
  گسترش  رمزگشائی
  ھند و افغانستان روابط

  
سفر محمد اشرف غنی رییس جمھوری افغانستان بھ دھلی نو فصل تازه ای را در روابط دوجانبھ 

در این سفر محمد اشرف غنی رییس جمھوری .  و افزایش مناسبات دو کشور بوجود آورده است

از طرف نارندرا مودی نخست وزیر ھند قرار گرفت و این افغانستان مورد استقبال ویژه یی 

مسالھ نشانگر آنست کھ دھلی نو تمایل بسیار زیادی در افزایش روابط سیاسی ، تجاری و 

 .اقصادی با دولت افغانستان از خود نشان میدھد

  

هند یکی ازمتحدان کلیدي دولت افغانستان به شمار می رود بعد ازایجاد دولت 

رهبري محمد اشرف غنی این کشور با افغانستان مناسبات  وحدت ملی به

بسیارنزدیکی داشته ویکی از کمک کنننده هاي اصلی افغانستان در حوزه هاي 

این کشور اقدامات زیادي را در عرصه . اقتصادي و مالی در سطح منطقه می باشد

،  هاي اقتصادي و باز سازي زیر ساخت ها انجام داده است که احداث جاده ها

مکاتب ، ساختمان جدید پارلمان افغانستان ، و ساخت بند سلما موسوم به بند 

دوستی بین هند و افغانستان بخشی از کمک هاي این کشور به دولت افغانستان 

  .بشمار می رود

  

اگر از یک منظر راهبردي به سفر محمد اشرف غنی به این کشور 

اي زیادي را براي که این سفردستاورد ه نگاه کنیم، در می یابیم

دولت افغانستان داشت، طی همین سفر ضمن انکه دولت افغانستان 

موفق شد میزان روابط خود را با یکی از قدرت هاي نوظهور و 

سطح  و دیپلماسی موفق خود را در دهدبزرگ منطقه یی افزایش 

توانست که کمک یک میلیارد دالري  منطقه به نمایش بگذارد،

افزون برآن دولت افغانستان . بالعوض این کشور را جلب نماید

  . موفق شد تا سه تفاهم نامه همکاري مشترك را به امضا برساند

  

دولت هند ، افغانستان را یک شریک استراتیژیک و حیاتی می پندارد و در تالش 

ي سیاسی و اقتصادي، نفوذ و جایگاه است تا ضمن افزایش سطح روابط در عرصه ها

  .خویش را در افغانستان افزایش داده و از تاثیر و نفوذ اقتصادي و سیاسی پاکستان در این کشور بکاهد

  

جغرافیاي اقتصادي ( افغانستان کشوري است که از نگاه جیواکونومیک  

انه ، شرق دور ، موقیعت بسیار ممتازي را در بین کشور هاي آسیاي می) 

