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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ فبروری ٢٧

 

 دھد ی مستوردپرويز مشرف به افغانستان 
که گفت تان سنغا صلح در افی برقراریبرا رئيس جمھور سابق پاکستان ز مشرف،ي گزارشھا، پرویطبق بعض

 مشرف ستوردن گفتار و يا اي آ."لت کابل بايد قدرت را با طالبان تقسيم کند و مانع نفوذ ھند در افغانستان شوددو"

  ست؟  يح در امور افغانستان اشغال شده نيک دخالت صري

ز يت، پروداش ی را در دست میاسي در آن قدرت سی و مردمیک نظام مستقل مليبود و  یاگر افغانستان آزاد م

 اش ی و خارجی داخلیاسي سیت صادر کند و رھنماي افغانستان ھدایت که براداش ینرا نميت اأمشرف ھرگز جر

 در ی وال استريت ژورنال ضمن اذعان به دخالت ھند و پاکستان در جنگ نيابتۀمشرف در مصاحبه با روزنام. باشد

  . در افغانستان بپرھيزندیز جنگ نيابت و اسالم آباد بايد اد يجد، دھلي کر شد کهذمتافغانستان 

. ر آگاھانه اعتراف کرده استيا غي به دخالت در امور افغانستان آگاھانه و یک مقام پاکستانيکه ن بار اول است ي ا

حمايت از اين او افغان گفت " گروه ھاي مسلح"مشرف ضمن دفاع از نقش پاکستان در حمايت از که  نيمزخرفتر ا

از  ؟حاصل کرده استت را از کجا أن جري مشرف ا.قيب خود، ھند مشروع مي دانددر برابر ررا گروه ھا 

  .  در افغانستانیک نظام ضد مليت يموجود

 یتواند کار یدانند، اما افغانستان اشغال شده نم ی مردم جھان مۀموضوع دخالت پاکستان در امور افغانستان را ھم

 ی افغانستان، حامۀکا، کشور اشغال کننديامر. و از خود اراده نداردرا که اشغال شده و مستعمره است يانجام دھد ز

 ثبات ی بهشي ھمیکا، پاکستان در افغانستان مداخله نموده تا کشور ما برايک امريد ھم که به تحريپاکستان است و شا

  .  بماندیکا و پاکستان باقيبوده ودست نگر امر

 آزاد ۀ ارادی بر مبنای ملیک دولت قويکه  نيافت، مگر اياھد مداخالت پاکستان در افغانستان ھمچنان ادامه خو

 . رديت را در دست گيمردم کشور حاکم

 


