
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ دسمبر ٠٧

 

  يورش ديپلماتيک افغانستان در کنفرانس قلب آسيا

  
ھر امرتسر ھند برگزار شد که يک موفقيت  دسمبر در ش۴- ٣برای مدت دو روز به تاريخ " قلب آسيا"ششمين کنفرانس 

 کشور به شمول امريکا، چين و روسيه درين کنفرانس ۴٠. کامل ديپاماتيک برای ھند و کمی ھم برای افغانستان بود

بزرگترين باخت را درين کنفرانس پاکستان داشت که به ابتکار ھند از ھر سو بدون ذکر نام مورد حمله .  شرکت داشتند

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با استفاده ازين فرصت، خود را اشرف غنی. ار گرفت و منزوی گرديدو انتقاد قر

موفقيت نسبی . در پناه ھند قرار داد تا با حمايت اين کشور بتواند يورش ديپلماتيک خود را عليه پاکستان جھت دھد

حالت مستعمراتی  افغانستان اين اجازه را برای اين . متوجه افغانستان شد، اما ھند بيشتر ازين کنفرانس مستفيد گرديد

 در خالل دو روز کنفرانس غنی. دھد که مستقالنه عمل نمايد و دست به تعرضات سياسی و ديپلماتيک بزند کشور نمی

  . صدراعظم ھند نشسته بود تا در سايۀ وی احساس امن و آرامش نمايدمودیدر پھلوی 

کنفرانس آھنگ . ری دھلی بر اسالم آباد بود که کابل ھم از خيرات ھند استفاده کرديک ضربۀ کا" قلب آسيا"کنفرانس 

پاکستان از سال ھا بدينسو حامی گروه . ًضد تروريسم داشت که کامال متوجه روش پاکستان در افغانستان و منطقه بود

  افغانستان شکوه داشتند که ھند و. ھای تندرو اسالمی بوده است که مرتکب اعمال خشونت بار و تروريسم شده اند

پاکستان محل پرورش تروريسم است و گروه ھای معينی با حمايت  دولت پاکستان دست به اقدام تروريستی می زنند و 

در داخل " لشکر طيبه و جيش المحمد"گروه ھای مستقر در پاکستان مانند . امنيت ھند و افغانستان را تخريب می نمايند
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مبارزه با تروريسم که محراق اصلی اين .  و از ھمين مکان حمالت خود را استقامت می دھندپاکستان فعاليت دارند

الکن افغانستان . کنفرانس بود باعث شد که توجه به سوی افغانستان که يکی از قربانيان تروريسم است معطوف گردد

مورد توجه " زه عليه خطر تروريسمی در مباره ئچوکات منطق"موفق نشد که پيشنھاد ابتکاری اش در مورد تأسيس يک 

معلوم شد که . ًاشتراک کنندگان کنفرانس قرار گيرد، زيرا  اشتراک کنندگان ظاھرا برای اين مأمول آمادگی نداشتند

ژيک خود با پاکستان، يروسيه و چين ھم مايل نبودند که از پيشنھاد  افغانستان به قيمت از دست دادن دوستی سترات

  .  حمايت نمايند

  
در امرتسر تفوق " قلب آسيا"کنفرانس . اگر ديپلماسی يک ھنر است، تطبيق آن در صحنۀ عمل ھنر نمائی می خواھد

ًھند که قبال از . ديپلماسی ھند را بر پاکستان حد اقل در آن مقطع زمانی ثابت ساخت و دست  ھند و افغانستان را باال برد

کرد تا پاکستان از آن بھره برداری نکند، اينبار جلو را پراند  صحبت میژيک خود با افغانستان با احتياط يروابط سترات

در کنفرانس از پاکستان نام برده نشد، اما فضای کفرانس از . و خود و افغانستان را در يک محور ضد پاکستان قرار داد

برای مجادله عليه  " عمل قاطع"نه تنھا يک " صدراعظم ھند گفت ناريندرا مودی. اغاز تا انجام ضد پاکستان بود

دھند  تروريسم حتمی است، بلکه اقدامات جدی عليه کسانی که تروريسم را حمايت می کنند و تروريست ھا را پناه می

تروريسم و تشويق بی ثباتی از بيرون خطرناک ترين تھديد برای صلح، امنيت و پيشرفت افغانستان . بايد صورت گيرد

شی جامعۀ جھانی به ارتباط افغانستان، تروريست ھا و حاميان خارجی آنھا را بی تفاوتی و خامو. شود محسوب می

 مودیرا اوج موفقيت سياست منطقه ئی " قلب آسيا"جرايد و روزنامه ھای ھند، کنفرانس ". بيشتر تشجيع می کند

انی در صحنۀ معرفی نمودند که توانست ھند را من حيث يک کشور مقتدر و صاحب نظر و دور از نفوذ قدرت ھای جھ

