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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٣
 

  در ملل متحد بی آبرو شد"غنی"

 
  

سخنرانی در اجالسيۀ رئيس جمھور بی حيثيت افغانستان اشغال شده حين " اشرف غنی"از طريق دوستان آگاه شدم که 

اين انسان کودن به روی خود نمی آورد که کشور بادارش چگونه او را توھين و اھانت می . ملل متحد سخت بی آبرو شد

حين . انسان  ھای شرف باخته در سايۀ درخت خود می نشينند و چرت نمی زنند که چه به آنھا اتفاق می افتد. کند

. ر ملل متحد حضور نداشت و صرف نمايندگان افغانستان برای او کف می زدندسخنرانی اش ده نماينده  ھم در تاال

  ".غنی"لعنت به تو ای 

الکن . شوند سای جمھور توسط يکی از کارکنان عاليرتبۀ  ملل متحد به مجلس معرفی میؤوتوکول ملل متحد، ررطبق پ

يک از . مرد شماره دو از آخر و رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اتفاق نيفتاد" اشرف غنی"اين تعامل در مورد 

ًرا به تاالر خالی معرفی کرد و بعدا اين کودن ديوار ھای تاالر " غنی"اعضای دولت مستعمراتی کابل در ملل متحد، 

شود که تعجب ھم   توھين میاين بار اول است که يک رئيس جمھور به اين اندازه. ملل متحد را مورد خطاب قرار داد

و ساير ارکان دولت مستعمراتی کابل کی ھا اند و به کجا وابستگی " غنی"دانند که   اعضای ملل متحد میۀھم. ندارد

را بيشتر معذب سازد و او را يک شی بی " غنی"ًشود که امريکا عمدا اين صحنه سازی را نموده تا  تصور می. دارند

باشد " غنی"شود، خواه  ه در خدمت اجانب قرار داشته باشد، به ھمين سرنوشت دچار میھر کسی ک. اھميت جلوه دھد

  ".نجيب"و " کرزی"و يا " ببرک"يا 

 . که می تواند يک درس بزرگ برای ساير غالمان باشد"غنی"اين است نتيجۀ بردگی 

 


