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 سفر وزیر خارجۀ امریکا
 و نتایج آن به افغانستان و پاکستان

 

سفر هیلری کلینتن   "در البالی واقعیت های افغانستان"برنامۀ تلویزیونی در عیسوی ۱۳۰۰اکتوبر سال  ۱۰روز جمعه 

، در موضوع اصلی بحث برنامه را می ساخت معیتی اش  به کابل و اسالم آبادوزیر امور خارجۀ امریکا  با هیأت 

مورد تحلیل و ارزیابی قرار  با کلیه نتایج، عواقب  و تأثیرات آن  اهمیت این سفر ،، با امکانات دست داشتۀ وقتمجموع

 .گرفت

پیوند های  یا بنابر عواطف نهانی و قصدا  و  عمدا   ،متباقی  آگاهانهی یک یا دوهموطن تلفون کننده امتأسفانه به استثن

و با مغتنم شمردن  پی نبردند اینکه به مفهوم اصلی موضوع  یا   یدهبحث را به بیراهه کشان خود اتب سیاسیکخاص م

 با بحث ارتباطی نمی گرفت  بود وگره خورده  شان مفکورویکه با احساسات  را درون سینه مکنونات چنین موقع 

 . تبارز دادند

، دانش و عمق لفون کردن نمی دهند با فهمتاز بینندگان صاحب نظر این برنامه که به  خود زحمت  اکثریتخوشبختانه 

آگاهانه پی  ،نه عجیب  منتظره مهم سیاسی وبحیث یک انکشاف   ۀ آنچندین جانبنظر به اهمیت این موضوع و تأثیرات 

 ز این برنامه با من سهیم شدند.را ا . ایشان ضمن صحبت های همیشگی برداشت خودبردند

بوقوع  در اثر آن اشی از آن و تغییراتی که احتماال  و اعالمیه های ناهمیت خاص این سفر، مذاکرات، بیانات بهر حال 

، نخبگان و صاحبان آثار دانشمندان جایگاهخواهد پیوست مرا وا داشت تا پای این بحث را به پورتال افغان جرمن آنالین 

 م.نظر بکشان

نمیتوان این سفر را غیر مترقبه خواند بلکه بهتر آنست  آنرا اعالم نشده نام نهاد زیرا به یقین کامل مراجع ذیدخل قضیه 

 در افغانستان و پاکستان از این سفر اطالع قبلی داشتند.

 جدیدرئیس   David Petraeusدو هم سفر وزیر خارجه یعنی 

C.I.A  وMartin Dempsey  لوی درستیز جدید  قوای مسلح امریکا عوضیMike Mullen  مبین اهمیت خاص این سفر

نحوه بر خورد  یک وژ، خصوصیات ستراتیه و با دانش عمیق از احوال منطقهبود. هردو مردان مجرب کار آزمود

. که البته اند تواسربازان نبه مخالفین مسلح افغانستان و قاتلین  دهندگی آن کشورو پناه  تحکیم، تجهیزپاکستان در قبال 

موقفگیری   .شرکت هردو در مذاکرات با جهت پاکستان بر استناد شواهد و دالیل و اطالعات مؤثق صورت گرفته است

سازش های پس پردیی را مضمحل گردانید و تصوری که مبنی  بر جانب امریکا در برابر پاکستان تا حدی بدگمانی های 

، اراده و دستور امریکا است در خالل این سفر به ضعف گرائید، تان انجام میدهد به اِذناعمال که پاکس آنچه میگذرد و

یک و اندیوال امریکا در مبارزه علیه تروریزم در ژاری ستراتیستان در پهنای این همکوبه وضاحت آشکار گردید که پاک

رای امریکا و متحدین اش در جنگ پی بدست آوردن اهداف خاص خود بوده و آرزوی عمده حاوی ضیق ساختن زمینه ب

نفوذ پاکستان بعد از خروج نیرو های  ساختنگزین  جاه در بدل  بوده وو سرعت بخشیدن به عملیۀ خروج  با مخالفین 

در افغانستان است. پاکستان مجدانه به ذرایع مختلف سعی ورزید تا  امریکا و متحدین اش را متقاعد به بین المللی 

فی سبیل  حل معضله بغرنج کنونی  که  ن و جامعه جهانی اذعان نماید یت پاکستان گرداند و به افغانستاپزیرفتن واقع

