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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢٢
 

 اھميت ھميشگی پاکستان برای امريکا
  

 لوی درستيز پاکستان به امريکا بار ديگر ثابت ساخت که اھميت پاکستان برای امريکا بيشتر راحيل شريفسفر جنرال 

اين روش امريکا و غرب از زمان خلق پاکستان تا اکنون ادامه داشته و ھمچنان تداوم خواھد . ستاز افغانستان بوده ا

ژيک  امريکا و افغانستان را به مفاد کشور يخوشحالی عده ای از گنده مغزان و کودنان که معاھدۀ دو جانبۀ سترات. يافت

دارد، حال بايد به غم و اندوه مبدل شود، آنھم اگر ون نگھمصدانستند تا افغانستان را از شر پاکستان و ايران  ما می

 .احساس و شعور انسانی در اينھا موجود باشد

موضوع مالقات آنھا امينت .  معاون رئيس امريکا ديدار دوستانه داشته استجو بايدن در سفر خود با راحيل شريف

مندی امريکا را در تأمين ھمکاری مستحکم با  هبايدن عالق.  در  افغانستان بوده است" صلح"منطقه در درجه اول و بعد 

که  جای تعجب اين. پاکستان بيان کرد که ساحات اقتصادی، امنيت منطقه ئی و فعاليت ضد تروريستی را در بر می گيرد

مردم ما تا ھمين لحظات . ابراز قدردانی کرد" ضد تروريستی" نسبت ھمکاری پاکستان در حمايت از فعاليت ھای بايدن

 از کدام عمليات ضد تروريستی پاکستان بايدنمشخص نشد که . دھند تروريسمی که از پاکستان می آيد، کشته میاز 

. د که پاکستان منبع شر و فساد استندان ھم امريکا و ھم افغانستان می. خوشش آمده که مورد تقديرش قرار گرفته است

در ھمين شب و روز امريکا بار ديگر به خدمات کشور . ودش تأمين شبايد منافعاما برای امريکا مھم اينست که فقط 

عروج دوبارۀ روسيه در صحنۀ سياست جھانی و باالخص شرق ميانه، امريکا . بردۀ خود يعنی پاکستان ضرورت دارد

ان نه صلح در افغانست. خواھد که پاکستان را بار ديگر مانند دھۀ ھشتاد استعمال نمايد را سخت دست و پاچه ساخته و می

 زعامت اسالم آباد به نيات واشنگتن آگاه است، اما می. برای امريکا ارزش دارد و نه خنثا ساختن تروريسم در پاکستان

بين طالبان " صلح"سرگرفتن مذاکرات از  در مورد راحيلو بايدن . داند که بيليون ھا دالر به پاکستان سرازير خواھد شد

 بيشتر بر محور موضوعات به غير از افغانستان راحيلاما در مجموع سفر و دولت مستعمراتی کابل  تأکيد کردند، 

  .چرخ  می خورد

با رھبری ضد ملی در کابل، ھر . ھيج بعيد نيست که امريکا سرنوشت افغانستان را بار ديگر در دست پاکستان بگذارد

 . گونه احتمال موجود است

 
   


