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اخطارھای بی مفھوم افغانستان به پاکستان
دولت مستعمراتی کابل پيوسته به پاکستان اخطار می دھد بدون اين که بتواند به اخطار ھای خود جامۀ عمل بپوشاند.
دولت افغانستان درمورد اقدام يک جانبۀ پاکستان به ارتباط خط ديورند اعالم کرد که "با ادامۀ اين تخطی ھا دولت به
مردم اين کشور مراجعه کرده و نيروھای افغان اين خواست را تأمين خواھند کرد"" .نيرو ھای افغان" چه کاری می
تواند در مقابل نيرو ھای پاکستانی انجام دھد .اسالم آباد به ضعف دولت افغانستان وارد است و می فھمد که کابل
توانائی روياروئی را با پاکستان ندارد.
روابط کابل و اسالم آباد رو به تيرگی می رود .ما ھر روز شاھد يک منازعۀ جديد بين اين دو کشور ھستيم .اسالم آباد
می غرد و کابل صرف می الفد .اشغال کشور و نبود يک حکومت واقعی مردمی و ملی ،افغانستان را آسيب پذير ساخته
است .الف زدن و تھديد کردن کاری را از پيش نمی برد .دولت کابل گفت که "اقدام افغانستان از مجاری ديپلماتيک به
معنی ضعف ما نخواھد بود" .دقيقا ً که مجرای ديپلماتيک ضعف افغانستان را تبارز داده است .روی کدام قوت نظامی
افغانستان می تواند جوابگوی پاکستان باشد؟ از نگاه توانائی نظامی ،پاکستان در رديف  ١٣و افغانستان در رديف ۶۶
کشور ھای جھان قرار دارد .اين رقم نشان می دھد که پاکستان  ۵٣مراتبه بيشتر نسبت به افغانستان قوت نظامی دارد.
تصور می شود که يگانه راه برای افغانستان باز ھم تنھا مجرای ديپلماتيک است.
افغانستان اول بايد بکوشد که حاکميت داخلی و خارجی خود را اعاده کند تا بتواند در تصميم گيری آزادی عمل داشته
باشد .دوم اين که عمال پاکستان را نابود نمايد .عمال پاکستان در داخل کشور ما با قوت عمل می کنند و ھمين ھا در
خدمت امريکا ھم قرار دارند .پاکستان به اين ضعف دولت مستعمراتی کابل واقف است و می داند که کابل می الفد و
کاری از پيش برده نمی تواند.
موجوديت يک کشور مستقل و يک نظام ملی و مردمی برای ھر نوع روياروئی شرط اول موفقيت است.
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