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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠
  

  دروغگوئی غنی آغاز شد
  "تحليف"اولين دروغ در مراسم 

  

.  سپتمبر برگزار شد٢٩ رئيس جمھور جديد دولت مستعمراتی کابل به تاريخ اشرف غنی احمد زیمراسم تحليف 

 خوار دولت مستعمراتی کابل، بر سبک امريکائی غنی را قسم داد و غنی ھم تعبدالسالم عظيمی، قاضی القضات رشو

  .ردک جمالت و کلمات عظيمی را پيھم تکرار می

 ۀشود  معاھد" انتخاب"که رئيس جمھور  ينا از دل و جان وعده کرده بود بعد ازقبالً ين جاست که غنی اجای تعجب در

داند که  امضای اين معاھده استقالل و  ھر افغان با شرف می. دو جانبه امنيتی را با امريکا بدون تعلل امضاء می نمايد

اما در مراسم تحليف غنی با .  سازد کند و مردم ما را اسير نيرو ھای اشغالگر می حاکميت ملی افغانستان را نقض می

 حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم ،ازاستقالل"... صدای بلند قسم خورد که 

چرا به ت می کنيد؟ از کدام استقالل، حاکميت ملی و تماميت ارضی صحب! مستر غنی..." افغانستان را حفاظت کنم

 عبدهللا عبدهللاداديد که تا مطابق روحيۀ شما و  ر میيحيثيت کشور و مردم تان بازی می نمائيد؟ بايد متن قسمنامه را تغي

 ھم بار ھا تعھد سپرده عبدهللا عبدهللابايد يادآور شد، . شدند بود و اربابان امريکائی تان ھم از شما خوشنود تر می می

اما نسبت نزديکی . ر مقرر شود، معاھدۀ امنيتی را با امريکا امضاء خواھد کردوکه رئيس حمھ بود به مجردی

  .استخباراتی اش با روسيه و ايران، امريکا به وی اعتماد نکرد

افغانستان و مردمش روز ھای سياھی در پيش . اين شروع خيانت از سوی رھبری جديد دولت مستعمراتی کابل است

  .  خواھد داشت

 

  


