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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ١٢
 

 چين در تياتر افغانستان
 

ستان بازی می چين که در حال تبديل شدن به يک قدرت عظيم دنيائی است، به آھستگی اما متدوام نقش مھمی در افغان

تواند نفوذ سياسی و مالی چين را در افغانستان  اين دولت در پروژه ھای بنيادی سرمايه گذاری نموده که می. نمايد

کشور ما به مرکز زورآمائی قدرت ھای جھانی تبديل شده است، اما چين راه غير نظامی را انتخاب نموده . تقويت نمايد

 .که خطراتش کمتر است

درين خصوص امريکا را به . افغانستان جزء برنامۀ گسترش قدرت جھانی اش در منطقه و جھان استحضور چين در 

چين عجله ندارد که دست به ماجراجوئی ھای . رود مبارزه می طلبد، الکن با کمال متانت و حوصله مندی به پيش می

 آنھا ناشی نۀز روش ھای ماجراجوياناکامی ھای شوروری و امريکا در چھار گوشۀ جھان که ا. سياسی و نظامی بزند

دولت چين از خود روش ھای خاصی دارد که . شده است، رھبران چين را  دوبار وادار به تفکر قبل از اقدام می نمايد

  . مبين نمونۀ چينی در تياتر جھان است

که امريکا ھنوز ھم بر يگانگی قدرت خود پافشاری می کند و ساير  چين از جھان چند قطبی حمايت می کند، در حالی

 کيد میأروش چين بيشتر آسيا محوری است و بر توسعۀ ھمکاری ھای اقتصادی ت. داند قدرت ھای جھانی را تابع می

ه چين روی ھمين دليل است ک. ين زمان افريقا و امريکای التين و جنوبی را ھم فراموش نکرده  استورزد، اما در ع

که متجاوزين غرب موفقيتی در افغانستان  خود را در سرمايه گذاری وسيعی در  افغانستان آماده می کند، باالخص اين

بايد . ژيک را به نحو ديگری پر کنديتواند اين خالی سترات چين می. نداشتند و حتا شکست را در افق مشاھده می نمايند

ژی جھانی چين ھم خوانی دارد و چين به اين حقيقت پی ينستان ھم با ستراتاذعان نمود که موقعيت  جيوپوليتيک افغا

  . برده است

شيار در افغانستان وزعامت ملی و ھ.  ھای قابل توجھی چين در افغانستان خواھيم بودیما در آينده شاھد سرمايه گذار

 خواھد یردمی سنگ برزگی پيش پاتواند با زرنگی از نقش چين در کشور مستفيد شود، اما فقدان رھبری ملی و م می

  . گذاشت

  

 

 


