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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٢
 

 ضعف افغانستان در ملل متحد
ليلش ھم مستعمره د. در جلسات سال جاری ملل متحد، افغانستان مستعمره نتوانست کمترين ابتکاری از خود نشان بدھد

ما خوب به ياد داريم که افغانستان در . بودن افغانستان است که يک کشور اشغال شده از خود اراده و آزادی عمل ندارد

 هاليسم شوروی قرر داشت، نير ھمين موقف را در ملل متحد داشت و ھميشير که تحت تسلط سوسيال امپ١٩٨٠دھۀ 

دولت مستعمراتی کابل سعی می کند که به دور . ظر و عمل مستقل داشته باشدتوانست از خود ن پيرو مسکو بود و نمی

  . امريکا بچرخد و خود را صد در صد سرسپرده معرفی نمايد

تحت رھنمائی امريکا عمل می کند، قادر نشد که از ت بی حيثيت افغانستان در ملل متحد که أگزارش ھا حاکيست که ھي

رئيس " اشرف غنی"که  زمانی. خود يک ابتکار ديپلماتيک نشان دھد و رقيبش پاکستان را تحت فشار سياسی بگذارد

دونالد "جمھور دولت مستعمراتی کابل به مقر ملل متحد به نيويارک آمد، فقط خوش بود که با يک عکس مشترک با 

اگر افغانستان يک کشور مستقل می بود، می توانست .  جمھور امريکا اکتفاء نمايد و به آن فخر بفروشدرئيس" ترمپ

الکن زعامت در کابل اين . ين فرصت استفاده کرده و پاکستان را زير فشار قرار دھد و اين کشور را منزوی سازدااز

  .توانائی را ندارد که مستقالنه عمل نمايد

در " ترمپ"و " غنی. "بايد تابع دساتير کشور اشغالگر باشد و رھنمائی اشغالگران را بپذيرد يک کشور اشغال شده 

. وعده داد که گروه ھای تروريستی را در افغانستان از بين خواھد برد" ترمپ"کيد کردند و أمورد امنيت افغانستان ت

ت و موفقيت ديپلماتيک خود را به رخ خرسند شد و به کابل برگش" ترمپ"با اين وعدۀ واقعی و يا دروغين " غنی"

  .رقيبان خود کشيد

 .دولتمردان  بی حيثيت کابل نه شرف دارند و نه آبرو

 

 