آسیاي جنوبی و خاورمیانه دارا است این موقیعت ممتاز جیوپولتیکی و 

- جیواکونومیکی فرصت هاي زیادي را از نگاه ایجاد کریدور شمال

غرب براي ترازیت انرژي هاي برق و گاز و صادرات -جنوب و شرق

به همین . واردات کاالها و اقالم تجارتی  براي کشور ما رقم زده است

دلیل در نگاه کالن کشور هاي بزرگ منطقه و مقامات ارشد هندي 

افغانستان به حیث یک چهار راه مرکزي و نقطه ثقل جفرافیاي اقتصادي 

برقرار هر نوع رابطه سیاسی و اقتصادي با . و سیاسی ارزیابی می گردد

افغانستان براي تمام کشورهاي منطقه با اهمیت و بسیار حیاتی به شمار 

 .می رود

با درنظرداشت موضوعات فوق کشور هندوستان طی سفر محمد اشرف 

غنی رییس جمهوري اسالمی افغانستان براي وي اعطاي کمک یک 

بیلیون دالر بالعوض را پیشکش نمود تا روابط سیاسی و اقتصادي دو 

نارندرا مودي نخست وزیر هند . کشور را بیش از پیش تقویت بخشد

را در زمینه هاي تقویت و رشد معارف و متعهد شد که کشور افغانستان 

تحصیالت عالی، صحت، زراعت و سایر بخش هاي سکتوري کمک 

طی مالقاتی که دو رهبر داشتند پیرامون موضوعات جاري در . نماید

رییس جمهور محمد اشرف .  منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت

ه پنج غنی هندوستان را یکی از متحدان کلیدي دولت کابل و از جمل

کشور تمویل کننده بزرگ دانسته افزود که روابط دو کشور بعد از 

تشکیل دولت وحدت ملی تحت رهبري وي گسترش بی سابقه یی یافته 

است وي اظهار امیدواري کرد که این مناسبات دو جانبه سبب افزایش 

مبادالت اقتصادي میان دو کشور شده و کشورش بتواند از ظرفیت هاي 

نیکی هند در عرصه بازسازي و نو سازي افغانستان استفاده اقتصادي و تخ

 .نماید

محمد اشرف غنی رییس جمهوري با نگاه جامع و راهبردي طی سفر 

بسیار مهم  به همتاي هندي خود این اطمینان را داد که کشور هند باالي 

دولت کابل به عنوان یک متحد قوي و کلیدي می تواند حساب باز 

تجار و سرمایه گذاران هندي دیدار به عمل آورد و به در ضمن با . نماید

آنها این پیام را به صورت کوتاه و شفاف رساند که در افغانستان فرصت 

هاي بسیار بکر و تازه یی براي سرمایه گذاران و تجار هندي وجود دارد 

و اگر آنها خواسته باشند دولت کابل زمینه ها و شرایط اولیه را براي 

آنها آماده می سازد زیرا یکی از تعهدات دولت وي به  سرمایه گذاري

جامعه جهانی و مردم افغانستان بعد از استقرار حکومت وحدت ملی خود 

کفایی اقصادي و رشد سکتور خصوصی می باشد که این بخش در کنار 

دولت افغانستان می تواند با سرمایه گذاري مشترك روي موضوعات 

  .دهد زیربنایی به فعالیت ادامه می

گفتنی است کشور هندوستان یکی از کشور هاي کلیدي در حمایت از  

دولت و مردم افغانستان است که بعد از فروپاشی رژیم طالبان بیش از دو 

میلیارد دالر امریکایی را به دولت افغانستان در بخش هاي پروژه هاي 

  . زیربنایی و سکتوري کمک نموده است

کشور افغانستان از نگاه جغرافیاي اقتصادي منطقه محوري را در بین 

کشور هاي آسیاي میانه و آسیاي جنوبی تشکیل میدهد زیرا به حیث 

یک پل بالقوة زمینی می تواند نقش ترازیتی و کریدور اقتصادي را در 

منطقه ایفا نماید، در این میان کشور هاي آسیاي میانه بیشترین ذخایر 

از را بعد از شرق میانه دارند اما از اینکه مستقیما به بنادر آزاد نفت و گ

تجارتی راه ندارند می توانند از طریق خاك افغانستان انرژي نفت و گاز 

را به کشور هاي مصرف کننده انرژي که اکثرا در منطقه جنوب آسیا 

از سوي دیگر کشور هاي آسیاي جنوبی به شمول . واقع اند انتقال دهند

براي رشد و ترقی فراوده هاي صنعتی شان به منابع انرژي ارزان و  هند

دوامدار نیاز مبرم دارند با درنظرداشت همین عوامل کشور هند براي 

محقق شدن انتقال انرژي آسیاي مرکزي به هند،  و  صدور فراورده هاي 

  . صنعتی خود به آسیاي مرکزي پروژه افتتاح بندر چابهار را کلید زد

ند براي افتتاح  مسیر تازه ترانزیتی براي صادارت واردات اقالم اقدام ه

تجارتی از یک سو جایگاه افغانستان و هند را به علت ایجاد تنوع مسیر 

ی افغان سرمایه گذاراناز ســویی دیگــر تجــار و هاي ترازیتی بلند برد 

می توانند که از طریق بندر مذکور به سهولت و بدون نگرانی 

زراعتی و سایر فراوده هاي افغانی را به سایر کشور ها صادر محصوالت 

  .نمایند

به عنوان جمع بندي باید یاد آور شد که کشور هند یکی از قدرت هاي 

گسترش هر . نو ظهور و تاثیر گذار در منطقه جنوب آسیا و جهان است

 نوع مناسبات سیاسی افغانستان با این کشور به سود و منافع افغانستان تمام

می شود ، کشور افغانستان با ایجاد و توسعه مناسبات اقتصادي و سیاسی 

با این کشور می تواند از سرمایه ها و کمک هاي اقتصادي بهره مند 

شود، افزون بر آن  تکنالوژي ها و ظرفیت هاي این کشور در راستاي 

ایجاد زیرساخت هاي اقتصادي و سیاسی و انکشاف پروژه هاي 

  .تان بسیار مهم و ضروري پنداشته می شودافغانس زیربنایی

  