است و تالش ها  برای سراغ  راه حل سیاسی بحران  بس و پاکستان قادر به بستن درب هر طریق دیگر است و پاکستان

با اعمال قصدی و عمدی و ایجاد موانع و مشکالت توسط پاکستان افغانستان با نادیده گرفتن آرزو های دیرینۀ پاکستان 

با  ناکامی افغانستان  و امریکا در اتخاذ تدابیر تماس مستقیم دلیل عمدۀ  مواجه میگردد و به صراحت میتوان گفت که

آنرا به هردو کشور مخالفین مسلح برای سراغ نمودن راه  حل مسالمت آمیز همین سیاست مشهود پاکستان است که 

کلید حل معضلۀ بغرنح افغانستان در جیب واسکت نظامیان  ،یا انکار (. چه قبول کنیم وافغانستان و امریکاوانمود کرده )

باور کردن به خوشرویی ها و اظهارات صمیمانه و دوستانه پاکستان  .این کشور استو اراکین بلند پایۀ استخباراتی 

  خنجری در آستین دارد.ها دوستانه و بغل کشی  های در دید و بازدیدطرف پاکستان  و حتی  خوش باوری بیش نبوده

ورور ی و امۀ مسخرۀ پاکستان در فرستادن دکاندار کویته در طیاره انگریز به کابل بنام مال منصور و مهمانداردر

و پرداخت چند ملیون دالر در واقعیت خندیدن پاکستان به ریش امریکا و افغانستان  و در مجموع  ګړوی کرزی صاحب

 خندیدن به ریش طرفداران مذاکره مستقیم با طالبان بود.

ر جمله دو ماه قبل با گروه علی الرغم فراهم آوری زمینه برای مذاکرات مستقیم امریکا با گروه های مخالف مسلح د

 .پرده در سودای سود خود بوده است در پس، پاکستان همکاری صادقانه نداشته حقانی
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باالی سفارت امریکا آی طرح حمله را  اس چون به تدبیر پاکستان مذاکرات امریکا و گروه حقانی نتیحه نداد بنا بران آی

به اثبات  توسط قوت های حقانی ریخت تا حقانیت حقانی را برای امریکاسپتمبر  31تو در کابل بتاریخ او مقر قوای ن

 رساند.

ابتکار عمل کرزی صاحب برای تشکیل شورای عالی صلح به امامت موالنا ربانی قبول درگاه پاکستان قرار نگرفته با 

کرزی صاحب بِر کرد و ربانی نامراد و  عایی نرسید تا این که طالجیغات، مصارف گزاف و سفر های متعدد بوصف تبل

 و کرزی صاحب سجدۀ سهو بجا آورده  و با خود گفتند دست خالی و با یک کفن از دنیا رفت. هغریب بچه جوانمرگ شد

 .پاکستان سره خبری کولی وای اول نه دهلکه ته باید د 

 زی افغانستان و امریکا یک تعداد اعمال فشار باالبازهم آرام ننشست و برای تعقیب اهداف خاص خود و اِ پاکستان 

بسوی خاک  ندبود شدهاستخباراتی خود را که در ظاهر بحیث مخالفین پاکستان معرفی  مشتریان قدیم و گماشتگان اداره  

ایجاد نموده بدستور  مخفی  ق کنر و نورستان پایگاه هایآنها در مناط افغانستان با ملیشه سرحدی پاکستان گسیل نمود و

پاکستان از داخل خاک افغانستان باالی پاکستان شلیک نمودند، پاکستان این عمل را بهانه قرار داده به شلیک توپخانه و 

الی کنر دو روز قبل متوقف  را در بر گرفت و بقرار اظهار و دو ماه  تجاوز علنی  راکت باالی کنر شروع نمودند و این

 .گردید

(. فضل هللا باجور بطور اسرار آمیز فرار کرد که در عملیات نظامی پاکستان دراص مذکور عبارتند از فقیر محمد )اشخ

ولی الیاس و خالد (. عبد الکه در عملیات نظامی پاکستان علیه طالبان پاکستانی در سوات معجزه آسا فرار کرداز سوات )

 .و حکیم هللا مهسود از وزیرستان (توسط قوای نظامی پناه داده شدند در عملیات پاک کاری مهمندعمر از مهمند )

