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   کابل-  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ١٧

 

   اسالم آبادیسوه  کابل بیپلماسير جھت دييتغ
ش يافته و کم و بيش يرا پاکستان گیسوه  عبدهللا ب– ی غنی حکومت وحشت ملیپلماسيشود که د ین روز ھا مشاھده ميادر

 مخالفان دولت ی با پاکستان که حامیکيده است که نزدين عقي به ایحکومت وحشت مل.  جسته استی دوریاز دھل

 دارد ین وقت، کابل سعيعدر . ت  در افغانستان گرددين صلح و امنيمأتواند مشوق پاکستان در ت ی کابل است، میمستعمرات

 را با یک کرزيک در تماس شده و روش نزدي است ھم از نزدیان پاکستان در سطح جھاني از حامیکين که يکه با دولت چ

 . خواھد بودر ني واشنگتن امکان ناپذۀ بدون اجازه و اشاری حکومت وحشت ملیپلماسير در دييھر تغ. ھند عجالتاٌ کنار بگذارد

 کرده است که با مخالفان کنار ی کابل سعیت عبدهللا بر مردم ما، دولت مستعمرا– ی غنیل حکومت وحشت مليبعد از تحم

 پاکستان به افغانستان رفت و آمد کرده اند که ۀرتبين عاليمورأک عده از مي به پاکستان کرد و ھمچنان ی سفر ھائیغن. ديايب

پاکستان را  یاسي و سیبان مالي پشتیکنگ شتافت تا کشور ھاي کعبه رو آورد و از آنجا به پی به سویغن. تا ھنوز ادامه دارد

 به یازاتيکابل حاضر شده است که امت. ب افغانستان دست برداردياورند که از تخريمتقاعد سازد که بر اسالم آباد فشار ب

سم ياليکه امپر یدر آوان.  بکاھدی دھل–ک کابل يژي ستراتی ھمکارۀيپاکستان بدھد و احساس خطر اسالم آباد را از ناح

کنگ در يم پي افغانستان اشغال شده اقدام کرده است، موافقت واشنگتن در داخل شدن مستق خود دریرو ھايکا به کاھش نيامر

 ۀ حکومت دست نشاندیپلماسيت دين اواخر مرکز ثقل فعاليگنگ دريت، پيدر واقع. رسد ی به نظر میاست افغانستان حتميس

ن با پاکستان، از يک عربستان و چيدزروابط ن. ن ادامه داردي طالبان متواتر به چیت ھاأيکابل با مخالفان آن شده و سفر ھ

 عبدهللا – ی غنیحکومت وحشت مل.  اسالم آباد باشدیبي مھار کردن روش تخریله براين وسيتواند بھتر ینظر گاه کابل م

ت را در ي صلح و امنی اسالم آباد قادر خواھد شد که نسب–کنگ ي پ–اض ي ر–ک کابل يژيمعتقد است که مربع سترات

  .دين نماي تأمافغانستان

د تا يايل يد تقلي بای دھل–ک کابل يژيروابط سترات. سر نخواھد شديمت مي اسالم آباد بدون قیسوه  کابل بیپلماسيش ديگرا

ٌ به تعوزل را اي ثقۀ اسلحیدارينرو، کابل خريااز. ترس اسالم آباد به حد اقل برسد ھکذا، . ق انداخته استي ھند عجالتا
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پاکستان . رفت ی قبل تصورش ھم نمیان خود را غرض آموزش به پاکستان فرستاده که تا چندي از نظامیعدادافغانستان ت

 ار محصالن افغاني در اختیلي تحصی خواھد کرد و بورس ھایه گذراري افغانستان سرمای پروژه ھایھمچنان در بعض

 از دشمنان یکيا پاکستان که يد؟ آي آباد را برقرار نما و اسالمین دھليتواند که توازن ب یا افغانستان ميآ. قرار خواھد داد

 ین خود تا اندازه اير دھد؟  ايي تغیک بارگي گذشته را به ۀ افغانستان است، حاضر خواھد شد که روش خصمانۀنيريد

 حفظ ک کشور نا مطمئن وين کشور با يض ايتعو. ک کشور معظم منطقه استيھند .  کابل داردیپلماسيوابسته به مھارت د

 یارين ھشي عبدهللا  از چن– ی غنیا حکومت وحشت مليآ. خواھد ی و ابتکار می زرنگین دو کشور، عالم ھاين ايتوازن ب

  . جه خواھد مانديمردم ما منتظر نت.  عمل خواھد کرد"ر بخو، مربای داریمرب"که مانند  نيا ايبرخوردار است؟ 

 

  

 


