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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٢١
 

 آيا افغانستان توان مقالۀ بالمثل را عليه پاکستان دارد؟
که آن کشور از مداخله در امور داخلی  ورتیدولت مستعمراتی کابل بار ھا به پاکستان اخطار داده  است، در ص

پاکستان به اينگونه اخطار ھای بی نتيجۀ افغانستان  . افغانستان خوداری نورزد، افغانستان ھم معاملۀ بالمثل خواھد کرد

به عبارت ديگر، پاکستان از بچه ترسنانک دولت مستعمراتی کابل نمی . عادت کرده و به آنھا وقعی قايل نمی شود

اين پاکستان بود که . داند که افغانستان اشغال شده توان کمترين حرکت نظامی را عليه پاکستان ندارد ، زيرا میترسد

 . کرد اردوی قوی افغانستان را توسط عمال جھادی خود به نابودی کشاند که  نواز شريف به آن افتخار می

نر، وزارت دفاع دولت مستعمراتی کابل به گزارش ھا حاکيست که نسبت حمالت راکتی پاکستان به سوی واليت ک

طبق گزارشات، . پاکستان اخطار داد که اگر ديپلماسی نتيجه نداد، پاکستان به عکس العمل شديد مواجه خواھد شد

ھای شان فرار  راکت به سوی افغانستان فير نموده که عده ای زخمی شده و ده ھا فاميل از خانه ٢٠٠پاکستان به تعداد 

نظر . دھد، افغانستان اشغال شده ھرگز توان مقابلۀ نظامی را با پاکستان ندارد که احصائيه ھا نشان می تاجائی. کرده اند

 قرار ۶۶  و افغانستان در درجۀ ١٣، پاکستان از نگاه قدرت نظامی در جھان در رديف "قدرت آتش جھانی"به ارقام 

دست پاکستان در افغانستان . وت عظيمی بين توان نظامی اين دو کشور موجود استشويم که چه تفا متوجه می. دارد

. پاکستان به قدر کافی در افغانستان عمال و جواسيس دارد که افغانستان را از داخل تخريب می نمايند. بسيار  باال است

تواند با پاکستان، ايران  يابد، ھرگز نمیکه افغانستان قادر نباشد که از شر دشمنان داخلی و عمال اجانب رھائی  تا زمانی

داند  پاکستان می. پاکستان به ضعف دولت مستعمراتی کابل خوب واقف است. خيزد کشور ديگر به مبارزه بريا کدامو 

  .که افغانستان حاکميت ندارد و قادر نيست که برای خود تصميم بگيرد

. توان پاکستان را به عقب نشينی وادار ساخت ھای ميان خالی نمیمقامات دولت مستعمراتی بايد بدانند که تنھا با تھديد 

  . افغانستان بايد اول مستقل باشد تا مستقالنه عمل نمايد

  

 

 


