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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٩

  

  جنون امضای پيمان ھای امنيتی

  

  سه تگ و تکمار

 امنيتی دو جانبه را ھایاز مدتی بدينسو، دولت نام  نھاد و مستعمراتی کابل با تعداد کثيری از کشور ھای جھان پيمان

خواه آن کشور ھا برای افغانستان از نظر گاه ستراتژيک اھميت داشته يا خير، برای افغانستان . امضاء نموده است

" مستقل"خواھد برای مردم ما و جھان بفھماند که افغانستان  نستان مینظام مستعمراتی افغا. مستعمره فرقی نداشته است

دانند که امضای پيمان ھای امنيتی با ساير کشور ھا به استثنای امريکا،  ھمه می. کند است و طبق ارادۀ خود عمل می

  .صرف يک فريب است و بس

 اولين  سفر خارجی خود را از سعودضياء م و دوستم رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با معاونش اشرف غنی

قبل از ھمه، ھر سه مزدور برای پاکسازی خود مناسک حج عمره را به جا آوردند که خداوند از . عربستان آغاز کردند

 می خواھد به مردم بگويد که به  مسلمان بودنش غنی. گناھان ايشان درگذر شود و دروازۀ جنت را به روی شان بگشايد

ی اقتصادی و سياسی از آنھا گرفته د ديدار ھائی داشته و اطمينان ھا ھمچنان با سران ناپاک آل سعوغنی. شک نکنند

تقويت کرد و " انتخابات" را در جريان غنیناگفته نبايد گذاشت که کمک ھای مادی و سياسی عربستان بود که .  است

ھمچنان ممکن . کردند  حمايت میعبدهللا عبدهللايران و روسيه از کانديدی . ايران و روسيه را درين ساحه شکست داد

است معاھدۀ امنيتی و ستراتژيک بين افغانستان و عربستان به امضاء برسد و جای پای عربستان در افغانستان بيشتر باز 

ھم ه  افغانستان و سراسر شرق ميانه را به آتش کشانيده و امنيت اين منطقه را ب،دانند که عمال عربستان ھمه می. گردد

  .      دھد  عربستان را در قبال حمايتش از وی پاداش میاشرف غنیاما دولت مستعمراتی . زده اند
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ينرو ھر يک از نظام ھای ضد ملی زير ااز. نظام ھای مستعمراتی خود را در برابر مردم خويش آسيب پذير می پندارند

  .بال امپرياليسم و استعمار جھانی قرار می گيرد

 

  