به  موازات آن افغانستان ھم قادر شد که در سايه و حمايت  ھند تبارز نمايد و بر . سياست جھان به نمايش بگذارد

البته روابط کشور ھا به يک منوال  باقی نمی  ماند و دچار . پاکستان تاخت و تاز کند که تا چندی قبل برايش ناممکن بود

که افغانستان در اشغال است و رھبری کابل ھم در طرح سياست  نظر داشت اينبا در . تحوالت موسمی  می گردد

ستاده خواھد شد و به حمايت خود ازين يدانيم که ھند تا کجا در پھلوی افغانستان ا ًخارجی خود مستقل نيست، دقيقا نمی

  .کشور تداوم خواھد بخشيد

. بدرخشد و به زعم خودش شايد موفق ھم شده باشد" ياقلب آس" سعی نمود که با پشتيبانی ھند در کنفرانس اشرف غنی

شود که يورش سياسی و ديپلماتيک مشترک ھند و افغانستان بر پاکستان از قبل بين دو کشور طرح ريزی  تصور می

که محل کنفرانس در ھند تعيين گرديده بود که  ًشده بود و  غير منطقی است که  آن را تصادفی بپنداريم، خصوصا اين

 با حمايت سياسی و ديپلماتيک ھند در غنی. کشور ھم از سال ھا بدينسو در کشمکش با پاکستان به سر برده استاين 

 :چنين گفت" قلب آسيا"کنفرانس 
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 گروپ ٣٠پنج پديدۀ با ھم مرتبط را مشاھده می کنيم، اول شبکه ھای اقتصاد جرمی، دوم در حدود 

و تالش دارند که در کشور ما پايگاه ھا ايجاد کنند تا تروريستی که از سوی ملل متحد مشخص شده اند 

کشورھای خود شان، منطقه و جھان را بی ثبات سازند، سوم عمليات نظامی در پاکستان که شبکه ھای 

مشخص افراطی آن کشور را بيجا ساخت تا به افغانستان بيايند، چھارم با وجود تقرب دو جانبه و چند 

شور با ما در يک جنگ نا اعالم شده قرار دارد که نه تنھا کاھش نيافته،  ما با پاکستان، اين کۀجانب

که، پاسخ دولت  پنجم اين. خصوص بعد از کنفرانس بروکسل، تشديد يافته استه  ب٢٠١۶بلکه در سال 

ھا پراگنده بوده است و شماری از آنان ھنوز ھم به اين شبکه ھا پناھگاه ھا فراھم می کنند و آنھا را 

ًچنانچه يکی از افراد کليدی طالبان اخيرا گفته است که اگر آنان در پاکستان . حمايت می نمايندتحمل و 

 .پناھگاه نداشته باشند، نمی توانند يک ماه دوام کنند

 ھمچنان پيشنھاد کرد که  که يک ميکانيسم آسيائی  و بين المللی به وجود آيد  تا فعاليت و رفت و آمد اشرف غنی

 ۵٠٠ با کنايه گفت که پاکستان سخاوتمندانه مبلغ غنی. رت کند که  برای پاکستان ھم قابل قبول باشدسرحدی  را نظا

ميليون دالر را برای بازسازی افغانستان تعھد کرده است، اما پيشنھاد کرد اين مبلغ تعھد شده را  پاکستان عليه تروريسم 

بايست يادآور شد که .  مطلوبی را به بار نخواھد آوردۀيجمصرف نمايد، زيرا در فقدان صلح  ھر نوع کمک برای ما نت

افغانستان و ھند برای کاھش اتکای اقتصادی و . برای افغانستان يک منفعت اقتصادی ھم داشت" قلب آسيا"کنفرانس 

 اين .ترانزيتی خود به پاکستان، طرحی را برای ايجاد خط ھوائی  به منظور انتقال اموال تجارتی روی دست گرفته اند

طرح اقتصادی  باعث خواھد شد تا دسترسی افغانستان به بازار ھای  بيرون از کشور افزايش پيدا کرده و دورنمای  

تا اکنون افغانستان برای تجارت خود به بندر کراچی پاکستان وابسته .  صادرات قالين و ميوه کشور اميدوار کننده شود

خواھد يافت و اتکای آن به " رونق"ً و افغانستان،  اقتصاد کشور قسما  بوده که بعد از عملی شدن طرح دو جانبۀ ھند

  . پاکستان کمتر خواھد شد

ًکامال در حالت محاصره و باخت يافت، بيکار نماند و به حملۀ " قلب آسيا"که پاکستان خود را در کنفرانس  باوجودی

 جانب زا" قلب آسيا"تان که در کنفرانس  مشاور صدراعظم پاکسسرتاج عزيز. متقابل عليه کابل و دھلی پرداخت

دانيم  ما می. کشورش در انزوا قرار ندارد و اضطراب افغانستان را ھم درک می کند ": پاکستان شرکت کرده بود، گفت

