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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٠۴
 

 گسترش نفوذ چين در افغانستان
سيسات اقتصادی أويل تبا آوردن پروژه ھای بزرگ و تم. نفوذ چين در افغانستان مانند ساير نقاط جھان روز افزون است

افغانستان ھم . که غرب به آن توجه نکرده است، چين وارد تياتر افغانستان شده و آن را ھر چه بيشتر وسعت خواھد داد

به کمک ھای سياسی و اقتصادی چين اشد ضرورت دارد تا بتواند توسط اين کشور پاکستان را وادار به ھمکاری سازد 

  . زسازی اقتصادی چين استفاده بردو ھمچنان از قدرت و نمونۀ با

، معاون رئيس جمھور چين وارد افغانستان شده و مذاکرات مھمی با مقامات دولت مستعمراتی کابل لی وان چاوًاخيرا 

از زمره،  چھار  قرارداد بزرگ اقتصادی بين چين و دولت مستعمراتی در ارگ رياست جمھوری به . انجام داده است

. ين پروژه ھای عام المنفعه، ساختمان ھای رھايشی است که افغانستان به قلت آن مواجه استايکی از. امضاء رسيد

 ميليون دالر برای اعمار آپارتمان ھا در کابل و ساير شھر ھا سرمايه گذاری نموده و بر مبنای ٨۵قرار است که چين 

پروژه که يک تعداد از مردم را صاجب سرپناه خواھد تکميل اين . آن صد ھا آپارتمان در کابل و واليات خواھد ساخت

  .حيث يک کشور غير متجاوز در افغانستان باال ببرد  سياسی چين را منۀتواند وجھ کرد، می

 چين و افغانستان سه سند ديگر ھمکاری را در ساحۀ امنيت فزيکی مردم، امنيت اجتماعی و تحصيالت عالی امضاء 

 سال سال ١۴از . ار افغانستان قرار داده استي بورس تحصيلی در اخت۵٠ًچين آنا نمودند  که به موجب آن دولت 

بدينسو، چين ميليون ھا دالر در افغانستان سرمايه گذاری نموده، اما از دخالت مستقيم در سياست کشور احتراز نموده و 

  .ھيچ زمانی مانند غربی ھا متجاوز واقع نشده است

طانۀ چين در سطح جھانی، دير نخواھد بود که اين کشور جای پای بزرگتری در با يورش سياسی و اقتصادی محتا

  . افغانستان باز نمايد و امريکا و روسيه را در تمام ساحات چلنج دھد

  

 

 


