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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٣٠
 

 سردی در روابط افغانستان و ھند
  

ژيک سرباز يابط ستراتھند از دعوت افغانستان در احيای رو. روابط کابل و دھلی درين روز ھا به سردی گرائيده است

 عبدهللا محسوب –اين شکست ديگر در سياست خارجی حکومت وحشت ملی غنی . ًزده و آن را عجالتا نپذيرفته است

  .شود می

. ژيک رد کرده استي ستراتۀھند از نزديکی کابل و اسالم آباد ناراضی است و دعوت افغانستان را در ديدار دو جانب

.  امضاء شد، اما با نصب غنی در اريکۀ قدرت از رونق افتاد٢٠١١و کشور در سال ژيک بين ديموافقتنامۀ سترات

سياست خارجی بيشتر پاکستان محوری است و محاسبه حکومت وحشت ملی  طوری بوده است  که با دوری از دھلی، 

  .اھند شدتواند اعتماد اسالم آباد را جلب نموده و در نتيجه فشار پاکستان، سرانجام طالبان مھار خو می

با ھمه کرنش ھا، کابل نتوانست چيزی .  در مذاکرات صلح با طالبان که چندی قبل به راه افتاد خبری از نمايندۀ ھند نبود

خواست ھای پاکستان کم . دھد پاکستان به ھمان روش بی ثبات ساختن افغانستان ادامه می. دست بياورده از اسالم آباد ب

که، ھند نه تنھا دعوت افغانستان را برای احيای روابط  جالب و غير منتظره اين.  نيست که کابل از عھده اش برآيد

ی افغانستان که قرار است در ماه ئژيک رد کرده، بلکه ھمچنان اعالم کرد در کنفرانس ھمکاری اقتصادی منطقه يسترات

 ميليارد دالری خود به افغانستان وفادار ٢.٣با وجود اين ھند به تعھد . ار شود شرکت نخواھد کردسپتمبر  در کابل برگز

  .خواھد ماند

. اين يکی از عمده ترين شکست ھای ديپلماتيک نظام مستعمراتی کابل است که در چند سال اخير تجربه کرده است

کابل به . ه بتوانند چند تربوز را در يک دست بگيرندعمال دولت مستعمراتی کابل آنقدر مھارت ديپلماتيک ندارند ک

که تقاضای اسالم آباد از کابل سرسپردگی کامل  يکبارگی ھند را کنار کذاشت و پاکستان را بديل خود دانست، در حالی

  . ژيک پاکستان مبدل گرددياست تا افغانستان به يک عمق سترات

بلکه در سياست خارجی خود ھم  به ناکامی ھای عمده مواجه شده دولت مستعمراتی کابل نه تنھا در سياست داخلی، 

تواند با قوت در صحنۀ سياست داخلی و خارجی عرض  دولت مستعمراتی کابل پايگاه ملی و مردمی ندارد و نمی. است

  . اندام نمايد

 

 