در کنر مخفی اند و پاکستان ادعا می نماید که حکومت افغانستان با این  ذکر فعال  لی حکیم هللا اشخاص فوق اابه استثن

 .نها را علیه پاکستان گماشته اند که بطور قطع نا درست استآذوات کنار آمده و 

 حاال بنگریم که پاکستان چه طوماری در جیب کمیز دارد:

پاکستان  ایجاد یک حکومت مطلق پیرو خطوات نظامیان پاکستان با وابستگی های  ه و خیلی مهم عمد اهدافیکی از  -

 :نظامی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان است

و دست یافتن به بازار های آسیای مرکزی از طریق  بدون هیچگونه موانع اه آزاد تجارت زمینیداشتن ر -

 افغانستان.

 سهم بیشتر در سرمایه گذاری های منابع طبیعی افغانستان. -

وستان برای تغییر دایجاد موانع برای توسعه تجارت هندوستان به آسیای مرکزی و مخلفت به تالش های هن -

 ابریشم و گشودن راه نو ابریشم از دهلیز ایران.مسیر عنعنوی راه 

پشتون ها  نفوذ روز افزون نظامی در مناطق نسبی مستقل مأورای خط دیورند و سرکوبی نهضت ملی گرایی -

 توسط تندروان دینی و محو سازمان های تأریخی و عنعنوی پشتون.

جکومات آینده افغانستان بمنظور  تعویض با استفاده از حربۀ اقتصادی و آوردن فشار های ناشی از آن بر  -

 داعیۀ دیورند با اعطای امتیارات محدود ترانزیتی.

استفاده سیاسی و روانی جلوگیری از حملۀ احتمالی نظامی هندوستان توسط ایجاد واهمۀ برحورد اتومی یعنی  -

 روی دست داشته.ذاز اسلحۀ 

 و انجام عملیات دحشت افگنی در هندوستان. ی کشمیرپافشاری به الحاق کشمیر به پاکستان زیر چتر آزادیخواه -

وی غرض وانمود با ایجاد روابط حسنه همرای رقبای دوران جنگ سرد و شمول در سازمان های امنیتی منطق -

 سیاسی و فرمان نبردن از امریکا. گردانیدن استقالل

  زمینه سازی ماهرانه برای تداوم کمک های اقتصادی و نظامی امریکا. -

ل سیر حوادث، انکشافات و تحوالت به همین جهت بوده حاال دیده شود که موقف فعلی امریکا تا کدام حد توانمندی تا حا

خواهد داشت؟ آیا این صراحت لهجۀ امریکا و اعالم اتخاذ تصامیم  ایجاد تغییرات بنیادی  را درین معادلۀ چندین مجهوله

 اکستان تا چه حد موقف پاکستان را تغییر خواهد داد ؟جدی سیاسی و نظامی امریکا در صورت عدم همکاری پ

لبریز شده مذاکرات پیهم غقب در های بسته که کاسۀ صبر امریکا چنین پیداست  ظهارات وزیر خارجۀ امریکا ظاهرا  ااز 

برای اعادۀ روابط  متداوم امریکاامریکا مساعی  ظاهرا  بی اثر بوده،  در ظرف چند ماه گذشته و تماس های دیپلوماتیک 

 تاالبته مدتی را در بر گرفت  با پاکستان با عکس العمل های غیر مترقبۀ  پاکستان مواجه گردید و  حسنه و همکاری

. ایدچنین موقفی را اتخاذ نم امریکابا اآلخره  ناگزیر برای اقناع حلقات نا راض در امریکا و جوابگویی به  پارلمان

دیپلوماتیک ویا  در قالب اصولاشاره و کنایه یا به طور  ا در طول ده سال جنگ در افغانستانمریکاقوماندانان عالیرتبه 

 اسبق . وشخص پترییس قوماندان اعلیاز مخالفین مسلح ابراز می نمودندبصراحت  نقش علنی پاکستان را در حمایه 

پاکستان از تعهدات بار ها از تخلفات علنی  (سی آی ای  و همسفر وزیر خارجهفعلی  رئیس )نیروی های متحدین 

. ولی اظهار هیچیک از مأمورین عالی رتبه نظامی و یا زه علیه تروریزم شکایت نموده استیک مبارژهمکاری ستراتی

