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  "غنی"گفتار ال يعنی 
 شريف  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و مرد شماره دو از آخر، حين بازگشت از ترکمنستان به مزاراشرف غنی

 بعد از تقررش به حيث رئيس غنیاين بار اول است که .  و ساير افراد با نفوذ واليت بلخ ديدار نمودعطاء نوررفت و با 

مھم تر از ھمه گفتار وی بود که ھمه را به تعجب انداخت و . جمھور دولت مستعمراتی به مزار شريف سفر کرده است

اگر اين ادعا واقعيت ". افغانستان جای بيگانه پرستان نمی باشد"که غنی گفت .  ھم تبسم نمودعطاء نورحتا شخص 

  . ھر دو بايد از افغانستان خارج شوند عطاءوغنی داشته باشد، پس 

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل حين سفرش به مزار شريف در حضور اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

تا سه سال آينده ثبات دوام . پايگاه مردم بيگانه و بيگانه پرستان نمی باشدافغانستان "نظاميان اين منطقه اظھار داشت که 

شود، اما گوينده به گفتار خود نه اعتقاد دارد و نه   با معنی و زيبا معلوم میغنیاين کلمات ". دار کشور تأمين می گردد

 غنیدانم که  نمی. کابينه اش ھمه بيگانه پرست اند، وگرنه ھرگز رئيس جمھور و وزير نمی شدندخودش و . پيرو آنست

. آيا به خاطر دارد که چگونه به قدرت رسيد و کی او را رئيس جمھور ساخته است. چرا خود را ريشخند مردم می سازد

 که ھمه می در حالی.  آنھا را ستوده استنيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی ستايش نموده و" رشادت" ھمچنان از غنی

دانند که نيرو ھای  امنيتی دولت مستعمراتی ھر روز در مقابل يورش طالبان شکست می خورند و فرار را بر قرار 

که از وظيفه فرار  بار ھا اتفاق افتاده که نيرو ھای امنيتی گروه گروه خود را تسليم طالبان کرده و يا اين. ترجيح ميدھند

 سال است که نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل با کمک تجاوزگران ناتو عليه طالبان می ١۵بيش از . ه اندکرد

  . جنگند، اما کاری از پيش برده نمی توانند

  . شود ھر مدتی که از کار غنی می گذرد، عقل وی کمتر و کمتر می

  

  

  

  

 

 


