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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ١٣

  

 پيشرفت ھمسايگان و عقب روی افغانستان
  ترقی ھای عالم رو به باالست      ما از باال به پائين می ترقيم

  

 صلح به حيات آرامی ۀ سعادت و خوشبختی را ببيند تا مردم آن بتوانند در سايیل قادر نشده است که روافغانستان  تا حا

ه ب.  ساحات ورشکست ساخته استۀجنگ، اشغال، تجاوز و خيانت و ميھن فروشی افغانستان را در ھم. دست يابند

 که به آسانی و زودی نصيب ما نخواھد عکس، ھمسايگان دور و نزديک ما کم و بيش به پيشرفت ھائی دست يافته اند

 :درين جا چند مثال را تقديم می نمايم. شد

 شاخۀ تحقيقاتی پوھنتون  نظامی ھند در آخرين دستاورد علمی و تخنيکی محصالن اين پوھنتون قادر گشت که  :اول

 بزرگ ھایرقابت با کشوربا اين موفقيت چشمگير، ھند وارد . راکتھای قاره پيمای خويش را موفقانه آزمايش نمايد

تواند در سطح جھانی با  ھند از زير بنای علمی و تخنيکی قابل مالحظه ای برخور دار است که می. جھان خواھد شد

 اکثر کشور ھای پيشرفته به رقابت برخيزد

لوت اين طياره مدل طيارۀ جاسوسی بی پي.   ايران اولين طيارۀ  بدون پيلوت  ساخت خودش را آزمايش کرد:دوم

اگر ايران به انکشاف بيشتر اين . ايران سرنگون سازد در فضای ٢٠١١امريکائی است که ايران قادر شد آن را در سال 

تکنالوژی موفق گردد، دامنۀ فعاليت ھای جاسوسی نظام آخندی در منطقه وسعت بيشتری خواھد يافت و فضای 

  .  افغانستان بی ثبات و بی دفاع  ھم آماج ھر چه بيشتر سازمان ھای جاسوسی ايران خواھد گرديد

ی افغانستان است، در يک اقدام غير منتظره خواستار خريد آخرين مدل تانک ن عنعنه ئپاکستان که دشم  دولت :سوم

 ۵٠- ھمچنان پاکستان خريدار  طيارات جنگی مدرن سو .  تُنی از چين و توليد آن در پاکستان شده است۵٠ھای نظامی 

 جنگی روسيه دست يابد، موقف اگر پاکستان به اين طيارات مدرن. از روسيه شده که قادر به   ُگريز از رادار است

 در معادلۀ نظامی حال کنونی، افغانستان مضمحل اصالً در . نظامی پاکستان در روياروئی با ھند افزايش خواھد يافت

  . پاکستان شامل نيست

قزاقستان قرار .   قزاقستان به ارتباط اعمار يک فابريکۀ بزرگ اسلحۀ سنگين، در حال مذاکره با امريکاست:چھارم

ت يک ميدان ھوائی  نظامی را در اختيار امريکا بگذارد و در مقابل امريکا يک فابريکه برای توليد اسلحۀ سنگين اس

صرف . ين کشور خواھد ساخت که قزاقستان را از توريد يک قسمت از اسلحۀ مورد ضرورتش بی نيازخواھد نمودادر
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 عکس العمل روسيه را در بر خواھد داشت، قزاقستان میاز ابعاد سياسی و منطقه ئی  اين معامله که بدون تريد  نظر

  .خواھد راه مستقل خود را در پيش گيرد و  در معادالت سياسی و اقتصادی منطقه و جھان مطرح گردد

. کند اما در کشور ماتم زده  و اشغال شدۀ ما، زعامت ناموس فروش افغانستان ھر روز بر مردم ما مصيبت تحميل می

سرنوشت چنين آيا خدا . راه با دزدان و قاچاقبران خون مردم را می ريزند و به ويرانی می افزايندطالبان بيرحم ھم

  مقدر ساخته است؟بر مارا نکبتبار 

  عجب صبری خدا دارد

  

  

 
  


