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 " اتهام دستبرد میلیون ها دالر به " اشرف غنی
 

 آژانس خبری "اسپوتنیک" دروغ پراگنی کرده است
 

مصیبت زدۀ ما هم از درون و هم از برون آماج انواع گوناگون حمالت قرار داده می شود، بر عالوۀ  افغانستان
لیت های کمکی ادر داخل کشور، از خارج هم متحدان پنهان و آشکار همین طالبان کرام مشغول فع تسخیردهشت افگنان

 مات اند.اتخریبی و تبلیغاتی به نفع و توجیه طالبان سرگرم اقد
در این دوسه روزی که محمد اشرف غنی )فعالً رئیس جمهور افغانستان و ممثل نظام جمهوریت کشور( در خفا بود، ما 

، به هر صورت ما افغان ها حق داریم بر رئیس جمهور شناس چه اتهامات و برچسپ های که بر او نزدیممردم حق 
وطن خود انتقاد کنیم و عیوب او را بر شماریم که خود خواه است که عصبی است که گاهی قوم پرست است... اما این 

کک های پاکستان خبر بی سند و مدرک وجیه چ  "دستگاه خبری اسپوتنیک" دگر چه کاره است که آستین بر زده و برای ت
ده ابا چهار عر را بر علیه غنی به نشر رسانیده است، که انگار اشرف غنی میلیون ها دالر امریکایی را دزدی کرده  و

 هلیکوپتر نمی گنجیده، به جا مانده است. ، درکه نمی دانم ،موتر...!!؟؟ آنرا انتقال داده و بخشی از آن
 چگونه در هلیکوپتر جا داده شده است و بعد دالر های که به جا مانده بود کجاست...؟ مگر چهارموتر

و این اسپوتنیک سند و مدرک و یا منبع دریافت این معلومات را که چنین اتهام بزرگ را بر یک شخصیت بزرگ یک 
 کشور بیچاره وارد میکند، باید ادعای خویش را ثابت کند...؟

ارائه نداده است. اسپوتنیک در جنگ تبلیغاتی  سند، مدرک و سایر وسایل اثبات کنندۀ ادعایش را اما اسپوتنیک هیچگونه 
بر علیه یک کارمند درجه اول مملکت افغانستان سهم گرفته است که این سهم گیری بدون شک به توجیه طالبان و سیاه 

 نشان دادن ممثل جمهوریت افغانستان می انجامد.
انس خبری اسپوتنیک را غلط ثابت کرده است ژمهور از خفا برون آمده و تمام دروغ های آحاال اشرف غنی رئیس ج

 ت است که از نزد اشرف غنی توت هم نیافته است.اثبوت اش هم نتیجۀ بارزسی گمرک کشور امار
وعده نموده این است کارهوایی های کشور های منطقه که طالبان برای شان ذخایر معادن افغانستان را از کیسۀ خلیفه 

، تا اسپوتنیک هرآنچه  که مثالً در حضور و عدم سقوط جمهوریت اسالمی افغانستان دلیلی باشد را به نفع طالبان است
 نشان بدهد. و باطل سیاه

شان گردد واال باید خجالت بکشند و  "اسپوتنیک ها" اگر مدرک و ثبوتی دارند ارائه کنند تا مردم افغانستان مشکور
 به نشر رسانیده اند. بلشرمسار شوند. که خبر دروغ برضد جمهوریت و به نفع طا

    به اخبار " آژانس خبری اسپوتنیک" باور نکنید، شاید اخبارشان درست نبوده و جانبدارانه باشد. 
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nesar_atham_dastburd.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nesar_atham_dastburd.pdf

