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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٢
 

 عقب نشينی امريکا در مقابل پاکستان
.  نيست و دروغ می گويدبار ھا گفته شده است که امريکا در تھديدات خود عليه پاکستان به خاطر افغانستان صادق

در طرح خود به ارتباط بحران افغانستان از روش پاکستان انتقاد نمود و آن کشور را پناه گاه تروريستان " دونالد ترمپ"

عکس العمل شاخه ھای مختلف پاکستان به گفتار ترمپ و تظاھرات مردم عليه امريکا، واشنگتن را وادار ساخت . ناميد

سفير امريکا در پاکستان اظھار داشت که امريکا، . شينی نمايد و نزد پاکستان التجاء نمايدکه از موضع خود عقب ن

  .   درجه چرخش امريکا در مورد پاکستان است١٨٠اين . پاکستان را مسؤول ناکامی اش درافغانستان نمی داند

دارد که پاکستان را دلداری  میگزارش ھا حاکيست که  امريکا از موضع در مقابل پاکستان عقب نشينی نموده  و سعی 

پاکستان را در پناه دادن سازمان ھای تروريستی متھم ساخته " ترمپ"در جريان صحبت خود در مورد افغانستان، . دھد

ھمچنان يک سناتور پاکستان تھديد . فرستاده استنشسته و به امريکا اعتراضات خود را آرام ندولت پاکستان ھم  . بود

مظاھرات خيابانی در . کرد که اگر امريکا خيال تجاوز به پاکستان را داشته باشد، خواھد فھميد که با کی طرف است

 در مقابل پاکستان نرمش نشان تا است امريکا را وادار ساخته به يقينپاکستان شايد ھم رھبری شده از طرف دولت، 

  .دھد

شکر .  از روش ھای امپرياليستی امريکا حمايت می کرده پاکستان متحد امريکا در جريان جنگ سرد بوده و ھميش

ھر دو کشور ھنوز ھم . رنجی  سياسی باعث نمی شود که روابط حاکم و محکوم بين اين دو کشور به زودی زايل شود

ھمچنان بار ھا . ی پاکستان بازندۀ اصلی خواھد بود دست دادن واقعزًبه يک ديگر ضرورت دارند، خصوصا امريکا با ا

روابط امريکا و پاکستان عميقتر از . ياد آوری شده است که امريکا ھرگز پاکستان را به خاطر افغانستان تعجيز نمی کند

 . شود آنست که تصور می

  . بيدار باقی بمانندشيار وو ھهمردم ما به فتنه گری ھای امريکا و پاکستان خوب وارد اند و اميد که ھميش

  

 

 


