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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠۶
 

 نقش چين در آوردن صلح در افغانستان
نه تا افريقا، جای پای چين به از اروپا تا آسيا و از شرق ميا. چين در سطح جھانی ديپلماسی فعالی در پيش گرفته است

دولت مستعمراتی . از زمره، افغانستان ھم در سال ھای اخير در ديپلماسی فعال چين شامل شده است. رسد مشاھده می

 ميالن نشان داده و تقاضای کمک اين کشور را بيجينگکابل با ديد افزايش نفوذ چين در سطح منطقه و جھان، به سوی 

 و اسالم آباد روابط  بسيار نزديک دارند و اين نزديکی شايد بتواند بر بيجينگ. نستان کرده استدر تأمين صلح در افغا

  .مذاکرت صلح ميان افغانستان، پاکستان و طالبان تاثير مثبت وارد نمايد

انستان دولت چين از فعاليت ھای تند روان اسالمی در ھراس است و تشويش دارد که مبادا بی امنيتی و بی ثباتی در افغ

ش با ژيکيبنابران، چين  تالش دارد که با استفاده از روابط سترات. اثرات منفی در مناطق مسلمان نشين  چين داشته باشد

چين ت طالبان چندی قبل به أشود که يک ھي گفته  می. پاکستان يک نقش مثبت در آوردن صلح در افغانستان بازی نمايد

مھمتر تر از ھمه، طالبان چين را مانند . رفته بود تا نظرات خود را پيرامون اوضاع کشور به دولت چين اظھار نمايند

  . امريکا يک کشور متجاوز نمی شناسند و نقش اين کشور را در افغانستان می ستايند

 بر بيجينگپس نفوذ . آنجا دستور می گيرندد و از نمی نمايد طالبان در زير نظر اسالم آباد عمل ندان که ھمه می طوری

اسالم آباد و نفوذ اسالم اباد بر طالبان شايد بتواند  راه را برای برقراری صلح در افغانستان ھموار سازد، ولو که 

  . طوالنی و دشوار خواھد بود

 رو آورده تا بتواند جينگبي با کابل ھم روابط حسنه دارد و روی ھمين دليل است که دولت مستعمراتی کابل به بيجينگ

مھم تر از ھمه، چين در ھيچ يک از . از طريق چين اسالم آباد را وادار سازد تا طالبان را به  پای ميز مذاکره بنشانند

منازعه ھای سياسی و نظامی در افغانستان شامل نبوده و مانند ھند و پاکستان جنگ نيابتی را در کشور ما دامن نزده 

  .  جناح ھای درگير قابل پذيرش خواھد بودۀف چين برای ھمازينرو، موق. است

راه انداختن ديپلماسی پيچيده ه بود، شايد ضرورتی برای  ب اگر در افغانستان يک دولت ملی و مردمی برقرار می

  .   شد و دولت افغانستان خود قادر به حل مشکالت خود می بود که حال چينن نيست نمیاحساس 

  

 

 


