
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

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢۴
 

  کمک ھای واشنگتن به  اسالم آباد قطع نشده است
  

بين امريکا و پاکستان شدت يافته و دھد که گويا تشنج  گزارش ھای نادرست برای مغشوش ساختن اذھان عامه نشان می

تاريخ روابط امريکا و پاکستان مانند ساير کشور ھای ديگر . امريکا کمک ھا پولی خود را به اين کشور قطع کرده است

کشور پابرچا مانده و کمک ھای امريکا به پاکستان دو پر از نشيپ و فراز بوده است، اما در بد ترين حالت، روابط اين 

  .  ديگری ادامه يافته استبه يک نحو

. دھد ش می کنند و فکر می نمايند که امريکا  افغانستان را بر پاکستان ترجيح میيک تعداد به گزارشات جعلی دل خو

ًامريکا شايد ظاھرا قھر باشد که پاکستان در سرکوبی شبکۀ تروريستی حقانی طور شايد و بايد عمل نکرده و ازينرو 

يک چيز را خدمت آن ساده انديشان عرض کنم که از زمان .  يل خواھد يافتلبه پاکستان تقکمک ھای پولی اين کشور 

خلق پاکستان تا حال، پاکستان در ديپلماسی امريکا نسبت به افغانستان قدامت داشته و امريکا از روياروئی اين دو کشور 

  .  از پاکستان حمايت نموده استهھميش

ژيک است نه تکتيکی که با يدر روابط کشور ھا يک امر طبيعی است، اما روابط امريکا و پاکستان ستراتکشيدگی 

شواھد نشان "علی احمد جاللی يکی از عمال امريکا اظھار داشت که  . ظھور ھر نوع بحران باز ھم تداوم يافته است

". از بين بردن النه ھای مخالفان، صادق نبوده استمی دھد که پاکستان در مبارزه با تروريزم و کمک به افغانستان در 

اين انسان کودن منحيث وزير داخلۀ نظام مزدورکابل بايد بفھمد که پاکستان در ھيچ زمانی به قول خود در سرکوبی 

  .مخالفان دولت افغانستان صادق نبوده است

زديک شاھد ھمه بدقولی ھا، مداخالت و حتا  سال از اشغال افغانستان توسط امريکا می گذرد و امريکا از ن١۴ بيش از 

 امريکا می. تجاوزات مکرر  پاکستان به افغانستان بوده، الکن کمترين عکس العملی عليه پاکستان نشان نداده است

توانست برای ثبوت ادعای خود بعضی مراکز نظامی پاکستان را اخطار گونه راکت باران نمايد و دولتمردان اين کشور 

. اما ديديم که امريکا خود دروغ گفته و ھرگز پاکستان را مجازات نکرده است. و عمل زير فشار قرار دھدرا در نظر 

 زير نيم کاسه باشد، بدين مفھوم که امريکا پاکستان را به ثباتی افغانستان تشويق نمايد تا موجوديت  ایممکن است کاسه

  . قوای اشغالگر امريکا در افغانستان محق جلوه نمايد

  .م ميھنان ما بيدار باشند تا در دام تزوير عمال استعمار نيفتندھ

 

 


