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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢٢
 

   پاکستان–بی تفاوتی امريکا در منازعات افغانستان 
  

 را به خود گرفته و به تعھدات خود به در برخود ھای اخير سرحدی بين افغانستان و پاکستان، امريکا نقش تماشاچی

پس نتيجۀ . امريکا حتا اعالم کرد که از ميانجيگری بين اين دو کشور خوداری می ورزد. افغانستان عمل نکرده است

عمال دولت مستعمراتی کابل مانند . ژيک و امنيتی بين امريکا و افغانستان ھمين است که می بينيميمعاھدات سترات

ژيک و امنيتی ي می گويند که افغانستنان برای امنيت خود به ھمکاری ستراته و ده ھا تن ديگر ھميش"عبدهللا" و "غنی"

  .با امريکا ضرورت دارد، اما نمی گويند که چه وقت و تحت کدام شرايطی امريکا به کمک افغانستان خواھد شتافت

که پيش  طوری. ال جان سه تن را گرفته استتصادمات نظامی بين افغانستان و پاکستان در ناحيۀ سرحد تورخم تا ح

 جانبۀ افغانستان، ايران و ھند را رقم زده، عکس العمل پاکستان را به هچابھار که ھمکاری سشد، موافقت نامۀ  بينی می

بفھماند که کنار زدن پاکستان و مستقل عمل کردن، برای افغانستان گران پاکستان می خواھد به کابل  . دنبال داشته است

دل کابل پر بود که بر مبنای معاھدات . حادثۀ تورخم يکی از وسايل فشار پاکستان بر افغانستان است. تمام خواھد شد

اری خواھد داد، الکن چنين ژيک و امنيتی دو جانبه،  باداران امريکائی  به کمکش خواھد شتافت و افغانستان را ييسترات

واشنگتن ھر گونه مداخله و حتا ميانجيگری بين افغانستان و پاکستان را رد کرده و گفته است که ھر دو کشور با . نشد

ژيک و امنيتی دو جانبه نه برای دفاع از يمزدوران دولت مستعمر اتی کابل بايد بدانند که معاھدات سترات. ھم جور بيايند

ًاگر امريکا واقعا در کردار و گفتار خود . لکه برای در اسارت در آوردن دايمی افغانستان امضاء شده استافغانستان ، ب

  . به ارتباط امنيت افغانستان  صادق می بود، حادثۀ تورخم می توانست ثابت کنندۀ صداقت امريکا باشد

  .  چھرۀ سياه استعمار را خوب شناختندمردم ما يک بار ديگر به نيرنگ ھای استعمار و عمال استعمار پی بردند و

  

 

 

 

 
 


