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 خوشبينی ابلھانۀ اعضای ولسی جرگه
 فشار امريکا بر پاکستان ناچيز است

بر پاکستان نتايج مثبت  ت خوشبين اند که فشار امريکايک عده از اعضای ولسی جرگۀ دولت مستعمراتی کابل بی جھ

امريکا ھرگز افغانستان . اين يک آروزی خام است. بار آورده و روش اين کشور را در قبال افغانستان تغيير خواھد داد

ون   ميلي٣٠٠توقف کمک  .  دست نگر پاکستان باشدهجيح نمی دھد و می خواھد که افغانستان ھميشتررا بر پاکستان 

ا امريکا جانب افغانستان ي خلق کرده که گوهدالری امريکا به پاکستان اين اميدواری کاذب را در ذھن پوچ وکالی وابست

  . ھرگز چنين نخواھد بود. را خواھد گرفت و پاکستان را در زير فشار قرار خواھد داد

امۀ فشار مالی امريکا بر پاکستان باعث عده ای از اعضای ولسی جرگۀ دولت مزدور کابل به اين باور شده اند که اد

. خواھد شد که پاکستان روش صادقانه را در تقابل با افغانستان در پيش گرفته و از تحريکات ضد افغانستان خوداری کند

کشش در روابط .  جھان امروز ناآگاه می باشندیشايد اين عده از اعضای ولسی جرگه در خواب اند و از واقعيت ھا

ًپاکستان اخيرا به عضويت در سازمان . تان نيست، بلکه موضوع ديگری در ميان استنسامريکا و پاکستان به خاطر افغا

امريکا تحمل اين را ندارد که يک . مندی کرده است که برای امريکا قابل پذيرش نيسته ھمکاری شانگھای اظھار عالق

 در روز ھای گذشته روی ھمين دليل بود، "زادليلخ"قال مقال  . حاصل نمايدمتحد سابقش عضويت يک سازمان رقيب را

  .نه به خاطر مداخالت پاکستان در امور افغانستان

 سال است با حمايت امريکا در امور افغانستان مداخله می نمايد، پس چرا بايد متوقع بود که فشار ۴٠ پاکستان مدت 

البته برای فشار وارد کردن بر پاکستان، امريکا نام افغانستان . دارد غانستان واامريکا پاکستان را به نرمش در مقابل اف

منصرف ساختن پاکستان ار عضويت در سازمان ھای : را ھم ذکر می کند، ولی ھدف امريکا چيزی ديگری است

ژيک اين ي ستراتتشنج بين امريکا و پاکستان گاه گاھی اتفاق می افتد، الکن در نھايت روابط.  مخالف ميل امريکا

  .دوکشور را صدمه نمی زند

اين گروه بايد اول کشور خود را از قيد استعمار آزاد بسازند تا خود بتوانند . خوشبينی اعضای ولسی جرگه ابلھانه است

 .  از شرف و عزت خود دفاع نمايند

 


