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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ فبروری ٢۴
 

 "مودی" به "غنی"التماس 

  
  دوستت دارم، عزيزم

ت که به لحاظ خدا ما را از شر  صدراعظم زاری نموده اسنارندرا مودی رئيس دولت مستعمراتی کابل نزد اشرف غنی

بعد از حادثۀ حمالت .  ھم به او جواب مثبت داده و گفت که ھند از افغانستان پشتيبانی می کندمودی. پاکستان نجات دھيد

ين اواخر، مناسبات ادر.  و از وی تقاضای کمک نمودوشت نامه نمودی به عجله به غنیراکتی پاکستان به افغانستان، 

 مداخله در امور يک ديگر متھم بهاکستان بيشتر نسبت به گذشته متشنج شده و ھر دو جانب يک ديگر را افغانستان و پ

  . ساخته اند

مستعمراتی مقامات دولت .  افغانستان با پاکستان نوشتمۀروری گزارش کوتاھی را در مورد توانائی مقابلب ف٢١به تاريخ 

اما ھنوز چند روزی سپری نشده است که . الف زده بودند که به ھر اقدام غير دوستانۀ پاکستان جواب بالمثل خواھند داد

 صدراعظم ھند  نامۀ مودی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل نسبت حمالت راکتی پاکستان به افغانستان به غنی

 وعده مودی.  سپرده استمودی را به غنیسفير افغانستان نامۀ . استعجز آميز نوشته و از وی تقاضای کمک کرده 

ھرگونه حمله از سوی ھر کشوری . از افغانستان حمايت خواھد کرد و از ھيچ ھمکاری دريغ نخواھد کرد"داده است که 

فغانستان از دولت ھند برای دفاع از غيرنظاميان ا. به افغانستان صورت بگيرد مانند حمله به ھند محسوب خواھد شد

  ".گونه حمايت و ھمکاری دريغ نخواھد کرد ھيچ

ضای کمک از ا آنقدر بيچاره و زبون است که جرأت تقغنی.  ما ناتوانی افغانستان را در ھمين جا مشاھده می کنيم

 که از پس اشغالگران امريکائی و ناتو برای گو خوردن به افغانستان آمده اند. اشغالگران امريکائی و ناتو را ندارد
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 ھرگز به دفاع ھندمن يقين دارم که در صورت تجاوزات مکرر پاکستان به افغانستان، . مزدوران خود حمايت نمی کنند

  . افغانستان اقدامی نخواھد کرد و خطر جنگ با پاکستان را نخواھد پذيرفتاز 

   !لعنت به تو خاين و مزدور بيگانه!  و دليریشھامتاين شد 

  

  

  

 

 

 

 

 