ارت امریکا در کابل ر سفلفین باملکی  امریکا به صراحت لهجۀ مایک میولن نبوده است. نامبرده بعد از واقعه حملۀ مخ

با  وه حقانی ورکه این حمله توسط گتو و به محاصره گرفتن هردو محل برای نزده ساعت اظهار داشت او مقر قوای ن
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در کابل صورت گرفته است. نامبرده افزود که گروه حقانی با آی اس آی پاکستان  پاکستان همکاری سازمان استخباراتی

 اظهارات مایک میولن را یک مقامات پاکستانی   که طبعا   ت این سازمان بر خوردارند.روابط تنگاتنگ داشته از حمای

 .نداتهام بی اساس خوانده و آنرا رد کرد

از پناه گاه مخفی اُسامه بن الدن و بقتل رساندن نامبرده توسط نیرو های کسب اطالع  مناسبات امریکا با پاکستان بعد از  

سامه بأذن و اراده آی اس آی پاکستان در این پناه اُ  شکی نزد امریکا باقی نماند که د ومخصوص امریکا رو به تیرگی نها

گاه مخفی نگهداشته شده و تمام اظهرات اراکین عالی رتبۀ ملکی و نظامی پاکستان مبنی بر کشته شدن بن الدن و یا 

 .مانی مبارزه علیه تروریزم بودیت وی در داخل افغانستان دروغ محض، عوام فریبی و عدم صداقت در هم پیموجود

این واقعه یک رسوایی بین ا لمللی را ایجاد نموده به حیثیت، آبرو و اعتبار بین المللی پاکستان صدمۀ  سنگین وارد  

امریکا در برابر این تقلب علنی پاکستان بسیار شدید بوده صدای قطع روابط  نمود.  عکس ا لعمل باال خانه و پایان خانه  

برابر پاکستان دیگر دلیلی . مردم امریکا که از دوام جنگ بستوه آمده بودند با تبارز قهر و غضب در ان بلند شدبا پاکست

استند این حادثه ونخو مراجع دیپلوماتیک  ا. نظامیان کهنه کار امریکنظامی مملکت خود در منطقه ندیدندور ضبرای ح

  .ه گی مزید روابط بین دو کشور شده در پی ترمیم برآمدندرسبب تی

ی جدی پاکستان در تعقیب مناسبات همه جانبه و جلب همکار تالش های جدی سیاسی از جانب امریکا غرض ادامه  

مواچه گردیده و پاکستان دوام همکاری به سردی از جانب پاکستان  امریکا صورت گرفت که همه ظاهرا   اهداف عمدۀ

امی را بر اساس منافع ملی کشورش و تحلیل واقع بینانه شرائط برای اتخاذ تدابیر نظامی در مناطق مورد نظر های نظ

 یری از محل قومانده امریکا.ذپاکستان وانمود کرده نه دستور پ مربوط به تصمیم و خود ارادیت امریکا را

اسوسی امریکا در منطق صوبۀ سرحد گردیده ج قابل تذکر است که جانب پاکستان متوجه فعالیت های خود سرانۀ مخفی

آمر بنام دیپلومات ولی واقعیت وظایف  ظاهرا    Raymond Davisکشف شد که  سی آی ای را افشاء کرد و متعاقبا  نام آمر  

گردانید که توسط موتر  Davis، پاکستان دو نفر از مأمورین مخفی خودرا مؤظف قتل قبلی سی آی ای را پیش می برد

به زیرکی سینمایی متوجه وخامت اوضاع گردیده هردو تعقیب کننده را به ضرب  Davis، ل اورا تعقیب نمودندسایک

این خود باعث کشیدگی بیشتر بین دو کشور  گلولۀ تفنگچه از پا در آورد که البته همه از داستان بعدی اطالع دارند. و

بحیث معلم در پاکستان بودند از پاکستان اخراج و قیودات  گردیه و پاکستان یک تعداد صاحب منصبان نظامی امریکا که

 .ی امریکائیان وضع نمودخاص را بر صدور ویزه باال

اران نظامی و استخبارات پاکستان دهمه اطالع حاصل نمودیم که هیلری کلینتن مذاکرات جدی با رهبران ملکی و اختیار

