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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٢٣

  "غنی"پيام دروغين 

  
  

  ھجری شمسی، پيامی به مردم کشور فرستاد١٣٩۶ رئيس جمھور دولت  مستعمراتی کابل نسبت حلول سال اشرف غنی

 و ساير ارکان دولت مزدور کابل، کماکان دروغ می گويند و فريب می عبدهللا و غنی. که يک کلمۀ آن ھم واقعی نبود

ای در زندگی فردی و اجتماعی   تازهۀتحوالت ثمربخش آغوش باز کنيم و از اين راه صفح" پيام داد که به غنی. دھند

افغانستان سرزمين کشتن و . ثمربخشی روی صحنه خواھد آمده تحوالت چدر افغانستان اشغال شده ". يمئخود بگشا

  . از کدام تحول صحبت می کندغنیمعلوم نيست که . نابودی و ويرانی است

.  و ھمسرش پيام بی مفھوم و دروغينی را به مردم کشور فرستادند که ھيچ کسی به گفتارش باورمند نيستاشرف غنی

 سرآغاز تحوالت اميدوارکننده در زمينه ھای امنيتی و فرھنگی در ١٣٩٦ د ر پيام نوروزی  آروز کرد که سال غنی

که دولت مستقل باشد و  تأمين امنيت اقدام می خواھد آن ھم در صورتی. توان با آرزو آورد امنيت را نمی. کشور باشد

 گفت غنی.  مستعمراتی می تواند امنيت و آسايش را به کشور برگرداندکدام وجه دولت . حکومت به مردم متعلق گردد

ھا و افسردگی ھا را پشت سرگذاريم و ھمگام با طبيعت که جلوه زار نشانه ھای  نوروز فرصتی است تا خستگی"که 

ی فردی و ای در زندگ  تازهۀالھی در آفاق ھستی است، ما نيز به تحوالت ثمربخش آغوش بازکنيم و از اين راه صفح

ًکار بردی، اما مردم ما اصال به اين گفتار تو نه وقعی قايل اند و ه کلمات زيبائی ب! مستر غنی". يمئاجتماعی خود بگشا

 سال است که ٤٠بيش از . دھی تو خود را فريب می. ھر آنچه که گفتی، خالف آن عمل می نمائی. نه به آن اعتقاد دارند

که دولت مستعمراتی بر سرنوشت مردم ما حاکم باشد، راست  تا زمانی.  شنيده انداين مردم بدبخت فقط دروغ و کذب 

  .وجود نخواھد داشت

  . سال انھدام نظام مستعمراتی و شکست امپرياليسم در افغانستان باشد  شمسی،١٣٩٦اميد که 

 


