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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٢
  

   واشنگتن امضاء شد–معاھدۀ ننگين استعماری بين کابل 

  

  

 معاھدۀ ننگين استعماری را که بدهللا عبدهللاع و يار خاينش اشرف غنی احمد زیدولت مستعمراتی کابل تحت زعامت 

ياد می گردد، با امريکا امضاء کرد و کشور ماتم زدۀ افغانستان را دربست تسليم "  واشنگتن–پيمان امنيتی کابل "نام ه ب

  ھزار تن از قوای تجاوزگر خود را در افغانستان حفظ خواھد١٠به موجب اين پيمان ضد ملی، امريکا . امريکا نمود

  .کرد و مراکز نظامی متعددی را در سراسر کشور در اختيار خواھد گرفت

در کابل به امضاء رسيد ) آمر اصلی( مشاور جديد امنيت ملی و سفير امريکا حنيف اتمراين معاھده توسط سگ صفت 

  سفير به وطنفروش دانشو  خبيث الخبائث مجددی و دوستم، عبدهللا، غنیو سند محکوميت افغانستان در حضور 

 از حنيف اتمرھمچنان معاھدۀ غير شرافتمندانۀ ديگری بين کابل و ناتو عقد گرديد که خاک فروش  . امريکا تقديم شد

ا در زير مورين سابقه دار خاد بود که يک تعداد مردم رأ يکی از م اتمر.جانب کابل در پای اين  پيمان ھم امضاء نمود

استخبارات خارجی  (۶ در خدمت ام آی ظاھر طنينتحقيق و شکنجه کشت و بعد به برتانيه فرار کرد و در آنجا مانند 

 به کابل فرستاده شد تا اھداف استعماری را تحقق اتمربعد از تجاوز امريکا و شرکاء به افغانستان، . قرار گرفت) برتانيه

  .امپرياليسم مشاھده می کنيمببخشد که اينک عملکردش را به نفع 

ارزش جيو ستراتژيک . ھدف اصلی پيمان استعماری  کابل و واشنگتن، حضور طويل المدت امريکا در افغانستان است

. سازد تا ايران، روسيه و چين را تحت نظر داشته باشد و آنھا را سايه وار دنبال نمايد افغانستان امريکا را قادر می
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که ما ھر روز شاھد  ستان در برابر حمالت پاکستان و حتا ايران حمايت نخواھد کرد، طوریامريکا ھرگز از افغان

روز نامه ھا و سايت ھای کاسه ليس و ناموس فروش در داخل و خارج  . تجاوزات پی در پی پاکستان به افغانستان ھستيم

اما دير نخواھد بود . د بشری خود رسيدنداز امضای اين معاھده ابراز شادمانی می کنند که باالخره به آرزوی شوم و ض

  . دن مردم را کمائی نمايۀکه چھره ھای حيوانی اين ناموس فروشان برمالء گردد و لعنت ھم

  

   

 

  