ات فوری پاکستان در دو خواستدار اقدام امریکا جدا  انجام داد. آنچه در مطبوعات نشر شد و بدسترس مردم قرار گرفت 

 :جهت گردید

عملیات نظامی علیه پایگاه های مخالفین مسلح افغانستان در خاک پاکستان و قطع سیاست حمایه، پشتی بانی،  –اول 

 ز و تسلیح گروه هایی که با امریکا و متحدینش در افغانستان می جنگند.تجهی

، به زمین گذاشتن اسلحه و ختم جنگ و شمول در شدن مخالفین مسلح به میز مذاکره رضنۀ حافراهم آوری زمی -دوم

 (نس دوم بن.شمول نمایندگان شان در کنفرا احتماال  طرح شدۀ خاص )ساختار سیاسی آیندۀ افغانستان تحت شرائط 

 امریکا برای تأمین این خواسته ها وقت زیاد به پاکستان نداده آنرا کار ماه و سال نگفت بلکه روز و هفته محاسبه نمود.

ژیک زمینه برای عقد قرار داد ستراتی وریآکرزی و فراهم  کلنتن در سفر فعلی خود در کابل غرض راضی نگهداشتن

تان ، نبود مدیریت صحبتی نکرد. همچنان سفرش با ازبکستان و تاجکسانونیت؛ عدم قبرخالف گذشته از فساد اداری

بود ولی در واقعیت جلب همکاری هردو مملکت برای امور  "ه کوی بد مه کویښ"بحث روی مناسبات مملکتان  و 

 طریق خیبر بود.از ترانزیتی  بحیث یک علی البدل اجباری 

لری کلینتن آنرا دور شفافیت خوانده و   و عالوه نمود یامریکا بنگریم که هحاال موقف پاکستان را در برابر این قاطعیت 

 .م و پرداخت قیمت گزاف خواهد داشتکه  دوام سیاست کنونی عواقب وخی

ا و تمام وابستگی های تأریخی پاکستان بمنطق عامیانه و شرائط  اپیش بینی مشخص تصامیم پاکستان دشوار است ام

فین یه مخالاید پاکستان بطور حتم در سیاست خود در قبال موقفش در برابر افغانستان و دوام حماامریکا حکم میکند که ب

اقتصادی  بیشتر ،  تحمل تعذیراتکنونی اقتصادی بار مشکالت پاکستان زیر فشار خمیده   ، شانه  مسلح تجدید نظر نموده

بهبود روابط با  بر پاکستان  اهمیت ادامه وامریکا و متحدینش را ندارد و نزد سیاست مداران مجرب و نظامی های مد

یکا را پر کرده نمیتواند. ، هیچ قدرت دیگر جهانی بشمول دوست نزدیک پاکستان جای خالی امرامریکا روشن است

وزیر خارجۀ   S.M. Krishnaو این تشویش توسط تیره گی روابط پاکستان با امریکا به سود منطقه نبوده  عالوتا  

. نامبرده تبصره کرد که این کشیدگی باالی خارجه فرانسه در هند ابراز گردیدوزیر  Alain Juppeهندوستان هنگام سفر 

طرح های انکشافی منطقه تأثیرات نا گوار داشته امید است اختالفات از راه مذاکره و مفاهمه حل شود و نه توصل به 

. بطور حتمی متضمن صلح منطقوی نیستیک امریکا  ژفت بعضی اهداف ستراتیاقدامات نظامی. وزیر خارحۀ هند گ

 پاکستان شریک امریکا نخواهد بود. هندوستان در آوردن فشار باالی که موصوف ماهرانه گفت

 دوست صاحب نظر و دانشمندم گفت امریکا همیشه سخت میگیرد ولی سست رها میکند.

 ساختن اخطاریه های خود چه امکاناتی را در دست دارد: حاال می نگریم که که امریکا برای عملی



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 تعذیرات اقتصادی : -اول

 به تعویق انداختن یک قسمت کمک های نظامی و اقتصادی.

