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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١٢

  "غنی"جلوه گری ھای دروغين 

  
با طمطراق  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل بعد از بازگشت از سفر آستراليا و شرق صحبتی کرد و اشرف غنی

 عبدهللا و غنیًواقعا که افراد بی حياء مانند . ی به زبان آورد که گويا نمايندۀ يک کشور آزاد و مستقل استئحرف ھا

اين ". جنگيم جنگ بر سر مواد مخدر است، ولی ما برای ثبات اين کشور می" گفت که  غنی. شرم ندارند که بشرمند

ملی و "واھد که امپرياليسم را برائت دھد و خود را مانند يک شخص شود و می خ   میھويدا غنیجاست ھويت که 

  .داند که مشتش باز شده و چھرۀ واقعی اش آشکار گرديده است مگر اين مکار نمی. معرفی بدارد" مردمی

ُ رئيس جمھور افغانستان اشغال شده بعد از بازگشت از سفر، در حضور خبرنگاران درفشانی نمود و اشرف غنی

ارتباط افغانستان با کشورھای منطقه خوب "او گفت . ه امپرياليسم امريکا را از بدنامی ھای دايمی نجات دھدخواست ک

 گذاری در بخش  المللی شود که اين نياز به سرمايه بوده و به زودی بايد افغانستان تبديل به مرکز تجارت و ترانزيت بين

. ک مرکز تجارت جھانی مبدل گرددتوسعه يابد تا به ي" بايد"داند که افغانستان  اين را ھر کس می". ی داردئزيربنا

کن، آيا امپرياليسم می گذارد که افغانستان روی آرامش را ببيند؟ چه زمانی افغانستان قادر خواھد شد که صلح را تجربه ل

کشور تقدير خود را در دست گيرند و که افغانستان آزاد شود و مردم اين  کند  و به شاھراه ترقی گام بگذارد؟ روزی

در " ھمچنان گفت که غنی.  ، آن روز افغانستان آرام خواھد شدداکتر باشد و يا طالبعمال اجانب را نابود سازند، خواه 

 را  ای که چنين احصائيهغنیبی شک آقای ".  ميليارد دالر از تجارت مواد مخدر کسب شده است٨٠٠ سال گذشته ١۶

برای معلومات خودت بايد گفت که . ين ثروت شريک بوده انداا نگفتی که کی ھا و کدام کشور ھا دربيرون دادی، ام

  .  شود امريکا يکی از کشور ھای مشوق تجارت مواد مخدره است و ازين طريق ميليارد ھا دالر نصيب می

 . به ھر رنگی که خواھی  جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم! غنیمستر  


