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   کابل-  عبدهللا امينی
  ٢٠١۶ جون ١١

  

  رقابت ھند و پاکستان در افغانستان اوج می گيرد

  
اين بارنوبت ھند و پاکستان رسيده تا سر .  ميدان جنگ گرم وسرد رقبای جھانی و منطقه ئی بوده استهافغانستان ھميش

  صالحيت ندارد که شرايط بازی ھای سياسی منطقه ئی ،دولت مستعمراتی افغانستان اشغال شده.  افغانستان چانه بزنند

عکس اين کشور ھای منطقه است که افغانستان را بازيچه ساخته و عليه نفوذ يک ديگر در کشور ه ب. را خود تعيين کند

 . زمائی می کنندما زورآ

 ٢٠٠چند روز قبل موافقت نامۀ اقتصادی چابھار ميان ھند، ايران و افغانستان به امضاء رسيد که به موجب آن ھند با 

بعضی " در بيانيۀ خود گفت که "اشرف غنی". ميليون دالر سرمايه گزاری در توسعۀ بندر چابھار کمک خواھد کرد

آسيای . ت، صادرات ما سه مملکت اميد، باورمندی و ھمکاری استمردم در منطقه صادرات شان تروريسم اس

 متوجه "غنی"ًواضحا که لبۀ تيز گفتار ".  تواند  مشترک بوده میۀمرکزی، اروپا و چين ھمه شامل اين ديدگاه و اراد

  . پاکستان است که از نزديک تحوالت افغانستان و روابط اين کشور را با ھند و ايران زير نظر دارد

نوع " صدراعظم ھند اين معاھده را  قدم مثبت برای ثبات و توسعۀ اقتصادی منطقه خواند و تأکيد کرد که اين "ودیم"

،  يکی است"مودی" و "غنی"فحوای کالم ". معاھده عليه آنھائی است که اھداف شان بم گذاری و کشتن مردم است

داند که برندۀ  پاکستان به خوبی می. صرف روحانی خاطر نشان ساخت که اين موافقت نامه عليه ھيچ کشوری نيست

چابھار می تواند ھند را از طريق ايران و افغانستان . ژيک خود سازديميدان ھند است که شايد افغانستان را متحد سترات

 چابھار سبب خواھد شد که افغانستان از اتکای خود به پاکستان .به آسيای مرکزی وصل کند و پاکستان را کنار بزند

بکاھد و محل داد وستد تجارتی ميان کشور ھای محاط به خشکۀ آسيای مرکزی گردد که ساالنه ميليون ھا دالر عايد 
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 که برای خواھی نخواھی نفوذ ھند درين توافق  اقتصادی در افغانستان بلند خواھد رفت. برای افغانستان خواھد آورد

افغانستان محاط به خشکه ھم قادر خواھد شد که بديل ديگری عوض بندر کراچی . ًپاکستان اصال خوش آيند نخواھد بود

اما نفوذ سياسی و فرھنگی ايران را ھم نبايد از نظر دور داشت که . و گوادر بيابد و از فشار پاکستان تا حدی رھائی يابد

 . ارند و می تواند درد سر ھای زيادی برای کشور ما خلق نمايدبه قدر کافی عمال در افغانستان د

  .  جواب پاکستان به معاھدۀ چابھار ھنوز معلوم نيست، اما  به يقين که بی تفاوت باقی نخواھد ماند

 

 

 


