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سردرگمی کابل مقابل اسالم آباد
دولت مستعمراتی کابل تالش دارد که بار ديگر دل اسالم آباد را به دست گيرد و از راه آشتی با دشمن ديرينۀ افغانستان
پيش آمد نمايد .دو دلی کابل در روش خود نسبت به پاکستان ،ضعف افغانستان مستعمره را واضح ساخته است .در
کنفرانس "قلب آسيا" افغانستان در سايۀ ھند موقتا ً به يک موفقيت موقتی ديپلماتيک دست يافت ،اما اين موفقيت دير پا
نبود و پاکستان توانست که آن را در مذکرات مسکو خنثی نمايد .طرح سياست خارجی خرد و دانش می خواھد که مرد
شماره دو از آخر ،از ھر دو بی خبر است.
دولت مستعمراتی کابل از لوی درستيز جديد پاکستان جنرال قمر جاويد باجوه دعوت نموده تا در شرايط مساعد به
افغانستان سفر نموده و با مقامات دولت افغانستان مذاکره نمايد .موضوعات امنيتی و برقراری صلح به يقين که شامل
مذاکرات خواھد بود .در پاکستان اردو در مجموع و شخص لوی درستيز از قدرت و عظمت خاصی برخوردار اند و
می تواند در سياست خارجی پاکستان ھم تأثير گذار باشند .در کنفرانس "قلب آسيا" در ھند ،کابل بر پاکستان تاخت و
تاز نمود و اين کشور را در بی امن ساختن افغانستان مسؤول دانست .بعد از کنفرانس آسيا ،ھمه تصور می کردند که
کابل به بسيار آسانی با اسالم آباد سر آشتی نخواھد داشت .الکن دعوت لوی درستيز جديد پاکستان ھمه تحليل ھا را در
مورد روش سختگيرانۀ کابل تغيير داد .اگر کابل توان روياروئی را با اسالم آباد ندارد ،چه ضرورت بود که با ُغر
وفش در ھند بر پاکستان بتازد و بعداً تسليم شود .اين روش بچگانه و خام است و افغانستان را صدمه می زند .دست کابل
ِ
زير سنگ اسالم آباد است .کابل نه بايد تسليم شود و نه بايد ھم آنقدر تاخت و تاز نمايد که نتواند آن را جبران کند.
دولت مستعمراتی کابل فاقد ھر نوع دور انديشی است .مرد شماره دو از آخر با مردان اسالم آباد توان جنگ تن به تن را
ندارد.
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