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  حمله بر قونسلگری ھند در مزارشريف

  جنگ نيابتی

شته شدگان و زخمی ھا تا حال معلوم تعداد ک. يک عده افراد مسلح بر قونسلگری ھند در مزار شريف حمله نموده اند

اين بار اول نيست که منافع ھند در افغانستان مورد حمله قرار .  گذاشته استی جارشود که تلفاتی ب نيست، اما گفته می

  .شود که افغانستان جايگاه جنگ نيابتی بين ھند و پاکستان شده است تصور می. می گيرد

ھند از دولت مستعمراتی کابل حمايت می نمايد و . در افغانستان مشغول اندھند و پاکستان سخت در يک جنگ رقابتی 

که نفوذ روز افرون سياسی و اقتصادی ھند را در افغانستان  پاکستان برای اين. پاکستان از تحريک سياه انديشان طالب

جنگ . ن به راه می اندازدخنثی نمايد، حمالت تروريستی رھبری شده را عليه سفارت و قونسلگری ھای ھند در افغانستا

  .ھند و پاکستان در افغانستان خطرات بزرگی برای افغانستان دارد

که  دوم اين. شود که امنيت افغانستان بيشتر به خطر می افتد و گرفتاری ھای ديگری برای اين کشور خلق می  اول اين

عکس به مشکالت بيشتر منطقه ه که کمترين منفعتی برايش ندارد، بلکه بشود  ی میئافغنستان قربانی توطئه و رقابت ھا

  .گردد که ادارۀ آن از توان کشوری مانند افغانستان دور است ئی مواجه می

 پاکستان از سازمان تروريستی مورد حمايت خود در افغانستان استفاده نموده تا ھند را به عقب نشينی سياسی در 

اگر  توطئه گری پاکستان عليه ھند در افغانستان تداوم يابد، شايد ھند ھم به فکر حرکت مشابه . افغانستان مواجه گرداند

ھند طور کامل در افغانستان .  آن برای کشور ما مصيبت بار خواھد بودۀعليه پاکستان در افغانستان دست بزند که نتيج

  .مايدتواند بر منافع پاکستان ضربه وارد ن نفوذ و حتا عمال دارد و می

  .اميد که افغانستان در دام چنين تبھه کاری ھای بيگانگان نيفتد و کشور مورد تاخت و تار اجانب و عمال آن قرار نگيرد

  

  

  

 

 

 


