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 دستور اسالم  آباد به کابل
  

ين ادر.  می کندی در گردش است که از يک نامۀ سری پاکستان به افغانستان حکايتئدر حلقات سياسی کابل زمزمه ھا

نامه دولت فاشيستی پاکستان از افغانستان تقاضا کرده است که جلو زياده  روی ھای حامد کرزی و رحمت هللا نبيل را 

  . ًدھد که مستقيما به کابل فرمان دھد اسالم آباد به خود حق می. بگيرد

ر بی حيثيتی دولت مستعمراتی کابل را به اثبات اگر ارسال نامۀ سری اسالم آباد به کابل واقعيت داشته باشد، اين بار ديگ

اين ھر . کرزی و نبيل آدم ھای ملی نيستند، اما در مورد روش پاکستان در مقابل افغانستان درست می گويند. رساند می

شخص کرزی سال ھا معاشخور دولت فاشيستی پاکستان بود و روی .  روند دو از منتقدين شديد پاکستان به شمار می

پاکستان از افغانستان خواسته است که کرزی را خاموش ساخته و رحمت هللا . دليل نزد پاکستانی ھا حيثيت نداردھمين 

  .نبيل را از وظيفه اش سبکدوش سازند

اگر در افغانستان يک . دست آورده است؟ از دست نشاندگی دولت مستعمراتی کابله ت را اسالم آباد از کجا بأاين جر

در حال حاضر، .  داشت  افغانستان نمیرداشت، پاکستان شھامت امر و نھی را ب  مستقل و ملی وجود می،قویدولت 

چون افغانستان در اشغال است، اسالم آباد . موران دولتی افغانستان جواسيس پاکستان و ساير کشور ھا اندأقسمت اعظم م

بنابران، امر و نھی پاکستان به افغانستان . می کندداند و ضعف دولت کابل را خوب درک  آسيب پذيری کشور ما را می

  .از ھمين حالت کشور ما سرچشمه می گيرد

شوند و يا از کار برکنار می گردند، سعی  که رھبران دست نشانده در کابل عوض می  قابل ياد آوری است، ھر زمانی

کرزی تا آخرين . کرد شوروی انتقاد مینجيب ھم در اواخر حاکميتش از . می نمايند که ھويت ملی را به خود بگيرند

خواھد که  گرفت، حال می کرد و از ايرانی ھا پول می روز دورۀ رياست جمھوری اش، نزد پاکستانی ھا کرنش می

 .رنگ عوض کند

رسيم که فقدان يک دولت مستقل ملی در افغانستان، کشور ما را دست نگر اجانب ساخته  باز ھم به ھمان نتيجۀ قبلی می

   .است

  

  

 

 