 فشار نظامی : –دوم 

( در وزیرستان شمالی و هدف قرار دادن رهبران گروه های  مخالفین رات بی پیلوتاطی)Drone ازدیاد حمالت  - 3

 .مخصوصا" حقانی هامسلح 

و این  در حالی   عملیات نظامی مشترک با قوای افغان در شرق افغانستان و آتش باری به داخل قلمرو پاکستان – 2

 .صورت می گیرد که هندوستان در سرحدات پاکستان مصروف تمرینات نظامی است

 فشار های سیاسی: -سوم

قرار داد های تجارتی،  روی وذیک و همکاری ژندوستان و عقد موافقتنامۀ ستراتیتوسعۀ کمک های همه جانبه با ه - 3

 موقفگیری خاص در قبال حملۀ تروریست ها بر هوتل مومبای و پشتی بانی از هندوستان. 

دوستان و گنجانیدن بند کمک یک با هنژزی به منظور عقد قرار داد ستراتیروشن کردن چراغ سبز برای حامد کر – 2

 به افغانستان. از جانب هند  های نظامی

 (.، اسفندیار و طالبان پاکستانینواز شریفسیاسی و مخالفین مسلح پاکستان ) تماس های مخفی با مخالفین – 1

ه شاید هم امکان در ظاهر امر امریکا از این تنبیهات آرزوی به راه آوردن پاکستان را مطابق خواسته های خود دارد ک

 یر باشد.ذپ

یک منطقوی امریکا را ژگد های احتمالی سیاست های ستراتیدر دنیای مغلق و درهم پیچیدۀ سیاسی  امروزنباید پس ل اام

 .از نظر دور داشت

روی چین و پاکستان و هندوستان میدید و به دنباله  تا حال امریکا منفعت سیاسی خود را در اختالفات فیمابین هندوستان و

تفرقه انداز و که  پارینهو شیوه های خاص استعمار   (انگریز) معلم دانا و توانای خودو توصیه های مکتب کهن سیاسی 

ا امروز ، امدامن میزد و از آن سود بر میداشتبر ملحوظات خاص این تفرقه ها را بیشتر اامریکا هم بن ،منفعت بردار

اقتصاد است که مسیر  واقعیت های د نسبت به قوت نظامی جلو افتاده وامروز اقتصا ،جنگ سرد دیروز نیستجهان 

های رهبری ممالک بزرگ به مشاهده ان بینی و واقع بینی خاصی در کدرمراودات بین المللی را تعیین می کند و جه

سرمایه میرسد. چین  از سیستم های لیبرال سرمایه داری و لجام گسیختگی های حلقات سود جوی در چوکات سیستم 

رکود اقتصادی نظام  اقتصادی پالن مرکزی و نقش ناکام  دولت در تنظیم امور  لدیت وؤعدم مؤثریت و مداری و 

 اقتصادی بسیار آموخت و با استفاده از این تجارب راه معقول و سنجیده شدۀ انکشاف اقتصادی خود را تعیین کرد. 

، اهداف توسعوی جهان شمول اقتصادی حودرا برخورد نظامی با هیچ قوتی نبوده ر بهضچین تحت هیچگونه شرائط حا

نه به در  مای وسیعی را در پیش دارد عجالتا  فقط بر اساس منافع ملی کشورش و درایت های سیاسی مینگرد. چین دورن

علیه کشور  دست قدرتی آله  اهد که وخ می عسکری ، نه  یلی دارد و نه در شمول به رقابت های خاصاتمگیری نظامی 

رو رقابت های نظامی طی طریق نموده برای سیر به شاهراه رقابت های نظامی وقت زیادی بکار  ه در پیاد دیگر شود،

سیاست چین را شیوۀ داد وگرفت تشکیل  اندازد. یدارد. و حتی زیر نام متحد و دوست قدیمی منافع خود را به خطر نم

  دهد و در برابر گرفتن امتیازات مهمتر شاید در مورد افغانستان با امریکا مدارای سیاسی ونظامی کند.می

همین مسیر را می پیماید. عکس العمل مقامات هندوستانی در قبال تیره گی روابط امریکا و پاکستان  تقریبا  هندوستان 

 مبین این واقعیت است.

ر پاکستان موجب نزدیکی چین با هندوستان و هندوستان با پاکستان و پاکستان با از کجا که فشار های مجوزۀ امریکا ب

راه حل سیاسی افغانستان بیرون  شاید و شواهد و قرائنی در دست است که این حدس را صائب میگرداند. ایران گردد 

 نفوذ امریکا در همین قرابت ها سراغ گردد.

 خواهد بود. آیندۀ نزدیک جوابگوی این سؤواالت مابازهم 
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