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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢۶
 

 "ترمپ"در مذاکره با " غنی"سفارش 
ھبران جھان سفارش رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در افغانستان، به ساير ر" اشرف غنی."دنيا سرچپه شده است

با امريکائيان، شايد  " غنی"با در نظرداشت سابقۀ کار . صحبت نمايند" دونالد ترمپ"می کند که چطور می توانند با 

از سال ھا بدينسو در خدمت امريکا بوده و از افراد قابل اعتماد اين کشور " غنی. "نصحيت وی زياد قابل تعجب نباشد

فارغ التحصيل پوھنتون امريکائی بيروت است که يکی از مراکز پرورش " غنی" شد که  يادآوردباي. رود به شمار می

 .رود جواسيس سی آی ای به شمار می

مذاکره با دونالد ترمپ مستلزم "رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل به رھبران جھان می گويد که "  اشرف غنی "

  ". جوانب را در نظر گرفتۀبايد  سريع و واضح  صحبت کرد  و ھم. آمادگی است

که غنی از  اين. دارد و به روحياتش وارد است" ترمپ"نشاندھندۀ اين است که او شناخت قبلی با " غنی" اين نصحيت 

معلوم . زمرۀ عمال امريکا است، کمترين شکی وجود ندارد، وگرنه مجال نمی يافت که رئيس جمھور دست نشانده شود

می " غنی. "پی ببرد و او را درک نمايد" ترمپ"که در خالل چند دقيقه به روحيات چطور قادر شد " غنی"نيست که 

از خالل دورۀ انتحابات و چند ماه رياست جمھوری ".  گفت" ترمپ"بايد ھمه چيز را در مدت دو دقيقه به "گويد که 

تواند  پس چطور میآشکار شده است که او شخص زرنگ و فھميده نيست و کدام ھشياری خاصی ھم ندارد، " ترمپ"

  .است" ترمپ"از بزرگ نشاند دادن " غنی"اين مبالغۀ .  موضوعات را درک نمايدۀدر مدت دو دقيقه ھم

مرد شماره دو از آخر، مرد شماره اول از آخر را ستايش می کند و . خان مرد شماره دوی جھان از آخر است" غنی"

  . باال می برد

  

  

  

  

 


