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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢١
 

 امريکا نمی رود" غنی"
 به عوض غنی.  رئيس دولت مستعمراتی کابل تصميم ندارد که امسال در جلسات ملل متحد اشتراک نمايد"اشرف غنی"

ه  سخت عالق کهغنیجای تعجب است که . تی به امريکا می فرستديأخود، سرور دانش معاون دوم خود را در رأس ھ

 آن را با مردم غنیًحتما موضوعی است که .  می سپاردیص ديگر است، اين بار وظيفه را به شخمند سفر ھای خارج

 مالقات اوباماراز اول جھان به شمول ت بود که با رھبران یغن فرصت برای ن اين بھتري ورنهخود در ميان نمی گذارد

  .نمايد و خواست ھای خود را مطرح سازد

 رئيس دولت مستعمراتی کابل از اشتراک در اجالسيۀ ملل متحد منصرف شده و اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

بار اول : در انتخاب دانش يک چيز قابل تأمل است.  معاوم دومش از افغانستان نمايندگی می کندسرور دانشعوض وی 

 شورای نظاری رئيس اجرائی دولت عبدهللا. است که يک ھزاره در ملل متحد از افغانستان نمايندگی می نمايد

ال ؤس. را به وی ترجيح داد" نشدا "،"کغنيگ"، اما رود به امريکا بغنیخواست که عوض  مستعمراتی بسيار دلش می

شد؟   در جلسات ملل متحد اشتراک نکرد تا فرصت صحبت با ساير سران دول برايش پيدا میغنیدرين جاست که چرا 

برای را  اين فرصت اوبامات مالقات کرده بود، اما ق تقاضای واوبامااز " غنی"از گوشه و کنار کابل خبر شدم که 

 به نفع خود در داخل عليه رقبای سياسی اش اوبامارزو داشت که از مالقات خود با آ" غنی. "ساختميسر ن" غنی"

ضربۀ محکمی " غنی" از پذيرش اوباماامتناع . استفاده کند و وانمود سازد که از اعتماد خاص امريکا برخوردار است

  . به  وی محسوب شده و باعث شرمندگی اش گرديده است

  . نوکران بيش از حد نوکرمنش شوندوقتی ًخاصتا  داران خارجی نوکران خود را نپذيرند،ًبعضا اتفاق می افتد که حتا با

  

 

 

 

 

 
 


