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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٨

  

 پاليسی دو دل دولت مستعمراتی کابل در قبال پاکستان
ی اش نتوانسته است يک پاليسی  سال از عمر ضد مل١٣حکومت مستعمراتی حامد کرزی در خالل مدت بيش از 

دولت پوشالی . افغانستان دفاع نمايد" منافع ملی"مشخص در برابر تاخت سياسی و نظامی پاکستان اتخاذ نموده و از 

پاکستان ھر روز مناطق مختلف سرحدی را با راکت درھم می کوبد و تلفات جانی بر مردم وارد می نمايد، اما دولت 

 .کشدمستعمراتی کابل آه نمی 

مورين دولت مستعمراتی کابل صرف نظر از تعلقات قومی و أکه اکثر از م اول اين: ين مورد، دو دليل وجود داردادر

که دولت مستعمراتی کابل صالحيت دفاع از خود را  دوم اين.  بوده اند. آی. اس.مذھبی و نژادی مدت ھا معاشخور آی

تر از افغانستان است و در ھيچ برای امريکا، پاکستان مھم. بگيرديکا را ندارد و در ھر مورد بايد اجازۀ امپرياليسم امر

يک تعداد از افراد و . زمانی امريکا افغانستان را بر پاکستان ترجيح نداده است، بلکه عکس آن بار ھا ثابت شده است

بين افغانستان و امريکا در بدل چند دالر زوزه می ژيک يسايت ھای ضد ملی که به نفع امضای قراد دو جانبۀ سترات

ياسی و نظامی پاکستان و ايران کشيدند، دليل می آوردند که امضای اين قرار داد افغانستان را از شر مداخالت س

  . الکن حال مشاھده می نمائيم که با چه وقاحت خاموشی اختيار نموده اند. دھد ونيت میمص

  : ارت خارجه با سرافگندگی گفتجاويد لودين معاون سابق وز

فوذ  امکانات اوليه برای ساختن سياست خارجه پايدار را در کشور نداشتيم و پاکستان توسط ستون پنجم يا نما

ی در مورد اين راين در سياست خارجی ما ابھام ھائی را به نفع خود ايجاد کند بناباستخبارات توانست خوشبينی ھائ

  . سياست ما بين خوشبينی و بدبينی در نوسان بودکشور ھمسايه وجود داشت و 

غان جرمن ھم به ھمين اندازه  سراغ کرد؟  حتا سايت افدر جائیه و طرز ديد سياسی مزخرف تر ازين جملمی شود آيا 

اين گفتار معاون وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل عجز و ناتوانی اين نظام . گی نمی کند و ھديان نمی گويدسفله 

  .رساند د را در مقابل دولت مستعمراتی پاکستان به اثبات میفاس

  !تواند حافظ منافع  ملی افغانستان باشد؟ ھرگز نه آيا اين نوع نظام و اين نوع طبقۀ حاکم در کشور ما می

  .  يک قيام ملی برای برانداختن اين فاسد ترين نظام در جھان حتمی است

 

 

  


