائیغج وحدت به خود حمايت از اسالمی جماعت ضمن درين
 تكرار كشمير مورد در را خود  ”اصلی موقف  “بالمثل اقدام اب   پيكنگ. نمود پشتيبانی  تبت و سينكيانگ تايوان،
   .يافت خواھد ادامه چين اساسی ھمكاری كه ساخت نشان خاطر و نمود

 حزب ھمكاری كه نيست راھی ديگر.  شود مخلوط اسالم با آسانی به نميتواند ـ چينی خواص با  حتی ـ سوسيالسيم
 به پرده عقب معامله يك اينرا اينكه استثنای به دھد توضيح را انپاكست اسالمی حزب رھبران با چين كمونيست
   .بناميم منطقه در اسالمی تندروان  ھای نيرو صعود ارتباط

 سویه ب امريكا كه ميكند مالحظه "اخبار".  است نامعلوم افغانستان در قوا افزايش نتيجه كه پذيرد می مردم وزنامهر
 "اخبار" تفسير.  نميكرد  پيگيری به تأجر  كرزی جمھور رئيس  آن غير در است، روان معتدل باطالبان مصالحه

.   كند می ستايش  ميشود، اشاره آن به نوكلنت توسط ًمكررا که   ”ھوش قدرت “تبارز ی يعنی  تفكر طرز چنين از
 نظام كه افغانستان حكومت به كمك مانند ھائی روش است،  ”شديد اقدام “يك امريكا قوای افزايش اثنائيكه در يعنی
  .بود خواھد ”نرم روش “ بخشد، تحكيم كشور تدريجی ساختن ثبات با برای را خود
 ميتواند امريكا اجندای اساس اين به و بوده واقع ايروشيا تقاطع در افغانستان كه است آگاه پيكنگ الوصف، مع

 و ناتو ھمكاری ھمچنان نگتنواش ستراتژی است، ھدف يك ًواقعا القاعده كوبيدن ھم در حينيكه.  باشد ستراتژيك
  نوبه،ه ب .نشود ناكام كه.ميكند  تضمين را ناتو اروپای از بيرون نظامی ماموريت اولين  كه  داده يشاافز را متحدين

 ايروشيا قلب در را خود حضور و برده بلند متحدين ميان را خود رھبری موقف كه ساخت خواھد قادر را امريكا اين
   .بخشد می تحكيم داشته دست وسايل با

 حتی ـ دينگ از نقل با "ميكند پنھان را خود  ظرفيت" چين.  ندارد جنداا چنين با پرابلمی ھيچ چين كه ميشود معلوم
 افغانستان.  فتندبي خستگی و  فرسودگی در انجام سر و كنند نفی را ديگر يك و نمايند تصادم روسيه و امريكا حينيكه

 در و ساخته متمركز شموقعيت مينأت به را خود بايد چين بنابرين،.  است معروف ”ھا امپراطوری قبرستان “به
  .ميكرد تقدير آن از  ًاحتماال دينگ كه ستراتژی ـ  ماند باقی فرصت انتظار

  :مترجميادداشت 
. به خاطر حفظ اصالت نوشته، کوشش به عمل آمد، تا با ھمان زبان دشوار نويسنده، مقاله اش ترجمه شود -١

 .از اين بابت بر اين قلم ناراحت نباشند" افغانستان آزاد –آزاد افغانستان "پورتال خوانندگان ارجمند اميداست 
 بر پشت پردهکه دريئ چينائی ھا، وبازی ھاۀندانطرز ديد آزمافشای  بعد ازمطالعه مقاله در پورتال، به خاطر -٢

با تحليل نويسنده  ، به اين ترجمه دست يازيدم ورنه با صراحت بايد نوشت کهحيات وبقای کشور ما در جريان است
چين را نيز چيزی به غير از اتحاد شوروی سالھای الت داخلی چين ھيچ گونه توافقی نداشته، رژيم فعلی ودر قبال تح

  .نميدانمميالدی  ۶٠
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 را بدان علت برجسته ساختم تا تمام  ".باشد واحد كشور يك نميتواند افغانستان هك ميكند  پيشنھاد تفسير "جملۀ  -٣
دشمنان وحدت به عمق توطئه پی برده قلم می زنند ، افغانستان وتماميت ارضی وحدت حفظ آنھائی که به خاطر 

 دندشمنان تمام آنھائی را شامل ااين .  در ھر لباسی که ملبس باشند، تشخيص وبا آنھا قطع ھمکاری نمايندکشور ما را
ر می تگھداشته، با ھيزم تفرقه آنرا داغ کشور را داغ نراق بين اقوام ومذاھبتفاکه به شکلی از اشکال تنور جنگ و

   .سازند
 
 
  
 
 