واضح است که او در . اين سخنان را در خاک دشمن پاکستان بيان کرده است) رئيس جمھور افغانستان (اشرف غنیکه 

تالش ھای ھند برای جدا ساختن افغانستان و پاکستان به ... دھند بشنوند  را بيان کند که آن ھا، ترجيح میتالش بود آنچه

نيازی ... ديگر بوده و روابط ميان افغانستان و پاکستان مستقل است  ھمۀجائی نخواھد رسيد، زيرا اين دو کشور ھمساي

 کافی و بيشتر از ھر کشور ۀنيست، زيرا پاکستان به اندازبه اعمال فشار بر پاکستان برای مبارزه با دھشت افگنی 

 می خواست که يک گردھمائی مطبوعاتی در سرتاج عزيز  ".ديگری برای از بين بردن دھشت افگنی کار کرده است

 به راه اندازد و دست به تھاجم ديگر سياسی و ديپلماتيک بزند، اما مقامات ھند به بھانۀ" قلب آسيا"حاشيۀ کنفرانس 

  . تدابير امنيتی به او اجازه ندادند که به ھدف خود نايل شود

 شخص مستقل نيست و از خود اظھار نظر اشرف غنیشود که   آشکار میسرتاج عزيزاز طرز صحبت کنايه آميز 

فرانس قبل از ھمه برای ديپلماسی ھند يک موفقيت ناين ک.  گفتارش را ھند به وی ديکته کرده استۀنکرده، بلکه ھم

افغانستان ھم درين . اشت که توانست روحيۀ کنفرانس را عليه پاکستان بشوراند و اين کشور را در تنگنا قرار دھدد

با در نظرداشت محدويت . کنفرانس بی بھره نماند، اما تداوم اين نوع موفقيت ھا برای افغانستان  موقتی خواھد بود

رای اين کشور مشکل است که بتواند از زير فشار ھای سياسی و جغرافيائی افغانستان و حالت کنونی مستعمراتی اش، ب
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داليل ذيل، افغانستان را از موفقيت ھای پی در پی در قبال پاکستان . نظامی پاکستان رھائی يابد و مستقالنه عمل نمايد

  :دارد باز می

جی يک کشور اشغال شده سياست خار.   افغانستان يک کشور مستقل نيست، بلکه در اشغال امريکا قرار دارد:اول

 اين.  سياست خارجی ھمان کشور را تعيين می کندیمحدود است به ھدايات  و رھنمائی کشور اشغال کننده که خط مش

امريکا . شود به موافقت واشنگتن ًکه افغانستان تا کجا می تواند در روابط خارجی اش به پيش بتازد، کامال منوط می

اين . ن مستعمره را نخواھد کرد، باالخص اگر منافع امريکا مطرح شود و يا صدمه ببيندھرگز تحمل زياده روی افغانستا

  . خود در مجموع يک مانع عمده سر راه سياست خارجی افغانستان خواھد بود

سال ھا طول می کشد که افغانستان بتواند بر مشکالت .  افغانستان حاکميت ملی ندارد و در داخل مستحکم نيست:دوم

گردد که افغانستان نتواند در صحنۀ سياست  اين ضعف سبب می. ايق آيد و روحيۀ وحدت ملی تقويت گرددداخلی ف

  . سياست داخلی و سياست خارجی الزم و ملزوم يک ديگر اند. خارجی خود با قوت عمل نمايد

کستان درد سر ھای جدی  پاکستان به قدر کافی در تمام سطوح در افغانستان جاسوس دارد که می توانند به نفع پا:سوم

در حالت وابستگی کنونی و موجوديت يک زعامت دست . ورده و کشور را از درون تخريب نمايندآبرای افغانستان بار 

  . نشانده، برای افغانستان مشکل خواھد بود که به آسانی از فشار پاکستان نجات يابد

ظر عکس العمل نھانی و علنی پاکستان باشد و راه خنثی افغانستان بايد منت.  پاکستان يک کشور انتقامجو است:چھارم

  . ساختن آن را بيابد

ھند تا حال از امتحان نھائی در حمايت کامل از .  موارد قابل انديشه استۀ حمايت ھند از افغانستان در ھم:پنجم

لماتيک عليه پاکستان احتياط  و بنابران، اتکای کامل کابل بر دھلی در نبرد ديپ. افغانستان در مقابل پاکستان نگذشته است

  . خردمندی می خواھد

نبود استقالل و موجوديت زعامت غير مستقل، برای افغانستان مجال . افغانستان در يک بازی خطرناک گير افتاده است

د و قدم بردار" ھشياری" سعی نمايد که به اتکای ملت و ياری مردم خويش  با دکابل باي. حق انتخاب بيشتر را نمی دھد

مثال کوبا و حمايت مردم اين کشور از فيدل کاسترو در تقابل با صد  ھا توطئه برای زعامت متکی به اجانب . عمل کند

  . کابل آموزنده خواھد بود

 

 


