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    کابل-  عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ می ٢٣

 

 "غنی"و " ترمپ"ديدار خصوصی 
" اشرف غنی"، "اسالمی"به عربستان سعودی و به راه انداختن اجالس کشور ھای دونالد ترمپ در جريان سفر

رئيس جمھور امريکا و آقای بال منازعۀ افغانستان، " دونالد ترمپ"و رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل 

، "غنی"بايد يادآور شد که . ستايش نمود و عملکرد او را ستود" غنی"از " ترمپ. "خصوصی با ھم مالقات نمودند

  .اين طرح قبلی و عمدی بود.  به دونفر تقسيم نشود"ترمپ"را با خود نياورده بود تا توجه " عبدهللا"

رئيس " دونالد ترمپ"رئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان با آمر خود " اشرف غنی"گزارش ھا حاکيست که 

عبدهللا "ديدار اين دو تن کامالً خصوصی بود و از . جمھور امريکا در رياض مالقات نمود و دساتير الزم را گرفت

 جان را با خود بياورد تا "عبدهللا"ست که نخوا" غنی"اصالً . رئيس اجرائی و شريک سياسی خبری نبود" عبدهللا

، رئيس "غنی"و " ترمپ"در مالقان خصوصی .  و ديگران به سوی رقيب وی معطوف گردد"ترمپ"مبادا توجه 

 به "غنی". را ستود و به او اطمينان داد که امريکا از وی حمايت می کند" غنی"جمھور امريکا عملکرد ناقص 

  . ضرورت داشت زيرا اوضاع درھم و برھم افغانستان اعتبار او را به حد اقل رسانيده استیچنين اطمينان

. در مبارزه عليه تروريسم تقدير کرد و او را در آوردن اصالحات اداری ستايش نمود" غنی" از رھبری "ترمپ" 

ستايش بی مفھوم . دانند ن میسسات بين المللی ادارۀ فعلی افغانستان را يکی از فاسد ترين در جھاؤکه م در حالی

امريکا می  خواھد که خود را با جھان سنی مذھب عليه ايران و . مفھومی دارد و بی دليل نيست" غنی"از " ترمپ"

 در رياض دامن زدن اخالفات سنی مذھبان و شيعه مذھبان در شرق ميانه "ترمپ"صحبت . متحدين وی آماده سازد

  .ضع به نفع خود بھره برداری نمايدو جھان است تا غرب بتواند ازين و

مبارزات ھمه جانبۀ مردم برای . با رھبری کنونی، افغانستان ھمچنان در اشغال امريکا و متحدين  باقی خواھد ماند

  . آزادی کشور حتمی است

 

  

 

 


