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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٢۵

  

   واشنگتن–معاھدۀ مزدوری امنيتی کابل 
  ئيد شدأدر شورای ضد ملی ت

  

ئيد أيکای حاکم چندی قبل به امضاء رسيده بود، مورد تمعاھدۀ به اصطالح امنيتی که بين افغانستان محکوم و امر

از آغاز تا انتھا دست اجانب در تشويق تصويب ھر چه سريع . شورای ضد ملی دولت دست نشاندۀ افغانستان قرار گرفت

تر اين معاھدۀ ننگين به مشاھده رسيد و وکالی بی وجدان و فاقد شرف ھم با شور و شوق طوق غالمی را به گردن 

  .ختندآوي

. شود که سفارت امريکا در کابل پول گزافی را به مصرف رسانيد و يک تعداد از وکال را خريداری نمود گفته می

 سفارت امريکا به وکالی بی وجدان باعث شد که معاھدۀ استعماری  زير بحث نرفته بلکه صرف در مجموع به ترشو

قرار بود که در آغاز . ئيد پيمان ضد ملی گرديدندأشد که در نتيجه حاميان استعمار و امپرياليسم موفق به تی گيری أآن ر

 بزرگ سفارت امريکا به تی گيری صورت گيرد، اما رشوأ ر وکيل مخالف صحبت نموده و بعداً ۵  وکيل موافق و۵

ثر اعضای پارلمان به سفارت امريکا درکابل که ی گيری، اکأشب قبل ر.  وکالی مورد نظر، مجالی به مباحثه نگذاشت

  .دست آوردنده ئيد اين معاھدۀ استعماری بأمرکز فعاليت ھای جاسوسی است، دعوت شده و ھر يک پول گزافی برای ت

 ضد منافع مردم افغانستان بوده و صرف اھداف استعماری و امپرياليستی امريکا را معاھده کالً اين ۀ روحيمواد و 

. با تصويب اين معاھدۀ ننگين، افغانستان برای مدت طوالنی در حلقۀ استعمار جھانی گير خواھد افتاد.  کند تضمين می

  . رھائی بخشدیتواند ما را ازين حلقۀ غالم تنھا و تنھا مبارزۀ متداوم نيرو ھای ضد استعماری می

 

 

 

 

  


