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  افزايش فشار پاکستان بر افغانستان
نستان و پاکستان بيشتر متشنج در دھلی و انتقاد افغانستان از روش اسالم آباد، روابط افغا" قلب آسيا"بعد از کنفرانس 

پاکستان از ھر سو مورد انتقاد قرار گرفت و ھند توانست که اسالم آباد را منزوی " قلب آسيا"در کنفرانس . شده است

بعد از آن کنفرانس، پاکستان به زعم خود می . افغانستان ھم در سايۀ ھند به تاخت و تاز عليه پاکستان آغاز کرد. بسازد

حمالت راکتی به سوی واليات قندھار و کنر از عاليم فشار . انستان را زير فشار قرار دھد و انتقام بکشدخواھد که افغ

  . پاکستان عليه افغانستان است

گزارش ھا حاکيست که اردوی پاکستان بار ديگر به حمالت راکتی خود به سوی افغانستان آغاز نموده و واليات قندھار 

در گذشته ھم پاکستان دست به تجاوز می زد تا به يک نحوی افغانستان را در پذيرش . و کنر را ھدف قرار داده اند

. شد تا عکس العمل افغانستان را ارزيابی نمايد خواست ھايش زير فشار قرار دھد، اما بعد از مدتی تجاوز متوقف می

شوند، اسالم آباد سعی می نمايد بر کابل فشار آورده  که کابل و دھلی با ھم نزديک می بار ھا ثابت شده است ھر زمانی

وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل سفير پاکستان را احضار نموده تا اعتراض افغانستان را . و وادار به تسليم بسازد

  .به او بسپارد

ت راکتی و توپخانۀ  از سال ھا بدينسو، اردوی پاکستان دست به تحريکات زده و مناطق مختلف افغانستان را زير حمال

فزايند و افغانستان را بيشتر نارام دھد که بر حمالت خود بي اسالم آباد ھمچنان به طالبان دستور می. خود قرار داده است

ھند و . تواند دست به اقدام متقابل بزند، زيرا ضعيف و ناتوان است مشکل اين است که افغانستان اشغال شده نمی. سازند

  .می خواھند که در ھمچو ماجرا شامل شوند و درگير اختالفات کابل و اسالم آباد گردنديا امريکا ھرگز ن

فقدان استقالل . دولت مستعمراتی کابل يک بار ديگر ضعف سياسی و نظامی خود را نسبت به پاکستان  به اثبات رسانيد

  . و حاکميت مردمی زعامت کابل را بزدل و کم جرأت ساخته است

 

 


