
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠۴
 

 "ترمپ" و "غنی"فونی صحبت تيل
  

موده و از او  نصحبتفونی  رئيس جمھور منتخب امريکا تيلترمپ رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با اشرف غنی

اين بار اول است که زعامت .  ھم وعده داد که افغانستان را تنھا نگذاردترمپ. در ھر مورد تقاضای کمک کرده است

دولت مستعمراتی کابل . ترمپ با نواز شريف تماس حاصل می نمايند، آنھم بعد از تماس ترمپدست نشاندۀ افغانستان با 

يک نظام دست نشانده تا آخرين . تواند  بدون حمايت امريکا بقاء کرده نمیمکلف به اطاعت از واشنگتن است، زيرا

  .لحظات حياتش به حمايت اجانب ضرورت دارد

فونی داخل تماس شده و  تيلدونالد ترمپ رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

تماس ابتکار .  او تقاضای حمايت و کمک نموده است نسبت انتخاب شدنش، عاجرانه  ازترمپضمن عرض تبريک به 

 داخل ترمپ را ورخطا ساخته و وادارش نموده که ھر چه زود تر با غنی صدراعظم پاکستان، نواز شريففونی تيل

شد و به بادار آيندۀ خود خوش آمديد و   بايد دست به کار میغنیمن حيث يک فرد دست نشانده، اول . صحبت شود

  . تبريک می گفت

ضای کمک کرده و ا را عادی جلوه دھد، از او در قسمت انکشاف معادن افغانستان تقترمپ صحبت با غنیکه  برای اين

 در غنیاقدام . موضوع امنيت منطقه و تروريسم ھم بين بادار و برده مطرح شد.  ھم وعدۀ ھمکاری داده استترمپ

 مرد شماره  دو از آخر ھشيار غنیاگر . دھد  بار ديگر عقب ماندگی ديپلماسی افغانستان را نشان میترمپت با صحب

 را در دست می گرفت و عبوديت خود را اولتر  ثابت ترمپ ابتکار تماس با نواز شريفبود که نيست، بايد قبل از  می

مده و او را ھم شايد به تيتک آ  درعبدهللا در پاچۀ ، کيکترمپ با غنیشود که بعد از صحبت  تصور می. می ساخت

  . داخل تماس گرددترمپبياورد تا ھر چر زود تر با 

  . مقامات دولت مستعمراتی کابل در ھر مورد حتا بردگی ھم عقب مانده اند

 

 


