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   محمودینميرويس ودا

  ٢٠١٧ فبروری ٢۵
  

  "غنی اشرف "توسط افغانستان بھایآ فروش پالن
  

ھموطنان با درد از داخل کشور  صبح به وقت کاليفورنيا، يک تن از ٥٣ و ١١اين گزارش را ھمين امروز به ساعت 

  :برايم ارسال داشت، که آن را در ذيل خدمت تان قرار می دھم

 از آبه حق یتقاضا ايران دولت قبل ماه که، است آن از حاکی غور واليتی شورای اعضای از رسيده موثق گزارش "

 نيمروز، ھرات، غور، واليات واليتی شوراھای اعضای او ھمزمان که بود، نموده ملی وحدت دولت يسئر غنی اشرف

 ھلمند، ھای آب آيا که نمود پرسی باز غرب، آبی حوزه ۀبار در سمينار نام به و خواند فرا کابل به را ھلمند و فراه

 اين بلند صدای با و راحتص به مذکور شوراھای ًکال و بفروشد؟ ايران به را مرغاب و خاشرود رود، فراه ھريرود،

 ًاريحص  وبدھند پيوند خويش نام به را یتاريخ شرمندگی اين  کهنخواستند هدانست فروشی بآ را جمھور رئيس حرکت

 ١.۵ مقابل به کويت به را افغانستان ھای آب مکعب متر ميليون ٩٠٠ ساالنه ايران .نمودند رد را غنی اشرف پيشنھاد

 رئيس اگر .گرفت اھيموخ تصميم ملی یشورا اعضای با ما گفت، پاسخ به غنی اشرف فروشد می یئامريکا دالر ميليارد

 را افغانستان ھای آب بار اين بود، فروخته دالر ميليون ٧٠ به که ھا پاکستانی با استخباراتیۀ معاھد مثل غنی جمھور

  "شد نخواھد خوبی کار بفروشد، ملت اگاھی بدون

به ھمين منظور به وجود " غ"و " ع" و حاکميت دوسرۀ اشرف غنیبه نظر من . گزارش رسيده را شما مطالعه کرديد

ھرگاه ما مردم . به فروش برسانند" پرچون"و چه ھم به صورت " عمده"آورده شده اند تا افغانستان را چه به صورت 

افغانستان در ھر جائی که ھستيم عليه اين وطنفروشی ھا ايستاده نشويم، قضاوت تاريخ در مورد ما نيز بيرحمانه خواھد 

 .بود

 
  
 


